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 چکيده؛
 م ابل رد دادسراق یع ی ق رقم  ق نهاد یو رایارایی دلیل به اب ح وق ا منّهم ار حمایت رایکرد منمادبق سالیان

 دی هبزه ن ش به میان این در. نمود معیوف آن ار حمایت ا اب ح وق قوسعة به را قوجّهات قماح دناعقبی منّهم

 رایش با. دبو ش ه داده قرار انفعال موضع در اب جایگاه ا ش ه قوجّهیکم م  ّماقی قـ ی ات نرآی   پیشررد در

 وجّهق اب ح وق ا جرح دی  بزه ن ش به کیفرب ع الت هابنظاح ار برخی ان رکاراندست م ارقدی هبزه رایکرد

 موارین پایة بر آن هابجلوه ا دی هبزه ح وق کیفربق دادرسی آیین قانون ج ی  نسخة در اساسق این بر. کردن 

 قوجّه فربکی نرآی   آغارین ن یة ار اا ار حمایت به قانونگذار چ انکه استق داشنه مهمّی قـوّالت بشربق ح وق

 ونقان رایکرد در که داد نشان ما میالعات. است اا هویّت حف  ا ام یّت بر حقّ قوجّهق این راس در است؛ کرده

 مـورمشارکت  شین م  ّماقی قـ ی ات نرای   در آنق بر سابق قوانین با م ایسه در ایران کیفرب دادرسی آیین نعلی

 شفاف ا صریح حمایت جمله ار یادش ه قانون در نوآارانه ح وق بی یپیش. است ش ه لـاظ دی هبزه براب نعّال ا

 بیشنر شارکتم بسنر نمودن نراهم بیانگر ابق هویّت حف  لزاح نیز ا احنمالی قه ی ات م ابل در دی هبزه ام یّت ار

 .است بوده جرح قـ یق ا قع یب کش ق اعالحق در دی هبزه
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 1398 بهار، وششمبیست، شماره ری، سال هفتمفصلنامه پژوهش حقوق کیف

 مقدّمه
عی ها جایگاه ااقتده . اگرچه قا م ّدی ه قشکیل میهاب ج ایی را بزهپ ی ه یکی ار ارکان مهمّ

هاب بزهاک ون ظهور ج رش قاا در نرآی   کیفرب در حاشتیه نگاه داشنه ش ه بود  دی ه ا حقّبزه

ش اسان جرح هاب اخیر ا قأ یرگذارب آنان در کاهش جرایم موجب ش  کهشت اسی در دهه دی ه

 ش اسیدی هبزه پی ایش قاریخ .ک   ه قوجّ« دی گانحمایت ار بزه»ع وان  باج ی   بان ارچشم به

نه ش . نگاش «ه نیگ نون هانس» ا ر «دی هبزه ا مجرح» کناب که سالی گرددقبرمی 8641 سال به

اح ع الت نظ با بزهکار ا دی هبزه میان موجود ةرابی ا قعامل بر که بود کستتی «هاننیگ نونس»

 . (36: 8276یاب  )نیلیزاالق  دست مجرمانه  پ ی  ار درست ش اخنی به قا ش  منمرکز کیفرب

نق نوی ةمرانی مستتنـکم ا اررشتتی این ان یشتت   شگستتنر ا دی گانضتترارت حمایت ار بزه 

جرایم را در دی گان که در ان ک رمانی ررح حمایت ار بزه کردالمللی را اادار هاب بینسارمان

 اهعضو را ملزح به اجراب آن هابدالتا    المللی به قصتویب رستان  هاب بیناست اد ا ک وانستیون  

 موضوع 8قربانیان ا دی گانبزه براب ع الت ب یادب اصول اعالمیّة»قوان به آنها می ةک   ؛ ار جمل

ا بخشی ار « 8611 اعالمیّة به مشهور منّـ ق ملل سارمان 8611 نوامرر 36 مصتوّب  24/49 ةقیع ام

دی گان جرح ا ن ش آن ضرارت حمایت ار بزه 3اشاره کرد.« المللیدیوان کیفرب بین ةاساس ام»

ق ستاا راهگشا  ا آن ه در این رمی ه مهمّق ع الت اجنماعی بر کستی پوشتی ه نیستق امّ  در قـ ّ

اذ خراهکار ا اقّ ةآن ارائدی گان استتت ا پس ار ب  ب نیارهاب استتاستتی بزهتشتت استتایی ا االویّ

 .دی گان استهاب کاربردب در راسناب حمایت ار بزهسیاست

دی ه در کیفرب ایران با به رسمیّت ش اخنن جایگاه بزه دادرسی آیین قانون راستناق  همین در 

خود در م اح قعری  اب برآم ه ا اا را شتتتخصتتتی   89  نرآی   قـ ی ات کیفرب به موجب ماد

 اجرایی ا اساسی قانون اصول به قوجّه مسیر بر این پایه ا در منضترّر ار اقوع جرح دانستنه است.  

 ای ها ةجمل ار است؛ داشنه م رّر دی هح وق بزه قضمین راستناب  در را معیارهایی آنق مفاد کردن

                                                   
1. Declaration of Basic principles of Justice for victims of Crime and Abuse of power. 

2. The Statute of the International Criminal Court (ICC). 
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 مرحله این ب ان قوجّه نموده است. م  ّماقی قـ ی ات ةمرحل در قانونگذار که است موضتوعاقی 

 آاربجمع را منّهم ا دی هبزه علیه یا له دالیل قـ یق م اح که مراحل مهمّ دادرسی است ار یکی

 به قوجّه ردقگیمی شکل مرحله این در کیفرب  پران  استاس  ای که به با قوجّه. ک  می بررستی  ا

 ـ ی اتق انجاح کیفیّت اصتتتل هم قرارب کمنر ار پیش دی ه شتتتود. ةدی ه نرای  به بهانح وق بزه

 شتتورهاک قوانین در کیفرب دادرستتی آیین قالب در قـ یق م امات ا منّهم قکالی  ا م  ّماقی

 دی ه نراکاسنه نشون . بی ی شون  که ح وق بزهاب پیشبای  به گونه

قا چه میزان جایگاه  8263پرستتتش ما این استتتت که قانون آیین دادرستتتی کیفرب مصتتتوّب 

دی ه را در نرآی   قـ ی ات م  ّماقی به رستمیّت شت اخنه استت؟ در این راستنا چه ح وقی را     بزه

دی ه ا جرران رنج ا آستیب اارده بر اب قرقیب داده است؟ میالعات نخسنین ما بر این  براب بزه

مـور را نعّال ا مشارکت نرل استنوار استت که قانون الحق در م ایسته با قوانین پیشتینق ن شی    

دی ه در نظر گرننه ا براب ایفاب میلوب چ ین ن شتتتیق به ح وق مهمّی هم ون حقّ بر براب بزه

ام یّت درنگریستتنه استتت. پژاهش حاضتتر در مراحث آقیق قـ ی ات م  ّماقی را به چ   مرحله   

ین قانون آیدی ه در قفکیو نموده ا بر استتتاس آنق به صتتتورت ج اگانه به بررستتتی ح وق بزه 

 ةدی ه در مرحلهاب ح وق بزهاستتتت. در این خصتتتوصق جلوه دادرستتتی کیفرب ایران پرداخنه 

دی ه در ص ار قرارهاب کش  جرحق قع یب جرحق حضور در دادسرا ا بارجویی ا نیز ح وق بزه

 شون .قأمین ا نهایی بررسی می

   جرم کشف ةمرحل در ديدهبزه حقوق هایجلوه .2

 پژاهشتتتگران راب پیش را دی گانبزه ح وق ار ابم ظره دادرستتتی کیفرب ح وق هابآموره

 رب منرقّب ح وق ا جرح کشتتت  ةمرحل به مرـث این در که نمایان می جلوه کیفرب ح وق

 .پرداریممی دی هبزه
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  ديدهبزه جايگاه شدن شناخته رسميّتبه  حقّ .2-2
 ک  یم رلب جامعه ار دی هبزه که است ح ّی قرینابن ایی جرحق  دی بزه هم ون شت ن  شت اخنه 

 ار ح وق دادخواهی به آنها قشتویق  ضتمن  ک یمق ایجاد خاص دی گانبزه براب را حق این اگر ا

 بپرداریم یزن جامعه مکنوح معایب ا مفاس  اصالح به قوانیممی کیفربق مراجع نزد خود رننةدست

 بمصوّ کیفرب دادرسی آیین قانون کلیّات بخش در حق این (.89 :8269 خ ادادبق ا آشورب)

 رستتمیّت به صتتریـاً را «دی گیبزه» ستتمت که ماده قرینمهم. نمای می جلوه ماده چ   در 8263

 دی ه برآم ه استتت ا چ ین م رّردر م اح قعری  بزه که استتت این قانون 89  ماد شتت استت ق می

 یبقع  چ ان ه ا گرددمی ریان ا ضرر منـمّل جرح اقوع ار که است شخصی دی هبزه: »داردمی

 م ّعی» ک  ق میالره را اارده ریان ا ضرر جرران هرگاه ا «شتاکی » ک  ق درخواستت  را مرقکب

 رایکرد بیانگر الحقق قانون در دی هبزه ع وان کارگیرب به. «شتتتودمی نامی ه «خصتتتوصتتتی 

 ادبیّات در ج ایی سیاست نوین رایکردهاب به قوجّه. استت  رمی ه این در قانونگذار م اردی هبزه

 است. بوده گذارا ر کیفرب  حور در ایرانی قانونگذار

 کيفری عدالت نظام به فوری دسترسی حقّ بر .2-1
 هابنشانه ار .است کیفرب ع الت به دسنرسی حقّ دی هقبزه ش اسایی به ناظر ح وق آ ار ار یکی

. است خواهیمقظلّ ا ع الت به انراد دسنرسی براب نی یقوا اضع دموکراقیوق ا پیشرننه جوامع

 وقح  ار قوان  می هاانستتان قمامی گردد حاصتتل ارمی ان قا شتتود نراهم شتتراییی بای  ااقعق در

 ا هاستتارمان  اشتتخاصق استتیلة  به رستتمی  چارچوب یو ری ا بنوان   شتتون   م  بهره خود

 ضتتوعمو با مرقرط خرر  کارشتت استتان ا اکال دادرستتانق رستتی گیق مراجع به مخنل  اجنماعات

 ن ش که است یسپل نهاد کیفربق ع الت نظاح به دسنرسی ایسنگاه نخسنین. یاب   دستنرسی  خود

 به اققضت  دستنگاه  اجرایی باراب ار دی هبزه نخستنین  م  ببهره جهت جرح کشت   ةمرحل در آن

 . دارد نرااان اهمیّت مشهودق جرایم در ایژه
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بای   دی هزهب دادخواهی پذیرش قکلی  حیث ار پلیس نهاد به دسنرسی نیز ستاخنارب  نظر ار

 م رّر کیفرب دادرستتتی آیین قانون 27  ماد. هتاب ع الت کیفرب قرار گیرد قوجتّه نظتاح   مورد

 شکایت.   نمای قرول اقتهمه را شفاهی یا کنری شکایت موظّف   دادگسنرب ضتابیان : »داردمی

 سواد ای ک   امضاء ننوان  شاکی اگر رس قمی شاکی امضتاب  به ا قی  صتورقمجلس  در شتفاهی 

 مجلسصورق م  رجات با شفاهی شتکایت  انیراق ا قی  صتورقمجلس  در مراقب باشت ق  ن اشتنه 

 قـویل سی ر شاکی به شتکایتق  دریانت ار پس مکلّف   دادگستنرب  ضتابیان . شتود می قصت یق 

 ی گیقدبزه به رایکرد همین مر اب بر. «ک    ارستتال دادستتنان نزد را پران ه نوریتبه ا ده  

 به ا  رت اییقض پلیس قوسّط بای  شتکاینی  هر. دارد هاییایژگی دی هبزه شتکایت   رت ا ررح

 رسمی یراتقرق ب ان ا ممکن شکل قرینساده به بای  شکایت انجاح. شود ارسال قع یب م امات

 باش .

 صورت هب حنماً شکوائیه که نیست الرح نرانسه مثل کشورها برخی برخالف ایران ح وق در

 :8271 گیهقالر) شتتود دادگستتنرب ضتتابیین یا قضتتایی دارصتتالحیت م اح قستتلیم ا ق ظیم کنری

قتانون آیین دادرستتتی کیفرب مؤیتّ  این ادّعا استتتت که م اح قع یب را ملزح به     96  (ق متاد 838

 شفاهی نیز کرده است. ةپذیرش شکوائی

 قضتتائیهق  قوّ رئیس ستتوب ار اببخشتت امه صتت ار با 4/89/8261 ةمورّخ گفن ی ای که در ةنکن

  ارم دایر که گردی  ابال  «کشتتیو ااح  عملکرد  نـو ا قضتتایی هابنوریّت» دستتنورالعمل

 تع ال نظاح به دی هبزه نورب دستتنرستتی  حقّ بر آاردن نراهم در قانونگذار خاستتنگاه اجراب

 در ادسراد م امات به دسنرسی نوریّت امکان به آن ه دسنورالعملق دربار  این در. استت  کیفرب

 ینکه چ  داشت اشاره آن ااّل ب   ا یو  ماد ص ر به قوانمی استق مرقرط جرح کشت   ةمرحل

 ا وربن شکایات پیگیرب ا پذیرش ا قضایی اظای  م ظور انجاح به -8  ماد: »نموده است م رّر

 هر در قعییلق ایّاح ا ادارب غیر ستتاعات در دادگستتنرب ضتتابیان گزارش ا مراجعان ضتترارب

 در ااح  یو ( ح اقل8شود: ب   می قشکیل ریر قرقیب به قضایی کشیو ااح  قضتاییق   حور
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 پیش هاد به شهرها کالن نواحی دادسراب در ااح  یو ا شتهرسنان  قضتایی   حور هر دادستراب 

 «.( ...اسنان ) دادگسنرب کل رئیس قأیی  ا مربوط  حور دادسنان

 جرم کشف در رايگان هایحمايت بر ديدهبزه حقّ .2-9

 الحق قانون 93  ماد. ن اشت اجود ستابق  قانون در که استت  قانونگذار هابنوآارب ار حق این

 کش  هب نسرت ضابیان اظای  انجاح ار ناشی هابهزی ه قـمیل: »داشنه است م رّر رمی ه این در

 ا رنرا ار جلوگیرب ا یاننن ا شت استتایی  جرحق اقوع ةادلّ آاربجمع ا عالئم ا آ ار حف  جرحق

  ابال قه ی اتق برابر در اا خانواده ا دی هبزه ار حمایت ابق دستتنگیرب منّهمق شتت ن مخفی

 اانگهیق قانون«. استتت مم وع دی هبزه بر ع وان هر قـت قضتتایی قصتتمیمات اجراب ا ااراق

 بموارد در را دی هبزه نیز قـ یق بع ب مراحل در بلکه جرح کشتت  ةمرحل در ق ها نه حاضتتر

 چ ین بر انزان حنّی. استتت داده قرار خود مادب حمایت مورد میلعین ا شتتهود احضتتار چون

 وردم نیز اب به اارده خستتارات ابعاد بای  شتتکایت  رت ا جرح کشتت  ةمرحل آغار در حماینیق

قانون آیین دادرستتتی  26  گیرد )ماد قرار دی هبزه  پذیرن  یا جرح ک    کشتتت  نهتاد  قوجتّه 

 کیفرب(.

 ا  اشتن ساب ه این ار پیش که استت  ایرانی قانونگذار هابنوآارب ار گفنهپیش  ماد دا هر

ه است؛ ب ین مع ا ک قجربی ج ایی علوح هابشتاخه  ار یکی هم ون «شت استی  دی هبزه» آن مر اب

ق آن هم ب ان قـمیل «قه ی اتدیت ه ا ختانواده اا در برابر   حمتایتت ار بزه  »قیت  عرتارقی چون   

 دی ه درق بیانگر ق ویّت ن ش مشتتتارکنی بزه93  هاب احنمالی منرقّب بر آن م  رج در مادهزی ه

ناشتتی  شتت استتیدی ههاب دانش بزهپیشتتررد میلوب نرآی   قـ ی ات م  ّماقی استتت که ار آموره

اح ضتتابیین بر قی  ادّعاب قانون آیین دادرستتی کیفرب مر ی بر الز 26  شتتود. با قصتتویب ماد می

قوان  شامل خسارات مع وب نیز باش ق قالش ش ه دی ه راجع به اعالح ضتررهاب اارده که می بزه

دی ه به دستتنگاه ع الت کیفرب جلب شتتود ا قمایل اب به اعالح  استتت ار همان ابن ا اعنماد بزه

قی مورد حمایت بتار آن جهت داشتتتنن ن شتتتی نعّال در قـ ی ات م  ّما  جرح ا ابعتاد خستتتارت 
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دی ه ا شتتت استتتی ار حیث قضتتتمین جایگاه بزهدی هقانونگذار قرار گیرد؛ این مهمّ نیز با مرانی بزه

 اجراب تضمان ارقراط نیستق به نـوب که حنّیم  ب ار مشارکت اب در قـ ی ات جرح بیبهره

 دالنی خ مات ار انفصال سال یو قا ماه سته  ریانق ا ضترر  مورد در شتاکی  اظهارات ذکر ع ح

 .است

  جرم تعقيب ةمرحل در ديدهبزه حقوق هایجلوه .1

 قل ّی ی هدبزه ح وق اح اق بر کیفرب ع الت نظاح  اراد بیانگر قوانمی را جرح قع یب به اق اح

  نش برآارده در بسزایی ن ش کیفرب رسمی نهادهاب اق امات قع یبق حسّاس ةمرحل در. نمود

 این در. داشتتت خواه  گرننه استتتق قرار بشتتربح وق  موارین قأکی  مورد که دی هقبزه ح وق

 ش ک ةمرحل در را دی گانبزه ح وق ار ابمجموعه کیفرب دادرسی آیین قانون ةمیالع مرـثق

 .پرداریممی آنها ارریابی ا قریین به که نمایان می جرح

 تعقيب بودن الزامی يا بودن قانونی .1-2
 ضتتابیان ةکلّیّ بلکه نیستتتق قضتتایی م امات مشتتمول ق ها قع یب بودن قانونی اصتتل رعایت دام ة

 برخالف شتتود. اینمی رعایت جرایم انواع قمامی در اصتتل این ا گیرددربر می نیز را قضتتایی

 به مـ اد را آن بای  موضتتوعه قوانین به قوجّه با که قع یب استتت بودن م نضتتی اصتتل ةدام 

 بودن الزامی اانگهیق اصتتل(. 4 :8216 رادقابراهیمی) دانستتت باردارن ه هابا مجارات قعزیرات

 ار ونگذارقان قصتتتریح ب ان ا خود اخنیار با قوان نمی قع یب م اح که مع استتتت ب ین قع یب

 واستت درخ هرچ   دیگرق عرارت به. ک   نظرصترف  شتون  می قل ّی منّهم که اشتخاصتی   قع یب

 ادستتراد م امات قکلی  منّهم قع یب ق اضتتاق صتتورت در استتتق حق یو دی هبزه براب قع یب

 انونگذارق قوستتّط آن موارد قصتتریح نیارم   گرددمی منوقّ  قع یب که جا هر ب ابراینق. استتت

 ار قع یب به شتتراع قانونی جهات کیفربق دادرستتی آیین قانون 94  ماد ةگانپ ج ب  هاب. استتت

 هب رستتی گی ا جرح قع یب به ملزح دادستتنان یوق هر قـ ّق صتتورت در که کرده استتت م رّر

 . است ش همیرح ادّعاب
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 که استتت قـ یق جهات ار منفاات نوق  ماد در م  رج قع یب جهات که داشتتت قوجّه بای 

 دی هبزه ار جرح اعالح یا ا شکایت قانونگذار. شودمی مربوط م  ّماقی قـ ی ات بع ب مراحل به

 جهت دا ار قع یب نرآی   در دی هبزه جایگاه. دان می قع یتب  شتتتراع قتانونی  ارجهتات  را

 ینا در. شتتودناپذیر که مشتتمول قع یب عاح میگذشتتت جرایم در نخستتتق. استتت کردنیقوجّه

 در ار اجنماع  پیکر بر قعرّل ااردشتت ه اجنماعق ار هم ون نردب دی هبزه گفت بای  ستتیحق

 الاِعم رهگذر ار قا استتت آن پیگیرب به موظّ  جامعه  نمای   ا ک  می اعالح شتتکایت قالب

 شود رخوردب بزهکار با شماردبرمی کیفرب ع الت نظاح که هاییپاسخ سایر ا کیفرب هابپاستخ 

 چ ین در. ک   میالره بزهکار ار را جرح ار ناشتتتی  اارد ریان ا ضتترر  دارد حقّ دی ه نیزبزه ا

 رد داّحق. استتتت بزهکار قرال در جامعه ار حمایت مجرحق پیگرد در نخستتتنین  انگیز جرایمیق

 ا دی هزهب میان قعارل بزهْ سیحق این در پذیر که قع یب خاص را به دنرال دارد.گذشتت  جرایم

 م یون ی هدبزه قرال در را بزهکار ا ک  می ایجاد دی هبزه نفع به قعهّ ب استتتق چ انکه بزهکار

 در. تاستت دی هبزه خارر به ق ها بزهکار با برخورد ا بزه رخ اد پیگیرب ستتارد؛ در این اضتتعمی

 ع یبق ب ابراینق. دارد دی هبزه م ابل در که استتتت دی ی اداب خارر به بزهکار قع یب ااقعق

 (.  366 :8214 ابراهیمیق) است مجرح م ابل در دی هبزه ار حمایت ابزارهاب ار یکی کیفرب

دی ه دا مورد بزهنتار  ار اهت اف دستتتنگتاه عت الت کیفرب در قع یب عاح ا خاصق در هر     

رس  نظاح اقنضاب ار سوب دیگرق به نظر می .آنری ی ک  قوان  مورد حمایت قرار گیرد ا ن شمی

دی ه داردق قع یب در م ایسته با نظاح قانونی بودن قع یب ستوب بیشتنرب به سمت قأمین م انع بزه   

ست ت قع یب منّهم اچراکه قانونی بودن قع یب به مع اب لزاح موارد مصترّح ا شفاف قانون جه 

قوان  خارج ار موارد قجویز م صوص قانونگذار قع یب شخصی را ار م اح قضایی دی ه نمیا بزه

دی ه هم ون ناپذیرق هرچ   بزهقوان گفتت در جرایم گتذشتتتت  بخواهت . بتا این ااصتتتافق می  

ا ک   ا ضتتقوان  پیگیرب رای اد مجرمانه را ار دستتنگاه ع الت کیفرب ق اع صتترب ار اجنماع می

قو اشتتخاص جامعه این اظیفه را انجاح ده ق قوجّه به دادستتنان موظّ  استتت به نیابت ار قو 
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دی ه در م اح شتتتاکی ج رة نرعی داردق چون منّهم در ابن ا به خارر قعرّل به حریم اجنماع ا بزه

 دی ه قع یب ش ه است. سپس به خارر بزه

 تعقيب درخواست ديده بر لزوم پذيرشبزه حقّ .1-1

 ةرحلم هم ون جرحق قع یب درخواست پذیرش لزاح بر آیین دادرسی کیفرب قانون 96  ماد در

 ایتشک است مکلّ  دادسنان: »کرده است م رّر این ماده چ ین. است شت ه  قأکی  جرحق کشت  

 ا ر یا اءامض به ا قی  صتورقمجلس  در شتفاهی  شتکایت . ک   قرول اقت همه را شتفاهی  ا کنری

 انیراق ا قی  صورقمجلس در مراقب باش ق ن اشنه سواد شاکی هرگاه. رست  می شتاکی  انگشتت 

 انونگذارق که قکلیفی همان   ماده این در«. شودمی قصت یق  صتورقمجلس  م  رجات با شتکایت 

 ا ریکن شکایت که کرده است مکلّ  را دادسنان استق داده قرار ضتابیان   عه  بر 27  ماد در

 یبرخ ح وق خالف بر ایران ح وق در شتت  گفنه که همانیور. ک   قرول اقت همه را شتتفاهی

 .باش  کنری صورت به حنماً شکوائیه که نیست الرح نرانسه مثل کشورها

  نهادمردم هایسازمان ةمداخل ديده برحقّ بزه .1-9

 فربکی ح وق نوین رایکردهاب ار نهادمردح ا غیردالنی نهادهاب ن ش پذیرش به رستمی  قوجّه

 اعالح ق8263 مصوّب کیفرب دادرسی آیین قانون 99  قرقیبق ماد ب ین. شودمی مـستوب  ایران

 الرنه استتتق شتت اخنه رستتمیّت به را نهادمردح هابستتارمان ستتوب ار جرح قع یب درخواستتت ا

 به وطمرب نصل ذیل در مهم این به مربوط قانونی  ماد که آنجا ار. قکلی  نه ا حق یو هم ون

 یقل ّ مرحله این در دی هبزه براب ابنوآارانه حقّ موج  را آن قوانمی آم ه استتتق جرح قع یب

 خود ةنوب به شتتای  که هستتن   مواجه نیز هاییمـ ادیّت با هاستتارمان ار دستتنه این الرنه. کرد

 . باش  دی هبزه احوال ا ااضاع رعایت ا مالحظه

 داراب قع یب درخواست ا جرح اعالح ةرمی  در نهادمردح هابسارمان ش ق بیان که همانگونه

 هالرن. ااستتت الی یا خاص  دی بزه ار رضتتایت اخذ ضتترارت آنق ا هستتن   نیز هاییمـ ادیّت

 ار بسیارب در که استت  آن ااقعیّت امّا. کرد قفستیر  دی هبزه نفع به بنوان شتای   را مـ ادیّت این
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 خود قّح ار ق ها نه اجنماعیق موقعیّت یا آبرا حف  نه ا بزهکار ار قرس دلیل به دی هبزه موارد

 ردالنیغی هابسارمان به را اباجاره چ ین بلکه ک  قنمی اسنفاده مجرح قع یب درخواستت  براب

 ودمشه ا ناپذیرگذشت خصوص این در شت ه ااقع جرح اگر حال. ده نمی نیز دی گانبزه حامی

 جهت را الرح اق امات نوق هابمـ ادیّت ب ان حنّی داشتتت خواه  اجاره دادستتنان باشتت ق

 ع یبق خصوصی شاکی شکایت با جز که است جرایمی در اصلی مشکل امّا. ده  انجاح قع یب

 ضیم ن اق امات قوان  نمی دی هبزه رضایت اعالح ع ح دلیل به نهادمردح هابسارمان ا شون نمی

 .آارن  عمل به جرح قع یب جهت را

 مستتتقيم دخالت و حمايت از مندیبهره در قيّم يا ولی فاقد ةديدبزه حقّ .1-4

 دادستان
 ا بر شودمی عشرا شتاکی  شتکایت  با ن ط پذیرگذشتت  جرایم در منّهم قع یب ای که به قوجّه با

 رنتگ ننیجه چ ین قوانمی استتتق شتت ه قأکی  کیفرب دادرستتی آیین قانون 83  ماد در مهم این

 ح وق هابآموره ار مواردب چ ین در. استتتت م نی اهلیّت نیارم   قع یب درخواستتتت کته 

 همان قانون 79  ماد که نـوب به شودقمی اسنفاده قع یب م اح نزد شکایت ررح براب خصوصی

 دی هقبزه ا است شاکی شکایت به م وط کیفربق قع یب که مواردب در: »کرده است م رّر چ ین

 اقت وتن موجب نیز قیّم نصب ا ن ارد دسنرسی آنان به یا ن اشنه قیّم یا الی ا باش می مـجور

 ورقیص در هم  ین ا قیّم نصب یا قیّم یا الی م اخله ا حضور قا شودق مـجور به ضرر قوجّه یا

 ع وانهب را شخصی دادسنان باش ق داشنه آن در م اخله یا ش ه جرح مرقکب خود قیّم یا الی که

 ا  حف براب را ضتتترارب اق امات ا ک  می قع یب را کیفرب امر خود یا ا قعیین موقّت قیّم

 که مواردب در حکم این. آاردمی عمتل بته  منّهم نرار ار جلوگیرب ا جرح ةادلتّ  آاربجمع

 - است. قرصره جارب نیز نراش  شکایت به قادر بیهوشی قریل ار عللی به اا قیّم یا ا الی دی هقبزه

 در ورمذک قرقیب رعایت دارد مالی ةج ر که کیفرب دعااب در ن ط ستفیه  شتخص  درخصتوص 

 اقعقا در«. نمای  شکایت ررح شخصاً قوان می سفیه مالیق موارد غیر در ا استت  الزامی ماده این
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قانون   قرصر در. است کرده اصالح را سابق قانون 73  ماد  قرصر مادهق این  قرصتر  در قانونگذار

 ق«ودشمی رعایت قرقیب این غیرمالی دعااب در ن ط رشتی ق  غیر خصتوص  در: »بود آم ه ستابق 

 .غیرمالی دعااب نه استق مـجور مالی دعااب در ن ط سفیه که است مشخّص که حالی در

خاص تحقيقات مقدّماتی )حضور در دادسرا و تحقيق  ةديده در مرحلحقوق بزه .9

 از اصحاب دعوی(
 ار است. بارجویی مراحل این ار یکی بارجویی که است مخنلفی مراحل داراب ج ایی قـ ی ات

 ا پران ه دالیل قمامی آی ق چونشتتتمار می به بارپرس یا اننظامی نیراب اق امات قرینمهم

 ا بررستتی با قا گیردمی قرار بارجو اخنیار در بزه کشتت  جهت در گرننهصتتورت هابقالش

 ا آارد عمل به مظ ون یا منّهم یا بال وّه مجرح ار را میلوب ستتؤاالت بنوان  آنها قـلیل ا قجزیه

 قضایی هابپران ه قشکیل ا قـ یق نرآی   برس . در ح ی ت کش  به صتـیح  اقرار قـصتیل  با

 الننربقک شتتامل پران ه  ده  قشتتکیل استتت. ستتارمان  برخوردار ابایژه جایگاه ار بارجویی

 را خود بای  ادّعاب ک   می میرح را ادّعایی که دیگرب مسئول قشکیالت هر ا قضایی باررسی

ده    قشتتکیل را بارجویی ممکن استتت دالیل این ار ک   ؛ بخشتتی دالیلی ا م ارک به مستتن  

 یم  ّماق قـ ی ات جرحق قع یب ا کش  ار پس(. اانگهیق 94: 8264مهرق قوانا ا سعادت)نجفی

 ا شهود دی هقبزه حضور در ک ار دادسترا  در منّهم حضتور  با ا ک  می پی ا را خود خاص مع اب

 مـلق ةمعای  ا قفنیش جلبق احضتتارق. شتتودمی کلمه خاصّ مع اب به قـ یق نار اارد میلعین

 .است مرحله این اق امات سلسله قرینمهم ار بارجویی ا کارش اسی

 اررش ا کرامت دی گیقبزه ار ناشتتی هابرنج ا درد خستتاراتق قـمّل بر انزان دی هقبزه

 اراد با. آی یبرم آشفنه اضعیّت این بارسارب دنرال به ا بی  می رننه دست ار را خویش انسانی

 ا هاپران ه کارشتت استتیق   ةمراجع دادستتراق  قع ّد ار اعم دادرستتی  هابخم ا پیچ در دی هبزه

 اجراییق ا قضتتتایی م امات ةم اخل احنمالی رننارهاب ستتتوء ا آن در دی هبزه ستتتردرگمی

 ای دی گیبزه رمی ة ق ها نه ا شتتودمی بار اب بر ج ی ب راانی ا مادب خستتارات ا نامالیمات

 اارد اا یانسان کرامت به ناپذیربجرران لیمة بلکه شتودق می ایجاد آن قکرار ا  انوب نامالیمات
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 ا مؤ ّر قوانین قصتتویب ضتترارت ااقعیّتق این شتت اخت .(78: 8211شتتود )یوستتفی مراغهق می

. ک  یم ایجاب م  ّماقی قـ ی ات اصلی ةمرحل در خصتوص  به را دی گانبزه ح وق با م استب 

.  ک می دنرال را ه ف دا کلّی رور به شتتکلیق دی گاه ار دی هبزه ح وق ار حمایت رایکرد

 دی هزهب جایگاه قـکیم ا ق ویّت داّحق ا آنان نیانستتا ح وق ا انراد کرامت ار مراقرت نخستتتق

 (.2 :8269 خ ادادبق ا آشورب) کیفرب نرای   در نعّال ک شگرب هم ون

 شودمی مـسوب جرح قع یب ا کشت   ار پس ابمرحله که - قـ یق انجاح ةمرحل باربق در

 نوین منظ در ایران کیفرب دادرستتی آیین قانون شتتود.می ح وقی ااج  منّهم مان   نیز دی هبزه -

  وقح کیفیا  کمّی ةقوستتع در را هایینوآارب جرحق  دی بزه کالستتیو ح وق بر انزان خود

 .پرداخت خواهیم که ب ان داشنه است دی هبزه

  خانواده و خود امنيّت و هويّت حفظ بر ديدهبزه حقّ .9-2
 ةقوستتع  ک ار در م اردی هبزه رایکرد ق ویت با ق8263 مصتتوّب  کیفرب دادرستتی  آیین قانون

 دی هبزه ام یّت حف  جهت را منع ّدب م رّرات درنگریستتتنه استتتتق  منّهم براب کته  ح وقی

 شتترح  ب ین این قانون 49  ماد در قوانمی را قانونگذار اق اح نخستتنین. استتت کرده بی یپیش

 که مواردب در جز (...دی ه )بزه اقامت مـلّ ا هویّت به مربوط ارّالعات انشتتاب: »نمود مالحظه

 سوب ار اق است دی هبزه ار حمایت مادهق این بی یپیش مر اب. «استت  مم وع ک  قمی معیّن قانون

  حع اجراب ضمانت. نشتود  اارد آنها به ابصت مه  یا نشتود  قه ی  اا داستنان  ا نزدیکان یا منّهم

 یدالن خ مات ار انفصتتال ستتالیو قا ماه ستته به مـکومیّت مادهق این در م رّر قکلی  رعایت

 قـمیل مم وعیّت هرچ   نیز کیفرب دادرستتتی آیین قانون 93  ماد استتتت. هم  ینق موضتتتوع

 قه ی ات م ابل در اا خانواده ا دی هبزه ار حمایت به ماده منن در استتتق دی هبزه بر هاهزی ه

 .است ش ه اشاره

 شتتتودقمی انجاح بارپرس قوستتتّط که خاصق مع اب به م  ّماقی قـ ی ات انجاح ةمرحل در

 بـث مورد قانون 67  ماد. استتت شتت ه نهاده مزبور م اح  عه  بر مورد این در ابایژه قکلی 
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 انآن خانواده یا جرح  ک   اعالح (...) دی ه بزه ار حمایت م ظوربه بارپرس: »داشتتنه استتت  م رّر

 دستتنور دادگستتنرب ضتتابیان به را احنیاری اق امات ار برخی انجاح ضتترارتق صتتورت در (...)

. انزان «هسن   بارپرس به گزارش ةارائ ا دسنورها انجاح به مکلّ  دادگستنرب  ضتابیان . ده می

 در دی هزهب حیثیّنی ا جانی ام یّت ار خود حماینی هابستتیاستتت قکمیل جهت بر اینق قانونگذار

 مواردب در است مکلّ  بارپرس: »داشنه است چ ین م رر کیفرب دادرسی آیین قانون 898  ماد

 لفنقق شتتماره ا نشتتانی خانوادگیق ناح ا ناح قریل ار دی هقبزه نردب ارّالعات به دستتنرستتی که

 اشتت قب داشتتنه همراه به را دی هبزه حیثیّت ا جستتمانی قمامیّت علیه ج ّب قه ی  ا خیر احنمال

 ماده این مر اب«. ک   )...( اقّخاذ ارّالعات این به دستتنرستتی ار جلوگیرب براب را م نضتتی ق ابیر

 هابشتتتاخه ار یکی حاضتتتر هم ون  ستتت  در که استتتت حماینی یا  انوب یشتتت استتتدی هبزه

استتت؛ ب ین مع ا که بارپرس هم ون م اح قـ یق با قضتتمین  شتت ه قوجّه شتت استتی به آندی هبزه

به  جرح در نضتتتایی امن  دی ستتتارد قا بزهدی هق این امکان را نراهم میام یّت جانی ا حیثیّنی بزه

ار م دیت ه بیتان ااقعیتّت ج تایی ا ابعتاد آن بپرداردق یع ی همتان موضتتتوعی کته در رایکرد بزه      

رح را ان رکاران کش  ا قـ یق جش اسی دستدی هدرنگریستنه ش ه است. به عرارت دیگرق بزه 

در راس آنق اهمیّت دادن به  -دی ه هاب ااقعی یو بزهقشتویق کرده استت با ش اخت نیارم  ب  

در مستتتیر کشتتت  ح ی تق گامی کارکردگرا ا   -ارمی تان اا ار داشتتتنن ام یّت جانی ا راانی  

 وب بردارن .میل

 مطلعين و شهود احضار بر درخواست ديدهحقّ بزه .9-1
 قا  بخواه قـ یق م اح ار دی گیبزه ا جرح اقوع در خود ادّعاب ا رات براب قوان می دی هبزه

 به شتتاکی ح وق اح اق که مواردب در حنّی. ک   احضتتار را اب نظر مورد میلعین ا شتتهود

  دی زهب م انع حف  جهت قـ یق م اح قوسّط آنها جلب باش ق م ـصر میلعین ا شهود اظهارات

: داشتتنه استتت  م رّر کیفرب دادرستتی آیین قانون 394  ماد رابیه این در. استتت ضتترارب جرح
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 براب را با ار قـ یق یا حضور که شتخصتی   (...) شتاکی  معرنی با یا خود قشتخیص  به بارپرس»

 «.ک   )...( می احضار م رّرات برابر ده ق قشخیص ضرارب موضوع ش ن راشن

  مثبته مدارک و اسناد ةمطالب ديده برحقّ بزه .9-9

 اا بر هک ظلمی ا رات ا پران ه قاریو ن اط ش ن راشن براب دارد حق شتاکی  م اح در دی هبزه

 کایتش ررف اخنیار در که م ارکی را ا اس اد بررسی ا اخذ دسنور بخواه  قـ یق م اح ار رننه

 ا اداس  بررسی گرا در منّهم مجرمیّت احرار ا جرح ا رات مواردب در. ک   صادر استت   الث یا

 خصتتوص این در. باشتت  هاستتارمان ا هانهاد برخی اخنیار در استتت ممکن که استتت ابادلّه

 آن قوانمی که است داده اخنصاص امر ب ین را قانون آیین دادرسی کیفرب 812  ماد قانونگذار

 نیز باش   رّبس کلّی به یا سرّب نظر مورد اس اد که مواردب در حنّی .کرد قفسیر دی هبزه نفع به را

 باالقرین تظرنیّ ار استتنفاده با حالت این براب دی ه نیستتت؛بزه حقّ نادی ه گرننن براب اببهانه

 ا اس اد استت  ممکن نیز مواردب استت. هم  ینق در  شت ه  ان یشتی چاره قضتاق  دستنگاه  ستیوح 

 جرح اتا ر براب را دی هبزه شتترایط اضتتعیّتْ این باشتت . منّهم اررانیان اخنیار در مثرنه م رک

: شتت ه استتت  م رر کیفرب چ ین دادرستتی آیین قانون 814  ماد در راق این ار ک  .می ستتخت

 ودخ اکیل به را مربوط جرح کش  در مؤ ّر ةادلّ ا اسراب م ارکق اس ادق نوشنهق منّهمق هرگاه»

 خصش آن یا اکیل حضور در موردق حسب را آنها قوان می بارپرس بسپاردق دیگرب شتخص  یا

 براب رم رّ مجارات به مسن ک  آنهاق ةارائ ار مذکور اشخاص اسن کاف درصورت. ک   بررسی

 انرادب چ ان ه دی هقبزه ح وق حف  جهت«. شتتود )...( می مـکوح مـاکمه ار منّهم خالصتتی

 رن  ق ارسرب عذر موجّه ب ان قـ یق م اح به آن قـویل ار است اخنیارشان در نظر مورد اس اد که

 را قعزیرات بخش استتالمی مجارات قانون 114  ماد در م  رج اجرایی ضتتمانت همان قانونگذار

 .است گرننه نظر در

 



 
 
 
 

11 
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 تحقيق مقام ردّ ديده برحقّ بزه .9-4

 نشتتان اردقد اخنصتتاص م  ّماقی قـ ی ات به که کیفربق دادرستتی آیین قانون داّح بخش ةمیالع

 وسّطق اب شتخصی  صتالحیّت  به اعنرال ا قـ یق م اح ردّ امکان به راجع م رّراقی ده  کهمی

 هاب دادگاه در رستتی گی ةمرحل به مربوط بخش در امّا استتتق نشتت ه اضتتع شتتاکی یا دی هبزه

 ضاییق م امات به را آن مفاد همانجا در قانونگذار که دارن  اجود رمی ه این در م رّراقی کیفرب

 زنی دادسرا قضایی م امات: »داشنه است م رّر رمی ه این در 434  ماد. است داده قسرّب نیز دادسرا

 ای خصوصی م ّعی شاکیق. ک    امن اع رستی گی  ار دادرسق ردّ جهات اجود صتورت  در بای 

 در.    ک اعالح اا به کنری صتتورت به را مراقب ا رد را بارپرس یا دادستتنان قوان  می نیز منّهم

 ا نمای می امن اع موضتتوع در م اخله ا رستتی گی ار بارپرس یا دادستتنان ایرادق قرول صتتورت

 صورتق این غیر در ا شودمی مـوّل دیگر بارپرس یا دادسنان جانشین به موردق حسب رسی گی

 رالاعن براب که مهلنی در قوان می رد م ّعی. شود ابال  ردق م ّعی به ا صادر ایراد ردّ قرار بای 

 برا. ک   اعنرال جرح به رستتی گی براب صتتالح دادگاه به استتتق شتت ه م رّر قرارها ستتایر به

 «.است قیعی مورد این در دادگاه

 داّح صلن ذیل در ماده این مفاد بود شایسنه نگاربققانون اسلوب رعایت حیث ار ما  ع ی  به

 م ونه را دادسنان یا بارپرس ردّ جهات ق ها ا ش می م رّر م  ّماقی قـ ی ات ةمرحل در ا قانون

 بای  مذکور شتتکلی ایراد ار گذشتتنه حالق هر به. دادمی ارجاع این قانون 438  ماد به کارشت اس 

 قج رة عمومی جهت ار ا دعوا ةاقام حیث ار دادسترا  که آنجا ستت ّنیق ار کیفرب دی گاه ار گفت

 خود دعواب ررف قوان نمی کسهیچ ا شودمی مـسوب شکایت ررنین ار یکی نوعی به خود

 یشتتاک یا دی هبزه به راجع ح اقل دی گاه این امّا. نیستتن   ردشتت نی دادستترا قضتتات ک  ق رد را

 ا ادادستتر م اح میان که پذیرنت را دی گاه این ستتخنی به قوانمی رمانی ریرا استتتق نادرستتت

 واردبم در امّا باشت .  داشتتنه اجود م ابل ررف با خویشتتاان ب ةرابی یا کی ه دعواق ةستاب   منّهمق

 یا ع یبق م اح ا برده استتت پ اه رننه اب بر که ظلمی ار دادستتنانی جهت دادستترا به دی هبزه که

 یا ا دارد دگاهیدا دعواب ةساب  یا دشم ی دی هبزه با ک   رسی گی اا شکایت به بای  که قـ یق
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 با اجود هالرن. رستت می نظر به مرداد کامالً ستت ّنی دی گاه آن باشتت ق منّهم نزدیکان ا بستتنگان ار

 در امّا .(11 :8271 الرگیهق) نیستتت ردشتت نی دادستتنان نرانستتهق مان   کشتتورها ار برخی در اینق

 در هم  ین ا 8369 مصتتوّب کیفرب دادرستتی آیین قانون قصتتویب ابن اب همان ار ایران ح وق

 نعلی قانون 438 ماده در نیز قـ یق م اح ردّ جهات. ان بوده ردش نی دادسرا قضات بع ب قوانین

 است. آم ه

 بازجويی بودن ناترافعی ديده برحق بزه .9-5
 منّهم ا شاکی ار قـ یق: »داشتنه استت   م رّر کیفرب چ ین دادرستی  آیین قانون 863  ماد ابن اب

 بر ادسراد ةمرحل در را ب ا ایرانق کیفرب دادرسی ح وق ب ابراین .«( ...استت )  انفرادب ا غیرعل ی

 نرای   در  هدیبزه مشارکت به قائل که مواردب در مگر استتق  گذاشتنه  قـ ی ات بودن ناقرانعی

 ا منّهم ار ـ ی اتق قفکیو ةنلسف رس می نظر باش . به بوده قرمیمی ع الت ا کیفرب رسی گی

 است نگذشنه جرح اقوع ار ریادب رمان ه ور م  ّماقی قـ ی ات ةمرحل در که باش  این دی هبزه

 با را ااقعه بارگویی براب الرح جستتارت ننوان  استتت ممکن بزهکار با رایارایی در دی هبزه ا

 اب براب انگیزارمی ان ا بخشآرامش بسنرب ق بیر این با ب ابراینق باش . داشنه آن جزئیات قماح

 باش . قـ یق م اح هابپرسش پاسخگوب ا گوی  سخن راحنی به قا شودمی نراهم

  وکيل داشتن ديده برحقّ بزه .9-6

 قوانین در قیم  ّما قـ ی ات ةمرحل در اکیل داشنن بر منّهم به حقّ نسرت که حستّاسیّنی  آن  ان

 همواره ریرا استق نروده دی هبزه  دربار ش ق داده خرج به هاسال ری در ایران جمله ار کشورها

 رب دی هبزه به حقّ کمنر ا بوده جرح دی گانبزه حقّ دادخواهی در قانونگذاران اصتتتلی قوجّه

 در با قوجّه به ای که منّهم شتتای . استتت شتت ه بـث کیفرب ح وق علمی مـانل در اکیل داشتتنن

 ملهج ار کیفرب رستتتمی نهادهاب همراهی ا پشتتتنیرانی با دی هبزه ا ع الت قراراب ةکف یو

 ستتاابق دارن ق اصتتل قرار کیفرب ع الت نظاح قراراب دیگر ةکف در قـ یق ا قع یب م امات

 اکیل ةم اخل حقّ ةمسئل به ع الت ةکف دا بخشیمیزان ا همسانی براب نمودمی اقنضتا  هاستالح 
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 اکیل نداشتتن همراه با این حالق حقّ بر. شتتود پرداخنه بیشتتنر م  ّماقی قـ ی ات ةمرحل در منّهم

 است. ش ه پذیرننه کیفرب دادرسی آیین قانون 91  ماد ص ر در شاکی یا دی هبزه براب

 آن فوريّت و تحقيقات استمرار ديده برحقّ بزه .9-7

 قوستتّط قـ یق جهت موضتتوع آنق قع یب ا کشتت  با ا شتتودمی گزارش جرمی اقوع اقنی

 حکم اجنماعیق نظم ک ار در دی هقبزه ح وق شتتتودقمی مـوّل دادیار یا بارپرس به دادستتتنان

نشتتود  نوقّ م ا یاب  استتنمرار قـ ی ات موضتتوعق قکلی  قعیین ا پران ه شتت ن کامل قا ک  می

 به قر یل کیفرب دادرستتی ح وق نظم در مستتئله این. (26: 8269مـم بق )رضتتوب نرد ا ن یه

اب ونهگ به استق ش ه قائل خاصی جایگاه آن براب نیز ایرانی قانونگذار ا ش ه مسلّم اصتل  یو

 به ای ب م  ّماقی قـ ی ات: »داشتتنه استتت م رّرچ ین  کیفرب دادرستتی آیین قانون 64  ماد در که

 وبستت ار که اق اماقی. «نیستتت آن انجاح مانع قعییل ایّاح ا شتتود انجاح مستتنمر نـو به ا ستترعت

 ودآغار ش الرح سرعت با ا م استب  اقت در که بود خواه  مفی  رمانی آی قمی عمل به بارپرس

 امر دارعه ه هک بارپرستتی ب ابراینق. برستت  دی هبزه میلوب ستترانجاح به قعریرب به ا یاب  پایان ا

 اجن اب ودشمی احساس آن ضرارت که قـ ی ی هرگونه ان اخنن قعویق به ار بای  است قـ یق

 در الرح اجراب ضتتمانت بی یپیش ع ح استتتق اارد نوق  ماد بر که مهمّی اررد. اانگهیق ایراد

 قوجّه با بود یسنهشا. است قـ یق مسنمر نرای   ق ییع یا قـ ی ات انجاح در بارپرس قعلّل صورت

 ار ماده این استتتق شتت ه بی یپیش اجراء ضتتمانت احکاحق ار بستتیارب براب قانون این در ای که به

 بس  ه یشینپ  ماد به ن ط قانونگذار قـ یق استنمرار  بـث مان . الرنه درنمی دار قانونگذار چشتم 

 این. است نآ اسنمرار ا قـ ی ات قوقّ  م ع بر اصل است که داشنه اصترار  ا بر این نکنه نکرده

رده م رّر ک چ ین چ انکه این ماده پی استق قانون آیین دادرسی کیفرب 894  ماد صت ر  در مهم

 مشکل اا هب دسنرسی یا ا ش ه مخفی نیستتق  معیّن منّهم آنکه عذر به قوان نمی بارپرس: »استت 

 )...( «.ک    منوقّ  را خود قـ ی ات استق
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  مقدّماتی تحقيقات فرآيند از رسانیاطّالع ديده برحقّ بزه .9-8
 موقع به یرسانارّالع کیفربق دادرسی نرآی   در مـوردی هبزه ا مشارکنی ستیاستت   قـ ّق براب

 .رستتت می نظر به ناپذیراجن اب امرب قـ یقق امر در آم ه عمل به اق امات ا موجود امکانات

 ن را ار را آنان قانونیْ هابم اح که دی گانیبزه ده   کهمی نشتتان گرننهصتتورت هابپژاهش

 هابم اح ا ان یاننه خود قمایالت ابرار براب نرصتتنی که ک   می احستتاس ان کرده آگاه پران ه

 م  ستتیق ا  الیری) ان داشتتنه قأ یر پران ه نیز پیام  بر ا ان گرننه در نظر را قمایالت این قانونی

 که ع استم آن به پران ه پیشرنت ا  رت ران  خصوص در دی هبزه بخشی بهآگاه(. 313 :8268

 به. ان ن اشتتنه نظر جرح عمومی ةج ر به ن ط ا ان نکرده نراموش را اب کیفرب ع الت هابم اح

 ـ ی اتق مکان ا قاریخ منّهمق بر اارده هاباقّهاح یا اقّهاح ار دی گانبزه ستتاربآگاه قرقدقیق بیان

 ظارتن قرارهاب نوع منّهمق قع یب قعلیق شرایط گواهانق اظهارات اسنماع ار ارّالع رسی گیق ا

 قرینهمم جمله ار پران ه جزئیات ستتایر ا نرارب منّهم ار اخرار آخرین کیفربق قأمین یا قضتتایی

 یم نضتت اق امات ضتترارت موارد در قا باشتت  میّلع آنها ار دی هبزه بای  که هستتن   موضتتوعاقی

 حقّ ار هاییجلوه ستتانق(. ب ین814 :8277 قوجهیق) باشتت  داشتتنه را اعنرال ررح امکان مان  

 مونهقن براب. کرد مالحظه کیفرب دادرستتی آیین قانون در قوانمی را رستتانیارّالع بر دی هبزه

 جرایم استتت ممکن استتتق انجاح حال در شتت هگزارش جرح  دربار بارپرس قـ یق که رمانی

 موجب ق بهب ابراین باش ؛ دی هبزه درخواستت  مستنلزح  آن پیگیرب که شتون   کشت   نیز دیگرب

 شکایت با که باش  جرایمی ار ش هکش  جرح چ ان ه: »شت ه استت   چ ین م رّر 66  ماد  قرصتر 

 ارّالع هب م نضتی  نـو به دادستتنان قوستّط  امکانق صتورت  در مراقب استتتق قع یب قابل شتاکی 

 «.رس می دی هبزه

 دی هبزه به یم  ّماق قـ ی ات نرای   موقع به رستتانیارّالع امکان بنوان  آنکه براب قانونگذار

  ماد در م  رج منّهم اقامنگاه ا هویّت  رت لزاح به مربوط م رّرات قماح باش  داشنه را شتاکی  یا

 متقس در مهم این. است دانستنه  جارب نیز شتاکی  مورد در را قانون آیین دادرستی کیفرب  864

 سانیرارّالع ا قضایی ارّالعات ةکلّیّ کردن رارآم  م ظور به حنّی. است آم ه یادش ه  ماد اخیر
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 دناقر ریقر ار قارگی به نیز(   ا) قضتتایی الکنرانیو ابال  ةستتامان رستتی گیق مراحل موقع به

 در عیس قضتایی  مستئوالن  ا پرداخنه رستانی ارّالع خ مات ةارائ به قضتایی  الکنرانیو خ مات

 کلّی م رّرات استتاس بر مهم این. دارن  مجارب بستتنر امکانات در رارانزان خ مات گستتنرش

 به 946 ادمو موضوع «الکنرانیکی دادرسی» ع وان قـت کیفرب دادرستی  آیین قانون نهم بخش

 .شودمی آیین دادرسی کیفرب انجاح قانون بع 

 تأمين کيفری و نهايی صدور قرارهای تمهيدی،ديده در مرحلة حقوق بزه .4
 م رّر منع ّد مواد در پراک  ه به صتتتورت کیفرب دادرستتتی آیین قانون در قمهی ب قرارهاب

 بی یشپی نهایی قرارهاب صتتت ار کیفیّت به راجع م رّراقی نیز قـ ی ات خنم ار پس ان .شتت ه 

 مواد ةمیالع با که استتت داراب ح وقی مزبور قرارهاب ار یو هر صتت ار در دی هبزه. ان شتت ه

 .شودمی ریر راشن هابجلوه مرقرط قانونی

 تمهيدی قرارهای صدور در ديدهبزه حقوق هایجلوه .4-2

 تاستتت ممکن کیفرب رستتتی گی نرآی   در م  ّماقیق قـ ی ات قرمیلوب هرچه انجاح جهت

 نوعی به هک ک    اقّخاذ را قصمیماقی دادیاران یا بارپرس دادسنانق ار اعم دادسرا قضایی م امات

 نیز دی هبزه قرارهاییق چ ین صتت ار  در. دارد قمهی ب ا ر پران ه قـ ی ات خنم ا قستتریع  در

 .پرداریممی آنها ارریابی ا قریین به که است ح وقی داراب منّهم بر انزان

 محل ةمعاين و محلّی تحقيق قرار صدور درخواست ديده برحقّ بزه .4-2-2

 ابج به آ ار یا بوده کیفرب دعواب اقوع م شتتأ که مـلّی  مشتتاه  ار استتت عرارت مـل ةمعای 

 خرره اهل ای ضابیین قوسط اب دسنور به یا بارپرس ةاسیل به که ارقکاب مـلّ در جرح ار مان ه

 ممکن تقـ ی ا قکمیل م ظور به که استتت اق اماقی جمله ار نیز مـلّی قـ ی ات. شتتودمی انجاح

 یا منّهم اقامت مـلّ یا جرح اقوع مـلّ در حضور صتورت  به اق امات این. گیرد صتورت  استت 

 قـ یق یا مـل ةمعای  شتتود. درخواستتتانجاح می مـل اهالی ار ارّالعات آاربجمع ا شتتاکی
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 این در کیفرب دادرستتتی آیین قانون 832  ماد. برشتتتمرد دی هبزه ح وق ار قوانمی را مـلّی

 ـلّیم قـ یق موضوعق ش ن راشن ا ااقع کش  براب هرگاه: »استداشنه  م رّر خصوص چ ین

 ـلّیم قـ ی ات به اق احبارپرس نمای ق درخواست شتاکی  (...) یا ا یاب  ضترارت  مـل ةمعای  یا

 هر ا آی می حساب به منّهم ا دی هبزه مشتنرک  ح وق جمله ار حق این. «ک  می مـل ةمعای  یا

 قـ یق ای مـل ةمعای  قرار ص ار صورت برن . درمی بهره آن ار منفاات انگیزه با ررنین ار یو

 قّح آ ار ار ح ّی چ ین. شود حاضر قرار اجراب مـل در قوان می شاکی م اح در دی هبزه مـلّیق

 . شودمی قل ی قرارب چ ین ص ار درخواست در دی هبزه اصلی

 خسارت جبران بر ديدهبزه حقّ .4-2-1
 ابدار عمومی ةج ر بر انزان قوان می جرمی هر ایرانق کیفرب دادرستتی ح وق  آمور برابر

 مر اق همین بر(. 8263 مصتتوب کیفرب دادرستتی آیین قانون 1  ماد) باشتت  خصتتوصتتی  حیثیّت

 یا مادب آستتیب به جهت که دارد را حق این شتتودقمی مـستتوب جرح ار منضتترّر که دی هقبزه

(. همان قانون 6  ماد )ب( ب  ) ک   ریان ا ضتتترر ةمیالر قضتتتایی م اح رریق ار ااردهق مع وب

 وّبمصتت  کیفرب دادرستتی آیین قانون در خود نوین نگاربح وق نرآی   در ایرانی قانونگذار

 موارد بستیارب  در حق ب ین .استت  نموده اضتع  را دی هبزه حقّ ار این منع ّدب هابجلوه ق8263

 .است ش ه قوجّه شون می صادر منّهم نفع به غالراً که قرارهایی انواع ص ار ضمن در

  خواستهتأمين  قرار صدور قالب در خسارت جبران ديده برحقّ بزه .4-2-1-2
 در دی هزهب به امکان این دی هقبزه ح وق قضتتییع ار جلوگیرب م ظور به نیز کیفرب دعااب در

 را ضیم ن قمهی ب قصمیم رمی ه این در بخواه  قـ یق مرجع ار که ش ه است داده شتاکی  م اح

 دی هبزه خستتارت جرران آقی قأمین جهت مستتن ل قرارب قانونگذار راستتناق این در. ک   اقّخاذ

 دادرسی آیین قانون 897  است. ماد ش ه مشهور خواسنه قأمین قرار به که کرده استت  بی یپیش

. خواه ب بارپرس ار را خود ریان ا ضرر قأمین قوان می شتاکی : »کرده استت  م رّر کیفرب چ ین

 ک  . قرصرهمی صادر خواسنه قأمین قرار بارپرس باش ق قرول قابل ةادلّ بر مرن ی ق اضتا  این هرگاه
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  گاحه استتت مکلّ  بارپرس شتتودق قوقی  منّهم اموال خواستتنهق قأمین قرار صتت ار با چ ان ه -

 ش ه شارها ب ان قرصره در که ابنکنه«. ده  قرار م ّنظر را موضوع این کیفرب قأمین قرار ص ار

 ا دی هزهب به بای  منّهم براب کیفرب قأمین قرار ص ار ه گاح در قضایی م اح چون که استت  این

 صورقی رد ک  ق صادر کفالت یا ا ی ه مان   ابقأمی ی قرار ا ک   قوجّه اا به اارده هابخسارت

 ه گاح ای ب باشتت ق کرده قوقی  را منّهم اموال خواستتنهق قأمین قرار صتت ار با قرپیش بارپرس که

 باش . داشنه م ّنظر را موضوع این قأمینق قرار ص ار

  قرارها ساير در خسارت جبران ديده برحقّ بزه .4-2-1-1
 بر هاارد ضتتتررهاب جرران امکان کردن نراهم براب قانونگذار ق بیر ق ها خواستتتنه قأمین قرار

 مواقعی رد قانونگذار گفت قوانمی کیفرب دادرسی آیین ةمیالع با. شتود نمی مـستوب  دی هبزه

 م ّعا این گواه. است نروده غانل ح ّی چ ین ار شتون   صتادر  قمهی ب دیگر قرارهاب ب استت  که

 سیکارش ا قرار ص ار در نمونهق شود. برابمی اشاره ب ان ای جا در که استت  بستیارب  هابنمونه

 را سارتخ جرران ةمیالر امکان شودق منضرّر کارشت اس  قخلّ  بر ا ر دی هبزه در نهایت چ ان ه

 قانونگذار دیگرق موردب داشت. در خواه  کیفرب دادرسی آیین قانون 897  ماد حکم اساس بر

 قضتتمین را کیفرب قأمین قرار صت ار  قجویز مهمّ اه اف ار یکی همان قانون 387  ماد صت ر  در

 است. دانسنه ریان ا ضرر جرران براب دی هبزه ح وق

 در بقع ی موقونی قرار صتت ار بر استتت ناظر آیین دادرستتی کیفربق که قانون 393  در ماد

 خستتارت جرران بر دی هبزه حقّ ار بار بوده استتتق مج ون جرح اقوع حین مرقکب که مواقعی

 مشمول جرایم چ ان ه: »داشنه است چ ین م رّر مذکور ماده 3  قرصر نشت ه استت؛   پوشتی چشتم 

 بای  رهقرص این مورد در. «شودمی اق اح مربوط م رّرات ررق باش ق دیه پرداخت مسنلزح ماده این

 دعوب ستتت وط موارد در کیفرب دادرستتتی آیین قانون 82  ماد یو  قرصتتتر موجب به گفت

 مجارات قانون 479  ماد در. شتتودمی عمل استتالمی مجارات قانون میابق دیهق  دربار عمومیق

 ایرس همان   آن حکم ا گرددنمی ساقط دیه که استش ه  م رّر منهم نوت مورد در نیز اسالمی
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 مینه بای  نیز ج ون خصتتوص در ب ابراینق. شتتودمی استتنیفاء اب اموال ار ا استتت منونی دیون

 نشتتانگر نیز کیفرب دادرستتی آیین قانون 11  ماد به قوجّه مورد این در. دانستتت جارب را حکم

 اجراب در استتت. حنّی جرح ار منضتترّر خستتارت جرران حقّ بر ار قانونگذار ةجانرهمه حمایت

 براب امکان این بـثق مورد قانون 13  ماد در قرمیمیق ع الت ا قضتتاردایی رمانهم ستتیاستتت

 .ک   جرران اب رضایت با را دی هبزه بر اارده خسارات بنوان  قا ش ه نراهم منّهم

 ديده بر درخواست جلب متّهم به دادسرا توسّط بازپرسحقّ بزه .4-2-9
 ا یاب  ورحض دادسرا در منّهم قرسریع هرچه قا دارد اقنضاء م  ّماقی قـ ی ات قسریع لزاح اصتل 

 گاه امّا .شود راشن دی هبزه نابسامان اضعیّت قرائنق ا ادلّه بررستی  ا الرح هاببارجویی انجاح با

 ار دی هبزه ح وق در عمل که رن می سربار احضاریّهق ابال  علیرغم دادسترا  در حضتور  ار منّهم

 م رّر کیفرب دادرستتی آیین قانون 876  ماد رابیه این در. ده می قرار داباره خیر معرل در

 دستتنور به نک  ق اعالح را خود موجّه عذر یا نیاب  حضتتور موجّه عذر ب ان که منّهمی: »داردمی

 دخو قشتتخیص با مزبور حقّ اِعمال آی میبر این ماده ار چ انکه«. شتتود )...( می جلب بارپرس

 حال هر به امّا. نیستتت میرح منّهم جلب درخواستتت قشتتریفات ظاهراً ا شتتودمی مـ ّق بارپرس

دیگرق  در جایی. کرد قفسیر اب ح وق راستناب  در ا جرح ار منضترّر  نفع به بای  را نوق م رّرات

 حقّ منّهم جلب در دی هبزه براب آیین دادرستتی کیفرب قانون 814  ماد 3  قرصتتر در قانونگذار

 بارپرس ضتترارتق صتتورت در: »داشتتنه استتت م رّر که نـوب به استتتق شتت ه قائل مشتتارکت

  حور انضابی ااق معرنی با قا ده  قرار شاکی اخنیار در معیّن م ّت براب را جلب ةبرگ قوان می

 .«ده   قـویل ا ک    جلب را منّهم مربوطق قضایی

 مقام قضايی دادسراديده بر بازداشت متّهم توسّط حقّ بزه .4-2-4
 دنز اب نمودن حاضتتر منّهمق جلب ار ه ف. بود قائل قفاات منّهم بارداشتتت ا جلب میان بای 

 ای بارداشتتت که حالی در ااستتتق ار قأمین اخذ اقنضتتاء صتتورت در ا اقّهاح قفهیم قـ یقق م اح
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حقّ  راینقب اب. است قضایی م اح قرار ا دستنور  با معیّن مـلّی در منّهم نگه ارب مع اب به قوقی 

 احاحک چ انکه دانستتتق بزهکار جلب در اب حقّ ار مستتن ل بای  را منّهم بارداشتتت در دی هبزه

 بای  راچ که پرسش را این به ان . اانگهیق پاسخش ه اضع ابج اگانه مواد در نیز دا این قانونی

 دادرستتی  آیین قانون 321  ماد ار قوانمی گردد قل ّی دی هبزه براب حق یو منّهم بارداشتتت

 ص ار»کرده است:  م رّر که چ ین دریانت مزبور  ماد( پ) ب   اخیرِ قسمت خصوص به کیفرب

( .منّهم ).. بودن آراد( است: )...( پ ریر شرایط ار یکی اجود به م وط (...موقّت ) بارداشت قرار

 پیشین   ب به نوعی به که دیگر مورد«. باش  ]اا[  خانواد یا (...) شاکی جان اننادن خیر به موجب

کرده  م رّر چ ین که استتت همان قانون 339  ماد استتتق مرقرط دی هبزه خستتارت جرران یع ی

 ا ی ه پردنس یا کفیل معرنی قا شودمی صادر ا ی ه یا کفالت قرار اا مورد در که منّهمی: »استت 

 بیانگر کیفرب دادرستتی آیین قانون 387  ماد باربق صتت ر«. گردد )...( می معرنی بارداشتتنگاه به

 جهت عمومیق ةج ر بر انزان قأمینق هابقرار مصتتادیق ار یکی بارداشتتتق قرار که استتت آن

 در را بارداشتتت قرار بی یپیش قوانمی ستترب ب ین که شتت ه استتت م رّر دی هبزه ح وق رعایت

 .کرد قل ّی شاکی ح وق ا م انع راسناب

 صدور قرارهای نهايیديده در های حقوق بزهجلوه .4-1

 ممکن.  رسمی دادسرا قضایی م اح سوب ار نهایی قصتمیم  اقّخاذ به نوبت قـ ی اتق خنم ار پس

. ودشتت صتتادر دی هبزه نفع به مواردب یا مورد شتتای  ا منّهم نفع به نهایی قرارهاب ار برخی استتت

 نهایی قرار عنو قعیین در ک  قمی ایفاء که نعّالی ن ش با ا شاکی م اح در خودق دی هقبزه نیز گاه

 علیه یا له قـ ی ات خنم ةمرحل در قرارها ک اح ای که ار نظر صتترف. استتت مؤ ّر قوستتّط بارپرس

استتت که در این ب   ب ان  ح وقی داراب نهایی قصتتمیمات اقّخاذ پی در دی هبزه استتتق شتتاکی

 خواهیم پرداخت.
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 نهايی قرارهای صدور در ديدهبزه گذشت حقّ بر نقش .4-1-2
 رستتتیداد ا قـ ی ات نرآی   در را مؤ ّرب ا نعّال ن ش دی هبزه گاه نمودیم بیان که همانیور

 ضتتورح بستنرهاب  ار یکی. هماه گ استت  قرمیمی ع الت هابآموره با که ک  می ایفاء کیفرب

 هابسرچشمه ار است. اانگهیق یکی کیفرب دعااب در گذشتت  انـصتارب بر  حقّ داشتنن  اب

 در بای  ار جرایم بارهق این در. است شاکی م اح در دی هبزه گذشت قع یبق موقونی قرار اصتلی 

 م رّر کیفرب دادرسی آیین قانون 83  ماد. داشت نظر ناپذیر درپذیر ا گذشتگذشت ةدستن  دا

 صتتورت در ا شتتراع شتتاکی شتتکایت با ن ط گذشتتتق قابل جرایم در منهم قع یب: »داردمی

 ص ر رد«. است قانون موجب به گذشتقابل جرایم قعیین - شود. قرصرهمی موقوف اا گذشتت 

یست ن مع ا ب ین نوق  ماد الرنه. است ش ه اشتاره  مهم ب ین نیز استالمی  مجارات قانون 899  ماد

 بلکه  اردقن گذشت حقّ بر دی هبزه نیسن  ق پذیرگذشت که جرایمی ار ابگستنرده  ری  در که

 به رم ج پذیرگذشت جرایم در ن ط امّا استق ممکن میلق رور به جرایم قماح در حق این اِعمال

 جرایم ایرس به نسترت  ا شتود می م  ّماقی قـ ی ات ةمرحل در قع یب موقونی نهایی قرار صت ار 

شود. انزان بر  قل ّی قخفی  موجرات ار اسالمی مجارات قانون 21 ا 27 مواد برابر استت  ممکن

 ارمغان نقوامی است قانون آیین دادرسی کیفرب هابنوآارب ار که پران ه را بایگانی اینق قرار

 نفع به قرار این هرچ  . قانون آیین دادرستتی کیفرب( 19  دانستتت )ماد دی هبزه گذشتتت حقّ بر

 . ستا ش ه داده قرقیب شاکی براب که است ح ّی آن ص ار ةسرچشم شودقمی قفسیر منّهم

 متّهم به دادرسیديده بر جلب حقّ بزه .4-1-1

 جلب رب دی هبزه حقّ که شویم یادآار مرـث آمیخنگی ار جلوگیرب جهت استت  الرح ابن ا در

. گاشتتتان یکستتان دادستترا به بارپرس قوستتّط منهم جلب بر اب حقّ با نرای  را دادرستتی به منّهم

 احم  نزد منّهم نمودن حاضتتر م ظور به ا اخص مع اب به م  ّماقی قـ ی ات آغار در اخیر مورد

 به اجعر اک ون که ح ّی الی گیردقمی صتتورت م نضتتی قأمین اخذ ا اقّهاح قفهیم جهت قـ یق

 علیه نهایی قرار یو ا دارد اشتتاره م  ّماقی قـ ی ات خنم ا پایان رمان به ک یممی صتتـرت آن
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 که ک   عمل کیفرب دادرسی آیین قانون 391  ماد میابق بای  بارپرس راسناق این در .است منّهم

 کانی ةادلّ اجود ا ارقکابی عمل بودن جرح صتتورت در بارپرس: »استتت آم ه آن ار بخشتتی در

 دادستتنان نزد نورب را پران ه ا صتتادر (...) دادرستتی به جلب قرار منّهمق به جرح اننستتاب براب

 است نممک دادرسیق به جلب قرار صت ار  ةرمی  در استت که  گفن ی الرنه«. ک   )...( می ارستال 

 استق  هنش بی یپیش قرارب چ ین ص ار درخواست حقّ دی هبزه براب که شتود  برداشتت  چ ین

  ک   قع یب م اح قوسّط آن پذیرش ا دادسرا در شکایت ررح نلستفه  که استت  آن امر ااقع امّا

 استتت امر این مؤیّ  هابارجویی ا م  ّماقی قـ ی ات نرآی   در دی هبزه نعّال حضتتور الرنه ا جرح

 ا مـاکمه دادرستتیق یع ی جرحق دی هبزه اصتلی  خاستتنگاه بررستتی حال در دادستترا ةمجموع که

 .است مرقکبق مجارات

 ديده بر تعقيب مجدّدحقّ بزه .4-1-9

 شتتکایت ررح ا مراجعه دادستترا به شتت ه استتت  ااقع اا علیه که جرمی خارر به دی هبزه گاه

 م اح قوستتتّط جرح احرار براب ک   هاق اع ا من ن دالیل ةارائ ار عاجز دلیل هر به امّا ک  قمی

 قانون 391  ماد موجب به مجرمانه ااقعیّت یو اجود بارپرس علیرغم ا استتت دادستترا قضتتایی

 با که اقّفاق این معمول رور به. ک  می صتتتادر قع یب م ع قرار ناگزیر کیفرب دادرستتتی آیین

 اباجن  براب آی . امّامی پیش نامشتهود  جرایم در ن ارد خوانیهم مجرمانه ا بیرانی هابااقعیّت

 ج ی ْ لیلد ةارائ با بنوان  که شتت ه استتت بی یپیش دی هبزه براب حق این ع التق اصتتل ن ض ار

 اخنصاص امر ب ین بـث مورد قانون 371  ماد ار بخشی. ک   درخواستت  را منّهم مج ّد قع یب

 دادسرا در ا صادر قع یب م ع قرار دلیلق کفایت ع ح یا ن  ان علّت به هرگاه (...) : »یاننه استت 

 ج ی  لیلد کش  ار پس مگر کردق قع یب اقّهاح همان به را منّهم دیگر بار قواننمی شودق قیعی

 ادگاهد در قرار این اگر ا استتت قع یب قابل باریو براب دادستتنان نظر با صتتورتق این در که

  اجار اب باریو براب را اا قوانمی دادسنان درخواست به ج ی  دلیل کش  ار پس شودق قیعی

 را ج ّدم قع یب دادگاهق که صتتورقی در. کرد قع یب اقّهاحق به رستتی گی براب صتتالح دادگاه
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 قع یری م ع ارقر قوان گفتمی ب ابراینق«. ک  می رستتی گی م رّرات میابق بارپرس ک  ق قجویز

 دالیل ار ییک. میلق نه استق نسری ةمخنوم امر اعنرار داراب شودمی صادر دلیل نرود دلیل به که

 .است منهم مج ّد قع یب جهت دلیل ةارائ بر دی هبزه حقّ آنق بودن نسری

 ديده بر ترک دعواحقّ بزه .4-1-4

 تقـ ی ا ةمرحل در شتتکایت ررح ار پس که دارد را حق این دی هبزه پذیرقگذشتتت جرایم در

 اب براب حق این ا ک   قرک را میراحه دعواب ک  ق گذشتتت منّهم ار آنکه ب ان م  ّماقی

. ودشتتت خواستتتنار را مرقکب قع یب ا ک   شتتتکایت ررح مج ّد بنوان  که مان  باقی مـفوظ

 ار ا تاستت دلیل ةارائ ار نیاربی قع یب قرک درخواستتت براب شتتاکی م اح در دی هبزه هم  ینق

 م رّر خصتتوص این در کیفرب دادرستتی آیین قانون 76  ماد. ن ارد عه ه بر قکلیفی بابت این

 رخواستد کیفرخواست ص ار ار قرل قا قوان می شاکی گذشتق قابل جرایم در: »داشتنه است 

 قوان یم شتتاکی. ک  می صتتادر قع یب قرک قرار دادستتنان صتتورتق این در. ک   قع یب قرک

 قع یب قرک قرار صتتت ار قاریخ ار ستتتالیو  قا باریو براب ن ط را منّهم مجت ّد  قع یتب 

 مج ّد شتتکایت ررح براب مـ ادیّنی ستتابقق قانون 877  ماد یو  قرصتتر در«. ک   درخواستتت

 انونق در ا خصوص این در منّهم حقّ که گفت بای  ب ابراینق. ن اشتت  اجود دعوا قرک ار پس

 سال یو رول در باریو براب ن ط شاکی که مع ا ب ین استق شت ه  مواجه مـ ادیّت با الحق

 ک  . درخواست را منهم مج ّد قع یب قوان می قع یب قرک قرار ص ار قاریخ ار

 ديده بر اعتراض به تصميمات و قرارهاحقّ بزه .4-1-5

  اماتم نهایی قرارهاب ا قمهی ب قصتتمیمات برخی به نستترت قوان می شتتاکی م اح در دی هبزه

 ونیقان صتالح  م اح نزد اا اعنرال به که داراستتت را ح ّی چ ین ا ک   اعنرال دادستترا قضتایی 

 است. کردنیررح العادهنوق ا عادب راش دا به دی هبزه اعنرال حقّ. شود رسی گی
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 عادی روش به اعتراض .4-1-5-2
 نع ّدبم احکاح در شاکی ةم زل به دی هبزه ده  کهمی نشتان  کیفرب دادرستی  آیین قانون ةمیالع

 ابقانونی م رّرات قرینار مهم. دارد را دادسرا قضایی م امات ار صادره هابقرار به اعنرال حقّ

 ب   ش ه استق ش اخنه رستمیّت  به قرارها به دی هبزه اعنرال حقّ مصتادیق  ار برخی آنها در که

 رب عالاه»کرده استتت:  چ ین م رّر ماده این. آیین دادرستتی کیفرب استتت قانون 379  ماد( ال )

 ا م ع قرار -استتت: ال  اعنرال قابل ریر موارد در بارپرس قرارهاب قانونق این در م رّر موارد

 اب   نمای  یا دی هبزه که قرار ستته ای جا در«. شتتاکی )...(  ق اضتتاب به اناره ا قع یب موقونی

 ا یبقع  م ع قرار) نهایی قصتتمیمات ار مورد دا که شتت ه استتت قی  ک   اعنرال ب ان قوان می

 سه در رقانونگذا ای که(. اناره قرار) شون می مـسوب قمهی ب قرار یو ا( قع یب موقونی قرار

 ا  عم قرار. استتت کردنیقوجیه کامالً کرده استتت م رّر اعنرال حقّ دی هبزه براب مذکور مورد

 ا    کمی مس اد دادخواهی براب را دی هبزه امی  ا شکایت مسیر ةادام در عمل قع یب موقونی

 موجب ا ک  می قضایی نظاح هابخم ا پیچ مشغول را شکایت به رستی گی  مستیر  نیز اناره قرار

  شود.می م  ّماقی قـ ی ات نرآی   ش ن روالنی

 قوقّ  رقرا به نستتترت که داده استتتت حق دی هبزه گفنهق بهموارد پیش بر انزان قانونگذار

 ار هصادر پران ه به دسنرسی جهت خود درخواست ردّ قرار به نسرت نیز ا( 894  ماد) قـ ی ات

 هب رسی گی راهکار قانونگذار هم  ینق. ک   اعنرال نیز( 899 ماده یو  قرصتر ) بارپرس ناحیه

 اعنرال به رستتی گی: »استتت کرده بی یپیش چ ین 372  ماد ار بخشتتی در نیز را هااعنرال این

. یردگمی صتتورت دادگاه العادهنوق ةجلستت در اعنرالق قابل قرارهاب به نستترت منّهم یا شتتاکی

 رد قع یب موقونی یا م ع قرارهاب مورد در مگر استتتق قیعی خصتتوص این در دادگاه قصتتمیم

 قأیی ق صتتورت در که قانون این( 293)  ماد( ت) ا( پ) ق(ب) ق(ال ) ب  هاب موضتتوع جرایم

 ا مهم نکاقی خود ةنوب به نیز ماده این«. استتتت قج ی نظر قتابل  م رّرات میتابق  قرارهتا  این

 ادّعاب مورد مهم جرایم مورد در دی هبزه دارد؛ دی هبزه بـث مورد حقّ راستناب  در کردنیقأمّل

 بلکه قدارد را بارپرس ناحیه ار صادره قع یب موقونی ا م ع قرارهاب به اعنرال حقّ ق هانه  خود
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 به ارب این قوان می صادره قرارهاب همان قأیی  ا دادگاه در اب اعنرال به رسی گی صورت در

 .  ک   اعنرال باالقر مرجع نزد نیز دادگاه قصمیم

 العادهفوق روش به اعتراض .4-1-5-1
 سّطقو دادسرا قضتایی  م امات قصتمیمات  ا قرارها ار برخی ار شتکایت  عادب راش بر انزان بر

  ماد رد قانونگذار قوسّط ابالعادهنوق راش قرارهاییق چ ین قیعیّت ار پس رمان براب دی هقبزه

 در» :کرده استتت م رّر ماده چ ین این. استتت شتت ه بی یپیش کیفرب دادرستتی آیین قانون 477

 یّنب شرع خالف را قضایی مراجع ار هریو ار صادره قیعی راب قضتائیه   قوّ رئیس کهصتورقی 

 خاص شعری در قا ارسال کشور عالیدیوان  به را پران ه دادرسیق  اعاد قجویز با ده ق قشخیص

. نمای  ادرص قیعی راب ا رسی گی یاب می قخصیص امر این براب قضتائیه   قوّ رئیس قوستّط  که

  گیرسی ا ن ض را قرلی قیعی راب شت هق  اعالح بیّنِ شترعِ  خالف بر مر یّاً مذکور خاص شتعب 

 براب«. ( ...نمای   )می صتتادر م نضتتی راب ا آارن می عملبه  ماهوب ا شتتکلی ار اعم مج ّد

 یربجلوگ شتود نمی دادسترا  قرارهاب مشتمول  اخیر حکم که شتائره  این ایجاد ار قانونگذار آنکه

 ار صتتادره قرارهاب شتتامل اخیر حکم که کرده استتت قأکی  ماده همین یو  قرصتتر در ک  ق

 اسن اد هب قرپیش قضائیهق  قوّ رئیس رریق ار دادرستی   اعاد استت  گفن ی. شتود می نیز دادستراها 

 .ودب ش ه بی یپیش ان الب ا عمومی دادسراهاب قشکیل قانون 8211 مصوّب اصالحی 81  ماد

 نتيجه

 به ررهگذ ار کیفرب ع الت نظاح به دی هبزه دستتتنرستتتی حقّ ایران به کیفرب ع الت نظاح در

 قانونگذار. استتت شتت ه قوجّه دادرستتی قانونگذارب نظاح در اب جایگاه شتت ن شتت اخنه رستتمیّت

 کردنیقدناع اق امی در ا برده بهره گذشنه قوانین به نسترت  منفااقی ادبیّات ار باره این در ایرانی

. ستتتا پرداخنه آن قعری  به ا کرده قانونگذارب ادبیّات اارد رستتمی رور به را دی هبزه ع وان

 حقّ بر نآ راس در که شودمی نیز ح وقی داراب ش نق ش اخنه رستمیّت  به دنرال به ن شتی  چ ین
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 که ستتتنی مع ا ب ین ق ها نورب دستتنرستتی . دارد قرار کیفرب ع الت نظاح به نورب دستتنرستتی 

 ار یکی بلکه شتتودق گستتیل کیفرب نهادهاب ستتمت به اا علیه جرح اقوع صتتورت در دی هبزه

 یا دی هزهب نزد نظاح این اجرایی باراب موقع به حضور پویاق کیفرب ع الت نظاح مهمّ هابایژگی

 دادرستتی آیین قانون  44  ماد م رّرات در ایژگی این مهمّ موارد ار. استتت جرح کشتت  مـلّ

 هودمشتت جرایم ةادلّ حف  ا آاربجمع در نورب اق امات به را پلیس که نمای کیفرب جلوه می

 شتتکایت اعالح درنگبی پذیرش بر همان قانون 27  ماد دیگرق ابجلوه در. استتت کرده مکلّ 

 است. کرده قأکی  دادگسنرب ضابیان قوسّط دی گانبزه

 ایینه ارریابی جرح قع یب ا کشتت  ةمرحل در را خاص دی گانبزه ح وق بخواهیم اگر امّا

 جهانی ةامعج نراملّیق ا یاننگیسارمان ةداراب خصتیصت   جرایم برخی ةرمی  در گفت بای  ک یمق

 قاچاق ماین جرای ار یکی. است رده گسنرده ا جامع م رّراقی ق ظیم به دست نراگیر اجماعی در

 ک  ق چ انکهمی سودجو ابع ّه سوداگرب  دی بزه را ریادب هابانسان ساله هر که است انستان 

 قرینمهم( 3999) پالرمو س  . ان ش ه درگیر مجرمانه ابرنجیره  پ ی  این با مخنل  کشتورهاب 

 داخلی قوانین در. (93: 8211شتتود )رایجیان اصتتلیق می مـستتوب رمی ه این در المللیبین ستت  

 بمصوّ قانون ةمیالع استق ش ه هاییانگاربجرح انستان  قاچاق با مرارره به راجع چ   هر ایرانق

 وداگربس این دی گانبزه به راجع خاصی ق بیر ده  کهمی نشان انسان قاچاق با مرارره در 8212

 انونق ح اد کناب به قوانمی نیز ج ستتی ةیاننستتارمان جرایم ةرمی  در. استتت نشتت ه ان یشتتی ه

 در هانعّالیّت همین ةرمی  در. کرد اشاره االرلنی انساد ا قوادب با مرقرط مواد اسالمی مجارات

 موارد قماح در. است کردنیمالحظه 8211 مصوّب ابرایانه جرایم قانون نیز مجارب نضاب بستنر 

 هیاننستتتارمان رننارهاب این دی گانبزه ار حمایت مع اب به م اردیت ه بزه رایکرد ذکرشتتت ه

 آیین قانون در م  رج دی هبزه ار حمایت کلّی قواع  همان به بای  ناچار ا شتتتودنمی مالحظه

 .جست قمسّو کیفرب دادرسی

 ةی رم در جرحق قع یب ةمرحل بر حاکم م رّرات دربار  ایران کیفرب دادرستتتی آیین قانون

 حاالت انکهچ  ش ه استق برخوردار بهنرب بال  گی ار سابق به نسترت  دی هقبزه ح وق به قوجّه
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 ا ن اشتتنه در نظر گرننه استتت  را جرح قع یب درخواستتت امکان دی هبزه آن در که را مخنلفی

 بی یپیش این قانون 78 ا 79 مواد در را کاستتنی این جرران جهت ممکن قستتهیالت ا راهکارها

 ذاربقانونگ بر آن در که دی گانبزه به مربوط بشتتر ح وق استت اد با م ایستته در امّا. استتت کرده

 یینآ قانون شتت ه استتق  قأکی  دی گانبزه راانی ا جستمانی  به اشتت  ک   ه ارحمایت م رّرات

 این رد قع یب نهاد رس می نظر به ا نکرده است م رّر را خاصّی جزئیات ایران کیفرب دادرستی 

 ک  . قکیه کلّی اصول ا سالمت ا به اشت عمومی قوانین به بای  باره

 م اح م ابل در منّهم دناعی قوان ق ویّت براب اخیر هابدهه در که هاستتالح قستتااب اصتتل

 می مـستتوب ق رت اصتتـاب آن مرقکران که جرایمی رایش با امراره رنتقمی کار به قع یب

 اصلق ینا ار این راق. ش ه است جرایمی چ ین دی گانبزه علیه اببرن ه شتمشیر  به قر یل شتون  

 رد داشتتنه استتتق  منم ّن کشتتورهاب کیفرب ع الت هابنظاح در میل ی کاربرد هام ّت قا که

 ار نفادهسوءاس ار ناشتی  ارقکابی جرایم در ا کرده پی ا اقنضتایی  حالت ابان اره قا ک ونی عصتر 

ه ب دی هبزه ا منّهم قرارببای  به هم شتت ق اشتتاره قرپیش چ انکه. استتت شتت ه نرا کم ق رت

  اب اارد نشود.خ شه دی هبزهبه ح وق  که ابگونهبه شودق قوجّه جانره همه صورت

 اصّیخ  اشتار  ق رت ار استنفاده ستوء  دی گانبزه ةرمی  در ایران کیفرب دادرستی  آیین قانون

 ای قضتتایی م امات که مواردب در امّا. ده  قرار قع یب قـت را مجرمانی چ ین قا استتت ن اشتتنه

 ی هدبزه یو به را بزهکار در عمل ا ک    استتنفاده ستتوء منّهمان علیه خود ق رت ار ضتتابیان

 اسالمی مجارات قانون در آنق بر انزان ش ه است ا بی یپیش اننظامی هابمجارات ک   ق قر یل

 -  اابن همان ار که انرادب مورد در امّا. است ش ه م رّر کیفرب اجراب ضمانت( قعزیرات بخش)

 یینآ قانون در ان گرننه قرار ق رت اصتتـاب ج ایت ا جرح قـت -نخستتنین  منّهم ع وان به نه

 .شودنمی مالحظه ابایژه ا خاص حمایت کیفرب دادرسی

 تمشارک بر دی هبزه حقّ - اخیر ةده دا در ایژه به - بشتر ح وق است اد  نوین رایکردهاب ار

 المللیبین کیفرب دیوان در اخیر ستتال 89 در رایّه این. استتت م  ّماقی قـ ی ات نرآی   در نعّال

  اخنهشتت رستتمیّت به م  ّماقی قـ ی ات ةمرحل همان ار دی هبزه مشتتارکت حقّ که شتت  پذیرننه
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 در ت.نش ه اس مالحظه راش ی ب ین بشرح وق  مشهور اس اد سایر در مشارکنی حقّ چ ین. شود

 به یانفعال مشتتارکت ار را خود رایکرد نیز کیفرب دادرستتی آیین نعلی قانون خصتتوصق این

 ا اهستتارمان ةم اخل رمی ه این در حنّی ا استتت داده قغییر دی هبزه ةنعّاالن مشتتارکت پذیرش

 قانون 14 قا 18 مواد استتتق چ انکه پذیرننه دی هبزه مستتاع ت جهت نیز را نهادمردح مؤستتّستتات

 .است نظر این  قأیی ک    آیین دادرسی کیفرب

 یقم  ّماق قـ ی ات مرحله در بزهکارق کودکان  دربار کیفربق دادرستتتی آیین قانون در

 ا کودکان  دربار ا است منّهمان مخنصّ رایکرد این امّا استق ش ه بی یپیش اننراقی ستیاستنی  

 نهاآ علیه جرایم اعالح در دادستتتنانی ا نهادمردح هابستتتارمان حمایت جز دی هبزه نوجوانان

 پژاهشگر  ع ی  به. (11: 8264شتود )استالمی ا میریانق   نمی مالحظه خاصتّی  قفصتیلی  م رّرات

 8264 ماه دب در میّلعان ا شتهود  ام یّت ار حمایت ااح  قأستیس  اب برابنامهآیین که همانیور

 جایگاه هب قانونگذار خاص با قوجّه شتت ه استتتق بی یپیش کیفرب دادرستتی آیین قانون حکم به

 شتتود  مکلّ قضتتایی دستتنگاه رادمی اننظار آیین دادرستتی کیفربق قانون در دی هبزه کودکان

 ایکردبر بیشتتنر نیز ارفال  ایژ پلیس قأستتیس الرنه. ده  اخنصتتاص امر ب ین را خاصتتّی ااح 

 در کیفرب دادرسی آیین قانون موجود خالء در اصلی اشکال رس می نظر به. دارد مـورانهمنّهم

 .باش  صغیر دی گانبزه ار مفصّل ا جامع حمایت
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 منابع
 دادرستتی نرآی   در دی هبزه ب یادین ح وق» (.8269ابوال استم. )  خ ادادبق ا مـم  آشتوربق  -

 .3 شماره ق پاییز ا رمسنانق داره ج ی قکیفرب ح وق هابدانصل امه آموره ق«کیفرب

 کیفرب دادرستتی م ررات در اا ح وق ا شتتاکی م زله به دی هبزه» (.8214پیمان. ) ابراهیمیق -

 .12 ا 13 هاببهار ا قابسنانق شماره قدادگسنرب ح وقی مجله ق«ایران

 ستتمت به آن گرایش ضتترارت ا قع یب بودن قانونی اصتتل (.8216مستتعود. ) رادقابراهیمی -

 .قم گاهدانش قمق ارش ق کارش اسی نامهپایان ایرانق کیفرب ح وق در قع یب بودن م نضی

 با م ابله ساراکارهاب ا کودکان ج سی بردگی» (.8264سارا. )سی ه میریانق ا رضتا  استالمیق  -

 ابسنانقق ا ق بهارکیفرب ح وق نامهپژاهش ق«ایران ح وق ا بشتر  ح وق المللیبین نظاح در آن

 نخست. داره ششمق شماره

 ققهران دکنربق رستاله  ایرانق ج ایی ستتیاستت  در دی هبزه جایگاه (.8277عر العلی. ) قوجهیق -

 .م رسقربیت دانشگاه

 قراربهم اصتتتل پایه بر دی گانبزه جهانی ح وق قـول» (.8211مهرداد. ) اصتتتلیقرایجیان -

 مسنانقر ا پاییز قدادگستنرب  ح وقی مجله ق«عادالنه دادرستی  بستنر  در منهم ا دی هبزه ح وق

 .17 ا 19 شماره

 م ررات م ظر ار دی گانبزه ح وق قکامل» (ق8269حسن. ) مـم بقن یه ا بهزاد نردقرضتوب  -

 - یح وق امور مرکز نشتتتریه) المللیبین ح وق مجله ق«المللیبین کیفرب دیوان موضتتتوعه

 .41 ق شماره31رمسنانق داره  ا پاییز ق(جمهورب ریاست المللیبین

 در رستتانیارالع ا ام یت بر دی هبزه حق» (.8268مـم باقر. ) م  ستتیق ا امیرحمزه ری الیق -

 .17 شماره ق بهارق داره سوحقح وقی قـ ی ات نصل امه ق«کیفرب نرآی  

علیون ق چاپ  کرد ال ین راح ةقرجم قشتت استتی دی ه بزه ا دی ه بزه .(8276) ژی ا. نیلیزاالق -

 مج . اننشارات نخستق قهرانق
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 هرانقق نخستق چاپ حسن کاشفیق ةق قرجمنرانسه کیفرب دادرسی آیین (.8271ژان. ) الرگیهق

 .دانش گ ج

 نصتتل امه ق«هابایستتنه ا هاشتتیوه: بارجویی» (.8264ستتی مـم . ) مهرقستتعادت ا علی قواناقنجفی
 .23داحق شماره داره ق پاییزقکارآگاه

 ق«م  ماقی قـ ی ات مرحله در دی گانبزه به رستتتانیخ مات» (.8211مه ب. ) مراغهقیوستتتفی

.82 رمسنانق داره چهارحق شماره قجرح ار پیشگیرب میالعات دانصل امه


