
Iran J Med Law, Special Issue on Human Rights and Citizenship Rights 2018; 215-229 

 

 

 

Original Article 

 

The Position of Non-Judicial Persons in the New Code of Criminal Procedure in the Criminal 

Procedure and in the Light of Citizenship Rights 

 

 

Mohsen Shirsavar Shahvand
1
, Seyed Alireza Mirkamali

2, Akbar Rajabi
3
 

1. PhD Student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities, Khomein Branch, Islamic Azad 

University, Khomein, Iran. 

2. Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, 

Tehran, Iran. (Corresponding author) Email: a_mirkamali@sbu.ac.ir 

3. Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities, Khomein Branch, Islamic 

Azad University, Khomein, Iran. 

 

Received: 11 Aug 2018      Accepted: 6 Jun 2020 

 

Abstract 

Background and Aim: Criminal Proceedings are a Long Process that Begins With the Discovery of a Crime 

and Ends With the Execution of Criminal Sentences. Different Persons Play a Role in the Criminal 

Proceedings That in a Division Can be Divided Into two Groups of Judicial and Non-Judicial Persons. 

Materials and Methods: The Research Method in This Article is Library and Using Citation and Filing 

Resources. 

Findings: The Findings Indicate That the Criminal Procedure Code adopted in 2014 With the Amendments 

of 2016 Has Innovations in Different Aspects. This Law Pays Attention to the Role of Illegal Persons in the 

Judicial Process, Which has Assigned the Rights of Citizens to Them Independently of Administrative 

Bureaucracies. 

Conclusion: In the New Criminal Procedure Code, the Role of Non-Judicial Persons in Criminal 

Proceedings has Become more Prominent Than in the Past, and this Change is Partly Due to the Change in 

the Nature of Criminal Proceedings and Related Paradigms and the Acceptance of Some Aspects of 

Restorative Justice Orginated Citizenship Rights Approved in 2016. Other Factors Such as the Need for a 

Fair Trial, the Complexity of Crimes and Defendants’ Behaviors Also Require the More Effective Presence 

of Non-Judicial Persons in the Criminal Proceedings. Among the Innovations, the Active and Effective 

Presence of Social Workers in Various Stages of Criminal Proceedings, the Presence of Competent Persons 

in the Formation of Personality Files, the Presence of Counselors in Juvenile Courts and the Role of Non-

Governmental Organizations in Criminal Proceedings and Some More Competent Centers and Organizations 

are More Notable so That we Can Say the Criminal Procedure Code Approuved 2014 Has Different Aspects 

of Restorative Justice With the Presence of Non-Judicial Persons. 
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 پژوهشی مقاله

 

 جایگاه اشخاص غیر قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

 در فرآیند دادرسی جزایی و در پرتو حقوق شهروندی
 

 

 3رجبی ، اکبر2میرکمالی ، سید علیرضا1محسن شیرسوار شهاوند

 .ایران خمین، اسالمی، آزاد انشگاهد خمین، واحد انسانی، علوم دانشکده شناسی،  و جرم کیفری حقوق  گروه  دکتری  . دانشجوی1
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 ایران. آزاد اسالمی، خمین، انسانی، واحد خمین، دانشگاه علوم  شکده شناسی، دان  و جرم کیفری  حقوق استادیار گروه. 3

 

 11/23/1333 پذیرش:     22/20/1331 دریافت:

 

 چکیده

یابدد. اشدصا     دادرسی کیفری فرآیندی طوالنی است که از کشف جرم شروع شده و با اجرای احکام کیفری خاتمه می زمینه و هدف:

توان این اشصا  را به دو گروه اشدصا  ضادایی و    می بندی نمایند که در یک تقسیم ایفای نقش میمصتلفی در فرآیند دادرسی جزایی 

 غیرضاایی تقسیم نمود.

 باشد. برداری می گیری از منابع استنادی و فیش ای و با بهره صورت کتابصانهه روش تحقیق در این مقاله ب ها: مواد و روش

هدای متفداوتی در    دارای ندوآوری  1331با اصالحات سال  1332است که ضانون آ.د.ک مصوب  ها حاکی از این یافته های تحقیق: یافته

ای فارغ  های مصتلف است. در این ضانون به نقش اشصا  غیرحقوضی در فرآیند دادرسی توجه شده که حقوق شهروندان را به گونه جنبه

 های اداری به خود ایشان واگذار نموده است. از بروکراسی

تر شده است و این تغییدر تدا حددی     ر ضانون جدید آ.د.ک نقش اشصا  غیرضاایی در دادرسی جزایی نسبت به گذشته پررنگد نتیجه:

هدای عددالت ترمیمدی و برگرفتده از منشدور       های مربوط به آن و پذیرش برخی از جنبه ناشی از تغییر ماهیت دادرسی جزایی و پارادایم

مل دیگری ازجمله لزوم تحقق یک دادرسی عادالنه، پیچیده شدن جرایم و رفتدار متهمدین   باشد. عوا می 1330حقوق شهروندی مصوب 

هدای صدورت گرفتده، حادور فودال و مدؤثر        طلبد. در بین نوآوری نیز حاور مؤثرتر اشصا  غیرضاایی را در فرآیند دادرسی جزایی می

تشدکیل پروندده شصصدیت، حادور مشداوران در       صدال  در  مددکاری اجتماعی در مراحل مصتلف دادرسی کیفری، حاور اشدصا  یی 

صال  بیشدتر ضابدل    ییهای  نهاد در دادرسی جزایی و برخی از مراکز و سازمان های مردم محکمه اطفال و نوجوانان و ایفای نقش سازمان

ر اشصا  غیرضادایی  های مصتلفی از عدالت ترمیمی با حاو واجد جنبه 1332توانیم بگوییم، ضانون آ.د.ک  که می نحوی توجه است، به

 است.

 نوآوری؛ دادرسی کیفری؛ اشصا  غیرضاایی؛ حقوق شهروندی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 های جلوه ترین مهم از کشور یکی آیین دادرسی کیفری هر

 ها ارزش ها دولت آن طریق شود که از می محسوب ملی حاکمیت

اهمیت  .دهند می انوکاس را خود حاکمیت شیوه و ها نگرش و

است که اجرا و اعمال آن اصوالً از  به حدیرسی جزایی داد

طریق مقامات ضاایی است و اجازه دخالت اشصا  غیرضاایی 

های صرفاً کیفری و  شود. ولی با گذر از اندیشه در آن داده نمی

های اصالحی و حفظ  سزاگرایانه و حرکت به سمت اندیشه

رد با حقوق شهروندی با استوانت از خود شهروندان در برخو

اشصا  غیرضاایی  فوال حاور برای الزم مسائل کیفری، زمینه

آفرینی به  گردد. این نقش های کیفری فراهم می در رسیدگی

 به جایگاه و نقش دادن طریق های مصتلفی ازجمله از صورت

بوده  شناسی جرم و شناسی اجتماعی، روان علوم متصصصان

ان ضاایی افراد متصصص و کارشناسانی که عنو است. ورود

کیفری ازجمله حقوق  های رسیدگی رسمی فرآیند ندارند در

باشد که به نوعی حق  شهروندان در منشور حقوق شهروندی می

 تغییر از گردد و تویین سرنوشت دعوای کیفری محسوب می

  .گردیده است متأثر کیفری حقوق های پارادایم

 

 مسأله انیب

 های اندیشه سیطره از نظام این گیری فاصله موازات به

 رویکردهای سمت به گسیل و صرف تنبیهی و سزاگرایانه

 بزهکاری پدیده با برخورد در اصالحی، رفاهی و حمایتی

 حاور برای الزم زمینه اجتماعی، توارض و آسیب یک عنوان به

 رسمی فرآیند مصتلف در علوم متصصصان فوال آفرینی نقش و

 این های ارضهب اولین. است شده فراهم کیفری های رسیدگی

 و گردید مطر  تحققی مکتب طرفداران توسط اگرچه رویکرد

 کالسیک اجتماعی دفاع مکتب حامیان افراطی پیگیری با

 اوج به کارشناسان با آنها جایگزینی و ضاات حذف بر مبنی

 عنوان تحت ضانونگرا و رو میانه رویکرد غلبه با اما رسید، خود

 از متناسبی نظام حفظ حامی که نوین اجتماعی دفاع جنبش

 کردن فردی زمینه در اصالحات انجام با دادرسی آئین

 عدالت نظام اجتماعی به متصصصان ورود زمینه بود، ها مجازات

 گذشته های دهه طی در افراد این نقش .شد فراهم کیفری

 دچار کیفری حقوق بر حاکم های پارادایم تحوالت با همسو

 متصصصان این ازجمله اجتماعی مددکاران .است شده تحول

 به داوطلبانه و غیررسمی نقش از گذر در امروزه که هستند

 در را مصتلفی های نقش یافته، سازمان و ای، رسمی حرفه جایگاه

 بسته درهای کردن باز .اند گرفته عهده بر کیفری عدالت نظام

 داشته متوددی دالیل غیرضاایی اشصا  روی به کیفری حقوق

بزهکاری، پیشگیری از تکرار جرم، کاهش  کاستن از نرخ .است

دالیل اجازه  ترین مهمتورم جمویت کیفری و اصال  مجرمین از 

دخالت اشصا  غیرضاایی در دادرسی کیفری است. چنانچه 

های  ضواعد شکلی آیین دادرسی کیفری در صدد ورود به برنامه

عدالت ترمیمی و اصالحی است، باید حاور مردم، کارشناسان و 

مجموع اشصا  غیرضاایی  های مردمی و مدنی را که درنهاد

 مهم ضانون دو تصویب و تغییر به توجه هستند، بپذیرد. با

در  1332در سال  کیفری دادرسی ینیآ و اسالمی مجازات

دخالت مقامات غیرضاایی در  که کنیم می مالحظه ایران،

. است گرفته ضرار ایرانی ضانونگذار توجه دادرسی کیفری، مورد

در همین راستا،  1332ضانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

ضمن پذیرش حاور اشصا  غیرضاایی در برخی از مراحل 

هایی در این خصو  داشته که در نظام  دادرسی کیفری، نوآوری

ضانون  01 عنوان نمونه ماده حقوضی ایران سابقه نداشته است. به

 تحت شصص درخواست به بنا دارد که آیین دادرسی مقرر می

 تویین به پزشکان از یکی وی، نزدیک بستگان از یکی یا نظر

 گواهی آورد و می عمل به مواینه نظر تحت شصص از دادستان

ضانون آیین  66 ماده .شود می ضبط و ثبت پرونده در پزشک

 که نهادی مردم های سازمان دارد که دادرسی نیز مقرر می

 زنان، نوجوانان، و اطفال از حمایت زمینه در آنها اساسنامه

 یهنی، محیط یا جسمی ناتوانی افراد دارای و بیمار اشصا 

 حقوق و عمومی بهداشت فرهنگی، میراث طبیوی، منابع زیست،

 های زمینه در ارتکابی جرائم به نسبت توانند می است، شهروندی

 کنند. شرکت دادرسی مراحل تمام در و جرم اعالم فوق

 

 تحقیقانجام  ضرورت

ن دادرسی کیفری در راستای یک تحول بزرگ و ضانون آیی

های مهم و اساسی، نقش کلیدی برای حاور اشصا   نوآوری

غیرضاایی در برخی از مراحل دادرسی کیفری، ضائل شده 

که مدتی ضریب به سه سال از اجرای این ضانون  است. در حالی
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گذرد، ولی شاهد حاور مؤثر و فوال اشصا  غیرضاایی در  می

رسی کیفری نیستیم. عدم شناخت مبانی و فلسفه مراحل داد

یند دادرسی کیفری و همچنین آحاور این اشصا  در فر

چگونگی این حاور، یکی از دالیل مهم عدم تحقق اهداف 

ضانونگذار در این حوزه است. درنتیجه الزم و ضروری است تا 

فلسفه و چگونگی حاور اشصا  غیرضاایی و ارتباط آنها با 

ی مورد بررسی ضرار گیرد که این مهم از جمله مقامات ضاای

 های این مقاله است.  نوآوری

 

  قیتحق یها تیمحدود

های  ای از جمله محدودیت عدم دسترسی به منابع کتابصانه

 تحقیق در این مقاله بوده است.

 

  قیتحق نهیشیپ

ای  ( در مقاله1330) زعفری، زیبا و پور، جواد پنجه -1

نقش پزشکان ضانونی در فرآیند دادرسی کیفری »تحت عنوان 

به این « 1332 براساس ضانون آیین دادرسی کیفری مصوب

مصوب  یفریک یدادرس نییدر ضانون آاند که  نتیجه رسیده

تا حد امکان مرتفع  یضبل نیکه تالش شده نواضص ضوان 1332

و نسبت به روز آمد بودن آن اضدام گردد، نحوه حاور و دخالت 

از  یو در مراحل مصتلف دادرس یفریدر امور ک یضانون پزشکان

بازداشت و  ،یاز و قیمتهم و تحق بیمرحله کشف جرم، توق

آن مشصص شده است که  یمجازات و اجرا نیی، تویمحاکمه و

 نیاز ا کیدر هر شانینشان دادن نقش ا یحاضر در پ قیتحق

 ییمقامات ضاا ماتیآنان در تصم اتینظر تأثیر زانیمراحل و م

در  یاست نقش پزشکان ضانون یهیباشد. بد یدر ضانون مذکور م

 یحقوق فراتر از صرف حاور و اعالم نظر در مراحل دادرس

علم ازجمله  نیا یها رشته ریبوده و حسب مورد سا یفریک

در  زی... ن و یاختصاص یجزا ،یعموم یحقوق جزا ،یحقوق مدن

گردد که  یم مند متصصصان بهره نیعدالت از ا یاجرا یراستا

 .گردد یا جداگانه یها تواند موضوع پژوهش یها م پرداختن به آن

نامه کارشناسی ارشد  ( در پایان1333) ، حامدانفریآر -2

در  ییضااریو غ ییمراجع ضاا تیصالح»خود تحت عنوان 

 به این نتیجه رسیده است که« یورزش یبه خطاها یدگیرس

تنها  ینون اساسضا 103وفق اصل  رانیدر ا ییمحاکم ضاا

هستند و در صورت  اتیبه تظلمات و شکا یدگیمرجع رس

با توجه به اصول حاکم بر  یو احراز هر جرم تیطر  شکا

 ییات یها تیبودن و صالح ینیها ازجمله اصل سرزم تیصالح

صادر  یشده و حکم مقتا یدگیوارد رستوانند  می یو شصص

در  سیتأستازه  یاز نهادها یکی یاباطان تهی. کمندینما

 ژهیو تیکه با توجه به ماه است رانیحقوق ا ییضااریمراجع غ

و اساسنامه  یبدن تیسازمان ترب یها نامه نییاساس آخود که بر

 ها است شروع به کار کرده است.  ونیفدراس

که در پیشینه تحقیق مورد بررسی ضرار گرفت، طور همان

ایی در تحقیقات پیشین صرفاً نقش بوای از اشصا  غیرضا

های اناباطی در خطاهای  همچون پزشکان ضانونی و کمیته

که تحقیقات  حالی ورزشی مورد بررسی ضرار گرفته است، در

جامع درخصو  سایر نهادها و اشصا  دخیل در دادرسی 

کیفری حاکی از این است که ضانون آیین دادرسی کیفری 

ای برای اشصا   جایگاه ویژه 1331و اصالحی  1332مصوب 

 اایی دخیل در دادرسی کیفری ضائل است.غیرض

 

 تعاریف و مفاهیم

 تعریف دادرسی از نظر لغوی و اصطالحی  -1

کردن به داد و  یدگیرس یدر لغت به مون یدادرس

 یبه دادخواه ای دنیرس یبه داد کس اشدصا  و تیشدکا

 (.1) باشد یم کردن یدگیدادخدواه رسد

رد که در دا برمونای مایق و موسع را در دادرسی دو

 انیکه در جر شود گفته می یبه مقررات ق،یامفهوم م

از  میتدصمجهت گرفتن به  یدعو ای اتیبده شدکا یدگیرس

 اریاو اخت که به یشصص ای ییمرجع ضاا یضاض سوی

 (.2) رود یداده شده است به کار م یریگ میتصم

 دادرسی کیفری -2

 کیفری مجموع ضوابط، ضواعد، مقررات و اصولیدادرسی 

آید تا مراجع،  که به دنبال وضوع جرم به مورد اجرا درمیاست 

دار ضانونی در جهت صیانت  ولین صالحیتؤمقامات و مس

ربط با تامین عدالت نسبت به کشف،  ییجاموه و حقوق افراد 

 . توقیب، رسیدگی، صدور حکم و اجرای کیفر اضدام نمایند

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/385471/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af_%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%87_%d9%be%d9%88%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/144932/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7_%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8c
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ضواعدی ترکیبات و  شامل کلیهعام  مفهوم درکیفری  نظام

است که در زمینه کشف جرم و تحقیق و توقیب آن و دادرسی و 

خا   و در مفهوماجرای حکم کیفری وضع و مقرر شده است 

های جزایی از زمان  شامل ضواعد و تشریفاتی است که در دادرسی

ها باید  خواست تا صدور حکم ضطوی در محکمه صدور کیفر

اجرا تا  بزهمان وضوع که از ز ای پروسه (. درواضع3) رعایت شود

 (.1شود ) جزایی نامیده میدادرسی  گردد، نمودن کیفر طی می

 تعریف آیین دادرسی کیفری  -3

ای از حقوق عمومی  شاخه)آ.د.ک(  آیین دادرسی کیفری

داخلی برای کشف جرم و رسیدگی به آن و تطبیق کیفرهای 

های  ضانونی با عمل مجرم و نیز برای تویین تشکیالت محکمه

کیفری و صالحیت آنها و مقررات طر  دعوی کیفری و طرز 

. طبق توریف ضابل ضبول ارائه است صدور احکام و آرا برابر ضانون

بررسی شیوه » ست ازا شده از برخی اساتید حقوضی آ.د.ک عبارت

«. و روش رسیدگی به دعاوی کیفری در مراجع ضاایی کیفری

توریف  13321ب مصو ضانون آیین کیفریاین مهم در ماده یک 

گونه که از این توریف پیداست، آ.د.ک ازجمله  آنگردیده است. 

کننده حقوق اصحاب  ضوانین شکلی است که دربرگیرنده و تامین

مند کردن مراحل  مونای ضابطهه باشد. آیین دادرسی ب دعوا می

که اجرای صحیح آن ارتباط  نحوی به، متودد یک دادرسی است

عنوان یک  ی اشصا  دارد. آ.د.ک بهتنگاتنگی با حقوق اساس

های فردی و اجتماعی را  بسیاری از حقوق و آزادی، ضانون عادی

شود که در ضانون اساسی هر کشوری به آنها اشاره شده  شامل می

و یکی از این حقوق حق دفاع متهم است. دادن فرصت به متهم 

در  گذار ایرانی برای تدارک دفاع ازجمله موضوعاتی است که ضانون

 (.0به آن پرداخته است )مواد متودد ضانون آ.د.ک 

 حقوق شهروندی  -4

ها  حقوق شهروندی جزء حقوق یاتی و فطری انسان

آید که کسی  باشد و از صفات انسانی به حساب می می

                                                                                          

 کشف برای که است ضواعدی و مقررات مجموعه کیفری دادرسی آیین. 1

طرفین،  میان گری، صلح مقدماتی، میانجی ، تحقیقاتمتهم جرم، توقیب

 وظایف آراء، تویین آراء، اجرای به اعتراض رأی، طرق رسیدگی، صدور نحوه

متهم،  حقوق رعایت و دادگستری ضابطان و ضاایی مقامات اختیارات و

 .شود می وضع جاموه و دیده بزه

ناپذیر  تواند آن را هدیه کند و غیر ضابل انتقال و تقسیم نمی

د و حقوضی باشن است. عناصر آن الزم و ملزوم یکدیگر می

 (.6شود ) جهانی محسوب می

 

 اشخاص غیرقضایی دخیل در دادرسی کیفری

، به جز اصحاب دعوی و مقامات 1332مطابق ضانون آ.د.ک 

ضاایی، اشصا  حقیقی و حقوضی دیگری نیز تحت عناوین 

که  حالی کنند. در مصتلف در دادرسی جزایی ایفای نقش می

ی در دادرسی جزایی تصور اولیه حاور کمرنگ اشصا  غیرضاای

است، ولی به جز مقامات ضاایی و اصحاب دعوی کیفری، بیش از 

سی گروه از افراد و اشصا  حقیقی و حقوضی ممکن است در 

بصشی از فرآیند یک دادرسی جزایی مداخله داشته باشند و 

ها و یا مداخالتی را در ضالب حق یا تکلیف  ضانونگذار برای آنها نقش

 ست. این اشصا  عبارتند از:بینی نموده ا پیش

 ضابطان دادگستری -1

اشصا  غیرضاایی  ترین مهمضابطان دادگستری از 

طور حتم در دادرسی جزایی ایفای نقش  هستند که به

برای این افراد وظایف و  2ضانون آ.د.ک 23کنند. ماده  می

 نافی مسؤولیت تواریف خاصی در نظر گرفته است و این

 (.1نیست ) وظیفه نکارکنا ضانونی مسؤولیت

                                                                                          

 یماتتول و نظارت تحت که هستند مأمورانی دادگستری ضابطان. 2

جرم،  وضوع ادله آوری جمع و عالئم و آثار جرم، حفظ کشف در دادستان

 متهم، تحقیقات شدن مصفی و فرار از جلوگیری و شناسایی، یافتن

 اضدام ضانون موجب ضاایی، به تصمیمات اجرای و اوراق مقدماتی، ابالغ

 شامل عام ضابطان (الف :از عبارتند دادگستری ضابطان. کنند می

 که ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی داران درجه و ن، افسرانفرماندها

 مأمورانی و مقامات شامل خا  ضابطان (ب. باشند دیده را مربوط آموزش

 دادگستری ضابط شده محول وظایف حدود در خا  ضوانین موجب به که

 امور به نسبت زندان مأموران و رؤسا، مواونان ضبیل از شوند؛ می محسوب

 و سپاه اطالعات سازمان و اطالعات وزارت زندانیان، مأموران هب مربوط

 همچنین. اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  بسیج  مقاومت  نیروی  مأموران

 وظایف از برخی یا تمام ضانون موجب به که مواردی در مسلح نیروهای سایر

وظیفه،  کارکنان. شوند می محسوب شود، ضابط  محول آنان به ضابطان

 در مربوط ضابطان نظارت تحت شوند، اما نمی محسوب دادگستری ابطض

 این در شده انجام اضدامات مسؤولیت و کنند می وظیفه انجام مورد این

 .است ضابطان با رابطه



 1317 ،شهروندی حقوق و بشر حقوق نامه ویژه پزشکی، حقوق فصلنامه /662

 پزشک و پزشکی قانونی -2

ضانونگذار در موارد متوددی در فرآیند دادرسی جزایی به 

حاور پزشکی ضانونی، پزشک موتمد و یا پزشک موالج اشاره 

ضانون آ.د.ک پزشک موتمد  136 داشته است. به موجب ماده

عمل  1این ضانون 123( و به موجب ماده 3) شود مورفی می

 گردد.  می

 کارشناسان -3

کارشناس در لغت به مونای دانای کار، دانشمند، بصرد و 

ست از ا و در اصطال  حقوضی عبارت (2) خبره آمده است

شصصی که به مناسبت علم یا شغل یا کسب، دارای مولومات و 

: اند برخی در توریف کارشناسی گفته(. 3) تشصیص الزم باشد

ظور تمیز حق یدا تحقیقی است که محکمه، به منکارشناسی 

داری به نام  تمهیدد مقامدات آن، بده عهده شصص صالحیت

ای  خواهد که اطالعات فنی و حرفه نهد و از او می کارشناس می

را که در دسدترس محکمه نیست، در اختیار دادرس ضرار دهد 

 یا اعتقاد و استنباط خود را از ضراین فنی و علمی بیان کند

سی جزایی نقش مهمی را ایفا (. کارشناسان در دادر12)

  عمل نمایند. 2کضانون آ.د. 132کنند و باید طبق ماده  می

 شهود  -4

اساس ضانون یکی از دالیل اثبات خواسته یا دعوی در  بر

محکمه، شهادت شهود است. در شهادت، فردی امری را بده نفع 

کند و به نوعی از  طرف دعوی و به زبان دیگر بیان می دویکی از 

یند آضربانیان، در فرو  دیده دهدد. شاهد بزه ع خبری اطالع میوضو

کنند. این اشصا  ممکن است  ای ایفا می کیفری نقش ویژه

پذیری ضربانیان این  شاکی یا شاهد پرونده باشند. به دلیل آسیب

توافق کلی وجود دارد که آنان باید ضبل، طی و پس از محاکمه، 

که شرایط الزم  صورتیدر کنند.های الزم را دریافت  مواضدت

                                                                                          

جسمی،  ضرب، صدمات عالئم و جراحات، آثار مواینه برای بازپرس. 1

 ضانونی پزشک رپزشکی، نظ های آزمایش و مواینات سایر و روانی های آسیب

  .کند می دعوت وی مورد، از حسب یا أخذ را

مورد،  حسب که جرم صحنه بررسی گروه توسط باید جرم صحنه. 2

 تشصیص و جرم صحنه بررسی ضانونی، کارشناسان پزشک از متشکل

 است، تحت کارشناسان سایر عنداللزوم و انتظامی نیروی هویت، کارآگاهان

 .شود بررسی وی سرپرستی به رتضرو صورت در و بازپرس نظارت

ثر حمایتی، وجود ؤازجمله ارزش شهادت، فقدان سایر ابزارهای م

تهدید جدی و توجه به شصصیت شاهد مهیا باشد، شهود 

دیده نیز ممکن است در یک برنامه حمایت از شهود گنجانده  بزه

در حقوق ایران و مقررات دادرسی جزایی مربوط به آن،  شوند.

عنوان شاهد و شهادت در نظر گرفته  به شاکی و اظهارات او

المللی جدید، شاکی نیز  لکن در مقررات و اسناد بین ،نشده است

زمان  دیده هم هرچند افراد بزه. عنوان شهود تلقی شده است به

های تجاوز  شاهد جرم هستند، اما این وضویت بیشتر در پرونده

ه المللی پذیرفته شده است ک های بین جنسی، توسط محکمه

تواند شاهد جرم نیز باشد و در بسیاری موارد،  فرد ضربانی می

 (.11) تنها شاهد جرم است

 مطلعین -5

 گویند که علم او به به کسی می مطّلع در اصطال  حقوق

واسطه ه ناشی از حس خود او نبوده بلکه ب واضوه کیفری

ا یی ضطو باشد؛ خواه علم او به آن واضوه پیدا کردهم عل دیگران

 (.2) باشدی ظنّ

توان گفت شاهد،  در بیان تفاوت بین مطلع و شاهد می

خود شاهد وضوع جرم بوده، ولی مطلع کسدی اسدت غیدر از 

مطلوین احوال به طریقی آگاه شده است. و شاهد که از اوضاع 

گروه بودی از اشصا  غیرضاایی هستند که ممکن است در 

 فرآیند دادسی کیفری دخالت داشته باشند.

 متهم، آشنایان و بستگان وی  خانواده -6

در فرهنگ موین بستگی برابر ضرابت، خویشاوندی و نسبت 

نامده دهصددا خویشدی،  و در لغدت( 12است ) آمدده

 (.3) مونا شده است ضرابت اعم از نسبی و سببی و خویشاوندی

ضوم و خویش نیز به مونای کلمه خویش در اصطال  عامیانه 

این طبقه از طریق نسبی و سببی با  شود. اعاای به کار برده می

ای از افراد  شبکه خویشاوندی مجموعهیا اند. گروه  یکدیگر مربوط

هستند که براساس ضرابت نسبی یا سببی یا یکدیگر پیوند دارند 

هدا را مدرتبط  و روابط اجتماعی، اضتصدادی و عداطفی خدا  آن

ت سدازد. از خصوصدیات اصدلی شدبکه خویشاوندی تبوی مدی

های اجتماعی و  ها و توهدات و مسئولیت خویشاوندان از سنت

درواضع شبکه خویشاوندی  .مالی و ازدواج درون گروهی است

 (.13) ولی واضویت اجتماعی است ،موجودیت ضانونی ندارد

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B8%D9%86%DB%8C
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 کارکنان اداری  -7

ها نقش مهم و اساسی  کارکنان اداری دادسراها و محکمه

صا  فقط فاضد پایه و ابالغ در دادرسی جزایی دارند. این اش

ضاایی هستند، وگرنه بصش مهمی از فرآیند دادرسی جزایی 

بر دوش آنهاست. ریاست دادسرا بر عهده شصص دادستان 

  باشد که به توداد الزم مواون و بازپرس و کارمند دارد. می

 وکیل -8

وکال ازجمله اشصا  غیرضاایی هستند که نقش مهمی در 

حق  1کآ.د. ضانون 13 کنند. در ماده یدادرسی کیفری ایفا م

بینی گردیده است. به  انتصاب وکیل به نحوی جدید پیش

 تواند می خصوصی مدعی یا ضانون آ.د.ک شاکی 63موجب ماده 

 (.11کند ) شکایت وکیل توسط یا شصصاً

 های مردم نهاد سازمان -9

در جاموه کاربرد  نهاد های مردم سازمان امروزه اصطال 

نهاد به  های مردم در زبان فارسی سازمان است.ته زیادی یاف

توجه به بافت کالمی که در  با و اند اختصار سمن نامیده شده

ها اشاره  آن مورد استفاده ضرار گرفته، به انواع گوناگون سازمان

ترین مونایش، به سازمانی  نهاد در کلی مردم زمانساکند.  می

ار دولت محسوب بصشی از ساخت کند که مستقیماً اشاره می

عنوان واسطه بین افراد و  اما نقش بسیار مهمی به ،شود نمی

های  زمانساکند.  ضوای حاکم و حتی خود جاموه ایفا می

هایی هستند که توسط گروهی از اشصا   نهاد تشکل مردم

سیس شده أحقیقی یا حقوضی غیردولتی به صورت داوطلبانه ت

 (.10) باشند و غیرانتفاعی، غیرسیاسی و عاوپذیر می

، سازمانی بودن نهاد های مردم زمانترین خصوصیت سا مهم

یونی وجود نوعی همکاری گروهی بین شهروندان و مردمی 

                                                                                          

 وکیل حاور تقاضای تواند می گرفتن، متهم ضرار نظر تحت شروع با. 1

مذاکرات،  و تحقیقات بودن محرمانه به توجه و رعایت با باید وکیل. نماید

 متهم با مالضات پایان در تواند می وکیل و نماید مالضات نظر تحت شصص با

 در درج برای را خود کتبی الحظاتم باشد ساعت یک از بیش نباید که

 جرائم همچنین و خارجی یا داخلی امنیت علیه جرائم در. دهد ارائه پرونده

 است، در ضانون این( 322) ماده مشمول آنها مجازات که یافته سازمان

 بین از را خود وکالی یا دعوی، وکیل طرفین مقدماتی تحقیقات مرحله

 باشد، انتصاب ضاائیه ضوه رئیس دتأیی مورد که دادگستری رسمی وکالی

 .گردد می اعالم ضاائیه ضوه رئیس توسط مزبور وکالی اسامی. نمایند می

بودن یونی عدم وابستگی به دولت از زمان تأسیس تا پایان کار 

های غیردولتی شهرت  آنها است و به همین دلیل به سازمان

مکاری نزدیک داشته اند، هرچند ممکن است با دولت ه یافته

باشند یا حتی از دولت کمک مالی دریافت کنند تا زمانی که 

 استقالل خود را از دست ندهند. 

ها بیش از پیش  امروزه موفقیت چشمگیر این سازمان

های  مطر  شده و در بسیاری از موارد باعث همکاری ملت

های موجود شده است. به ویژه کشورهای  مصتلف و حل بحران

اند از وجود این نهادها استفاده  تیک و آزاد توانستهدموکرا

فراوانی کنند و بستر کافی برای رشد و عملکرد بهتر آنها مهیا 

نمایند، هرچند که در بسیاری از کشورهای در حال توسوه 

 شود.  ها دیده می مشکالت بسیاری بر سر راه این سازمان

 هادین مردم های ک سازمانفانون آ.د. 66به موجب ماده 

نوجوانان، زنان،  و اطفال از حمایت زمینه در آنها اساسنامه که

زیست،  یهنی، محیط یا جسمی ناتوانی دارای و بیمار اشصا 

 حقوق و عمومی فرهنگی، بهداشت طبیوی، میراث منابع

 در ارتکابی جرائم به نسبت توانند است، می شهروندی

 شرکت سیدادر مراحل تمام در و جرم اعالم فوق های زمینه

 هر ابتدای ماهه سه  نهاد در مردم های این سازمان کنند. اسامی

 شود می تهیه کشور وزیر همکاری با دادگستری وزیر توسط سال

عنوان  ها به این سازمان. رسد می ضااییه ضوه رییس تصویب به و

 شوند. اشصا  غیرضاایی دخیل در دادرسی جزایی شناخته می

 آحاد جامعه  -11

د جاموه در دادرسی جزایی در صور مصتلفی در حاور آحا

ضانون آ.د.ک به  61ضانون فرض شده است که به موجب ماده 

ید بازپرس با 3این ضانون 31به موجب ماده  2گردد. آن عمل می

                                                                                          

 آنها نویسندگان و دهندگان گزارش هویت که هایی نامه و ها گزارش .2

 آنکه گیرد، مگر ضرار توقیب به شروع مبنای تواند نیست، نمی مشصص

 عمومی امنیت و نظم در خاللا موجب که کند مهمی امر وضوع بر داللت

 توقیب به شروع برای دادستان نظر به که باشد ضرائنی با همراه یا است

 .کند می کفایت

 یا جرم کننده دیده، شاهد، مطلع، اعالم  بزه از حمایت منظور به بازپرس. 3

 صورت تهدیدات، در برابر در متهم خانواده همچنین و آنان خانواده

 دستور دادگستری ضابطان به را احتیاطی اضدامات از برخی ضرورت، انجام

 .دهد می
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 دادگستری ضابطان (.16)اضدامات احتیاطی را انجام دهد 

هستند و  بازپرس به گزارش ارائه و دستورها انجام به مکلف

کننده جرم در فرآیند دادرسی  دم ممکن است در ضالب اعالممر

 جزایی نقش داشته باشند. 

 ولی و قیم و قیم موقت -11

در جایی که توقیب جزایی الزمه طر  شکایت از سوی 

شاکی و ضربانی باشد، چنانچه شاکی محجور باشد و ضیم یا ولی 

نداشته یا اگر دارد در دسترس نباشند، دادستان شصصی را 

عنوان ضیم موضت تویین و یا خود راساً امر کیفری را پیگیری  به

نماید و اضداماتی که برای ممانوت از فرار و گریصتن متهم و  می

 دهد. این آوری آثار و ادله جرم الزم است را انجام می جمع

 ضبیل از عللی به او ضیم یا و دیده، ولی بزه که مواردی در حکم

در این  (.3است ) جاری نیز شدنبا شکایت به ضادر بیهوشی

 را موضوع خصو  اگر شصص طفل صغیر باشد دادستان

کند. در مواردی که شصص مولول، مسن و ناتوان  می توقیب

  گردد. است نیز به شکل فوق اضدام می

 گری میانجیشخص یا مؤسسه  -12

در این خصو  مقام ضاایی با استناد به ضانون جدید 

را صادر  گری میانجیشرایطی ضرار کند و طی  عمل می 1کآ.د.

مکلف به اجرای ضانون  31های ماده  تبصره رعایت با را و متهم

  نماید. می

                                                                                          

 تولیق ضابل آنها مجازات که هشت و شش، هفت درجه توزیری جرایم در. 1

 مدعی یا دیده بزه موافقت و متهم درخواست به تواند می ضاایی است، مقام

 تا بدهد متهم به مهلت ماه دو متناسب، حداکثر تأمین أخذ با و خصوصی

. کند اضدام جرم از ناشی خسارت جبران یا شاکی گذشت یلتحص برای

 را طرفین، موضوع بین سازش حصول برای تواند می ضاایی مقام همچنین

 برای ای مؤسسه یا شصص یا اختالف حل شورای به آنان توافق با

. نیست ماه سه از بیش میانجیگری مدت. دهد ارجاع گری میانجی

 به و بار یک برای فقط اضتااء صورت در ماده این در مذکور های مهلت

 جرایم از موضوع و کند گذشت شاکی اگر. است تمدید ضابل مذکور میزان

 شاکی موارد، اگر سایر در. شود می موضوف باشد، توقیب گذشت ضابل

 توافق آن پرداخت به راجع یا و شود جبران او خسارت یا کند گذشت

 ضاایی باشد، مقام کیفری مؤثر محکومیت سابقه فاضد متهم و شود حاصل

 سال دو تا ماه شش از را وی متهم، توقیب موافقت أخذ از پس تواند می

  .کند مولق

 المنفعه مؤسسات عام -13

این مؤسسات در راستای حفظ حقوق شهروندان در طی 

نمایند  اضدام می 2کضانون آ.د. 31دادرسی جزایی مطابق ماده 

(11 .) 

 عاقله -14

آید  صحاب دعوی کیفری به حساب نمیهرچند عاضله از ا

لیکن در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه وی باشد، 

 به مربوط مقررات رعایت با و کافی دلیل وجود صورت در

 .یابد حاور خود از دفاع تا برای شود می اخطار وی احاار، به

 مأموررین پست -15

ی های ولیتؤمأمورین پست مس 3ضانون آ.د.ک 31طبق ماده 

دارند که باید مورد عنایت ضرار گیرد. در اسرع وضت باید 

 محموله توضیف گردد و موضوع فوراً به اطالع دادستان برسد. 

                                                                                          

 تولیق ضابل آنها مجازات که هشت و شش، هفت درجه توزیری جرایم در. 2

 جبران وارده خسارت یا کرده نداشته، گذشت وجود شاکی است، چنانچه

 مشصصی مدت در آن پرداخت ده، ترتیبدی بزه موافقت با یا و باشد گردیده

 باشد، دادستان کیفری مؤثر محکومیت سابقه فاضد نیز متهم و شود داده

 تأمین أخذ با ضرورت صورت در و متهم موافقت أخذ از پس تواند می

 از متهم چنانچه. کند مولق سال دو تا ماه شش از را وی متناسب، توقیب

 صادرکننده مرجع. کند می ابقاء را تولیق ضرار گردد، دادگاه تبرئه دوم اتهام

 ضرار -2 تبصره. کند تصریح صادره ضرار در تبصره این مفاد به است مکلف ضرار

. است صالح دادگاه در اعتراض ابالغ، ضابل از پس روز ده توقیب، ظرف تولیق

 سابقه دارای متهم که شود مولوم توقیب تولیق ضرار مدت در هرگاه -3 تبصره

 صادرکننده مرجع وسیله به بالفاصله مزبور است، ضرار مؤثر یفریک محکومیت

 مدت است، جزء بوده مولق توقیب که مدتی. شود می سرگرفته از توقیب و لغو

 وجود صورت در تواند می بازپرس -1 تبصره. شود نمی محسوب زمان مرور

 رهتبص. کند درخواست دادستان از را ماده این مقررات ضانونی، اعمال شرایط

 شود، دادگاه می مطر  دادگاه در مستقیم طور به پرونده که مواردی در -0

 دفتر در توقیب تولیق ضرار -6 تبصره. کند اعمال را ماده این مقررات تواند می

 در متهم که صورتی در و شود می ثبت کیفری سجل واحد در مصصوصی

 .گردد می لغو ننماید، تولیق رعایت را ضرار در مندرج مقرر، ترتیبات مدت

 که دهند ضوی امارات، احتمال و ضرائن مبنای بر پست مأموران هرگاه. 3

منفجره،   مواد یا و خطرناک مصدر، سمی، میکروبی مواد حاوی پستی بسته

 صال  یی مراجع سوی از اعالمی فهرست مطابق امنیتی گرم، اضالم اسلحه

صورت  تنظیم با یپست است، محموله جرم ادوات و آالت سایر یا و پست به

 دادستان. رسد می دادستان اطالع به فوری موضوع و شود می توضیف مجلس

احتمال،  بودن منتفی صورت بررسی، در و صال  یی مراجع نظر أخذ از پس

 کند. می صادر را پستی بسته ارسال یا استرداد دستور بالفاصله
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 مددکاری اجتماعی -16

حاور مددکاران اجتماعی در فرآیند دادرسی جزایی در 

توان به ماده  بینی شده است. ازجمله می موارد مصتلفی پیش

با این حال هنوز مددکاران  1د.این ضانون اشاره نمو 223

اجتماعی از سازوکارهای ضانونی و اجرایی الزم برای حاور در 

تمام مراحل دادرسی جزایی و ارائه خدمات تصصصی و 

 (.13) حمایتی برخوردار نیستند

 کفیل -17

عنوان کفیل در دادسرای کیفری حاضر  شصصی که به

درگیر دادرسی  گیرد که وی را شود، توهداتی را بر عهده می می

در صورت  231عنوان مثال به موجب ماده  کند. به جزایی می

 2.نماید الکفاله اضدام می نبود متهم، کفیل برای وثیقه و یا وجه

                                                                                          

 و ابد حبسعاو،  حیات، ضطع سلب آنها ضانونی مجازات که جرایمی در. 1

 علیه عمدی جنایات در همچنین و است باالتر و چهار درجه توزیر یا

 از بیش یا علیه مجنیٌ کامل دیه ثلث آنها دیه میزان که جسمانی تمامیت

 تشکیل تحقیقات، دستور انجام حین در است مکلف است، بازپرس آن

 این. نماید صادر اجتماعی مددکاری واحد به را متهم شصصیت پرونده

 گردد، حاوی می تشکیل مجرمانه عمل پرونده از مجزا صورت به که پرونده

مادی،  وضع درخصو  اجتماعی مددکار گزارش (الف: است زیر مطالب

زمان با  هم پزشکی روان و پزشکی گزارش (ب متهم اجتماعی و خانوادگی

ترمیمی ، حرکت نظام عدالت کیفری به سمت اتصای رویکردهای اصالحی

دیدگی اطفال و نوجوانان  با پدیده بزهکاری و به ویژه بزهدر برخورد 

الزم برای حاور متصصصان علوم  عنوان یک آسیب اجتماعی، زمینه به

شناسی در کنار سایر کارگذاران سیستم  شناسی و جرم اجتماعی، روان

عدالت کیفری فراهم گردید. مددکاران اجتماعی از جمله این متصصصان 

 ری از دانش خود، با حاور در فرآیند کیفری و ارایهگی هستند که با بهره

دیده، در  خدمات تصصصی خود به مراجع ضاایی و طفل و نوجوان بزه

پیشگیری از تکرار جرم و یونی  راستای تحقق هدف سیستم عدالت کیفری

کنند؛ این نهاد با تدوین الیحه حمایت از  دیدگی، نقش مهمی را ایفا می بزه

دیده مورد توجه ضرار  خصو  اطفال و نوجوانان بزه، دروانانکودکان و نوج

دیدگی، مشاوره به ضاضی  ه گزارش بزهئگرفته و وظایف مصتلفی را مانند ارا

دادگاه در خصو  صدور حکم حاانت و سرپرستی، نظارت بر اجرای 

 .است ، بر عهده مددکار اجتماعی ضرار داده... ها و مجازات

 ابالغ امکان عدم منظور به گذار  وثیقه یا کفیلمتهم،  که شود ثابت هرگاه. 2

 مرجع به را آن تغییر یا واضوی اضامت محل اخطاریه، نشانی واضوی

 شده خارج محل از منظور این به یا نکرده اعالم وثیقه یا کفالت کننده ضبول

 و است کرده دشوار را واضوی ابالغ امکان منظور این به دیگر نحو هر به یا

وثیقه،  ضبط برای اخطاریه ضانونی شود، ابالغ محرز بازپرس ظرن از امر این

  .است کافی التزام وجه یا و الکفاله وجه أخذ

 گذار وثیقه -18

گذار نیز ازجمله اشصا  غیرضاایی است که در  وثیقه

کند و در مواد مصتلفی از ضانون  دادرسی جزایی ایفای نقش می

 (.13) 3ی اشاره گردیده استآ.د.ک به و

 سرپرست قانونی و یا شخص نگهدارنده -19

اولیه،  روند تحقیقات ضانون آ.د.ک در 231طبق ماده 

که آنان  صورتی سپارد و در دادگاه اطفال را به پدر و مادر می

حاور نداشته یا از پذیرش طفل سرباز زنند، به شصص حقیقی 

  شوند. ه مییا حقوضی که صالحیت داشته باشد سپرد

 مشاور محکمه اطفال -21

مشاور محکمه اطفال ازجمله اشصاصی است که در ضاایی 

ولی با  ،محسوب نمودن و یا ننمودن وی تردید وجود دارد

مالکی که ارائه دادیم چون فاضد پایه ضاایی است، وی را 

 (.22) 1دانیم ازجمله اشصا  غیرضاایی می

                                                                                          

 امکان عدم منظور به گذار وثیقه یا متهم، کفیل که هر وضت اثبات گردد. 3

 مرجع به را آن تغییر یا واضوی اضامت محل اخطاریه، نشانی واضوی ابالغ

 شده خارج محل از منظور این به یا نکرده اعالم یقهوث یا کفالت کننده ضبول

 و است کرده دشوار را واضوی ابالغ امکان منظور این به دیگر نحو هر به یا

وثیقه،  ضبط برای اخطاریه ضانونی شود، ابالغ محرز بازپرس نظر از امر این

 .است کافی التزام وجه یا و الکفاله وجه أخذ

 مشاور یک و ضاضی یک حاور با نوجوانان و لاطفا ، دادگاه233 طبق ماده. 4

 مواونان و ، شرکا311 طبق ماده. است مشاور، مشورتی نظر. شود می تشکیل

 اصلی متهم اتهام به رسیدگی صالحیت که شوند می محاکمه دادگاهی در جرم

 هر در. باشد شده مقرر دیگری ترتیب خا  ضوانین در اینکه دارد، مگر را

 عنوان به یک کیفری دادگاه از شوبی یا نیاز، شوبه وردم توداد به شهرستان

 جرائم به رسیدگی برای «نوجوانان جرائم به رسیدگی ویژه یک کیفری دادگاه»

 ارجاع از شوب، مانع این بودن تصصصی. یابد می اختصا  ماده این موضوع

 این در مقرر شرایط رعایت با مشاوران حاور. نیست آنها به ها پرونده سایر

 به رسیدگی ویژه یک کیفری دادگاه در نوجوانان جرائم به رسیدگی نون، برایضا

 از نوجوانان و اطفال دادگاه  ، مشاوران112طبق ماده . است الزامی آنان جرائم

اجتماعی،  شناسی، مددکاری شناسی، جرم تربیتی، روان علوم متصصصان بین

 و کودکان تربیتی و شناختی روان مسائل به آشنا فرهنگیان و دانشگاهیان

مشاوران،  انتصاب برای. شوند می انتصاب بازنشسته و شاغل از اعم نوجوانان

 که را زن و مرد نفر هشت حداضل شوبه هر برای محل هر ضاایی حوزه رییس

 پیشنهاد استان دادگستری کل رییس به بداند ماده این در مندرج شرایط واجد

 مدت برای را نفر چهار حداضل آنان نبی از استان دادگستری کل رییس. کند می

 در. است بالمانع آنان مجدد انتصاب. نماید می منصوب سمت این به سال دو

 .باشد زن باید مشاوران از یکی متهم، حداضل بودن مؤنث صورت
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 هیأت منصفه -21

مله اشصاصی هستند که درخصو  هیأت منصفه نیز ازج

ضاایی یا غیرضاایی محسوب نمودن آنها تردیدهایی وجود 

دارد که به لحاظ فقدان پایه و ابالغ ضاایی، آنها را نیز جزء 

 320کنیم. به موجب ماده  اشصا  غیرضاایی محسوب می

ماده  مراعات با مطبوعاتی و سیاسی جرایم ضانون آ.د.ک به

 استان مرکز جزایی محکمه در علنی صورت به ضانون این 302

 گردد. رسیدگی می منصفه هیأت حاور بزه با وضوع محل

 حاضرین در جلسات محکمه -22

با توجه به علنی بودن جلسات دادرسی، حق حاور برای 

حاضرین  301بینی شده است که طبق ماده  اشصا  پیش

 1.باشند موظف به رعایت ضوانین می

 مترجم -23

 شاکی، مدعی برای محکمه 363 و 361طبق مواد 

 زبان به گفتن سصن به ضادر که شاهدی و خصوصی، متهم

 2.نیست، باید مترجم در اختیار بگیرد فارسی

                                                                                          

 غیرعلنی اشصا ، موجب سایر یا متهم طرف از دادگاه نظم در اخالل. 1

 رییس. شود برضرار نظم مقتای هگون به باید شود، بلکه نمی محاکمه شدن

 دادگاه نظم در اخالل باعث که را کسانی اخراج دستور تواند می دادگاه

 این در که باشد دعوی اصحاب از کننده اخالل اینکه کند، مگر شوند، صادر می

 این. کند می صادر روز پنج تا یک از را او حبس دستور دادگاه رییس صورت

 از کننده اخالل اگر. شود می اجراء فوریرسیدگی،  جلسه از پس دستور

 دادگاه نظم رعایت خصو  در وی به باشد، دادگاه دعوی اصحاب وکالی

 انتظامی دادسرای به و اخراج را تأثیر، وی عدم صورت در و دهد می تذکر

 باشد، اجرای کیفری وصف ارتکابی، واجد اعمال چنانچه. کند می مورفی وکال

 به شروع از پیش دادگاه. نیست ضانونی مجازات اعمال از ماده، مانع این مفاد

دارند،  حاور دادگاه جلسه در که اشصاصی به را ماده این رسیدگی، مفاد

 تماشاگر عنوان به شمسی تمام سال هجده از کمتر افراد حاور. دهد می تذکر

  .است ممنوع دادگاه تشصیص به جز کیفری محاکمات در

 دسترسی عدم صورت در و رسمی ترجمانم بین از وثوق مورد مترجم. 2

 یاد سوگند باید مترجم. کند می تویین دیگری وثوق مورد او، مترجم به

 عدم سبب سوگند اتیان عدم. کند رعایت را امانتداری و راستگویی که کند

 شاکی، مدعی برای دادگاه. نیست وثوق مورد مترجم ترجمه پذیرش

 مورد ندارد، فرد تکلم ضدرت یا است ناشنوا که شاهدی و خصوصی، متهم

دارد،  دیگر فنی وسایل یا اشاره طریق از را او مقصود بیان توانایی که وثوضی

 راستگویی که کند یاد سوگند باید مترجم. کند می انتصاب مترجم عنوان به

باشند،  نوشتن به ضادر مذکور افراد چنانچه. کند رعایت را امانتداری و

  .دهند پاسخ کتبی طور به تا نویسد می آنان برای را سؤال دادگاه منشی

 مدکاری اجتماعی در اجرای احکام -24

 الزم توداد به کیفری احکام اجرای مواونت 130طبق ماده 

 و اجراء اجتماعی، مأمور کیفری، مددکار احکام اجرای ضاضی

دارد تا مواردی که در جهت دادرسی  اختیار در مراضبتی مأمور

 بینی و اجرا نماید. کیفری الزم و ضروری است را پیش

 ها و مؤسسات کارکنان وزارتخانه -25

اجرای احکام کیفری در صورت نیاز وظیفه تمام کارکنان 

ضانون  136دستگاههای دولتی و عمومی است و بر اساس ماده 

 این وظیفه عمل نمایند.  باید به 3آ.د.ک

 رییس زندان -26

رییس زندان ازجمله اشصا  غیرضاایی است که در 

ضانون  011 دادرسی جزایی نقش مهمی دارد. مطابق ماده

 زیر و ها ندامتگاه در متهمین و محکومین داشتن آ.د.ک نگه

  1.پذیرد می صورت ها زندان سازمان نظر

 اطفال مادران محبوس -27

اطفال زیر دوسال را نباید از مادر  023 مطابق ماده

محبوس جدا نمود. استثنای این مورد رعایت مصلحت طفل 

باشد و اگر مادر صالحیت نداشته باشد مراضبت از طفل به  می

 مراعات مراتب با وی اضربای یا و وصی یا پدری جد به ترتیب

 مؤسسات نبود آنان و یا نداشتن صالحیت، به صورت در و ارث

 . شود می سپرده  صال یی

 های ارتباطات الکترونیکی مدیران و کارکنان سامانه -28

های ارتباطات  ضانون آ.د.ک با پذیرفتن نقش سامانه

ها در دادرسی  الکترونیکی، برای مدیران و کارکنان این سامانه

                                                                                          

 و نظامی، مقامات و انتظامی دادگستری، نیروهای ضابطان تمام. 3

 عمومی نهادهای و دولتی های شرکت و ها، مؤسسات وزارتصانه مستصدمان

 یا یکر مستلزم آنان بر ضانون شمول که نهادهایی و ها سازمان و غیردولتی

 احکام اجرای ضاضی دستور مکلفند خود ظایفو حدود است، در نام تصریح

. کنند رعایت است آن اجرای با مرتبط که رأی اجرای مقام در را کیفری

 مقرر کیفر اداری، به و انتظامی توقیب بر ، عالوهشق این مقررات از متصلف

 . شود می محکوم نیز ضانونی

 است مکلف زندان ضانون آیین دادرسی کیفری، رییس 013 مطابق ماده. 4

 نیز و دیگر ضاایی های حوزه یا زندان به زندانی اعزام یا انتقال هرگونه

 یا کیفری احکام اجرای ضاضی مورد، به حسب و بالفاصله را وی بازگشت

 .دهد اطالع سوابق و ادله یکر با و کتبی طور به مربوط ضاایی مرجع



 662 /محسن شیرسوار شهاوند و همکاران  دادرسی کیفری جدید در ... جایگاه اشخاص غیر قضایی در قانون آیین

از  603جزایی جایگاهی را در نظر گرفته است و طبق ماده 

  1گردد. برداری می آنها بهره

 اشخاص حقوقی و مدیران اشخاص حقوقی -29

ضانون آ.د.ک وضتی اتهامی متوجه  633براساس ماده 

شصص حقوضی باشد این اتهام متوجه مدیران شصص حقوضی 

 2گردد. نیز می

 وزراء -31

برخی از وزراء و ازجمله وزیر دادگستری در تهیه 

عنوان مثال،  های این ضانون نقش مهمی دارند. به نامه آیین

ضانون آ.د.ک نحوه کار در مؤسسات و  31 بق مادهمطا

نامه وزیر دادگستری است که  واسطه آیینه ب گری میانجی

 حتماً باید به تصویب هیأت وزیران برسد.

                                                                                          

 رتباطاتا های سامانه سایر و کنفرانس ویدئو های سامانه کارگیری به. 1

 یا شهود از شهادت دعوی، اخذ اصحاب از تحقیق منظور به الکترونیکی

 فرد اظهارات هویت، اعتبار احراز که است مجاز صورتی در کارشناسی نظرات

 چنانچه ،662 به موجب ماده. پذیرد صورت سوابق مطمئن ثبت و نظر مورد

 نقض جباتدارند، مو اختیار در را بصش این موضوع های داده که اشصاصی

 غیرمجاز طور به یا آورند فراهم را اطالعات محرمانگی یا افراد خصوصی حریم

 حبس دهند، به ضرار صالحیت فاضد اشصا  دسترس در یا کرده افشاء را آنها

 از انفصال و ریال میلیون دویست تا بیست از نقدی جزای یا سال پنج تا دو از

 ، چنانچه661 اساس مادهرب. شد خواهند محکوم سال ده تا دو از خدمت

 و مصابراتی و ای رایانه های مراکز، سامانه امنیت حفظ مسؤول که اشصاصی

 مذکور های(سیستم) سامانه یا ها داده یا هستند بصش این موضوع اطالعات

 مهارت عدم یا مباالتی بی یا احتیاطی بی اثر بر است گرفته ضرار آنان اختیار در

 وسیله به ای رایانه جرائم ارتکاب موجبات امنیتی فمتوار تدابیر رعایت عدم یا

 از حبس آورند، به فراهم را مصابراتی و ای رایانه های سامانه و ها داده علیه یا

 تا ده از نقدی جزای یا سال پنج تا خدمت از انفصال یا سال دو تا ماه شش

 .شد خواهند محکوم ریال صدمیلیون

 داشته وجود حقوضی اشصا  به ماتها توجه برای کافی دلیل هرگاه. 2

 رعایت باشد، با می او متوجه اتهام که حقیقی شصص احاار بر باشد، عالوه

 مطابق تا شود می اخطار حقوضی شصص احاار، به به مربوط مقررات

 یا وکیل مورفی عدم. نماید مورفی را خود وکیل یا ضانونی نماینده مقررات

 به اتهام توجه موجب وی فتارر که فردی. نیست رسیدگی مانع نماینده

طبق . شود دار عهده را آن نمایندگی تواند است، نمی شده حقوضی شصص

 برای مقررات وفق حقوضی، اتهام شصص نماینده حاور از ، پس633 ماده

 تحقیق انجام جهت تنها حقوضی شصص نماینده حاور. شود می تبیین وی

 و الزامات از یک هیچ و است حقوضی شصص به انتسابی اتهام از دفاع یا و

  .شود نمی اعمال وی مورد متهم، در برای ضانون در مقرر های محدودیت

 دولت -31

رغم اینکه نیازی به یکر نقش دولت )ضوه مجریه( در  علی

 631تأمین مالی اجرای این ضانون نبوده است، ولی در ماده 

 مقرر تکالیف به است موظف .ک آمده است که دولتضانون آ.د

 عمل نماید. احکام اجرای در

پس از استصراج اشصا  غیرضاایی دخیل در امر دادرسی 

دارای  1331با اصالحات سال  1332جزایی ضانون آ.د.ک مصوب 

 جا به آنها اشاره خواهد شد. ها است که در این یک سری نوآوری

 

 دعوی کیفری های مرتبط با اصحاب نوآوری

های ضانون جدید آ.د.ک مرتبط با  بصش مهمی از نوآوری

اصحاب دعوی کیفری در مراحل کشف جرم و تحقیقات 

مقدماتی است. از یک طرف شاکی و مدعی خصوصی و 

عنوان طرف  دیده به صورت خا  و از طرف دیگر متهم به بزه

اصلی دعوای کیفری بسیار مورد توجه مقنن بوده است. 

مربوط  1332های ضانون آ.د.ک  گفت بیشترین نوآوری توان می

 به متهم بوده است و از این حیث ضابل توجه است. 

دیده )شاکی و مدعی  های مرتبط با بزه نوآوری -1

 خصوصی(

نقش اصلی عنوان یکی از طرفین پرونده کیفری  به دیده بزه

نقش شاکی با اعالم صدریح و طدر   را در دعوای کیفری دارد.

شود و در هر مرحله از دعوی اعم از توقیب و  یت شروع میشکا

درخصو  نقش شاکی در  حاور دارد. ضانون آ.د.کتحقیق 

دادرسی جزایی در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی 

 پردازیم. هایی است که به آنها می دارای نوآوری

یکی از : عدم لزوم معرفی متهم توسط شاکی -1-1

های الزم برای  .ک از دست ندادن فرصتهای ضانون آ.د نوآوری

تحقیقات مقدماتی در راستای حفظ حقوق شاکی خصوصی است. 

شناسایی متهم یکی از اهداف تحقیقات مقدماتی و از وظایف 

بنابراین عدم مورفدی وی توسدط شاکی و  .مرجع تحقیق است

موین نبودن ضانون آ.د.ک ناشناخته بودن هویت او یا به توبیر 

شود. مصفی  ل موجهی برای عدم انجام تحقیق تلقی نمیمتهم دلی

شدن متهم و یا حاور او در مکانی که دسترسی به او دشوار باشد 

 نیز مجوز توضف انجام تحقیقات نیست.
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با این حال گاهی دالیل و مدارک موجود در پرونده به 

ای نیست که بتواند کمکی به شناسدایی هویدت مدتهم  اندازه

صورت طی شرایطی دستور توضف تحقیقات  در ایننماید. 

مولوم شدن مرتکب نیز منوط به مولوم شدن  شود. صادر می

هویت رسمی او حداضل با درج نام و نام خانوادگی است تا بدان 

وسیله بتوان اضدام به احاار و تفهیم اتهام به او نمود. بنابراین 

ود نام کوچک یا نامی که در محل سکونت خ تنهااگر از متهم 

مولوم باشد یدا فقط تصویر فیلمبرداری  ،به آن مشهور است

بسته از وی در دسترس باشد، رهای مدا شده توسط دوربین

 .(1) توان گفت که هویت مرتکدب جرم مولوم شده است نمی

 

 های مرتبط با اصحاب دعوی در فرآیند دادرسی نوآوری

های ضانون آ.د.ک در مورد اصحاب دعوی  برخی از نوآوری

 گردد. کیفری است که به آنها اشاره می

 تأکید بر حقوق دفاعی متهم در مرحله دادرسی -1

درست است که وضتی صحبت از متهم و حقوق دفاعی وی 

شود، تمرکز و تبادر یهن به سمت مرحله تحقیقات  می

مقدماتی است، ولی حقوق دفاعی متهم در مرحله دادرسی نیز 

نوآوری به صراحت به برخی از ادامه دارد، ضانون آ.د.ک در یک 

این حقوق با صراحت بیشتری نسبت به ضبل اشاره کرده است. 

به عبارت دیگر نحوه بیان مقنن در مورد این حقوق در مرحله 

از زمان ورود دادرسی دارای صراحت بیشتری از ضبل است. 

پرونده متهم به محکمه تا زمان ضطوی شدن حکم محکمه، 

  .دمتهم حقوق متفاوتی دار

حق حاور در محکمه، بصش اصلی از حق دفاع متهم 

به نحوی که بتواند دعوی را اسدتماع و دفاعیده خدود را  ،است

رسد استثنائاتی بر این حق وارد  تقدیم کند. هرچند به نظر می

ای باشد  مزاحمت متهم در جلسه دادرسی به انددازه مثالً، است

مجبور شود او را از جلسه خارج نماید. در  که رئیس محکمه

این صورت باید به متهم اجازه داده شود که از طریق وسایل 

 .(1) 1سموی و بصری جلسه محکمه را توقیب کند

                                                                                          

تویین وضت ضمن دادگاه »، 312در شق آ.د.ک طبق ضانون جدید . 1

 ←رسیدگی و ابالغ آن به شاکی یا مددعی خصوصی، متهم، وکیل یا 
 

ایام در حق درخواست جبران خسارت پذیرش  -2

*گناه متهم بی بازداشت
 

صورت  ایام بازداشت، دردر ایجاد امکان جبران خسارت 

برائت یا ضرار منع توقیدب مدتهم از محدل صدور حکم 

ضانون آ.د.ک از  262 مادهصدندوق اعتباری مقرر در 

 (.21) 2باشد. میاین های اساسی  نوآوری

 مین خواسته کیفریأرفع اثر از ت -3

تواند ضرر و زیان ناشی از جرم  در دعاوی کیفری شاکی می

دده کنن را که به او وارد آمده از محکمه کیفری رسدیدگی

مطالبه نماید تا از اضدام متهم به انتقال اموال خود و تاییع 

هرچند صدور  دیده از جرم ممانوت به عمل آید. حقوق زیان

مورد خسارات مالی ناشی  طور ضمنی در ضرار تأمین خواسته به

بینی دیه در ضبال  اما در حدال حاضدر بدا پیش ،باشد از جرم می

 ی وجود ندارد که دروچ منصدمات بدنی در ضوانین فولی هی

اما به دلیل صدمات  ،مورد جرمی که خسارت مالی نداشدته

باشد مرجع ضاایی به تقاضای  بدنی مستوجب دیه یا ارثی می

 .(1) شاکی اضدام بده صددور ضدرار تدأمین خواسته نماید

                                                                                          

حاضر وکالی آنان، دادستان و سایر اشصاصی که باید در دادگاه  →

کند. تصویر  برای شرکت در جلسه رسیدگی احاار میآنان را شوند، 

از شق فوق استنباط  «شود. کیفرخواست برای متهم فرستاده می

شود که اگدر هر کدام از طرفین پرونده، وکیل هم داشته باشند باز  می

ابالغ وضت رسیدگی عالوه بر وکیل بر موکل هم الزم است با این حال 

متهم وکیل داشته باشد جز در جرائم موضوع بندد الدف،  صورتی که در

ایدن ضدانون و نیدز در مواردی که دادگاه حاور  322ب، پ، ت شق 

متهم را الزم تشصیص دهد عدم حاور متهم در جلسه دادگاه مانع از 

 .رسیدگی نیست

اشصاصی که در جریان »دارد:  می آن مقدرر 200بر این اساس، ماده . 2

شوند و از سوی  می دماتی و دادرسی به هر علت بازداشتتحقیقات مق

 مورد آنان صادر شود، ی، حکم برائت یا ضرار منع توقیب دریمراجع ضاا

این ضانون خسارت ایام بازداشت را از دولت  11 توانند با رعایت ماده می

در موارد زیر شصص » :206با این وجود، وفق ماده  .«مطالبه کنند

بازداشت شصص،  (ق جبران خسارت نیست: الفبازداشت شده مستح

گناهی خود باشد،  ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی

به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و  (ب

به هر جهتی بده نداحق موجبدات  (بازداشت ضرار داده باشد، پ

زمان به علت ضانونی دیگر  هم (بازداشدت خدود را فراهم آورده باشد، ت

 .«بازداشت باشد
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تکلیف محکمه به رسیدگی پس از آخرین دفاع در  -4

 محکمه

در مرحله رسیدگی  1332.د.ک های مهم ضانون آ از نوآوری

این است که محکمه را مکلف کرده است پس از آخرین دفاع 

در صورتی که مطالب گفته شده در کشف حقیقت مؤثر باشد، 

 1به آن رسیدگی کند و به دادرسی پایان ندهد.

حق درخواست غیرعلنی های مرتبط با  نوآوری -5

 توسط شاکی برگزار کردن جلسه رسیدگی

یکی از اصول دادرسی منصفانه  ودن محاکماتاصل علنی ب

 آنمفهوم و است که در ضانون اساسی مورد پذیرش ضرار گرفته 

عنوان متهم و شاکی،  ه بهاین است که عالوه بر اشصاصی ک

یک از آنها، شاهد، کارشناس و غیره در پرونه نقش وکیل هر

شوند، هر  دارند و توسط محکمه به جلسه دادرسی دعوت می

که به هدر دلیل مایل به حاور در جلسات رسیدگی کس هم 

غیرعلنی بودن  تواند بدون دعوت حاضر شود. محکمه باشد می

دادرسی امر استثنایی و محدود به موارد مصر  ضانونی است. از 

ضانون آ.د.ک صدور ضراری مستقل توسط  302 مادهنکات مثبت 

کته اما ن ،محکمه برای برگزاری غیرعلنی جلسه محاکمه است

بینی امکان اعتراض به چنین  منفی در این زمینه عدم پدیش

ضراری است، ضراری که طرفین و جاموه را از یکی از حقوق 

اظهار عقیده دادستان  سازد. مصر  در ضانون اساسی محروم می

برای غیرعلنی برگزار کردن محاکمه تنها هنگامی است که 

 مادهف و ب این محکمه بصواهد در موارد مدذکور در بندهای ال

طور غیرعلنی نماید و به مورد مذکور  اری جلسه بهزاضدام به برگ

 .(1) تسری ندارد، جدرائم ضابل گذشتیونی  مادهدر صدر همان 

 ممنوعیت انتشار جزئیات پرونده -6

ترتیبات خاصی جهت ممانوت از  1313ک آ.د.در ضانون 

 مادهحال  دیده اتصای نشده بدود. با این افشای نام هویت بزه

                                                                                          

ضبل از ختم دادرسی، چنانچه » :ضانون آ.د.ک بیان داشته 311شق . 1

شاکی یا مدعی خصوصی راجدع بده موضدوع شدکایت، مطلب جدیدی 

تواند عقیدده  می شود و دادستان یا نماینده وی نیز می داشته باشد، استماع

لف است پیش از ختم دادرسی، به متهم خدود را اظهدار کندد. دادگداه مک

یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا 

ثر ؤوکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت م

 . «باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است

در میان مصادیق محاکمات غیرعلنی دو مصداق که به  133

دیده اسدت را در شمار محاکمات  جهت حمایت از بزه نوعی در

محاکمات محکمه به  مادهغیرعلنی آورده است. طبق این 

اعمال »استثنای موارد زیر به تشدصیص محکمه علنی است: 

امور  ،تمنافی عفت و جرائمی که برخالف اخالق حسنه اس

«. خدانوادگی یدا دعداوی خصوصدی بده درخواست طرفین

شود  غیرعلنی برگزار شدن این نوع دعاوی موجب می

بر همه عیان نشود و آنها از ترس افشا شدن  دید مشصصات بزه

 هویتشان از دادخواهی امتناع ننمایند. 

حق مطالبه پرونده و تحصیل اطالعات پذیرش صریح  -7

 الزم

ه پرونده و کسب اطالعات از حقوق مسلم حق مراجوه ب

رسانی یکی از آشکارترین  سازی یا اطالع آگاه .شاکی است

راههای پاسصگویی  ترین مهمدیده و از  حقوق عینی د مادی بزه

فرآیند  مراحلتوجه به گوناگونی  به نیازهای وی است. با

سازی  دیده در آن، این آگاه جنایی و نقش و جایگاه حساس بزه

توان  ای که می بده گونه ،گیدرد های گوناگونی به خود می جنبه

گاه درباره نقش و ضلمرو خود،  دید رسانی به بزه از اطالع

های خود به  هدا و وضدویت پرونده بندی و روند رسیدگی زمان

های شدید و زمانی که چنین اطالعاتی را  ویژه در مورد جرم

 .(22) درخواست کرده باشند سصن گفت

 

های مربوط به نقش اشخاص غیرقضایی در  ینوآور

 مرحله اجرای حکم

در مرحله اجرای احکام کیفری، از یک طرف شصص 

علیه مطر  است که حکم باید نسبت به وی اجرا گردد  محکوم

و از طرف دیگر اشصا  غیرضاایی دیگری دخیل هستند که 

هایی در ضانون آ.د.ک درخصو  آنها وجود دارد که به  نوآوری

 پردازیم. ل آنها میتحلی

علیه در مرحله  محکوم های مربوط به شخص نوآوری -1

 اجرای حکم

نتیجه دادرسی جزایی در صورت محکومیت شصص متهم،  

نهایت اجرای کیفر نسبت به شصص محکوم  تویین کیفر و در

علیه در ضانون  است. درخصو  اجرای کیفرها نسبت به محکوم
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ه است که به آنها ها مطر  شد آ.د.ک یک سری نوآوری

 پردازیم. می

ازجمله : علیه نوآوری مربوط به حبس محکوم -1-1

حقوق متهم در مرحله اجرای حکم تحمل حبس در  ترین مهم

 013 ماده 3تبصره در علیه است کده  محل اضامت محکوم

1به آن اشاره شده است. ضانون آ.د.ک
 

اگرچه مدت تحت نظر ضانوناً طوالنی نیست، ولی نادیده 

 .(1) ضاایی است گدرفتن آن نیدز بدرخالف عددالت و انصداف

 مادهدر : نوآوری مربوط به تقسیط جزای نقدی -2-1

نسبت به متهمینی که به جزای  1332ک آ.د.ضانون  023

که جزئی  طوری هشوند تویین تکلیدف شده ب نقدی محکوم می

یکی از موارد مطر  شده در  .گردد ها محسوب می از نوآوری

 .تقسدیط کیفرهای مالی است 033تا  032و مواد  ماده این

برای مقررات مربوط به اعسددار و تقسددیط جزای  بنابراین

به بود  023از مواد  1331نقدی باید به ضانون آ.د.ک مصددوب 

عنوان منبع اصددلی رجوع کرد و ضانون نحوه اجرای  به

 شود. ، جزای نقدی را شامل نمی1331های مالی  محکومیت

 

 گیری  نتیجه

در راستای یک تحول بزرگ و  1332ضانون آ.د.ک 

های مهم و اساسی، نقش کلیدی برای حاور  نوآوری
                                                                                          

ه حبس، خارج از حوزه دادگاه صورتی که محل اضامت محکوم ب در. 1

کننده حکم باشدد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل رصاد

شود، مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در  می اضامت خود منتقل

ترین زندان  ی ضطوی به نزدیکأاین صورت با تشصیص ضاضی صادرکننده ر

شود و هزینه انتقدال از اعتبارات ضوه ضااییه  می محل اضامت مستقل

 .شود می پرداخت

اشاره  1332ضانون آ.د.ک  010توان به شق  می از دیگر حقوق متهم

علیه پیش از  مددت تمدام کیفرهدای حدبس ... چنانچده محکوم» :داشدت

صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطر  بوده تحت 

 رنظر یا بازداشدت شدده باشد، مدت بازداشت ضبلی از میزان حبس او کس

احتساب مدت بازداشت موضت متهم در مرحله تحقیقات و «. شود می

محاکمه و کاستن آن از میزان حبسی که وی بده موجدب حکم ضطوی 

اما تغییری که شق  ،شود، ضبالً هم سابقه داشته می دادگاه به آن محکوم

بینی محاسبه و کسر مدت تحت  فوق نسبت به سابق پیدا کرده است پیش

ضبل از میزان کیفر  ون متهم ضبل از صدور حکم ضطوی نظر ضرار گرفت

  گرد. می حبسدی اسدت کده وی بده آن محکوم

شهروندان غیرضاایی در برخی از مراحل دادرسی کیفری ضائل 

رغم اینکه حاور اشصا  غیرضاایی در  شده است. علی

دادرسی جزایی به نحو مطلوب صورت نگرفته و موانع مهمی بر 

این راه وجود دارد، ولی همین حاور نسبی توانسته است سر 

خود را بر فاای  تأثیرحقوق شهروندی را تامین نموده و 

دادرسی جزایی بگذارد و تا حدی باعث تلطیف آن شود. حاور 

خانواده متهم در مراحل اولیه دادرسی جزایی و اطالع از 

وضویت متهم و سالمت او، حاور مؤثر و پررنگ پزشک از 

هت تامین سالمت متهم و تامین روند صحیح اجرای ج

احکام کیفری، پذیرش مددکاران اجتماعی، مشاوران، 

شناسان و اشصا  غیرضاایی دیگر در فرآیند  فرهنگیان، روان

تواند ماهیت دادرسی جزایی را تغییر دهد  دادرسی کیفری، می

 و حقوق شهروندی را به نحو احسن تامین نماید. 

ور واضوی اشصا  غیرضاایی در دادرسی که حا حالی در

ی سجزایی هنوز به سطح مورد انتظار خود در ضانون آیین دادر

کیفری نرسیده است، نه تنها بایستی ظرفیت ضانونی جهت 

طور کامل مورد استفاده ضرار گیرد و  حاور این اشصا  به

انجام برخی بلکه بایستی با  حقوق شهروندان مد نظر باشد،

انون آ.د.ک زمینه را برای حاور مؤثرتر اشصا  اصالحات در ض

که با  نحوی غیرضاایی در دادرسی جزایی فراهم آورد، به

تأسی از منشور حقوق شهروندی و ضانون آ.د.ک حقوق و 

 های افراد مد نظر ضرار بگیرد. آزادی

 



 661 /محسن شیرسوار شهاوند و همکاران  ی کیفری جدید در ...جایگاه اشخاص غیر قضایی در قانون آیین دادرس

References 

1. Amid. Hassan, Farhang Amid, Tehran, Amirkabir 

Publishing, single volume, 2010. p. 580. 

2. Jafari Langroudi. Mohammad Jafar, Legal 

Terminology, Tehran, 2007. p. 612. 

3. Bahri. Mohammad. Law, General Criminal Law, 

Scientific Brothers Printing House, Tehran, 2001. p. 14. 

4. Akhoondi. Mahmoud, Criminal Procedure Code, 

Vol. 1, Tehran: Ministry of Culture and Guidance: 

2008. p. 23. 

5. Sabri. Noor Mohammad, Procedure in Criminal 

Matters, Tehran, Equality, first edition: 2014. p. 5. 

6. Mosleh. Mohammad, Citizenship Rights in Iranian 

Law and International Law, International Conference on 

Management and Humanities, 2017  . p. 1-16. 

7. Khaleghi. Ali, Criminal Procedure Code, Tehran, 

Shahr-e-Danesh Institute for Legal Studies and 

Research, 33rd edition: 2016. p. 51. 

8. Salimi. Sadegh, 2014, Article-by-Article Analysis: 

The Code of Criminal Procedure of 2013 in 

Comparison with the Former Laws, Tehran, Jangal, 

Javadaneh, Second Edition: 2014. p. 69. 

9. Dehkhoda. Ali Akbar, 1993, Dictionary, first 

edition, Tehran, University Publishing and Printing 

Institute, Tehran:1993. p. 212. 

10. Katozian. Naser, 2004, The Validity of Judgment in 

Civil Matters, Tehran, Mizan, sixth edition: 2004.p.318. 

11. Parviz Fard. Ayatollah, 2012. Arrest of the accused 

without a court order: A comparative study of Iranian 

and British law. Law Quarterly Journal of the Faculty 

of Law and Political Science: 2012. p. 54. 

12. Moin. Mohammad, Persian Culture, Tehran, Edna 

Publications, Sixth Edition, Volumes 2 and 2: 2007. 

p. 83. 

13. Behnam. Jamshid, Structures of Family and 

Relatives in Iran, Second Edition, Ministry of Culture 

and Islamic Guidance Publications.1973. p. 61. 

14. Ali Mohammadi. Atefeh, Comparative study of the 

right of defense and representation in the trial process in 

the old and new criminal procedure law. Master Thesis. 

Islamic Azad University of Shahroud: 2015. p. 55. 

15. Azadi. Parvin, 2016. The role of non-governmental 

organizations in the prevention and reduction of 

women's victimization with an analytical look at Article 

66 of the Code of Criminal Procedure. Master Thesis. 

Islamic Azad University, Safadasht Branch: 2016. p. 11. 

16. Abdollahi. Afshin, Criminal Procedure Code: 

According to the Criminal Procedure Code of 2013 and 

the Additional Law of the Code of Criminal Procedure 

of the Armed Forces and Electronic Procedure of 2014, 

Tehran, Majd Scientific and Cultural Assembly, first 

edition: 2014. p. 103. 

17. Mossadegh. Mohammad, Innovations of the new 

law of criminal procedure approved in 2013 with the 

latest amendments in 2015; Jungle Publications, 

Immortal; First Edition; Tehran: 2013. p. 117. 

18. Khodadadi. Abolghasem, The position of social 

work in the Islamic Penal Code and the Code of 

Criminal Procedure approved in 1392 (musts and 

necessities) ", Tehran, Judiciary of the Press and 

Publications Center, Tehran, 1st place:2017. p. 8. 

19. Rajab. Mohammad Ali, the Principle of 

Proportionality of Provision and Its Position in the 

Criminal Procedure System of Iran, Justice Law, 

summer 2017, No. 98:2017. p. 18. 

20. Naji Zavareh. Morteza, 2016, Introduction to 

Criminal Procedure: Organization and Jurisdiction of 

Courts, Trial, Issue and Objection, Tehran, Khorsandi, 

Second Edition: 2016. p. 87. 

21. Darmzari. Mohammad Reza Zamani, 2014, 

Advocacy in International Human Rights Documents 

and the Iranian Legal System, Temporary Law and 

International Institute and Virtual Law School 

(specialized human rights training courses):2014. p. 23. 

22. Raijian Asli. Mehrdad, "Supportive Victimology", 

Second Edition, Tehran: Justice: 2011. p. 59. 

 


