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 مقدمه

 کشف براي قضایی و انتظامی هايدستگاه یابد،می ارتکاب جرمی جامعه، در که هنگامی 
 هايآسيب جبران و جامعه به نظم بازگشت باعث جرم کشف صرف اما کنندمی اقدام آن

 جرایم واقعی مرتکبان که آیدمی دست به زمانی مطلوب بلکه شود؛نمی جرم متضرران به وارده
 ندارد وجود امکان این متهمان، دستگيري و شناسایی صورت در.  شوند مجازات و دستگير نيز
 یافتهارتکاب جرم هنوز که چرا کرد اقدام افراد این مجازات به دستگيري محل همان در که

 افراد که است الزم حقيقی مجرمان مجازات و واقعيت کشف براي بلکه است نشده اثبات
 آنها با انسانی حقوق چارچوب در و شوند جلب و احضار مقدماتی تحقيقات انجام براي مظنون

 این غير در و شودمی مجازات متهم فرد مجرميت، اثبات صورت در نيز نهایت در. شود رفتار
 به اندازه از بيش توجه که است حالی در موارد این همه. شد خواهد حاصل برائت صورت
 است الزم رو این از. کند غافل شاکی رفتهدست از حقوق از را محاکم نباید متهم حقوق
 در شهروندي حقوق. دهيممی قرار بررسی مورد را ایران جزایی قانون در شاکی و متهم حقوق
 آنکه بدون. است شده نيز حقوقی ادبيات وارد زود خيلی که است جدیدي اصطالح ما کشور

 بپردازیم آن حقوقی و اجتماعی ابعاد به و دهيم ارائه اصطالح این از تعریفی باشيم خواسته
 اشاره متهمين و شکات حقوق حریم حفظ درخصوص نکاتی به ساده زبان با دانيممی ضروري

 با مرتبطين و وابستگان سایر هم و انتظامی مراجع و قضات سوي از هم حقوق این رعایت. کنيم
 دادرسی و هارسيدگی به هم و واقع کشف به هم تا است ضروري و الزم قضایی هايپرونده
 و ببندیم غيرقانونی و خودسرانه هايرسيدگی براي را راه و باشيم اميدوار طرفانه بی و عادالنه

 دادرسی آیين قانون تصویب به توجه با.د. کنيم کمک دادرسی جریان اطاله از جلوگيري به
 بيشتر چه هر توجه توان ،می بوده سال چند این طول در جلو به رو قدمی که 9319 سال مصوب

 براي جدید قانون در مقنن.نمود مشاهده قانون این در را شاکی و متهم شهروندي حقوق به
 متهم خانواده به رسانی متهم،اطالع حقوق تفهيم وکيل،لزوم حضور حق همچون حقوقی متهم

 با رویارویی برابر در شاکی از حفاظت همچون حقوقی شاکی براي بازداشت،و صورت در
 در شاکی از حفاظت حق و خسارت جبران از مندي بهره شاکی،حق هویت از متهم،حفاظت

 رسميت به زمينه در اعتدال نوعی به کدام هر ها مولفه این که است گرفته نظر در را تهدید برابر
  .است وشاکی متهم شهروندي حقوق شناختن



 

 اول فصل
 کلیات

  :اندنموده تعریف ذیل شرح به حقوقدانان اکثر را کيفري دادرسی آیين
 نحوه و متهم تعقيب و جرم کشف براي گذارقانون که است مقرراتی و قواعد مجموعه

 مجموعه دیگر عبارت به. کندمی تدوین یا وضع کيفري احکام اجراي و )محاکمه) دادرسی
 :عبارتنداز که شودمی وضع دادرسی مرحله چهار براي که است قواعدي و مقررات

 جرایم تحقيق و کشف مرحله-9
  متهم تعقيب مرحله -9
  محاکمه یا دادرسی مرحله -3
  کيفري احکام اجراي مرحله -4

. شودمی دادرسی مراحل همه شامل و است کاملی تعریف تقریباً  شد، بيان فوقاً که تعریفی
 تعریف با داده ارائه 9319 سال مصوب کيفري دادرسی آیين قانون در گذارقانون که تعریفی

 ماده ذکر از از پس که است وارد ایرادهایی گذارقانون تعریف بر ليکن دارد، مطابقت مزبور
  .شودمی اشاره ایرادات به قانونی
 آیين: »داردمی مقرر تعریف بر وارده قبلی ایرادات رفع با ک.د.آ جدید قانون یک ماده

 متهم، تعقيب جرم، کشف براي که است قواعدي و مقررات مجموعه کيفري دادرسی
 اعتراض طرق رأي، صدور رسيدگی نحوه طرفين، ميان صلح ميانجيگري، مقدماتی، تحقيقات

 متهم، حقوق رعایت و دادگستري ضابطان و قضایی مقامات اختيارات و وظایف تعيين آراء، به
  .«شودمی وضع جامعه و دیدهبزه
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 :گرددمی بيان ذیل شرح به الذکرفوق تعریف در توجه قابل نکات
 :است نموده اشاره کيفري دادرسی مراحل از مرحله 4 به گذارقانون مذکور تعریف در-9
 .باشدمی جرم کشف مرحله.9
  .باشدمی متهم تعقيب مرحله: دوم مرحله .9
 گذارقانون اگر.باشدمی احکام به اعتراض و رأي صدور و رسيدگی مرحله: سوم مرحله .3

 یا «دادرسی» کلمه از...« آراء به اعتراض و آراء صدور رسيدگی، نحوه»...  عبارت بجاي
 چگونگی و رسيدگی نحوه شامل دادرسی مرحله چرا بود بهتر کردمی استفاده «محاکمه»

  .شودمی کيفري احکام به اعتراض نحوه و آراء صدور
  .است کيفري احکام اجراي مرحله: چهارم مرحله.4
. است نموده استفاده «مقدماتی تحقيقات» عبارت از گذارقانون شده، یاد تعریف در -9

 مقدماتی تحقيقات از گذارقانون منظور نيست معلوم اینکه است وارد قسمت این بر که ایرادي
 در ضابطان توسط هم مقدماتی تحقيقات که چرا. است دادرسی مراحل از مرحله کدام در

 دادستان، قبيل از دادسرا قضایی مقامات توسط هم و گيردمی صورت جرم کشف مرحله
 قانون بعدي مواد بررسی با امر این که گيردمی صورت متهم تعقيب مرحله در دادیار و بازپرس

 بخش در و جرم کشف مرحله در ضابطان وظایف به مربوط بخش در کيفري دادرسی آیين
 شد خواهد معلوم و روشن متهم تعقيب يمرحله در دادسرا قضایی مقامات وظایف به مربوط

  .پرداخت خواهيم آن به خود پژوهش مباحث دنباله در که
 «طرفين ميان صلح» و «ميانجيگري» عبارات از گذارقانون سوي از شده ارائه تعریف در -3

 هدف اینکه از نظرصرف. است ایراد محل نيز گذاريقانون شيوه این که است شده استفاده
 قضایی مقامات و ضابطان وظایف از بخشی تعيين مذکور عبارات بردن کار به از گذارقانون

 در قانونی و دینی اخالقی، اقدام یک عنوان به سازش و صلح ایجاد جهت هادادگاه و دادسراها
 دو بردن کار به نياز که رسدمی نظر به ليکن است، دادرسی قواعد و مقررات اعمال راستاي
 و صلح ایجاد مربوطه مواد در ميانجيگري کارگيريبه از هدف که چرا است نبوده مجزا عبارت
 و کردمی کفایت «گريميانجی» کلمه بردن کار به بنابراین است کيفري امر طرفين بين سازش
 ذیل شرح به عبارت یک در گذارقانون بود بهتر شاید. نبود «طرفين ميان صلح» عبارت به نيازي

  .«طرفين ميان صلح براي گريميانجی: »کردمی بيان را امر این



 فصل اول:کلیات /11

 
 و»...  عبارت این با است ماده در آخر جمله آوردن است وارد تعریف بر که آخري ایراد

 مقررات و قواعد مجموعه که است بدیهی....« قضایی مقامات اختيارات و وظایف تعيين
 وظایف تعيين به مربوط فوق چهارگانه مراحل در کيفري دادرسی آیين قانون در شده بينیپيش

 دادگستري ضابطان همچنين و دادگاه و دادسرا قضات از اعم قضایی مقامات اختيارات و
 بر خللی شدنمی هم ذکر اگر که است بدیهيات از و بوده زاید ماده آخر جمله بنابراین. باشدمی

   .کردنمی وارد تعریف
 یک ماده در نمایيم؛می اشاره 9319 ک.د.آ 9 ماده محاسن به حال فوق ایرادات بيان از پس

 این در که صورت بدین هستيم هایینوآوري شاهد قدیم قانون به نسبت کيفري داردسی آیين
 خوانی هم متهم بيگناهی فرض و برائت اصل با که است آمده متهم عبارت مجرم بجاي قانون
 جامعه و دیده بزه حقوق به متهم حقوق بر عالوه جدید قانون یک ماده در دیگر طرف از دارد،

 در حقوقدانان از برخی. است تر نزدیک عدالت به حدودي تا این و است شده اشاره نيز
 تعریف با چندانی فرق که نمودند ارائه را خاصی تعریف کيفري دادرسی آیين تعریف

 دادرسی آیين عام مفهوم. است کيفري دادرسی آیين خاص مفهوم آن و ندارد االشارهفوق
 است مقرراتی و قواعد مجموعه از عبارت خاص مفهوم در اما. شد گفته که است تعریفی همان

 برخی. باشدمی دادگاه وظایف از که شودمی مربوط )محاکمه یا دادرسی) سوم مرحله به که
 تعریف حاضر حال در و است عرفی رسدمی نظر به که اندداشته بيان را تعریف این نویسندگان

 را گردیده ذکر تعریف در که ايچهارگانه مراحل اینجا در ما.  نيست اشکال از خالی مذکور
  .دهيممی توضيح اختصار به

 91 ماده طبق که است دادگستري ضابطين وظایف از مرحله این: تحقيق و کشف مرحله.9
 :عبارتنداز ک.د.آ.ق

 اسالمی جمهوري انتظامی نيروي داراندرجه و افسران فرماندهان، شامل عام ضابطان )الف
  .باشند دیده را مربوطه آموزش که ایران
 وظایف حدود در خاص قوانين موجب به که مأمورانی و مقامات شامل خاص ضابطان )ب

 نسبت زندان مأموران و معاونان رؤسا، قبيل از شوند،می محسوب دادگستري ضابط شده محول
 سپاه بسيج مقاومت نيروي مأموران و اطالعات وزارت مأموران زندانيان، به مربوط امور به
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 یا تمام قانون موجب به که مواردي در مسلح نيروهاي سایر همچنين اسالمی، انقالب پاسداران
  .شوندمی محسوب ضابط شود، محول آنان به ضابطان وظایف از برخی

 مقامات سایر و دادستان تعليمات و نظارت تحت ضابطين کليه ک.د.آ.ق 92 ماده موجب به
 ریيس) دادگاه قضایی مقامات همچنين و )دادستان معاون و بازپرس دادیار،) دادسرا قضایی

  .نمایندمی وظيفه کيفري امور در )دادرس یا شعبه
 در بنابراین. است قضایی مقامات وظایف از انحصاراً مرحله این: متهم تعقيب مرحله -9

 عهده به ندارد، وجود دادسرا که سيستمی در و دادسرا عهده به دارد، وجود دادسرا که سيستمی
  .است دادگاه

. هاستدادگاه قضایی مقامات وظایف از انحصاراً مرحله این: محاکمه یا دادرسی مرحله -3
 وظایف از دارد وجود دادسرا که هاییسيستم در حتی حکم صدور و متهم محاکمه بنابراین
 اتهام توجه بر دال کافی مدارک و دالیل اگرچه بازپرس و دادیار دادستان، یعنی. است دادگاه

 قضایی مقامات البته. ندارند را متهم شخص محاکمه حق باشد، داشته وجود پرونده در متهم به
   .شودمی مربوط کيفرخواست صدور از قبل مرحله به که دارند اختياراتی دادسرا

 و انجام را الزم هايرسيدگی توانندمی تحقيق و کشف مرحله در بازپرس و دادیار دادستان،
 قرار صدور با نه یا یافته ارتکاب جرمی که حد این در فقط امر ماهيت در تحقيقات پایان در

 را ماهوي رسيدگی در مداخله حق کيفرخواست صدور از بعد اما. نمایند عقيده اظهار نهایی
 امر این به مربوط قواعد جزیيات که نمایند دفاع صادره کيفرخواست از توانندمی بلکه ندارند

 .شد خواهد بحث مشروح طور به پژوهش این دوم بخش در در
 وظایف از حکم اجراي دارد، وجود دادسرا که سيستمی در: کيفري احکام اجراي مرحله -4

 شد، انجام تعقيب مرحله و تحقيق و کشف مرحله سيستمی چنين در بنابراین است دادستان
 قاضی و. شودمی فرستاده دادگاه قاضی نزد )محاکمه) دادرسی مرحله براي و تکميل پرونده

 یا باشد محکوميت صادره رأي اینکه از اعم. ندارد پرونده در نقشی دیگر حکم صدور از پس
 در اما نماید، صادر را اجرا دستور باید دادستان و گرددمی اعاده دادسرا به پرونده برائت

  .باشدمی رأي صادرکننده دادگاه با حکم اجراي ندارد، وجود دادسرا که سيستمی

 :است بينیپيش قابل ذیل شرح به کيفري دادرسی آیين براي موضوع دو
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 ناشی عمومی جنبه به رسيدگی کيفري دادرسی آیين اصلی موضوع:اصلی موضوع: اول بند

 شکایت خصوصی شاکی اینکه از اعم غيره و عمد قتل سرقت، کالهبرداري، مثل است جرم از
 .باشدمی دادسرا قضایی مقامات وظایف از جرم عمومی جنبه به رسيدگی که چرا. نه یا بکند
 فرعی موضوع جرم از ناشی خصوصی جنبه به رسيدگی: فرعی موضوع: دوم بند
 به اما است جرم عمومی جنبه گذارقانون اصلی هدف اگرچه باشدمی کيفري دادرسیآیين
 حقوقی یا حقيقی شخص از اعم جامعه از افرادي یا فرد به جرم است ممکن متعارف طور

 .نماید وارد خسارت

 دادرسی مقررات تدوین در گذارقانون اهداف جرم از ناشی دوگانه هايجنبه به توجه با
 :شوندمی تقسيم دسته دو به نيز کيفري

  جامعه منافع تأمين: بنداول
 تعقيب راستاي در جامعه منافع تأمين شکلی قواعد تدوین از گذارقانون اصلی هدف و منظور

 نظم، ایجاد کيفري دادرسی مقررات اعمال در گذارقانون هدف. است جرم مرتکب مجازات و
 عمومی، حقوق به متجاوز قواعد این اجراي با که توضيح بدین. است عمومی آسایش و امنيت

 و تجاوز فکر به که سایرین براي باشد عبرتی درس امر این و برسد خویش عمل سزاي به
   .نيفتند دیگران حقوق به تعدي
  فرد منافع تأمين: دوم بند

 مجموعه هر در که. است گذارقانون وظایف از نيز جرم از ناشی خسارت جبران تضمين
 جبران شاکی به وارده زیان تا گيرندمی نظر در را آن فرعی موضوع عنوان به شکلی مقررات

  .شود
 اشخاصی یا شخص به خصوصی جنبه به رسيدگی منافع که گویيم،می فرعی جهت بدین
 بلکه نيست، شاکی شخص منافع فقط فردي منافع از منظور البته جامعه به نه گرددبرمی محدود

   .باشدمی نيز متهم شخص منافع تأمين هدف
 مطرح متهم فرد منافع تأمين بيشتر کيفري دادرسی قواعد اجراي در که کرد ادعا بتوان شاید
 مهمی سازمان است، خسارت جبران همان که خود هدف به رسيدن براي شاکی که چرا است،

 طبيعی و دارند قرار وي مقابل در متهم تعقيب در آنها که دارد خود کنار در را دادسرا بنام
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 و شاکی مقابل در متهم چون ليکن شود،می تأمين شاکی شخص منافع راستا این در که است
 در قاضی سوي از ویژه به وي حقوق دادرسی جریان در است ممکن لذا باشد،می تنها دادسرا
 به را دقت نهایت باید شکلی مقررات تدوین در گذارقانون بنابراین. گيرد قرار خطر معرض

 این در اگر و نگيرد نادیده را متهم حقوق رسيدگی، و تعقيب اختيار بهانه به قاضی تا دهد خرج
 باالتر مراجع به شکایت حق باید متهم گيرد، صورت قاضی سوي از مقرراتی نقض راستا

  .باشد داشته را قضایی

 

  جزا حقوق با کيفري دادرسی آیين ارتباط: اول بند
 عمومی قواعد به مربوط مقررات یعنی ماهوي جزاي حقوق با شکلی مقررات ارتباط بيشترین

 اهميت از جامعه در مقررات این که چرا. باشدمی اختصاصی جزاي و عمومی جزاي حقوق
 وجود ماهوي لحاظ از کاملی قانون هرچند. هستند برخوردار هارشته سایر به نسبت بيشتري

  .نيست اجرا قابل شکلی مقررات وجود بدون ولی باشد داشته
 تنهایی به جزایی قوانين مجموعه یا و جزایی قوانين وجود صرف دادرسی، نظام هيچ در

 مورد جوانب و مسایل تمام خودش در قانون یک چه چنان دیگر عبارت به باشد،نمی کارساز
 مراحل وجود بدون و قضایی سازمان وجود بدون قوانين این اجراي آیا باشد، داشته را نياز

  است؟ پذیرامکان دادرسی مقررات وجود عدم و دادرسی
 قواعد اجراي براي فلذا باشد،نمی پذیرامکان وضعيت این دادرسی سيستم هيچ در مسلماً
 رشته دو این ميان بنابراین. باشند داشته وجود آن کنار در هم شکلی قواهد است الزم ماهوي،
 یک در اگر بالعکس. هستند یکدیگر ملزوم و الزم که ايگونه به دارد وجود تنگاتنگی ارتباط
 جرایم آن در که جزایی قوانين مجموعه اما باشد، داشته وجود کاملی شکلی مقررات ايجامعه

 مقررات ارتباط واقع در نيست کارساز هم باز باشيم نداشته باشد، شده مشخص هامجازات و
 آنها از یکی اگر که کرد تشبيه پرنده یک بال دو به توانمی را جزایی ماهوي مقررات با شکلی

 ماهوي یا شکلی مقررات بودن دارا با ايجامعه هيچ بود نخواهد پرواز به قادر پرنده بشکند،
  .بود نخواهد عمومی آسایش و امنيت تأمين به قادر تنها،

  کيفري سياست با کيفري دادرسی آیين ارتباط: دوم بند


