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نهاد در فرآیند کیفری در پرتو قانون های مردمحضور سازمان

 آیین دادرسی کیفری
 

 ∗آبادی محمدحسین رمضانی قوام

 چکیده

گـران  نهاد )سمن( باعث شده است تـا کـنش  های مردمکارکردهای متعدد سازمان

پـی  المللی نتوانند به آسانی حضور آنها را نادیده بگیرنـد. در  دولتی در عرصه ملی و بین

را در جهـت حمایـت از    66گـذار مـاده   ، قـانون 1392کیفری دادرسیتدوین قانون آیین

باشند، اختصاص داد دیده خاصی نمیپذیر و یا در جرایمی که دارای بزههای آسیب گروه

هـا  ها در فرآیند کیفری تأکید کرد. این ماده در ابتدا طرق حضور سمنو بر حضور سمن

داد. شرکت در دادرسی و اعتراض به آراء مورد شناسایی قرار مـی را در قالب اعالم جرم، 

هـا بـه آرای مراجـع    حق اعتـراض سـمن   1394شده در سال  متاسفانه در تغییرات انجام

قضایی از ماده مذکور حذف گردید. حذف چنـین حقـی از ایـن مـاده در کنـار نظـارت       

ها در فرآیند کیفـری  منقضاییه تأثیر مستقیمی بر حضور و اقدامات سپسینی رئیس قوه

کشـور در سـال    توسـعه  هـای داشت. خوشبختانه با تصویب قانون احکام دائمـی برنامـه  

ها برای اعتراض به آراء نظارت پسینی مذکور اصالح گردید. اما موضوع حق سمن 1395

 احیا نشد.  66مندرج در ماده 

ن آیین دادرسی ها را در پرتو قانونوشتار حاضر مبنا، شروط و طرق حضور سمن

کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد تا از این رهگذر رویکرد نظام حقوقی ایران 

 نسبت به تحقق سیاست جنایی مشارکتی مورد ارزیابی قرار گیرد.
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 مقدمه

ی هستند و با حضور خود هم در زیاد هاینقشیفاگر بازیگران غیردولتی ا
نهاد )سمن( های مردماند. سازمانگیری و هم در اجرای مقررات تأثیر زیادی داشته شکل

باشند که هم در عرصه ملی و هم در عرصه ترین بازیگران غیردولتی می یکی از مهم
گوناگون موجب شده تا در  هایها در زمینهالمللی فعال هستند. حضور و فعالیت سمن بین

گذار به این امر توجه کند و وضعیت حقوقی آنها را سر و سامان دهد تا عرصه داخلی قانون
اصالح مقررات و اتخاذ رویکردی  1به بهترین نحو از ظرفیت این بازیگران استفاده نماید.

ها را در ها را تسهیل و حضور آنهای ملی، امکان تأسیس سمنمثبت و مناسب توسط نظام
ها کسب سود نیست. نماید. هدف از تأسیس این سازمان های مختلف تضمین میعرصه

های تجاری که به دنبال کسب سود و ها را از شرکتهمین ویژگی غیر انتفاعی، سمن
المنفعه بودن  بری، داوطلبانه بودن و عامعدم سود»سازد. انتفاع هستند، جدا می

شان لتی یکی از معیارهای مهم برای شناخت آنها و تفکیکهای غیردوهای سازمان فعالیت
 2«باشد. های فراملی میی دیگر همچون شرکتاز بعضی از نهادها

مداخله مستقیم و غیر مستقیم  در دو قالب هادادرسیدر ها فعالیت این سازمان
 توانیم صحبت کنیم کهها زمانی میقابل بررسی است. از مداخله مستقیم این سازمان

که در مداخله شان شده باشند؛ در حالیآنها خود قربانی نقض یکی از حقوق نهادین
اند. پس ای را فراهم کردهمقررات دیگر امکان چنین مداخله و یاغیرمستقیم، اساسنامه 

مند شده و ا بهرههاین سازمان تواند از حمایت و مشاورهدر این صورت، قربانی می
محقق شود. استفاده از نهاد یار  3«یار یا دوست دادگاه»الب نهاد مشارکت آنها در ق زمینه

منظر  دانند؛ و از اینمیمعموالً برای دفاع از منافع عامه مناسب را یا دوست دادگاه 
باشند و قادرند بر اساس منافع عامه یا نهاد دارای یک وضعیت ویژه میهای مردمسازمان

ر این مقاله بیشتر به مشارکت مل شوند. ددفاع از قربانی نقض حقوق بشر وارد ع
پردازیم آیین دادرسی کیفری می قانون 66فری در چارچوب ماده ها در فرآیند کی سمن

 شود. ها در قالب نهاد دوست یا یار دادگاه خودداری میو از ورود و طرح مشارکت سمن
ایفا  های مهمیتوانند نقشنهاد میهای مردمحقوق کیفری سازمان در حوزه

 ه مدنی و کارکردهای آن در حوزهکنند. امروزه دیگر کمتر کسی در خصوص نقش جامع

 
نهاد های مردمنامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانها، آیینخصوص سمن ترین سند در . در حقوق ایران مهم1

 باشد. ها حاکم میهیأت وزیران است که در حال حاضر نیز بر تأسیس این سازمان 1384مصوب 
، مجله تحقیقات «المللیگیری و اجرای قواعد بین های غیردولتی در شکل تأثیر سازمان»زاده، ابراهیم،  . بیگ2

 .301، ص. 74، پاییز و زمستان 15، شماره حقوقی
3. Amicus curiae 
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های حقوقی به سمت دهد. گرایش جدید نظامبه خود راه می حقوق کیفری تردید

اهی در همین سیاست جنایی مشارکتی و طرح و تبیین آن در محافل علمی و دانشگ
 چارچوب است.

ها گذار تالش کرده تا از ظرفیت این سازمانانونبه سبب اهمیت این موضوع، ق
. بدین عمل آورده پذیر بهای آسیب ثری از گروهستفاده حداکثری را ببرد و حمایت مؤا

ها در فرآیند کیفری آیین دادرسی کیفری را به مشارکت سمنقانون  66منظور ماده 
 1.اختصاص داد

ا این قانون بـه سـرعت بـه    کیفری جدید موجب نشد تدادرسیتصویب قانون آیین
نفر از نمایندگان مجلـس   18طرحی با امضای  1393در سال  مرحله اجرا گذاشته شود.

و اصالح مـوادی از آن مطـرح   مزبور  شورای اسالمی به منظور تمدید مهلت اجرای قانون

زیرا قانون  ؛مل بودر مجلس شورای اسالمی قدری قابل تأدچنین موضوعی  گردید. طرح
قانون اساسی قبل از به اجرا گذاشته شدن مورد اصالح قرار  85وفق مفاد اصل آزمایشی 

شاید چنین امری ناشی از حزم و احتیاط مجری قانون بـوده اسـت تـا بتوانـد      گرفت.می
به هـر حـال در توجیـه طـرح      کیفری را فراهم آورد.دادرسیمقدمات اجرای قانون آیین

نـع جـدی در اجـرای قـانون آیـین دادرسـی       موا» تمدید اجرای قانون مذکور بـه وجـود  
قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مواد اصـالحی بـود کـه     66ماده  اشاره شد.« کیفری

علیرغم تمامی بیم و امیدهایی که نسـبت بـه ایـن مـاده وجـود       مورد توجه قرار گرفت.
نـه  نهادی کـه اساسـنامه آنهـا در زمی   های مردم سازمان»شکل تغییر کرد: داشت به این 

حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشـخاص بیمـار و دارای نـاتوانی جسـمی یـا ذهنـی،       

زیست، منابع طبیعـی، میـراث فرهنگـی، بهداشـت عمـومی و حمایـت از حقـوق         محیط
های فوق اعالم جرم کنند و  م ارتکابی در زمینهتوانند نسبت به جرای میشهروندی است، 

 
نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، های مردم سازمان»داشت:  این ماده مقرر می .1

اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعـی، میـراث فرهنگـی، بهداشـت عمـومی و      

های فوق اعالم جـرم کننـد و در    توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه از حقوق شهروندی است، میحمایت 

 تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضایی اعتراض نمایند.
این ماده دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق  که جرم واقع شده دارای بزهدرصورتی -1تبصره

م مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او یدیده طفل، مجنون و یا در جرا ضروری است. چنانچه بزه
های مذکور با أخذ رضایت قـیم   شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان أخذ می

 د.دهن اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات الزم را انجام می
م موضـوع ایـن مـاده را از کمـک     یدیـدگان جـرا   ی مکلفنـد بـزه  یضابطان دادگستری و مقامـات قضـا   -2تبصره

 نهاد مربوطه، آگاه کنند.های مردم سازمان

ماهه ابتدای هر سال  توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه نهاد که می مردم های اسامی سازمان -3تبصره
 «رسد. یه مییقضاشود و به تصویب رئیس قوه همکاری وزیر کشور تهیه می توسط وزیر دادگستری با
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خص اسـت قسـمت اخیـر    ـطور که مشـ مانـه« ند.ـدر تمام مراحل دادرسی شرکت کن

های این ماده هم الزم بـه ذکـر   در مورد تبصرهاین قانون به کلی حذف گردید.  66ماده 
های قبلی اضـافه شـد کـه در     جزئی یک تبصره جدید به تبصره است که ضمن تغییرات

 این تحقیق به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 و نقش حضور ویی به پرسش اساسی پیرامون نحوهپاسخگ نوشتار حاضر در پی

موضوعات مربوط به تا شود در این رابطه تالش می ها در فرآیند کیفری است.سمن
آیین دادرسی فرآیند کیفری در پرتو قانون  ها درشروط و طرق حضور سمن مبنا،

 ار گیرد.کیفری مورد تجزیه و تحلیل قر

 ها در فرآیند کیفریمنشناسانه حضور س . مبانی جرم1

 زیادی در تحقق حقوق فردی داشته است. تأثیرظهور مکاتب فلسفی و کیفری 
های او شود تا از حقوق و آزادی آنچه اصالت دارد انسان است و جامعه تشکیل می»

مدیریت  1«.شود نه از اجتماعحمایت کند. این حقوق از طبیعت ناشی می
حقوق جزا  موجب طرح مباحث گوناگون در حوزهآن  مجرمانه و پاسخ در خور به پدیده
پیشگیری  گیری،مکتب دفاع اجتماعی از همان ابتدای شکل شناسی شده است.و جرم

جای سرکوب و مجازات در دستور کار خود قرار داد و ه حمایت و بازپذیری را ب از جرم،
داد که سیاست به تدریج گفتمان غالب و رایج نشان  2کرد. تأکیدبر مشارکت همگان 

ه نقض مقررات نیست و گویی ب تنهایی قادر به پاسخ کیفری با مفهوم مضیق خود دیگر به
های قهرآمیز و گرانه صرف و اقدامهای سرکوبهای پاسخ از شیوهشیوه باید دایره

 3های پیشگیرانه توسعه یابد.تنبیهی علیه جرم به شیوه
ض آن مقررات اقدام به صیانت از جامعه با وضع مقررات و واکنش در قبال نق

های اساسی جامعه موجب اهمیت موضوع حفاظت از ارزش کند.های اساسی میارزش
باخ فوئر های بزرگ سیاست جنایی شده است.های مختلفی در نظامها و مدلطرح شیوه

ای که دولت با استفاده از گرانههای سرکوبشیوه مجموعه» سیاست جنایی را به عنوان
تعریف کرده و بدین ترتیب مفهوم مضیقی از آن  ،دهدها علیه جرم واکنش نشان میآن

 4«به دست داده است که در حقیقت همان سیاست کیفری است.
 
 .359. ، ص1365 انتشارات بهنشر، چاپ دوم، جلد اول، فلسفه حقوق، ناصر، . کاتوزیان،1
، 1390میزان، ، نشرچاپ دومحسین نجفی ابرندآبادی،  ترجمه علی درآمدی بر سیاست جنایی، کریستین، الزرژ، .2

 .67. ص
نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا  پایان نقش جامعه مدنی در پیشگیری از جرم، محمدساالر، آبادی، ارتی نوشعم. 3

 .1388 دانشگاه شهید بهشتی، شناسی، و جرم
درآمدی بر سیاست  کریستین،الزرژ  :در ،«از سیاست کیفری تا سیاست جنایی» حسین، علی . نجفی ابرندآبادی،4

 .11. ، ص1390میزان، ، نشرچاپ دومفی ابرندآبادی، حسین نج ترجمه علی جنایی،
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گذار از سیاست کیفری به سوی سیاست جنایی مستلزم اهتمام ویژه به نهادهای 

ه انحراف و مجرمانه عالوه بر جرم ب مدیریت پدیده سیاستی که در آن مدنی است.
دهی، پرداخت و کژروی اجتماعی توجه دارد و دولت در کنار جامعه مدنی به سازمان

به طور  (سیاست جنایی جامعوی )غیردولتیمدل  1پردازد.اجرای سیاست جنایی می
 ه پدیدهدهی بمستقل یا با نظارت و در ارتباط با نهادهای دولتی نسبت به پاسخ

 2کنند.دام میمجرمانه و ترمیم آثار آن اق
 های لیبرال بیشتر مدل مختلطها و نظاممدل یا الگوی سیاست جنایی در دولت

 ها را در فرآیند کیفریاین مدل امکان حضور و مشارکت سمن جامعوی است.-دولتی
به عبارت دیگر کنترل اجتماعی جرم مستلزم دو الگوی کنترل رسمی  سازد.فراهم می

در این مدل  است. غیردولتیی دولتی و کنترل اجتماعی از طرف نهادهای عدالت کیفر

تواند به تنهایی تنهایی نه مسئول پیشگیری از جرم و کنترل آن است و نه می دولت به
 3این مسئولیت را انجام دهد.

تضمین حضور آنها در سیاست جنایی  این نهادها، تأسیسعالوه بر تسهیل 
ها در فرآیند ه دیگر سخن حضور سمنب مشارکتی از اهمیت زیادی برخوردار است.

 ها.کارکردی سمن ها؛ دوم( جنبهتأسیسی سمن دو وجه است: اول( جنبه کیفری دارای
در تحلیل نهایی این دو جنبه گویای نوعی رویکرد حقوق بشری به قضایا هم محسوب 

 سختگیرانه از طرف دولت نسبتنظارت پیشینی  ها است.شود و مبین آزادی انجمنمی
شود. به ها محسوب میبه تأسیس این نهادها مانع بزرگی بر سر راه تحقق آزادی انجمن

 عبارت دیگر نظارت بیش از حد سختگیرانه در مرحله تأسیس این نهادها با فلسفه

هایی که همان تحدید قلمرو مداخله دولت است، در تضاد خواهد وجودی چنین آزادی
ند و به ها اعمال کتواند نظارت خود را بر سمنپسینی هم می در مرحله بود. دولت

ثر و فعاالنه آنها جهت حضور در فرآیند کیفری جلوگیری نحوی از انحاء از حضور مؤ
ثر و فعاالنه آنها در فرآیند کیفری گویای گذار از سیاست جنایی پس حضور مؤ نماید.

 4باشد.ذاتاً دولتی به سوی سیاست جنایی مشارکتی می
الدولی های بیناند به مقام و منزلت سازمانها نتوانستهسمن المللی،ندر عرصه بی

های گوناگون باعث شده حضور آنها در زمینه یابند. الملل دستبه عنوان تابع حقوق بین
 تأکیدالمللی الدولی بر اهمیت مشارکت آنها در اسناد بینهای بینها و سازمانتا دولت

 
 .16. . همان، ص1

 .20. . همان، ص2

 . 323. ص ،1387 انتشارات جنگل، ی عمومی و خصوصی،هاحمایت حقوق کیفری از حوزه رحیم، نوبهار،. 3
 .28. ، ص1390بهار نشر میزان، سیاست جنایی مشارکتی، علیرضا، . جمشیدی،4
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ها در خود بر نقش و وضعیت مشورتی سمن 71ماده  منشور ملل متحد در نمایند.

گذارد و از این طریق مبنای حضور این  چارچوب شورای اقتصادی و اجتماعی صحه می
آنها اما حضور  سازد.نهادها را در سیستم ملل متحد و نهادهای تخصصی آن هموار می

ها یر زمینهالمللی حمایت از حقوق بشر بیش از ساای و بینکارهای منطقهدر ساز
های فردی در مقابل دستگاه مقتدر دولت حمایت از حقوق و آزادی کند.خودنمایی می

« همکار» یا «رقیب»ختلف م هایبتوانند ایفاگر نقش نهادهااین کند تا ایجاب می
ها بیشتر به عنوان رقیب  ن سازمانایدر موضوعات مرتبط با حقوق بشر ها باشند.  دولت

سعه و محیط زیست تو که در خصوص مسائلی چون بهداشت، حالی ها هستند؛ در دولت
 شوند. ها ظاهر می همکار دولت  بیشتر به مثابه

ها به منظور اجرای سیاست جنایی مشارکتی حضور این سازمان در عرصه داخلی،
آمیز سایر کشورها گویای این واقعیت است که تجربه موفقیت نماید.امری مهم می

 شوند.ترین نیروهای پیشگیرانه از وقوع جرم در جامعه محسوب مینهادهای مردمی به
کاهش آمار  ،پیشگیری از وقوع جرم تقویت گردد چه دامنه حضور آنها در حوزههر

به عبارت دیگر شاهد بیشترین اثربخشی در زمینه  جرایم دور از انتظار نخواهد بود.
 پیشگیری از وقوع جرم با کمترین هزینه خواهیم بود.

توان در کیفری را می ها در فرآیندشناسانه حضور سمن کی دیگر از مبانی جرمی
دیدگی از عدم اعالم بزه دیدگی مکرر جستجو کرد.در پیشگیری و کاهش بزهآنها نقش 

دیدگی مکرر بزه شود.دیدگی مکرر میترین عاملی است که سبب بزه دیده مهمطرف بزه
خشونت خانگی  شونت خانگی از سوی همسران،هایی همچون خبیشتر در مورد خشونت

عدم اعالم  کند.علیه کودکان و یا خشونت خانگی علیه سالمندان و غیره نمود پیدا می
 شود. کیفرمانی بزهکار هم میدیدگی مکرر بلکه موجب بیدیدگی نه تنها موجب بزهبزه

دور تکرار بزه تداوم شود و از طرف دیگر بزهکار بدون اصالح و درمان و بازپروری رها می
 1پیدا خواهد کرد.

ها در اجرای سیاست جنایی پیشگیرانه در خصوص مقابله با نقش سمن

در عرصه مبارزه با  ترین مصادیق حضور این نهادها است. آزاری یکی از مهم کودک
با اعالم  پذیر،آزار و استثمار کودکان و دفاع از حقوق این گروه به شدت آسیب خشونت،

 دارند.ثری در راستای کشف و تعقیب بر میش جرایم مذکور گام مثبت و مؤگزار و
، ءاولیا حقوق کودکان و نوجوانان با والدین، های فعال در زمینههمکاری سمن

تالش  تواند آثار مثبتی در پی داشته باشد.سرپرستان قانونی و مددکاران اجتماعی می

 
 ،«دیدگی مکرر پیشگیری کیفری از بزه» رجبی،؛ و جواد سید محمود : میرخلیلی،، ر.کیشتر. برای اطالعات ب1

 .171 -172. ، صص1391 پاییز ،34شماره  حقوق اسالمی،مجله 
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مربیان،  ها،د حس آرامش در درون خانوادهرسانی و ایجا ها از طریق آگاهیاین سازمان

چنین کاهش پذیری و بازدارندگی و همکودک و نوجوانان در کاهش آسیب معلمان،
ها با همکاری به عبارت دیگر سمن 1کنند.دیدگی مکرر نقش مهمی ایفا میشمار بزه

ی نگهداری توانمندساز جذب و تشخیص آسیب، خود با سایر نهادها قادر به شناسایی،
 باشند.دیده و در معرض خطر میکودکان بزه

طرح و اقامه دعوای عمومی به منظور حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق و 

جامعه این  حق تعقیب دعوای عمومی متعلق به جامعه است.» های فردی است.آزادی

و  دادسرا نماینده جامعه است گذارد.نمایندگان خود به موقع اجرا می حق را به واسطه

تعقیب بزهکار برای جامعه حق، ولی  دهد.به نام جامعه بزهکار را تحت تعقیب قرار می

 2«شود. برای دادسرا وظیفه و تکلیف محسوب می

تحـول   ،تعقیب دعوای عمومی در برخی جـرایم  ها در حوزهامروزه مشارکت سمن

ترین مبنـای   مهمشود. ر زمان دیگری به آن توجه میگردد که بیش از همهمی تلقی می

ها در فرآیند کیفری ناشی از گرایش به سـوی سیاسـت جنـایی مشـارکتی     حضور سمن

بررسـی و مطالعـه جایگـاهی اسـت کـه در       منظور از سیاست جنایی مشـارکتی، » است.

دیـده و  بزه سیاست جنایی یک کشور به جامعه مدنی و از طریق اعطای نقش به بزهکار،

یکـی از دالیـل چنـین گرایشـی بـه       3«ده اسـت. به ویژه کل جامعـه یـا مـردم داده شـ    

کارهای دولـت  ، زیرا با کاربست صرف سازشودناکارآمدی نظام عدالت کیفری مربوط می

های مجرمانه نخواهیم بود. تجربه این نهادهـا  محور قادر به پاسخگویی و مقابله با پدیده

حین و بعد  احل قبل،کند تا از ظرفیت آنها در تمام مرهای گوناگون ایجاب میدر زمینه

 از دادرسی استفاده شود.

هـا در  شاید بتوان مسئولیت اجتماعی را به عنوان یکی دیگر از مبانی حضور سمن

در جمهـوری  » دارد:قـانون اساسـی در اصـل هشـتم مقـرر مـی       فرآیند کیفری دانسـت. 

و ای اسـت همگـانی   اسالمی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهـی از منکـر وظیفـه   

 
نشریه داخلی )ماوی نشریه ، «دیدگی اطفالپیشگیری غیرکیفری از بزه»زادگان، حسنعلی، خیری، سعاد، موذن  .1

 (:8/12/1394یر )آخرین بازدید: ( به نشانی زقضاییه قوه

http://maavanews.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=4355&articleType=ArticleView
&articleId=81499 

دوراندیشان،  چاپ هفدهم، دفتر اول، کلیات و دعاوی ناشی از جرم،: آیین دادرسی کیفری محمود، . آخوندی،2
 .238. ، ص1394

 فصلنامه حقوق، ،«)بررسی سیاست جنایی کشورهای غربی( مردم در فرآیند کیفریمشارکت » ولی، . رستمی،3

 .141. ، ص1386 تابستان ،2شماره
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دولـت نسـبت بـه مـردم و مـردم نسـبت بـه        ـ   متقابل بر عهده مردم نسبت به یکـدیگر 

نه حقوق کیفری بـه عنـوان   توان به زرادخادر منظومه عدالت کیفری دیگر نمی 1«دولت.

توجـه اسـناد باالدسـتی و     گـردد. نگریست که از سوی دولت اعمـال مـی   یکارتنها ساز

 تـأمینی  اقدامات و هازندان سازمانو تکلیف ها مشارکت سمنداللت بر ای قوانین برنامه

نهـاد جهـت   مـردم  عمـومی و  مؤسسـات  اجرایـی،  هـای با دسـتگاه  به همکاری تربیتی و

 2.دارد محکومان شدن بازاجتماعی

دیده باشد و کار و بزهعنوان تنها بازیگر در مقابل بزه تواند بهپس دولت دیگر نمی

دیده و قاضی کیفری استفاده ن رابط بین بزهکار و بزهبه عنوا غیردولتیباید از بازیگران 

 دادستان به نمایندگی از عموم تعقیب بزهکار را به عهده دارد. در دعاوی عمومی، د.نک

تکلیف دادستان به تعقیب دعوای عمومی ناشی از حقی است که جامعه نسبت به 

می دادستان عمومتولی انحصاری تعقیب دعوای  تعقیب بزهکار دارد. با این اوصاف،

کیفری بیانگر فاصله گرفتن از رویکرد انحصارگرا تعقیب دادرسیآیین است. تدوین قانون

ها در فرآیند کیفری دعوای عمومی توسط دادستان به سمت پذیرش نسبی حضور سمن

این مهم در حقوق خیلی از کشورها مورد توجه قرار گرفته است و حتی بعضی از  است.

خانم دلماس مارتی از تقویت مشارکت جامعه مدنی در عدالت  دانان همچونحقوق

ها پس حضور سمن اند.تعبیرکرده 3«سازی عدالت کیفریخصوصی»کیفری به عنوان 

سازی تواند به معنی گام نهادن در مسیر خصوصیجهت مشارکت در فرآیند کیفری می

تواند ناکارآمدی میپذیرش این بازیگران در فرآیند کیفری  عدالت کیفری تلقی گردد.

کیفری را دادرسیآییننون قا 66احتمالی دادستان در مقابله با جرایم مذکور در ماده 

را  4«دادستان خصوصی»دادستان یا  ها نقش شبهبه عبارت دیگر سمن جبران سازد.

با  دارند.کنند و از این طریق در تحقق سیاست جنایی مشارکتی گام برمیبازی می

از جمله اینکه این  ؛های متعددی قابل طرح استها پرسشش برای سمنپذیرش این نق

نقش مستقل است یا جنبه موازی دارد و یا اینکه نقش سمن مکمل نقش دادستان در 

 فرآیند کیفری است؟ 

 
دارد: در همین راستا مقرر می 1394قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب  14ماده  .1

توانند ف و نهی از منکر به ثبت رسیده مینهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروهای مردمسازمان»

 «های آن اقدام کنند.قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 66مطابق ماد ه 
 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. 132قانون برنامه پنجم و ماده  211. ماده 2

3. Delmas-Marty, Mireille, «Ni Victimes ni Procureurs, qui sont-ils?», Archives de 
Politique Criminelle, N 10, 1988, p. 11. 

 ،«های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومیسازمان» غالمحسن، کوشکی، .4
 .78. ، ص1392 ، پاییز4 شماره پژوهش حقوق کیفری،
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کند این است که جلب می را آنچه که بیش از حد توجه ما ،فارغ از این تعابیر

که با فرض ی عمومی دارد. حال آنتعقیب دعواالعموم تکلیف به دادستان یا مدعی

ها به عنوان دادستان خصوصی چنین تکلیفی به رفته برای سمنکار هپذیرش تعبیر ب

قانون مذکور  66طبق ماده بر  اعالم جرم و شرکت در دادرسی متصور نیست.

ی توانند ... اعالم جرم کنند و در تمام مراحل دادرسنهاد .... میهای مردم سازمان»

ها واضح است که نوع نگارش ماده بیشتر ناظر به مختار بودن سمن پر« شرکت نمایند.

باشد و در نتیجه سمنی که شرایط مندرج در ماده جهت ورود به فرآیند کیفری می

در ضمن داشتن این اختیار لزوماً به  مزبور را دارا باشد از چنین اختیاری برخوردار است.

به  و حضور سمن مربوطه در فرآیند کیفری نخواهد بود. معنی اعالم جرم و مشارکت

تواند از طریق مبادی ذیصالح کسی میاعالم جرم امری اختیاری است و هر عالوه اصوالً 

 و 1البته الزم به ذکر است در حقوق برخی از کشورها همانند ایران اعالم جرم نماید.

وضع چنین مقرراتی به سبب  ست.انگاری کرده اآزاری را جرمعدم اعالم کودک 2فرانسه

 دیدگان کامالً جنبه حمایتی دارد.پذیری این گروه از بزه موقعیت و آسیب

به عبارت  رسد نقش سمن مکمل نقش دادستان باشد.با این اوصاف به نظر می

های احتمالی دادستان ها قادر خواهند بود به عنوان مکمل بخشی از کاستیدیگر سمن

در قسمت بعدی شرایط  به منظور روشن شدن موضوع، تکمیل کنند.را در زمان تعقیب 

مورد تجزیه و تحلیل  66ها در فرآیند کیفری در چارچوب ماده الزم جهت حضور سمن

 قرار خواهد گرفت. 

 ها در فرآیند کیفری. شروط حضور سمن2

توجه به اساسنامه و  کیفری چهار شرط سمن بودن،دادرسیآیین قانون 66ماده 

شده دیده و در نهایت درج نام سمن در لیست تصویبرضایت بزه فعالیت آن، زهحو

. شرط آخر کندها در فرآیند کیفری معین میقضاییه را برای حضور سمنیس قوهرئ

تغییر کرد.  1395قضاییه با اصالحات اخیر در سال یعنی تأیید لیست توسط رئیس قوه

در ادامه به ترتیب این شروط ها ر سمنبه منظور روشن شدن شرایط الزم جهت حضو

 د. نگیرمورد تجزیه و تحلیل قرار می

 
سسات و مراکزی که ؤکلیه افراد و م»دارد: مقرر می 1381 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 6. ماده 1

مکلفند به محض مشاهده موارد به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند، 
آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیمی مقتضی به مقامات صالح قضایی اعالم  کودک

 «موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود.نمایند. تخلف از این تکلیف 
2 �. Code pénal,�Article 434 



148 

 

 

ب 
ی مصو

ت اسالم
رویکرد قانون مجازا

1392
به قسامه

 

ی
ی کیفر

ن دادرس
ی در پرتو قانون آیی

ضور سازمان مردم نهاد در فرآیند کیفر
ح

 

 . سمن بودن2-1

حضور در فرآیند مندرج در این ماده جهت معیارهای از یکی به عنوان سمن بودن 
سـازمان   «.تواننـد... می نهاد...های مردمسازمان»مطابق با آن  است. معرفی شده کیفری

برخـوردار گـردد کـه ابتـدا      66تواند از حقوق منـدرج در مـاده   ینهاد در صورتی ممردم
دوین شـرایط پیشـینی سـختگیرانه جهـت     مطابق با قوانین و مقررات تأسـیس شـود. تـ   

لذا شرط اول حضور  آثار و تبعات سوئی بر مشارکت آنها خواهد داشت. ها،سمن تأسیس
 ی نیست. در فرآیند کیفری سمن بودن است و این شرط الزم است اما کاف

خن ـت و به دیگر سـود نیسـسب سـها کاین سازمان تأسیسهدف از به طور کلی 
هادهای مشابه همچون احزاب و ها را از ناند. همین ویژگی غیرانتفاعی، سمنغیر انتفاعی

سازد. احزاب بیشتر در پی مطامع سیاسی و حزبی هستند، حال های تجاری جدا می شرکت

 هستند.  ه دنبال کسب سود و حمایت از منافع سهامداران خودهای تجاری ب آنکه شرکت

تشکیالت و مؤسساتی که برای مقاصد » دارد:اشعار می 584در ماده  قانون تجارت

شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت  تأسیسغیرتجارتی 

 مین قانون،ه 585ماده « شخصیت حقوقی پیدا می کنند. ،عدلیه معین خواهد کرد

ه به تصویب ای نموده است کنامه ات و تشکیالت مذکور را تابع آیینشرایط ثبت مؤسس

نامه  آیین 1337ی، در همین راستا، در سال . وزارت دادگستررسدوزارت داگستری می

  اصالحی ثبت تشکیالت و مؤسسات غیرتجارتی را تصویب نمود.

اولین  1384نهاد مصوب ای مردمهو فعالیت سازمان تأسیساجرایی نامه  آیین

ها را مورد توجه سندی است که به طور خاص موضوع تأسیس و فعالیت این سازمان

تأسیس سمن باید ابتدا مجوز قبلی از نامه مذکور جهت  دهد. بر طبق آیینمیقرار 

دریافت پروانه فعالیت قبل از  نامه را کسب نماید.های نظارت مقرر در آن آیینتهیأ

 از غیر در مکلفند سازمانتأسیس  متقاضیان جهت تشکیل سمن امری الزم است.ثبت 

تعیین  مربوط هایسازمان صدور پروانه برای خاصی مرجع قانون، مطابق که مواردی

 ارائه ماده یک ت بند در مقرر نظارتی مراجع به را پروانه اخذ درخواست است، شده

 ربوطـم اوراق امضای و پروانه صدورکور نامه مذ آیین 17ماده  5طبق تبصره نمایند. 

 استان نظارت تهیأ در کشور، وزیر با کشور نظارت تهیأ در نظارت تهیأ ییدتأ از پس

لذا سازمان پس از اخذ  باشد.می فرماندار با شهرستان نظارت تهیأ در و استاندار با

ی دارای های نظارت و ثبت آن برابر ضوابط و مقررات جارپروانه فعالیت از هیات

ط به اخذ پروانه فعالیت و سمن منو تأسیسبه عبارت دیگر  گردد.شخصیت حقوقی می

 شده است.  تأسیستوان ادعا کرد که سمن باشد و از آن تاریخ می ثبت می
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 فعالیت آن . توجه به اساسنامه سمن و حوزه2-2

اساسـنامه   شـود. سس یک سازمان محسوب میسند مؤ یا تأسیسسند ، اساسنامه
بایـد بـرای دریافـت پروانـه      سس یک سمنأت مؤترین مدارکی است که هی یکی از مهم

چـون  همدر اساسنامه سازمان مطالـب مهمـی    های نظارت تحویل دهد.تأفعالیت به هی
مرکز اصلی و ارکان و تشکیالت سـازمان   هدف فعالیت، موضوع فعالیت، اهداف سازمان،

 دارد:کیفــری مقــرر مــی دادرســی آیــین قــانون 66مــاده  شــود.و غیــره مشــخص مــی
 زنان، حمایت از اطفال و نوجوانان،نهادی که اساسنامه آنها در زمینه های مردم سازمان»

میـراث   منـابع طبیعـی،   زیسـت،  محـیط  اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی،
  ...« تواننداست، میبهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی  فرهنگی،

جنبه حصری  66ن پرسش مطرح می شود که مصادیق مندرج در صدر ماده حال ای

اینکه برخی از . پاسخ دقیق به این پرسش با ابهاماتی همراه است، چه دارند یا تمثیلی

باشد. اما به طور کلی و با ای میموضوعات همانند حقوق شهروندی دارای ابعاد گسترده

 ادعا کرد که مصادیق مندرج در ماده مزبور جنبه تواننگارش این ماده می توجه به نحوه

نهاد های مردم ذار در این ماده با اعالم سازمانرسد که قانونگحصری دارد.البته به نظر می

حامی اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی و حامیِ حقوق 

رده است. مشخص نیست که چرا شهروندی نوعی اختالط و ابهام در این مصادیق ایجاد ک

ای از این مصادیق، خود به عنوان بخشی از حقوق بشر مقنن علیرغم اینکه بخش عمده

شوند را به صورت جداگانه بیان کرده است. آیا بهتر نبود که مقنن تنها به محسوب می

زیست و میراث فرهنگی  حقوق بشر، محیط نهاد فعال در زمینههای مردمذکر سازمان

تواند ابهاماتی را موجب گردد. ها به شکل فعلی میکرد؟ احصای مصادیق سمنتفا میاک

  به تنهایی گیرد، درج واژه سمن توانست مورد استفاده مقنن قرارحل دیگری که می راه

کارکردی آنها وارد شود. بدین ترتیب راه برای ورود  بود؛ بدون اینکه بخواهد به حوزه

شد، بدون اینکه یکی بر دیگری ترجیح داده شود. البته چنین یها هموار متمامی سمن

تواند تبعات زیادی برای دستگاه قضایی به همراه داشته باشد و این رویکردی هم می

 ها روبرو سازد.دستگاه را با طرح و ورود انبوه زیادی از پرونده

فرآیند ها را در کیفری فرانسه حضور و مشارکت انجمن دادرسی ینقانون آی
این قانون هر انجمنی که به طور  2بر اساس ماده  کیفری به رسمیت شناخته است.

دارای  ،سال اعالم کرده باشد 5موجودیت خود را حداقل  منظم بر طبق اساسنامه،
بند ذیل  26قانونگذار فرانسه در طی  شده برای مدعی خصوصی است. شناختهحقوق 

موضوعات  به اقامه دعوا هستند را احصا کرده است.ها قادر ، مواردی که انجمناین ماده
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 دیدگان تبعیض،مطروحه در این ماده شامل مبارزه با تبعیض نژادی و کمک به بزه

جنایات علیه بشریت یا جنایات  حمایت از اطفال، های جنسی و خانوادگی، خشونت
مایت از ح حمایت از حیوانات، ای،م جادهجرای حمایت کمک به اشخاص معلول، جنگی،

 های فردی و جمعی،حمایت از حقوق و آزادی اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، زبان فرانسه،
های شغلی و حمایت از آثار باستانی و حمایت از قربانیان ناشی از حوادث کار و بیماری

 1شود.غیره می
اعالم موجودیت انجمن یکی از شروط مقدماتی برای شرکت در فرآیند دادرسی 

به  سال قرار داده است. 5کیفری فرانسه این مدت را حداقل دادرسی ینن آیقانو است.
قانون  2ها برابر ماده ط انجمنیکی از شرایط اساسی جهت اقامه دعوا توس دیگر سخن،

بدیهی  داشتن سابقه حداقل پنج سال فعالیت در آن حوزه است. ،ین دادرسی کیفریآی

اهلیت الزم به منظور حضور و مشارکت در  ساله توانایی و پنج است با گذشت دوره
دوره زمانی حداقل پنج سال فعالیت  2فرآیند دادرسی کیفری مشخص خواهد شد.

 ای بر موجودیت انجمن مربوطه و احراز توانایی مشارکت در مرحله دادرسی است. قرینه
رد: دامقرر مینهاد های مردمو فعالیت سازمان تأسیساجرایی  نامهآیین 16 ماده

های خود و برای حمایت از منافع عمومی حق دارد در موضوع فعالیت بسمن[ سازمان»
درج برخی از  «علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نماید.

ها در دادرسی تواند تبعاتی بر مشارکت سمنمی 66ها در ماده مصادیق فعالیت سمن
ها حمایت از منافع عمومی و اقامه دعوا در ف سمنترین اهدا یکی از مهم داشته باشد.

نامه اجرایی  ها در چارچوب آیینحقی برای سمن شناسایی چنین مراجع قضایی است.

 قانون آیین دادرسی همخوانی دارد. 66مذکور به نحوی با اهداف مندرج در ماده 
ی از ترین آثار حقوقی ناش یکی از مهم نامهآیین این حق اقامه دعوا بر طبق

خذ پروانه فعالیت و ثبت محسوب شناسایی شخصیت حقوقی برای سمن پس از ا
تفاوت اساسی بین مفاد  نامه، و اعتبار موجود بین قانون و آیینفارغ از ماهیت  شود. می

در این است که  مذکورنامه آیین 16کیفری و ماده  دادرسی قانون آیین 66ماده 
به اعالم  66در حالی که در ماده  کند،میع قضایی اشاره نامه به اقامه دعوا در مراج آیین

خواهی حق دادکه رسد به نظر می پردازد.جرم و شرکت در تمام مراحل دادرسی می
ها را به عنوان شاکی تلقی کرده که برای سمن ،زبورنامه م آیین 16و  4مندرج در مواد 

کیفری با  دادرسی آیینون کنند. حال آنکه در قانمیحمایت از منافع عمومی اقدام 

 
1. Code de procédure pénale, Article 2. 

 ،«های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومیسازمان» غالمحسن، کوشکی، .2
 .79. ص ،1392 ز، پایی4 شماره پژوهش حقوق کیفری،
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امکان شناسایی به عنوان شاکی را برای  بینی اعالم جرم و مشارکت در دادرسی،پیش

نامه  آنچه مسلم است در صورت تعارض بین قانون و آیین کند. رنگ می ها کمسمن
   خواهد بود. اجرایی، قانون مقدم

 دیده. رضایت بزه2-3

صـورتی کـه جـرم     در» کیفـری  دادرسـی  نقانون آیـی  66ماده  1 بر طبق تبصره

کسب رضایت وی جهـت اقـدام مطـابق ایـن مـاده       خاص باشد، دیده شده دارای بزه واقع
رضـایت   م مالی سـفیه باشـد،  مجنون و یا در جرای دیده طفل، چنانچه بزه ضروری است.

 خـود  قـیم یـا سرپرسـت قـانونی،     اگر ولی، شود. خذ میقیم یا سرپرست قانونی او ا ولی،
 خذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان،اهای مذکور با  سازمان مرتکب جرم شده باشد،

 «دهند. اقدامات الزم را انجام می
رضایت راساً توسط خود  :گیرند دیده رضایت میکل از بزهها به چند شسمن

د دیده طفل، مجنون یا سفیه باششود و در صورتی که بزهدیده به سازمان اعالم می بزه

قیم یا  اگر ولی،قیم یا سرپرست قانونی وی اعالم خواهد شد.  این رضایت توسط ولی،
خذ رضایت قیم اهای مذکور با  سازمان خود مرتکب جرم شده باشد، سرپرست قانونی،

در جرایم ارتکابی علیه کودکان رضایت پس  د.نکناتفاقی یا تأیید دادستان اقدام می
های بیش از حد گیریسخت که رسدبه نظر می زم است.قیم یا سرپرست قانونی ال ولی،

پذیر منافات دارد و خدشه  آسیب هایدر این خصوص با اهداف حمایتی نسبت به گروه
 زیادی به سیاست جنایی مشارکتی وارد خواهد ساخت.

دیده خاص نیستند، به چه شکل است؟ اما وضعیت در جرایمی که دارای بزه

شوند که نابع طبیعی و میراث فرهنگی جرایمی محسوب میزیست، م جرایم علیه محیط
دیده قابل شناسایی هستند. به به زعم برخی به سبب ماهیت انتزاعی که دارند فاقد بزه

دیدگان شخصی و انسانی متمرکز است. کیفری بر بزهعبارت دیگر به طور سنتی حقوق 
  1انه است.مدار به نظر چنین برداشتی بیشتر مبتنی بر رویکرد انسان

های فعلی و حقوق نسلهمچنین محورانه و  رویکرد زیستدر این ارتباط توجه به 
 جمهوری اسالمی ایران اساسی اصل پنجاهم قانون .تواند مفید ارزیابی شودمیآینده 

های زیست که نسل امروز و نسل حفاظت محیط جمهوری اسالمی، در»: داردمقرر می
 گردد.عمومی تلقی می هوظیف عی رو به رشدی داشته باشند،درآن حیات اجتمابعد باید 

زیست یا تخریب غیرقابل  صادی و غیر آن که با آلودگی محیطهای اقتاز این رو فعالیت

 
نامه کارشناسی ارشد حقوق محیط  پایان محیطی، شناسی سبز و جرایم زیست گرجی فرد، حمیدرضا، جرم .1

 .174. ص ،1392 دانشگاه شهید بهشتی، زیست،
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قانون اساسی و قوانین عادی هیچ تعریف  «ت.ممنوع اس جبران آن مالزمه پیدا کند،

وظیفه » از واژهنیز هشتم  اصلدر  دهند.ارائه نمی« وظیفه عمومی»روشنی از عبارت 
در جمهوری اسالمی ایران دعوت به » بر طبق این اصل استفاده شده است. «همگانی

ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نهی از منکر وظیفه امر به معروف و خیر،
 «دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. نسبت به یکدیگر،

ضابطان »و مطابق آن  است 66ماده  2تبصره  ط بهقابل توجه دیگر مربو نکته
م موضوع این ماده را از کمک یدیدگان جرای مکلفند بزهیدادگستری و مقامات قضا

تکلیف ضابط دادگستری در خصوص اطالع « آگاه کنند. نهاد مربوطه،های مردم سازمان
ستری باید اهمیت زیادی دارد. ضابط دادگ 66دیده جرایم مذکور در ماده رسانی به بزه

ظاهر این تبصره  آگاه سازد.توانند به وی ارائه دهند، ها میدیده را از کمکی که سمنبزه

دیده دارد و زهرسانی و آگاه ساختن ب لیف ضابط دادگستری نسبت به اطالعداللت به تک
 66چنین استنباطی نه تنها با روح و مقتضای ماده  تخییری ندارد. به هیچ وجه جنبه

 66جرایم مندرج در ماده  دیده بلکه دقیقاً در راستای حمایت از بزه ،نداردمنافات 
تواند رضایت خود را نسبت به ها میدیده از کمک این سازمانباشد و با آگاهی بزه می

اما  ها جهت مشارکت در فرآیند کیفری اعالم نماید.انجام اقدامات الزم توسط سمن
اطالع رسانی و  کند و با سکوت خود نحوهشاره میا سفانه مقنن تنها به این تکلیفمتأ

    گذارد.پاسخ می رسانی ضابط را بیضمانت اجرای عدم اطالع 

 ها در لیست مصوب قوه قضاییه. درج نام سمن2-4

ها در فرآیند کیفری منوط به جهت حضور سمن 66شروط مذکور در ماده 

ی که در باال مورد بررسی قرار به عبارت دیگر شروط تصویب رییس قوه قضاییه است.
در فرآیند  66ماده  3تواند برابر تبصره سمنی می الزم هست اما کافی نیست. ،گرفت

کیفری شرکت کند که نامش در لیستی که توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر 
مان طور که گفته شد ه درج گردد. رسد،کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می

حق  نهاد به صورت مطلقهای مردمو فعالیت سازمان تأسیسنامه اجرایی  آیین 16ماده 
چ اعطای چنین حقی به سمن موکول به تصویب هی دهد.ها میاقامه دعوا را به سمن

نهاد  های مردم اسامی سازمان» دارد:دادرسی مقرر میآیین مرجعی نشده است، اما قانون
ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر  در سه اقدام کنند، د در اجرای این ماده توانن که می

یه شود و به تصویب رئیس قوه قضای می دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه

ها و نقش این نهادها در حمایت از منافع با توجه به ماهیت وجودی سمن« رسد. می
ی بر طبق ی دارد؟ اگر سازمانچه وجه 66ماده  3عمومی درج این شرط در قالب تبصره 
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نهاد و با رعایت تمامی مقررات و های مردمو فعالیت سازمان تأسیسنامه اجرایی  آیین

های نظارت شهرستان، استان، کشور دریافت کرد تأضوابط پروانه فعالیت خود را از هی
و وفق مقررات هم ثبت گردید دیگر چه ضرورتی به تصویب مجدد نام آنها در لیستی 

ها بعد از ثبت دارای تری با همکاری وزیر کشور وجود دارد؟ سمنوزیر دادگسکه توسط 
مذکور برخوردار نامه  آیینشوند و از کلیه حقوق مندرج در شخصیت حقوقی می

ها یک نوع نظارت پسینی و مضاعف بر سمن 66ماده  3رسد تبصره شوند. به نظر می می
و نوع نظارت پیشینی و توان ادعا کرد که دبه عبارت دیگر می اعمال خواهد کرد.

تأسیس نظارتی است که پسینی قابل تصور است: نظارت پیشینی یا نظارت در زمان 
ها اعمال سمن تأسیسهای نظارت بر تأگفته توسط هی نامه اجرایی پیشطبق آیین

بیشتر ناظر به ، و در زمان فعالیت تأسیسنظارت پسینی یا نظارت بعد از  شود.می

ها اعمال هادها بر فعالیت سمنشود که از طرف سایر نمی هاییکنترل و نظارت
ها های تجاری با فلسفه وجودی این سازمانبرای مثال اقدام به انجام فعالیت. گردد می

تأسیس سمن در تضاد است. اگر گروهی از افراد برای فرار از دادن مالیات اقدام به 
در این صورت قطعاً این امکان وجود  ،اقدام به فعالیت تجاری کنندنمایند و در لوای آن 

 دارد تا بتوان از فعالیت چنین سمنی جلوگیری کرد.
یه ست که آیا نظارت قوه مجریه و قضایشود این اپرسشی که در اینجا مطرح می

و هر ساله نام آنها به عنوان ها باید به صورت مداوم وجود داشته باشد بر سمن
آیا چنین نظارتی با اعطای باشند، تمدید گردد؟ اعالم جرم می هایی که قادر به سمن

 در تضاد نیست؟ تأسیسها بعد از ثبت و شخصیت حقوقی به سمن

ای کنندهها در فرآیند کیفری نقش تعیینه در حضور سمنقضاییقوه مجریه و قوه 
درج نام  تفسیر اول( تاب دو تفسیر متفاوت دارد: 3نوع نگارش تبصره  خواهد داشت.

یست مربوطه، امری موقت تلقی گردد و آن را منوط به تصویب مجدد از سمن در ل
درج نام سمن در لیست مربوطه، جنبه  ه بدانیم. تفسیر دوم(قضاییطرف رئیس قوه 

صویب آن توسط رئیس ـن در لیست و تـی دارد. به دیگر سخن با درج نام سمتأسیس
مگر اینکه تشخیص  ،ار گیردمجدداً مورد بررسی قرکه ه دیگر ضرورت ندارد قضاییقوه 

به هیچ وجه در خصوص امکان  66داده شود که نام آن از لیست خارج گردد. ماده 
ای ندارد اما با توجه به اختیاری که به وزیر خارج کردن نام سمن از لیست اشاره

رسد که برای مقام صالحیتدار به نظر می ،دادگستری و وزیر کشور داده شده است

شده چنین اختیاری وجود دارد تا بتواند راساً نام نام سمن در لیست یاد رنده حق درجدا
پذیرش تفسیر اول یعنی موقت تلقی کردن درج نام سمن با  آن را از لیست خارج کند.

ه با مشکل بزرگی روبرو قضاییدر لیست و لزوم تصویب مجدد آن توسط رئیس قوه 
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ش در لیست باشد و در مرحله نامزیرا ممکن است سمنی در مرحله بدوی  ،خواهیم شد

رسد تفسیر دوم با پس با این اوصاف به نظر می نظر نامش از لیست حذف گردد.تجدید
 منطق حقوقی همخوانی بیشتری داشته باشد. 

ها داده تا به سمن 66در پایان ذکر این نکته الزم است که اختیاری که صدر ماده 

 نماید.چندان هم اختیاری نمی ،الم جرم کنندبتوانند نسبت به جرایم ارتکابی مندرج اع

تواند به خوبی صرف شود که نام در این ماده زمانی می« توانند می» واژه ،به عبارت دیگر

در لیستی که  ،خواهد اعالم جرم و در فرآیند کیفری مشارکت کندسمن مربوطه که می

یس ـبه تصویب رئ شود، باشد وتوسط وزیر داگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می

بهداشت و غیره  میراث فرهنگی، در اموری همچون محیط زیست، ه هم برسد.قضاییقوه 

حقوق بشر عموماً  ؛ در حالی که در حوزهشوندها همکار دولت محسوب میمعموالً سمن

ها قرار همکار در کنار دولتـ  نکنند. سمها ایفای نقش میبه صورت رقیب دولت

هاست و کارکردهای دولت را در رقیب در مقابل دولتـ  که سمنحال آن  ،گیرد می

ها رابط بین سمن کند.کشد و موارد نقض آن را بیان میزمینه حقوق بشر به نقد می

با » تواند ابهامات زیادی را برانگیزد.ای می باشند و تدوین چنین تبصرهمردم با دولت می

رسد نقش نهادهای مذکور به نظر می توجه به عدم ذکر شرایط و معیارها در قانون

آنها به جایگاهی  شده توسط بور در پرتو نوع نگاه مقامات یادشده و معیارهای تعیینمز

 1«مردمی تقلیل یابد.تشریفاتی و غیر

بهمن  10های توسعه کشور درخوشبختانه با تصویب قانون احکام دائمی برنامه

دادرسی کیفری اصالح گردید. به موجب قانون آیین  66ماده  3مفاد تبصره  1395ماه 
مذکور  توانند از حقنهاد در صورتی میسازمان های مردم»این قانون  38بند پ ماده 

استفاده کنند که از مراجع  1392کیفری مصوب دادرسی  آیینقانون  66در ماده 

ن ذیصالح قانونی ذیربط مجوز اخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعالم جرم یک سازما
نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مردم

 3صره ـایگزین تبـوند. این بند جـش روم میـقانون ذکر شده، مح 66مذکور در ماده 
با اصالح شدن صالحیت پسینیِ رئیس قوه قضاییه « شود. قانون اخیرالذکر می 66ماده 

ن حضور سمن در فرآیند کیفری تسهیل خواهد شد. ، امکا66ماده  3مندرج در تبصره 
تواند به صورت کیفری می دادرسیقانون آیین  66البته اعمال حقوق مندرج در ماده 

انی است که اعالم جرم یک ـربوط به زمـموقت به حالت تعلیق درآید و این امر م

 
)حق  دیده بزه مال حق دادخواهی کودکانـاع ران در زمینهـازوکارهای حقوق کیفری ایـس» یرحمزه،ـام زینالی،. 1

 .50.ص ،1393بهار و تابستان  ،3شماره  شناسی، های حقوق جزا و جرم مجله پژوهش ،«کودک(بر شکایت 
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رد شود. معنای  نهاد برای سه بارِ متوالی در محاکم صالحه به طور قطعیمردم سازمان

مخالف چنین تعبیری آن است که اگر به صورت متناوب اعالم جرم رد گردد، مشمول 
 این مقرره نخواهد بود. 

قانون احکام دائمی برنامه های  38در صورت تحقق شرایط مندرج در بند پ ماده 
محروم  66توسعه کشور سمن برای مدت یک سال از اعمال حقوق مندرج در ماده 

تواند نسبت به حکم تعلیق شود که آیا سمن می. حال این پرسش مطرح میگردد می
 1392کیفری مصوب دادرسیقانون آیین 66خود اعتراض نماید؟ اگر مبنا را ماده 

شناخت در این ها به رسمیت میبگذاریم که در آن حق اعتراض به آراء را برای سمن
توان به چنین مزبور دیگر نمی و حذف حق اعتراض 1394صورت با تغییر آن در سال 

خیلی  1394ها در سال حقی استناد کرد. به عبارت دیگر با حذف حق اعتراض سمن
نماید که مجدداً چنین تفسیری از آن ماده و در نتیجه شناسایی چنین حقی مشکل می

ها قائل شد. از طرف دیگر اعتراض استثنایی بر اصل است و در  را برای این سازمان
 جود چنین حقی باید صراحت داشته باشد.صورت و

ها محفوظ است. توان گفت که چنین حقی برای سمنبر خالف حالت قبل می
ها به اعتبار دادرسی  آن حق، امکان اعتراض برای سازمانزیرا با محرومیت و تعلیق

متهم، »کیفری  دادرسیقانون آیین  6منصفانه وجود خواهد داشت. به موجب ماده 
ه، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و دید بزه

به صورت عام به  6اگرچه ماده « سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.
کند، اما به نظر بتوان سمن را در اشاره می« دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط متهم، بزه»

داد. نکته اساسی در این ماده رعایت و تضمین این حقوق این چارچوب مورد توجه قرار 
تواند از جمله این مصادیق باشد. در ضمن  در فرآیند دادرسی است و حق اعتراض می

در این باره  1395نهاد مصوب هیأت وزیران در شهریور ماه مردمهای نامه تشکلآیین
پس از دریافت پروانه فعالیت ها نامه تشکلاین آیین 29قابل توجه است. به موجب ماده 

شوند. یکی از مصادیق احصاشده ذیل این ماده  و ثبت آن، از حقوق زیر برخوردار می
کیفری و سایر قوانین دادرسیحق دادخواهی در مراجع قضایی، مطابق قانون آیین

باشد و در نامه میمربوط است. البته نباید فراموش کرد که این مصوبه تنها یک آیین
کیفری و سایر قوانین مربوطه به صراحت دادرسیبر مطابقت آن با قانون آیینضمن 

 اشاره شده است.

 ها در فرآیند کیفری. طرق حضور سمن3

در قسمت را باید نهاد در فرآیند کیفری های مردم سازمان مشارکتتاروپود اصلی 

سه موضوع به  ماده مزبور، قبل از اصالح ،به عبارت دیگر جستجو کرد. 66اخیر ماده 
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شرکت در تمام  ب(؛ اعالم جرم الف( صورت متمایز مورد شناسایی قرار گرفته بود:

شده در  اعتراض نسبت به آراء. با تغییرات اعمال ج(؛ مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل
تنها به اعالم جرم و شرکت در تمام مراحل دادرسی اکتفا و امکان اقامه  1394سال 

مورد بررسی گردید که در ادامه ها حذف راء محاکم توسط سمندلیل و اعتراض به آ
 قرار خواهد گرفت.

 کننده جرم  ها به عنوان اعالم. شناسایی سمن3-1

تواند مقامات صالحیتدار را از وقوع آن هر شخصی که شاهد وقوع جرم باشد می

حال  باشد. دیده از جرم یا شخص دیگری تواند بزهکننده جرم می اعالم جرم آگاه سازد.

کننده جرم تلقی  توانند به عنوان اعالمها میسمنپرسش اساسی این است که آیا 

دور  ،تواند اعالم جرم نمایدزیرا وقتی هر شخصی می تردید پاسخ مثبت است؛ بی گردند؟

از اشخاص حقیقی عضو یک سمن را از چنین  ای مجموعهکه از منطق حقوقی است 

وضوع باشد که آیا عالوه بر رین بحث مربوط به این مت شاید مهم حقی محروم کرد.

دیگر آیا این  به عبارت ها را به عنوان شاکی تلقی کرد.توان سمنکننده جرم می اعالم

آنچه که مشخص است  دادستان را بازی نمایند؟ ها قادر خواهند بود نقش شبهسازمان

شده در  از تغییرات انجام یست؛ اگرچه قبلها ندر صدد شاکی تلقی کردن سمن 66ماده 

شرکت در تمام  توانستیم چنین برداشتی داشته باشیم.می ترخیلی راحت این ماده

مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل و اعتراض نسبت به آراء جملگی قرائنی بودند که 

ها برای اقامه دلیل و اعتراض اما حذف حق سمن ،کردچنین برداشتی را تقویت می

  ها به عنوان شاکی گردید.موجب تضعیف تلقی سمننسبت به آراء 
در صورتی که تصمیمات و اقدامات دولت  ،66با توجه به مصادیق مندرج در ماده 

حقوق بشر و محیط زیست  مستقیم در حوزهو نهادهای دولتی به صورت مستقیم یا غیر
به  دیدگان اینجاست که حق بزه موجب تضییع حقوق شهروندان گردد تکلیف چیست؟

حق تعقیب جامعه از  کند.تعقیب در مقابل تصمیمات و اقدامات دولت خودنمایی می
طرف و تکلیف حاکمیت به تعقیب از طرف دیگر اموری هستند که باید به صورت  یک

های حقوقی دادستان به عنوان نماینده و در اکثر نظام خاص مورد توجه قرار گیرند.
یت از حقوق عموم مردم در فرآیند دادرسی وی جهت حما مدافع حقوق عمومی است.

 ها در حوزهند دادستان برای سمندر نظر گرفتن اختیاری همان کند.کیفری ورود می
دیدگان مهم و اساسی تواند در فرآیند کیفری جهت حمایت از بزهشان میفعالیت

در تواند کمک شایانی به تقویت حق تعقیب جامعه چنین تدبیری می ارزیابی گردد.
  های احتمالی ناشی از تکلیف حاکمیت به تعقیب را جبران نماید.فرآیند کیفری شود و ضعف
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ها و شرکت آنها به صورتی است که مبنای اعالم جرم سمن 66نگارش ماده  نحوه

سازمانی  پس ها کرده است.در تمام مراحل دادرسی را موکول به اساسنامه سمن
دیدگان اش حمایت از بزهشرکت کند که اساسنامه تواند اعالم جرم و در دادرسی می

شود نکته دیگری که به ذهن متبادر می را پیش بینی کرده باشد. 66مندرج در ماده 
دیده بزهحقیقی و دیده دیدگان مندرج در این ماده به دو گروه بزهاین است که بزه

مثل اطفال،  دیدگان حقیقیشوند. برخی از جرایم علیه بزهمیبندی طبقهفرضی 
دیدگان فرضی و اعتباری همانند محیط زیست و مجانین و غیره و برخی دیگر علیه بزه

دیدگان گیرد. امروزه حقوق کیفری عالوه بر بزهمیراث فرهنگی و غیره صورت می
دیدگان فرضی و اعتباری را هم مورد توجه قرار داده است. همان طور که حقیقی، بزه

کرد، اما با دیده حقیقی حمایت میور سنتی حقوق کیفری از بزهقبالً اشاره شد، به ط

در »دیده فرضی تسری پیدا کرد. دیده حقیقی به بزهتحوالت اخیر این حمایت از بزه
این جرایم گرچه شخص یا اشخاص خاصی مستقیماً به عنوان قربانی در معرض آسیب 

یم مذکور متوجه شهروندان و نیستند اما به طور غیرمستقیم آثار و عواقب ارتکاب جرا
هایی که اساسنامه آنها حمایت توان ادعا کرد که سمنبا این اوصاف می 1«جامعه است.

کننده جرم محسوب  توانند تنها به عنوان اعالمحقیقی یا فرضی است، میدیدگان از بزه
 شوند و در تمام مراحل دادرسی شرکت نمایند. 

صورت اعالم جرم آیا دادسرا یا دادگاه شود که در حال این پرسش مطرح می
دادسرا و دادگاه تکلیفی در که رسد  ه نظر نمیب ها دارد؟الزامی به دعوت از سمن

استنباط  66ها داشته باشند و چنین امری نیز از منطوق ماده خصوص دعوت از سمن

شوند تا چنین دعوتی از طرف ها شاکی و طرف دعوا محسوب نمیسمن شود.نمی
یار یا ال نهادی بنام  اما الزم به ذکر است که در نظام کامن را یا دادگاه الزامی باشد.دادس

جع قضایی از یک شخص دعوت به عمل دوست دادگاه وجود دارد که بر اساس آن مرا
جهت روشن شدن موضوع و یافتن  آورند تا اطالعات و مشاهدات خاص خود را می

ها یا راساً توسط مقام مننین دعوتی از سچ حل در اختیار آن مراجع بگذارد. راه
ها و در راستای آید و یا اینکه خود سمنعمل میه کننده یا طرفین دعوا ب رسیدگی

حمایت از منافع و حقوق عامه درخواست حضور در دادرسی به عنوان دوست یا یار 
ون قان 66گرفته اخیر در ماده  پس با توجه به تغییرات صورت 2نمایند.دادگاه می

شوند و دعوت آنها را ها شاکی تلقی میتوان ادعا کرد که سمنکیفری نمیدادرسی آیین
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ها را به عنوان یار و دوست دادگاه معرفی توان سمناز طرف دیگر نمی الزامی دانست.

 های کیفری بیگانه است.کرد زیرا نظام حقوقی ما با این نهاد در دادرسی
ها به شرکت آنها در تمام مراحل دادرسی اشاره نعالوه بر اعالم جرم سم 66ماده 

 گیرد.کند که در ادامه مورد تجزیه و تحلیل قرار میمی

 ها در تمام مراحل دادرسی. شرکت سمن3-2

کیفری به آن اشاره قانون آیین دادرسی 66که ماده  موضوعاتییکی دیگر از 
ها عالوه بر اعالم ه سمنبر طبق این ماد شرکت در تمام مراحل دادرسی است. ،کند می

شود این پرسشی که مطرح می باشند.جرم قادر به شرکت در تمام مراحل دادرسی می
 باشد؟است که آیا اعالم جرم لزوماً به معنی مشارکت در تمام مراحل دادرسی هم می

  دادرسی چیست؟ مراد از تمام مراحل

سی نیست و هیچ اعالم جرم لزوماً به معنی مشارکت در تمام مراحل دادر
قانون  165ای بین اعالم جرم و شرکت در دادرسی وجود ندارد. بر طبق اصل  مهمالز

شود و حضور افراد بالمانع است مگر آن که به علنی انجام می محاکمات،»اساسی
تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی 

پس علنی بودن محاکمات  «نند که محاکمه علنی نباشد.خصوصی طرفین دعوا تقاضا ک
تواند قانون اساسی هر شخصی می 165وفق اصل  باشد.می اصل و غیرعلنی بودن استثنا

ها فراهم ن امکان را برای سمندر محاکمات شرکت کند و علنی بودن محاکمات ای
الح قانون اص قبل از سازد تا بتوانند در تمام مراحل دادرسی مشارکت نمایند. می

 ... توانندمی...  نهادهای مردم سازمان»این شکل بود که:  به 66ماده  کیفریدادرسی آیین

 از جهت حیثیت خصوصی، «در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت نمایند.
اما از جهت حیثیت  دیده است؛اقامه دلیل در دعاوی کیفری معموالً با شاکی یا بزه

ها در شرکت سمن باشد.متهم و اقامه دعوا و دلیل به عهده دادستان میعمومی تعقیب 
آثار مثبتی  انست منشأتودر ادامه آن می «جهت اقامه دلیل»دادرسی و حفظ عبارت 

اقامه دلیل  حذف شد.کیفری دادرسیون آیینسفانه بعد از تغییرات قانأباشد که مت
داد تا بعد از اعالم جرم لوبی قرار میها را در موقعیت مطاین سازمان ها، توسط سمن

 بتوانند به عنوان شاکی در دادرسی شرکت نمایند.
همین ماده  4در تبصره  ،66از ماده  «جهت اقامه دلیل» علیرغم حذف عبارت

نهاد موضوع این ماده مردم هایدر جرایم منافی عفت سازمان .» .. دارد:مقنن مقرر می

رم نموده و دالیل خود را به مراجع قضایی ارائه دهند و حق تنها اعالم ج ... توانندمی
گذار مجدداً موضوع  قانون همان طور که مشخص است، «شرکت در جلسات را ندارند.
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این ماده ناظر به محاکمات  4 تبصره ارائه دالیل را به مراجع قضایی مطرح کرده است.

توانند علیرغم ها میسمن در این جرایم، علنی در مورد جرایم منافی عفت است.غیر
دالیل خود را به مرجع  ضمن اعالم جرم، شان در جلسات دادرسی،عدم شرکت

یل به مرجع قضایی در رسد وقتی امکان ارائه دالبه نظر می کننده ارائه دهند.رسیدگی
پس به طریق اولی چنین حقی در  ،ها وجود داردعلنی برای سمنمحاکمات غیر

ها سمن مضاف بر اینکه در محاکمات علنی، خواهد داشت؛ محاکمات علنی هم وجود
ها لذا شرکت سمن عالوه بر اعالم جرم در تمام مراحل دادرسی هم حق شرکت دارند.

توان آن را به در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل اهمیت زیادی دارد و نمی
اسی آمده است قانون اس 165معنای حضور صرف در دادگاه مطابق آنچه که در اصل 

  تلقی کرد.

که تصریحی ، بدون اینکنداشاره می «تمام مراحل دادرسی» به شرکت در 66ماده 

بعضی از  نسبت به این موضوع داشته باشد که منظور از تمام مراحل دادرسی چیست؟

مرحله » اند. و مقطع دادرسی قائل به تفکیک شدهدانان بین مرحله دادرسی  حقوق

گی مورد رسید ،شود که دعوا در آن مطرح شدهانی خاصی گفته میدادرسی به ظرف زم

نخستین، مرحله  مانند مرحله شود؛می قرار گرفته و منتهی به صدور رأی قاطع مربوطه

شود که هر مرحله ممکن ... مقطع دادرسی به ظرف زمانی خاصی گفته می نظر ویدتجد

 قانون آیین 66 ماده ع دادرسی،فارغ از تفکیک بین مرحله و مقط 1«است داشته باشد.

ا در تمام مراحل دادرسی اشاره هبه صورت مطلق به شرکت سمن کیفریدادرسی 

ها در تمام مراحل دادرسی مشخص نیست که آیا این اطالق شرکت سمن کند. می

 گیرد.شود و یا اینکه مرحله تحقیقات را هم در بر میشرکت شامل جلسات دادرسی می

رسد مطلق شرکت در تمامی مراحل دادرسی به این صورت در ه نظر میاز طرف دیگر ب

به همین خاطر نیز در تغییرات اخیر  قانون اساسی هم خواهد بود. 165تضاد با اصل 

 به موجب این تبصره: اضافه کرد. 66تبصره چهارمی به ماده  1394در سال  66ماده 

ت و در جرایم منافی عفت قانون اساسی اس 165اجرای این ماده با رعایت اصل »

این قانون و  102توانند با رعایت ماده نهاد موضوع این ماده میهای مردمسازمان

های آن تنها اعالم جرم نموده و دالیل خود را به مراجع قضایی ارائه دهند و حق تبصره

 « شرکت در جلسات را ندارند.

دادرسی را به معنای  ها درتوان شرکت سمنبا توجه به آنچه که گفته شد نمی

ها بتوانند ادله خود را در رسد که این سازمانحضور تشریفاتی تلقی کرد و به نظر می

 
 . 84. ص ،1392 بهار انتشارات دراک، چاپ نوزدهم،، جلد دوم دوره بنیادین،ـ  آیین دادرسی مدنی عبداهلل، شمس، .1
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تحقیقات مقدماتی تقدیم نمایند. در واقع با اعالم جرم این امتیاز در اختیار سمن قرار 

 گیرد تا بتواند ادله خود را نیز اقامه نماید.  می
ها در قالب اعالم جرم و شرکت در یت مهم سمنبعد از تجزیه و تحلیل دو صالح

بینی شده است  تمامی مراحل دادرسی، امکان اعتراض نسبت به آراء مراجع قضایی پیش
قانون آیین دادرسی کیفری حذف  66که متأسفانه در اصالحات اخیر به طور کلی از ماده 

 سی قرار گیرد. گردید. به سبب اهمیت این موضوع سعی خواهد شد به اختصار مورد برر

 ها نسبت به آراء. اعتراض سمن3-3

ها نسبت به کیفری امکان اعتراض سمندادرسی آیین  قانون 66قسمت اخیر ماده 
ها هرگونه شک و شناخت. وجود این امکان برای سمن آراء مراجع قضایی را به رسمیت می

برد. سِمت در ین میتردید در خصوص نقش کلیدی این نهادها در فرآیند کیفری را از ب

کرد. بر اساس مقررات آیین ها با وجود این حق معنا و مفهوم پیدا میدعوا برای سمن
رونوشت دادنامه را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصاً یا »دادرسی مدنی

قضایی به عبارت دیگر آراء  1«وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابالغ نماید.
بعد از ابالغ است که ذینفع گردد. به ذینفع و کسی که سِمت در دعوا دارد ابالغ می

 تواند مطابق با مقررات نسبت به احکام و آراء صادره اعتراض نماید.  می
یکی از شرایط اساسی و اولیه جهت شروع و ادامه دعوا در مرحله دادرسی وجود 

کنند تا از حقوق ت که اشخاص اجازه پیدا میدر واقع به لطف این نفع اس منفعت است.
ها در دو جا به طور صریح به و فعالیت سمن تأسیسنامه اجرایی  آیین خود دفاع نمایند.

 تا دهدهای مزبور حق میکند و بنا بر آن به سازمانموضوع حق اقامه دعوا اشاره می

قوانین و مقررات مربوط  نامه و سایر با رعایت این آیین متناسب با موضوع فعالیت خود،
 2قضایی اقدام نماید. دادخواهی در مراجع قضایی و شبه فعالیت نموده و نسبت به حق

حق دارد در موضوع  [غیردولتیبسازمان های  سازمان» نامه همین آیین 16مطابق ماده 
فعالیت های خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در 

ها پذیرفته حق دادخواهی به طور عام برای این سازمان.« ی اقامه دعوا نمایدمراجع قضای
های خود و به منظور توانند در راستای موضوع فعالیتها میشده است و این سازمان

، هیأت وزیران با تصویب 1395در سال  حمایت از منافع عمومی طرح دعوا نمایند.
ها در نظر گرفت. ق دادخواهی را برای سمننهاد مجدداً حهای مردمنامه تشکل آیین

ها عملی اداری تلقی شده و نه نامهاز نظر شکلی اساساً آیینالبته نباید فراموش کرد که 

 
 قانون آیین دادرسی مدنی 300ماده  .1
 .1384 نهاد مصوبسیس و فعالیت سازمان های مردمأنامه اجرایی ت آیین 4 ماده .2
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تقنینی و ضمانت اجرای الزمی همانند قانون نداشته و به همین دلیل مطابق با اصل 

با قوانین  های مخالفنامهیینقضات مکلف به عدم اجرای آ قانون اساسی، 171
پس با این اوصاف شاید نتوان زیاد به این مقرره دل بست و از آن به عنوان  باشند. می

   ها استفاده کرد.مبنایی قانونی مستحکم برای مشارکت و حضور سمن
گونه تردیدی وجود ندارد که دیده باشند هیچ ه طور مستقیم بزهها خود باگر سمن

در همین راستا  کیفریادرسیدقانون آیین 10ماده  ند.آنها بتوانند طرف دعوا قرار گیر
گردد و شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میدیده  بزه» دارد:مقرر می

و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را « شاکی» چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند،
ه کار رسی کیفری با بقانون آیین داد« شود. نامیده می «مدعی خصوصی» مطالبه کند،

آن را به صورت کلی و عام به اشخاص حقیقی و  دیده، برای بزه« شخص»بردن واژه 

   حقوقی تسری داده است.

شباهت زیادی به قانون و الیحه حمایت از کودکان  66رفته در ماده کار هادبیات ب

 34نین ماده و همچ 1381قانون حمایت از کودکان و نوجوانان  5ماده  و نوجوانان دارد.

آزاری مندرج در این مقررات را از جمله  کودک الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان،

الیحه حمایت از  42ماده  نیاز به شاکی خصوصی ندارند. کهجرایم عمومی دانسته 

کودکان و نوجوانان نیز با پذیرش حق دادخواهی و اقامه دعوا برای اشخاص مذکور در 

 این ماده مقرر نموده: ی دادخواهی نهادهای مدنی هموار نموده است.راه را برا این ماده،

نهادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه مردم یها... یا نمایندگان سازمان والدین اولیاء»

باشد حق حضور در جلسات دادرسی و اعتراض به آراء و حقوق کودکان و نوجوانان می

 «تصمیمات صادره را دارند.

ها در فرآیند کیفری و با هدف حمایت از راستای تقویت نقش سمن این مواد در

است. به عبارت دیگر نظام حقوقی ایران در صدد تأکید  یدگان خاص نظیر کودکاند بزه

عالوه بر مقررات مربوط به باشد. میحضور موثر آنان در فرآیند دادرسی کیفری بر 

کننده اشاره کرد که از حقوق مصرف قانون حمایتحمایت از کودکان و نوجوانان باید به 

ها نقش واسط انجمن مردمی پرداخته است.ها و نهادهایدر آن به نقش پررنگ انجمن

کنند و با بررسی شکایات و ارائه کنندگان را بازی میبین تولیدکنندگان و مصرف

ی به مراجع ذیربط در جهت کننده و ارجاع دعاوای و حقوقی به مصرفخدمات مشاوره

 1دارند.کنندگان گام برمی نین و مقررات مربوط به حقوق مصرفثر قوااجرای مؤ

 
نهاد های مردم نقش تشکل حیدری ساری، محمد و ؛مجیدرضا کتابدار،؛ فرشید صیامی نمین،؛ سیدجواد تقوی،  .1

 .5. ص ،1390در نظارت بر بازار، شرکت چاپ و نشر بازرگانی،
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سفانه أاهمیت داشته است که مت 66 که چقدر این بخش از مادهر واضح است پ

ها نسبت به حذف گردید. حال پرسش اساسی این است که با حذف حق اعتراض سمن
گردد؟  ی تضعیف میفرآیند کیفر آراء، آیا به طور کلی موقعیت آنها به عنوان شاکی در

ها در تمام مراحل دادرسی را به اگر شرکت سمن ،همان طور که قبالً هم اشاره شد
معنای صرف حضور در دادگاه در نظر بگیریم در این صورت چیزی غیر از علنی بودن 

ها را به معنی مشارکت اما اگر مشارکت سمن .شودمحاکمات به ذهن متبادر نمی
در این صورت وضعیت متفاوت  ،ر فرآیند کیفری جهت اقامه دلیل تصور نماییمفعاالنه د

نتیجه اول( از  با توجه به آنچه که گذشت دو نتیجه متفاوت قابل استنباط است: است.
 66شده در ماده  از تغییرات انجام آنجا که حق اعتراض نسبت به آراء مراجع قضایی قبل

دیگر  ،ها سلب گردیدآن چنین حقی از سمنها وجود داشته و بعد از برای سمن

تأکید بر اینکه  نتیجه دوم( ها استنباط کرد.توان چنین حقی را برای این سازمان نمی
ها اجازه بر این اساس در صورتی که به سمن اذن در لوازم آن خواهد بود. اذن در شیء

جه حق اعتراض در نتی ،شرکت فعال و ارائه دالیل در تمامی مراحل دادرسی داده شد
قانون  38از طرف دیگر تصویب بند پ ماده  نسبت به آراء هم محفوظ خواهد بود.

با تواند نتیجه دوم را تقویت کند؛ چه اینکه های توسعه کشور میاحکام دائمی برنامه
محرومیت و تعلیق حق اعالم جرم برای سمن منطقاً امکان اعتراض وجود خواهد 

بینی ی سمن در این بند به صورت صریح و مستقیم پیشداشت؛ اگرچه چنین حقی برا
نشده است. مضاف بر اینکه شناسایی حق اعتراض در این خصوص در راستای دادرسی 

در عمل توسط  66 عمال و اجرای واقعی مادهبه هر حال اِمنصفانه قابل توجیه است. 

دو استدالل  قضات و تبیین آن در رویه قضایی مشخص خواهد کرد که کدام یک از این
   اقبال بیشتری خواهند داشت.
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 گیرینتیجه

فصل سوم در باب وظایف و اختیارات  کیفری در دادرسیآیین  قانون 66ماده 
تدوین این ماده در قانون آیین دادرسی کیفری یکی از  دادستان درج شده است.

و  حضورشود. این ماده امیدهای زیادی نسبت به گذار محسوب می های قانوننوآوری
ها در فرآیند کیفری ایجاد کرد. با شناسایی حق اعالم جرم، مشارکت سمن نقش فعال

ها در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل و اعتراض به آراء مراجع قضایی برای سمن
با طرح  به یکباره تحول اساسی نسبت به حضور آنها در فرآیند کیفری ایجاد شد.

آیین دادرسی کیفری از اجرای قانون مذکور جلوگیری شد موضوع موانع اجرایی قانون 

هم مشمول این تغییرات قرار گرفت. با  66ماده که  عمل آمده و تغییراتی در آن ب
ها به آراء مراجع قضایی مندرج حق اعتراض سمن 1394تغییرات صورت گرفته در سال 

شناسایی  مبدل شد.س شده دیری نپایید و به یأحذف گردید و امید ایجاد 66در ماده 
حق اعالم جرم، مشارکت در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل و اعتراض به آراء 

وقی ما در فرآیند کیفری نظام حق های مفقودهها یکی از حلقهسمن مراجع قضایی برای
برخورداری آنها ، ها در این فرآیندهسته سخت و مرکزی حضور سمن شود. محسوب می

عمالً  1394یل و اعتراض به آراء مراجع قضایی بود که با تغییرات سال از حق اقامه دل
 کاسته شد. کننده صرف فرو ها از شاکی به اعالمت سمنموقعی

اقامه دلیل و اعتراض به آراء مراجع اما با وجود حذف حق شرکت سمن جهت 
و  امیدی وجود دارد تا نسبت به حضور باید اذعان داشت که همچنان بارقه قضایی

گذار  پذیرد که قانونها در فرآیند کیفری امیدوار باشیم. عقل سلیم نمیمشارکت سمن

ای انجام دهد و بخواهد با تدوین یک ماده در قانون آیین دادرسی کار عبث و بیهوده
هر ذاته برای  حدها اشاره کند. امری که فیکیفری صرفاً به اعالم جرم توسط سمن

تواند مقامات صالحیتدار را از وقوع میوجود دارد و باشد شخصی که شاهد وقوع جرم 
 دیده از جرم یا شخص دیگری باشد.تواند بزهکننده جرم می اعالم آن جرم آگاه سازد.

نی وزیر نظارت پسیبود. این تبصره آن  3مربوط به تبصره  66ایراد دیگر ماده 
 به صورت قابلتوانست می را در بر داشت ویس قوه قضاییه دادگستری، وزیر کشور و رئ

تأثیرگذار باشد که خوشبختانه با تصویب ها در فرآیند کیفری حضور سمنبر توجهی 
 .احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مرتفع گردیدقانون  38بند پ ماده 

حمایتی داشته تا این  ها جنبهبینی امکان اقامه دعوا توسط سمنهدف از پیش

اشخاص بیمار و  زنان، پذیری چون اطفال و نوجوانان، های آسیب روهنهادها بتوانند از گ
 دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی و همچنین از قربانیان خاموشی مثل محیط زیست،
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ها به منظور انجام سمن تأسیسمنابع طبیعی و میراث فرهنگی دفاع کنند. از آنجا که 

عموالً انجام چنین اشتغاالتی هم باشد و ممی آنها شده در اساسنامه ییناشتغاالت تع
باید کوشش کرد تا کمترین مانعی بر سر راه این نهادها  ،موکول به زمان معینی نیست

 را محقق سازند. خود تأسیسایجاد نشود تا بتوانند اهداف عالیه مورد نظر در سند 
کیفری قبل از هر چیز مستلزم اصالح مقررات  ها در فرآیندبهبود حضور سمن

یکی از ها حمایت از حضور سمن ها است.و فعالیت سمن تأسیسود در باب موج
سمن به عنوان شناسایی شود. محسوب می ابزارهای مؤثر برای تحقق حکمرانی خوب

 1394قبل از اعمال تغییرات در سال  66حقوق مندرج در صدر ماده  شاکی با توجه به
زیرا  ،ها اهمیت زیادی داردسمنبازگشت و استقرار این حق برای  شود.پیشنهاد می

کند تا در خصوص نسبتِ حق تعقیب جامعه و تکلیف حاکمیت به تعقیب ایجاب می

های ای داشته باشیم و از این طریق خألها در فرآیند کیفری توجه ویژهحضور سمن
 احتمالی مربوط به تکلیف حاکمیت به تعقیب را پُر نماییم.

رت امکان نهاد دوست یا یار دادگاه در نظام پیشنهاد دیگر این است که در صو
تقنینی و  بسترهای مناسبی در مقررات فراتقنینی، حقوقی ایران تقویت گردد.

 کند.ها را در محاکم قضایی فراهم میفروتقنینی وجود دارد که مقدمات حضور سمن
نوان یار ها را به عتواند سمنهای موجود در این مقررات نه تنها میکارگیری ظرفیت هب

تواند برای احیای حقوق عامه و  بلکه می ،ها معرفی نماید و دوست خوبی برای دادگاه
 ثر باشد.ای مشروع مندرج در قانون اساسی مؤهگسترش عدل و آزادی

های توسعه کشور اقداماتی به  احکام دائمی برنامهقانون  38قبل از تصویب ماده 

همان طور که قبالً  .صورت پذیرفتکیفری  قانون آیین دادرسی 66اجرای ماده منظور 
هایی که قادر به مشارکت در فرآیند کیفری باید نام سمن 66 در اجرای مادهاشاره شد 

کل  مدیرگردید. بدین منظور میتوسط رئیس قوه قضاییه مشخص  ،هستند
های مدنی قوه قضاییه از ایجاد دبیرخانه مشترک بین های مردمی و مشارکت پیشگیری

ای در راستای ایجاد چنین دبیرخانه نهاد خبر داد.های مردمکل و سازمان اداره این
تعامل سازنده و دو  شد.مینهاد تلقی های مردم اندیشی و تعامل با اعضای سازمان هم

ها و قوه قضاییه فرصت مغتنمی است تا از این طریق دو وظیفه اصلی سویه بین سمن
همچنین اقدام مناسب برای  مه و گسترش عدل وقوه قضاییه یعنی احقاق حقوق عا

قانون آیین  66ماده  3با اصالح مفاد تبصره  پیشگیری از وقوع جرم محقق گردد.

های توسعه کشور مصوب سال  احکام دائمی برنامهقانون وسیله  دادرسی کیفری به
یی و اقدامات بعدی جهت اجرا توسط رئیس قوه قضاییه هانام سمنعمالً تعیین  1395

 عاملبرای تدر سطح قوه قضاییه اقدماتی شدن این تبصره کنار گذاشته می شود. البته 
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تواند در این مسیر و یا خواهد گرفت که می ها صورت گرفته با سمن هر چه بیشتر

معاونت اجتماعی و با  غیردولتیهای برگزاری جلسات مشترک تشکلراهگشا باشد. 
ای بارز این اقدامات است تا از این طریق ه پیشگیری از وقوع جرم یکی از نمونه

پیشگیری از از آنجا که  های پیشگیری از وقوع جرم مورد شناسایی قرار گیرد.ظرفیت
رج از قوه ای نیست که قوه قضاییه به تنهایی از عهده آن برآید بلکه خاوقوع جرم مسئله

ع جرم بسیار متنوع های پیشگیری از وقو ظرفیت اندیشی شود. نیز باید برای آن چاره
توان بسترهای مناسبی جهت تعامل در این حوزه ایجاد هستند و با شناسایی آنها می

های جلب مشارکت مردمی و  تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم و شناسایی راه کرد.
نهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم  های مردم حمایت از سازمان

 ن نهادها در فرآیند کیفری را دوچندان خواهد کرد. اهمیت حضور ای

ارچوب ـجود در چوـهای مها و خألدر پایان باید اشاره کرد که علیرغم کاستی
بینی پیش ها در فرآیند کیفری،آیین دادرسی کیفری درباره حضور سمن قانون 66ماده 

ها بتوانند به عنوان انسازم ای در این قانون را باید به فال نیک گرفت تا اینچنین ماده
دیدگان دادستان یا دادستان خصوصی بسان حقوق برخی از کشورهای دیگر از بزه شبه

ها در فرآیند کیفری نه پر واضح است که مشارکت سمنحقیقی و فرضی دفاع نمایند. 
بلکه  ،سازدهای نظام عدالت کیفری موجود را مرتفع ها و خألتواند کاستیتنها می

و در نهایت  گرایی کنترل اجتماعی جرم باشد؛مبین پذیرش رویکرد کثرتتواند  می
     گامی به سوی تحقق سیاست جنایی مشارکتی تلقی گردد.
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