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 چکیده
بوده و یکهی از  « پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی»قوه قهاییه  ،قانون اساسی 3 1مطابق اصل 

پوشهیده  . باشدمی« های مشروعاحیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی»عمده وظایف آن، 
دادسهتان   ،ترین ارکان قوه قهاییه در تحقق بخشهیدن بهه چنهین ههدفی    نیست که یکی از مهم

ههای  توان ارتکهاب جهر  را بهارزترین تجلهی خدشهه در حقهوق و آزادی      از سوی دیگر می. است
تواند تها حهدود   اشخاص و جامعه دانست و عملکرد مناسب دادستان در حوزه حقوق کیفری می

تههوان در همههین راسههتا مههی. هههای عمههومی را ارتقهها بخشههدپاسداشههت حقههوق و آزادی زیههادی
گهردد در مراحهل   دار مهی ها عههده هایی را که دادستان جهت صیانت از حقوق و آزادی صالحیت

ههای  بر این اساس، چگونگی واکنش نظها  . گوناگون کنش و واکنش نظا  کیفری مشاهده نمود
 :باشهد کهه عبارتنهد از   طهی شهش مرحلهه قابهل تفکیهک مهی       کیفری در قبال پدیده مجرمانهه 
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ها را در قالب سهه مرحلهه نخسهت    آفرینی دادستان در صیانت از حقوق و آزادیتا کیفیت نقش
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 مقدمه

القوانین نظا  حقوقی، این نتیجه را عنوان ا  تدقیق در متون قانونی بویژه قانون اساسی به

توانهد تمهامی آن دسهته از    ههای عمهومی مهی   شود که مقوله حقوق و آزادیرهنمون می

حقهوقی و توسهط حاکمیهت     -هایی را که در بستر یهک جامعهه سیاسهی   آزادیها و  حق

عبهارت دیگهر،    بهه . شوند را تحت پوشش خهود قهرار دههد   رسمیت شناخته می مردمی به

ههایی خواههد بهود کهه     دسهته از حقهوق و آزادی   های عمومی، آنموضوع حقوق و آزادی

اصهالنی و پهروین،   )گرددرسمیت شناخته می ازطرف قدرت عمومی برای اعهای جامعه به

ههای عمهومی یکهی از    در همین راستا احقاق و احیهای حقهوق و آزادی  (.  28، ص1631

های حقوقی بوده و اینکه دولت با چه سازوکاری هدف فوق های مهم تمامی نظا کارویژه

نماینهدگی از   واق، دولت بهه  به. برانگیز بوده است ای مهم و چالشرا برآورد همواره مسئله

هها و  د ، پاسدار حقوق اجتماع است و لذا موظف است جهت تأمین و تههمین آزادی مر

منهدی  حقوق فردی و عمومی شهروندان، مداخله نموده و بسترهای الز  را جههت بههره  

توان به نقش حساس و بر همین اساس می. تمامی آنها از حقوق حقه خویش فراهم آورد

ن مدعی و وکیل عمو  است نه دولهت و هرگهاه   حیاتی دادستان اذعان نمود؛ زیرا دادستا

هر نحوی توسط دیگران ازجمله دولت نقض گردد این دادستان است کهه   حقوق عمو  به

ناگفته پیداست که ارتکهاب  . عنوان پرچمدار حقوق، به اعتراض و قیا  برخواهد خاست به

شهخاص و  ههای ا دار کردن حقهوق و آزادی  جر ، یکی از بارزترین تجلیات نقض و خدشه

همین علت، غالب وظایف دادستان که جامۀ نمایندگی عمو  و جامعه را  جامعه است و به

 .باشدبر تن دارد، در این حوزه قابل ترسیم می

باید عنوان داشت که بر خالف دوران گذشته که جرایم تنها بوعد خصوصی داشتند، با 

یهز افهزون بهر جنبهه     تشکیل دولت و تکیه بر مفهاهیمی ماننهد نظهم عمهومی، جهرایم ن     

ایهن امهر بهویژه در دوران جدیهد و بها      . خصوصی، از حیثیت عمومی نیز برخوردار شدند

های مدرن تا بدانجا پیش رفت که اساساً اصل بر جنبه عمومی جرایم بوده تشکیل دولت

ای گونه گردد، بهانگاری محسوب میو داشتن شأن و حیثیت خصوصی از استثنائات جر 

دیده خاصی متهرر از جر  باشد، در وهله نخست این جامعه است ینکه بزهکه جدای از ا

. که تعقیب و مجازات مجرمین را به ادعای نقهض حهریم نظهم عمهومی خواسهتار اسهت      

توان دعوای عمومی را از سنخ امور آمره و هدف آن را جبران لطمه وارد شده درواق، می

گذار ایران بها پهذیرش    قانون(.  11، ص1، ج(الف)، 1611دادبان، )به نظم اجتماعی دانست
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نوعی اشعار بر  در نظا  حقوق کیفری که به 1الناساهلل و حقضابطه تفکیک جرایم به حق

تفکیک حیثیت عمومی و خصوصی جرایم دارد، از روش احصایی برای مشهخا نمهودن   

ده بههره بهر  ( جرایم قابل گذشت یا جرایم منحصراً دارای شأن خصوصهی )استثنای مزبور 

 2.است

و مقا   6در نظا  حقوق کیفری ایران دادستان نماینده جامعه در اقامه دعوای عمومی

ایفای چنین نقشی لزومهاً وابسهته بهه    . باشددیده میمسؤول در اعاده حقوق جامعه و بزه

علیهه از نقشهی تبعهی    طرح دعوا از سوی شاکی خصوصی نبوده و در غالب موارد، مجنی

پشتیبان حقوق فهردی و  »قانون اساسی، قوه قهاییه  3 1اس اصل بر اس. برخوردار است

در بستر جامعه است و مقامی که چنهین  « اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت

از این رو است که ایهن مقها  در   . باشدطور مستقیم بر عهده دارد دادستان می امری را به

ی نظا  قهایی مطلوب است نقشهی  هاکه یکی از کارویژه 1ایجاد و تثبیت عدالت عمومی

دیهدگان، درصهدد جبهران خسهارات     حیاتی داشته و حتی در صورت عهد  شهکایت بهزه   

روشهن اسهت   (. 31-31، صا1، ج(ب)، 1611دادبان، )اجتماعی ناشی از جر  برخواهد آمد

                                                                                                                             
باشد اگرچه نشانی از تقسیم جهرایم  ترین مبنای نظا  کیفری ایران نیز میشرعی و فقهی که مهمهای در آموزه. 1

شود اما ضابطه مهمی برای تفکیک این دسته از جرایم وجود دارد و آن، معیهار  به خصوصی و عمومی دیده نمی

هوی و هم در قوانین شکلی ایهن  گذار ایران نیز، هم در قوانین ما قانون. الناسی بودن جرایم استاللهی و حق حق

. الز  به ذکر است که این دو نهوع جهرایم از چنهد جههت بها یکهدیگر افتهراق دارنهد        . کار گرفته است معیار را به

النهاس تنهها شهکایت     ترین تفاوت، در باب تعقیب و قابلیت مجازات است؛ یعنهی در جهرایم حهق   نخستین و مهم

اهلل که اختیار شهروع   شروع به تعقیب باشد، بر خالف جرایم حق تواند عامل موجههشاکی خصوصی است که می

شهود   الناس باع  سقوط دعوا یا موقوفی تعقیهب مهی   دو  آنکه گذشت شاکی در جرایم حق. با حاکم خواهد بود

اهلل  الناس بر خهالف حقهوق   سو  آنکه حقوق. اللهی نخواهد داشت که گذشت شاکی تأثیری در جرایم حق درحالی

الناس، قاضی حق منصرف نمودن متهم از اقرار را ندارد حال آنکه  چهار  اینکه در جرایم حق. ر  هستندقابل توا

پهنجم اینکهه امکهان محاکمهه غیهابی در      . تنها جایز که از استحباب نیز برخهوردار اسهت   اهلل نه این امر در حقوق

( شهادت شاهد فهرع )شهادت بر شهادت الناس،  ششم آنکه در حقوق. اهلل وجود دارد الناس بر خالف حقوق حقوق

گونههه نیسههت و تنههها شهههادت شههاهد اصههل مههورد پههذیرش      اهلل ایههنشههود لکههن در حقههوق پذیرفتههه مههی 

 (.1 -2 ، صا2، ج1632میرمحمدصادقی، )باشد می

 .1632ا مصوب . .ق 111ماده : ک.ر .2

عمومی بر عهده دادستان و اقامه تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت »: 1632ک مصوب .د.آ.ق 11ماده . 6

 .«دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است
4. Public justice. 
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العمو  تها چهه میهزان    عنوان مدعی هنگا  دادستان در اقامه دعاوی کیفری به که اقدا  به

آنچهه در  . باشهد های عمومی مؤثر و کارسهاز  د در احیا و صیانت از حقوق و آزادیتوان می

های دادستان در قهوانین  این نوشتار موردنظر است بررسی موارد و مصادیقی از صالحیت

ههای  و مقررات کیفری ایران است که عملکرد این مقا  جهت صیانت از حقهوق و آزادی 

تر آنها چنین حقوق و و طبعاً با اجرا و ایفای شایستهعمومی در آنها تجلی و عینیت دارد 

 .تری صیانت و ارتقا خواهند یافتنحو مطلوب آزادهایی به

 های عمومی در مرحله پیشگیریصیانت دادستان از حقوق و آزادی. 9

وری کهافی نههاد دادسهتان در    توانهد بههره  انحصار نقش دادستان به مرحله پساجر  نمی

بر این مبنا الز  است که پیشگیری از وقوع جر  . دست دهد جامعه را بهصیانت از حقوق 

تهر از  جهت حمایت و حفاظهت شایسهته   آفرینی دادستان در این مرحله بهو کیفیت نقش

هرچنهد سیاسهت جنهایی    . خهود گیهرد   تر بهای پررنگهای عمومی، صبغهحقوق و آزادی

ری از جهر ، تها حهدودی مهبهم و     بینی نهاد متولی در امر پیشهگی ایران درخصوص پیش

های حقوقی غیرواض  است اما دقت در تصریحات قانونی، تجربیات عملی و نیز رویه نظا 

ترین ارکان تصدی امر پیشگیری اسهت، ضهمن   نشانگر آن است که دادستان یکی از مهم

  61/8/168طرح جام، رف، اطاله دادرسهی مصهوب    6دستورالعمل شماره  1آنکه ماده 

دادیهار،  )شهمار آورده اسهت   وه قهاییه نیز پیشگیری را از وظایف مهم دادستان بهرئیس ق

 (.166، ص1631

 مفهوم و انواع پیشگیری. 9-9

ها ارتکهاب جهر  و در نتیجهه،    ترین و بارزترین تجلیات نقض حقوق و آزادییکی از مهم

ههای  تهرین شهیوه  باشد، همچنانی کهه در نقطهه مقابهل، یکهی از مطلهوب     دیدگی میبزه

. از وقوع بزه خواهد بهود  7ها مقابله با ارتکاب جر  و پیشگیریپاسداری از حقوق و آزادی

در برابر بزهکهاری واکهنش   « پیشگیری»و « سرکوب»به دیگر سخن، جامعه به دو شکل 

در روش دو ، آنچه مد نظر است ممانعت از تبدیل اندیشهه مجرمانهه بهه    . دهدنشان می

تهر و  یند ارتکاب است تا هم چتر حمایتی از شهروندان گستردهعمل یا دشوار نمودن فرا

                                                                                                                             
1. Prevention. 
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، 1631ابراهیمهی،  )ها گهردد های کمتری در عرصه اعمال مجازات متوجه دولتهم هزینه

نماید این است کهه  نکته بسیار مهمی که در عرصه پیشگیری حائز توجه می(. 23، ص1ج

دیهدگان و  تنها متوجهه بهزه   ها نهفواید پیشگیری و تأثیر آن در صیانت از حقوق و آزادی

دیگر بیان، جلوگیری  به. شکل غیرمستقیم متوجه بزهکاران نیز خواهد بود جامعه بلکه به

از ورود بزهکارانِ بالقوه به فرآیند کیفری و مجازات، تالش در جهت عهد  وقهوع فرآینهد    

بعهات  ، جلهوگیری از ت (که از آفات و معهالت مهم نظامات کیفهری اسهت  ) 7زنی برچسب

دالیهل مهمهی هسهتند کهه امهر      ... سوء مجرمیت و تسری ایهن تبعهات بهه اطرافیهان و     

 .سازدناپذیر در مجموعه نظا  کیفری مبدل می پیشگیری را به ضرورتی اجتناب

تعبیهر  . شهود کار گرفتهه مهی   معموالً مقوله پیشگیری در دو مفهو  موسّ، و مهیّق به

یی است که جهت مقابله بها پدیهده مجرمانهه    هاها و روشنخست ناظر به مجموعه شیوه

در این معنا، ههم اقهدامات و تهدابیر غیرکیفهری کهه جنبهه کنشهی و        . شوداستخدا  می

لکن آنچهه کهه در    6.عمومی دارند و هم تدابیر کیفری، مشمول مفهو  پیشگیری هستند

ند که شود، تنها تدابیر و اقدامات کنشی و عمومی غیرکیفری هستمفهو  مهیق مراد می

زا، در پی های ارتکاب جر  و امحای عوامل جر هیأت اجتماع با هدف از بین بردن زمینه

اگرچهه مقولهه   (.  11-111، صها  163نهژاد،   رحیمهی )آیهد جلوگیری از قوع جهر  برمهی  

پیشگیری، از ساحات مختلف قابل بررسی و تحلیل است اما در تقسیمی مشهور، توسهط  

پیشههگیری »و  3«پیشههگیری وضههعی»قالههب دو قِسههم شناسههان و حقوقههدانان در  جههر 

 .شوددنبال می 4«اجتماعی

                                                                                                                             
1. Criminal labeling. 

 Positivism)کند بیشتر توسط دو مکتب تحققی ای از پیشگیری که برداشتی عا  از آن را مراد میچنین تلقی. 2

School ) و دفاع اجتماعی جدید(New Social Defense School) طرح شده است. 

های ارتکاب جر  یا مشکل دنبال محدود کردن فرصت به( prevention Situational crime)پیشگیری وضعی . 6

با هدف کهاهش   دیگر سخن، مجموعه اقداماتی است که به. ها برای مجرمین بالقوه استکردن تحقق این فرصت

تهوان   از مصادیق این نوع پیشگیری مهی (. 86، ص1631وروایی و رنجبر، )گیرد یا ممانعت از وقوع جر  انجا  می

هها و  ، کهاهش فرصهت  (Environmental design)مهدیریت و طراحهی محیطهی    : بهه ایهن مهوارد اشهاره نمهود     

ط بر شرایط و اوضاع و احوال پیرامونی و تسل( Reduction of crime Opportunity)های ارتکاب جر   موقعیت

(pre-criminal situations.) 

معطوف به عهلل و عهوامل بنیادین وقوع جر  اسهت  ( Social crime prevention)رویکرد پیشگیری اجتماعی . 1

نیهز  جامعه و نهادهای آن برای مقابله بها پدیهدة مجرمانهه و      زا، مشارکت و در این راستا شهرایط اجهتماعی جر 
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 نقش دادستان در پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی. 9-8

ههای  قانون اساسهی، یکهی از کاربسهت    3 1موجب بند پنجم اصل  نظا  حقوقی ایران به

« یناقدا  مناسب بهرای پیشهگیری از وقهوع جهر  و اصهالح مجهرم      »مهم قوه قهاییه را 

اگرچهه  . دانسته و در این میان، باز هم نقش ویژه دادستان امری انکارناپذیر خواههد بهود  

جنس وظایف دادستان غالباً از نوع واکنش بوده و پس از فعلیت رفتار مجرمانهه، میهدان   

آفرینی  شود، لکن بدین معنا نیست که در ساحت پیشگیری نقشعمل برای وی مهیا می

توان گفت که اقدامات پسینی این مقا ، قابلیت آن را دارد کهه  یچندانی ندارد و حتی م

در چرایی حق ورود دادسهتان در اتخهاذ   . با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه همراه و همگا  گردد

استناد بنهد   توان اذعان داشت که یکی از عمده وظایف این مقا  بهاقدامات پیشگیرانه می

ناگفته پیداست کهه  . حفظ حقوق عمومی است، 1681ا مصوب .ع.د.ت.ق.ا.ق 6الف ماده 

حفظ حقوق عمومی میسر نخواهد شد مگر با ایجاد و تثبیت امینهت جامعهه در وجهوه و    

های عمده و صد البته یکی از راه... ابعاد گوناگون فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، قهایی و 

، 1631دادیار، )بوددر نیل به چنین هدفی، اهتما  به امر پیشگیری از وقوع جرایم خواهد 

مجلهس شهورای اسهالمی و     1/3/1631قانون پیشگیری از وقهوع جهر  مصهوب     (. 6ص

مجم، تشخیا مصلحت نظا ، به تبیهین راهبردههای کهالن پیشهگیری از      21/3/1631

دادسهتان کهل   »قانون مزبهور،   2وقوع جر  پرداخته و در همین راستا طی بند پنج ماده 

 .عالی پیشگیری از وقوع جر  معرفی نموده استرا یکی از اعهای شورای « کشور

طور مستقیم و یا غیرمسهتقیم   توجه به انواع وظایف و اختیاراتی که برای دادستان به

بینی شده حاکی از آن اسهت کهه   در قوانین و مقررات مربوط به نظا  حقوقی ایران پیش

. آفرینی واالیی دارداین مقا ، در امر پیشگیری بسیاری از تخلفات و جرایم، ظرفیت نقش

موجب قوانین و مقررات مختلهف،   در همین راستا مقا  دادستان در اکثر تشکیالتی که به

انهد عههویت و مسهؤولیت دارد،    جهت تصدی و اجرای امهر پیشهگیری اختصهاص یافتهه    

                                                                                                                             
 

ایههن نههوع از   . دههد  جامعوی بر وقوع جرایم را مورد توجه قهرار مهی    نهادهای  و تأثیرگذاری  ارتباط میان کارایی

پیشگیری اجتماعی . گذارند های پیرامون فرد تأثیر می که بر انواع محیط  اسهت  پیشگیری شامل تمامی تهدابیری 

صورت پایدار و همیشگی است  نبال جهلوگیری از وقوع جهر  بهد به  با ایجاد تغییرات و اصالحات در فرد و جامعه

با نظا  اجتمهاعی و فرهنگهی آشهنا    ... ، تربیت، تشویق و تنبیه و  آموزش  جامعه را از طریق  کوشد تا اعهای و می

 (.3 ، ص1631پور اصفهانی،  نجفی توانا و شاطری)سازد
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عههویت   7ازجمله عهویت و ریاست شورای مرکزی ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی،

عهویت در شورای عالی پیشگیری از  6و مبارزه با جرایم خاص، و ریاست ستاد پیشگیری

و  4المال در امور اراضی و مناب، طبیعهی عهویت در شورای حفظ حقوق بیت 3وقوع جر ،

 .بسیاری از شوراها و مجام، دیگر

های دادسهتان را در راسهتای فرآینهد    ای از صالحیتتوان پارهافزون بر موارد فوق می

از ایهن جههت، حفهظ نظهم و امنیهت عمهومی یکهی از        . یهل نمهود  پیشگیری وضعی تحل

                                                                                                                             
و با هدف احیای  23/1/1686تاریخ  ئیس قوه قهاییه بهموجب بخشنامه ر ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی به .1

 .قانون اساسی تشکیل گردید 3 1اصل   و  1فریهه امر به معروف و نهی از منکر و در راستای اجرای بندهای 

طی بخشنامه صادره از سوی رئیس قوه قهاییه  21/11/1613ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص در تاریخ . 2

 .تشکیل گردید« ناامنی و مفاسد اجتماعی»رخورد با معهالت اجتماعی و عمدتاً دو پدیده منظور ب و به

مجلهس شهورای    1/3/1631موجب قانون پیشگیری از وقوع جر  مصوب  شورای عالی پیشگیری از وقوع جر  به. 6

. جاد گردیدمورد اصالح و پذیرش مجم، تشخیا مصلحت نظا  قرار گرفت، ای 21/3/1631تاریخ  اسالمی که به

بینهی، شناسهایی و ارزیهابی     این شورا متشکل از مقامات کشوری و لشکری ازجمله دادستان بوده و وظیفه پیش

 .خطر وقوع جر  و اتخاذ تدابیر و اقدامات الز  برای از میان بردن یا کاهش جر  را بر عهده دارد

 21/1/1686تهاریخ   سوی رئیس قوه قهاییه بهاز « المال در امور راضی و مناب، طبیعی شورای حفظ حقوق بیت» .1

در راستای حفاظت از اراضی ملی و مناب، طبیعی و حمایت از حقوق عمومی و پیشهگیری از تخریهب و تصهرف    

متعاقبهاً  . قهانون اساسهی تشکههههیل شهد     3 1و  1 ، 13،  1راستای اجرای اصول اراضی و مناب، طبیعی و در 

موجهب آن، شهورای حفهظ     و تصمیمات شورا، دستورالعملی تدوین گردید کهه بهه   منظور اجرایی کردن تدابیر به

منظهور تحصهیل مهال نامشهروع و      المال با هدف حفهظ حقوق عامه و برخورد قاط، با افرادی که بهه  حقوق بیهت

خواری، مرتکب تصرف، تخریب و تجاوز بهه اراضهی و امهالک دولتهی و عمهومی و منهاب، طبیعهی و انفهال          زمین

ند و با سندسازی قصد تصاحب آن را دارند یها مهواردی کهه بهدون رضهایت و مغهایر بها منهاف، عمهومی،          شو می

شهود و نیهز رسهیدگی بهه جهرایم      ها و مرات،، تغییر کاربری داده می ها، فهای سبز، جنگل های زراعی، با  زمین

ایهن    و  6وجهب مهواد   م بهه . ربهط ارجهاع دههد    صورت ویژه و تخصصی به محاکم ذی خواری را بهموضوع زمین

المهال بهوده و مسهؤول تشهکیل و اداره شهورا و       دستورالعمل، دادستان کل کشور دبیر شورای حفظ حقوق بیهت 

پیگیری مصوبات و نظارت بر هماهنگی بر کلیه تشکیالت شورا و ایجاد هماهنگی بین نهادههای مسؤول خواههد  

 .بود

و آبخیهزداری مصهوب مجلهس شهورای اسهالمی،      الیحهه جهام، منهاب، طیبعهی       موجب مهاده   همچنین به

مرکب از رئیس قوه قهاییه یها معهاون اول   « المال در مناب، طبیعی و امور اراضی عالی حفظ حقوق بیت شورای»

و وزیهران جههاد کشهاورزی، اطالعهات، کشهور، راه و      ( عنوان دبیهر  به)، دادستان کل کشور (عنوان رئیس به)وی 

. زیست و مناب، طبیعی و فرمانده نیروی انتظهامی کشهور اسهت    حفاظت محیطهای  شهرسازی و رؤسای سازمان

المال در مناب،  عنوان شورای حفظ حقوق بیت ها نیز با ترکیب باالترین مقا  متناظر استانی به این شورا در استان

 .شود صورت ماهانه تشکیل می طبیعی و امور اراضی و به
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در راستای تحقهق ایهن   . ترین نیازهای جامعه استترین وظایف دادستان و از حیاتی مهم

انحهاء   تواند بهمی 1مهم، دادستان که از ظرفیت ریاست بر ضابطین قهایی برخوردار است

نهد آن، بهه ایهن مههم همهت      خیز و مانهای جر و اشکال مختلفی مانند مدیریت محیط

همچنین، پیشگیری از تخلفات و جرایم راهنمهایی و راننهدگی اگرچهه مسهتقیماً     . گمارد

برعهده نیروی انتظامی قرار دارد اما از آنجا که این نههاد، ضهابط عها  قههایی محسهوب      

طبعاً تحت نظارت و مدیریت قهایی دادستان قرار داشته و دادسهتان از جههت    2شود می

وضعی، قدرت اعمال نفوذ و اجرای کارکردی فراوانی در خصوص این دسته از  پیشگیری

 (.218-221، صا1636گلدوست جویباری، )تخلفات و جرایم دارد

یکی از نکات حائز اهمیت در باب مقوله پیشگیری، توجهه بهه ایهن نکتهه اسهت کهه       

منتظر نقض ای دادستان، نماینده جامعه در امر پیشگیری است و همچنان که صاحبخانه

انتظار نقض حریم  ماند تا پس از آن وارد عمل شود، دادستان نیز نباید بهحریم خانه نمی

دنبهال اعهاده وضهعیت     اجتماع نشیند تا پس از فعلیت یافتن رفتارهای هنجارشکنانه بهه 

مطلوب باشد، بلکه اقدامات و تصهمیمات وی در سهاحات مختلهف و متنهوع پیشهگیری،      

بوده و در بسیاری موارد، اتخاذ تهدابیر پیشهگیرانه مهان، از وقهوع و     امری الز  و ضروری 

برخی معتقدنهد در مهواردی کهه دالیهل کهافی دال بهر       . گردداستمرار جر  در آینده می

دسهتانه  دور یا نزدیک فراهم باشد، امکهان مداخلهه و اقهدا  پهیش      ارتکاب جر  در آینده

رسهد کهه اصهل یکصهد و     نظر مهی  ا بهتوسط دادستان وجود خواهد داشت و در این راست

با این حال، ورود . پنجاه و ششم قانون اساسی تاب تحمل چنین تفسیری را داشته باشد

هها  دستانه و پیشگیرانه دادستان نباید محملی جهت تحدید و تقلیل حقوق و آزادیپیش

در واق،، آنچه که در ایفهای چنهین مسهؤولیتی درخهور توجهه اسهت، هنهر        . قلمداد شود

 6.است« دادستانی»آفرینی منصب مدیریت در نقش

                                                                                                                             
عنهوان ضهابط    و نظارت بر ضابطان دادگستری از حی  وظایفی که بهریاست »: 1632ک مصوب .د.آ.ق 62ماده  .1

 .«...عهده دارند با دادستان است  به

داران  ضابطان عها  شهامل فرمانهدهان، افسهران و درجهه     »، (1631اصالحی)ک .د.آ.ق 23موجب بند الف ماده  به .2

 .گردد ی، م«نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند

دستانه دادسهتان  کارایی و ضرورت اقدامات پیش)های عملی زیادی در تأیید گزاره مزبور مصادیق عینی و نمونه. 6

گونهه امهور، ههم از حیه  پیشهگیرانه       البته باید توجه داشت که این. توان ارائه دادمی( در ممانعت از وقوع جر 

اقهدامات دادسهتانی در مداخلهه یها عهد  مداخلهه در        ضمن آنکهه . چالشی هستند و هم از جهت تعقیب قهایی
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 های عمومی در مرحله کشف جرمصیانت دادستان از حقوق و آزادی. 8

ههای  توانهد تهأثیر بسهزایی در حقهوق و آزادی    یکی از مراحلی که دادستان طهی آن مهی  

شهکل   توانهد بهه  این تأثیرگذاری، هم می. جای بگذارد مرحله کشف جر  است اشخاص به

انگاری و اجرای ناصحی  این طبعاً هرگونه سهل. شکلی منفی پدیدار گردد هم به مثبت و

 .دیدگان یا متهمان خواهد گشتمرحله، منجر به ورود خدشه در حقوق بزه

                                                                                                                             
 

بهرای نمونهه، در سهطور زیهر بهه چنهد مهورد از        . تواند موجد آثار مثبت و منفی باشد پیشگیری از وقوع جر  می

 :شودهای اخیر در نظا  قهایی ایران استناد میموضوعات و پرونده

آمیهز در مقابهل سهفارت انگلهیس و اعتهراض بهه        لمتای با سوءاستفاده از تظاهرات مسا ه در اقدامی دیگر، عده1

اقدامات خصمانه این کشور در قبال جمهوری اسالمی، وارد این سفارتخانه شده و بروز مشکالتی را در روابط 

توانست از برگهزاری تظهاهرات مهذکور بها      پرسش این است که آیا دادستانی می. خارجی کشور موجب شدند

تواند استراتژی نظا  قهایی را برای  جلوگیری نماید؟ پاسخ به این پرسش میعلم به هدف اشغال سفارتخانه 

 .مبارزه با جرایم تدوین کند

افزایش قیمت روزانه سهکه  . داستان سوءاستفاده از بازار ارز و دالر در کشور باال گرفت 1631ماه سال  ه در دی2

ن اقدامات بازدارنده، سوءاسهتفاده کهرده و   ای از سکوت مقامات مسؤول و فقدا عده. و ارز روند تصاعدی یافت

العمو  در این حوزه ورود  ای بر این باورند که باید مدعی در این میان، عده. میلیاردها تومان سودجویی کردند

پرسش این است که دخالت دادستان در موضوعی که اساساً اههداف  . کرد و علیه عوامل این جریان اقدا  می

تواند صورت گیرد؟ در همین رابطه نیروی انتظامی مأموریت یافت با  چگونه می پشت پردة آن مجهول است،

یهک مصهاحبۀ مقها  قههایی     . قاچاق ارز مبارزه کند، اما از طرف مراجه، قههایی حمهایتی صهورت نگرفهت     

در ایهن  . "سکه و ارز هم امنیتی شهد "دنبال داشت که  درخصوص هشدار به دالالن ارز بازتاب گسترده را به

دادستانی با علم به عد  تأثیر اقدامات قهایی، از مداخلۀ پیشگیرانه حمایت نکهرد تها سهرانجا  دولهت     مثال، 

 .تدابیری اتخاذ نمود

گونهه اقهدامات،    مبنهای ایهن  . ها و اقدامات پیشگیرانه در این میدان اسهت  ه عرصه دیگر، حوزة فرهنگ و رسانه6

شیوة جاری و مبنای اقدامات دادستانی در ابتهدا،  . تاستناد به اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی اس

در برخی موارد، اگرچه تذکر و احهار، پس از وقوع جهر   . تذکر، احهار مدیرمسؤول و اخذ تعهد کتبی است

را داده، اما نقش پیشگیرانۀ خود را برای جلوگیری از ارتکاب جرایم احتمالی در آینده ایفها کهرده و تهالش    

ها شیوة دیگری  فیلتر کردن سایت. عنوان آخرین راهکار مورد توجه قرار گیرد عات بهشده است توقیف مطبو

ای  عهده . عنوان یک اقدا  پیشگیرانه مورد توجه قرار گیهرد  ها به ها و وبالگ تواند در عرصۀ سایت است که می

ا حهق آزادی بیهان   ای محکو  کرده و آن را مخالف ب ها را به هر انگیزه توقیف مطبوعات و فیلتر کردن سایت

طهور مثهال، در جریهان     به. با این همه، از یک منظر، آثار پیشگیرانۀ چنین اقدامی قابل توجه است. دانند می

نفه، سهودجویی    اخالل اخیر در بازار سکه و ارز، یک سایت معروف که با اعال  نهرا ارز و سهکه، بهازار را بهه    

سایت دادسرای : ک.ر)یمت ارز و سکه را موجب گردیدکرد، فیلتر شد؛ امری که کاهش ق ای مدیریت می عده

 (.http://www.dadsara.ir: نشانی به عمومی و انقالب تهران

http://www.dadsara.ir/
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 کشف جرایم مشهود و جرایم غیرمشهود. 8-9

گهذار   قهانون . های مرحله کشف جر ، کیفیت اطالع بر وقهوع آن اسهت  ازجمله حساسیت

قهرار داده  « غیرمشههود »و « مشههود »ع بر بزه را بر مبنای تقسیم جرایم بهه  مالک اطال

دست نداده لکهن در   هرچند مقنن تعریف روشنی از جرایم مشهود و غیرمشهود به. است

طبعهاً   7.مصادیق جرایم مشههود را احصها نمهوده اسهت     1632ک مصوب .د.آ.ق  1ماده 

جهرایم  ( اکثریهت جهرایم  )ار نباشهند  جرایمی که از شرایط مندرج در این مهاده برخهورد  

 31یکی از فواید تقسیم فوق آن است که مطهابق بنهد   مهاده    . غیرمشهود خواهند بود

ک، چنانچه جر  مشهود در برابر دادستان واق، گردد، یکی از جهات قانونی شهروع  .د.آ.ق

 (.183، ص1، ج 163ساوالنی، )گرددبه تعقیب محسوب می

ر جرایم مشهود نیز امکان نقض حقوق و حهریم اشهخاص   رسد که اگرچه دنظر می به

شهکل   در فرآیند دادرسی وجود دارد اما این تهدیهد در خصهوص جهرایم غیرمشههود بهه     

از همین رو، مقنن سعی نموده است تها نظهارت دادسهتان را در    . نمایدتری را میجدی

راسهتا بایهد   نکته مهمی کهه در ایهن    6.بینی کندتری پیشصورت مستحکم این مرحله به

   برابهر مهاده   . بدان اشاره شود لزو  حفهظ حهریم خصوصهی اشهخاص مظنهون اسهت      

ورود به منازل، امهاکن تعطیهل و بسهته و تفتهیش آنهها، همچنهین بازرسهی        »ک، .د.آ.ق

                                                                                                                             
 :جر  در موارد زیر مشهود است»: 1632ک مصوب .د.آ.ق  1ماده . 1

یادشده بالفاصله در محل وقوع جر  حهور یابند در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واق، شود یا مأموران  -الف

 .و یا آثار جر  را بالفاصله پس از وقوع مشاهده کنند

اند، حین وقوع جر  یا بالفاصله پس از آن، شخا معینی  دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جر  بوده بزه -ب

 .عنوان مرتکب معرفی کنند را به

ئم و آثار واض  یا اسباب و ادله جر  در تصرف متهم یافت شهود و یها تعلهق    بالفاصله پس از وقوع جر ، عال - 

 .اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد

متهم بالفاصله پس از وقوع جر ، قصد فرار داشته یا در حال فهرار باشهد یها بالفاصهله پهس از وقهوع جهر          -ت

 .دستگیر شود

افتاده یا در حال وقوع باشد و شخا ساکن، در همهان حهال یها    جر  در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق  - 

 .بالفاصله پس از وقوع جر ، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند

 .متهم بالفاصله پس از وقوع جر ، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد -ج

 .اشدمتهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته ب -چ

...». 

 .1632ک مصوب .د.آ.ق 11ماده : ک.ر. 2
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اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقها  قههایی اسهت، هرچنهد وی     

آید این پرسشی که پیش می. «ارجاع داده باشد طور کلی به ضابط اجرای تحقیقات را به

است که آیا کسب مجوز در خصوص تفتیش و بازرسی مختا جرایم غیرمشهود بهوده و  

جرایم مشهود از این مقرره مستثنا هستند؟ اداره کل حقوقی قهوه قههاییه طهی نظریهه     

 قهانون اساسهی مبنهی بهر     22اسهتناد اصهل    به 1/1/1636 - 36/1/ 11مشورتی شماره 

ک، حکم این مقهرره  .د.آ.ق 1مصونیت مسکن اشخاص از تعرض و نیز دقت در مفاد ماده 

را شامل جرایم مشهود نیز دانسته و عبارت غیرمشهود را معطوف به بازرسی اشهخاص و  

یوسهفی  )شمار آورده است و نه ورود به منازل و اماکن بسته مندرج در صدر ماده اشیاء به

گهذار خواسهتار نظهارت     شهود کهه قهانون   لذا مشاهده می (.81-81، صا1، ج 163مراغه، 

ههای   حداکثری مقا  قهایی و بویژه دادستان در این خصهوص بهوده تها حقهوق و آزادی    

 .طرق گوناگون مورد حمایت قرار گیرد اشخاص به

 نظارت بر ضابطین قضایی. 8-8

های پیوند دادستان با مرحله کشف جر ، عملکرد ضابطین دادگستری است یکی از رشته

طبعهاً عملکهرد ضهابطین    . پردازندمیکه تحت ریاست و نظارت دادستان به انجا  وظیفه 

ههای اشهخاص خواههد    تأثیر مستقیمی بر حقهوق و آزادی  1باتوجه به حیطه وظایف آنها

ند در اجرای بهتر فرآیند فوق مشهارکت  تواداشت و دادستان نیز با نظارت دقیق خود می

یکی از وظایف دادستان در راستای ایفای نقشِ بهتر توسط ضهابطان دادگسهتری،   . جوید

 6.ههای الز  توسهط آنهها اسهت    های آموزشی جهت کسب آمهادگی برگزاری مستمر دوره

 ههای تههمین بهتهر حقهوق و آزادی    تواند بهها میبدون تردید، کیفیت باالی این آموزش

 .شهروندان کمک نماید

، یکی از مقوالت مهم دادرسی است که به مرحله ماقبهل  «تحت نظر»همچنین موضوع 

مطابق مفاد مواد قانون آیین دادرسهی کیفهری،   . تفهیم اتها  توسط مقا  قهایی اشاره دارد

                                                                                                                             
ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در »: 1632ک مصوب .د.آ.ق 28ماده  .1

آوری ادله وقوع جر ، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفهی شهدن    کشف جر ، حفظ آثار و عالئم و جم،

 .«کنند موجب قانون اقدا  می اتی، ابال  اوراق و اجرای تصمیمات قهایی، بهمتهم، تحقیقات مقدم

های آموزشی حین خدمت  طور مستمر دوره دادستان مکلف است به»: 1632ک مصوب .د.آ.ق 61ماده  1تبصره . 2

 .«های الز  و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید را جهت کسب مهارت
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هم در شرایطی خاص، امکان تحت نظر قهرار دادن مهتهم    ضابطین تنها در چند حالت و آن

توانهد  دقتی ضابطان و یا عد  مراقبت صحی  از سوی دادستان مهی لذا هرگونه بی. درا دارن

ضهابطان  ... »ک، .د.آ.ق 11بر اساس مهاده  . ناقض آزادی اشخاص در مرحله تحت نظر باشد

توانند متهم را بازداشت نمایند که قهرائن و امهارات قهوی     فقط در صورتی می... دادگستری 

لذا، هم الز  است که جر  مزبهور از  . «وی وجود داشته باشد بر ارتکاب جر  مشهود توسط

کننده مبنی بر ارتکهاب آن   نوع جرایم مشهود باشد و هم اینکه قرائن و امارات مکفی و قان،

 .وجود داشته باشد

. مورد دیگر در جایی است که نگهداری متهم جهت تکمیل تحقیقات ضهروری باشهد  

ک اوالً الز  است جر  منتسب از نهوع جهرایم   .د.آ.ق 13در چنین حالتی، بر اساس ماده 

صورت کتبی به متهم تفهیم  بایست موضوع و ادله اتها  سریعاً و بهثانیاً می. مشهود باشد

رابعاً در این مهورد و سهایر مهوارد تنهها     . اطالع دادستان برسد ثالثاً مراتب مزبور به. گردد

همچنین برابر . ر دادن متهم وجود داردنظر قرا  مدت بیست و چهار ساعت امکان تحت به

قانون مذکور، مدت نگهداری متهم توسط ضابطان تا تحویهل بهه بهازپرس یها       18ماده 

همهین قهانون و    183مهاده  . باشد( ساعت 21)قاضی کشیک نباید بیش از زمان مذکور 

. انهد سهاعت را مجهاز نداسهته    21تبصره آن نیز مدت زمان تحت نظر قراردادن بهیش از  

شود سلب آزادی اشخاص هرچند به بهانهه اتهها  یها انتسهاب     گونه که مشاهده می مانه

جانبهه خهود بهر     مجرمیت، پذیرفته نیست و مقا  دادستان مکلف است بها نظهارت همهه   

 .ضابطین، این مهم را تحقق کامل بخشد

 های عمومی در مرحله تعقیبصیانت دادستان از حقوق و آزادی. 3

مومی برای جر  در دوران گذشته سبب شده بود که تعقیب یها  عد  شناسایی حیثیت ع

دیده یا متهرر از جر  وابسته باشد؛ لکهن امهروزه   عد  تعقیب متهم به اراده و اختیار بزه

با شناسایی و تأکید بر حیثیت عمومی جر ، گذشت یا عد  گذشت شاکی خصوصی، اثر 

مدارانهه،   دیهده و جریانهات بهزه   تبعی و فرعی دارد، هرچند که تحت تأثیر هژمهونی افکهار  

ای موارد موجبات توقف یا عد  تعقیهب دعهوای عمهومی را فهراهم     گذشت شاکی در پاره

ها در اقدا  یها عهد  اقهدا ،    در واق،، دادستان (.31، ص1، ج 163ناجی زواره، )آورده است

آن آزادی عمل داشته و بر اساس منفعت فرد و جامعه، در تشخیا تعقیب یا انصراف از 

 11ماده  1های حقوقی دیگر ازجمله در بند  این مسئله در نظا . کنندبا اختیار عمل می
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، 1682الیهوت و ورنهون،   )مورد اشاره قرار گرفته است 7قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه

، 1381در نظا  حقوقی انگلستان نیز بها تأسهیس دادسهرای عمهومی در سهال      (. 211ص

از آن همراه با کشف و تحقیق در اختیار پلهیس بهود، بهه     وظیفه تعقیب جرایم که پیش

 (.16، ص1683بوشهری، )دادستان واگذار گردید

 تعقیب در اقتضا و الزام قواعد. 3-9

مقامی که تعقیب جرایم را بر عهده دارد داستان است و تکلیف وی به اقامه امهر مهذکور   

مهورد اشهاره قهرار    « تعقیهب  قانونی بودن تعقیب یا الزامی بهودن »که تحت عنوان قاعده 

البتهه چنهین تکلیهف و    . گیرد ابتدا در نظا  حقوقی آلمان مورد شناسایی قرار گرفهت  می

هر قیمتی نبوده و حصهول نتهایج مطلهوب و تحصهیل      معنای تعقیب متهمین به الزامی به

فواید اجتماعی از امر تعقیب، سبب تکیه بهر قاعهده مههم دیگهری تحهت عنهوان قاعهده        

در واق،، تعقیب کیفهری  (.  11، ص1، ج 168آشوری، )شده است« دن تعقیبمقتهی بو»

دعوای عمومی است، اختیار تها  داشته و   صاحب  بزهکار حق جامعه است و چون جامعه

نظهر کنهد و حتهی    توانهد مجر  را به کیفر اعهمال خههود برسهاند و یها از آن صهرف    مهی

در حکم معاف کند و   مقرر  ت تأمینی و تربیتیعلیه را از مجازات یا اقداماتواند محکو  می

 .او را مهورد عفهو و بخشهش قهرار دههد

مندی معیارها جهت البته جامعه چنین اختیاری را از رهگذر وض، قوانین و با ضابطه

نماید، لکن دادستان در اتخاذ چنین موضعی کارگیری توسط دستگاه قهایی اعمال میبه

عبارت دیگههر، تعقیهب بزهکهار حق جامعه و تکلیف دادسرا  به .باشدمختار و مستقل نمی

  در  یا  توانند از اجرای تکلیف قهانونی خهود امهتناع ورزیدهاست و دادسرا و دادستان نمی

اما این تکلیفِ دادسهرا بهه تعقیهب و اقامههۀ دعههوای        عمل به آن تسام  و تساهل کنند؛

  قهههایی   مصهلحت   اهمیهت و مهواردی کهه    کهم در جهرایم    خهصوص عمومی درعمل و به

  کنهد، تحت تأثیر تحوالت اخیر بها سهازوکارهای جدیهدی ازجملهه تههعلیق    ایجهاب مهی

آبهادی،   محمهدی و رسهتگار مهجهن   )توأ  گشهته اسهت  ... ، بهایگانی کردن پرونده و  تهعقیب

 (.118، ص1631

                                                                                                                             
دادستان ارشد ناحیه، شکایات و موارد اعال  جر  را دریافت و در خصوص ضرورت اقهدا   »: ف.ک.د.آ.ق 11ماده . 1

 .«گیردتصمیم می
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کنهد و  خاص عمهل مهی  اقتهای انتفاع جامعه و حفظ حقوق اشه  بنابراین، دادستان به

دنبال احراز مجرمیت متهم نیست، بلکه چنانچهه دالیلهی لهه مهتهم و در جههت       لزوماً به

ایهن امهر اگرچهه در مرحلهه     . کارگیرد تواند و بلکه باید بهاثبات برائت وی کشف شود می

طریهق اولهی الز  اسهت     لکن به 7پس از صدور کیفرخواست مورد اشاره مقنن قرار گرفته

، 1، ج 163نهاجی زواره،  )ور کیفرخواسهت مهورد توجهه دادسهتان واقه، شهود      پیش از صد

شود که دادستان، هم در کسوت نمایندگی جامعه، هم بر این اساس مشاهده می (.31ص

. ای دارددیده و هم در حفظ و صیانت از حقوق مهتهم، نقهش ویهژه   در دفاع از حقوق بزه

لفی که این مقا  در فرآیند دادرسی بهر  توان در وظایف مختآفرینی را میتجلی این نقش

 .دوش دارد مشاهده نمود

 اقامه دعوای کیفری به نیابت از محجورین. 3-8

یکی از اختیارات دادستان که نقش مهمی در صیانت از حقوق بخشی از اشخاص جامعه 

نیابهت و والیهت دادسهتان بهر     . دارد موضوع اقامه شکایت به نیابهت از محجهورین اسهت   

گرچه از ابعاد دیگر در مبح  سو  همین گفتار مورد اشاره قرار گرفته لکهن  محجورین ا

آنچه در اینجا موردنظر است اقامه امر شکایت کیفری است که مورد توجه قهانون آیهین   

ک، در امهوری کهه   .د.آ.ق 11و  11مطهابق مهواد   . دادرسی کیفری نیز واقه، شهده اسهت   

علهت   است، چنانچهه شهکایت بهه    تعقیب کیفری متهم منوط به شکایت شاکی خصوصی

علل مختلف مبادرت به این امر  نیز به پذیر نباشد و ولیدیده، از سوی وی امکانحجر بزه

نورزد یا اینکه خود در مظان اتها  باشد، دادستان به نیابت از شخا محجور، موضهوع را  

 .یازدتعقیب و به اقدامات الز  تا حصول نتیجه مطلوب دست می

 تکلیف اموال حاصل از جرمتعیین . 3-3

یکی از موضوعات مهم در خصوص مرحله تعقیب، مشخا نمودن تکلیف امهوالی اسهت   

این اهمیت بویژه در جایی که این اموال حیثیهت  . شودکه در اثر ارتکاب جر  حاصل می

توانهد  در این حالت، ورود مناسب دادستان می. کنند مهاعف خواهد بودعمومی پیدا می

                                                                                                                             
تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتها  یها ادلهه آن    دادستان نمی»: 1632ک مصوب .د.آ.ق 282ماده  .1

له یا علیه مهتهم را کهه     تواند دالیل جدید کند و فقط می عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصالح

 .«شود به دادگاه اعال  کند کشف یا حاد  می
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: دارد ا بیهان مهی  . .ق  21مهاده  . مراقبت بهتر حقهوق عامهه کمهک نمایهد     به حفاظت و

 و اشهیاء  تکلیهف  بایهد  تعقیهب  موقوفی یا من، قرار صدور درصورت دادستان یا بازپرس»

 یها  شهده  تحصهیل  جهر   از یا و بوده جر  ارتکاب وسیله یا دلیل که را شده کشف اموال

 حسب تا کند تعیین است شده داده اختصاص استعمال برای یا و استعمال ارتکاب، حین

 تعیهین  را اشیاء و اموال تکلیف دادگاه ضبط، درمورد. شود معدو  یا ضبط مسترد، مورد،

 دارد جریان وی نزد پرونده که مادا  است مکلف دادستان یا و بازپرس همچنین. کندمی

این در حالی است . «نماید صادر را مذکور اشیاء و اموال رد دستور... و  نف، یذ تقاضای به

تواند منجر به نقض حقوق اشهخاص  که تصمیم بازپرس یا دادستان درخصوص اموال می

 یها  بهازپرس  قهرار  از متهرر»: داردماده مذکور در این خصوص اشعار می 1تبصره . گردد

 در مهذکور  اموال و اشیاء به راج، آنان تصمیم از تواندمی دادگاه حکم یا قرار یا دادستان

 .«... کند شکایت ماده این

مهاده واحهده قهانون احتهرا  بهه       11تأکید بر رعایت حقوق مهالی متهمهین، در بنهد    

نیز مورد اشهاره قهرار گرفتهه     1686های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب  آزادی

 یه مکلفنهد یدادسراها و ضابطان قهوه قهها   ، نظامیو  کلیه محاکم عمومی، انقالباست و 

صهرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتنهاب نمهوده و   ز دخهل و تا»

در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال 

 نگردیده استتصمیم قهایی اتخاذ و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادا  که نسبت به آنها 

معمول گردیده و در ههیچ مهوردی نبایهد از آنهها      در حفظ و مراقبت از آنها اهتما  الز 

 .«عمل آید استفاده شخصی و اداری به

افزون بر آن، امکان بروز فساد در اموال یا تعلق آنها بهه ملکیهت دولهت، نیازمنهد آن     

عنوان نماینده جامعه تدابیر خاصی را پیش رو قرار دهد، امهری کهه    است که دادستان به

 آن نگههداری  کهه  مهالی »: گونه بدان اشاره شهده اسهت   ا این. .ق  21ماده  2در تبصره 

 آن قیمهت  فهاحش  کسهر  یها  خرابی موجب یا است دولت برای نامتناسب هزینه مستلز 

 و شهدنی  ضهای،  امهوال  همچنهین  و نیسهت  الز  دادرسهی  برای هم مال حفظ و گردد می

 وجه و شودمی فروخته روز قیمت به دادگاه یا دادستان دستور به مورد حسب الفساد سری،

 .«گرددمی نگهداری امانت عنوانبه دادگستری صندوق در یینها تکلیف تعیین تا حاصل

گونهه سهبب شهده تها مقهنن دادسهتان را        به واق،، وجود فوریت در انجا  تصمیماتی این

در همین راستا نظریهه مشهورتی   . عنوان مقامی امین، متولی امر فروش اموال قرار دهد به
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نظهر  »: دارداداره حقوقی قوه قهاییه تصری  مهی  18/3/1636مورا  1121/36/1شماره 

شهدنی، مسهتلز  فوریهت     الفسهاد و ضهای،   گیری در خصوص اموال سری، که تصمیم به این

و  1632قانون آئین دادرسی کیفری  113باشد و از طرفی مزایده اموال موضوع ماده  می

گیری فوری در مورد  رد، منافی با اصل تصمیمبرعایت تشریفات آن که زمان زیادی را می

دسهتور دادگهاه فروختهه     بهه  ..." که در ماده یاد شده قید باشد و نظر به ایناین اموال می

کند، در حالی که در مزایده، اموال داللت بر عد  رعایت تشریفات مزایده می« ... شودمی

این، در فهرض اسهتعال ، امهوال    فروش برسد بنابر بایستی به باالترین قیمت پیشنهادی به

قیمهت روز   تقاضای بازپرس و موافقت دادستان یا دستور دادگاه به موضوع ماده مذکور به

شود و در مواردی که انتقال اموال به خریدار نیاز به تشریفات داشهته باشهد،   فروخته می

 رف اونماینهدگی از طه   نماینده دادستان یا دادگاه در صورت عد  دسترسی به مالک، بهه 

الفساد منهوط   سری، و شدنی ضای، اموال فروش همچنین. نمایدمی مبادرت به انتقال مال

باشد و در فرضی که مالک در دسترس باشد، اموال مزبهور  به عد  دسترسی به مالک می

نکتهه  . «دباشه شود که در این صورت سالبه به انتفاء موضهوع مهی  به وی تحویل داده می

تصمیم بازپرس در خصوص عد  ضهبط امهوال ناشهی از ارتکهاب      دیگر آنکه اگر دادستان

المال تشهخیا دههد حهق اعتهراض بهدان را      جر  را مغایر با مناف، عمومی و تهرر بیت

اداره  23/6/1632مهورا   31/32/1 این مسئله در نظریه مشورتی شماره . خواهد داشت

 .حقوقی قوه قهاییه مورد اشاره قرار گرفته است

 یب و تحقیق در مورد مقامات و مسؤوالن کشوریانجام تعق. 3-4

در مواردی که مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفهات  »ک، .د.آ.ق 231ماده مطابق 

عالی کشور است، اقدامات مقهدماتی و انجها      عهده دیوان مقامات و مسؤوالن کشوری به

ترین رترین و مهمباز .«گیرد عالی کشور صورت می  تحقیقات الز  توسط دادسرای دیوان

عنوان رئیس دادسهرای دیهوان    مقامی که در صورت ارتکاب تخلف توسط دادستان کل به

مؤیهد ایهن گهزاره    . گیرد مقا  رئیس جمهوری اسهت عالی مورد تعقیب و تحقیق قرار می

عزل رییس جمهور با در نظر گهرفتن مصهال  کشهور    »قانون اساسی است که  111اصل 

شور به تخلف وی از وظایف قهانونی، یها رأی مجلهس شهورای     پس از حکم دیوان عالی ک

. دانهد را از اختیارات رهبری می« اسالمی به عد  کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم

ههای ریاسهت   قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسهؤولیت  13افزون بر آن، ماده 
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دگی به اتهامات مربهوط  رسی»: داردبیان می  22/8/163جمهوری اسالمی ایران مصوب 

عالی کشهور   به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صالحیت دیوان

شود، در صهورت رسهیدگی دیهوان عهالی کشهور بهه       گونه که مشاهده می همان. «... است

. تخلفات ریاست جمهور، انجا  تعقیب و تحقیقات مقدماتی با دادستان کهل خواههد بهود   

یک سو بیانگر جایگاه واالی این مقا  در حفظ و حراست از حقوق عمومی  این مسئله از

جههت   ههای ممتهازی اسهت کهه بهه     جامعه است و از دیگر سو نشانگر قدرت و صالحیت

تواند باالترین سطوح حاکمیت سیاسهی  نمایندگی عمو ، تنها چنین مقامی است که می

 .میدان چالشِ ورود و مداخله خویش بکشاند را به

 صدور قرار تعلیق تعقیب. 3-5

ههای مهتهم دارد قهرار    یکی از قرارهای بسیار مهمی که ارتباط نزدیکی با حقوق و آزادی

گذار صدور آن را تحت شرایط خاصهی در اختیهار دادسهتان     تعلیق تعقیب است که قانون

این قرار در راستای اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیهب مهورد    7.قرار داده است

ه مقنن قرار گرفته است تا چنانچه مقا  دادستان، عواقب ناخوشایند فرآیند کیفهری  توج

و محکومیت متهم مانند برچسب مجرمیت، آشنایی با محیط زندان و طرق ارتکاب جر  

حالت تعلیق  را بیشتر از مناف، آن برای جامعه بداند، دعوای عمومی را برای مدتی به... و 

ایهن قهرار از نهوع    . تکاب مجدد جر ، تعقیب وی ملغی گهردد درآورد تا در صورت عد  ار

، 1631خهالقی،  )معنای همراهی با انجها  تکهالیفی توسهط مهتهم اسهت      تعلیق مراقبتی به

افزون بر آنکه، جهت افزایش اثربخشی این قرار الز  است که متهم، هم نسبت (. 116ص

دلیهل آن اسهت کهه     لهزو  بهه  این . به اصل قرار و هم نسبت به تکالیف مقرر موافق باشد

آورد و از آنجا کهه مهوانعی را نیهز بهر سهر راه      هایی را بر حقوق متهم وارد میمحدودیت

، 1631خهالقی،  )آورد توسط وی قابل  اعتراض خواهد بودوجود می احقاق حقوق شاکی به

لهذا بها توجهه بهه     . دار جهت صدور این قرار اسهت  دادستان تنها مقا  صالحیت(. 111ص

                                                                                                                             
در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجهازات آنهها قابهل تعلیهق     »: 1632ک مصوب .د.آ.ق 81ماده  .1

دیهده،   اشد و یا با موافقت بهزه است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده ب

ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادسهتان  

تواند پس از أخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شهش مهاه تها دو     می

 .«... سال معلق کند
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اداره حقوقی قوه قهاییه،  8/12/1631مورا  6633/31/1  نظریه مشورتی شماره تصری

. تفویض اختیار در صدور این قرار به بازپرس یا مقامی دیگر فاقد وجاههت قهانونی اسهت   

نکته دیگر در رابطه با این قرار آن است که چون دادستان، مقا  صال  جهت صدور ایهن  

نظریه مشورتی . دار جهت نظارت بر آن نیز خواهد بود قرار است طبعاً تنها مقا  صالحیت

اداره حقوقی قوه قهاییه بهر ایهن مطلهب صهحه      1631/ /21مورا  1233/31/1شماره 

افزاید که لغو قرار تعلیق در اختیار دادسهتان بهوده و چنانچهه بهازپرس، از     گذاشته و می

تواند مراتب را به می نقض یا عد  اجرای دستورات دادستان توسط متهم اطالع یابد تنها

 .دادستان اعال  دارد

 جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملیپیگیری و نظارت در خصوص . 3-2

گونه که پیش از این اشاره شد، دادستان متولی حمایت و صیانت از حقوق جامعهه   همان

طبیعتهاً حقهوق جامعهه    . بایست در این جهت از هیچ کوششهی دریه  نهورزد   است و می

حدود به حوزههای خهاص و محهدودی نیسهت، بلکهه ابعهاد و شهؤون مختلفهی اعهم از          م

های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قهایی و جز آن را دربرگرفته و سطوح و الیه

نکته مهمی که در این خصوص نیاز . شودالمللی را شامل میمختلف اعم از داخلی و بین

ان، نههاد مهدعی عمهومی در حراسهت از حقهوق      به دقت دارد این است که اگرچه دادست

با ایهن حهال،   . تنهایی قادر به ایفای چنین رسالت سنگینی نخواهد بود جامعه است اما به

ای کهانونی، محهور همهاهنگی و    عنوان نقطه از چنان ظرفیتی برخوردار است که بتواند به

دادسهتان در  ضهمن اینکهه اعمهال صهالحیت     . ایفای نقش سایر نهادها و تشکیالت باشد

صیانت عا  از حقوق جامعه نیازمند پشتوانه قانونی است تا این مقا  در اجرای این هدف 

 .با چالش صالحیتی مواجه نباشد

ک تصری  داشته اسهت  .د.آ.ق 231ای بدی، طی ماده بر این مبنا، مقنن با ابراز گزاره

و مصهال  ملهی و   دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راج، به امهوال، منهاف،   »که 

صهالح   خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریهق مراجه، ذی  

رسد که مستند وض،  نظر می به .«المللی پیگیری و نظارت نماید داخلی، خارجی و یا بین

احیهای  »قانون اساسی باشد که یکی از وظایف قوه قههاییه را   3 1ای اصل چنین انگاره

 .نسته استدا« حقوق عامه

در تعریههف مفههاهیم منههدرج در مههاده فههوق ماننههد منههاف، ملههی و یهها مصههال  ملههی،  
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مثالً اگهر از دیهدگاه دانهش علهو  سیاسهی،      . نظرهای فنی و تخصصی وجود دارد اختالف

الملل، اقتصاد، علو  دفاعی و نظامی و یا دانش حقوق به این مقوالت نگریسته روابط بین

توان به تعریف مشترکی کهه مهورد   با این حال می. خواهد دادهایی را نتیجه شود، تفاوت

ههای  هدف»عبارت است از « مناف، ملی»بر این اساس، مفهو  . اجماع باشد بسنده نمود

طبهق ایهن تعریهف،    . «کنهد عا  و ماندگاری که یک ملّت برای دستیابی به آنها تالش می

معنای حفظ استقالل ملّهی و تمامیّهت ارضهی     مناف، ملّی مفهو  وسیعی است که تنها به

جدیهد، توسهعه    ههای دستیابی به انرژی، فنهاوری  ازجملهحیطه وسیعی  تواندمیو  نبوده

خهود  درون را نیهز در  ...  اقتصادی، منطقه نفوذ و دفاع از اتباع خود در خارج از مرزهها و 

منفعهت  »و  تهوان از مفهه  در کنهار ایهن مفههو  مهی    (. 66، ص1611روشندل، )جای دهد

نا  برد و آن را عبارت از هر چیزی دانست که برای عمهو  افهراد جامعهه دارای    « عمومی

، 1636زاده، حهاج )ارزش و انتفاع باشد و همگان امکان استفاده بهالقوه از آن را دارا باشهند  

تهوان عنهوان داشهت کهه مصهلحت ملهی یها        نیز می« مصلحت»در رابطه با مفهو  (. 1ص

معنای منفعت و مصلحت مشترک همگان یا همهان مصهلحت حیهات     مصلحت عمومی به

راسهخ و بیهات   )جمعی است که با وجه جمعی و گروهی جامعه انسانی گره خهورده اسهت  

 (.116، ص1631کمیتکی، 
ههای  جرایم راج، به مناف، اموال و مصهال  ملهی جرایمهی هسهتند کهه علیهه ارزش      

حقوق عامه، دادستان پیگیری و نظهارت بهر   دلیل لطمه به  یابند و بهاجتماعی ارتکاب می

در بعد داخلی، جرایمی مانند فساد مالی، اخالل در نظا  اقتصهادی  . دار استآنها را عهده

قابهل اشهاره   ... المللی جرایمی چون جنایهت، تجهاوز ارضهی و    و در سط  بین... کشور و 

المللهی ماننهد   نصالح داخلی یها بهی   هستند که الز  است توسط دادستان نزد مراج، ذی

 (. 28، ص1631خالقی، )المللی طرح شوند دیوان کیفری بین

های مطروحهه توسهط مهاده فهوق، نظریهه      شناسی گزاره در ارتباط با مفهو  و مصداق

: دارداداره حقوقی قوه قهاییه تصهری  مهی   31/ /11مورا  1211/31/1مشورتی شماره 

اج، به مصال  ملهی جرایمهی اسهت کهه     منظور از جرایم راج، به مناف، ملی یا جرایم ر»

های مشترک به عمو  افراد جامعه را مخدوش نموده و سبب تهییق حقهوق عامهه   ارزش

گردد؛ مانند فسادهای مالی، جعل اوراق و اسناد دولتهی نظیهر اسهکناس و اوراق بههادار     

للی المگردد و در جنبه بینبانکی و اقداماتی که سبب اخالل در نظا  اقتصادی کشور می

یابهد؛  ها و یا اتباع خارجی ارتکاب مهی نیز جرایمی که بر علیه کشور از سوی دیگر دولت
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المللی که علیه مناف، کشور ایران است که مانند تجاوز ارضی یا جرایم سازمان یافته بین

صالح  در این موارد دادستان کل کشور باید حسب مورد در مراج، داخلی یا خارجی ذی

گونهه کهه    همهان . «...، مربوط، طرح دعوای کیفری یها حقهوقی نمایهد    با هماهنگی مراج

دهد، پیگیری و نظارت دادستان منحصر به عبارت اخیر در این نظریه مشورتی نشان می

امر کیفری نبوده و این مقان امکا  طرح دعوای خصوصی و مطالبهه امهر حقهوقی را نیهز     

تان در خصوص امور مهذکور در  کیفیت و چگونگی پیگیری و نظارت دادس. خواهد داشت

ادامه نظریه مشورتی فوق در ایهن رابطهه   . طرق مختلفی عینیت یابد تواند بهاین ماده می

، تعقیب کیفهری جهرایم   1632ک .د.آ.ق 231منظور از پیگیری ذیل ماده ... »: افزاید می

در ربط و تعقیب حقوقی مانند تقهدیم دادخواسهت    مذکور مانند اعال  جر  به مراج، ذی

منظور از نظارت این است که بر رونهد مهواردی کهه اعهال      . باشدموارد ورود خسارت می

جر  کرده یا مطالبهه خسهارت نمهوده نظهارت داشهته باشهد نهه اینکهه بهر کهار مراجه،            

 .«کننده نظارت نماید رسیدگی

جهت اجرای مفاد این مقرره، دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیهری حقهوق عامهه در    

ایهن   1برابهر مهاده   . توسط دادسهتان کهل کشهور ابهال  شهده اسهت        11/1/163تاریخ 

های واحدهای تجاری و دستگاه ها،سازمان در هر موردی که اقدا  ادارات،»دستورالعمل، 

طور کلهی اشهخاص    ، و به1683قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ( ) موضوع ماده

هایی مربوط ابتهدا موضهوع را   حقوقی موجب تهیی، حقوق عامه گردد، دادستان حوزه ق

صورت کتبی با ذکر مستندات قانونی و یادآوری آثار و عواقب آن به واحدهای یادشهده   به

کهه نهاظر بهه تعریهف     )قانون مدیریت خدمات کشوری   بر اساس ماده . «دهدتذکر می

بایست و طبق عبارت اخیر مقرره فوق، تهییق حقوق عامه می( های اجرایی استدستگاه

رسد که بر اساس چنین نگهاهی، مهاده   نظر می ط اشخاص حقوقی صورت پذیرد و بهتوس

شود کهه البتهه چنهین تحلیلهی قابهل      ک شامل عملکرد اشخاص حقیقی نمی.آد.ق 231

 .انتقاد است

تواند منجر به نقض حقوق عامه در سط  داخلی شهود  یکی دیگر از مصادیقی که می

ههای  هها و سهازمان  ند هیأت دولهت، وزارتخانهه  تصمیمات و مصوبات نهادهای اجرایی مان

دستورالعمل مذکور، در این ارتباط مقرر  6ماده . مختلف اعم از دولتی یا غیردولتی است

های سراسر کشهور تشهخیا دهنهد کهه مصهوبات      چنانچه هر یک از دادستان»: داردمی

های سوی دستگاه ای که ازها و بطور کلی هر مصوبهها یا بخشنامهنامه ینئآ، هیأت دولت
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قانون مدیریت خدمات کشوری صادر گردیده، موجبهات نقهض   (  )اجرایی مقرر در ماده 

آوری مسهتندات قهانونی مراتهب را بطهور     حقوق عامه را فراهم نموده است، پس از جمه، 

در خصوص ایهن  . «نمایدمستدل جهت اقدا  مقتهی به دادستان کل کشور منعکس می

طور کلی اشخاص حقوقی در دسهتورالعمل مطهرح نگشهته و     نوع تصمیمات و مصوبات به

ک اعم از دولتی یا عمومی غیردولتهی را  .ا. .ق  های اجرایی مقرر در ماده تنها دستگاه

رسد که بر اساس این نگاه، اشخاص حقوقی حقوق نظر می لذا به. منظور نظر داشته است

نکتهه  . قد و انتقهاد خواههد بهود   خصوصی معاف از این مقرره باشند که این امر نیز قابل ن

قهانون   111دیگر در خصوص این مقرره، سازوکار اجرای آن اسهت کهه بها توجهه اصهل      

، تشهکیالت و آیهین دادرسهی دیهوان عهدالت اداری     قهانون   12و  11اساسی و نیز مهواد  

تواند از طریق دیوان عدالت اداری به احقاق حقوق عامه مبهادرت  دادستان کل کشور می

 .ورزد

خصوص حفظ و حراست از اموال عمومی که ازجمله وظایف دادستان است، مهاده  در 

 [1مذکور در ماده ] های مزبور در اجرای پروژه هرگاه»: دارددستورالعمل فوق بیان می  

یا نقهض قهوانین و مقهررات مطهرح شهود،       گرفته باشد و المال صورت تهیی، حقوق بیت

ین یه تشکیل پرونده مطابق قهانون آ  حسب مورد در خصوص نقض مقررات کیفری ضمن

گیرد و در مورد نقض مقررات اداری موضوع به مراج، دادرسی کیفری تعقیب صورت می

در صورت تهیی، اموال دولتی و عمومی مراتهب جههت   . شودربط منعکس می اداری ذی

گونه  همان. «گرددول منعکس میؤهای مس طرح دعوای حقوقی بطور مستدل به سازمان

ریاست دادسهتان کهل کشهور در     المال به تر اشاره شد، شورای حفظ حقوق بیت پیشکه 

مواردی که حقوق مالی جامعه مورد تهدید و تهییق واقه، شهود بهه تعقیهب و پیگیهری      

در خصوص موارد مذکور در این مقرره، نقض حقوق مالی . جرایم مربوطه خواهد پرداخت

ی کیفهری، حقهوقی و یها اداری گهردد کهه      تواند منجر به اقامهه سهه نهوع دعهوا    عامه می

 .درخصوص هر یک دادستان اقدامات مقتهی را انجا  خواهد داد

ها توسهط  در خصوص ورود خسارت به اموال دولتی و عمومی، اعمال برخی صالحیت

های مربوطه مانند سازمان بازرسی کل کشهور مهورد اشهاره    دادستان با همکاری سازمان

قانون تشکیل سازمان بازرسهی کهل کشهور     2ابق بند د ماده مط. مقنن قرار گرفته است

در مواردی که گزارش بازرسهی متههمن اعهال  وقهوع     »، (1636اصالحی) 1631مصوب 

جرمی است، چنانچه جر  دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مهأذون  
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مجهازات   ازطرف وی یک نسخه از گزارش را با دالیل و مهدارک مربهوط بهرای تعقیهب و    

مرتکب به مرج، صال  قهائی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماینهد  

ربهط   و در مورد تخلفات اداری، انهباطی و انتظامی مسهتقیماً مراتهب را بهه مراجه، ذی    

کننهده مکلفنهد وقهت     مراجه، رسهیدگی   .عمل آورنهد  منعکس نموده و پیگیری الز  را به

از آنجها کهه   . «اطالع سازمان بازرسی کهل کشهور برسهانند    رسیدگی و جهت حهور را به

مرج، تعقیب در نظا  قهایی، مقا  دادسهتان اسهت لهذا در چنهین مهواردی صهالحیت       

ها و نهادهای مشمول این عالوه، چنانچه جرایم سازمان به. مداخله با دادستان خواهد بود

فهراهم آورنهد، تعقیهب    قانون موجبات ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمهومی را  

( 1636الحاقی)بند د ماده مذکور  1تبصره . کیفری و حقوقی آنها با دادستان خواهد بود

در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتهی و حقهوق عمهومی و    »: افزایدمی

تهیی، آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمهان در دادگهاه صهال  درصهورت     

خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخهت هزینهه دادرسهی از     احراز ورود

دسهتورالعمل پیشهین مهورد     1همین مفاد عیناً در ماده . «...نماید  دادگاه درخواست می

باید توجه داشت که اقدا  دادستان در مورد . تصری  دادستان کل کشور قرار گرفته است

لهزا  سهایر نهادهها بهه انجها  تکهالیف مقهرر        حفظ و حراست از حقهوق عمهومی، نهافی ا   

 2313/31/1در همین رابطه نظریه مشهورتی شهماره   . باشددرخصوص امور مربوطه نمی

بدیهی است هریک از ... »: اداره حقوقی قوه قهاییه اشاره داشته است 61/3/1631مورا 

دعهوا و   ربط در حوزه وظایف قانونی خود مکلف به طرح های دولتی و عمومی ذیدستگاه

مهاده   21/6/1631که تبصره الحهاقی مهورا    همچنان. باشندیا دفاع از دعاوی مربوط می

المال را در مهوارد پرداخهت دیهه از    قانون آیین دادرسی کیفری دفاع از حقوق بیت 612

 .«کننده دیه قرار داده است المال بر عهده دستگاه پرداختبیت

ایم نهه لزومهاً کارمنهدان و کارکنهان بلکهه      آورنده زمینه ارتکهاب جهر  اما گاهی فراهم

در این خصوص نیز رصد دائمی تصمیمات . ها و نهادها استاقدامات و تصمیمات سازمان

و اعمال نهادها و اشخاص حقوقی از سوی دادستان امری الزامی است تا در صورت نیهاز،  

. یافتهه نمایهد   باز طرق قانونی اقدا  به پیشگیری از وقوع جر  و یا تعقیب جهرایم ارتکها  

ههای موضهوع ایهن    هرگاه اقهدامات سهازمان  »: دارددستورالعمل مزبور تصری  می 8ماده 

دستورالعمل موجبات وقهوع جهر  را مهیها نمایهد یها امکهان وقهوع آن را تسههیل کنهد،          

ایههن ( 2)و ( 1) ههها جهههت پیشههگیری از وقههوع جههر  مطههابق مقههررات مههواد   دادسههتان
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دسهتورالعمل، دادسهتان کهل     2و  1مطابق مفاد مواد . «ددستورالعمل اقدا  خواهند نمو

مکلف است در چنین حالتی مستندات و دالیل الز  را به واحدهای مربوطه تذکر دهد و 

های مخل به حقوق عامه، از مجاری قهانونی و قههایی مداخلهه    درصورت استمرار فعالیت

یری مطلوب حاصل نشود، که اقدامات قبلی مثمر ثمر واق، نشود و پیشگ درصورتی. نماید

دادستان با طرح موضوع در شورای عالی پیشگیری از وقوع جر  درصدد اقدا  برخواههد  

دستورالعمل مزبهور   3ماده . آمد و نظارت الز  را نیز بر مصوبات شورا اعمال خواهد نمود

هها،  های مشخا مثهل وضهعیت جهاده   چنانچه وضعیت»: نمایددر این خصوص بیان می

ثر باشهد و  ؤو یا عملکرد سهازمان مشخصهی در ارتکهاب جهرایم مه     ... ها و  ماریمعابر، مع

مشروح و مستدل مراتب را  طور ثر نباشد، دادستان بهؤاجرای ماده قبل نیز در وض، آن م

جهت طرح در شورای استانی یا شهرسهتانی پیشهگیری از وقهوع جهر  مطهابق مقهررات       

شهورا نیهز نظهارت الز  را اعمهال خواههد      نماید و بر اجرای مصوبات مربوطه پیگیری می

در  پیشهگیری از وقهوع جهر    اینکه مقرره اخیر، از شورای استانی یها شهرسهتانی   . «نمود

کند محل تأمل است؛ چه اینکه چنهین شهورایی اگرچهه در الیحهه     مورد پیگیری یاد می

مجلس شورای اسالمی وجود داشت اما در تصویب  1688پیشگیری از وقوع جر  مصوب 

تنها شورای عالی پیشهگیری از وقهوع    1631هایی قانون پیشگیری از وقوع جر  مصوب ن

میهان نیامهده    جر  مورد اشاره قرار گرفته و ذکری از شوراهای استانی یا شهرسهتانی بهه  

 .است

توانهد  پیشگیری در دو ساحت وضعی و اجتماعی از سوی دادستان امری است که می

البتهه ایفهای   . نتیجه، تقلیل ارتکاب جرایم منجر شهود  زا و در های جر کاهش موقعیت به

گونه موضوعات خواهد  چنین نقشی منوط به همکاری و همیاری نهادهای مسؤول در این

هرگهاه دادسهتان در   »: دستورالعمل فوق در این خصوص ابراز داشته اسهت  11ماده . بود

راد دارای اختالل روانی، زا مثل وجود اف های جر  راستای انجا  وظایف قانونی، از وضعیت

ثر در ؤهها کهه مه   اطفال و نوجوانان در معرض خطر، وضعیت نابسامان اقتصادی خهانواده 

مین امنیهت عمهومی، مراتهب را    أوقوع جر  است و یا اعتیاد والدین مطل، شود با هدف ت

 .«دکنهای مربوطه منعکس می جهت حمایت الز  به سازمان

های پیشین وجود دارد مذکور در مواد و مقرره ای که در خصوص تمامی ضوابطنکته

کیفیهت   و الز  است مورد توجه قرار گیرد ایهن اسهت کهه نحهوه عملکهرد دادسهتان بهه       

گفته در جایی است که ماهیت اعمال ارتکابیِ مغهایر بها منهاف، و مصهال  عمهومی،       پیش
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ل مزبور از این در حالی است که چنانچه تصمیمات و اعما. ماهیت متخلفانه داشته باشد

ماهیت مجرمانه برخوردار باشند از همان ابتدا توسط دادستان و برابر ضوابط منهدرج در  

دسهتورالعمل پیشهین    12این امر در ماده . قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد

هرگاه اقدامات مقهرر در ایهن دسهتورالعمل جهر  محسهوب      »: بدین شرح ذکر شده است

 .«نماید بتدا مطابق مقررات آئین دادرسی کیفری اقدا  میشود، دادستان از همان ا

ک راج، به نظارت و پیگیهری دادسهتان از طریهق    .د.آ.ق 231بخش دیگر مفاد ماده 

در این خصوص، نحوه عملکرد دادسهتان در  . المللی استصالح خارجی یا بین مراج، ذی

اینکه  خواهد بود؛ چه های عمومی از اهمیتی دوچندان برخوردارصیانت از حقوق و آزادی

جهت پیگیری و نظارت بر حقوق عمومی جامعهه   عملکرد دادستان در چنین قلمرویی به

ههر روی، اینکهه کهدامین دعهاوی و موضهوعاتِ       به. گرددهایی متعدد مواجه میبا چالش

المللهی توسهط دادسهتان قابهل پیگیهری      مرتبط با حقوق و مناف، عمومی در سطوح بین

دسهتورالعمل نحهوه نظهارت و     11همین جهت مهاده   به. ند واکاوی استخواهد بود نیازم

ثر در امهوال،  ؤمنظور از جهرایم مهرتبط یها مه    »: پیگیری حقوق عامه تصری  داشته است

بینهی   مناف، و مصال  عمومی یا دعاوی راج، به خسارت وارده به حقهوق عمهومی پهیش   

طهرح دعهوی در مراجه،    قانون آئین دادرسهی کیفهری کهه نیهاز بهه       231شده در ماده 

 :المللی یا خارجی دارد، هر یک از موارد زیر است بین

اموال و مناف، یها مقامهات    تمامیت ارضی، استقالل، جرایم ارتکابی علیه امنیت،( الف

 .دولت جمهوری اسالمی ایران

یافتهه در خهارج از    شهکل گسهترده یها سهازمان     جرایم ارتکابی علیه اتباع ایران به( ب

 .کشور

خسارت مادی یا معنوی نسبت به حقوق عمهومی یها    رگونه اقدا  منجر به ایراده( ج

 .«مناف، ملی در خارج از کشور اعم از اینکه منتهی به طرح دعوی شده یا نشده باشد

طبیعتاً مفاهیم و مصادیق مندرج در بندهای الف و ب ماده فهوق، طیهف وسهیعی از    

هها، دادسهتان محهق و بلکهه مکلهف بهه       شود که در صورت ارتکهاب آن جرایم را شامل می

اما نکته مهم در خصوص بند ج ماده مزبهور کهه ورود   . پیگیری و نظارت الز  خواهد بود

هرگونه خسارت مادی یا معنوی به حقوق عمومی یا مناف، ملی را از سوی دادستان قابل 

واق،، این  در. ای به ارتکاب جر  نشده استداند آن است که در این بند اشارهمطالبه می

مقرره ایراد کلی خسارت را مدنظر داشته و این اطالق را منوط به ارتکاب جر  ندانسهته  
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لذا در حالتی که جر  مشخصی نیز ارتکاب نیابد اما حقوق عمومی یا منهاف، ملهی   . است

مصهداق بهارز   . های الز  خواهد بهود دچار خدشه شود دادستان مکلف به ورود و پیگیری

ههای ایهاالت متحهده    توان در ارتبط با موضوعاتی همچون تحریمت را میگونه اقداما این

امریکا و یا اتحادیه اروپا علیه ایران و یا در خصوص قهایایی همچهون فاجعهه منها قابهل     

 .تطبیق و تسری دانست

ک، نهوع دعهاوی   .د.آ.ق 231مسئله دیگهر در خصهوص موضهوعات مهذکور در مهاده      

  1بهر اسهاس مهاده    . کننده به این دعهاوی اسهت   یمطروحه و نیز ماهیت مراج، رسیدگ

راج، بهه جهرایم مهرتبط یها     دعاوی ... »دستورالعمل مذکور، دادستان مکلف به پیگیری 

ثر در اموال، مناف، و مصال  عمومی یا دعاوی راج، به خسارت وارده به حقوق عمومی ؤم

 :گردد است که در هر یک از مراج، زیر مطرح می

ملهی دادگسهتری یها    لال مطرح له یا علیه دولت ایران در دیوان بهین دعاوی حقوقی  -الف

 .ملیلال سایر مراج، قهایی بین

سسات و ؤها و میک از وزارتخانه، شرکت هر دعاوی حقوقی له یا علیه دولت ایران یا -ب

 .های حل و فصل اختالفاتالمللی یا کمیسیون نهادهای دولتی در مراج، داوری بین

ه یا علیه دولت ایران در نهادهای حل و فصهل اختالفهات وابسهته بهه     دعاوی مطرح ل -ج

 المللی های بین سازمان

دعاوی کیفری مطروحه علیه هر یک از مقامات و اشخاص حقوقی وابسته بهه دولهت    -د

   .«در هر یک از مراج، قهایی خارجی



 در حقوق کیفری ایران های عمومیصیانت از حقوق و آزادی نقش دادستان در 9397بهار، 93 فصلنامه قضاوت، شماره

  

770 

 نتیجه
احیای »و نیز « اجتماعیپشتیبانی از حقوق فردی و »قانون اساسی،  3 1بنابر تصری  اصل 

از اهم وظهایف قهوه قههاییه اسهت و در     « های مشروعحقوق عامه و گسترش عدل و آزادی
طور ویژه در بطهن قهوه قههاییه جههت تحقهق       رسد سازوکاری که بهنظر می همین راستا به

کشف جهر ،  ». پردازد، نهاد دادسرا و در رأس آن دادستان استاهداف مذکور به فعالیت می
اللهی، حفظ حقوق عمومی و حهدود اسهالمی، اجهرای     تعقیب متهم، اقامه دعوا از جنبه حق

ههای عمهومی و    که در قانون اصالح قانون تشکیل دادگهاه « حکم و رسیدگی به امور حسبیه
حفظ حقوق عمومی و »عالوه بر آن،  ذکر شده و 1681مصوب ( قانون احیای دادسرا)انقالب 

اقامه دعوای الز  در این مورد، اجرای احکا  کیفهری، انجها  امهور حسهبی و سهایر وظهایف       
پیگیری و نظارت در جرایم راج، به اموال، مناف، و مصهال  ملهی و خسهارت    »و نیز « قانونی

داخلهی،   صهالح  وارده به حقوق عمومی که نیاز بهه طهرح دعهوی دارد از طریهق مراجه، ذی     
ههای   ، قهانون احتهرا  بهه آزادی   1632مصهوب   ک.د.آ.قمصرح در « المللی خارجی و یا بین

، دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقهوق  1686مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب
هها را در  مهاف بر مواد قانونی دیگهر، دایهره وسهیعی از صهالحیت      11/1/163عامه ابالغی 

طبعاً اجرای بسیاری از این وظایف و اختیهارات، ارتبهاطی   . دهدار میاختیار نهاد دادستان قر
یابد و عملکرد مناسب دادستان در هریک های فردی و جمعی میمستقیم با حقوق و آزادی

 .های عمومی را تا حدود زیادی گسترش خواهد دادبخشی به حقوق و آزادی از آنها صیانت
ها ارتکاب جر  است یات نقض در حقوق و آزادیترین مصادیق و تجلطبیعتاً یکی از مهم

نهوعی حههور دارد نقهش     عنوان مقامی که در تمامی مراحل مقابله با جهر  بهه   و دادستان به
های دادستان در حیطهه  بر این اساس، صالحیت. نمایدغیرقابل انکاری در این زمینه ایفا می

گانهه  این مراحل شهش . استای قابل شناسایی و تحلیل گانهحقوق کیفری طی مراحل شش
پیشگیری، کشف جر ، تعقیب، تحقیق، دادرسهی و اجهرای مجهازات کهه ایفهای      : عبارتند از

. دنبهال خواههد داشهت    های عمومی را بهمناسب و شایسته آنها تهمین بهتر حقوق و آزادی
دلیل تماس  آفرینی دادستان در مراحل فوق بویژه در سه مرحله نخست بهلهذا کیفیت نقش

هیهداتی  های خاصی دارد و الز  اسهت تم های اشخاص حساسیتمساس مستقیم با آزادی و
نظهارت بهر ظابطهان، ارائهه     . عنوان متولی امر تعقیب اتخاذ گهردد  سوی دادستان بهمناسب از
ای قرارهای تأمین و امثهال  های الز  به کارکنان دادسرا، ورود و اعمال نظارت بر پارهآموزش
باشهند کهه نقشهی حیهاتی در تهأمین و تههمین حقهوق و         مزبهور مهی   جمله تمهیداتآن از
  .های شهروندان خواهند داشت آزادی
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Abstract 

In accordance with Article 156 of the Constitution, "the Judiciary has been 

the sponsor of individual and social rights," one of its major tasks being 

"reviving public rights and promoting justice and legitimate freedoms." It is 

not inconceivable that one of the most important pillars of the judiciary in 

pursuing such a goal is the prosecutor. On the other hand, the perpetration 

of crime can be regarded as the most obvious manifestation of the 

impairment of the rights and freedoms of individuals and the community, 

and the proper functioning of the prosecutor in the field of criminal law can 

broadly promote the rights and freedoms of the public. In the same vein, the 

prosecutor's authority to protect his rights and freedoms could be seen in 

various stages of the operation and reaction of the criminal system. 

Accordingly, how can criminal systems respond to the criminal phenomenon 

in six distinct phases - prevention, detection, prosecution, investigation, 

prosecution and, ultimately, the enforcement of punishment. The present 

paper seeks to examine the quality of the prosecutor's role in protecting the 

rights and freedoms in the first three stages, based on Iran's criminal law. 

Key words: Prosecutor, Public rights and freedoms, Crime, Prosecution, 

Prevention. 
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