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The debate about women and the injustices inflicted on them is a very important 

one, and the growing unfairness of girls and women all over the world shows the 

importance of paying attention to it and the need to develop an effective and 

efficient criminal policy in this field. However, the law seems to have taken general 

measures against violent crimes against women in most cases. Therefore, it is 

necessary to take principled measures for legal and criminal protection without 

discrimination and taking into account the gender of women for legal issues related 

to women, in order to ensure the necessary effectiveness of the law against women. 

Considering that women's rights are one of the most important fields of human 

rights and the position of women's rights in any society is the best indicator and 

level for measuring the position of human rights in that society, therefore, this 

research is descriptive-analytical. It examines Iran's criminal-legislative political 

approaches to the vulnerability of women victims. The purpose of this study is to 

answer the question of whether there is adequate legal, civil, financial and ... 

support for women victims or not? It has been concluded that the victimization of 

women in its specific meaning has not been adequately accepted by the Iranian 

legislature, and that women in a few cases enjoy a criminal justice system, and only 

some laws have been enacted and protected against them. Has been mostly in the 

form of a criminal and is not sufficient and convincing. 
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 چکیده

و گسییشرف ایادهده ناحقی بر  شییده ا یی بسیییار می ی های وارده بر آنان بحث و ناحقی بانوانی بحث درباره

شان بانواندخشران و  ضرورت تدودن دک  یت ام دنیا ن جهادی کارآمد و  شده ا  گر اه ی  توجه به آن و 

، در بانوانبار نسب  به در برابر جرائم خشون  ر د قانون. با ادن وجود به نظر میشده ا  مؤثر در ادن زمیهه 

ضروری . بهابرادن آنشده ا  اغلب موارد تدابیر عام و کلی اتخاذ کرده  صولی برای  شده ا  چه  تدابیر ا

 بانوانظر گراشن جهسییی  زن برای مسییائن قانونی مربو  به بدون تبعیض و با در ن قضییادیح اد  قانونی و 

شود. باتوجه به ادنشده ا   تردن از میمدکی بانوانکه حقوق ، تا کارآمدی الزم در قانون در قبال زن رعاد  

در هر اجش اعی بیشردن شیاخ  و تراز برای  یه ج جادهاه  بانوانهای حقوق بشیر و موقعی  حقوق رشیشه

حلیلی به برر ییی ت -، بر ه ین ا ییاا ادن وهوهج با روف توصییی یشییده ا یی اجش اع  حقوق بشییر در آن

. هدف از ادن وهوهج شده ا  ورداخشه  زدان ددده بانوانادران در قابن تقهیهی  –رودکرهای  یا ی جهادی 

سشه ق شده ا  ه وا خ ادن ور ج ر یدن ب شاد  ددده زدان بانوانانونی، مدنی، مالی و ... از که آدا ح اد  

طور بهبه معهی خاص آن  بانواندددگی که بیه شده ا  دا نه؟ و به ادن نشی ه ر یده  شده ا  صورت گراشه 

 قضیییادیدر موارد معدودی از نظام عدال   بانوانگذار ادران قرار نهراشه و وذدرف قانونشیییادسیییشه مورد 

و  شده ا  بوده  قضادیا بیششر در قالب هی آنان وضع شده و ح اد برخوردارند و تهیا برخی قوانین درباره

  کههده نیس .کاای و قانع

 ، ح اد ، قانون.زدان ددده بانوانجهادی تقهیهی،  شده ا  کلیدواژگان:  ی
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 مقدمه

و ط حقوقدان آل انی، از جهادی در کشورهای غربی برای نخسشین بار بیج از دو  ده ت شده ا  اصطالح  ی

شد. از نظر  قضادیوارد ادبیات حقوق  Krininalpolitiی کالدهشرد در قالب واژه( و 1803اخ )ج له اودر ب

گذار جهادی؛ مطالعه، تعیین و ویشهیاد و ائن مبارزه با بیهکاری به قانون شده ا  دانان موضوع  یادن حقوق

ای باشهد که در چیارچوب گونه، اما ادن و ائن از نظر ماهی  و نوع بادد بهشده ا  و مراجع مخشلف دولشی 

جهادی زمانی قابن اع ال بودند که جرمی به وقوع  -بهه هد. بددن ترتیب، تدابیر  ییییا یییی قضیییادیحقوق 

ها های تأمیهی در آن دوران، ادن تدابیر در م ازاتشییها ییی و اقدامویو یی  و با توجه به عدم ویدادج جرممی

؛ دعهی قضادی شده ا  جهادی، در واقع  ی شده ا  ن  یدانان از عهواشدند. وس مراد آن حقوقخالصه می

سب  به بیهکاران بوده تدبیر، تدبر و چاره شی راجع به کی ر و چهونهی اع ال آن در مقابن جرم و ن شده اندد

 (.94: 1383)حسیهی،ا  

های توان به طرز تلقی و برداشییشی که مقامتقهیهی را می شییده ا یی جهادی،  ییی شییده ا یی به دنبال بحث  ییی

گذار به چه که قانونجهادی دارند و دا آن شده ا  گذاری در قالب وضع و تصودب مشون مخشلف از  یقانون

صول راهبردی  ی142، تعبیر ن ود)ه ان،کرده ا  ما ارائه می  شده ا  (. قوه مقههه باتوجه به چارچوب و ا

اند به وضییع و تصییودب قوانین هی کردهبیدر قانون ا ییا ییی تدودن و ویج« خبرگان»گونه که م لس جهادی آن

. به عبارت کرده ا  جهادی را مشخ  می شده ا  ها و ابیارهای  یگیریوردازند و به ادن ترتیب، جی می

شی کلی  یددهر، انشخاب شود. جهادی در مراجع تقهیهی تعیین می شده ا  های  یا ی، عل ی و نیی خط م

ی م رمانه که تو ط مراجع ی دک وددده(، در زمیههقضادیو غیر قضادی بهابرادن، م  وع مشون حقوقی )اعم از

شوری تدودن میقانون صوص ه ان  شده ا  گر  یگردند بیانگذاری هر ک شور در خ جهادی تقهیهی آن ک

 (.142)ه ان، شده ا  وددده 

ها(، بلکه هیأت نه اقط مسشلیم درداا  و وذدرف مثب  هیأت )دادگاه زدان دددهتقهیهی بر حقوق  شده ا   ی

درواقع دک  شده ا  دددگان نیی هس . ادن  یر انی به بیههای ک کاجش اع )جامعه مدنی( از طردق ان  ن

های مقابله با جرم را که در طور کلی شیوه. بهشده ا  ی مدنی بر مشارک  جامعهجهادی مبشهی شده ا   ی

برای  قضادیگذار نامهد، قانونجهادی تقهیهی می شده ا  ،  یشده ا  مش لی  قضادیشون قوانین و مقررات م

عل ی تحققی  قضییادیهای عل ی و ع لی مبارزه با جرم مشو یین شییود، زدرا حقوق انشییاق قوانین بادد به روف

جهادی  شده ا  قع  یر واد بخصوصی باشد.بوده و مطالعات مرتبط با آن بادد دارای روف ش اف و مهطقی 

 های اردی و اجش اعی و حامی مهااع جامعه باشد.تقهیهی بادد مشض ن حقوق و آزادی

جهادی تقهیهی توانسشه  شده ا  تا ببیهد چه مییان  ی شده ا  باتوجه به ادن موضوع، ادن وهوهج درصدد آن 

های داشیییشه باشییید و تا چه مییان بین ادن ح اد های قانونی و مدنی و.. را ح اد  زدان ددده بانواندر قبال 

 .ا  تها ب دا عدم تها ب وجود 

 قانون م ازات ا المی

شده ی وظادف دول  های مساعد برای رشد شخصی  زن و احیای حقوق مادی و معهوی  رلوحهاد اد زمیهه

 ییرور یی  کودکان بیداری و حضییان  ارزند و وشییشیبانی از رودهه در دوران با. ح اد  از مادران بها یی 
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شده که  شده ا  ای وظی ه ششه   بانوانی مطالب به قوانین مربو  به ، در ادامهشده ا  بر دوف دول  گذا

 گذاری آشکار شود.توجیی دول  از مهظر قانونشود، تا مییان توجه دا بیاشاره می زدان ددده

 زدان ددده بانوانادران نسب  به  قضادیقانون آئین دادر ی 

ضادیآئین دادر ی  شورهای ددهر دک آئین دادر ی مردانه  ق سیاری از قوانین آئین دادر ی ک ادران ه انهد ب

و بسیییاری از مقررات آن با در نظر گراشن موقعی  و وضییعی  دک مرد مشعارف در جامعه تهظیم  شییده ا یی 

شیههشده ی جامعه ا المی نیس  و و ودهه شده ا  ی تاردخی طوالنی اند. تصور برتری مرد بر زن دارای وی

اند که از دوران بسیار هادیها تبعیضاند، بلکه ادنها را مقررات ا الم اد اد کردهنبادد تصور کرد که ادن تبیض

 اند.ی ادرانی و ا المی ههوز ح ظ شدهقددم وجود داششه و در جامعه

شأ برخی از ادن تبعیض ها دا عدم اعشبار گواهی آنان در مورد برخی از جرم بانوانها مانهد عدم اعشبار گواهی مه

که چون زن بیششر  شده ا  دا ادن باور  شده ا   بانوانبدون ه راهی با گواهی مردان، باور مردان به ضعف 

. بهابرادن کرده ا  احساا بر وی غلبه  شده ا  در مقام بیان حقیق  م کن  شده ا  تابع احساا خود 

اند، ندارند. به ای که ددده دا شهیدهگونهه انهد مردان توان بازگودی حقیق  را به بانوان که ا  ادن باور وجود 

اجازه و ارصیی  حضییور در  بانوانر یید که بر اره هم که چهین باشیید، مهشییأ آن ادن بوده که به نظر می

 .شده ا  های اجش اعی داده نشده عرصه

ی ادران و  ادر کشورها نادر شی ادن تصورات را اثبات جامعههای اخیر در در  ال بانوانحضور و ابراز وجود 

که اصوال تشخی  ی احسا ات بر عواطف نیی، اگر چهین باشد، با توجه به ادن. در مورد غلبهشده ا  کرده 

تواند با در نظر گراشن چهونهی بیان جردان امر، ، وی میشیییده ا ییی مییان اعشبار و ارزف گواهی با دادرا 

ر یید که توجییی برای تبعیض در ادن مورد ، بهابرادن به نظر میکرده ا یی شبار گواهی را ارزدابی ارزف و اع

ششه باشد، اما از جهبه به لحاظ وضعی   بانوان. در ادن زمیهه شده ا  تر ی ر  ی وضعی  مش اوتوجود ندا

 بانوانمش اوت در  های جسیی یاند. وجود ادن ودهگیهای ا ییا ییی با مردانخاص جسیی ی خود دارای ت اوت

ضادیکه از نظر اجرای مقررات آئین دادر ی  کرده ا  اد اب می هادی میان در بخج اجرای حکم ت اوت ق

اند، زدرا ادن بانوانها نوعی تبعیض به ن ع آنان و مردان وجود داششه باشد. نبادد چهین تصور کرد که ادن ت اوت

ها که با از میان راشن آن، ادن ت اوت شده ا  هادی بر زن  ت اوت در برخورد تهیا به لحاظ عاره شدن حال

هادی نیی شییود، چهین ت اوتهادی بر آنان عاره ن یی که چهین حال بانوانکه در چهانرود؛ همنیی از میان می

 (.146تا: شود)کار،بیاع ال ن ی

 زدان ددده بانوانرودکرد قوانین ماهوی ادران نسب  به 

قانون ا ا ی ج یوری ا المی ادران مبین نیادهای ارهههی، اجش اعی،  یا ی و اقصادی جامعه ادران برا اا 

 . شده ا  قلبی ام  ا المی  شده ا  که انعکاا خو شده ا  اصول و ضوابط ا المی 

صن  وم قانون ا ا ی، دول  ج یوری ا المی ادران را موظف ن وده حقوق ه ه جانبه ااراد اعم ا ز زن و ا

مرد و اد اد امهی  قضییادی عادالنه برای ه ه و تسییاوی ع وم در برابر قانون را تأمین ن ادد، زدرا امهی  ااراد 

چهین بر راع تبعیضییات ناروا و اد اد . همشییده ا یی تردن ودهگی نظام حقوقی ا ییالم از اصییولیجامعه دکی



 

 
 

3069 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
یازدهم، بهمن

 
1401

 

 بانوان. در ادن اصن بر مشارک  ا  های مادی و معهوی تأکید امکانات عادالنه برای زن و مرد، در ت ام زمیهه

در تعیین  رنوش   یا ی، اقشصادی، اجش اعی و ارهههی خودج اشاره شده و تسیین و تع یم آموزف عالی، 

آموزف و ورورف و تربی  بدنی برای ه ه چه زن و چه مرد در ت ام  طوح جیو وظادف دول  ش رده شده 

 .شده ا  

س صن بی سان در ح اد  قانون قرار دارند و از ه ه شم قانون ا ا ی ه ه ااراد اعم از زن و مرد بهدر ا طور دک

 حقوق انسانی،  یا ی، اقشصادی، اجش اعی و ارهههی با رعاد  موازدن ا الم برخوردارند. 

س  صن بی حقوق زن را در  شده ا  ، دول  موظف شده ا  ودکم قانون ا ا ی معطوف به حقوق زن ا

 ام جیات با رعاد  موازدن ا المی تض ین ن ادد. ت 

شخصی  زن و احیای حقوق مادی و معهوی  رلوحه وظادف دول  اد اد زمیهه شد  ساعد برای ر شده های م

ششیبانی از کودکان بی. ح اد  از مادران بها    رور   وظی ه ودهه در دوران بارداری و حضان  ارزند و و

 . شده ا  ل  گذاششه شده که به دوف دو شده ا  ددهری 

اد اد و امهی  قضییادی دو اصییول ددهر قانون ا ییا ییی ج یوری ا ییالمی ادران برای ه هان مورد تأکید قرار 

 بانوانای برای حضور گراشه، اما در ادن اصن با اد اد دادگاه صالح برای ح ظ کیان و بقای خانواده امهی  ودهه

 .ا  شده در محاکم و دادر ی را اراهم ن وده 

بیوه از  وی دول  بادد تأمین گردد.  بانوان رور   و  الخورده و بی بانوانکه بی ه خاص برای ض ن آن

بر تأمین حقوق مادی زن در اصن بیس  و دکم به ابعاد عاط ی و احسا ی و معهوی زن توجه شده و در عالوه

سا ات واک مادری از قویشود، زدرا عواطف و مواردی قیومی  ارزندان به مادران اعطا می تردن عواطف اح

 . شده ا  انسانی 

شورای ارهههی اجش اعی  شهیاد  شورای عالی انقالب ارهههی، به وی لذا باتوجه به جادهاه زن در قانون ا ا ی 

در نظام ج یوری ا المی ادران را تصودب کرد که  بانوانهای مهشور حقوق و مسئولی  1383در  ال  بانوان

تح   1385و در  ال  شده ا  بر قانون ا ا ی تدودن گرددده ا الیام از شردع  ا المی و مبشهیادن مهشور ب

سئولی  صه بانوانهای عهوان قانون ح اد  از حقوق و م صودب و های داخلی و بیندر عر ال للی در م لس ت

 به تأدید شورای نهیبان قانون ا ا ی ر ید. 

د توجه ودهه قرار گراشه، حق برخورداری از زندگی شادسشه و  الم  مور بانواندر قانون مذکور حقوق اردی 

. آزادی شییده ا یی جسیی انی و روانی و ویشییهیری در مقابن هرگونه بی اری و حادثه و دا تعدی مهظور شییده 

ششن اعشقاد به صونی  از تعره و عدم امهی  در دا شه و م صونی  شده ا  عهوان حق مح وظ بوده اندد . م

و زندگی خصیییوصیییی آنان از تعره غیرقانونی و حق برخورداری از عدال   بانوانثی  جانف مال و حی

سی  تأکید گرددده  ویرو مذاهب ا المی و  بانوان. حشی شده ا  اجش اعی در اجرای قانون بدون لحاظ جه

های ددهی در ان ام مرا ییم و تعلی ات ددهی و احوال شییخصییی خود واق آئین خود در نظر گراشه شییده اقلی 

 .شده ا  
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حق  بانوانهای بومی آزاد هسییشهد و از ج له حقوق اردی  اده از ووشییج و گودجشییده ا ییشادرانی در  بانوان

 .شده ا  مهدی از محیط زدس   الم بیره

های دخشران بادد گ   که آنان حق برخورداری از  رور شی شادسشه تو ط والددن ی حقوق و مسئولی درباره

ن، ووشاک، تغذده  الم و کاای، تسییالت بیداششی جی  تأمین  الم  جس انی و و حق برخورداری از مسک

روانی آنان مورد عهاد  ودهه قرار گراشه و در ابعاد تعلیم و تربی  ت ییداتی انددشیییده شییده، ه  هین نیازهای 

خانوادگی، عدم های آمیی والددن و مصییونی  آنان از خشییون عاط ی و روانی و برخورداری از راشار مالط  

سر و ح اد  و نظارت حکوم  از دخشران بی  رور   و بد رور   از ج له حقوق تبعیض بین دخشر و و

 .شده ا  مصرح در ادن قانون 

هادی دارند که حق تعیین شییرو  ضیی ن عقد و در هههام ازدواج و تشییکین خانواده حقوق و مسییئولی  بانوان

مشییشرک، حق ثب  ر یی ی ازدواج، برخورداری زن از حقوق  ضیی ان  اجرادی شییرو  مهدرج در حین زندگی

های جاری اعم از خوراک، ووشییاک، هیدهه درمان بی اری، مالی در ادام زوجی  مانهد مسییکن مها ییب، هیدهه

های ادام بارداری و شییییردهی ارزند و وشیییشوانه مالی تح  عهوان میرده دا کابین زن از ج له حقوق هیدهه

 .شده ا   ضروری و اولیه ازدواج

. زن در صییورت عدم شییده ا یی در هههام انحالل و مشارکه از نکات قابن توجه در ادن قانون  بانوانحقوق 

که از حقوق مادی خود . ض ن ادنا  امکان  ازف وس از مراجعه به دادگاه صالح حق جدادی از ه سر را 

 شده ا  حق و مسئولی  با مادر  الهی،  7شود. در خصوص حضان  و نهیداری ارزند تا  ن مهد میبیره

شده و ح اد  مالی از  وی ودر و در صورت انقضاق دا ا قا  دوران حضان ، حق مالقات با ارزند مح وظ 

سر مط ع نظر بوده و  45. در بهد ا   ادن قانون حق طرح دعوا در محاکم جی  م انع  از ازدواج م دد ه 

شود و ر صورت جدادی نصف دارادی مرد به زن داده میای ض ان  اجرادی شرو  ض ن عقد، دشده ا شدر ر

 . شده ا  حق برخورداری زن از حقوق مادی خودج در نظر گراشه شده 

شییده در  ییی بانوان: حق مشییارک  ا یی  بانوانهای اجش اعی بخج  ییوم اخشصییاص به حقوق و مسییئولی 

، ه  هین بانوانودهه درخصوص مسائن گذاری، مددرد ، اجرا و نظارت در امور ارهههی بهگذاری، قانونا  

شده های حقوق اجش اعی ال للی از ودهگیحق تبادل اطالعات و ارتباطات ارهههی  ازنده در ابعاد ملی و بین

 .ا  

مهدی از بیداشیی  محیط کار، حق د ییشر ییی اراگیر و عادالنه به امکانات ورزشییی و آموزشییی و حق بیره

ها و تسییییالت بیداشییشی و حق دارند از برنامه بانوان. شییده ا یی نون ت ردحات  ییالم از حقوق مهدرج در قا

مهد گردند. حق مهظور اط یهان کامن در ازدواج بیرههای ویشیییکی بهای و آزمادجدرمانی و خدمات مشیییاوره

بخشی مها ب ددده جس ی، ذههی، روانی و در معره آ یب از امکانات توانو دخشران آ یب بانوانمهدی بیره

شیردهی از اولود ق بیرهو ح صاً در دوران بارداری و  صو  بانوانهای حقوق اجش اعی مهدی از تغذده  الم خ

 .شده ا  ج یوری ا المی ادران بوده 
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گذار بوده و تحصییین های آموزف و ورورف و وهوهج مورد توجه قانونهای در بخجدر بخج بانوانجادهاه 

های تخصصی، حق وهوهج، تألیف و... برای ها و آموزفمیارت در آموزف عالی تا باالتردن  طوح عل ی و

 (.164-159: 1380)بکاردا،شده ا  بیهی و مهظور شده ویج بانوان

 قانون م ازات ا المی

ای که گونه، بهشده ا  ای مششش  را به کار گراشه گذار در وضع قوانین و مقررات شیوهر د قانونبه نظر می

دابهد، نبوده و ها ناظر به جرائ ی با ماهی  خاص که اعلب، علیه ناتوانان ارتکاب میانهاریا ییا ییاً طیف جرم

گذار در مورد دک جرم دو رودکرد کامال مهدی و انس ام هسشهد. حشی در مواردی، قانونطور ع ده ااقد نظامبه

نسییب  به جرائم  قضییادیگذار مهد قانونگیری آگاهانه و قاعدهمش اوت را اتخاذ کرده که حاکی از عدم موضییع

شیییده وذدر و نیازها و خودددگان آ ییییبگذار از بیهارتکای علیه ناتوانان و نیی عدم شیییهاخ  صیییحیح قانون

 زدان دددهمهد به ناتوانان خود را به صورت نظام قضادیگذار ح اد  . ه  هین قانونشده ا  های آنان ها ش

هادی را به مهظور ح اد  از ادن انهاریای جرمه و  لیقهده ا شکرطور وراف بلکه بهشده ا شمعطوف نکرده 

گذار، ناظر به ها صییراحشاً از  ییوی قانونانهاری. حشی در ادن موارد نیی جرمشییده ا یی دددگان ان ام داده بیه

 ان دددهزدطور ض هی و از مواد قانون م ازات ا المی و با ت سیری مبشهی بر ح اد  از ناتوانان نبوده، بلکه به

صبغهمی شید. به نظر می زدان دددهای توان به مواد قانونی،  ضادیر د که حقوق محور بخ ماهوی از لحاظ  ق

و حشی در مواردی  شییده ا یی قصییور ورزدده  زدان دددهمهظور ح ات از مها ییب به قضییادیوضییع قوانین 

گذار به طوری که قانوناع ال کرده، به قضییادیآمیی را در مقادسییه با  ییادر تابعان حقوق هادی تبعیضح اد 

 (.128: 1384)راد یان،شده ا  دددگان توجه نکرده وذدری بیهآ یب

 زدان ددده بانوانرودکرد قوانین شکلی ادران نسب  به 

 کی ریقانون آئین دادر ی 

شورهای ددهر دک آئین د کی ریآئین قانون دادر ی  سیاری از قوانین دادر ی ک ادر ی مردانه ادران ه انهد ب

و بسیییاری از مقررات آن با در نظر گراشن موقعی  و وضییعی  دک مرد مشعارف در جامعه تهظیم  شییده ا یی 

که در ادن قانون نیی، ه انهد قوانین ماهوی، برتری مردان نسب   شده ا  اند. نشی ه ادن شیوه نهرف آن شده

شیود  بانوانبه  شیهه تاردخی طوالنی  .شده ا  کامال م صور برتری مرد بر زن دارای وی و ودهه  شده ا  ت

ها اند، بلکه ادنها را مقررات ا یییالم اد اد کردهجامعه ا یییالمی نیسییی  و نبادد تصیییور کرد که ادن تبعیض

 شده ا  .اند که از دوران بسیار قددم وجود داششه و در جامعه ادرانی و ا المی ههوز ح ظ هادیتبعیض

شأ ها دا عدم اعشبار گواهی آنان در مورد برخی از جرم بانوانها مانهد عدم اعشبار گواهی برخی از ادن تبعیض مه

که چون زن بیششر  شده ا  دا ادن باور  شده ا   بانوانبدون ه راهی با گواهی مردان، باور مردان به ضعف 

. بهابرادن کرده ا  اا بر وی غلبه احس شده ا  ، در مقام بیان حقیق  م کن شده ا  تابع احساا خود 

اند، ندارند. به ای که ددده دا شهیدهگونهه انهد مردان توان بازگودی حقیق  را به بانوانکه  ا  ادن باور وجود 

اجازه و ارصیی  حضییور در  بانوانر یید که بر اره هم که چهین باشیید، مهشییأ آن ادن بوده که به نظر می

 . شده ا  های اجش اعی داده نشده عرصه
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های اخیر در جامعه ادران و  ادر کشورها نادر شی ادن تصورات را اثبات در  ال بانوانحضور و ابراز وجود 

شد، باتوجه به ادنشده ا  کرده  سا ات بر عواطف نیی اگر چهین با شخی  . در مورد غلبه اح صوال ت که ا

با در نظر گراشن چهونهی بیان جردان امر، تواند ، وی میشیییده ا ییی مییان اعشبار و ارزف گواهی با دادرا 

ر یید که توجییی برای تبعیض در ادن مورد . بهابرادن به نظر میکرده ا یی ارزف و اعشبار گواهی را ارزدابی 

به لحاظ وضعی   بانوان. در ادن زمیهه شده ا  وجود نداششه باشد، اما از نظر جهبه جس ی، وضعی  مش اوت 

س ی خود دارای ت اوت سشهد. وجود ودهگیخاص ج س ی مش اوت در های ا ا ی با مردان ه  بانوانهای ج

ضادیکه از نظر اجرای مقررات آئین دادر ی  کرده ا  اد اب می هادی میان در بخج اجرای حکم ت اوت ق

ادن  اند، زدرابانوانها نوعی تبعیض به ن ع آنان و مردان وجود داششه باشد. نبادد چهین تصور کرد که ادن ت اوت

ها که با از میان راشن آن ادن ت اوت شده ا  هادی بر زن ت اوت در برخورد اقط به لحاظ عاره شده حال 

هادی نیی شییود، چهین ت اوتهادی بر آنان عاره ن یی که چهین حال بانوانکه در چهانرود، همنیی از میان می

 شود.اع ال ن ی

 زدان دددههای ح اد  از مالک

کرده تعیین  زدان دددهها به صیورت مسیشقیم جی  ح اد  از ، برخی از ادن مالکاصیول دادر ییبر ا یاا 

. البشه ناگ شه ن اند کرده ا  را مورد ح اد  ح اد  قرار  زدان دددهصورت غیرمسشقیم و برخی ددهر به ا  

که ت اوتی در بین زن و  شده ا  . ادن مسأله از بُعدی مثب  شده ا  بیششر ادن موارد بین زن و مرد مششرک 

که شرادط زن و مرد هرگی دکسان نیس ، چه از مهظر جس ی، ، چراشده ا  اند، از بُعدی مه ی مرد قائن نشده

 چه روحی و چه مادی.

 هادی مسشقیمح اد  -

 الف( ضرورت حضور وکین

و د شهاه قضادی روند  زدان دددهعهوان رابط میان بادد دک دا چهد ن ر باشهد که به قضادیاصوالً در طول ارادهد 

و د ییشهاه قضییائی روند  زدان دددهگیری کههد و اطالعات ورونده را کسییب و به ر یییدگی به ورونده را وی

سب و به ر یدگی به ورونده را وی شید کههد و اقداماتی  زدان دددهگیری کههد و اطالعات الزم ورونده را ک گو

ک ک  زدان دددهتوانهد به دههد. دقیهاً بیشردن کسییانی که در ادن زمیهه میحقوقی الزم را در مورد ورونده ان ام 

جهبه  زدان دددهادران تعیین وکین از جانب  قضییادیبر ییانهد وکالی دادگسییشری هسییشهد. در مقررات دادر ییی 

ضادیتواند از آغاز تا وادان ارادهد می زدان دددهو  ا  تخییری  شد )ماده  ق ششه با قانون  69وکین به ه واره دا

 شده ا  محدود نشده  قضادیدر هیچ دک از مراحن  زدان ددده( و تعداد وکالی 1378 قضادیآئین دادر ی 

شد. ضرورت حضور وکین از جانب می زدان دددهو  ششه با  زدان دددهتواند وکین دا وکالی خود را به ه راه دا

. در اکثر موارد شده ا  غیرقابن انکار  زدان دددهدر ح اد  از  شده ا  واردی از ج له م قضادیدر ارادهد 

شی از ورداخ  حقهیدهه شکن میشده ا شرا در  زدان دددهالوکاله، های نا صشی دچار م ن ادد.  اده از چهین ار

ششری را در تعیین وکین در اخشیار چه قانونچهان سییالت بی ضرورت برطرف قرار دهد ادن  زدان دددهگذار ت

 ت ادن بیششری به تعیین وکین خواهد داش . زدان دددهشود و می
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 رداد اموال و اشیاق شده ا شب( 

شیای مشعلق به  صرف  زدان دددهبازگرداندن اموال و ا شده زدان دددهکه در اکثر ارتکاب جرم از ت اند از خارج 

و  1370قانون م ازات ا المی  10شود )ماده رعاد  می قضادیکه در دادگسشری  شده ا  ج له تشرد اتی 

رداد اموال شده ا شگذار برای ر د که قانونای که به نظر می(. نکشه1378 قضادیقانون آئین دادر ی  111ماده 

رداد اموال حاصله از جرم در شده ا ش. نخس  در موردی که صراحشاً حکم به شده ا  و اشیاق دو روده قائن 

جا نیازی به رعاد  تشرد ات دادر ی مدنی از ، در ادنشده ا  تکلیف شده  ادیقضض ن حکم محکومی  

صدور حکم  شده ا  حیث تقددم دادخو ض ن  شکوائیه، در  س  و به موجب  شرد ات آن نی و رعاد  ت

در باب  1375قانون م ازات  667رداد اموال داده خواهد شیید)برای ن ونه ماده شییده ا ییشحکم به  قضییادی

، مطالبه اموال مسشلیم رعاد  تشرد ات شده ا  رداد اموال تصردح نشده شده ا شمانی که به  رق (. دوم: ز

 شده ا  خواهد بود. درواقع زمانی که نیاز به تقددم دادخو شده ا  دادر ی مدنی از حیث تقددم دادخو

عی  موجود بیشر . باتوجه به وضشده ا  رداد اموال ناشی از جرم بر عیده مقام قضائی گذاششه شده شده ا ش

رداد شده ا شصورت جامع و اراگیر وضع ن ادد و روده واحدی را برای که مقهن چهین ح ادشی را به شده ا  

یم به رعاد  دددگان برخی از جرائم در د یییشر یییی به اموال خود ملتا بیه کرده ا ییی اموال و اشییییاق اد اد 

 تشرد ات بیششری نباشهد.

 دعوای ع ومیاجازه طرح دعوای خصوصی ض ن  -

سب  به طرح دعوای خصوصی در ض ن دعوای ع ومی امری  زدان دددهم از بودن  که مقهن آن  شده ا  ن

تواند می زدان دددهتواند شاکی و مدعی خصوصی باشد. بر ادن ا اا می زدان دددهو هر  شده ا  را وذدراشه 

قانون آئین  11و  9گذار ادران در مواد خسییارت ناشییی از جرم را مطالبه ن ادد. قانون قضییادیدر حین دعوای 

 ابق، که ت ادیی  9قانون اخیر برخالف ماده  9. ماده شده ا  به ادن موضوع ورداخشه  1378 قضادیدادر ی 

بین شاکی و مدعی خصوصی قائن شده بود، شخصی را که از وقوع جرمی مشح ن ضرر و زدان شده دا حقی 

. ماده شده ا  ه ا ش، مدعی خصوصی و شاکی کرده ا  را مطالبه میاز قبین قصاص و قذف ویدا کرده و آن 

صردح می 1378قانون  11 شاکی می کرده ا  نیی ت ضادیتواند وس از آغاز ویهرد که مدعی دا  ، مدارک خود ق

 .کرده ا  را به مرجع تعقیب ارائه 

 هشده ا شصدور قرار تأمین خو شده ا  درخو -

تواند تأمین ضرر و قرار گراشه و او می زدان دددهکه در اخشیار  شده ا  از ابیارهادی ه دکیشده ا شتأمین خو

توان ه را میشده ا ش(. قرار تأمین خو1378 قضادیقانون آئین دادر ی  74)ماده  کرده ا  زدان خود را تقاضا 

در زمیهه تض ین و تسیین  زدان دددهگذار برای حکم به ش ار آورد که قانوندکی از  از و کارهای ح ادشی به

. قطعی بودن قرار و عدم حق اعشراه برای مشیم تض ین شده ا  دابی به جبران خسارت در نظر گراشه د  

ششری را برای  شده بود، اما م دداً در  کرده ا  اد اد می زدان دددهبی ض ین در ماده مذکور وذدراشه  و ادن ت

شکین دادگاه صالح قانون ت صوب های ع ومقانون ا شکین دادگاه 1381ی و انشقالب م های ع ومی و )قانون ت

 .شده ا  ( لغو و حق اعشراه مشیم بر آن اد اد شده 1381انقالب 
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 زدان دددهتحقیق از  -

های مخشلف رودداد تواند اطالعاتی را در خصییوص جهبهکه می شییده ا یی مع وال بیشردن کسییی  زدان ددده

 شده ا  شود، ادن دنبال می زدان دددهاز اهداای که در تحقیق از دکی م رمانه به مقامات تحقیق ارائه دهد.

ضی تحقیق و مراجعه زدان دددهکه  شد و میان قا ششه با ضی دا سشقیم به قا شود.  زدان دددهی م اد اد ارتبا  

ضادیودهه در مواردی که تعقیب امر بهابرادن و به شاکی صورت وذدر  ق شکاد   ، تحقیق شده ا  مشعاقب بر 

زدان که ح اد  تواند به کشف حقیق  و درک صحیح از چهونهی وقوع جرم بیه امد. با توجه به ادناز او می

شارک   ددده صن م که  کرده ا  ، لذا اد اب میشده ا  وار شده ا شدر ارادهد عدال   زدان دددهبر واده ا

ششه و در ویشرا  ورونده به بشواند حقادق و نهرانی زدان ددده های خود را مطرح ن ادد تا از طردق مشارک  دا

ضادیقانون دادر ی  124. ماده کرده ا  مقام تحقیق ک ک  ضوع می 1378 ق وردازد و حدود آن را به ادن مو

در جلسییات تحقیق بر عیده مقام  زدان ددده. مطابق ادن ماده تشییخی  ضییرورت حضییور کرده ا یی ذکر می

 زدان دددهجی در موارد ضروری بادد اجشهاب شود تا موجبات امشهاع  زدان دددهو از احضار  ده ا  شتحقیق 

ضادیاز مراجعه به د شهاه عدال   شیود هم رعاد  می ق شود. موارد مذکور در مورد  سا اراهم ن شود. چه ب

ن ادد مانی، مالی و عاط ی میهای زو شیود را دچار هیدهه زدان دددهموقع و دا خارج از روال عادی، احضار بی

 شود. می زدان دددهو ادن امر باعث عدم ت ادن شیود جی  حضور در تحقیقات و مکم به 

 احضار دا جلب شیود و مطلعین واقعه -

در صورت عدم حضور برای بار  کرده ا  شیود و مطلعین واقعه در صورت لیوم تو ط مقام تحقیق احضار 

شود و انش اعی شود. چهین اقدامی موجب تسیین و تسردع روند تحقیقات میدوم، د شور جلب آنان صادر می

صور  زدان دددهکه برای  به ادله اثباتی جرم  زدان دددهکه امکان د شر ی به  شده ا  ، ادن شده ا  قابن ت

ششر می ضادیبرا اا قانون آئین دادر ی  شود.بی شخی  خود دا با معرای 1378ق سانی را که به ت ضی ک ، قا

( دا اعالم مقامات مربو ... برای روشیین شییدن اتیام الزم بداند، برابر اصییول مقرر احضییار زدان دددهشییاکی )

طور جداگانه و بدون حضور مشیم (. ه  هین، قاضی از هر دک از شیود و مطلعین به148)ماده  کرده ا  می

 (.82-68: 1383)آخوندی،(151)ماده  شده ا  ها در صورت لیوم بالمانع تحقیق م دد و مواجیه آن

 های غیر مسشقیمب( ح اد 

 نسب  به مشیم قضادیصدور قرار تأمین  -

ضادیقرار تأمین  صلی از شده ا  که مقام تحقیق مکلف به ان ام آن  شده ا  از اقداماتی دکی ق . هدف ا

ضروری  ضور در مواقع  ضور به موقع مشیم و ح سردع روند ت شده ا  صدور ادن قرار ح حقیقات، که در ت

صدور و اجرای حکم مؤثر  سات و  شده ا  دادر ی،  و از طرف ددهر در صورت عدم حضور مشیم در جل

ضادیورداخ  خسارت از محن تأمین  زدان دددهصدور حکم محکومی  مالی در حق  مالی ورداخ  خواهد  ق

زدان ی چهین ح ادشی اد اد حس امهی  در (. نشی ه1378 قضییادیقانون آئین دادر ییی  145و  140شیید )مواد 

ضادیکه د شهاه عدال   کرده ا  . وقشی احساا شده ا   ددده کرده جی  احیای حقوق وی تالف می ق

و موانعی را برای جلوگیری از تضییع حقوق بر  ر راه  کرده ا  گیری میو در ادن زمیهه با مشیم  خ  ا  
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ششر در د شمشیم قرار می سارت از دهد تا او بی قرار گیرد موجبات اط یهان  زدان دددهرا و موقعی  جبران خ

 نسبشاً اراهم خواهد شد.  زدان دددهآرامج 

 جلب مشیم -

جلب مشیم برای حضییور در تحقیقات ویشییرا  روند تحقیقات را به دنبال خواهد داشیی . هرچهد که هدف 

ه دا شده ا ش، اما در هر صورت خوا  شده تر برخی ابیامات اصلی از جلب مشیم روشن  اخشن هرچه  ردع

تر به مشیم ح اد  حقوقی برد. امکان د شر ی بیششر و  ردعاز جلب مشیم  ود می زدان دددهه شده ا شناخو

گر گردد، که ادن نشانشود و بالتکلی ی و انشظار ناشی از عدم حضور مشیم مرت ع میمحسوب می زدان دددهاز 

قانون  117. با توجه به ماده شده ا  عهوان ارد  ییم در امر تعقیب به ان دددهزداحشرام به جادهاه و مهیل  

، مشی انی که وس از احضار حاضر نشوند، گواهی حضور ن ر شهد به د شور قاضی 1378 قضادیآئین دادر ی 

 .کرده ا  جلب 

 ت شیج و ضبط اوراق و اشیای مشعلق به مشیم و ثب  مکال ات تل هی وی -

ها و  ییادر اشیییای مشعلق به مشیم و ه  هین مرا ییالت وسییشی، مخابراتی، صییوتی و نوشییشه تحصییین اوراق و

تصییودری مربو  به مشیم که راجع به واقعه جرم دا مؤثر در تحقیقات باشیید جی  کشییف حقیق  و تک ین 

صورت می سیین ان ام آن  شف حقیق  تحقیقات و ت ششر ک ض ین هرچه بی گیرد و مهظور از چهین اقداماتی ت

شرا  ده ا  ش شیین احراز اتیام میو به تبع آن وی شده در ورونده مه ر به ت گردد. در ادن میان های حاصن 

طور مسشقیم مورد ح اد  قرار نهراشه، اما به تبع اقدامات ان ام شده و ویشرا   ردع به زدان دددههرچهد که 

 قضادیقانون آئین دادر ی  104وجب ماده شود. به مورونده تض ین د شر ی او به ابیارهای ح ادشی بیششر می

شف 1378 صودری مربو  به مشیم برای ک صوتی و ت سشی، مخابراتی،  ، هرگاه، ت شیج و بازر ی مرا الت و

شد، می شیاق را توقیف کرد. ه  هین، کهشرل تل ن ااراد عالوهجرم الزم با بر موارد امهیشی، برای احقاق توان آن ا

 )تبصره ه ان ماده(. شده ا  ( م از دددگاناشخاص )از ج له بیه

 حضور در تحقیقات -

ضادیبه موجب قانون آئین دادر ی  تواند هههام معادهه محن و تحقیقات محلی و ت شیج می زدان ددده1378 ق

شد )مواد  ششه با ضور دا ضور در تحقیقات، (. در واقع با ویج99و 78و بازر ی مهازل و اماکن ح بیهی حق ح

تواند مشارک  اعال داششه ( و در برخی موارد می73)ماده  ا  اجازه مشارک  در ارادهد تحقیق را  زدان ددده

 (.134-126: 1384()آشوری،205و  91باشد )مواد 

ی م رمانه بدانیم، دول  )با جهادی را وا خ  ه یده و کارآمد به وددده شده ا  ی  یحال اگر ودهگی بادسشه

ضادی -بازوان تقهیهی های موجود( دو ضلع دک الهوی مطلوب اجرادی خود( و جامعه مدنی )با ه ه ظرد یا -ق

شکن  ضادی و زدان دددهی . بددن ترتیب در حوزهکرده ا  از آن  شها ی نیی دول  در  ه  طح تقهیهی، ق

د، زدرا ی ع ن بپوشاندددگان جامهی مدنی در دک  طح مشارکشی به ح اد  از بیهاجرادی بادد در کهار جامعه

ای از کهشرل و وا ییخ به وددده م رمانه در تعردف دددگی جلوهدددگان رههذر ویشییهیری از بیهح اد  از بیه
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جهادی از دک  و گوناگونی و گسشردگی  شده ا  های  ی. ادن چهدگانهی الدهشده ا  جهادی  شده ا   ی

ان امد که تصیییودر آن در وب میدددگان از  یییوی ددهر به تر ییییم دک الهوی ح ادشی مطلح اد  از بیه

گیرد، ادن الهوی جهادی رنگ واقعی  به خود می شیییده ا ییی ی  ییییگ شههای ویجچارچوب هر دک از الده

 . ا  کم وهج گونه مطلوب د  

 قضادیح اد   -1

تردن گونه ح ادشی که چون در روزگار ما از رههذار جرم انهاری به گواهی تاردخ حقوق  هشی قضادیح اد  

د    قضادیگه د. در ح اد  جهادی تقهیهی می شده ا  شود، در چارچوب  یووشج قانون شهاخشه میدر 

 توان تصور کرد:کم چیار حال  را می

  اده قضادیالف( ح اد  

بیهی دک انهاری هر راشار مهع شییده را که نیازمهد ویج، جرما یی ای زدان دددهجا که هر جرمی اصییوال از آن

. نکشه میم در ادن مورد که ا  توان می قضادی، ح اد  شده ا   قضادی  و مع وال ض ان  اجرای مشخ

شده نبادد از چشم قانون ض ان  اجرای مها ب برای راشار جرم انهاری  . شده ا  گذار دور ب اند، گیدهج 

ادن گیدهج  گذارد. در یییشیگیرنده و ح ادشی قانون را عقیم میگذار در ادن لغیف بلغید، نقج ویجاگر قانون

سشهی مها ب به بیره ض ان  اجراها ب س م  ششها  مهدی از دک نظام  ه یده و م ی دک ، چون اگر تهیا دا

نظام عدال  جهادی ضیی ان  مانهد حبس، جیای نقدی و تازدانه باشیید، کامیابی ویو ییشه و مسییل ی به ه راه 

 نخواهد داش . 

 تشدددی قضادیب( ح اد  

شده  قضادیی دک ح اد  تردن گونهمها ب  اده قضادییهی دک ضکان  اجرای بانهاری ه راه با ویججرم

صلح ا   ض ان  اجراها به ادن ح اد   کرده ا  های  یا ی جهادی گاهی اد اب می، م شددد  که با ت

ضادی شود. ادن تدبیر گونه ق شانده  شددد عیهی ی ودههجامه ع ن وو -217: 1383)اردبیلی،شده ا  ای از ت

شخ   (، که219 ضادیح اد   زدان دددهتأکید بر  ی ی ماده. برای ن ونه بر وادهکرده ا  از او را دنبال می ق

ربادی تا  ییال باشیید کی ر بیه آدم 15تر از وائین زدان دددهچه  یین چهان 1375قانون م ازات ا ییالمی  621

 (.30: 1384شود)بخشیاری،حداکثر کی ر قانونی تشددد می

 ودهه دا ااشراقی قضادیج( ح اد  

ضادیی ح اد   ومین جهبه ضعی  آ یبانهاریبه جرم ق شده ناظر  زدان دددهشها انه های ودهه بر واده و

ضادیی ح اد  . نکشه می ی که دربارها   شده ( ادن زدان دددهو کدکان  بانواندددگان خاص )مانهد از بیه ق

ضادیهای تا از وا خ کرده ا  جهادی اد اب می شده ا  که اگرچه  ی ا   ی آخردن جهادی و به مهیله ق

رو نیی ه ه مقرراتی را ودهه کرام  انسانی را نشان دههد. از ادنهادی که بهتا در جرم ا  گذاران را وامیقانون
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و  بانوانی کرام  انسییانس کههدهانهاری برای راشارهای نق جرم شییده ا یی ادران  ییی قضییادیکه در قوانین 

 (.59ادم)ه ان، ودهه دا اقشراقی ت سیر کرده قضادیاند، در چارچوب دک ح اد  بیهی شدهکودکان ویج

 داردنباله قضادید( ح اد  

ض ان  اجرای انهاری را ه راه با ویجنام جرماگر  از و کاری به ضادیبیهی دک  ضادیگرانی گاه ح اد   ق  ق

بیهی ضیی ان  اجراهای ددهری برای ن ونه از نوع مدنی ار با ویجگذدر وی آن قانون شییده ا یی بدانیم، م کن 

ضباطی و مانهد آن شاند. ادن  از و کار از آن زدان دددهها به ح اد  از اداری ان ض ان  جامه ع ن بپو جا که 

صوالً در وی جرم شده ا ض ان  اجرای اجراهای داد ضادیمع والً  –انهاری دا دک  توان ح اد  آدد میمی -ق

 .ا  دار دنباله قضادی

 ح اد  مالی -2

ح اد  . ا  هادی که که به دلین ودهگی شده ا  های مالی دددگان، ح اد های ح اد  از بیهدک از گونه

 زدان دددههادی که هادی مانهد برگرداندن مال، ورداخ  وول دا هیدههمالی ترج ان جبران خسییارت مادی از راه

طور کلی جبران . بهشیییده ا ییی به دنبال رودداد جرم محش ن شیییده و نیی ورداخ  غرام  از رههذر دول  

باشد ه  هان  زدان دددههای ه از جرم به دارادیشده ا شبه دنبال آ یب برخ شده ا  خسارت مادی م کن 

اما درباره جبران   ییرچشیی ه بهیرد، زدان دددههای بدنی دا روانی وارد به از آ یییب شییده ا یی که م کن 

شم میآ یب به ه ین  شده ا  ها خورد، برآورد ناوذدری مطلق مالی آنهای عاط ی گرادج برتری که به چ

شورها اگرچه جبران آ یب سیاری از ک اند، اما به های بدنی وذدراشههای روانی را در کهار جبران آ یبجی  ب

شییده های مادی وذدراشه شییده وذدری مالی خسییارتجبران اند. در ادران همهای عاط ی نپرداخشهترمیم آ یییب

های ع ومی و انقالب در قانون آئین دادر ی دادگاه 9ی و ماده 1370قانون م ازات ا المی  9ی )ماده ا  

 خورد.های معهوی نامی به چشم ن ی(، اما از خسارت1387 قضادیامور 

 ح اد  عاط ی و حیثیشی -3

. ا  را نیی به ه راه  زدان دددههای مادی، ازردگی خاطر ششه از خسارتکه هر جرمی گذ شده ا  روشن 

های خیید و در جرمادن آزردگی خاطر که از آ یییب به عواطف و احسییا ییات ارد دا حیثی  شییخ  برمی

شده شود که از آ یب روانی جده میا ش« درد و رنج عاط ی و حیثیشی» ا  های گوناگونی مخشلف بازتاب

که در روان ارد  شده ا  ها ای از بی اریروانی نوعی نار ادی دا اخشالل و به  خن ددهر گونه. آ یب ا  

شییده ی قوای ذههی معطوف به هوف، حااظه و عاط ه که از م  وعه شییده ا یی آدد و روان عبارت وددد می

 .کرده ا  عداد و کی ی  راشاری شخ  را مشخ  میا ش

دددگان ان ام های عاط ی بیهکه برای ترمیم درد و رنج شده ا  ای نهشها اهای روانح اد  عاط ی، ک ک

شها ان مشخص  تض ین کرد، اما مهد از روانکاوان بیرهشها ان و روانشود و ویج از هر چیی نقج روانمی

صار آن در د   رواناه ی  نقج روان ص  شها ی در ح اد  عاط ی هرگی به معهای انح شها ان مشخ

س .  اندازی دددگان ددروز با راهتر از بیهان ام دههد که خود ویج شده ا  های عاط ی را م کن ح اد نی
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ششیبان عاط ی بیههای ک ک به بیهان  ن شهد، دددگان ه واره ادن امکان را در میان بهدند که و دددگان امروز با

های ر از هر کس ددهر درد و رنجدددگی را چشیییده بیشتردن ت ربه بیهبه عبارت ددهر  ییخن کسییی که بیج

 . کرده ا  تواند به او ک ک ای د و میکهونی را می زدان ددده

ماند که راشه راشه مثابه نوزادی میجهادی مشارکشی به شده ا  در نظام عدال  جهادی ادران از آن جادی که  ی

شها انه های روانرههذر ک ک، ح اد  عاط ی از شده ا  ی عدال  به دنبال جادهاه واقعی خود در عرصه

سئولی  مدنی ا  ن ود چهدانی ن سارت راه 1339. در ادران هرچهد قانون م سارت، از ج له خ های جبران خ

گذاران ما ( و ضیییرورت جبران آن ه واره در ددهر موراد تأکید قانون10ی بیهی کرده بود )مادهمعهوی را ویج

شییده نامی از ان برده نشییده  1387 قضییادیهای ع ومی و انقالب در امور بوده، در قانون آئین دادر ییی دادگاه

های معهوی به چشییم هادی برای باز دااشن جادهاه خسییارت، اما در  ییطح روده قضییادی به تازگی تالفا یی 

 دددگان ک ک خواهد کرد.گ ان به ح اد  عاط ی و حیثیشی از بیهخورد که در صورت ویشرا  بیمی

 ح اد  حقوقی -4

بیهی  از و کارهادی برای احقاق ادن حقوق و برآورده کردن نیازهای از ویج شده ا  د  حقوقی عبارت ح ا

ششن وکین در دددگان بهبیه سیین آن در  را ر ارادهد جهادی. تدابیری مانهد حق دا سارت و ت ودهه جبران خ

ضرر و زدان و ویج شرادط آن، حق  را ر ارادهد جهادی، حق طرح دعوای  وهوهج از  شده ا  درخوبیهی 

سشن  ضرر و زدان، معاف دان صورت ناتوانی وی از ورداخ  آناز هیدهه زدان دددهدعوای  ها های دادر ی در 

های دددگان به ر ی ی  شیهاخشه شیود، ن ونهای از ح اد  حقوقی مشیخ  برای بیههای برجسیشهو... ن ونه

نیی از حق  191ی حق گیدهج وکین مدااع، ماده 185ی هخورد: مادای از ادن ح اد  به چشم میهکرده ا شورا

ادن حق را به تحقیق از گواهان نیی  196ی برد، مادهبرای تحقیق در دادگاه نام می زدان ددده شییده ا یی درخو

داند که حق دا وکین دا ن ادهده قانونی او را دکی از اشیییخاص می زدان ددده 239ی دهد، مادهگسیییشرف می

از هیدهه دادر ی  زدان دددهمعاای   شده ا  حق درخو 301ی وهوهج دارند و  ران ام ماده شده ا  درخو

 . شده ا  وذدر دانسشه را با شرادطی امکان

ی که نه تهیا در مقابله شیده ا ی دددگان ی ک ک به بیهناگ شه ن اند که ح اد  حقوقی بخج می ی از برنامه

شرک  اع سارت و بهالآنان با آ یب عاط ی، بلکه به  طور تر آنان در ارادهد جهادی، به د   آوردن جبران خ

ی ع ن ووشاندن که در آ ان کردن دا جامه شده ا  دددگان ه از بیهشده ا شهادی برخکلی مقابله با دشواری

از . ه  هین ح اد  حقوقی دکیا ییی های ددهر ح ادشی مانهد عاط ی دا ح اد  مالی بسییییار نقج به جهبه

سشهجلوه جهادی  شده ا  ی دک  یکه نقج آن در هر چیار الده شده ا  ی دک الهوی ح ادشی های برج

ه ح اد  کرده ا شهای ورا. در نظام عدال  جهادی ادرانف گذششه از جلوهشده ا  مطلوب به روشهی آشکار 

ش هیری در ددهر الده شده ا  حقوقی در  طح  ی شرا  چ های جهادی تقهیهی جادهاه چهدانی از آن و وی

های ع ومی و انقالب امکان توان ددد. اگرچه با تصییودب قانون تشییکین دادگاهجهادی ن ی شییده ا یی  ییی

ادن قانون:  10دددگان از خدماتی مانهد واحدهای ارشییاد و معاضییدت قضییادی اراهم شییده )ماده مهدی بیهبیره

صال کههده به ادن نامه اجرادی آن( ح م باالی مشی ان و محکومان مراجعهآئین 30-31و مواد  28/7/1381حی ا

 یییشاند، وانهیی خدمات ادن واحدها در دددگان از خدمات موجود را میمهدی مطلوب بیهواحدها امکان بیره
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شکاد تر برای امور ابشدادی و  ادهع ن بیج شود و بهابرادن واحدهای نامه صرف میای مانهد تهظیم الدحه دا 

 . ا  تر های حقوقی میمدابهد که به ح اد دادشده ک شر م ال آن را می

 ح اد  اجش اعی -5

دددگان وذدر خود از ج له: بیهکه جامعه بادد از حقوق بهیادی اعضیییای آ ییییبحق امهی  اجش اعی؛ دعهی ادن

های اصیلی دک نیی در کهار حق امهی  اجش اعی، واده مهدی از  یطح زندگی مها یب. بیرهکرده ا ی ح اد  

از هر چیی از رههذر . ح اد  اجش اعی بیجکرده ا ییی مدار را تشیییکین  زدان دددهنظام ح اد  اجش اعی 

اندازی شیییده دا برخی از نیادهای دددگان راهووشییید که به ابشکار خود بیهها دا نیادهادی جامه ع ن میان  ن

شون ودهه جرمها، بهای جرمدددگان وارهکههد. بیهاندازی میها را راهها آنر  ی دا وزارتخانه بار مانهد های خ

سی، گاهی با راه سرآزاری، ت اوز جه دددگانی دددگان خاص، به ح اد  از بیهها ک ک به بیهاندازی ان  نه 

کاوان شییها ییان و روانگیری از روانهای جبران خسییارت دا بیرهاندازی صییهدوقتر با راهوردازند که ویجمی

 (.223-218: 1384بروجردی،دهد)گودرزیهای مالی دا عاط ی را نیی ووشج میمشخص  ک ک

 زدان ددده بانوانوظادف د شهاه قضادی در مقابن 

را نسب  به نقج و امکاناتی که  زدان دددهکه د شهاه قضادی بادد  شده ا  ی د شهاه قضادی ادن اولین وظی ه

تواند جا مشاوره قضادی می. در ادنکرده ا  ، نسب  به ارادهد دادر ی و مسائن قضادی آگاه ا  ر اخشیار د

گونه دااع کهی. توانی از ادن حقوق خودت ادن، به او بهودد که تو میکرده ا یی ک ک شییادانی ب زدان دددهبه 

ای به او وارد شده، که صدمه کرده ا  ، نبادد ارد احساا کرده ا  وهاهی و  ردرگ ی نبادد ارد احساا بی

، نبادد شده ا  گو نیس . دومین وظی ه تسردع در ارادهد دادر ی خسارتی به او وارد شده و کسی هم وا خ

زدان که بادد به بر ادنکه عالوه شده ا  جردان دادر ی طول بکشد و ارد به حقج نر د،  ومین وظی ه ادن 

توانی بر ا ییاا مشییورت و ه راهی وکین حق  را بهیری و به داری، تو می بهوئیم تو خق وکین گراشن ددده

ضادی بادد برای بیه شود. ه  هین د شهاه ق شدهدددگان در طول دادر ی ک کوکین داده  ها ی آنهای مطالبه 

شکالت بیه ضادی بادد تدابیر الزم را برای راع دا کاهج م ، ه ا  کرددددگان اتخاذ را اراهم بیاورد، د شهاه ق

شیان، امهی  . امهی  خودشیان، امهی  خانوادهکرده ا ی ها ح اد  در صیورت نیاز از زندگی خصیوصیی آن

 .ا  ها را از مقابله به مثن و انشقام باز ها آنبر ادنو عالوه کرده ا  شیودشان را تأمین 

ضادی  صدور شده ا  صدور حکم مها ب هم از وظادف ددهر د شهاه ق ، کرده ا  ک اد  ن ی. البشه تهیا 

 د.دددگی ارد را الشیام بخشتواند بیهکه می شده ا  بلکه قطعی  در اجرای آن از ج له اموری 
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 نشی ه

ی اول بادد در درجه زدان ددده بانواناز  قضییادیکه برای ح اد   شییده ا یی باتوجه به مطالب آمده روشیین 

که  شییده ا یی تقهیهی مطلوب و قابن اجرادی را تهظیم ن ود. در بسیییاری موارد تصییور بر ادن  شییده ا یی  ییی

؛ ادن واقعی  که ا ییی انهاری و وضیییع م ازات برای جرائم مالزمه ح اد  تقهیهی از قربانیان تهیا با جرم

ادی و ت ام اجیای مهدند بادد در ه ه ارکان قضییدددگان مانهد مشی ان و بیهکاران از حقوق مشییخصییی بیرهبیه

ضادینظام عدال   ض ین ح اد  ا ا ی از قربانیان ق ، درونی و نیاددهه گردد. در ادن میان نقج دادر ان در ت

دابی به ادن ح اد  ا ا ی نقج از هرچیی در د  طرای دادرا بیج. بیشده ا  بسیار برجسشه و حساا 

توان از دادرا انشظار را باشد بیشر می ی در د  ی مهس . از طرف ددهر اگر قوانین ودهها  کههده تعیی 

ش  تا برواده شاند. در کهار نقج دادر ان، تأثیر های قانونی بر ح اد  از قربانیان جامهی مالکدا ی ع ن بپو

سشری به مدار نبادد جهادی قربانی شده ا  ودهه نیروی انشظامی دا ولیس را در چارچوب دک  یضابطان دادگ

 کرد. ناچیی برآورد

شان دادهوهوهج ضابطان با قربانیان میمها ن ضاد اند که راشار  مهدی آنان از نظام عدال  تردن مییان  ه ج ر

ضادی که اگر د شهاه عدال  در راشار با قربانیان و برآورد کردن نیازهای  شده ا  . در ادن جا شده ا   ق

س . دددگی اولیه کمشود که آثار آن از بیهواقع میدددگی دومین جا و وذدراشهی آنان کوتاهی ن ادد بیهبه تر نی

که نیازمهد بر ادنجهادی عالوه شییده ا یی درچارچوب  ییی قضییادیدابی به الهوی ح اد  در حقیق  د یی 

ردیی دقیق جی  ارائه طلبد. برنامه، بودجه و امکانات مالی را نیی میشییده ا یی ردیی دقیق و مهسیی م برنامه

های جهادی مذکور، نیازمهد ان ام وی ادج شده ا  های  یبر رعاد  چارچوبلوب عالوهرودکرد ح ادشی مط

شخی  که برواده شده ا  مدار از قربانیان انی قربانیشده ا شملی دا  ی آن بشوان آثار و نیازهای قربانیان را ت

های اجرادی در تدودن د شهاهگذار و  ادر ها را ارزدابی و اجرا ن ود. معطوف کردن توجه قانونداد و  پس آن

 . شده ا  بسیار مؤثر  قضادیو اتخاذ رودکرد ح اد  
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