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  **عباس تدین- زادگان حسنعلی مؤذن

  )27/7/93: تاریخ پذیرش - 20/7/92: تاریخ دریافت(
  

  چکیده
زن و مـرد و عـدم   المللی، احتـرام بـه حقـوق     یکی از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه بین

اند در وضع قوانین و مقررات داخلی خود تـا  کشورها تالش کرده. تبعیض بر اساس جنسیت است
دهـد از رهنمودهـا و   هـاي داخلـی اجـازه مـی    واحـوال حـاکم بـر نگـرش     آنجا که شرایط و اوضاع

این راستا، در  وبیش در قانونگذار ایران و فرانسه نیز کم. الملل استفاده کنند دستاوردهاي جامعه بین
قلمرو حقوق کیفري شکلی بنا به مالحظـات زیسـتی و جسـمانی ویـژه بـانوان، قـوانین و مقـررات        

آمیز نسبت به متهمان و مجرمان زن است، وضع  متفاوتی را که حاکی از سیاست ویژه افتراقی ارفاق
ها به نفع زنان و در طور کلی، در آیین دادرسی کیفري ایران و فرانسه، برخی از تفاوت به. اندکرده

هاي حقوقی مزبور، خأل قوانین حمایتی  حال، در نظام درعین. مقام حمایت از آنان وضع شده است
آنچـه از مـوارد خـاص    .ویژه در مرحله تحقیقات پلیسی و نزد مراجع تحقیق، مشهود است خاص به

حکـام کیفـري   تبعیض جنسیتی در نظام دادرسی ایـران در خصـوص ادلـه اثبـات دعـوا و اجـراي ا      
گیـري از  رویـه قضـایی، بهـره   شود، از طریق سیاست جنایی تقنینی مدبرانه، تحـول در  مالحظه می

سازي و ایجاد تعـادل بـین    هاي موجود در آراي فقها و تصویب مقررات موردي در یکسان ظرفیت
بیمه اجباري هاي دینی و مسلمانان و نیز اصالح قانون  حقوق زنان و مردان درمورد تعیین دیه اقلیت

مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري راجع به لـزوم پرداخـت یکسـان دیـه قربانیـان زن،      
  .الذکر، قابل رفع است ناشی از حوادث وسایل مزبور با مردان، و الغاي خصوصیت مصادیق فوق

  
آیین دادرسی کیفري، زنان، سیاست افتراقی، اجراي احکـام، ادلـه   : واژگان کلیدي

  ت دعوا، تبعیض جنسیتی، شهادت شهوداثبا
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  مقدمه
در مجموعه قـوانین کیفـري کـه در هـر جامعـه، متکفـل حفـظ و حراسـت از اساسـی تـرین           

شود، مقررات آیین دادرسی کیفري در حفظ و حراسـت از نظـم    ها و هنجارها قلمداد می ارزش
منظـور   بـه . است دیدگان و حقوق دفاعی متهمان از اهمیت خاصی برخوردار عمومی، حقوق بزه

اند هرگاه به کشوري گام حفظ حقوق فردي، اهمیت آیین دادرسی کیفري تا آنجاست که گفته
هـا   هاي فردي و ارزش و اعتباري که جامعه بـراي آن نهادید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادي

این  قائل است بودید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفري آن کشور مراجعه کنید چرا که
مقررات شکلی، تبلور حقوق و آزادهاي افراد جامعه و بـه دنبـال برقـراري تعـادل و تـوازن میـان       

هنر آشتی میان منافع «به همین علت، آیین دادرسی کیفري، . منافع اجتماع و شهروندان آن است
  )Pradel,2000.p2(.شود قلمداد می» عمومی و منافع متهم

المللی، مسئله حفظ و رعایت حقوق  ورد توجه جامعه بینامروزه یکی از موضوعات مهم و م
در عرصـه  . زنان و مراعات تساوي حقـوق زن و مـرد و عـدم تبعـیض بـر اسـاس جنسـیت اسـت        

هاي زیادي در جهت تثبیت فرهنگ تساوي حقوق بین زن و مرد و رفع نگـرش  المللی تالش بین
المللی متعددي در ایـن   و اسناد بینآمیز در عادات و رسوم و قوانین و مقررات شده است  تبعیض

المللـی، دول   بر اساس این اسناد و تعهدات بـین . ها رسیده است زمینه تدوین و به تصویب دولت
اند که در وضع قوانین و مقررات و عملکرد خود، تبعیض بر اسـاس جنسـیت و   عضو متعهد شده

هاي ها بر اساس تفاوتو تفاوت دیدگاه سنتی تحقیر موقعیت و مقام انسانی زنان را کنار گذاشته
) 22، 1379مهرپـور، . (طبیعی بین زن و مرد و اقتضـائات آن در انجـام وظـایف و تکـالیف باشـد     

المللی در این راستا، منشور ملـل متحـد، اعالمیـه جهـانی حقـوق بشـر، میثـاق        ترین اسناد بین مهم
، اجتمـاعی و فرهنگـی و   المللـی حقـوق اقتصـادي    المللی حقوق مدنی و سیاسـی، میثـاق بـین    بین

  .درنهایت، کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان است
میثاق  3در مقدمه منشور سازمان ملل بر تساوي حقوق بین زن و مرد تأکید شده است و ماده 

المللـی حقـوق اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی بـه        المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین بین
اسـت تـا در اسـتفاده و    هـاي عضـو خواسـته     ه جهانی حقوق بشـر، از دولـت  اعالمی 12دنبال ماده 

اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی،     گانه یعنی حقـوق مـدنی، سیاسـی،    کارگیري این حقوق پنج به
برابري زنان و مردان را تأمین و تضمین کنند؛ هر چند در برخی موارد به لحاظ معیار جنسـیت و  

) 15، 1384مهـرا، (.هـا بـه عمـل آمـده اسـت      خاصـی از آن  هـاي ویژگی جسمانی زنان، حمایـت 
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رسد زن و مرد به لحاظ حقوق مدنی و سیاسی و پیامدهاي اعمال این حقوق،  بنابراین، به نظر می
هـا را در   ها و خصوصیات جسـمانی زنـان کـه آن   زمان به لحاظ ویژگی با یکدیگر برابرند اما هم

اي ازجملـه  هـاي ویـژه  دهـد، بایـد از حمایـت   مـی  پذیرتري نسبت به مـردان قـرار   موقعیت آسیب
  .هاي کیفري برخوردار شوندحمایت

اند در وضع قوانین و مقررات ملی خود تا آنجا که در حقوق داخلی نیز کشورها تالش کرده
دهـد از رهنمودهـا و   هاي داخلی اجازه مـی  ها و دیدگاهواحوال حاکم بر نگرش شرایط و اوضاع

) 8ماده (حق بر احترام به زندگی خانوادگی . المللی استفاده کننداي و بینطقهدستاوردهاي اسناد من
) 14ماده (ویژه بر مبناي جنسیت  و ممنوعیت تبعیض، به)6ماده (و برخورداري از دادرسی عادالنه 

هاي اساسی مورد تأکید قرار گرفته است و در کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادي
  )1384،11امیرارجمند،.(اندها شده تحادیه اروپا ازجمله فرانسه، ملزم به تبعیت از آندول عضو ا

الحقـوق   بر اساس متمم قانون اساسی مشروطه، اهالی مملکت ایران در مقابل قانون، متسـاوي 
هستند و این بدین معنا بود که در همه شئون زندگی ازجمله در حقوق کیفري و فرایند دادرسی 

مند شوند و برخـورد قـانونی،   دیده و گواه باید از حقوق برابر بهره منزله متهم، بزه ان بهزنان و مرد
قـانون اساسـی جمهـوري اسـالمی ایـران نیـز ضـمن تأکیـد         . قضایی و پلیسی با آنان یکسان باشد

طور یکسان در  ، همه افراد ملت، اعم از زن و مرد را به) 21اصل (مستقل و خاص بر حقوق زنان 
مایت قانون قرار داده و برابري حقوقی زن و مرد را در چـارچوب مقـررات اسـالمی قابـل     پناه ح

ایـن شـیوه نگـرش و برداشـت باعـث شـده تـا        ) . 20و  4اصـول  (تعریف و تفسـیر دانسـته اسـت    
قانونگذار ایرانی احکام متفاوتی را در قوانین عادي درمـورد زنـان نسـبت بـه مـردان، در قـوانین       

پذیري زنان نسبت به مردان و بـا توجـه    حال، به لحاظ آسیب اند؛ اما درعینعادي به تصویب برس
هـاي کیفـري خاصـی را از رهگـذر     ها و خصوصیات جسـمانی آنـان، گـاهی حمایـت    به ویژگی

منشـور حقـوق و   . بینـی نمـوده اسـت   هاي مستقل و وضع قوانین شکلی خـاص پـیش  انگاريجرم
. ایـران نیـز در ایــن راسـتا گـام برداشـته اســت     هـاي زنـان در نظـام جمهــوري اسـالمی     مسـئولیت 

منظور پیشـگیري از جـرم    حق برخورداري از تدابیر قانونی و حمایت قضایی به«) 1384،11مهرا،(
هاي مربوطـه و  گذاري دستگاه ، تکلیفی در سیاست»و ستم به زنان درخانواده و جامعه و رفع آن

حـق برخـورداري زنـان از    « 1.شـود وب مـی هاي کالن محسریزيدر وضع تدابیر قانونی و برنامه
                                                                                                                            

شـوراي عـالی انقـالب     1383شـهریور،   31هاي زنان در نظام جمهوري اسالمی ایـران، مصـوب   منشور حقوق و مسئولیت.1
  .132فرهنگی، ماده 
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تخفیف قانونی از نظر میزان مجازات یا معافیت از آن و یا نحوه اجرا در صورت ندامت و اثبـات  
  1.نیز توصیه شده است» توبه زنان بزهکار در زمان بارداري، شیردهی و بیماري

ویـژه کنوانسـیون    بـه  المللـی  قانونگذار فرانسوي نیز در راستاي اجـراي اسـناد و تعهـدات بـین    
در قوانین کیفري مـاهوي،  ) 14و  8، 6مواد (هاي اساسی اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادي

هـاي  انگـاري  ضمن محکومیت ایجاد تمایز میان اشخاص به دلیل جنسیت و منع تبعیض، بـا جـرم  
... و  عنف، قوادي، روسـپیگري  هاي جنسی، تجاوز بههاي مختلف مانند خشونتخاص در حوزه

  )Borricand,2008,89(.در مقام حمایت کیفري از زنان برآمده است
قانونگذاران ایرانی و فرانسوي در قلمرو حقوق کیفري شکلی نیز بنا به مالحظـات زیسـتی و   

آمیـز  جسمانی ویژه زنان، قوانین و مقررات متفاوتی را که حاکی از سیاست ویژه افتراقـی ارفـاق  
در حقـوق کیفـري ایـران بـاوجود اینکـه      . انـد ن زن اسـت وضـع کـرده   نسبت به متهمان و مجرما

جنسیت نباید در اعمال قواعد حقوقی نسبت به اشخاص تأثیري داشته باشد، چرا که اشخاص بـه  
حکم اصل برابري قانون باید موقعیت یکسانی داشته باشند، قانونگذار، بنا به مالحظاتی که حتـی  

ویژه در مرحله بـازجویی و اجـراي مجـازات میـان      دارد، بهگاهی ریشه در قواعد فقهی و شرعی 
هاي جنسی زنـان و موقعیـت خـانوادگی    ویژگی2.زنان و مردان، قائل به تبعیض مثبت شده است

  .بینی کندآنان موجب شده تا قانونگذار، مقررات متفاوتی را در راستاي حمایت از آنان پیش
صـراحت میـان زنـان و مـردان در      نیز هرچند بهدر میان مقررات آیین دادرسی کیفري فرانسه 
ویژه  دیدگان بهشود، اما در مقام حمایت از بزهفرایند دادرسی کیفري تبعیض و تفاوتی دیده نمی

و  3هاي کیفري خاصی به عمل آمده اسـت بار، از بانوان حمایت قربانیان جرائم جنسی و خشونت
تا معیار جنسیت از دیدگاه تبعیض مثبـت   در فرایند رسیدگی به دعاوي کیفري تالش شده است

  )           1391،29تدین،. (مورد توجه قرار گیرد
ها بـه نفـع زنـان و در    اي از تبعیضطور کلی در آیین دادرسی کیفري ایران و فرانسه، پاره به 

ها وضع شده است کـه درمـورد مـردان بـه لحـاظ طبیعـت خـاص جسـمی و          مقام حمایت از آن
هـا ریشـه در دیـدگاه و    البته در برخی از مـوارد نیـز ایـن تبعـیض    . حاظ نشده استفیزیکی آنان ل

مقـررات آیـین   . هـاي آنـان وجـود داشـته اسـت     رویکرد منفی دارد که نسبت به زنـان و توانـایی  
                                                                                                                            

  .142همان، ماده .1
  .131و  288، مواد 1378قانون آیین دادرسی کیفري، .2

3. Art.706-34, c.pr.pén.
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ویـژه   دادرسی کیفري را اعم از مقرراتی که در قانون آیین دادرسی کیفـري یـا دیگـر قـوانین بـه     
هاي مثبت و منفی مقـررات آیـین   توان از این دو منظر یعنی نگرشمی قانون مجازات آمده است

  .دادرسی کیفري نسبت به بانوان مورد بررسی قرار دارد
هاي مثبت نسبت به زنان بـه لحـاظ    فرضیه مقاله حاضر این است که وجود مقررات ناظر به نگرش

نین دادرسـی ایـران و   روحی و وضعیت خاص آنان، امري پسندیده است کـه در قـوا   - شرایط جسمی
بینـی برخـی از مقـررات پلیسـی و قضـایی خـاص زنـان         حـال، پـیش   درعین. فرانسه قابل مشاهده است

هـاي قضـایی    مشـی رویـه   با توجه به خـط . ضرورت دارد که در قوانین دادرسی دو کشور مفقود است
زنـان و لـزوم   موجود و اتخاذ سیاست جنـایی تقنینـی مدبرانـه، رویکردهـاي منفـی در زمینـه شـهادت        

پرداخت نصف دیه زن مقتول به قاتل مرد براي اجـراي قصـاص در نظـام دادرسـی ایـران، قابـل رفـع        
هـا یـا اقـدامات تـأمینی و تربیتـی در فراینـد       فاصله زمانی وقوع جرم تا خاتمـه اجـراي مجـازات   . است

جراي حکـم  هاي کیفري به پنج مرحله مهم کشف، تحقیقات مقدماتی، تعقیب، دادرسی و ارسیدگی
با توجـه بـه موضـوع مزبـور، در ایـن      ) 1379،38و آخوندي، 1388،658زادگان، مؤذن.(شودتقسیم می

مقاله در آغاز، رویکردهاي مثبت قانونگذار ایرانی و فرانسوي را نسـبت بـه زنـان در مرحلـه کشـف و      
ار داده و نحو اجمـال مـورد بررسـی قـر     تحقیقات مقدماتی، دادرسی به معنی اخص و اجراي حکم به 

بینی مقررات خاصی در برخی اقـدامات پلیسـی و قضـایی و در خاتمـه بـه بعضـی        در ادامه، عدم پیش
  1. کند، خواهیم پرداخت مقررات که نگرش منفی به حقوق زنان را تداعی می

  
  رویکرد مثبت به زنان در فرایند دادرسی کیفري. 1
  مرحله کشف و تحقیقات مقدماتی . 1-1

مبتنـی بـر رعایـت    «االصول، کشف جرم و اجـراي تحقیقـات بایـد     رسی کیفري علیدر فرایند داد
قوانین و بـا حکـم و دسـتور قضـایی مشـخص و شـفاف صـورت گیـرد و از اعمـال هرگونـه سـالیق            

هاي اضافی و بـدون ضـرورت   شخصی و سوءاستفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت یا بازداشت
. دیدگان در فرایند دادرسی تأمین و تضمین شـود راد و حقوق بزهو حیثیت و شرافت اف 2»اجتناب شود

  ) 1391،25تدین،(
                                                                                                                            

مهرا، نسـرین،   .زن و حقوق کیفري.در . زن در آیین دادرسی کیفري). 1384.(رحمدل، منصور: ك.براي مطالعه بیشتر،ن.1
.انتشارات سلسبیل: تهران

.1، بند شماره 1383هاي مشروع،قانون احترام به آزادي.2
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هـاي مشـروع و حفـظ حقـوق شـهروندي،      ماده واحده قانون احترام به آزادي 4بر اساس بند 
. رعایت اخالق و موازین اسالمی در جریان تحقیقات، کشـف و تعقیـب جـرایم ضـروري اسـت     

هـاي  کند در تحقیق و بازجویی از زنان در جریان رسـیدگی موازین اخالقی و شرعی ایجاب می
هاي دینی، ضـوابط  منظور حمایت و احترام به مقررات شرعی و ارزش کیفري، از یک طرف، به

و قواعد خاصی رعایت شود و از طرف دیگر، به جهت حفظ کرامت بانوان و آسایش و امنیـت  
به همـین علـت،   . دیدة زن انجام پذیرد شروانی آنان، اقدامات الزم توسط ضابطان قضایی آموز

قانون آیین دادرسـی کیفـري، رعایـت مـوازین شـرعی در بـازجویی از متهمـان زن را         130ماده 
توان هاي دینی میهاي اسالمی و آموزهبدیهی است با تکیه به ارزش. ضروري اعالم نموده است

ن مرد، همراهی، انتقال، اعـزام  را در عدم لمس بدن بانوان توسط مأمورا» رعایت موازین شرعی«
طور کلی انجام تحقیق و بازجویی از بانوان توسط مـأموران   و بدرقه آنان توسط مأموران زن و به

. قانون جدید آیین دادرسی کیفري بازتاب یافته اسـت  42این موضوع در ماده . زن مشاهده نمود
انجـام  ... دیـدة زن   ابطان آمـوزش توسط ضـ .... بازجویی و تحقیقات از زنان «بر اساس این ماده، 

منظـور   بـه « تواند انجام این اقدامات را بر عهـده بگیـرد،   و ضمن اینکه بازپرس خود می» شودمی
تواند به ضابطان دادگستري انجام می» دیده یا خانواده او در برابر خطرات احتمالیحمایت از بزه

  1.برخی از اقدامات احتیاطی را دستور دهد
ویـژه در   به 2و بازرسی در امور کیفري، قانونگذار، مسئولین تحقیق را به رعایت احتیاط در تحقیق 

شـوند،  دیـده یـا مجـرم قلمـداد مـی     زنان بزه 3اي از این جرایم،مواجهه با اعمال منافی عفت که در پاره
ی هاي خاصـ دیدگان و حفظ شئون اخالقی اجتماع، محدودیتمکلف نموده و در مقام حمایت از بزه

حفـظ  «بنابراین تفتیش و بازرسی بایـد بـا   ) 1387،152خالقی،.(را در فرایند رسیدگی ایجاد کرده است
وجـوه شـرعی آن ایجـاب    ویـژه   که رعایـت ایـن مـوازین بـه     4صورت پذیرد» موازین شرعی و قانونی

نمایـد در برخـورد بـا بــانوان از اقـداماتی کـه خـالف اصــول و ضـوابط شـرعی و اسـالمی اســت          مـی 
بازرسـی  «: داردالیحه حمایت از حریم خصوصی مقـرر مـی   13اري شود و به همین علت، ماده خودد

  )1385،37جعفري،. (»درمورد زنان توسط زن به عمل آید... بدنی افراد باید 
                                                                                                                            

  .97قانون جدید آیین دادرسی کیفري، ماده .1
  .8، بند 1383هاي مشروع،قانون احترام به آزادي .2
  .242و 221،238، مواد 1392،قانون مجازات اسالمی .3
  .142قانون جدید آیین دادرسی کیفري، ماده .4
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بر اساس ماده مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفري فرانسـه، دادرسـی کیفـري بایـد منصـفانه      
دیدگان را در جریان دادرسی تضمین کننـد و تـدابیري کـه در    بزهباشد و مراجع قضایی، حقوق

ایـن نگـرش در   . شوند، نباید حیثیت و شـرافت افـراد را مخـدوش کنـد     فرایند دادرسی اتخاذ می
دیـده و بزهکـار    جریان دادرسی از زمان کشف جرم تا اجراي حکم نسبت به زنان و مـردان بـزه  

منظور  نهادهاي مدنی در جریان امور کیفري به مداخله) Guinchard,2005,385. (شوددنبال می
هـاي جنسـی و خـانوادگی، جـرایم     دیـدگان خشـونت   ویـژه بـزه   حمایت و پشـتیبانی از بـانوان بـه   

. بینی شده اسـت  بار و قربانیان تبعیض جنسی در قانون آیین دادرسی کیفري فرانسه پیش خشونت
را اجـرا و اعمـال   » راي مـدعی خصوصـی  شـده بـ   حقوق شناخته«توانند ها میاین نهادها و انجمن

 2-2بـر اسـاس مـاده     1.عنوان شاکی خصوصی، اقامه دعواي کیفـري کننـد   کنند و در حقیقت به
هـر انجمنـی کـه بـر اسـاس اساسـنامه، موجودیـت خـود را         «قانون آیین دادرسی کیفري فرانسـه  

گی اعـالم کـرده   هـاي خـانواد  هاي جنسی و خشونتسال در زمینه مبارزه با خشونت حداقل پنج
ها و لطمات عمـدي بـه   شده براي مدعی خصوصی راجع به آسیب تواند حقوق شناختهباشد، می

و از » را به کار بندد... هاي جنسی، آدم ربایی و حیات و تمامیت جسمانی، تجاوز و دیگر آسیب
ینـه مبـارزه بـا    ها که در زمگونه انجمن به این 2-6ماده . دیده اقامه دعواي کیفري نمایدطرف بزه

کـه تبعـیض بـر     دهد تا درصـورتی کنند، اجازه می تبعیض بر اساس جنس یا اخالقیات فعالیت می
عنـوان شـاکی و مـدعی خصوصـی در      اساس جنس، وضعیت خانوادگی و اخالقیـات باشـد، بـه   

اي از زنـان و اطفـال، تحـت حمایـت کیفـري ایـن       طیـف گسـترده  . فرایند دادرسی دخالت نماید
و در مرحله اعـالم جـرم و تحقیقـات مقـدماتی نقـش      ) Vergès,2005,91(رار داشته ها ق انجمن

  2.فعال و مؤثري دارند
دیـدگان   در مرحله تحقیقات پلیسی و تحقیقات مقدماتی، قانونگـذار، ایـن حـق را بـراي بـزه     

هاي جنسی به رسمیت شناخته است کـه از حقـوق خـود    ها و تبعیض دیدگان خشونت ویژه بزه به
هـاي  هـاي دولتـی یـا انجمـن    هاي انجمـن هاي کیفري مطلع شوند و از کمکایند رسیدگیدر فر

دیـدگان و حتـی   دیـدگان یـا رجـوع بـه کمیسـیون جبـران خسـارات وارده بـه بـزه          کمک به بـزه 
  3.مند شوندبرخورداري از معاضدت قضایی با بیمه حمایت حقوقی بهره

                                                                                                                            
1. Code de procédure pénale, 2009,Art.2-2, 2-3 et 2-6.

.قانون جدید آیین دادرسی کیفري 66ماده .2
3. Code de procédure pénale ,2009,Art .53-1 et 75
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اضـی تحقیـق بـه کمـک واحـد تعلیـق و       باشـد، ق دیـده آن زن  در جرایمی کـه مـتهم یـا بـزه    
» هـر نهـاد صـالح   «صالح حمایت قضایی از جوانـان یـا    ها یا واحد ذيبازپروري اداره امور زندان

کنـد و درمـورد متهمـان     دیگري، وضعیت مادي، خانوادگی و اجتماعی اشخاص را بررسـی مـی  
.جویدن نهادها استمداد میها از ای کننده بازپروري اجتماعی آن براي تحقیق درباره تدابیر تسهیل

هرچند توسل به این مراکز و نهادهـا مخـتص بـه بررسـی وضـعیت زنـان نیسـت، در ایـن مرحلـه          
هاي فعال در زمینه حمایت از بانوان، رأساً یا با دعوت مسئولین عدالت بسیاري از نهادها و انجمن

  1.یابنددیده در جریان تحقیقات حضور میکیفري یا بزه
هاي کیفري از بانوان در آیین دادرسی کیفري فرانسه، قاضی تحقیق حـق  مایتدر راستاي ح

دارد در جریان نظارت قضایی از متهم بخواهد این موضوع را توجیـه کنـد کـه آیـا در وظـایف      
هـا را پرداخـت   هاي مالی و یارانهها، کمکطور منظم، نفقه خانوادگی و زناشویی مشارکت یا به

نگذار در دوران کنترل و نظارت بر مـتهم، حمایـت معنـوي و مـادي از     درحقیقت، قانو 2.کندمی
اي براي سنجش و محک متهم در ایـن فراینـد قـرار داده اسـت و الـزام مـتهم بـه        بانوان را وسیله

منزلـه رفتـاري    بـه «توجیه این تعهد را در راستاي نگرش قانون مجازات که جـرم تـرك انفـاق را    
تأمین مالی اشخاصی که بر اسـاس وابسـتگی خـانوادگی بـه      ناقض تعهدات حقوقی فرد نسبت به

  .، ضروري دانسته است)1384،41مهرا،(» اندوي وابسته
  

  مرحله دادرسی. 1-2
بـودن   اصـل علنـی  . بودن محاکمات است هاي کیفري، علنییکی از قواعد حاکم بر دادرسی

تـرین تضـمینات حقـوق     هـم یکی از م 3دادرسی که در قوانین ایران، ریشه در قانون اساسی دارد،
بـودن،   علنـی «دانان کیفري فرانسه معتقدنـد   به همین علت، حقوق. شوددفاعی متهم محسوب می

بـودن مـذاکرات بـراي مصـالح      ترین تضمینات حقوق دفـاع اسـت؛ اهمیـت علنـی     یکی از محکم
توان اعتمـاد  شود، چگونه میبه عدالتی که محرمانه انجام می. عمومی تقریباً به همان اندازه است

بـودن   قانون آیین دادرسـی کیفـري، اصـل بـر علنـی      188مطابق ماده ) 1377،627استفانی،.(»کرد
اي از مصـالح ازجملـه حمایـت از اخالقیـات و امنیـت      محاکمات است اما قانونگذار، بنا به پـاره 

این . دصورت غیرعلنی برگزار شو روانی اجتماع، به دادگاه اجازه داده است تا جلسه دادرسی به
                                                                                                                            
1. Ibid,Art.81
2. Ibid,Art.138.al.16

  .165انون اساسی، اصل ق.3
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مــذاکرات و جلســه دادرســی . شـود رویکـرد در فراینــد دادرســی کیفــري فرانسـه نیــز دیــده مــی  
بـودن در تحقیقـات اختصاصـی و ضـروري بـراي       مگـر علنـی  «شـود  صورت علنی برگـزار مـی   به

 306مـاده   1.»رسیدگی مانع ایجاد کند و یا به کرامت یـا منـافع اشـخاص ثالـث لطمـه وارد آورد     
بـودن   مذاکرات، علنی است مگر اینکـه علنـی  «:دارد ی کیفري فرانسه مقرر میقانون آیین دادرس

بنابراین در فرایند دادرسی در حقوق کیفري ایـران  . »جلسات براي نظم و اخالق خطرناك باشد
بـودن   شـود مگـر اینکـه قانونگـذار، علنـی     صورت علنـی برگـزار مـی    و فرانسه، جلسه محاکمه به

شـود  با مطالعه رویه قضایی هر دو کشور معلوم مـی . منع کرده باشد رسیدگی را بنا به مالحظاتی
ویـژه در جـرایم منـافی عفـت و      ها بـه  منظور پاسداشت اخالق حسنه و صیانت از کرامت انسان به

بنـابراین  . بـودن جلسـات داده شـده اسـت     اجازه سـري ) ,334Guinchard,2008(جرائم جنسی 
یت دادرسی منصفانه برشمرده شده است، گاهی به دلیل بودن دادرسی از لوازم رعا هرچند علنی

بـودن محـدود شـده اسـت و آنجـا کـه        نظم عمومی یا اخالق حسنه یا امنیت عمومی، ایـن علنـی  
منظور احترام به شهروندان اجتماع و حفظ جایگـاه   گیرد، بهها مورد تهدید قرار می کرامت انسان

و منزلت بانوان کـه بـه دلیـل وضـعیت جسـمانی و       ویژه احترام به شأن ها به فردي و اجتماعی آن
شـناختی نسـبت بـه مـردان از موقعیـت متفـاوتی برخـوردار هسـتند،          فیزیولوژیک و عوامـل روان 

آسیب پـذیري زنـان   )1387،50نژاد، رحیمی(.از این اصل عدول شده است) 1383،526معظمی،(
ته حمایت هاي ویژه اي قرار می که بیش از هر چیز در بزه دیدگی آنان نقش دارد، زنان را شایس

دیـدگی قضـایی    ویژه بـزه  دیدگی دوباره زنان به پیشگیري از بزه) 1384،24رایجیان اصلی،. (دهد
دیـده و چـه    کند که از زنان، چه در مقام شاکی و بـزه  هاي کیفري ایجاب می در جریان دادرسی

. هاي مناسب به عمل آیـد  عنوان متهم در سطح سیاست جنایی تقنینی و قضایی کشور، حمایت به
توانـد   هـاي کیفـري مـی    هـا در بسـتر دادرسـی    گفتـه، یکـی از ایـن حمایـت     بنا به مالحظات پیش

شـاید  . صورت غیرعلنی و بـدون حضـور تماشـاچی باشـد     برگزاري جلسات محاکماتی بانوان به
کـه   کنندگان قانون جدید آیین دادرسی کیفري را در جـرایم منـافی عفـت    بتوان رویکرد تدوین

گونه جرائم را ممنـوع   دادن تصویر یا رونوشت از اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقیقات در این
گونـه جـرایم کـه     دیـدگان ایـن  بر حفظ اخالقیات جامعه، حمایـت از بـزه   عالوه 2اند،اعالم کرده

  .اغلب زنان جامعه هستند دانست

                                                                                                                            
1. Code de procédure pénale , Art.199

  .100قانون جدید آیین دادرسی کیفري، ماده .2
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دیـدگان جـرایم   مایت بهتر از بزهمنظور ح قانونگذار فرانسه در قانون آیین دادرسی کیفري به
دهند، فصولی از قانون را بـه موضـوع   ها را زنان تشکیل می قوادي و جنسی، که بیشتر قربانیان آن

اختصـاص داده و  2»جـرایم جنسـی  «و  1»تعقیب، تحقیق و دادرسی در جرایم با موضوع قـوادي «
اوراق «انـدازي مرکـز    راه .مقررات خاصی را در مقام حمایت از زنان و اطفال وضع نموده اسـت 

  .توان دراین راستا دانسترا می3سجل قضایی ملی خودکار مرتکبین جرایم جنسی
  

  مرحله اجراي حکم . 1-3
بـرداري از دادرسـی   اجراي حکم، آخرین مرحله دادرسی کیفري و درحقیقت، مرحله بهـره 

بـه   300تـا مـاده    278باب پنجم قـانون آیـین دادرسـی کیفـري ایـران از مـاده       . شودمحسوب می
حـال، برخـی از مـواد قـانون مجـازات اسـالمی نیـز         درعین. موضوع اجراي احکام پرداخته است

براي بررسی رویکرد مثبت قانونگذار ایـران  . اندموضوع اجراي مجازات را مورد توجه قرار داده
نحوه اجراي احکام هاي نامه بر دو قانون فوق، باید آیین به بانوان در اجراي احکام کیفري، عالوه

ها مـورد بررسـی    نامه اجرایی سازمان زندان بندي زندانیان و همچنین آیین و نحوه تفکیک و طبقه
  .قرار گیرد
االجرا یعنی احکامی را که باید فوراً پـس   قانون آیین دادرسی کیفري، احکام الزم 278ماده 

ر مقام بیان لـزوم اجـراي فـوري    همین قانون نیز د 283ماده . از قطعیت اجرا شوند برشمرده است
وجـه   هـیچ  عملیات اجراي حکم پس از صـدور دسـتور دادگاه،شـروع و بـه    «:احکام آورده است

شود مگر در مواردي که دادگاه صادرکننده حکم در حدود مقررات، دستور توقف متوقف نمی
، دسـتور  »تدر حدود مقـررا «تواند یکی از مواردي که دادگاه می. »اجراي حکم را صادر نماید

بـر  . قانون آیین دادرسی کیفري اسـت  288ماده ) الف(توقف اجراي حکمی را صادر نماید، بند 
اساس این مقرره، با توجه به وضعیت جسمانی و خاص بانوان، اجراي مجازات در ایـام بـارداري   

  .یا نفاس یا استحاضه با تأخیر مواجه است
جم، قتل، صلب، اعدام و شالق موضوع ماده نامه نحوه اجراي احکام قصاص، ر آیین«6ماده 

نیـز  » 4/9/1382هاي عمومی و انقالب در امور کیفـري مصـوب    قانون آیین دادرسی دادگاه 293
. شـود در ایام بارداري و نفاس زن ، حکم اعدام یا حد یا قصاص نفـس اجـرا نمـی   «: کندبیان می

                                                                                                                            
1. Art.706-34, c.pr.pén.
2. Art.706-47. c.pr.pén.
3. Art.706-53-1, c.pr.pén.
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. ، مانع اجراي مجازات اعدام نیسـت نامه ، عروض استحاضه همین آیین 5حال به حکم ماده  بااین
هـاي حـبس و جـزاي     شود که مجـازات گونه استنباط می با بررسی مفهوم مخالف مواد فوق، این

  .شودنقدي با تأخیر مواجه نمی
نیز اجراي حد قتل یا رجم را در ایام بارداري و نفـاس   1370قانون مجازات اسالمی  91ماده 

  . زن، قابل اجرا ندانسته بود
-که محکوم به حد جلد باشد نیز اجراي حد او تا رفع بیماري و استحاضه به تـأخیر مـی  زنی 

  1.شودافتد ولی هرگاه زن مستحاضه، محکوم به قتل یا رجم شده باشد، حد جاري می
زن حاملـه کـه   «: داشـت قانون مجازات اسالمی نیز در مقام حمایت از زنان بیان می 262ماده 

  .»د قبل از وضع حمل، قصاص شودمحکوم به قصاص است نبای
هـا یعنـی    هاي خاص جسمانی بانوان و موقعیـت خـاص طبیعـی آن   بنابراین با توجه به ویژگی

. بارداري، وضع حمل، نفاس و استحاضه، قانونگذار، اجراي مجازات را به تـأخیر انداختـه اسـت   
ین دوران بر زن توان گفت که علت تأخیر در اجراي حکم، ضعفی است که در اطور کلی می به

شود، ولی معلوم نیست که چـرا در روزهـاي قاعـدگی یـا حـیض، تـأخیر در اجـراي        عارض می
  )1384،147مهرا،. (بینی نشده استحکم، پیش

ویژه رعایت  در شیوه اجراي احکام کیفري نیز قانونگذار با توجه به موازین شرعی و دینی به
رد متفاوتی در اجراي مجازات نسبت بـه بـانوان   حرمت نگاه به نامحرم و لمس بدن اجنبیه، رویک

اجـراي حـد جلـد و رجـم      1370قـانون مجـازات اسـالمی     102و  100مـواد  . اتخاذ نموده اسـت 
. اي که موازین شرعی رعایت شودگونه بینی نموده بود، به درمورد زنان را با شرایط خاصی پیش

اجراي «:نیز آورده است  4/9/82وب مص... نامه نحوه اجراي احکام قصاص، رجم،  آیین32ماده 
  .»شودها بسته باشد، اجرا می حد محکومین اناث به نحو نشسته و با لباسی که بدن آن

منظور حفظ حقـوق و   به 9/9/85بندي زندانیان مصوب  نامه نحوه تفکیک و طبقه آیین 4ماده 
ایـت مـوارد مربـوط بـه     بـر رع  دارد که در نگهداري زنان زندانی عالوهکرامت زندانیان مقرر می

  :بندي زندانیان باید نکات زیر رعایت گردد طبقه
سـالگی در زنـدان و یـا     2مادران زندانی حق دارند فرزند شـیرخوار خـود را تـا سـن      -الف«

بنـدي   سال با نظـر شـوراي طبقـه    6افزایش مدت مذکور تا سقف . ها نگهداري نمایند بازداشتگاه
  . »باشدپذیر می امکان

                                                                                                                            
  .93، ماده 1370قانون مجازات اسالمی، .1
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هـا و اقـدامات تـأمینی و تربیتـی کشـور بـا        نامه اجرایی سـازمان زنـدان   آیین 69اده م 1تبصره 
مسـئولین   –ج ... «.همین موضوع را مورد توجـه قـرار داده اسـت    20/9/84اصالحیه آن مصوب 

ها مکلف به تهیه وسایل بهداشتی براي زندانیان زن و تغذیـه مناسـب بـراي    ها و بازداشتگاهزندان
زنان باردار و اطفال شیرخوار بـا مادرانشـان    -د. باشندو اطفال همراه در زندان میمادران زندانی 

زنـدان یـا بازداشـتگاه نگهـداري      تحت رژیم خاص غذایی قرار گرفته و در قسـمت جداگانـه از  
  .»شوندمی

قانون جزاي فرانسه، ایجاد تمایز میان اشخاص به دلیل جنسیت را تبعیض و قابل  225-1ماده 
به همین علت در . این دیدگاه در تمامی فرایند دادرسی سایه افکنده است. دانسته استمجازات 

تفـاوت  » آیـین دادرسـی اجرایـی   «کتاب پنجم قانون آیین دادرسی کیفري فرانسه تحـت عنـوان   
حـال در بـین مقـررات     بـااین . شـود آشکاري در اجراي مجازات میـان زنـان و مـردان دیـده نمـی     

قـانون آیـین    707بـر اسـاس مـاده    . هـاي چنـدي را اسـتنباط نمـود    تفاوتتوان می 1عمومی قانون
هـا بایـد بـه    مجـازات » واحـوال الینحـل   جز در صورت وجود شرایط و اوضاع«دادرسی کیفري، 

ها باید بـا رعایـت منـافع جامعـه و     اجراي مجازات. روشی مؤثر و در بهترین مدت به اجرا درآید
اجـراي  . ت شخصیت و وضـعیت محکـوم صـورت پـذیرد    دیدگان و با توجه به تحوالحقوق بزه

  .تواند به علل مهم پزشکی، خانوادگی، شغلی یا اجتماعی به حالت تعلیق درآیدمجازات می
شرایط طبیعی جسمانی و وضعیت فیزیولـوژیکی زنـان کـه گـاهی در حقـوق کیفـري ایـران        

تحـت عنـوان علـل     توانـد ها شـده اسـت، در حقـوق فرانسـه مـی     باعث تأخیر در اجراي مجازات
  .پزشکی، اجراي مجازات را با تعلیق مواجه سازد

هـا در قـانون آیـین دادرسـی      ها نیز بر مبناي وضـعیت جنسـیتی آن  تقسیم محکومین در زندان
2.نامه آن مورد توجه قرار گرفته است کیفري فرانسه و آیین

نامـه   ه، تـابع آیـین  قانون مجازات فرانسـه، کیفـر خـدمات عـام المنفعـ      131-23بر اساس ماده 
نامـه، میـزان کـار و     بر اساس ایـن آیـین  . مربوط به کار شبانه، بهداشت، امنیت و کار بانوان است
هاي جسمانی و خصوصیات روانـی آنـان    عملکرد بانوان، تابع قانون کار است و توجه به ویژگی

تري در نظر گرفته باعث شده است تا در اجراي این مجازات نسبت به بانوان، ارفاق و تساهل بیش
هـاي مـذکور در قـانون    هرحال در میان طیـف گسـترده مجـازات    به Vergès,2005,249 )(.شود

                                                                                                                            
1. Art. 707 à 712 .c.pr.pén.
2. Art. 717-1 .c.pr.pén.
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هـاي سـالب یـا    المنفعـه و مجـازات  اعم از حبس، جزاي نقـدي، خـدمات عـام    1مجازات فرانسه،
. شـود هـا دیـده نمـی   محدودکننده حقوق، تفاوت چندانی بین زنان و مردان در اجـراي مجـازات  

هـا نسـبت    یم و تفکیک زندانیان زن و مرد یا تعیین مقررات خاص در اجراي برخی مجازاتتقس
شـناختی و سیاسـت کیفـري و بـا توجـه بـه الزامـات و         هـاي جـرم  به بانوان نیز تحت تأثیر آمـوزه 

اي مانند اعالمیه جهانی حقوق بشـر و میثـاقین آن یـا    المللی و منطقه تعهدات موجود در اسناد بین
وبــیش تمــام  هـاي اساســی صــورت پذیرفتــه کـه کــم  ون اروپــایی حقــوق بشــر و آزاديکنوانسـی 

  )Pradel,2000.p2(.کشورهاي امروزي را تحت تأثیر قرار داده است
  

  بینی برخی قواعد خاص بانوان در فرایند دادرسی کیفري عدم پیش. 2
اران کیفـري  هاي جسمانی و فیزیولوژیکی بانوان باعث شده است، رویکـرد قانونگـذ   ویژگی

هـا ریشـه در   برخـی از ایـن نگـرش   . هاي کیفري متفاوت باشدنسبت به زنان در جریان رسیدگی
هـا و  تبعیض مثبت و نگاه حمایتی و خاص نسبت به بانوان دارد ولی در پرتو این نگرش، کاستی

ر هرچنـد نیـروي انتظـامی د   . خورد که الزم است مورد توجه قرار گیرد خالهایی نیز به چشم می
شـده در قـانون بـراي پرکـردن      بینـی  هـایی خـارج از چـارچوب پـیش    فرایند کیفري ایران، تالش

هـاي خـاص بـانوان، کوشـیده اسـت      خألهاي قانونی انجام داده است و حتی بـا طـرح کالنتـري   
عملکرد ضابطان قضایی و نیروهاي پلـیس، نسـبت بـه زنـان جامعـه را بـا رویکـرد حمـایتی و بـا          

با توجه به اینکه ایـن  . ا و اوصاف خاص بانوان، تغییر بدهد و بهبود بخشیده درنظرگرفتن ویژگی
بینی نشده و جنبه عمومی ندارد و فقط در برخی از شهرهاي بزرگ ماننـد   ها در قانون پیش تالش

گیـرد، الزم  تهران که امکانات نسبتاً باالیی در مقایسه با شهرستان هاي دیگر دارنـد صـورت مـی   
  )1384،152مهرا،(.ن دادرسی کیفري به این موارد توجه کنداست که قانون آیی

  
  دستگیري و بازداشت زنان . 1-1

اولین مرحله تالقی شهروندان جامعه با پلیس، مداخله نیروهاي انتظامی جهـت دسـتگیري یـا    
وآمد شهروندان و انتقال آنان بـه   دستگیري که مستلزم سلب آزادي رفت. توقیف اشخاص است

شود و توقیف یا بازداشت که از آن به توقیـف  ت، گاه با مفهوم جلب شناخته میمحلی دیگر اس
                                                                                                                            
1. Code pénal,2009,Art.131-1à 131-3
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وآمـد مـتهم از طریـق     انـد، مسـتلزم سـلب آزادي رفـت    احتیاطی یا بازداشت موقت نیـز نـام بـرده   
  )1387،164خالقی،. (نگهداري او در محلی معین است

مواجهـه بـا شـهروندان     دستگیري و بازداشت که توأم با برخورد فیزیکـی و اقـدام عملـی در   
بر اساس ماده . است، در قانون آیین دادرسی کیفري ایران و فرانسه مورد توجه قرار گرفته است

قانون آیین دادرسی کیفري ایران کـه تحقیقـات مقـدماتی بـرخالف آیـین دادرسـی کیفـري         19
گیـرد،  رمـی مفهوم وسیعی از مرحله کشف جرم تا تسلیم متهم به مرجـع قضـایی را در ب   1فرانسه،

مـوارد  . توانـد در جریـان تحقیقـات مقـدماتی صـورت پـذیرد      توقیف و دستگیري اشـخاص مـی  
اي از مـوارد ماننـد مـاده    اسـت و در پـاره   این قانون برشمرده شده 35و  32بازداشت نیز در مواد 

قانونگـذار فرانسـه نیـز در جریـان     . از جلب مـتهم سـخن بـه میـان آمـده اسـت       118و  117، 113
ــخاص را داده اســت        تحقیقــ ــف اش ــازه دســتگیري و توقی ــایی اج ــه پلــیس قض ــدایی ب ات ابت

و در فراینـد تحقیقـات مقـدماتی بـازپرس، امکـان بازداشـت اشـخاص وجـود         )1384،152مهرا،(
مبحث هفتم بخش سوم کتاب اول قانون آیین دادرسی کیفـري فرانسـه، موضـوع نظـارت     2.دارد

مـورد بررسـی    150تـا   137ها را از ماده  اکم بر آنقضایی و بازداشت موقت و اصول و قواعد ح
  .قرار داده است

وجه اشتراك مقررات آیین دادرسی کیفري هر دو کشور در این زمینه، عدم وضع مقـررات  
مطابق رویه عملـی و مقـررات مربـوط    . خاص و ویژه بانوان در حین دستگیري و بازداشت است

ند متهم زن را دستگیر کند ولی بازرسی بـدنی او را  توابه پلیس و قوانین دادرسی، پلیس مرد می
با توجه به اهمیت بازداشت و دستگیري زنان است که پیشنهاد شده که . باید پلیس زن انجام دهد

شـود کـه   پلیس مرد، هنگام انجام این اقدامات، نباید بدن زن را لمس کند و همچنـین گفتـه مـی   
اگر بازداشت وي ضروري . آفتاب دستگیر شود زن نباید پس از غروب آفتاب و پیش از طلوع«

                                                                                                                            
توانـد نسـبت بـه انجـام     در فرایند دادرسی کیفري فرانسه، پلیس قضایی رأساً  یا بر اساس تعلیمات دادستان شهرسـتان مـی  .1

شهرسـتان اجـازه   هدف تحقیقات ابتدایی یا عادي، تهیه حداقل عناصري است که بـه دادسـتان   . تحقیقات ابتدایی اقدام نماید
گیري درمورد دستور به تعقیب ند به دادستان اجازه تصمیمک آوري میاي که پلیس جمعادله. برآورد تناسب تعقیب را بدهد

پیش از رسیدگی به دعواي . بنابراین تحقیقات ابتدایی با تحقیقات مقدماتی متفاوت است. دهدکردن پرونده را مییا بایگانی
آوري ادله گیرد و در این مرحله، مراجع اختصاصی، مسئول جمعونده مورد تحقیقات مقدماتی قرار میکیفري در دادگاه، پر

گونه تحقیقات بازپرس مسئول انجام این. گیري در خصوص ارجاع یا عدم ارجاع اشخاص نزد مراجع کیفري هستندو تصمیم
ضایی و اعتقاد دادستان شهرستان بـر انجـام تعقیبـات و    در واقع، پس از انجام تحقیقات ابتدایی توسط مأموران پلیس ق. است

  . رسدمی) بازپرس(اقامه دعواي عمومی، نوبت به مرحله تحقیقات مقدماتی توسط مقامات تحقیق 
2. Art.75 à 78 c.pr.pén.
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باشد، افسر پلیس باید از مقام باالتر خود اجازه بگیرد و اگر امکان گرفتن اجـازه وجـود نداشـته    
تواند زن را بازداشت کنـد ولـی بایـد گـزارش مـوجهی حـاوي دلیـل عـدم         باشد، افسر پلیس می

ویـه عملـی محـاکم نیـز در مقـام اخـذ تـأمین        در ر 1.»امکان گرفتن اجازه از افسر باالتر تهیه کند
هـا   کنند با توجه به وضعیت خاص بانوان و جایگـاه آن کیفري از متهمان زن، دادرسان تالش می
المقدور از صدور دسـتور بازداشـت موقـت خـودداري      در اجتماع و نگرش جامعه به آنان، حتی

بـدیهی اسـت تـا زمـانی کـه      ) 1388،132تـدین، .(ورزیده و از سایر قرارهاي تأمینی استفاده کنند
هـا خـارج از چـارچوب    رویکرد حمایتی نسبت به زنان در مواد قانونی انعکاس نیابد، این تـالش 

شده در قانون براي جبران نواقص و خألهاي قانونی چندان قابل اعتماد و تکیه نخواهـد   بینیپیش
ان با درنظرگرفتن وضـعیت  بنابراین وجود مقررات خاص درمورد دستگیري و بازداشت بانو. بود

  .و موقعیت زنان در اجتماع، در کنار مقررات عام موجود، الزم است
  

  تفتیش و بازرسی بدنی.1-2
در قانون آیین دادرسی کیفري ایران، مقررات خاصی در زمینه تفتیش و بازرسی بدنی دیـده  

ن سخن به میان آورده شود و قانونگذار فقط از معاینه محل و تفتیش و بازرسی منازل و اماکنمی
هـاي  ها، آثـار و عالیـم ضـرب و صـدمه    همین قانون از معاینه اجساد، جراحت 88در ماده . است

حـال از لـزوم معاینـه     هاي روانی توسط پزشک قانونی صحبت شده ولی درعینجسمی و آسیب
لـزوم رعایـت تفکیـک جنسـیتی میـان زن و مـرد،       . بدن زنان از جانب پزشک زن خبـري نیسـت  

. االصول براي رعایت حریم خصوصی زنان استوار است که مردان نباید به آن تعرض کننـد  یعل
. توان بر لزوم رعایت مقررات شرعی مربوط به محرمیت نیز توجه کـرد بدیهی است در ایران می

قانون آیین دادرسی کیفري، رعایت موازین شرعی درمورد متهمـان زن   130به همین علت ماده 
  .ته استرا ضروري دانس

بازرسی بدنی زنان، چه از روي لباس و چه با درآوردن لباس نیز فقـط بایـد توسـط مـأموران     
زن صورت پذیرد و به همین علت الیحه حریم خصوصی به این موضـوع توجـه نمـوده اسـت و     

همــین الیحــه آمــده  14منظــور رعایــت حــریم خصوصــی جسـمانی اشــخاص در مــاده   حتـی بــه 
استفاده از وسـائل   آید باید باتفتیش بدنی یا معاینه در آن به عمل میمحلی که بازرسی یا «:است

بنابراین در قانون آیـین دادرسـی کیفـري ایـران     . »و تدابیر مناسب از دید سایر افراد پوشیده باشد
                                                                                                                            
1. Art.79 à 84 c.pr.pén.
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درمورد لزوم بازرسی بدنی زنان از جانب پلیس زن، هیچ مقررات صریحی وجود نـدارد و فقـط   
هـاي  انـدام تفتـیش   1.شـود بر اساس عمومات و طبیعت موضوع، از مأموران زن کمک گرفته می

ویژه مجاري تناسلی درمورد مردان توسط مـأموران مـرد و درمـورد زنـان توسـط       داخلی انسان به
در قانون و رویه عملی، فرقـی میـان پزشـک مـرد یـا زن گذاشـته       . پذیردمأموران زن صورت می

ل هـاي مقبـو  هاي داخلی اشخاص توصیه به اسـتفاده از رویـه  شود و فقط در مقام معاینه اندامنمی
پس در معاینه جسم و اندام داخلی زنان، هر جا که پزشک زن وجود نداشته . پزشکی شده است

  )1380،25بازگیر،. (باشد، منعی در اقدام پزشک مرد نیست
در فرایند دادرسی کیفري فرانسه نیز از تفتیش، بازرسـی بـدنی و معاینـات جسـمانی اسـتفاده      

کـه   درصـورتی «: داردآیین دادرسی کیفـري مقـرر مـی   قانون  63-5عنوان نمونه، ماده  به. شودمی
ضرورت تحقیقات ایجاب کند که از شخصِ تحت نظر، معاینـات جسـمانی بـه عمـل آیـد، ایـن       

تفتیش و بازرسی بـدنی اشـخاص   . »آیدمعاینات توسط پزشک انتخابی به این منظور، به عمل می
جرم مشهود باشد یا بـه دلیـل حفـظ     نیز در رویه قضایی پذیرفته شده است مشروط بر اینکه اوالً،

ثانیاً، فقط افسر پلیس قضایی به این تـدابیر  . امنیت متهم یا سایر اشخاص بازرسی بدنی الزم باشد
. ثالثاً، مأمور مسئول بازرسی و تفتیش، هم جنس شخص موضوع بازرسی بدنی باشد. اقدام نماید

)Fourment,2007,88(  
بازرسی بدنی بانوان باید از پلیس قضایی زن استفاده شود، توجه به این نکته که در تفتیش و 

ایـن موضـوع   . ریشه در احترام به حریم خصوصی و حق اشخاص بر تمامیت جسمانی خود دارد
هاي اساسـی بـا عبـارت     کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادي 8صراحت در ماده  به
تصـریح شـده   » وي حفظ شـود ... ی هرکس حق دارد که حرمت زندگی خصوصی و خانوادگ«

  )1393،473پرادل،.(است
هاي داخلی که اغلب مستلزم ارتباط فیزیکـی و  بازرسی بدنی، معاینه جسمانی و تفتیش اندام

جسمانی با اشخاص است، گاه در راستاي انجـام تحقیقـات مقـدماتی، کشـف جـرم یـا تضـمین        
رضـایت اشـخاص در اعمـال ایـن     . پذیردسالمت و بهداشت افراد متهم یا تحت نظر صورت می

در جریـان تحقیقـات و   . اقدامات در فرایند دادرسی کیفري فرانسه مورد توجه قرار گرفته اسـت 
قـانون آیـین دادرسـی کیفـري، بـه مـأموران پلـیس،         76-2و  55-1کنترل هویت اشخاص، مواد 

                                                                                                                            
الیحه حریم خصوصی، ماده . (»به عمل آید بازرسی بدنی افراد باید درمورد مردان توسط مرد و درمورد زنان توسط زن«  .1

13(  
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جلـوگیري از  ها را داده است و حتـی   از اشخاص بدون رضایت آن» گیري خارجی نمونه«اجازه 
امـا  . این عملیات را داراي ضمانت اجراي کیفري تا یک سال حبس و جزاي نقدي دانسته اسـت 

صـورت   هـا حتـی بـه    همین قانون، در تفتیش و بازرسی از اقامتگاه اشخاص، رضایت آن 76ماده 
م، واحوال حـاکم بـر جـر    قانونگذار فرانسه با توجه به شرایط و اوضاع. کتبی را الزم دانسته است

ــه ــهود   بـ ــرایم مشـ ــژه جـ ــی   )Bouloc,2006,84(ویـ ــد دادرسـ ــه فراینـ ــوگیري از اطالـ و جلـ
)Evans,2003,124 (   و باتوجه به میزان احترام به حریم خصوصی اشخاص در شـئون مختلـف و

محور از لزوم یا عدم لزوم کسب رضـایت اشـخاص    محور یا آزادي در مواجهه با رویکرد امنیت
  .سخن گفته است

  
  منفی به زنان در فرایند دادرسی کیفري  رویکرد. 3

نظـر از   هرچند که با توجه به بررسی اجمالی قـوانین دادرسـی کیفـري ایـران و فرانسـه، قطـع      
برخی موارد تبعیض مثبت، خأل وجـود قواعـد خـاص حمـایتی در فرآینـد دادرسـی بـراي زنـان         

  .ین مزبور محسوس نیستها در قوان اي نسبت به آن اما نگرش منفی قابل مالحظه مشهود است،
عنـوان قـانونی مـاهوي بـه      برخالف روش تقنین به 1370حال، قانون مجازات اسالمی  درعین

ویژه در دو مبحث ادله اثبات جـرم   شیوه کتب فقهی، متعرض برخی از قواعد دادرسی کیفري به
ــود   ــده بـ ــواب حـــدود و قصـــاص شـ ــام کیفـــري در ابـ ــراي احکـ ــویی،.(و اجـ ؛ 1388،166خـ

مالحظـه بعضـی از مـواد قـانون مزبـور در زمینـه مباحـث        ) 1368،455؛خمینی، 1371،245مغنیه،
  .الذکر، رویکردي منفی نسبت به بانوان را در اذهان تداعی کرده است فوق

عنوان یکـی از ادلـه مهـم     در راستاي تبیین این موضوع، تأملی در موضوعات شهادت زنان به
ضرورت اداي نصف دیـه توسـط اولیـاء دم مقتـول      ویژه در رویه قضایی و نیز دادرسی کیفري به

  .شود زن به قاتل مرد، قبل از اجراي قصاص پرداخته می
  

  رویکرد قانون نسبت به ادله اثبات در امور کیفري. 3-1
ویـژه امـور کیفـري     مرکز ثقل دعاوي، دلیـل اسـت و جایگـاه و اهمیـت ادلـه در دعـاوي بـه       

عنـوان رکـن    بزرگان حقوق کیفري، بحث دلیل را بـه بسیاري از . اغماض و تسامح است  غیرقابل
کنند چرا که در صورت فقدان دلیل، قاضی مکلف بـه صـدور   رکین دادرسی کیفري معرفی می

  )Delmas-Marty,1995,300(.رأي برائت است
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شود و با پـذیرش اصـل   هاي حقوقی از سیستم اقناع وجدانی قضات تبعیت می در اغلب نظام
شـود و قاضـی در گـردآوري و    طور دقیـق معـین نمـی    ، انواع ادله از قبل به»هتحصیل آزادانه ادل«

اما در نظام دالیـل قـانونی، ادلـه از    )1388،267تدین،.(ها اختیار کامل دارد تعیین دایره ارزش آن
قبل توسط قانونگذار، احصاء و ارزش اثباتی هریک بیان می شود و قاضی مکلـف بـه تبعیـت از    

در نظـام دادرسـی کیفـري    ) 1356،170پیمـانی، .(ارزش اثباتی دالیل اسـت  قانون از حیث نوع و
نظـام دالیـل    شـود،  ایران در باب جرایم تعزیري و بازدارنده که قسمت اعظم جرایم را شامل می

معنوي و در ابواب حدود و قصاص، تلفیقـی از دو نظـام دالیـل معنـوي و قـانونی پذیرفتـه شـده        
که ادله قانونی بینه و اقرار یـا قسـامه برحسـب     صاص، درصورتیدر نظام تلفیقی حدود و ق. است

مورد، مغایر با قناعت وجدانی یا علم قاضی باشد، ارجحیت با قناعت وجدانی قاضی است و ادله 
  )1379،186زادگان، مؤذن. (قانونی مزبور، مطرود و غیرقابل استناد خواهد بود

تنهایی  رخی از موارد، شهادت بانوان بهمطابق مبحث حدود و قصاص در قانون اسالمی، در ب
در موضوع اثبات زنا چنین نگرشی را  1370قانون مجازات اسالمی  76ماده . پذیرفته نشده است 

تنهـایی در   صـراحت شـهادت مـردان را بـه     همین قـانون بـه   74که ماده  مطرح نموده بود، درحالی
همین رویکرد را دنبال نموده 1392می قانون مجازات اسال 199ماده . اثبات این جرم پذیرفته بود

نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیـذ و مسـاحقه   «: است
براي اثبات زناي موجب حـد جلـد، تراشـیدن و یـا تبعیـد،      . شود که با چهار شاهد مرد اثبات می

، غیر از موارد مذکور است، زمانی که مجازات. شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است
در این مورد، هرگاه دو مرد و چهار زن عادل . حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل الزم است

جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد . شود به آن شهادت دهند تنها حد شالق، ثابت می
صـراحت   ی زنـان بـه  مبناي اولویت گواهی مردان بـر گـواه  . »و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است

، 1384قربـان نیـا،  (.اي از روایات و احادیث یافـت مشخص نشده است و ریشه آن را باید در پاره
239(  

دیـده   1370انون مجـازات اسـالمی   اي از مـواد قـ  عدم اعتبار مطلق گواهی زنـان نیـز در پـاره   
و » کندرا ثابت نمی تنهایی یا به ضمیمه مردان، لواط شهادت زنان به«: 119بر اساس ماده . شدمی

پذیر است و گواهی زنـان   نیز اثبات جرم مساحقه فقط با گواهی مردان امکان 128به استناد ماده 
عدم اعتبار گواهی زنان درمـورد جـرم قـوادي نیـز از فحـواي      . اساساً اعتبار و ارزش اثباتی ندارد

هادت دو مـرد عـادل ثابـت    دي بـا شـ  قـوا «:شد چرا که به اسـتناد ایـن مـاده     استنباط می 137ماده 
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ایـن رویکـرد قانونگـذار در خصـوص جـرائم قـذف، شـرب خمـر، محاربـه و افسـاد           . »شـود می
تـوان بـه بقـاي     قانون جدید مجازات اسالمی می 199با توجه به ماده 1.شد االرض نیز دیده می فی

  .این دیدگاه معتقد شد
اعتبار شهادت زنان نسـبت بـه   هرچند که بدون تردید، مواد مزبور، نگرشی منفی به ارزش و 

کند، اما با توجه به نظام حاکم بر ادله که مورد اشـاره قـرار گرفـت و     مردان را متبادر به ذهن می
  . مالحظه مواد آیین دادرسی کیفري، نگرش منفی مزبور قابل رفع است

و 175،176ویـژه مـواد    قانون آیین دادرسی کیفري ایران و بـه  155مطابق مفهوم مخالف ماده 
شهادت در امور کیفري به دو قسم شرعی و عرفـی قابـل    1392قانون مجازات اسالمی  197ماده 

قـانون   177مـاده   1قانون آیین دادرسـی کیفـري و تبصـره     155بر اساس صدر ماده . تقسیم است
باید شرایط شاهد به  هرگاه دلیل قاضی در پرونده، شهادت شرعی باشد، 1392مجازات اسالمی 

  2.در این مواد مرقوم است، احراز شودشرحی که 
الذکر،  بر شرایط فوق عنوان دلیل شرعی استفاده کند، عالوه همچنین اگر قاضی از شهادت به

کـه   نحـوي  از لحاظ تعداد نفرات شاهد و جنسیت در اثبات جـرایم مسـتوجب حـد و قصـاص بـه     
  . مذکور افتاد، شرایط خاص هر جرم نیز باید رعایت شود

شـود   قانون آیین دادرسی کیفري نیز استفاده مـی  156اد فوق، از نحوه سیاق ماده بر مو عالوه
اعتبـار قضـایی قایـل شـده      »شاهد شرعی«در کنار » شاهد عرفی«که مقنن براي استماع اظهارات 

بدون  که شاهد یا مطلع، واجد شرایط شهادت نباشند، درصورتی«: مقرر می دارد 156ماده . است
ظاهر ماده، مبین این نکتـه   3.»شود اظهارات ایشان براي اطالع بیشتر استماع مییادکردن سوگند، 

شرایط «است که مراد قانونگذار از واژه شاهد یا مطلع، همان شاهد یا مطلع عرفی است و عبارت 
اشـکالی  . اخیرالذکر است 155، ناظر به شرایط شهادت مربوط به شاهد شرعی در ماده  »شهادت

                                                                                                                            
  .189و 170، 153، مواد 1370قانون مجازات اسالمی،   .1
عنوان دلیل شـرعی اسـتناد    در مواردي که قاضی به شهادت شاهد به«:داردقانون آیین دادرسی کیفري اشعار می 155ماده .2

عـدم انتفـاع   )6عـدالت  ) 5طهـارت مولـد  )4ایمـان   ) 3عقـل  ) 2بلـوغ  ) 1:نماید، الزم است شاهد داراي شرایط زیر باشـد می
عدم اشـتغال بـه تکـدي و    ) 8عدم وجود دشمنی دنیوي بین شاهد و طرفین دعوا   ) 7شخصی براي شاهد یا رفع ضرر از وي  

د شرایط شاهد شرعی در زمان اداي شهادت بای -177ماده «:داردمقرر می 1392قانون مجازات اسالمی  177؛ ماده »ولگردي
نداشـتن   -نبـودن در موضـوع چ  نفـع ذي -طهارت مولد ج -عدالت ث -ایمان ت -عقل پ -بلوغ ب -الف:زیر را دارا باشد

شـرایط موضـوع ایـن مـاده بایـد       -1ولگردنبـودن  تبصـره    -عدم اشتغال به تکدي خ -ها حخصومت با طرفین یا یکی از آن
.»توسط قاضی احراز شود

.1392قانون مجازات اسالمی  197ماده همچنین نگاه کنید به.3
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» عقـل «شود این است که شاهد یا مطلع عرفی، اگر واجد وصف  مزبور حاصل میکه از استنباط 
شود زیرا یکی از شرایط شـهادت در مـاده    عنوان اطالع بیشتر استماع می شهادت او به هم نباشد،

عنـوان شـاهد یـا مطلـع      که اخذ اظهارات فـردي کـه مجنـون باشـد، بـه      ، عقل است، درحالی155
گونه اعتباري ندارد و مقنن نبایـد حکـم بـه     زیرا اظهارات او هیچ برخالف موازین دادرسی است

  .امور لغو یا فاقد اعتبار قضایی بدهد
با عنایت به آثاري که قانونگذار براي شهادت شاهد عرفی قایـل شـده اسـت، الزم بـود کـه      

ون قانونگـذار قـان  . کـرد  طور دقیق، شرایط شاهد عرفی را همانند شرایط شاهد شرعی بیـان مـی   به
در تبصـره مـاده   . ، برعکس موضع قانونگذار فعلی اقدام کـرده بـود   1291آیین دادرسی کیفري 

همان قانون، شرایط شهادت شاهد شرعی که میزان قضاوت شرعی است، به موازین شرعی  247
مطابق صراحت مواد مزبور، شهادت . صراحت مطرح نشده است موکول شده است و در قانون به

المشاعر و همچنین شهادت وکیل طرفین نسبت به اقرار موکـل خـودش    ختلاشخاص مجنون و م
  1.پذیرفته نیست

و  3انـد  واسطه ارتکاب به جنایات محکـوم شـده   و کسانی که به 2اما شهادت اشخاص غیربالغ
و همچنین کسانی که ولی یـا   4اشخاصی که رابطه خویشاوندي با مدعی خصوصی یا متهم دارند

  6.بدون خواستن التزام مسموع است 5کی از طرفین هستند ،قیم یا مباشر امور ی
نکته مهم در فرق شـهادت شـرعی و عرفـی کـه از فصـل اول بخـش پـنجم قـانون مجـازات          

نیز استنباط می شود این است که در نظام دادرسی ایران، با توجه به نظـام تلفیقـی    1392اسالمی 
فراهم باشد، دلیل شـهادت، واجـد   حدود و قصاص، اگر شرایط شهادت شرعی از جمیع جهات 

جنبه موضوعی است و اگر قاضی قناعت وجدانی یا علـم بـر خـالف آن نداشـته باشـد، بایـد بـر        
که واجد شرایط شـرعی شـهادت نباشـد،     اما درصورتی. مبناي آن مبادرت به صدور حکم نماید

یکـی از قـرائن و   عنـوان   شود، به قاضی از دلیل شهادت عرفی که از شاهد یا مطلع عرفی اخذ می
                                                                                                                            

. ش. ه 1291قانون آیین دادرسی کیفري  244ماده .1
. همان قانون 246بند اول ماده .2
  . همان قانون 246بند دوم ماده  1قسمت  .3
. همان قانون 246بند دوم ماده  2و قسمت  245ماده  .4
. همان قانون 246قسمت سوم بند دوم ماده  .5
و صراحت  1290قانون آیین دادرسی کیفري  145طبق مضمون ماده . اد از التزام، لزوم اتیان سوگند توسط شاهد استمر .6

بـه خداونـد   «:قانون فعلی، شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطالعات خود باید به شرح زیر سـوگند یـاد نماینـد    153ماده 
.»گویم و تمام حقایق را بیان کنمکنم که جز به راستی چیزي نمتعال سوگند یاد می
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کند و تا زمانی که با جمع سایر امـارات و قـرائن موجـود در پرونـده او را بـه       شواهد استفاده می
  .دیگر، شهادت عرفی جنبه طریقیت دارد عبارت به. غیرقابل استناد است قناعت وجدانی نرساند،

ارنـده، نظـام دالیـل    با عنایت به اینکه نظام ادله ایران در اثبات جرایم مستوجب تعزیـر و بازد 
معنوي و در اثبات جرایم مستوجب حدود و قصاص، تلفیقی از نظام دالیل معنوي و قانونی است، 

گفته و سایر  و با توجه به اینکه احراز شرایط شاهد شرعی اعم از شرایط عام مذکور در مواد پیش
است، بسیار شرایط که در باب حدود و قصاص از حیث عدد و جنسیت و نحوه شهادت، مطرح 

، تکیه قضات به نظام دالیل معنوي )1376،100بازگیر،(سخت است، اصوالً در رویه قضایی ایران 
کنند و شهادت شهود جنبه  در اثبات کلیه جرایم است و از شهادت شاهد یا مطلع عرفی استفاده می

ق مطـرح  در شهادت عرفی، همان شرایطی که در قانون آیین دادرسی کیفري ساب. طریقیت دارد
جنسیت و عدد در شاهد یا مطلع عرفی شرط نیست، لذا در عمل، احساس . شد، مالك اقدام است

  .تبعیضی که بین شاهد زن یا مرد مطرح است، موضوعیت ندارد
  

  رویکرد قانون نسبت به اجراي حق قصاص اولیاي دم زنان . 3-2
وسیله اضرار به غیر قرار دهـد و  تواند اعمال حق را  کس نمی قانون اساسی، هیچ 40بر اساس اصل 

واردکننـده زیـان، مسـئول جبـران کلیـه      «: قانون مسـئولیت مـدنی بیـان مـی دارد     5همان گونه که ماده 
قـانون آیـین دادرسـی کیفـري، مکلـف       12و مرجع قضایی نیز با توجه به مـاده  » خسارات مزبور است

بـا بررسـی   . ز صـادر نمایـد  است ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نی
دیده را در صدور حکم دخالـت   شود که قانونگذار، جنسیت متهم یا بزه مواد قانونی مذکور معلوم می

نداده و تفاوتی بین زن یا مرد در تعقیب، محاکمـه و اعمـال مجـازات یـا تعیـین خسـارات نگذاشـته و        
  .اه گذاشته استتعیین میزان خسارات ناشی از جرم و تشخیص آن را بر عهده دادگ

جاي ضـرر و زیـان ناشـی از     قانون مجازات اسالمی نیز بر مبناي احکام فقهی و فتاوي فقها به
را مقرر داشته که میزان ثابـت و تعیـین   » دیه«جرم در جرایم علیه تمامیت جسمانی، نهادي به نام 

ــاره ــ     شــده اي دارد و در پ ــته ش ــاه گذاش ــده دادگ ــر عه ــزان آن ب ــز می ــوارد نی ــتاي از م . ده اس
  )258، 1379مهرپور،(

اصل پرداخت دیه به اولیـاي دم   1سوره نساء، 92تردیدي وجود ندارد که قرآن کریم در آیه 
بدون قراردادن تفـاوتی بـین زن    حال، مقتول در موضوع قتل غیرعمدي را پذیرفته است و درعین

                                                                                                                            
»ما کان لمومن ان یقتل مومنا اال خطا و من قتل مومنا خطا فتحریر رقبه مومنه و دیه مسلمه الی اهله اال ان یصدقوا«.1
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بـا تطـور در بـین    . اسـت  به عرف حاکم محول نموده» دیه مسلمه«و مرد، تعیین دیه را به عبارت 
بودن دیه قتل زن  آراي فقها درمورد دیه زن و مرد، عموماً بین فقهاي شیعه و اهل سنت در نصف

و مبناي این حکـم در  ) 1374،669و عوده، 32، 1367نجفی،(نظر وجود دارد  نسبت به مرد اتفاق
ت کـه داللـت دارد بـر    سوره نساء، روایاتی اس 92بر حکم دیه در آیه  بین فقهاي مسلمان، عالوه

حال، دیـه زن را نصـف دیـه مـرد مقـرر       اینکه پیامبر دیه قتل انسان را صد شتر قرار داده و درعین
  )1379،264مهرپور،. (داشته است

درمورد دیـه اعضـا،    فقهاي شیعه عموماً. این رویکرد، همچنین درمورد دیه اعضا وجود دارد
بر این باورند که دیه زن و مـرد تـا وقتـی     13921همانند حکم مذکور در قانون مجازات اسالمی

دیـه زن،   که میزان دیه به حد ثلث دیه کامل برسد مساوي است و هرگـاه از ثلـث تجـاوز کنـد،    
  )1388،317خویی،.(نصف دیه مرد خواهد بود

دانند و مازاد بر ثلث را بـه   عموم فقهاي اهل تسنن نیز دیه زن را تا حد ثلث با مرد تساوي می
، هرچند در بین فقهاي اهل سنت، برخـی  )1379،262مهرپور،(دهند بودن دیه زن حکم مینصف

. کننــد هـم اصــوالً دیــه مربـوط بــه اعضــاي زن را در هــر مرحلـه، نصــف دیــه مـرد محاســبه مــی    
  )1374،669عوده،(

مقرر  1392قانون مجازات اسالمی  382در ماده 2بودن دیه زن نسبت به مرد، با توجه به نصف
هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابـت اسـت لکـن اگـر قاتـل، مـرد       « :است که

حکــم . »... مســلمان باشــد، ولــی دم بایــد پــیش از قصــاص، نصــف دیــه کامــل را بــه او بپــردازد 
توان گفت در مـواردي کـه قصـاص     نیز به نحوي تکرار شده است و می 374الذکر در ماده  فوق

شود، قانونگذار معتقد است باید  دیده زن مطرح می مانی به بزهمرد در برابر ارتکاب صدمات جس
  . پرداخت دیه قبل از قصاص باشد

دیـدگان   بر اینکه تبعیض جنسیتی در راستاي لزوم تأمین برابر حقـوق بـزه   حکم مزبور، عالوه
کند، در واحـد اجـراي احکـام     دیدگان مرد در ذهن تداعی می زن یا اولیاي دم او را نسبت به بزه

در مـواردي کـه   . هاي قضایی موجب اشـکاالت عدیـده شـده اسـت     کیفري دادسراها در مجتمع
اولیاي دم زن از نظر مالی فاقد امکانات کافی براي پرداخت نصف دیه قاتـل مـرد بـراي اجـراي     

ها ایجاد شده  سو احساس غبن و بدبینی به دستگاه عدالت کیفري در آن اند، از یک قصاص بوده
                                                                                                                            

.1392قانون مجازات اسالمی   560و  388مواد  .1
.»دیه قتل زن، نصف دیه مرد است«:1392قانون مجازات اسالمی  550ماده .2
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ها در زندان بالتکلیف در انتظار قصـاص بـه سـر بـرده      یگر، مرتکب قتل، سالاست و از سوي د
همچنـین ممکـن اسـت گـاهی     . بر قصاص را تحمل کـرده اسـت   است و در واقع مجازاتی عالوه

قاتل مرد را به انتظار قصاص در زنـدان   اولیاي دم زن که براي انتقام جویی با وجود تمکن مالی،
  .زار او بشوند و حاضر به پرداخت دیه براي اجراي قصاص نباشنددارند و موجب اذیت و آ نگه

بست مزبور که آشکارا بعضـی اوقـات موجـب خسـارت      رئیس قوه قضائیه براي رهایی از بن
دیدگان و محکومان قصاص و زمانی دیگـر، احجـاف در حـق محکومـان قصـاص       روحی به بزه
مان نیسـت، مبـادرت بـه صـدور     شود و نظام تقنینی پاسـخگوي ایـن وضـعیت نابسـا     محسوب می

  .الذکر کاسته شود اي اداري به واحدهاي قضایی نموده است تا از آثار حکم قانونی فوق بخشنامه
 10777/78/1الـذکر در بخشـنامه مزبـور تحـت شـماره       مشکالت اجراي حکـم قـانونی فـوق   

ت معاونـت حقـوقی و امـور مجلـس ریاسـ     : ( ، به شرح ذیل احصاء شـده اسـت  25/10/78مورخ 
  )1385،256جمهوري،

نگهداري محکومان در زندان براي تعیین تکلیف، مستلزم مراقبت و تحمیل هزینه نگهـداري  
این زندانیان بر بودجه عمومی و عوارض جانبی دیگر است؛

هـاي زنـدان موجـب رنـج      انتظار درازمدت محکومان براي تعیین تکلیف، مزید بـر دشـواري  
.بیشتر زندانی شده است

شود این است که آیا رفع معضل قانونی مزبور از طریق تغییر نگرش به  مطرح میپرسشی که 
  پذیر نیست؟ حکم فقهی امکان

نظر از دیدگاه برخی از فقها کـه   توان گفت که قطع در پاسخ به این مطالب به نحو اجمال می
مطـابق   ،)1375،322و مقدس اردبیلـی،  1379،259مهرپور،(قائل به تساوي دیه زن و مرد هستند 

اعم از علماي اهل سنت و امامیه مبنی ) 1385،247عیدالصیاصنه،(نظران دیدگاه بعضی از صاحب
بر برابري دیه زن و مرد، تعیین دیه به میزان معین از سوي پیامبر اکرم و حتی تنصـیف آن نسـبت   

  )1379،280مهرپور،. (به مرد، حکمی حکومتی و مقطعی است
توان معتقد شد که اصل پرداخت دیـه در قتـل غیرعمـدي،     یبا تمسک به این دیدگاه اخیر م

بدون تفاوت میان زن و مرد و حتی عدم تعیین میزان آن، توسط قرآن تشریع شده است که ایـن  
حکم ثابت و همیشگی اسالم است اما تعیین دیـه بـه میـزان معـین از سـوي پیـامبر اکـرم و حتـی         

ایـن حکـم بـا توجـه بـه وضـع       . عـی اسـت  تنصیف دیه زن نسبت به مرد، حکمی حکومتی و مقط
لذا . محیط و موقعیت اجتماعی جامعه و عرف حاکم و نقش زنان در آن دوران وضع شده است
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این موضوع با این امر در تعارض و منافات نخواهد بود که در ازمنه و امکنـه دیگـر بـا توجـه بـه      
عنـوان   تعیین مقدار دیه بـه شدن نقش بانوان،  مقتضیات الزم و درنظرگرفتن وضع جامعه و متحول

با درنظرگـرفتن جهـات مختلـف از سـوي مرجـع       خسارت ناشی از قتل یک فرد یا آسیب به او،
  )1379،280مهرپور،. (قضایی مشخص شود

صورت یک فرض ثابت  دیده به بدیهی است در این راستا، تفاوتی بین زن یا مرد مقتول یا بزه
ه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجـه  دادگا«وجود نخواهد داشت و در هر مورد 

و در این راه، امر دیـه، موکـول بـه عـرف و تراضـی       1»واحوال قضیه تعیین خواهد کرد به اوضاع
  )1366،332رشید رضا،. (طرفین خواهد بود

هاي اخیر نسبت به رفـع نـابرابري    قابل یادآوري است که سیاست جنایی تقنینی ایران در سال
هـاي قابـل    هاي دینی نسبت به مسلمانان و زنان در مقایسـه بـا مـردان، گـام     فراد اعم از اقلیتدیه ا

 1370قانون مجازات اسـالمی   297مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده . توجهی برداشته است
زرتـشتی، (شده در اصل سیزده قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  هاي دینی شناخته دیه اقلیت

قـانون مجـازات    554در این راسـتا مـاده    2.به انـدازه دیـه مسلمانان تعـیین شد) می و مسیحیکـلی
هاي دینی  بر اساس نظر حکومتی مقام رهبري، دیه جنایت بر اقلیت« : دارد بیان می 1392اسالمی 
  .»گردد شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می شناخته
چنین در گامی به پیش، وفق اصالح قانون بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسـایل  هم

زدگان ناشی از وسایل نقلیه  نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث، پرداخت دیه به خسارت
اصـالحی قــانون   4مـاده   2بـر اسـاس تبصـره    . بـدون لحـاظ جنسـیت و مـذهب برابـر تعیـین شــد      

گر موظـف اسـت در ایفـاي تعهـدات منـدرج در ایـن قـانون،         بیمه« 16/4/87الذکر مصوب  فوق
نامـه   دیدگان را بـدون لحـاظ جنسـیت و مـذهب تـا سـقف تعهـدات بیمـه         خسارت وارده به زیان

عنـوان بیمـه حـوادث     شـده از سـوي محـاکم قضـایی بـه      مبلغ مازاد بر دیـه تعیـین  . پرداخت نماید
  .»گردد محسوب می

تواند با الغاي خصوصیت در مصـداق مزبـور و تعمـیم آن بـه      می سیاست جنایی تقنینی ایران
شده از حوادث وسایل نقلیه موتوري و با مسـتند بـه اظهـارنظر برخـی از      رویدادهاي غیر از ناشی

                                                                                                                            
  .قانون مسئولیت مدنی  3ماده .1
بر اساس نظر حکومتی ولی امر ، دیه اقلیتهاي دینی شـناخته شـده در قـانون اساسـی     « :  مقرر می داشت 297تــبصره ماده .2

.»گرددجمهوري اسالمی ایران به اندازه دیه مسلمانان تعیین می
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هـاي دینـی بـا مسـلمانان در      فقها و نیز استفسار از نظر حکومتی ولی امر که مبناي برابـري اقلیـت  
 382منظور رفع مشکالت رویه قضـایی ناشـی از اجـراي مـاده      بهقانون اخیرالذکر قرار گرفت، و 

، برابري دیه زن و مرد را اعالم و گام مثبت حمایت از قربانیان زن  1392قانون مجازات اسالمی 
  . را تکمیل نماید

  
  نتیجه

المللی و حقوق داخلـی کشـورها، موضـوع     یکی از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه بین
ق زنان و مراعات تساوي حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسـیت  حفظ و رعایت حقو

هـاي جسـمانی و فیزیولـوژیکی بـانوان باعـث شـده        حال، خصوصیات و ویژگی اما درعین. است
هرچند . هاي کیفري متفاوت باشد است تا رویکرد قانونگذاران نسبت به زنان در جریان دادرسی

ها و حیثیت و شرافت افراد و حفـظ امنیـت روانـی     انسانپاسداشت اخالقیات، صیانت از کرامت 
طلبد که در تحقیق، تعقیب و رسیدگی به جرائم بانوان با حساسـیت و دقـت بیشـتري     اجتماع می

عمل شود و از منظر رویکردي مثبت و حمایتی خاص نسبت به بانوان، به این موضـوع نگریسـته   
ألهاي چنـدي در ایـن زمینـه هسـتیم کـه رفـع       ها و خ شود، اما در پرتو این نگرش، شاهد کاستی

  .پذیر خواهد بود ها از طریق سیاست تقنینی امکان آن
با بررسی اجمالی قوانین دادرسی کیفري، جداي از برخی موارد تبعیض مثبت، در حقوق ایـران و  

امـا نگـرش منفـی    . فرانسه خأل وجود قواعد خاص حمایتی در فرایند دادرسی براي زنان مشهود است
اي نسبت به آنان در قوانین کشورهاي مزبور، محسوس نیسـت و آنچـه از مـوارد تبعـیض      مالحظه ابلق

که برخالف حقوق فرانسه در دو باب ادله اثبات جرائم و اجراي احکام کیفري در مباحـث حـدود و   
  .شود، از طریق اعمال سیاست جنایی مدبرانه قابل رفع است قصاص در قوانین ایران دیده می

اب تبعیض در شهادت زنان نسبت به مردان، اصوالً در رویه قضائی ایران، تکیـه قضـات   در ب
بر نظام ادله معنوي در اثبات جرائم است و از تحصـیل شـهادت شـاهد یـا مطلـع عرفـی اسـتفاده        

شود و شهادت شهود جنبه طریقیت داشته و جنسیت و عدد در شـاهد یـا مطلـع عرفـی شـرط       می
  . س تبعیضی که بین شاهد زن یا مرد مطرح است، موضوعیت نداردلذا در عمل، احسا. نیست

همچنین در خصوص ضرورت پرداخت نصف دیه از سوي اولیاي دم مقتول زن به قاتل مرد 
سازد، قطع نظر از اینکه موضوع مزبور فقط یـک اسـتثنا یـا     که تبعیض جنسیتی به ذهن متبادر می
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هـاي صـادره قـوه     جه به اینکه حسب بخشنامهمورد خاص در نظام دادرسی محسوب است، با تو
اي شده اسـت، سیاسـت جنـایی تقنینـی      قضائیه این امر از حیث اجرایی موجب اشکاالت عدیده

شده در قانون اساسی  هاي دینی شناخته تواند همچنان که در خصوص برابري دیه اقلیت ایران می
مبـادرت بـه    1392مجازات اسالمی قانون  554موجب  جمهوري اسالمی ایران با دیه مسلمانان به

رفع تبعیض در پرداخت دیه کرد، با الغاي خصوصیت و بـا اسـتناد بـه اظهـارنظر برخـی از فقهـا،       
  .بینی و مقرر دارد برابري دیه زن و مرد را نیز پیش

موجب قانون اصالح قانون بیمه اجبـاري مسـئولیت مـدنی دارنـدگان وسـیله       وانگهی مقنن به
گـر را موظـف کـرد تـا در      بیمـه  16/4/1387ی در مقابل شخص ثالث مصوب نقلیه موتوري زمین

دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مـذهب تـا سـقف     ایفاي تعهدات خود، خسارات وارده به زیان
عنوان  شده از سوي محاکم قضایی را به نامه پرداخت نماید و مبلغ مازاد بر دیه تعیین تعهدات بیمه

  .بیمه حوادث محسوب کند
شود، با عنایت به تبصره مذکور و با شرایط مقررات بیمه، برابري دیه  که مالحظه می طوريبه

مقـنن  . زن و مرد در حوادث ناشی از تخلفات وسـایل نقلیـه موتـوري زمینـی اعـالم شـده اسـت       
تواند با تعمیم این موضوع به سایر مواردي کـه قربـانی حادثـه صـدمات بـدنی یـا قتـل، زن و         می

د باشد، برابري دیه زن و مرد را مقرر و به شائبه تبعیض جنسیتی خاتمـه دهـد و   مرتکب جرم، مر
  .کمک شایان توجهی به رفع مشکالت رویه قضایی نماید

  
  
  
  
  



65
  زن در آیین دادرسی کیفري ایران و فرانسه

  منابع
  .اشراق: جلد چهارم، چاپ اول، قم. آیین دادرسی کیفري). 1379. (آخوندي، محمود -
: ترجمـه . آیـین دادرسـی کیفـري   ). 1377. (استفانی، گاستون ، ژرژ لواسـر و برنـار بلـوك    -

  :، چاپ اول، تهران2حسن دادبان، جلد 
  .انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی

، چـاپ اول،  2جلـد  . المللـی حقـوق بشـر    مجموعه اسناد بین). 1385. (امیرارجمند، اردشیر -
  .جنگل: تهران
قتـل شـبه   (الی کشـور  قانون مجازات اسالمی در آیینه آراء دیوان ع). 1376. (بازگیر، یداله -

  .ققنوس: چاپ اول، تهران ).عمد و خطاي محض
چـاپ  . آراي ماهوي دیوان عالی کشور در امور حقوقی و جزایـی ) . 1380. (بازگیر، یداهللا -

  .دانش نگار: اول، تهران
: ترجمـه . حقوق کیفري شـوراي اروپـا  ). 1393.(پرادل،ژان،گئرت کورستنز و گرت فرملن -

  .خرسندي: ول، تهرانمحمد آشوري، چاپ ا
  .چاپخانه خرمی: تهران. دالیل قضایی در حقوق انقالبی فرانسه). 1356.(پیمانی، ضیاءالدین - 
  .خرسندي: چاپ اول، تهران. قانون آیین دادرسی کیفري فرانسه) . 1391.(تدین، عباس -
  .نمیزا: چاپ اول، تهران. تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفري). 1388.(تدین، عباس -
، سـال اول،  مجلـه تعـالی حقـوق   . بررسـی حـق حـریم خصوصـی    ). 1385.(جعفري، عباس -

  .2شماره
  .شهر دانش: چاپ اول، تهران. آیین دادرسی کیفري) . 1387.(خالقی، علی -
.مؤسسه مطبوعات دارالعلم، قم: ، قم2جلد. تحریرالوسیله). 1368.(اله خمینی، روح -
مطبعـه االداب، جلـد   : ، نجف اشـرف 1جلد. المنهاج تکملهمبانی ). 1388.(خوئی، ابوالقاسم -

  .2و 1
  .دادگستر: چاپ اول، تهران. شناسی حمایتی دیده بزه) . 1384(اصلی، مهرداد، رایجیان -
  .میزان: چاپ اول، تهران. کرامت انسانی در حقوق کیفري) . 1387. (نژاد، اسماعیل رحیمی - 
  .، داراالحیا التراث االعربی، الطبعه الثانیه5جلد. منارتفسیرال). ق.ه1366.(رشید رضا، سیدمحمد - 
: ،بیـروت 1جلـد . التشریع الجنائی اسـالمی مقـاراً بالقـانون الوضـعی    ). ق.ه1374.(عوده، عبدالقادر - 

  .مؤسسه الرساله



66
1393بهار، ششموم، شماره دفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال 

سـهیال  : ترجمـه . دیـه المـرأه فـی ضـوء الکتـاب و السـنه      ). 1385. (عیدالصیاصـنه، مصـطفی   -
  . ت دانشگاه کردستانانتشارا: رستمی ، سنندج

: جلد اول، چـاپ اول، تهـران  . باز پژوهش حقوق زن). 1384. (قربان نیا، ناصر و همکاران -
  .روز نو
ماده واحـده قـانون احتـرام بـه آزادي هـاي مشـروع و حفـظ حقـوق شـهروندي، مصـوب            -

15/2/1383.  
. ارشـاد االذهـان  مجمع الفائده و البرهان فی شرح ).1375.(مقدس اردبیلی،احمد بن محمد -
  .جامعه مدرسین، دفتر انتشارات اسالمی: ، قم14جلد

. هـا  مجموعه جرایم و مجـازات ). 1385. (معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوري -
  .اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات: تهران،چاپ سوم،1جلد

عـه مقـاالت علـوم    مجمودر . بررسـی جـرم شـناختی جـرائم زنـان     ). 1383.(معظمی، شـهال  -
  .سمت: ، چاپ اول، تهرانجنایی
  .مؤسسه انصاریان للطباعه و النشر: قم. فقه االمام جعفر الصادق). 1371.(مغنیه، محمدجواد -
شـهریور   31هاي زنان در نظام جمهوري اسالمی ایـران، مصـوب    منشور حقوق و مسئولیت -
  .شوراي عالی انقالب فرهنگی 1383
مقایسـه اجمـالی دادرسـی کیفـري و ترمیمـی در حقـوق       ). 1388. (یزادگان، حسنعل مؤذن -
  .میزان: ، چاپ اول، تهرانهاي علوم اجتماعی مجموعه مقاالت تازه. ایران
دوفصـلنامه پـژوهش   . علم قاضی در حقوق جـزاي ایـران  ). 1379. (زادگان، حسنعلی مؤذن -

  .، سال اول و دوم ،شماره دوم و سومحقوق و سیاست
مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین ). 1379.(نمهرپور، حس -

  .مؤسسه اطالعات: چاپ اول، تهران. بین المللی
  .سلسبیل: چاپ اول، تهران. زن و حقوق کیفري). 1384(مهرا، نسرین، -
: ، تهـران 43جلـد . جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم). 1367.(نجفی، شیخ محمدحسین -

  .لکتب االسالمیهدارا
- Paris،6ème éd.،Dorit Pénal et Procédure Pénale ،(2008)، Anne-Marie Simon 

،Jacques، Borricand Dollaz.



67
  زن در آیین دادرسی کیفري ایران و فرانسه

- Dollaz.   ، 20ème  éd.paris   ، Procédure Pénale ،(2006) ،Bernard، Bouloc

- Puf.   ، paris ،ère éd. 1 Procédure Pénales déueope ، (1995)،  Mireille ، Marty

– Delmas.
- Paris Dollaz.  ،  ، Dorit de I'application des peines ،(2003)، Martine-Herzog  ،

Evans.
- Lexis Nexis.،Paris  ، 3ème éd. ،Procédure Pénale  ،(2005) ،Jacques Buisson 

Serge et ،Guinchard.         
- Paradigme.،7ème éd. ،Procédure Pénale  ،(2007) Francois، Fourment.

- La  Procédure Pénale  francaise a ' l'aube du troisiéme  millénaire"    ، (2008) " 
،ean ، Paradel.

- N1.،Recueil Dollaz، Chronigue 

- Puf.   ، paris ère éd. 15 Procédure Pénale  ،(2007)، corinne، Renault- Brahinisky.

- Lexis Nexis.،Paris  ، 3ème éd.، Procédure Pénale  ،(2005)، Etienne ، Vargés.




