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Introduction Nowadays, Non-Governmental Organizations (NGOs) are such working in 
different areas of human life that have become a reality of the modern world, and it seems 
that doubt about their role and functions as well as their  influence in building the present 
world is to ignore the reality. One of the innovations of Code of Criminal Procedure approved 
in 2013 And Amendments of 24/03/2015, was the implementation of participatory crime 
policy through the participation of NGOs in the criminal procedure. The present descriptive-
analytic study was conducted in a library-documentary form with the aim of evaluating 
supportive role of NGOs in prosecuting crimes against public health and social health 
emphasizing the Islamic lifestyle.
Conclusion NGOs can be involved in legal proceedings in 8 areas, including litigation 
concerning children and adolescents, women, patients, and physically and mentally 
disabled individuals, the environment, natural resources, cultural heritage, public health, 
and citizenship rights. Active NGOs in this field have also been given authority to support 
and protect public interests and related issues on behalf of other community members. The 
presence of NGOs in criminal proceedings is at stake in important areas due to the necessity 
of observing the expedient of community, maintaining public order, and increasing the 
participation of civil society. Although the provisions laid down in Article 66 of the new Code 
of Criminal Procedure are significant, there are ambiguities with them. For example, it is 
not clear that by what role NGOs will be involved in criminal proceedings with regard to the 
powers granted to them.
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  چکيده
های مختلف زندگی  چنان در عرصه (سمن) نهاد های مردم امروزه سازمان مقدمه:
به نظر  واند  به واقعیتی از دنیای مدرن تبدیل شده کهکنند  ها فعالیت می انسان
ثیر بسزای این انمودن در ت شکنها و  وچرا در نقش و کارکردهای آ رسد چون می

بستن روی واقعیت است. از  ها در ساخت دنیای کنونی، چشم سازمان
اصالحی و  ۱۳۹۲های قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب  نوآوری
های سیاست جنایی مشارکتی از طریق مشارکت  تحقق آموزه ،۲۴/۳/۹۴

 - مطالعه توصیفی است.بوده نهاد در فرآیند رسیدگی کیفری  های مردم  سازمان
 حمایتی نقش بررسیاسنادی با هدف  - ای صورت کتابخانه تحلیلی حاضر به

 سالمت و عمومی بهداشت علیه جرایم دادرسی در نهاد مردم های سازمان
  اسالمی انجام شد. زندگی سبک بر تاکید با اجتماعی

نان، اطفال و نوجوانان، زحوزه دعاوی راجع به  ٨ها در  سمن نتیجه گیری:
اشخاص بیمار و ناتوان جسمی و ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث 

به ، اختیار ورود به دادرسی را دارند. فرهنگی، بهداشت عمومی و حقوق شهروندی
های فعال در این حوزه نیز اختیاراتی اعطا شده است تا به نمایندگی از  سمن

ز منافع عمومی و موضوع سوی سایر افراد جامعه، نسبت به حمایت و حفاظت ا
دلیل لزوم  نهاد در دادرسی کیفری به های مردم حضور سازمانمربوطه اقدام نمایند. 

چه بیشتر جامعه  حفظ نظم عمومی و مشارکت هر ،رعایت مصلحت اجتماع
شده در  بینی مقررات پیش با این که. استهای مهم مورد توجه  مدنی در عرصه

سی کیفری قابل توجه است، اما با این وجود، قانون جدید آیین دادر ۶۶ماده 
ها با  که مشخص نشده است سمن از جمله آن .همراه دارد ابهاماتی نیز با خود به

  شوند. توجه به اختیارات اعطاشده با چه سمتی وارد جریان دادرسی کیفری می
  نهاد مردم یها سازمان ،یسالمت اجتماع ،یاسالم یسبک زندگ ها: کلیدواژه
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  مقدمه
های مختلف  چنان در عرصه (سمن) نهاد های مردم امروزه سازمان
به واقعیتی از دنیای مدرن  کهکنند  ها فعالیت می زندگی انسان
نها  ش و کارکردهای آوچرا در نق رسد چون به نظر می واند  تبدیل شده
ها در ساخت دنیای کنونی،  ثیر بسزای این سازمانانمودن در ت و شک
ای که مردم و جامعه مدنی  بستن روی واقعیت است. در زمانه چشم
ند و از شو های حاکمیتی نزدیک می صورت روزافزون به عرصه به

کاهند، مسلمًا زمینه  ها می ها و دولت فعالیت انحصاری حکومت
نهاد فراهم  های مردم بی نیز برای فعالیت چشمگیر سازمانمناس

شک عصر تفکیک کامل میان وظایف و کارکردهای  بی .[1]آمده است
ای  های حجیم با سیاهه حاکمیت و مردم به سر آمده است. دولت

شمار از اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی با چالشی جدی مواجه  بی
ع متمدن معاصر، جامعه مدنی اند و در مقابل در اکثریت جوام شده

حتی تنها ناظرانی   دیگر نه آن مردمان منفعل و مطیع گذشته و نه
بلکه امروزه به عناصری فعال و دخیل در  هستند، ها بر اعمال دولت
دنیای مدرن  غیرههای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و  تمامی جنبه

  .[2]اند شدهتبدیل 

و  ۱۳۹۲فری ایران مصوب های قانون آیین دادرسی کی از نوآوری
های سیاست جنایی مشارکتی از  تحقق آموزه ،۲۴/۳/۹۴اصالحی 

نهاد در فرآیند رسیدگی کیفری  های مردم  طریق مشارکت سازمان
 .قانون مذکور به آن پرداخته است ۶۶گذار در ماده  که قانون [3]بوده

های نوین همگی به  گذاری های جدید و قانون این جنبش
های دادرسی کیفری منجر شده است و مسلمًا  روندشدن  متحول

  تواند مفید باشد. بررسی آن می
ها در امور  مشارکت حمایتی سمن ،مبنای سبک زندگی اسالمی

دادرسی کیفری جرایم علیه بهداشت عمومی و سالمت اجتماعی را 
این  .جو کردو جست "امر به معروف و نهی از منکر"در نهاد  بایستی

 و شود ها و هم غایت آنان محسوب می ود سمناصل هم علت وج
ها، خود  اهتمام برای اجرای آن، متناسب با زمینه فعالیت سمن

چرا که عمل به آن  ،[4]های دستیابی به عدالت است یکی از راه
ها (معروف) و مقابله با  ها و اهداف سمن منتهی به تحقق ارزش
   ها و جرایم (منکر) خواهد شد. نقض حقوق، ضدارزش

 نهاد مردم های سازمان حمایتی نقش هدف پژوهش حاضر، بررسی
 با اجتماعی سالمت و عمومی بهداشت علیه جرایم دادرسی در

  اسالمی بود. زندگی سبک بر تاکید
اسنادی  - ای صورت کتابخانه بهحاضر تحلیلی  -توصیفی پژوهش

ای با مراجعه  روش گردآوری اطالعات با روش کتابخانه شد.انجام 
نابع علمی شامل کتاب، مجله و نشریات ادواری موجود در به م

های اینترنتی حاوی تحقیقات و   ها و همچنین از سایت کتابخانه
آوری اطالعات بعد از  برای جمع بود.مقاالت علمی معتبر 

های مربوط  ماخذشناسی و گردآوری منابع از ابزارهای فیش و فرم
که بعد از ماخذیابی کتب برداری استفاده شد. بدین صورت  به نکته

و اسناد مربوط به موضوع، فهرست موقت از مطالب مورد نیاز تهیه 
برداری شروع و مطالب  ها، مرحله فیش سازی فیش و سپس با آماده

   با استفاده از تکنیک ماخذگذاری به روش علمی تنظیم شد.
  

  نهاد های مردم مفهوم سازمان
به دالیل  نهاد های مردم مانه تعریف واحد جامع و دقیق از سازیراا

ترین علت تشتت  رسد مهم متعددی مشکل است. به نظر می
نهاد، متعددبودن ساختار،  های مردم  تعاریف در خصوص سازمان

های  مروزه عرصها .[5]نهاد باشد های مردم ها و اهداف سازمان گونه
راستی  هها چنان گسترده و گوناگون شده که ب فعالیت این سازمان

. برخالف ابتدای راه این استمردن تمامی آنها غیرممکن برش
ای و فقرزدایی یا کمک  ها، فعالیت آنها به اقدامات خیریه سازمان

که جامعه  یزیبلکه هر چ ،شود ها محدود نمی به قربانیان جنگ
ممکن است موضوعی برای  ،نماید مدنی را به خود جذب می

  .[6]نهاد باشد های مردم  فعالیت سازمان
های حمایتی، امدادی،   نهاد در تمامی عرصه های مردم  سازمان

وارد  غیرهحقوقی، حقوق بشری، محیط زیست، فقرزدایی، پزشکی و 
تنها در محدوده جغرافیایی اعضای این  نه آنها اند و فعالیت شده

ها، بلکه به فراخور موضوع ممکن است به سطحی، محلی،  سازمان
و همین امر خود به مانعی برای رسیدن المللی بسط یابد  ملی و بین

شده نهاد تبدیل  های مردم به تعریفی نظری و عملی از سازمان
های  ه تعریف واحد از سازمانیبودن ارا دیگر دالیل ممتنع .[7]است
ها براساس حقوق داخلی  نهاد عبارت از تشکیل این سازمان مردم
 نهاد، های مردم  ها، عدم ثبات در استفاده از اصطالح سازمان دولت

بودن ادبیات  ای رشته ها و میان عدی این سازمانماهیت چندبُ 
رسد دستیابی  بنابراین به نظر می ،[5]هستندنهاد  های مردم  سازمان

  ها ناممکن باشد. خصوص تعریف این سازمان به اتفاق نظری در
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نهاد در  های مردم مبانی سبک زندگی اسالمی سازمان
  آیین دادرسی کیفری

ر نظام حقوقی ایران، مشارکت مردم در اداره جامعه یکی از د
 ۱۰۴و  ۵۹، ۵۶، ۲۹، ۸، ۷، ۶، ۳که در اصول  بودهموضوعات مهمی 

قانون اساسی بر آن تاکید شده است. از دیدگاه مبانی دینی و سبک 
کمک و همراهی به اشخاص نیازمند از یک سو و از  ،زندگی اسالمی

امر به "ای اجتماعی از مصادیق بارز ه سوی دیگر نظارت بر فعالیت
  رود. عنوان تکلیفی اجتماعی به شمار می به "معروف و نهی از منکر

های توسعه اجتماعی، اقتصادی و   در برنامههمواره این فریضه مهم 
چند بیشتر معطوف به  هر شده ومورد عنایت واقع  ایرانفرهنگی 

های   ی مردمی و تشکلها  اما در کنار آن از مشارکت ،عد دینی شدهبُ 
دهد  غیردولتی در این زمینه نیز نام برده شده است و این نشان می

این مهم  بایستیهر سازمان غیردولتی متناسب با فعالیت خویش 
د نهادهای نتوا امر به معروف و نهی از منکر می .را برآورده سازد

ه در واقع خود، پای و متعدد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایجاد کند
سیاسی و اجتماعی باشد. با  ،این نهادهای مختلف حقوقی هو قاعد

های  توان جامعه را در مدار حق و ارزش استفاده از این نهاد می
های مختلف اعم از جرایم و انحرافات  صحیح انسانی از آسیب

 لغوحفاظت نمود و حتی برخی نهادهای غیرضروری کیفری را 
  .[8]کرد

ای از هنجارها و  تخصصی خود پاره ها در حوزه سمنهر یک از 
عنوان  شوند و به ها و به عبارتی امر به معروف را متذکر می ارزش

گزینند و تمامی افراد جامعه و حکومت  مواضع حمایتی خود بر می
عنوان مثال  به .سازند را به رعایت آن به طرق مختلف ملزم می

فرهنگی  های غیردولتی که در زمینه پاسداری از میراث سازمان
کنند، نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی را به وضع  فعالیت می

قوانین متناسب، اجرای صحیح و حمایت قضایی از آنها ملزم 
تمامی  ،دادن اهمیت و ارزش این موضوعات نمایند و با نشان می

گرفتن و نقض آنها  افراد جامعه و حتی نهادهای دولتی را از نادیده
ن در اواستار برخورد سریع و قاطع با ناقضدارند و خ بر حذر می

  شوند. راستای نهی از منکر می
توان  امر به معروف و نهی از منکر تا جایی است که می ظرفیت نهاد

های نوین حقوقی و اجتماعی را درون آن تعریف کرد. به   قالب
توان مبنا و خاستگاه فقهی و سبک زندگی اسالمی  همین دلیل می

امر به معروف و "نهاد را اصل  های مردم و سازمان های مردمی  تشکل
ها که از بطن جامعه  زیرا این تشکل ،[8]دانست "نهی از منکر

اند و واسط میان حکومت و مردم هستند، نقش نظارتی را  برخاسته
مداخله  خوبی هم بر حکومت و هم بر مردم ایفا خواهند کرد. به

ه بهداشت عمومی و ها در جریان دادرسی کیفری جرایم علی سمن
مندی از  در این حوزه و بهره آنهاسالمت اجتماعی، اعطای نقش به 

که در آن منافع بوده مشارکت نهادهای مدنی در حمایت از مواضعی 
و مصالح عمومی نهفته، به حکم عقل و بنای عقال نیز پذیرفته است 

کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و "تبع آن مطابق قاعده  و به
مبنای شرعی نیز خواهد  "کل حکم به الشرع، حکم به العقل...

و مقابله با آن نیازمند استفاده  بودهپدیده عمومی  ،زیرا جرم .داشت
  های اجتماعی است.  از تمامی ظرفیت

  

نهاد در جرایم علیه بهداشت  های مردم نقش سازمان
  عمومی
به دادرسی ها اختیار ورود  قانون جدید، دعاوی که سمن ۶۶در ماده 

از دعاوی راجع به  این دعاوی عبارت .آنها را دارند، بیان شده است
اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی و ذهنی، 

محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و 
همان طور که از نحوه نگارش ماده  .هستند حقوق شهروندی

 "دیده هزِ بِ "ها در این دعاوی  یت سمنمواضع مورد حما ،پیداست
رسد این موضوعات از باب تمثیل بیان  به نظر می شوند. واقع می
گذار تنها نظر به احصای آنها و اعمال چتر  بلکه قانون ،اند نشده

زیرا  .[9]گانه داشته است حمایتی خود بر سر همین موارد هشت
های فوق  زمینه توانند نسبت به جرایم ارتکابی در ... می"عبارت 

ای بر  قرینه "های فوق  زمینه"طور خاص قید  و به "اعالم جرم کنند...
کنندگان  بودن دعاوی موضوع ماده است. اما از نظر تدوین حصری

اند که تنها به  ها چه خصوصیتی داشته قانون جدید، این سازمان
تواند اهمیت این موارد نسبت به  یک دلیل می آنها اشاره کردند؟

یر موضوعات باشد، چرا که اشخاص مورد حمایت در این ماده سا
 و پذیرتر از سایر افراد جامعه هستند لحاظ اجتماعی آسیب به

خصوص زنان و کودکان بیشتر و غالبًا  دیدگی آنها به فراوانی بزه
پنهان است. از سوی دیگر مواردی همچون محیط زیست، منابع 

ای  گونه اجتماعی و به با حیات غیرهطبیعی، میراث فرهنگی و 
رابطه تنگاتنگ دارند. وجود متولی دولتی برای این  ،حاکمیت

نحوی از دخالت مردم که سهمی از این میراث و منابع  موضوعات به
بینی شود که  سازوکار قانونی پیش یدارند، کاسته است. پس بایست

مند و منسجم بتوانند  صورت نظام های مردمی به  مردم و سازمان
دلیل دیگر  ت به مالکیت مشترک خویش، اعمال حق نمایند.نسب
تواند مالحظات حقوق بشری و همسوشدن با گرایشات  می
ای از سوی محافل  زیرا توجهات گسترده ،المللی باشد بین
 والمللی بر این موضوعات و حمایت از آنها معطوف شده  بین

جانبه از  تاکید بر حمایت همه برایهای متعدد  معاهدات و اعالمیه
  است.بوده موضوعات مذکور، شاهد این قضیه 

های فعال در   ه رشد سمنب اهمیت موضوعات مذکور و افزایش رو
کنندگان قانون جدید آیین دادرسی کیفری را  ها، تدوین این زمینه
ها و توسعه  شناختن فعالیت این سازمان رسمیت له بهابه مس
تفسیر مضیق  بایدین واداشته است. بنابرا ت خودفعالی یقلمرو

دیدگان مرتبط  گانه و بزه های فعال در موارد هشت نمود و تنها سمن
با مالحظه موضوعات  با این موضوعات را مشمول ماده دانست.

توان دریافت که این موارد  شده در ماده مورد بحث می گفته
گانه از یک نوع و ماهیت نیستند. بلکه در برخی از آنها  هشت

جرم و در برخی دیگر جنبه عمومی بارزی به چشم بودن  خصوصی
نیز از نظر گذشت، جرایم موضوع  قبالً که  طورخورد. پس همان  می

  :شود میبندی  تقسیمزیر به دو دسته  ۶۶ماده 
ان، زنان، انخاص شامل اطفال و نوجو هدید هزِ جرایم دارای بِ  )الف

ه اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی و کلیه افراد جامع
  عنوان شهروند به
دیده خاص شامل جرایم علیه محیط زیست،  هزِ جرایم بدون بِ ) ب

منابع طبیعی، میراث فرهنگی و بهداشت عمومی که در آنها پای 
دیده خاصی  هزِ مصالح همگانی افراد جامعه در میان است و چندان بِ 

های دولتی و   ست. اقدام موازی برای سازمانیبرای آن قابل تصور ن
  .[10]چنین تعاملی منتفی خواهد بود وگرنهها وجود دارد  سمن
ها و سایر موجودات زنده  تردید استمرار حیاتی سالم برای انسان  بی

در گرو وجود بستر ایمنی است که همه موجودات در آن زندگی 
کنند. اهمیت محیط زیست سالم و حمایت از عناصر آن بر همگان 

ن و مترقی، همواره با مبرهن است. با این وجود بشر متمد
آگاهانه یا ناآگاهانه به این شاهرگ مهم آسیب  های خویش  فعالیت
چندین دهه است که معضل آلودگی و انهدام  .[11]دکن وارد می

کننده نمود  صورتی بغرنج و نگران محیط زیست و منابع طبیعی به
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اران داخلی و خارجی را برای مقابله با زگ های سیاست یافته و تالش
ای که تاکنون قوانین و مقررات،  گونه بهاست، آن برانگیخته 

های متعددی در این زمینه تدوین، تصویب   ها و کنوانسیون پروتکل
  .[12]ه استشدو اجرا 
 ینیز با توجه به حساسیت این موضوع در قلمرو در ایرانگذار  قانون

وضع مقررات حمایتی موثر و  برایقانون اساسی و قوانین عادی 
به مقابله با این معضل برآمده است.  ،المللی سو با گرایشات بینهم

بلکه تمامی افراد  ،یک شخص تنها جرایم ارتکابی در این حوزه، نه
چرا که محیط  ،سازد جامعه و حتی همه جهانیان را متضرر می

به تمامی  "میراث مشترک بشریت"عنوان  زیست و منابع طبیعی به
  ها تعلق دارد. انسان

اهداف عالیه بهداشت عمومی و سالمت اجتماعی بدون تحقق 
گیری  نهاد در مراحل مختلف شکل های مردم توجه به نقش سازمان

هنجارهای بهداشت عمومی و سالمت اجتماعی و نظارت و اجرای 
کند تا  بودن پدیده جرم ایجاب می اجتماعی .آنها دشوار است

های  امی ظرفیتالمقدور برای پیشگیری و سرکوب جرایم از تم حتی
نهاد در فرآیند  های مردم مشارکت سازمان .اجتماعی استفاده شود

تواند در   امری که می ،شود ها تلقی می کیفری یکی از این ظرفیت
بنابراین رویکرد  .های پیشگیری در جامعه موثر باشد توفیق برنامه

تواند از وقوع بسیاری از جرایم بهداشت  مشارکتی این نهادها می
لحاظ  نیز به ایران .[13]عمومی و سالمت اجتماعی جلوگیری کند

وهوایی از این موهبت الهی  موقعیت مناسب جغرافیایی و آب
مند است. بنابراین حراست و پاسداری از آن نیازمند اقدامات  بهره

منسجم و قانونمندی خواهد بود که امکان کمترین تعرض به آن را 
  مسدود کند.

این زمینه در  ایرانتقنینی و حجم قوانین خوشبختانه سیاست 
 گذار در این مسیر همواره در و قانون بودهشایان توجه و ستودنی 

بینی سازوکارهای جدید با بازدهی باال و همسو با  صدد پیش
های   دهی به سازمان المللی از جمله نقش های بین   سیاست

ی علیه این غیردولتی فعال در این زمینه در دادرسی جرایم ارتکاب
آن در قوانین و رویه  امری که تا پیش از این، خال است، موضوعات

تبیین این موضوع و بنابراین به  شد. احساس می ایرانقضایی 
نهاد در دعاوی کیفری راجع به  های مردم  بررسی جایگاه سازمان

. الزمه پرداخته شدمنابع طبیعی و بهداشت عمومی  ،محیط زیست
های   که ابتدا نقش و جایگاه سازمان بودآن  تدقیق در این امر

نهاد مرتبط با این حوزه از جمله سازمان حفاظت محیط زیست  مردم
 عنوان متولی عام و اصلی این حوزه بررسی شود. به

قانون  ۶۶شده از موضوعات مندرج در ماده  هیبندی ارا در تقسیم
ی جدید، سه موضوع محیط زیست، منابع طبیعی و بهداشت عموم

ماهیت هر سه این موضوعات،  زیرا شدند،در یک دسته قرار داده 
ها و  یک امر مشترک است و محتوای قوانین موجود در این زمینه

وضع و اعمال مقررات مشابه در رابطه با آنها نشان از بیان یک 
وهوا،  آب از محیط زیست و منابع طبیعی عبارت واقعیت دارد.

و عناصر جاندار هستند یات وحش ح و خاک، جنگل و مراتع، زمین
ل مربوط به یمحیطی بهداشت عمومی هم چیزی جز مسا زیست
بنابراین هر  ،محیطی نیست عنوان عناصر زیست وهوا و خاک به آب

طور مشترک در یک باب به بحث  دلیل افتراق موضوع به سه مورد به
  .کشیده شد
ه قلمرو این موضوعات با وجود نشان ،که در قانون جدید علت این

صورت جداگانه ذکر شده، تنها در اهمیت موضوع نهفته است تا  به
های فعال در این حوزه مشمول اختیارات اعطایی قرار   همه سمن

گیرند و همه قوانین موجود در این زمینه بتواند مورد تمسک و 

های غیردولتی حامی در دادرسی کیفری این جرایم   استناد سازمان
در کنار قانون مجازات اسالمی  ۶۸۸ماده  ۲ه واقع شود. در تبصر

سازمان حفاظت محیط زیست، مسئولیت تشخیص و اعالم جرایم 
پزشکی و وزارت بهداشت،  علیه بهداشت عمومی بر عهده سازمان دام
 ۲این امر در ماده  و درمان و آموزش پزشکی قرار داده شده

ر گرفته نامه بهداشت محیط نیز بر عهده وزارت مربوطه قرا آیین
ن وزارت بهداشت و سازمان امورااست. الزم به ذکر است که م

کننده جرم محسوب  پزشکی مانند ضابطان دادگستری اعالم دام
) و در ۹/۹/۷۹- ۱۴۱۷۶/۷۹/۱نامه شماره  شوند و به شاکی (بخش می

تواند  خصوص جرایم مربوطه تنها سازمان حفاظت محیط زیست می
 و شاکی یا مدعی خصوصی قرار گیرد مطابق با نص قانونی، در مقام
کننده  پزشکی نیز تنها در مقام اعالم وزارت بهداشت و سازمان دام

  . [14]جرم باقی خواهند ماند
مراجع مکلف به اعالم جرم، مراجع دولتی  ،چه در این ماده اگر

العموم برای  عنوان مدعی اما همچنان تکلیف دادستان به ،هستند
ایم باقی است. زیرا ماهیت عمومی این ورود به دادرسی این جر
شود که اعالم جرم و تعقیب از سوی  قسم از جرایم سبب می

شرکت سهامی شیالت  دادستان و سایر اشخاص نیز ممکن باشد.
عنوان  تواند به ایران از جمله اشخاص حقوقی دیگری است که می

که بدون کسب را شاکی خصوصی، تعقیب و مجازات اشخاصی 
برداری از  های داخلی و بهره م اقدام به صید غیرمجاز در آبپروانه الز
اند، تقاضا نماید. در حقیقت صید ماهی و آبزیان  نموده آبزیان
محسوب  "تخریب محیط زیست طبیعی"صورت غیرمجاز  به
شود. بنابراین شرکت سهامی شیالت برای مقابله با آن صالح  می

، نیستندضابطان  موران شرکت سهامی شیالت جزءام خواهد بود.
برداری از منابع آبزی،  قانون حفاظت و بهره ۲۱بلکه طبق ماده 

عنوان ضابط قوه  بازرسی و کشف جرایم از طریق نیروی انتظامی به
قانون مذکور و  ۳مطابق با تبصره ماده  گیرد. قضاییه صورت می

وظایف و اختیارات شرکت  ،قانون شکار و صید ۸تبصره ماده 
یران و سازمان حفاظت محیط زیست نافی یکدیگر سهامی شیالت ا
از این دو سازمان اقدام به  یبنابراین چنانچه یک .نخواهد بود

تعقیب و پیگیری جرایم موضوع صالحیت خویش نکند یا از ادامه 
جریان دادرسی صرف نظر نماید، تکالیف و اختیارات دیگری پابرجا 

  خواهد بود.
در بسیاری از  نهاد مردمی ها سازمانبراساس نتایج حاصل، 

بودن  و در صورت فراهم اند داشته یییی باالآ، کارههای جامع  عرصه
پای بخش دولتی و حتی  های حمایتی خواهند توانست پابه  فرصت

جدیدترین عرصه حضور و فعالیت  بیشتر از آن حرکت نمایند.
راجع  ،یند دادرسی و رسیدگی به دعاوی کیفریآها در حیطه فر سمن

کنندگان قانون جدید آیین  مواضع مورد حمایت آنهاست. تدوینبه 
تنها  ،های فعال در کشور  دادرسی کیفری از میان تعداد فراوان سمن
مجاز به ورود در آنها را و اند  هشت سازمان را مورد عنایت قرار داده

چند جای آن بود که برخی دیگر از  اند. هر جریان دادرسی دانسته
های گوناگون نیز مشمول این ماده قرار  در زمینه های فعال سازمان
، اما شاید حساسیت و نیاز به حمایت ویژه از نظر ندگرفت می

درست است  کنندگان به این موضوعات معطوف بوده است. تدوین
که ماده مذکور، ذیل فصل مربوط به اختیارات و تکالیف دادستان 

، اما چه سمتی نیستارتباط با مقام دادستان  و قطعًا بیاست آمده 
اختیارات و موجودیت  کننده توان برای آنها تعیین کرد که توجیه می

  آنها نیز باشد؟
 آنهابرای  ،ها ن و حقوق اعطاشده به سمنیبا درنظرگرفتن همه قرا

، چرا که شدتعریف  "نمایندگی"و سمت  "شبه دادستانی"ماهیت 
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با این  ماهیتی حد واسط شاکی و دادستان خواهند داشت. اما
گذار خواهد توانست پرده از شبهات و  وجود تنها بیان صریح قانون
در ماده  "توانند می"با توجه به قید  ابهامات راجع به ماده بردارد.

شده برای مداخله  بینی توان چنین بیان کرد که موارد پیش می
و عدم اعمال آنها است اختیاری داشته  ها در دادرسی جنبه سمن

 ،ها خواهد کرد. از سوی دیگر لحاظ کیفری متوجه سمن هتکلیفی را ب
ها در فرآیند دادرسی تنها شامل  به نظر، اختیارات سمن با این که

اعالم جرم، شرکت در مراحل دادرسی، اقامه دلیل و اعتراض به آرای 
کنندگان از اعطای  که مراد تدوین محاکم است، اما با توجه به این

ها، شرکت فعاالنه  حل دادرسی به سمناختیار شرکت در کلیه مرا
توان اختیارات  ارچوب همین موارد میهبوده است، بنابراین در چ

  نها استنباط نمود. دیگری نیز برای آ
نهاد  های مردم گانه، سازمان امروزه در خصوص موضوعات هشت

ای که برای یک موضوع چندین  گونه کنند، به زیادی فعالیت می
ها  . همکاری متقابل این سازماناستعال سمن در سراسر کشور ف

دهی  گزارش ،صورت شبکه های مشترک فعالیتی خود به  در حوزه
هایشان به  منظم از وضعیت موضع حمایتی و میزان فعالیت

 .ها موثر باشد تواند در تقویت حضور و مشارکت سمن یکدیگر می
دعاوی راجع به بهداشت عمومی هم از سوی اشخاص حقیقی و هم 

اعم از اشخاص حقوق عمومی و اشخاص حقوق  ،خاص حقوقیاش
چرا که ممکن است در نتیجه ایجاد  ،خصوصی قابل طرح است

یک از این اشخاص  ضرر و خسارت متوجه هر ،آلودگی و تخریب
به شخص وارد نشده  یطور مستقیم زیان گاه به هر اگر چه .شود

عاوی راجعه عنوان شاکی با مدعی خصوصی در د تواند به باشد، نمی
اما با توجه به غلبه صیغه عمومی این قسم  ،نفع به حساب آید ذی

طور  گذار در کنار اشخاص حقیقی یا حقوقی به از جرایم، قانون
مستقیم با سمت شاکی با مدعی خصوصی وارد دعاوی مربوط به 

به تبیین  در پژوهش حاضر ،شود. با این اوصاف این جرایم می
های کیفری در  نهاد در رسیدگی های مردم چگونگی مشارکت سازمان

   پرداخته شد.این دسته از دعاوی 
 براساس نتایج پژوهش، پیشنهادهای زیر ارایه شدند:

احکام و مقررات ناظر بر باید گذار  لحاظ تقنینی، قانون به -۱
قانون جدید  ۶۶بهداشت عمومی در ماده   های فعال در حوزه انجمن

چرا که ماهیت این  ،صورت مجزا بیان کند به را آیین دادرسی کیفری
موضوع با دیگر موضوعات متفاوت است. در برخی از موضوعات 

تر است و در برخی موارد  ها وسیع عرصه برای حضور و مداخله سمن
ربط و مسئول در میان باشد،  که پای سازمان یا نهاد دولتی ذی

 همکاری و تقابل سازمان مردمی با سازمان دولتی، رعایت
 کند. مالحظات خاصی را اقتضا می

جدا از قانون آیین دادرسی کیفری، تهیه و تصویب یک قانون  -۲
عام ناظر به نظام حقوقی حاکم بر نهادهای غیردولتی الزم و 

صورت جامع، ضوابط و اختیاراتی را  بهکه رسد  ضروری به نظر می
 ،و با درنظرگرفتن فلسفه وجودیداشته باشد ها  پیرامون سمن

 د.نمایبینی  پیشرا یک از آنها  تجربه و تخصص هر
ها در دادرسی با کشف و آگاهی از  شروع فعالیت و حضور سمن -۳

خورد. بنابراین در حوزه بهداشت  ارتکاب جرم و اعالم آن رقم می
رسانی مردم (اعم از  سازی و اطالع فرهنگ ،با آموزش بایدعمومی 

) نسبت غیرهن و امطلع ،، شهوددیده، خانواده و سرپرست قربانی هزِ بِ 
های مربوطه در   های فعال در حوزه  های سازمان ها و حمایت به کمک

امور دادرسی و پیگیری جرایم، بستر مناسبی را برای اعمال 
 ها در فرآیند کیفری ایجاد کرد. اختیارات و نقش سمن

 .ات افتراقی داردرها در دادرسی نیاز به مقر نحوه دخالت سمن -۴

های آخر قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه،   که بخش طورن هما
مقررات خاصی را بیان کرده است و همان طور که در پایان قانون 

ای اختصاص  دو بخش به دادرسی جرایم نظامی و رایانه ،جدید
یافته است، مناسب بود بخشی نیز به مقررات افتراقی دخالت 

  .اختصاص یابدایران ها در دادرسی  سمن
  

  گیری نتیجه
اطفال و نوجوانان، زنان، حوزه دعاوی راجع به  ٨ها در  سمن

اشخاص بیمار و ناتوان جسمی و ذهنی، محیط زیست، منابع 
، طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حقوق شهروندی

های فعال در این حوزه نیز  به سمناختیار ورود به دادرسی را دارند. 
ا به نمایندگی از سوی سایر افراد جامعه، اختیاراتی اعطا شده است ت

نسبت به حمایت و حفاظت از منافع عمومی و موضوع مربوطه 
نهاد در دادرسی کیفری  های مردم حضور سازماناقدام نمایند. 

حفظ نظم عمومی و مشارکت  ،دلیل لزوم رعایت مصلحت اجتماع به
با  .استهای مهم مورد توجه  چه بیشتر جامعه مدنی در عرصه هر

قانون جدید آیین  ۶۶شده در ماده  بینی مقررات پیش این که
دادرسی کیفری قابل توجه است، اما با این وجود، ابهاماتی نیز با 

ها با  که مشخص نشده است سمن از جمله آن .همراه دارد خود به
توجه به اختیارات اعطاشده با چه سمتی وارد جریان دادرسی 

  شوند. کیفری می
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