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 مقدمه 

نيازمندی جوامع به قوانين جامع وروشن در خصوص سياست گذاریهای داخلی وخارجی، 

ارتباط متقابل دولتمردان با شهروندان سروسامان دادن به زندگی مردمان، برخورد با پدیده های 

دیگر ، فقد قانون، اجتماعی وسياسی، داوری بين مردم وغيره،امری بدیهی است واز سوی 

نارسایی قوانين یا ابهام واجمال آنها،حرکت جامعه را مختل نموده وبرای شهروندان وافراد 

جامعه وسيستم اداره کننده آن دشواریهایی را به دنبال خواهد داشت که منجر به توقف جامعه 

آن می شود، تردیدی نيست که برای حفظ وامنيت هر جامعه وحفظ امنيت وحقوق افراد 

ضوابط ومعيارهای لزم وضروری است، فقدان این ضوابط ومعيارها وضمانت های اجرائی آن 

باعث نا امنی جامعه وتضييع حقوق افراد جامعه انسانی است. از مهمترین اهداف حقوق که در 

طول تاریخ همه نظام های حقوق بر آن تاکيد داشته اند اصل عدالت است. این اصل نه تنها 

شرایع وقوانين الهی بوده وپيامبران بزرگ یكی از اهداف عالی خود را تحقق مورد توجه 

عدالت درجامعه معرفی نموده اند بلكه طرفداران حقوق فطری نيز بر آن تاکيد داشته اند تا 

 آنجا که بعضی از طرفداران این مكتب، حقوق فطری را در اصل عدالت خلصه نموده اند. 

ی عدالت اجتماعی بسيار مهم است عدالت اجتماعی عبارت نقش حكومت اسلمی دربرقرار

است از مراعات حقوق همه افراد چنانكه هر کسی بتواند با استفاده از امكانات موجود در حد 

استعدادهای خدادادی خود تكامل یابد وبه تعبير دیگر امكانات موجود درجامعه، امكان کار، 

کسب ومال وامثال آنها عادلنه بين افراد واقشار  امكان تحصيل، امكان فن، امكان هنر وامكان

جامعه تقسيم شده باشد وبرای واماندگان وضعفا نيز به همان نسبت امكان رشد ورفاه تامين 

گردد. عدالت اجتماعی همواره با نظم عمومی ارتباط متقابل دارد، درهر جامعه ای با توجه به 

ز افراد جامعه دست به اعمالی می زنند که نابسامانيها ومشكلتی که رخ می دهد تعدادی ا

علوه بر هنجار شكنی، آرامش وامنيت جامعه را خدشه دار می کنند. بنابراین برای کنترل این 

افراد باید تدابير خاصی اندیشيد. موضوع امنيت وتامين آن برای عموم مردم یكی از مباحث 

عه برنظم وقواعد خاص استوار است. اساسی درمسير زندگی انسان است. روابط انسانها در جام
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مردم جامعه ایفا گر نقشهایی هستند که جامعه از آنها انتظار دارد واساس آن در این است که 

مردم بدانند دیگران از آنها چه انتظاری دارند. نظم اجتماعی درهر جامعه برشبكه وسيعی از 

رابر یكدیگر تعيين می کند. بی نقشها استوار است. ونقشهای اجتماعی هم وظایف افراد را درب

نظمی ونابهنجاری درجامعه زمانی پدید می آید که افراد به وظایف خود عمل نكنند ویا نسبت 

به وظایف خود آگاه نباشند. لذا جامعه همواره باید بر رفتار اعضاء نظارت کند ونظم اجتماعی 

ی قسط وعدل رسالتی است را برقرار کند. تامين نظم وامنيت وایجاد عدالت اجتماعی واجرا

 که قانون اساسی در اصل یكصد وپنجاه وشش برعهده قوه قضائيه محول کرده است. 

با توسعه نظریات فلسفی جدید درخصوص هدفهای مجازات وپيشرفت  91دراواخر قرن 

علوم جزایی وغير اصولی شناختن روش های دادرسی سابق ومحكوم کردن شيوه اتهامی 

د را حقوقدانان فرانسه مطرح نمودند که به عنوان سيستم دادرسی مختلط وتفتيشی، سيتسم جدی

فرانسه به کار  9111یا سيستم فرانسوی معروف گردید وبرای اولين با در آئين دادرسی کيفری 

گرفته شده ، برحسب این سيستم رسيدگی کيفری دارای دو مرحله است،مرحله کشف 

ی که به صورت اتهامی است، بدین ترتيب وظيفه وتحقيق که به صورت تفتيشی ومرحله دادرس

کشف جرم با دادسرا است که غير علنی بوده، ووظيفه دادرسی با دادگاه است که علنی می 

باشد. دراین سيستم حقوق فرد وجامعه هر دو تامين می شود وبسياری ازکشورهای اروپا بعد از 

 فرانسه این سيستم را تجربه کردند.

ه. ش دادسرا وارد  9111طه وتاسيس دادگاههای عرفی، درسال بعد از انقلب مشرو

تشكيلت قضائی ایران شد. دادسرا تحت عنوان اداره مدعی العموم از مهمترین نهاد کيفری 

( 6/4/9316قانون اصل تشكيلت عدليه ) مصوب  51محسوب می شد ومدعی العموم که ماده 

نموده است به عنوان مقام قضائی در راس آن  تعبير« وکيل جماعت» با اصلحات بعدی از او به 

قانون موقتی اصول  3قرار گرفت واقامه دعوی وتعقيب جرائم ومتهمين از حيث عمومی ) ماده 

قانون اصول  65محاکمات جزائی( ونيز حفظ حقوق دولت، محجوران ، افراد مفقود الثر )ماده 

ریاست فائقه » قانون مذکور 53ماده تشكيلت عدليه( برعهده مدعی العموم محول گردید. طبق 
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با تصویب لیحه قانون تشكيل دادگاههای عمومی  9«بردادسرا برعهده وزیر دادگستری است.

دادسرای استان ودیوان کيفری کارکنان دولت از سازمان قضائی کيفری حذف  9351درسال 

شده وبدین ترتيب فقط دادسرای شهرستان که در همان سال به دادسرای عمومی تغيير نام یافت 

عهده دار وظایف محوله ودادسرای دیوان عالی کشور درچهارچوب دادگاههای عمومی، 

شدند. همچنين برای مصون داشتن قوه قضائيه از تعدیات احتمالی قوه مجریه، قانون اساسی 

اختيارات وزیر دادگستری را به ایفای نقش رابط بين قوه  961جمهوری اسلمی ایران در اصل 

به نظریه شماره قضائيه وسایر قوا محدود کرد. اختيارات ومسئوليتهای وزیر دادگستری با توجه 

شورای نگهبان وقانون اساسی کًل به عهده شورای عالی قضائی محول شد  419-99/1/9315

که شورای مذکور سمت ریاست فائقه برکليه دادسراها را به دست آورد واختيارات شورای 

مجلس  1/91/69مذکور نيز به موجب قانون اختيارات ووظایف رئيس قوه قضائيه مصوب 

 951به شرح مندرج دراصل  6/5/9361ی با بازنگری قانون اساسی در سال شورای اسلم

اصلحی به رئيس قوه قضائيه واگذار گردید وبدین ترتيب، سلسله مراتب به صورت اطاعت 

دادستانهای عمومی از دستورات قضائی دادستان کل ) به حكم نظارتی که برحسن اجرای 

( ورئيس قوه  15/3/9356ی از قوانين دادگستری قانون اصلح پاره ا 96قوانين دارد ماده 

 قضائيه واطاعت دادیاران از دادستانهای مربوطه متجلی شد. 

ه. ش به منظور جلوگيری از گسترش بی رویه واژه های بيگانه در زبان  9394در سال »

فارسی ونيز اصلح واژگان موجود، تشكيلتی از سوی وزارت معارف به نام فرهنگستان ایران 

)ه.ش( که اساسنامه فرهنگستان ایران  9394تشكيل شد ودر جلسه بيست ونهم اردیبهشت ماه 

ماده به وزارت معارف ابلغ شد. یكی ازکميسيونهایی  96به تصویب هيات دولت رسيد وطی 

که به این منظور تشكيل شده بود کميسيون اصلح واژه های دادگستری بود اعضاء این 

شمسی طی بخشنامه ای که وزارت داخله کشور براساس  9394سال کميسيون درسی ام بهمن 

پيشنهاد وزارت دادگستری برای بيست ویک واژه مورد نياز این وزارتخانه برابرها ومعادل های 

                                                           
 .35ص  9361انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلمی  -1دکتر محمود آخوندی آئين دادرسی کيفری جلد - 9
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فارسی انتخاب کرده وبه هيئت وزیران پيشنهاد نمود که با تصویب هيات وزیران به مراکز 

ه کار بردن واژه های قدیمی خود داری نمایند، این واژه ذیربط ابلغ شد تا از این به بعد از ب

مدعی العموم به دادستان، پارکه به دادسرا، وکيل عمومی به دادیار، مجرم به »های عبارتند از 

  9«بزهكار و....

وظيفه اداری  که رسيدگی به امور  -1وظيفه قضائی-9دادستان دو وظيفه اصلی برعهده دارد، 

دادستان است امور حسبی باتوجه به ماده یک قانون امور حسبی مصوب  حسبی از وظيفه اداری

اموری است که محاکم تكليف دارند تانسبت به آن امور اقدام به رسيدگی وحل  1/4/9391

وفصل نمایند. بدون آنكه رسيدگی دادگاه ها منوط ومتوقف به وقوع اختلف ومنازعه ای ميان 

رسيدگی به امور حسبی براساس قانون امور حسبی  اشخاص وطرح دعوا از سوی آنان باشد.

تابع مقرراتی است که درباب اول این قانون وجود دارد مگر آنكه تصریح به رجوع غير این 

 قانون شده باشد. 

همچنين رسيدگی به این امور در صلحيت دادگاه های مدنی خاص وپس از تشكيل دادگاه 

امور  -مفقود الثر -غایب -دادگاه های امين ومتعاقب آن تشكيل 9363های عمومی در سال 

راجع به ترکه، وصيت وانحصار وراثت بود. درحال حاضر با امعان نظر به ماده واحده تشكيل 

این ماده واحده موارد مربوطه به نصب  99و91به موجب بند  9366دادگاههای خانواده موصب 

حيت این محاکم وسایر امور قيم وناظر وضم امين وعزل آنها وهمچنين حكم رشد در صل

در قانون  9319حسبی در صلحيت محاکم عمومی حقوقی با توجه به اصلحات مهر ماه 

( قرار دارد تا زمانی که این محاکم تشكيل 9363تشكيل دادگاه های عمومی وانقلب )مصوب 

 نشوند درصلحيت دادگاه های عمومی می باشد. 

ت دادستان در امور حسبی را صرفاً مخصوص به قانون امور حسبی اقدام دخال 11ماده 

مواردی می داند که دراین قانون تصریح شده باشد وعلوه براین موارد، بایدبه تكاليف 

واختيارات دادستان در قانون مدنی به ویژه درکتاب پنجم از جلد دوم این قانون که مصوب 

                                                           
 .9319ماهنامه حقوقی دادگستری چاپ موسسه کيهان شماره هفتم وهشتم بهمن واسفند - 9
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م ودهم اشاره نمود. به ه .ش می باشد وباب سوم همين جلد وکتاب هشت9394و  9393سال 

قانون امورحسبی در مواردی که دادستان مكلف به اقدامی می باشد این اقدام  19موجب ماده 

یا اقدامات برعهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسيدگی در حوزه آن دادگاه به عمل 

قانون  91وطبعاً حذف سمت دادستان، تبصره ذیل ماده  9363می آید با حذف دادسرا درسال 

امور حسبيه وکليه اختياراتی که در سایر » تشكيل دادگاههای عمومی وانقلب مقرر داشته بود،

« قوانين به عهده دادستان عمومی بوده به رئيس دادگستری شهرستان واستان محول می شود.

در این قانون شد. مجدداً نهاد دادسرا تحت عنوان  9319ليكن با اصلحاتی که درمهرماه 

دسرای عمومی وانقلب تشكيل واحيای شد وطبعاً دادستان وارد عرصه دادگستری گردید دا

قانون تشكيل دادگاه های عمومی وانقلب نيز نسخ صریح شد. به موجب  91وتبصره ذیل ماده 

دادسرا.... در خصوص رسيدگی به امر حسبيه  9319اصلحی  93وبر اساس بند الف ذیل ماده 

 ریاست دادستان تشكيل می شود.  وفق ضوابط قانونی به

بنابراین درحوزه های قضایی که دادسرا تشكيل شده است کليه اختيارات وتكاليف در امور 

قانون امور  43حسبی به عهده دادستان عمومی انقلب آن حوزه می باشد مستنبط از ماده 

موارد قانون امور حسبی یكی از وظایف مهم وخطير دادستان این است، که اگر از سوء استنباط 

حسبی توسط محاکم یا اختلف نظر آنان راجع به امور حسبی اطلع حاصل کردند، به نحوی 

که مهم وموثر باشد، موضوع را به اطلع دادستان کل کشور برسانند تا درهيئت عمومی دیوان 

 قانون آیين دادرسی دادگاه عمومی وانقلب درامور کيفری 161کشور براساس مفاد ماده 

مطرح ونظر هيئت عمومی مسئله را حل نماید. دادستان در امور حسبيه وظيفه ای  9361مصوب 

خطير وپر اهميت دارد که معمولً کمتر از آن بحث می شود در حاليكه بسيار مهم وحائز 

( حجر وقيمومت 9156لغایت  9116اهميت است. براساس کتاب دهم از قانون مدنی )مواد 

این قانون،  9116باید انجام گيرد معلوم ومشخص شده است. طبق ماده  تعاریف واقداماتی که

صغار واشخاص غير شيد، مجانين )دیوانگان( از تصرف در اموال وحقوق مالی خود ممنوع 

هستند. برای اشخاصی که ولی خاص ندارند) پدر وجد  پدر ووصی منصوب از طرف آنان( 
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شد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده وولی ومجانين واشخاصی غير رشيد که جنون یا عدم ر

خاص نداشته، همچنين برای مجانين واشخاص غير رشيد که جنون یا عدم رشد آنها متصل به 

زمان صغر آنها نباشد، قيم نصب می شود. ودراین راستا هر یک از ابوین ودرصورت نبود ابوین 

رند مراتب را به دادستان محجور، اقربای شخصی که محتاج به داشتن قيم است تكليف دا

 مربوطه اعلم نمایند تا اقدامات لزم جهت نصب قيم به عمل آید. 

ماده به تصویب رسيدگی از زمان تصویب هيچ  361در  9391قانون امور حسبی در سال 

ه. ش درمباحث  9394و 9393اصلحی در آن به عمل نيامده است، ولی درقانون مدنی مصوب 

توجه به اوضاع واحوال اجتماع ونيازمندیهای آن اصلحاتی صورت  مربوط به محجورین با

است. قانون  9361قانون مدنی در سال  9914گرفته که از جمله این اصلحات، اصلح ماده 

ه.ش درصورتيكه ولی قهری نسبت به اموال مولی عليه 9393مصوب سال  9914مدنی در ماده 

اظر را از طرف دادستان پيش بينی کرده بود صغير مرتكب خيانت می شد فقط پيشنهاد ضم ن

درخصوص خيانت ولی  9393ودادستان حق دخالت در امور انها را نداشت وماده واحده سال 

قهری نيز چنين بود، ولی قانونگذار برای محدود نمودن اختيارات ولی قهری وتوسعه اختيارات 

قهری را در صورت عدم  حاکم برای نظارت بر امور محجورین اختيار درخواست عزل ولی

رعایت غبطه ومصلحت صغير برای دادستان پيش بينی نموه وبه موجب ماده موصوف دادستان 

می تواند در صورت که ولی قهری مرتكب جرمی عليه مولی عليه گردد یا رعایت غبطه 

ومصلحت وی را ننماید درخواست عزل اورا نموده وبه جای وی قيم پيشنهاد نماید درخصوص 

وقيم وامين منصوب نيز چنين اختياراتی را دارد ولی با این همه تغيير در قوانين برای وصی 

حمایت از محجورین، باز نارسائيهای موجود است. علوه برقانون مدنی وامور حسبی قانونگذار 

در قوانين متعددی حمایت از اشخاص محجور را مورد توجه قرار داده، از جمله قانون حمایت 

 9319ی سرپرست، قانون حمایت از زنان وکودکان وهمچنين قانونگذار در سال ازکودکان ب

ماده  1سال قانون حمایت ازکودکان ونوجوانان را در  91برای حمایت بيشتر از اشخاص زیر 

تدوین وتصویب نمود که درآن ضمانت کيفری برای اعمال سرپرستان واولياء اشخاص 
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قبال محجورین که ولی خاص ندارند یا ولیت آنها به مذکور، درنظر گرفته است. دادستان در 

علل قانونی ساقط شده وظایفی دارد که ازجمله می توان به موارد زیر اشاره نمود. انجام 

تحقيقات مقدماتی وپيشنهاد نصب قيم برای محجور فاقد ولی خاص، نظارت بر فروش اموال 

حقوق محجورین تحت پوشش در محجورین توسط قيم، نظارت برکليه اعمال قيم، دفاع از

محاکم قضائی ورسيدگی به اعمال قيم وولی قهری وامين وسرپرستان درصورتيكه نسبت به 

 مولی عليه مرتكب جرم گردند.

وظایف اداره دادستان توسط واحدی به نام واحد امور سرپرستی انجام می گيرد واحد امور 

زم کارمند دراختيار دارد. وهمچنين سرپرستی به ریاست دادستان اداره ميشودوبه تعداد ل

نيز  9353دادستان در قبال کودکان موضوع قانون حمایت ازکودکان بی سرپرست مصوب 

وظایفی دارد که در قانون موصوف پيش بينی شده ولی با این همه قوانين برای حمایت از 

فصل قوانين محجورین بازنارسائی وکاستيهای زیادی دارد که دراین رساله سعی شده در سه 

موصوف و وظایف واختيارات دادستان از نظر کيفری وحقوقی بصورت جداگانه مورد بررسی 

قرار گرفته ونواقص ونارسائيهای آن تبيين شده ودر آخر نتيجه گيری وپيشنهادهای اصلحی 

لزم ارائه شود. ودر ضمائم آراء ودستورات قضائی وآمار وارده ومختومه درخصوص امور 

 ر کيفری وحقوقی برای استفاده علقمندان درج گردیده.حسبی ازنظ
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