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 با مسلح نیروی در یگانی حساب تسویه در خصوص دلیل و اماره جایگاه بررسی

  مسلح نیروهای جرائم مجازات قانون 58 ماده بر رویکرد
 

 چنانی هدایتی رحمان

 الّیجبى ٍاحذ اسالهی آساد داًشگبُ شٌبسی جزم ٍ جشا حقَق ارشذ کبرشٌبس

 

 چکیده

هٌجغ حقَق جشای ًظبهی ثَدُ کِ هستفبد  تزیي ػوذُ 9/10/1382سلح هظَة ًیزٍّبی ه جزائنقبًَى هجبسات ، در کشَر ایزاى

 84کِ ثِ ػلت اّوبل یب تفزیط ّز ًظبهی هَجت ًقض یب تضییغ اهَال هَرد اشبرُ در هبدُ  ّبیی هجبسات، ایي قبًَى 85اس هبدُ 

ػن اس پبیَر ٍ ٍظیفِ سهبًی کِ ثؼذ اس ػلی ایحبل کبرکٌبى ًیزٍّبی هسلح ا. قیذ ًوَدُ است قبًَى طذرالذکز ثَدُ را طزاحتبً

اس یگبى ، ثبشذ هییگبًی آًبى  حسبة تسَیِقبًًَی کِ ثِ اهضبی کلیِ هسئَلیي ٍ فزهبًذّبى قیذ شذُ در اٍراق  حسبة تسَیِ

یل اتوبم خذهت قبًًَی در یگبى خَد ثِ دال خزیذ خذهت ٍ یب، هٌتقل یب ثِ ًحَی اس اًحبء قبًًَی اس خذهت ثِ ػلت ثبسًشستگی

حقَقی کشَر تَسط  -اس آًبى در هحبکن ًظبهی ٍ ػوَهی، قبًًَی حسبة تسَیِ اٍراقثؼضبً حتی ثب داشتي ، گزدًذ هیهختلف رّب 

ثِ ػلت هشخض شذى کسَرات ٍسبیل ٍ اهَال ًظبهی ٍ یب ایزاد خسبرت ثِ اهَال ًظبهی ، اًذ ًوَدُ حسبة تسَیِیگبًی کِ اس آى 

ادلِ  ػٌَاى ثِیگبًی خَد را  حسبة تسَیِدفبػیبت خَد در هحبکن ًظبهی اٍراق  دربى ًظبهی ًیش کبرکٌ. گزدد هیتقذین  شکَائیِ

یگبًی دلیل هکتَة ٍ  حسبة تسَیِکِ ثِ دلیل اثْبم در ایٌکِ  ًوبیٌذ هیاظْبر ، ٍ دلیل ثز ػذم ّزگًَِ کسَرات اثجبت دػَی

ٍ اس دالیل قبطغ دػَی ًجَدُ هحل  ثبشذ هیًظبهی ثَدُ ٍ یب فقط یک اهبرُ هستٌذ ثز ػذم کسَرات ٍ خسبرت ٍاردُ تَسط افزاد 

گزدیذُ ٍ یب در هَاقؼی ثِ دلیل ػذم اثجبت  تفبٍتههزاجغ قضبیی گزدیذُ ٍ ثؼضبً هَجت طذٍر آراء  ّبی گیزی تظوینتزدیذ در 

 ّبی ّشیٌِِ دادرسی ٍ تحویل هزاتت ثِ هزاجغ قضبیی ػوَهی حقَقی ارجبع گزدیذُ ٍ ثبػث اطبل، جٌجِ کیفزی هَضَع

اس رٍش  گیزی ثْزُثب  هقبلِ. لذا ایي گزدد هیٍ پیکزُ ًیزٍّبی هسلح  الوبل ثیتدادرسی ثِ طزفیي دػَی ٍ خسبرت ًبرٍا ثِ 

قبًَى هجبسات  85یگبًی در ًیزٍی هسلح ثب رٍیکزد ثز هبدُ  حسبة تسَیِ در خظَصجبیگبُ اهبرُ ٍ دلیل تَطیفی، -تحلیلی

 . دّذ هیقزار  هَردثزرسیّبی هسلح را ًیزٍ جزائن
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