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 چکیده

در این عرصه ها و نمودهاي شهروندي  نماید اما جلوه شهروندي جلوه و نمود رابطه دولت با ملت را در ادبیات حقوقی نمایانگر می

حقوقی و تكالیف مختلفی را براي شهروندان و دولتها نمایان ساخته است. بسته به سیاست جناايی جااري و مادلی حاه حقاوق      

باشد حقوق شهروندي خواهد توانست در آيین دادرسی حیفري تأثیرگذار گردد. با ایان   حیفري شكلی در قالب آن قابل تصور می

اعمال شده از جانب سیاستگذار جنايی نیز از حقوق شهروندي مورد شناساايی متاأثر گردیاده و    حال اُفت و خیز و محدودیتهاي 

شاواهدي در ایان    283ها را فراهم آورده است، با تصویب قانون آيین دادرسای حیفاري مصاو      زمینه تغییر مسیر برخی مقرره

هااي حقاوقی بشاري نیاز در آن      شاد، حاه جلاوه   با قانون وجود دارد حه گویاي اثربخشی قانون یاد شده از حقوق شاهرندي مای  

باشد پس از مروري بر حلیاات   رو می هویداست، تأثیرات یاد شده در مراحل مختلف فرایند دادرسی حیفري موضوع پژوهش پیش

مبتال به پژوهش تأثیر حقوق شهروندي در حقوق متهم، بزه دیده و سایر نوآوریهاي قانون آيین دادرسای حیفاري ماورد بررسای     

هاي انجام گرفت مشهود است حه با توجه به امنیت مدار بودن قانون جدید در پذیرش  گیرد، در نهایت با توجه به بررسی ار میقر

حقوق شهروندي قانونگذار جوانب احتیاط را مورد نظر داشته و در برخی موارد نسبت به مطالبه خسارات معنوي محادودیتهايی  

تري نمایان گردیاده اسات اماا باا ارتكاا        اهر حقوق شهروندي متهمین به صورت برجستهرا مقرر نموده است. البته هر چند ظ

 جرايم شدید و علیه امنیت این رویكرد حنار گذاشته شده است. 
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