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Abstract
A summary or non-indictable process in the UK legal system has been adopted
to speed up the criminal procedure of petty offences in magistrate courts. In this
type of proceeding, which involves close to 95% of the proceedings procedures,
such as the jury, are removed and the process is handled by lay mans without
salary. All of these crimes are handled by the magistrate court. In United
Kingdom, non-indictable process include summary offenses and either way
offences in the context of proceedings by magistrate court. These crimes are
petty crimes and sever crimes are handled by the jury in crown court. There are
some examples of no-indictable in Iran's law. These include seventh-degree and
eighth-degree offenses, chastity offenses, juvenile offenses, prosecution by the
court, offenses committed by the president, some crimes committed by clerics,
paying diyah in specific cases, handling certain crimes within the jurisdiction of
the district court, Dispute Resolution Council and Government Organization.
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ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ

رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
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 1داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان
 ٢داﻧﺸﯿﺎر ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان
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ﭼﮑﯿﺪه
رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺧﺘﺼﺎری ﯾﺎ ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯽ

ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﻣﻮرد ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺮد در دادﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮع
از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۹۵درﺻﺪ از رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺗﻮﺳﻂ ﻗﻀﺎت ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪای ارزان

ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﻫﻤﮕﯽ در دادﮔﺎه ﺻﻠﺢ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
ﻣﺼﺎدﯾﻖ دادرﺳﯽ ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮی درﺟﻪ ﻫﻔﺖ و ﻫﺸﺖ ،ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ

ﻋﻔﺖ ،ﺟﺮاﺋﻢ اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﻗﺮار ﺟﻠﺐ ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ،ﺟﺮاﺋﻢ ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ

رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ،ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮاﯾﻢ روﺣﺎﻧﯿﻮن ،ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ در ﻣﻮارد ﺧﺎص ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮاﺋﻢ در

ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ ،ﺣﺼﻮل ﻟﻮث در دادﺳﺮا در ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی و ﺷﻮرای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه از دادرﺳﯽ در ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ:

دادرﺳﯽ اﺧﺘﺼﺎری ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺪون

ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ،دادﮔﺎه ﺻﻠﺢ ،ﺳﺮﻋﺖ
در رﺳﯿﺪﮔﯽ ،ﻃﺮح ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﻋﻮا در
دادﮔﺎه.

ﺳﺮﻋﺖ در دادرﺳﯽ ،ﺷﺄن ﻣﺘﻬﻢ ،روﯾﮑﺮد ﺑﺰهﭘﻮﺷﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و  ...ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺖ اﻣﺎ
در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﻤﻮﻣﺎ ًﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ،

ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﺪﺷﻪدار ﻣﯽﺷﻮد ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ،

ﻣﺼﺎدﯾﻖ دادرﺳﯽ ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮرد واﮐﺎوی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻌﯽ در اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﺮای

رﻓﻊ اﯾﺮادات آن ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ١ﻣﻘﺪﻣﻪ

دادﮔﺎهﻫﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،اﻣﮑﺎن

دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻫﺮ ﻧﻈﺎم

از ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻘﻖ دادرﺳﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ،ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻘﯿﺐ

ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﺿﺮورﯾﺎت اﯾﺠﺎد ﻋﺪاﻟﺖ در دﺳﺘﮕﺎه

ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﮑﻠﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ در
*ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل :اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺑﺤﯿﺮاﯾﯽ

آدرس :داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان

ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻮازن ﻣﯿﺎن ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻬﻢ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ .ﯾﮑﯽ

از ﻣﻘﺎم رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ

اﯾﻤﯿﻞamirbahiraee@yahoo.com :
ﺗﻠﻔﻦ- :
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ﯾﮑﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ دو ﻣﻘﺎم را در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ از
آن ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

دادرﺳﯽ ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دادﮔﺎهﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺪون آنﮐﻪ

ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺘﯽ از ﺳﻮی دادﺳﺘﺎن ﺻﺎدر ﺷﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﻣﻮرد ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺮد و ﮐﻮﭼﮏ

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ،ﻫﻤﻪی ﺟﺮاﺋﻢ در

اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺑﻪ دادﺳﺮا ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦﮐﻪ
اﯾﻦ ﺟﺮم ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻪی ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ دادرﺳﯽ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در دادﮔﺎه ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺎ دادﺳﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﻤﻪی

ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﭘﺮوﻧﺪه در اﺧﺘﯿﺎر دادﺳﺘﺎن
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﮔﺮ دادﺳﺘﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ دﻻﯾﻞ را

ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﻠﺢ  ١ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دادﺳﺮا در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺧﻮد

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺟﺰا  ٢ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .دادﮔﺎه

ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ و ﺑﺎ

ﺣﻀﻮر ﻗﻀﺎﺗﯽ ﮐﻪ از اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺣﻘﻮق ﻧﺨﻮاﻧﺪهﻫﺎ(

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ و ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ در دادرﺳﯽ ﺑﺪون

ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ واﮐﺎوی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه از

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

اﯾﻦ ﻧﻮع از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.

ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در آن دادرﺳﯽ ﺑﺪون ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت و ﺑﻪﺻﻮرت

ﺳﺎده و ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮع دادرﺳﯽ ﺑﺪون

ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ در دادﮔﺎه ﺻﻠﺢ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ

ﻧﻔﺮ از ﻗﻀﺎت ﺣﻘﻮق ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد) .ﻣﺎرﺗﯿﻦ:۲۰۱۴ ،

 3(۱۲۹اﯾﻦ ﺷﯿﻮه از رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﺳﻌﯽ در

دادرﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ارزان ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻀﺎت اﻓﺘﺨﺎری

ﺣﻘﻮق ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

 ۱٫۲ﻣﺼﺎدﯾﻖ دادرﺳﯽ ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ

در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ،ﻣﺼﺎدﯾﻖ دادرﺳﯽ ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ و

ﻧﺤﻮهی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺘﻬﻢ،
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﺮم و ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ

اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﯾﮏ از دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎدﯾﻖ دادرﺳﯽ ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه

اﺳﺖ و ﭼﻮن دادرﺳﯽ ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ در ﺣﻘﻮق

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ اﻃﻔﺎل و ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛

در ﺣﯿﻦ ﺑﺤﺚ از اﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ

ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ۱٫۲٫۱رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺘﻬﻢ

ﮔﺎﻫﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﯿﻮهی

رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﻣﺮﺟﻊ ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺻﻼﺣﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن دادﮔﺎه ﯾﺎ
دادﺳﺮای ﺻﺎﻟﺢ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.

 ۱٫۱ﻣﻔﻬﻮم دادرﺳﯽ ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ

در ﮔﺬﺷﺘﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در

دادرﺳﯽ ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد ،اﻣﺎ دﯾﮕﺮ

ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺘﯽ از ﺳﻮی دادﺳﺘﺎن ﺻﺎدر ﺷﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ

از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دادﮔﺎهﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺪون آنﮐﻪ

اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان در اﮐﺜﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ دادرﺳﯽ

دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠﻮم ،ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ

ﻧﺪارد ﯾﻌﻨﯽ دادرﺳﯽ ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺬف دادﺳﺮا از

ﻣﯽﮔﯿﺮد) .آﺷﻮری ،۱۳۸۴،ج (۸۴ :۲

ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ،دادﺳﺮا ﻧﻘﺸﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺖ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﺻﺪور ﻗﺮار ﺟﻠﺐ ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ،دادﺳﺮا
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی رﺳﯿﺪﮔﯽ

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
Magistrate court
Crown court
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ﯾﺎ ﻣﻘﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن در ﻣﺮاﺟﻊ ﺧﺎص ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار
در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﺳﻪ ﻣﺼﺪاق وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ

اﺳﺎس ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺘﻬﻢ )ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ( ،رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﮑﯽ در ﺟﺮاﺋﻢ

رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﮐﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﺎدی و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وﻇﯿﻔﻪی ارﺗﮑﺎﺑﯽ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎهﻫﺎی ﺗﻬﺮان
martin,2014:129

3

رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

و دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و دادﺳﺮا اﺧﺘﯿﺎری در رﺳﯿﺪﮔﯽ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﺪارد؛ ﻣﻮرد دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ اﻃﻔﺎل زﯾﺮ
 ۱۵ﺳﺎل ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻃﻔﺎل و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮار دارد و دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮاﺋﻢ روﺣﺎﻧﯿﻮن.

 ۱٫۲٫۱٫۱رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

در اﯾﻦ ﻧﻮع از رﺳﯿﺪﮔﯽ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻣﺘﻬﻢ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ او ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺪون

ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﻃﻔﺎل ﺑﺰﻫﮑﺎر
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ﯾﮏ دادرﺳﯽ اﻓﺘﺮاﻗﯽ را ﺑﺮای

دوره  ،۴ﺷﻤﺎره  - ۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  – ۱۳۹۹ﺻﻔﺤﺎت  ۹ﺗﺎ ۲۲

ﺣﯿﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دارای ﺷﺮاﯾﻂ

ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﯾﮏ دادﮔﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ در رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ

ﺟﺮاﺋﻢ

اﻃﻔﺎل

)ﭘﺎرﺗﯿﻨﮕﺘﻮن:۲۰۱۲،

٢ (۱۲۱

و

ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ

اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﻦ دو ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ﺳﺎزوﮐﺎری اﻓﺘﺮاﻗﯽ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و
در آن ﺑﺮ ﺗﺨﺼﺺ ﻗﻀﺎت ﺗﮑﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ۱٫۲٫۱٫۲ﺟﺮاﯾﻢ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر

در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻠﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ

آﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﺷﺄن ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﻀﺎ دارد ﺑﻪ اﺗﻬﺎم رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر

ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺰﻫﮑﺎر ﺣﺮﻓﻪای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ

زﻣﯿﻨﻪی ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف دادرﺳﯽ در ﻣﻮرد رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻓﺮاﻫﻢ

ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻃﻔﺎل ﺑﺰﻫﮑﺎر ﮐﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از

ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ

ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و در ﺧﺎرج از ﻓﻀﺎی دادﺳﺮا رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ
آﯾﺪ .ﻓﻀﺎی دادﺳﺮا و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در آن ،ﺑﺎ ﺷﺄن

ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺪارد و در ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر

اﻧﻘﻼب ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺘﺸﺎن ﻣﻮرد آﺳﯿﺐ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.

ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد.

اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻃﻔﺎل ﺑﺰﻫﮑﺎر وارد ﻓﻀﺎی دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و

رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم در دادﺳﺮا اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﺗﻼﻃﻢ در

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺟﺮاﺋﻢ اﻃﻔﺎل زﯾﺮ

ﻃﺒﻖ اﺻﻞ  ۱۴۰ام ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم

ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﻣﻮرد اﻃﻔﺎل  ۱۵ﺗﺎ  ۱۸ﺳﺎل ﻃﺒﻖ ﻣﺎدهی ۲۸۵

اﻃﻼع ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در دادﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ

 ۱۵ﺳﺎل در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ

رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﻣﻌﺎوﻧﺎن او و وزﯾﺮان در ﻣﻮرد ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﺎدی ﺑﺎ

ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺷﯿﻮهای دﯾﮕﺮ در ﭘﯿﺶﮔﺮﻓﺘﻪ

دادﮔﺴﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺷﻤﺎره

 ۳۰۴ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی( در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﺳﺮای

ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﭘﺲ ﺟﺮاﺋﻢ

در ﻣﻮرد آنﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺖ) .ﮔﻠﺪوﺳﺖ:۱۳۹۶،

اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ دو

اﺳﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺮاﺋﻢ آنﻫﺎ را )ﺟﺰ در ﻣﻮرد ﻣﺎدهی  ۳۴۰و
وﯾﮋهی اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮار داده و ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ دادرﺳﯽ
(۳۱۹-۳۱۵

در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﯾﮏ دادﮔﺎه

اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ اﻃﻔﺎل

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن دادﮔﺎه اﻃﻔﺎل

و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻌﺒﻪای ﺗﺨﺼﺼﯽ از دادﮔﺎه ﺻﻠﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در
ﻣﺤﻞ دادﮔﺎه ﺻﻠﺢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ اﻃﻔﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﺑﺪون

ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺒﺮی از ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ در

دادﮔﺎه ﺟﺰاﯾﯽ  ١ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ و

 ۱۰۸۷۰ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﺎدی در اﯾﻦ اﺻﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺧﺎرج از اﺻﻞ  ۱۴۰ﻗﺎﻧﻮن

دﺳﺘﻪ از ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻋﻤﻮﻣﺎت ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ

اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺎت ﻣﻨﺼﻔﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

در ﻣﺎدهی  ۱۹ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات و

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎی رﯾﺎﺳﺖ

ﺟﻤﻬﻮری ٣

ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ،۶۵ﺟﺮاﺋﻢ

ﻋﺎدی و ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻬﺮان و دﯾﻮان

ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و دادﺳﺮا اﺧﺘﯿﺎری ﻧﺪارد ﯾﻌﻨﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از

دادﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻬﺮان ،ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎدهی  ۱۹ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺑﺎ دادﮔﺎه ﺻﻠﺢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .دادﮔﺎه ﺻﻠﺢ در

اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺤﺎﮐﻢ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﺧﺮ ،دادﮔﺎه

1

اﺳﺖ و در ﺟﺮاﯾﻢﻋﺎدی از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻬﺮان

Crown court
partington,2012:121
ﻣﺎده  - ١٩رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ

2

٣

وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

و ﺑﺎاﻃﻼع ﻣﺠﻠﺲ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد

ﺗﺒﺼﺮه  -در ﻫﺮﮐﺪام از اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ

دادﮔﺎه اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ و دادﺳﺮا ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪارد.
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دوره  ،۴ﺷﻤﺎره  - ۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  – ۱۳۹۹ﺻﻔﺤﺎت  ۹ﺗﺎ ۲۲

ﮐﯿﻔﺮی ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،در ﻗﺎﻧﻮن آ.د.ک
در ﻣﺎدهی  ۳۰۷رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ روﺳﺎی ﻗﻮای ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ را

در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻬﺮان داﻧﺴﺘﻪ

اﺳﺖ١ .

در اﺻﻞ  ۱۴۰ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻃﻼع ﺑﻪ

ﻣﺠﻠﺲ در دادﮔﺎهﻫﺎی دادﮔﺴﺘﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ اﻃﻼع
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ .اﻃﻼع ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺎوی ﺷﺮح اﺗﻬﺎم،

دﻻﯾﻞ آن ،ﻣﺮﺟﻊ اﻋﻼم ﺟﺮم ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ،اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪارک و

دﻻﯾﻞ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن آﮔﺎﻫﯽ

ﻣﺠﻠﺴﯽﻫﺎ و ﻣﺮدم از ﺟﺰﯾﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮاﻫﻢ

ﮔﺮدد).اﻟﻬﺎم (۱۳۹۲/۹/۲۷،ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ

ﺟﺮاﺋﻢ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ در

ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮان رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر را ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻣﻮرد

ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮارداد ﮐﻪ ﺟﺮم ارﺗﮑﺎﺑﯽاش در ﻣﻘﺎم اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل

ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮهی ﻣﺎدهی  ۲۰ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ رﻓﺘﺎر راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﻃﺮح دﻋﻮا ﻗﺎﺑﻞﭘﺬﯾﺮش و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،٢اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه

ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ در ﻣﻮرد رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ.

ﮐﺮد .ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ،۳۳در ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺮد اﻣﮑﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺪون

ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ در دادﮔﺎه وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ ﻣﺎده آﻣﺪه اﺳﺖ

»درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺟﺮم ارﺗﮑﺎﺑﯽ روﺣﺎﻧﯽ ،از ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺮد ﺑﺎﺷﺪ و
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺒﺎﺷﺪ دادﺳﺘﺎن

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ادﻋﺎﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﺮی را در دادﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ«.
اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﻣﺎده  ۸۶ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ

ﮐﯿﻔﺮی در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎً؛ ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۳۹ﺣﮑﻢ ﺑﺪﯾﻌﯽ در دادﮔﺎه
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺟﺮﯾﺎن دارد و آن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﮔﺎه دادﮔﺎه در ﺧﻼل

دادرﺳﯽ از ﺟﺮم ﺟﺪﯾﺪی آﮔﺎه ﺷﻮد ﻣﺠﺎز ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و

ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ اﮔﺮ ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻦ ﺟﺮم ﺟﺪﯾﺪ در دادﺳﺮا اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ،آﻧﮕﺎه

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در دادﮔﺎه اﺳﺖ و دادﺳﺮا
اﺧﺘﯿﺎری ﻧﺪارد .ﺛﺎﻟﺜﺎً؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎده آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ

روﺣﺎﻧﯿﺖ  ٤اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ،ﺑﻪﺟﺰ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮوﺣﻪ در
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ،اﺧﺘﯿﺎرات دادﺳﺮا و دادﮔﺎه روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﺗﺎﺑﻊ

ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﯽداﻧﺪ ﭘﺲ

درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﯾﺎ ﺗﻌﺰﯾﺮی

درﺟﻪی ﻫﻔﺖ و ﻫﺸﺖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺠﺎم دﻫﺪ آﻧﮕﺎه

در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﻃﺮﯾﻘﻪی اﻋﻤﺎل اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ

ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﺮم ،ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در دادﮔﺎه روﺣﺎﻧﯿﺖ

اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ در ﺻﻮرت ارﺗﮑﺎب

ﺷﻮد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ در دادﮔﺎه

ﯾﻌﻨﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ داده ﻧﺸﺪه

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ اﮔﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﻣﯽ

ﺟﺮم ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ از دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﻬﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮهی ﻋﻤﻠﮑﺮد دادﮔﺎه

اﺳﺖ .ﺷﻌﺒﻪ اول دﯾﻮان؟ ﺷﻌﺒﻪای از دﯾﻮان؟ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ

و دادﺳﺮای وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ

دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ

ت آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی و آﯾﯿﻦ
ﺳﮑﻮ ِ
دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ را ﺣﺎﮐﻢ داﻧﺴﺖ.

دادﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻈﺮﯾﻪی

 ۱٫۲٫۲رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس

و ﯾﺎ ﻫﯿﺄﺗﯽ ﺧﺎص؟)ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺧﻮاه (۷۰ :۱۳۹۱،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر روﺳﺎی ﺷﻌﺐ ،رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر،
دادﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهاش ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.

 ۱٫۲٫۱٫۳رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ روﺣﺎﻧﯿﻮن

ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻮارد

ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺠﺎزات

اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ،ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮی درﺟﻪ

ﻫﻔﺖ و ﻫﺸﺖ و ﺣﮑﻢ ﺑﻪ دﯾﻪ در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ دادرﺳﯽ ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ در دادﮔﺎه
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ اوﻻ ًﺑﻪ ﻣﺎدهی  ۳۳آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ  ٣اﺷﺎره

اﮔﺮﭼﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد اﺛﺒﺎتﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻪ ﻣﺠﺎزات

 ١ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ٣٠٧ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻛﻴﻔﺮي ﻣﺼﻮب » ١٣٩٢رﺳﻴﺪﮔﻲ

 ٣ﻣﺎده  – ۳۳در ﺟﺮاﺋﻢ ﺟﺰﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ آن ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه

ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت رؤﺳﺎي ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ و ﻣﻌﺎوﻧﺎن و ﻣﺸﺎوران آﻧﺎن ..... ،در
ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎهﻫﺎی ﻛﻴﻔﺮي ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎص در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮاﺟﻊ دﻳﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ«.

 ٢ﻣﺠﺎزات ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ،در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ درﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻋﻤﺎل
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
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ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دادﺳﺘﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ادﻋﺎﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﺮی ﺧﻮد

را در دادﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده و دادﮔﺎه ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
٤

ﻣﺎده . ۵۲ﺑﻪﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﺮﯾﺢﺷﺪه اﺳﺖ،

وﻇﺎﺋﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﻀﺎت دادﺳﺮا و دادﮔﺎه ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

ﻧﯿﺴﺖ و از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات ﺗﻔﺎوت دارد اﻣﺎ در اﯾﻦ
ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺴﺎﻣﺤﺘﺎ ً دﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه

اﺳﺖ.

 ۱٫۲٫۲٫۱رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ

ازﻧﻈﺮ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮحﺷﺪن ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ
در دادﺳﺮا و اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﻧﺎﺷﯽ از آن و رﻓﺖوآﻣﺪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی
دادﺳﺮا ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺰهﭘﻮﺷﯽ در اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺪارد و ﺳﺒﺐ ﻋﺎدی ﺷﺪن اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ و از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻦ ﻗﺒﺢ آﻧﺎن ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺎدهی  ۱۰۲ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ

ﮐﯿﻔﺮی  ١ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺣﺘﯽ ﭘﺮﺳﺶ

از ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی را در اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽداﻧﺪ .در ذﯾﻞ ﻣﺎده

ﻣﻮاردی را اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺰه ﭘﻮﺷﯽ ﺟﺎﯾﯽ
ﻧﺪارد و ﺑﺰهﭘﻮﺷﯽ در ﻣﻘﺎم ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﺣﻖ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ،

ﺣﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ارﺗﮑﺎب ﻋﻠﻨﯽ ﺟﺮم ﮐﻨﺎر ﻣﯽرود) .ﺣﺪاد زاده

ﻧﯿﺮی (۹ :۱۳۸۸،ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ذﯾﻞ ﻣﺎدهی ۱۰۲

ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ در ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪهای ﺗﺸﮑﯿﻞﺷﺪه

ﺑﺎﺷﺪ دادﺳﺮا ﯾﺎ دادﮔﺎه ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺘﻬﻢ

ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺗﺨﻠﻒ از

اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات در ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻢ ﻃﺒﻖ ﻣﺎدهی  ۱۰۶ﻫﻤﺎن
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﺎ درﺟﻪ ﭼﻬﺎر اﺳﺖ.

دوره  ،۴ﺷﻤﺎره  - ۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  – ۱۳۹۹ﺻﻔﺤﺎت  ۹ﺗﺎ ۲۲

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﺒﯿﻞ و ﻣﻀﺎﺟﻌﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در دادﮔﺎه اﻧﺠﺎم

ﻣﯽﮔﯿﺮد و دادﺳﺮا در اﻧﺠﺎم آن ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺴﺖ.

ﺷﺎﯾﺎنذﮐﺮ اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺰهﭘﻮﺷﯽ در

ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﻣﻮردﻗﺒﻮل اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﻦ ﻣﺎدهی ۱۰۲
ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻮرداﻧﺘﻘﺎد اﺳﺖ زﯾﺮا واﺿﺢ

ﻫﺴﺖ ﮐﻪ راه رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺪﺗﺮ از آن ﭘﺮﺳﺶ در

ﻣﻮرد ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ذﯾﻞ ﻣﺎده

را ﻣﯽﺑﻨﺪد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺰه
دﯾﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎﺧﺘﻦ

واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻢزﻣﺎن اﺧﺒﺎر
ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﻮﺛﻖ اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ،در ذﻫﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﯽ

از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ را اﯾﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ

ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻗﺪﯾﻢ در ذﯾﻞ ﺗﺒﺼﺮهی
ﻣﺎده  ،۴۳ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ را ﻓﻘﻂ در دو ﻣﻮرد
ﻣﺠﺎز ﻣﯽداﻧﺴﺖ؛ ﯾﮑﯽ در ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺸﻬﻮد و دﯾﮕﺮی در ﻣﻮارد
دارای ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ) ٣ .ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ،۱۳۹۶،ج (۲۱۱ :۲

 ۱٫۲٫۲٫۲رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺮد

ﻣﺒﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ در ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺮد ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ

از؛ ﺳﺮﻋﺖ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ و
ﺗﻮرمزداﯾﯽ از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی .در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ،ﺟﺮاﺋﻢ

ﭘﺲازآﻧﮑﻪ در ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﻃﺮﯾﻖ

ﺗﻌﺰﯾﺮی درﺟﻪ ﻫﻔﺖ و ﻫﺸﺖ ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺮدی  ٤ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺎدهی  ٢ ۳۰۶ﺑﺎ دادﮔﺎه

را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ

ﻣﺬﮐﻮر در ذﯾﻞ ﻣﺎدهی  ۱۰۲ﭘﺮوﻧﺪهای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت

ﻫﺴﺖ .دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮع ﻣﺠﺎزات دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﯾﺎ ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

)ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ،۱۳۹۶،ج  (۲۱۳ :۲ﺗﺒﺼﺮهی اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺎدهی ۳۰۶
ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ در ﻣﺎدهی  ۳۰۶ﻣﯽﭘﺮدازد و آن

را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﺣﺪی و راﺑﻄﻪی ﻧﺎﻣﺸﺮوع
ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﯽداﻧﺪ .ﭘﺲ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺟﺮاﺋﻢ زﻧﺎ ،ﻟﻮاط،

ﺗﻔﺨﯿﺬ ،ﻣﺴﺎﺣﻘﻪ ،ﻗﻮادی و ﺟﺮاﺋﻢ راﺑﻄﻪی ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺰﯾﺮی

ﻣﺎدهی  ۳۴۰ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ

ﮐﯿﻔﺮی ٥

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ

ﻣﺎدهی  ۱۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮی درﺟﻪ

ﻫﻔﺖ و ﻫﺸﺖ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﺣﺒﺲ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه  -ﺟﺰاي

ﻧﻘﺪي ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن ) (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰رﻳﺎل  -ﺷﻼق ﺗﺎ ﺳﻲ

ﺿﺮﺑﻪ  -ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه.

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﻣﻮرد ﺟﺮاﺋﻢ درﺟﻪ ﺷﺶ،

ﻫﻔﺖ و ﻫﺸﺖ اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋهای )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ،

ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ،در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﺎزات ﺗﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن

 ١ﻣﺎده ) -۱۰۲اﺻﻼﺣﯽ  (۱۳۹۴اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در

 ٣ﺗﺒﺼﺮه – ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در

ﺧﺼﻮص ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺟﺮم در ﻣﺮﺋﯽ و ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎم

در ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.
petty offences
 ٥ﻣﺎده  -٣٤٠ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮی درﺟﻪ ﻫﻔﺖ و ﻫﺸﺖ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﭘﺮﺳﺶ از ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی در اﯾﻦ

واﻗﻊﺷﺪه و ﯾﺎ دارای ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﺪوده ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﯾﺎ
اوﺿﺎعواﺣﻮال ﻣﺸﻬﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺟﺮم ﻣﺸﻬﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ دارای ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ

4

در دادﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.

 ٢ﻣﺎده ) -۳۰۶اﺻﻼﺣﯽ  (۱۳۹۴ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﺑﻪﻃﻮر

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
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دوره  ،۴ﺷﻤﺎره  - ۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  – ۱۳۹۹ﺻﻔﺤﺎت  ۹ﺗﺎ ۲۲

 -۲در ﺟﺮاﺋﻢ دو وﺟﻬﯽ  ٢دادﮔﺎه ﺻﻠﺢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد

اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ،ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺠﺎزات ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪ ،ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی

ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺟﺰا ارﺳﺎل ﻧﮑﻨﺪ و ﺧﻮدش
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﻫﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ

و  (...ﻗﺮار داده و ﺳﻬﻞ ﮔﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ؛

ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺮد ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮد )اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری و

ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮی از ﺟﺮاﺋﻢ دﺳﺘﻪی اول ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ

ﻧﻮرﭘﻮر (۷ :۱۳۹۶،اﻣﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻓﻘﻂ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ

ﺟﺮاﺋﻢ درﺟﻪی ﻫﻔﺖ و ﻫﺸﺖ دادﮔﺎه را ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺠﺎم

اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﺐ

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ درﺟﻪی ﺷﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ

ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺸﺪد ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮدش

ﺣﯿﺎت ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻗﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دادﮔﺎه ﺻﻠﺢ

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻻ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ.

ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم

)اﺳﻠﭙﺮ و ﮐِﻠﯽ(۲۹۶ :۲۰۱۱،

ﮔﯿﺮد.

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ از ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ

در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺟﺮاﯾﻢ از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ

اﻣﮑﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ دو دﺳﺘﻪ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺪون

دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺟﺮاﯾﻢ اﺧﺘﺼﺎری ،ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﺎ

ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ وﺟﻮد دارد.

ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ و ﺟﺮاﯾﻢ دو وﺟﻬﯽ .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﭘﺮوﻧﺪه
ﺗﻮﺳﻂ دادﺳﺘﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد

درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ادﻟﻪ ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ

٣

درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻘﻮق

آﻧﭽﻪ در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ذﮐﺮ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﻠﺢ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .دادﮔﺎه

در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎری
در دادﮔﺎه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺗﺎ

درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ آن را در دﺳﺘﻪی ﺟﺮاﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎری ﺑﺪاﻧﺪ ﺧﻮد

ﺟﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻀﻮرﺷﺎن در دادﮔﺎه ،ﺣﻘﻮﻗﯽ درﯾﺎﻓﺖ

ﺻﻠﺢ در ﻫﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮع ﺟﺮم را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و

ﺳﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺣﻘﻮق

ﻧﺨﻮاﻧﺪه ٤

ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﺎت

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ آن را ﺟﺰء ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺎﺑﻞ

ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ دادرﺳﯽ ارزان ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر

ﺑﻪ ﻋﻨﻒ و ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ( ﺑﺎ ﺻﺪور ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای

ﻗﻀﺎت ﻏﯿﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ دادﮔﺎه را در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ

ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ،ﻗﺘﻞ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ ،ﺗﺠﺎوز

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺟﺰا ارﺳﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﺟﺮاﺋﻢ

دووﺟﻬﯽ دادﮔﺎه ﺻﻠﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﻮهی رﺳﯿﺪﮔﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ

و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﺟﺰا ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوﻧﺪه
را ﺑﻪ آن ﻣﺮﺟﻊ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮد
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ) .ﻓﺎﻓﯿﻨﺴﮑﯽ و ﻓﯿﻨﭻ:۲۰۱۰،

1(۱۲۳

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دادﮔﺎه ﺻﻠﺢ

ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﺣﺮﻓﻪای ﻫﻢ اداره ﮔﺮدد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر

ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻢﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اوﻟﯿﻪ دارد) .ﻣﺎرﺗﯿﻦ،

:۲۰۱۴

5(۱۶۳

 ۱٫۲٫۲٫۳ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ در ﻣﻮارد ﺧﺎص

در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در دو ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺪون

ﻃﺒﻖ ﻣﺎدهی  ۴۵۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ دﯾﻪ ﺗﺎﺑﻊ اﺣﮑﺎم

ﻣﻮاردی ﮐﻪ در دادﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد و

ﻣﯽﺷﻮد  .٦ﭘﺲ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﯾﻪ ﯾﮏ دﻋﻮای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺤﺴﻮب

ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
-۱

ﺿﻤﺎن ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ و اﺣﮑﺎم و آﺛﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮ آن ﺑﺎر

اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺟﺮم را در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﻪ
رﺳﯿﺪﮔﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ
در

ﺣﻘﻮق

اﯾﺮان

در

ﺟﺮاﺋﻢ

ﺳﺒﮏ

ﺑﺪون

ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺮاﺋﻢ
ﺗﻌﺰﯾﺮی درﺟﻪ ﻫﻔﺖ و ﻫﺸﺖ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

1

Fafinski and finch, 2010:121
Either way
3
slapper, Kelly, 2011:296
4
Lay man
5
martin,2014:163
 ٦دﯾﻪ ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺣﻖ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ وﻟﯽ دم اﺳﺖ و
2

اﺣﮑﺎم و آﺛﺎر ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﺿﻤﺎن را دارد.
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ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآﯾﺪ .در دادﮔﺎه ﺻﻠﺢ ﯾﮏ ﻣﻨﺸﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ دارد ﮐﻪ

ﻣﯽﺷﻮد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﻘﻮط دﻋﻮای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻃﺒﻖ ﻧﺺ

ﻣﺎده  ۲۰ﻗﺎﻧﻮن آ.د.ک  ٧ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﺳﻘﻮط دﻋﻮای ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻧﺪارد؛ ﻟﺬا ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻘﻮط دﻋﻮای ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ در ﻣﻮرد دﯾﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ )ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻓﺮض ﺗﺒﺼﺮهی دو ﻣﺎدهی  ۸۵ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی(.
٧

ﻣﺎده  -۲۰ﺳﻘﻮط دﻋﻮای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮط دﻋﻮای ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻌﻘﯿﺐ اﻣﺮ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﺟﻬﺘﯽ از ﺟﻬﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﻗﻮف

ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﺮاﺋﺖ ﺷﻮد ،دادﮔﺎه

ﮐﯿﻔﺮی ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ،درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ دﻋﻮای ﺧﺼﻮﺻﯽ در آن دادﮔﺎه

ﻣﻄﺮحﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور رأی ﻧﻤﺎﯾﺪ.

رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده  ۸۵ق.آ.د.ک  ١ﭘﺮوﻧﺪه

دوره  ،۴ﺷﻤﺎره  - ۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  – ۱۳۹۹ﺻﻔﺤﺎت  ۹ﺗﺎ ۲۲

اﻟﻒ :ﺟﺮاﺋﻢ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو :وﻗﺘﯽ

ﺑﺎ دﺳﺘﻮر دادﺳﺘﺎن و ﺑﺪون ﺻﺪور ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه

ﺟﺮﻣﯽ از ﺟﺮاﺋﻢ داﺧﻞ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو در

ﺻﻮرت ﺻﻼحدﯾﺪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ دﻫﺪ .ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻫﻢ

آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ،رﺋﯿﺲ ﯾﺎ دادرس ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل در ﺟﺮاﺋﻢ
ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ دادﮔﺎه رأﺳﺎ ً رﺳﯿﺪﮔﯽ و رأی ﺻﺎدر

ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ و در

درﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎدهی  ۸۵ق.آ.د.ک  ٢ﺑﺎﯾﺪ از

ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺷﻤﺎره

ﺣﻮزهی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ؛ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۳۳۶ﻗﺎﻧﻮن

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و

 ۵۸۳/۹۳/۷ﻣﻮرخ  ۱۳۹۳/۳/۱۳ادارهی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﺎن

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ

از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻮاد  ۴۷۰و  ۴۸۷ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ،ﺟﺰ در ﻣﻮرد

ﻣﯽدارد؛ »در ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ اوﻟﯿﺎء دم

اﺳﻼﻣﯽ  ،۱۳۹۲ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺪون ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ و
ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰاﯾﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد و

دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع و اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺣﮑﻢ ﺑﻪ

ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ« .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ

دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ ﻫﻢ ﭼﻮن دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ

ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮی درﺟﻪ ﻫﻔﺖ و ﻫﺸﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﺻﺪور

ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ از ﺳﻮی دادﺳﺘﺎن و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﭘﺮس اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﺳﺎوﻻﻧﯽ ،۱۳۹۴،ج (۵۳ :۲

اﻣﺎ در دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ در ﮐﻞ ﺟﺮاﺋﻢ داﺧﻞ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه

از ﻧﻈﺮﯾﻪی ادارهی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی دﯾﻪ

ﮐﯿﻔﺮی دو رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺼﺪاﻗﯽ از دادرﺳﯽ ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺖ.

ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ را در ﺗﻤﺎم ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮی درﺟﻪی  ۷و ۸

از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی دﯾﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻘﻮط دﻋﻮای

 ۱٫۲٫۳رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه

در اﯾﻦ ﺟﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ در

آنﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ دادﮔﺎه

ﺑﺨﺶ ،ﺷﻮرای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ،ﻗﺮار ﺟﻠﺐ ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ
دادﮔﺎه و ﺣﺼﻮل ﻟﻮث در دادﺳﺮا در ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی.

 ۱٫۲٫۳٫۱رﺳﯿﺪﮔﯽ در دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ

ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد اﺳﺖ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺒﻨﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺪون

ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ و ﻧﻘﺾ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻮل دادرﺳﯽ

در رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮی درﺟﻪی  ۴ﮐﻪ

ﻃﺒﻖ ﻣﺎدهی  ۱۹ق.م.ا ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﯽﺷﻮد
ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻬﻢ داﺧﻞ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ ،ﺑﺪون

ﻣﺒﻨﺎﺳﺖ و از دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ دور اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ اﻓﺘﺮاﻗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ در دادﮔﺎه

ﺑﺨﺶ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺑﺨﺶ اﺳﺖ!

دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺗﺸﮑﯿﻼت

ب :ﺟﺮاﺋﻢ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻃﻔﺎل :در اﯾﻦ ﻣﻮارد
دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻣﺜﻞ دادﮔﺎه اﻃﻔﺎل و ﺑﺪون

و در ﺻﻮرت ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ رﺋﯿﺲ ﻗﻮهی ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در

٥ ۲۹۸

ﺑﺨﺶ ٣

ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻃﺒﻖ ﻧﺺ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎدهی

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ

وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو رﺳﯿﺪﮔﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارد؛ ﻣﻀﺎﻓﺎ ً اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺒﺎرت اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ

دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت در ﺣﻮزهی

ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﯿﻼت دادﮔﺴﺘﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ

ﻗﺎﻧﻮن آ.د.ک درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ دادﮔﺎه اﻃﻔﺎل درﺟﺎﯾﯽ

ﻣﯽﮔﺮدد ٤ .ﺑﺮای ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ

ﺗﺒﺼﺮهی ﻣﺎدهی  ۲۹۸اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ ﻫﺴﺖ زﯾﺮا

 ١ﺗﺒﺼﺮه ) -۱اﻟﺤﺎﻗﯽ  (۱۳۹۴ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ

 ٤ﺗﺒﺼﺮه  -۱ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ

ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﯿﻔﺮی ،ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ

ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ:

ﻗﺮار ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ دﯾﮕﺮی در دادﺳﺮا ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ
ﺟﺎری اﺳﺖ.

 ٢ﻣﺎده  -۸۵در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ،ﭘﺲ

از اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻬﺎت ،ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﻮر
دادﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد.

 ٣ﻣﺎده  -۲۹۹در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در
ﺣﻮزه ﺑﺨﺶ ،دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد.

ﺑﺨﺶ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﻠ ّﺖ ﻣﯿﺰان دﻋﺎوی
اﺳﺖ.

.٥ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪه

اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺮاﺋﻢ اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪﺟﺰ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده

) (۳۱۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،در ﺷﻌﺒﻪ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﯾﺎ دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ
آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
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دوره  ،۴ﺷﻤﺎره  - ۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  – ۱۳۹۹ﺻﻔﺤﺎت  ۹ﺗﺎ ۲۲

اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو را ﺑﺮ

ﻋﻬﺪه دارد.

پ :ﺟﺮاﺋﻢ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ :در اﯾﻨﺠﺎ

ﺑﺮﺧﻼف دو ﻣﻮرد ﻗﺒﻞ ،رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ از

ﺑﺎزﭘﺮس و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دادﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺮﺑﻮط ،اﻧﺠﺎموﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه

ﺑﺨﺶ و در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد اﯾﺸﺎن دادرس دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ ،ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺎرت و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دادﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺻﺪور

ﻗﺮار ﺟﻠﺐ ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای ﺻﺪور

ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دادﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.

)رﺣﻤﺪل (۵۲ :۱۳۹۴،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺎدهی  ۳۳۷ﻗﺎﻧﻮن
آ.د.ک ﻣﻨﺪرج ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮهی  ۶ﻣﺎدهی ۳

ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب

ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﺖ و در ﻣﺎده  ۳۰۳اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺪارﻧﺪ«.

 -۲ﺑﺮ اﺳﺎس راهﺣﻞ دوم ،دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ ﺧﻮد را ﯾﮏ
دادﮔﺎه در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ،

ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن )در ﺻﻮرت
ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن( و اﻻ ﭘﺮوﻧﺪه

را ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ؛ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ً

اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻮن دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ ﯾﮏ دادﮔﺎه ﻫﺴﺖ ﺧﻮد

را ﻫﻢﺷﺄن دادﮔﺎه ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﮔﺎه

اﻧﻘﻼب ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ.

 -۳دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ

و ﺑﺎ ﺻﺪور ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﮔﺎه

اﻧﻘﻼب ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .در واﻗﻊ دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ادارهی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﻢ در

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺷﻤﺎره ۱۳۸۳ /۷/۱۸ – ۷/۵۳۱۶

اﯾﻦ روﯾﻪ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﺷﻌﺎر ﻣﯽدارد» :ﺑﺎ

ت :ﺟﺮاﺋﻢ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب :ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ-

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﻴﺮ ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« ﻣﺎده  ۳ﻗﺎﻧﻮن

دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب در ﺣﻮزهی ﺑﺨﺶ ﻫﺴﺖ .درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ در

ﻣﺼﻮب ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۱۳۸۱ﻛﻪ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ،در ﺣﻮزه

ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﭘﻨﺞ راهﺣﻞ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد؛ در ﺟﺮاﺋﻢ داﺧﻞ در

ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ وﻗﻮع ﯾﮏ ﺟﺮم در ﺻﻼﺣﯿﺖ

اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﻘﻼب

ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ داﺧﻞ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب روﺑﻪرو

ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺨﺶ ،وﻇﻴﻔﻪ دادﺳﺘﺎن را دادرس

دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و

ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺰاﻳﻲ و اﻧﻘﻼب ،دادرس

-۱

اﻧﻘﻼب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺻﺎدر
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا در ﻗﺎﻧﻮن آ.د.ک ﻓﻘﻂ ﺻﺤﺒﺖ از

رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ در ﺻﻼﺣﯿﺖ

ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ و ﮐﯿﻔﺮی دو ﺑﻮد؛ ﭘﺲ دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ

ﺻﻼﺣﯿﺘﯽ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ در ﺻﻼﺣﯿﺖ
دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻧﺪارد .در ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺷﻤﺎره

 ۷/۹۳/۰۹۶۳اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮهی ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻫﻢ

اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺻﻼﺣﯿﺖ

دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۲۹۹ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ

دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی  ۱۳۹۲ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺮاﺋﻢ در ﺻﻼﺣﯿﺖ

دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ

ﻣﺎده  ۳۳۷اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ ﯾﺎ

دادرس آن ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻮزه ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۳۰۲
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ

اﺳﺖ،

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮس اﻗﺪام

ﺑﻪﻋﻨﻮان

ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻀﺎت

دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ ،ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ

و ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ را در ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ در
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ﻣﻮﺻﻮف ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ دادﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ در ﺻﻮرت اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ

ﻗﺮار ﻣﺮﺑﻮط را ﺻﺎدر و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮوﻧﺪه را

ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ارﺳﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ«.

 -۴دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ ﺑﺪون رﺳﯿﺪﮔﯽ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﯾﻌﻨﯽ

اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ ﺣﻮزهی
دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﻫﺴﺖ.

 -۵ﺑﻪ دادرس دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ ﯾﮏ اﺑﻼغ وﯾﮋه داده ﻣﯽ-
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ

دادرس دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب .در اﯾﻨﺠﺎ در ﺻﻮرت وﻗﻮع

ﺟﺮم

رﺳﯿﺪﮔﯽ

ﺑﻪ

ﻫﻤﺎن

ﺷﯿﻮهی

ﺑﺪون

ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .از ﻣﯿﺎن ﭘﻨﺞ

روش ﻣﺬﮐﻮر ،روش ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در روش آﺧﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺪون

ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﯿﻮهی

رﺳﯿﺪﮔﯽ در دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺮاﺋﻢ در

ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺟﺮاﺋﻢ در دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه
ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻀﺎﻓﺎ ً اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺻﻞ  ۱۹ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ،١ذﯾﻞ

دوره  ،۴ﺷﻤﺎره  - ۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  – ۱۳۹۹ﺻﻔﺤﺎت  ۹ﺗﺎ ۲۲

در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻮرای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف

ﺗﻌﻘﯿﺐ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .اﮔﺮﭼﻪ ﻃﺒﻖ

ﻣﺎدهی ۴۲۷

ق.آ.د.ک ٤

آرای دادﮔﺎهﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی در ﺟﺮاﺋﻢ

ﺗﻌﺰﯾﺮی درﺟﻪی ﻫﺸﺖ ﻫﻤﮕﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺎدهی  ۲۷ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮرای ﺣﻞ

اﺧﺘﻼف ،٥

آرای ﺷﻮرای

ﻣﺎدهی دو ﻗﺎﻧﻮن آ.د.ک و ﺑﻨﺪ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ

ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮی

ﻫﻤﻪی اﻓﺮاد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﯾﮑﺴﺎن را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﺴﺖ.

ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ در دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل

ﻗﻀﺎﯾﯽ  ٢اﺑﻼﻏﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺳﺎل  ۸۲ﮐﻪ ﺑﺮای

 ۱٫۲٫۳٫۲رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﺷﻮرای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف

در ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮراﻫﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ،ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻮرا و

ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد ﺷﻮرا ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪ
و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻮرا در ﻣﺎدهی ﻧﻪ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻮرا در

ﻣﺎدهی ﻫﺸﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد در

ﺟﺰای ﻧﻘﺪی درﺟﻪی ﻫﺸﺖ ﻇﺮف ﺑﯿﺴﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ

اﮔﺮ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو رأی را ﻧﻘﺾ ﮐﻨﺪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ

و رأی دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ.

 ۱٫۲٫۳٫۳ﻗﺮار ﺟﻠﺐ ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه

اﮔﺮ دادﺳﺮا در ﻣﻘﺎم ﺻﺪور ﻗﺮار ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ

ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ آﻧﮕﺎه ﺷﺎﮐﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۲۷۰ق.

آ.د.ک ٦

اﯾﻦ ﺣﻖ

ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻮرا ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ »ح« ﻣﺎدهی ﻧﻪ ،ﺟﺮاﺋﻢ
ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺻﺮﻓﺎ ً ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﺟﺰای ﻧﻘﺪی درﺟﻪ ﻫﺸﺖ

اﻋﺘﺮاض ﺷﺎﮐﯽ در اﯾﻦ ﺻﻮرت در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ

دارد .ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻮرا ﻃﺒﻖ ﻣﺎدهی  ٣ ۱۸ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل

ﺟﻠﺐ ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﻗﺮار ﺟﻠﺐ ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﺻﺎدر

ﻫﺴﺖ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻮرا ﻗﺮار
ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی رﺳﯿﺪﮔﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﭼﻮن

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪی ﺟﺮاﺋﻢ درﺟﻪ ﻫﻔﺖ و ﻫﺸﺖ ﺑﻪﺻﻮرت

را دارد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮار اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﺪ .رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ

ﺑﻪ ﺟﺮم ﯾﺎ ﮐﯿﻔﺮی دو  ٧ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه ﺑﺮ

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﺳﺮا ﻋﻮدت ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ

ﺻﻮرت ﺑﺎزﭘﺮس ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۲۷۶ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی،

ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ در دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻨﺠﺎ

ﻣﺘﻬﻢ را اﺣﻀﺎر ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و آﺧﺮﯾﻦ دﻓﺎع از او اﺧﺬ و

ﺷﻮرا اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﻮد ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻮرا وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و

ارﺳﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺪون

ﻫﻢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ
ﺻﺪور رأی را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.

 ١ﻣﺮدم اﯾﺮان از ﻫﺮ ﻗﻮم و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی

اﺗﻬﺎم را ﺑﻪ او ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﮔﺎه
ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد٨ .

رأی ،ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺟﻊ

ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و رﻧﮓ ،ﻧﮋاد ،زﺑﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎ ﺳﺒﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ

دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 - ٧ ٢ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ

٦

ﺑﻮد.

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ.

ﻣﺎده  -٢٧٠ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻗﺮارﻫﺎی ﺑﺎزﭘﺮس در

ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞاﻋﺘﺮاض اﺳﺖ:

 ٣ﻣﺎده  ۱۸ـ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ رﺋﯿﺲ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺳﻮی

اﻟﻒ -ﻗﺮار ﻣﻨﻊ و ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ و اﻧﺎﻃﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﺎﮐﯽ

 ٤ﻣﺎده  -۴۲۷آرای دادﮔﺎهﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی ﺟﺰ در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﯽ

ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮارﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞاﻋﺘﺮاض ،ﺑﺎ

وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺎن

 ٧ﻣﺎده  -٢٧١ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ دادﺳﺘﺎن و ﺑﺎزﭘﺮس و رﺳﯿﺪﮔﯽ

دادﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن اﺗﻬﺎم را دارد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ

ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و ﯾﺎ در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎم

دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﯾﺎ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ در ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﺋﯽ دادﺳﺮا ﺗﺸﮑﯿﻞ

 ٥ﻣﺎده  - ٢٧ﺗﻤﺎم آرای ﺻﺎدره ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ٩اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻇﺮف ﻣﺪت

 ٨ﻣﺎده  -٢٧٦در ﺻﻮرت ﻧﻘﺾ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺻﺪور ﻗﺮار ﺟﻠﺐ

ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ از آرای ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻮرا ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮر د دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ

ﻣﻮﺿﻮع اﺗﻬﺎم را ﺑﻪ او ﺗﻔﻬﯿﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺧﺬ آﺧﺮﯾﻦ دﻓﺎع و ﺗﺄﻣﯿﻦ

اﺳﺖ:

اﻟﻒ -ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮی درﺟﻪ ﻫﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﯿﺴﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮﺟﻊ

ﯾﺎ ﮐﯿﻔﺮی دو ھﻣﺎن ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ
آرای ﺻﺎدره را ﻧﻘﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،رأﺳﺎ ً ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رأی ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ

ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﻣﺤﻞ ،ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ.

ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ،ﺑﺎزﭘﺮس ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺘﻬﻢ را اﺣﻀﺎر و
ﻣﻨﺎﺳﺐ از وی ،ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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دوره  ،۴ﺷﻤﺎره  - ۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  – ۱۳۹۹ﺻﻔﺤﺎت  ۹ﺗﺎ ۲۲

 ۱٫۲٫۳٫۴ﺣﺼﻮل ﻟﻮث در دادﺳﺮا در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی

در ﺻﻮرت ﺣﺼﻮل ﻟﻮث در دادﺳﺮا )و ﻧﺒﻮد ادﻟﻪی دﯾﮕﺮ( در

ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی ﺑﺎزﭘﺮس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﻣﺴﻠﻤﺎ ً ﻗﺴﺎﻣﻪ در دادﮔﺎه ﻗﺎﺑﻞاﺟﺮا ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ
دادﺳﺮا ،زﯾﺮا ﻃﺒﻖ ﻣﺎدهی  ۳۳۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات

اﺳﻼﻣﯽ ١

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮای ﻗﺴﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﻻزماﻻﺟﺮا

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎل آنﮐﻪ ادای ﺳﻮﮔﻨﺪ در دادﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

اﺷﮑﺎل اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﻓﯽ ﻟﻮث ﯾﮏ دﻟﯿﻞ
ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ دادﺳﺮا ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن ﻗﺮار ﺟﻠﺐ

ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﻢ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی

ﯾﮏ ،ﺟﺰ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ

در ﻣﻮرد ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻨﺪرج

اﺳﺖ؛ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه درﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮات اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺪرج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ »ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻮث ،دادﺳﺮا

ﺿﻤﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﺣﺎدﺛﻪ و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﻃﺒﻖ روﯾﻪ

ﺟﺎری ،ﭘﺮوﻧﺪه را از آﻣﺎر دادﺳﺮا ﻛﺴﺮ و ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ

ﻗﺴﺎﻣﻪ و ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺳﺎل ﻣﯽدارد.

ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن دادﮔﺎه ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺴﺎﻣﻪ و اﻋﺎده

ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﺳﺮا ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ و
ﻛﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺿﺮورﺗﯽ

ﮐﻨﺪ ٢

ﻧﺪارد .«٤

ﻧﻈﺮ ﺳﻮم :دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻟﻮث ﯾﺎ دﻟﯿﻞ

ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردی ﺑﺎزﭘﺮس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ

ﻇﻨﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻧﻈﺮ اول :در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻇﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮس اﯾﺠﺎد ﺷﺪه

اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮار ﺟﻠﺐ ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪی ﯾﮏ ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ

ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻬﺎر ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد:

اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﺮ ﻇﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت دادﺳﺮا ﻓﺎﯾﺪهی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺘﺼﻮر
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺎزﭘﺮس ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﺒﻮد دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ

اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ اﯾﺮاد اﺳﺎﺳﯽ آن
ﺑﯽاﺳﺎس اﺳﺖ زﯾﺮا ﺻﺪور اﯾﻦ ﻗﺮار و ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ

وﺟﻮد دﻟﯿﻞ اﺳﺖ) .ﻧﺠﻒ زاده(۵ :۱۳۸۵،

ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ

ﻧﻈﺮ ﭼﻬﺎرم :اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ رﻓﺖ و آﻣﺪ اﺿﺎﻓﯽ در

اﯾﺮاد ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق

ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن دادﺳﺮا در ﺻﻮرت

ﺑﺎزﭘﺮس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺣﻖ اﺟﺮای ﻗﺴﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﮐﯽ در

ﯾﮏ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ و دادﮔﺎه ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻗﺴﺎﻣﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ

ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺎﮐﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ

ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﻪ

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ) .ﻣﺠﺘﻬﺪی(۳ :۱۳۹۳ ،

ﺣﻘﻮﻗﯽ و دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ ﻫﺴﺖ ﻟﺬا ﺑﺎ وﺟﻮد

ﺷﺎﮐﯽ ﻫﺴﺖ .ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ،ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ؛

دادﮔﺎه ،او را ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ در دادﮔﺎه دﻻﻟﺖ

ﺣﺼﻮل ﻟﻮث ،ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺮای اﺟﺮای ﻗﺴﺎﻣﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی
ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﺳﺮای ﺻﺎﻟﺢ ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺻﺪور

ﻗﺮار ،ﻗﺴﺎﻣﻪ را در دادﮔﺎه اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ ﺧﻮد

ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ از ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎر ﻧﻈﺮ اراﺋﻪﺷﺪه ﻧﻈﺮ دوم ﺑﺎ اﺻﻮل

ﻧﻈﺮ دوم :ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره  ۷/۴۹۹۲ﻣﻮرخ ۸۸/۸/۱۱

اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎن ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ

اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ» :ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻘﻨﻦ از

اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺣﺎﮐﻢ و ﻗﺎﺿﯽ در ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺒﺤﺚ ﻗﺴﺎﻣﻪ،
ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه اﺳﺖ ﻧﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ،

ﻟﺬا ﻗﻀﺎت دادﺳﺮا ﺑﻪﻣﺤﺾ اﺣﺮاز ﻣﻮارد ﻟﻮث ﺑﺪون

اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوﻧﺪه
را ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ دادﮔﺎه ذیﺻﻼح ارﺳﺎل

ﮐﻨﻨﺪ «.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه دادﺳﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﻣﺎدهی  ۸۵ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ

ﻣﺼﺪاق را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد دادرﺳﯽ ﺑﺪون

ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد.

 ۱٫۳اﯾﺮادات دادرﺳﯽ ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ:

اﯾﻦ ﻧﻮع از دادرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ ًدر ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در دادﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﯾﺮاداﺗﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ

از آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؛

ﮐﯿﻔﺮی ٣

 ١ﻣﺎده - ٣٣٩در ﻗﺴﺎﻣﻪ ،ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﮐﺘﺎب اول »ﮐﻠﯿﺎت«

 ٣ﻣﺎده  -٨٥در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ،ﭘﺲ

 ٢ﻣﺎده  ٣٨٢ﻗﺎﻧﻮن آدک :دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت ﺻﺪور

دادﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﺮای اﺗﯿﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ذﮐﺮﺷﺪه اﺳﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ و در ﺣﺪود آن ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور رأی

ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ در ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺰوﻣﺎ ً ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در
دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
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از اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻬﺎت ،ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﻮر
٤

ﺷﻤﺎره و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻈﺮﯾﻪ۸۳/۲/۲۶ -۷/۳۴/۱۵۶ :

رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

دوره  ،۴ﺷﻤﺎره  - ۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  – ۱۳۹۹ﺻﻔﺤﺎت  ۹ﺗﺎ ۲۲

اﻟﻒ :در ﻃﺮح ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﻋﻮا در دادﮔﺎه ،اﻣﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ،

ﺑﺎ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻬﻢ در دادﮔﺎه ﺟﺰا و ﺑﺎ

ﻧﻘﺾ اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻘﯿﺐ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﺮاد ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﻋﻮا در دادﮔﺎه ﺑﻪﺣﺴﺎب

ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺣﺬف ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در آن ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از

ب :در ﻣﻮارد ﻃﺮح دﻋﻮای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در دادﮔﺎه ،دادﺳﺘﺎن

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ در ﺣﻘﻮق

ﺗﺤﻘﯿﻖ و دادرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﯽآﯾﺪ.

ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺌﺖﻣﻨﺼﻔﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ

ﻗﻀﺎت ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻠﺴﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺣﺎﺿﺮ

اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻃﺮح ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﻋﻮا در دادﮔﺎه اﺳﺖ

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺘﻀﺎی ﻃﺮح دﻋﻮا داﺷﺘﻪ

رﺳﯿﺪﮔﯽ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه دادرﺳﯽ وارد اﺳﺖ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ

ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻮارد درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد

ﮐﻪ ﺧﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺼﺪاق را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه از

ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﺧﻮدش ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮح دﻋﻮا ﻫﻢ ﺑﮑﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ دﻋﻮا ﻟﺰوﻣﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻋﯽ و ﯾﮏ ﻣﻨﮑﺮ داﺷﺘﻪ

ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﺎﺻﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع دادرﺳﯽ را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﻮده

دﻋﻮا )ﻣﺪﻋﯽ( ﯾﻌﻨﯽ دادﺳﺘﺎن از ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه

رﺳﯿﺪﮔﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﺮد .در ﻃﺮح ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﻋﻮا در

ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻣﺎ در ﻣﻮارد ﻃﺮح ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﻋﻮا در دادﮔﺎه ﯾﮏ ﻃﺮف

و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﮐﺘﺎب

اﻟﻘﻀﺎ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

پ :اﯾﻦ ﺷﯿﻮه از رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺨﺘﺺ

ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان در ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻬﻢ
ﻫﻤﭽﻮن زﻧﺎی ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﮐﻪ دارای ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ

ﺟﺎری اﺳﺖ.

ت :ﻧﻘﺾ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ اﯾﺮاد ﻣﺪ ﻧﻈﺮ

ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد زﯾﺮا ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽِ واﺣﺪ اﻣﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و

رﺳﯿﺪﮔﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ

ﻋﯿﻨﯽ و ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﻘﺾ ﻣﯽﺷﻮد.

 ۲ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺠﺰا ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد و در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺣﺎﺻﻞ

از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد:

 ۲٫۱ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ

اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﺼﺎدﯾﻖ دادرﺳﯽ ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ

اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ،اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
دادﮔﺎه ،ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﭘﺮوﻧﺪه را ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻋﻤﻼ ً ﺑﺮﺧﯽ

اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی را ﺧﺪﺷﻪدار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ،

اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و دادرﺳﯽ ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻘﺾ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 ۲٫۲ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
-۱

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻃﺮح دﻋﻮای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در دادﮔﺎه،
در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در آن دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺧﺪﺷﻪدار
ﻣﯽﺷﻮد؛

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

ﻣﯽﺷﻮد

رﺳﯿﺪﮔﯽ

ﺑﺎ

ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد زﯾﺮا در اﯾﻦ

ﻧﻮع از رﺳﯿﺪﮔﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻮل دادرﺳﯽ ﻫﻢ ﭼﻮن

اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺗﻌﺪد ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻘﺾ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .در ﺿﻤﻦ ﺳﺮﻋﺖ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ

از ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ دادرﺳﯽ ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ-
ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

 -۲درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺷﯿﻮهای

ﻣﻮارد ﻃﺮح ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﻋﻮا در دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ

در ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺎﻻت ،ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ

دادرﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﯾﮏ دادﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و

از رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮاﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎری و ﺟﺮاﺋﻢ دو وﺟﻬﯽ

ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ؛ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ

ﺷﯿﻮه از رﺳﯿﺪﮔﯽ ،دادرﺳﯽ از دادﮔﺎه ﺻﻠﺢ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و

ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ

در دادﮔﺎه ﺻﻠﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد و

ﺷﻮد ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻫﻤﮕﯽ اﯾﻦ

ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺟﺰاﯾﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه از

ﻣﺼﺎدﯾﻖ در دادﮔﺎه ﺻﻠﺢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی دادرﺳﯽ در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،رﺳﯿﺪﮔﯽ

ﻗﺎﺑﻞاﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد در ﺟﺮاﺋﻢ

رﺳﯿﺪﮔﯽ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺨﺘﺺ ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در

 -۳ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ دووﺟﻬﯽ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
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درﺟﻪی ﭘﻨﺞ و ﺷﺶ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن داده

ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺧﺘﺼﺎری را

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﺧﺘﯿﺎر دادﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

Comparative Law Biquarterly
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻔﺎﻫﯽ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ

ﻫﺴﺖ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ

اﺣﻤﺪی ﻣﻮﺣﺪ ،اﺻﻐﺮ» ،ﺣﺬف دادﺳﺮا ،ﻋﻠﻞ و ﻧﺘﺎﯾﺞ«،
ﺣﻘﻮﻗﯽ دادﮔﺴﺘﺮی :ﺷﻤﺎره )۳۶ﭘﺎﯾﯿﺰ (۱۳۸۰

اﻧﺼﺎری ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﻘﺎﻣﺎت
دوﻟﺘﯽ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری۱۳۹۱،

آﺧﻮﻧﺪی ،ﻣﺤﻤﻮد» ،اﺛﺒﺎت ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ از ﻧﮕﺎﻫﯽ

دﯾﮕﺮ« ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی زﻧﺎن ،ﺷﻤﺎره ۲۲

)زﻣﺴﺘﺎن ۱۰۷-۱۲۹،(۱۳۸۲

آﺧﻮﻧﺪی ،ﻣﺤﻤﻮد ،آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ،اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ،ج ،۴
ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات۱۳۷۹ ،

آﺧﻮﻧﺪی ،ﻣﺤﻤﻮد ،آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ،دادﺳﺮا و
ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ،ج  ،۶ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات وزارت
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺎپ و

اﻧﺘﺸﺎرات۱۳۸۷ ،

آﺷﻮری ،ﻣﺤﻤﺪ ،آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ،ج  ،۱ﺗﻬﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ۱۳۸۵ ،

آﺷﻮری ،ﻣﺤﻤﺪ ،آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ،ج  ،۲ﺗﻬﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ۱۳۸۴ ،

ﺑﺎرﮐﻠﯽ ،ﮔﻮردن» ،ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و وﻟﺰ«،
ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻣﻬﺮا ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺷﻤﺎره  ۱۶و

)۱۷ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۷۴ﺗﺎ ﺑﻬﺎر ۳۵۹-۴۰۶ ،(۷۵

ﺑﺎﻗﺮی ﻧﮋاد ،زﯾﻨﺐ ،اﺻﻮل آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ،ﺗﻬﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﺮﺳﻨﺪی۱۳۹۴،

ﭘﺎکﻧﻬﺎد ،اﻣﯿﺮ» ،روﯾﮑﺮد ﻧﻮﯾﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎری

اﻃﻔﺎل« ،اﻟﻬﯿﺎت و ﺣﻘﻮق ،ﺷﻤﺎره ) ۱۹ﺑﻬﺎر ،(۱۳۸۵

۱۵۲-۱۲۳

ﭘﻮﯾﺎ ﺳﯿﺮت ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ» ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ اﻃﻔﺎل در
ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی  ،«۱۳۹۲ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

ﺣﻘﻮق ،ﺷﻤﺎره ) ۹ﺑﻬﺎر ۲۳-۳۴،(۱۳۹۶
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ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺧﻮاه ،ﻓﺮاﻧﮏ ،دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر )وﻇﺎﯾﻒ و

اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ( ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﺮﺳﻨﺪی،

۱۳۹۱

ﺗﻮﻟﯿﺖ ،ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺎس» ،ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم ﻣﺤﺎﮐﻢ دادﮔﺴﺘﺮی و
ﺻﻼﺣﯿﺖ

ﺷﻌﺐ

ﺗﻌﺰﯾﺮات

ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ«

دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺷﻤﺎره  ۱۷و ) ۱۸ﺑﻬﺎر

و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۲۷-۵۶،(۱۳۷۹

ﺟﻌﻔﺮی ،آزاد» ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و
ﮐﺸﻒ ﺟﺮم در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﯾﺮان« ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻮم
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺷﻤﺎره  ) ۳ﭘﺎﯾﯿﺰ ۹۳-۱۰۴ ،(۱۳۹۵

ﺟﻮاﻧﻤﺮد ،ﺑﻬﺮوز ،دادرﺳﯽﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﯿﻔﺮی ،ﺗﻬﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﺎوداﻧﻪ :ﺟﻨﮕﻞ۱۳۹۶ ،

ﺣﺪاد زاده ﻧﯿﺮی ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ» ،ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ
ﻋﻔﺖ« ،ﺣﻘﻮﻗﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ،ﺷﻤﺎره ) ۶۷ﭘﺎﯾﯿﺰ

۱۲۶-۱۱۵،(۱۳۸۸

ﺧﺎﻃﺮی ،ﺑﺮﻫﺎن ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ دادرﺳﯽ اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰﻫﮑﺎر،
ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﺮﺳﻨﺪی۱۳۹۵ ،

درﺧﺸﺎن ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ،اﺻﻞ ﺗﺴﺮﯾﻊ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﯿﻔﺮی در
ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ۱۳۸۷،

دﻟﯿﺮ ،ﺻﺎدق ،ﮔﺰارش ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﯿﺎی
دادﺳﺮاﻫﺎ :ﻧﻬﺎد دادﺳﺮاﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

راﻫﺒﺮدی ،ﺷﻤﺎره  ۳۰و ۳۰۳-۳۱۰،(۱۳۸۲)۳۱

زارﻋﯽ ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎدی ،ﻣﻬﺪی» ،واﮐﺎوی ﺑﺰه ﭘﻮﺷﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﮐﯿﻔﺮی

اﯾﺮان«،

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

)۱۷زﻣﺴﺘﺎن ۲۹۲-۳۱۲،(۱۳۹۶

ﺣﻘﻮق،

ﺷﻤﺎره

ﺳﺎوﻻﻧﯽ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ﺑﺮ
اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺼﻮب  ،۱۳۹۴/۳/۲۴ج
 ،۱ﺗﻬﺮان :ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ دادآﻓﺮﯾﻦ۱۳۹۴ ،

رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

ﺳﻬﺮاﺑﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ،اﺻﻞ ﺳﺮﻋﺖ در دادرﺳﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ از

ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ،داﻧﺸﮑﺪه

ﺣﻘﻮق/داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اداری

ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﺟﻮاد ،ﺳﺨﻨﻮر ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ» ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮی از
ﺣﻘﻮق ﺷﺎﮐﯽ در روﻧﺪ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ« ،ﮐﺎﻧﻮن
وﮐﻼ ،ﺷﻤﺎره  ۲۰۲و ) ۲۰۳ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ،(۱۳۸۷

۲۷۴-۲۵۳

ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ ،ﻓﺮﯾﺪ ،ﻣﻬﺮا ،ﻧﺴﺮﯾﻦ» ،ﻣﺒﺎﻧﻲ دادرﺳﻲ ﺑﺪون
ﻛﻴﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻲ اﯾﺮان و

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن«،

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی

ﺣﻘﻮق

ﺷﻤﺎرهی ) ۲ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۲۷-۱۵۱،(۱۳۹۳

ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ،

ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ،ﺟﻮاد ،آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ،ج  ،۲ﺗﻬﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﯿﺰان۱۳۹۶ ،

ﻗﻮاﻣﯽ ،ﻫﻮﺷﻨﮓ» ،دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻨﻬﺎی دادﺳﺮا = ﮐﺎﻫﺶ

دﻗﺖ ﻗﻀﺎﺋﯽ« ،ﮔﺰارش ،ﺷﻤﺎره )۷۸ﻣﺮداد ،(۱۳۷۶

۳۱

ﮔﻠﺪوﺳﺖ ﺟﻮﯾﺒﺎری ،رﺟﺐ ،آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ،ﺗﻬﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﺎوداﻧﻪ :ﺟﻨﮕﻞ۱۳۹۶ ،

ﮔﻠﺪوﺳﺖ ﺟﻮﯾﺒﺎری ،رﺟﺐ ،ﻗﻠﯽ ﭘﻮر ﺟﻤﻨﺎﻧﯽ ،ﻓﺮاﻣﺮز،

دوره  ،۴ﺷﻤﺎره  - ۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  – ۱۳۹۹ﺻﻔﺤﺎت  ۹ﺗﺎ ۲۲

ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ« ،ﺣﻘﻮﻗﯽ

دادﮔﺴﺘﺮی ،ﺷﻤﺎره ) ۹۲زﻣﺴﺘﺎن ۱۲۵-۱۴۴،(۱۳۹۴

ﻣﺤﺴﻨﯽ ،ﺣﺴﻨﯽ» ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻮرای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و ﻃﺮق
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺷﮑﺎﯾﺖ از آرای آن« ،ﺣﻘﻮﻗﯽ
دادﮔﺴﺘﺮی ،ﺷﻤﺎره ) ۹۲زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۵-۱۶۸،(۹۴

ﻣﻌﻈﻤﯽ ،ﺷﻬﻼ ،دادرﺳﯽ وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺗﻬﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرات دادﮔﺴﺘﺮ۱۳۹۴ ،

ﻣﻬﺮا ،ﻧﺴﺮﯾﻦ ،داﻧﺸﻨﺎﻣﻪی ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺗﻬﺮان:
ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان۱۳۹۲،

ﻣﻬﺮا ،ﻧﺴﺮﯾﻦ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺗﻬﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﯿﺰان۱۳۹۰ ،

ﻣﻬﺮا ،ﻧﺴﺮﯾﻦ ،ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ
ﻣﯿﺰان۱۳۸۷،

ﻧﺎﺟﯽ زواره ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ،ج ،۱
ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﺮﺳﻨﺪی۱۳۹۵ ،

ﻧﺎﺟﯽ زواره ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ،دادرﺳﯽ ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی،

ﺗﻬﺮان :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ

ﺷﻬﺮ داﻧﺶ۱۳۸۹ ،

»ﻋﺪول از اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻘﯿﺐ از ﻣﻘﺎم
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