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  بسمه تعالی

  اھمیت آئین دادرسی کیفری 
مثـل قـانون    (و قوانین شـکلی ) مثل قانون مجازات اسالمی (بایست قوانین ماهوي    براي تحقق عدالت قضایی می    

قوانین ماهوي عبارت  پرتو    اعالي عدالت قضایی در      حد. به نحو مطلوبی تکمیل گردند    ) آئین دادرسی کیفري  
  :است از 

      ین جرم و مجازات تناسب ب)الف
  تناسب مجازات ها با یکدیگر) ب

شود بـه همـین لحـاظ تـراکم و کثـرت       در نتیجه عدالت قضایی در سایه قوانین ماهوي به طور کامل محقق نمی           
اما تحقق عدالت قضایی به موجب قوانین شکلی برابر است بـا دادرسـی منـصفانه؛      . قوانین ماهوي پذیرفته نیست   

اصطالحاً بین شاکی و متشاکی  (ر آن بین حقوق شاکی و متهم تساوي وجود داشته باشدیعنی دادرسی اي که د
در نتیجه عدالت قضایی بیشتر در فالب قوانین شکلی از جملـه آئـین دادرسـی         ) تساوي سالح وجود داشته باشد    

  .شود لذا کثرت و تورم قوانین شکلی امري مطلوب است کیفري محقق می

  کیفری انواع سیستم ھای دادرسی 
بسیار متنوع است اما مهم ترین این سیستم ها عبارتند       سیستم هاي دادرسی کیفري در کشورهاي مختلف جهان         

  :از 
عبارتنـد  ورها ایجاد شد و خصوصیات بارز آن  تقریبا اولین سیستمی است که در کش:سیستم دادرسی اتھامی

 :از 

  .گی را داشتند مردم آزادانه حق حضور در جلسه رسید:علنی بودن )الف  
  شفاهی بودن )ب  
قاضـی   شود و می یعنی جلسه رسیدگی تبدیل به جلسه بحث و مجادله بین شاکی و متهم    :ترافعی بودن   )ج  

  ).مشابه  دادگاه حقوقی (شنود و نهایتاً حکم صادر میکند میهم بیطرفانه این اظهارات را 
  .) گراییآزادي (نافع متهم را به خوبی تامین میکنداین سیستم م

  : مهمترین ویژگی هاي این سیستم به قرار ذیل اند: سیستم دادرسی تفتیشی)2
  )سري بودن (غیر علنی بودن )الف  
  . تمام اظهارات متهم مکتوب میشود تا احیاناً در سایر مراحل رسیدگی علیه او استفاده شود:کتبی بودن )ب  
 متهم "علیه" ندارند همانطور که در جمع آوري ادله          یعنی قاضی و دادستان تکلیف     :غیر ترافعی بودن   )ج  

  . او نیز تالش کنند"له"کوشند، در جمع آوري ادله  می
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 .)امنیت گرایی (کنداین سیستم منافع جامعه را به خوبی تامین می

از آنجا که این سیستم اختالطی از دو سیستم اتهامی و تفتیشی است  ):فرانسوی (سیستم دادرسی مختلط )3
، به صورت تفتیـشی و  )مرحله تعقیب و تحقیق (در این سیستم رسیدگی در دادسرا     . ن سیستم مختلط گویند   به آ 

  .، به صورت اتهامی است)مرحله محاکمه (رسیدگی در دادگا
سیـستم  .)آزادي گرایـی و امنیـت گرایـی    (این سیستم هم منافع متهم و هم منافع جامعه را به خوبی تامین میکند         

  . حال حاضر، سیستم مختلط استدادرسی ایران در
در مجموع باید گفت که سیستم دادرسی مناسب سیستمی است که ابتدائاً تشکیالت و سازمان قضایی را ایجـاد       

  .ایی را بیان نمایدجزکند و سپس اصول محاکمات 
  

  صالحیت کیفری
  . نمائیمناچاریم قبل از آغاز بحث در خصوص صالحیت، سازمان قضایی ایران را مختصراً بررسی

دادسراها یا عمومی اند یا اختصاصی که در هر صورت قواعـد  . استدادسرا ـ دادگاه  سازمان قضایی ایران، 
بـه عنـوان مثـال    . کنـد  مـی مربوط به هر دادسرا در خصوص صـالحیت از قواعـد دادگـاه مربوطـه خـود تبعیـت            

  .کند میدادسراي عمومی و انقالب از دادگاه عمومی و انقالب تبعیت 
  : نوع دادسرا داریم که عبارتند ازسه

  دادسراي عمومی و انقالب
 دادسراي دیوانعالی کشور

 .ژه روحانیت ویِِدادسراهاي اختصاصی مثل دادسراي نظام یا دادسراي

  
  : داسرای عمومی و انقالب و اختیاراتوظایف

  :ه دخالت دارددادسرا در امور کیفري در سه مرحل: وظایف داسرای عمومی و انقالب در امور کیفری
 . . .  در مرحله تحقیقات مقدماتی مثل تعقیب جرم و تحقیق از متهم و بازجویی و )الف

وحـق  .کننـد  اش از کیفرخواسـت صـادره دفـاع مـی      در مرحله رسیدگی در دادگاه که دادسـتان یـا نماینـده         )ب
  .اعتراض به برخی از احکام

  .انیم دادسرا مجري اجراي احکام کیفري استد  در مرحله اجراي احکام کیفري که همانطور که می)ج
امـور غیـر    (رسـیدگی بـه امـور حـسبی     دادسرا وظیفـه  :وظایف داسرای عمومی و انقالب در امور حقوقی

 .را دارد. . .  مثل تعیین قیم، احراز رشد، نصب امین، مهر و موم ترکه و )ترافعی
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  : دادسرای دیوانعالی کشور و اختیاراتوظایف

تواند نسبت به حکمی که      مخالف قـانون     مثالً می . ها  دادگاهحسن اجراي قوانین در دادسراها و        نظارت بر    )1
  .داند اعتراض کند می
  . شرکت در هیأت عمومی دیوانعالی کشور جهت صدور آراء وحدت رویه)2
  . درخواست احاله پرونده کیفري)3
انون مبارزه با مواد مخـدر بـا اینکـه حکـم دادگـاه      مثالً مطابق ق  . وظایف و اختیارات به موجب قوانین خاص       )4

یـا رئـیس    ) رئـیس دادسـراي دیوانعـالی      (انقالب در خصوص مواد مخدر قطعی است اما دادسـتان کـل کـشور             
  . کنندخواهی رسیدگیتجدیدنظربه توانند نسبت به این احکام  دیوانعالی کشور می

  
  :ر استدر مورد دادسراي دیوانعالی کشور نکات زیر الزم به ذک

سابقاً دادسراي دیوانعالی کشور، حق رسیدگی به جرائم وزرا، حق اعاده دادرسی در امور کیفري و حق فرجـام      
خواهی در امور کیفري را هم داشت که امروزه این موارد از وظایف و اختیـارات دادسـراي دیوانعـالی کـشور                     

  .نیست
 قـانون   162دادستان کل کشور بـر اسـاس اصـل         که    است ، دادستان کل کشور   دادسراي دیوانعالی کشور   رئیس

  .اساسی باید مجتهد باشد
  .شود دادسراي دیوانعالی کشور، بازپرس ندارد چون امر تعقیب در آن انجام نمی

  
  گیري آئین دادرسی کیفري  تاریخی قوانین موثر در شکلسیر

ه و به نوعی سازمان قضایی ایران  داشتتأثیرمهمترین قوانینی که از حیث تاریخی در آئین دادرسی کیفري ایران           
  :را ایجاد کرده اند عبارتند از

  )1329 رجب 21 برابر با   26/4/1290مصوب (قانون اصول تشکیالت عدلیه، محاضر شرعیه و حکام صلحیه
 )1330 رمضان 9 برابر با 11/6/1290مصوب  (قانون اصول محاکمات جزایی

 توسـط مجمـع عمـومی    1966 دسـامبر  16 برابر بـا   25/9/1345مصوب   ( حقوق مدنی و سیاسی    المللی  بینمیثاق  
 ) در ایران تصویب شد17/2/1354سازمان ملل که در تاریخ 

 )25/3/1356مصوب  (قانون اصالح پاره اي از قوانین دادگستري

 ) توسط شوراي انقالب5/7/1357مصوب  (الیحۀ قانونی تشکیل دادگاه هاي عمومی
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 )6/6/1361مصوب  (ئین دادرسی کیفريقانون اصالح موادي از قانون آ

 )20/4/1368مصوب  ( و شعب دیوانعالی کشور2 و 1قانون تشکیل دادگاه هاي کیفري 

 ) توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام11/7/1370مصوب  (طرح انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوي

 )15/4/1373مصوب  (قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقالب

  )31/6/1378مصوب  (سی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور کیفري قانون آئین دادر)10
  )28/7/1381مصوب  ( قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقالب)11
  )15/2/1383مصوب  ( قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي)12
  ) 1385 مصوب سال 18اصالحات م ( قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقالب)13
  الیحه پیشنهادي آئین دادرسی کیفري )14

  
  : نکات ذیل در خصوص قوانین فوق الذکر الزم به ذکر است

در قانون اصول تشکیالت عدلیه، محاضر شرعیه و حکام صلحیه، دادگاه ها از حیث درجه بـه سـه نـوع دادگـاه         
  .صلح، ابتدائی و استان تقسیم شدند

ل تشکیالت عدلیه، محاضر شرعیه و حکام صلحیه و قانون اصول محاکمات جزایی به کمک موسیو          قانون اصو 
 .پرنی، دادستان وقت پاریس به فارسی ترجمه شد

 مــورد 1317 و 1315 ، 1312 ، 1311قـانون اصـول محاکمـات جزایـی در ســالهاي متعـددي از جملـه سـالهاي        
 .بازنگري قرار گرفت

 پذیرفته شد تـا اینکـه بـه موجـب الیحـۀ قـانونی        دادگاه–دادسرا ایی، سیستم در قانون اصول محاکمات جز   
تشکیل دادگاه هاي عمـومی، دادگـاه هـا بـه دادگـاه هـاي تخصـصی و دادگـاه هـاي عمـومی تقـسیم شـدند و                  

ي ها دادگاه.  ایجاد شده توسط قانون اصالح پاره اي از قوانین دادگستري، از بین رفتند2 و1ي کیفري  ها  دادگاه
 و شعب دیوانعالی کشور مجـدداً  2 و 1 به موجب قانون تشکیل دادگاه هاي کیفري 1368 در سال 2 و 1کیفري  

قانون تشکیل دادگاه هاي عمـومی و انقـالب تـصویب شـد و تـصویب ایـن        1373ایجاد شدند تا اینکه در سال     
 : قانون دو نتیجۀ مهم در پی داشت که عبارتند از

  .مومی شدند دادگاه ها مجدداً ع)1    
  .دادسرا ها از بین رفتند) 2    
حـذف      هـم بـر ایـن    1378قانون آئین دادرسی دادگاه هـاي عمـومی و انقـالب در امـور کیفـري مـصوب                 

 به موجب قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی     1381دادسراها صحه گذاشت تا اینکه نهایتاً در سال         
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ي به همین دلیل به قانون تشکیل دادگـاه هـاي عمـومی و انقـالب، قـانون امحـا          . و انقالب دادسراها احیاء شدند    
  .شود میها و به قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقالب، قانون احیاي دادسراها گفته اردادس

  
ه قـضائیه،  کند، بـه دسـتور رئـیس قـو        میها است اما در مواردي که اقتضاء         هامروزه اصل بر عمومی بودن دادگا     

کننـد امـا در منـاطقی کـه فقـط یـک دادگـاه         میبرخی شعب به امور کیفري و برخی به امور حقوقی رسیدگی          
، دادگاه عمومی است و هم صالحیت رسیدگی بـه موضـوعات حقـوقی و    )مثل بعضی از بخش ها     (وجود دارد 

یس قـوه قـضائیه برخـی شـعب بـه      البته در مناطقی که تعدد شعب وجود دارد و به دستور رئ   . هم کیفري را دارد   
  امور حقوقی و برخی به امور کیفري اختصاص یافته اند هم 

  
است در مواردي به دادگاه حقوقی پرونده کیفري ارجاع شود و یا بـالعکس بـه دادگـاه کیفـري پرونـده        ممکن  

 شدند امـا در   ظاهراً دادگاه هاي کیفري و حقوقی و خانواده از هم جدا        1381پس در سال    . حقوقی ارجاع شود  
  .واقع هنوز هم دادگاه ها عمومی هستند

  
  .پردازیم میبا ذکر این مقدمه اینک به موضوع اصلی یعنی صالحیت در امور کیفري 

  
  :تعریف صالحیت

صالحیت در لغت به معناي شایستگی و در اصطالح به معناي نوعی شایستگی اسـت کـه جنبـۀ حـق و تکلیـف                  
  :توانیم صالحیت در معناي عام را بدین گونه تعریف کنیم یمدر مجموع . قانونی داشته باشد

  " صالحیت عبارت است از حق و تکلیف یک مرجع براي رسیدگی به دعوي "
  :توانیم به شرح ذیل تعریف نماییم میبا استفاده از تعریف صالحیت در معناي عام، صالحیت کیفري را 

  
اعـم از دادسـرا یـا     ( کیفـري  صالحیت کیفري عبارت است از حق و تکلیـف یـک مرجـع             "

  "براي رسیدگی به یک امر کیفري ) دادگاه
 و هـم چنـین در اسـناد    172 و 159، 110 ، 36 ، 34 ، 20 ، 19اصول متعددي از قـانون اساسـی از جملـه اصـول         

 بسیاري از جمله اعالمیه حقوق بشر به بحث صالحیت اشاره دارند که ایـن نـشانگر اهمیـت موضـوع                  المللی  بین
  .است

  . دارد قانونیکند؛ پس صالحیت جنبه می تعیین قانونصالحیت یک مرجع قضایی را 
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  :انواع صالحیت
  : است که عبارتند از قسم5 و به عبارتی بر قسم3صالحیت بر 

  صالحیت ذاتی
  صالحیت نسبی

 صالحیت محلی

 صالحیت شخصی
 صالحیت اضافی

  
  

  :صالحیت ذاتی
  :تعریف صالحیت ذاتی

ی یک مرجع کیفري بر اساس صنف، نوع و درجه، جهت رسـیدگی بـه                حق و تکلیف قانون    "
  "یک امر کیفري 

و  تواند آن را تغییـر دهـد   میاست و هیچ مقام و مرجعی نقانون مقررات صالحیت ذاتی فقط و فقط در اختیار     
یـل  به عبارت دیگر عدول از صـالحیت ذاتـی بـه دل         . توانند بر خالف آن تراضی نمایند      میحتی اصحاب دعوا ن   

  .قانونآمره بوده مقررات آن ممکن نیست مگر به موجب 
  .شود میدر زیر صنف، نوع و درجه مرجع به طور جداگانه بررسی 

  
  :صنف مرجع

  :شوند به میمراجع از حیث صنف تقسیم 
  . این مراجع اعم هستند از مراجع حقوقی و کیفري:مراجع قضایی

 شـهرداري جـزء   100اي اداري مثل کمیـسیون مـاده    تمام کمیسیون ه :)مراجع اداري  (مراجع غیرقضایی 
 .این دسته اند

  
  :نوع مرجع

. کنـیم  مـی بعد از آنکه تشخیص دادیم که مرجع از حیث صنف قضایی و کیفـري اسـت، نـوع مرجـع را تعیـین            
  :مراجع از حیث نوع دو دسته اند
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 را دارنـد بـه جـزء    صالحیت رسیدگی بـه تمـام جـرائم   قانون   مراجعی هستند که به موجب       :مراجع عمومی 
  .استثناء شده باشد مثل دادگاه هاي عمومیقانون مواردي که در 

  .دادگاه اطفال و دادگاه کیفري استان  و شوراهاي حل اختالف قوه قضائیه نیز جزء مراجع عمومی هستند
 مراجعی هستند که صالحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارند مگر ):مراجع استثنائی (مراجع اختصاصی

دادگاه ویژه روحانیت نیـز مرجـع   .یتصریح شده باشد مثل دادگاه انقالب یا دادگاه نظام  قانون  مواردي که در    
  .اختصاصی محسوب می گردد

  :اگر چه ممکن است مراجع دیگري نیز وجود داشته باشد که وابسته به قوه قضائیه اند ، مانند 
دگستري بوده و از جمله تـشکیالت اجرایـی و          این سازمان زیر نظر وزیر دا     : سازمان تعزیرات حکومتی     - 1

ایـن سـازمان بـه تخلفـات اقتـصادي معینـی       .قضایی وابسته به قوه قضاییه است کـه فعالیـت قـضایی دارد          
  1.رسیدگی کرده ورأي صادر و مجازات می کند

 25/9/1385 قانون جدید دیوان عدالت اداري1بر اساس ماده . وابسته به قوه قضاییه است: دیوان عدالت اداري
منظور رسیدگی  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به) 173(دراجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم  این دیوان

هاي دولتی خالف قانون یا شرع  نامه به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین
 .شود  اداري زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میکننده، دیوان عدالت یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب

 :صالحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است 13بر اساس ماده 

  :رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از -1

 دولتی و شهرداریها وتشکیالت و نهادهاي ها و سازمانها ومؤسسات و شرکتهاي  تصمیمات و اقدامات واحدهاي دولتی اعم از وزارتخانه-الف
  .انقالبی و مؤسسات وابسته به آنها

  .در امور راجع به وظایف آنها) الف( تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذکور در بند –ب 

مانند کمیسیونهاي مالیاتی،  رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههاي اداري، هیأتهاي بازرسی و کمیسیونهایی -2
قانون حفاظت و ) 56(قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده) 100(شوراي کارگاه، هیأت حل اختالف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده

  .برداري از جنگلها و منابع طبیعی و اصالحات بعدي آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها بهره

                                                
با توجـه بـه ضـرورت نظـارت و      ،  مجمع تشخیص مصلحت نظام19/7/1373قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی مصوب بر اساس ماده واحده       -1

ضـوابط مربـوط بـه آن کلیـه امـور تعزیـرات        مقـررات و گذاري و توزیع کاال و اجـراي    کنترل دولت بر امور اقتصادي و لزوم هماهنگی مراجع قیمت         
گردد  محول می) قوه مجریه (دولت  دور حکم قطعی و اجراي آن بهصحکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و       

 . اقدام نماید67.12.23تا بر اساس جرایم و مجازاتهاي مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 
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و مستخدمان ) 1( رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوري و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند– 3
 .مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکري و کشوري از حیث تضییع حقوق استخدامی

  :سازمان بازرسی کل کشور -3
بازرسـان ایـن سـازمان در صـورت       .مان وابسته به قوه قضائیه است و ارتباط غیر مـستقیم بـا جـرایم دارد               این ساز 

این بازرسان . کشف جرم ، آن را مطابق قانون به آن سازمان گزارش داده تا به مرجع قضایی صالح ارجاع گردد
  .1اعم از بازرسان قضایی و غیر قضایی هستند

 دادسرا و دادگـاه انتظـامی سـردفتران     -6 دادسرا و دادگاه انتظامی وکال       -5قضات   دادسرا و دادگاه انتظامی      -4
  .اسناد رسمی

 صالحیت سه مرجع اخیر صنفی است که حسب مورد صنوف  قضات وکال و سردفتران انجام می دهند و   نکته؛
  .به جرایم صنوف مذکور در مراجع دادگستري رسیدگی می شود.نه جرایم 

ت مراجع عمومی و عدم صالحیت مراجع اختصاصی است و در مواردي که قانون مرجـع  اصل بر صالحی   نکته؛
، مرجـع  ) در مورد جـرائم جدیـد از جملـه کالهبـرداري اینترنتـی     مثالً (مشخصی را براي رسیدگی تعیین نکرده    

  .عمومی صالح خواهد بود
 مثل دادگاه خـانواده  (مرجع تخصصی نوعی مرجع عمومی است که به رسیدگی به امور خاصی اختصاص یافته        

و از ایـن حیـث مرجـع تخصـصی بـا مرجـع       ) یا دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال ویا حتی دادگاه کیفري اسـتان      
  .اختصاصی متفاوت است

  
  

  :درجه مرجع
مراجـع از حیـث   . حال که صنف و نوع مرجع مشخص شد، باید دادگاه صالح را از حیـث درجـه تعیـین نمـائیم          

  :شوند میبه موارد زیر تقسیم  سیدگیر و مراحل درجه
   یا نخستیندادگاه هاي بدوي: مراجع درجه اول
 ) یا استینافجع پژوهشمر (تجدیدنظر دادگاه هاي :مراجع درجه دوم

  )فرجامجع مر ( دیوانعالی کشور:مراجع درجه سوم
  .شود میدر نتیجه باید گفت صالحیت ذاتی بر اساس صنف، نوع و درجه تعیین 

                                                
 1387و 1386، 1375 و اصالحات سالهاي 19/7/1360قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب :  رك- 1
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 شود اما یک استثناء دارد و آن هم در دیـوان جنـایی   مییت ذاتی در کلیه مراحل دعوا پذیرفته      ایراد عدم صالح  
سیستم تعدد  (است که به این علت که در این مرجع رسیدگی توسط قضات متعدد) 1مثل دادگاه کیفري استان(

سـیدگی سـایر   و مجرب و برجسته صوت میگیرد، اصل بر منصفانه تر بـودن ایـن رسـیدگی نـسبت بـه ر                 ) قاضی
مراجع است و در نتیجه ایراد عدم صالحیت ذاتی در این مرجع تنها در جلسه اول مسموع خواهد بود نه در هـر               

  .2مرحله از رسیدگی
فقـط یـک اسـتثنا وجـود دارد و آنهـم        . نکته؛ در همه مراجع کیفري بدوي سیستم وحدت قاضـی وجـود دارد              

 .د قاضی استدادگاه کیفري استان است که داراي سیستم تعد

  
اگر حکمی بدون رعایت مقررات صالحیت ذاتی صادر شود، حکم اعتبار قانونی نداشته و باطل خواهد شد اما         

عبارت دیگر عدم صالحیت ذاتـی موجـب ابطـال     به.تحقیقاتی که مرجع غیر صالح انجام داده، معتبر خواهد بود    
  .شود  غیرصالح نمیشود اما موجب ابطال تحقیقات صورت گرفته توسط مرجع حکم می

                                                
 رسـیدگی بـه جرائمـی کـه مجـازات      :   )27/8/1381اصـالحی (  قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقالب     4 ماده   تبصره  بر اساس  - 1

سیاسی به نحوي که در  صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی ویا رجم یا  قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو  
ــی   ــر مـــــــ ــدي ذکـــــــ ــواد بعـــــــ ــد      مـــــــ ــل خواهـــــــ ــه عمـــــــ ــتان بـــــــ ــري اســـــــ ــاه کیفـــــــ ــود در دادگـــــــ ـــ ــد شــــ   .آمـــــــ

 آنهـا، معاونـان و   نمایندگان مجلس شوراي اسالمی، وزراء و معاونین رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراي نگهبان،      
فرمانـداران و جـرائم عمـومی افـسران نظـامی و       قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قـضائی، اسـتانداران،           سه  مشاوران رؤساي 

صـالحیت   ثناء مـواردي کـه در  باشد به است اطالعات استانها در صالحیت دادگاه کیفري استان تهران می انتظامی از درجه سرتیپ و باالتر و مدیران کل  
  .سایر مراجع قضائی است

نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و   رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص: همان قانون20ماده  1تبصره  همچنین بر اساس 
عمـل خواهـد آمـد و در ایـن مـورد، دادگـاه        ظر اسـتان بـه  سیاسـی ابتـدائاً در دادگـاه تجدیـدن     یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جـرائم مطبوعـاتی و          

مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا  دادگاه کیفري استان براي رسیدگی به جرایمی که  . شود  نامیده می » دادگاه کیفري استان    «مذکور
جرائمـی کـه مجـازات     و براي رسیدگی بـه ) گاه تجدیدنظر استانالبدل داد  رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی (صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر       

تـشکیل  ) البـدل دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان     رئیس و دو مستشار یـا دادرس علـی   (قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر          
دادرسـی مناسـب مطـابق مقـررات ایـن قـانون و        آیین قانونتشکیالت، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأي این دادگاه تا تصویب       .شود  می

. اسالمی خواهد بـود   کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شوراي1378.6.28انقالب در امور کیفري مصوب      دادرسی دادگاههاي عمومی و     قانون آیین 
  .د شدحضور هیأت منصفه تشکیل خواه دادگاه کیفري استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با

 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور کیفري، هرگاه متهم به ارتکـاب چنـد جـرم از درجـات     183 و 54مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد : وحدت رویه هیأت عمومی  1/11/1387ـ  709 رأي شمارة    - 2

با این ترتیب بـه نظـر اکثریـت اعـضاء هیـأت عمـومی دیـوان عـالی کـشور در صـورتی کـه یکـی از اتهامـات مـتهم از               . ترین جرم را دارد سیدگی به مهممختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صالحیت ر    

همچنـین چنانچـه بزهـی بـه اعتبـار ترتّـب یکـی از        .  رسـیدگی نمایـد  جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه کیفري استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز کـه در صـالحیت دادگـاه عمـومی اسـت            

 در دادگاه کیفري استان مطرح گردد و دادگاه پـس از رسـیدگی تـشخیص دهـد عمـل ارتکـابی عنـوان        28/7/1381هاي عمومی و انقالب مصوب   اصالحی قانون تشکیل دادگاه4 الحاقی به ماده  هاي مندرج در تبصره    مجازات

آراء دادگـاه کیفـري اسـتان در    . ي دارد که رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صالحیت دادگاه نخواهدبود و باید به ایـن بـزه رسـیدگی و حکـم مقتـضی صـادر نمایـد        مجرمانه دیگر 

 .االتباع است ها الزم سی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور کیفري در موارد مشابه براي شعب دیوان عالی کشور و دادگاهدادر قانون آیین270این رأي طبق ماده .موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است
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  صالحیت نسبی
مقدمتاً باید گفت که در برخی از کتب صالحیت نسبی و صالحیت محلی در یک معنا به کار رفته اما در واقـع                

  .این دو کامالً بر هم منطبق نیستند
  :بایست بر اساس دو معیار زیر صالحیت نسبی را تعیین کرد بعد از تشخیص صالحیت ذاتی، می

انونیمعیار میزان م  را داشـتیم کـه هـر دو بـدوي     2 و 1 دادگاه هـاي کیفـري   1373تا قبل از سال : جازات ق
امـا  . کردیم جرم مورد نظر در صالحیت کدام دادگاه است  بودند و بر اساس میزان مجازات قانونی مشخص می        

 و 1 دادگاه هاي نظـامی   با امحاء دو دادگاه فوق الذکر، از معیار میزان مجازات قانونی تنها در     1373بعد از سال    
 .شود  که هنوز هم باقی هستند استفاده می2

  
 گفته صالحیت محلیتشخیص صالحیت نسبی بر اساس معیار محل وقوع جرم،  به: معیار محل وقوع جرم

ایـن   .پس همانطور که قبالً ذکر شد صالحیت محلی جزئی از صـالحیت نـسبی اسـت نـه متـرادف آن        . شود  می
 :گري هم به قرار ذیل داردمعیار اصول مکمل دی

   محل دستگیري متهم
  محل کشف جرم

  محل اقامت مرتکب

  محل اقامت شاکی

 )بزه دیده ( محل اقامت متضرر

  . در قوانین ما پیش بینی نشده اند5 و 4الزم به ذکر است که موارد 
ن اسـت کـه موجـب    ایرادي که امروزه بر تعین صالحیت نسبی بر اساس معیار محل وقوع جـرم وارد اسـت، ایـ          

به عبارت دیگر . شود چون متضرر حتماً باید در دادگاه محل وقوع جرم طرح دعوا کند ضرر متضرر از جرم می
متضرر از جرم یک بار از باب وقوع جرم و یک بار از باب الزام به طرح شـکایت در محـل وقـوع جـرم، ضـرر         

  .کند می
  . با قوة قضائیه استتعیین صالحیت ذاتی با قانون و تعیین صالحیت محلی

  .ایراد عدم صالحیت نسبی تنها در اولین جلسه دادرسی مسموع خواهد بود
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  تشخیص محل وقوع جرم 
با توجه به اهمیت و نقشی که محل وقوع جرم در صالحیت محاکم کیفري دارد باید مفهوم آن روشن و معلوم          

محل وقوع جـرم عبـارت از   . ا تشیخص داد گردد منظور از محل وقوع جرم کجاست و به چه ترتیب میتوان آنر            
تشخیص ایـن محـل علـی االصـول آسـان میباشـد و بـسادگی              . مکانی است که جرم در آنجا محقق شده است          

مثال هر گاه شخصی در تهران چک بالفاصله صادر کند محل وقوع جرم تهران است و            . میتوان آنرا تعیین کرد     
ولی تشخیص . قت کند جرم واقع شده در قزوین محسوب است اگر دیگري در شهرستان قزوین مبادرت به سر   

. در بعضی موارد تشخیص آن کم و بیش پیچیده و مشکل میباشد     . محل وقوع جرم همیشه باین سادگی نیست        
بویژه وقتی عناصر تشکیل دهند جرم ارتکابی درمحل هاي مختلف تحقق یابد یـا عمـل مـادي جـرم در محلـی                   

 محل دیگر حاصل شود یا جرم در مدت زمانی استمرار داشـته باشـد تعیـین محـل              صورت گیرد و نتیجه آن در     
اینک باجمال محل وقوع جرم در مورد جرائم مستمر ، مطبوعاتی . قت بیشتري الزم خواهد داشت وقوع جرم د  

  . ، اعتیادي ، شروع بجرم و جرائم ارتکابی در خارج از قلمروو حاکمیت ایران بررسی میشود 

  ر جرائم مستم
. جرم مستمر به عمل مجرمانه اي گفته میشود که مدتی دوام داشته و مبین ادامـه قـصد مجرمانـه مرتکـب باشـد           

نسبت به محل وقوع جرائم مستمر در صورتیکه بزه در مکانهاي مختلف استمرار داشته باشد حکم خاصی وضع    
اي از صـاحبنظران جـرم مـستمر در    بنظر عـده  . نشده است و رویه قضائی مشخص نیز در این موردوجود ندارد          

کلیه محل هائی که واقع شده بدون استثناء قابل دادرسی است و حق تقدم بـا دادگـاهی اسـت کـه بـدواً شـروع            
برسیدگی کرده است و بعقیده برخی دیگر محل شروع یا دستگیري و یا قطع استمرار باید محل وقوع محسوب      

 قـانون مجـازات عمـومی محـل وقـوع جـرم       50لهام از روح مـاده  الیحه اصالح آئین دادرسی کیفري با ا . شود  
مستمر را مکانی دانسته که در آنجا استمرار قطع شده است و باین ترتیب مجالی براي بحـث هـاي نظـري بـاقی                   

  . نخواهد گذاشت 

  )جرایم به عادت(اديجرائم اعتی
  . وقوع محسوب میشود در جرایم اعتبادي مکانی که آخرین عمل جهت تحقق بزه صورت گرفته محل 

  شروع به جرم 
 

 جایگاه صالحیت نسبی در مورد شروع به جرم چیست؟) سؤال

  .در خصوص شروع به جرم، دادگاه محل آخرین اقدامات و عملیات مقدماتی صالح خواهد بود) پاسخ
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قـوع  محلی که آخرین عمل در آنجا صورت گرفته است محل و   » شروع به جرم    «  طبق اصول کلی ، در مورد       
بشمار میآید و هر گاه جرم درمحلی شروع ودر محل دیگر باتمام رسیده باشد محلی که جـرم در آنجـا باتمـام            

  رسیده محل وقوع محسوب میشود 

  محل وقوع عنصرمادي و محل حصول نتیجه 
 الـف « اگر عنصر مادي جرم درم محلی واقع و نتیجه آن در محل دیگر ظاهر شود مانند اینکه شخصی در شهر       

فوت کند ؛ در این فرض مسئله مورد بحث اینـست کـه از دو   » ب « یکی را مجروح نماید و مصدوم در شهر    » 
کدامیک محل وقوع جرم محسوب است ؟ در بعضی از کشورهاي اروپائی مانند فرانسه ، » ب « و » الف « شهر 

حصول نتیجه هر دو صـالحیت  بلژیک و سوئیس با اینکه اصوال دادگاه محل وقوع عنصر مادي و دادگاه محل   
محلی دارند مع الوصف جهات و مقتضیات عملی است که تعیین میکند کدامیک از دو دادگاه باید به موضوع 

 قانون مجازات عمومی نـاظر موضـوع مخـتص بـه روابـط بـین       3درایران مقررات بند ب ماده      . رسیدگی نماید   
اجع کیفري چنین است که دادگـاه ، محـل وقـوع عنـصر            نتیجتاً روش متداول در مر    . المللی شناخته شده است     
  . می کند نه دادگاه محل حصول نتیجه  مادي به موضوع رسیدگی

  جرائم مطبوعاتی
 ، نسبت به بزههاي موضوع ماده مذکور ، شـاکی     1334 مصوب    سابق  الیحه قانونی مطبوعات   20بموجب ماده   

 نیامده 1364 این مطلب در قانون مطبوعات مصوب اید میتواند بدادسرا یا بدادگاه محل اقامت خود شکایت نم
رسـیدگی بـه    : 1381 قـانون اصـالح قـانون تـشکیل دادگاههـاي عمـومی و انقـالب              4مطابق تبصره ماده    .است

یا رجم یا صلب یا اعـدام یـا حـبس ابـد اسـت و       جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو      
 کیفـري  شـود در دادگـاه   سیاسی به نحوي که در مواد بعدي ذکـر مـی        تی و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعا    

رسیدگی بـه جرائمـی کـه مجـازات      : همان قانون 20 ماده 1و نیز به موجب تبصره ... .آمد استان به عمل خواهد 
نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جـرائم        قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص     

ــه   طبوعــاتی وم ــتان ب ــدنظر اس ــدائاً در دادگــاه تجدی ــاه    سیاســی ابت ــورد، دادگ ــن م ــد و در ای ــل خواهــد آم عم
مجـازات   دادگاه کیفري اسـتان بـراي رسـیدگی بـه جرایمـی کـه          . شود  نامیده می » دادگاه کیفري استان    «مذکور

رئـیس و چهـار مستـشار یـا       (قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشـد از پـنج نفـر    
جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عـضو        و براي رسیدگی به   ) البدل دادگاه تجدیدنظر استان     دادرس علی 

) البدل دادگاه تجدیدنظر استان رئیس و دو مستشار یا دادرس علی    (و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر        
یــت محاکمــه و صــدور رأي ایــن دادگــاه تــا تــصویب  تــشکیالت، ترتیــب رســیدگی، کیف .شــود تــشکیل مــی
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انقالب در امور  دادرسی دادگاههاي عمومی و دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین آیین قانون
دادگـاه کیفـري   . اسـالمی خواهـد بـود     کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شـوراي 1378.6.28کیفري مصوب   

   .حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد اتی و سیاسی بااستان در رسیدگی به جرائم مطبوع
  

   :ھا و ھواپیماھا بررسی صالحیت نسبی درخصوص جرائم ارتکابی درکشتي
دربـاره   ایـران  قوانین جزائـی :  چنین مقررمی دارد1390 قانون مجازات اسالمی مصوب 3دربند الف ماده  مقنن

جرم شوند اعمال  یی جمهوري اسالمی ایران مرتکبکلیه اشخاصی که درقلمرو حاکمیت زمینی دریایی و هوا
 هرگـاه قـسمتی  4همچنـین بـر اسـاس مـاده     . مگر آنکه بموجب قانون ترتیب دیگري مقرر شده باشد. می شود 

ازجرم یا نتیجه آن درقلمرو حاکمیت ایران واقع شود  در حکـم جـرم واقـع شـده در جمهـوري اسـالمی ایـران              
  .است

  كشتي ھاي خارجي خصوصي. الف
محاکم جزائی هر کشوري صالحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی کشتی هاي خصوصی خـارجی در آب هـاي                

 اسـتکهلم  1923این اصل به طور کامل مورد تأیید حقوقدانان است و طبق قطع نامـه  . داخلی آن کشور را دارند   
متـذکر شـود ایـن اسـت کـه      البته نکته اي که بایـد  . توسط مؤسسه حقوقی بین الملل مورد تأیید واقع شده است  

  . رسیدگی به تخلّفات انضباطی از این اصل مستثنا بوده و در صالحیت کشور صاحب پرچم کشتی است
همچنین کشور ساحلی حق اعمال حاکمیت کامل پلیس قضائی خود را نسبت به کشتی خـصوصی خـارجی در    

دگی محسوب نمـی شـود و در نتیجـه،    بنابراین، فرار مجرم به داخل کشتی خارجی پناهن      . آب هاي داخلی دارد   
  . مشمول مقرّرات مربوط به استرداد مجرمان نمی گردد

  كشتي ھاي خارجي جنگي. ب
در مورد کشتی هاي جنگی، کشور ساحلی حق رسیدگی ندارد، مگر در مواردي که مجرم و مجنی علیـه جـزو     

خداي کشتی باید مجـرم را بـه   کارکنان کشتی نباشد که در این صورت، کشور ساحلی حق رسیدگی دارد و نا             
نیز اگر جرم ارتکابی در خارج از کشتی صورت گرفته و مربوط به خدمات عمومی . مقامات محلی تسلیم نماید

البته باید توجه داشت در این مـوارد اسـتثنائی نیـز پلـیس       . کشتی نباشد، کشور ساحلی صالحیت رسیدگی دارد      
  .  نداردحق اعمال قدرت در داخل کشتی جنگی خارجی را

پناهندگی در کشتی جنگی خارجی امکان پذیر است و ناخـداي کـشتی مـی توانـد تحویـل مجـرم را بـه اقـدام              
مـصلحت خـدمت، یـا حـسن انجـام      «امروزه کشتیهاي نظامی براسـاس نظریـه     . سیاسی براي استرداد منوط نماید    

می کـشور صـاحب پـرچم    به موجب ایـن نظریـه انجـام خـدمات عمـو      . از مصونیت کامل برخوردارند   » وظایف
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لـذا کـشتیهاي نظـامی در آبهـاي     . ایجاب می کند که کشتیهاي نظامی از صالحیت سایر کشورها خـارج باشـند     
خود هستند و در آبهاي داخلی از کلیه مصونیتها مثل ) صاحب پرچم(داخلی تابع مقررات و قوانین کشور متبوع 

یاتی و گمرکی و مـصونیت قـضایی برخـوردار مـی     مصونیت از ضبط و توقیف، مصونیت انتظامی، مصونیت مال    
شـی  دعاوي مدنی نا. 1 :کشور ساحلی قرار می گیرند با این حال این کشتیها در دو مورد تحت صالحیت      .باشند

جرایم ارتکـابی در خـارج از کـشتی نظـامی کـه بـا خـدمات رسـمی یـا          . 2از خدمات غیر رسمی خدمه کشتی؛     
حتی در شرایط فوق دولت سـاحلی اجـازه اسـتفاده از زور علیـه کـشتی       عمومی آن کشتی ارتباط نداشته باشد؛     

از طرفی مصونیت کشتی هاي نظامی به معناي عدم مسئولیت دولت صـاحب پـرچم آن کـشتی        . نظامی را ندارد  
در مقابل دولت ساحلی نمی باشد و مقررات مسئولیت بین المللی دولتها در مقابل یکدیگر، در این زمینه ها قابل 

  . می باشداعمال

  كشتي ھاي خارجي دولتي غیرجنگي . ج
کشتی هاي دولتی غیرجنگی ـ که به امور گمرکی، بهداشتی، انتظامی، پستی اشتغال دارند ـ از مصونیت جزائـی   

بر اساس قـرار  . کشتی هاي جنگی برخوردار نیستند؛ تنها از توقیف و ضبط توسط دولت ساحلی در امان هستند           
ور صاحب پرچم کشتی، صـالحیت انحـصاري بـراي رسـیدگی بـه دعـاوي ناشـی از        ، کش)1926(داد بروکسل  

، معاونت، نجات کشتی، خسارات مشترك، جبران خسارات و ملزومات قراردادهـا را             )حوادث دریایی (تصادم  
 در خـصوص صـالحیت   1.کشتی هاي صنعتی و بازرگانی دولتی در حکم کشتی هاي خـصوصی هـستند        .  دارد

 و 21و نیز مواد ) 1958( قرارداد ژنو 19، ماده 2نسبت به جرایم ارتکابی در دریاي ساحلیمحاکم جزائی داخلی  
، صالحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در کـشتی خـارجی در حـال عبـور از         )1982( قرارداد حقوق دریاها     27

  . دریاي ساحلی را به دولت صاحب پرچم داده است
 18 اصل را پذیرفته انـد؛ از جملـه کـشور لبنـان کـه در مـاده             کشورهاي گوناگون در نصوص قانونی خود، این      

قانون لبنـان در مـورد جرایمـی کـه در کـشتی خـارجی       « : قانون مجازات به طور صریح این امر را پذیرفته است   
هنگام عبور از دریاي سرزمینی لبنان ارتکاب یابد اعمال نمی گردد، البته مشروط به اینکه آثار و نتایج جـرم بـه           

اما این اصل کلی در مواردي اسـتثنائاتی دارد، ایـن مـوارد در بنـد       . »سرایت نکند ) کشور ساحلی ( کشتی   خارج
  :  ژنو بیان گردیده است1985 قرارداد 19یک ماده 

                                                
 .188، ص 1363 محمدرضا ضیایى بیگدلى، حقوق بین الملل عمومى ، تهران، رشدیه، - 1

درمـورد انـدازه دریـاي سـاحلی از قـدیم نظـرات گونـاگونی داده شـده مـثالً          . ز حد جزر آغاز شده و تحت حاکمیت دولت قرار مـی گیـرد  قسمتی از دریاست که ا) Coustalsed یا Territorialsed( دریاي ساحلی   - 2

 قانونگـذار هلنـدي بنـام وان بـین کرشـوك      1702ر سـال  حـداقل در قـرارداد گنجانـده مـی شـد و د     .  م 17 و 16حد دریاي ساحلی را به اندازه، مسافت دو روز بحر پیمائی معین کرده بود و در قـرن        ) Lossenius(لوسینوس  

)Yan bin kershoek ( قاعده تیررس توپ را مطرح نمود در آن زمان بود توپها حدود سه مایل بود این قاعده )اکنون مورد تاکید تعدادي از دولتها است که البته این تاکید ناشـی از منـافعی اسـت کـه بـر پـذیرش       )  مایل3

  .نها مرتب استاین قاعده براي آ
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  . هنگامی که نتایج و آثار جرم در کشور ساحلی تأثیر بگذارد. 1
  . نی را مختل نمایدهنگامی که جرم آرامش عمومی کشور ساحلی یا نظم دریایی سرزمی. 2
هنگامی که ناخداي کشتی یا کنسول دولـت صـاحب پـرچم کـشتی از مقامـات کـشور سـاحلی درخواسـت           . 3

  . کمک نماید
  . هنگامی که براي ممانعت از معامله غیرمجاز مواد مخدر اقداماتی الزم باشد. 4

نشینان و توقیف هر یک از آنها در  قرارداد مزبور توقّف و بازرسی کشتی و بازجویی سر19 ماده 1بر اساس بند   
نکتـه قابـل   . صورتی که مبدأ حرکت کشتی آب هاي داخلی بوده باشد، به استناد قوانین سـرزمینی جـایز اسـت             

ذکر در این خصوص آن است که با توجه به اصل آزادي کشتی رانی، کمیسیون حقوق بین الملل از دولت هـا            
افرادي که هنگام عبور کـشتی از دریـاي سـاحلی در آن کـشتی     خواسته است اقدام دولت ساحلی براي توقیف     

بنابراین، متوقف نمودن کشتی براي توقیف شخص مرتکب جرم      . هستند، مستند به علت موجه و محکمی باشد       
  . کم اهمیت، موجه نیست

ي در صورت وقوع جرم پیش از اینکه کـشتی خـارجی بـه آب هـا        ) 1958( قرارداد ژنو    19 ماده   5بر اساس بند    
در خصوص کـشتی هـاي جنگـی خـارجی در حـال         . ساحلی برسد، دولت صالحیت رسیدگی به جرم را ندارد        

دولت ساحلی هیچ گونه صـالحیتی  :  حقوق دریاها1982 قرارداد   30عبور از دریاي ساحلی، باید بر اساس ماده         
 درخواسـت  ندارد و در صورت عدم رعایت قوانین دولت ساحلی توسط کشتی خـارجی، مقامـات محلـی حـق      

  . خروج آنها از دریاي ساحلی را دارند

  ھواپیماھاي خارجي: د
اصوال صالحیت رسیدگی به جرایم داخلی هواپیماي خارجی در حال پرواز بر فراز قلمرو هوایی کـشور دیگـر              

ر با وجود ایـن، بـ  .1 توکیو با کشوري است که هواپیما در آنجا به ثبت رسیده    1963 سپتامبر   14بر اساس قرارداد    
بنابراین، در . ، دولتی که هواپیما در قلمرو آن پرواز می کند نیز صالحیت دارد»صالحیت سرزمینی«اساس اصل 

البته کشور محل پـرواز در برخـی مـوارد، صـالح بـه      . مورد هواپیماهاي خارجی، صالحیت همزمان مطرح است   
  . رسیدگی است

ال، کشور فرانسه به طور کلـی، اصـل صـالحیت    کشورها با تصویب قوانین خاص اعمال صالحیت می کنند؛ مث        
در روابـط حقـوقی، کـه بـین افـراد      :  می گوید1924 مه 31قانون  . دولت صاحب پرچم هواپیما را پذیرفته است      

درون یک هواپیماي خارجی در حال پرواز ایجاد می شود، در مواردي که قانون سرزمینی ذي صالحیت باشد، 
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امـا در مـوارد اسـتثنائی، قـانون فرانـسه را      . 1، موضوع حل و فصل خواهـد شـد   بر طبق قانون پرچم همان هواپیما     
  . صالحیتدار می داند

، در جرایمی که در یـک هواپیمـاي فرانـسوي یـا یـک هواپیمـاي       1924 مه 31 قوانین هوایی 10به موجب ماده    
ت فرا        نـسه باشـد و یـا پـس از     خارجی به وقوع می پیوندد، مشروط به اینکه مجرم ویا مجنی علیـه آن داراي ملیـ

قانون مزبور بین هواپیماي نظـامی و  . ارتکاب جنایت یا جنحه درخاك فرانسه فرود آید، تابع قانون فرانسه است    
 32 البتـه بایـد توجـه داشـت در خـصوص هواپیمـاي نظـامی خـارجی، مـاده          2. خصوصی فرقی قایل نشده است 

بر فـراز خـاك کـشوري دیگـر و فـرود داشـته، در حکـم                هواپیماهاي نظامی را، که اجازه پرواز        1929قرارداد  
  . کشتی هاي جنگی خارجی دانسته است

تنها در مـاده  . کشور مصر نص قانونی خاصی در این باره ندارد: جندي عبدالمالک حقوقدان مصري، می گوید    
ه گیري می که نتیج» .دولت حاکمیت مطلق بر فضاي باالي سرزمین دارد«:  آمده است1935 سال 57اول قانون  

شود دادگاه هاي مصر صالحیت رسـیدگی بـه جـرایم ارتکـابی در فـضاي بـاالي سـرزمین مـصررا دارنـد و در            
  . 3صورتی که هواپیما بر فراز دریاي آزاد پرواز نماید صالحیت با دولت صاحب پرچم هواپیماست

قـانون لبنـان بـر    : بنـان مـی گویـد   ل» مجـازات « قانون 18ماده . کشور لبنان نیز رویه کشور فرانسه را پذیرفته است 
جرایم ارتکابی داخل هواپیماي خارجی در حال پرواز بر فراز لبنان به شرط عدم تسرّي جرم به خارج از هواپیما 

جرایمی که آثار آن به خارج از هواپیما تسرّي نیابد اما مرتکب یا مجنی علیه لبنانی باشـد، یـا   . اعمال نمی گردد 
  . 4 در لبنان فرود آید، تابع قانون لبنان استهواپیما پس از وقوع جرم

 کنوانسیون مقابله با اعمال خالفکارانه در هواپیماها، اگر جرمی در یک هواپیما ارتکـاب              31مطابق ماده بنابراین  
 "شـرایط معـین  "در تفـسیر ایـن     .یابد، بنابر شرایط معین، دولت معینی صالح به رسیدگی به آن جرم خواهد بود             

  :نوان مثال دولت ایران با وجود شرایط زیر صالح استباید گفت به ع
  .ي ایران باشد علیه تبعه یکی از متهم یا مجنی

 .هواپیما متعلق به ایران باشد

ي خارج باشند و هواپیما هم خارجی بوده و در حین پرواز از قلمرو هـوایی ایـران    علیه تبعه هم متهم و هم مجنی 
  . شده مخل امنیت ایران باشد و یا اینکه در ایران فرود بیایدباشد مشروط به اینکه اقدامات انجام
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دهد مجراسـت نـه در    که در هواپیما رخ می. . . مقررات فوق در خصوص جرائم عمومی مثل سرقت، توهین و          
  .ربایی خصوص جرم هواپیما 

اق زنان وکودکان کشی ، تبعیض نژادي ، قاچ المللی خاص مثل نسل از آنجاکه جرم هواپیما ربایی یک جرم بین
است، ماهیت این جرم با سایر جرائم عمومی متفاوت است و در اینگونه جـرائم مـتهم یـا متهمـین در هـر            . . . و  

کند هواپیما مال چه کشوري  لذا در جرم هواپیما ربایی، فرق نمی. کجا دستگیر شوند، قابل محاکمه خواهند بود
 قـانون مجـازات اخـالل در امنیـت     8 فرود آمده باشد، مطابق ماده    است و تنها مشروط به اینکه هواپیما در ایران        

  .هاي ایران خواهد بود پرواز هواپیماها، موضوع قابل تعقیب و محاکمه در دادگاه
  

 صالحیت شخصی
بنابر این اصل بـر ایـن اسـت    .  است"اصل تساوي در مقابل قانون و دادگاه      " قانون اساسی، مبین     20 و   19اصول  

صـالحیت شخـصی   . از جمله شخصیت نباید در مقابل قانون و دادگاه مـورد توجـه قـرار گیـرد    که هیچ معیاري   
با اینکه صالحیت شخصی استثناء است، اکثر سیستم هـاي قـضایی جهـان آن    . استثنائی بر اصل فوق الذکر است 

  .را پذیرفته اند اما الزم است که در خصوص آن به نص اکتفا نمود
  

  :تعریف صالحیت شخصی
حیت یک مرجع کیفري بر اساس شخصیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افـراد، جهـت           صال "

 "رسیدگی به یک امر کیفري  
برخـی از ایـن اهـداف جنبـه حمـایتی دارنـد مثـل            . شـود   از وجود صالحیت شخصی اهداف متفاوتی دنبال مـی        

طفال، دادگاه خاص اطفال به عنوان مثال در خصوص ا . حمایت از اطفال، زنان، معلولین و طبقه اي از کارگران         
برخی از این اهداف هم جنبه سیاسی دارند مثل رسیدگی به جرائم رئیس جمهـور، وزرا، اسـتانداران،           . را داریم 

بـه عنـوان مثـال رسـیدگی بـه جـرائم و تخلفـات رئـیس         . قضات، نظامیان یا روحانیون در مراجع قضایی خـاص      
  .لی کشور استجمهور از تکالیف قانونی خود، در صالحیت دیوانعا

 وانین ایرانصالحیت شخصی در ق
  .گذار به دو شیوه صالحیت شخصی را در قوانین به رسمیت شناخته است قانون
ي تعیین صالحیت ذاتی قرار داده شده و رسیدگی به اتهامات افراد معـین   گاهی صالحیت شخصی ضابطه   : الف

ك رسیدگی به جرایم اشخاص .ا.ع.د.د.آ.ق220 و 219 مثالً ماده 1.در صالحیت مرجع خاصی قرار گرفته است   
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- بیان می219ماده . هاي عمومی قرار داده است ي اطفال در دادگاه سال را در صالحیت شعب ویژه  18کمتر از   

هاي عمومی براي رسیدگی بـه کلیـه    یک یا چند شعبه از دادگاه     ي قضایی و در صورت نیاز       ر حوزه در ه «: کند
  .»...شودیجرایم اطفال اختصاص داده م

 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبـق  18ي جرایم اشخاص بالغ کمتر از      به کلیه «: گوید نیز می  220ي  تبصره ماده 
  1.»شود مقررات عمومی رسیدگی می

گاه نیز صالحیت شخصی بر اساس شخصیت مرتکب هم مالك صالحیت ذاتـی و هـم مـالك صـالحیت       : ب
ي جرایم اشـخاص معـین را در صـالحیت    گذار رسیدگی به کلیه  قانونمحلی شناخته شده است و بدین ترتیب،    

  .2هاي دیگر قرار داده استدادگاه محلی معین نه، دادگاه
ي اتهامات اعـضاي  رسیدگی به کلیه«هاي عمومی و انقالب  قانون تشکیل دادگاه4يمثالً به موجب تبصره ماده    

هـا،   مجلـس شـوراي اسـالمی، وزرا و معـاونین آن           مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراي نگهبـان، نماینـدگان        
-معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفرا، رئیس دیوان محاسبات و دادستان دیوان محاسـبات، دارنـدگان پایـه       

ي سرتیپ به باال همچنـین  هاي قضایی، استانداران، فرمانداران، جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه          
ي سرتیپ دومی شاغل در محل سرلشکري و تیپ مستقل و مدیران کل اطالعات اسـتان              رجهافسران نظامی با د   

  »...باشددر صالحیت دادگاه کیفري استان تهران می

                                                
 بـه کلیـه جـرائم    22/1/1378 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمـومی و انقـالب در امـور کیفـري مـصوب      220برابر تبصره ماده )کیفري(وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأي 2/3/1385 -   687:  رأي شماره  - 1

 رسـیدگی بـه جـرائم    21/7/1381قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههاي عمـومی و انقـالب مـصوب     20شود و مطابق تبصره یک ماده  اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می         

آیـد و بموجـب ایـن     شـود، بعمـل مـی    مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفري استان نامیده می 

شـود   تبصره، رسیدگی بدوي به جرائم مذکور در این قانون، با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صالحیت عام و کلی دادگاه اطفال که بـا یـک نفـر قاضـی اداره مـی       

بنـا بـه مراتـب فـوق، بـه نظـر اکثریـت اعـضاي هیـأت عمـومی دیـوان عـالی کـشور،              . اسـت  یابد قـرار داده شـده    دادگاه کیفري استان که غالباً از پنج نفر قاضی تشکیل میبه طور ضمنی منتزع گردیده و در صالحیت انحصاري 

، منحـصراً در رسـیدگی   1381نون اصالح قانون تشکیل دادگاههاي عمـومی و انقـالب مـصوب     قا20صالحیت کلی دادگاههاي اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده  

ههـاي عمـومی و    قـانون تـشکیل دادگا  270این رأي وفـق مـاده   . گردد است و رأي شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدي که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می به جرائم مذکور در این تبصره، مستثنی گردیده   

  .باشد االتباع می انقالب در امور کیفري، در موارد مشابه براي کلیه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور الزم

انون تشکیل دادگاههاي عمـومی و انقـالب، رسـیدگی بـه      قانون اصالح ق20 ماده 1به موجب تبصره ) کیفري( رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 5/2/1385 ـ  686: رأي شماره: همچنین نگاه کنید به  رأي قبلی

 قانون آیین دادرسی دادگاههـاي عمـومی و انقـالب در امـور کیفـري بـه کلیـه جـرائم         220 و 219باشد در صالحیت محاکم کیفري استان است و برطبق مواد ... جرائمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام       

باشـد  .... شود، که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوي است و مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال کـه مجـازات آنهـا قـصاص نفـس یـا اعـدام         سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می   18اشخاص بالغ کمتر از     

اههاي عمومی و انقالب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختالف بین دادگـاه اطفـال مـستقر در حـوزه قـضایی       قانون تشکیل دادگ30بنابراین مورد از شمول ماده .دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفري استان       

اء هیـأت عمـومی دیـوان عـالی کـشور قـانونی        دیوان عالی کشور که با این نظر انطبـاق دارد بنظـر اکثریـت اعـض    16بنابمراتب رأي شعبه .باشد یک استان و دادگاه کیفري همان استان، مرجع حل اختالف دیوان عالی کشور می     

  .باشد االتباع می  قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقالب در امور کیفري براي شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم270این رأي مستنداً به ماده .شود تشخیص می

   همان- 2
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 1358هاي عمومی مصوب ي قانونی تشکیل دادگاه الیحه8ي  ماده1ي توان در این رابطه به تبصره     همچنین می 
یل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مـأمورین دولتـی در محـل    ي مربوط به تشک الیحه2ي و مفاد ماده 

 با اصالحات بعدي نیز رجوع کرد که جرایم افراد خاصی مثـل معاونـان و مـدیران کـل                1334خدمت، مصوب   
هـاي  را در صـالحیت دادگـاه     . . . ها و   ها و شهرستان  ها، استانداران، فرمانداران، رؤساي ادارات استان     وزارتخانه

  .1داندفري مرکز استان محل وقوع جرم میکی
باید توجه داشت که در این گونه موارد ضابطه و معیار براي تشخیص صالحیت شخصی تاریخ وقوع جرم است 

؛ مثالً چنانچه  2بنابراین استعفا، ترخیص و بازنشستگی بعد از وقوع جرم تأثیري بر صالحیت قبلی نخواهد داشت              
یکی از مراجع فوق مرتکب جرمی شده باشد و سپس بعد از بازنشستگی علیه شخصی در زمان ریاست خود در    

باشـد و  وي به همان اتهام در زمان ریاستش شکایت شود دادسراي مرکز استان همچنان صالح به رسـیدگی مـی        
  .بازنشستگی مؤثر در تغییر مرجع رسیدگی نیست

   
  جرایم رؤسای سھ قوه

س قوه قضائیه لزومـاً بایـد مجتهـد باشـد، بـا توجـه بـه اینکـه معمـوال                    قانون اساسی رئی   157چون مطابق اصل      
همچنین به جـرایم  . شودي روحانیت رسیدگی میمجتهدین جزء روحانیون میباشند به جرایم او در دادگاه ویژه       

  .شودرئیس مجلس شوراي اسالمی اگر روحانی نباشد در دادگاه کیفري استان تهران محاکمه می
باشـد در  هور هم باید گفت از آنجایی که وي جزء اعضاي جمع تشخیص مصلحت نظام می          جمدر مورد رئیس  

ا بـه جـرایم او در دادگـاه کیفـري اسـتان          .ع.د.ت. ق 4ي  ي مـاده  صورتی که غیر روحـانی باشـد مطـابق تبـصره          
  .3شودرسیدگی می

 قـانون کـه تحقیقـات       4ي  ي مـاده  به جز اتهـام مقامـات موضـوع تبـصره         «ا  .ع.د.ت. ق 14ي  همچنین مطابق ماده  
ها منحصراً توسط دادسراي تهران صورت خواهد گرفت، تعقیب      ي دعوي نسبت به آن    مقدماتی، تعقیب و اقامه   

 10/7/1358هـاي عمـومی مـصوب     ي قانونی تشکیل دادگـاه     الیحه 8ي   ماده 1ي  ي مقامات موضوع تبصره   بقیه
سراي شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد هاي بعدي آن، توسط داد  شوراي انقالب اسالمی و اصالحیه    

  .»آمد
   

  
                                                

  227، ص1388ري کنونی، تهران، بهنامی،  جوانمرد، بهروز؛ فرایند دادرسی در حقوق کیف- 1

  188، ص1384 باقري، علیرضا؛ آیین دادرسی کیفري سه استاد، اراك، نواي دانش، - 2

  229 جوانمرد، بهروز؛ پیشین، ص- 3
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  صالحیت اضافی
شود اما قواعد بسیار زیادي وجود دارند که مبتنی   میعنوان صالحیت اضافی در هیچ کجاي قوانین ما مشاهده ن         

  .بر صالحیت اضافی هستند
حیت ذاتـی و هـم صـالحیت    براي اینکه یک مرجع قضایی بتواند به جرم خاصی رسیدگی کند، هـم بایـد صـال    

اما در موارد خاصی ممکن است که یک مرجع قـضایی کـه فاقـد صـالحیت ذاتـی یـا نـسبی                  . نسبی داشته باشد  
  .است، بتواند به جرائم خاصی رسیدگی نماید

  :صالحیت اضافی ممکن است در موارد ذیل مطرح شود

 ):تعقیبات غیر قابل تفکیک (جرائم غیر قابل تفکیک) ١
  ) تعدد جرم-متهم واحد  (تهامات متعدد یک متهم ا)الف     
  ) وحدت جرم–تعدد متهم  ( اتهام واحد متهمین متعدد)ب     

  .جرائم مرتبط) 2
  

  .کنیم می را جداگانه بررسی  مذکورحال هر یک از موارد

  

  :صالحیت مرجع قضایی نسبت بھ اتھامات متعدد یک متھم
  :در این خصوص ذکر نکات ذیل ضروري است

بـه عبـارت دیگـر در مـوارد     . حیت اضافی استثنائی است بر مقررات صالحیت نسبی و گاهاً صالحیت ذاتی  صال
 .توان با تمسک به صالحیت اضافی از مقررات صالحیت ذاتی عدول کرد میبسیار نادري 

مرجـع اختـصاصی   یـا  ك اگر تمام اتهامات متعدد متهم واحد، در صالحیت مرجـع عمـومی         .د.آ.ق54مطابق م 
 دادگاهی بـه تمـام جـرائم رسـیدگی      "فاالهم  االهم  "د، وحدت محاکمه اجباري خواهد بود و مطابق قاعده          باش

خواهد کرد که مهمترین جرم در حوزة قضایی آن ارتکاب یافته باشد که تعیین مهمترین جرم بر اسـاس میـزان                   
 اگـر  مـثالً . د، مهمتـر اسـت  یعنی هر جرمی که مجازات قانونی آن بیـشتر باشـ         . گیرد میمجازات قانونی صورت    

شخص مرتکب سرقت تعزیري در بیرجند، کالهبرداري در مشهد و خیانت در امانت در تهـران شـده باشـد، از            



 آیین دادرسی کیفری ارشد 

 ٢٤

امـا اگـر   . آنجا که کالهبرداري بیشترین مجازات قانونی را دارد، دادگاه مشهد صالح به رسـیدگی خواهـد بـود              
 محل دستگیري متهم مشروط بـه اینکـه حـداقل یـک جـرم در      مجازات قانونی تمام اتهامات برابر باشد، دادگاه    

 اگر شخصی مرتکب چهار فقره سـرقت  مثالً. ارتکاب یافته باشد، صالح خواهد بود) محل دستگیري  (حوزه آن 
تعزیري در بیرجند، مشهد، اصفهان و تهران شود و نهایتا در اصفهان دسـتگیر شـود، دادگـاه اصـفهان صـالح بـه           

اما اگر مجازات قانونی تمام اتهامات برابر باشد و در محل دستگیري متهم هم هیچ جرمی . رسیدگی خواهد بود
 مثالً. ارتکاب نیافته باشد، دادگاهی که دستگیري و جلب متهم به نیابت از آن صورت گرفته، صالح خواهد بود    

ه قـضایی بیرجنـد بـه    اگر شخصی مرتکب سه فقره کالهبرداري در اصفهان، شیراز و یزد شود و نهایتـاً در حـوز    
هـم چنـین اگـر تمـام اتهامـات از حیـث       . نیابت از دادگاه شیراز دستگیر شود، دادگاه شیراز صالح خواهـد بـود          

مجازات برابر باشند ولی متهم هنوز دستگیر نشده باشد، هر دادگاهی کـه تعقیـب را زودتـر آغـاز کـرده باشـد،          
  .صالح به رسیدگی به تمام اتهامات خواهد بود

کـه خـود   ) عمومی یا اختصاصی بودن (ك صالحیت اضافی در مقررات راجع به نوع محاکم    .د.آ.ق55 م مطابق
توانیم به بهانه صالحیت اضافی نـوع محـاکم     میکند و ن   میجزء مقررات صالحیت ذاتی هستند، تغییري ایجاد ن       

مراجـع عمـومی و   را تغییر دهیم بلکه در چنین مواردي که یک متهم جرائم متعددي کـه برخـی در صـالحیت                  
شـود نـه وحـدت     مـی شود، اولویت در محاکمه مطرح  میبرخی در صالحیت مراجع اختصاصی است، مرتکب      

، صرفنظر از اینکـه مرجـع عمـومی اسـت یـا اختـصاصی، مرجعـی در        "فاالهم  االهم  "که مطابق قاعدة    . محاکمه
بـدیهی اسـت کـه تعیـین     . شدرسیدگی اولویت خواهد داشت که رسیدگی به مهمترین جرم در صالحیت آن با     

یعنی هر جرمی کـه مجـازات قـانونی آن بیـشتر      . گیرد میمهمترین جرم بر اساس میزان مجازات قانونی صورت         
 اگر یک فرد نظامی جرائمی هـم چـون تـرك پـست، سـرقت تعزیـري از یـک منـزل و         مثالً. باشد، مهمتر است  

کند چون جرم سرقت تعزیري     میایتدائاً رسیدگی   توهین به دیگري در خیابان را مرتکب شود، دادگاه عمومی           
اما اگر میزان مجازاتهاي قانونی اتهامات . که بیشترین مجازات قانونی را دارد در صالحیت دادگاه عمومی است 

ك .د.آ.ق55امـا در م . متعدد یکسان بودند، مطابق قاعده کلی اولویت در محاکمه با مرجع عمومی خواهد بـود     
ده و اولویت در محاکمه به مرجع اختـصاصی داد شـده اسـت و ابتـدا دادگـاه انقـالب و       این موضوع رعایت نش  

 .سپس نظامی و نهایتاً عمومی را صالح دانسته که این موضوع اساساً محل ایراد است

دانـد امـا    ك دادگاه محل کشف جرم یا محـل دسـتگیري مـتهم را صـالح بـه رسـیدگی مـی                 .د.آ.ق51م)ب(بند
برد؛ یعنی دادگاه محل کشف جرم یا محل دستگیري مـتهم       می سؤالن موضوع را زیر     ك صریحاً ای  .د.آ.ق52م

  .داند را در صورتی که جرم در آنجا واقع شده باشد، صالح می
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  :متعددصالحیت مرجع قضایی نسبت بھ اتھام واحد متھمین 

عم از شـرکا و معـاونین   ك اصل بر این است که باید به اتهام متهمین متعدد ا.د.آ.ق56در این خصوص مطابق م  
وحـدت   (در مرجع واحد که همان دادگاه صالح براي رسیدگی به اتهـام مجـرم اصـلی اسـت، رسـیدگی شـود                   

، در مـورد    1338دادگاه اطفـال مـصوب      .ق13ك و   .د.آ.ق228در این خصوص مطابق مواد      ). محاکمه اجباري 
لی وجود داشته باشد، به اتهامات آن طفـل  اطفال استثناء داریم بدین صورت که اگر در بین معاونین و شرکا طف   

  .شود میدر دادگاه اطفال رسیدگی 
وحدت محاکمه در صورت تعدد متهمین و جرم واحد تابع عمومی یا اختصاصی بودن دادگاه نیـست و در هـر              

 اگـر یـک نظـامی بـا معاونـت یـک        مـثالً . شود میحال در دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام مجرم اصلی انجام            
کند چون دادگاه صالح براي  مینظامی از شخصی رشوه بگیرد، دادگاه نظامی به جرم هر دو متهم رسیدگی        غیر

  .، دادگاه نظامی است)مباشر نظامی (رسیدگی به اتهام مجرم اصلی
  

  : مرتبطصالحیت مرجع قضایی در خصوص جرائم 
ت علت وقوع جـرم، وحـدت      جرائم ممکن است به دالیل مختلفی از جمله وحدت زمان، وحدت مکان، وحد            

  .با هم مرتبط باشند. . . انگیزه و  
  .قتل شاهد قتل عمدي به انگیزة از بین بردن دلیل قتل عمدي: مثال

قانون ما در خصوص اینکه جرائم مرتبط از موارد وحدت محاکمه هستند یا خیر، سکوت کرده و رویه قـضایی     
پس در مثال فوق، رسیدگی به قتـل شـاهد قتـل    . داند میهم هنوز جرائم مرتبط را جزء موارد وحدت محاکمه ن      

. گیـرد  مـی صورت ن) قتل اول (عمدي به انگیزة از بین بردن دلیل قتل عمدي در دادگاه محل وقوع قتل عمدي              
اما رویه بسیاري از کشورهاي اروپایی از جمله فرانسه و سـوئیس ایـن اسـت کـه جـرائم مـرتبط را جـزء مـوارد              

  .دانند میوحدت محاکمه 
جـویی، رسـیدن     داعی یا انگیزه، هدف غایی و نهایی مرتکب از ارتکاب جرم است که ممکن است انتقام    :نکته

 اسـت امـا در حقـوق نـوین از جملـه در      تـأثیر  انگیزه در حقوق کیفري ایران بی. باشد. . . به اموال مجنی علیه یا      
رخ دهد، همه در یک دادگاه رسیدگی خواهنـد  حقوق فرانسه، اگر جرائمی بدون تبانی اما با انگیزه هاي واحد     

  .هاي سیاسی شد مثل شورش
  آیا عدم رعایت وحدت محاکمه در صالحیت اضافی از موارد بطالن آراء است؟) سؤال
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در حقوق سـوئیس  . الزم است در این خصوص، اختیاري یا اجباري بودن وحدت محاکمه بررسی شود     ) پاسخ
در نتیجـه در  . ر قابل تفکیک، اجباري و در جرائم مرتبط اختیاري است      و فرانسه، وحدت محاکمه در جرائم غی      

جرائم غیر قابل تفکیک اگر محاکمه واحد صورت نگیرد، حکم صادره نقض خواهد شد اما در جرائم مرتبط،          
اما در حقوق ایران وحدت محاکمـه در  . حتی اگر محاکمه واحد صورت نگیرد، حکم صادره معتبر خواهد بود  

و  تعدد جرم   و م مرتبط مطرح نیست و در مورد جرائم غیر قابل تفکیک هم باید بین متهم واحد              خصوص جرائ 
متهمین متعدد و جرم واحد قائل به تفکیک شد؛ بدین صـورت کـه اگـر مقـررات وحـدت محاکمـه در مـورد                      

شـود امـا    ر مـی شود و تنها رسـیدگی دشـوارت   متهمین متعدد و جرم واحد رعایت نشد، مشکل خاصی ایجاد نمی  
 تعدد جرم رعایت   و در مقابل اگر مقررات وحدت محاکمه در مورد متهم واحد. حکم دادگاه معتبر خواهد بود

یعنی بر حسب اینکه تعدد معنوي است یـا مـادي و         (نشود، از آنجاکه تعدد جرم در ماهیت مجازات موثر است         
 از سیستم جمع مجازات یـا مجـازات اشـد اسـتفاده     اینکه تعدد مادي از نوع مشابه است یا متفاوت، ممکن است    

. وحدت محاکمه اجباري بوده و عدم رعایت وحدت محاکمه موجب بطالن حکـم صـادره خواهـد شـد          ) شود
ك حتی پس از قطعیت احکام، وحدت محاکمه و صدور حکم .د.آ.ق184کما اینکه در این حالت به موجب م

  .واحد ضروري است
  

  ک.د.آ.ق١٨۴بررسی م
امـا بعـد از   ) تعـدد جـرم   (هاي متعددي باشد که در میزان مجازات موثر بوده    علیه داراي محکومیت    کوماگر مح 

  :صدور حکم کشف شود، سه فرض متصور است
   احکام قطعی توسط دادگاه بدوي صادر شده باشد  همه

  . خواهی قطعی شودتجدیدنظراحکام ممکن است اصالتاً قطعی باشد یا در اثر عدم 
اي که آخرین حکم را صادر کرده فرستاده  ت احکام صادره به درخواست متهم یا دادستان به شعبهدر این صور

  .شود تا پس از نقض کلیه احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر نماید می
مـا   خـود را نقـض نمایـد ا   عـرض توانـد احکـام دادگـاه هـاي هـم           مـی اصل بر ایـن اسـت کـه هـیچ دادگـاهی ن            

  .شود ك استثنائی بر این اصل محسوب می.د.آ.ق184م
   استان قطعی شده باشدتجدیدنظرحداقل یکی از احکام توسط دادگاه ) 2

شود تا این دادگاه پس از نقض کلیه احکام،   می استان فرستاده    تجدیدنظردر این صورت کلیه احکام به دادگاه        
  .ادر نمایدبا رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد ص
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 قطعـی  تجدیـدنظر چند حکم در دادگاه  ( صادر شده باشدتجدیدنظردر این مورد هم اگر چند حکم از دادگاه  
شود تا این دادگاه پس از نقض کلیه  اي که آخرین حکم را صادر کرده فرستاده می      ، پرونده به شعبه   )شده باشد 

  .در نمایداحکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صا
  
  
   حداقل یکی از احکام توسط دیوانعالی کشور قطعی شده باشد) 3

رسـیدگی   (کنـد  رود و دیوانعـالی تنهـا حکـم را نقـض مـی      در این صورت کلیه احکام به دیوانعالی کـشور مـی    
 فرستد تا این دادگاه با رعایـت  و پس از نقض، پرونده را به دادگاه بدوي صادر کنندة آخرین حکم می    ) شکلی

  .مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر نماید
همانطور که مالحظه شد در مواردي که وحدت محاکمه در میزان مجازات موثر اسـت، حتـی پـس از قطعیـت              

  .احکام، وحدت محاکمه ضروري است
  

 اصـول صـالحیت   مراجع تخصصی در فـصل مـستقلی برسـی کامـل شـود          
صـالحیت  .هـم بررسـی شـود       از قـانون مجـازات جدیـد        ...... سرزمینی و 

  .بررسی شودانحصاري مراجع کیفري پایتخت و مراکز استانها 
  اختالف در صالحیت

شود که دو یا چند مرجع کیفري به طور همزمان خود          میاختالف در صالحیت زمانی محقق      
را نسبت به امر واحد صالح به رسیدگی بدانند و شروع به رسیدگی کنند یا اینکه از خود نفی                

  .حیت نموده و قرار عدم صالحیت صادر کنندصال
  

  :بنابر آنچه گفته شد، اختالف در صالحیت ممکن است به یکی از اشکال ذیل باشد
آن است که دو یا چند مرجع کیفـري، همزمـان خـود را در رسـیدگی بـه امـر       : اختالف در صالحیت مثبت   

  .واحد صالح بدانند
ند مرجع کیفري، همزمان درخـصوص رسـیدگی بـه امـر         آن است که دو یا چ     : اختالف در صالحیت منفی   

 .واحد از خود نفی صالحیت کنند

. در امور کیفري بیشتر اختالف در صالحیت مثبت و در امور حقوقی بیشتر اختالف در صـالحیت منفـی اسـت                
دلیل این موضوع آن است که در امور حقوقی، طرح دعوا تنها بـا خواهـان اسـت و خواهـان هـم بـه دلیلـی کـه          
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اما در امور کیفـري عـالوه بـر شـاکی،      . دهد  هاي اضافی نشود، تنها به یک مرجع، دادخواست می          تحمل هزینه م
گیرد و هم چنین به علت هزینه کمتر طرح دعواي کیفري نسبت بـه   گاهاً طرح دعوا توسط دادستان صورت می   

دسـراي نظـامی، مرجـع    دعواي حقوقی، ممکن است شخص همزمان به چند مرجع اعم از دادسراي عمـومی، دا   
  .دادخواست بدهد. . . تخلفات و 

اختالف در صالحیت ممکن است بـین مرجـع عمـومی و اختـصاصی، کیفـري و حقـوقی و دادگـستري و غیـر            
  .دادگستري باشد

  :اند مراجع مطابق یک تقسیم بندي به شرح ذیل
 :اند این مراجع دو دسته. مراجع قضایی

  ام دادگاه هاي عمومی یا اختصاصی مراجع قضایی دادگستري مثل تم)الف
  .جزء مراجع قضائی عمومی هستند) وابسته به قوه قضائیه (  شوراهاي حل اختالف نکته ؛

  . . .  مراجع قضایی غیر دادگستري مثل هیأت حل اختالف ثبت، هیأت نظارت ثبت، شورایعالی ثبت و )ب
هـاي تخلفـات اداري،    اره کـار، هیـأت   مثل هیأت حل اخـتالف اد   .)مراجع اداري  (مراجع غیر قضایی  ) 2

  . . .  هاي اداره امور مالیاتی، کمیسیونهاي شهرداري، کمیسیونهاي منابع طبیعی، هیأت تشخیص و  هیأت
ر طرفین و در مراجـع غیـر دادگـستري، غیـر ترافعـی             دادرسی در مراجع دادگستري ترافعی یعنی با حضو        ؛نکته
  .است

حیت در امور کیفري از حل اخـتالف در صـالحیت در امـور مـدنی     ك حل اختالف در صال  .د.آ.ق58مطابق م 
  .کند میم بیان شده، تبعیت .د.آ.ق30تا26که در مواد 

  
  : ذیل در خصوص حل اختالف در صالحیت ضروري استاصولذکر 

  .مرجع حل اختالف معموالً دیوانعالی کشور است) چه مثبت و چه منفی (اگر اختالف در صالحیت ذاتی باشد
ختالف در صالحیت نسبی باشد یا از موارد استثنائی اختالف در صالحیت ذاتی باشد، چند فرض متـصور         اگر ا 
 :است

  : و با درجه یکسان باشند که دو فرض متصور استعرض هر گاه مراجع اختالف کننده هم )الف
ور    باشـند،   دیوانعـالی کـش   تحت نظارت یک دادگاه عالی بـه جـز   هر گاه مراجع اختالف کننده     )1 –الف     

  .تر مرجع حل اختالف در صالحیت خواهد بود همان دادگاه عالی
 استان خراسـان  تجدیدنظر مرجع حل اختالف بین دادگاه کیفري بیرجند و دادگاه کیفري قائن، دادگاه   :1مثال

  .جنوبی است
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 اسـتان  یـدنظر تجدمرجع حل اختالف بین دادگاه حقـوقی بیرجنـد و دادگـاه کیفـري بیرجنـد، دادگـاه           : 2مثال
  .خراسان جنوبی است

 دیوانعـالی کـشور    نباشـند،     تحت نظارت یک دادگاه عـالی بـه جـز    هر گاه مراجع اختالف کننده)2 – الف  
  .دیوانعالی کشور مرجع حل اختالف خواهد بود

  و هـم عـرض مرجع حل اختالف بین دادگاه کیفري بیرجند و دادگاه کیفري تهران با اینکـه هـر دو هـم     : مثال
  .، دیوانعالی کشور است)اند هر دو بدوي (درجه هستند

 و با درجه یکـسان نباشـند و یکـی تحـت نظـارت دیگـري باشـد،           عرض هر گاه مراجع اختالف کننده هم        )ب
  .شود و مرجع تالی مکلف به تبعیت از مرجع عالی خواهد بود اختالف در صالحیت محقق نمی

 ) بیرجند( استان خراسان جنوبیفري بیرجند و دادگاه تجدیدنظر   در صورت بروز اختالف بین دادگاه کی      : مثال
خراسـان  شود و دادگاه کیفري بیرجند مکلف به تبعیـت از دادگـاه تجدیدنظر              اختالف در صالحیت محقق نمی    

  .خواهد بود) بیرجند (جنوبی
جـع قـضایی    همچنین مرجع حل اختالف بـین مرا  و)مراجع قضایی و غیر قضایی  (مرجع حل اختالف بین      :نکته

 .، دیوانعالی کشور است اختصاصیمراجع عمومی و

  
  

  :مثالچند 
مرجع حل اختالف بین دادگاه کیفري بیرجند و دادگاه تجدیدنظر مشهد، دیوانعالی کشور است چـون دادگـاه             

  .کیفري بیرجند تحت نظارت دادگاه تجدیدنظر مشهد نیست
 .جند، قاعدتاً دیوانعالی کشور استظامی بیررجع حل اختالف بین دادگاه عمومی بیرجند و دادگاه نم

اما مطـابق نظـر     . مرجع حل اختالف بین دادگاه عمومی بیرجند و دادگاه انقالب بیرجند، دیوانعالی کشور است             
دکترین حقوقی این موضوع محل اشکال است چون تنها تجدیـدنظر از یـک مـورد از پـنج صـالحیت دادگـاه                   

و تجدیدنظر از چهار مورد دیگر در صالحیت ) جرائم مواد مخدر (ر استانقالب، در صالحیت دیوانعالی کشو
پس منطقی است کـه قائـل بـه تفکیـک شـده و حـل اخـتالف در صـالحیت در                    دادگاه تجدیدنظر استان است     

و ) چهـار مـورد   ( اسـتان تجدیـدنظر  در دادگاه استان اسـت را بـا دادگـاه    تجدیدنظرمواردي احکام صادره قابل  
  ).یک مورد ( در دیوانعالی کشور است را با دیوانعالی کشور بدانیمتجدیدنظرام صادره قابل مواردي که احک
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   در خصوص حل اختالف در صالحیتم.د.آبررسی مواد قانونی 
  :م .د.آ.ق26نکات م

  . تشخیص صالحیت هر دادگاه با خود آن دادگاه است)1
 در امور حقوقی مالك صالحیت، تاریخ تقدیم  در امور کیفري مالك صالحیت، تاریخ وقوع جرم است اما)2

  .دادخواست است
  

  :م .د.آ.ق27نکات م
 .عدم صالحیت نیازمند صدور قرار است اما قبول صالحیت نیاز به صدور قرار ندارد

  
با صدور قرار عـدم صـالحیت، پرونـده را بـه      اگر دادگاهی خود را نسبت به موضوعی صالح به رسیدگی نداند،     

  : در این خصوص سه نکته قایل توجه است.کند داند، ارسال می  می در رسیدگیحدادگاهی که صال
  .  رسیدگی به امر صالحیت در هر مرجعی که باشد فوري و به صورت خارج از نوبت انجام می شود)1
فـرض اول آنکـه   : ، دو فرض ایجاد مـی شـود  الیه هم خود را صالح به رسیدگی ندانست        اگر دادگاه مرجوع    )2

رجاع دهنده را صالح بداند و در نتیجه اختالف در صالحیت محقق شود، در این صـورت پرونـده را بـه           مرجع ا 
هر دو دادگاه در اگر یعنی( .مرجع حل اختالف ، حسب مورد دیوان عالی کشور یا دادگاه عالی ارسال می کند

، دادگاه مرجوع الیه پرونده   » هر دو در حوزه قضایی خراسان جنوبی باشند        مثالً« حوزه قضایی یک استان باشند    
 یکی در مثالً« کند اما اگر دو دادگاه در حوزه قضایی یک استان نباشند را به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می     

، دادگاه مرجوع الیه پرونده را بـه دیوانعـالی   »حوزه قضایی خراسان جنوبی و دیگري در حوزه قضایی یزد باشد         
 .)کند کشور ارسال می

م مرجع حل اختالف خواه دادگاه تجدیدنظر باشد و خواه دیوانعالی کشور، قطعی است و مرجع حـل          تصمی )3
  .اختالف هر مرجعی را صالح به رسیدگی بداند، آن مرجع مکلف به رسیدگی خواهد بود

  
  :م .د.آ.ق28نکات م

گی یـک مرجـع     به شایـست  ) عمومی بیرجند مثل دادگاه    (قرار عدم صالحیت یک مرجع قضایی دادگستري      اگر  
 100کمیـسیون مـاد   مثـل   (یـا یـک مرجـع غیـر قـضایی        ) مثل هیأت حل اختالف ثبـت      (قضایی غیر دادگستري  

 صادر شود، نیاز نیست تـا پرونـده    بالعکسو) مثل دادگاه نظام ( یا به شایستگی دادگاه اختصاصی  )ها  شهرداري
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لی کشور ارسال گردد تا دیوانعالی کـشور بعـد از   به مرجع شایسته فرستاده شود و باید مستقیماً پرونده به دیوانعا   
  .  گردد به آن مرجع ارسال اعاده تاتشخیص مرجع صالح، پرونده را

 فاکس به یک بنکدار در یـزد، خـود را رئـیس     ارسالیکی از کارگران شرکتی واقع در بیرجند از طریق       : مثال
. کند یاز به محل شرکت واقع در بیرجند میاي از کاالهاي مورد ن شرکت معرفی کرده و تقاضاي ارسال محموله

کنـد امـا چـک بـه علـت کـسر        فرستد و چکی را به عنوان ثمن معامله دریافـت مـی    بنکدار یزدي محموله را می    
کند و دادگاه  شود و فروشنده یزدي در دادگاه کیفري یزد دعواي کالهبرداري را مطرح می موجودي پاس نمی

اما بعد از اینکـه حکـم تجدیـدنظرخواهی شـد،     . کند را صادر می  رکت   کارگر ش  ، حکم محکومیت  کیفري یزد 
  حکم مربوطه نقض و قرار عدم صالحیت به 

  
کند  اما دادگاه کیفري بیرجند هم قرار عدم صالحیت صادر می. شود شایستگی دادگاه کیفري بیرجند صادر می
شود و دیوانعـالی   وانعالی کشور فرستاده می پرونده به دینهایتاًشود و  و در نتیجه اختالف در صالحیت ایجاد می    

 یزد نـسبت بـه دادگـاه کیفـري بیرجنـد، مرجـع عـالیتري محـسوب                 تجدیدنظرکشور با این استدالل که دادگاه       
در ایـن  . دانـد  شود، صالحیت محوله به بیرجند را صحیح و دادگاه کیفري بیرجند را مکلف به رسیدگی می             می

االمـر دادگـاه    دادگاه کیفـري بیرجنـد تحـت    از آنجاکه   ظر دکترین حقوق،  خصوص باید گفت با اینکه مطابق ن      
محل اشکال است اما چون نظر دیوانعالی کشور به عنوان مرجع حل  نظر دیوانعالی کشور ،تجدیدنظر یزد نیست 

  ).م.د.آ.ق28م (اختالف در صالحیت، قطعی است باید اجرا شود
  

  :م .آد.ق29نکات م
 در دادگاه تجدیـدنظر اسـتان و دیوانعـالی کـشور، خـارج از نوبـت انجـام        الحیترسیدگی به قرار هاي عدم ص    

  .شود می
  

  :م .د.آ.ق30نکات م
، دادگـاه بـدوي همـان    " . . .دادگاه تجدیدنظر استان بـا دادگـاه بـدوي        . . . "منظور از دادگاه بدوي در عبارت       

شکال است و نباید بـه ظـاهر قـانون در     ذکر نشده که محل ا  "همان استان "استان است ولی در متن ماده عبارت        
ي تجدیـدنظر اسـتان خودشـان    هـا  دادگـاه ي بدوي فقط تحـت نظـارت   ها دادگاهاین خصوص استناد کرد چون   

هستند و در فرضی که اختالف در صالحیت بین دادگاه تجدیدنظر یک استان و دادگاه بـدوي اسـتان دیگـري            
تفسیر دیوانعالی کشور در قریب به اتفاق  . ادگاه تجدیدنظر باشد، مرجع حل اختالف دیوانعالی کشور است نه د        
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در فرض مذکور، دیـوان مرجـع حـل اخـتالف اسـت امـا در مـوارد نـادري هـم مثـل مـورد            موارد آن است که   
  .خالف این رویه رفتار کرده است) مثال قبل (اخیرالذکر
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  در امور کیفریاحالھ 
  : احالهتعریف

رونده کیفري از یـک مرجـع داراي صـالحیت ذاتـی و             ارجاع یک پ  احاله عبارت است از     «
  در موارد معین داراي صالحیت ذاتی اما فاقد صالحیت محلی،عرض محلی به یک مرجع هم   

به عبارت دیگر تغییر صالحیت محلی یک مرجع کیفري درموارد معین بـه            . »  به حکم قانون   و
  حکم قانون را احاله گویند

  :نکات
  .محلی استاحاله استثنائی بر صالحیت 

دهـد در نتیجـه هـم احالـه      دهد و به هیچ وجه صالحیت ذاتی را تغییر نمی احاله تنها صالحیت محلی را تغییر می    
به بهانه احاله در هـیچ مـوردي حتـی    . باید صالحیت ذاتی داشته باشند    )مقصد (و هم احاله گیرنده   ) مبدأ (دهنده

 .الحیت ذلتی عدول کرد قانون آیین دادرسی کیفري نمی توان از ص64ماده در 

 . در نتیجه موارد احاله معین و جنبه احصاء حصري دارد1احاله استثناء است و اصل بر عدم احاله است

 قانون آیین دادرسی کیفري  سابق ، شرایط و موارد احاله کیفري را تعیـین نمـوده             207 و   206و  205سابقاً مواد   
  . به بحث پرداخته شده است64 و 63 ، 62مواد  در 1378در قانون آئین دادرسی کیفري سال .بود

 قـانون دادرسـی نیروهـاي مـسلح اصـالحی      10نکته؛ احاله در دادسرا و دادگاه هاي نظامی بر اساس تبصره ماده    
تواند در موارد ضروري با   رئیس سازمان قضایی نیروهاي مسلح می«:بر این اساس.  انجام می شود 26/10/1368

کننـده بـه یکـی از شـعب      رسیدگی ننده در دادسرا یا دادگاه مربوطه پرونده را از شعبهک موافقت قاضی رسیدگی  
  .2»مشابه در استان دیگر احاله نماید

   
   :ارکان احالھ

  :اند در پروسه احاله سه رکن ذیل دخیل
  مرجع احاله دهنده

 مرجع احاله گیرنده

 مرجع موافقت کننده

                                                
الیه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع   آن را از شعبه مرجوعتوان پس از ارجاع پرونده نمي : ١٣٧٨ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی وانقالب در امور کیفری  ٢٦٢ماده  بر اساس  - 1

  . قانون اساسی نیز محسوب می شود٣٤ ھمچنین احالھ خالف اصل .ھا نیز الزامي است  رعايت مفاد اين ماده در مورد رسیدگي ساير دادگاه- بصره  ت.كرد مگر به تجويز قانون
لھ احصاء نگردیده کھ این امر، استثنایی بودن احالھ را مخدوش کرده و موارد احالھ را بر خالف اصل  متأ سفانھ در قانون دادرسی نیروھای مسلح موارد احا- 2

  .گسترش داده و از این جھت اقدام تقنینی مناسبی محسوب نمی شود
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 است دادسرا به دادسرا و دادگـاه  ت دادگاه یا دادسرا باشد و طبیعیمرجع احاله دهنده و احاله گیرنده ممکن اس       
  .دهد  میبه دادگاه احاله

بیشترین نقش را در امر احاله، احاله دهنده دارد چون تشخیص ضرورت یا عدم ضـرورت احالـه بـا ایـن مرجـع                
  .است

ه همـان رئـیس      توسـط رئـیس حـوزه قـضایی مبـدأ کـ             در امـور کیفـري     ك درخواست احاله  .د.آ.ق62مطابق م 
بـدین  . شـود  انجـام مـی  دادگستري و به عبارت دیگر همان رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی حوزه قضایی اسـت            

دهد و موضوع را با رئیس دادگستري در  صورت که قاضی رسیدگی کننده ابتدا ضرورت احاله را تشخیص می  
  .کند  را مطرح میگذارد و نهایتاً این رئیس دادگستري است که درخواست احاله میان می

احاله گیرنده حق مخالفت با آنچه به او احاله شده را ندارد و ملزم بـه تبعیـت از احالـه اسـت مـشروط بـه اینکـه                 
  . شده باشدتأییددرخواست احاله که توسط احاله دهنده صادر شده، توسط مرجع موافقت کننده 

دهنده و احاله گیرنده تحت نظارت مرجع در خصوص مرجع موافقت کننده هم باید گفت که اگر مرجع احاله          
عالیتري به جزء دیوانعالی کشور باشند، همان مرجع، مرجع موافقـت کننـده خواهـد بـود امـا اگـر مرجـع احالـه           

ء دیوانعالی کشور نباشند، مرجع موافقت کننده همـان        دهنده و احاله گیرنده تحت نظارت مرجع عالیتري به جز         
   ).شابه مرجع حل اختالف در صالحیتم (دیوانعالی کشور خواهد بود

الزم به ذکر است که اگر مرجع موافقت کننـده، دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان باشـد، موافقـت شـعبۀ اول دادگـاه                       
تجدیدنظر استان الزم است و موافقت سایر شعب دادگاه تجدیدنظر نیاز نیست و همچنین با توجه به اسـتفاده از           

ك بایـد گفـت کـه موافقـت رئـیس شـعبه اول       .د.آ.ق62 در مـتن م "دیدنظر موافقت شعبۀ اول دادگاه تج    "قید  
در مـوردي هـم کـه مرجـع     . کند دادگاه تجدیدنظر شرط نیست و موافقت اکثریت قضات شعبه اول کفایت می      

 درخواسـت احالـه ممکـن اسـت جهـت موافقـت بـه هـر یـک از شـعب             موافقت کننده دیوانعالی کشور اسـت،     
دلیل این امر هم آن است که قلمرو قضایی هر یک از شعب دیوانعالی، کـشوري          ( دیوانعالی کشور ارجاع شود   

است و اگر تنها یک شعبه از شعب دیوانعالی کشور را جهت موافقت امر احاله صالح بدانیم، با توجه به کثـرت            
اسـت و  شویم اما قلمرو قـضایی شـعبه اول دادگـاه تجدیـدنظر، اسـتانی       هاي ارجاعی با مشکل مواجه می      پرونده

  .)شود مشکل چندانی در رسیدگی حادث نمی
مرجع موافقت کننده در صورتی که مرجع احاله دهنده، دادگاه عمومی بیرجند و مرجع احاله گیرنده،               : 1مثال

  . دادگاه تجدیدنظر بیرجند است شعبه اولدادگاه عمومی قائن باشد،
ادگاه عمومی بیرجند و مرجع احاله گیرنده،      مرجع موافقت کننده در صورتی که مرجع احاله دهنده، د         : 2مثال

  .دیوانعالی کشور استهر یک از شعب دادگاه عمومی مشهد باشد، 
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  :موارد احالھ

  :کنند که عبارتند از احاله ذکر میك جمعاً سه مورد را به عنوان موارد .د.آ. ق64 و 63مواد 
پرونـده بـه آن حـوزه        کن اسـت   مم ،  اگر بیشتر متهمین در حوزه قضایی دیگري اقامت داشته باشند         

  .شود احاله 
 زمانیکه بیـشتر شـهود   مثالً در سایر موارد مشابه توان  نص اکتفا کرد و نمی بهاز آنجا که احاله استثناء است، باید    

 1290در قانون آئین دادرسـی کیفـري     (یا شکات در حوزه قضایی دیگري اقامت دارند، به احاله توسل جست           
  .1)عدد شهود وجود داشتامکان احاله از باب ت

اي که تنها متهم آن ساکن یزد است، در حوزه قضایی تهـران مطـرح اسـت؛ آیـا در ایـن مـورد                      پرونده) سؤال
  توان پرونده را به یزد احاله کرد؟ می

ك تعدد متهم شـرط اسـت، امکـان چنـین           .د.آ.ق63م  )الف(خیرـ از آنجاکه احاله استثناء است و در بند        ) پاسخ
  .د ندارداي وجو احاله

  ك چند نفر است؟.د.آ.ق63م )الف(حداقل تعدد متهم در بند) سؤال
 صورتی که بیشتر متهمین در حـوزه قـضایی دیگـري         چون در هدف از احاله سهولت در دادرسی است        ) پاسخ

ر و  اما باید اذعان داشت که ابالغ، احضاپذیرد  به راحتی و سهولت انجام نمی. . . ، احضار و   ساکن باشند، ابالغ  
دو یا سه متهم ولو در حوزه قضایی دیگر امر مشکلی نیست؛ پس باید تعـدد مـتهم را نـاظر بـه بـیش از سـه         . . .  

  .متهم دانست
دور باشد بـه نحـوي کـه دادگـاه          ) یا دادسراي صالح   (محل وقوع جرم از دادگاه صالح     اگر  
نـد رسـیدگی کنـد،    قوع جرم، بهتـر بتوا    به لحاظ نزدیکی به محل و     ) یا دادسراي دیگر   (دیگر

  .شود پرونده به دادگاه نزدیکتر به محل وقوع جرم احاله می
  .افتد این مورد بیشتر در دادگاه کیفري استان که قلمرو قضایی آن استانی است اتفاق می

 کـه  یک مورد دیگـر در ذیل به  شوند، همین دو مورد هستند اما         مواردي که احاله به معناي خاص محسوب می       
  .شود ، اشاره میمتفاوت استقبل  دو مورد ك مطرح شده و جریانش با.د.آ.ق64در م

                                                
حکمھ دیگر اقامت داشتن ھم امکان  در صورتی کھ بیشتر شھود نیز در حوزه م١٣٧٨ قانون آیین دادرسی کیفری سابق بر خالف قانون ٢٠۶ بر اساس ماده - 1

 ، در صورتی کھ احالھ دعوی کیفری برای صدور حکم از روی بی غرضی یا ١٢٩٠ قانون آیین دادرسی کیفری ٢٠٧ھمچنین بر اساس ماده . احالھ وجود داشت
ً اصل بر بی طرفی قاضی . نیامده ١٣٧٨این مطلب در قانون آدک. حفظ نظم یا امنیت عمومی الزم تشخیص شود، نیزاحالھ ممکن بود  کھ با توجھ بھ اینکھ اصوال

  . اقدام مناسبی محسوب می گردد١٣٧٨است حذف آن در قانون 
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اگر بنا به نظر رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور به منظور حفـظ نظـم و امنیـت، احالـه                      
پرونده به مرجع قضایی دیگري، ضروري تـشخیص داده شـود؛ پـس از موافقـت دیوانعـالی                  

  .کشور، احاله ممکن خواهد بود
  .کننده در این خصوص، دیوانعالی کشور استمرجع موافقت 

اند که این موضوع مخالف اصل استقالل  اند و گفته   اي از حقوقدانان ایراد گرفته      بر این مورد از موارد احاله پاره      
پس از ارجاع یک پرونده به قاضی، دیگر امکان استرداد آن پرونـده  مطابق اصل استقالل قضات،  (قضات است 

 مضافاً اینکه قاضی پرونده بهتر از هر کسی از جمله رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل            )دارداز آن قاضی وجود ن    
بـا تمـام اینهـا امـروزه در قـوانین اکثـر کـشورها حتـی         . دهـد  کشور ضرورت احاله یا عدم احاله را تشخیص می       

  .بینی شده است کشورهاي اروپایی این موضوع پیش
ك، امکان عـدول از صـالحیت   .د.آ.ق64 و 63 از موارد مذکور در مواد  در هیچ یک از موارد احاله اعم   :نکته

  .تغییر درجه، نوع و صنف دادگاه با احاله منتفی است  پس امکانذاتی وجود ندارد
  .امکان احاله پرونده از دادگاه عمومی بیرجند به دادگاه تجدیدنظر بیرجند یا بالعکس وجود ندارد: مثال
تحقیقات ، بجـز در مـوارد ضـروري بـه تـشخیص مرجـع درخواسـت کننـده احالـه                  درخواست احاله نباید   نکته؛

   .مقدماتی و یا رسیدگی در محکمه را متوقف سازد
باید در نظر داشت که پس از موافقت با احاله پرونده کیفري و ارسال آن به مرجع احاله شونده ، رابطـه پرونـده         

 قطع می شود و سایر مراحل پرونده اعم از صـدور حکـم   مورد نظر با دادگاه و حوزه قضایی احاله دهنده کامالً       
یافتن حکم و همچنین اجراي حکم با مرجع و حوزه قضایی احاله شـونده مـی      ) تجدیدنظر(غیر قطعی ، قطعیت     

  .1باشد
) دادگاههـاي جنـایی   ( اسـت   در صالحیت دادگـاه کیفـري اسـتان        ی که مرجع موافقت کننده با احاله پرونده های      

  .ر می باشددیوان عالی کشو
 و 1378 قانون آیین دادرسی 63 و 62احاله در ماده . احاله را می توان به دو نوع اختیاري و اجباري تقسیم کرد      

 از نـوع  1378 قـانون آیـین دادرسـی    64 قانون دادرسی نیروهاي مسلح اختیاري بـوده و احالـه در مـاده         10ماده  
  .اجباري مسوب می شوند

 مـشابه  420 الـی  418درسی کیفري مقررات احاله تغییـر خاصـی نکـرده و در مـواد          در الیحه پیشنهادي آیین دا    
 امکان احاله اجباري براي رئیس سازمان قضایی نیروهاي 420در تبصره ماده .مقررات سابق مطرح گردیده است

  مسلح نیز براي اولین بار پیش بینی شده است

                                                
 ٣۴ ص ۴٢ شماره ١٣٨۴مقالھ احالھ در امور کیفری ، مجلھ اصالح و تربیت .  محمدنژاد، پرویز- 1
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  :نیابت قضایی
  .اند ابت قضایی پرداختهك به موضوع نی.د.آ. ق61 و 60، 59مواد 

؛ امـا  )ك.د.آ.ق51م (تواند رسیدگی کنـد  اصل بر این است که هر مرجع قضایی تنها در حوزة قضایی خود می            
اگر موردي پیش آمد که نیاز به تحقیقات در خارج از حوزه مرجع قضایی داشت، بحث نیابـت قـضایی مطـرح       

  .شود ی نیابت در انجام تحقیقات داده میشود که در این صورت به دادگاه خارج از حوزه قضای می
  

  :ارکان نیابت قضایی
  :اند در پروسه نیابت قضایی دو رکن ذیل دخیل

  )معطی نیابت (مرجع نیابت دهنده
 )مجري نیابت (مرجع نیابت گیرنده

اه مرجع معطی نیابت و مجري نیابت ممکن است دادگاه یا دادسرا باشد و طبیعی است دادسرا به دادسرا و دادگـ   
  .دهد به دادگاه نیابت می

  .مجري نیابت حق مخالفت با آنچه که به او نیابت داده شده را ندارد و ملزم به انجام مورد از نیابت است
  

  : قضاییموارد نیابت
، موارد نیابت جنبه تمثیلی دارند و اصـل بـر قابلـت نیابـت دادن       بر خالف موارد احاله که جنبه حصري داشتند         

ودیتی در خصوص موارد نیابت وجود ندارد یعنی به جزء موارد معین مصرح در قـانون، سـایر   است و هیچ محد  
 مطـابق قـانون نیابـت در صـدور حکـم ممکـن نیـست امـا نیابـت در صـدور               مثالً. موارد قابل نیابت دادن هستند    
  .قرارهاي تأمینی ممکن است

   آیا جلب متهم از طریق نیابت قضایی ممکن است؟ )سؤال
شود، اعطـاي   ی ـ از آنجاکه اصل بر نیابت دادن است و در این مورد خالف آن در قانون مشاهده نمی بل) پاسخ

خواهد بود؛ اما نکته قابل توجه این است که اعطاي نیابت به مرجع قضایی    نیابت به منظور جلب متهم بالاشکال       
ور صـدور قـرار تـأمینی صـورت     البته در چنین مـواردي کـه نیایـت بـه منظـ         . گیرد نه مراجع انتظامی     صورت می 

گیرد، الزم است تا اطالعات مختصري در خصوص متهم از قبیل اتهام وي به مرجع مجري نیابت داده شـود       می
  .تا در مقام تفهیم اتهام به متهم با مشکل مواجه نشود
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متـصور   صورت گیرد، سه فرض ك در صورتی که اعطاي نیابت به منظور صدور قرار تأمینی .د.آ.ق60مطابق م 
  :است

  .معطی نیابت نوع قرار تأمینی را معین کرده باشد
 .معطی نیابت تعیین نوع قرار تأمینی را به تشخیص و صالحدید مجري نیابت گذارده باشد

 .مجري نیابت به سکوت برگزار کرده باشد

شخیص دهـد،  اگر معطی نیابت نوع قرار تأمینی را معین کرده باشد و مجري نیابـت تـشدید قـرار را ضـروري تـ        
تر صادر نماید اما در خصوص تخفیف قـرار بایـد گفـت کـه مجـري نیابـت تنهـا در            خواهد توانست قرار شدید   

بـه اسـتناد    (تر صادر کند که دالئل صریح و روشنی در اختیار داشـته باشـد   صورتی خواهد توانست قرار خفیف    
به قتل با ارائـه مـدارکی همچـون بلـیط هواپیمـا،      مثالً متهم . )تر صادر کند قرار خفیفتواند   قرائن و امارات نمی   

  .ثابت کند که هنگام وقوع جرم در خارج از کشور بوده است. . . ویزا و 
اقرار، شهادت و شهادت بر شهادت قابل نیابت دادن هستند اما اگر قاضی بخواهـد بـه اسـتناد ایـن مـوارد حکـم          

. استماع شـود  رأي  توسط خود قاضی صادر کنندةبایست اقرار، شهادت و یا شهادت بر شهادت        صادر کند، می  
تواند مستند صدور حکم قرار بگیرد و  به دیگر سخن اقرار، شهادت و یا شهادت بر شهادت مأخوذ از نیابت نمی

در این موارد متهم باید احضار شود و اقرار، شهادت و یا شهادت بـر شـهادت در محـل مرجـع معطـی صـورت            
  .گیرد
مثالً در مورد اقرار به زنا . وق الزم است که دفعات اقرار نزد یک قاضی صورت گیرد در خصوص مورد ف:نکته

  .هر چهار بار اقرار نزد قاضی صادر کننده حکم صورت گیرد
  

 ی عمومی و انقالب با اصالحات بعدیھا دادگاهبررسی قانون تشکیل 
  :ا .ع.د.ت.ق3نکات م
مثـل   (انقـالب داریـم، خـواه شهرسـتان بـزرگ باشـد      ي قضایی هر شهرستان یک دادسراي عمومی و           در حوزه 

 ).مثل نهبندان (یا کوچک) تهران

  
  :ا .ع.د.ت.ق3م)الف(نکات بند

 .تر ذکر شد کند که پیش این بند وظایف دادسراي عمومی وانقالب را مشخص می

 .کند البدل وظایف دادستان را ایفا می ها که دادسرا نداریم، دادرس علی در بخش

 .ي عمومی و انقالب، دادستان عمومی و انقالب قرار دارددر رأس دادسرا
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  :ا .ع.د.ت.ق3م)ب(نکات بند

در فرانسه دادستان ضابط دادگستري اسـت امـا در حقـوق ایـران دادسـتان ضـابط قـضایی اسـت و بـر ضـابطین                        
 .دادگستري ریاست دارد

  
  :ا .ع.د.ت.ق3م)ه(نکات بند

 :در دادسرا سه نوع قاضی مشغول به کارند

   دادیار)3 بازپرس                  )2دادستان              )1
اما در خصوص بازپرس باید گفت که اصل بر استقالل بازپرس است           . دادیار تحت نظارت کامل دادستان است     

امـا در دو مـورد   . تواند حتی با دادستان مخالفت کنـد  یعنی بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان نیست و می   
  :که عبارتند از) استثنائات اصل استقالل بازپرس (اید از دادستان تبعیت کندبازپرس ب

 اگر دادستان تحقیقات بازپرس را ناقص بداند، بازپرس مکلف به رفع نقص خواهـد    :در موارد نقص تحقیق   
  .بود حتی اگر نظر مخالف داشته باشد
 بکنـد، ایـن قـرار بایـد بـه تأییـد       اگر بازپرس قرار بازداشـت موقـت صـادر   : در مورد قرار بازداشت موقت  

دادستان برسد؛ اما اگر دادستان مخالفت خود را با این قرار اعالم کرد و قـرار تـأمینی دیگـري را مـدنظر داشـته             
طبیعی است که هر قرار تأمینی دیگري مد نظر دادسـتان   (باشد، بازپرس مکلف به تبعیت از دادستان خواهد بود  

 ترین  العموم به عنوان صالح بکتر خواهد بود و زمانی که مدعیباشد از قرار بازداشت موقت س

  
تـر   مقام در احقاق حقوق افراد جامعه قـرار سـبکتر را کـافی بدانـد، نظـر بـازپرس مبنـی بـر صـدور قـرار شـدید                    

 ).جایگاهی نخواهد داشت

  
  :ا .ع.د.ت.ق3م)و(نکات بند

ت بازپرس در خصوص تحقیقات مقدماتی در امور   اما اختیارا . س مقام تحقیق است   ردادستان مقام تعقیب و بازپ    
در حقوق فرانسه تحقیقات بازپرس در امور جنایی، اجبـاري اسـت یعنـی    . جنایی، جنحه و خالفی متفاوت است    

اي اختیاري اسـت   جنحهبازپرس حق انجام تحقیقات مقدماتی را ندارد  و تحقیقات بازپرس در امور  جزء  مقامی
یقات مقدماتی در این امور را بـه دادیـاران یـا بـازپرس ارجـاع بدهـد و نهایتـاً اینکـه           تواند تحق   یعنی دادستان می  

تحقیقات بازپرس در امور خالفی جنبه استثنائی دارد یعنی تحقیقات مقدماتی این امور به عهدة بـازپرس نیـست          
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ا نیز همینگونـه رفتـار   رفت قانونگذار م با اینکه انتظار می  . هایی که نزدیک به جنایت باشد       مگر در موارد خالف   
دار انجام تحقیقـات مقـدماتی در کلیـه جـرائم       ا، قانونگذار بازپرس را عهده    .ع.د.ت.ق3کند، اما در این بند از م      

در حالیکه شایسته بود منحصراً انجام تحقیقات در امور جنایی به عهدة بـازپرس باشـد و تحقیقـات       . است دانسته
کند، تحقیقات را  در مواردي که اقتضا می  بتواندة دادستان باشد و وي    مقدماتی در امور جنحه و خالفی به عهد       

 .محول نمایدیا بازپرس مورد به دادیاران بر حسب 

 .منظور از جرائمی که رسیدگی به آنها در صالحیت دادگاه کیفري استان است، همان امور جنایی است

  
  :ا .ع.د.ت.ق3م)ز(نکات بند

 .اران باید به تأیید دادستان برسدکلیه قرارهاي صادره از سوي دادی

 .آید چون دادیاران حق مخالفت با دادستان را ندارند اصالً بین دادستان و دادیاران اختالف نظر پیش نمی

  
  :ا .ع.د.ت.ق3م)ح(نکات بند

اسـتثنائات اصـل اسـتقالل    (الذکر که استثنائا بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان است          دو مورد فوق   جزء   به
اي  ، در سایر موارد مستقل است و ممکن است در مواردي بین بازپرس و دادستان در خـصوص مـسئله             )ازپرسب

 اختالف حادث شود که در این 

  
 .صورت اصل جرم در صالحیت هر دادگاهی بود، همان دادگاه مرجع حل اختالف خواهد بود

ر کند و دادسـتان قـرار وثیقـه را کـافی        بازپرس در خصوص متهم به کالهبرداري، قرار وثیقه صاد         اگر: 1مثال
؛ در این حالـت  )قرار مدنظر دادستان شدیدتر است نه سبکتر   (نداند و صدور قرار بازداشت موقت را الزم بداند        

از آنجا که رسیدگی به جـرم کالهبـرداري در صـالحیت دادگـاه عمـومی اسـت، دادگـاه کیفـري مرجـع حـل              
  .اختالف خواهد بود

ر خصوص متهم به یکی از جرائم علیه امنیت، قـرار وثیقـه صـادر کنـد و دادسـتان قـرار                بازپرس د  اگر: 2مثال
؛ )قرار مدنظر دادستان شدیدتر است نه سـبکتر  (وثیقه را کافی نداند و صدور قرار بازداشت موقت را الزم بداند 

ادگـاه انقـالب   در این حالت از آنجا که رسیدگی به جرائم علیه امنیـت در صـالحیت دادگـاه انقـالب اسـت، د       
  .مرجع حل اختالف خواهد بود

  .در بحث صالحیت، صدور قرار نهایی یا امثالهم نیز ممکن است بین دادستان و بازپرس اختالف حادث شود
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  :ا .ع.د.ت.ق3م)ط(نکات بند
اي هـر دو مـاه    در امور جنایی هر چهار ماه و در امور جنحهمقام صادر کنندة قرار بازداشت موقت مکلف است         

در تصمیم خود تجدیدنظر نموده و اقدام به فک یا تخفیف قرار نماید و اگر الزم دانست که قرار کماکان کباری
.  روز قابـل اعتـراض اسـت   10باقی باشد آن را با ذکر دالیل موجه و مستدل ابقاء نماید که این ابقاء قرار هم تـا          

 .ی جرم ادامه یابدنبایستی این روند ابقاء قرار تا بیش از حداقل مجازات قانون

توان متهم را بیش از شـش مـاه بازداشـت     اگر حداقل مجازات قانونی جرمی شش ماه حبس است، نمی         :  مثال
  .موقت نمود

بدیهی است که مدت بازداشت موقت توسط مرجع اجراي احکام از مدت مجـازات حـبس تعیـین شـده کـسر                    
  .خواهد شد

  
ز تودیع وثیقه باشد، آیا در چنین بازداشتی هم نیاز اسـت تـا         اگر بازداشت موقت متهمی به علت عجز ا        )سؤال

  هر چهار ماه یا دو ماه بر حسب مورد در خصوص بازداشت موقت تجدیدنظر صورت پذیرد؟
  
  

 استفاده شده و هیچ  تصریحی در خصوص نوع "تأمین"ع از واژة .د.ت.ق3م)ط(از آنجا که در متن بند) پاسخ
  داشت موقت اصالتاً صادر شده تأمین نداریم، پس چه قرار باز

  
مرجـع   از تودیـع وثیقـه صـادر شـده باشـد، در هـر حالـت         متهمباشد و چه قرار بازداشت موقت به علت عجز  

در تصمیم خود تجدید نظر نمـوده و در مـواردي کـه    هاي مقرر     مکلف است که در مهلت     صدور قرار وثیقه  
  . را ابقا نمایدقرار وثیقهکند  اقتضاء می
که در مورد صدور قرار بازداشت موقت توسط بازپرس، تأیید دادستان الزم است در مورد فک چنین       همانطور  

قرار بازداشت موقتی هم موافقت و تأیید دادستان ضروري است و اگر بین دادستان و بازپرس در چنین موردي                 
 .وداختالف حادث شود، دادگاه عمومی یا انقالب بر حسب مورد مرجع حل اختالف خواهد ب

  
  :ا .ع.د.ت.ق3م)ك(نکات بند

 :قرار نهایی صادره از دادسرا یکی از موارد ذیل خواهد بود

  قرار مجرمیت
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 :شود  این قرار در موارد ذیل صادر می:قرار منع تعقیب

  جرم نبودن عمل)الف
   فقد یا عدم کفایت ادله)ب

ع تعقیب به دلیـل جـرم نبـودن عمـل،     الزم است که در قرار منع تعقیب، دلیل منع تعقیب ذکر شود چون قرار من      
شود یعنی اگر در خصوص متهمی به لحاظ جرم نبودن عمل    اعتبار احکام را دارد و شامل اعتبار امر مختومه می         

قرار منع تعقیب صادر شود و قرار قطعی شود، دیگر امکان تجدید محاکمه در خصوص آن متهم به همان اتهام           
گر قرار منع تعقیب به لحاظ فقد یا عـدم کفایـت ادلـه صـادر شـود و حتـی              اما در مقابل ا   . وجود نخواهد داشت  

 قطعی شود و بعداً ادله جدیدي علیه متهم پیدا شود، با موافقت دادستان فقط یکبار دیگر قابل تعقیب خواهد بود
  .)ع.د.ت.ق3م)ن(بند(
  :شود  این قرار در موارد ذیل صادر می:قرار موقوفی تعقیب )3

   :فوت متهم )الف
  .مثل اینکه علیه رانندة مقصري که خود نیز در حادثه رانندگی کشته شده است، طرح دعواي کیفري شود

  
  . گذشت شکات خصوصی در جرائم قابل گذشت)ب
  . مرور زمان)ج
  : عفو متهم)د

شوند اما در نظام حقوقی ما تحت شرایط خاصی امکان عفو متهمین هم  در اکثر کشورها تنها محکومین عفو می
  .جود داردو
  :عدم اهلیت متهم )ه

در واقع این مورد نبایـد اصـالً جـزء مـوارد صـدور قـرار       . عدم اهلیت ممکن است بر اثر جنون یا صغر سن باشد  
شـود تـا بخواهـد     شد چون اصوالً تعقیب در خـصوص چنـین افـرادي اصـالً آغـاز نمـی       موقوفی تعقیب ذکر می  

نوان یکی از موارد موقـوفی تعقیـب، جنـون در حـین ارتکـاب      به هر ترتیب منشور از جنون به ع    . موقوف گردد 
  .جرم است

  :حدوث جنون ممکن است به یکی از اشکال ذیل باشد
  .جنون قبل از ارتکاب جرم حادث شود که تأثیري در مسئولیت مرتکب ندارداگر 
 .جنون در حین از ارتکاب جرم حادث شود که از علل رافع مسئولیت کیفري است اگر 

 .افتد ن در حین محاکمه حادث شود که در اینصورت محاکمه به تعویق میجنواگر 
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اگر جنون در حین اجراي مجازات حادث شـود کـه حالتهـاي مختلفـی متـصور اسـت مـثالً در مـورد مجـرمین                    
گردنـد و مـدت    ا به بیمارستان روانی منتقـل مـی  .م.ق37محکوم به مجازات حد باید گفت که این افراد مطابق م  

 .شود در بیمارستان روانی جزء مدت محکومیت آنها محسوب میاقامتشان 

  
  :ا .ع.د.ت.ق3م)ل(نکات بند

اعتراض به قرار مجرمیت ممکن نیست اما قرار منع تعقیب یا  قرار موقوفی تعقیب قطعی نیستند و بایـد حتمـاً بـه             
 روز تقدیم کند 10 شاکی ابالغ شوند تا وي در صورتی که به قرار معترض باشد، اعتراض خود را ظرف مدت          

تا دادگاه به آن رسیدگی کند و احیاناً قرار را نقض نماید که این نقض قرارهاي منع تعقیب یـا موقـوفی تعقیـب        
 :صادره از دادسراها توسط دادگاه ممکن است دو دلیل داشته باشد

اسـت و  در این صورت مرجع صادر کننـده قـرار مکلـف بـه رفـع نقـص از قـرار           : نقض به لحاظ نقص قرار    
 .همچنین خواهد توانست بعد از رفع نقص از قرار، مجدداً قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر نماید

  
 در این صورت مرجع صادرکننده قرار نقض شـدة منـع تعقیـب یـا موقـوفی           :نقض به لحاظ مجرمیت متهم    

 .تعقیب مکلف است قرار مجرمیت متهم را صادر نماید
 

ی قابل اجرا هستند که قطعی شده باشند امـا احکـام برائـت و قرارهـاي منـع تعقیـب و       اصل بر این است که آرای     
بایست فوراً اجرا شوند و چنانچـه مـتهم زنـدانی     موقوفی تعقیب با اینکه قابل اعتراض از ناحیه شاکی هستند، می     

 .باشد، فوراً آزاد گردد ولو اینکه شاکی معترض این موضوع باشد

  
  :ا .ع.د.ت.ق3م)ن(نکات بند

تأمین خواسته با اینکه مربوط به امور حقوقی است، اما گاهاً در قبال ضرر و زیانهاي مدعی خصوصی در امـور              
م قطعـی  .د.آ.ق120کیفري هم مطرح است با این تفاوت که قرار تأمین خواسته در امـور حقـوقی بـه موجـب م                    

 .باشد است اما در امور کیفري قابل اعتراض می

شود که در جریان رسیدگی به یک امر کیفري ادعایی مطرح شود کـه رسـیدگی بـه          در می قرار اناطه زمانی صا   
سـابق بـر ایـن در    . مثل ادعاي مالکیت یا ادعـاي زوجیـت  . آن ادعا در صالحیت دادسرا یا دادگاه کیفري نباشد       

 رأي  بـه موجـب یـک   1379خصوص قابل اعتراض بودن یا نبودن این قرار اختالف نظر بود تـا اینکـه در سـال              
ع مجدداً بر قابل اعتراض بودن این .د.ت.ق3وحدت رویه این قرار قابل اعتراض شناخته شد و نهایتاً این بند از م

 .قرار صحه گذاشت
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اند اما اعتراض موجب توقف تحقیقات و مانع  ع قابل اعتراض .د.ت.ق3هر چند قرارهاي مذکور در این بند از م        
 .اجراي قرار نخواهد بود

  
  :ا .ع.د.ت.ق3م2نکات تبصرة

تر ذکر شد، رسیدگی به جرائم نظامیان به موجب قانون آئین دادرسـی کیفـري مـصوب سـال          همانطور که پیش  
 .پذیرد  و قانون آئین دادرسی نیروهاي مسلح انجام می1290

  
  :ا .ع.د.ت.ق3م5نکات تبصرة

 .تواند حتی تأیید قرارها را به دادیاران خود تفویض اختیار نماید دادستان می

  
  

  :ا .ع.د.ت.ق4نکات م
 : در ذیل این ماده ذکر کرد"در صورت ضرورت"توان به عنوان مصداق عبارت  هاي زیر را می مثال

  
که تنها دو شعبه دادگاه عمومی دارد که یکی به امور حقـوقی و دیگـري   ) مثل نهبندان ( در شهرستانی : 1مثال

قوقی مطرح شود کـه خواهـان آن بـرادر قاضـی دادگـاه      اي در دادگاه ح به امور کیفري اختصاص یافته، پرونده     
  .شود ي دیگر یعنی شعبه کیفري ارجاع می باشد که در اینصورت پرونده جهت رسیدگی به تنها شعبه

 که تنها دو شعبه دادگاه عمومی دارد که یکی به امور حقوقی و دیگري به )مثل نهبندان ( در شهرستانی:2مثال
مرجع کیفري در مرجع باالتر نقض شـود و پرونـده جهـت صـدور حکـم بـه         رأي   امور کیفري اختصاص یافته،   

ي دیگري جز شعبه حقوقی باقی نیست، شعب   ارجاع شود که در این مورد از آنجاکه هیچ شعبه        عرض شعبه هم 
  .نماید حقوقی به امر کیفري رسیدگی می

  
  :ا .ع.د.ت.ق4نکات تبصرةم

 .شوند یموارد مذکور در این تبصره، جنایی محسوب م

قـضات دادگـاه کیفـري اسـتان، قـضات دادگـاه       . ساختار دادگاه کیفري استان مشابه دادگاه جنایی سـابق اسـت      
دادگاه کیفري استان، دادگاهی جنایی است و با اینکه قضات آن، قضات دادگاه تجدیـدنظر          . تجدیدنظر هستند 
. دنظر در دیوانعـالی کـشور اسـت    احکام آن قابـل تجدیـ   ودرجه این دادگاه بدوي استاستان هستند اما  
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) ابد و اعدام در مورد جرائم با مجازات حبس   (سیستم تعدد قاضی بر این دادگاه حاکم است و سه یا پنج قاضی            
اي از  در برخی استانهاي کم جمعیت کشور مثل خراسان جنوبی، هنوز شعبه. دهند همزمان رسیدگی را انجام می

یفري استان اختصاص نیافته و مطابق رویـه در ایـن منـاطق هـر چنـد مـدت               دادگاه تجدیدنظر استان به دادگاه ک     
 .گردد دادگاه کیفري استان در یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان تشکیل می

  :1334 قانون دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب سال 2به موجب بند یک مادة 

نخست وزیر و مدیران کل نخست ها و معاونان   کلیه جرائم معاونان و مدیران کل وزارتخانه"
هـا و     و رؤسـاي دانـشکده    وزیري و سازمانها و مؤسسات دولتـی و وابـسته بـه دولـت و سـفرا                  

  ها و مؤسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره  دانشگاه
  
  

هرداریها و مراکز شوند و استانداران و فرمانداران و رؤساي ادارات استانها و شهرستانها و ش         می
   شهرستانها و رؤسا و مدیران و اعضاي هیأت مدیره و هیأت عامل شرکتها و مؤسسات و

سازمانهاي دولتی و وابسته به دولت و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسـسات مملکتـی و رؤسـا و        
مدیران سازمان و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و کفیل و قائم مقام هر یـک از مقامـات                   

هاي قـضایی کـه بـه      ذکور و رؤسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه           م
  " .سبب شغل و وظیفه مرتکب شوند، در دیوان کیفر کارکنان دولت رسیدگی خواهد شد

  
. منحل شـد ، دیوان کیفر کارکنان دولت 1358هاي عمومی مصوب سال        قانون تشکیل دادگاه   8به موجب ماده    

  :ین ماده مقرر شده بوددر تبصرة ا
 به جرائمی که رسـیدگی بـه آن در صـالحیت دیـوان کیفـر کارکنـان دولـت اسـت، در                       "

هاي جزایی مراکز استانها رسیدگی خواهد شد به جزء جرائم استانداران، فرمانداران              دادگاه
 قانون دیوان کیفر که در تهران مشغول به خـدمت باشـند و         2و سایر مقامات مندرج در ماده       

  ". شود هاي قضایی که در دادسرا و دادگاه جزایی تهران رسیدگی می دارندگان پایه
  

 را بـا بنـد   1381هاي عمومی و انقـالب مـصوب سـال      قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه    4تبصرة ماده   ) سؤال
هـاي    قـانون تـشکیل دادگـاه   8 و تبـصرة مـاده   1334 قانون دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب سال 2یک مادة   

نسخ شده و در حال حاضر جـرائم  هایی   مقایسه نمایید و بررسی کنید که چه قسمت    1358عمومی مصوب سال    
  . قانون دیوان کیفر کارکنان دولت در صالحیت کدام مرجع است2هر یک از مقامات مندرج در مادة 
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هاي عمومی و انقـالب در   ه قانون اصالح قانون تشکیل دادگا   4به جرائم مقامات مندرج در تبصرة ماده        ) پاسخ
 قـانون اصـالح قـانون    4دادگاه کیفري استان تهران رسیدگی خواهد شد و الباقی مقامـات کـه در تبـصرة مـاده                 

 قـانون دیـوان   2اما در بند یک مادة ) مثل شهردار  (هاي عمومی و انقالب نامی از آنها برده نشده          تشکیل دادگاه 
هاي بدوي  دادگاه (هاي جزایی مراکز استانها رسیدگی خواهد شد گاهاند، در داد کیفر کارکنان دولت ذکر شده

هـاي عمـومی، دیـوان کیفـر کارکنـان دولـت را             قانون تشکیل دادگاه   8چون تبصرة ماده    ) جزایی مراکز استانها  
  .منحل کرد و امروزه مرجعی به نام دیوان کیفر کارکنان دولت نداریم

  
  
  

  :ع .د.ت.ق5نکات م
 انقالب معموالً استانی است اما در برخی مناطق ممکن است با اینکه استان نیـستند دادگـاه          حوزه قضایی دادگاه  
  .به عنوان مثال بیرجند حتی زمانی که استان نشده بود، دادگاه انقالب داشت. انقالب تشکبل شود

  
 موضوع، مورد  این قانون به لحاظ اهمیت22 و م21 و م20 و تبصرة یک م    18گردد مواد     در انتها توصیه می   ** 

  .مطالعه قرار گیرد
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