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 سمه تعالیب

 است؟ متفاوت هاگزینه دیگر با وسقم،صحت حیث از گزینه کدام .030

 طور جداگانهبرداری دارا در مشهد و قتل عمدی سارا در تهران، معاونت داشته باشد، به اتهام معاونت وی در هر جرم بهاگر متهمی در جرم کاله( 1

 شود.رسیدگی می

 صداقم رسیدگی به اعتراض به آرای صادره درباره اطفال بزهکار،  کشور در عالی دیوان به نسبت تجدیدنظر ویژه اطفال و نوجوانان دادگاه صالحیت( 2

 است. آنان ذاتی صالحیت در اختالف

  شود.ا دو، حسب مورد، رسیدگی مییک ینظامی به جرائم نوجوانان که در صالحیت سازمان قضایی باشد، در دادگاه( 5

با  است اختصاصی شعبه  یک نوجوانان ویژه یکدادسرا و دادگاه کیفری دادگاه همانند دادگاه تجدیدنظر ویژۀ اطفال و نوجوانان (4

 با صالحیت رسیدگی است و تخصصی شعبه یک که تجدیدنظر ویژه روحانیت دادسرا و دادگاه برخالف تخصصی؛ صالحیت رسیدگی

 اختصاصی.

 نامه:مبسوط

السالم و با رمز طالب علی نبینا و آله و علیهنامه }به حروف ابجد، با مدد گرفتن از امیر المومنین، حضرت علی ابن ابیاین مبسوط نکته اول مقدماتی:

که با احتساب این  راز صالحیت کیفری استنکته در باب نحوه اح 552است[ حاوی  552که به حروف ابجد برابر با عدد « ] یا علی یا اباالحسن مدد»

 شود.نکته می 555نکته مقدماتی، جمعاً 

شود. در هر مورد که نام قانون میها در هر نکته، توصیه به جهت رعایت اختصار، در اغلب موارد به ذکر شماره مواد قانونی اکتفا شده است و مطالعه مفاد آن  

ی هاتبصرهی بیان شده، باید امادهضمناً در هر مورد که  است.با اصالحات و الحاقات بعدی  1532ذکر نشده است، مراد قانون آیین دادرسی کیفری  بعد از شماره ماده

 آن مطالعه شود و بالعکس.

مرزی و ب( صالحیت رونداند از: الف( صالحیت ست که عبارتطورکلی و قبل از هر چیز، منوط به بررسی آن در دو حوزه مختلف ااحراز صالحیت کیفری به  

 مرزی.ونبر

 آمده است. 32ق.م.ا. 4و  5مرزی مبتنی بر اصل صالحیت سرزمینی است که در مواد صالحیت کیفری درون 

نظر از تابعیت و اقامتگاه مرتکب آن، اصوالً طبق قوانین کیفری آن کشور رسیدگی صرف شده در داخل قلمرو هر کشوریموجب این اصل به کلیه جرائم واقعبه 

 شود. این اصل موردقبول مقنن کشور ما نیز هست. می

 شوند.استثنائات اصل صالحیت سرزمینی به دودسته الف( استثنائات مثبت و ب( استثنائات منفی تقسیم می 

راجع قضایی ایران،  صالحیت رسیدگی به اتهام مشده ولی برخالف اصل صالحیت سرزمینی منظور از استثنائات منفی آن است که جرمی در قلمرو ایران واقع

 مرتکب را نداشته باشند. 

تسامح، مصونیت پارلمانی است که هر دو، نسبت به دعاوی مربوط به  مصداق استثناء منفی اصل مذکور در حقوق کیفری ایران، مصونیت سیاسی و باکمی 

 به بعد ببینید.  13زمان ایفای وظیفه نمایندگی مرتکب، یک مانع دائمی هستند. نوع مثبت این استثنائات را در نکته 

 1393وین و  1395، 1391های یت با رعایت شرایط مقرر در کنوانسیونمصونیت سیاسی، مانع تعقیب و محاکمه مأموران سیاسی برخوردار از این مصون 

 ( مراجعه کنید. 1شود. در این زمینه به متن این معاهدات یا یکی از کتب مربوط به واحد درسی آیین دادرسی کیفری )نیویورک می

هر قاضی در هر مرحله از رسیدگی، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، به دلیل وجود این  حدود مصونیت مقامات سیاسی با توجه به سمت آنان متفاوت است و 

 کند. مانع، قرار موقوفی تعقیب صادر می

 مصونیت سیاسی و پارلمانی، حتی پس از اتمام دوران خدمت آنان نیز نسبت به جرائم واقع شده در آن دوران وجود دارد.  

 صدور قرار موقوفی تعقیب در مورد نماینده سیاسی بیگانه، آغاز تعقیب وی در کشور فرستنده است.  

مقنن شود. زیرا مراد قانون اساسی منجر به صدور قرار منع)و نه موقوفی( تعقیب نماینده مجلس می 69مصونیت پارلمانی در کشور ما، فقط در حدود اصل  

شود نه اینکه، امکان رسیدگی به اتهام وی است نه شکلی. یعنی نماینده مجازات نمی نسبی در اینجا از عدم قابلیت تعقیب، برخالف مصونیت سیاسی، مصونیت ماهوی

 نباشد. البته نظر مخالف هم هست که فاقد مبناست.

و احراز این امر، مستلزم رسیدگی به  شودالذکر نوط به احراز این امر است که اظهارات نماینده مشمول اصل فوقاحراز معافیت قانونی نماینده از مجازات، م 

 شود.آن است و رسیدگی به آن مستلزم تعقیب کیفری مرتکب است و در صورت عدم احراز هم، نماینده متخلف محاکمه و مجازات می
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انی درواقع از موانع تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم نیست بلکه از علل موجهه جرم و مختصّ نمایندگان مجلس شورای اسالمی بنابراین مصونیت پارلم 

 در محدوده انجام وظایف پارلمانی است و نه دیگر نهادهای مشابه. 

و  53عمومی ناشی از جرم دارندگان پایه قضایی است و با تشریفات مقرر در ماده برخالف دو نوع مصونیت قبل، مصونیت قضایی، مانع موقت تعقیب دعوای  

پس از تعلیق قاضیِ متهم به ارتکاب جرم توسط دادگاه عالی انتظامی قضات و  حسب عمدی یا غیرعمدی بودن جرم ارتکابی، ،1534قانون نظارت بر رفتار قضات  44

های کیفری تهران، حسب مورد،)یعنی نوع جرم و مجازات قانونی آن( دادگاهدادسرا و در  547اتهام وی وفق ماده  واسطه درخواست دادستان انتظامی قضات، بهبه

 رسیدگی خواهد شد. 

دادسرای جرائم طور تخصصی در به 23برعهده دادسرای عمومی و انقالب تهران است که وفق ماده  29و  22در این حالت تحقیقات مقدماتی وفق ماده  

 شود.تهران( رسیدگی می عمومی و انقالب دادسرای 26ناحیه حاضر  در حال کارکنان دولت)

فقط برعهده دادستان  درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی:» 1534قانون نظارت بر رفتار قضات  11طبق تبصره ماده  

 است. « دادستان انتظامی قضات»مراد مقنن از دادستان در این ماده،  و« است.

شود و ایامی که پرونده لزوم تعلیق قاضی از سمت قضایی وی یکی از موارد تعلیق مرور زمان تعقیب است یعنی در این موارد روزشمار مرور زمان متوقف می 

 شود.قضات به تعلیق قاضی مجرم از سمت قضایی است، جزء مهلت مرور زمان تعقیب آن جرم حساب نمی در انتظار رای دادگاه عالی انتظامی

ع جمنظور از استثنائات مثبت اصل صالحیت سرزمینی آن است که جرمی در خارج از قلمرو ایران واقع شده و طبق مفهوم اصل صالحیت سرزمینی، مرا 

 آورند.صالح به رسیدگی نیستند اما با شرایط خاصی صالحیت رسیدگی به آن جرم را به دست می قضایی ایران اصوالً

الملل زاده یا کتاب حقوق جزای بیناصل زیر بیان شده است. برای مطالعه بیشتر به جزوه دکتر قاضی چهارمصادیق استثنائات مثبت در قانون ما در قالب  

 صادقی مراجعه شود. دکتر میرمحمد

 در مورد اصل صالحیت واقعی. 32ق.م.ا.  3ماده  

 در مورد اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت فعال) بزهکار(.  32ق.م.ا. 7و  9مواد  

 دیده(.هدر مورد اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت منفعل) بز 32ق.م.ا. 6ماده  

 در مورد اصل صالحیت جهانی. 32ق.م.ا.  3مواد  

شرط الف(  سهویژه به ها بههایی دارند. در مطالعه مواد فوق به آنها و شباهتگانه باهم تفاوتچهارنحوه تعقیب و محاکمه و اجرای مجازات در این موارد  

 لذا دقت شود . مجازات مضاعف، ج( اصل منع ترد شدن مرتکب به ایران و ب( اصل منع محاکمه و دستگیری یا یافت شدن یا مس

عنوان یک مانع دائمی تعقیب آنچه در مورد استثناء منفی اصل صالحیت سرزمینی به این بحث مربوط است این است که در مورد مصونیت سیاسی، به 

 شود.عنوان عنصر نامطلوب سیاسی اخراج و از کشور فرستنده وی درخواست تعقیب کیفری میبهکشورار موقوفی تعقیب صادر و مرتکب ازقر جرم،ازناشیعمومیدعوای

باشد،  یآن نیز نظام الذکر به این بحث مربوط است این است که اگر جرم خارج از ایران یک جرم نظامی و مرتکبو آنچه در مورد استثناء مثبت اصل فوق 

 و غیر آنها وجود ندارد. 363و  547شود. در این حالت، فرقی میان مقامات نظامی ماده های نظامی تهران به آن رسیدگی میدر دادسرا و دادگاه 336طبق ماده 

های کیفری تهران ر است. اگر مرتکب آن غیرایرانی باشد، دادسرا و دادگاهدو حالت متصو 519باشد، طبق ماده  یرنظامیاما اگر جرم ارتکابی خارج ایران، غ 

 کنند. های کیفری محل دستگیری متهم، حسب مورد به آن رسیدگی میحسب مورد و اگر مرتکب ایرانی باشد، دادسرا و دادگاه

دیده یا دادسرا و دادگاهی که تعقیب کیفری متهم با شکایت بزه 514و ذیل ماده  116ده باید بدانید در صورت عدم دستگیری متهم در نکته سابق، وفق ما  

 کشف جرم به طرق قانونی دیگر، ابتدا در آن شروع شده باشد، صالحیت رسیدگی به جرائم اتباع ایران در خارج ایران را دارد.

ایران در کشورهای دیگر یا جرم ارتکابی از جرائمی باشد که در صالحیت  سفیرانباشد مانند  547از مقامات چنانچه مرتکب جرم  الزم به ذکر استهمچنین 

 شود.های کیفری تهران حسب مورد رسیدگی میمانند جرائم مربوط به ثبت عالئم تجاری و اختراعات، به چنین جرائمی در دادسرا و دادگاهاستمرکز کشورهایدادگاه

های مرکز های کیفری شهرستانباشد یا جرم ارتکابی وی از جرائمی باشد که رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه 546همچنین اگر مرتکب جرم از مقامات  

های کیفری مرکز استان محل استان محل وقوع است مانند جرائم سیاسی و مطبوعاتی، به چنین جرائمی در صورت وقوع در خارج از ایران، در دادسرا و دادگاه

 شود.رسیدگی می ،اندمرکز استانی که ابتدا شروع به تعقیب مرتکب نموده در مراجع قضاییدستگیری و برفرض عدم دستگیری، 

شود اما صالح محلی انجام میحوزه قضایی ذی بعد از احراز حکومت قوانین کیفری ایران بر جرم ارتکابی، باید بدانیم اصوالً و غالباً رسیدگی به جرم در

 ود.ش انجاممأموریت قضایی اعزام به یا  قضایی نیابتصدور قرار کننده انجام شود، باید از طریق در خارج از حوزه قضایی محل خدمت قاضی رسیدگیاقدامیبایدچنانچه 
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را مُعدّ صدور رای نهایی  پروندهبدین توضیح که ماهیتاً اعدادی است و  ار اعدادی )و به تعبیر ما شبه نهاییعنوان یک قربرای صدور قرار نیابت قضایی به

( سه شرط مقدماتی باید رعایت شود. اوالً موضوع شود ی شبیه قرار نهایی است و موجب خروج موقت پرونده از جریان رسیدگی میآثارکند اما دارای احکام و یم

ابت از اقدامات ید وظایف و اختیارات قاضی معطی نیابت باشد. ثانیاً موضوع نیابت در حدود وظایف و اختیارات قاضی مجری نیابت نیز باشد. ثالثاً موضوع ننیابت در حدو

 قضایی قائم به شخص قاضی معطی نیابت نباشد.

جود ندارد و قاضی مجری نیابت باید نیابت را بال اقدام اعاده کند ولو اجرای نیابت در حدود در صورت عدم وجود شرط اول اساساً امکان اعطای نیابت و 

صالح در مرجع مجری نیابت ارجاع شود. زیرا قاضی معطی و مجری نیابت وظایف و اختیارات وی باشد. در صورت عدم وجود شرط دوم، باید اجرای نیابت به قاضی ذی

 عرض باشند.ختیارات قضایی همهر دو از حیث حدود وظایف و ا

 اما در مواردی اما در صورت عدم وجود شرط سوم، در برخی مواد مانند احراز صالحیت یا اظهارنظر نهایی، اساساً اعطای نیابت سالبه به انتفای موضوع است 

است. منتهی مأموریت قضایی  122کننده به مأموریت قضایی وفق ماده قاضی رسیدگی راهکار مقنن اعزام 554و  521، 219، 167، 129، 113ماده  2مانند تبصره 

 شود.انجام می (73مبدأ و تحت نظارت دادستان مقصد )ماده دادستان)موافقت( بازپرس با نظارت استصوابی 

از سوی بازپرس  229اعمال ماده  ،تابع نظر وی است و در اجرای نیابت صدور قرار تامین متناسب وظیفه قاضی مجری نیابت و 121و  124طبق مواد 

هر قرار تأمینی که اولیه آن دوموتوره باشد، ثانویه آن هم دوموتوره است. بدین ترتیب قرارهای القاعده یعل مجری نیابت نیز دوموتوره )نیازمند تائید دادستان( است و

 شوند.اً دوموتوره میاستثنائ 242و  121، 32در مواد  229ماده 

احراز نماید: صالحیت  و رأساً صالح در حوزه محل ایفای وظیفه خود باید دو صالحیت مرتبط به خود را شخصاًپس از احراز صالحیت سرزمینی، قاضی ذی 

سپس هر مرجع قضایی که باشد، باید ابتدائاً صالحیت مقام و  دیگر هر قاضی کیفری درعبارتکننده و صالحیت شعبه تحت تصدی وی . بهشخص قاضی رسیدگی

 مرجع رسیدگی را احراز نماید. البته هر مقام رسیدگی دیگری نیز اعم از قضایی و غیرقضایی، این دو وظیفه را دارد.

اند از: عبارت . این دو فاکتور ایجابی وح باید دو مورد آن را داشته باشدصالکننده مبتنی بر چهار فاکتور است که مقام ذیصالحیت قاضی یا مقام رسیدگی 

و باقی ( 493و  446، 553و  556، 33، 63( و ب( اختیارات قضایی )مراد ارجاع قضایی است مانند مواد 429، 542، 541، 32، 66الف( اختیارات قانونی )مانند مواد 

 را نداشته باشد.

) این دو فاکتور کننده باید دو فاکتور دیگر را نداشته باشدصورت داشتن اختیارات قانونی و قضایی، برای احراز صالحیت مقام رسیدگی، قاضی رسیدگیدر  

 یز به همین شکل است.اند از : پ( جهات ردّ دادرس و ت( فتوای خالف قانون اگر قاضی مجتهد باشد. این چهار فاکتور در دادرسی مدنی نکه عبارت سلبی است(

(. 32( و مقام تحقیق)ماده 66و22قانونی: مثل حدود اختیارات مقام تعقیب)ماده اختیارات در قانون جدید، اختیارات تفویضی به قاضی دو نوع است: الف(  

های یا انتصاب برخی قضات ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه در برخی سمت( 553و 556قضایی: مانند ارجاع پرونده توسط رئیس مرجع قضایی مربوط)م اختیارات ب(

 (236و  237گناه)مواد شده بیهای استانی و ملی جبران خسارت بازداشت( یا کمیسیون411و  443مانند قضات دادگاه اطفال)ماده  خاص قضایی

قاضی یا عدم انتصاب قضایی وی، قاضی با تکلیفی در خصوص رسیدگی مواجه نیست و اساساً رسیدگی بدیهی است در صورت عدم ارجاع قضایی پرونده به  

از رسیدگی امتناع کند. اما در سه مورد دیگر قاضی ناصالح، مکلف به صدور قرار  ،تواند شروع هم بشود که قاضی بخواهد با صدور قرارشود و نمیتوسط وی شروع نمی

 امتناع از رسیدگی است.

رسیدگی به امری خارج از حدود اختیارات تفویضی به قاضی »در مواردی که « صدور قرار امتناع از رسیدگی»در مورد  76ق.آ.د.ک.  14متأسفانه ماده  

 ت.، در قانون جدید نیامده اس«باشد

نداشتن جهات ردّ دادرس و بر  داشتن اختیارات قانونیاالجراست. ثانیاً هم الزم اکنونده کلی بوده و هست که ، اوالً مفاد آن ماده بیانگر یک قاعحالینباا 

مستند قانونی صدور قرار امتناع از رسیدگی به لحاظ این فاکتور، مفهوم مواد مربوط به تفویض اختیارات  اکنون ، مقدم است. ثالثاًفتوای خالف قانون قاضی مجتهد

 است. 56ه قاضی به شرح نکته قانونی ب

تواند صادر کند. علت این امر هم الذکر هیچ قراری نمیبنابراین تا قاضی قانوناً ذی اختیار نباشد، جز قرار امتناع از رسیدگی به استناد مفهوم مخالف مواد فوق 

 !بدیهی است زیرا اختیار قانونی صدور هیچ قرار دیگری را ندارد

( و در 423تا  421اما اگر رسیدگی به پرونده در محدوده اختیارات تفویضی به قاضی باشد، آنگاه ابتدا باید فقدان جهات ردّ دادرس را بررسی کند )مواد  

اال باید وفق مقررات فوق، قرار امتناع از رسیدگی صادر نموده و  ق.آ.د.م( و 5آخر اگر قاضی مجتهد است، باید بررسی کند تا فتوای وی خالف قانون نباشد)تبصره ماده 

 پرونده را برای ارجاع به قاضی یا شعبه دیگر، نزد مقام ارجاع ارسال نماید. 
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)نظارت استصوابی  مقام ارجاع برسد به تائیدباید ، چه در دادگاه و چه در دادسرا  و دوموتوره است ی از قرارهایفردمنحصربهنوع قرار امتناع از رسیدگی  

لکن در صورت مخالفت مقام ارجاع با قرار صادره و اعاده پرونده به شعبه صادرکننده قرار،   پسینی یا نظارت استکمالی که در آن استثنائاً فرض اختالف منتفی است(

 نیست. توسط مرجع حل اختالف (293)ماده اختالف قاضی صادرکننده آن قرار مکلف به ادامه رسیدگی است و این از موارد حل 

ترین مرجع قضایی نزدیک»است،( به  1553/ 14/ 14-5657)که برگرفته از رأی وحدت رویه  422در صورت فقدان قاضی یا شعبه دیگر، پرونده طبق ماده  

و رابطه بین  شودشود و تا شعبه دیگر باشد، پرونده به حوزه قضایی دیگر ارجاع نمیعبه دادگاه گرفته نمیشود. لذا تا قاضی دیگر باشد، پرونده از شارسال می« عرضهم

 الزامی است . آنهاها، ترتیبی و رعایت یگزینجااین 

 دی دارد.بند آمده است. البته هر بند مصادیق متعدّ ششطور حصری در و به 421جهات ردّ دادرس در ماده  

، نیامده بود، به نظر اشاره به اقربایی دارد که در 1234قانون آیین دادرسی کیفری  552، اشاره به قرابت و درجه و طبقه، که در ماده 421در بند الف ماده  

 بحث ارث است. 

در  سهمهم است ولو بیش از درجه  وارث بودناز هر طبقه مهم است ولو ارث هم نبرد و در بند پ، سه ه ، اصل قرابت تا درج421منتهی در بند الف ماده  

 هر طبقه باشد یا مانند همسر اساساً جزء طبقات ارث نباشد.  

یعنی وقوع یا عدم وقوع بزه و ) عمومی ناشی از جرمعوای رسیدگی به ادله طرفین در مورد موضوع اصلی د:» 421در بند ت ماده  اظهارنظر ماهویمراد از  

ب که در قالب یک اظهارنظر نهایی )که قرار جلب به دادرسی یا منع تعقی انتساب قضایی یا قانونی (بزه به متهم یا عدم قضایی  بر فرض ثبوت وقوع آن، اثبات انتساب 

جنبه است .اول جنبه قضایی  2حاکی از  293به عقیده ما، لفظ انتساب در ماده شود.دادگاه باشد( متبلور میدر دادسرا و قرار منع تعقیب یا حکم برائت یا محکومیت در 

ود نباشد. یت کیفری موجمسئولیعنی احراز ارتکاب بزه از سوی خود متهم ، و دوم انتساب قانونی یعنی بزه قانوناً امکان انتساب به شخص مرتکب باشد و علل رافع 

یکی از عوامل رافع در نظر گرفته است اما نسبت به سایر علل رافع  عنوانبهقرار موقوفی تعقیب را برای احراز جنون حین جرم  574و  242ن طی مواد مقن متأسفانه

 نظر ما و رویه قضایی بر صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت است. 

تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل:»  11/1597/ 16 -317طبق  رأی وحدت رویه شماره   

نکته بعدی  6این اظهارنظر یک اظهارنظر ماهیتی است. در این خصوص « باشد.پیگرد، ابراز شود، اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد ردّ دادرس نمی

 د.را هم ببینی

های تنها از جهات ردّ دادرس نیست که یکی از جهات قانونی شروع به رسیدگی دادگاه( نه279و 274به همین جهت قرار جلب به دادرسی دادگاه)ماده   

 ( است. 553کیفری )ماده 

ایر قرارها و تصمیمات  قضات دادسرا، مانند قرار موقوفی، ترک و تعلیق تعقیب و اناطه، عدم (، س293غیر از دو قرار جلب به دادرسی و منع تعقیب)ماده  

وفه، اظهارنظر مکشصالحیت و امتناع از رسیدگی و دستورات قضایی مانند دستور ضبط و کیفرخواست و تصمیمات قضایی مانند تصمیم به رد یا معدوم نمودن اموال 

 ا اظهارنظر شکلی هستند و برخی از آنها اظهارنظر ماهیتی.ماهوی نیستند. اما برخی از آنه

[تصریح 1234قانون آیین دادرسی کیفری ]مصوب 552جهات ردّ دادرس در امور جزائی در ماده »  1/1596/ 23 -324طبق  رأی وحدت رویه شماره   

کند تا مجوز ردّ دادرس برای رسیدگی به یک از جهات مزبور تطبیق نمییک با هیچیذ نظر دادگاه کیفریشده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنف

 « درخواست اعاده دادرسی باشد.....

 496و ماد  324با توجه به رأی آمده است که البته به نظر نادرست است ولی فعالً هست! اما  477تنها مورد رسیدگی ماهوی دیوان عالی کشور در ماده  

باید  «اظهارنظر در ماهیت امر کیفری»یا « اظهارنظر ماهیتی»کیفری یا  امرو رسیدگی یا اظهارنظر شکلی در ماهیت « اظهارنظر ماهوی»باید گفت بین رسیدگی یا 

 تفاوت قائل شد. 

کند اما چون در قالب رسیدگی ترافعی و ماهوی به ادله با حضور طرفین نهایی می« امر کیفری اظهارنظر در ماهیت»خواهی دیوان عالی کشور در مقام فرجام 

اظهارنظر در ماهیت امر »یا « اظهارنظر ماهیتی»نیست هرچند همانند قرار جلب به دادرسی دادگاه، « اظهارنظر ماهوی»و دادستان و در قالب صدور حکم نیست، 

 است.« کیفری

اظهارنظر در مقام ارزیابی تصمیم »نه شکلی است و نه ماهوی. نوع سوم و مغفولی از اظهارنظر در رویه و دکترین است و مراد از آن  اظهارنظر ماهیتی

می« قالب یک تصمیم یا اظهارنظر نهایی قضایی یک قاضی تالی از سوی یک مرجع عالی  از حیث انطباق یا عدم انطباق با کلیه قوانین و مقررات شکلی و ماهوی در

 باشد.
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اه به دگاقدامات دادستان در مقام نظارت بر تحقیقات بازپرس ازجمله صدور کیفرخواست و موافقت یا مخالفت وی با قرارهای بازپرس و نیز رسیدگی دا 

و حل اختالف مقامات تعقیب و تحقیق آن و نیز اقدامات تحقیقی بازپرس بدون آنکه منتهی به اظهارنظر  اعتراض دادسرااعتراض به دستورات و تصمیمات و قرارهای قابل

، اظهارنظر ماهیتی هستند نه ماهوی 324و  317نهایی ماهوی شود، هرچند ممکن است در ماهیت امر کیفری هم باشند، طبق تعریف ما بر اساس رأی وحدت رویه 

 یا شکلی.

ن آیا عدم انتساب جرم و انتساب یا عدم وقوع وقوع یعنی  اعالم عدم امکان رسیدگی به موضوع دعوای عمومی ناشی از جرم»نیز  اظهارنظر شکلیمراد از  

ز جرم و موانع تعقیب آن، عدم اظهارنظر ماهوی در مورد آن موضوع بخاطر ایرادات شکلی ازجمله جهات سقوط دعوای عمومی ناشی ا امکان به متهم و درنتیجه عدم

 باشد.می« صالحیت مقام یا مرجع رسیدگی، لزوم رسیدگی توأمان و احاله کیفری و مانند آن در قالب یک دستور یا تصمیم یا اظهارنظر نهایی

 421ها، از جهات ردّ دادرس نیست. در بند ت ماده کی از آنشدن دعوای کیفری و مدنی پس از ارجاع پرونده به قاضی علیه وی از سوی طرفین یا یمطرح 

 باید قبل از ارجاع پرونده، دعوای کیفری یا حقوقی بین یکی از طرفین با قاضی مطرح باشد نه اینکه بعد از ارجاع پرونده، مطرح بشود. 

ی(، مانع اظهارنظر بعدی در دعوای کیفری همان طرفین در همان موضوع)تصرف عدوانی( اظهارنظر ماهوی قاضی در دعوای مدنی طرفین)مثالً تصرف عدوان 

 یا دیگر موضوعات نیست.

اشد ه بسیدگی، بودمهم آن است که اظهارنظر اوالً ماهوی ثانیاً قبلی ثالثاً در همان و نه امر دیگری و رابعاً همان امر کیفری یعنی آن جرم بخصوص مورد ر 

( عدم اظهارنظر در همان امر جزائی یا اظهارنظر در 5( عدم اظهارنظر ماهوی قبلی یا 2( عدم اظهارنظر ماهوی 1تا از جهات ردّ دادرس باشد. اما عکس این چند حالت 

 امر حقوقی از جهات ردّ دادرس نیست.  همان ( اظهارنظر در4مورد جرم دیگری 

کرده باشد، از هرگونه اظهارنظر «اظهارنظر ماهوی » و ثانیاً « همان امر جزائی»یعنی اگر قبالً قاضی اوالً در توان در دو شرط هم خالصه کرد. رط را میش 4این  

د یا اظهارنظر وی در همان امر جزائی، بعدی اعم از شکلی یا ماهوی در مورد همان امر جزائی ممنوع است و بالعکس. یعنی اگر در همان امر جزائی، اظهارنظر نکرده باش

 باشد، از جهات ردّ دادرس برای هرگونه اظهارنظر بعدی اعم از شکلی و ماهوی نیست.یا ماهیتی شکلی 

تواند پس از ارجاع اه مذکور میاظهارنظر دادگاه در مقام حل اختالف موجب ردّ قضات آن دادگاه نیست و دادگ:»ا.ح.ق  24/7/1562 - 9137/7طبق نظریه  

 است. 317این نظریه تکرار رأی وحدت رویه « پرونده به او، به ماهیت رسیدگی نماید.

ار یا دیکه وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادرصورتی:»1555الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب  12طبق ماده  

  «قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است.باشد، مستقیماً یا باواسطه ازطبقه دوم داشته سوم ازتا درجهبازپرس قرابت نسبی یا سببی

آید به وکیل تعیینی و معاضدتی هم قابل تسری است. البته برخی البته به نظر می آمده است که 543مشابه این ماده تنها در مورد وکیل تسخیری در ماده 

 دانند که البته نادرست است.( می546( را هم تسخیری)مصداق 547وکیل معاضدتی)م 

 ( 421شود.)تبصره ماده جهات ردّ دادرس محسوب نمیاز شکایت انتظامی از قاضی، چه قبل و چه بعد از ارجاع پرونده، 

« اظهارنظر دادستان یا معاون یا دادیار در مورد قرارها و تصمیمات بازپرس، از موارد ردّ دادرس نیست.:»  14/12/1534مورخ  4663/7طبق نظریه شماره  

 بنابراین صدور کیفرخواست نیز از موارد ردّ دادرس نیست.

کند و دارند. در صورت اعمال این حق، قاضی تکلیف دومی هم پیدا میردّ دادرس احراز فقد جهات ردّ دادرس تکلیف قاضی است اما طرفین نیز حق ایراد  

 آن اظهارنظر در مورد این ایراد است. 

بیان شده و یک نوآوری مهم است. که در صورت قبول ایراد، وفق  423دارد که در ماده  های با تعدّد قاضی، مقررات خاصیرسیدگی به این ایراد در دادگاه 

ار باشد، دیوان عالی کشور،  قرنفر از قضات دو یا سه  به باشد، دو عضو دیگر دادگاه و اگر ایرادی از قضات یکبه شود و در صورت  ردّ ایراد، اگر ایراد رفتار می 422ماده 

 کند.را صادر میردّ  یا قبول ایراد 

از جهات  ضمانت اجرای این تکلیف مهم قانونی آن است که اگر باوجود جهات ردّ دادرس، قاضی دادسرا یا دادگاه به رسیدگی ادامه بدهد، این امر یکی 

 است. 454تجدیدنظرخواهی مقرر در بند پ ماده 

این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان و  946و 396در دادسراها و طبق  424این قانون در مورد جهات ردّ دادرس، طبق ماده  423تا  421مقررات ماده  

 های ویژه روحانیت نیز جاری است.آ.و.ر. در دادسراها و دادگاه 32سازمان قضایی نیروهای مسلح و طبق ماده 

 ، جهات ممنوعیت وکیل تسخیری از انجام وکالت، همان جهات ردّ دادرس است. 543جهات ردّ کارشناس و طبق ماده  136طبق تبصره ماده 
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بته ال« جهات ردّ قضات مذکور در این قانون همان موارد ردّ دادرس در آیین دادرسی مدنی است.:» 1534قانون نظارت بر رفتار قضات  34اما طبق ماده  

 است. 421ق.آ.د.م با اندک تفاوت در واژگان، همین جهات مذکور در ماده  31جهات مذکور در ماده 

اده و قاطع است)مدر صورت بیان ایراد تا قبل از صدور رأی و قبول آن، باید قرار امتناع از رسیدگی صادر شود که در صورت موافقت مقام ارجاع با آن قطعی  

 ( البته این قرار، مطلقاً در دادسرا و دادگاه یک موتوره و غیرقطعی است. 425( و اال باید  قرار ردّ  ایراد ردّ دادرس صادر و رسیدگی ادامه یابد)ماده 422

، 553الیه وفق ماده دا بدون اخذ پرونده از شعبه مرجوعها، ابتازآن، در دادگاههای کیفری قطعی است و پسقرار امتناع از رسیدگی، در دادسرا و دادگاه 

( در دیوان 495و یا ارجاع به عضو معاون)م 239ماده  2شود. البته ارجاع به مستشار بدوی یا تجدیدنظر دیگر وفق تبصره ارجاع می« البدلرسیدگی به دادرس علی»

پرونده به قضات جانشین دادستان یا بازپرس  557ماده و تبصره آن و  32و  66ناظر بر مواد  424 ( در دادسرا هم طبق ماده423عالی کشور نیز بالمانع است.)ماده 

 را هم در این خصوص ببینید. 61شود. نکته حسب مورد ارجاع می

 شود. در همان مجموعه ارجاع می «شعبه دیگر» البدل در آن مجموعه قضایی، پرونده بهاما در گام دوم و در صورت نبود قاضی علی 

 « شود.عرض فرستاده میترین مرجع قضایی همپرونده برای رسیدگی به نزدیک»البدل یا شعبه دیگر، آخرین گام نیز در صورت نبودن دادرس علی 

عرض طبق رأی وحدت رویه شعبه جدیدی به مرجع صادرکننده قرار مذکور اضافه شد، مرجع همعرض، اگر قاضی یا در صورت ارسال پرونده به مرجع هم

 نماید. میصادر مقتضی  رایدست از ادامه رسیدگی برداشته و پرونده را اعاده کند و باید رسیدگی را تمام و  تواندینم 35/ 6/ 24 -753

 32وفق تبصره ماده  542ور بازپرس دیگر، پرونده به شعبه وی و در صورت عدم وجود بازپرس دیگر، در جرائم مشمول ماده در دادسراها نیز، در صورت حض 

در اینجا مقنن برخالف « دهد.دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می» 

 داند. می« فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور » ، رسیدگی دادرس را موقتی و753وحدت رویه رأی 

اع زپرس جدید ارجلذا در صورت اضافه شدن بازپرس جدید، دادرس باید قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده را به دادسرا اعاده کند تا ادامه تحقیق به با 

است. این قید در  32ره ماده های شهرستان در انجام تحقیقات به جانشینی بازپرس، موقت و مشروط به بقای شرایط ذیل تبصا اختیار قانونی دادرس دادگاهشود زیر

 دهد.. نکته بعد توضیح بیشتری میوجود ندارد 557تحقیقات به جانشینی بازپرس وفق ماده انجامدردادگاه بخشیا رئیس یا دادرس 32تان در ماده دادسجانشینیمورد

، به 66، در صورت کمبود بازپرس، دادستان خود یا با ارجاع به معاون یا دادیار طبق ماده 32نباشند، وفق ماده  542در سایر جرائم که مشمول ماده  

توان پرونده و تبصره آن، باید عمل شده و در صورت اضافه شدن بازپرس، نمی 553ماده  و 753دهد و در این مورد طبق رأی وحدت رویه تحقیقات مقدماتی ادامه می

 جانشینی بازپرس، اخذ نمود.به کننده را از قاضی رسیدگی

ها صادر شود. در حالت اخیر، فرقی احد از آنقرار امتناع از رسیدگی ممکن است رأساً و بدون ایراد از سوی طرفین و یا با قبول ایراد ردّ دادرس طرفین یا  

 بین دادسرا و دادگاه و تشکیل دادگاه با وحدت یا تعدّد قاضی نیست.

ن تنها ای رد.در صورت مخالفت با قرار امتناع از رسیدگی، قاضی صادرکننده قرار مکلف به ادامه رسیدگی است و جایی برای اختالف و حل اختالف وجود ندا 

 مورد قرار دوموتوره است که چنین وضعیتی دارد.

« روز از تاریخ ابالغظرف ده » برخالف قرار امتناع از رسیدگی)که قطعی است(،  قرار ردّ  ایراد ردّ دادرس غیرقطعی است و مهلت اعتراض بدان در دادسرا  

 ( است.425های با وحدت قاضی)م(و دادگاه424ده روز است. این قرار مخصوص دادسرا )م، همین451ماده نیز برخالفیفریهای کدادگاهدرمهلت اعتراضآن است. این

اع از رسیدگی و عنوان مقام تعقیب و تحقیق دادسرا، در صورت قبول ایراد باید قرار امتنها به، دادستان و بازپرس و یا جانشینان آن424حسب ظاهر ماده  

های حقوقی، نص در آزمون در صورت ردّ آن باید  قرار ردّ  ایراد ردّ دادرس صادر کنند. هرچند عمالً صدور این دو قرار در رویه قضایی منحصر به بازپرس است. لکن

 قانون مالک است.

های کیفری با وحدت قاضی و نیز نسبت به دادسراها متفاوت است. توضیح د قاضی، نسبت به دادگاهپاسخ به ایراد ردّ دادرس در مراجع قضایی جزائی با تعدّ 

د با این تفاوت که دادگاه با حضور نکند که مثل سایر مراجع، قرار امتناع از رسیدگی صادر میناینکه در مراجع با تعدّد قاضی، اگر قاضی یا قضات موردایراد، ایراد را بپذیر

 شود.  به شرح فوق اینجا مصداق ندارد و تبدیل به یک حالت می 422کند و سه حالت مذکور در ماده عضو دیگر، تکمیل و رسیدگی ادامه پیدا می یک یا چند

های تجدیدنظر، مستشار تجدیدنظر دادگاه( و در 239ماده 2البدل یا مستشار بدوی یا تجدیدنظر)تبصره های بدوی، دادرس علیدر دادگاه« عضو دیگر»این  

یابد)م یت میدو عضو رسم و در دیوان عالی کشور، مستشار یا عضو معاون دیوان عالی کشور است. البته با توجه به اینکه جلسه رسیدگی مراجع با تعدّد قاضی با حضور

 در خصوص تکمیل دادگاه عمالً منتفی است! 423( اعمال صدر ماده 429و  239
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ین حدیگر، در عمل اگر این مراجع با سه قاضی تشکیل شده باشند، نیاز به تکمیل با عضو دیگر برای تشکیل جلسه رسیدگی ندارند مگر بین اعضاء عبارتبه 

ر با دو عضو تشکیل شده و به یکی ایراد شده و او ایراد را شود و اگها افزوده می(که برای تامین اکثریت، عضو دیگری به آن444نظر پیش بیاید)مصدور رأی اختالف

 نپذیرفته، عضو سوم قبالً برای قبول یا ردّ ایراد به عضو مردود اضافه شده است. 

ست. یکی اینکه به یک قاضی از دو یا سه قاضی اما اگر در مراجع قضایی با تعدد قاضی ایراد ردّ دادرس از سوی عضو مردود قبول نشود، دو حالت متصور ا  

همان دادگاه بدون حضور عضو موردایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و  قرار ردّ  یا قبول ایراد را » گوید:می 423صورت ماده دادگاه ایراد شده باشد که دراین

 «کند.صادر می

یراد از سوی دو عضو دیگر دادگاه، به معنی ادامه رسیدگی با حضور آن عضو مردود است و قبول ایراد نیز به معنی لزوم تکمیل دادگاه در این حالت اول، ردّ ا

گر در صدور تواند با دو عضو دیگر و بدون عضو مردود هم تشکیل جلسه داده و رسیدگی نماید مدادگاه می بیان شداست. حال آنکه  423با عضو دیگر، وفق صدر ماده 

 نظر وجود داشته باشد. رای اختالف

قرار امتناع از رسیدگی صادر و 422، وفق ماده یرادشود، در صورت قبول، قضات مورداقاضی باهم ایراد ردّ دادرس وارد میدو یا سه اما در حالت دوم که به  

رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی :»  423شود و در صورت عدم قبول ایراد، حسب ذیل ماده تکمیل می 63با حضور یک یا دو عضو دیگر به شرح نکته  دادگاه

 «آید.عمل میکشور به

هرگاه شعبه »نماید و ه اعاده میلکن در این حالت، اگر دیوان عالی ایراد ردّ دادرس وارد بر آن قضات را نپذیرد، پرونده برای ادامه رسیدگی به همان شعب 

 «شود.عرض ارجاع میدیوان درخواست ردّ را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم

البدل نیز برای ضای علیهرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اع»... گوید:می 34مقنن پس از اصالحات  423در ماده  

قاضی تشکیل شود و به دو نفر ایراد ردّ وارد شود و سه نفر الباقی  پنجکند که دادگاه کیفری حداقل با این حالت وقتی پیدا می...« رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد 

اجع قضایی جزائی اصوالً یک نفر و استثنائاً و حداکثر سه نفر است. لذا این جمله اکثریت باشند. اما در عالم خارج فرض فوق هیچ مصداقی ندارد! زیرا تعداد قضات در مر

 شد.نیز باید حذف می

 ما تصمیمخواهی بعدی دادستان یا طرفین قرار بگیرد اتواند مبنای فرجامدر مورد قبول یا ردّ ایراد قطعی است و نمی 423تصمیم دیوان عالی کشور در ماده  

تواند طبق خواهی باشد و دیوان عالی کشور میتواند مبنای فرجامقضات غیرمردود مراجع قضایی با تعدّد قاضی در خصوص قبول یا ردّ ایراد به قاضی مردود شعبه، می

 عرض ارجاع شود.به شعبه هم خواهی بر این مبنا را بپذیرد و رای با امضای آن قاضی ناصالح را نقض و پروندهفرجام 493بند ب ماده 4شق 

آمده است و آن  1573ق.آ.د.م.  5پس از داشتن اختیارات قانونی و قضایی و نداشتن جهات ردّ دادرس، فاکتور سوم احراز صالحیت قاضی در تبصره ماده  

عرض دیگری ارجاع شود. البته این رونده برای ادامه رسیدگی طبق قانون، به شعبه همصورت، باید پنداشتن فتوای خالف قانون از سوی قاضی مجتهد است و دراین

 امر مستلزم صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط قاضی مجتهد است.

رسد. لذا صالحیت قاضی حتی بر احراز می کنندهکننده، نوبت به احراز صالحیت شعبه یا مرجع رسیدگیبعد از احراز صالحیت قاضی یا مقام رسیدگی

 کننده هم مقدّم است.صالحیت ذاتی شعبه رسیدگی

اوجود آیا ب زیرا در فرض عدم صالحیت قاضی و شعبه وی، اگر قرار عدم صالحیت ذاتی یا محلی صادرشده و مرجع عالی حل اختالف، شعبه او را صالح بداند،

یی از جانب مقام یا مقامات قضایی در این وضعیت صادر شود ، بیم رأبه عقیده ما پاسخ منفی است و اگر عدم صالحیت قاضی، امکان رسیدگی وجود دارد؟ فاکتورهای

 طرفی در رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود دارد.یبیا تهمت عدم رعایت 

است که ابتدا باید صالحیت قاضی شعبه احراز شود تا وی بتواند در مورد صالحیت شعبه خود اظهارنظر نموده و در  بیانگر آن، سؤالبه این پاسخ منفی  

 صورت ردّ نظر وی از سوی مرجع عالی حل اختالف، قانوناً اختیار ادامه رسیدگی را داشته باشد.

الف( صالحیت ذاتی ب( صالحیت محلی ج( صالحیت شود. به ترتیب ری به چهار قسم تقسیم میکننده به دعاوی کیفصالحیت مرجع رسیدگی 

 وضوح در قالب مواد مفصلی بیان شده است و توضیحات آن خواهد آمد.در قانون جدید این امر به نسبی د( صالحیت شخصی.

 ی برای احراز صالحیت خود، حتماً باید مصداقی از صالحیت ذاتی و محلی را باهم داشته باشد.در قانون و رویه قضایی، هر مرجع رسیدگ

یک مشهد یا دادگاه تجدیدنظراستان بوشهر یا دیوان مثالً دادگاه عمومی بخش کهریزک یا دادگاه انقالب تهران یا دادگاه کیفری شودگفته میلذا هر وقت 

یک یا دادگاه ریی کشور صالح است. در اینجا کهریزک، تهران، مشهد، بوشهر و کشور، اشاره به صالحیت محلی مرجع قضایی و دادگاه عمومی بخش یا دادگاه کیفعال

 انقالب یا دادگاه تجدیدنظراستان یا دیوان عالی کشور، اشاره به صالحیت ذاتی مرجع قضایی دارد.
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کننده به ترتیب و بر اساس چهار فاکتور الف( نوع مرجع رسیدگی ب( نوع دعوی مورد رسیدگی پ( صالحیت مرجع رسیدگی احرازیعنی  صالحیت ذاتی 

بعد نوع  ،صنف مرجع رسیدگی، و ت( درجه مرجع رسیدگی. منتهی برای تعیین صالحیت ذاتی هر مرجع رسیدگی، باید ابتدا صنف، بعد نوع دعوی مورد رسیدگی

 مرجع و نهایتاً درجه مرجع رسیدگی را تعیین نمود. 

ست که ا نظامی دادرسی ما آندر  صنف مرجع رسیدگیقضایی بودن مراد از شود. صنف مرجع رسیدگی به دو دستۀ قضایی و غیرقضایی تقسیم می 

 مایند. ن« خصوصی اشخاص رسیدگیدعوای  یاعمومی ناشی از جرم دعوای به قضایی قوة قضائیه،  تتشکیالیک یا چند قاضی منصوب رئیس قوه قضائیه، در »

قضایی)داخل قوه قضائیه( باشد درنتیجه به دعوای عمومی ناشی از جرم یا دعوای خصوصی اگر مرجع رسیدگی، غیرقضایی)خارج از قوه قضائیه( یا شبه 

خارج و تابع قوانین خاص خود هستند هرچند ممکن است در مواردی به این دو قانون 1573یا ق.آ.د.م. 32و از شمول مقررات ق.آ.د.ک. کنندینمی رسیدگاشخاص 

 . یا عالوه بر دعاوی اداری به برخی دعاوی خصوصی نیز رسیدگی کند شکلی مادر هم ارجاع داده باشند

و آن نوع دعوای مورد رسیدگی است که آیا دعوای عمومی ناشی رفت  مرجع رسیدگی قضایی باشد، قبل از نوع و درجه باید سراغ فاکتور دیگریاگر صنف   

 ورت، یکاز جرم است یا دعوای خصوصی اشخاص است. اگر مرجع قضایی به دعوای عمومی ناشی از جرم رسیدگی کند، یک مرجع قضایی جزائی و در غیر این ص

 مرجع قضایی مدنی است. 

نام هاست منتهی بر اساس فاکتور چهارمی بصالحیت مراجع قضایی مدنی و جزائی نسبت به هم به تائید دکترین و رویه قضایی، مصداق صالحیت ذاتی آن 

 انکار نیست! رصه نظری است هرچند در عمل وجودش قابلطور کامل در عنوع دعوی مورد رسیدگی که مغفول رویه قضایی و دکترین حقوقی به

شوند. مراجع بودن مرجع رسیدگی، نوبت به تعیین نوع مرجع رسیدگی است که به دو دستۀ عمومی یا اختصاصی تقسیم می جزائیبعد از احراز قضایی و  

 «کند.سال عادی رسیدگی میبزرگمرتکبان عمومیِ ناشی از جرم عمومیِ به دعوای » قضایی جزائی عمومی مراجعی هستند که 

( به جرائم عمومی و انقالب طفل 2( به دعوای عمومی ناشی از جرم انقالب یا جرم نظامی و یا 1یا » ی اختصاصی مراجعی هستند که ئمراجع قضایی جزا 

) البته نظر شخصی نگارنده عدم صالحیت مرجع ویژة روحانیت به جرم نظامی روحانی است لکن طبق نکته کند.رسیدگی میبزهکار ی روحان جرائمکلیه یا نوجوان یا 

 ثمرة نزاع ندارد چون حق با روحانی است( 123

 له یا دو درجه رسیدگی بدوی و رسیدگی به اعتراض به آرای بدوی است. مرجع رسیدگی در دادرسی کیفری تقسیم رسیدگی کیفری به دو مرحدرجهمراد از 

برای بار اول به دعوای عمومی ناشی از جرم خواه در مرحله » یا بدوی یا نخستین در دادرسی کیفری مراجعی هستند که  یکی درجهئمراجع قضایی جزا

های کیفری دادسرا در معیت دادگاه« کنند.رسیدگی و اظهارنظر نهایی میبدوی  جزائی ه در مرحله محاکمه در یک دادگاهتحقیقات مقدماتی در دادسرا و خوا

 ها هم بدوی است.( و لذا درجه آن22است)م

های کیفری بدوی، رسیدگی تجدیدنظر یا رقطعی دادگاهبه اعتراض به آرای غی»دو در دادرسی کیفری مراجعی هستند که ی درجهئمراجع قضایی جزا 

 «کنند.فرجامی می

 .«اتفاق افتاده است برای رسیدگی به آن جرم اووظیفه ایفایمحل قضاییحوزه که جرم درصالحیت مرجعیاحراز اصوالً یعنی القاعده وعلی»صالحیت محلی

 آید. یابد که شرح آن میصالحیت محلی  مرجع رسیدگی به جرائم خارج از قلمرو خود  نیز توسعه میاضافی،یا صالحیتکیفریبا احالهخاصیمواردالبته در

جرم  ( مجازات قانونی1یا دو( و محلی یکسان، بر اساس  یکتقسیم صالحیت دو مرجع قضایی باصالحیت ذاتی)اعم از درجه»یعنی  صالحیت نسبی 

 ( «.549و یا ماده  542( نوع جرم ارتکابی )بند ث ماده 5( یا 263ماده  1( سن مرتکب )تبصره 2یا  (544و یا ماده  542)چهاربند اول ماده  ارتکابی

دانند که البته نادرست است. اصطالح همان صالحیت نسبی می 73ت فصل اول از باب اول ق.آ.د.م.بسیاری صالحیت محلی را به خاطر عنوان نادرس 

 بکار رفته است. 732صراحت در رأی وحدت رویه یک و دو از هم در یک حوزه قضایی، بهبرای تمیز صالحیت دادگاه کیفری« صالحیت نسبی»

بودن  6و  7( و جرم تعزیری درجه 549عفت بودن یا نبودن)ماده ( و منافی263ماده  1تبصره سال طبق  -13+ یا 13ق، سن مرتکب)از بین سه فاکتور فو 

 هاست. مستقیم آن جزائی در موارد رسیدگیهای دادگاهها با ( ، مخصوص تقسیم صالحیت نسبی در خصوص انجام تحقیقات مقدماتی بین دادسرا544یا نبودن)ماده 

در موارد ی ویژة روحانیت هادادگاهها، چه در سازمان قضایی و چه در دادسرا و یدادگسترچه در  جزائی مربوطهای خالصه اینکه، بین دادسراها و دادگاه 

 وجود دارد.در انجام تحقیقات مقدماتی اختالف در صالحیت نسبی  ،رسیدگی مستقیم

اعم از عمومی و اختصاصی است. در خصوص  یک و دوی درجهئمبنای تقسیم صالحیت نسبی بین مراجع قضایی جزا 542اما شمول یا عدم شمول ماده   

 را ببینید. 262تا  271مصادیق این نکته، نکات 
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ی بدوی بر اساس شمول یا عدم شمول ئهای جزاآمده است تنها تقسیم صالحیت در دادگاه 732رویه  آنچه از صالحیت نسبی در دکترین و رای وحدت 

هم عمالً در قانون و  جزائیدو است و احتمال طرح سؤال از آن بیشتر است. اما تقسیم صالحیت نسبی در مرحله تحقیقات مقدماتی و نیز در مراجع درجه 542ماده 

 اند.ند مغفول یا اختالفی ماندهرویه قضایی وجود دارند هرچ

تخصیص صالحیت مرجع رسیدگی بر اساس شخصیت مرتکب)طفل، نوجوان، روحانی، اسرای نظامی ایرانی در خارج و اسرای بیگانه »، صالحیت شخصی

)شرکت و معاونت در جرم(( یا سمت و شخصیت مرتکب هردو )مقامات  512و  511، 363، 546، 547در ایران یا دیگر مرتکبان جرائم خاص( یا سمت مرتکب)مقامات 

 «.آ.و.ر.( است 15ماده  5روحانی تبصره 

دی وقوام صالحیت کیفری، بر صالحیت ذاتی بعالوه صالحیت محلی استوار است و صالحیت نسبی، تقسیم آن دو صالحیت بوده و صالحیت شخصی وج 

کیفری بوده و حسب مورد جانشین یک یا دو یا سه  هاییتهای کیفری ندارد. بلکه همیشه استثنایی بر یک یا دو یا سه مورد از صالحمستقل از دیگر صالحیت

 شود. صالحیت کیفری دیگر می

تبع آن نسبی در مورد طفل و روحانی بزهکار استثنایی بر صالحیت ذاتی و به تعیین صالحیت شخصی مرجع رسیدگی بر اساس شخصیت مرتکب اصوالً

تفاوتی در صالحیت و تشکیالت مرجع رسیدگی ندارد و در چنین حالتی،  542است. علت آن است در جرائم ارتکابی طفل و روحانی، شمول یا عدم شمول ماده 

 هم منتفی است. 542تقسیم صالحیت نسبی بر اساس ماده 

+ باشد 542( کلیه جرائم )عمومی، انقالب و نظامی( روحانی بزهکار، چه 2( عمومی و انقالب اطفال بزهکار و 1توضیح نکته قبل این است که کلیه جرائم  

های مربوط، مستلزم استثنا بر صالحیت نسبی آنها هم شود و این امر عالوه بر تخصیص صالحیت ذاتی دادگاه، در دادگاه اختصاصی آنان رسیدگی می -542و چه 

 کند.کند و صالحیت نسبی تغییر نمیاین نکته صدق نمی 122های مذکور در نکته های و سمتهست. در مورد سایر شخصیت

سال تمام شمسی )در شهر  16ام یا حبس ابد نباشد، با یک فرد باالی مثالً در موردی که طفلی )در شهر الف( در بزه حمل مواد مخدر که مجازات آن اعد 

صالحیت شخصی دادگاه اطفال و نوجوانان )در شهر الف( ، صالحیت ذاتی و محلی را باهم از دادگاه انقالب صالح  512و  544ب( مشارکت یا معاونت دارد، طبق ماده 

 ند. کبه رسیدگی به اتهام متهم اصلی )در شهر ب ( سلب می

و  546و  547(، مقامات 512و 511برخالف شخصیت مرتکب، تعیین صالحیت شخصی مرجع رسیدگی بر اساس سمت مرتکب)شریک و معاون)م  

 ( اصوالً  استثنایی بر صالحیت محلی مرجع رسیدگی است.363

آ.و.ر( استثنایی بر صالحیت  15ماده  5مرجع رسیدگی بر اساس شخصیت و سمت مرتکب باهم )مقامات روحانی تبصره  اما تعیین صالحیت شخصی 

 تبع آن نسبی( و محلی باهم است. ذاتی )و به

رسیدگی دادسرا و دادگاه ویژة روحانیت به جرائم  با توجه به همین تبصره است که نظر شخصی ما آن است که دکترین و رویه قضایی در مورد صالحیت 

اختالف در صالحیت روحانی باشد، حق با  طرفیک( می گوئیم که هر جا 551نظامی آنها نادرست است. اما این بحث ثمره عملی ندارد زیرا در نکات پایانی)نکته 

 با مرجع ویژة روحانیت است.روحانی است!! لذا در آزمون هم کلیه جرائم روحانی حتی جرم نظامی روحانی 

رسیدگی به این جرم آ.و.ر.، به لحاظ روحانی و فرماندار بودن مرتکب،  15ماده  5مثالً اگر فرماندارِ روحانیِ زابل، مرتکب قتل عمدی در بم شود. طبق تبصره  

 در صالحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران است. 

کند و با تغییر محل رسیدگی از مرکز استان یک به دادگاه ویژه روحانیت، صالحیت ذاتی و نسبی تغییر میدر اینجا با تغییر صالحیت از دادگاه  کیفری 

 ند. کالذکر، صالحیت محلی تغییر می( به تهران وفق تبصره فوق546محل وقوع جرم یعنی کرمان)ماده 

های غیرمرکزاستان ، فرقی میان فرماندار روحانیِ شهرستان مرکز استان و فرماندار روحانی شهرستان546و  547آ.و.ر برخالف ماده  15ماده  5در تبصره  

جمعه هم به لیست . امام546از مقامات  یرمرکزاستانغفرمانداران است و  547 که اگر فرماندار روحانی نباشد، فرماندار شهرستان مرکز استان از مقاماتنیست درحالی

 نیست.  547اضافه شده است که در ماده  صدرالذکرمقامات روحانی در تبصره 

قانون جدید، این تبصره را حذف نموده است. اما  434ده مقنن مصادیق صالحیت ذاتی را بیان کرده بود اما در ما 1576ق.آ.د.ک. 243ماده  2در تبصره 

 هرحال احراز صالحیت ذاتی، مبتنی بر همان چهار فاکتور است.به

ی( مانند انواع قضایی)غیر دادگسترفاکتور اول در احراز صالحیت ذاتی صنف مرجع رسیدگی است که یا قضایی)دادگستری( است یا غیرقضایی و شبه

 کنند. های مختلف هیات، کمیسیون و یا دادسرا و دادگاه انتظامی فعالیت میقضایی که تحت عنوانمراجع اداری و شبه
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منظور محکومیت مرتکب به یک یا چند قاضی در چارت قضایی قوة قضائیه به دعوای عمومی ناشی از جرم به»مرجع قضایی در دادرسی کیفری یعنی  

باشد. هرچند در عمل چنین بنابراین اصوالً هیچ مرجع غیرقضایی مجاز به تعیین کیفر نمی«. کندکیفرهای چهارگانه مقرر در قانون مجازات اسالمی رسیدگی می

 آمد. 147و تعریف مرجع قضایی در دادرسی مدنی چیز دیگری است که در نکتۀ  نیست

های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه» اند از:عبارت 477ماده  1ی در تبصره ئانواع مراجع قضایی جزا 

 « .و شوراهای حل اختالف

بینی قاضی شورای حل اختالف برای صدور رای و تغییرات مرجع قضایی نبوده اما با توجه به پیشالبته شورای حل اختالف در قانون سابق آن، یک  

 است. « در حکم قضایی»تشکیالتی و صالحیتی، اآلن نوعی مرجع قضایی و یا به عبارت بهتر، 

حل اختالف  73ق.آ.د.م. 27ناظر بر ماده  32ق.آ.د.ک. 517ن است، باید طبق ماده کم در حکم آکه وقتی شورای مذکور یک مرجع قضایی یا دستدرحالی 

اختالف در صالحیت شورای حل اختالف با مراجع  صورتو همانند قانون سابق آن، در  1534قانون جدید شورای حل اختالف  17تا  13شد. ولی طبق مواد می

 یک استثناء است. داند و اینقضایی، مقنن نظر مرجع قضایی را متبع می

برخالف قانون سابق که بر مبنای  داده شد.توضیح  146و  147در خصوص فاکتور دوم احراز صالحیت ذاتی، یعنی نوع دعوی مورد رسیدگی در نکته 

 کننده صالحیت ذاتی است.هم تعیین« نوع دعوی مورد رسیدگی»اکنون همهای عمومی و انقالب تصویب شده بود و از عنوان آن هم معلوم بود، قانون تشکیل دادگاه

است کما  ها دانسته(، مصداقی از صالحیت ذاتی آن234های کیفری)مذکور در ماده های حقوقی را نسبت به دادگاهدرستی صالحیت دادگاهدکترین هم به

عنوان یک های خانواده )بهعنوان یک مرجع قضایی مدنی عمومی( را نسبت به دادگاههای حقوقی )بهصالحیت دادگاه 37/ 4/ 29 -793ه اینکه رای وحدت رویه شمار

 است. ها دانستهمرجع قضایی مدنی اختصاصی( مصداقی از صالحیت ذاتی آن

 شوند.ی به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم میئمرجع رسیدگی است. از این حیث مراجع قضایی جزافاکتور سوم احراز صالحیت ذاتی نیز نوع 

آمده و هر مرجعی که مشمول این تعریف نباشد، اختصاصی است و تعریف کپی شده در دکترین در  143در نکته  مراجع قضایی جزائی عمومیتعریف  

صراحت در صالحیت مراجع قضایی اختصاصی هایی که مقنن بهجز آنمرجعی هستند که صالحیت رسیدگی به همه جرائم را دارند به:» که جع به اینمورد این مرا

 شک نارسا و نادرست بوده و هست و خواهد بود.بی« قرار داده است

( 545ستند که یا صرفاً صالحیت رسیدگی به دعوای عمومی ناشی از جرائم غیرعمومی یعنی جرم انقالب)هایی هآن مراجع قضایی جزائی اختصاصی

قانون  2( را دارند و یا صالحیت رسیدگی به جرائم عمومی یا انقالب مرتکب غیربزرگسال عادی یعنی طفل، نوجوان یا روحانی یا اسیر)ماده331+ 337یا جرم نظامی)

 های نظامی( را دارند.سرا و دادگاهتعیین حدود صالحیت داد

 نباشد، در مقام شک در دادرسی کیفری، باید مراجع قضایی جزائی عمومی را صالح دانست. قانونینصو اگراستعمومیجزائیاصل بر صالحیت مراجع قضایی 

 تقسیم هستند. د، مراجعِ قضاییِ جزائی اختصاصی به دو دسته عام و خاص قابلبا تغییرات قانون جدی 

( یا جرائم خاص 545فقط به جرائم غیرعمومی یعنی جرائم خاص انقالب)م»مراجعی هستند که  مراجعِ قضاییِ جزائی اختصاصیِ خاص 

 ق بیشتر ندارند.و دو مصدا« کنند( رسیدگی می331+337نظامی)م

کند و مصداق دیگر آنها، سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی می 545یک مصداق این مراجع، دادگاه انقالب است که فقط به جرائم مذکور در ماده  

 )ضابط نظامی(377و )زمان صلح(  337جنگ( و ماده )زمان 331ده )ما افراد نظامی( که صالح به رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی 376و 371است)ماده

یی دیگری، صالحیت اضافی برای رسیدگی به دعوای خصوصی ناشی از جرم را جزاالبته این دو دادگاه همانند هر مرجع قضایی  است. )جرم نظامی خارج ایران(336و

 (379 و 373و مواد  237دعوای عمومی نیز دارند.)تبصره ماده  تبعبه

ماده  1گویند. الزم به ذکر است که طبق تبصره می« جرائم در صالحیت سازمان قضایی»تر، یا به تعبیر درست« جرائم نظامی»به این جرائم در اصطالح  

ینی)ره( به صالحیت سازمان قضایی افزوده شده است. همچنین ( جرائم مربوط به وظایف خاص پرسنل وزارت اطالعات با إذن امام خم1و با اذن مقام رهبری  337

 باشد.( جرائم عمومی و انقالب حین خدمت نظامیان نیز می2( جرائم علیه امنیت نظامیان و 2این سازمان با اذن مقام معظم رهبری، مجاز به رسیدگی به 

در مورد جرائم خاص وظایف کارکنان وزارت اطالعات، فقط سازمان قضایی صالحیت رسیدگی دارد و از  که ن استتفاوت این سه مصداق تبصره مذکور آ 

 صالحیت رسیدگی سلب شده است. ،سایر مراجع قضایی جزائی دادگستری

تواند منتهی سازمان قضایی نیز می؛ ند و از آنها سلب صالحیت نشده استمراجع قضایی جزائی دادگستری صالحیت رسیدگی دار، اما در مورد دوم و سوم

 در صورت ضرورت و تشخیص خود، به آن جرائم نیز رسیدگی کند.
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است و ثانیاً دیوان عالی باید سازمان قضایی  ثمرة نزاع و تفاوت فوق این است که اگر در مورد اول اختالفی ایجاد شود، اوالً حل اختالف با دیوان عالی کشور 

 را صالح بداند. 

ایر د، ساما در مورد جرائم اطالعاتی یا جرائم عمومی و انقالب حین خدمت نظامیان، اساساً فرض اختالف منتفی است و اگر سازمان قضایی رسیدگی کر 

پرونده  1573ق.آ.د.م. 63و در صورت طرح پرونده در هر دو مرجع قضایی نظامی و غیرنظامی، مرجع غیرنظامی باید وفق ماده  به رسیدگی نبوده مجازمراجع قضایی 

 برای ادامه رسیدگی به سازمان قضایی بفرستد. ، با اخذ موافقت مقام ارجاع،و نه قرار عدم صالحیت قرار امتناع از رسیدگی تصمیمی در قالب را با

تاد، سدر مورد نکته قبل، اگر سازمان قضایی پس از شروع رسیدگی پرونده را با قرار عدم صالحیت به مرجع قضایی غیرنظامی در دادگستری مربوط فر 

 تواند از خود نفی صالحیت کند.مکلف به رسیدگی است و نمیقضایی دادگستری مرجع 

 شود. ها به تشخیص رئیس قوه قضائیه تشکیل میحکم قانون و در سایر شهرستاندادگاه انقالب در هر شهرستان مرکز استان به 237بق ماده ط

، به جرائم موضوع صالحیت آن در 239ماده 1ناظر بر تبصره  237، وفق تبصره ماده یرمرکزاستانغ یهادر صورت عدم تشکیل این دادگاه در شهرستان 

 شود. ترین دادگاه انقالب در حوزه قضائی آن استان رسیدگی مینزدیک

 هستند. « ای یا چند شهرستانیمنطقه»یک و انقالب، دو دادگاه شهرستانی با صالحیت بدین ترتیب دادگاه کیفری 

های مجاور خود که فاقد این دو دادگاه باشند نیز صالحیت بدین معنی که عالوه بر جرائم واقع در حوزه شهرستان خود، به جرائم واقع در حوزه شهرستان 

 رسیدگی دارند. 

ای، وفق های منطقهائم خارج از حوزه شهرستان محل تشکیل این دادگاهدر این حالت تحقیقات مقدماتی و دفاع از کیفرخواست و اجرای حکم در مورد جر 

 از نظر منطقی، تباین است. 29 کننده. رابطه این ماده با مادهبا دادسرای محل وقوع جرم است نه دادسرای در معیت دادگاه رسیدگی 441ماده 

 511و  546و  547، 543)برای مثال در جرائم موضوع مواد . ل وقوع جرم، بر فرض تشکیل، صالح به رسیدگی نیستدادگاه مح 29توضیح اینکه در ماده 

 نیز ناصالح بوده و صالحیت تحقیقات و اجرای حکم را ندارد. است ( درنتیجه دادسرای محل وقوع جرم که در معیت آن دادگاه 336و  363و  512و تبصره 

کشف و تعقیب و تحقیق و  صالحیتدر این حالت، هر دادگاهی که به محاکمه آن جرم در خارج از محل وقوعش صالح باشد، دادسرای در معیتش هم  

 را دارد.دادگاه صالح آن صدور و دفاع از کیفرخواست و اجرای حکم 

هد مش یکیفریهم دارد، اما دادگاه ک یکیفریان در مشهد مرتکب قتل عمدی بشود، هرچند مشهد بازپرس و دادگاه کبرای مثال اگر استاندار کردست 

تبع آن، دادسرای مشهد هم صالحیت تحقیقات مقدماتی و صدور و دفاع از کیفرخواست و اجرای ندارد و به 547صالحیت رسیدگی به جرم استانداران را طبق ماده 

 دادرسی کیفری صالح است. 3و  5و  2و  1آن به وظایف خود طبق مراحل معیتدرهمتهرانصالح است، دادسرایتهران یکیفریکه دادگاه کدر این مثال حکم را ندارد.

وقوع جرم که در معیت دادگاه صالح است،  دادگاه محل وقوع جرم صالحیت رسیدگی و محاکمه را دارد و درنتیجه دادسرای محل 441اما در ماده  

 صالحیت تحقیقات و اجرای حکم را دارد. 

عرض در همان استان ترین شعبه هممنتهی چون دادگاه صالح در آن حوزه تشکیل نشده است یا بالتصدی است، پرونده صرفاً برای محاکمه به نزدیک 

. اما چون دادسرا شودیدر خارج از حوزه قضایی محل وقوع انجام م 239ماده  1یعنی محاکمه متهم وفق تبصره  چهارم دادرسی کیفریمرحلۀ  شود و صرفاًارسال می

 . دهدیحل وقوع جرم انجام می مو صالحیت هم دارد، وظایفش را خود دادسرا شودیدر حوزه قضایی هر شهرستان و در هر دادگستری تشکیل م

هم صالح نیست و هر دادگاهی که جرم دادگاه محل وقوع جرم، لو فرض تشکیل، صالح نیست و درنتیجه دادسرای محل وقوع  29خالصه اینکه در ماده  

 صالح به رسیدگی باشد، دادسرای در معیت آن هم صالح به تحقیقات و اجرا حکم است.

دادگاه محل وقوع صالح هست اما تشکیل نشده است. درنتیجه دادسرای محل وقوع جرم که صالح هست و تشکیل هم شده است،  441اما در ماده  

  دارد.وظایف خود را صالحیت انجام 

  های نظامی است.دادسرا و دادگاهدر مرکز هر استان، سازمان قضائی استان متشکل از  371و22طبق ماده  

شود. حوزه قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه ناحیه تشکیل میها در صورت نیاز، دادسرای نظامی در شهرستان:» 376اما طبق ماده  

 « شود.قضائیه تعیین می

های بدوی و تجدیدنظر نظامی در صورت نیاز و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در محل دادسرای نظامی نواحی یک یا چند شعبه از دادگاه 364اده طبق م 

 شوند.مستقر می
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که شاغل در محل  2نیز نظامیان دارای درجه سرتیپ  و باالتر و 2 به جرائم نظامیان دارای درجه سرهنگی شاغل در محل سرتیپ 363اما طبق ماده 

های شود بلکه در دادسرا و دادگاههای مستقر در آن رسیدگی نمینیستند، در دادسرای نظامی نواحی و دادگاه 547سرلشگری یا فرماندهی تیپ مستقل طبق ماده 

 شود.نظامی مرکز استان محل وقوع رسیدگی می

های نظامی مرکز استان محل وقوع جرم قابل محاکمه است و نظامیان مذکور در آن، فقط در دادسرا و دادگاه 546در حکم ماه  363دیگر، ماده عبارتبه 

 هستند.  

دو که هر دو بدوی هستند و دادگاه تجدیدنظر نظامی که به یک، دادگاه نظامیاند از : دادگاه نظامیهای نظامی از یکسو عبارتانواع دادگاه 362طبق ماده 

 کند.دو رسیدگی میتجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه نظامی

الذکر ممکن است دادگاه نظامی فوق هستند. اما مشابه سه« های نظامی زمان صلحدادگاه» 333، وفق ماده 362الذکر در سه بند اول ماده سه دادگاه فوق 

 334)ماده است  جنگزمانیِ نظامیِ هادادگاهدادسرا و ها نیز یکی همین تشکیالت و صالحیت ( و عمده تفاوت آن362جنگ تشکیل شوند)سه بند آخر ماده در زمان

 (959و 952هاست)مواد دگی آنرسیسرعت در ویژه اصل ( به924و  916)مواد  دادرسی ة( و دیگری نحو941و 944و  339تا 

ها وفق همین ماده های آنو پس از انحالل به پرونده« شوندجنگ، با تصویب رئیس قوه قضائیه منحل میزمانهای نظامی دادگاه:» 333ماده  ةطبق تبصر

 شود.رسیدگی می« دادرسی زمان صلحصالح برابر مقررات های نظامی حسب مورد در دادسرا و دادگاه» 

آمده  331جنگ هم داریم ولی حدود صالحیت آنان در ماده جنگ و دادگاه تجدیدنظر نظامی زماندو زمانجنگ، دادگاه نظامییک زمانلذا دادگاه نظامی 

ـ کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود ص» است: ـ جرائم  علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صالحیت سازمان قضائی. الف  الحیت سازمان قضائی. ب 

ـ جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.  « پ 

، دادستان و دیگر مقامات قضائی سازمان قضائی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی اختیارات و وظایف رئیس:»  361طبق ماده  

تصریح مقنن در مواد مگر به« های عمومی و انقالب و سایر مقامات قضائی دادگستری مقرر شده است. ها، دادستاناست که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری

 ن متفرقه دیگر.  و قوانی 946تا  371

یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاهدو، نظامیهای نظامیوظایف، اختیارات، صالحیت و تعداد اعضای دادگاه» گوید:نیز می 365ماده  

ه است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تکلیف ( مقرر شد429( و تجدیدنظراستان )542و 239یک) (، کیفری541و233دو)های کیفری

 های نظامی زمان صلح و جنگ نیست.در خصوص این نکته و نکته قبل، فرقی بین دادگاه« شود.

تا  514شود. در این خصوص نکته جنگ باشد چه بعد جنگ، مشمول این ماده نمیجرائم اسرای نظامی ایرانی در زمان اسارت، چه اسارت آنان در زمان

 را ببینید. 513

رئیس سازمان قضائی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی » در زمان صلح 373طبق ماده 

 «ها با دادستان نظامی استان است. است اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آناستان نظارت و ری

جنگ، زمان نظامی ها و دادسرایجنگ، بر کلیه شعب دادگاهتجدیدنظر نظامی زمان رئیس شعبه اول دادگاه» جنگ:در زمان 334همچنین طبق ماده 

 «جنگ حوزه قضائی مربوط است. عهده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمانوی ریاست اداری به نظارت و ریاست اداری دارد و در غیاب

ها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر ی قضائی استانهارئیس سازمان قضائی عالوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان:» 375همچنین طبق ماده 

 «نظامی استان تهران را نیز برعهده دارد 

جنگ در معیت زماندادسرای نظامی :» 335شود و طبق ماده های نظامی در مرکز هر استان تشکیل میدادسرای نظامی در معیت دادگاه 22طبق ماده  

 « دهد.را انجام میاستان محل وقوع جرم، وظایف آن شود و در صورت عدم تشکیل، دادسرای نظامی مرکز جنگ تشکیل میزمان امیهای نظدادگاه

اون دادستان نظامی همین ماده رئیس دادسرای نظامی نواحی، مع 2رئیس دادسرای نظامی، دادستان نظامی است و طبق تبصره  376ماده  1طبق تبصره 

 استان مربوط است. 

حسب  ،رتکبین غیربزرگسال عادیم ))عمومی یا انقالب( و یا نظامی( جرائم ارتکابی یمراجعی هستند که به تمام مراجعِ قضاییِ جزائی اختصاصیِ عام

 ( نوجوان.5( اطفال  2( روحانیون 1های مربوط به دادگاهکنند و در حال حاضر سه  مصداق دارد: دادسرا و رسیدگی میمورد 

که طرف الف( کلیه جرائم روحانیون ب( کلیه اعمال خالف شأن روحانیون ج( کلیه اختالفات محلی مخل به امنیت عمومی درصورتی» آ.و.ر.: 15طبق ماده  

 های ویژه روحانیت است. در صالحیت دادسراها و دادگاه« شود. از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده میاختالفات روحانی باشد. د( کلیه اموری که 
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و  در  513مشمول ماده  که نوجوان )( -542)( و  ب( جرائم عمومی و انقالب ±542الف( به کلیه جرائم عمومی و انقالب اطفال )  544طبق ماده  

 شود. ( در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی مینباشندیک ویژه نوجوانان دادگاه کیفریصالحیت 

سال  16بالغ کمتر از » 513و  544و  236نرسیده و درنتیجه نوجوان با توجه به ماده « حد بلوغ شرعی»کسی است که به  طفل 544ماده  1طبق تبصره 

 است. « مام شمسیت

اثبات شوند که خالف آن قابلیعنی افراد کمتر از سن بلوغ، نابالغ فرض می«. سن بلوغ کف حد بلوغ است نه سقف آن»نکته مهم آنکه در فقه جزائی اسالم 

 اثبات نیست.وغ باشد، هرکس به سن بلوغ برسد، بالغ است و خالف آن قابلاست نه اینکه هرکه به سن بلوغ رسید، بالغ فرض شود چون اگر سن بلوغ مساوی حد بل

سال تمام شمسی باشد، ولو به  16ها کمتر از در مورد طفل و نوجوان ابتدا باید به سن آنان در زمان وقوع جرم توجه کرد. اگر در زمان وقوع جرم سن آن

ها از تمام های کیفری مربوط به بزرگساالن محاکمه شوند، آنسالگی بگذرد و درنتیجه در دادگاه 16ها از سیدگی دادگاه مربوط، سن آنخاطر اینکه قبل از شروع ر

حضوری   (544( ازجمله حبس در بند جوانان کانون اصالح و تربیت)ذیل ماده 544م  2شوند )تبصره امتیازات دادرسی اطفال و نوجوانان حسب مورد، برخوردار می

 (443( و غیرقطعی بودن آن نسبت به طفل و نوجوان بزهکار، هردو)ماده 414بودن رای نسبت به طفل بزهکار)ماده 

در دادگاه  513ماده  انقالب با تعدّد قاضی( طبقدادگاه یک و باشد،) بجای دادگاه کیفری 542به جرائم عمومی و انقالب نوجوانان بزهکار که مشمول ماده  

دو و یا انقالب با وحدت قاضی در دادگاه نوجوان بزهکار، بجای دادگاه کیفری -542شود. جرائم رسیدگی می و یک مشاور یک ویژه نوجوانان با تعدّد قاضیکیفری

 شود. اطفال و نوجوانان رسیدگی می

، سال باشد چه نباشد( 13)چه کمتر از  (، با هر میزان سن542( یا نوجوانان)منفی 542چه منفی  542ی اطفال)چه مثبت در جرائم عمومی یا انقالب ارتکاب 

طور مستقیم )ذیل ( ازجمله دادگاه اطفال و نوجوانان در حوزه قضایی بخش، دادگاه عمومی بخش به234های کیفری)مذکور در ماده با توجه به عدم تشکیل دادگاه

اش تشکیل شده است، دادگاه ییقضا. خواه در شهرستانی که آن دادگاه عمومی بخش در حوزه کند( به این جرائم آنان رسیدگی می559+233ناظر بر ماده  236ماده 

 اطفال و نوجوانان تشکیل شده باشد و خواه تشکیل نشده باشد.

( به جانشینی دادگاه اطفال 236دو)م ها، به جرائم مذکور در نکته قبل، در دادگاه کیفریانان در حوزه شهرستاندر صورت عدم تشکیل دادگاه اطفال و نوجو 

 و نوجوانان است. 

( ازجمله 234اده ی)مذکور در مهای کیفرتمام شمسی، با توجه به عدم تشکیل دادگاه پانزده تا هجده سالنوجوانان  542در جرائم عمومی یا انقالب مثبت  

به جانشینی بازپرس دادسرای ویژه نوجوانان فقط تحقیقات مقدماتی را انجام می 557دادگاه اطفال و نوجوانان در حوزه قضایی بخش، دادگاه عمومی بخش وفق ماده 

 وزه آن شهرستان قرار داد.یک ویژه نوجوانان شهرستانی است که دادگاه بخش در حها با دادگاه کیفریدهد و محاکمه آن

( 513یک آن شهرستان)یک ویژه نوجوانان در حوزه شهرستانی که دادگاه بخش در آن حوزه قرار دارد، دادگاه کیفریدر صورت عدم تشکیل دادگاه کیفری 

یک ویژة نوجوانان در آن استان جانشین آن دادگاه خواهد بود. در صورت عدم ترین شعبه کیفرییک در آن شهرستان، نزدیکو در صورت عدم تشکیل دادگاه کیفری

 (239ماده 2یک آن استان صالح به رسیدگی است)تبصرهترین شعبه کیفریتشکیل این دادگاه ویژه در کل استان، نزدیک

های با توجه به عدم تشکیل دادگاه 513و  263ماده  1سال، وفق تبصره  13نان کمتر از نوجوا 542اما تحقیقات مقدماتی جرائم عمومی یا انقالب مثبت 

، در صالحیت دادگاه بخش نبوده و مستقیماً 557یک ویژه نوجوانان در حوزه قضایی بخش و لزوم رسیدگی مستقیم به جرائم آنان در دادگاه صالح، برخالف ماده کیفری

 باشد. یک ویژه نوجوانان در آن استان میترین دادگاه کیفریبرعهده نزدیک

و تشکیالت دادگاه صالح هیچ تأثیری  ذاتی و محلی در صالحیت باشد، سال یا بیشتر از آن 13کمتر از  سن مرتکب در زمان ارتکاب جرماینکه  شوددقت  

حقیقات که آیا تبدین معنی مؤثر است  ن بزهکار و صالحیت نسبی انجام تحقیقات مقدماتی جرم آنهابحث امتیازات خاص دادرسی اطفال و یا نوجواناندارد و فقط در 

سال به باال( رسیدگی  13( و یا اینکه به جرم متهم ابتدا در دادسرای ویژة نوجوانان رسیدگی)نوجوان 13طور مستقیم برعهده دادگاه صالح است)افراد منفی مقدماتی به

 شود. یک ویژة نوجوانان برای محاکمه ارسال میده حسب مورد به دادگاه اطفال و نوجوانان یا کیفریشود و سپس پرونمی

یک ویژة نوجوانان در موارد های اطفال و نوجوانان یا کیفریدر تعیین صالحیت نسبی بین دادسرا و دادگاه حین ارتکاب جرم دیگر، سن مرتکبعبارتبه 

در تعیین صالحیت  544ماده 2ولی سن مرتکب در زمان ارجاع پرونده، طبق تبصره  هایدگی مستقیم آنها مؤثر است نه در تعیین صالحیت ذاتی یا محلی آن دادگاهرس

 در مورد جرم نظامی اطفال و نوجوانان نیز نکته بعدی را ببینید.است.  مؤثرذاتی، محلی و نسبی 
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( 337+331( که مشمول صالحیت سازمان قضایی باشد)-542+ چه 542به کلیه جرائم اطفال)چه  544و ماده  236ناظر بر ذیل ماده  333طبق ماده 

+ یا 542قانونی)یک یا دو، حسب میزان مجازات ( در دادگاه نظامی337+331و به کلیه جرائم نوجوانان که مشمول صالحیت سازمان قضایی باشد) دویدر دادگاه نظام

 (326تا  323و  417تا  446، 513و  544و 236، 267تا263+ 51شود منتهی با رعایت مقررات مربوط به دادرسی جرائم اطفال و نوجوانان)( رسیدگی می-542

رسد که در صالحیت ذاتی یعنی درجه مرجع رسیدگی می بعد از تعیین صنف و نوع دعوی و مرجع رسیدگی، حال نوبت به فاکتور چهارم و آخر تعیین

 دو درجه است: درجۀ یک = مرحلۀ کیفری بدوی و درجۀ دو= مرحلۀ اعتراض به آرای غیرقطعی بدوی کیفری.دادرسی کیفری

هستند،  542های بدوی کیفری که مشمول ماده به آرای دادگاه دودر مورد رسیدگی درجه 426و  429در ماده « فرجام»در مورد استفاده مقنن از واژه  

عنوان یکی از به معنی رسیدگی درجه سوم یا رسیدگی به اعتراض به آرای قطعی مدنی به 1573باید بدانید که این واژه در دادرسی کیفری برخالف مقررات ق.آ.د.م.

است و فرجام 542دو به اعتراض به آرای غیرقطعی کیفری جرائم مثبت فری به معنی رسیدگی درجهخواهی در امور کیالعاده اعتراض نیست. بلکه فرجامطرق فوق

 العاده. خواهی در امور کیفری یکی از طرق عادی اعتراض به آرای کیفری است نه طرق فوق

است که در  423طبق ماده  ناشی از جرم، تبع دعوای ضرر و زیانعی امر کیفری بهای در دادرسی کیفری، فرجام تبدرجهتنها مورد استثنایی رسیدگی سه 

در مورد آن صادر شده است را با تسامح مصداق  734که رأی وحدت رویه شماره  275توان ماده گیرد. میصالح، دوبار مورد اعتراض قرار میهای ذیآن رأی دادگاه

های بدوی با هم یک درجه و بدوی حساب مورد اعتراض در اینجا صادره از دادسرا است نه دادگاه و رسیدگی دادسرا و دادگاهای دانست زیرا قرار درجهدوم رسیدگی سه

 شوند نه دو درجه.می

کننده را تعیین نمود. جه مرجع رسیدگی، بعد نوع دعوی مورد رسیدگی، سپس نوع و در آخر درمرجع رسیدگی در احراز این چهار فاکتور، باید ابتدا صنف

و مرجع رسیدگی درجهبدین ترتیب دادگاه تجدیدنظراستان و دیوان عالی کشور، ازنظر صنف هر دو مرجع قضایی، ازنظر نوع، هر دو مرجع عمومی و ازنظر درجه، هر د

 دو هستند.

، دویفریک یک وهای کیفریِدو( آن است که صالحیت دادگاهیک و کیفریهای کیفریی عمومی بدوی)دادگاههای کیفرها با دادگاهتفاوت آن حالینباا  

ها عام نیست؛ اما صالحیت این دو مرجع های کیفری بدوی اختصاصی نیست، یعنی صالحیت رسیدگی آناختصاص به جرائم عمومی دارد که در صالحیت دادگاه

 عام نیز هست.  بودن،عالی، عالوه بر عمومی 

ها و دادگاه عمومی بخش، چهار مصداق انحصاری دو کیفری در کنار دادسرای عمومی و انقالب شهرستاندیگر این دو مرجع رسیدگی درجهعبارتبه

 قانون خاص دارد. هستند. البته مصداق پنجم شورای حل اختالف است که 32در ق.آ.د.ک.« مراجع قضایی عمومی و عام»

سال عادی، به دعوای عالوه بر رسیدگی به دعوای عمومی ناشی از جرائم عمومی مرتکب بزرگ»مرجعی است که  مرجع قضایی عمومی و عام

 «کند.هکار نیز رسیدگی میخصوصی)مدنی( اشخاص، یا دعوای عمومی ناشی از جرائم انقالب یا نظامی یا جرائم  اطفال یا نوجوانان بز

+ عادی به چه موارد 16هاست بدین معنی که عالوه بر دعوای عمومی ناشی از جرم عمومی تفاوت این پنج مصداق در میزان عمومیت صالحیت آن 

 اختصاصی دیگری صالحیت رسیدگی دارند.

دعوای ، به ، شورا عالوه بر دعوای خصوصی اشخاص اعم از مدنی و خانواده با شرایط مقرر قانونی1534نون شورای حل اختالف مصوب توضیح اینکه طبق قا

 کند.رسیدگی می باشد نیز 6صرفاً جزای نقدی درجه مجازات قانونی آن  کهعمومی ناشی از جرم تعزیری 

که عالوه بر دعوای عمومی ناشی از جرم  ترین مرجع قضایی عمومی و عام استرسی کیفری، دادسرای عمومی و انقالب کوچکاما در قانون آیین داد 

سال تمام شمسی )در صورت عدم تشکیل دادسرای ویژة نوجوانان در  16تا  13+ عادی به جرم انقالب این مرتکبان و به جرائم عمومی و انقالب نوجوانان 16عمومی 

 کند.ستان( نیز رسیدگی میآن شهر

پنج مرحله انجام الف ( :صالحیت این مرجع عبارت است ازدادگاه عمومی بخش در رتبه دوم از حیث حدود عام بودن صالحیت رسیدگی خود قرار دارد. 

(،  ب( به کلیه جرائم عمومی و انقالب اطفال چه 233+ عادی)م16ب مرتک -542دادرسی کیفری در رسیدگی مستقیم به دعوای عمومی ناشی از جرم عمومی 

)ذیل  طور مستقیم و به جانشینی از دادگاه اطفال و نوجوانانبه (±13)نوجوانان با هر سنی -542(و پ( کلیه جرائم عمومی و انقالب 236)ذیل ماده  -542+چه542

 دهد.را خود انجام میگانه دادرسی کیفری ( رسیدگی و تمام مراحل پنج236ماده 

( ث( و نیز صرفاً مرحلۀ تحقیقات 557سال عادی )م+ مرتکب بزرگ542همچنین دادگاه عمومی بخش ت( صرفاً مرحلۀ تحقیقات مقدماتی جرائم عمومی  

( تحت نظارت دادستان 139تا  163به جانشینی بازپرس )به شرح نکات  ( را557)متمام شمسی سال پانزده تا هجده+ نوجوانان 542مقدماتی جرائم عمومی و انقالب 
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در صالحیت دادگاه حقوقی و نیز شورای حل اختالف)در صورت عدم تشکیل آن است، انجام داده و به ج( دعاوی مدنی  ۀبخش زیرمجموعآن حوزة شهرستانی که 

 کند.عنوان تنها دادگاه اختصاصی در حوزه قضایی بخش(  نیز رسیدگی میکیل دادگاه خانواده بهو چ( برخی از دعاوی خانواده )در صورت عدم تششورا در آن حوزه( 

 حدود صالحیت عام دادگاه تجدیدنظراستان  شامل سه قسمت به شرح زیر است:  

 . 1573انواده و دادگاه عمومی بخش( با رعایت تشریفات ق.آ.د.م.)دادگاه حقوقی و خ جزائیهای غیرالف( رسیدگی به اعتراض به آرای بدوی دادگاه

نباشد=  542( دادگاه انقالب با وحدت قاضی)در جرائمی که مجازات قانونی آن مشمول ماده 1بدوی شامل :  جزائیهای ب( رسیدگی به اعتراض به آرای بدوی دادگاه 

( دادگاه اطفال و نوجوانان)در صورت عدم تشکیل دادگاه تجدیدنظر ویژه اطفال 4ر بخش= دادگاه بخش( و آن د ( جانشین5دو )و ( دادگاه کیفری2( 426مفهوم ماده

در خصوص اعالم صالحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به اعتراض به قرارهای  796)با لحاظ رای وحدت رویه  64( موارد استثنایی مانند تبصره ماده 3و نوجوان( 

است که حتی اگر دادگاه  249و نیز ماده  247و 146مواد  2عفت( و تبصره جرائم منافیدر تحقیقات مستقیم یک صادره توسط دادگاه کیفری منع یا موقوفی تعقیب

 های در حکم آن باشد. یک یا دادگاهبدوی صادرکننده رأی یا قرار مورد اعتراض، دادگاه کیفری

غیرنظامی و مرتکبان غیرروحانی( در یک استان برعهده دادگاه تجدیدنظراستان است. این نظر درست ما عیناً ج( حل اختالف در صالحیت محلی و نسبی )در جرائم  

 مورداستفاده هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته است.  732در رأی وحدت رویه 

 رح زیر است:اما حدود عام صالحیت دیوان عالی کشور دارای چهار قسمت به ش 

یک یک)و شعب تخصصی آن یعنی کیفریعمومی)= دادگاه کیفری جزائیهای بدوی ( دادگاه1خواهی از کلیه آرای غیرقطعی مراجع قضایی جزائی شامل الف( فرجام 

( دادگاه انقالب با تعدد قاضی الفصی یعنی اختصا جزائی( دادگاه بدوی 2( و 426( وفق ماده 513ویژه نوجوانان)که یک دادگاه اختصاصی با تشکیالت تخصصی است= 

 ( 426ناظر بر ماده  953و 954یک)مواد دادگاه نظامی ب(( و 426= ماده 542)در جرائم انقالب با مجازات مشمول ماده 

 .1573ق.آ.د.م. 596اده وفق ماده های خانو( آرای دادگاه2های حقوقی و ( آرای دادگاه1شامل  یرجزائیخواهی از کلیه آرای قطعی مراجع قضایی غب( فرجام

 ج( حل اختالف در صالحیت ذاتی و نیز صالحیت شخصی) مبتنی بر شخصیت مرتکب( کلیه مراجع قضایی باهم یا با مراجع غیرقضایی کشور

 د( حل اختالف در صالحیت محلی و نسبی در دو استان مختلف نیز در صالحیت عام دیوان عالی کشور قرار دارد.

، حسب مورد، برعهده این دو مرجع مدنیو چه در امور  جزائیهای عمومی و اختصاصی چه در امور بنابراین صالحیت رسیدگی به اعتراض به آرای دادگاه

نیز ( و 946تا  371های نظامی )مواد دو است. دادسرای عمومی و انقالب و دادگاه عمومی بخش هم صالحیت عام دارند برخالف دادسرا و دادگاهرسیدگی درجه

( که در صورت تشکیل، 444-6( و دادگاه تجدیدنظر ویژه اطفال و نوجوانان)مواد 513یک ویژه نوجوانان )ماده ( و دادگاه کیفری263دادسرای ویژه نوجوانان )ماده 

 فقط صالحیت خاص خود را در مورد جرائم نظامی یا نوجوانان بزهکار دارند

، از نظر تشکیالت قضایی شعب تخصصی آنها هستند، صالحیت رسیدگی به اطفال و نوجوانان و درنتیجه مراجع عمومی که این مراجع اختصاصی ویژه 

 ها به شعب غیرتخصصی است.جرائم در صالحیت اختصاصی آنها را ندارند و تشکیل این شعبه تخصصی، مانع از ارجاع پرونده

یک ویژه نوجوانان و دادگاه تجدیدنظر ویژه اطفال و نوجوانان، تخصصی بودن الزم به ذکر است به لحاظ تخصصی بودن تشکیالت دادسرا و دادگاه کیفری 

 نها دیگر مرجع اختصاصی نیستند و بلکه با توجه به مرتکبباشد. لیکن در این حالت اخیر، آسال به این مراجع نمیهای بزهکاران بزرگاین شعب مانع از ارجاع پرونده

 مرجع عمومی یا عمومی و عام هستند.، + عادی16جرم در مقام رسیدگی به جرم افراد 

رسیدگی به امور دیگری را هم داشته که غیر از صالحیت اختصاصی خود، صالحیت طوریدیگر ما مرجع قضایی جزائی اختصاصی و عام نداریم. بهعبارتبه

ایی به جرائم عمومی و باشد. حتی تجویز رسیدگی سازمان قضغیراز قدر متیقن خود نمیباشد. زیرا صالحیت مراجع قضایی اختصاصی استثنایی است و قابل توسعه به

 شود که ما سازمان قضایی را یک مرجع قضایی اختصاصی و عام بدانیم.میبه لحاظ عدم ایجاد صالحیت اختصاصی برای آن سازمان، باعث نخدمت نظامیانانقالب حین

جوانان در نوالبته اختالف در صالحیت دادگاه تجدیدنظراستان یا دادگاه تجدیدنظر نظامی در جرائم نظامی و یا صالحیت دادگاه تجدیدنظر ویژه اطفال و   

ه دربارة نوجوانان بزهکار نسبت به دیوان عالی کشور، به لحاظ یکسان بودن صالحیت ذاتی و محلی آنها، با توجه به عمومی و عام صورت تشکیل نسبت به آرای صادر

 بودن دیوان عالی کشور، مصداقی از اختالف در صالحیت نسبی است.

نظر مرجع عالی را بر  1573ق.آ.د.م. 54دو، مقنن در ماده ن مراجع قضایی جزائی درجهصرف این مطلب که در مورد نکته قبل و در مقام حل اختالف آ 

 هاست زیرا تا اختالفی حاصل نشود، حل اختالفی طبق آن ماده هم در کار نخواهد بود.آنبینوجود اختالف در صالحیت نسبیاست، مؤیددانستهاالتباعمرجع تالی الزم

یک در موارد رسیدگی دو یا تجدیدنظر از آرای دادگاه نظامیعنوان مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه نظامی( دادگاه تجدیدنظر نظامی به1که صالحیت درحالی 

( صالحیت 5ویژه روحانیت و  ( صالحیت دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت نسبت به آرای دادگاه2( و نیز 367دو با یک قاضی )وفق ماده به جرائم در صالحیت نظامی
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ه دادگاه تشان، نسبت بدادگاه تجدیدنظر ویژه اطفال و نوجوانان در صورت تشکیل نسبت به آرای صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان، به خاطر اختصاصی بودن صالحی

 هاست.تجدیدنظراستان از موارد صالحیت ذاتی آن

( صالحیت دادگاه تجدیدنظر ویژه اطفال و 2دادگاه ویژه روحانیت و صادره از الحیت دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت نسبت به آرای ( ص1کما اینکه  

یت مدم شمولیت عمونوجوانان در صورت تشکیل نسبت به آرای صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان در مورد اطفال بزهکار، نسبت به دیوان عالی کشور، به لحاظ ع

 . جع رسیدگی استصالحیت دیوان عالی بر رسیدگی به اعتراض به آرای صادره دربارة اطفال و روحانیون بزهکار، مصداق اختالف در صالحیت ذاتی از حیث نوع مر

آ.و.ر. نظر  13و ماده  15ماده  1، طبق تبصره با دیوان عالی مورد اختالف دادگاه تجدیدنظر ویژة روحانیتلکن در مقام حل اختالف آنها در نکته قبل، در  

طرف اختالف روحانی یک هر جا»ای موجود، یهروقضای  زعمبهزیرا علیرغم مخالفت نگارنده، االتباع است!!!! دادگاه تجدیدنظر ویژة روحانیت بر دیوان عالی کشور الزم

نظر مرجع عالی را بر مرجع تالی  1573ق.آ.د.م. 54، طبق ماده تجدیدنظر ویژة اطفال و نوجوانان با دیوان عالی مورد اختالف دادگاهو در « است، حق با روحانی است.

 االتباع است.الزم

دنظر ویژه اطفال و نوجوانان هم مؤید این معنا در مورد اختالف در صالحیت دادگاه تجدیدنظراستان با دادگاه تجدی 969مالک رأی وحدت رویه شماره 

ای از دادگاه عمومی جزائی بود با دادگاه کیفری آید. این رأی اختالف بین دادگاه اطفال و نوجوانان که سابقاً شعبهشرح بیشتر آن می 262تا  276است و در  نکته 

 آن را دیوان عالی اعالم کرده بود. ای از دادگاه تجدیدنظراستان بود، محقق دانسته و مرجع حل اختالفاستان سابق که شعبه

صالحیت محلی آن است که بین صالحیت مرجع رسیدگی و قواعد عام برای فهم صالحیت محلی باید به قواعد عام و خاص آن توجه داشت. مراد از 

 یم وجود دارد.محل وقوع جرم یا محل کشف جرم یا اقامت یا دستگیری مرتکب جرم، یک رابطه مستق

دهد و اگر مربوط به را تشکیل می قاعده اصلی از قواعد عامحال اگر این رابطه مربوط به تعیین صالحیت محلی بر اساس محل وقوع جرم باشد،  

 صالحیت محلی است. فرعی از قواعد عامقاعده دهنده تعیین صالحیت محلی بر اساس محل کشف جرم یا اقامت یا دستگیری مرتکب باشد، تشکیل

در تعیین صالحیت محلی آن است که بین صالحیت مرجع رسیدگی و محل وقوع جرم یا محل کشف یا اقامت یا دستگیری مرتکب  قواعد خاصمراد از  

صالح محلی و تفویض آن به مرجع غیرصالح است که آن هم محلی از مرجع ذی آن، یک رابطه مستقیم وجود ندارد بلکه مصادیق این قواعد مستلزم اخذ صالحیت

 شامل احاله و صالحیت اضافی است. 

صالحیت محلی باید به ترتیب چند سؤال را بپرسیم و پاسخ بدهیم. سؤال اول این است که متهم مرتکب یک  قاعده اصلی از قواعد عامبرای اعمال 

 شده است یا مرتکب جرائم متعدد شده است. جرم

ترین این ساده و کاربردی« جاهرجرم هرجا اصوالً همان»شود : گونه اعمال میاگر متهم مرتکب یک جرم شده باشد، قاعده اصلی صالحیت محلی این 

باشد. در این حالت، صالحیت محلی دادگاه صالح به لحاظ وقوع یک فقره جرم در حوزه ئاتی میتعریف از صالحیت محلی است و بقیه نکات درواقع همراه با استثنا

 شود. قضایی آن احراز می

محل، ، هر جرمی در هر محلی رخ بدهد، اصوالٌ مراجع قضایی همان 515و   514و بند الف آن و صدر ماده  119در این حالت ساده وفق صدر ماده  

 حکم قانون) مانند قواعد خاص صالحیت محلی یا صالحیت شخصی بر اساس سمت مرتکب(صالحیت محلی رسیدگی به جرم ارتکابی را دارند مگر به

 را هم بپرسید. سؤال دوم این استحال اگر پاسخ سؤال اول، ارتکاب جرائم متعدد از سوی متهم باشد، باید برای تعیین مرجع صالح حداقل دو سؤال دیگر  

رسیدگی به آن  ،های قضایی مختلف و سؤال سوم هم این است که آیا از حیث صالحیت ذاتیاند یا در حوزهکه آیا جرائم متعدد ارتکابی در یک حوزه قضایی واقع شده

ار دارد. به عبارت خالصه سؤال سوم این است که آیا صالحیت ذاتی های مختلف قراست یا در صالحیت ذاتی دادگاه جزائیجرائم متعدد در صالحیت یک دادگاه 

 جرائم ارتکابی یکسان هست یا نیست.

حال اگر شخصی مرتکب چند جرم با صالحیت ذاتی یکسان در یک حوزه قضایی شود، موضوع شبیه حالتی است که یک جرم در یک حوزه قضایی واقع  

های کیفری در اینجا صالحیت محلی همه جرائم یکسان است. اما برحسب سؤال سوم، اگر صالحیت ذاتی آنها یکسان باشد، همه با هم در یکی از دادگاهشده باشد زیرا 

 شود.حسب مورد( رسیدگی می 234ماده وفق آن شهرستان )

در یک حوزه قضایی شود، اما بازهم در اینجا صالحیت محلی همه جرائم یکسان است اما  حال اگر شخصی مرتکب چند جرم با صالحیت ذاتی مختلف 

(. اما برای صدور کیفرخواست، 216شود، از ابتدا تفکیک نمود)ماده باید جرائم نظامی را از جرائم عمومی و انقالب که در دادسرای عمومی و انقالب باهم رسیدگی می

مربوط رسیدگی شود.  جزائیهای طور جداگانه در دادگاهشود تا بهباصالحیت ذاتی مختلف، کیفرخواست جداگانه صادر می جزائیگاه باید برای هر داد 264وفق ماده 

 آید.بعدی شرح این ماده می ۀشود که در نکتتعیین می 514مختلف طبق ماده  جزائیهای در این حالت نیز ترتیب رسیدگی این دادگاه
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هاست یعنی پرونده« تفکیک» 514اما اگر متهم مرتکب چند جرم باصالحیت ذاتی مختلف در چند حوزه قضایی مختلف شود، حکم اولیه مقنن در ماده   

ه شود اید پرسیدب و ترتیب رسیدگی به هر جرم در دادگاه با صالحیت ذاتی مربوط خودش. حال سؤال چهارمی که برای تعیین صالحیت محلی« جدا جدا»رسیدگی 

 «اول کجا؟ »این است که 

و مفهوم  514و 514)ماده  شود.مربوط و به تفکیک در حوزه قضایی محل وقوع رسیدگی می جزائیگوید به هر جرم در دادگاه می 514توضیح اینکه ماده  

515) 

های مختلف مشخص شود. د سؤال پنجم را از خود بپرسید تا ترتیب رسیدگی به جرائم با صالحیت ذاتی مختلف در محلبرای پاسخ به سؤال چهارم بای 

 سؤال پنجم این است که آیا درجه مجازات قانونی آن جرائم مختلف، یکسان هست یا نیست؟

ز حیث کم و کیف مجازات قانونی یکسان نباشند، متهم جداگانه و ابتدا در دادگاه محل وقوع های مختلف ااگر جرائم با صالحیت ذاتی مختلف در محل

: اهمّ، مهمّ، غیرمهم / 514ترتیب رسیدگی طبق صدر ماده » شود. جرم اهمّ و سپس در دادگاه محل وقوع جرم مهم و سپس در محل وقوع جرم غیرمهم محاکمه می

 «رمز: = آمغ

های مختلف از حیث کم و کیف مجازات قانونی یکسان باشند، جداگانه و ابتدا در دادگاه انقالب و سپس اما اگر آن جرائم باصالحیت ذاتی مختلف در محل 

ی/ کیفری )البته یا همه یک یا : انقالب/ نظام514ترتیب رسیدگی طبق ذیل ماده » شود. یک یا دو( محاکمه میدر دادگاه نظامی و سپس در دادگاه عمومی)کیفری

 .(-542+( یا همه با وحدت قاضی)542ها با تعدد قاضی هستند)در این حالت یا همه دادگاه« هم دو( : رمز = آنک

ف از بند ب و بند ب از بند پ و در بند پ و بندهای آن رجوع کنیم. بدین ترتیب که بند ال 542های قانونی باید به ماده برای تعیین اشدّ و اخف مجازات

، به ترتیب از 6به درجه  2از درجه  13و تعزیرات هم به ترتیب طبق ماده  1مجازات قطع عضو حدی از مجازات قصاص عضو و این دو مجازات بند پ از تعزیر درجه 

 هم اشد هستند.

و سوم و حالتی که متهم  مرتکب چند جرم باصالحیت ذاتی یکسان در یک حوزه قضایی شده است. چنانکه در  گردیم به سؤال دومحال دوباره برمی

، دادگاه صالح به جرم اهمّ یا دارای 514ماده  2و  1های قانونی آن جرائم یکسان باشد و چه نباشد، طبق تبصره اشاره کردیم در این حالت، چه مجازات 254نکته 

 کند. ها، به همه جرائم ارتکابی متهم رسیدگی می( در همان محل وقوع آن314تعبیر ماده  صالحیت باالتر)به

چنین  743در اینجا صالحیت ذاتی و محلی یکسان است و تنها ممکن است صالحیت نسبی فرق کند که دو تبصره مذکور با الهام از رأی وحدت رویه 

 .اندحکمی مقرر نموده

« رسیدگی توأمان» 515و  514اما اگر متهم مرتکب چند جرم باصالحیت ذاتی یکسان، در چند حوزه قضایی مختلف واقع شود، حکم اولیه مقنن در ماده  

 «کجا؟»حال سؤال چهارمی که برای تعیین صالحیت محلی باید پرسیده شود این است که «. یکجا»است یعنی

صالحیت محلی برای رسیدگی توأمان و یکجا به همه جرائم « کجا»برای پاسخ به سؤال چهارم باید سؤال پنجم را از خود بپرسید تا مشخص شود دادگاه 

اول، تکراری است و این است که آیا درجه اند را دارد. سؤال پنجم مثل سه سؤال متعدد با صالحیت ذاتی یکسان متهم که در چند حوزه قضایی مختلف حادث شده

 مجازات قانونی آن جرائم مختلف، یکسان هست یا نیست؟

وقوع  لاگر جرائم متعدد با صالحیت ذاتی یکسان و ارتکابی در چند حوزه قضایی مختلف، از حیث کم و کیف مجازات قانونی یکسان نباشند، دادگاه مح

 کند و در این مرحله دستگیری متهم یا محل ابتدایی شروع به تعقیب متهم دیگر اهمیت ندارد.به همه جرائم ارتکابی متهم توأمان و یکجا رسیدگی میجرم اهمّ، 

شود فاکتور تعیین صالحیت محلی توجه می عنواندیگر تنها وقتی به محل دستگیری متهم و در آخر به محل ابتدایی شروع به تعقیب متهم بهعبارتبه 

دادگاه محل وقوع جرم اهمّ به همه  515( و اال وفق ماده 514که مجازات جرائم متعدّد باصالحیت ذاتی یکسان، از حیث مجازات قانونی هم یکسان باشد)ذیل ماده 

 کننده تعقیب متهم باشد. صالح است ولو محل دستگیری نباشد یا آخرین شروع

 هاما اگر پاسخ سؤال پنجم این باشد متهم مرتکب چند جرم باصالحیت ذاتی یکسان، در چند حوزه قضایی مختلف لکن با مجازات قانونی یکسان شد

 است؟ های مختلف محل وقوع جرم دستگیر شده است یا نشده رسد. آیا متهم در یکی از آن حوزهاست، نوبت به دو سؤال دیگر می

های مختلف محل وقوع جرم دستگیر شده است، مراجع قضایی همان حوزه محل دستگیری اگر پاسخ سؤال ششم این باشد که متهم در یکی از آن حوزه  

 صالح به رسیدگی به همه جرائم باصالحیت ذاتی یکسان متهم هستند.

یک از جرائم متهم هم نباشد نیز صالح نظر برخی مؤلفان دادرسی کیفری، مبنی بر اینکه حتی اگر محل دستگیری در این حالت، محل وقوع هیچ بنابراین،

 است، منطبق با قواعد و قانون نبوده و نیست.
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به صالحیت « دادسرای محل دستگیری متهم»توسط « ر قرار عدم صالحیتصدو»صراحت سخن از که به 117شاید علت سکوت ایشان در تفسیر ماده  

نشان از اجتهاد نادرست و برخالف نص  514کند، به معنای عدول ایشان ازنظر نادرست خویش باشد. هرچند تفسیر ایشان از ماده می« دادسرای محل وقوع جرم»

 آنان دارد. 

ششم این باشد که شخصی مرتکب چند جرم باصالحیت ذاتی یکسان و درجات مجازات یکسان در چند حوزه قضایی مختلف شده و اما اگر پاسخ سؤال  

اریخ حسب ت گوید سؤال آخر را بپرسید: کدام مرجع قضایی ابتدا شروع به تعقیب مرتکب کرده است؟ هر مرجع قضایی کهمی 514دستگیر هم نشده است، ذیل ماده 

 دا شروع به رسیدگی نموده باشد، صالح به رسیدگی به همه جرائم متهم در این فرض است. ابت ارجاع،

کننده صالحیت محلی مرجعی است که جرمی در خارج از حوزه  قضایی آن واقع شده ولی در حوزه ، بیانقاعده فرعی از قواعد عام صالحیت محلی

 باشد.در آنجا مقیم میمتهم ( 5متهم در آن حوزه دستگیر یا  (2یا ( کشف شده 1قضایی آن مرجع 

در این موارد، قاضی باید ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم کند و اگر محل وقوع جرم تا ختم رسیدگی وی مشخص نشود، ازنظر 

 (116و ماده  119)بند ب و پ ماده  کند. رای مقتضی صادرموضوع، مقنن فرعاً صالحیت محلی دارد و باید در خصوص 

صالحیت  باید قرار عدم محل وقوع جرم مشخص شد، ،246ۀ مذکور در نکته گانسه کند که اگر در مواردتصریح می 117برخالف قانون قبل، مقنن در ماده  

 باشد.  و قضاوت های وکالتتواند دیگر پاسخ درست آزمونماند و به خاطر تعارض با نص نمیباقی نمی 243نظر مخالف در نکته یبراوجهیوصفو با اینشودمحلی صادر

مرجع  ، مرجع دارای صالحیت محلی مشخص است اما به جهات استثنایی و خاص مقرر در قانون، صالحیت محلی ازدر قواعد خاص صالحیت محلی

 شود.به مرجعی که در حالت عادی، فاقد صالحیت محلی برای رسیدگی به آن جرم است، احاله)احاله عام یا خاص( یا اضافه)صالحیت اضافی( میواخذصالح محلیذی

شود. جهات انجام می 424تا 416نقالب و نظامی طبق مواد ها و دادسراهای عمومی و ااولین مصداق این قواعد خاص است. که در دادگاه احاله کیفری 

آ.و.ر داریم  54آمده است. یک مورد احاله خاص هم در ماده و تبصرة آن  424و جهات و تشریفات احاله خاص در ماده  416و تشریفات آن ماده  413احاله عام ماده 

 رسیم.که جلوتر بدان می

عام در جرائم عمومی و انقالب از دادسرای شهرستانی در یک استان به دادسرای شهرستان دیگری در همان استان، انجام احاله منوط به در احاله  

کل رئیس شعبه اول تجدیدنظراستان، رئیس درخواست دادستان عمومی و انقالب شهرستان مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان با آن درخواست است.

 دادگستری استان است. 

عرض دیگری در همان استان، انجام احاله هم جزائیهای شهرستانی در یک استان به دادگاه جزائیهای در احاله عام در جرائم عمومی و انقالب از دادگاه 

 ه تجدیدنظراستان با آن درخواست است.رئیس حوزه قضایی شهرستان مبدأ و موافقت شعبه اول دادگادرخواست منوط به 

یا اطفال و نوجوانان( در شهرستان  2عرض آن )کیفریهم جزائیهای در احاله عام از دادگاه عمومی بخش در یک استان به دادگاه بخش دیگر یا دادگاه

 بخش مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان با آن درخواست است. رئیس حوزه قضایی درخواست دیگر همان استان، انجام احاله منوط به

ت به درخواس در احاله عام در جرائم عمومی و انقالب از دادسرای شهرستانی در یک استان به دادسرای شهرستان دیگری در استان دیگر، انجام احاله منوط 

 هرستان مبدأ و موافقت دیوان عالی کشور با آن درخواست است.دادستان عمومی و انقالب ش

عرض دیگری در استان دیگر، انجام احاله هم جزائیهای شهرستانی در یک استان به دادگاه جزائیهای در احاله عام در جرائم عمومی و انقالب از دادگاه 

 ستان مبدأ و موافقت دیوان عالی کشور با آن درخواست است.رئیس حوزه قضایی شهردرخواست  منوط به

یا اطفال و نوجوانان( در شهرستان  2عرض آن )کیفریهم جزائیهای در احاله عام از دادگاه عمومی بخش در یک استان به دادگاه بخش دیگر یا دادگاه 

 رئیس حوزه قضایی بخش مبدأ و موافقت دیوان عالی کشور با آن درخواست است. استدرخو دیگر استان دیگر، انجام احاله منوط به

از دادسرای نظامی استانی به دادسرای نظامی استان دیگر منوط به درخواست دادستان نظامی  416احاله عام در سازمان قضایی نیز طبق تبصره ماده 

های نظامی استانی دیگر، منوط به درخواست رئیس سازمان قضایی استان مبدأ و در هردو مورد، موافقت رئیس ی نظامی استانی به دادگاههااستان مبدأ و از دادگاه

 سازمان قضایی)کل کشور( با آن درخواست است.

به درخواست رئیس قوه قضائیه  424ر جرائم عمومی و انقالب نیز طبق ماده احاله خاص هم مانند احاله عام در جرائم مختلف امکان دارد. احاله خاص د 

 یا دادستان کل کشور و موافقت دیوان عالی کشور است. 

گاه ویژه روحانیت به تشخیص رئیس سازمان قضایی)کل کشور( و احاله خاص در دادسرا و داد 424احاله خاص در سازمان قضایی نیز طبق تبصره ماده  

 آ.و.ر.( در این دو مورد اخیر، درخواست احاله و موافقت با آن شرط نیست.  54به تشخیص دادستان منصوب  است. )م
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( 2(  512و  511ه( تعدّد متهم)ماد1مصداق دوم از قواعد خاص صالحیت محلی، صالحیت اضافی است که با کمی تسامح خود دارای سه مصداق است.  

 (. 24تا 3(تعدّد دعاوی ناشی از جرم ) مواد 5( 514و  515تعدّد اتهام )ماده

 خورد. علت تسامح در نکته قبل آن است که در برخی مصادیق صالحیت اضافی، عالوه بر صالحیت محلی، صالحیت ذاتی هم استثنا می 

)در تعدد متهم( که عالوه بر تغییر صالحیت محلی، به لحاظ تغییر نوع دادگاه، صالحیت ذاتی هم تغییر می 512)در تعدد دعاوی( و  13الً در ماده مث

 کند. البته این حالت استثنایی در مورد تعدّد اتهام وجود ندارد.

 شود. های ویژه روحانیت رسیدگی میرکاء و معاونین و مرتبطین متهم روحانی نیز در دادسراها و دادگاهآ.و.ر. به اتهام ش 51به استناد ماده 

 ها معاونت یا شرکت در جرم متهم روحانی نیست اما به جرم متهم روحانی ارتباط دارد.مراد از مرتبطین کسانی هستند که جرم ارتکابی آن

دادگاه  مثالً روحانی جعل یا سرقت کرده و غیرروحانی از آن سند مجعول استفاده یا مال مسروقه را تحصیل کرده است. این امر اختصاص به دادسرا و 

 ویژه روحانیت دارد و بس. 

عنی یحیت محلی ابتدا باید بر اساس تعدّد متهم و سپس بر اساس تعدّد اتهام تعیین شود. اگر در سؤالی تعدّد متهم و اتهام هر دو مورد سؤال باشد، صال  

رود و این دادگاه به جرائم دیگر شریک و معاون که از صالحیت ذاتی و نیز صالحیت نسبی یکسان )یا پائین تر( با جرم یمابتدا شریک و معاون به دادگاه متهم اصلی 

 یز باید رسیدگی کند.  متهم اصلی برخوردار باشند ن

تواند در همان دادگاه جزائی رسیدگیآ.د.م(، می 11در تعدّد دعاوی ناشی از جرم، مدعی خصوصی بجای طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده)ماده  

 .طرح کندم را کننده به اتهام متهم، دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم

بجای  جزائیشود. طرح دعوی ضرر و زیان در دادگاه تبع دعوای عمومی ناشی از جرم میموجب تغییر صالحیت محلی در دعوای خصوصی بهامر این 

 را که فراموش نکردید. 153و  147دادگاه حقوقی، تغییر صالحیت ذاتی را هم در خود دارد. در این خصوص نکته 

 ؛خوریم که دو مرجع قضایی از حیث صالحیت ذاتی و محلی یکسان هستندپس از احراز صالحیت ذاتی و محلی، به مواردی در رویه قضایی و قانون برمی 

ه در نکته برویم ک صالحیت نسبیاما صالحیت و حدود وظایف و اختیارات قانونی آنها یکسان نیست. در این موارد باید به سراغ نوع سوم صالحیت کیفری یعنی 

 تعریف آن گذشت. 121تا  119

( 2( و 542و  541ناظر بر ماده  365نسبت به هم )ماده  یک و دوی( صالحیت دادگاه نظام1در حال حاضر در مراجعِ قضاییِ جزائی اختصاصیِ بدوی  

( 5( و در میان مراجعِ قضاییِ جزائی عمومیِ بدوی، 513و  544ه نوجوانان در مورد نوجوان بزهکار نسبت به هم)ماده یک ویژدادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری

 های بدوی است.یک و دو نسبت به هم، سه مصداق از صالحیت نسبی کیفری در دادگاههای کیفریصالحیت دادگاه

ها اعم از نظامی و غیرنظامی های کیفری شهرستانر مرحله تحقیقات مقدماتی است نه محاکمه و بین دادسراها و دادگاهمصداق چهارم صالحیت نسبی د

و  549و 263یعنی در مواد  دهندشهرستان، تحقیقات مقدماتی را خود مستقیماً انجام می جزائیهای که دادگاهاست و ویژة روحانیت در مواردی  -16+ و 16و اعم از 

 . این نوع صالحیت نسبی در حوزه قضایی بخش که مرجع قضایی بنام دادسرا ندارد، منتفی است. 544

انقالب یک و دو و یا دادگاه یفریهای کدادسرای عمومی و انقالب و دادگاه هم بینحالت فوق یعنی تقسیم صالحیت نسبی در انجام تحقیقات مقدماتی 

ها )دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه اطفال و نوجوانان یا های اختصاصی آنها، بین دادسراهای اختصاصی)ویژه روحانیت، ویژه نوجوانان و نظامی( و دادگاهدر شهرستان

+  396آ.و.ر و مواد  32)هستند.کیفریدادرسیدر موارد سکوت تابع عمومات آیین هاحسب مورد( نیز وجود دارد. زیرا آنهای نظامیویژة نوجوانان و دادگاهیککیفری

946) 

کند. زیرا شرط اعمال صالحیت نسبی، ( چون اساساً دادسرا نداریم، پس دو مرجع نداریم و این حالت صدق نمی233لکن در حوزه قضایی بخش )ماده  

ا یک م ،بخشقضایی  حوزة دو کیفری باهم اختالف کنند. دردگی مقدماتی یا بدوی یا درجهوجود دو مرجع باصالحیت ذاتی و محلی یکسان است که در مورد رسی

 مرجع قضایی بنام دادگاه عمومی بخش بیشتر نداریم.

میزان مجازات قانونی)تعزیر  544 عفت یا غیر آن( و در مادهنوع جرم)منافی 549در تقسیم صالحیت نسبی در مورد انجام تحقیقات مقدماتی، در ماده  

)به شرح دو  جزائیهای کننده صالحیت نسبی بین دادسرا و دادگاهسال و بیشتر( تقسیم 13سال یا  13سن مرتکب)کمتر از  263یا غیر آنها( و در ماده  6و  7درجه 

 نکته قبل( برای رسیدگی مستقیم است.

( صالحیت دادگاه تجدیدنظراستان برای تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری غیرقطعی صادره از دادگاه1نیز  جزائیهای آرای دادگاه در مرحلۀ اعتراض به 

ن نسبت ( و صالحیت دادگاه تجدیدنظر ویژة اطفال و نوجوانان برای تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه اطفال و نوجوانا2دو و دادگاه انقالب با وحدت قاضی های کیفری
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دو، نسبت به دیوان عالی کشور و به ترتیب، ( صالحیت دادگاه تجدیدنظر نظامی برای تجدیدنظرخواهی از آرای دعاوی در صالحیت دادگاه نظامی5به نوجوانان بزهکار و 

یک، حسب مورد سه یژه نوجوانان و دادگاه نظامییک ویک و دادگاه انقالب با تعدد قاضی، دادگاه کیفریخواهی از آرای کیفری غیرقطعی دادگاه کیفریدر فرجام

 دو کیفری است.مصداق دیگر از صالحیت نسبی منتهی در رسیدگی درجه

عمومی  لدادگاه تجدیدنظراستان به دلی نسبت بهاما صالحیت دادگاه تجدیدنظر نظامی، تجدیدنظر ویژه روحانیت و تجدیدنظر ویژة اطفال و نوجوانان 

صالحیت ذاتی آنان از حیث نوع اختالف در مصداق  دو(درجهها )بودن مرجع اخیرالذکر و اختصاصی بودن سه مرجع نخست، علیرغم یکسان بودن درجه رسیدگی آن

 صالحیت نسبی. اختالف در مرجع رسیدگی است و نه

شود نسبت به دعاوی کیفری که در صالحیت ذاتی مهم در اینجا آن است که عام بودن مراجع عمومی سبب مینکته بسیار  224تا  245با توجه به نکات   

 منتفی باشد. از حیث نوع مرجع رسیدگی کند، اختالف در صالحیت ذاتی ها هم رسیدگی میمراجع دیگری است اما آن مرجع عمومی به لحاظ عام بودن، به آن

دو به جرائم یک ویژه نوجوانان است، صالحیت رسیدگی درجهیک و دادگاه کیفریخواهی از آرای بدوی دادگاه نظامیمثالً دیوان عالی که مرجع فرجام 

ختالف ان نسبت به نوجوانان بزهکار، انظامی و جرائم نوجوانان بزهکار را هم دارد و لذا بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر نظامی یا تجدیدنظر ویژة اطفال و نوجوان

 در صالحیت ذاتی از حیث نوع وجود ندارد بلکه اختالف در صالحیت نسبی وجود دارد.

ه مرجع رجو د دعوی و نوع و نوع مرجع رسیدگی توضیح اینکه مراجع قضایی مذکور در نکتۀ قبل هر دو، در رسیدگی به دعاوی کیفری مربوط، در صنف 

 کننده صالحیت ذاتی دادگاه است، یکسان هستند و بنابراین صالحیت ذاتی یکسان دارند. فاکتور اصلی تعیین چهاررسیدگی که 

ای باصالحیت ذاتی و هشده در یک محل، صالحیت محلی یکسانی هم دارند، پس تقسیم صالحیت بین این دو دسته از دادگاهچون نسبت به جرم واقع

 هاست نه صالحیت ذاتی. کننده صالحیت نسبی آنمحلی یکسان بر اساس نوع جرم یا میزان مجازات یا سن مرتکب، تعیین

ومی و دارای صالحیت ذاتی ولی هر دو مرجع را عم« دوشعبه تخصصی از دادگاه کیفری»یک را حال برخی مؤلفان دادرسی کیفری، دادگاه کیفریبااین

 دانند!!! و این امر نه در قانون نه در دکترین و نه در رویه قضایی قائل ملتزم و عامل ملتفت ندارد.یکسان می

( قصاص 4( قطع عضو 5( حبس ابد 2( سالب حیات 1ها سال عادی که مجازات قانونی آنرسیدگی به جرائم عمومی اشخاص بزرگ 542طبق ماده  

( مطبوعاتی با هر میزان مجازات، در صالحیت 2( سیاسی و 1باشد و نیز رسیدگی به جرائم  5تا  1( تعزیر درجه 3عضوی که دیه آن بیش از نصف دیه کامل است 

 یک است.دادگاه کیفری

 شوند.یک رسیدگی میباشند، در دادگاه نظامی 542های ماده ضایی دارای مجازات، چنانچه جرائم در صالحیت سازمان ق365طبق ماده 

، 365دو است. طبق ماده نشود، در صالحیت دادگاه کیفری 542سال عادی که مشمول ماده ، رسیدگی به جرائم عمومی اشخاص بزرگ541طبق ماده 

 شوند. دو رسیدگی مینباشند، در دادگاه نظامی 542های مقرر در ماده قضایی مشمول مجازاتچنانچه جرائم در صالحیت سازمان 

های ماده باشد، در دادگاه انقالب با تعدّد قاضی و اگر مشمول مجازات 542(  مشمول ماده 545اگر مجازات جرائم انقالب)به شرح ماده  237طبق ماده 

ه انقالب در عمل و شوند. لذا صالحیت این دو دادگاه یکسان بوده و صالحیت نسبی در دادگاند، در همان دادگاه انقالب ولی با وحدت قاضی رسیدگی مینباش 542

 قضایی نداریم. ف در تشکیالتنداریم و رسیدگی با تعدد یا وحدت قاضی مربوط به تشکیالت قضایی است و اختال یک و دودادگاه انقالب و مااستمنتفیدر رویۀ قضایی

است منتهی مقنن چنین نامی بر آن ننهاده است و علیرغم تفاوت صالحیت نسبی، دادگاه  دو درواقع دادگاه انقالب با وحدت قاضی همان دادگاه انقالبِ 

تشکیالت و صالحیت جدا از هم ندارند که اختالف در  یک و دویفریه مختلف دادگاه کانقالب، با وحدت یا تعدّد قاضی، صالحیت یکسان دارند و همانند دو شعب

 صالحیت نسبی داشته باشند.

نوجوانان دو و انقالب دو به شرح فوق، توسط نوجوان انجام شود، در صالحیت دادگاه اطفال و اگر جرائم در صالحیت دادگاه کیفری  544و  236طبق ماده  

 است. اطفال و نوجوانان ، در صالحیت دادگاه -542+ و چه 542است. لکن جرائم عمومی و انقالب ارتکابی اطفال بزهکار، چه 

یک در صالحیت دادگاه کیفرییک و انقالب با تعدد قاضی به شرح فوق، توسط نوجوان انجام شود، اگر جرائم در صالحیت دادگاه کیفری  513طبق ماده 

و نسبت به اطفال بزهکار،  ویژه نوجوانان است. صالحیت این دادگاه و دادگاه اطفال و نوجوانان نسبت به هم در مورد نوجوانان بزهکار، مصداقی از صالحیت نسبی

 است. مصداقی از صالحیت ذاتی از حیث نوع مرجع رسیدگی

)دادگاه  شود، تجدیدنظرخواهی نام دارد و در دادگاه تجدیدنظر مربوطنمی 542ها مشمول ماده به آرای دادگاه بدوی که جرائم مورد رسیدگی آناعتراض  

ها مشمول ماده ی آنشود. اعتراض به آرای دادگاه بدوی که جرائم مورد رسیدگانجام می (تجدیدنظراستان یا تجدیدنظر نظامی یا تجدیدنظر ویژه اطفال و نوجوانان
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 حخواهی نام دارد که مطلقاً برعهده دیوان عالی کشور است. صالحیت آن سه دادگاه تجدیدنظر نسبت به دیوان عالی کشور در این موارد، به شرشود، فرجاممی 542

 هاست.مصداق صالحیت نسبی آن 121تا  119نکته 

وجود ندارد، صالحیت نسبی هم وجود ندارد و به کلیه جرائم عمومی و انقالب  542چون تفاوتی بین شمول یا عدم شمول ماده در مورد طفل و روحانی  

+ و چه 542در دادگاه اطفال و نوجوانان و به کلیه جرائم عمومی و انقالب )و نیز در آزمون و رویه قضایی، به جرائم نظامی( روحانی چه  -542+ و چه 542طفل چه 

 شود.در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی می -542

تنها در مرحلۀ بدوی که در مرحله اعتراض به آرای بدوی هم وجود ندارد و مرجع در مورد طفل و روحانی به دلیل مذکور در نکته قبل، صالحیت نسبی نه

(  است و مرجع تجدیدنظر کلیه آرای دادگاه 446تا444اطفال بزهکار دادگاه تجدیدنظر ویژه اطفال و نوجوانان)م تجدیدنظر کلیه آرای دادگاه اطفال و نوجوانان نسبت به

 آ.و.ر( است. 31تا  43ویژه روحانیت، دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت)م 

رحله اعتراض به رأی بدوی هم صالحیت نسبی خواهد بود و اال فال. نتیجه اینکه طفل دیگر اگر در مرحله بدوی، صالحیت نسبی باشد، حتماً در معبارتبه 

خواهی در دیوان عالی کشور را ندارند و صالحیت دادگاه تجدیدنظر ویژه اطفال و نوجوانان نسبت به آرای مربوط به اطفال بزهکار و روحانی بزهکار، مطلقاً امکان فرجام

 است. مرجع رسیدگی ر ویژه روحانیت نسبت به دیوان عالی کشور، مصداق اختالف در صالحیت ذاتی از حیث نوعو نیز صالحیت دادگاه تجدیدنظ

نتفی ب مدر قانون، عمالً در دادگاه انقالب، صالحیت نسبی نداریم و صدور قرار عدم صالحیت نسبی در دادگاه انقال یک و دوگذاری انقالب به دلیل عدم نام 

یا دادگاه انقالب با تعدّد قاضی و یا انقالب دو یا دادگاه انقالب با وحدت قاضی و  یکاست نه دادگاه انقالب « دادگاه انقالب»است. زیرا شعب دادگاه انقالب، عنوانشان 

 صرفاً برای تفهیم مطلب و اختصار در بیان است. یک و دواستفاده ما از اصطالح انقالب 

قاضی دیگر به آن ارجاع شود، باید به مقام ارجاع اعالم شود تا دو  542های شود و پرونده مشمول مجازاتاگر شعبه دادگاه انقالب با یک قاضی اداره می

 شود.گونه حل میب اینبه شعبه اضافه شده و با تعدّد قاضی رسیدگی کنند و مشکل صالحیت نسبی در دادگاه انقال 239ماده  2طبق تبصره 

های کیفری عمومی آمد، صالحیت نسبی در سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز داریم که همانند دادگاه 179که  متن آن در نکته  365با توجه به ماده  

 بی در سازمان قضایی کمی متفاوت است. حل اختالف در صالحیت نس 941و  944)اعم از بدوی و تجدیدنظر( است لکن طبق ماده 

 « یک متّبع است.استان، نظر دادگاه نظامیدو در حوزه قضائی یک دادگاه نظامییک وصالحیت بین دادگاه نظامیصورت اختالف دردر:» 944ماده صدرطبق

جنگ در حوزه قضائی یک دو زمانجنگ و دادگاه نظامییک زماناختالف در صالحیت بین دادگاه نظامیدر صورت :» 944همچنین طبق ذیل ماده  

 « االتباع است.جنگ الزمیک زماناستان، نظر دادگاه نظامی

مراجع قضائی نظامی در یک حوزه قضائی، نظر دادگاه  جنگ با سایرنظامی زمان در صورت اختالف در صالحیت بین دادگاه:»  941همچنین طبق ماده  

 « جنگ متّبع است.نظامی زمان

الذکر در دو حوزه قضایی مختلف باشد، بخاطر استانی بودن حوزه ، بدیهی است که اگر اختالف بین مراجع فوق941و  944در سه نکته قبلی و در مواد  

 با دیوان عالی کشور است. 1573ق.آ.د.م. 27حل اختالف بین دو مرجع در دو استان بوده و در چنین حالتی، حل اختالف طبق ماده قضایی سازمان قضایی، 

و، صالحیت دو کیفری. از دیگر سپس صالحیت نسبی هم در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی وجود دارد هم در مرحله رسیدگی بدوی و هم رسیدگی درجه  

 نسبی هم در مراجع قضایی جزائی عمومی هست هم در مراجع قضایی جزائی اختصاصی.

یک ویژه اطفال و نوجوان در صورت تشکیل، علیرغم اینکه شعبه یک در رسیدگی به جرائم بزرگساالن، نسبت به دادگاه کیفریاما صالحیت دادگاه کیفری

 ها از حیث نوع است. یک است، به دلیل تفاوت در نوع مرجع رسیدگی، مصداق اختالف در صالحیت ذاتی آنکیفری تخصصی از دادگاه

نسبی  یک ویژه نوجوانان در مورد نوجوانان بزهکار با دیگر مصادیق صالحیتتفاوت صالحیت نسبی موجود بین دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری 

ازنظر صالحیت یک دادگاه « یک ویژه نوجواندادگاه کیفری»است اما  با تشکیالت خاص خود یک دادگاه اختصاصی« دادگاه اطفال و نوجوان»آن است که خود 

 یک( است. ای تخصصی از یک مرجع عمومی )دادگاه کیفریاختصاصی اما ازنظر تشکیالت شعبه

( که ازنظر صالحیت اختصاصی هستند اما ازنظر تشکیالت، 444( و دادگاه تجدیدنظر ویژه اطفال و نوجوانان)م263طور که دادسرای ویژه نوجوانان)مهمان

 هستند. (دادسرای عمومی و انقالب شهرستان یا دادگاه تجدیدنظراستانبه ترتیب :  ) ای تخصصی از یک مرجع عمومی و عامشعبه

دو، یک، کیفریهای کیفری دیگر)کیفرییک ویژه نوجوانان نسبت به صالحیت دادگاهاما صالحیت دادگاه اطفال و نوجوانان و نیز صالحیت دادگاه کیفری

تی از حیث نوع مرجع رسیدگی است نه های نظامی و ویژه روحانیت( به لحاظ تفاوت در نوع مرجع رسیدگی، مصداقی از اختالف در صالحیت ذاانقالب و دادگاه

 اختالف در صالحیت نسبی. 
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های غیرتخصصی توان پروندهیعنی به شعب تخصصی می«ها نیست.ها به آنتخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده» 513ماده  1طبق تبصره  

 و اال فلسفه وجودی شعب تخصصی زیر سؤال است.« های تخصصی به شعب غیرتخصصی بشودباید مانع از ارجاع پرونده تشکیل شعب تخصصی قاعدتاً»ارجاع کرد اما 

 ها به دعاویهستند. یعنی رسیدگی تخصصی آن« شعب عمومی و عام»گفته، پیش« مراجع عمومی و عام»درواقع به بیان ما، این شعب تخصصی، همانند 

 ها به دعاوی کیفری عمومی نیست.کیفری اختصاصی، مانع صالحیت عام رسیدگی آن

های تخصصی با مقام ارجاع است نه مرجع عالی حل اختالف. کار است و حل اختالف در رسیدگیرسیدگی تخصصی یک امر اداری و نوعی تقسیم

، مصداق عینی این امر است. 1533نحوه حل اختالف در صالحیت و حدود صالحیت نواحی مختلف دادسرای تهران مصوب تهران در خصوص  یدستورالعمل دادستان

  پاسخ این سؤال است. 4لذا گزینه 

جرائمی که » مجمع تشخیص: 1575های نظامی مصوب قانون تعیین حدود صالحیت دادسراها و دادگاه 2با توجه به عدم نسخ صریح یا ضمنی ماده   

اند، و نیز ]کلیه[ جرائم اسرای بیگانه در مدت اسارتشان در کشور، در سازمان قضایی نیروهای مسلح اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح ، در مدت اسارت مرتکب شده

 .جرائم این افراد استمرجع رسیدگی به کننده صالحیت ذاتی این ماده تعیین« شود.رسیدگی می

شود و استثنائاً در اینجا استثنایی است بر صالحیت ذاتی و نه محلی. زیرا مصداقی از تخصیص شامل کلیه جرائم مذکور در این ماده می« جرائم»اطالق واژه  

 صالحیت شخصی بر اساس شخصیت مرتکب است. 

شود. ثانیاً جرائم عمومی و انقالب اسرای نظامی ایرانی، بجای دادگاهماده شامل اسرای ایرانی غیر عضو نیروهای مسلح یا غیرنظامی نمیدرنتیجه اوالً این  

الحاقی  3اصالحی دادإستان و تبصره  4آن و تبصره  1و تبصره  337شود. این ماده را باید در کنار ماده های عمومی و انقالب در سازمان قضایی رسیدگی می

 دادإستان!!!!!! با هم بخوانید. افتاد؟!

به اتهامات نظامیانی که در خارج » گوید:شود که میتعیین می 32ق.آ.د.ک. 336صالحیت محلی رسیدگی به جرائم اسرای ایرانی نظامی نیز طبق ماده  

ها را داشته باشند، چنانچه از جرائمی باشد که های ایران صالحیت رسیدگی به آند و مطابق قانون، دادگاهاز قلمرو حاکمیت جمهوری اسالمی ایران مرتکب جرم شون

 «شود.در صالحیت سازمان قضائی است، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می

ماده  طبقو صالحیت محلی آن  (- 542نوع جرم)عمومی یا انقالب( و میزان مجازات آن )+صالحیت ذاتی رسیدگی به جرائم اسرای ایرانی غیرنظامی حسب 

 شود.  تعیین می 519

 216 و515،264ناظر بر ماده  396های نظامی با توجه به صالحیت اختصاصی این دادگاه و ماده قانون تعیین حدود صالحیت دادسرا و دادگاه 1اما ماده  

ماده  1، نسخ ضمنی شده است. البته نظر مخالف به استناد تبصره 923در ماده « مرتکب جرم دیگری از همان نوع»مبنی بر لزوم رعایت صالحیت ذاتی و نیز عبارت

شده حین رسیدگی غیرنظامی کشفلکن تبصره مذکور در مورد جرائم عمومی و انقالب حین خدمت نظامیان است نه جرائم  ؛)اذن مقام معظم رهبری( هم هست 337

 را دوباره بخوانید.   135تا  146مورد سازمان قضایی مجاز به رسیدگی است و نه صالح به رسیدگی. برای درک این تفاوت ظریف نکته و در اینهای نظامیدادسرا و دادگاه

اند لکن اند و نسبت به جرائم عمومی و نظامی نسخ ضمنی شدهآن آمده 2و تبصره  547، در متن ماده واحده تفسیر آناین قانون و ماده 5همچنین ماده  

 در خصوص جرائم انقالب افسران سرتیپ و باالتر کماکان به خود باقی است. 

نفی حادث شود. همچنین ممکن است اختالف در صالحیت ذاتی اختالف در صالحیت بین مراجع رسیدگی مختلف، ممکن است به دو نوع مثبت یا م 

 یا محلی یا نسبی یا شخصی حسب مورد باشد. 

دانند. برای حل چنین اختالفی، هیچ طور متقابل خود را صالح و دیگری را ناصالح میاختالف در صالحیت مثبت، حالتی است که دو مرجع رسیدگی به

آ.و.ر اگر مرجع ویژه روحانیت خود را در موضوعی صالح بداند، دیگر مراجع حق رسیدگی ندارند مگر با اجازه دادستان ویژة  13قانونی نداریم. فقط طبق ماده مقرره 

نده را برای ادامه رسیدگی به مرجع کننده دوم، باید پرویدگیرسمرجع  73ق.آ.د.م. 63ناظر بر ماده  32ق.آ.د.ک. 517. البته طبق ماده روحانیت حوزه قضایی مربوط

 اول بفرستد.

، مقنن 517دانند، طبق ماده طور متقابل خود را ناصالح و دیگری را صالح میدر مورد نحوه و مرجع حل اختالف منفی در صالحیت، که در آن دو مرجع به 

 دهد. ( ارجاع می51تا29)مواد 73های کیفری را به مقررات حل اختالف در ق.آ.د.م.اههای کیفری متبوع خود و دادگدادسراها را به دادگاه

 1573ق.آ.د.م. 26حسب ماده و اصوالً حل اختالف در صالحیت ذاتی چه در یک حوزه چه در دو حوزه قضایی، چه در یک استان چه در دو استان، مطلقاً  

 اشد.را بیان کرده بحل اختالف نحوة االتباع و قاطع اختالف است مگر مقنن خود است و نظر دیوان عالی بر طرفین اختالف، الزمبا دیوان عالی کشور 
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ف در صالحیت پیش آید، حق آ.و.ر در هر مورد که بین مرجع ویژه روحانیت و دیگر مراجع قضایی اختال 13و ماده  15ماده  1توضیح اینکه طبق تبصره 

 هرچند چنین اختالفاتی، اختالف در صالحیت ذاتی است. !!با روحانیت است

در صورت اختالف بین شعب سازمان تعزیرات با دادسرا و دادگاه انقالب  1534قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اصالحی  44همچنین طبق تبصره ماده  

 رود.االتباع است و پرونده به دیوان عالی کشور نمیهای قاچاق کاال و ارز، نظر مرجع قضایی الزمیدگی به پروندهدر رس

، حل حل اختالف در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی 1534قانون شورای حل اختالف مصوب  15الزم به ذکر است طبق بند الف و بند ب ماده 

های یک استان، حل اختالف با شعبه اول های قضائی شهرستانهمان حوزه است و در مورد شوراهای واقع در حوزه )عمومی( حقوقیاختالف با شعبه اول دادگاه 

 حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است. ( حقوقیعمومی)دادگاه 

شهرستان مرکز  )عمومی( حقوقیکر، در مورد حل اختالف شوراهای واقع در دو استان، حل اختالف با شعبه اول دادگاه الذهمچنین طبق بند پ ماده فوق

 استانی است که ابتدائاً به صالحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است. 

حل اختالف در صورت بروز اختالف در صالحیت شورای حل اختالف با سایر مراجع » 1534قانون شورای حل اختالف مصوب  14همچنین طبق ماده 

های قضائی مختلف یک استان، حل اختالف با شعبه غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه

. در صورت بروز اختالف شوراهای حل اختالف با مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است

 شود. ( این قانون عمل می15در بند )پ( ماده )

ت. االتباع اسبا مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی الزمقانون مذکور، در صورت بروز اختالف در صالحیت بین شورای حل اختالف  13نهایت اینکه طبق ماده  

 . 1573ق.آ.د.م. 54تا  27شود و نه مواد طبق قانون شورای حل اختالف انجام می و نسبی در این مواد حل اختالف در صالحیت ذاتی و محلی

( با دادگاه تجدیدنظر مربوط است. اما حل اختالف 1573ق.آ.د.م. 27یکسان )ماده  حل اختالف در صالحیت محلی بین دو مرجع قضایی با صالحیت ذاتی

 در حوزه قضایی دو استان، طبق تبصره ماده مذکور، با دیوان عالی کشور است. لکن در صالحیت محلی بین دو مرجع قضایی با صالحیت ذاتی یکسان 

دقیقاً همانند نکته قبل است. یعنی اگر بین دو مرجع با صالحیت نسبی در یک  732سب رأی وحدت رویه شماره حل اختالف در صالحیت نسبی ح 

 اما حل اختالف در صالحیت نسبی بین دو مرجع قضایی در حوزه قضایی دو استان، با دیوان عالی کشور است.  ؛استان باشد، با دادگاه تجدیدنظر مربوط است

 آمد.  541تا  236که توضیح آن در نکات  941و  944نکته قبل هم استثنائاتی در قانون دارد. ازجمله ماده  

نظر های تجدیدنظراستان، تجدیدهای کیفری در موارد رسیدگی مستقیم، همانند اختالف بین دادگاههمچنین در صورت اختالف بین دادسرا و دادگاه 

 االتباع و قاطع اختالف است. الزم ،نظر مرجع عالی 1573ق.آ.د.م. 54نظامی و تجدیدنظر ویژه اطفال و نوجوانان با دیوان عالی کشور، با توجه به ماده 

 اختالف در صالحیت ذاتی برعهده دیوان حل اختالف در صالحیت شخصی بر اساس شخصیت مرتکب که استثنایی بر صالحیت ذاتی است، همانند حل

االتباع است. کما اینکه در حل اختالف در صالحیت شخصی بر اساس شخصیت اختالف روحانی باشد که نظر مرجع ویژة روحانیت الزم طرفیکعالی کشور است مگر 

 و سمت مرتکب هر دو در مورد مقامات روحانی نیز حق با روحانیت است!

حل اختالف در صالحیت شخصی بر اساس سمت مرتکب نیز که استثنایی بر صالحیت محلی است، همانند حل اختالف در صالحیت محلی به شرح  

 حسب مورد با دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور است.  527نکته 

 

 


