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  چكيده

هـاي حقـوقي بـه    هايي است كه نظامساز و كار رسيدگي بدون كيفرخواست يا اختصاري يكي از

بينـي  تشـريفات رسـيدگي، پـيش    اي ازحذف پاره هاي كيفري با رسيدگي منظور تأمين سرعت در

اي صـورت  ايـن تشـريفات بـه گونـه     حـذف ، سبك بوده جرائماند. اين شيوه عمدتاً ناظر به كرده

. دادرسـي بـدون كيفرخواسـت در نظـام     دكنـ ن پذيرد كه به اصول دادرسي عادالنه خللي وارد مي

شامل دادرسي مستقيم در دادگاه، جلب به دادرسي توسط دادگاه و ادعاي شـفاهي   حقوقي ايران

تـرين شـيوه دادرسـي    بحث برانگيز اين ميان دادرسي مستقيم كه كه در استدادستان در دادگاه 

امـر تحقيقـات مقـدماتي     به عدم مداخله نهاد دادسـرا در ناظر  دآي ميبه شمار بدون كيفرخواست 

تحقيـق   عدم تفكيك نهاد است.اين شيوه، تحقيقات مقدماتي نيز به عهده مرجع رسيدگي  در ،بوده

از سـوي ديگـر،   . سـازد  ترديدهاي جدي مواجه مي با رسيدگي راطرفي نهاد رسيدگي، بي نهاد از

 هـاي شـرعي ماننـد    نظام حقوقي ايران به مجـازات  دادرسي بدون كيفرخواست در توسعه قلمرو

همچنـين اعطـاي صـالحيت     گـردد و  زنا و لواط كه بعضاً منتهي به سلب حيـات و رجـم مـي    حد

خارج از صالحيت دادگاه كيفري استان به شيوه بـدون   جرائمي بخش كه در ها گاهگستره به داد
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 ایران از در گستره این نوع دادرسی راند کنمیصدور حکم  کیفرخواست مبادرت به رسیدگی و
  است.  کرده منظر دادرسی عادالنه مواجه با ابهامات قابل توجه

بدون کیفرخواست ناظر بـه  انگلستان دادرسی  نظام حقوقی حالی است که در این امر در
بدون نقض  نسبتاً سبک و جرائمبرخی  حذف هیأت منصفه از رسیدگی کیفري دادگاه صلح در

  . استطرفی مرجع رسیدگی بی
اي این الگوي دادرسی به چرایی گستره و تمایزات این ه در این مقاله ضمن بررسی ویژگی

  .انگلستان خواهیم پرداخت هاي حقوقی ایران و الگوي دادرسی در نظام
  

طرفی، دادگاه صلح، دادرسی دادرسی بدون کیفرخواست، تحقیقات مقدماتی، اصل بی واژگان کلیدي:
  عادالنه
  

  . مقدمه 1
حصول نتیجـه   و استد قضایی منوط به تحقق عدالت شکلی فراینماهوي در استقرارعدالت

هـاي   . دادرسی عادالنه مسـتلزم تضـمین  دداردادرسی عادالنه به نیاز عادالنه در این فرایند 
طرفی و مراعات اصول وقواعـدي همچـون برابـري    نهادي و ساختاري مانند استقالل و بی

تـوازن  «ها، علنی بودن دادرسی، محاکمه حضـوري، برائـت و اصـل سـرعت اسـت.      سالح
کـه از یـک سـو، حکومـت بـراي      هاي فردي مستلزم آن است  میان قدرت حاکمیت و آزادي

اجراي حقوق کیفري، پیگرد و مجازات مجرمان قدرت کافی داشته باشـد و از سـوي دیگـر    
ان حکومـت نتواننـدآزادي وحـریم    مـأمور هایی بر قدرت حکومت وارد شـود تـا   محدودیت

رتکـب  که اگر شهروندان کنترل نشـوند م گونه   خصوصی و اموال مردم را تهدید کنند. همان
ان حکومت نیز در صورت کنترل نشدن از قدرت خود سوء اسـتفاده  مأمورشوند، جرم می

کنند. الزمه این تعادل و تـوازن در رسـیدگی کیفـري، عادالنـه بـودن دادرسـی کیفـري        می
بـراي تضـمین دادرسـی عادالنـه نقشـی      « ]. اصل سـریع بـودن دادرسـی   30، ص1[ »است
هاي ناروا ممکـن اسـت سـبب از دسـت دادن ادلـه یـا ضـعف        تأخیریرا دارد، زکننده   تعیین
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سرعت محاکمه، فرسایش عاطفی متهم را در اثـر   ،عالوه هحافظه وفراموشی شهود گردد. ب
در مـواردي کـه مـتهم قبـل و     ویـژه   بهرساند. اهمیت این حق  دادرسی کیفري به حداقل می

هـاي   ]. نظـام 239، ص 2[  »گـردد  د دو چنـدان مـی  بـر  حین محاکمه در بازداشت به سر می
هـاي مختلفـی را   سـاز و کار کیفـري،  هـاي     سـرعت در رسـیدگی  مین أتـ حقوقی به منظـور  

 کیفرخواسـت یـا بـدون    توان به شیوه رسیدگی اختصاري اند که ازجمله میکردهبینی  پیش
زیـرا تسـریع رسـیدگی    ؛ است اهمیت کم جرائمناظر به  عمدتاً« هاساز و کار. این دکراشاره 

هاي حبس طوالنی یا اعدام دارد به لحاظ اهمیـت و   ی که مجازاتجرائم مهم یعنی جرائمدر 
 ]. از طـرف  156، ص 3[ »محتـاج بـه رسـیدگی مفصـل اسـت     هـا   آن پیچیدگی طبع قضایی

طــرف، امــروزه بــه یکــی از حاکمــه شــدن توســط یــک دادگــاه مســتقل و بــی دیگرحــق م
داوري یا جانبـداري  طرفی ناظر به عدم پیشترین حقوق آدمیان بدل شده است. بی اساسی

ی قاضـی  طرفـ  بـی طرفی دادگاه و همچنـین   مستلزم بی ،نسبت به یکی از طرفین دعوا بوده
در نظـام حقـوقی   »کیفرخواسـت دادرسی بدون « این میان، بررسی . دراستکننده   رسیدگی

هایی کـه ایـن شـیوه دادرسـی بـا       چالش، ایران از منظر دادرسی عادالنه حائز اهمیت بوده
دارد مـا را بـر آن داشـت کـه مبـانی دادرسـی بـدون         برخی از اصـول دادرسـی عادالنـه   

دارد  در نظـام حقـوقی انگلسـتان    دادرسـی کیفرخواست را به لحاظ جایگاهی که این شیوه 
دادرسی بدون کیفرخواست در نظام حقوقی ایـران از نـوع    .مورد مطالعه تطبیقی قرار دهیم

اصالحی قانون اصالح قـانون   3ماده  3در حال حاضر موضوع تبصره (دادرسی مستقیم 
درجـه هفـت و هشـت     ئمجـرا در  و  1381ي عمـومی و انقـالب مصـوب    هـا  گاهتشکیل داد

بـه لحـاظ وحـدت مرجـع     و  اسـت  )1392قانون آیین دادرسـی کیفـري    340موضوع ماده 
از ایـن حیـث بـا     ،ی مرجع رسیدگی را مواجه با چـالش سـاخته  طرف بیتحقیق و رسیدگی، 

کـه   نایـ از طرف دیگر در این نوع دادرسی به لحـاظ   .اصول دادرسی عادالنه مغایرت دارد
ها و حقوق متهم از جملـه صـدور    مرجع رسیدگی ازهمه ابزارهاي الزم براي تحدید آزادي

بـا   اسـت قرارهاي منتهی به بازداشت و همچنین انجام هرنوع تحقیقی علیه متهم برخوردار 
. در این نوشـتار بـه   ها که الزمه یک دادرسی عادالنه است مغایرت دارد اصل برابري سالح
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در  وجوه تمایز و تشابه ایـن الگـوي دادرسـی    که اوالًیم هستها پاسخ به این پرسشدنبال 
اي از تشـریفات  بـا توجـه بـه حـذف پـاره      ثانیاً؛ یستچ هاي حقوقی ایران و انگلستان نظام

رسیدگی کیفري در دادرسی بدون کیفرخواسـت آیـا ایـن امـر خللـی بـه ارکـان دادرسـی         
چـه راهکارهـایی بـراي بهبـود الگـوي دادرسـی بـدون         ثالثـاً و ؛ اسـت  کـرده رد عادالنه وا

  .کیفرخواست در نظام حقوقی ایران وجود دارد
ها، چرایی و گستره این شیوه دادرسی  ها به بررسی ویژگیبراي پاسخ به این پرسش 

  خواهیم پرداخت. 
  
  هاي دادرسی بدون کیفرخواست . ویژگی2

ادرسی بدون کیفرخواست در هر دو نظـام حقـوقی، رسـیدگی در دادگـاه،     در دهرچند 
هـاي  هاي سـاختاري نظـام  به لحاظ تفاوت ،گیردبدون صدور کیفرخواست صورت می

هاي دادرسی بدون کیفرخواست به تفکیک در این دو حقوقی ایران و انگلستان، ویژگی
  گیرد.  نظام حقوقی مورد بررسی قرار می

  
 ی ایران. نظام حقوق2-1

گاه مسـتقیماً موضـوع متـون قـانونی در نظـام       تعبیر دادرسی بدون کیفرخواست هیچ
درخصـوص ایـن    تـر  کم حقوقی ایران قرار نگرفته و از طرف دیگر دکترین حقوقی نیز

تعریف دقیقی از این ه ئاراو همین امر، مفهوم و اوصاف آن به بحث و بررسی پرداخته 
از کنشگران دادرسی کیفري به نحو روشـنی در آن  هریک  یگاه و نقشکه جارا مفهوم 

 سازد. هایی همراه می با دشواريمشخص شده باشد 

ترین سابقه ذهنی از این مفهوم در نظام حقوقی ایران مربوط به قانون تشکیل  بیش
بـا شـعار   « انون کـه . به موجب ایـن قـ  است 1373ي عمومی و انقالب در سالها گاهداد

بـدون مراجعـه بـه دادسـرا و بـدون       ،بـه تصـویب رسـید    »مراجعه مستقیم به قاضی
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 ].  118، ص 4[  گیرد کیفرخواست، دعواي جزایی در دادگاه مورد رسیدگی قرار می

ــکیل داد   ــانون تش ــالح ق ــانون اص ــویب ق ــا تص ــاهب ــا گ ــالب در ه ــومی و انق ي عم
قانون مـذکور   3اصالحی ماده 3ضوع تبصرهدادرسی بدون کیفرخواست مو1381سال

مشمول حد  جرائمها  آن هایی که موضوع پرونده« :به نحوي که مقرر گردید ،قرارگرفت
ویـا   فقط تا سه ماه حـبس ها  آن ی که مجازات قانونیجرائمزنا و لواط است، همچنین 

ي مربـوط  ها گاهاطفال مستقیماً در داد جرائمباشدو جزاي نقدي تا یک میلیون ریال می
 1.»االمر دادگاه خواهد بودکلیه تحقیقات توسط و تحت« که در این راستا »شودمطرح می

را بر  جرائماصالحی مذکور که تحقیقات مقدماتی کلیه  3ماده »و«  این تبصره بعد از بند
تصویب این قانون، دو الگوي دادرسـی  توان گفت که با  عهده بازپرس نهاده آمده و می

توان آن را کیفري در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شد که در یک شیوه که می
دادرسی مبتنی بر کیفرخواست نامید با انجام تحقیقات مقـدماتی بـه وسـیله بـازپرس،     

وجود داشته باشد پرونده منتهـی بـه صـدور کیفرخواسـت      عقیده بر مجرمیت چنانچه
و رسیدگی در دادگاه بر مبناي کیفرخواست صادره صـورت   شود میسط دادستان تو

گیرد و در شیوه دیگر موسوم به دادرسی بدون کیفرخواست، پرونده بـدون انجـام   می
ي هـا  گاهمستقیماً در داد« تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا و بدون صدور کیفرخواست

  .]158ص، 5[ »شود مطرح می مربوط
ایز این دو الگوي دادرسی درایران درتفکیک مراحل تعقیـب، تحقیـق و رسـیدگی    تم
به نحوي که در دادرسی مبتنی بر کیفرخواست، دادستان متولی امر ؛ گردد می تر نمایان
در دادگاه  گیرد و رسیدگیو تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس صورت می استتعقیب 

پرونـده  کـه   ایـن ی بدون کیفرخواسـت بـه لحـاظ    درحالی که در دادرس ،شودانجام می
عالوه بر رسیدگی کلیه تحقیقات مقدماتی نیز توسط  ،شودمستقیماً در دادگاه مطرح می

 1392با تصویب قانون جدید آیین دادرسـی کیفـري در سـال     .گیرددادگاه صورت می
به نحوي کـه  ؛ تري برخوردار گردید دادرسی بدون کیفرخواست از تنوع و گستره بیش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

 .9/11/1381ي عمومی و انقالب مصوب اه گاهنامه اصالحی قانون تشکیل داد آیین 15. ماده 1
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ي کیفري کـه بـه معنـاي عـدم مداخلـه نهـاد       ها گاهدر کنار طرح مستقیم پرونده در داد
قانون آیین دادرسی کیفري جدید،  335در ماده  دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی بود

قرار جلب به دادرسی توسط دادگـاه و همچنـین ادعـاي شـفاهی دادسـتان در دادگـاه       
 .گیـرد  گردیده که در این موارد تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا صورت مـی  بینی پیش

با این وصف دادرسی  است.ولی رسیدگی کیفري در دادگاه بدون صدور کیفرخواست 
بدون کیفرخواست در نظام حقوقی ایران قبل از تصویب قانون جدیـد آیـین دادرسـی    

در انجام تحقیقـات  اي  هکه نهاد دادسرا مداخل از دادرسی بودهاي  هکیفري ناظر به شیو
از اي  همقدماتی نداشته و با تصویب این قانون دادرسی بـدون کیفرخواسـت بـه شـیو    

کیفرخواستی از ناحیه که  ایني کیفري بدون ها گاهشود که داد رسیدگی کیفري گفته می
که با این وصف عالوه ند کن میمه دادستان صادر شده باشد شروع به رسیدگی و محاک

شامل موارد صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعاي  ،بر دادرسی مستقیم
  . گردد شفاهی دادستان در دادگاه نیز می

  
 . نظام حقوقی انگلستان2-2

هاي ساختاري، دادرسی بدون کیفرخواست در نظام حقوقی انگلسـتان،  به لحاظ تفاوت
ي ارکانی متفاوت با این نوع دادرسی در نظام حقوقی ایران است. در تعریـف ایـن   دارا

یک دادرسی بدون هیأت منصفه که به یـک شـیوه نسـبتاً    « نوع دادرسی آمده است که:
. ]568، ص 6[  »دهداي را فیصله میکند یا پرونده ساده و سریع، یک اختالف را حل می
 جـرائم وم دادرسـی اختصـاري در تبیـین مفهـوم     البته در متون حقوقی انگلیسی، مفهـ 

 اختصاري آمده است: جرائمکه در تعریف  به نحوي ،اختصاري مورد توجه قرار گرفته
 جـرائم از جملـه  ؛ گیرند بدون حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار می جرائماین «

 جـرائم . به عبـارت دیگـر   ] 116، ص 7[  »رانندگی سبک، ضرب و جرح معمولی و غیره
مبتنی بر یک دادرسی  شود کهی گفته میجرائماختصاري در نظام حقوقی انگلستان به 

  د. نگیراختصاري مورد رسیدگی قرار می



 1393  ، تابستان2شماره ، 18دوره  ـــــــــــــــــــــــــــهاي حقوق تطبیقی  پژوهش

 

133 

دادرسـی بـدون کیفرخواسـت     تـوان گفـت کـه    شـده مـی  ه ئـ ارابا مالحظه تعاریف 
ي صـلح و اطفـال بـدون    ها گاهدر داداي از دادرسی کیفري است که درانگلستان شیوه

گردد و وصف اساسـی ایـن    سریع و ساده اعمال میاي  هحضور هیأت منصفه به شیو
  . استنوع دادرسی، عدم حضور و مداخله هیأت منصفه در رسیدگی 

در مقایسه دادرسی بدون کیفرخواست و دادرسی مبتنی بر کیفرخواست در نظـام  
توان دریافت که تمـایز ایـن دو شـیوه دادرسـی نـاظر بـه مرحلـه        ن میحقوقی انگلستا

رسیدگی است و مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی در هر نوع دادرسی بـه یـک شـکل    
پذیرد و تفاوت این دو شیوه دادرسی از مرحله رسـیدگی در دادگـاه آغـاز     صورت می

از  ،ت منصفه بودهبدین نحو که دادرسی بدون کیفرخواست بدون حضور هیأ؛ شودمی
  تشریفات مرحله رسیدگی کاسته شده است. 

هاي حقوقی ایران و انگلستان، عدم صـدور   نقطه اشتراك این نوع دادرسی در نظام
به عبارت دیگر در این شیوه دادرسی در هر دو نظام  است.کیفرخواست براي رسیدگی 

د و تمایز آشکاري که ایـن  گیرحقوقی، رسیدگی بدون صدور کیفرخواست صورت می
حقوقی ایران و انگلسـتان دارد آن اسـت کـه وصـف اساسـی       شیوه دادرسی در نظام

در نظام حقوقی ایران، عدم مداخله  دادرسی بدون کیفرخواست از نوع دادرسی مستقیم
ر و عمالً د استنهاد دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی و انجام این امر از جانب دادگاه 

این شیوه دادرسی، امر تحقیقات مقدماتی و رسیدگی و بعضاً امر تعقیب نیز در مرجع 
ولـی در انگلسـتان، در دادرسـی بـدون کیفرخواسـت همچـون       ؛ گیرد واحد صورت می

و  اسـت نهاد تعقیب از نهاد تحقیـق و رسـیدگی مجـزا     ،دادرسی مبتنی بر کیفرخواست
گیرد. به عـالوه در   هادهاي مربوطه صورت میهریک از این مراحل به تفکیک، توسط ن

انگلستان، دادرسی بدون کیفرخواست به مفهوم عدم مداخله هیأت منصفه  نظام حقوقی
چـه  ؛ اسـت در امر رسیدگی و سپردن قضاوت در امور موضوعی و حکمی به دادگـاه  

وت درخصوص در دادرسی مبتنی بر کیفرخواست در نظام حقوقی انگلستان قضاکه  آن
کـه در   ، در حـالی استامور موضوعی با هیأت منصفه و امور حکمی با قاضی دادگاه 
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و  ردداسیاسی و مطبوعاتی حضـور   جرائمنظام حقوقی ایران هیأت منصفه صرفاً در 
یگري . تمایز آشکار داضر نیستمبتنی بر کیفرخواست، هیأت منصفه ح جرائمدر سایر 

هاي حقوقی ایران و انگلستان دارد آن است کـه دادرسـی    که این نوع دادرسی در نظام
در  است،ي صلح و اطفال ها گاهدر نظام حقوقی انگلستان مختص داد کیفرخواستبدون 
، انقـالب،  2، کیفـري 1که در نظام حقوقی ایران کلیه محاکم کیفري اعم از کیفـري  حالی

  ند. کیفرخواستو اطفال به نحوي واجد دادرسی بدون  خشب
  

  . چرایی دادرسی بدون کیفرخواست3
در این مبحث برآنیم که امتیازات و فلسفه پیدایش این نوع دادرسی را مـورد ارزیـابی   

  قرار دهیم و در چهار بند این موضوع را مورد کنکاش قرار خواهیم داد. 
  
  یدگی. تسریع دررس3-1

بیان شد دادرسی بدون کیفرخواست در ایران در حال حاضرعمالً به حـذف   طور که همان
غیـرمهم کـه    جرائمشود که این امر در  مداخله دادسرا در فرایند رسیدگی کیفري منتهی می

 نظام عدالت کیفري در یک بازه زمانی کوتـاه  ،توجیه بودههاي سبک همراه است  با مجازات
نسـبت بـه نقـض مقـررات واکــنش نشـان خواهـد داد. کـه ایــن واکـنش سـریع بـه لحــاظ           

هرچه فاصله میان ارتکاب جـرم و  « به تعبیر سزار بکاریا است. شناختی نیز قابل تأمل جرم
زیـرا   ،تـر  گـویم عادالنـه   و مفیدتر خواهد بود. میتر   شود، مجازات عادالنهتر   مجازات کوتاه

 رحمانه ناشی از نامطلوبی رهایی خواهد یافـت  هاي بیهوده و بی در نتیجه آن، مجرم ار زنج
و چون محرومیت از آزادي خود نوعی مجازات است نباید پیش از تعیین مجازات بـه کـار   

؛ گفته ام اجراي فوري مجـازات مفیـدتر اسـت   . ضرورتی ایجاب کندکه  اینمگر  ،گرفته شود
باشد، ارتبـاط میـان دو مفهـوم جـرم و      تر کم ن بین ارتکاب جرم و مجازاتزیرا هرچه زما

 ].   38، ص8[ استتر    مجازات در ذهن انسان پایدار و قوي



 1393  ، تابستان2شماره ، 18دوره  ـــــــــــــــــــــــــــهاي حقوق تطبیقی  پژوهش

 

135 

از دادرسـی مبتنـی بـر    تـر    درنظام حقوقی انگلستان نیز دادرسی اختصاري سـریع 
از دادرسی در دادگاه جزا  تر کم دادرسی اختصاري از حیث زمانی« است.کیفرخواست 

انجامـد   روز دردادگاه صلح بـه طـول مـی    انجامد. یک پرونده که نصف یک به طول می
سـت کـه   ا برد. این موضوع به این معنـا  احتماالً یک روز کامل در دادگاه جزا زمان می

]. تشـریفات دادرسـی اختصـاري در    217، ص9[اسـت  تـر    دادرسی اختصـاري سـریع  
ه دلیل و الزاماً حضور ئانگلستان از دادرسی مبتنی بر کیفرخواست که مستلزم فرایند ارا

به همین دلیل مـدت   ،بوده تر کم استمتهم و اخذ دفاعیات وي و اخذ نظر هیأت منصفه 
ر . در کنااستاز دادرسی مبتنی بر کیفرخواست تر   زمان یک دادرسی اختصاري کوتاه

سرعت و مدت زمان دادرسی، نکته حائز اهمیت آن است که این سرعت نباید بر وصف 
و  دآوروارد اي  هعادالنه و منصفانه بودن دادرسی کیفري و حقوق دفاعی متهم خدشـ 

تضمینات الزم در این خصوص باید وجود داشته باشد. در این راستا با توجه به فلسفه 
در نظام حقوقی ایران و انگلستان آنچه مشخص است تسریع در وضع این نوع دادرسی 

هاي یک ویژگی در همه دادرسیعنوان  به توانرسیدگی را در نظام حقوقی انگلستان می
ولـی ایـن موضـوع صـرفاً در بخشـی از      ؛ بـدون کیفرخواسـت مـورد توجـه قـرار داد     

رود و فلسفه وضع آن به شمار مـی عنوان  به هاي بدون کیفرخواست در ایران دادرسی
ي ها گاهاصالحی قانون تشکیل داد 3ماده 3فلسفه وضع تبصره« همچنان که گفته شده

هـاي روانـی نسـبت بـه      عمومی و انقالب حفظ حیثیت افراد وجلوگیري از ورود آسیب
و در سایر موارد  ائمجرگونه   اطفال و ممانعت از انتشار و اشاعه مسائل مربوط به این

جلوگیري از اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی است و به همین لحـاظ قانونگـذاردر   
ارتکـابی اطفـال مقـرر     جـرائم ی که مستوجب حد زنا و لواط است و همچنین در جرائم

داشته پرونده مستقیماً در دادگاه مربوطه مطرح شود و مرحله انجام تحقیقات مقدماتی 
سرعت مین أتقانون جدید آیین دادرسی کیفري براي  1.»است کردهدادسرا را حذف در 

این  86را در ماده کیفرخواستهاي کیفري شیوه دیگري از دادرسی بدون  در رسیدگی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

 .یهیقضااداره کل حقوقی قوه  15/10/82مورخ3004/7شورتی شماره م. نظریه 1
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 رائمجـ  که در غیر کردهبینی  پیشقانون موسوم به ادعاي شفاهی دادستان در دادگاه، 
این قانون قابلیت اعمال دارد. شرط اعمال این ماده آن است که متهم  302موضوع ماده

و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کـرده باشـد و   
یـا بـه   سـاً  أرتوانـد   تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد که در این شـرایط دادسـتان مـی   

متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همـراه او،   درخواست بازپرس، با اعزام
به صورت شفاهی مطرح کند. این  کیفرخواستدعواي کیفري را بالفاصله بدون صدور 

به صورت  1290قانون آیین دادرسی کیفري 59ماده  »ب« موضوع سابق بر این در بند
شده بود کـه بـا از بـین رفـتن     بینی  پیشجنحه  جرائمطرح ادعاي شفاهی دادستان در 

به جنایت، جنحه و خالف و همچنین حذف دادسرا از نظام قضـایی   جرائمبندي  تقسیم
  ایران عمال ً منسوخ گردیده بود. 

 
  هاي اقتصادي . کاهش هزینه3-2
ر اگـ  .از دادرسی مبتنی بر کیفرخواست استتر   و سریعتر   دادرسی اختصاري ارزان« 

وسیله دادگاه صلح را انتخاب کند و مقصـر شـناخته شـود هرگونـه     ه متهم دادرسی ب
ترین روش را دستور براي پرداخت هزینه تعقیب، مطمئناً این واقعیت را که او کم هزینه

از  جرائمکه  ایندر برخی موارد به لحاظ . ]136، ص 10[ کندمی بیانانتخاب کرده است 
نظـام عـدالت کیفـري     یسـت نندو همچنین شدت جـرم بـاال   ي برخوردارتر کم یپیچیدگ

 تـا  نـد کتـر بـراي پیگردجـرم اسـتفاده     رسـمی تروغیرهاي سادهساز و کارتواند از  می
رفیت و از طرف دیگر از توان و ظ دگردي متوجه دستگاه عدالت کیفري تر کم هاي هزینه

در کشور ما که ویژه  به. این امر دشواستفاده تر   پیچیده جرائمنظام عدالت کیفري براي 
و بعضاً این عدم استقالل  یستندستگاه عدالت کیفري از استقالل مالی الزم برخوردار 

از  دگـذار  می ثیرمالی و وابستگی به قوه مجریه بر برخی کارکردهاي دستگاه عدالت تأ
هایی که بین قوه مجریه و  چالشبعضاً در که  آنچه ؛ استتري برخوردار  ضرورت بیش

یه پیش آمده، قوه مجریه تهدید به استفاده از ابزارهاي مالی جهت خلع سالح یقوه قضا
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  است.  کردهکردن دستگاه قضایی 
ست البتـه بـا رعایـت تضـمینات الزم جهـت      هاي بدون کیفرخوالذا توسعه دادرسی

از شـدت و   جـرائم مندي طرفین دعوا از یک دادرسـی منصـفانه در مـواردي کـه     بهره
هاي اقتصـادي دسـتگاه عـدالت     تواند در کاهش هزینهند میي برخوردارتر کم پیچیدگی

  کیفري مؤثر باشد. 
  

  اطفال  جرائم. دادرسی بدون کیفرخواست در 3-3
اي شناختی، اطفال بزهکار مشمول تـدابیر و مقـررات ویـژه    ي جرمها گاهتحت تأثیر دید

قرار گرفتند که مواردي همچون تشکیل پرونـده شخصـیت، تخصصـی بـودن مراجـع      
کـه   ها  پذیر بودن دادرسی، تنوع تدابیرو پاسخی، متخصص بودن قاضی، انعطافیقضا

ست، از جمله ا ها پرورشی، امدادي، حمایتی، و نظارتی بودن آنها  آن هاي بارز ویژگی
این رویکرد افتراقی منجر به تصویب قوانین ]. 9، ص11[ »گردد این موارد محسوب می

تـوان بـه   در سطح داخلی کشورها و همچنین اسناد بین المللی گردید کـه از جملـه مـی   
درمورد « :دارد شاره کرد که مقرر میمیثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی ا14ماده

اشخاص صغیر رسیدگی باید به نحوي باشدکه سن وبازپروري آنان مورد توجه قرار 
هاي طرف کنوانسـیون  دولت« :داردکنوانسیون حقوق کودك مقررمی40ماده ویا »گیرد

ده شده ناقض قوانین کیفري تشخیص داویا  حقوق کودکی را که مورد اتهام قرار گرفته
دهندکه متناسب با تقویت احساس شخصیت و  مورد رسیدگی و توجه قرار میگونه   آن

 ]. 56، ص 12[  »اعتبار در کودك باشد

در نظام حقوقی ایران دادرسی افتراقی اطفال با قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار 
انقالب به قانون آیین آغاز گردید و با گذر زمان و تحوالت تقنینی بعد از 1338در سال 

در زمـان   .رسـید 1378ي عمومی و انقالب در امور کیفـري در سـال  ها گاهدادرسی داد
 جـرائم محاکم عمومی در یک دادرسی بدون کیفرخواست بـه کلیـه   حاکمیت این قانون 

قانون آیین دادرسی مذکور، در صورت نیاز در هر  219کردند وطبق مادهرسیدگی می
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اطفـال   جـرائم ي عمومی براي رسیدگی بـه  ها گاهوزه قضایی یک یا چند شعبه از دادح
ي عمومی، این شعب نیز ها گاهشدند که به تبع دادرسی حاکم بر داداختصاص داده می

کردنـد. بـا تصـویب قـانون      به شیوه بدون کیفرخواست به اتهامات اطفال رسیدگی می
و احیاي دادسراها و حاکم شدن 1381ي عمومی در سال ها گاهاصالح قانون تشکیل داد

دادرسی مبتنی بر کیفرخواست بر نظام حقوقی، قانونگذار در بیان موارد دادرسی بدون 
د و کراصالحی قانون مذکور احصا  3ماده3اطفال را نیز در تبصره جرائمکیفرخواست، 

ناظر بر رسیدگی  ،اطفال جرائمرسی اطفال، به لحاظ همان رویکرد افتراقی حاکم بر داد
را از فراینـد   ،ددارنـ سال قمري 15سال و9به اتهام دختران و پسرانی که به ترتیب زیر

 جـرائم دادرسی مبتنی بر کیفرخواست خارج ساخت و امر تحقیقات مقدماتی و تعقیـب  
به اتهام یک طفل « در نظام حقوقی انگلستاناین افراد را در اختیار دادگاه اطفال گذاشت. 

معموالً به وسیله قضات ماجستریت در یک شکل خاص دادگاه مجرمین که دادگاه اطفال 
جز موارد استثنایی رسیدگی در این ] و ب183، ص10[»گردد شود رسیدگی می نامیده می

فرخواسـت  هـاي مبتنـی بـر کی    تابع تشریفات رسیدگی ،دادگاه بدون کیفرخواست بوده
و عالوه بر این نهادهاي نوین نظام عدالت کیفـري کودکـان همچـون مـددکاري      یستن

اجتماعی، پلیس ویژه اطفال، هیأت اطفال و نوجوانان بزهکار، کمیسیون محلـی اطفـال   
یک نظام دادرسـی   ،کردهبزهکار و هیأت عدالت اطفال در کنار دادگاه ویژه اطفال کمک 

سـازند. بـا ایـن وصـف، در بحـث از چرایـی       براي اطفال بزهکار محقق مـی افتراقی را 
هاي حقوقی ایران و انگلستان، شرایط ویژه اطفال و  دادرسی بدون کیفرخواست در نظام

  . استیکی از علل توجیه این نوع دادرسی ها  آن به تبع آن دادرسی ویژه
  

  منافی عفت ئمجرادر  . دادرسی بدون کیفرخواست3-4
 در نظام حقوقی ایران یکی از موارد دادرسی بدون کیفرخواست بعد از تصویب قانون

هـا   آن هایی است که موضـوع ي عمومی و انقالب پروندهها گاهاصالح قانون تشکیل داد
و  ائمجـر در این موارد قانونگذار به اعتبـار ماهیـت ایـن     است.مشمول حد زنا و لواط 
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است. در توجیه  کردهنظر از میزان مجازات، دادرسی بدون کیفرخواست را تجویز صرف
قبل از رسیدگی دادگاه بـه هـر اتهـامی بایـد قـبالً      که  اینبا « این موضوع گفته شده که

تحقیقات مقدماتی نسبت به آن در دادسرا انجام گرفته و به لحاظ قوي بودن دالیل توجه 
ه متهم، قرار مجرمیت و کیفرخواست در مورد آن صادر شده باشـد تـا دادگـاه    اتهام ب

اما قانون در برخی موارد یا به دلیـل اهمیـت انـدك جـرم     ؛ اقدام به محاکمه متهم نماید
پذیر متهم یا به دلیل جلـوگیري از انتشـار خبـر     مورد ادعا یا به لحاظ شخصیت آسیب

ب اشاعه فحشا دانسته، رسیدگی بـدوي در دادگـاه   که آن را موج جرائمارتکاب برخی 
لذا جلوگیري  .]157، ص5[ »است کردهبدون انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا را مقرر 

مستوجب حدزنا ولواط که موجب اشـاعه فحشـا دانسـته     جرائماز انتشارخبر ارتکاب 
تلقی شده است  جرائمست براي این چرایی تجویز دادرسی بدون کیفرخواعنوان  به شده

هـاي زنـا و لـواط،     فلسـفه ممنوعیـت دادسـرا از تحقیـق در پرونـده     « و در نظري دیگر
شده  اعالم »مصلحت عمومی، صیانت از نظم و اخالق حسنه و جلوگیري از شیوع فساد

ا بیانی قانون آیین دادرسی کیفري ب 43است. این موضوع سابق بر این در تبصره ماده
مگر در مواردي  ،عفت ممنوع است منافی جرائمتحقیق در « :دیگر به این شکل آمده بود

که جرم مشهود باشد یا داراي شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی 
به 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 241. در همین راستا ماده »گیرد دادگاه انجام می

را مشخص کرده و مقـرر داشـته کـه     جرائمتحقیق درخصوص این نحو بهتري دامنه 
منافی عفت  جرائمهرگونه تحقیق وبازجویی در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع 

در عین حال مـوارد احتمـال ارتکـاب بـا عنـف، اکـراه، آزار،        .و انکار متهم ممنوع است
باشـد از شـمول ایـن حکـم      به عنـف مـی  ربایش یا اغفال یا مواردي که درحکم ارتکاب 

  است.  کرده امستنث
ی همچـون زنـا،   جرائممنافی عفت  جرائممنظور از « در این خصوص گفته شده که

ست که تـا قبـل از تصـویب ایـن قـانون      ا ها لواط، مساحقه، رابطه نامشروع و مانند آن
گسـتري یـا قضـات بـه دلیـل      همواره به لحاظ بازجویی از متهمان توسط ضابطین داد
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جهـت جلـوگیري از   ها  آن مغایرت با هدف کیفري اسالم دایر بر استتار و مخفی ماندن
]. در همین رابطه و درخصوص 117، ص13[ »اشاعه فحشا مورد انتقاد واقع شده است

 با تأمل در ادله اثبات حدود، چنین« مستوجب حد آمده است که جرائمنحوه مواجهه با 
 .، ارتباط محکمی با حق جامعه داردجرائمرسد که نوع و نصاب ادله اثبات در  به نظر می

تر باشد اثبات آن تر و حق الناس خفیفقوي (حق اهللا) در یک جرم هرچه حقوق اجتماعی
در  .استتر   تر باشد اثبات آن آسانقوي (حق الناس) دشوارتر است و هرگاه حق افراد

توان گفت که قانونگذار اسالم در مسیر حمایت جامعه از سیاست کیفري میتحلیل این 
هایی مانند تجسس و تفتیش از درون یبخواهد آسحدي، نمی جرائمآثار منفی ناشی از 

زیرا اگر چنـین چیـزي تجـویز    ؛ دکنبروز ها  آن از امور خصوصی جواشخاص و جست
بـیش از نفعـی اسـت کـه از     هـا   آن د که گنـاه و زیـان  شو شود باب عظیمی گشوده می

ــان از  ــود جــرائممجــازات مرتکب ــده214، ص14[ »حاصــل خواهــد ب ــذا عم ــد  ]. ل تأکی
مستوجب حد، سیاست کیفري اسالمی مبنی بر جلوگیري از اشاعه  جرائمدرخصوص 

وضوع قابل مالحظـه در ایـن   ولی م؛ استفحشا و منع تجسس در امور شخصی افراد 
 است جرائمخصوص ارتباط این موضوع با تجویز دادرسی بدون کیفرخواست در این 

-مستوجب حد بعضاً مواجه با مجازات جرائم اوالً :سازدکه نکاتی را به ذهن متبادر می

فـظ حقـوق   گردد که به لحاظ سنگینی مجـازات، ح  هاي سنگینی همچون قتل و رجم می
و سپردن رسیدگی به مرجعی که خود متـولی   استمتهم مستلزم یک دادرسی عادالنه 

و با ذهنیـت تحقیقـات مبـادرت بـه      ،کردهآوري  دالیل علیه متهم را جمع ،تحقیقات بوده
 الـذ  .سـازد مواجـه مـی   جدي هايطرفی مرجع رسیدگی را با تردیدبید کن میرسیدگی 

هاي آن با ، چالشجرائماولین چالش عمده درخصوص دادرسی بدون کیفرخواست این 
در برخی موارد، این  . ثانیاًاستدادرسی عادالنه و عدم تفکیک مرجع تحقیق و رسیدگی 

مـواردي  در دالیل جرم از بین نـرود.   تا ندمستلزم انجام تحقیقات سریع و دقیق جرائم
در  ،اسـت به عنف و اکراه و تجاوزات جنسی که داراي شـاکی خصوصـی    ون زناهمچ

آوري ادله به مراتـب   نظام دادسرایی و در صورت سپردن امر تحقیق به بازپرس، جمع
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درسطح یک استان معموالً که  اینگیرد وبا توجه به  وبه نحو بهتري صورت میتر   راحت
 دایـر باشدصرفاً درمرکز استان  جرائمکه متولی رسیدگی به این دادگاه کیفري استان 

ارسال پرونده و اعزام متهم یا شاکی به آن مرجع، زمان طالیی تحقیقات هنگام تا  است
انجام تحقیقات با مشکالت  رود و اگر این امر مصادف با ایام تعطیل نیز باشداز بین می

قبل از انقالب اسالمی مقررات موضوعه بعضاً به تأیید  . ثالثاًشدخواهد مواجه  تر جدي
علماي فاضلی همچون مرحوم مدرس رسیده و بعد از انقالب نیز قوانین دادرسی دچار 
تغییرات و تحوالت متعددي گردیده و ذیل عنـوان اسـالمی کـردن مقـررات دادرسـی،      

جود داشته که همگی با ادعاي مطابقت بـا  و هاي متفاوت و بعضاً متعارضی گیري جهت
ي عمومی ها گاهشرع به تصویب رسیده تا جایی که در زمان تصویب قانون تشکیل داد

و انقالب و ایجاد محاکمی با صالحیت عام و حذف نهاد دادسرا طرفداران ایـن قـانون   
رسـطح  مدعی احیاي نظام دادرسی اسالمی بودند وپنج سال بعـد وبـا تغییراتـی کـه د    

و  خواسـتار احیـاي دادسـراها   مدیریت دستگاه قضـایی صـورت گرفـت فقیهـی دیگـر      
بازگشت به نظام دادسرایی شد. بنابراین درخصوص مقررات شکلی یا آیین دادرسـی،  

ها  تنها نسخه شرعی سخن گفت و بقیه شیوهعنوان  به توان از یک نسخه واحد لزوماً نمی
با  . رابعاًدکرتري برخورد  ین خصوص باید با احتیاط بیشرا خالف شرع دانست و درا

گیري در هاي زنا و لواط مستوجب حد آنچه مسلم است سختنگاهی به ادله اثبات بزه
وبه اقتضاي این امر بایـد   استهاي اثبات به جهت حفظ حقوق و کرامت انسانی  شیوه

اي باشدکه حقوق انسانی در معرض تضـییع   به گونه جرائمشیوه و آیین دادرسی این 
لذا دادرسی بدون کیفرخواست وسپردن رسیدگی به قضاتی که خود متولی . قرارنگیرد
در معرض تردید قرار دارد با این سیاست کیفري جهت ها  آن یطرف بیوند هستتحقیقات 

این نوع دادرسی ممکن است به که  آنچه ؛ یستنحفظ حقوق و کرامت انسانی سازگار 
  ها همچون قتل و رجم منجر گردد.  ترین مجازات شدیدترین و سنگین
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 . گستره دادرسی بدون کیفرخواست4
براي بررسی گسـتره دادرسـی بـدون کیفرخواسـت ایـن موضـوع را در پـنج قسـمت         

گی و دادرسی بدون کیفرخواست بر مبناي میزان مجـازات، نـوع جـرم، مرجـع رسـید     
  دهیم. مرتکبین وهمچنین جلب به دادرسی توسط دادگاه مورد بررسی قرار می

  
  مجازات بر مبناي میزان کیفرخواست. دادرسی بدون 4-1

عنـوان   بـه  هاي اصلی تلقی یک جـرم  در نظام حقوقی انگلستان میزان مجازات از مؤلفه
نوع مجازاتی که « است.ون کیفرخواست جرم بدون کیفرخواست ودر نتیجه دادرسی بد

هایی است که دادگاه جـزا   توانند تعیین کنند اساساً مشابه مجازات ي صلح میها گاهداد
ي صلح در ارتبـاط بـا شـدت مجـازات     ها گاههرچند که دایره اختیار داد؛ کنند تعیین می

بـدون کیفرخواسـت    جـرائم اساسـاً   و ]670، ص 15[ »استتري  داراي محدودیت بیش
 درنظام حقوقی انگلستان بر مبناي میـزان مجـازات توسـط قـانون موضـوعه تعریـف      

اختصاري با مجازات حبس تا یک سال و جزاي نقدي تا  جرائمبه نحوي که ؛ شوند می
ر کیفرخواست وجود مبتنی ب جرائماین محدودیت در  اما ،شوندپنج هزار پوند مواجهمی

  ندارد. 
اصـالحی قـانون    3مـاده 3درنظام حقـوقی ایـران نیـز میـزان مجـازات در تبصـره      

ی که مجازات جرائمبه نحوي که  ،مذکورمبناي دادرسی بدون کیفرخواست قرار گرفته
تقیماً مسـ  اسـت جزاي نقدي تا یک میلیون ریـال  ویا  فقط تا سه ماه حبسها  آن قانونی

که البته  دنگیر مورد رسیدگی قرار می ي مربوطها گاهوبدون صدور کیفرخواست درداد
 ایـن قـانون رسـیدگی بـه     9با تصویب قانون شوراهاي حل اختالف وبه موجـب مـاده  

بازدارنده و اقدامات تأمینی وتربیتی وامورخالفی ازقبیـل تخلفـات راهنمـایی و     جرائم«
سه ماه ویا  نقدي قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سه میلیون ریال رانندگی که مجازات

در صالحیت شوراي حل اختالف قرار گرفت و از صالحیت رسـیدگی   »باشدحبس می
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قانون مذکورمیزان حداکثر مجازات 9توان گفت که مادهمحاکم کیفري خارج گردید و می
یال افزایش و از این لحاظ نسبت به دادرسی بدون کیفرخواست را تا مبلغ سه میلیون ر

دادرسی بـدون کیفرخواسـت را افـزایش داده     اصالحی مذکور گستره 3ماده 3تبصره
تعزیري درجه هفت و هشت را  جرائمقانون جدید آیین دادرسی کیفري  340است. ماده

ازات قـانون مجـ  19قرار داده که با توجه بـه مـاده   کیفرخواستمشمول دادرسی بدون 
هاي حبس تا شش ماه، جزاي نقدي تا بیست میلیون ریال، شـالق تـا    اسالمی، مجازات

شود. همچنـین بـا    سی ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه را شامل می
قانون جدید آیـین   86تعزیري درجه پنج وشش مطابق ماده جرائموجود سایر شرایط، 

ادعاي دادستان در دادگاه، قابلیت رسیدگی بدون دادرسی کیفري از طریق طرح شفاهی 
  یابد.  کیفرخواست می

  
  . دادرسی بدون کیفرخواست بر مبناي نوع جرم4-2

مشـمول  هـا   آن هایی که موضوع نظر از میزان مجازات در پروندهقانونگذارایرانی صرف
و بـدون   ي مربـوط هـا  اهگرا مستقیماً درداد جرائمحد زناو لواط است رسیدگی به این 

نظر از میـزان مجـازات کـه در    صـرف  جرائمکیفرخواست دانسته است. بنابراین در این 
 (تازیانـه)  حیات و برخی موارد رجم و درموارد دیگر جلد برخی موارد مجازات سالب

 و قانونگـذار در ایـن   اسـت شیوه دادرسی کیفري، بدون کیفرخواسـت   ،بینی شدهپیش
ترین مجازات که سلب حیات بوده نیز موارد اعتنایی به میزان مجازات نداشته وسنگین

این نوع دادرسی بدون  .در یک دادرسی بدون کیفرخواست قابلیت تعیین پیدا کرده است
نکتـه  . نشده استبینی  پیشکیفرخواست بر مبناي نوع جرم، در نظام حقوقی انگلستان 

 جـرائم « دادرسی کیفري به جاي تعبیـر  قانون جدید آیین306در مادهکه  آنقابل توجه 
 »منـافی عفـت   جـرائم زنـا و لـواط و سـایر     جرائم« تعبیر از »مستوجب حد زنا و لواط
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که این امر منتهی به توسعه گستره دادرسی بدون کیفرخواست بر 1استفاده شده است
واردي همچون تفخیذ، مساحقه، قـوادي و روابـط   گردد و م مبناي نوع جرم ارتکابی می

نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه و موارد منافی عفـت  
جدید  با این وصف قانون .گردد گنجد را شامل میدیگري که ذیل تعاریف مصطلح نمی

دي تعزیرات نیز دراین قبیل موارد از دایره حدودخارج شده وبه وا آیین دادرسی کیفري
مشمول دادرسـی   پا گذاشته وطبق مقررات جدید صرف منافی عفت بودن جرم، آن را

  دهد. بدون کیفرخواست قرار می
  
  . دادرسی بدون کیفرخواست بر مبناي مرجع رسیدگی4-3

به وجـود  1264یک نهاد قدیمی در سالعنوان  به انگلستان دادگاه صلح در نظام حقوقی
هـاي کالهبـرداري    عنوان نمونه پرونـده  (به ه استثناي برخی موارد بسیار کمب« آمده و
هـا   از پروندهدرصد  98شودو هاي کیفري از دادگاه صلح آغاز می تمامی پرونده شدید)

رسیدگی در ایـن دادگـاه بـه     .]116، ص7[ »شوند توسط دادگاه صلح رسیدگی می تنها
ــدون کیفرخواســت صــورت مــی  ــر  گشــکل اختصــاري و ب ــی ب ــرد و رســیدگی مبتن ی

کیفرخواست در ایـن دادگـاه وجـود نـدارد. در نظـام حقـوقی ایـران رسـیدگی بـدون          
ي بخش وجـود دارد و تنهـا شـیوه    ها گاهکیفرخواست به اعتبار مرجع رسیدگی در داد

نظر از نـوع جـرم و میـزان مجـازات، دادرسـی بـدون       دادرسی در ایـن محـاکم صـرف   
ي هـا  گـاه اصالحی قانون تشـکیل داد  3به حکم تبصره الحاقی ماده. استکیفرخواست 

در  جـرائم جـز  ب جـرائم ي بخش صالحیت رسیدگی به کلیـه  ها گاهعمومی و انقالب داد
در صالحیت دادگاه کیفري اسـتان،   جرائمو درندصالحیت دادگاه کیفري استان را دار

تحقیقات مقـدماتی را انجـام    تحت نظارت دادستان شهرستان مربوط ي بخشها گاهداد
چنانچه نظر بر مجرمیت داشته باشند پرونده را با قرار مجرمیت جهـت اقـدامات   ، داده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

منـافی عفـت بـه طـور      جرائمزنا و لواط و سایر  جرائمبه  (الیحه آیین دادرسی کیفري): 306. ماده 1
  شود.مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می



 1393  ، تابستان2شماره ، 18دوره  ـــــــــــــــــــــــــــهاي حقوق تطبیقی  پژوهش

 

145 

بـه شـیوه بـدون     جـرائم ودر سـایر  د کننـ میبعدي به نزد دادستان شهرستان ارسال 
ي بخـش  هـا  گاهلذا دادرسی در داد. دهند می کیفرخواست امر رسیدگی کیفري را انجام

نظر از میـزان مجـازات و نـوع جـرم صـرفاً بـه اعتبـار مرجـع رسـیدگی بــدون          صـرف 
بینـی   پـیش نیـز  1392. این امردر قانون آیین دادرسی کیفري مصوباستکیفرخواست 

رئـیس یـا دادرس    این قانون مقرر داشته در دادگاه بخش، 336به نحوي که ماده ،شده
کنـد.   موضوع صالحیت این دادگاه رأساً رسیدگی و رأي صادر می جرائمالبدل در  علی

که قانون جدید آیین دادرسی کیفري با مقررات سابق دارد این است که اي  هتفاوت عمد
در صـالحیت دادگـاه    جـرائم صالحیت رسیدگی بدون کیفرخواست دادگاه بخـش، بـه   

تعزیري درجه  جرائمبه نحوي که این صالحیت صرفاً ناظر به  ،دو محدود شدهکیفري 
مـدت پـنج    هـا  آنکه حداکثر مجازات حبس قابل تعیین در  استپنج، شش، هفتو هشت 

ی مرجـع  طرفـ  بـی به این نوع دادرسی از حیث عدم  و با توجه به ایراد وارد استسال 
  . دارددفاع  یتامري قابل ها گاهاهش صالحیت رسیدگی کیفري این دادرسیدگی، ک

  
  . دادرسی بدون کیفرخواست بر مبناي مرتکب جرم4-4

بر این مبنا  است.نوع دادرسی کیفري، مرتکب جرم کننده   یکی دیگر از معیارهاي تعیین
ي عمـومی وانقـالب مقـرر داشـته کـه      ها اهگاصالحی قانون تشکیل داد 3ماده 3تبصره
و بدون کیفرخواست مورد رسیدگی قـرار   ي مربوطها گاهاطفال مستقیماً در داد جرائم

قـانون  219مـاده 1(همچنین تبصره قانون مجازات اسالمی49ماده1گیرد. در تبصرهمی
ی نرسـیده  منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرع« :آمده آیین دادرسی کیفري)

افرادي که به حد بلوغ شـرعی   جرائممذکور به 3بنابراین به موجب تبصره ماده. »باشد
بـه شـیوه بـدون کیفرخواسـت رسـیدگی خواهـد شـد و دادرسـی کیفـري          اند  دهنرسی

به درخصوص این افراد وفق مقررات مذکور منحصراً بدون کیفرخواست خواهد بود و 
قـانون  220سالگی قرار دارند به حکم تبصره مـاده 18بین سن بلوغ و افرادي که جرائم

 گـردد.  در دادگـاه اطفـال طبـق مقـررات عمـومی رسـیدگی مـی       آیین دادرسی کیفـري  
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ي عمومی کیفري ویژه اطفال و نوجوانان ها گاهدادرسی معمول در دادین یآسان  بدین«
 هـا  گاهزیرا این داد؛ د حقوقی و مشکالت علمی نیستدوگانه است که خود عاري از ایرا
کنند که اختصاصی بودن شعب ویژه اطفـال، بـدین    از دو نوع آیین دادرسی تبعیت می

قانون جدید آیین دادرسـی کیفـري بـا    285]. ماده80، ص12[ »شود ترتیب مخدوش می
را پانزده تا هجده سال  افراد جرائمتأمین دادسراي ویژه نوجوانان، تحقیقات مقدماتی 

در صالحیت این دادسرا قرار  شود ی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میجرائمجز ب
افراد زیر پانزده سال را بـه   جرائمداده و تبصره یک این ماده، تحقیقات مقدماتی تمام 

اي  هقابل مالحظ فاوتتست. ا دانستهدادگاه اطفال و نوجوانان صالحیت طور مستقیم در 
که قانون جدید با مقررات قبلی دارد آن است که در حال حاضر مالك بـراي دادرسـی   

افرادي که به سن بلوغ شرعی  جرائمبه  ،اطفال، سن بلوغ بوده جرائمبدون کیفرخواست 
که قـانون   در حالی ،گردد به طور مستقیم و بدون کیفرخواست رسیدگی میاند  دهنرسی

نظر از پسر یا جدید به جاي بلوغ شرعی، سن پانزده سال را مالك عمل دانسته و صرف
افراد زیر پانزده سال را خارج از صالحیت دادسرا و به نحـو   جرائمدختر بودن طفل، 

 بدون کیفرخواست در صالحیت مستقیم دادگاه دانسته است. 

اند دادرسی مطلقاً بدون ي اطفالی که به سن بلوغ نرسیدهدر نظام حقوقی ایران برا
اطفـال اصـل    جـرائم ولـی در نظـام حقـوقی انگلسـتان هرچنـد در       است،کیفرخواست 

اطفـال بـه شـیوه مبتنـی بـر       جـرائم ولـی برخـی    ،بردادرسی بدون کیفرخواست است
ممکن است طفل که  اینرغم در انگلستان علی .گیرندکیفرخواست مورد رسیدگی قرار می

در یک دادرسـی مبتنـی بـر کیفرخواسـت     ها  آن جرائمسال سن داشته باشد به 14زیر
گیـرد   که از سوي کودکان انجـام مـی   جرائمگردد و در حقیقت شدیدترین  رسیدگی می

نـه   ،رندگی هنوز هم در دادگاه جزایی و با حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار می
که احتمـاالً مجـازات چهـارده     یجرائمقتل غیرعمد،  و عمد قتل جرائمدر دادگاه اطفال. 

، سوزي) (سرقت به عنف و آتش تر زندان را براي یک بزرگسال در پی دارد سال یا بیش
(که احتمال ارتکـاب آن از   رانندگی منجر به مرگ جرائمتعرض و مزاحمت منافی عفت، 
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ی کـه در آن کـودك بـه صـورت مشـارکت بـا یـک        جرائمـ و  کودك بعید اسـت)  سوي
  د. نشوهمگی در دادگاه جزا رسیدگی می ،گیرد بزرگسال در معرض اتهام قرار می

  
  جلب به دادرسی توسط دادگاه. 4-5

یکـی از مــوارد شـروع بــه رســیدگی در   1392قــانون آیـین دادرســی کیفــري 335مـاده 
را قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه دانسته است کـه بـه موجـب     ي کیفريها گاهداد

همین قانون، دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قـرار منـع یـا موقـوفی     274ماده
مطـابق  . کنـد  تعقیب را موجه بداند آن را نقض و قـرار جلـب بـه دادرسـی صـادر مـی      

رس، پرونده از طرف وي همین قانون پس از انجام اقدامات الزم از جانب بازپ276ماده
کـه در  د کـر داشـت  توان چنین بر گردد. از مجموع مواد مذکور می به دادگاه ارسال می

دادستان، ادعاي شفاهی دادستان دردادگاه و طرح مستقیم پرونده در  کیفرخواستکنار 
کـه منتهـی بـه یـک      شدهبینی  پیشدادگاه، شیوه دیگري براي ارسال پرونده به دادگاه 

به عبارت دیگـر در مـواردي کـه قـرار جلـب بـه        .گردد می کیفرخواسترسیدگی بدون 
شود نیازي به صدورکیفرخواست نیست و دادرسی  دادرسی از طرف دادگاه صادر می

گردد. جلـب بـه    از جانب دادستان آغاز می کیفرخواستکیفري در دادگاه، بدون صدور
شده بود که با توجه بینی  پیشنیز 1290قانون آیین دادرسی کیفري 178در مادهمحاکمه 

به حذف دادسرا و پس از آن احیاي دادسرا به موجـب قـانون اصـالح قـانون تشـکیل      
، درخصوص قرار جلب به دادرسـی تعیـین   1381ي عمومی و انقالب مصوب ها گاهداد

اصالحی قـانون   14ماده »ج« بندفعلی به استناد  تکلیف نشده بود و رویه غالب قضایی
ي کیفري فقط ها گاهکه عنوان داشته داد1381ي عمومی وانقالب مصوبها گاهتشکیل داد

آن است که چنانچه دادگاه در مقام  ،کنند رسیدگی می کیفرخواستمندرج در  جرائمبه 
قرار منع یا موقوفی تعقیب، عقیده بر نقض قرار و جلـب   رسیدگی به اعتراض شاکی به

به محاکمه داشته باشد پرونده با صدور قرار مجرمیت طبق نظر دادگـاه، و پـس از آن   
شود وبا این وصف قرار جلب به دادرسی در  به دادگاه ارسال می کیفرخواستصدور 
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  . است خواستکیفروضعیت کنونی مشمول دادرسی مبتنی بر 
  
  گیري . نتیجه5

یک الگوي دادرسی کیفري که کـارکرد اصـلی آن   عنوان  به دادرسی بدون کیفرخواست
هـاي حقـوقی    هاي کیفري است جایگاه قابل توجهی در نظام تأمین سرعت در رسیدگی
حیت جدید آیین دادرسی کیفري به توسعه موارد صال قانون مختلف یافته است. گرایش

دادرسی بدون کیفرخواست، بیانگر تجربه موفق این الگوي دادرسـی بعـد از تصـویب    
. در نظـام  اسـت  1381سالي عمومی و انقالب در ها گاهقانون اصالح قانون تشکیل داد

حقوقی انگلسـتان نیـز رویکـرد قانونگـذار بـه سـمت توسـعه مـوارد دادرسـی بـدون           
هایی مبنی بـر کاسـتن از مـوارد دادرسـی مبتنـی بـر       حتی زمزمهو استکیفرخواست 

اختیارات متهم جهت انتخاب شیوه رسیدگی مبتنی ن ساختکیفرخواست از طریق محدود 
دو وجهی در شرایطی که قضات دادگاه صلح خود را صـالح   جرائمبر کیفرخواست در

 جرائمدر برخی از  قوقی انگلستاندانند وجود دارد. به عالوه در نظام حبه رسیدگی می
حق محاکمـه در حضـور   دن کرهایی درجهت محدود  مبتنی بر کیفرخواست نیز گرایش

هیأت منصفه وجود دارد که نمایانگر عملکرد قابل قبول دادرسی بدون کیفرخواست در 
هـاي حقـوقی    مبا این وصف با نگاهی به این الگوي دادرسی در نظا است.دادگاه صلح 

تـر ایـن   تواند منتهی بـه کارکردهـاي مناسـب    ایران و انگلستان، توجه به موارد ذیل می
  الگوي دادرسی در نظام حقوقی ایران گردد. 

. در نظام حقوقی انگلستان، دادرسی بدون کیفرخواست ناظر به عدم مداخله هیأت 1
تفکیک مراحل تعقیب،  رايباین امر خللی  ،منصفه در رسیدگی کیفري دادگاه صلح بوده

در حـالی کـه    ،کنـد  تحقیق و رسیدگی در فرایند دادرسی بدون کیفرخواست ایجاد نمـی 
دادرسی بدون کیفرخواست در نظام حقوقی ایراندر شیوه غالب آن که دادرسی مستقیم 

پردن بر عدم مداخله نهاد دادسرا در امر تحقیقـات مقـدماتی وسـ   ناظر  استدر دادگاه 
دراین شیوه  طرفی مرجع رسیدگیکه با این وصف بی استتحقیقات مقدماتی به دادگاه 
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شـاید ایـن موضـوع     قـرار دارد. هاي بدون کیفرخواست در معرض تردیـد   از دادرسی
سـنگین   جرائمولی در رسیدگی به ؛ پوشی باشد سبک قابل چشم جرائمدررسیدگی به 

  به تضییع حقوق متهمان گردد.  تواند منتهیمی
سبک  جرائم. دادرسی بدون کیفرخواست در نظام حقوقی انگلستان عمدتاً ناظر به 2
در حالی که در نظـام حقـوقی   ؛ ندسنگین از شمول این نوع دادرسی خارج جرائم ،بوده

مشـمول ایـن نـوع دادرسـی      سـنگین نیـز   جرائم، برخی از سبک جرائمایران عالوه بر 
  . که با ماهیت و فلسفه این نوع دادرسی سازگاري ندارد هستند
منافی عفت وجلوگیري از اشاعه فساد منتهی به  جرائم. اصل ممنوعیت تحقیق در3

نظر از میزان مشمول حد زنا و لواط، صرف جرائمتجویز دادرسی بدون کیفرخواست در 
 جـرائم ا فقدان شاکی خصوصی و مشهود یا غیرمشهود بودن ایـن  مجازات و وجود ی

همچـون تجـاوز بـه عنـف کـه       جـرائم این در حالی است که برخی از ایـن   .شده است
پیامدهاي اجتماعی فراوانی دارد و درصورت اثبات، منتهی بـه مجـازات سـالب حیـات     

بـدون  ورسـیدگی  دارد رجـع تحقیـق   تحقیقات سریع و دقیق توسـط م  به نیازگردد  می
کیفرخواست در دادگاه کیفري استان با توجه به شرایط تشکیل این دادگاه که با حضور 

 ،ندهاي تحقیقی متفاوتی برخوردار هیأت قضایی پنج نفره که بعضاً از روحیات و شیوه
نتهی به از بین رفتن ادله جرم و تواند م طرفی دادگاه، میبین ساختعالوه بر مخدوش 

مـذکور،   جـرائم تـوان از بـین   فرار مجرم از مجازات گردد که جهت رفع این ایـراد مـی  
یا به نحو مشـهود ارتکـاب یافتـه و داراي     استکه داراي شاکی خصوصی را مواردي 
و د داهاي سنگین باشد به شیوه مبتنی بر کیفرخواست مـورد رسـیدگی قـرار     مجازات

  سایر موارد مشمول دادرسی بدون کیفرخواست باشد. 
سـبک و   جرائم. دادرسی بدون کیفرخواست در ایران نیاز به توسعه درخصوص 4

 جـرائم سنگین دارد. ظرفیت دادرسی بدون کیفرخواسـت در   جرائمتحدید درخصوص 
فقـط  ها  آن که مجازات قانونیگیرد  دربرمی رای جرائم فقطسبک از وضعیت کنونی که 

ایـن موضـوع    است.تر  بیش باشد،جزاي نقدي تا سه میلیون ریال ویا  تا سه ماه حبس
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تعزیري  جرائمبه نحوي که ؛ جدید آیین دادرسی کیفري مورد توجه قرار گرفته درقانون
ون کیفرخواست شده است که شامل مجـازات  درجه هفت و هشت مشمول دادرسی بد

  . استحبس تا شش ماه و جزاي نقدي تا بیست میلیون ریال 
در صالحیت دادگاه کیفري استان به سایر  جرائمي بخش که به غیر از ها گاه. داد5

ده با توجه که این صالحیت گسترد کننمیبه شیوه بدون کیفرخواست رسیدگی  جرائم
طرفـی مرجـع   به عدم تفکیک نهاد تحقیق از نهـاد رسـیدگی و عـدم مراعـات اصـل بـی      

جدیـد   قانون . در این راستا رویکرداسترسیدگی از منظر دادرسی عادالنه قابل ایراد 
آیین دادرسی کیفري در کاستن از صالحیت رسیدگی بدون کیفرخواست دادگاه بخش، 

تعزیري درجه پنج، شش، هفت و هشت  جرائمه طوري که محدود به ب است،قابل توجه 
؛ اسـت سال حبس  ، پنججرائمدر این بینی  پیشکه حداکثر مجازات حبس قابل  شود می

  دارد.بازنگري  به نیازهمین میزان صالحیت نیز هرچند 
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