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 سال ًَد ٍ دٍ تَسظ هجلس ضَسای اسالهی اسفٌذلاًَى آییي دادسسی کیفشی دس  سسیذى تصَیةتِ پس اص 

هَاجِ  جذیذ تغییش ٍ تحَالتی دس هتي لاًَى جاهؼِ حمَلی کطَس تا ٍ اًتطاس آى تَسظ سٍصًاهِ سسوی،

کساًی  تِ ًظش هیشسذ یکيل، ُهَکَل گشدیذ 49تَسظ لَُ لضاییِ تِ سال  ایي لاًَىاجشای  اگشچِگشدیذ، 

ی ًَآٍسی ّا ٍ تشسستا  کِ دغذغِ تشسسی لَاًیي ٍ جشم اًگاسی دس حیغِ فؼالیت هغثَػاتی سا داسًذ

تِ تغییشات ضکل ْا ٍ دادگاّسسیذگی تِ آى دس دادسشا ٍ  یهغثَػاتجشم دس حَصُ ًاسسایی ّای ایي لاًَى 

 ًَالص احتوالی ًیض گَضضد گشدد. فَق الزکش، تا ضوي آضٌایی تیص اص پیص تا لاًَى تپشداصًذگشفتِ 

کیفشی یک دادگاُ تِ  ،کیفشی ، دادگاُ ّای کیفشی تِ هخاتِ لَاًیي ساتكاص لاًَى جذیذ تش هی آیذّواًغَس کِ 

هیتَاى چٌیي  جذیذ آییي دادسسی کیفشی 642 هادُ 3تثصشُ  تا استٌاد تِ صشاحتاًٍ دٍ تمسین گشدیذُ ٍ 

ٍ صیي پس دادگاُ ُ است جایگضیي دادگاُ کیفشی استاى گشدیذ دادگاُ کیفشی یکًوَد کِ  استٌثاط ٍ تحلیل

 هحکوِ صالح تشای سسیذگی تِ جشاین هغثَػاتی خَاّذ تَد. ،  306کیفشی یک تِ استٌاد تٌذ ث هادُ 

سسیذگی سًٍذ تایذ تِ هسالِ داضتي ٍکیل دس  ن هغثَػاتیایتشای سسیذگی تِ جش صالحپس اص تؼییي دادگاُ 

تِ آى اضاسُ ضذُ است اضاسُ داضتِ تاضین، یکی اص هثاحج جذیذی کِ دس لاًَى ًیض تِ جشم هغثَػاتی 

هتْن  ،دس جشاین هغثَػاتی تیي جشاین هغثَػاتی تا سایش جشاین ٍجَد داسد، تذیي ًحَ کِ ها تفاٍتی است کِ

دٍ ٍکیل تْشُ ٍجَد حك استفادُ اص سِ ٍکیل سا داسد دس صَستی کِ دس سایش هحاکن حذاکخش هی تَاًذ اص 

اها  ایي هَسد یکی اص هَاسد هخثت لاًَى جذیذ دس هَسد سسیذگی تِ جشاین هغثَػاتی تِ ضواس هی سٍد، تثشد،

  لاًَى هَسد خذضِ لشاس گشفتِ است. اص ّویيتا هَاد دیگشی تشای هتْن جشاین هغثَػاتی ایي اهش  حالٍت

جشاین سالة حیات، لغغ ػضَ، تؼضیشات کِ لضٍم حضَس ٍکیل سا صشفاً تشای است  393 اص آى جولِ هادُ

الصم داًستِ  صالحیت دادگاُ کیفشی یک ّستٌذ تِ تاال، دیِ تیص اص حلج ٍ حثس اتذ کِ ّوگی دس 9دسجِ 

ٍکیل  ،جشاین فَق سا هحال داًستِ ٍ دس فشضی کِ هتْنٍ حتی ضکل گیشی هحکوِ تذٍى ٍکیل دس است 

یک کِ ّواى جشاین  هؼشفی ًکٌذ ًیض ٍکیل تسخیشی سا پیص تیٌی ًوَدُ اها تٌذ آخش صالحیت دادگاُ کیفشی



ذ سا اص ایي هَّثت هحشٍم ًوَدُ ٍ اص هفَْم هخالف هادُ هیتَاى استٌثاط کشد کِ هحکوِ هغثَػاتی تاض

 الضامِ تِ ًَػی ٍ ین هتْن سسیذگی ًوایذتِ جشاتشگضاس ضذُ ٍ  ذیل ًیض هیتَاًهغثَػاتی تذٍى حضَس ٍک

 داضتي ٍکیل تشای سسیذگی تِ جشاین هغثَػاتی هَسد اضاسُ لشاس ًگشفتِ است .

دس ایي  همٌّيیکی اص ًَآٍسی ّای هخثت لاًَى جذیذ دس دٍسُ تحمیمات همذهاتی دس جشم هغثَػاتی است کِ 

ٍ تاصسسی هٌضل ٍ هحل کاس  فتیصتا سایش جشاین تفاٍتی لائل ضذُ است ٍ آى ت تیي جشم هغثَػاتی هَسد

هجشهیي هغثَػاتی است کِ تش خالف سایش هجشهیي، ًیاصهٌذ تاییذ سییس کل دادگستشی استاى ٍ حضَس 

 . است )ًِ صشفاً ضاتغیي دادگستشی(همام لضایی

تش سٍی  303ٍ دس پیشٍی اص لَاًیي ساتك تاص ّن دس هادُ لاًَى اساسی  823 ّویي عَس هغاتك تا اصل

تَدى هٌظَس اص ػلٌی  336حضَس ّیات هٌصفِ ٍ ػلٌی تَدى هحاکن هغثَػاتی تاکیذ ضذُ ٍ دس تثصشُ 

 هحاکوِ سا ػذم ایجاد هاًغ تشای حضَس افشاد دس جلسات سسیذگی تؼییي کشدُ است.

اص دیگش اتتکاسات ایي لاًَى، پیص تیٌی دادگاُ کیفشی یک ٍیژُ سسیذگی تِ جشاین اعفال ٍ ًَجَاًاى است، 

تِ ًَػی کِ اگش عفل یا ًَجَاًی هشتکة جشهی ضَد کِ دس صالحیت دادگاُ کیفشی یک یا دادگاُ اًمالب 

شی یک ٍیژُ هؼشفی ضذُ ٍ اص تِ جای اسجاع تِ دادگاُ ّای هزکَس تِ دادگاُ کیف )ًظیش جشم هغثَػاتی(است

تِ ػثاست دیگش اگش یک عفل یا ًَجَاى دس ضویوِ هشتَط تِ هضایای دادگاُ اعفال ًیض تْشُ هٌذ خَاّذ ضذ. 

هشتکة جشهی ًظیش تَّیي تِ هماهات سغح تاالی کطَس ضَد، تِ جای  کَدکاى ٍ ًَجَاًاى یک سٍصًاهِ

خَاّذ ضذ کِ ایي هَسد تِ هثاحج اختالف دس صالحیت هؼشفی  «دادگاُ کیفشی یک ٍیژُ»دادگاُ اًمالب تِ 

دس فشض فَق الزکش فی هاتیي دادگاُ اعفال تِ دلیل عفل تَدى هشتکة، دادگاُ کیفشی یک تِ دلیل هغثَػاتی 

تَدى جشم ٍ دادگاُ اًمالب تِ دلیل ًَع جشم خاتوِ خَاّذ داد ٍ حتی آسای ٍحذت سٍیِ ای سا کِ ساتماً تِ 

دیَاى ػالی کطَس سا ًسخ  236ٍ  238ت پیص آهذُ صادس ضذُ تَد ًظیش سای ضواسُ دلیل ّویي تؼاسضا

  خَاّذ کشد ٍ تحَلی هخثت دس ایي صهیٌِ سا سلن خَاّذ صد.

ى آاص لضات ذ هاًٌذ همالِ ّایی کِ ٌپیذا هیکًٌیض جٌثِ اهٌیتی اص ًظش حمَلی جشاین هغثَػاتی کِ هَسد اها دس 

خَد سا  اسالهی دادگاُ اًمالب ًتیجتاً ذ ٍکٌٌهی  ستٌثاطا ٍ تطَیص ارّاى ػوَهی سا الذام ػلیِ اهٌیت هلی

جذیذ تایذ تکلیف ایي تؼاسض دس  چٌذ ًکتِ سا هتزکش ضذ، اٍالً عثك لاًَىتایذ  تِ سسیذگی هی داًذ صالح

اس کیفشی یک لشدس صالحیت دادگاُ  306صالحیت هطخص گشدد صیشا جشاین هغثَػاتی تِ صشاحت هادُ 



پیذا شاین هغثَػاتی ٍ سیاسی صالحیت راتی ذػی تَد دادگاُ کیفشی یک دس جهیتَاى ه هی گیشد کِ تِ ًَػی

 گشدد. حاًیاً تِ ضکل تؼاسض هخثت ٍاسد تؼاسض دس صالحیت اسالهی مالبدادگاُ اًکشدُ است ٍ هیتَاًذ تا 

اضاسُ کشد کِ  646هادُ  ن هیتَاى تِِ سسیذگی تاضذ تاص ّصالح ت اسالهی مالبتگیشین کِ دادگاُ اًاگش فشض 

دادگاُ اًمالب تشای سسیذگی تِ جشاین هَجة هجاصات هٌذسد دس تٌذّای الف الی ت هادُ »همشس هیذاسد 

ایي لاًَى تا حضَس سییس ٍ دٍ هستطاس تطکیل هی ضَد. دادگاُ  (تِ غیش اص جشم هغثَػاتی ٍ سیاسی) 306

«. طَدلثذل یا تَسظ یک هستطاس تطکیل هیاًمالب تشای سایش هَضَػات تا حضَس سییس  یا دادسس ػلی ا

کِ  قاچاق هواد هخذردس ایي هادُ فشض تؼاسض سا چٌیي حل ًوَدُ است کِ فشضاً اگش کسی تِ دلیل 

کِ دس صالحیت دادگاُ کیفشی  اعذامّای راتی دادگاُ اًمالب است تِ هجاصات  سسیذگی تِ آى اص صالحیت

تشای دادگاُ کیفشی یک یؼٌی حضَس یک است هحکَم ضَد، دادگاُ اًمالب تا ضشایظ ٍ تطشیفات همشس ضذُ 

سِ لاضی ٍ ... سسیذگی ًوایذ تا اص ایي عشیك اختالف حل ضَد، اها هتاسفاًِ تایذ گفت لاًًَگزاس جشم 

ثَػاتی ٍ سیاسی سا اص ایي ًکتِ هحشٍم ًوَدُ است ٍ دس فشض تؼاسض احتوالی هاًٌذ همالِ ای کِ ػلیِ هغ

 ٍ دادگاُ کیفشی یک تِ دلیل هغثَػاتی تَدىتَدى  یػلیِ اهٌیتاهٌیت تاضذ فی هاتیي دادگاُ اًمالب تِ دلیل 

ًیض صالح تاضذ اسالهی مالب تؼاسضی پیص هی آیذ کِ تکلیف آى هطخص ًخَاّذ تَد ٍ اگش دادگاُ اً جشم

اجحاف  تِ ًَػی ایي اهش کِ ،کیفشی یک دادگاُ ًِ تطشیفاتٍ  خَاّذ کشد تا یک لاضی سسیذگیآى دادگاُ 

جشاین هغثَػاتی استخٌاء ، 646دس حك هجشهیي هغثَػاتی است ٍ ای کاش دس هتي هادُ  ٍ تی اًصافی

تا تفسیش تِ هگش ایٌکِ الذام لاًًَگزاس سا ، گطتطذًذ ٍ ایي سٍش حل تؼاسض ضاهل حال آًاى ًیض هی ًوی

ًاهی تِ  646چٌیي تَجیِ ٍ تفسیش ًوایین کِ تِ ایي دلیل اص جشاین هغثَػاتی ٍ سیاسی دس هادُ ًفغ هتْن 

هیاى ًیاٍسدُ است کِ اصالً چٌیي تؼاسضی سا هتصَس ًثَدُ ٍ جشاین هغثَػاتی سا فاسؽ اص ّش جٌثِ ای کِ 

 حیت دادگاُ کیفشی یک هی داًذ.داضتِ تاضذ هطوَل صال

عثیؼی است تشسسی ّای تیطتش ًیاصهٌذ هشٍس صهاى، اجشای لاًَى ٍ تشخَسد سٍیِ لضایی تا هتي لاًَى 

دادسسی کیفشی ٍ لاًَى آییي تِ ّش حال اًتظاس هی سٍد تا تشخی تذاتیش اتخار ضذُ دس لَاًیي جذیذ هیثاضذ، 

اص تا صثَسی تیطتش  َجِ تِ هاّیت ایي دست اص جشاینتا ت لضات هحتشم دادگستشیهجاصات اسالهی 

دس دستثٌذ الکتشًٍیکی ٍ ... جایگضیي حثس یا ًظام ًیوِ آصادی یاْای یتْای پیص تیٌی ضذُ ًظیش هجاصاتظشف

 استفادُ ًوایذ.تشخَسد تا جشاین هغثَػاتی 

 



 


