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 آشنايي با مراجع قضاوتي در ايران

  اهداف اهداف 

   :باشد هدف از مطالعه اين فصل، آشنايي با مطالب زير مي
  آشنايي با تاريخچه سازمان قضاوتي ايران .1
  ان از ديدگاه قانون اساسيسازمان قضايي جمهوري اسالمي اير .2
  آشنايي با قوانين اساسي و عادي تضمين كننده استقالل قوه قضاييه .3
  اصل مصونيت قضات از تعقيب كيفري و مصونيت شغلي .4
  موارد و موجبات عزل قضات .5
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 كليات  

  سازمان قضاوتي ايرانسازمان قضاوتي ايران  تاريخچهتاريخچه  ..11--11

هد بوده و در حال بنيادين را شا يها و تحوالت سازمان قضاوتي ايران در طول تاريخ دگرگوني
  :نمودتوان آن را طي سه دوره بررسي  باشد و به طور كلي مي تكامل مي

  دوران قبل از اسالم دوران قبل از اسالم   ..11--11--11

دهد كه بيش از هر چيز دادگستري مورد توجه ايرانيان  بررسي دوران قبل از اسالم نشان مي
كردنـد و حتـي    يبوده است و مثالً قوم ماد از بين خود شخصي را به عنوان قاضي انتخاب م

در » قـوه عـالي قضـايي   «البتـه  . آمدند دادخواهي مي رايمردم ساير نقاط به مجلس قضات ب
رده كـ  ياختيار شاه بود ولي شاه غالباً، قضاوت را به يكي از دانشمندان سـالخورده واگـذار مـ   

، ها و ساسانيان رونق كامل داشته است در آيين زرتشت كه در ادوار هخامنشيان، پارت. است
  .1مقرراتي در خصوص سازمان قضايي و آيين دادرسي مدني وجود دارد

  دوران پس از ظهور اسالمدوران پس از ظهور اسالم  ..22--11--11

ظهور اسالم و تعاليم آن در آيات شريفة قرآن، سنت، اجماع و عقل سرچشمه فياض عـدالت  
قرار گرفته و دادرسي نوعي از عبادت و پرستش خداي يكتا شد كه در همين راستا احاديث 

، )دادگـاه (ت متعددي در خصوص شرايط قضات، تشريفات نصب قاضي، محضر قاضي و روايا
و ختم خصـومت از معصـومين علـيهم    ) حكميت(تشريفات دادرسي، داليل، سازش، داوري 

  . السالم و بزرگان دين نقل شده است

                                                 
  .12، ص 1382، انتشارات دانشگاه پيام نور، چاپ دوم آذر 1 غفاري، جليل، آيين دادرسي مدني. 1
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 آشنايي با مراجع قضاوتي در ايران

ن يمـ را به عنوان نخسـتين والـي و قاضـي     )ع(طالب ياب نرسول خدا، حضرت امام علي اب
  . 1ودمنصوب نم

به حضرت  )ص( نخستين دستوري كه راجع به تنظيم كار دادرسي از طرف حضرت رسول
صادر شـد،   -ديدند كه خود را براي چنين كار دشواري هنوز جوان و كم تجربه مي - )ع( علي

اين بود كه فرمودند در برخورد با دو طرف دعوا بي طرفي كامل را رعايت كند و به سـخنان  
بدهد و بر وفق كتاب خدا و گفتار و كرداري كـه از پيغمبـر بـه يـاد      اهر دو درست گوش فر

  .2دارد حكم كند
اشـتر نخعـي    ، در فرمان معروف انتصاب مالك)ع(سرور شيعيان و پرهيزكاران حضرت علي

براي داوري ميان مردم بهترين كس را اختيار كن، كسي كه «: فرمايد به فرمانروايي مصر مي
طمع كار نباشد، حجت و دليـل را بـيش از   .... د، نبر او تحميل نكناصحاب دعوا رأي خود را 

در كشف حقيقت از همه شكيباتر باشد و هنگام روشـن شـدن حقيقـت از    ... همه فرا گيرد 
آن قدر به قاضي ببخش و زندگيش را فراخ ساز كه نيازش به مردم كـم  ... تر باشد همه برنده

كه ديگري از نزديكـان در او طمـع نكنـد و از    ان منزلت و بزرگي ده دشود و نزد خويش چن
  .3»...آسيب مردم آسوده و ايمن باشد

بـه كـار   و انصـاف  اهتمام كاملي كه مسلمانان صدر اسـالم در مراعـات اصـول عـدالت     «
بردند، دستگاه قضاوت اسالمي را چنان مورد اعتماد و اعتبار خاص و عـام قـرار داده بـود     مي

  .4»مند باشند هبهر» نبي«از مقررات كتاب دين نو، يا دادند  مي حكه اهل كتاب ترجي

                                                 
محيط طباطبايي، مرحوم استاد محمد، دادگستري از صدر اسالم تا آغاز مشروطيت، مجله كانون . 1

  .76، ص 119، ش 1351وكالي دادگستري مركز، سال بيست و چهارم، بهار 
  .76محيط طباطبايي، استاد محمد، منبع پيشين، ص . 2
  .1025- 1000هج البالغه، ادب الكبير ابن مقنع، ترجمه شيخ مهدي نائيني، صص ن. 3
  .80محيط طباطبايي، استاد محمد، منبع پيشين، ص . 4
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 كليات  

خالف ميـل خليفـه،    خوريم كه قاضي بر در تاريخ قضاوت اسالمي به موارد متعددي برمي
رأي داده و رأي او، از بيم نقض حدود ) حق ذي(والي، امير، سردار و سپهساالر به سود طرف 

  . 1شده است مقرر شرعي، اجرا مي
ور حكم، حاصل دو شرط اساسـي بـوده كـه همـواره در انتخـاب      چنين شجاعتي در صد

ها فرمان  ها علم و ديگري تقوا بوده و اين شروط از ده گرفتند كه يكي از آن قاضي در نظر مي
هـاي اسـالمي بـه فارسـي و عربـي نوشـته شـده         كه براي قضات ايران و ساير كشور قضاوت

داري كـه بـه امـري علـم داشـته       ر و ديناگدر حقيقت انسان پرهيز. شود بالصراحه احراز مي
كشور ايران در زمان خليفه دوم تابع خالفـت   .2نمايد باشد، هرگز از اظهار آن خودداري نمي

  .اسالمي شد

  دوران معاصردوران معاصر  ..33--11--11

اي از رسيدگي به مراجعات قضايي مـردم   قبل از مشروطيت، علما و مجتهدين قسمت عمده
بـه  ) قسم و شهادت(و براساس داليل و قواعد اسالمي  را بر عهده داشتند و با حضور طرفين

تـابع نفـوذ   ) كه ممكن بود حضوري يا غيابي باشـد (نشستند و اجراي حكم آنان  دادرسي مي
محكوم له و توسل به حكام واليات بود و آيين دادرسي و تشريفات از پـيش تعيـين شـده و    

ر امر واحد، احكام معارضي نيز قابل اجرا در سراسر كشور وجود نداشت و ممكن بود قضات د
را » ديوان خانه عدليـه «صادر كنند تا اين كه ناصرالدين شاه دستور تشكيل سازماني به نام 

، ابتدا به نام ديوانخانه عدليـه دايـر   و لذا وزارت عدليه قبل از انقالب مشروطيت 3صادر نمود

                                                 
  .80محيط طباطبايي، استاد محمد، منبع پيشين، ص . 1
   .81-80منبع پيشين، صص . 2
  .12، ص 1382آذر  ، انتشارات دانشگاه پيام نور، چاپ دوم1غفاري، جليل، آيين دادرسي. 3
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 آشنايي با مراجع قضاوتي در ايران

 مشـروطيت صـادر  فرمان  شكل گرفته، هجري قمري انقالب مشروطيت 1324در سال . شد
  .پس از آن عدليه قانوني تأسيس گرديد و شد

در زمان  1318اليحه آيين دادرسي مدني به مجلس داده شد و در سال  1316در سال 
اصـالحاتي در آن   1331در سـال  . ماده به تصويب رسـيد  876وزارت دكتر متين دفتري با 

به طـور موقـت و    1332اسفند انجام شده و قوانين سازمان قضايي و استخدام قضات نيز در 
به  1335به طور قطعي به تصويب رسيد و متمم آن نيز در شهريور ماه  1335در مرداد ماه 

ل جديـدي از  بعد از انجام اصالحات اراضي به علت كمبود قاضـي شـك  . تصويب نهايي رسيد
براي رسـيدگي بـه اختالفـات كوچـك اهـالي روسـتا و       » انصاف خانه«مراجع قضايي به نام 

ها بـه وجـود آمـد و مراجـع خـاص قضـايي هـم         شوراي داوري با صالحيتي محدود در شهر
  .1برقرار بود 1357تأسيس شد و سازمان قضايي مذكور با تغييرات و اصالحاتي تا بهمن ماه 

  سازمان قضايي جمهوري اسالمي ايران از ديدگاه قانون اساسيسازمان قضايي جمهوري اسالمي ايران از ديدگاه قانون اساسي  ..22--11

باشـد، پـس از    ين سند حقـوقي كشـور مـي   تر قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران كه عالي
آذر  12و 11مـورخ  ) رفرانـدوم (تهيه و به موجب همه پرسي  1357پيروزي انقالب در سال 

مـورخ  ) رفرانـدوم (و به موجب همـه پرسـي    هجري خورشيدي به تصويب رسيد 1358ماه 
هجري خورشيدي اصـالحات و تغييراتـي در آن صـورت گرفتـه و مـتمم آن بـه        6/5/1368

  .ب رسيدتصوي
مسـأله قضـا در   «: در مقدمه قانون اساسي مسأله قضا بدين صورت تعريف شده است كه

رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسالمي، به منظـور پيشـگيري از انحرافـات    
موضعي در درون امت اسالمي امري است حياتي، از اين رو ايجاد سيسـتم قضـايي بـر پايـه     

                                                 
  .14منبع پيشين، ص . 1



                                                               
  
 

7  

 

 كليات  

بيني شـده اسـت،    ز قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيشعدل اسالمي و متشكل ا
اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن الزم است به دور از هر نـوع  

  .  »اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل و«. رابطه و مناسبات ناسالم باشد
مهوري اسالمي ايـران موظـف   دولت ج ،به موجب بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسي

شده است كه همه امكانات خود را جهت تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد 
ـ   و  كـار گيـرد، اصـل سـي    ه امنيت قضايي عادالنه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون ب

كـس   دادخواهي حق مسـلم هـر فـرد اسـت و هـر     «با اشعار به اين كه  اسيچهارم قانون اس 
هاي صالح رجوع نمايد، همه افـراد ملـت حـق دارنـد      تواند به منظور دادخواهي به دادگاه مي
تـوان از دادگـاهي كـه بـه      ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي گونه دادگاه اين

هاي صالح  ، دادخواهي، دسترسي به دادگاه»موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد
هفتم نيز به  و ششم و سي و منصفانه را حق همه مردم دانسته است و در اصول سيو دادرسي 

  .ها و اصل برائت عنوان شده است ترتيب اصل قانوني بودن جرايم و مجازات
پرداخته و قوا ششم به تفكيك   و  پنجاه  و  صد هفتم و يك  و  قانون اساسي در اصول پنجاه

قواي حاكم در جمهوري اسالمي ايـران عبارتنـد   «كه اصل پنجاه و هفتم صريح است به اين 
قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر واليت مطلقه امر و امامت امت بـر طبـق   : از

اصـل شصـت و يكـم    . »اين قوا مستقل از يكديگرند. ردندگ اصول آينده اين قانون اعمال مي
هاي دادگسـتري اسـت    وسيله دادگاه اعمال قوه قضاييه به«قانون اساسي نيز بدين شرح كه 

كه بايد طبق موازين اسالمي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمـومي و  
طريق اعمال قوة قضاييه را بيان نموده » گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد

  .است
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ارم قـانون  و هفتـاد و چهـ   صد و پنجاه و ششم الي يك صد همچنين به موجب اصول يك
اساسي سازمان و ساختار قوه قضاييه و وظايف و اختيارات و به طور كلي اصول حاكم بر قوه 
، قضاييه مشخص و تبيين شده و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي از طريـق اعمـال قـوانين   

رسيدگي به تظلمات و صدور حكم و نظارت بر حسن اجراي آن و مجازات مـرتكبين جـرايم   
  .گيري از وقوع جرم و اصالح مجرمين بر عهده قوه قضاييه گذاشته شده استمختلف و پيش

ا در اصـول گونـاگون، حقـوق متعـدد شخصـي، اجتمـاعي، اقتصـادي،        .ا.قانون اساسي ج
تضمين حقوق افراد در  .سياسي، قضايي، فكري، گروهي و غيره را براي افراد قائل شده است

اي تـا   موجود در جامعه دارد ليكن هـيچ جامعـه  بادي امر بستگي به ميزان سالمت و انصاف 
بر اين اساس قانون اساسي جمهوري . كنون به اين حد از سالمت و انصاف دست نيافته است

اسالمي ايران، تجاوز به حقوق و در واقع تجاوز به امنيت را صريحاً ممنوع اعالم داشته است 
  :توان در اصولي نظير و اين امر را مي

  ؛)22اصل (به حيثيت، مال، مسكن و شغل افراد  ضممنوعيت تعر -1
 ؛)20اصل (ممنوعيت تجسس و سانسور  -2

 ؛)23اصل (ممنوعيت تفتيش عقايد  -3

 ؛)40اصل (ممنوعيت اضرار  -4

 ؛)36و  34اصول (قانوني ممنوعيت دستگيري و مجازات غير -5

 ؛)24اصل (آزادي بيان و انديشه  -6

 ؛)27و 26اصول (ا ه آزادي اجتماعات و راهپيمايي -7

 ).و غيره 46و 43، 28اصول (هاي اقتصادي  آزادي -8

كه ضمانت اجراي چنين اصـولي عمـالً در اختيـار     ييبه صراحت مشاهده نمود و از آنجا
توانند براساس قوانين جزايي، متجاوزين بـه حقـوق افـراد و     هاي قضايي است كه مي دستگاه
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 كليات  

لـذا اهـداف قـوه    . دنـ ده اشخاص را احقـاق نماي ن آزادي را مجازات و حقوق تضييع شلبيسا
هاي مشروع  توان پشتيباني و احقاق حقوق عامه و گسترش آزادي قضاييه را به طور كلي مي

  :گذارد دانست و عنوان نمود كه اقدامات قوه قضاييه چهار اثر عمده را در جامعه بر جاي مي
گردنـد و از بـيم قاطعيـت در     يين به حقوق مردم مرعوب موزمتمردين از قوانين و متجا -1

  .كنند عقوبت، فكر جسارت تجاوز را از سر به در مي
 .يابند شود و استعدادها در حمايت قانون پرورش مي امنيت و آزادي افراد تضمين مي -2

شود و افراد و جماعت با اطمينان خـاطر روابـط سـازنده     رضايت خاطر جامعه تأمين مي -3
 .نمايند برقرار مي

يابند كه  د جامعه با مالحظه احكام عبرت آميز قدرت معنوي و فضيلت خود را باز ميافرا -4
 1.باشد در جامعه مي» تحقق عدالت«ماحصل اين آثار 

  اصل استقالل قوه قضاييهاصل استقالل قوه قضاييه  ..33--11

ششـم بـه    و پنجاه و صد قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اصول پنجاه و هفتم و يك
پنجـاه و هفـتم صـريح اسـت بـه ايـن كـه قـواي حـاكم در          اصل . تفكيك قوا پرداخته است

ايـن قـوا   ... قوه مقننـه، قـوه مجريـه و قـوه قضـاييه      : جمهوري اسالمي ايران عبارت است از
البته اين امر بدان معنا نيست كه قواي مذكور بايد بـا يكـديگر ارتبـاط    . مستقل از يكديگرند

هاي گونـاگون قـوه    ي تشكيل تحت نظارتكه قوه مجريه از ابتدا متقابل نداشته باشند، چنان
  .باشد مقننه مي

                                                 
هاشمي، دكتر سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران، جلد دوم، حاكميت و نهادهاي . 1

  .قوه قضاييه: ، فصل چهارم1383سياسي، نشر ميزان، چاپ هشتم بهار 
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و بدين » اي است مستقل قوه قضاييه قوه«صد و پنجاه و ششم نيز اشعار داشته  اصل يك
گانـه را مـورد تأييـد قـرار داده و هـدف از تشـكيل قـوه قضـاييه را          ترتيب تفكيك قواي سه

بـه عـدالت و رسـيدگي و    پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقـق بخشـيدن   
صدور حكم در كليه دعاوي، اختالفات، جرايم و نيز احياي حقوق عامـه و گسـترش عـدل و    

هاي مشروع و همچنين نظـارت بـر حسـن اجـراي قـوانين، كشـف جـرم و تعقيـب و          آزادي
مجازات و تعزير مجرمين و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقـوع جـرم و اصـالح مجـرمين     

  .بيان داشته است
تـوان از مقـامي كـه     قاضي را نمي«چهارم نيز با اشعار به اين كه  شصت و و صد اصل يك

و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقـت   هشاغل آن است بدون محاكم
بـه وجـود   » ...ل كرد يا بدون رضاي او، محل خـدمت يـا سـمتش را تغييـر داد    صيا دائم منف

اييه با دو قوه ديگر از اين لحاظ كه به بيان شرايط و اوصـاف  بين قوه قض تفكيكحدفاصل و 
  .قاضي و اين كه همانند كاركنان دو قوه ديگر نيست، اشاره نموده است

و  صـد  و پنجـاه و ششـم و يـك    صد براساس مراتب ذكر شده قانون اساسي در اصول يك
صت و چهـارم  و ش صد يكم و يك و شصت و صد پنجاه و هفتم به طور صريح و در اصول يك

  .به طور ضمني سه قوه قضاييه، مجريه و مقننه را از هم جدا و تفكيك نموده است
شـود كـه امـور اداري و اسـتخدامي قـوه قضـاييه        قانون اساسي مستفاد مي 158از اصل 

بـه   ،گذار همچنين در قوانين ديگر اعم از اساسي يا عـادي  قانون. مستقل از قواي ديگر است
ها بـدين شـرح    مزبور را بيان داشته كه برخي از آن قوايموانع دخالت  ،طور صريح يا ضمني

  .شود بيان مي

  منع تجاوز و دخالت قوه مجريه در قوه قضاييه منع تجاوز و دخالت قوه مجريه در قوه قضاييه   ..11--33--11
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 كليات  

ـ  نامه ها و آيين نامه اختيار قضات در عدم اجراي تصويب -1 انين و وهاي مخالف با ق
  اختيار قوه مجريه مقررات اسالمي يا خارج از حدود

ها مكلفند از اجراي  قضات دادگاه«و هفتادم قانون اساسي مقرر داشته است كه  صد اصل يك
هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسالمي يا خارج از حدود اختيارات قوه  نامه تصويب

گونه مقـررات را از ديـوان عـدالت     تواند ابطال اين كس مي اري كنند و هردمجريه است خود
بنابراين قوه قضاييه با اعمال اين اصـل از تجـاوز و دخالـت قـوه مجريـه      . »اداري تقاضا كند

  .نمايد جلوگيري مي
  استقالل قضات -2

قضات به عنوان محور اصلي قوه قضاييه، اجراي عدالت در جامعـه را بـر عهـده دارنـد و لـذا      
ر هاي علمي و اخالقـي الزم برقـرا   بايست جهت اجراي صحيح اين امر خطير از شايستگي مي

  . باشند
پـس بـراي قضـاوت و    «: فرمايـد  در خصوص شرايط صالحيت قضات مـي  )ع(حضرت علي

  :داوري بين مردم بهترين كساني را انتخاب كن كه
  .ها برآيد انبوه كارها بر او سخت نيايد و از عهده انجام آن -
 .رأي خود را بر او تحميل نكنندو لجاج طرفين متخاصم در ستيزه  -

 .ه، بر اشتباه خود اصرار نورزد و جانب حق را بگيرددر صورت اشتبا -

 .)كاري مانع احقاق حق است زيرا طمع(كار نباشد  طمع -

 .در قضاوت به اطالعات سطحي اكتفاء ننمايد -

 .در موارد شبهه تا كشف حقيقت درنگ و تأمل نمايد -

 .در صدور احكام متكي به داليل قطعي باشد -

 .ادخواهان به تنگ آيدكمتر از همه از مراجعه د -
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 .در كشف حقايق صبور باشد -

 .پس از روشن شدن موضوع، حكم قاطع صادر نمايد -

   .تملق و چاپلوسي و حيله و خدعه او را به هر سو نكشاند -
  .1ندبو البته اين چنين كساني كميا

اين كننده امنيت و آزادي هستند، بنابر در تمامي جوامع، قاضي و قانون، تأسيسات تأمين
گونه كه عنـوان   باشند همان قضات كه نگهبان اصلي عدالت، آزادي و احياي حقوق مردم مي

اي بوده و براي ايفاي وظايف خويش به جهات  بايست داراي شرايط و صفات برجسته شد مي
قـانون   164بـه موجـب اصـل     به همـين منظـور و   .مختلف، استقالل و امنيت داشته باشند

رئـيس  تغيير سمت و تغيير محل خدمت قضـات  مصرحه در اختيار اساسي اختيار در حدود 
  . گردد قوه قضاييه است كه مستقيماً، از طرف رهبر منصوب مي

در صدور رأي تنها قانون و وجدان  قضاتدر واقع منظور از استقالل قضايي اين است كه 
هاي  واستهرا حاكم اعمال خود قرار دهند و در اين خصوص توجهي به نظرات، دستورات و خ

ديگران نداشته و بيم انفصال، تنزيل رتبه و مقـام، تغييـر محـل خـدمت و موقعيـت شـغلي       
  .نداشته باشند

گيري و صدور هر نوع حكم و قرار، الزمـه امـر قضـاوت     بر اين اساس استقالل در تصميم
 گونـه  در همين راستا و همـان . كند بوده و لذا استقالل دادرس، امنيت قضايي را تضمين مي

اصـل مصـونيت    ،كه عنوان شد به منظور تأمين استقالل قضات طي دوران خـدمت قضـايي  
گـردد كـه شـامل مصـونيت از تعقيـب كيفـري و        قضات در مورد ايشان منظور و اعمال مـي 

  .باشد مصونيت شغلي مي
  مصونيت از تعقيب كيفري .الف

                                                 
  .1010نهج البالغه، فيض االسالم، ص . 1
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 كليات  

وصـي در نظـر   اصل مذكور بدان معنا نيست كه براي شخص قضات امتياز مخص بديهي است
گرفته شود، زيرا قضات در امور شخصي با ساير مردم تفاوتي ندارند و مشـمول قاعـده كلـي    

اين . باشند مي» )143اصل (امنيت قضايي عادالنه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون «
شود تا وثيقه مطمئني بـراي   اي است كه در كار قضايي به كار گرفته مي مصونيت ويژه ،اصل
  1.ت دادرسي باشدصح

و شصت و چهارم قانون اساسي در خصوص مصونيت شـغلي قضـات مقـرر     صد اصل يك
توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي  قاضي را نمي«داشته 

كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خـدمت و  
اد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضـائيه پـس از   يا سمتش را تغيير د

با رئـيس ايـن اصـل و نيـز مسـتفاد از      » ... عالي كشور و دادستان كل مشورت با رئيس ديوان
هـاي را   تواند اعضاي دادگـاه قانون اساسي، قوه مجريه نمي 156و  164مفهوم مخالف اصول 

 164موجب اصل ه و ب ا نفوذ و يا اختيار داشته باشده وسيله نسبت به آن تغيير داده و بدين
قانون اساسي اين اختيار در حدود مصرحه در اختيار رئيس قوه قضاييه است كه مستقيماً از 

   . گردد طرف رهبر منصوب مي
ه دساير مأموران قضايي، همچون قاضي تحقيق، هر چند كه در صدور حكم و اختتام پرون

سـازي صـدور حكـم داراي نقـش مـؤثر و       تشكيل پرونده و زمينـه  نقش نهايي ندارند، اما در
در خطـر و در   ،باشد و چه بسا كه به خـاطر ايـن نقـش تعيـين كننـده      ميسازي  سونوشت

رسد كه آنان نيـز مشـمول اصـل     بنابراين، به نظر مي. معرض سلب امنيت شغلي قرار گيرند
  خــويش دغدغــه خــاطر  ممنوعيــت انفصــال و عــزل باشــند و بــراي انجــام وظيفــه خطيــر 

                                                 
حاكميت و نهادهاي : مهوري اسالمي ايران، جلد دومهاشمي، دكتر سيد محمد، حقوق اساسي ج. 1

  .390، فصل چهارم قوه قضاييه، ص 1383سياسي، نشر ميزان، چاپ هشتم، بهار 
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مؤيد  1358مداقه در مذاكرات مربوط به مجلس بررسي نهايي قانون اساسي  .1نداشته باشند
  .2باشد اين نظر مي
بنـا بـر مفهـوم    و شصت و چهارم قانون اساسي يـك اصـل مطلـق نبـوده و      صد اصل يك

ي و ثبوت جرم و يا تخلفي كـه موجـب انفصـال قاضـ     هحاكممدر صورت مخالف اصل مزبور 
  .به طور موقت يا دائم از خدمت قضايي منفصل نمودوي را توان  است مي

  موارد عزل قضات موارد عزل قضات ..22--33--11

 3عزل قضات به سبب تخلفات و تقصيرات شغلي -1

در صورتي كه قضات به سبب شغل قضاوت متهم باشند، موضـوع جنبـه انتظـامي داشـته و     
دور حكـم در صـالحيت   پيگيري آن در صالحيت دادسراي انتظامي قضات و رسيدگي و صـ 

  . باشد دادگاه عالي انتظامي قضات مي
قانون اصول تشكيالت دادگسـتري موضـوع    33قضات به موجب ماده  يدادسراي انتظام

اليحة اصالح قسـمتي از قـانون اصـول تشـكيالت دادگسـتري و اسـتخدام قضـات مصـوب         
قـانون   36ماده  نزد دادگاه عالي انتظامي قضات تشكيل و وظايف آن به موجب 14/4/1333

  :باشد مذكور به شرح ذيل مي
  .بازپرسي و كشف تخلفات و تقصيرات و تعقيب مستخدمين قضايي -1

                                                 
  .391منبع پيشين، ص . 1
صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، اداره كل . 2

و  1332، 1316، 1312صحفات  60و  59لسات ، ج1361تدوين قوانين مجلس شوراي اسالمي، 
1333.  

 .392و  391هاشمي، دكتر سيدمحمد، منبع پيشين، ص . 3
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 كليات  

تحقيق در جهات اخالقي و اعمال رفتار منافي با حيثيت و شئون قضايي و سـوء شـهوت    -2
 .ها در انجام وظيفه كارمندان قضايي و اهمال و مسامحه آن

نفـع، اعـالم    قانون مذكور در اثـر شـكايت ذي   37ماده  شروع به تعقيب قضات به موجب
توان شروع بـه   مراجع رسمي، اعالم مقامات قوه قضاييه و نظاير آن بوده و در اين شرايط مي

  .بازرسي و تعقيب قضات نمود
بودن قاضي به موجب قانون اصالح بعضي از مواد اليحه قانوني مربوط عزل اصل غيرقابل 

كـه حكـم    و اصـالحات بعـدي آن در صـورتي    1329تري مصوب به اصول تشكيالت دادگس
زيـرا دادگـاه   . گردد انفصال موقت يا دائم از سوي دادگاه عالي انتظامي صادر شود منتفي مي

مراتـب  . نمايـد  عالي انتظامي به تخلفات شغل قضات رسيدگي كرده و رأي مقتضي صادر مي
ه درجه تخلف قاضي متخلـف، براسـاس   هايي كه دادگاه عالي انتظامي قضات، با توجه ب كيفر

نمايد، از اخطار كتبي تا انفصـال دائـم از خـدمات قضـايي دادگسـتري و       آن حكم صادر مي
  )قانون استخدام قضات 4ماده . (باشد يخدمات دولتي م

: داشـته  مقـرر قانون اصول تشكيالت دادگسـتري   42ماده نيز در خصوص تعليق قضات 
يـا جنـايتي شـده و     جنحـه ود كه كارمند قضايي مرتكب رسيدگي كشف ش ءهرگاه در اثنا«

دادستان انتظامي قضات آن نسبت را مقرون به داليل و قرايني ببيند كه تعقيـب كيفـري را   
از ايجاب نمايد تعليق كارمند مظنون را از شغل خود تا صـدور رأي نهـايي مراجـع كيفـري     

يدگي به داليل، قرار مقتضي صـادر  و دادگاه پس از رس نمايد دادگاه عالي انتظامي تقاضا مي
خواهد نمود و در صورت حصول برائت، ايام تعليق جزء مدت خدمت محسوب و مقـرري آن  

  .»كارمند داده خواهد شد
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  جرائم عمومي ارتكاب عزل قضات به سبب  -2
شوند، از نظر نفس ارتكاب جرم، همانند افـراد   كه قضات مرتكب جرائم عمومي مي در صورتي
ها با توجه به اصل استقالل و مصـونيت قضـات    باشند ليكن نحوه تعقيب آن معه ميعادي جا

 .باشد با سايرين متفاوت مي) قانون اساسي 164اصل (

ن را آبدين ترتيب كه دادستان عمومي، پس از وصول پرونده و رسيدگي امـر مقـدماتي،   
او را از دادگاه عالي به دادسراي انتظامي قضات ارسال و تعليق قاضي متهم و سلب مصونيت 

. كنـد  انتظامي و ارجاع پرونده را به مراجـع قضـايي عمـومي بـراي تعقيـب درخواسـت مـي       
كـه   دهد و در صـورتي  دادستان دادسراي انتظامي پرونده را مورد مطالعه و رسيدگي قرار مي

قانون اصول تشـكيالت دادگسـتري و اسـتخدام     42داليل اتهام را كافي ببيند بر طبق ماده 
تعليق قاضي متهم را از شغل قضايي تا صدور رأي قضايي الزم، ) كه شرح آن گذشت(ضات ق

دادگاه مذكور نيز پرونده را مورد بررسـي قـرار داده و   . كند از دادگاه عالي انتظامي تقاضا مي
ايـن رأي بـه   . دهـد  رأي به تعليق قاضي مـتهم مـي  ، قن بودتچنانچه اتهام متكي به داليل م

   .1نيت قاضي خواهد بودمنزله سلب مصو
هاي  قانون تشكيل دادگاه 4ماده  28/7/81تبصره الحاقي الزم به ذكر است كه به موجب 

تهـران   دادگـاه كيفـري اسـتان   هـاي قضـايي در    ، به جرايم دارنـدگان پايـه  و انقالبعمومي 
  .شود رسيدگي مي

  عزل قضات به سبب فقدان صالحيت امر قضا -3
صفات و شرايط قاضي طبـق مـوازين   « و سوم قانون اساسيو شصت  صد به موجب اصل يك

ت تعيين كرده وگذار نيز شرايطي را براي قضا قانون .»شود فقهي به وسيله قانون مشخص مي

                                                 
  .393-392هاشمي، دكتر سيد محمد، منبع پيشين، ص . 1
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 كليات  

مقـرر   14/12/1361از جمله ماده واحده قانون انتخـاب قضـات دادگسـتري مصـوب      ،است
   :شوند قضات از ميان مردان واجد شرايط زير انتخاب مي«داشته 

ايمان و عدالت و تعهد عملي نسبت به مـوازين اسـالمي و وفـاداري بـه نظـام جمهـوري        -1
  . اسالمي ايران

  طهارت مولد -2
  . تابعيت ايران و انجام خدمت وظيفه يا دارا بودن معافيت قانوني -3
  .صنعت فارج و توانايي انجام كار و عدم اعتياد به مواد مخدر -4
شخيص شوراي عالي قضايي يا اجازه قضـا از جانـب شـوراي عـالي     دارا بودن اجتهاد به ت -5

  » ...قضايي به كساني كه داراي ليسانس قضايي يا 
گونه كه عنوان شد جهت احراز صالحيت قاضي وجود اوصاف و شرايط مـورد نظـر    همان

بنابراين از بين رفـتن همـان شـرايط موجـب زايـل شـدن صـالحيت         است،گذار الزم  قانون
برخي از شرايط مانند جنسيت، تحصيالت و نظام وظيفـه اصـوالً از بـين    . باشد ميالذكر  فوق

باشد ليكن فقدان شرايط ديگري مانند عدالت، صحت مزاج، توانايي انجـام كـار و    رفتني نمي
  .باشد مل ميتعدم اعتياد مح

  بايست قائل به تفكيك شد؛ الذكر مي در مورد ماهيت شرايط فوق
باشـد   از طرق اداري و بدون مراجعه به محـاكم قابـل اثبـات مـي     شرايطي كه فقدان آن -1
از جمله امور اداري و اسـتخدامي  ) نظير تغيير يافتن تابعيت و يا از دست دادن صحت مزاج(

  .گيرد رود كه زير نظر و با مسئوليت رئيس قوه قضاييه صورت مي به شمار مي
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 آشنايي با مراجع قضاوتي در ايران

و نفي طهارت مولـد از جملـه    1تيادو اع) ايمان، عدالت و تعهد(فقدان صالحيت اخالقي  -2
مواردي است كه ماهيت قضايي دارد و اثبات آن موكول به رسيدگي و صدور حكم از طريـق  

 .2دادگاه صالح خواهد بود

 17/2/1376قانون رسيدگي به صالحيت قضات مصوب  ،در مورد فقدان صالحيت قاضي
  :دارد مجلس شوراي اسالمي مقرراتي بدين شرح را اعالم مي

سيدگي به صالحيت قضاتي كه صالحيت آنان طبق موازين شـرعي و قـانوني از ناحيـه    ر
) 3رئـيس ديـوان عـالي كشـور     ) 2رئيس قوه قضاييه، ) 1{ يكي از مقامات عالي قوه قضائيه

دادسـتان انتظـامي   ) 5ساي شعب دادگـاه عـالي انتظـامي قضـات     ؤر) 4دادستان كل كشور 
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح نسـبت  ) 7 رئيس سازمان بازرسي كل كشور) 6قضات 

مـورد ترديـد قـرار گيـرد، ابتـدا موضـوع بـه كميسـيون          )2مـاده  ( }به قضات اين سـازمان 
وزيـر   ،كارشناسي مركب از معاون قضايي رئيس قوه قضاييه، معاون حقـوقي و امـور مجلـس   

كشـور و   دادگستري، معاون قضايي رئيس ديوان عالي كشور، معاون قضـايي دادسـتان كـل   
كميسيون به طريـق مقتضـي بررسـي و نتيجـه را     . گردد دادستان انتظامي قضات ارجاع مي

به محكمه عالي انتظامي قضات كه متشكل از سه نفر قضات ) 3ماده (حداكثر ظرف سه ماه 
ه چـ چنان .گـزارش خواهـد كـرد    ،)1مـاده  (و منصوب رئيس قوه قضاييه خواهند بود  8گروه 

رأي به عدم صالحيت قاضي متشكي عنـه صـادر نمايـد بـه يكـي از      اكثريت اعضاي محكمه 
هاي انفصال دائم از مشاغل دولتي يا قضايي، بازخريد يا بازنشسـته محكـوم خواهـد     مجازات

شد و در صورتي كه عدم صالحيت قاضي ناشي از عدم توانايي در انجام وظايف محوله باشد 

                                                 
  .مجمع تشخيص مصلحت نظام 2/8/1367قانون مواد مخدر مصوب  10و  1مواد . 1
  .393دكتر سيد محمد، منبع پيشين، ص هاشمي، . 2
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 كليات  

كام صادره از محكمه عالي انتظامي قضات اح«). 4ماده ( به وضعيت اداري تبديل خواهد شد
  .1)5ماده (» قطعي است

  مصونيت شغلي .ب
تـوان   نمي) قاضي(بدون رضاي او «صد و شصت و چهارم قانون اساسي مقرر داشته  اصل يك

محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصـميم رئـيس قـوه    
  .»عالي كشور و دادستان كل قضاييه پس از مشورت با رئيس ديوان

ت قاضـي توسـط   مبنابراين اگر چه اتخاذ تصميم در خصوص تغيير محل خـدمت يـا سـ   
رئيس قوه قضاييه پس از مشورت بـا رئـيس ديـوان عـالي كشـور و دادسـتان كـل صـورت         

باشـد ولـي در    ليكن نظرات مشورتي اين مقامات اگـر چـه تـا حـدودي مـؤثر مـي       ،گيرد مي
  .كننده نخواهد بود ه قضاييه تعيينگيري رئيس قو تصميم

صـدو شصـت و چهـارم قـانون      اي قضات به موجب ذيل اصل يك البته نقل و انتقال دوره
  .»گيرد صورت مي 2كند بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي«اساسي 

  جرم شناختن عمل مأموريني كه در امور قضايي دخالت كنند -3
چنانچـه مسـتخدمين و مـأمورين    «داشته اسـت كـه    قانون مجازات اسالمي مقرر 577ماده 

دولتي اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آنها و مأمورين انتظامي در غير 
موارد حكميت در اموري كه در صالحيت مراجع قضايي اسـت دخالـت نماينـد و بـا وجـود      

قضايي رفع مداخله ننمايند دار  تاعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات صالحي
  . »به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهند شد

                                                 
  .394 -395هاشمي، دكتر سيد محمد، منبع پيشين، ص . 1
  .و اصالحات بعدي آن 28/11/1375ج به قانون نقل و انتقال دوره اي قضات مصوب .ر. 2
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ضمانت اجـراي جزايـي    ،در اين مورد براي تجاوز و دخالت قوه مجريه در قوه قضاييهكه 
  .حبس تعيين شده است

  جرم شناختن مقاومت در برابر احكام دادگاه دادگستري -4
توانـد   هيچ مقام رسمي و هيچ اداره دولتي نمي«ي مدنيقانون آيين دادرس 9به موجب ماده 

حكم دادگاه دادگستري را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر خود دادگاهي كه 
  .»كند ردي كه قانون معين مياحكم داده و يا دادگاه باالتر آن هم در مو

صاحب منصبان ك از هر يچنانچه «قانون مجازات اسالمي نيز مقرر داشته كه  576ماده 
از مقـام خـود   د ها در هر رتبه و مقامي كه باشـ  و شهرداريمستخدمين و مأمورين دولتي و 

يا اجراي احكام و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي سوء استفاده نموده و 
، مقامـات قـانوني صـادر شـده باشـد     طـرف  يا هرگونـه امـري كـه از    مقامات قضايي يا اوامر 

   ».جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد
ـ بنابراين استقالل قوه قضاييه در برابر دخالت قوه مجريه  قـوانين متعـدد بـه    موجـب  ه ب

  .صراحت تضمين شده است
  مرجعيت قوه قضاييه در حل اختالف -5

هـاي عمـومي، نظـامي و     ن دادگـاه هرگاه بـي « قانون آيين دادرسي مدني 28به موجب ماده 
هـا اعـم از    انقالب در مورد صالحيت، اختالف محقق شود همچنين در مـواردي كـه دادگـاه   

عمومي، نظامي و انقالب به صالحيت مراجع غيرقضايي از خود نفي صالحيت كنند و يا خود 
رأي ايدوان . را صالح بدانند، پرونده براي حل اختالف به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد

لـذا حـل اخـتالف در    . »باشـد  االتبـاع مـي   عالي كشور در خصوص تشخيص صـالحيت، الزم 
ديوان عالي (ترين مرجع قضايي  صالحيت بين اداره دولتي و دادگاه دادگستري بر عهده عالي
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 كليات  

قرار داده شده و از اين طريق نيز استقالل قوه قضاييه در برابر قوه مجريه حفظ شده ) كشور
  .است

  اختيارات نظارتي قوه قضاييه نسبت به قوه مجريه  -6
به منظـور رسـيدگي بـه شـكايات،     «سوم قانون اساسي اشعار داشته   و  هفتاد و صد اصل يك

هـاي دولتـي و احقـاق     نامـه  ها يا آيـين  تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحد
نظـر رئـيس قـوه قضـاييه تأسـيس      زيـر  » ديـوان عـدالت اداري  « ديواني به نامها،  حقوق آن

  .»كند حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي. گردد مي
براساس حـق نظـارت قـوه    «و چهارم قانون اساسي نيز مقرر داشته   و هفتاد صد اصل يك

هـاي اداري سـازماني    قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه
حـدود  . گـردد  زير نظر رئيس قوه قضـاييه تشـكيل مـي   » ازمان بازرسي كل كشورس«به نام 

  .»كند اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي
رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و «صدو چهلم  همچنين به موجب اصل يك

اي عمـومي  هـ  وزيران در مورد جرايم عـادي بـا اطـالع مجلـس شـوراي اسـالمي در دادگـاه       
  .»شود دادگستري انجام مي

اي نسبت بـه قـوه مجريـه قـرار      مجموع مراتب مذكور قوه قضاييه را در موقعيت برجسته
  .نمايد داده و استقالل قوه قضاييه را تحكيم و تضمين مي

  منع تجاوز و دخالت قوه مقننه در قوه قضاييهمنع تجاوز و دخالت قوه مقننه در قوه قضاييه  ..33--33--11

صدوشصت و چهارم مبني بر غير  اصل يك استقالل قوه قضاييه در مقابل قوه مقننه با اعمال
شود زيرا قوه مقننـه قـادر نيسـت بـا هرگونـه       ن دادرسان حفظ ميدتغيير بو و قابل انفصال

و ده  صد اي اين خصوصيت و استقالل را از آن سلب نمايد و از آنجا كه طبق اصل يك مصوبه
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بر عهـده رهبـر   ) است ترين مقام قضايي كه عالي(نصب رئيس قوه قضاييه  ،قانون اساسي نيز
و لذا رئيس قوه قضاييه هيچ تكليفي به جز اجراي قـوانين و همـاهنگي   ) مقننهنه قوه (است 

و قوه مقننه نسبت به قوه قضـاييه از اختيـاراتي ماننـد     در بودجه نسبت به قواي ديگر ندارد
هفتـاد و  ويژه به موجب اصل و به  سؤال، استيضاح، رأي عدم اعتماد و غيره برخوردار نيست

تواند قوانيني وضـع كنـد كـه بـا اصـول و       مجلس شوراي اسالمي نمي«دوم كه مقرر داشته 
تشخيص اين امر به ترتيبي . احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد

امكان تجاوز و دخالت از طـرف   ،»كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است
   .به قوه قضاييه از بين رفته است قوه مقننه نسبت

  خالصه خالصه 

بـه طـور    و سازمان قضاوتي ايران در طول تاريخ پس از تحوالت بسيار در حال تكامـل بـوده  
دوران قبـل از اسـالم، دوران پـس از     : باشد كه عبارتند از كلي طي سه دوره قابل بررسي مي

  . ظهور اسالم و دوران معاصر
سند حقوقي كشور بـه تعريـف   ترين  ران به عنوان عاليقانون اساسي جمهوري اسالمي اي

امر قضا پرداخته و دولت را مكلف نموده كه جهت تأمين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و 
مرد و ايجاد امنيت قضايي عادالنه براي همه و تساوي عموم در برابـر قـانون، همـه امكانـات     

هـاي صـالح و دادرسـي     ترسي بـه دادگـاه  خود را به كار گيرد و بدين ترتيب دادخواهي، دس
  . منصفانه را حق همه مردم دانسته است

برهمين اساس و به موجب قانون مزبور، تفكيك قواي حاكم در جمهوري اسالمي ايران و 
بينـي و تـأمين شـده     استقالل قوه قضاييه جهت نيل به مقصود مذكور از طرق مختلف پيش

قوه مجريه در قوه قضاييه از طريق اختيـار قضـات    است كه از آن جمله منع تجاوز و دخالت
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 كليات  

هاي مخالف با قوانين و مقررات اسالمي يا خـارج از   نامه ها و آيين نامه در عدم اجراي تصويب
حدود اختيار قوه مجريه و استقالل قضات از طريق مصونيت از تعقيـب كيفـري و مصـونيت    

ييه از طريق غيرقابل انفصال و تغييـر  شغلي و نيز منع تجاوز و دخالت قوه مقننه در قوه قضا
ترين مقام قضـايي   بودن دادرسان توسط قوه مقننه و نصب رئيس قوه قضاييه به عنوان عالي

  . باشد توسط مقام معظم رهبري مي

  خودآزماييخودآزمايي

موجب اصل سي و چهارم قانون اساسي، دادخواهي را حق مسـلم هـر فـرد    ه گذار ب قانون -1
توضيح داده و بيان نماييد كـه اصـل مـذكور چـه مـواردي را       دانسته است، در اين خصوص

   ؟جهت نيل به اين هدف مقرر داشته است
موجب آنها، تجـاوز بـه   ه پنج مورد از اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران را كه ب -2

   ؟حقوق و امنيت اشخاص صريحاً ممنوع اعالم شده است را نام ببريد
   ؟وه قضاييه در جامعه را بيان نماييدچهار اثر عمده اقدامات ق -3
   ؟به طور مختصر اصل مصونيت قضات از تعقيب كيفري را شرح دهيد -4
  باشد؟ در صورت ارتكاب جرائم عمومي، به چه صورت مينحوه تعقيب قضات  -5
   ؟داصل مصونيت شغلي قضات را شرح دهي -6





2 
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  اهدافاهداف

   :باشد مطالب زير ميهدف از مطالعه اين فصل، آشنايي با 
  هاي عمومي به امور كيفري و حقوقي تشريفات رسيدگي در دادگاه .1
  هاي محلي قلمرو محلي دادگاه .2
  سازمان دادگاه تجديدنظر .3
  آراء قابل تجديدنظر حقوقي و كيفري .4
اشخاصي كه حق درخواست تجديدنظر در مورد احكام حقوقي، احكام كيفري و قرارها را  .5

  دارند
  دادسرا  سازمان و مقامات .6
  خصوصيات و نحوه تحقيقات مقدماتي .7
  اختيارات و وظايف دادسرا در امور جزايي، مدني و حسبي .8
  سازمان و صالحيت دادگاه خانواده .9
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  هاي عمومي و دادسراي ديوان عالي كشور شعب، هيأت .11
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 مراجع قضاوتي

  مراجع قضاوتي قضاييمراجع قضاوتي قضايي  ..11--22

مجلس شوراي اسـالمي، بـا    1373هاي عمومي و انقالب مصوب تيرماه  قانون تشكيل دادگاه
حذف شش مرجع قضايي كه عبارت بودند از دادگاه حقوقي يك، دادگاه حقوقي دو، دادگـاه  

ادگاه كيفري دو، دادگاه مدني خاص و دادسرا و تأسيس مرجع واحدي به نـام  كيفري يك، د
دادگاه عمومي و اعطاء صالحيت مراجع مزبور در مرحلـه بـدوي بـه ايـن مرجـع، مشـكالت       

تا سرانجام به موجب قانون اصـالح قـانون    .اي را در سازمان قضاوتي ايران ايجاد نمود عديده
مجلس شوراي اسـالمي، دادسـرا    1381مصوب مهرماه  هاي عمومي و انقالب تشكيل دادگاه

  .احيا و شعب دادگاه عمومي به حقوقي و جزايي تقسيم شدند

  هاها  مراجع عمومي و صالحيت آنمراجع عمومي و صالحيت آن  ..11--11--22

به منظور رسـيدگي و  «، هاي عمومي و انقالب قانون تشكيل دادگاه) سابق( 1به موجب ماده 
ايجـاد مرجـع قضـايي واحـد،      حل و فصـل كليـه دعـاوي و مراجعـه مسـتقيم بـه قاضـي و       

  .»1شوند تشكيل مي.... هايي با صالحيت عام  دادگاه
هاي عمومي در هر حـوزه قضـايي    با تأسيس دادگاه«قانون مزبور نيز مقرر داشته  3ماده 

هـاي   رسيدگي به كليه امور مدني و جزايي و امور حبسيه با لحاظ قلمـرو محلـي بـا دادگـاه    
  .مزبور خواهد بود

وزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان و يا نقاط معيني از ح :1تبصره 

  .شهرهاي بزرگ

                                                 
 . نسخ ضمني شده است 28/7/1381اين ماده با توجه به مواد اصالحي . 1



                                
  
 

28  
 

 آشنايي با مراجع قضاوتي در ايران

رسيدگي به اموري كه به حكم قانون به مرجع ديگري واگـذار شـده از دايـره     :2تبصره 
  .شمول اين قانون خارج است

حاكم دادگاه عمومي در دعـاوي راجـع بـه اصـل نكـاح و طـالق در صـورتي         :3تبصره 
  .»سيدگي دارد كه اجازه مخصوص از طرف رئيس قوه قضاييه داشته باشدصالحيت ر

 نوع و بـا هـر   لذا با تأسيس دادگاه عمومي، رسيدگي بدوي به تمامي دعاوي مدني با هر
ميزان خواسته و به تمامي جرايم از هر نوع و با هر ميزان مجازات و نيز رسـيدگي بـه كليـه    

يه كه به موجب قـانون در صـالحيت   بجزايي يا حسامور حسبي جز آن دسته از امور مدني، 
  .قرار داده شدعمومي مرجع ديگري قرار داشته باشد، در صالحيت دادگاه 

تعـدادي از   8/5/76مصـوب  » تشكيل دادگاه خانواده«متعاقباً به موجب قانون معروف به 
مي هاي عمومي به دعاوي خانواده اختصاص يافت تا ديگـر شـعب دادگـاه عمـو     شعب دادگاه

  . حق رسيدگي به دعاوي مزبور را نداشته باشند
هـر حـوزه   « ،هاي عمـومي و انقـالب   قانون اصالح قانون تشكيل دادگاه 4به موجب ماده 

جزايـي   قضايي كه داراي بيش از يك شعبه دادگاه عمـومي باشـد آن شـعب بـه حقـوقي و     
ي جزايي فقط بـه امـور   هادادگاههاي حقوقي صرفاً به امور حقوقي و  دادگاه. شوند تقسيم مي

  . »كيفري رسيدگي خواهند نمود
هاي حقوقي و كيفري براي رسـيدگي بـه دعـاوي حقـوقي يـا      تخصيص شعبي از دادگاه

جزايي خاص مانند امور خانوادگي و جرايم اطفال با رعايت مصالح و مقتضـيات از وظـايف و   
ه جزايـي پرونـده   در صورت ضرورت ممكن است به شـعب . اختيارات رئيس قوه قضاييه است

  .حقوقي و يا به شعبه حقوقي پرونده جزايي ارجاع شود
رسيدگي به كليه اتهامـات اعضـاء مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام، شـوراي نگهبـان،         

ها، معاونـان و مشـاوران رؤسـاي سـه     نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، وزراء و معاونين آن
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ان پايه قضايي، استانداران، فرمانـداران  قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگ
و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و باالتر و مـديران كـل اطالعـات    

باشـد بـه اسـتثناء مـواردي كـه در      ها در صالحيت دادگاه كيفري اسـتان تهـران مـي   استان
  .»صالحيت ساير مراجع قضايي است

  دادگاه عمومي حقوقي دادگاه عمومي حقوقي   ..22--11--22

هاي عمومي حقوقي بـا حضـور رئـيس شـعبه يـا       دادگاه«ا، .ع.د.ت.ق.ا.ق 14جب ماده به مو
بنـابراين در دادگـاه عمـومي قاعـده وحـدت قاضـي       . »...شـود  البدل تشكيل مي دادرس علي
  . حكمفرماست

انجام گرديده و اتخـاذ   1تمامي اقدامات و تحقيقات به وسيله رئيس يا دادرس علي البدل
بنـابراين  ) ا.ع.د.ت.ق.ا.ق 14بند الف ماده (رأي با قاضي دادگاه است  تصميم قضايي و انشاي

گونـه تفـاوتي بـا     اختيارات رئيس دادگاه در رسيدگي بـه پرونـده و ترتيـب رسـيدگي، هـيچ     
البـدل در   علـي االصـول، دادرس علـي   . البدل ندارد اختيارات و ترتيب رسيدگي دادرس علي

نمايد كه رئيس دادگـاه   ر يافته و انجام وظيفه ميصورتي در دادگاه با ابالغ رئيس كل، حضو
اما انجام وظيفه هم زمان هر دو مقام مزبور در دادگاه واحـد   2معذوريت داشته و غايب باشد

                                                 
حقـوقي قـوه   غالمرضا شهري، سروش ستوده جهرمي، محمد هاشم صمدي اهري، نظريـات اداره  . 1

قضاييه در رابطه با قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقـالب، چـاپ اول، انتشـارات گـنج دانـش،      
  .70و  69، 68، 67ش  ،1374تهران 

. در صورت بالمتصدي بودن يك شعبه دادگاه، رئيس شعبه ديگر نمي توانـد آن را تصـدي نمايـد   . 2
  .281 ، ص8/2مضمون نظريه اداره حقوقي، منبع پيشين، ش 
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ها توزيع گرديـده و هـر يـك، در پرونـده مـورد       منع قانوني ندارد ولي در اين صورت، پرونده
   .1قانون را خواهد داشت 14ماده ) فال(كليه اختيارات و وظايف مندرج در بند  ،رسيدگي

البدل بالمانع است و وجـود هـر يـك از رئـيس      لذا تشكيل دادگاه به تصدي دادرس علي
البدل جهت تشكيل جلسه كافي است ليكن اين امكان وجود دارد كـه   دادگاه يا دادرس علي

بدل، در ايـن  ال استثنائاً در يك شعبه به جهت تراكم كارها هم رئيس باشد و هم دادرس علي
ارجاعات رئيس دادگاه شروع به رسيدگي نمـوده و   دالبدل صرفاً در حدو صورت دادرس علي
نمايد و بديهي است كه برحسب اوقات تعيين شده رسـيدگي كـرده و ايـن     اتخاذ تصميم مي

البـدل عنـوان    باشد و رسيدگي توسـط دادرس علـي   امر به معناي دو شعبه بودن دادگاه نمي
   2.باشد اشته و مربوط به همان شعبه ميشعبه ديگر ند

ها از  در هر شهرستان و يا بخش كه دادگاه عمومي داراي شعب متعددي باشد شماره آن
رئيس شعبه اول دادگـاه  ) شهرستان يا بخش(شود و در هر حوزه قضايي  عدد يك شروع مي

هرسـتان  عمومي بر شعب ديگر نظارت و رياست اداري دارد و همچنين رئيس دادگستري ش
هـاي عمـومي    عالوه بر نظارت و رياست اداري بر دادگستري آن شهرستان، بر كليـه دادگـاه  

  .هاي تابعه نيز نظارت و رياست اداري خواهد داشت بخش
چنانچه در مركز بخش يا شهرستاني دادگاه عمومي تشكيل نشده باشد يا به عبـارتي آن  

امـور قضـايي مربـوط بـه آن محـل در      بخش يا شهرستان دادگاه نداشته باشد، رسيدگي به 
تـرين   ترين دادگاه همان استان و در خصوص شهرستان، با نزديـك  خصوص بخش، با نزديك

نامه اصـالحي قـانون    آيين 6تبصره ماده ( .باشد حوزه قضايي شهرستان تابع همان استان مي
  )رئيس قوه قضاييه 9/11/1381هاي عمومي و انقالب مصوب  تشكيل دادگاه

                                                 
در صورت حضور و اشتغال رئيس دادگاه ارجاع به دادرس علي البدل توسط رئيس دادگاه به عمل . 3

  .85، ص 46مي آيد، مضمون نظريه اداره حقوقي، منبع پيشين، ش 
  .70و  69مضمون نظريه اداره حقوقي، منبع پيشين، ش . 1
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هاي عمـومي و انقـالب مصـوب     نامه اصالحي قانون تشكيل دادگاه آيين 7ب ماده به موج
رئيس قوه قضاييه، رئيس شعبه اول دادگاه عمـومي شهرسـتان مركـز اسـتان،      9/11/1381

هاي آن شهرستان خواهد بـود و در غيـر مركـز اسـتان رئـيس شـعبه اول        رئيس كل دادگاه
هـا و دادسـراهاي    اسـت و بـر كليـه دادگـاه    آن شهرستان دادگاه عمومي، رئيس دادگستري 

هاي مستقر در بخش نظارت و رياست اداري دارد، ليكن رئيس كل  مربوط و همچنين دادگاه
هـاي كيفـري اسـتان     دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه تجديد نظر و رئيس دادگاه

ها و دادسراهاي  گاهداد ،ها هاي تجديد نظر كيفري استان و كليه دادگستري است و بر دادگاه
  .حوزه آن استان نظارت و رياست اداري دارد

هاي قضـايي   هاي استان و شهرستان و همچنين سرپرستان حوزه رؤساي كل دادگستري
توانند با تصويب رئيس قوه قضاييه، به تعـداد الزم معـاون    هاي بزرگ مي نقاط معيني از شهر

           .1داشته باشند
. از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقـع اسـت   حوزه قضايي عبارت است

هاي عمومي در هر حوزه قضايي و تعيين قلمـرو   ا، تأسيس دادگاه.ع.د.ت.ق 2به موجب ماده 
توانـد قلمـرو    لذا رئيس قوه قضاييه مـي . محلي آن به تشخيص رئيس قوه قضاييه خواهد بود

گردد، تعيين نمايد و اين امر نافي  أسيس مياي از شهر ت محلي دادگاه عمومي را كه در نقطه
  .  باشد صالحيت عام دادگاه نمي

هر حوزه قضايي كه داراي بيش از يك شعبه دادگاه عمومي باشد آن شعب به حقـوقي  «
هاي جزايي فقط  هاي حقوقي صرفاً به امور حقوقي و دادگاه دادگاه. شوند و جزايي تقسيم مي

هاي حقوقي و كيفري براي  تخصيص شعبي از دادگاه. مودبه امور كيفري رسيدگي خواهند ن
دگي و جرايم اطفـال بـا رعايـت    قي يا جزايي خاص مانند امور خانوارسيدگي به دعاوي حقو

                                                 
  .246، 244، 243 مضمون نظريات اداره حقوقي، منبع پيشين، ش. 1



                                
  
 

32  
 

 آشنايي با مراجع قضاوتي در ايران

در صورت ضرورت ممكـن  . مصالح و مقتضيات از وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه است
  .»1نده جزايي ارجاع شوداست به شعبه جزايي پرونده حقوقي و يا به شعبه حقوقي پرو

رئيس قوه قضاييه مجاز است در هر حـوزه قضـايي، هـر يـك از شـعب دادگـاه عمـومي        
حقوقي و جزايي را براي رسيدگي به دعاوي حقوقي يا جزايي خاص مانند امور خـانوادگي و  

و البته در اين خصوص صالحيت محلي دادگاه نيز بايد رعايـت   جرايم اطفال اختصاص دهد
ها و تقسيم  تواند در ارجاع پرونده كننده نيز مي توجه به روح اين مقررات، مقام ارجاعبا . شود

نظر قرار داده  بحر قضات را در هر حوزه قضايي مدكار بين شعب دادگاه عمومي، تجارب و ت
دعاوي و بي آنكه بتواند شعبه معيني را به رسيدگي به دعاوي و امور خاصي اختصاص دهد، 

      2.و تجارب قضات به شعب ارجاع نمايد وجه به تبحرو امور را با ت
باشد و اصل بر آن  هاي عمومي حقوقي عام مي گونه كه اشاره شد، صالحيت دادگاه همان

است، به اين معني كه صالحيت رسيدگي به كليه دعاوي و امور حقوقي را دارد مگـر آنچـه   
  . ي قرار گرفته باشدكه قانون صراحتاً استثناء كرده و در صالحيت مرجع ديگر

تشخيص صالحيت يا عدم صالحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه بـه آن رجـوع شـده    
مناط صالحيت، تاريخ تقديم دادخواست اسـت مگـر در مـوردي    . است، با همان دادگاه است

بنابراين نسبت به اموري كه نزد دادگاه مطـرح اسـت، خـود    . 3ر شده باشدركه خالف آن مق
دهد و لزومي ندارد كـه دادگـاه عمـومي در     م صالحيت خود را تشخيص ميصالحيت يا عد

كند به قـانوني كـه رسـيدگي بـه آن دعـوا، شـكايت يـا امـر خـاص را در           رأيي كه صادر مي
اد نمايد، مگر اين كه بـه صـالحيت دادگـاه ايـراد شـده      نستاصالحيت مرجع مزبور قرارداده 

أي صادره، ابتدا ايراد عـدم صـالحيت را اگـر    باشد كه در اين صورت دادگاه مكلف است در ر
                                                 

 . هاي عمومي و انقالب قانون اصالح قانون تشكيل دادگاه 4ماده . 2
  .63هاشمي، دكتر سيد محمد، منبع پيشين، ص  -1
 . هاي عمومي و انقالب در امور مدني قانون آيين دادرسي دادگاه 26ماده  -2
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البته صالحيت دادگاه عمومي تا آنجا وسعت . وارد نباشد، به طور مستند و مستدل رد نمايد
گذار رسيدگي به دعوا، شكايت يا امري را در صالحيت مرجع ديگري  و شمول دارد كه قانون

  .1ه باشددقرار ندا

  دادگاه  عمومي جزاييدادگاه  عمومي جزايي  ..33--11--22

، كه با هدف اسالمي 1373هاي عمومي و انقالب مصوب سال  قانون تشكيل دادگاهبا اجراي 
 21ماده و  38مدت رسيدگي در  قليلكردن قوانين دادرسي و مراجعه مستقيم به قاضي و ت

 ،هـاي عمـومي   حذف و ملغي و دادگاه ،هاي كيفري يك و دو تبصره به تصويب رسيد؛ دادگاه
  .حقوقي و امور كيفري را دارا شدندصالحيت رسيدگي به دعاوي و امور 

به موجب قانون مذكور دادسراي عمومي و انقالب از نظام قضايي كيفـري حـذف و امـور    
حسبي و كليه اختياراتي كه در ساير قوانين بر عهده دادستان عمومي گذارده شـده بـود بـه    

نيروهاي هاي  ليكن در معيت دادگاه .ي شهرستان و استان تفويض شده استرئيس دادگستر
  .سراها ابقاء و به وظايف خود ادامه خواهند داددهاي ويژه روحانيت، دا مسلح و دادگاه

همچنين تعقيب، تحقيق و رسيدگي بر عهده مرجعي واحد يعني دادگاه عمـومي نهـاده   
انجام تحقيقات را به قاضي تحقيقـي كـه    14توانست به استناد تبصره ماده  شد و دادگاه مي
  .نمايد يا ساير ضابطان دادگستري واگذار نمايد دادگاه انجام وظيفه مي زير نظر حاكم آن

نظـر در احكـام    هاي استان به منظور تجديـد  ترين ابتكار در اين قانون احياي دادگاه مهم
هاي عمومي با توجه به صالحيت قاضـي و حـدود    صالحيت دادگاه. هاي عمومي است دادگاه

  .شود يه مشخص ميصالحيت قاضي از طريق رئيس قوه قضاي

                                                 
چاپ  ، جلد نخست، انتشارات دراك،)دوره پيشرفته(آيين دادرسي مدني ، ...شمس، دكتر عبدا .1

  .64، ص 1386شانزدهم، 
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الـذكر شـبهات و    بيني وظايف قضـات تحقيـق در قـانون فـوق     عدم پيش و حذف دادسرا
هـاي   مشكالت فراواني را ايجاد نمود ليكن با تصـويب قـانون اصـالح قـانون تشـكيل دادگـاه      

  .دادگاه احياء شد –مجدداً نظام مختلط دادسرا  ،28/7/81مصوب  ،عمومي و انقالب
ا، در حوزه قضايي هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيت .ع.د.ت.ق.ا.ق 3به موجب ماده 

همـان قـانون، در    4نمايد و به موجب مـاده   هاي آن حوزه تشكيل و انجام وظيفه مي دادگاه
هايي كه دادگاه عمومي بيش از يك شعبه داشته باشـد، شـعب بـه حقـوقي و جزايـي       حوزه

، گـاه عمـومي حقـوقي و شـعب جزايـي     بدين ترتيب كه شعب حقوقي، داد ،شوند تقسيم مي
  .شوند ناميده مي )كيفري(دادگاه عمومي جزايي 

صالحيت دادگاه عمومي جزايي رسيدگي به امور كيفـري يعنـي اعمـالي اسـت كـه بـه       
 الوصـف  مـع . شود موجب قانون به قيد مجازات، ممنوع است و جرم به مفهوم اعم شمرده مي

ا، جرائمي را كه رسيدگي بـه  .ع.د.ت.ق 4به ماده  و تبصره الحاقي 3ماده  3تبصره  به موجب
هاي عمـومي كيفـري اسـت احصـاء      هاي كيفري استان و نه دادگاه ها در صالحيت دادگاه آن

نموده و اين جرايم شامل جرايم مشمول حد زنا و لواط، جـرايم مهـم، جـرايم مطبوعـاتي و     
  . اشدب سياسي و نيز كليه اتهامات مقامات و مسئوالن ارشد نظام مي

البـدل و   دادرس علـي يـا  هاي عمومي جزايي و انقـالب بـا حضـور رئـيس دادگـاه       دادگاه
گردد و فقط به جرايم  دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان تشكيل مي

نمايـد و انشـاء رأي    مندرج در كيفر خواست وفق قانون آيين دادرسي مربوط رسـيدگي مـي  
يات و مدافعات دادستان يا نماينده او وفق قانون بر عهـده قاضـي دادگـاه    پس از استماع نظر

  .1است

                                                 
 . هاي عمومي و انقالب قانون تشكيل دادگاه 28/7/1381اصالحي  14ماده ) ج(بند . 1
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در حـوزه  . قلمرو محلي دادگاه عمومي جزايي همان قلمرو محلي دادگـاه حقـوقي اسـت   
قضايي بخش، به علت فقدان دادسرا، در جرايمي كه در صالحيت رسـيدگي دادگـاه اسـتان    

خواست وجود نداشته و در حقيقت تمام تعقيـب  نيست، نيازي به صدور قرا مجرميت و كيفر
نمايـد لـيكن در صـورت     شده و دادگاه مبادرت به صدور رأي مي دغامو تحقيق در يكديگر ا

ها در صـالحيت دادگـاه اسـتان اسـت، رئـيس يـا        كشف جرايمي كه رسيدگي به آنو  وقوع
 ،تان مربـوط البدل دادگاه به جانشيني بازپرس و تحت نظارت دادسـتان شهرسـ   دادرس علي

تحقيقات مقدماتي را معمول و اقدام بـه صـدور قرارهـاي مناسـب از جملـه قـرار مجرميـت        
صالحيت كيفري عبارت از توانايي، شايستگي قانوني، اختيار و نيز تكليف مرجـع  . 1نمايد مي

كيفري به مراجـع جزايـي   ) دعواي(قضايي است كه به موجب قانون جهت رسيدگي به امور 
  .تواگذار شده اس

ه بوده و ناظر به نظـم عمـومي   رمقررات مربوط به صالحيت كيفري از قوانين آمو قواعد 
ه و ادتوانند بـا ار  است و بنابراين بر خالف امور حقوقي كه در برخي موارد اصحاب دعوي مي

توافق يكديگر از صالحيت مرجع خاص عدول كنند، در امور كيفـري اراده و توافـق افـراد و    
ه و رقـوانين آمـ   نداشته و بـدون اسـتثناء از  ) صالحيت كيفري(ثيري در آن مراجع كيفري تأ

پذير نيسـت لـذا عـدم رعايـت      ها به هيچ وجه امكان ناظر به نظم عمومي بوده و عدول از آن
، 62اله كـه در مـواد   حقواعد و مقررات مذكور جز در موارد استثنايي مصرّح در قانون مانند ا

بينـي شـده    هاي عمومي و انقالب در امور كيفري پيش ادگاهقانون آيين دادرسي د 64و  63
هاي عالي را در پي خواهد  ه از سوي مراجع تالي توسط دادگاهاست، نقض حكم يا قرار صادر

  .داشت
                                                 

هاي آموزشي حضوري، اداره  هاي كميسيون آموزشي دادسرا به سؤاالت مطروحه در دوره پاسخ. 1
هاي  خاصالحي و پاسخ بيست و هفتم از پاس 3ماده  6، تبصره 1383كل آموزش ضمن خدمت 

  .13كميسيون آموزشي دادسرا، ص 
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تشخيص صالحيت هر مرجع كيفري براي رسيدگي به امري كه بـه آن ارجـاع شـده بـا     
شـروع بـه تحقيـق و رسـيدگي بـه      همان مرجع است و كليه مراجع كيفري مكلفند، قبل از 

نظـر از ايـراد اصـحاب دعـوا      بـه عبـارت ديگـر صـرف     .را بررسي نمايند خوددقت صالحيت 
جهـت   ،بايست صالح بـودن خـود   كننده مي خود مرجع رسيدگي ،)دادستان، شاكي و متهم(

رسيدگي را احراز كند كه در اين وضعيت شروع و اقدام به رسيدگي، دليل ضمني بـر قبـول   
آيد و نيازي به صدور قرار مستقل قبولي صالحيت نيست و در صـورت   شمار مي هيت بصالح
  .قرار عدم صالحيت صادر نمايد نيز لزوم

) استيناف(ايراد عدم صالحيت در تمام مراحل دادرسي كيفري اعم از بدوي، تجديد نظر 
جه عدم متو ،و فرجام مسموع است و مرجع كيفري در هر مرحله از مراحل رسيدگي مذكور

صالحيت خود گردد بايد از رسيدگي خودداري نمايد، اعم از اينكه ايراد عدم صالحيت شده 
  . و يا نشده باشد

  .باشند مراجع كيفري به طور كلي داراي دو نوع صالحيت برون مرزي و درون مرزي مي
در برخي موارد چنانچه جرم حتي در خارج از قلمرو حاكميـت  :  صالحيت برون مرزي -1
يني، دريايي و هوايي جمهوري اسالمي ايران واقع شود، مراجع كيفـري ايـران صـالحيت    زم

  .رسيدگي را خواهند داشت
اي كه در خـارج از قلمـرو    قانون مجازات اسالمي، هر ايراني يا بيگانه 5به موجب ماده  -1-1

مسـترد  حاكميت ايران مرتكب يكي از جرايم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا بـه ايـران   
  :شود طبق قانون مجازات جمهوري اسالمي ايران مجازات مي ،گردد

اقدام عليه حكومت جمهوري اسالمي ايران و امنيت داخلي و خارجي و تماميـت ارضـي    -1
  .يا استقالل كشور جمهوري اسالمي ايران

 .خط و يا مهر يا امضاء مقام رهبري و يا استفاده از آن جعل فرمان يا دست -2
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نوشته رسمي رئيس جمهور يا رئيس مجلس شوراي اسالمي و يا شوراي نگهبان و جعل  -3
يا رئيس مجلس خبرگان يا رئيس قوه قضاييه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي 

 .ها كشور يا دادستان كل كشور يا هر يك از وزيران يا استفاده از آن

هـاي قبـول شـده از طـرف      ماننـد بـرات   ،نجعل اسكناس رايج ايران يا اسناد بانكي ايـرا  -4
ها و همچنين جعـل   آور بانك ها و يا اسناد تعهد هاي صادر شده از طرف بانك ها يا چك بانك

سـازي و هرگونـه    اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شـبيه 
  .تقلب در مورد مسكوكات رايج داخله

هـر   ، 6و  5مقرر داشته، عالوه بر مـوارد مـذكور در مـواد    قانون مذكور  7همچنين ماده 
شود و در ايـران يافـت شـود طبـق قـوانين جزايـي        ايراني كه در خارج ايران مرتكب جرمي 

 .جمهوري اسالمي ايران مجازات خواهد شد

اعم از اين كه جرم  شوند، بنابراين در مورد ايرانياني كه در خارج از كشور مرتكب جرمي 
ا باشـد،  .م.ق 7يا هر جرم ديگري مستفاد از مـاده   ا.م.ق 5هاي مندرج در ماده  بزه مذكور از

كـه   صالحيت رسيدگي به مراجع داخلي واگذار شده است و به طريق اولي نيـز در صـورتي  
قسمتي از جرم در ايران ارتكاب يابد ولـي نتيجـه جـرم در خـارج از ايـران حاصـل شـود و        

  .هاي داخلي است اهبالعكس، صالحيت رسيدگي با دادگ
ا، با توجه به اهميت موضـوع، بيگانگـان   .م.ق 5الوصف در مورد جرايم مندرج در ماده  مع

كه در خارج از ايران مرتكب جرايم مذكور شوند، مشمول مقـررات كيفـري    حتي در صورتي
  .باشند ايران مي

نسبت بـه   دادگاه ملي از دو كشور وكه در چنين مواردي د الزم به ذكر است در صورتي
پـذيرش قـرار    المللي مورد موضوع، صالحيت رسيدگي داشته باشند، روشي كه در سطح بين

هاي ملي به جرمي رسـيدگي كـرده و حكـم صـادر      گاه يكي از دادگاهگرفته اين است كه هر
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ممنوعيـت  «ايـن موضـوع كـه از آن بـه     . كند، دادگاه كشور ديگر مجاز به رسيدگي نيسـت 
المللي حقوق مدني  ميثاق بين 14از ماده  7شود، به ويژه در بند  يتعبير م» محاكمه مضاعف

   .1مورد توجه قرار گرفته است 1966و سياسي 
در هـر  مرتكب المللي  موجب قانون خاص يا عهود بينه المللي كه ب در مورد جرائم بين .الف

ي، شود، ماننـد قاچـاق مـواد مخـدر، تروريسـم، بچـه دزد       كشوري به دست آيد محاكمه مي
ربايي و معامله فحشا، اگر مرتكب در ايـران دسـتگير شـود طبـق قـوانين جمهـوري        هواپيما

  ) ا.م.ق 8مستفاد از ماده . (اسالمي ايران محاكمه و مجازات خواهد شد
هر جرمي كه اتباع بيگانه كه در خدمت دولت جمهوري اسالمي  ،ا.م.ق 6موجب ماده ه ب .ب

ه مناسـبت شـغل و وظيفـه خـود در خـارج از قلمـرو       دولت ب نايران هستند و يا مستخدما
شوند و همچنين هر جرمي كه مأموران سياسي  حاكميت جمهوري اسالمي ايران مرتكب مي

كننـد مرتكـب گردنـد،     و كنسولي و فرهنگي دولت ايران كه از مصونيت سياسي استفاده مي
  . شوند طبق قوانين جزائي جمهوري اسالمي ايران مجازات مي

ر آنچه كه بيان شد، در صورتي كه شخصي اعم از ايراني يا خارجي در قلمرو هـوايي  بنا ب .پ
ايران و در درون يك هواپيماي ايراني مرتكب جرم شـود، مراجـع كيفـري ايـران صـالحيت      

قانون هواپيمايي كشـوري،   30موجب ماده ه همچنين ب. تعقيب و مجازات را خواهند داشت
اي ايراني وليكن در خارج از كشـور بـه وقـوع بپيونـدد،     در صورتي كه جرم در داخل هواپيم

مراجع كيفري ايران صالح به رسيدگي هستند؛ مشروط بـر اينكـه مـتهم اعـم از ايرانـي يـا       
  . خارجي در ايران دستگير يا جهت اعمال مجازات به ايران برگردانده شود

                                                 
، ص 1385آشوري، دكتر محمد، آيين دادرسي كيفري، جلد دوم، انتشارات سمت، چاپ هفتم، . 1

52. 
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كـه در حـال    الذكر، ممكن است جرم در درون يك هواپيماي خارجي عالوه بر مورد فوق
گونـه مـوارد بـه     پرواز در فضاي ايران يا يك كشور خارجي است به وقـوع بپيونـدد، در ايـن   

قانون هواپيمايي كشوري در صورتي مراجع ايران صالح به رسيدگي خواهند  31استناد ماده 
  : بود كه مورد با يكي از شقوق سه گانه ماده مذكور به شرح ذيل منطبق باشد

  . مات يا امنيت عمومي ايران باشدجرم مخل انتظا -1
  . متهم يا مجني عليه تبعه ايران باشد -2
  . هواپيما بعد از وقوع جرم در ايران فرود آيد -3

رسيدگي بايد در  ،دارد كه در هر يك از موارد سه گانه فوق مذكور مقرر مي 31ذيل ماده 
  . به عمل آيد دادگاه محل فرود هواپيما يا دادگاه محلي كه متهم دستگير شود،

كننده هواپيما براي رسيدگي به جرائم  دولت ثبت ،1موجب كنوانسيون توكيوه همچنين ب
توانـد بـه    و اعمال ارتكابي خاص در هواپيما صالح به رسيدگي شناخته شده و بنـابراين مـي  

  . منظور اعمال صالحيت كيفري خود در پرواز مداخله نمايد
كننده هواپيما  يون مذكور مجوز مداخله دولت ثبتموجب كنوانسه اعمال و جرائمي كه ب

  : باشد عبارتند از مي
جـرم  : )كنوانسـيون  1-1بند الـف مـاده   (حال پرواز ارتكاب جرم در داخل هواپيماي در  -1

شـود و اعمـال خـالف قـانون خاصـي مـدنظر        موضوع اين بند شامل كليه جرائم ارتكابي مي
  . كنندگان كنوانسيون نبوده است تنظيم
موجب كنوانسيون مذكور، هواپيما از زماني كه نيـروي موتـوري   ه زم به ذكر است كه بال

افتد تا زماني كه عمل فرود آمدن آن پايان يابد در حـال پـرواز    آن به منظور پرواز به كار مي
  . شود تلقي مي

                                                 
 .54آشوري، دكتر محمد، منبع پيشين، ص  .1
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متضـمن  اعمال عليه امنيت و سالمت هواپيماي در حال پرواز اعم از اينكـه ايـن اعمـال     -2
-1بند ب ماده. (رتكاب جرم باشد يا در قوانين موضوعه براي آن مجازاتي منظور نشده باشدا

  ) كنوانسيون 1
بند ب مـاده  . (والت هواپيماي در حال پروازماعمال عليه سالمت و امنيت مسافران و مح -3
  ) كنوانسيون 1-1
ثبـت كننـده   كنوانسـيون مـذكور بـراي كشـوري كـه       4ماده : تصرف غيرقانوني هواپيما -4

هواپيما نيست، در صورت اطالع از وقوع بزه در درون هواپيما اين حق را قائـل شـده كـه در    
چند مورد منصوص، در امر پرواز مداخله كرده و هواپيما را مجبور به فرود نموده يا از پـرواز  

  : باشند آن ممانعت نمايد كه موارد مذكور به شرح ذيل مي
 4بـه نظـر آثـار جـرم مـذكور در مـاده       . ثـاري ايجـاد كنـد   جرم در سرزمين آن دولت آ -1

  . بايست فيزيكي باشد مي
  . جرم توسط يا عليه يكي از اتباع آن دولت ارتكاب يافته باشد -2
  . جرم امنيت آن دولت را به مخاطره اندازد -3
  . جرم ناقض قواعد يا مقررات جاري آن دولت ناظر به پرواز يا مانور هواپيما باشد -4
المللي براي  چندجانبه بيننامه  اعمال صالحيت براي رعايت تعهدات ناشي از يك موافقت -5

  . آن دولت ضروري باشد
كنندگان در امنيت  قانون مجازات اخالل 8موجب ماده ه در پايان الزم به ذكر است كه ب

رسـيدگي بـه جـرائم منـدرج در ايـن قـانون و از جملـه         4/12/1349مصوب  ،پرواز هواپيما
  . ربايي از لحاظ رسيدگي منحصراً در صالحيت مراجع قضايي تهران قرار دارد واپيماه
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هاي عمومي  گونه كه قبالً نيز بيان شد، با تأسيس دادگاه همان: صالحيت درون مرزي  -2
و انقالب رسيدگي به كليه امور مدني، كيفري و امور حسبيه در هر حوزه قضايي، بـا لحـاظ   

بايسـت صـالحيت ذاتـي و     باشد كه در اين خصوص مي هاي مزبور مي هقلمرو محلي با دادگا
صالحيت محلي مراجع مزبور مورد توجه قرار گيرد كه در ادامه بحث مربـوط بـه صـالحيت    

  . مراجع قضايي به اين بحث نيز خواهيم پرداخت
  دادسرا) الف

اسـالمي كـردن   هاي عمومي و انقالب با هدف  گونه كه عنوان شد قانون تشكيل دادگاه همان
 15/4/1373قوانين دادرسي و مراجعه مستقيم به قاضي و تقليل مدت رسـيدگي در تـاريخ   

موجب آن دادسراي عمومي و انقـالب از نظـام   ه به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد و ب
قضايي كيفري حذف و امور حسبي و كليه اختياراتي كه در ساير قوانين بر عهـده دادسـتان   

فته بود، به رئيس دادگستري شهرستان و استان تفويض شد و لـذا تعقيـب و   گر عمومي قرار
تـا اينكـه بـا    . نهـاده شـد  » دادگاه عمـومي «تحقيق و رسيدگي بر عهده مرجعي واحد يعني 

، 28/7/1381هـاي عمـومي و انقـالب در تـاريخ      تصويب قانون اصالح قانون تشكيل دادگـاه 
  . توجه مقنن واقع و دادسرا احياء شدمورد ) دادگاه-دادسرا(مجدداً نظام مختلط 

موجب قانون مـذكور، در حـوزه قضـايي هـر شهرسـتان يـك دادسـرا نيـز در معيـت          ه ب
دار كشف جرم، تعقيب متهم بـه جـرم، اقامـه     شود كه عهده هاي آن حوزه تشكيل مي دادگاه

هي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسالمي، اجـراء حكـم و همچنـين    لدعوي از جنبه حق ال
باشد و به تعـداد   يدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است و به رياست دادستان ميرس

  . الزم معاون، داديار، بازپرس و تشكيالت اداري خواهد داشت
ها، به گروه اول قضات ايستاده و به گـروه   براي تفكيك مقامات دادسرا از دادرسان دادگاه

جمهـوري اسـالمي ايـران بـراي قضـات       در سـازمان قضـايي  . گوينـد  دوم قضات نشسته مي
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بيني  دادسراها مشاغل قضايي تحت عناوين دادستان، معاون دادستان، داديار و بازپرس پيش
رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضـابط بـر   . شده است

  . دارند با دادستان استعهده 
كند و به خـارج از   واحد دادسرا حكومت ميسلسله مراتب در دادسراها تنها در داخل هر 

به عنوان مثال داديار دادسراي عمومي تهران تابع نظر دادستان عمـومي  . يابد آن تسري نمي
  . 1باشد تهران است و داديار دادسراي عمومي كرج تابع نظر دادستان عمومي كرج مي

اعـم  (ان و دادياران در دادسرا فقط به روابط ميان دادستان و معاون سلسله مراتب موجود
شود و بازپرس مشمول سلسـله مراتـب    مربوط مي) از ارجاع، اظهارنظر، تحقيق و ناظر زندان

نبوده و جز در موارد خاص و منصوص كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت، اجبار به پيروي و 
  . اطاعت از نظر قضايي دادستان ندارد

آوري داليل و آثار  مقدماتي، حفظ، جمع بازپرس يا قاضي تحقيق و يا مستنطق تحقيقات
جرم را له و عليه متهم بر عهـده دارد و تحـت نظـارت دادسـتان بـه انجـام وظـايف قـانوني         

  .پردازد مي
قانون اصالحي مزبور، جهات قانوني براي شـروع بـه تحقيقـات     3ماده ) د(موجب بند ه ب

  : بازپرس عبارت است از
  ارجاع دادستان  -1
م جرم به بازپرس در مواقعي كه دسترسي بـه دادسـتان ممكـن نيسـت و     شكايت يا اعال -2

  . رسيدگي به آن فوريت داشته باشد
  . در جرائم مشهود در صورتي كه بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد -3

                                                 
آخوندي، دكتر محمـود، آيـين دادرسـي كيفـري، جلـد دوم، انتشـارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد         . 1

  .57، ص 1382 اسالمي، چاپ هفتم،
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هـاي   قانون آيين دادرسـي دادگـاه   21الزم به ذكر است كه جرم مشهود به موجب ماده 
  : عبارت است از 1378ي مصوب سال عمومي و انقالب در امور كيفر

جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده يا بالفاصله مأمورين ياد شـده   -1
  . در محل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بالفاصله پس از وقوع مشاهده كنند

ه بالفاصله پـس  اند و يا مجني علي در صورتي كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده -2
  . از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايند

بالفاصله پس از وقوع جرم عالئم و آثار واضحه يا اسباب و داليل جرم در تصـرف مـتهم    -3
  . يافت شود يا تعلق اسباب و داليل ياد شده به متهم محرز شود

اشته يا در حال فرار يا فـوري  متهم بالفاصله پس از وقوع جرم قصد فرار ددر صورتي كه  -4
  . پس از آن دستگير شود

مورين را بـه خانـه خـود    خانه بالفاصله پس از وقوع جرم، ورود مـأ  در مواردي كه صاحب -5
  . دتقاضا نماي

  . وقتي كه متهم ولگرد باشد -6
 19موجب ماده ه ب. باشد االصول تحقيقات مقدماتي كليه جرائم بر عهده بازپرس مي علي

ك تحقيقات مقدماتي مجموعه اقداماتي است كه براي كشف جرم و حفظ آثار و ادلـه  .د.آ.ق
  . گيرد وقوع آن و تعقيب متهم از بدو پيگرد قانوني تا تسليم به مرجع قضايي صورت مي

وسيله مقامات ه به عبارت ديگر تحقيقات مقدماتي عبارت از مجموعه اقداماتي است كه ب
از فرار يا مخفي شدن مـتهم و  آوري داليل و جلوگيري  خاص قضايي براي كشف جرم، جمع

تحقيقـات مقـدماتي از   . آيـد  اظهارنظر در خصوص قابل پيگيرد بودن يا نبودن او به عمل مي
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هـاي كيفـري اسـت و در واقـع نتيجـه تحقيقـات مقـدماتي         مراحل حساس و مهم دادرسي
  . 1كند سرنوشت قضايي متهم را تعيين مي

كننـد، در طـول    ي مـواردي كـه تصـميمات اداري اتخـاذ مـي     قضات تحقيق بـه اسـتثنا  
تحقيقات مقدماتي و بـه اسـتناد اصـل آزادي قاضـي كيفـري در تحصـيل دليـل بـه اتخـاذ          

نام داشته و حسب مورد » قرار«اين تصميمات . ورزند تصميمات گوناگون قضايي مبادرت مي
  . آيد ها و دادياران به عمل مي توسط بازپرسان، دادستان

ترتيب قرار، تصميمي قضايي است كه از سوي مقامات صـالح در طـول تحقيقـات     بدين
مقدماتي و در مقام انجام دادن تحقيق و در موارد استثنايي در جريان محاكمـه و رسـيدگي   

ممكن است ناظر به متهم، ساير اشخاص يا اشياء و امـوال  اين تصميم . شود دادگاه صادر مي
  . آنان باشد

اي از آنها مانند معاينه محل، اسـتماع   پاره. يق ماهيتي يكسان ندارندقرارهاي قضات تحق
و غيـره، پرونـده را بـراي اظهـارنظر نهـايي       شهادت شهود، تحقيقات محلي، قرارهاي تأمين

كنند و به همين  قاضي تحقيق و در نهايت جلب متهم به محاكمه يا رفع اتهام از او آماده مي
  . نامند مي» تمهيدي«يا » يدادعا«اعتبار آنها را قرارهاي 

ار آنها قاضي تحقيـق يـا دادگـاه از    دآنهايي هستند كه با اص ،»قرارهاي نهايي«در مقابل 
شود و به عبارت ديگـر فـراغ از ادامـه رسـيدگي      فارغ ميرسيدگي به پرونده و ادامه تحقيق 

قيب، مجرميـت  منع تعقيب، موقوفي تع: اين قرارها عبارتند از. مالك تشخيص آنها قرار دارد
  . 2و عدم صالحيت

                                                 
  .84آخوندي، دكتر محمود، منبع پيشين، ص . 1
  .47و  46آشوري، دكتر محمد، منبع پيشين، صص . 2
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آوري شـود بـا    هرگاه در مرحله تحقيقات مقدماتي داليل و قرائن كافي عليه متهم جمـع 
صدور قرار مجرميت و متعاقب آن با صدور كيفرخواسـت، پرونـده امـر جهـت رسـيدگي بـه       

گردد و در غير اين صورت برحسـب مـورد قـرار منـع تعقيـب و يـا        دادگاه جزايي ارسال مي
  . شود وفي تعقيب صادر ميموق

بايسـت   از خصوصيات تحقيقات مقدماتي، كتبي، سري و غيرتدافعي بودن آن است و مي
هاي كيفري قرار  تحقيقات مقدماتي پايه و اساس دادرسي. المقدور به سرعت انجام شود حتي

گرفته و داليل و قرائن و امـارات قيـد شـده در آن بزهكـاري يـا بيگنـاهي مـتهم را مـدلل         
  . نمايد يم

بايست واجد تاريخ بوده و به امضـاي   ها و اوراق تحقيقات مقدماتي مي مجلس كليه صورت
هاي قاضـي   قاضي تحقيق و يا هر مقام ديگري كه متصدي امر تحقيق است رسيده و پرسش

. هاي شاكي، متهم، مطلع، گواه، كارشناس و غيره با دقت تمام تحريـر گـردد   تحقيق و پاسخ
بايست كتبـي   اعم از تصميمات، اظهارنظرها و قرارها مياقدامات قاضي تحقيق  بنابراين كليه

  . بوده و در پرونده انعكاس يابد
از ديگر خصوصيات تحقيقات مقدماتي سري بودن، محرمانه بودن و غيرعلنـي بـودن آن   

لذا افراد عادي حق حضور در جلسه تحقيق مقدماتي را نداشته و هر مقام رسـمي كـه   . است
ن شركت نمايد و از جمله اهل خبره و كارشناسان رسمي مكلف به حفظ اسرار پرونـده  در آ
  . باشند مي

در اين مرحله متهم، شاكي و شاهد منفرداً مورد بازجويي قرار گرفته و نبايد با همـديگر  
  . وارد گفتگو و مواضعه شوند و از اظهارات يكديگر اطالع حاصل نمايند

توانـد يـك نفـر وكيـل      در تحقيقات مقدماتي، مـتهم مـي   ك،.د.آ.ق 128موجب ماده ه ب
تواند بدون مداخله در امـر تحقيـق پـس از خاتمـه      وكيل متهم مي. همراه خود داشته باشد
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و يا دفاع از متهم يا اجراي قوانين الزم بداند بـه  تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت 
  . شود كس ميجلسه منع اظهارات وكيل در صورت. قاضي اعالم نمايد

همچنين تبصره ماده مذكور مقرر داشته، در مواردي كه موضوع جنبه محرمانـه دارد يـا   
حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنـين در جـرائم عليـه امنيـت     

  . كشور، حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود
ز غيرتدافعي بودن تحقيقات مقـدماتي ايـن   تحقيقات مقدماتي غيرتدافعي است، منظور ا

است كه در آن مباحثه حضوري شاكي و متهم و يا وكالي آنـان بـه نحـوي كـه در جريـان      
  . 1گذرد، وجود ندارد دادرسي در دادگاه مي

قانون اصالحي، تحقيقـات مقـدماتي    3ماده ) د(موجب بند ه گونه كه اشاره شد و ب همان
لـيكن دادسـتان نيـز در جرائمـي كـه در صـالحيت       . باشـد  كليه جرائم برعهده بازپرس مـي 

رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست، داراي كليه وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس 
  . باشد مقرر مي

همچنين در مورد جرائمي كه رسيدگي به آنها در صالحيت دادگاه كيفري استان اسـت،  
آوري داليل و  قدامات الزم را براي حفظ و جمعدادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، ا

تواند انجام بعضي از تحقيقات  آورد و در مورد ساير جرائم، دادستان مي آثار جرم به عمل مي
و اقدامات را از بازپرس درخواست نمايد، بدون اينكه رسيدگي امـر را بـه طـور كلـي بـه آن      

  . بازپرس ارجاع كرده باشد
عنوان شد بازپرس نسبت به دادستان از استقالل برخوردار بوده و گونه كه قبالً نيز  همان

مگر در چند مورد منصوص در قانون كه در . باشد مكلف به تبعيت و قبول نظر دادستان نمي

                                                 
 . 90آخوندي، دكتر محمود، منبع پيشين، ص . 1
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خصوص اختالف نظر ميان بازپرس و دادستان، در صورت حدوث تعيين تكليف نموده كه در 
  : پردازيم ذيل به شرح آنها مي

تواند در تمام مراحل تحقيقاتي در موارد مقـرر   ساً و يا به تقاضاي دادستان ميبازپرس رأ -1
 28/6/1378هاي عمومي و انقـالب در امـور كيفـري مصـوب      در قانون آيين دادرسي دادگاه

كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي، قرار بازداشت موقت مـتهم و همچنـين   
در صورتي كه بـازپرس رأسـاً قـرار بازداشـت     . در نمايدقرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صا

موقت صادر كرده باشد مكلف است ظرف بيست و چهار ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد 
هرگاه دادستان با قرار بازداشت بـه عمـل آمـده موافـق نباشـد، نظـر       . دادستان ارسال نمايد

ه اسـت مرتفـع شـده و موجـب     دادستان متبع است و چنانچه علتي كه موجب بازداشت بود
ديگري براي ادامه بازداشت نباشد، بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنـين  
در موردي كه دادستان تقاضاي بازداشت كرده و بازپرس با آن موافق نباشـد حـل اخـتالف،    

  . محل خواهد بودحسب مورد با دادگاه عمومي يا انقالب 
توانـد از بـازپرس درخواسـت رفـع      ت را مرتفـع ببينـد مـي   هرگاه متهم موجبات بازداشـ 

بازداشت خود را بنمايد كه در اين صورت بازپرس مكلف است ظرف ده روز از تاريخ تسـليم  
بـه هـر حـال مـتهم     . درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال نمايـد 

  . كند تواند در هر ماه بيش از يك مرتبه از اين حق استفاده نمي
لي و ذاتي و حدر صورت حدوث اختالف بين بازپرس و دادستان در خصوص صالحيت م

. همچنين نوع جرم حسب مورد حل اختالف با دادگاه عمومي يا انقـالب محـل خواهـد بـود    
  ) قانون اصالحي 3ماده ) ح(بند (
ائم تا دو هرگاه در جرائم موضوع صالحيت دادگاه كيفري استان تا چهارماه و در ساير جر -2

ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت به سر برد و پرونـده اتهـامي او منتهـي بـه     
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تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر كننده قرار مكلف به فك يـا تخفيـف قـرار    
يا علل موجهي براي بقاء قـرار تـأمين صـادر    باشد مگر آن كه جهات قانوني  تأمين متهم مي

شـود و   جود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قـرار ابقـاء مـي   شده و
متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ به وي حسب مورد به دادگاه 

فك قرار بازداشت متهم از طرف بـازپرس بـا موافقـت    . عمومي يا انقالب محل شكايت نمايد
در صورت حدوث اختالف بين دادستان و بازپرس حل اختالف با  آيد و دادستان به عمل مي

  ) قانون اصالحي مزبور 3ماده ) ط(بند . (دادگاه خواهد بود
پايان يافت، بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده با اعـالم  پس از آن كه تحقيقات  -3

در صـورتي كـه بـه    . فرسـتد  ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود، پرونده را نزد دادستان مـي 
عقيده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا اصوالً جرمي واقع نشده و يا داليل كافي 
براي ارتكاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقيب و در صورت عقيده بازپرس بر تقصـير  

نمايد و چنانچـه مـتهم در آخـرين دفـاع دليـل       متهم، قرار مجرميت درباره ايشان صادر مي
دادسـتان مكلـف   . باشـد  ثري بر كشف حقيقت ابراز نمايد، بازپرس مكلف به رسيدگي مـي مؤ

  . است ظرف پنج روز از تاريخ وصول، پرونده را مالحظه نموده و نظر خود را اعالم دارد
هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرميت متهم موافق باشد كيفرخواسـت صـادر،   

نمايد و در صـورت توافـق بـازپرس و     ه صالحه ارسال مياه دادگبازپرسي بپرونده را از طريق 
بازپرس دستور ابالغ قرار صادره به شاكي خصوصي دادستان با منع يا موقوفي تعقيب متهم، 

لـيكن هرگـاه بـين    . شـود  دهد و در مورد اخير چنانچه متهم زنداني باشد فوراً آزاد مي را مي
كي عقيده به مجرميت يا موقوفي و يا منع تعقيـب  ي(بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد 

رفـع اختالفـات حسـب مـورد در دادگـاه      ) متهم و ديگري عقيده عكس آن را داشـته باشـد  
  . شود آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار مي عمومي و انقالب محل به عمل مي
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  وظايف دادسرا وظايف دادسرا . . 44--11--22

يف و اختيارات دادسـرا مربـوط بـه    اهم وظا. دادسرا يك نهاد مشترك حقوقي و جزايي است
باشد، ليكن در امور غير جزايي نيز مرجع مزبـور داراي اختيـارات و وظـايفي     امور جزايي مي

  . باشد است كه از آن جمله امور مدني و حسبي مي
  اختيارات و وظايف دادسرا در امور جزايي : اول

توان به شرح زيـر   ت، ميهاي كيفري اس وظايف دادسرا را در آنچه كه مربوط به دادرسي
  : بندي كرد طبقه

  )مرحله تعقيب و تحقيق مقدماتي(وظيفه دادسرا تا صدور كيفرخواست  -1
  ) مرحله دادرسي(وظيفه دادسرا بعد از صدور كيفرخواست تا صدور حكم  -2
   1)مرحله اجراي مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي(وظيفه دادسرا بعد از صدور حكم  -3
  فه دادسرا تا صدور كيفرخواست وظي -1

بنا بر آنچه كه عنوان شد دادسراي عمومي در مراحـل تعقيـب و تحقيـق مقـدماتي وظـايف      
شروع به تعقيب، نظارت در تحقيقات مقـدماتي، حضـور در تحقيـق،    . مهمي را بر عهده دارد

موافقـت بــا قرارهــاي نهـايي بــازپرس و غيــره از جملـه وظــايف دادســرا تـا قبــل از صــدور     
  : پردازيم باشد كه به شرح برخي از آنها مي كيفرخواست مي

                                                 
  . 68كتر محمود، منبع پيشين، ص آخوندي، د. 1
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تعقيب مـتهم و مجـرم   «، 1378ك مصوب .د.آ.ق 3موجب ماده ه ب:  شروع به تعقيب .الف
از جهت جنبه الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسالمي برابـر ضـوابط قـانوني بـه عهـده      

شـاكي خصوصـي شـروع     باشد و از جهت جنبه خصوصي با تقاضـاي  رئيس حوزه قضايي مي
  . »گردد مي

بنابراين در جرائمي كه جنبه الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسالمي دارند، رئـيس  
با اعاده . حوزه قضايي رأساً موظف به تعقيب جرم شده است و نيازي به شكايت شاكي نيست

اشـته  د ركه مقـر  1381قانون اصالحي  3ماده  )فال(موجب بند ه و ب 1381دادسرا در سال 
هـي و  لدار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعـوي از جنبـه حـق ال    دادسرا كه عهده«

وظيفـه   ،»...باشـد   اسـت بـه رياسـت دادسـتان مـي     ... حفظ حقوق عمومي و حدود اسالمي 
تعقيب متهم و اقامه دعواي عمومي كماكان برعهده دادستان نهاده شده است و بـازپرس در  

  . بايست آن را به دادستان ارجاع نمايد صورت كشف جرم جديد مي
شـود حـق    دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي: نظارت در تحقيقات مقدماتي .ب

نظارت و دادن تعليمات الزمه را خواهد داشت و در صورتي كه تحقيقـات بـازپرس را نـاقص    
  . خود را كامل بداند تواند تقاضاي تكميل آن را بخواهد ولو اينكه بازپرس تحقيقات ببيند مي

نمـوده، مراتـب را در    ، تقاضـاي قـانوني دادسـتان را اجـرا    بازپرس در جريـان تحقيقـات  
كند و هرگاه مواجه با اشكال شود به نحوي كه انجام آن مقدور نباشد،  مجلس قيد مي صورت

قـانون اصـالحي    3مـاده  ) هـ(بند . (شود مراتب را به دادستان اعالم و منتظر حل مشكل مي
1381 (  

گونه كه قبالً نيز بيان شـد، تحقيقـات مقـدماتي     همان: حضور در تحقيقات مقدماتي .پ

در جرائمي كه در صالحيت رسـيدگي دادگـاه كيفـري    . باشد كليه جرائم برعهده بازپرس مي
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استان نيست دادستان نيز داراي كليه وظايف و اختيـاراتي اسـت كـه بـراي بـازپرس مقـرر       
  . باشد مي

ائمي كه رسيدگي به آنها در صالحيت دادگاه كيفري استان است دادستان تا در مورد جر
آوري داليل و آثـار جـرم    قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات الزم را براي حفظ و جمع

تواند انجام بعضي از تحقيقات و اقدامات  و در مورد ساير جرائم، دادستان ميآورد  به عمل مي
نمايد بدون اينكه رسيدگي امر را به طور كلي به آن بازپرس ارجـاع  را از بازپرس درخواست 

   .)1381قانون اصالحي  3ماده ) و(بند (كرده باشد 
بايسـت بـه    ه قرارهـاي نهـايي بـازپرس مـي    كليـ : موافقت با قرارهاي نهايي بازپرس  .ت

 1381قـانون اصـالحي    3مـاده  ) ل(و ) ك(گونه كه بنـدهاي   همان. موافقت دادستان برسد
مقرر داشته، پس از آنكه تحقيقات پايان يافت و بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نمـود،  
با اعالم ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود به صورت صدور قرار منع تعقيب و يا صدور قـرار  

دادستان نيز مكلف است ظرف پنج روز از . فرستد مجرميت متهم، پرونده را نزد دادستان مي
  . داردول، پرونده را مالحظه و نظر خود را اعالم تاريخ وص

هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرميت متهم موافق باشد كيفرخواسـت صـادر   
نمايد و هرگاه ميان بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد يعني يكي عقيده به مجرميت  مي

داشـته باشـد، رفـع اخـتالف      يا موقوفي و يا منع تعقيب متهم و ديگري عقيده عكـس آن را 
آيد و موافق تصميم دادگـاه رفتـار    حسب مورد در دادگاه عمومي و انقالب محل به عمل مي

  . شود مي
  وظايف دادسرا در مرحله دادرسي  -2

هـاي   رسيدگي ماهوي بـه جـرايم جلسـات دادگـاه    براي : حضور در جلسات دادگاه  .الف
هـا،   گونـه دادرسـي   او تشكيل يابـد زيـرا در ايـن    كيفري بايد با حضور دادستان و يا نماينده
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 1381قـانون اصـالحي    14مـاده  ) ج(دادستان مدعي دعوي عمومي است و اين امر در بند 
هاي عمومي جزايي و انقالب با حضور رئـيس دادگـاه    دادگاه«بيني شده كه  بدين شرح پيش
به تعيـين دادسـتان تشـكيل    البدل و دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران  يا دادرس علي

انشاء رأي پس از استماع نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او وفق قـانون  ... گردد و  مي
  . »برعهده قاضي دادگاه است

هاي عمـومي   قانون اصالحي تشكيل دادگاه 20به ماده  1381الحاقي  2همچنين تبصره 
ستان مركز اسـتان يـا معـاون او يـا     دادستان شهر«و انقالب در اين خصوص مقرر داشته كه 

يكي از دادياران به تعيين دادستان، وظـايف دادسـتان را در دادگـاه كيفـري اسـتان انجـام       
يا نماينده وي و شـهود و  قبل از استماع اظهارات شاكي و متهم، اظهارات دادستان . دهد مي

  . »شود اي كه دادستان معرفي كرده بيان مي اهل خبره
توان نتيجه گرفت كـه دادسـتان بـه عنـوان مـدعي دعـوي        ر شده ميبراساس مراتب ذك

نمايد و بـا اظهـارات خـود، دعـوي      عمومي در دادگاه حاضر شده و از حقوق جامعه دفاع مي
  . كند كيفري را در جهت حسن اجراي قوانين و احقاق حق و اجراي عدالت، هدايت مي

ي بـه مجموعـه اقـداماتي گفتـه     استرداد مجرمان در اصطالح حقوق: استرداد مجرمان  .ب

شود كه براي بازگرداندن بزهكار از كشور محل سكونت به كشور محل وقوع جرم صـورت   مي
به عبارت ديگر استرداد مجرمين عبارتست از پس گرفتن متهم يـا محكـوم عليـه    . 1گيرد مي

كه پس از ارتكاب جرم و يا قبل از اجراي حكم محكوميت از قلمـرو سـرزمين محـل وقـوع     
  . جرم خارج شده است

 14قـانون راجـع بـه اسـترداد مجـرمين مصـوب        13موجب مـاده  ه در اين خصوص و ب
تقاضانامه استرداد از طريق وزارت امور خارجه به «مقرر شده است كه  1339ارديبهشت ماه 

                                                 
  .311آخوندي، دكتر محمود، منبع پيشين، ص  -1
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در صورتي كه وزارت دادگستري استرداد را منطبق بـا  . وزارت دادگستري ارسال خواهد شد
قانون تشخيص دهد پرونده امر را به دادسراي شهرستان محلي كه شخص مورد مقررات اين 

كونت معلـومي نداشـته   تقاضا در آن محل سكونت دارد و يا اگر شخص مورد تقاضا محل سـ 
باشد به دادسراي شهرستان تهران ارجـاع خواهـد نمـود كـه در جلـب و بازداشـت او اقـدام        

   . »نمايند
  حكم وظايف دادسرا بعد از صدور  -3

اجراي احكام كيفري دادگاه كيفري استان با دادسراي شهرستان مركز : اجراي احكام  .الف

هـاي عمـومي و انقـالب در هـر حـوزه قضـايي        استان است و اجراي احكام كيفـري دادگـاه  
  . باشد شهرستان با دادستان مي

شـود كـه   هرگاه بعد از صدور قرار تعليق اجراي حكـم معلـوم   : لغو تعليق اجراي حكم .ب
محكوم عليه داراي سابقه محكوميت مؤثر كيفري بوده و دادگاه بدون توجـه بـه آن اجـراي    
مجازات را معلق كرده است، دادستان به استناد سابقه محكوميـت، از دادگـاه تقاضـاي لغـو     
تعليق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه، قرار تعليق را الغاء خواهـد  

  )قانون مجازات اسالمي 34ماده . (كرد
منوط است به پيشنهاد داديـار   ،صدور حكم آزادي مشروط: پيشنهاد آزادي مشروط  .پ

كننـده حكـم و در صـورت نبـودن داديـار بـه         ناظر زندان و موافقت دادستان دادگـاه صـادر  
  . 1پيشنهاد دادستان

  اختيارات و وظايف دادسرا در امور غيرجزايي اختيارات و وظايف دادسرا در امور غيرجزايي   ..22--22

                                                 
  . 78ين، ص آخوندي، دكتر محمود، منبع پيش. 1
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در امور غيرجزايي نيز دادسرا بـه عنـوان طـرف اصـلي دعـوا انجـام وظيفـه        ارد، در برخي مو
برخـي از مـوارد مـذكور بـدين     . باشد افعي و امور حسبي ميرنمايد كه از آن جمله امور ت مي

  :باشد شرح مي
تاجر يا شركت تجارتي، در صورت توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده اوست، ممكن است  -1

حكم ورشكسـتگي تـاجر بـه درخواسـت خـود تـاجر،       . شكسته اعالم شودبه حكم دادگاه ور
بنـابراين  . گردد تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكارها و يا برحسب تقاضاي دادستان صادر مي

قـانون   415و  412مـواد  . (در دعواي ورشكستگي مدعي دعوا ممكـن اسـت دادسـرا باشـد    
  )تجارت

ام و دخالـت دادسـتان در امـور حسـبي     اقـد «قـانون امـور حسـبي     20موجب مـاده  ه ب -2
يكي از ايـن مـوارد اعتـراض بـه     . »مخصوص به مواردي است كه در قانون تصريح شده است

    . باشد درخواست انحصار وراثت مي
پس از فوت شخص، وراث بايد براي تأييد فوت متوفي، وراثت، تعيين عده ورثه و نسـبت  

اثت از دادگاه اقدام نمايند تا بتوانند حقوق خود آنها با متوفي،  به تحصيل گواهي انحصار ور
شود و افرادي كه  درخواست وراث، اصوالً آگهي مي. را در مراجع و ادارات رسماً اعمال نمايند

. توانند اعتراض خود را به دادگاه تقـديم دارنـد   نسبت به موارد اعالم شده معترض باشند مي
ث تشخيص دهد و درخواست اشـخاص را بـراي   دادستان نيز در صورتي كه متوفي را بال وار

بـدين ترتيـب در   . تواند به آن اعتراض نمايد اساس بداند مي صدور تصديق انحصار وراثت بي
دعواي اعتراض به اين درخواست، دادسرا نيز ممكن است به عنوان معتـرض در آن دخالـت   

  ) قانون امور حسبي 367و  362، 360مواد . (نمايد
ديگر مـوردي اسـت كـه دادسـرا در آن      ،ناظر و امين ضمعزل قيم و درخواست نصب و  -3

 ضـم و همچنـين  ) ح.ا.ق 97و  56مواد (دادسرا، در مواردي كه نصب و عزل قيم . نقش دارد
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مـاده  (و يا عزل امـين  ) م.ق 1184ماده (امين به ولي  ضمو يا ) م.ق 1251ماده (ناظر به او 
ه نموده و دادگاه به درخواست دادسرا، اقدام الزم ضروري باشد، به دادگاه مراجع) ح.ا.ق 121

  . دارد را معمول مي
ح چنانچه صغيري كه ولي خاص ندارد در زمان رسيدن بـه سـن   .ا.ق 59موجب ماده ه ب -4

قيم بايد موضوع را به دادستان اطالع دهـد و دادسـتان مكلـف     ،رشد، سفيه يا مجنون باشد
آن را براي صـدور حكـم مقتضـي، عنداالقتضـاء      است در اين موضوع تحقيق نموده و داليل

لذا ديگر موردي كه دادسـرا در امـري غيرجزايـي داراي     .ابقاي قيم سابق، به دادگاه بفرستد
  . باشد، درخواست اعالم ادامه وضعيت حجر صغير بالغ شده است وظيفه قانوني مي

ات و وظـايف اسـت   در آنهـا داراي اختيـار  ) دادستان(از ديگر مصاديق قانوني كه دادسرا 
توان از درخواست تعيين امين براي جنين و اداره اموالي كه به مصارف عمومي اختصاص  مي

، درخواسـت تعيـين امـين بـراي     )ح.ا.ق 107و  103مواد (داده شده و مديري نداشته باشد 
، اجازه فروش اموال غيرمنقول محجور توسط )ح.ا.ق 130ماده (اداره اموال غايب مفقوداالثر 

و حفظ و نظارت بر اموال صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد كه قـيم  ) ح.ا.ق 83ماده (يم ق
  . نام برد) ح.ا.ق 89ماده (آنها فوت شده 

  دادگاه خانواده ) الف
هاي موضـوع   هاي موجود به دادگاه قانون اختصاص تعدادي از دادگاه«موجب ماده واحده ه ب

 لفكبيني و رئيس قوه قضائيه م خانواده پيش ، دادگاه1376مصوب » قانون اساسي 21اصل 
هاي عمـومي   ها، حداقل يك شعبه از دادگاه هاي قضايي شهرستان در حوزه ،ماه 3شد، ظرف 

هـاي   پس از تخصيص اين شعبه، دادگـاه . را براي رسيدگي به دعاوي خانواده اختصاص دهد
  . هند داشتها را نخوا عمومي صالحيت رسيدگي به دعاوي مربوط به اين دادگاه
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هاي قضايي بخش دادگـاه   در حوزه«قانون مذكور مقرر شد  2موجب تبصره ه همچنين ب
  . »عمومي بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود

هـاي   قضـات دادگـاه  . شـود  البـدل تشـكيل مـي    دادگاه خانواده از يك رئيس يا عضو علي
مـاده واحـده    1تبصـره  . (ايي باشندخانواده بايد متأهل و با سابقه حداقل چهار سال كار قض

  ) مزبور
المقدور با حضور مشاور قضايي زن شروع بـه رسـيدگي نمـوده و     هر دادگاه خانواده حتي

البدل، پس از مشاوره با مشـاوران قضـايي زن صـادر     احكام توسط رئيس دادگاه يا عضو علي
  ) ماده واحده مزبور 3تبصره . (شود مي
الـذكر را دارا   خانواده صالحيت رسيدگي بـه دعـاوي ذيـل    موجب قانون مذكور دادگاهه ب
  :باشد مي
  دعاوي مربوط به نكاح دائم و موقت  -1
  طالق، فسخ نكاح، بذل مدت و انقضاي مدت -2
  دعاوي مربوط به مهريه  -3
  دعاوي مربوط به جهيزيه -4
  المثل و نحله ايام زوجيت  دعاوي مربوط به اجرت -5
  معوقه و جاريه زوجه و اقرباي واجب النفقهدعاوي مربوط به نفقه  -6
  دعاوي مربوط به حضانت و مالقات طفل -7
  دعاوي راجع به نسب  -8
  دعاوي مربوط به نشوز و تمكين -9

  قيم و ناظر، ضم امين و عزل آنهادعاوي راجع به نصب  -10
  حكم رشد -11



                                                               
  
 

57  

 

 مراجع قضاوتي

  دعاوي راجع به ازدواج مجدد  -12
  .د ازدواجدعاوي راجع به شرايط ضمن عق -13

مربوط به نكاح موقت و دائم و طالق مـذكور در بنـدهاي يـك و دو مـاده     اگرچه دعاوي 
راجع به عاوي نكاح و طالق از جمله دعاوي د يواحده به صورت مطلق است و به ظاهر تمام

گيرد و از اين رو ممكن است گفته شود كه همه قضات دادگاه  اصل نكاح و طالق را در برمي
يت رسيدگي به اين دعاوي را دارند و احتياج به ابالغ خـاص از طـرف رئـيس    خانواده صالح

هـاي عمـومي و    قـانون تشـكيل دادگـاه    3مـاده   3قوه قضائيه نيست؛ ولي با توجه به تبصره 
و با عنايت به اينكـه در تـاريخ    –كه به قوت و اعتبار خود باقي است  -1373انقالب مصوب 

گستري نوين تا كنون رسيدگي به دعاوي راجـع بـه اصـل    قضايي ايران و از آغاز تشكيل داد
نكاح و طالق خارج از ضوابط عمومي بوده و در مراجع خاصي به اين دو موضوع با توجه بـه  

رسـد قاضـي دادگـاه خـانواده بـودن       شده است، به نظـر مـي   اهميت خاص آنها رسيدگي مي
ه اختالفات راجـع بـه   داشتن ابالغ مخصوص از سوي رئيس قوه قضائيه صالحيت رسيدگي ب

  . 1اصل نكاح و طالق را ندارد
منظور از دعاوي راجع به اصل نكاح و طالق، دعاوي مربوط به وجود يـا صـحت ازدواج و   
طالق است، نه دعاوي خانوادگي كه در آنها وجود يا صـحت نكـاح و طـالق محـل اخـتالف      

  . باشد نمي
صادره از دادگاه خانواده قابـل  ، احكام 1379م مصوب .د.آ.ق 334و  331موجب مواد ه ب

م آراء صـادره در  .د.آ.ق 368موجـب مـاده   ه تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان است و ب

                                                 
امامي، مختصر حقوق خانواده، نشر ميزان، چاپ نهم، ... دكتر سيد حسين صفايي و دكتر اسدا. 1

 . 18، ص 1384
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خـواهي در ديـوان عـالي     مورد اصل نكاح و فسخ آن، طالق، نسب، حجر و وقف قابل فرجـام 
  . باشد كشور نيز مي

  دادگاه كيفري استان ) ب
، رسـيدگي بـه   28/01/1381ا مصـوب  .ع.د.ت.ق 20 الحـاقي بـه مـاده    1موجب تبصـره  ه ب

قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يـا صـلب و يـا    جرائمي كه مجازات 
حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرائم مطبوعـاتي و سياسـي ابتـدا در دادگـاه تجديـدنظر      

ناميـده  » فـري اسـتان  دادگـاه كي «استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد دادگاه مـذكور  
دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرائمي كـه مجـازات قـانوني آنهـا قصـاص      . شود مي

رئـيس و چهـار مستشـار يـا     (نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس دائم باشد از پـنج نفـر   
و براي رسيدگي به جرائمي كه مجازات قـانوني  ) البدل دادگاه تجديدنظر استان دادرس علي

رئـيس و دو مستشـار يـا    (قصاص عضو و جرائم مطبوعاتي و سياسي باشـد از سـه نفـر     آنها
دادگـاه كيفـري اسـتان در    . شـود  تشـكيل مـي  ) البدل دادگاه تجديدنظر اسـتان  دادرس علي

  . رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيأت منصفه تشكيل خواهد شد
ركز هر استان حسب نياز، شعبه يا شعبي الحاقي به همان ماده، در م 2موجب تبصره ه ب

بـراي رسـيدگي بـه جـرائم مربـوط      » دادگاه كيفـري اسـتان  «از دادگاه تجديدنظر به عنوان 
  . يابد اختصاص مي
شهرستان مركز استان يا معاون او يـا يكـي از داديـاران بـه تعيـين دادسـتان،       دادستان 

  . دهد وظايف دادستان را در دادگاه كيفري استان انجام مي
تواند موقتاً امر بـه تشـكيل    يا تسريع در امر دادرسي، رئيس قوه قضائيه ميبراي تسهيل 

در ايـن صـورت دادسـتان همـان     . دادگاه كيفري استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد
محل يا معاون او يا يكي از دادياران آن حوزه، وظايف دادستان را در دادگاه مذكور به عهـده  
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. يابـد  ادگاه كيفري استان با حضور رئيس و تمامي مستشاران رسميت مـي د. خواهند داشت
  ) 28/7/81الحاقي  2ماده  3تبصره (

الحاقي ماده مذكور، دادگاه كيفري استان پس از ختم رسـيدگي بـا    4با توجه به تبصره 
نمايد و نظر اكثريت اعضاء دادگاه منـاط   توجه به محتويات پرونده مبادرت به صدور رأي مي

  . عتبار استا
  دادگاه تجديد نظر استان ) پ

هـاي   در مركز هر استان به منظـور تجديـدنظر در آراي قابـل تجديـدنظر صـادره از دادگـاه      
عمومي و انقالب مستقر در حوزه آن استان، دادگاه تجديدنظر به تعـداد موردنيـاز مركـب از    

نظر بـا حضـور دو   جلسه دادگـاه تجديـد  . شود يك نفر رئيس و دو عضو مستشار تشكيل مي
عضو رسميت يافته و پس از رسيدگي، رأي اكثريت كه به وسيله رئـيس يـا عضـو مستشـار     

  ) ا.ع.د.ت.ق 20ماده (. االجرا خواهد بود شود، قطعي و الزم انشاء مي
اداره كـل حقـوقي و    03/06/1386مورخ  3655/7قابل ذكر است كه طبق نظريه شماره 

رسيدگي و انجام يـا تكميـل تحقيقـات و همچنـين صـدور      تديون قوانين قوه قضائيه، نحوه 
قرارهاي كارشناسي يا معاينه محل و اخذ توضيح و از اين قبيـل چـون در زمـره تصـميمات     
قضايي است، بايد از جانب هيأت شعبه اتخاذ شود و در صورتي كه در اين موارد بين اعضـاء  

، بايد توسط رئيس كل دادگـاه  اختالف نظر ايجاد شود) رئيس و مستشار(دادگاه تجديدنظر 
تجديدنظر استان، عضو سوم ضميمه شود تا با بحث و مشاوره به اكثريت يا اتفاق آراء برسند 

  . گيرد و اين رويه منحصر به موارد صدور رأي نيست بلكه تمام تصميمات قضايي را در بر مي
و انقالب در امور هاي عمومي  آراء دادگاه ،قانون آيين دادرسي مدني 330موجب ماده ه ب

مـواد  . حقوقي قطعي است، مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشـد 
  : شرح آتي پرداخته استه ل تجديدنظر بقانون مزبور به بيان مقررات آراء قاب 335الي  331
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  آراء حقوقي قابل تجديدنظر آراء حقوقي قابل تجديدنظر ..11--22--22

  1احكام حقوقي قابل درخواست تجديد نظر -1
  : باشد قابل درخواست تجديدنظر مي احكام زير

  . در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال متجاوز باشد) الف
  كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي) ب
ات دعوي در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوي قابل تجديـدنظر  عرفحكم راجع به مت) ج

  . باشد
ا مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طـرفين  احكام مستند به اقرار در دادگاه ي

كتباً رأي آنان را قاطع دعوي قرار داده باشند قابـل درخواسـت تجديـدنظر نيسـت مگـر در      
  . خصوص صالحيت دادگاه يا قاضي صادر كننده رأي

  2قرارهاي حقوقي قابل تجديدنظر -2
اجع به اصـل دعـوي   قرارهاي زير قابل درخواست تجديدنظر است، در صورتي كه حكم ر

  : قابل درخواست تجديدنظر باشد
  . دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شودقرار ابطال ) الف
  . قرار رد دعوي يا عدم استماع دعوي) ب
   .قرار سقوط دعوي) ج
   .قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا) د

                                                 
 .م.د.آ.ق 331ماده . 1
 .م.د.آ.ق 332ماده . 1
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هي خود را سـاقط كـرده   طرفين دعوي با توافق كتبي حق تجديدنظر خوادر صورتي كه 
تجديدنظر خواهي آنان مسموع نخواهد بود مگـر در خصـوص صـالحيت دادگـاه يـا       ،باشند

  . 1قاضي صادر كننده رأي
هـاي عمـومي و انقـالب     قـانون تشـكيل دادگـاه    21م كه به جاي مـاده  .د.آ.ق 334ماده 
ء مرجـع تجديـدنظر آرا  «تصـويب شـده و عينـاً همـان اسـت، مقـرر داشـته         1373مصوب 
  . »باشد اي، دادگاه تجديدنظر مركز همان استان مي هاي عمومي و انقالب هر حوزه دادگاه

تصويب  1373ا مصوب .ع.د.ت.ق 26ماده  1م كه به جاي بند .د.آ.ق 335همچنين ماده 
حق جهت درخواست تجديدنظر مقرر داشـته كـه طـرفين     ام تعيين اشخاص ذيمقشده در 

  . وني آنها حق درخواست تجديدنظر دارنددعوي يا وكال و نمايندگان قان

  آراء كيفري قابل تجديدنظر آراء كيفري قابل تجديدنظر   ..22--22--22

هاي عمومي و انقالب در امور كيفري اعم از محكوميت، برائـت، منـع تعقيـب يـا      آراء دادگاه
  : باشد موقوفي تعقيب، قطعي است مگر در موارد ذيل كه قابل درخواست تجديدنظر مي

  . نها اعدام يا رجم استجرائمي كه مجازات قانوني آ) الف
  . باشد موجب قانون مشمول حد يا قصاص نفس و اطراف ميه جرائمي كه ب) ب
  . ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و مصادره اموال) ج
  . جرائمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است) د
ماه حبس يا شالق يـا جـزاي نقـدي    جرائمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از سه ) هـ

  . بيش از پانصدهزار ريال باشد
  ) ك.د.آ.ق 232مستفاد از ماده . (هاي انفصال از خدمت محكوميت) و

                                                 
 .م.د.آ.ق 333ماده . 2
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هاي عمـومي و انقـالب هـر     ك، مرجع تجديدنظر آراي دادگاه.د.آ.ق 233موجب ماده ه ب
مرجع تجديـدنظر   حوزه قضايي، دادگاه تجديدنظر همان استان است، مگر در موارد ذيل كه

  . آنها ديوان عالي كشور خواهد بود
  . جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم باشد) الف
  . جرائمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو، قصاص نفس يا اطراف باشد) ب
  . جرائمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال باشد) ج
  . مصادره اموال) د

ست، در مواردي كه رأي دادگاه راجع به جنبه كيفري و دعواي ضرر و زيان الزم به ذكر ا
توأماً صادر شده چنانچه يكي از جنبه هاي مذكور قابل درخواست تجديـدنظر باشـد جنبـه    
ديگر رأي نيز به تبع آن قابل درخواست تجديد نظر بوده و صالحيت مرجـع تجديـدنظر بـر    

  . 1همين مبنا خواهد بود
  : ك، اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند.د.آ.ق 239ماده همچنين مطابق 

  . محكوم عليه يا وكيل يا نماينده قانوني او) الف
  . شاكي خصوصي يا وكيل يا نماينده قانوني او) ب
موجـب قـانون تعقيـب آنهـا بـه عهـده او       ه رئيس حوزه قضايي در خصوص جرائمي كه ب) ج

  . گذارده شده است

  شور شور ديوان عالي كديوان عالي ك..33--22--22

ديوان عـالي كشـور بـه منظـور     «قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران،  161موجب اصل ه ب
ــه قضــايي و انجــام     ــوانين در محــاكم و ايجــاد وحــدت روي ــر اجــراي صــحيح ق نظــارت ب

                                                 
  .ك.د.آ.ق 234ماده . 1
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شود براساس ضوابطي كه رئيس قوه قضـائيه   هايي كه طبق قانون به آن محول مي مسئوليت
  . »گردد كند تشكيل مي تعيين مي

 -2هـاي عمـومي و    شـعب و هيئـت   -1ه طور كلي ديـوان عـالي كشـور از دو قسـمت     ب
  . تشكيل شده است) دادسراي كل(دادسراي ديوان عالي كشور 

موجب قانون اصالح مـوادي از قـانون آيـين دادرسـي     ه ب: هاي عمومي  شعب و هيئت -1

لـزوم در   مواد مـورد «كميسيون امور قضايي مجلس تحت عنوان  1361كيفري مصوب سال 
تعداد قضات هر يك از شعب ديـوان عـالي كشـور دو نفـر     » تشكيل شعب ديوان عالي كشور

  ) 1ماده . (باشد كه يكي از آنها رئيس و ديگري قاضي مستشار است مي
يـا مجتهـد باشـد و يـا ده      ،به تشخيص رياست قوه قضائيهبايد هر يك از دو عضو شعبه 

ا داراي ده سال سابقه كار قضايي و يا وكالت بوده سال تمام در درس خارج شركت نموده و ي
  ) و تبصره ذيل آن 2ماده . (و كامالً به قوانين مدون اسالمي آشنا باشد

مقتضـي پـس از   پرونده ارجاعي توسط دو عضو شعبه مطالعه و بررسـي گرديـده و رأي   
بـه   در صورت اختالف بين دو عضو شعبه يكي از قضات شـعب ديگـر  . شود مشاوره صادر مي

  ) 4و  3مواد . (انتخاب رياست ديوان، به آنها ضميمه و رأي اكثريت مالك عمل خواهد بود
گردد اما چنانچـه رئـيس قـوه قضـائيه مصـلحت       ديوان عالي كشور در تهران تشكيل مي

  ) قانون مزبور 5ماده . (تواند در شهرستان ديگري نيز تشكيل شود بداند مي
رئيس شعبه يك، رئيس ديوان عـالي كشـور   . خواهد بود تعداد شعب ديوان به اندازه نياز

ها به شعب مختلف ديوان عـالي كشـور بـه دسـتور او يـا       باشد كه تقسيم و ارجاع پرونده مي
  ) قانون مزبور 6ماده . (گيرد به تعيين او، انجام مي رئيس يكي از شعب ديگر
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كشـور و  ، رئـيس ديـوان عـالي    1368صد و شصـت و دوم اصـالحي    موجب اصل يكه ب
دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رئيس قوه قضائيه بـا مشـورت   

  . كند قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي
هاي فرجام واصله نسبت به آراء صادره از  شعب ديوان عالي كشور رسيدگي به درخواست

همچنـين در مـواردي   . يا تجديدنظر در امور كيفري را برعهده دارد محاكم، در امور حقوقي
كه حل اختالف در صالحيت بين مراجع قضاوتي در صالحيت ديوان عالي كشور است و نيز 
در مواردي كه بايد مرجع صالح را ديوان عالي كشور تعيين نمايد، پس از ارجاع موضـوع بـه   

  . نمايد ادر مييكي از شعب ديوان عالي كشور، رأي مقتضي ص
شعب تشخيص، شعبي از ديوان عالي كشور هستند كه به حقوقي و كيفري تقسيم شده 

باشند و از پنج نفر از قضات ديـوان   و مرجع رسيدگي به تجديدنظرخواهي از آراي قطعي مي
  . شوند عالي كشور به انتخاب رئيس قوه قضائيه و با تصويب وي به تعداد الزم تشكيل مي

ك در صورتي كه در موارد مشابه اعم از حقـوقي، كيفـري و   .د.آ.ق 270ماده مستنبط از 
، آراء مختلفي صادر شده باشد، رئيس ديـوان عـالي   )نص واحد(حسبي با استنباط از قوانين 

كشور و دادستان كل كشور مكلفند، به هر طريقي كه از اين امر مطلـع شـوند، نظـر هيئـت     
همچنـين قضـات ديـوان عـالي كشـور يـا       . ايندعمومي را در خصوص موضوع درخواست نم

توانند در صورت آگاهي از چنين امري با ذكر داليل از طريق رئـيس ديـوان    ها نيز مي دادگاه
عالي كشور و يا دادستان كل كشور، نظر هيئت عمومي را در خصـوص موضـوع درخواسـت    

  . كنند
ي كشـور مطـرح و   در چنين وضعيتي، موضوع مورد اختالف در هيئت عمومي ديوان عال

  . شود گيري مي پس از بررسي، نسبت به آن نظر واحد اتخاذ و تصميم
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هيئت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور بـا حضـور حـداقل سـه چهـارم از رؤسـا و       
مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان مزبور با رياست رئيس ديوان يا معاون وي و بـا  

گردد و نسبت به موضوع مورد اختالف،  ه وي تشكيل ميحضور دادستان كل كشور يا نمايند
رأي اكثريت كه مطابق موازين شرعي باشد مـالك عمـل   . نمايد گيري مي رسيدگي و تصميم

  . خواهد بود
آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور نسبت به احكام قطعي شده بي اثـر اسـت ولـي در    

  . باشد ا الزم االتباع ميه موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه
ك، آراء هيـأت عمـومي ديـوان عـالي كشـور قابـل       .د.آ.ق 271موجب ماده ه همچنين ب

  . شود موجب قانون بي اثر ميه تجديدنظر نبوده و فقط ب
هيأت عمومي شعب حقوقي، مركب از رؤسـا و مستشـاران شـعب حقـوقي ديـوان عـالي       

م، پس از نقـض حكـم فرجـام    .د.آ.ق 408شود كه مطابق ماده  كشور در صورتي تشكيل مي
طبق رأي اوليه اقـدام بـه صـدور رأي     ،خواسته در ديوان عالي كشور دادگاه با ذكر استدالل

اصراري نمايد و اين رأي مورد درخواست رسيدگي فرجامي واقع شـود، شـعبه ديـوان عـالي     
نـده در هيـأت   پرورأي دادگاه را ابرام، در غير اين صورت  ،كشور در صورت پذيرش استدالل

عمومي شعب حقوقي مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد ابـرام قـرار گرفـت    
ارجـاع خواهـد شـد، دادگـاه     ) عرض دادگاه هم(حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگري 

  . نمايد اليه طبق استدالل هيأت عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر مي مرجوع
باشـد   يفري كه مركب از كليه رؤسا و مستشاران شعب كيفري ميهيأت عمومي شعب ك

شود كه رأي اصراري در امور كيفري صادر شده و شعبه ديـوان عـالي    در مواقعي تشكيل مي
كشور پس از بررسي استدالل دادگاه را نپذيرفته و ابرام ننمايد كـه در ايـن صـورت، همـان     
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و در خصـوص آراء حقـوقي عمـل    الذكر كـه در هيـأت عمـومي شـعب حقـوقي       ترتيب فوق
  . شود، رعايت خواهد شد مي

، )1368اصـالحي  (قانون اساسـي   162موجب اصل ه ب: دادسراي ديوان عالي كشور  -2
كند و دادستان كل بايـد مجتهـد    در رأس ديوان عالي كشور، دادستان كل، انجام وظيفه مي

رت قضات ديـوان عـالي كشـور،    عادل و آگاه به امور قضايي باشد و رئيس قوه قضائيه با مشو
  . كند وي را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي

دادسراي كل عالوه بر دادستان كل، از تعدادي معاون و داديار تشكيل شده كـه زيرنظـر   
دادسـراي كـل نيـز واحـدي غيرقابـل      . دهنـد  او، در واقع تا قسمتي از وظايف او را انجام مي

ز معـاونين و داديـاران نيـز تصـميم دادسـراي كـل شـمرده        تجريه است و تصميم هر يـك ا 
هاي عمـومي، چنانچـه بـا نظـر و تصـميم هـر يـك از         دادستان كل مانند دادستان. شود مي

تواند با ارجـاع امـر بـه معـاون يـا داديـار ديگـري كـه          معاونين و دادياران موافق نباشد، مي
شخصاً به جاي معاون يا داديار، در هماهنگ با نظر اوست، از اجراي آن جلوگيري نمايد و يا 

دادسـراي كـل داراي يـك    . محدوده صالحيت دادسراي كل، تصـميم گرفتـه و اجـرا نمايـد    
دار  مديردفتر كل و به تعداد الزم كارمند اداري است كه انجـام امـور اداري دادسـرا را عهـده    

  . 1باشند مي

  وظايف ديوان عالي كشور وظايف ديوان عالي كشور ..44--22--22

تـرين وظيفـه ديـوان     تـرين و مهـم   اصلي: نين در محاكم نظارت بر اجراي صحيح قوا -1

عالي كشور، نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم است كه از طريـق نقـض و ابـرام آراء    
اين نظارت از طريق رسيدگي فرجـامي در امـور حقـوقي و     .گردد صادره از محاكم اعمال مي

                                                 
 . 97شمس، دكتر محمد، منبع پيشين، ص . 1
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قابل فرجـام خواسـته   ابل فرجام و قتجديدنظر شكلي و قانوني در امور كيفري نسبت به آراء 
صادره از محاكم عمومي، تجديدنظر استان، انقالب و ) قابل تجديدنظر و تجديدنظر خواسته(

   . شود نظامي، در مواردي كه ديوان عالي كشور صالح است، اعمال مي
در حقيقت، ديوان عالي كشور، چنانچـه اسـتنباط محـاكم صـادر كننـده آراي مزبـور از       

قررات را در پرونده مربوط صحيح نداند يا تشخيص دهد كه مقررات مؤثر دادرسي قوانين و م
االصـول   نمايد و علي به مفهوم اعم، رعايت نشده، نسبت به نقض رأي مورد شكايت اقدام مي

. دارد در همان رأي، استنباط صحيح و شيوه اجراي صحيح مقـررات دادرسـي را اعـالم مـي    
خواه يا تجديدنظر خواه نسـبت بـه    شكايت فرجامم چنانچه ديوان عالي كشور، در همين مقا

  . نمايد رأي را وارد تشخيص ندهد، با ابرام رأي، نظارت خود را اعمال مي
گونه كه گفته شد، هيئت عمومي ديوان عالي كشـور   همان: ايجاد وحدت رويه قضايي -2

ان و اعضاي معـاون  به منظور ايجاد وحدت رويه، با حضور حداقل سه چهارم رؤسا و مستشار
كليه شعب، به رياست رئيس ديوان يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او 

نمايد كه اين رأي در صورتي كـه مطـابق    تشكيل شده و اقدام به صدور رأي وحدت رويه مي
ع االتبـا  هـا الزم  شرع بوده و مخالف آن نباشد براي كليه شعب ديوان عـالي كشـور و دادگـاه   

  .است
م، در صورتي كه اخـتالف  .د.آ.ق 27موجب تبصره ماده ه ب: حل اختالف در صالحيت  -3

هاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد، مرجع حل اختالف بـه ترتيـب    صالحيت بين دادگاه
  . باشد ياد شده، ديوان عالي كشور مي

ظامي و انقـالب در  هاي عمومي، ن م، هرگاه بين دادگاه.د.آ.ق 28موجب ماده ه همچنين ب
هـا اعـم از عمـومي،     مورد صالحيت، اختالف محقق شود، همچنين در مـواردي كـه دادگـاه   

نظامي و انقالب به صالحيت مراجع غيرقضايي از خود نفي صالحيت كنند و يا خود را صالح 
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رأي ديـوان عـالي   . پرونده براي حل اختالف به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شـد بدانند، 
  . باشد االتباع مي در خصوص تشخيص صالحيت، الزمكشور 

هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان و يا دادگاه تجديدنظر اسـتان بـا   
. االتباع است دادگاه بدوي در مورد صالحيت اختالف شود حسب مورد، نظر مرجع عالي الزم

  ) م.د.آ.ق 30ماده (
ك، اشخاصي كه حـق درخواسـت اعـاده    .د.آ.ق 273 طبق ماده: اجازه اعاده دادرسي  -4

  : دادرسي دارند عبارتند از
يـا غيبـت محكـوم عليـه،      تمحكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او و در صورت فـو  -1

  . همسر و وراث قانوني و وصي او
  . دادستان كل كشور -2
  . رئيس حوزه قضايي -3

توانند از احكام  ك مي.د.آ.ق 272ماده  اشخاص مذكور در صورت وجود شرايطي به شرح
ها اعم از اينكه حكم صادره بـه مرحلـه اجـرا گذاشـته شـده يـا نشـده باشـد،          قطعي دادگاه

  : ك به قرار زير است.د.آ.ق 272موارد مصرح در ماده . درخواست اعاده دادرسي نمايند
ص در آن در صورتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده ليكن زنده بـودن شـخ   -1

  . زمان محرز شود و يا ثابت شود كه در حال حيات است
اي  تي كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب جـرم بـه گونـه   در صور -2

  . تواند بيش از يك مرتكب داشته باشد است كه نمي
ـ      -3 ه در صورتي كه شخصي به علت انتساب جرمي محكوميت يافتـه و فـرد ديگـري نيـز ب
جب حكمي از مرجع قضايي ديگر به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد به طوري مو

  . كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادره بي گناهي يكي از آن دو نفر محكوم احراز شود
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جعلي بودن اسناد يا خالف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادر شـده بـوده    -4
  . است، ثابت گردد

رتي كه پس از صدور حكم قطعي، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر شود يـا داليـل   در صو -5
  . گناهي محكوم عليه باشد جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بي

  . كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد ،در صورتي كه به علت اشتباه قاضي -6
باشـد كـه در ايـن    در صورتي كه قانون الحق مبتني بر تخفيف نسبت بـه قـانون سـابق     -7

  . صورت پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد از مجازات قبلي شديدتر باشد
گونه كه عنوان شد در صورت وجود شرايط مذكور، تقاضاي اعاده دادرسي به ديوان  همان

الـذكر،   شود، مرجع ياد شده پس از احراز انطباق با يكي از موارد فـوق  عالي كشور تسليم مي
ماده . (نمايد عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي ارجاع مي د را به دادگاه همرسيدگي مجد

  ) م.د.آ.ق 274
  
در امور كيفري، احاله پرونده در مـواردي جـايز شـمرده    : اجازه احاله پرونده كيفري  -5

  : ك عبارتند از.د.آ.ق 63موجب ماده ه شده كه ب
  . شته باشندبيشتر متهمين در حوزه دادگاه ديگري اقامت دا) الف
محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوي كه دادگاه ديگر به علت نزديك بودن ) ب

  .  به محل واقعه بهتر بتواند رسيدگي نمايد
اي به حـوزه ديگـر يـك اسـتان بـه       در صورت تحقق موارد مذكور، احاله پرونده از حوزه
ه تجديدنظر همان استان و از حـوزه  درخواست رئيس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگا

يك استان به استان ديگر به درخواست رئيس حوزه قضايي و موافقـت ديـوان عـالي كشـور     
  . گيرد صورت مي
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  رسيدگي به تخلف رئيس جمهوررسيدگي به تخلف رئيس جمهور  ..55--22--22

يكـي از وظـايف و اختيـارات رهبـر عـزل رئـيس        ،قانون اساسي 110اصل  10براساس بند 
كشـور   ر توسط مقام رهبري وقتي ميسر است كه مصالحعزل رئيس جمهو. باشد جمهور مي

ايجاب نموده و عالوه بر آن ديوان عالي كشور او را به تخلف از وظايف قانوني محكـوم كـرده   
  . باشد

   و صالحيت آنها ) اختصاصي(مراجع استثنايي 
مفهوم مراجع استثنايي در برابر مراجع عمومي بدين معناست كـه، مراجـع اسـتثنايي تنهـا     

را دارند كه صراحتاً در صالحيت آنهـا قـرار گرفتـه اسـت، لـذا       يالحيت رسيدگي به امورص
هرگاه در رسيدگي به امري در صالحيت مرجع عمومي ترديد شود، با توجه به اينكه اصل بر 

  . باشد، بايد مرجع عمومي را صالح دانست صالحيت مراجع عمومي مي
نمايـد، نـص قـانوني را     رايي كه صادر ميهمچنين مرجع استثنايي مكلف است در تمام آ

موجب آن در صالحيت مرجع استثنايي مزبور قرار گرفتـه، مـورد   ه كه رسيدگي به موضوع ب
  . استناد قرار دهد

هـاي تخصصـي    دادگاه. هاي تخصصي اشتباه كرد هاي اختصاصي را نبايد با دادگاه دادگاه
ر به نوع معيني از امور حقـوقي و  هاي عمومي هستند كه برحسب تقسيم كا شعبي از دادگاه

هـاي   يابنـد، لـيكن دادگـاه    كنند و در آن امر خاص تخصص و تبحر مـي  جرايم رسيدگي مي
موجب نص قانون در صالحيت آنهـا قـرار   ه كنند كه ب اختصاصي تنها به اموري رسيدگي مي

  . گرفته است
عزل قضـات  مراجعي هستند كه نصب و : دادگستري ) اختصاصي(مراجع استثنايي  -1

: بنـابراين مراجـع اسـتثنايي دادگسـتري عبارتنـد از     . آنان كالً در صالحيت قوه قضائيه باشد
  . هاي نظامي و دادگاه ويژه روحانيت دادگاه انقالب، دادگاه
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البدل  دادگاه انقالب مانند دادگاه عمومي از يك رئيس يا دادرس علي: دادگاه انقالب  .الف
ادگاه به هر جهتـي از حضـور و انجـام وظيفـه معـذور باشـد،       شود و اگر رئيس د تشكيل مي

  . باشد دادرس دادگاه به جاي او انجام وظيفه نموده و داراي كليه اختيارات رئيس دادگاه مي
در مركز هر استان و مناطقي كه ضرورت آن را رئـيس قـوه    ،ا.ع.د.ت.ق 5موجب ماده ه ب

هاي انقالب تحت نظارت و رياسـت اداري   هدهد، به تعداد موردنياز دادگا قضائيه تشخيص مي
به عبارت ديگر رسـيدگي  . نمايد گردد و به جرائم ذيل رسيدگي مي حوزه قضايي تشكيل مي

  : باشد الذكر در صالحيت دادگاه انقالب مي به جرائم ذيل
  . االرض كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في -1
  . انگذار جمهوري اسالمي ايران و مقام معظم رهبريتوهين به مقام بني -2
توطئه عليه جمهوري اسالمي ايران يا اقـدام مسـلحانه و تـرور و تخريـب مؤسسـات بـه        -3

  . منظور مقابله با نظام
  . جاسوسي به نفع اجانب -4
  . كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر -5
  . قانون اساسي 49دعاوي مربوط به اصل  -6
موجب رأي وحـدت رويـه شـماره    ه دعاوي مربوط به اموال مصادره شده غيرمنقول كه ب -7

  . هاي انقالب قرار گرفته است در صالحيت دادگاه 581-2/12/1371
 ،بنابراين دادگاه انقالب حق رسيدگي به ساير مواردي را كه در مـاده مزبـور ذكـر نشـده    

  . ندارد
طبق ) از جمله دادگاه انقالب(ها  در دادگاها، ترتيب رسيدگي .ع.د.ت.ق 16براساس ماده 

همـان   5موجب ماده ه لذا از آنجا كه ب. ها خواهد بود مقررات آيين دادرسي مربوط به دادگاه
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كند، مقررات آيين دادرسي كيفري حاكم است و  قانون، دادگاه انقالب به جرائم رسيدگي مي
  . شود كيفري رعايت مي در رسيدگي، صدور حكم، اجراي آراء و غيره آيين دادرسي

  هاي نظامي  دادگاه .ب
افراد نيروهاي مسلح به مناسبت نوع اشتغال و وظايفي كه بر عهده دارنـد نـاگزير از رعايـت    
موازين و مقررات خاصي هستند كه در صورت ناديده گرفتن آن مقـررات مرتكـب جرائمـي    

  . گردد نميجرم تلقي  ،شوند كه براي شهروندان معمولي موضوعيت نداشته مي
مجلس شوراي  9/10/1382قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب برهمين اساس 

اسالمي افرادي را كه رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظـامي آنـان در   
  : قانون مزبور بدين شرح احصاء نموده است 1هاي نظامي است، در ماده  صالحيت دادگاه

انتظامي كليه افراد نظامي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و  هاي دادگاه :1ماده 
  :كنند شوند رسيدگي مي خوانده مي» نظامي«زير كه در اين قانون به اختصار 

  . هاي وابسته كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و سازمان) الف
  . وابستههاي  كاركنان ارتش جمهوري اسالمي ايران و سازمان) ب
هاي وابسته و اعضاي بسيج سـپاه   كاركنان سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران و سازمان) ج

  . پاسداران انقالب اسالمي
  . هاي وابسته كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان) د
  . كاركنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران) هـ
  . وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آنكاركنان ) و
محصالن موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح، مراكز آموزش نظـامي و انتظـامي در   ) ز

  . داخل و خارج از كشور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
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هسـتند و  كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهـوري اسـالمي ايـران    ) ح
طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاي نيروهـاي مسـلح محسـوب    

  . شوند مي
هـاي ديگـر خـدمت     جرائم نظامي و انتظامي كاركنان مذكور كـه در سـازمان   :1تبصره 

  . شود هاي نظامي رسيدگي مي كنند در دادگاه مي
  . شود اشتغال نمي رهايي از خدمت مانع رسيدگي به جرائم زمان :2تبصره 

در صورتي كه در حين تحقيقات و رسيدگي به جرائم خاص نظامي يـا انتظـامي جـرائم    
  . باشد ديگري كشف شود، سازمان قضايي نيروهاي مسلح مجاز به رسيدگي مي

انـد و نيـز    جرائمي كه اسراي ايراني عضو نيروهاي مسلح، در مدت اسارت مرتكـب شـده  
انـد در سـازمان قضـايي     دت اسارتشان در ايـران مرتكـب شـده   جرائم اسراي بيگانه كه در م
رسيدگي به جرائم نظاميان داراي درجه سرتيپي و بـاالتر  . شود نيروهاي مسلح رسيدگي مي

  . باشد ربط در تهران مي در صالحيت مراجع قضايي ذي
  دادگاه ويژه روحانيت  .پ

تصويب شـد از قـوه قضـائيه     1369نامه آن در سال  ويژه روحانيت كه آيين ،دادسرا و دادگاه
  . ايجاد و فعاليت دارد» تحت نظارت عالي مقام رهبري«مستقل و 

نامه، روحاني اعم است از كساني كه ملبس بـه لبـاس روحانيـت     آيين 16به استناد ماده 
هاي علميه به تحصيل مشغولند و يا اگر هم ملبس نبوده و به تحصيل نيز  هستند يا در حوزه

  . شوند ه باشند، كساني كه عرفاً روحاني تلقي مياشتغال نداشت
دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت كه براساس دستور مقام «م مقرر داشته، .د.آ.ق 528ماده 

تشكيل گرديده طبق اصول پنجم و پنجاه و هفـتم   )ره(واليت، رهبر كبير انقالب امام خميني
دامـه كـار آن را مصـلحت بداننـد بـه      قانون اساسي تا زماني كه رهبر معظم انقالب اسالمي ا
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جرائم اشخاص روحاني رسيدگي خواهد كرد و پرداخت حقوق و مزايـاي قضـات و كاركنـان    
  .»باشد مربوط به قوه قضائيه مي آن تابع مقررات

در معيت دادگاه ويـژه روحانيـت، دادسـرا متشـكل از دادسـتان، معـاون ارشـد، معـاون         
ي و به تعداد كافي داديار و كـادر اداري انجـام وظيفـه    تحقيقات و عمليات، مدير اداري و مال

   . كند مي
شـود و عـزل و    از سوي مقام معظم رهبري در تهـران برگزيـده مـي   » دادستان منصوب«

همچنـين حـاكم   . ها برعهده دادستان منصـوب اسـت   ها و دادياران شهرستان نصب دادستان
حسب مورد «ها  ساير قضات دادگاهشرع شعبه اول دادگاه ويژه از سوي مقام معظم رهبري و 

  . شود گمارده مي» طبق نظر مقام رهبري
هاي ويژه روحانيت به منظـور رسـيدگي    نامه مذكور، دادگاه آيين 14همچنين طبق ماده 

به جرائم ارتكابي از سوي روحانيون ايجاد و در امور حقوقي، دعاوي مطروحه عليه آنان بايـد  
سيدگي شود مگر آنكه به نظـر دادسـتان منصـوب و بـه     هاي عمومي دادگستري ر در دادگاه

حكم ضرورت، اولي آن باشد كه دادگاه ويژه به آن رسيدگي كند كـه در ايـن صـورت سـاير     
دادسراها و مراجع دادگستري مكلفند متعاقب بر درخواست دادگـاه ويـژه يـا دادسـراي آن،     

  . پرونده را ارسال كنند
از صالحيت دادگاه ويژه االصول  ه روحانيون، عليبنابراين رسيدگي به دعاوي حقوقي علي

  . باشد روحانيت خارج و در صالحيت مراجع عمومي مي
نامه مزبور، موارد صالحيت ذاتـي دادگـاه ويـژه روحانيـت يعنـي       آيين 13به استناد ماده 
  : باشند، عبارت است از ها و دادسراهاي ويژه صالح به رسيدگي مي مواردي كه دادگاه

  . رائم عمومي روحانيونكليه ج -1
  . كليه اعمال خالف شأن روحانيون -2
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  . كليه اختالفات محلي مخل به امنيت عمومي در صورتي كه طرف اختالف روحاني باشد -3
  . شود كليه اموري كه از سوي رهبري براي رسيدگي مأموريت داده مي -4

نامه، نه تنها  آيين 18الذكر، قابل ذكر است كه طبق مقررات ماده  فوق 1در خصوص بند 
شوند، بلكـه آنچـه از ديـدگاه     فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه جرم شناخته مي

  . احكام شرعيه نيز قابل مجازات باشد از سوي دادگاه ويژه قابل رسيدگي است
رسيدگي به اتهامات شركاء، معاونان و مرتبطان متهم روحاني نيـز در صـالحيت دادگـاه    

   )نامه آيين 31ماده ( .ويژه است
دادگاه ويژه فقط به جرائمي رسيدگي خواهد كرد كـه بـا صـدور كيفرخواسـت از سـوي      

  . دادسراي ويژه روحانيت به آنها ارجاع شده باشد
در مـواردي كـه در   . هاي ويژه بايد مستدل و مستند به موازين شرعي باشد احكام دادگاه

دگاه براساس قوانين موضوعه تعيـين مجـازات   شرع مجازاتي براي جرم تعيين نشده باشد، دا
  . كند مي

صـد و شصـت و    برخالف جرائم عمومي غير روحانيون كه به اسـتناد اصـل يـك   بنابراين 
هفتم قانون اساسي در فقدان قانون موضوعه قاضي مكلف به مراجعه به منابع معتبر اسالمي 

اصل مراجعه و تعيين مجازات بر  و يا فتاوي معتبر است، در مورد اتهامات وارده بر روحانيون
طبق ضوابط شرعي است و در صورت فقدان آن تعيين مجازات بايد بر طبق ضـوابط قـانوني   

حتي در مواردي كه در شرع و قوانين موضوعه مجـازاتي منظـور نشـده باشـد،     . به عمل آيد
دام به صدور نامه مستدالً براساس نظر خود اق آيين 42تواند طبق ماده  حاكم دادگاه ويژه مي

  . حكم و تعيين كيفر نمايد
  غير دادگستري) اختصاصي(مراجع استثنايي  -2
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آنها كالً يـا جزئـاً برعهـده قـوه مجريـه بـوده و از       » قضات«مراجعي هستند كه نصب و عزل 
  . صالحيت قوه قضائيه خارج است

  شوراي حل اختالف  .الف
 85بـه اسـتناد اصـل     1387سـال   ارديبهشت ماه 29قانون شوراهاي حل اختالف در تاريخ 

مـاده تصـويب شـد و اجـراي      51قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در هفـت مبحـث و   
  . آزمايشي آن به مدت پنج سال خواهد بود

و صـلح و سـازش بـين اشـخاص     قانون مزبور، به منظور حل اخـتالف   1موجب ماده ه ب
قانون به اختصار شـورا ناميـده    حقيقي و حقوقي غيردولتي شوراهاي حل اختالف كه در اين

  . گردد شود، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در قانون مزبور تشكيل مي مي
تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضايي به عهده رئيس همان حـوزه  

تواند براي رسيدگي به امـور خـاص    استان ميرئيس كل دادگستري . قضايي ذكر شده است
  . ه ترتيب مقرر در اين قانون شوراهاي تخصصي تشكيل دهدب

تواند بـراي انجـام    البدل است و مي هر شورا داراي سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي
وظايف خود داراي يك دفتر باشد كه مسئول آن توسط رئيس شورا پيشـنهاد و ابـالغ آن از   

  . شود ادر ميربط وي ص سوي رئيس كل دادگستري استان يا معاون ذي
قانون مزبور، شورا در موارد ذيل بـا تراضـي    8موجب ماده ه در خصوص صالحيت شورا ب

  : نمايد طرفين براي صلح و سازش اقدام مي
  . كليه امور مدني و حقوقي) الف
  . كليه جرائم قابل گذشت) ب
  . جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت) ج



                                                               
  
 

77  

 

 مراجع قضاوتي

از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تـا   در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي
عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعالم نمايد، طبق تبصره ماده پايان جلسه نخست 

  . نمايد مزبور، شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي
بليـت طـرح در   الذكر، حتي با توافق طرفين، قا ، دعاوي ذيل10موجب ماده ه الوصف ب مع

  . باشد شورا را ندارد و خارج از صالحيت شورا مي
  . اختالف در اصل نكاح، اصل طالق، فسخ نكاح، رجوع و نسب) الف
  . اختالف در اصل وقفيت، وصيت و توليت) ب
  . دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي) ج
  . دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي) د
ديگـر در صـالحيت مراجـع اختصاصـي يـا مراجـع قضـايي        اموري كه به موجب قوانين ) هـ

  . غيردادگستري است
در صورت تراضي طرفين و عدم تطابق با موارد  8ماده در بنابراين شورا در موارد مذكور 

 9موارد مذكور در مـواد  در خصوص نمايد ليكن  مبادرت به رسيدگي مي 10مذكور در ماده 
و صـدور رأي حتـي در صـورت عـدم رضـايت       قانون شوراهاي حل اختالف، رسيدگي 11و 

  . طرفين، در صالحيت شورا قرار دارد
قانون مزبور مقرر داشته، شورا در موارد زير رسـيدگي و مبـادرت    9برهمين اساس، ماده 

  : نمايد به صدور رأي مي
در جرائم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي و امور خالفي از قبيل تخلفات راهنمايي ) الف

ميليون ريال و يـا سـه مـاه     30و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا 
  . حبس باشد

  تأمين دليل) ب
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  . تبصره همين ماده نيز مقرر داشته، شورا مجاز به صدور حكم حبس نيست
قانون نيز اشعار دارد كه، قاضي شورا در موارد زير بـا مشـورت اعضـاي شـوراي      11ماده 
   :نمايد ف رسيدگي و مبادرت به صدور رأي ميحل اختال

  . ميليون ريال 50ميليون ريال و در شهر تا  20دعاوي مالي در روستا تا  -1
كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب  -2

  . و پيشه
  . آنصدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع  -3
ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به در صورتي كه شورا نسبت به اصـل دعـوي رسـيدگي     -4

  . كرده باشد
كننـده   و سـاير دعـاوي مـدني دادگـاه رسـيدگي      يگدر كليه اختالفات و دعاوي خـانواد 

قانون مزبور، با توجه به كيفيت دعوي يا اختالف و امكـان حـل و    12تواند براساس ماده  مي
بار براي مـدت حـداكثر تـا دو مـاه موضـوع را بـه        طريق صلح و سازش فقط يك فصل آن از

  . شوراي حل اختالف ارجاع نمايد
مجلس قيـد و بـه    رسيدگي شورا مستلزم درخواست كتبي يا شفاهي است كه در صورت

  . رسد امضاي خواهان يا متقاضي مي
قـررات نـاظر بـه    رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي شامل م

صالحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به داليل و مانند آن، تابع مقـررات قـانون   
ليكن مقررات ناظر بـه وكالـت، صـدور رأي، واخـواهي،     . آيين دادرسي مدني و كيفري است

تابع مقررات قانون شـوراهاي  مستثني و  رالذك تجديدنظر و هزينه دادرسي از حكم مقرر فوق
  .1الف استحل اخت

                                                 
 . حل اختالفقانون شوراهاي  20ماده . 1
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تشريفات رسيدگي شورا يعني مقررات ناظر به شرايط شـكلي دادخواسـت، نحـوه ابـالغ،     
تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسـي و ماننـد آن تـابع تشـريفات آيـين دادرسـي مـدني        

  . 1باشد نمي
روز  20قانون شوراهاي حل اختالف، ظـرف مـدت    11و  9مواد كليه آراء صادره موضوع 

قابل تجديدنظر خواهي است و مرجع تجديدنظر از آراء شـورا، قاضـي شـورا و     از تاريخ ابالغ
چنانچه مرجـع  . مرجع تجديدنظر از آراء قاضي شورا دادگاه عمومي همان حوزه قضايي است

قـانون   31مـاده  . (نمايد تجديدنظر آراء صادره را نقض نمايد رأساً مبادرت به صدور رأي مي
  ) مزبور
  ه در قانون كار بيني شد مراجع پيش .ب

قـانون كـار، اختالفـات     157براساس مـاده  . باشد قرارداد كار تابع حقوق كار و قانون كار مي
كه ناشي از اجراي قـانون كـار و سـاير مقـررات كـار،      فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز 

قيم هاي دسته جمعي كار باشد، در صورتي كه از راه سازش مسـت  قراردادهاي فردي و پيمان
  . ميان كارگر و كارفرما حل نشود، در مراجع حل اختالف رسيدگي و حل و فصل خواهد شد

مجمـع   1369موجب فصل نهم قانون كـار مصـوب سـال    ه مراجع حل اختالف مذكور ب
  . هيئت تشخيص و هيئت حل اختالف: تشخيص مصلحت نظام، عبارتند از

رسـيدگي بـه اختالفـات     هيئت تشخيص به عنـوان مرجـع نخسـتين     :هيئت تشخيص -1
مركب است از يك نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي، يـك نفـر نماينـده كـارگران بـه      
انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسالمي كار استان و يك نفر نماينده مـديران صـنايع بـه    

  . هاي صنفي كارفرمايان استان انتخاب كانون انجمن

                                                 
 . قانون شوراهاي حل اختالف 21ماده . 2
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ف اسـت پـس از دريافـت شـكايت ظـرف سـه روز       موظـ واحد كار و امور اجتماعي محل 
شـود، ارجـاع    موضوع شكايت را به هيئت تشخيص كه به دعـوت واحـد مزبـور تشـكيل مـي     

  . 1نمايد
نمايد؛ عدم  هيئت تشخيص از طرفين اختالف براي حضور در جلسه رسيدگي دعوت مي

ر رأي نخواهـد  االختيار آنان مانع از رسيدگي و صـدو  حضور هر يك از طرفين يا نماينده تام
رأي ). نامه چگونگي تشكيل جلسات و نحـوه رسـيدگي هيئـت تشـخيص     آيين 52ماده (بود 

هاي دسته جمعي ظرف ده  هيئت تشخيص در تمام موارد ظرف پانزده روز و در مورد پيمان
از تاريخ ابالغ قابل اعتـراض در هيئـت حـل اخـتالف     ) نامه مزبور آيين 8ماده  1تبصره (روز 
انقضـاي  بـا  . را خواهد بوداالج أي هيئت حل اختالف پس از صدور، قطعي و الزمباشد و ر مي

  . باشد االجرا مي تشخيص نيز قطعي و الزمو عدم اعتراض محكوم عليه، رأي هيئت اين مهلت 
هيئت حل اختالف استان از سه نفر نماينده كارگران اسـتان، سـه     :هيئت حل اختالف -2

مديركل كـار و امـور اجتمـاعي، فرمانـدار و     (نفر نماينده دولت  كارفرمايان و سهنفر نماينده 
  )قانون كار 160ماده . (گردد تشكيل مي) رئيس دادگستري محل و يا نمايندگان آنان

وظيفه اصلي هيئت حل اختالف، رسيدگي به اعتراضاتي است كه نسـبت بـه آراي قابـل    
رد قطعي و مانند آراي قطعي رأي هيئت در اين مو. آيد به عمل مي ،اعتراض هيئت تشخيص

شده هيئت تشخيص، توسط اجراي احكام حوزه قضايي محل وقوع كارگاه مربوط، به مرحله 
  . 3شود اجرا گذارده مي

                                                 
مصـوب خـرداد   » نامه چگونگي تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيئـت تشـخيص   آيين« 3ماده . 1

 .66، ص 1370؛ مجموعه قوانين روزنامه رسمي كشور، سال 1370
  . قانون كار 143و  142نگاه كنيد به مواد . 2
هاي تشخيص و حـل اخـتالف موضـوع مـاده      اي آراء قطعي هيئتنامه طرز اجر آيين« 2و  1مواد . 1

 .72، ص 1370، مجموعه قوانين روزنامه رسمي كشور، سال »قانون كار 166
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محكوم له احكام قطعي مزبور بايد در زمان تقاضاي صدور اجراييه، يك نسـخه رونوشـت   
نامـه طـرز اجـراي آراي     يـين آ 3ماده . (مصدق ابالغ شده رأي قطعي را به اجرا تقديم نمايد
  )قانون كار 166قطعي هيئت تشخيص و حل اختالف موضوع ماده 

هاي تشخيص و حل اختالف، تابع مقررات اجراي احكام  ترتيب اجراي آراي قطعي هيئت
  ) نامه مزبور آيين 4ماده . (مدني است

 قانون ديوان عـدالت اداري آراي قطعـي هيئـت تشـخيص و     13ماده  2براساس قسمت 
، تنها از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالف با نفع هيئت حل اختالف، توسط اشخاص ذي

  . باشد آنها قابل شكايت در ديوان عدالت اداري مي
  1مراجع ثبتي .پ

منظور از مراجع ثبتي، مراجعي است كه در ادارات ثبت و به موجب مقررات ثبتـي تشـكيل   
  . باشند دار مي ا عهدهگرديده و به نوعي رسيدگي به اختالفات ر

اي از دعـاوي افـراز را دارد،    چون اداره ثبت صـالحيت رسـيدگي بـه دسـته    : اداره ثبت  -1

صالحيت اداره ثبـت در ايـن   . توان آن را در اين خصوص، از مراجع قضايي به شمار آورد مي
   :باشد الذكر مي به شرح ذيلگيري اين مرجع  دعاوي و شيوه رسيدگي و تصميم

دعواي افراز، دعواي شريك مال مشتركي است كه بـه علـت عـدم تراضـي     : حيتصال -1-1
ديگر بر تقسيم، درخواست تقسيم يا مشخص و جدانمودن سهم خود از سهم ) شركا(شريك 

دعواي افـراز امـالك   ). به بعد قانون مدني 589مواد (نمايد  ديگر مي) شركا(يا سهام شريك 
بود، به عنـوان دعـوايي غيـر مـالي در      مورد نزاع نمي، چنانچه مالكيت 1357همواره تا سال 

بوده و در صورت اختالف در مالكيـت، نظـر بـه اينكـه مـالي      ) بخش(صالحيت دادگاه صلح 
بـه   .گرفـت  مالك صالحيت قرار مـي ) بخش يا شهرستان(گرديد، نصاب دادگاه  محسوب مي

                                                 
 .به بعد 82، منبع پيشين، ص ...شمس، دكتر عبدا. 2
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حاكم با آن روبرو گرديد، و هايي كه اداره ثبت در اجراي احكام افراز صادره از م علت دشواري
، دعواي افراز امالك مشاعي را كه 1357گذار در سال  البته رعايت جنبه تخصصي امر، قانون

جريان ثبتي آن خاتمه يافته باشد، در صالحيت اداره ثبت اسناد و امالك محل وقـوع ملـك   
  . 1قرار داد

از شـركا، چنانچـه   اداره ثبت در صـورت تقاضـاي هـر يـك     : ريگي رسيدگي و تصميم -2-1
جريان ثبتي ملك خاتمه يافته و داراي سند مالكيت معارض نباشد، موضوع را بايد به سـاير  

چنانچـه حاضـر   (بردار ثبت، با دعوت و حضور متقاضي و ساير شركا  نقشه. 2شركا ابالغ نمايد
ــند ــه) باشــ ــل را معاينــ ــرفات و    3محــ ــي و تصــ ــوابق ثبتــ ــه ســ ــه بــ ــا توجــ   و بــ

ه ملك مورد افراز را ترسيم و به امضاي نماينده ثبت و كليه شركاي حقوق شركا نقشرعايت 
  . 4رساند حاضر مي

مجلـس تنظيمـي و نقشـه افـرازي و تطبيـق       مسئول واحد ثبتي، پس از مالحظه صورت
درخواست با مقررات قانوني و مطابقت آن با وضعيت و سوابق ثبتي، تصميم خود را مبني بر 

                                                 
، ص 1357نگاه كنيد به قانون افراز و فروش امالك مشاع، مجموعه قوانين روزنامه رسمي كشور، . 1

106. 
صرف فقدان تصرف متقاضي افراز يا سـاير شـركا در ملـك    «: مطابق نظريه مشورتي اداره حقوقي. 2

باشد؛ شهري، غالمرضا و حسين آبـادي،   نمي» ...مشاع مانع افراز و اتخاذ تصميم مسئول واحد ثبتي 
، امير، مجموعه نظرهاي مشورتي، اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسالمي ايران، در مسائل مـدني 

 .388، ص 450به بعد، انتشارات روزنامه رسمي كشور، ش  58از سال 
در مورد معاينه محل و كارشناسـي چنانچـه خانـه يـا بـاغ      «: مطابق نظريه مشورتي اداره حقوقي. 3

محصور و دربسته باشد و به طور عادي و بدون باز نمـودن در اكـان اظهـارنظر نباشـد مسـئول امـر       
توانـد درخواسـت    نيز مي) رئيس حوزه قضايي(استمداد كند و از دادستان تواند از قواي انتظامي  مي

 .389، ص 452؛ منبع پيشين، ش »)...نمايد(نماينده براي حضور در محل نمايند 
مصـوب  » 1357نامه قانون افـراز و فـروش امـالك مشـاع مصـوب آذرمـاه سـال         آيين« 1-3مواد . 1

  .ها نامه آيين 8 ، ص1358ك، سال .ر.ر.ق.؛ م1358ارديبهشت ماه 
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تصميم مسـئول  ). مزبورنامه  آيين 5ماده (نمايد  فراز اعالم ميرد يا قبول درخواست و نحوه ا
در صـورتي كـه   (مجلس و فتوكپي نقشه افـرازي   واحد ثبتي به ضميمه يك نسخه از صورت

شود تا چنانچه اعتراضـي داشـته باشـند،     به كليه شركا ابالغ مي) ملك قابل افراز اعالم شود
حكـم دادگـاه   . 1ي محل وقوع ملك اقدام نمايندظرف ده روز از تاريخ ابالغ، در دادگاه عموم

بيست روز براي ساكنين ايران و دو ماه بـراي سـاكنين خـارج از    (عمومي، ظرف مهلت مقرر 
 2نامـه و مـاده    آيـين  6مـاده  (. باشـد  قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان مي) كشور

   )قانون مزبور
ثبت، غيرقابل افراز تشـخيص گـردد،    چنانچه ملك به موجب تصميم قطعيت يافته اداره

دادگاه عمومي، به درخواست هر يك از شركا، دستور فروش آن را بـه دايـره اجـراي احكـام     
دادگاه، صادر و اجرا نسبت به فروش ملك بر وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني مربـوط  

بـه بعـد قـانون     137د نامه مزبور، موا آيين 9ماده (نمايد  به فروش امول غيرمنقول، اقدام مي
وجوه حاصله از فروش ملك غيرقابل افراز كه از طريق مزايده به عمل . 2)اجراي احكام مدني

، پس از كسر هزينه عمليات اجرايي، طبق دستور دادگاه بين شـركا بـه نسـبت    3خواهد آمد
  . 4م خواهد گرديديسهام آنها تقس

                                                 
  اعتراض و رسيدگي به آن تابع تشريفات و مقررات كلـي آيـين  : مطابق نظر مشورتي اداره حقوقي. 2

دادرسي مدني است كه در نتيجه محتاج تقديم دادخواست و پرداخـت هزينـه دادرسـي اسـت، لـذا      
داره حقـوقي،  چنانچه مالكيت مورد نزاع نباشد غيرمالي محسوب است؛ مجموعه نظرهاي مشـورتي ا 

 .392، ص 457به بعد، ش  58منبع پيشين، از سال 
 . 231، ص 1356ك، سال .ر.ر.ق.م. 3
مطابق نظر مشورتي اداره حقوقي، شركت شركا در مزايده و خريد ملك بالاشكال است؛ منبع . 1

 . 386، ص 448پيشين، ش 
جرايي همـين قـانون مصـوب    نامه ا و آيين 1357قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب آذرماه . 2

 . ، وزارت دادگستري1358ارديبهشت ماه 
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  بيني شده در مقررات ثبتي هيئت حل اختالف پيش -2
و  1310مصوب قانون اصالح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و امالك « 1365ر تيرماه د

 1370در شـهريور مـاه   . 1تبصـره بـه تصـويب رسـيد     10ماده و  5در   »اصالحات بعدي آن
قانون اصالح و حـذف مـوادي از قـانون ثبـت اسـناد و امـالك        3و  2، 1قانون اصالح مواد «

نامـه اجرايـي قـانون     آيـين . 2تصـويب گرديـد  » دي بـه آن و الحاق مـوا  31/4/1365مصوب 
  . 3به تصويب رسيد 1371اخيرالذكر در فروردين 

مكـرر قـانون    148و  148، 147، 146و مواد  1370و  1365هاي  با مقايسه قوانين سال
، 1354قانون مـتمم قـانون ثبـت مصـوب      4و ماده ) 1352و  1351هاي  مصوب سال(ثبت 

   :باشد عمدتاً موارد زير مي 1370سال هدف از تصويب قانون 
هايي ايجـاد   بر روي زمين 1/1/1370تعيين وضع ثبتي اعيان امالكي كه اشخاص تا تاريخ  -

  . اند كه به واسطه موانع قانوني، تنظيم سند رسمي براي آنها ميسر نبوده است نموده
، )شهري و غيرشهرياعم از (زراعي، باغات  4هاي تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي، نسق -

خريداري نموده و  1/1/1370اراضي خارج از محدوده شهر و حريم آن كه اشخاص تا تاريخ 
به واسطه موانع قانوني تنظيم سند يا صدور سند مالكيت بـراي  برداري آنها بوده و  مورد بهره

  . آنها ميسر نبوده است
  . اليه است در تصرف افرازي منتقلتعيين تكليف امالكي كه به نحو مشاع انتقال يافته، اما  -
  . تعيين تكليف نسبت به اعيان احداث شده در اراضي موقوفه، دولت و شهرداري -

                                                 
 .210، ص 1365مجموعه قوانين روزنامه رسمي كشور، سال . 3
 .339، ص 1370مجموعه قوانين روزنامه رسمي كشور، سال . 4
 .959، ص 1370مجموعه قوانين روزنامه رسمي كشور، سال . 5
اجراي مقـررات اصـالحات ارضـي، قبـل يـا بعـد از        شود كه در صاحب نسق به اشخاصي گفته مي. 1

 . انقالب، زمين به آنها واگذار شده است
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  . متصرف است  تعيين تكليف امالكي كه سابقه ثبت نداشته و متقاضي به عنوان مالك، -
لـه اكثـراً   تعيين تكليف امالكي كه مالكين عرصه و اعيان از يكديگر جدا بوده و مورد معام -

  . اعيان ملك باشد
تقاضانامه مربوط را تنظيم و به انضمام مدارك، تسـليم   1متقاضاي بايد ظرف مهلت مقرر

رئيس يا مسئول ثبت محل، چنانچه بين مالك و متصرف توافق وجود . اداره ثبت محل نمايد
را بـه نـام   دستور ادامه عمليات ثبتـي   ،داشته و ساير شرايط مقرر در قانون نيز حاصل باشد

  . ايدنم متصرف، به منظور صدور سند مالكيت، صادر مي
در  ،1370، مصـوب  ...و  3، 2، 1قانون اصالح مواد  1ماده  6و  5، 4، 3، 2به موجب بند 

مواردي كه بين مالك و متصرف توافق نبوده و يا ساير شرايطي كه رئيس يـا مسـئول ثبـت    
. شـود  وضوع به هيئت حل اختالف ارجـاع مـي  گرداند وجود نداشته باشد م محل را صالح مي

اعضاي هيئت به موجب قانون اخيرالذكر سه نفر و عبارت از يكي از قضـات دادگسـتري بـه    
انتخاب رئيس قوه قضاييه، رئيس ثبت يا قائم مقام وي و يك نفـر خبـره ثبتـي بـه انتخـاب      

يئت داراي شـعب  در صورت تراكم كار، ه. باشد رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مي
  . متعدد خواهد بود

تواند، قبل از صدور رأي براي كشف واقع از خبرگـان امـور ثبتـي     هيئت حل اختالف مي
به اخـتالف مـوارد، بـه    رأي هيئت . استفاده كرده و به تحقيقات و استماع شهود اقدام نمايد

اريخ انتشـار  مهلـت اعتـراض دو مـاه از تـ    . شـود  گونه مقتضي آگهي و يا به طرفين ابالغ مي
چنانچـه رأي ابـالغ شـده باشـد،     . نخستين آگهي و در صالحيت دادگاه عمومي محل اسـت 

                                                 
و  147(قانون تمديد مدت مواد اصالحي «براي مدت دو سال و به موجب  73اين مهلت در سال . 2

منتشـر گرديـد بـه     24/8/78كه در روزنامه رسمي مـورخ  » قانون ثبت اسناد و امالك كشور) 148
جرا شدن مصوبه اخيرالذكر، تمديـد گرديـد؛ مجموعـه قـوانين     اال ل ديگر، از تاريخ الزممدت پنج سا

 . 471، ص 1378روزنامه رسمي كشور، سال 
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چنانچـه اعتـراض   ). 1370قانون سال  2ماده (مهلت اعتراض بيست روز از تاريخ ابالغ است 
در مهلت مقرر واصل نگردد، اداره ثبت مكلف است طبـق مقـررات نسـبت بـه صـدور سـند       

در صـورت  . »مانع مراجعه متضرر بـه دادگـاه نخواهـد بـود    «اما اين امر مالكيت اقدام نمايد، 
رسيدگي به اعتراضات در دادگاه خارج از . شود وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدايت مي

   )1370قانون سال  2و ماده  1ماده  6بند . (نوبت خواهد بود
يدگي بـه برخـي   موجب مقررات ثبتي مقامات و مراجـع ديگـري رسـ   ه در اداره ثبت و ب

تـوان رئـيس اداره ثبـت و هيئـت نظـارت و       اختالفات را به عهده دارند كه از آن جمله مـي 
  . شوراي عالي ثبت را نام برد

  

  

  

  مراجع قضاوتي غيرقضاييمراجع قضاوتي غيرقضايي  ..33--22

  ) ) ديوان عدالت اداريديوان عدالت اداري((مراجع عمومي اداري مراجع عمومي اداري   ..11--33--22
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قدرت را در دست  حقوق عمومي ناظر بر نوعي از روابط اجتماعي است كه بين اشخاصي كه
نماينـد   كنندگان از حيث اعمال حاكميتي دولت و اشخاصي كه اطاعت مـي  دارند يعني اداره

  . 1باشد يعني اداره شوندگان برقرار مي
هاي عمومي وجـود دارد كـه در مجمـوع، دسـتگاه اداري      در هر جامعه، تعدادي سازمان

ي كشور ما شـامل سـازمان قـوه    دستگاه ادار. دهد ص كلمه تشكيل ميخجامعه را به معني ا
  . باشد اي مي هاي صنفي و حرفه مجريه، شوراهاي محلي، مؤسسات عمومي و نظام

نمايد كه طـرفين آن خصوصـيتي نـابرابر     بنابراين حقوق عمومي، بر روابطي حكومت مي
و حافظ منافع عمـومي  دارند و در حقيقت يك طرف اين رابطه قواي سياسي يا اداري كشور 

كه از قدرت سياسي برخوردارند و طرف ديگـر، اشـخاص خصوصـي كـه از منـافع       باشند مي
  . نمايند خصوصي خود دفاع مي

  دعاوي اداري  -2دعاوي عادي   -1: اند دعاوي افراد معموالً دو دسته
باشـند در صـورتي كـه در     در دعاوي عادي هر دو طرف دعوي اشخاص و افراد عادي مي

و طرف ديگر آن يك واحد دولتـي يـا مـأموران آنهـا در      دعاوي اداري، يك طرف دعوي فرد
  . باشد هايشان مي رابطه با وظايف و مسئوليت

هـاي عمـومي    رسيدگي به دعاوي عادي اعـم از حقـوقي و جزايـي در صـالحيت دادگـاه     
. ها و مراجع اداري اسـت  دادگستري است، در صورتي كه رسيدگي به دعاوي اداري با دادگاه

ها و مراجع اداري،  عمومي، ديوان عالي كشور قرار دارد و در رأس دادگاه هاي در رأس دادگاه
بنابراين ديوان عـالي كشـور و ديـوان عـدالت اداري دو ركـن      . ديوان عدالت اداري قرار دارد

چنانچه . نمايند اصلي قوه قضائيه را تشكيل داده و زيرنظر رئيس قوه قضائيه انجام وظيفه مي

                                                 
 .108، منبع پيشين، ص ...شمس، دكتر عبدا. 1
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هـاي دادگسـتري اختالفـي پيـدا شـود، حـل        الت اداري و دادگاهدر صالحيت بين ديوان عد
  . اختالف بر عهده ديوان عالي كشور است

هاي عمومي دادگستري است  يك دادگاه عالي كامالً جداي از دادگاهديوان عدالت اداري 
قانون اساسي، شكايات، تظلمات و اعتراضـات مـردم عليـه دسـتگاه      173موجب اصل ه كه ب

؛ به ايـن معنـي كـه چنانچـه     ان آن در صالحيت ذاتي و اصلي اين ديوان استاداري و مأمور
هيچ مرجعي به موجب قانون براي اين كار معين نشده باشد، ديوان عدالت اداري صـالحيت  

   . 1رسيدگي خواهد داشت
ترين مرجع اداري و تنها مرجـع عمـومي اداري اسـت،     بنابراين ديوان عدالت اداري عالي

ري ديگـر تنهـا بـه امـور داخـل در صـالحيت خـود رسـيدگي و رأي صـادر          زيرا مراجـع ادا 
ـ ) استثنايي(بايست مراجع اختصاصي  ليكن آنها را مي. نمايند مي شـمار آورد و آراء  ه اداري ب

  . صادره از مراجع اختصاصي اداري قابل شكايت شكلي و قانوني در ديوان عدالت اداري است

  سازمان ديوان عدالت اداري سازمان ديوان عدالت اداري ..22--33--22

 شوراي اسـالمي  به تصويب مجلس 09/03/1385انون جديد ديوان عدالت اداري در تاريخ ق
 25/09/1385رسيد و متعاقباً مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را بـا اصـالحاتي در تـاريخ    

موجب قانون مزبور ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه قرار دارد ه ب. تصويب نمود
رئيس . ودجه آن در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه استو مقر آن در تهران و ب

. باشـد  شود و رئيس شـعبه اول ديـوان نيـز مـي     ديوان با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي
تشكيالت قضايي و اداري ديوان و تعيين تعداد شعب آن به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب 

  . رئيس قوه قضائيه است

                                                 
  .424، ص 1381طباطبايي مؤتمني، دكتر منوچهر، حقوق اداري، انتشارات سمت، چاپ هشتم، . 1
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باشد و مالك در  هر شعبه ديوان داراي يك رئيس و دو مستشار ميا، .ع.د.ق 7طبق ماده 
  . صدور رأي نظر اكثريت است

ديوان با حكم رئيس ديوان البدل  در صورت معذوريت رئيس شعبه، يكي از دادرسان علي
همچنين هرگاه رئيس شعبه اول در رأي شركت نداشته باشد با ابالغ . شود جايگزين وي مي

  . 1كند البدل در رسيدگي و صدور رأي شركت مي دادرسان علي رئيس ديوان يكي از
مدير و به تعـداد كـافي   در كنار هر يك از شعب ديوان، دفتري وجود دارد كه داراي يك 

 10هاي موردنيـاز ديـوان كـه حـداقل داراي      تعدادي كارشناس از رشته. كارمند اداري است
باشند، بـه عنـوان مشـاور ديـوان تعيـين      سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا باالتر 

  . شوند مي
در صورت نياز به مشاوره و كارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران 

  . نمايد مزبور مبادرت به صدور رأي مي شعبه پس از مالحظه نظر. شود رجاع ميا
مزبور داراي شرايط مشاوران الزم است عالوه بر شرط علمي و سابقه كار مندرج در ماده 

نيـز   14/12/1361ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب  4تا  1مذكور در بندهاي 
  . 2باشند

به منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان، شعب تشخيص ديوان از يك رئيس يـا دادرس  
مالك در صدور رأي، نظر موافـق حـداقل سـه     شود و البدل و چهار مستشار تشكيل مي علي
  . 3و استعض

                                                 
  .ان عدالت اداريقانون ديو 8ماده . 1
  .ا.ع.د.ق 9ماده . 2
 .ا.ع.د.ق 10ماده . 3
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هيأت عمومي ديوان نيز با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و 
شود و مالك در صـدور رأي، نظـر اكثريـت اعضـاي حاضـر       يا معاون قضايي وي تشكيل مي

  . 1باشد مي
قانون مزبور، واحد اجراء احكام ديوان به منظور اجراي احكام صـادره   12موجب ماده ه ب

شـود و تعـدادي    وان، زيرنظر رئيس ديوان يـا يكـي از معاونـان وي تشـكيل مـي     از شعب دي
  .نمايند البدل اقدام به اجراء احكام صادره مي دادرس علي

  صالحيت ديوان عدالت اداري 
قانون ديـوان عـدالت    19و  13صالحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري به تفصيل در مواد 

   .ذكر شده است) ات ديوانصالحيت و اختيار: فصل دوم(اداري 
   :2صالحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است

   :رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از -1
هـا و مؤسسـات و    هـا و سـازمان   تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه) الف

  . و نهادهاي انقالبي و مؤسسات وابسته به آنهاها و تشكيالت  شهرداريهاي دولتي و  شركت
در امـور راجـع بـه وظـايف     ) الف(تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در بند ) ب
  . آنها

هاي  اداري، هيأتهاي  رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاه -2
هاي ماليات، شوراي كارگاه، هيـأت حـل اخـتالف     يي مانند كميسيونها بازرسي و كميسيون

 56ها، كميسيون موضوع ماده  قانون شهرداري 100كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده 

                                                 
 .ا.ع.د.ق 11ماده . 1
 . قانون ديوان عدالت اداري 13ماده . 2
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ها و منابع طبيعـي و اصـالحات بعـدي آن منحصـراً از      برداري از جنگل قانون حفاظت و بهره
  . نهاحيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آ

رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مسـتخدمات   -3
و مستخدمات مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به  1واحدها و مؤسسات مذكور در بند 

  . آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي
رده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مـذكور در بنـدهاي   تعيين ميزان خسارات وا :1تبصره 

  . اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است 2و  1
ا و سـاير مراجـع قضـايي دادگسـتري و نظـامي و      هـ  تصميمات و آراء دادگـاه  :2تبصره 

هاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري  دادگاه
  . دباش نمي

   :1حدود صالحيت و اختيارات هيأت عمومي ديوان به شرح زير است
هـا و   نامـه  رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين -1

ها از حيث مخالفت مدلول آنها با قـانون و احقـاق    ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري
بـه علـت بـرخالف     ،ميمات يا اقدامات يا مقـررات مـذكور  حقوق اشخاص در مواردي كه تص

قانون بودن آن و يا عدم صالحيت مرجع مربوط يا تجاوز يـا سـوء اسـتفاده از اختيـارات يـا      
تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظـايفي كـه موجـب تضـييع حقـوق      

  . شود اشخاص مي
  . ناقض صادره از شعب ديوانصدور رأي وحدت رويه در مورد آراء مت -2
صدور رأي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعـدد صـادر    -3

  . شده باشد
                                                 

 .قانون ديوان عدالت اداري 19ماده . 1
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رسيدگي به تصـميمات قضـايي قـوه قضـاييه و مصـوبات و تصـميمات شـوراي         :تبصره
نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيـت  

  . و شوراي عالي انقالب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است ملي
  : 1بنابراين حدود صالحيت و اختيارات ديوان به طور كلي شامل چهار بخش است

هاي عمومي و اجرايـي   تصميمات و اقدامات اداري خالف قانون سازمانرسيدگي و ابطال  -1
  . و خسارات ناشي از آن) جانبه موضوعي اعمال اداري يك(
جانبـه   اعمـال اداري يـك  (ها و نظامـات اداري خـالف قـانون     نامه رسيدگي و ابطال آيين -2

  . و خسارات ناشي از آنها) عيني
رسيدگي به شكايات قضات دادگسـتري و مسـتخدمين اداري در مـورد تضـييع حقـوق       -3

  . استخدامي آنها
  . جع اختصاصينسبت به آراء قطعي صادره از سوي مرا) تجديدنظر(رسيدگي شكلي  -4

يكـي  : بيني شـده اسـت   قانون ديوان عدالت اداري، دو نوع دعوي پيش 19و  13در مواد 
  . دعوي ابطال يا دعوي تجاوز از صالحيت و ديگري دعوي خسارت

در دعوي اول شاكي مدعي است كه تصميم و يا عمل اداري بـرخالف قـانون اسـت و از    
در اين دعوي گرچه شاكي، در اقامـه دعـوي و   . خواهد كه آن را لغو و باطل سازد دادگاه مي

اي اسـت كـه چنانچـه     نفع است، لكن خواسته او به گونـه  بطالن تصميم و يا عمل اداري ذي
باطل كند، اثر حكـم بـه    و دادگاه، حق را به او بدهد و تصميم و يا عمل مورد شكايت را لغو

و عمل اداري مخالف قانون سـود  كند و همه افراد از ابطال تصميم  همه افراد تسري پيدا مي
شود كه اثر حكم ابطال، جنبـه كلـي و عينـي     برند، به همين جهت در اصطالح گفته مي مي

  .شود دارد و شامل تمام افراد مي

                                                 
 . 482، ص 1387طباطبايي مؤتمني، دكتر منوچهر، حقوق اداري، انتشارات سمت، چاپ پانزدهم، . 1
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بالعكس در دعوي خسارت، شاكي مدعي است كه بر اثر عمل و يا اقدام اداره، حقي از او 
او وارد آمده است و وقتي دادگاه به سـود او  تضييع شده، مثالً خسارت مادي و يا معنوي به 

شود، هرچند جامعه نيز به سبب استقرار قـانون از   دهد فقط شاكي از آن منتفع مي حكم مي
شـود كـه    برد ليكن اين نفع يك نفع مستقيم نيست و به همين جهت گفته مي آن، سود مي

امت نيز جنبـه  دعوي خسارت يك دعوي شخصي و موضوعي است و اثر حكم به پرداخت غر
  . 1شخصي و موضوعي دارد
ترين وسيله تضمين حاكميت قانون در دستگاه اداري اسـت و ديـوان    دعوي ابطال، اصلي

كننـده و بـه طـور مـؤثر جهـت حاكميـت قـانون در         از اين طريق به عنوان يك مقام كنترل
  . نمايد دستگاه اداري كشور انجام وظيفه مي
   . هاي ديوان عدالت اداري خواهيم پرداخت يتدر ادامه به تفكيك و بررسي صالح

شكايت، تظلم و اعتراض نسبت به تصميمات، اقـدامات و مصـوبات واحـدهاي      -1
   2...دولتي و 

شكايات، تظلمات و اعتراضـات اشـخاص حقيقـي يـا       :تصميمات و اقدامات واحدها -1-1
سـات و  ها و مؤس ، سازمانها حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه

ها و تشكيالت و نهادهاي انقالبي و مؤسسات وابسته به آنها، به  هاي دولتي، شهرداري شركت
قانون ديوان عدالت اداري، در صـالحيت هـر يـك از     13ماده  1از قسمت ) الف(موجب بند 

  . شعب اين مرجع است
  

                                                 
 . 483و  482تر منوچهر، منبع پيشين، صص طباطبايي مؤتمني، دك. 1
 . به بعد 116، منبع پيشين، ص ...شمس، دكتر عبدا. 2
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مؤسسـات و  « 13661، مصـوب سـال   »قانون محاسبات عمومي كشـور « 5براساس ماده 
نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه 

» شـود  قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد، تشكيل شده و يا مـي 
در اجراي تبصره ماده مزبور كه پيشنهاد فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادهـا را بـه دولـت    

ار و تصويب آن را به عهده مجلس شوراي اسالمي واگذار نموده اسـت، در تيرمـاه سـال    واگذ
به موجب ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و همچنين  1373

بعدي آن، واحدهاي سازماني مشروحه زير و مؤسسات وابسته بـه آنهـا،    و الحاقات اصالحات
  : شوند دولتي شمرده ميمؤسسات و نهادهاي عمومي غير

درصـد سـهام و سـرمايه آنهـا      50هاي تابعه آنان مادام كه بيش از  شركت ها و شهرداري -1
  . ها باشد متعلق به شهرداري

   .بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي -2
  .هالل احمر -3
  .)ره(كميته امداد امام خميني -4
  .يد انقالب اسالميبنياد شه -5
   .مسكن انقالب اسالميبنياد  -6
  .كميته ملي المپيك ايران -7
  .خرداد 15بنياد  -8
  .انقالب اسالميسازمان تبليغات  -9

  .سازمان تأمين اجتماعي -10
  .هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسالمي ايران فدراسيون -11

                                                 
  .481، ص 1366مجموعه قوانين روزنامه رسمي كشور، سال . 1



                                                               
  
 

95  

 

 مراجع قضاوتي

   .هاي جهاد نصر، جهاد استقالل و جهاد توسعه زيرنظر جهاد سازندگي مؤسسه -12
  . هاي خاص ياد امور بيماريبن -13

مؤسسات وابسته از نظر اين قانون واحد سازماني مشخصي است كه به صورتي  :1تبصره 
غير از شركت و براي مقاصد غيرتجارتي و غيرانتفاعي توسط يـك يـا چنـد مؤسسـه و نهـاد      

به نحوي مالكيت آن متعلـق بـه يـك يـا چنـد      شود و  عمومي غيردولتي تأسيس و اداره مي
  . ه يا نهاد عمومي غيردولتي باشدمؤسس

اجراي قانون در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي كه تحت نظر مقام واليـت   :2تبصره 

  . خواهد بودله  فقيه هستند با اذن معظم
سپس به موجب قانون، نهادها و مؤسسات ديگري به فهرست مزبور افزوده شده است كه 

العظمـي   ...ا زمان تبليغات اسالمي، كتابخانه آيـت توان به شوراي هماهنگي سا از آن جمله مي
  . اشاره نمود... مرعشي نجفي و 

قانون قـديم   11از ماده  1374با توجه به تفسيري كه مجلس شوراي اسالمي در مهرماه 
رسيدگي به شكايات عليه نهادهاي عمومي احصا شده ... «به عمل آورد  1ديوان عدالت اداري

مؤسسات عمومي غيردولتي نيز در صالحيت ديوان عـدالت اداري   در قانون فهرست نهادها و
  . 2»باشد مي

كه در قانون بنابراين با توجه به تفسير مزبور، كليه نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي 
فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و اصالحات بعدي تصريح گرديده نيز مشـمول  

                                                 
قـانون قـديم ديـوان عـدالت اداري در رابطـه بـا قـانون فهرسـت نهادهـا و           11قانون تفسير ماده . 1

 .582، ص 1374وانين روزنامه رسمي كشور، سال مؤسسات عمومي غيردولتي، مجموعه ق
وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، مورخ  120نگاه كنيد به رأي شماره . 2

15/7/1374. 
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توانند طرف شكايت مردم در ديـوان عـدالت اداري    ه ميباشد و در نتيج ا مي.ع.د.ق 13ماده 
  . قرار گيرند

قانون اساسـي   173قانون مزبور، به تعبير اصل  13چون شاكي واحدهاي مذكور در ماده 
تواننـد عليـه يكـديگر در ديـوان عـدالت       باشند، واحدهاي مشمول اين ماده نمي مي» مردم«

مشمول ماده م و اعتراض هر يك از واحدهاي در نتيجه، شكايت، تظل. 1اداري شكايت نمايند
  . عليه واحد ديگر در مراجع قضايي قابل طرح است 13
شكايات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي   :تصميمات و اقدامات مأمورين واحدها -2-1

، در امور راجع به وظايف آنها بـه  1مأمورين واحدهاي مذكور در بند  تاز تصميمات و اقداما
مزبور، در صالحيت هر يك از شعب ديـوان عـدالت    13از قسمت يك ماده ) ب( موجب بند
  . اداري است

گيرد كه واحدهاي ياد شـده و يـا    مقررات دو بند مزبور تصميمات و اقداماتي را در بر مي
مأمورين آنها، با توجه به اختيارات و وظايف قانوني كه دارا بوده و نوعاً خاص آنها، من حيث 

و يـا سـوء اسـتفاده از    ، برخالف قانون يا خارج از صالحيت خـود يـا بـا تجـاوز     باشد هو، مي
  . اند و از اين بابت حقوقي تضييع شده باشد اختيارات خويش انجام داده

، در صـورتي صـالحيت   )ب(و ) الـف (ديوان عدالت اداري، در موارد مـذكور در بنـدهاي   
اعم از فعل و ترك (بت به اعمالي كه شكايت و تظلم مردم نسگيري دارد  رسيدگي و تصميم

باشد كه واحد طرف شكايت با نقض مقرراتي مرتكب شده باشد كه اختيارات و وظايف ) فعل
شاكي ادعا دارد كـه واحـد طـرف شـكايت،     بنابراين بيني نموده و  آن را، من حيث هو، پيش

اقـدامي را   برخالف اين وظايف و اختيارات و يا بدون رعايت شرايط و حـدود مقـرر قـانوني،   
                                                 

وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ  39و  38، 37هاي  نگاه كنيد به رأي شماره. 1
ــماره   10/7/1368 ــه ش ــز رأي وحــدت روي ــ 87و ني ــورخ  هيئ ــدالت اداري م ــوان ع ــومي دي ت عم
23/9/1368. 
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بنابراين، چنانچه تعـدي و  . 1معمول يا تصميمي را اتخاذ نموده و يا بايد اقدامي را انجام دهد
تجاوز واحدهاي مذكور به حقوق مردم ناشي از اختيارات و وظايفي شمرده نشود كه حسـب  

 گذار به آنان واگذار نموده است، رسيدگي از صالحيت ديوان خارج و حسب مورد ادعا، قانون
  . گيرد قرار مي 2در صالحيت مراجع قضايي

كه مشخص حقوق عمومي، از جمله » اداره«در حقيقت ويژگي نابرابر روابط بين مردم و 
حقوق اداري است در تشخيص صالحيت مراجع اداري، از جمله ديوان عدالت اداري، همواره 

به آن دسته از اعمال  بنابراين، تظلمات نسبت .كننده شمرده شود عنوان عامل تعيينبايد به 
اداره «در صالحيت ديوان است كـه ايـن واحـدها بـه عنـوان       ،13واحدهاي مذكور در ماده 

توجه به اعمال حاكميت و اعمال . اند معمول داشته» اداره شونده«، عليه مردم يعني »كننده
ظ تصدي و معيارهاي هر يك و تفاوت بين اين دو دسته اعمال نيز بايد در اين خصوص لحـا 

  . شود

                                                 
 ،10/2/70هيئـت عمـومي ديـوان عـالي كشـور، مـورخ        556به موجب رأي وحدت رويه شـماره  . 1
صالحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشـخاص حقيقـي يـا    «

تصـريح شـده و از آن    1360مـاه  قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ) 13( 11حقوقي در ماده 
از شق يك ماده مرقوم به جهت تخلف در ) پ(ها به شرح قسمت اخير بند  جمه شكايت از شهرداري

اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظـايفي اسـت كـه موجـب تضـييع حقـوق اشـخاص        
از صـدور پروانـه    هـا در مـورد خـودداري    بنابراين رسيدگي به شـكايت مـردم از شـهرداري   . شود مي

، مجموعه قوانين روزنامه رسمي كشور، سـال  »...باشد ساختمان در صالحيت ديوان عدالت اداري مي
 .173، ص 1370

... « 29/2/75هيئت عمـومي ديـوان عـدالت اداري، مـورخ      33به موجب رأي وحدت رويه شماره . 2
بايد به صورت ترافعي در محاكم باشد و  رسيدگي به دعاوي ناشي از قراردادها كه مسائل حقوقي مي

قانون ديوان عـدالت  ) 13) (11(قضايي صالح مورد رسيدگي قرار بگيرند، خارج از شمول ماده يازده 
؛ مجموعه قوانين روزنامه رسمي كشـور، سـال   »...باشد  اداري بوده و قابل طرح در ديوان مذكور نمي

 . 498، ص 1375
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حاصل آنكه در تمام مواردي كه واحدهاي مزبور، نه به عنوان يك طرف رابطه نابرابر يـاد  
االصول، از همان حقوق و تكاليفي برخوردار  اندكه علي شده، بلكه به عنوان طرفي عمل نموده

مـن حيـث هـو، امتيـازي بـر       ،است كه شخص خصوصي مقابل او دارد و بنابراين هيچ يـك 
اختالف ناشي از اين رابطه بايد در مراجع قضايي و نه در مراجع اداري، مـورد   ديگري ندارد،

  . 1رسيدگي قرار گيرد
بنـابراين  . مرجـع عمـومي اداري اسـت    ديوان عدالت اداري طور كه گفته شد، البته همان

هـا و ضـوابط ارائـه شـده، صـالحيت رسـيدگي بـه         مرجع مزبور در صورتي با توجه به مالك
ت و اعتراضات مردم را دارد كه رسيدگي به موجب قانون در صالحيت مرجع شكايات، تظلما

  . 2اداري استثنايي قرار نگرفته باشد

    مصوبات واحدهامصوبات واحدها..33--33--22

هـا و سـاير    نامـه  شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي نسـبت بـه آيـين   «
با قانون و احقاق حقوق  ها، از حيث مخالفت مدلول آنها نظامات و مقررات دولتي و شهرداري

اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخالف قانون بـودن  
آن و يا عدم صالحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي 

                                                 
هيئـت   21/6/77مـورخ   130و  29/2/75مـورخ   33هـاي   نگاه كنيد به آراء وحدت رويـه شـماره  . 1

  . عمومي ديوان عدالت اداري
 15/12/1377هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، مـورخ   266به موجب رأي وحدت رويه شماره . 2
قانون شهرداري رسيدگي به هرگونه اختالف اعم از تعلـق و يـا عـدم تعلـق      77به صراحت ماده ... «

در . »...لغ آن در صالحيت كميسيون مذكور در همان ماده قـرار گرفتـه اسـت    عوارض و ميزان و مب
اين رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، رأي شعبه اول هيئت تجديدنظر ديوان، مبني بـر عـدم   

قانون شهرداري  77صالحيت ديوان عدالت اداري، به صالحيت و شايستگي كميسيون مقرر در ماده 
 .257، ص 1378قوانين روزنامه رسمي كشور، سال  تأييد شده است؛ مجموعه
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ص قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي باشـد كـه موجـب تضـييع حقـوق اشـخا      
. در صـالحيت هيئـت عمـومي ديـوان عـدالت اداري اسـت       ،19ماده  1برپايه بند  ،»شود مي

دو سـوم قضـات ديـوان بـه رياسـت       ،هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شركت دست كم
البته مشاوران . و رأي اكثريت معتبر استشود  رئيس ديوان و يا معاون قضايي او تشكيل مي

رئيس ديوان، بدون داشتن حق رأي، براي دادن نظـر كارشناسـي   توانند، با دعوت  ديوان مي
  ). و تبصره آن 11ماده . (»خود حاضر شود

تـوان   در بـادي امـر مـي    ،»شود موجب تضييع حقوق اشخاص مي«اگرچه با توجه به قيد 
نمايـد كـه    استنباط نمود كه در اين مورد نيز ديوان عدالت اداري در صورتي رسـيدگي مـي  

از اجراي اين مقررات مخالف قانون تضييع شده باشـد،  دادخواه و يا معترض حقوق شاكي يا 
ـ  مـي » هـركس «قانون اساسي، چون  170اما با عنايت به جمله اخير اصل  د ابطـال ايـن   توان

قبيل مقررات را از ديوان عدالت اداري درخواست نمايد و در هر حال حق هر كس، بالفعل و 
مقررات تضييع گردد، رسيدگي ديوان در اين مـورد مسـتلزم    راي اينتواند از اج يا بالقوه مي

قضـاييه يـا رئـيس ديـوان     در هر حال، رئـيس قـوه   . باشد تضييع بالفعل حقوق معترض نمي
اي بـا شـرع يـا قـانون يـا خـروج آن از        اي كه از مغـايرت مصـوبه   عدالت اداري، به هر شيوه

را در هيئـت عمـومي ديـوان    اختيارات مقام تصويب كننده آگاه شود موظف اسـت موضـوع   
  ) ا.ع.د.ق 40ماده . (عدالت اداري مطرح و ابطال مصوبه را درخواست كند

هــا و يــا  امــهن ا چنانچــه شــكايتي مبنــي بــر مغــايرت تصــويب.ع.د.ق 41براســاس مــاده 
، با موازين شرعي مطرح گرديد، موضوع براي اظهارنظر بـه شـوراي   ...هاي دولتي يا  نامه آيين

نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيئت عمومي ديـوان عـدالت اداري   . شود مي نگهبان ارجاع
تـا   1360را شدن قانون قديم ديوان عدالت اداري مصوب االج از زمان الزم. الزم االتباع است

هاي بسـياري   ها و دستورالعمل نامه بخشها،  هنام ها، نظام نامه كنون، ديوان عدالت اداري، آيين
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ابطال نموده كه در كارنامه اين مرجع به عنوان اقـداماتي اصـولي و ثمـربخش    را جزئاً يا كالً 
  . نمايد جلوه مي

البته، رسيدگي به تصميمات قضايي قوه قضاييه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبـان،  
مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي امنيت ملي، شـوراي عـالي انقـالب    

  ). تبصره همين ماده(ا خارج است .ع.د.ق 41فرهنگي از شمول ماده 
رأي هيئت عمومي ديوان عـدالت اداري در ابطـال مصـوبات يـاد شـده، مسـلماً موجـب        

القاعده بايـد   پس با توجه به كاشف بودن رأي، علي. اعتبار شمرده شود ه مصوبه بيشود ك مي
رديده و در نتيجه اثر در اصل تصويب نگ. ..نامه يا  نامه يا آيين بنا، بر اين شود كه چنين نظام

ابطال مصوبه مورد شكايت نه تنها، عنداالقتضاء به شاكي، بلكـه بـه تمـام اشـخاص سـرايت      
اثـر مصـوبات از   « ،ا.ع.د.ق 20گردد؛ اما بـه موجـب مـاده     نموده و به زمان تصويب آن بر مي

 زمان صدور رأي هيئت عمومي است، مگر در مورد مصوبات خالف شرع يا در مواردي كه به
منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيئت مذكور اثر آن را از زمان تصـويب مصـوبه   

  . 1»اعالم نمايد

    22شكايت از آراء و تصميمات قطعي مراجع اداريشكايت از آراء و تصميمات قطعي مراجع اداري  ..44--33--22

ديوان عدالت اداري، مرجع شكايت از آراي صادره از مراجع اداري و بنابراين باالترين مرجـع  
 13مـاده   2بـه موجـب قسـمت    ت ايفاي صالحيت مزبور، در جه. شود اداري نيز شمرده مي

هـاي اداري،   قطعـي دادگـاه  رسيدگي به اعتراضـات و شـكايات از آراء و تصـميمات     ،ا.ع.د.ق
هاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيئت حـل   هايي مانند كميسيون هاي بازرسي، كميسيون هيئت

                                                 
 .1، ص 1380مجموعه قوانين روزنامه رسمي كشور، سال . 1
 . به بعد 121، منبع پيشين، ص ...شمس، دكتر عبدا. 2
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، 13451هـا مصـوب    هرداريقانون شـ  100اختالف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده 
هـا و منـابع طبيعـي و     بـرداري از جنگـل   قانون حفاظـت و بهـره   56موضوع ماده كميسيون 

، تنها از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها در صالحيت هـر  2اصالحات بعدي آن
  . باشد يك از شعب ديوان عدالت اداري مي

از آراي مراجـع منـدرج در آن و مراجـع     گونه كه نص مزبور تصريح دارد، شـكايت   همان
مشابه، تنها بايد از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفـت بـا آنهـا باشـد؛ بنـابراين ديـوان       
عدالت اداري همان شأني را در اين خصوص دارد كه ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي به 

در نتيجه، هر دو . دارددرخواست فرجام نسبت به آراي قابل فرجام و فرجام خواسته محاكم 
مرجع پس از نقض رأي مورد شكايت، از رسيدگي ماهوي كه خارج از شأن آنهاست، ممنوع 

  . باشند مي
ا شوراي كارگاه و هيئت حل .ع.د.ق 13ماده  2شود در قسمت  گونه كه مالحظه مي همان

قابل شـكايت   اختالف كارگر و كارفرما، در رديف مراجع اداري قرار گرفته و آراي قطعي آنها
رغم اينكه حقوق كـار در   مراجع رسيدگي به اختالفات كارگر و كارفرما، علي. در ديوان است

مراجع قضايي اسـتثنايي بـه   شود، بايد از  هاي حقوق عمومي شمرده مي حال حاضر از شاخه
شمار رود و بنابراين، ذكر اين مراجع در رديف مراجع اداري مخالف اصول، قواعد، معيارهـا و  

در عين حال، آثاري كه تنظيم روابـط كـارگر و   . مراجع قضايي از اداري استضوابط تفكيك 
كارفرما و شيوه حل اختالف آنها بر كل اجتماع دارد، موجب شده كه مراجع مزبور در شـمار  

  . مراجع اداري قرار گيرد

                                                 
  .666، ص 1345مجموعه قوانين روزنامه رسمي كشور، سال . 1
  .14/4/1376لت اداري مورخ هيئت عمومي ديوان عدا 29نگاه كنيد به رأي وحدت رويه شماره . 2
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اجـع  شود كه اعالم مر برداشت مي ،مزبور 13ماده  2در هر حال، از شيوه تنظيم قسمت 
در حقوق ما نيـز  . باشد مذكور در اين بند جنبه تمثيلي داشته و بنابراين منحصر به آنها نمي

توان ادعا نمود كه آراي قطعي صادره از تمـامي مراجـع اداري قابـل     مانند حقوق فرانسه، مي
بينـي شـده    شكايت شكلي و قانوني در ديوان عدالت اداري است مگر اينكه خالف آن پـيش 

  . باشد

  رسيدگي به شكايات استخدامي رسيدگي به شكايات استخدامي   ..55--33--22

رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمين واحدها 
و همچنين مستخدمين مؤسساتي كه  13ماده  1از قسمت ) الف(و مؤسسات مذكور در بند 

ييع شمول قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است، اعم از لشگري و كشوري، از حيـث تضـ  
. 1)ا.ع.د.ق 13مـاده   3قسمت (حقوق استخدامي آنها در صالحيت ديوان عدالت اداري است 

هايي كه شمول قـوانين مربـوط بـه واحـدهاي دولتـي بـه آنهـا         بنابراين مؤسسات و سازمان
توانند در ديوان عدالت اداري، مشـتكي عنـه يـا خوانـده قـرار       مستلزم ذكر نام آنهاست نمي

ها، آن هم در صورتي كه شكايت از حيث  مستخدمين اين قبيل سازمانگيرند مگر از جانب 
  . تضييع حقوق استخدامي آنها باشد

  مراجع اختصاصي اداريمراجع اختصاصي اداري  ..66--33--22

  مراجع رسيدگي به اختالفات بين شهرداري و ساير اشخاص  -1
  كميسيون ماده صد قانون شهرداري  .الف

                                                 
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري،  14جهت مطالعه بيشتر نگاه كنيد به رأي وحدت رويه شماره . 1

 .17/2/1370مورخ 
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به قانون مزبور، مالكين اراضي و  27/11/1345قانون شهرداري، الحاقي  100موجب ماده ه ب
ه قبـل از هـر اقـدام عمرانـي يـا      اند كـ  امالك واقع در محدوده شهر يا حريم آن مكلف شده

بـر ايـن اسـاس شـهرداري     . تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند
روانـه بـه وسـيله    اي بدون پروانه يا مخالف مفـاد پ ه ساختماني ساختمانتواند از عمليات  مي

مأمورين خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد، جلـوگيري  
  . نمايد

اصالح شده است، مقـرر   17/2/1352به اين ماده كه در  27/11/1346الحاقي  1تبصره 
الذكر، در صورتي كـه قلـع تأسيسـات و بناهـاي خـالف مشخصـات        داشته كه در موارد فوق

ر پروانه به لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي ضرورت داشته باشد يا بـدون  مندرج د
پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احـداث شـده باشـد، بـه تقاضـاي شـهرداري       
موضوع در كميسيوني مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضـات  

) شوراي اسالمي شـهر (ري و يكي از اعضاي انجمن شهر دادگستري به انتخاب وزير دادگست
   .شود مطرح مي) شورا(به انتخاب انجمن 

نمايد كه ظرف مـدت ده روز   اعالم مينفع  كميسيون مذكور پس از وصول پرونده به ذي
توضيحات و دفاعيات خود را كتباً ارسال نمايد، پس از انقضاء مهلت مذكور كميسيون مكلف 

حضور نماينده شهرداري كه بدون حـق رأي بـراي اداي توضـيح شـركت      است، موضوع را با
  . كند، بررسي و رسيدگي و ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند مي

همچنين در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفـاد پروانـه   
فته از تاريخ جلـوگيري موضـوع را   مكلف است حداكثر ظرف مدت يك هكند،  جلوگيري مي

نفـع بـه    مطرح نمايد، در غير اينصورت كميسـيون بـه تقاضـاي ذي    100در كميسيون ماده 
  . موضوع رسيدگي خواهد نمود
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مهلت مناسـبي   ،در صورتي كه تصميم كميسيون دائر بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد
  . نمايد تعيين مي ،نبايد از دو ماه تجاوز كندكه 

هرگاه مالك در مهلت مقـرر  . هرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابالغ نمايدش
نامـه   اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينـه آن را طبـق مقـررات آيـين    

  . اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود
ي هرگاه شهرداري يا مالـك يـا   در مورد آراء صادره از كميسيون ماده صد قانون شهردار 
مرجـع  . به آن رأي اعتـراض نمايـد    مقام او از تاريخ ابالغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت  قائم

خواهد بود كه اعضاي آن غير از افـرادي   100رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده 
تبصـره  . (استرأي اين كميسيون قطعي . اند قبلي شركت داشته  باشند كه در صدور رأي مي

  )27/11/1345الحاقي 
در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانـه سـاختمان واقـع در حـوزه     

صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه   تواند در استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي
فرعي و يا كوچـه بـن   هاي  هاي اصلي يا خيابان در بر خيابان (به موقعيت ملك از نظر مكاني 

اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نـوع   به اخذ جريمه  رأي) باز يا بن بست
نسـبت بـه    ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن

معامالتي كمتر و از سه برابر ارزش  1و  2جريمه نبايد از حداقل  ( .وصول جريمه اقدام نمايد
  ) ساختماني براي هر متر مربع بناي اضافي بيشتر باشد

شهرداري مكلف اسـت مجـدداً    ،پرداخت جريمه خودداري نمود  نفع از در صورتي كه ذي
 كميسـيون در . ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايـد  ،پرونده را به همان كميسيون

و  27/11/1345الحاقي  2تبصره ( .نمود اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد 
 ،بنابراين حكم كميسيون در مورد تخلف احداث بناي بدون پروانـه ). 17/02/1352اصالحي 
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يكي از دو مورد تخريب و يا اخذ جريمه خواهد بود كه هر كـدام در صـورت وجـود شـرايط     
  . الذكر، صادر خواهد شد مربوطه فوق

مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه اسـتفاده از  در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت 
در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنـا    تواند كميسيون مي ،اراضي تجارتي و صنعتي و اداري

هـاي فرعـي و يـا     هاي اصلي يا خيابان در بر خيابان(به توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني 
ه متناسب با نوع استفاده از فضـاي ايجـاد   اي ك رأي به اخذ جريمه  )كوچه بن باز يا بن بست

اسـاس    شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف اسـت بـر  
جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر  (آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد 

در  .)د شـده بيشـتر باشـد   اضـافي ايجـا    ارزش معامالتي ساختمان براي هر متر مربـع بنـاي  
نفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را  صورتي كه ذي

  .و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد  به همان كميسيون ارجاع
الحاقي  3تبصره ( .كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود 
  )27/06/1358 و اصالحي 08/06/1356

مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه اسـتفاده از اراضـي مربوطـه در صـورتي كـه       در
توانـد بـا صـدور رأي بـر      كميسيون مي  اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد

ارزش معـامالتي سـاختمان يـا    ) 1(، )10(اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز 
ساختمان، در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سـرقفلي داشـته     زش سرقفليار) 1(، )5(

بالمــانع بــودن صــدور بــرگ  ،نفــع باشــد، بــه هــر كــدام كــه مبلــغ آن بيشــتر اســت از ذي
اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بـر اسـاس مفـاد     در .ساختمان را به شهرداري اعالم نمايد پايان

ــره ــاي  تبص ــد   3و  2ه ــد ش ــل خواه ــ( .عم ــاقي  4ره تبص ــالحي  08/06/1356الح و اص
27/06/1358(  
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ن آن و عـدم امكـان اصـالح آن    ددر مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بو
استفاده از فضاي پاركينگ رأي به اخـذ    تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع كميسيون مي

مالت سـاختمان بـراي هـر متـر     اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معـا  جريمه
مسـاحت هـر پاركينـگ بـا احتسـاب       .صادر نمايـد  ،پاركينگ باشد  مربع فضاي از بين رفته

 مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايـان  ،شهرداري .استمتر مربع  25گردش 
  )27/06/1358و اصالحي  08/06/1356الحاقي  5تبصره ( .باشد ساختمان مي 

به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اسـاس پروانـه    در مورد تجاوز
  .را بنمايند  رعايت برهاي اصالحي ،هاي مصوب ساختمان و طرح

 ،در صورتي كه بر خالف پروانه و يـا بـدون پروانـه تجـاوزي در ايـن مـورد انجـام گيـرد         
  .كميسيون ارسال نمايد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به

بهداشـتي و   ،در ساير موارد تخلف مانند عـدم اسـتحكام بنـا، عـدم رعايـت اصـول فنـي        
 .مـاده صـد اسـت     هـاي  شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صالحيت كميسيون

  )27/06/1358و اصالحي  08/06/1356الحاقي  6تبصره (
اجرايي ساختماني كه به مسـئوليت   مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات

هـا و   مشخصات مندرج در پروانـه و نقشـه    از لحاظ انطباق ساختمان با ،گردد آنها احداث مي
مطابقت ساختمان با پروانـه   ،محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار

ف واقع گواهي نمايد و گاه مهندس ناظر بر خالهر. فني را گواهي نمايند  و نقشه و محاسبات
ميسـيون منـدرج   ر كيا تخلف را به موقع به شهرداري اعالم نكند و موضع منتهي به طرح د

 ،در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب سـاختمان گـردد  
  .معماري و ساختماني منعكس نمايد  شهرداري مكلف است مراتب را به نظام
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نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت تقصير برابـر قـانون    شوراي انتظامي 
مـاه تـا سـه سـال      6بـه   ،موضوع  با توجه به اهميت ،نظام معماري و ساختماني حسب مورد

محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب 
مراتـب محكوميـت از   . مجازات محكوم كنـد  به حداكثر ،گردد  به وسيله كميسيون ماده صد

 از جرائـد  يطرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در يكـ 
شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقـوف  . گردد كثيراالنتشار اعالم مي 

مـاه از اخـذ    6كثر به مدت حـدا   ،از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده صد
جهـت پروانـه سـاختمان شـهرداري      ،گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطـه بـراي سـاختمان   

  .خودداري نمايد
هـا نظـارت نماينـد و هرگـاه از مـوارد       مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد سـاختمان  

بـا   انطبـاق سـاختمان    تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گـواهي 
شـود و در   طبق مقررات قانوني به تخلف آنـان رسـيدگي مـي    ،پروانه مرتكب تقصيري شوند

مأموران شهرداري واجد جنبه جزايي هم باشـد از    صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و
  .اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود

و دسـتور  در مواردي كه شهرداري مكلـف بـه جلـوگيري از عمليـات سـاختماني اسـت        
در صورت لزوم مأموران   تواند با استفاده از مأموران اجراييات خود و مي ،شهرداري اجرا نشود

ــد  ،انتظــامي ــدام نماي ــراي متوقــف ســاختن عمليــات ســاختماني اق الحــاقي  7تبصــره . (ب
  )27/06/1358و اصالحي  08/06/1356

 ،هـا  مـورد سـاختمان   دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله قطعي درهمچنين 
خـالف تـا تـاريخ انجـام       تمام گواهي عدمهاي نا گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمان

  .معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سه بند قيد نمايند
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تبصره الحـاقي بـه مـاده صـد قـانون       6هايي كه قبل از تصويب قانون  در مورد ساختمان 
خـارج شـده     معامله انجام گرفته و از يـد مالـك اوليـه    ،)24/11/1355(مصوب  ها رداريشه

گواهي عدم خالف يا برگ پايان  ،در صورتي كه مورد معامله كل پالك را شامل نگردد ،باشد
  .باشد سند انجام معامله بالمانع مي  ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در

در صورتي  ،ي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شدههاي در مورد ساختمان 
دهنده ايجاد بنا قبل از سال  كه اضافه بنا جديد حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان

انجـام معاملـه    ،با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيـت  ،تصويب طرح جامع شهر باشد
  )27/06/1358و اصالحي  08/06/1356الحاقي  8تبصره ( .باشد بالمانع مي

هايي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تـاريخ تصـويب نقشـه     ساختمانالزم به ذكر است، 
. باشـد  معاف مـي   ماده صد قانون شهرداري يكجامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 

  )27/11/1345الحاقي  9تبصره (
ط شهرداري و تصويب انجمن شـهر  نامه ارزش معامالتي ساختمان پس از تهيه توس آيين

بـار قابـل تجديـد نظـر      معامالتي سالي يـك   در مورد اخذ جرائم قابل اجرا است و اين ارزش
  )27/11/1345الحاقي  11تبصره . (خواهد بود
بدين صورت كه هرگاه شهرداري  ،قابل تجديدنظر است 100آراء كميسيون ماده  ،النهايه

ظرف مدت  ،قانون شهرداري 100خ ابالغ رأي كميسيون ماده يا مالك يا قائم مقام او از تاري
 100ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نمايد، شكايت در شعبه ديگـري از كميسـيون مـاده    

دور رأي قبلـي  باشـند كـه در صـ    كه اعضاي آن غيـر از افـرادي مـي   ) كميسيون تجديدنظر(
أي صادره از كميسـيون مـاده   ر. گيرد اند، مورد رسيدگي و صدور رأي قرار مي شركت داشته

قـانون ديـوان عـدالت اداري     13ماده  2الوصف براساس بند  مع. صد قطعي و الزم االجراست
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قابل تجديدنظر شـكلي و قـانوني در ديـوان عـدالت اداري      100آراي قطعي كميسيون ماده 
  . باشد مي
   قانون شهرداري 77كميسيون ماده ) ب
، در صورت بـروز اخـتالف بـين    27/11/1345صالحي قانون شهرداري، ا 77موجب ماده ه ب

مؤدي و شهرداري در خصوص عوارض، رفع اخـتالف بـه كميسـيوني مركـب از نماينـدگان      
شـود و تصـميم    ارجـاع مـي  ) شوراي اسالمي شـهر (وزارت كشور و دادگستري، انجمن شهر 

  . كميسيون مزبور قطعي است
، طبـق مقـررات   شـود  ده مـي هايي كه طبق تصميم كميسيون مذكور تشـخيص دا  بدهي
اجراي ثبت در اين خصوص مكلف . باشد االجرا از طريق اداره ثبت قابل وصول مي اسناد الزم

  . است طبق تصميم كميسيون مزبور مبادرت به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري نمايد
به  همچنين در نقاطي كه سازمان قضايي نباشد، رئيس دادگستري شهرستان يك نفر را

 ،)شـوراي اسـالمي شـهر   (نمايـد و در غيـاب انجمـن شـهر      تعيين مينمايندگي دادگستري 
از طـرف شـوراي شهرسـتان بـه عمـل      ) شوراي اسالمي شـهر (انتخاب نماينده انجمن شهر 

  . خواهد آمد
  قانون شهرداري  99به ماده  3كميسيون مقرر در قانون الحاق بند 

، بـه منظـور   1/12/1372ها، مصـوب   شهرداري قانون 99الحاقي به ماده  2موجب تبصره ه ب
جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به 
موارد تخلف، كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور، قـوه قضـاييه و وزارت مسـكن و    

ا توجه به طـرح  كميسيون مزبور حسب مورد و ب. شود ل ميها تشكي شهرسازي در استانداري
نامـه مربـوط بـه     آيـين  4چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت مـاده  (جامع 

استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصـوب  
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نسبت به صدور رأي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصـد قيمـت    ،1)1355
  . عياني تكميل شده اقدام خواهد نمودروز ا

االجراست، اما با توجـه بـه    كميسيون اگرچه صريحاً قيد نگرديده است، قطعي و الزم ءآرا
قانون ديوان عدالت اداري، آراي اين كميسيون نيـز قابـل شـكايت شـكلي و      13ماده  2بند 

  . 2قانوني در ديوان عدالت اداري است
  قانون شهرداري  55ماده  20به بند  كميسيون مقرر در تبصره الحاقي

، شهرداري موظف شده )27/11/1345اصالحي (قانون شهرداري  55ماده  20موجب بند ه ب
است كه از ايجاد و تأسيس كليه اماكني كه به نحوي از انحاء موجـب بـروز مزاحمـت بـراي     

مكلف  شهرداري همچنين. جلوگيري نمايد ،ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست
ها و همچنين از  ها و دكان ها، گاراژهاي عمومي و تعميرگاه ها، كارگاه است از تأسيس كارخانه

سازند و اصطبل چهارپايان و مراكز دامداري و به طور كلي تمام  مراكزي كه مواد محترقه مي
هايي كه ايجاد مزاحمت و سر و صدا كند يا توليد دود يا عفونت و يا تجمـع   مشاغل و كسب

پـزي و   هـاي آجـر و گـچ و آهـك     حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره
و يـا نظـارت و مراقبـت در    هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايـد   خزينه گرمابه
از  ،كند ط نقليه كه كار كردن آنها دود ايجاد مييها و وسا هاي اماكن و كارخانه وضع دودكش

جلوگيري نمايد و هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبـل از تصـويب ايـن     آلوده شدن هواي شهر
قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر الزم شود آنها را به خارج از شـهر انتقـال   

  . دهد
                                                 

مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسـات در خـارج از محـدوده    نامه  آيين«جهت رؤيت . 1
 23، ص 1355قوانين روزنامه رسمي كشور، سال به مجموعه  1355مصوب » قانوني و حريم شهرها

  . ها رجوع نماييد نامه آيين
  .144، منبع پيشين، ص ...شمس، دكتر عبدا. 1
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ماده مزبور، شهرداري مكلف  20به بند  27/11/1345موجب تبصره الحاقي ه الوصف ب مع
ريب و انتقال بـه خـارج از شـهر، مراتـب را ضـمن دادن      شده است كه در مورد تعطيل و تخ

متعاقبـاً در صـورتي كـه صـاحب ملـك بـه نظـر        . مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابالغ نمايد
بايست ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به كميسيوني مركـب   شهرداري معترض باشد، مي

كميسيون مزبور نسبت . يداز سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد، تسليم نما
نمايـد و رأي كميسـيون در ايـن خصـوص قطعـي و       به اعتراض صورت گرفته رسيدگي مـي 

  . االجراست الزم
هرگاه رأي كميسيون مزبور مبني بر تأييد نظر شـهرداري باشـد و يـا صـاحب ملـك در      

مورين موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام ننمايد، شهرداري بـه وسـيله مـأ   
  . خود رأساً نسبت به موضوع اقدام خواهد كرد

قانون ديوان عدالت اداري، آراء كميسيون مزبور قابـل شـكايت    13ماده  2موجب بند ه ب
  . باشد شكلي و قانوني در ديوان عدالت اداري مي

   1مراجع رسيدگي به اختالفات مالياتي .پ
ميز اختالف به وجود آيـد و ايـن   در حال حاضر چنانچه در تشخيص ماليات، بين مؤدي و م

اختالف با دخالت سرمميز و مميز كل حل نشود و مؤدي ماليات قصـد شـكايت نسـبت بـه     
 244بيني شـده در مـواد    برگ تشخيص ماليات را داشته باشد، بايد به مرجع يا مراجع پيش

ه مراجعـ  ،27/11/13802هـاي مسـتقيم مصـوب     به بعد قانون اصالح موادي از قانون ماليات
توان به هيئت حل اختالف مالياتي و شوراي عـالي ماليـاتي تقسـيم     اين مراجع را مي. نمايد
  . نمود

                                                 
 . به بعد 139، منبع پيشين، ص ...شمس، دكتر عبدا. 1
  .1719، ص 1380مجموعه قوانين روزنامه رسمي كشور، سال . 2
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  هيئت حل اختالف مالياتي 
هـاي ماليـاتي، جـز در     مرجع رسيدگي به كليـه اخـتالف  «قانون مزبور،  244به موجب ماده 

خـتالف  بينـي شـده، هيئـت حـل ا     مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش
هر هيئت حل اختالف مالياتي به موجب همين ماده، از سه نفر بـه شـرح   . »...مالياتي است 

  : شود زير تشكيل مي
  ). ماده مزبور 1بند (يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور  -
ها قاضي بازنشسته  ها يا مراكز استان ا بازنشسته، هرگاه در شهرستانييك نفر قاضي شاغل  -

شرايط وجود نداشته باشد، با درخواست سازمان امور مالياتي كشور، رئيس قوه قضاييه  واجد
  ). ماده مزبور 2بند (نمايد  يك نفر قاضي شاغل را براي عضويت هيئت معرفي مي

داران  يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعـاون يـا جامعـه سـحاب     -
در . هاي صنفي يا شوراي اسالمي شهر به انتخـاب مـؤدي   يا تشكلاي  رسمي يا مجامع حرفه

صورتي كه برگ تشخيص ماليات ابالغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتـراض بـه   
سازمان امور ماليـاتي بـا    ،برگ تشخيص در مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را اعالم ننمايد

مورد رسيدگي، از بين نمايندگان مزبور يك نفر توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات 
  . را انتخاب خواهد كرد

وقت رسيدگي هيئت حل اختالف مالياتي در مورد هر پرونده، بايد بـه مـأمور تشـخيص    
فاصله بين ابالغ و روز جلسه رسيدگي نبايد كمتـر از ده  . مربوط و مؤدي مالياتي ابالغ گردد

قانون  246ماده . (موده و واحد مربوط موافقت نمايدروز باشد، مگر اينكه مؤدي درخواست ن
  )هاي مستقيم اصالح موادي از قانون ماليات
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هاي حل اختالف با حضور سه نفر رسـمي اسـت و رأي هيئـت مزبـور بـا       جلسات هيئت
االجراست؛ اما نظر اقليت بايددر مـتن رأي نوشـته    شود و قطعي و الزم اكثريت آراء صادر مي

  ) قانون مزبور 244ده ما 1تبصره . (شود
توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ رأي قطعي هيئت،  البته مؤدي يا اداره امور مالياتي مي

به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعالم داليـل كـافي بـه    
مـاده  . (شوراي عالي مالياتي شكايت نموده و درخواست نقض رأي و تجديد رسيدگي نمايند

  ) قانون مزبور 251
  

  شوراي عالي مالياتي 
باشد كـه بـه پيشـنهاد رئـيس كـل       شوراي عالي مالياتي مركب از بيست و پنج نفر عضو مي

سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي، از بين كسـاني كـه در امـور    
نامـه   و دست كـم داراي دانـش   حقوقي، اقتصادي، مالي، حسابداري و حسابرسي مجرب بوده

 252مـاده  . (گردنـد  هاي مذكور باشند، منصوب مـي  تحصيلي كارشناسي، يا معادل در رشته
  ) هاي مستقيم قانون اصالح موادي از قانون ماليات

رئيس شوراي عالي مالياتي از بين اعضاي شورا كه كارمند وزارت امور اقتصادي و دارايي 
زمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايـي  باشد به پيشنهاد رئيس كل سا

  ). همان قانون 253ماده (شود  منصوب مي
. باشـد  شوراي عالي مالياتي داراي هشت شعبه و هر شعبه مركب از سـه نفـر عضـو مـي    

  )هاي مستقيم قانون ماليات 254ماده . (نمايد اعضاي هر شعبه را رئيس شورا تعيين مي
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 255ماده  1-3رات شوراي عالي مالياتي افزون بر مواردي كه در بندهاي وظايف و اختيا
هاي حـل اخـتالف ماليـاتي     ، رسيدگي به آراي قطعي هيئت1بيني گرديده قانون مزبور پيش

مـورد شـكايت    ،است كه از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقـص رسـيدگي  
  . مؤدي يا مميز كل واقع شده باشد

لي مالياتي در صورت نقض رأي مورد شكايت، پرونده امـر را جهـت رسـيدگي    شوراي عا
توان گفـت كـه ايـن     بنابراين مي. نمايد دوباره به هيئت حل اختالف مالياتي ديگر ارجاع مي

شورا در خصوص رسيدگي به آراي مورد شكايت همان صالحيت و شأني را دارد كـه ديـوان   
  . ها دارد مورد شكايت صادره از دادگاهعالي كشور در رسيدگي به آراي قابل و 

هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي، مركب از رئيس شورا و رؤساي شعب، چنانچه نسبت 
هاي مختلف در شعب اتخاذ شده باشد، حسـب ارجـاع وزيـر يـا رئـيس       به موارد مشابه رويه

فيه را بررسي  فشوراي عالي مالياتي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي، مورد يا موضوع مختل
در ايـن صـورت رأي هيئـت    . نمايـد  كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأي مي

هاي حل اختالف  عمومي كه با دو سوم آراي تمام اعضا قطعي است براي شعب شورا و هيئت
هاي  قانون اصالح موادي از قانون ماليات 258ماده . (االتباع است مالياتي در موارد مشابه الزم

  2)مستقيم

                                                 
هـاي مربـوط بـه اجـراي      نامه ها و بخش نامه تهيه آيين: اين وظايف و اختيارات از جمله عبارتند از. 1

هاي مستقيم، بررسي و اعالم نظر در مورد نحـوه اجـراي قـوانين و مقـررات ماليـاتي و       قانون ماليات
پيشنهاد اصالح آنها به وزير، اظهارنظر در مورد موضوعات و مسائل مالياتي كه وزير به شـورا ارجـاع   

  . نمايد مي
بيني شده است كه در واقـع مراجـع    هاي مستقيم مراجع متعدد ديگري نيز پيش در قانون ماليات. 1

  : توان به سه مرجع اشاره نمود شوند كه از آن جمله مي انتظامي محسوب مي
نفـع،   ترين وظيفه آن رسيدگي به شـكايت اشـخاص ذي   دادستاني انتظامي مالياتي كه مهم: نخست

. باشـد  مـي ... و تقصـيرات مـأمورين تشـخيص ماليـات و     داير به تخلفات ... گزارش مراجع رسمي و 



                                                               
  
 

115  

 

 مراجع قضاوتي

رسيدگي به اختالفاتي كه در تشخيص نـوع  :  1مراجع صالح در اختالفات گمركي .ت
آيد  دي به وجود ميؤكاال و تطبيق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمركي بين گمرك و م

و ساير اختالفات ناشي از اجراي مقررات گمركي و مقررات صـادرات و واردات در صـالحيت   
اختالفات گمركي است كه به كميسيون بدوي و كميسـيون تجديـدنظر   مراجع رسيدگي به 
  . قابل تفكيك است

كميسيون رسيدگي به اختالفـات گمركـي از   : كميسيون رسيدگي به اختالفات گمركي 
بـه انتخـاب رئـيس كـل گمـرك و دو نفـر از        ،پنج نفر كارمند دانا و آگاه بـه امـور گمركـي   

  . 2شود به انتخاب وزير تشكيل مي ،تصادي و داراييكارمندان دانا و آگاه وزارت امور اق

                                                                                                                        
دادستان انتظامي، عنداالقتضا ادعانامه عليه مأمور متخلف صادر و پرونده را به هيئت عالي انتظـامي  

توانـد،   دادسـتان انتظـامي مـي   . نمايد مالياتي، جهت رسيدگي و صدور رأي مجازات اداري ارسال مي
بـه بعـد قـانون     263مـواد  . (مراجع قضـايي اقـدام نمايـد    حتي نسبت به تعقيب كيفري متخلف در

  .)مستقيمهاي  ماليات
وزيـر امـور   البدل بـه انتخـاب    هيئت عالي انتظامي كه از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي: دوم

گردد، وظيفه هيئت عالي انتظامي، رسيدگي و صـدور رأي نسـبت بـه     اقتصادي و دارايي تشكيل مي
به آن ارجاع شـده اسـت   ... موريني است كه براساس ادعانامه دادستان انتظامي و پرونده تخلفات مأ

  ). هاي مستقيم به بعد قانون ماليات 261مواد (
دادگاه اختصاصي اداري، كه از يكي از رؤساي شعب ديـوان عـالي كشـور، رئـيس كـل ديـوان       : سوم

گردد و صالحيت آن رسيدگي بـه   محاسبات و يكي از معاونين وزير امور اقتصاد و دارايي تشكيل مي
تخلفات اعضاي شوراي عالي مالياتي، اعضاي هيئت عالي انتنظامي، به دستور وزير امور اقتصـادي و  

هاي حل اخـتالف   البته تخلف اعضاي هيئت). هاي مستقيم قانون ماليات 267ماده (باشد  دارايي مي
تي، با اعالم دادستاني انتظـامي ماليـاتي، در   مالياتي در انجام تكاليف مقرر در قوانين و مقررات ماليا

 )هاي مستقيم قانون ماليات 269ماده . (گيرد دادسراي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار مي
 . 142، منبع پيشين، ص ...شمس، دكتر عبدا. 1
؛ مجموعه قوانين روزنامه رسمي كشور، 1350مصوب خردادماه » قانون امور گمركي« 51ماده . 2

 .451، ص 1350سال 
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رأي كميسيون رسيدگي به اختالفات گمركي، در مواردي كه تفـاوت بـين مبلـغ رأي و    
پنج ميليون ريال يا كمتر باشـد، بـراي    ،مبلغ مورد قبول مؤدي يا مورد مطالبه گمرك ايران

مچنين در ساير مـوارد مـذكور   االجراست و زايد بر پنج ميليون ريال، ه طرفين قطعي و الزم
  . 1در قانون، ظرف بيست روز، از سوي طرفين قابل تجديدنظر است

كميسيون تجديدنظر از رئـيس كـل ديـوان محاسـبات يـا يكـي از       : كميسيون تجديدنظر

معاونان كل گمرگ، يكي از قضات عالي رتبه، به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يك نفر كارمند 
ر امور اقتصادي و دارايي، يك نفر از اعضاي هيئت رئيسه اتاق بازرگاني رتبه از طرف وزي عالي

رأي اين كميسيون قطعي و . شود و صنايع و معادن ايران، به انتخاب رئيس اتاق، تشكيل مي
  . 2رأي كميسيون در موارد مشابه نيز مالك عمل خواهد بود. االجراست براي طرفين الزم

ا، قابل تجديـدنظر  .ع.د.ق 13ماده  2با توجه به بند  بديهي است رأي اين كميسيون نيز،
  . شكلي و قانوني در ديوان عدالت اداري است

به تخلفـات اداري  منظور رسيدگي ه ب: رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان مراجع  .ث

مجلـس   1372رسيدگي به تخلفات اداري مصـوب  هاي مشمول قانون  در هر يك از دستگاه
ت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان تشـكيل  أهاي تحت عنوان هي تأهيشوراي اسالمي، 

  .باشند هاي بدوي و تجديد نظر مي تأهاي مزبور شامل هي تأهي. خواهد شد

                                                 
جدول تعرفه گمركـي و   30فصل ) 1(قانون اصالح قسمت اخير ماده واحده قانون حذف تبصره «. 3

قانون امور گمركـي و اصـالح مـاده     51ارجاع اختالفات موضوع اين تبصره به مرجع مذكور در ماده 
  .744، ص 1374؛ مجموعه قوانين رسمي كشور، سال 1374مصوب دي ماه » مزبور

مصـوب  » نامه اجرايي قـانون امـور گمركـي    آيين«به بعد  301قانون امور گمركي و مواد  52ماده . 1
طرز تشكيل، وظـايف و همچنـين طـرز رسـيدگي و صـدور رأي كميسـيون را        1351فروردين ماه 

 . ها نامه ، آيين1، ص 1351بيني نموده است؛ مجموعه قوانين روزنامه رسمي كشور،  سال  پيش
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ت تجديـد نظـر در مركـز وزارتخانـه يـا سـازمان مسـتقل دولتـي و نيـز تعـدادي از           أهي
خواهـد رسـيد،    ت وزيـران أهاي مشمول اين قانون كه فهرست آنها بـه تصـويب هيـ    دستگاه

  .خواهد بود هايي شود و در صورت لزوم داراي شعبه تشكيل مي
ها  ت تجديد نظر در مركز برخي از استانأيك هي ،ت عالي نظارتأدر صورت تشخيص هي
  .1گردد تشكيل مي ،كه ضرورت ايجاب نمايد

ـ   هـاي  شركت هاي دولتي، ها، مؤسسات و شركت ها، سازمان كارمندان كليه وزارتخانه ي ملّ
هـاي دولتـي كـه شـمول      ها، مؤسسات و شركت ها، بانك گاز و پتروشيمي و شهرداري نفت و

قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنهـا از بودجـه   
شود و كاركنان مجلس شوراي اسالمي و نهادهاي انقالب اسـالمي، هرگـاه    عمومي تأمين مي

شــوند بــه تخلفشــان در هيــأت بــدوي رســيدگي بــه تخلفــات اداري  مرتكــب تخلــف اداري
  .2شود شود كه در اين بخش از آن با نام هيأت ياد مي رسيدگي مي ،كارمندان

  هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري   تشكيالت هيأتتشكيالت هيأت..77--33--22

تقل و مؤسسـات مسـ  ) هـا  در ادارات كـل و مراكـز اسـتان   (هاي فوق  هيأت بدوي در دستگاه
داراي سه عضو اصلي و يك يـا دو  هاي بدوي و تجديد نظر  هيأتيك از شود؛ هر  تشكيل مي
باشد كه با حكم وزير يا باالترين مقام سازمان مستقل دولتي براي مـدت   البدل مي عضو علي

  . شوند و انتصاب مجدد آنها بالمانع است سال منصوب مي سه

                                                 
 . مجلس شوراي اسالمي 7/9/1372دگي به تخلفات اداري، مصوب قانون رسي 1ماده . 2
 . قانون رسيدگي به تخلفات اداري 18نگاه كنيد به ماده . 1
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تواننـد همزمـان عضـو هيـأت      نمـي بـدوي   هيئـت البدل  هيچ يك از اعضاي اصلي و علي
تواننــد در تجديــدنظر  همچنــين اعضــاي مــذكور نمــي. تجديــدنظر همــان دســتگاه باشــند

  . 1اند شركت نمايند هايي كه در هنگام رسيدگي بدوي به آن رأي داده پرونده
با پيشنهاد وزير يا باالترين مقـام سـازمان    هاي بدوي و تجديدنظر بركناري اعضاي هيأت

  .2گيرد ها و تصويب هيأت عالي نظارت صورت مي ل دولتي و ساير دستگاهمستق
تـدين بـه ديـن مبـين اسـالم، عمـل بـه احكـام         : عبارت است ازها  شرايط اعضاي هيأت

اسالمي، اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسالمي ايران و اصل واليت فقيـه، تأهـل، حـداقل    
ر موارد استثنائي داشتن مـدرك ديـپلم بـا    د(سي سال سن، مدرك فوق ديپلم يا معادل آن 

  .)تأييد هيأت عالي بالمانع است
در هر هيأت بايد يك نفر آشنا به مسائل حقوقي عضويت داشته باشد و حداقل دو نفر از 

هاي بدوي و تجديدنظر بايد از بين كاركنان همان سازمان يـا وزارتخانـه    اعضاي اصلي هيأت
  . 3تي دارند به اين سمت منصوب شوندكار دول كه حداقل پنج سال سابقه

اعضاي هيأت نبايد با متهم قرابت نسبي يا سببي تـا درجـه دوم از طبقـه سـوم داشـته      
نفع نبوده و با متهم دعـواي حقـوقي يـا جزايـي نداشـته       د و در دعواي مطرح شده ذينباش
  .4دنباش

ز كسب نظر وزيـر  تواند پس ا اداره كل مربوط مي ،اگر در مركز استان هيأت بدوي نباشد
در . پرونده را به هيأت بدوي استان ديگر ارسال دارد  يا باالترين مقام اجرايي دستگاه متبوع،

                                                 
  . قانون رسيدگي به تخلفات اداري 2نگاه كنيد به ماده . 2
  . قانون رسيدگي به تخلفات اداري 4ماده . 3
 .قانون رسيدگي به تخلفات اداري 6نگاه كنيد به ماده . 1
 . قانون رسيدگي به تخلفات اداري 7نگاه كنيد به ماده . 2
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رسيدگي به تخلفات كاركنان آن در هيـأت   ،شهرداري شهرستان هم اگر هيأت بدوي نباشد
  . گيرد بدوي متشكل در استانداري صورت مي

كنند و در  ها همكاري مي سازماني با هيأت ها معموالً با حفظ سمت و پست اعضاي هيأت
هاي مشـمول قـانون رسـيدگي بـه تخلفـات       صورت ضرورت با توجه به حجم كار در دستگاه

هاي بالتصـدي موجـود بـراي اعضـاي      اداري تعداد كافي پست سازماني با تغيير عنوان پست
ها موظفند  يأته. شود بيني مي هاي رسيدگي به تخلفات اداري با رعايت مقررات پيش هيأت

توانند انجام امور دفتري  دفترهايي براي انجام امور مربوط تشكيل دهند و در صورت نياز مي
  .خود را به كارگزيني دستگاه ارجاع كنند

ها بايد بدون دخل و تصرف و بـازبيني در اختيـار آنهـا گذاشـته      هاي محرمانه هيأت نامه
هـاي   هيه و تكميل اطالعات و مـدارك، گـرو  آوري داليل و ته به منظور تسريع در جمع. شود

هر گروه تحقيق متشكل از سه عضو است كـه از  . شود ها تشكيل مي تحقيق در معيت هيأت
بين افراد متأهل، متعهد، عامل به احكام اسالم، معتقد به نظـام جمهـوري اسـالمي و اصـل     

حكـم رئـيس    واليت فقيه و داراي حداقل بيست و پنج سال سن با تصويب هيأت مربـوط و 
اعضاي گـروه  . كارمند بودن دو عضو از سه عضو يادشده الزامي است. شوند هيأت انتخاب مي

داشـته باشـند و در   نتحقيق نيز قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سـوم بـا مـتهم    
هـر  . نفع نبوده و با متهم دعواي حقوقي و جزايي نداشـته باشـند   دعواي مطرح شده نيز ذي

از تشكيل از بين خود يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس و يك نفر دبير تعيـين  هيأت پس 
كند و مكاتبات هيأت با امضـاي رئـيس و در غيـاب وي بـا امضـاي نايـب رئـيس انجـام          مي
  .شود مي

  هاي رسيدگي به تخلفات اداريهاي رسيدگي به تخلفات اداري  حدود صالحيت و اختيارات هيأتحدود صالحيت و اختيارات هيأت..88--33--22
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ي بوده و منظور از كارمند كليـه كاركنـان   رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيأت بدو
  . رسمي، ثابت، دايم، پيماني و قراردادي است

  : 1تخلفات اداري عبارت است از
اعمال و رفتار خالف شـؤون شـغلي يـا اداري، نقـض قـوانين و مقـررات مربـوط، ايجـاد         

، ايـراد  ون دليلنارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بد
اختالس، تبعيض يا اعمال غرض يا روابـط غيـراداري     اذي،خا  ت،تهمت و افترا و هتك حيثي

در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص، ترك خدمت در خالل ساعات موظـف اداري،  
تسـامح در    تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خـروج از آن بـدون كسـب مجـوز،    

و اسناد و وجوه دولتي و ايراد خسارت به اموال دولتـي، افشـاي اسـرار و اسـناد      حفظ اموال
هـاي   سرپيچي از اجراي دستور مقام  محرمانه اداري، ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه،

باالتر در حدود وظايف اداري، كم كاري يـا سـهل انگـاري در انجـام وظـايف محـول شـده،        
ارائـه گـواهي يـا     ن در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحـت امـر،  انگاري رؤسا و مديرا سهل

گزارش خالف واقع در امور اداري، گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقـررات تعيـين   
شود، تسليم مدارك به اشخاصي  خواري تلقي مي شده يا اخذ هرگونه مالي كه در عرف، رشوه
تسليم مدارك به اشخاصي كه حـق دريافـت آن    كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از

رعايت نكردن حجاب اسالمي، رعايت نكـردن    را دارند، تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري،
شؤون و شعائر اسالمي، اختفا و نگهـداري و حمـل و توزيـع و خريـد و فـروش موادمخـدر،       

هاي آموزشي و  ي سمتاستعمال يا اعتياد به مواد مخدر، داشتن شغل دولتي ديگر به استثنا
تحقيقاتي، هر نوع استفاده غيرمجاز از شؤون يا موقعيت شـغلي و امكانـات و امـوال دولتـي،     

بردن در اسناد و اوراق رسمي يـا دولتـي، دسـت بـردن در       جعل يا مخدوش نمودن و دست

                                                 
 .قانون رسيدگي به تخلفات اداري 8نگاه كنيد به ماده . 1
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 سؤاالت و اوراق و مدارك و دفاتر امتحاني و افشاي سؤاالت امتحاني يـا تعـويض آنهـا، دادن   
نمره يا امتياز بر خالف ضوابط، غيبت غيرموجه به صورت متناوت يا متوالي، سوء استفاده از 

ها و محمـوالت پسـتي يـا     مقام و موقعيت اداري، توقيف و اختفا و بازرسي يا بازكردن پاكت
معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجـوز قـانوني، كارشـكني و شـايعه پراكنـي و وادار      

يك ديگران به كارشكني يا كمكاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمـال  ساختن يا تحر
فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني، شركت در تحصـن و اعتصـاب و تظـاهرات    
غيرقانوني يا تحريك به برپايي تحصن و اعتصاب و تظاهرات غيرقـانوني و اعمـال فشـارهاي    

ويت در يكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر اسالم گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني، عض
اند، همكاري با ساواك منحله به عنوان مأمور يا منبع خبـري و داشـتن    مردود شناخته شده

نامه آنهـا   نامه يا اساس هايي كه مرام فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمي، عضويت در سازمان
اليـت بـه نفـع آنهـا، عضـويت در      مبتني بر نفي ايمان اديان الهـي اسـت يـا طرفـداري و فع    

  .هاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها، عضويت در تشكيالت فراماسونري گروه
در مورد اينكه تخلفات مزبور جنبه احصايي داشته يا تمثيلي هستند، قانون رسيدگي بـه  

انچـه  رسد اين موارد جنبه احصـايي دارنـد و چن   تخلفات اداري مسكوت است؛ اما به نظر مي
بايد جهت رسيدگي  ،كه قابليت انطباق با تخلفات مزبور را نداشته باشند تخلفي اتفاق بيافتد

  .به مرجع صالح ارجاع گردد
هـاي مشـمول قـانون     نماينده دولت در هر يك از دستگاه ،يا تجديدنظر هاي بدوي هيأت

تنها در محدوده  ،شوند و رأي آنها به تخلفات اداري كارمند رسيدگي به تخلفات محسوب مي
هـاي كـه موضـوع قـوانين جزايـي اسـت        هاي اداري معتبر است و بـه معنـاي جـرم    مجازات

  .1باشد نمي

                                                 
 .قانون رسيدگي به تخلفات اداري 9ماده  3نگاه كنيد به تبصره . 1
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رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيات بـدوي   تگونه كه عنوان شد، صالحي همان
ــي و      ــالغ، قطع ــاريخ اب ــد از ت ــدنظر نباش ــل تجدي ــه قاب ــورتي ك ــادره درص اســت و آراء ص

روز از  30هرگـاه كارمنـد ظـرف     ،ت، در مورد آرائي كه قابل تجديد نظـر باشـد  االجراس الزم
ت تجديدنظر مكلف بـه رسـيدگي اسـت و    أي درخواست تجديد نظر نمايد، هيأتاريخ ابالغ ر

ت بدوي أي هيأكه ر صورتي در. االجراست ت تجديدنظر از تاريخ ابالغ قطعي و الزمأآراي هي
ي صادر شده أمهلت مقرر درخواست تجديدنظر ننمايد رقابل تجديدنظر باشد و متهم ظرف 

  .1االجراست يابد و از تاريخ انقضاي مهلت ياد شده الزم قطعيت مي
هـاي رسـيدگي    تأصورتي كه متهم به آراء قطعي صادره توسط هي الزم به ذكر است، در

ي به ديوان أتواند حداكثر تا يك ماه پس از ابالغ ر به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد، مي
. خواهـد بـود  ني قابل رسـيدگي در ديـوان   أعدالت اداري شكايت نمايد در غير اين صورت ر

  .    2ها به صورت شكلي خواهد بود تأرسيدگي ديوان به آراء هي

  خالصه خالصه 

مراجع قضاوتي به دو گروه عمده مراجع قضاوتي قضايي و مراجع قضاوتي غيرقضايي تقسيم 
ايي نيز به نوبه خود و به لحاظ مرجعيت بـه دو دسـته تقسـيم    مراجع قضاوتي قض. شوند مي
  . مراجع عمومي و مراجع استثنايي يا اختصاصي  :شوند كه عبارتند از مي

مراجع عمومي به كليه امور مدني، جزايي و حسبي رسيدگي نموده و مراجع اختصاصـي  
ايـي را داشـته   برحسب اينكه صالحيت رسيدگي به كداميك از دعاوي اعم از حقوقي يـا جز 

ماننـد دادگـاه انقـالب يـا دادگـاه        باشـند،  باشند فقط مرجع تظلمات در آن موارد خاص مي

                                                 
 .قانون رسيدگي به تخلفات اداري 4نگاه كنيد به ماده . 2
 .دگي به تخلفات اداريقانون رسي 21نگاه كنيد به ماده . 3
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هـاي مزبـور    شند و حتي قضات هر يـك از دادگـاه  با نظامي كه هر يك مستقل از ديگري مي
 1361بايستي عالوه بر شرايط عمومي قضات كه در قانون شـرايط انتخـاب قضـات مصـوب     

  . داراي اطالعات و تجربيات خاص مربوطه نيز باشندتعيين شده بود، 
مراجع قضاوتي در سطح واحـدي نيسـتند و بـراين اسـاس مراجـع قضـايي نيـز شـامل         

باشند و مراجع عالي معموالً مرحلـه دوم رسـيدگي را    هاي تالي مي هاي عالي و دادگاه دادگاه
نمايند، بدون اينكه  عمال ميبر عهده داشته و به عبارت ديگر يك نوع نظارت بر مراجع تالي ا

هـاي تجديـدنظر مركـز اسـتان كـه       مانند دادگـاه . مستقيماً در تصميمات آنها دخالت كنند
هاي عمومي را بر عهده داشـته و نسـبت بـه دادگـاه      رسيدگي به تجديدنظر از احكام دادگاه

  . باشند عمومي، مرجع عالي مي
شـوند،   د نيز به دو دسته تقسيم مينماين اشخاصي كه در مراجع قضايي انجام وظيفه مي

هـا خـدمت    اي از مأمورين قضايي متصدي تشخيص حق از باطل هستند و در دادگـاه  دسته
گوينـد و دسـته ديگـر متصـدي حفاظـت از قـانون و        كنند كه به آنان قضات نشسته مي مي

قضات كنند كه به آنان  باشند و در دادسرا خدمت مي تعقيب حق و اجراي عدالت و قانون مي
  . گويند ايستاده مي

هاي عمومي و انقـالب در   از ميان مراجع قضايي عمومي، با تصويب قانون تشكيل دادگاه
، رسيدگي و حل و فصل كليه دعاوي اعم از مدني، جزايـي و امـور حسـبي بـه     15/4/1373

حيت عام تحت عنوان دادگاه عمومي كه به منظـور مراجعـه مسـتقيم بـه     هايي با صال دادگاه
  . ي و ايجاد مرجع قضايي واحد ايجاد و تأسيس شد، محول گرديدقاض

عام بوده و اصـل بـر آن اسـت،    ) حقوقي و كيفري(مي هاي عمو بنابراين صالحيت دادگاه
هاي مذكور صالحيت رسيدگي به كليه دعاوي و امور حقوقي و كيفري را دارنـد   يعني دادگاه
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. در صالحيت مرجع ديگـري قـرار داده باشـد   مگر آنچه را كه قانون صراحتاً استثناء كرده و 
  . تشخيص صالحيت يا عدم صالحيت هر دادگاه نيز با همان مرجع است

مي و انقـالب در تـاريخ   هـاي عمـو   متعاقباً و با تصويب قانون اصالح قانون تشكيل دادگاه
مجدداً مورد توجه مقنن واقع شـده و دادسـرا   ) دادگاه –دادسرا (، نظام مختلط 28/7/1381
مجلـس شـوراي    1373هـاي عمـومي و انقـالب مصـوب      موجب قانون تشكيل دادگاهه كه ب

هاي  اسالمي از نظام قضايي حذف شده بود، مجدداً احياء شد و مقرر شد كه در معيت دادگاه
كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامـه  دار  هر حوزه قضايي، يك دادسرا نيز تشكيل و عهده

حفظ حقوق عمومي و حدود اسالمي، اجراء حكم و رسيدگي بـه  اللهي و  دعوي از جنبه حق
  . امور حسبي وفق ضوابط قانوني شود

رسيدگي به جرائمي كه  1381ا، مصوب .ع.د.ت.ق 20الحاقي به ماده  1موجب تبصره ه ب
مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد 

جرائم مطبوعاتي و سياسي در صالحيت دادگاه كيفري استان قرار گرفـت   و نيز رسيدگي به
جـرائم گونـاگون، بـه ترتيـب مقـرر در قـانون       هـا و   كه با تركيب مختلفي بر حسب مجازات

  . نمايد مبادرت به رسيدگي مي
هـاي   دادگاه تجديدنظر نيز به منظور تجديدنظر در آراء قابل تجديدنظر صادره از دادگـاه 

نقالب و ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قـوانين در محـاكم،   و اعمومي 
  . اند ايجاد وحدت رويه قضايي و حل اختالف در صالحيت و غيره تشكيل شده

مراجع استثنايي يا اختصاصي در برابـر مراجـع عمـومي قـرار داشـته و تنهـا صـالحيت        
ص قانون در صالحيت آنها قـرار گرفتـه   موجب نه رسيدگي به اموري را دارند كه صراحتاً و ب

  . است
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مراجع استثنايي يا اختصاصي در صورتي كه نصب و عزل قضات آنان كـالً در صـالحيت   
هـاي   باشند؛ مانند دادگاه انقـالب، دادگـاه   قوه قضاييه باشد، مراجع استثنايي دادگستري مي

نصب و عزل قضات آنـان  و در غير اين صورت و در حالتي كه . نظامي و دادگاه ويژه روحاني
ماننـد  . باشـند  كالً يا جزئاً بر عهده قوه مجريه باشد، مراجع اسـتثنايي غيـر دادگسـتري مـي    

  . شوراي حل اختالف، مراجع ثبتي و غيره
  دعاوي اداري -2دعاوي عادي   -1: اند دعاوي افراد معموالً دو دسته

ر در صورتي كـه د  ،شندبا هر دو طرف دعوي اشخاص و افراد عادي مي ،در دعاوي عادي
دعاوي اداري، يك طرف دعوي فرد و طرف ديگر آن يك واحد دولتـي يـا مـأموران آنهـا در     

  . باشند هايشان مي رابطه با وظايف و مسئوليت
ها و مراجـع   ها و مراجع اداري است و در رأس دادگاه رسيدگي به دعاوي اداري با دادگاه

يوان عدالت اداري يك مرجـع قضـاوتي غيرقضـايي و    د. دارد اداري، ديوان عدالت اداري قرار
 173موجب اصل ه هاي عمومي دادگستري است كه ب يك دادگاه عالي كامالً جداي از دادگاه

قانون اساسي، شكايات، تظلمات و اعتراضـات مـردم عليـه دسـتگاه اداري و مـأموران آن در      
ترين مرجـع اداري   داري عاليبنابراين ديوان عدالت ا. صالحيت ذاتي و اصلي اين ديوان است

و تنها مرجع عمومي اداري است، زيرا مراجع اداري ديگر تنها به امـور داخـل در صـالحيت    
ند رو اداري به شمار مي) استثنايي(نمايند و مراجع اختصاصي  خود رسيدگي و رأي صادر مي

عدالت اداري و آراء صادره از مراجع اختصاصي اداري قابل شكايت شكلي و قانوني در ديوان 
  . است

  خودآزماييخودآزمايي
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هـاي عمـومي و    هاي عمومي را از نظر قـانون تشـكيل دادگـاه    سازمان و صالحيت دادگاه -1
   ؟انقالب شرح دهي

دار  ديوان عالي كشور در سازمان قضايي چـه جايگـاهي داشـته و چـه وظـايفي را عهـده       -2
  است؟

   ؟حوزه قضايي را تعريف كنيد -3
مـرزي مراجـع    ف نموده و سه مورد از مصاديق صـالحيت بـرون  صالحيت كيفري را تعري -4

   ؟كيفري را به طور مختصر شرح دهيد
   ؟قرارهاي اعدادي و قرارهاي نهايي را با ذكر مثال تعريف نماييد -5
تحقيقات مقدماتي را تعريف نموده و خصوصيات تحقيقات مقدماتي را به طـور مختصـر    -6

   ؟شرح دهيد
ع به تعقيب مجـرم و مقامـات صـالح در ايـن زمينـه، توضـيح       در خصوص چگونگي شرو -7

   ؟دهيد
رسيدگي به چه جرائم و اتهامـات كـدام اشـخاص در صـالحيت دادگـاه كيفـري اسـتان         -8

  باشد؟  مي
   ؟خصوصيات صالحيت كيفري را بنويسيد -9

   ؟جهات قانوني براي شروع به تحقيقات بازپرس را بيان نماييد -10
   ؟د را بيان نماييدمصاديق جرم مشهو -11
   ؟گيرد، شرح دهيد شروع به تعقيب متهم و مجرم چگونه صورت مي -12
خواست  وظايف دادسرا در مرحله تعقيب و تحقيق مقدماتي يا به عبارتي تا صدور كيفر -13

   ؟را صرفاً نام ببريد
   ؟باشد، نام ببريد رسيدگي به كدام دعاوي در صالحيت دادگاه خانواده مي -14
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  باشد؟  هاي خانواده، قابل اعتراض در كدام مراجع مي احكام صادره از دادگاه -15
   ؟سازمان دادگاه تجديدنظر را بنويسيد -16
   ؟آراء قابل تجديدنظر حقوقي و كيفري را شرح دهيد -17
  كدام اشخاص حق درخواست تجديدنظر از آراء كيفري را دارند؟  -18
بايسـت حـائز چـه شـرايطي      كشور چند نفرند و مياعضاء هر يك از شعب ديوان عالي  -19

  باشند؟ 
   د؟شعب ديوان عالي كشور چه وظايفي را بر عهده دارند، به طور مختصر شرح دهي -20
هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور در چه مـواردي تشـكيل شـده و بـه چـه       -21

  نمايد؟ گيري مي ترتيب تصميم
   ؟اً نام ببريدوظايف ديوان عالي كشور را صرف -22
   ؟موارد صالحيت ذاتي دادگاه ويژه روحانيت را بنويسيد -23
  هاي ويژه روحانيت بايد مستدل و مستند به چه مواردي باشد؟  احكام دادگاه -24
رسيدگي به كدام دعاوي، حتي در صورت تراضي طرفين خارج از صـالحيت شـوراهاي    -25

  باشد؟  حل اختالف مي
    ؟تيارات ديوان عدالت اداري را به طور كلي شرح دهيدحدود صالحيت و اخ -26
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  اهداف اهداف 

   :باشد هدف از مطالعه اين فصل، آشنايي با مطالب زير مي
  تعريف صالحيت .1
  تشخيص صالحيت ذاتي با توجه به صنف، نوع و درجه مرجع .2
  نحوه تشخيص صالحيت نسبي .3
  ستثني از آنها و موارد م اصل كلي در صالحيت نسبي دادگاه .4
  اختالف در صالحيت و انواع آن .5
  نمايد مواردي كه ديوان عالي كشور حل اختالف در صالحيت مي .6
  نمايد مواردي كه دادگاه تجديدنظر استان حل اختالف در صالحيت مي .7
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  صالحيت صالحيت و انواع و انواع تعريف تعريف   ..11--33

قواعـد  قانون آيين دادرسي مدني تعريفي از صالحيت نكرده است ولي از مجموع مقـررات و  
ي اسـت  وتع قضـا توانايي و الزام قانوني مراج ،مربوط به صالحيت مستفاد است كه صالحيت

عبارت از تكليف و حقي  ،يا به عبارت ديگر صالحيت از حيث مفهوم 1در رسيدگي به دعاوي
در رســيدگي بــه دعــاوي، شــكايات و امــور ) قضــايي يــا اداري(اســت كــه مراجــع قضــاوتي 

  .2باشند دارا ميبه حكم قانون  ،خصوص هب
عمـومي و  هـاي   هاي عمومي و انقالب عام بودن صالحيت دادگاه در قانون تشكيل دادگاه

هاي مزبور صالحيت رسيدگي به كليه امور مدني، جزايي  و دادگاهپذيرفته شده است انقالب 
و رسيدگي بـه آن را   مگر در مواردي كه قانون استثناء كردهو امور حسبيه را خواهند داشت 

  . باشد ر صالحيت مرجع ديگري قرار دادهد
كـه  قانون آيين دادرسي مدني به دو نوع صالحيت براي مراجع قضايي اشاره كرده است 

   .يا محلي صالحيت ذاتي و صالحيت نسبي: عبارتند از

  صالحيت ذاتي يا صالحيت مطلقهصالحيت ذاتي يا صالحيت مطلقه  ..22--33

حيت ذاتـي نـام   صالحيت مراجع قضايي كه ناظر به صنف و نوع و درجه دادگاه باشـد، صـال  
باشـد و عـدم    اين صالحيت مربوط است به نظم عمومي و قواعد آن از قوانين آمره مـي . دارد

  . باشد ميرعايت آن موجب بطالن نتايج حاصله از آن 

                                                 
، ص 1382، انتشارات دانشگاه پيام نور، چاپ دوم، آذر 1غفاري، جليل، آيين دادرسي مدني . 1

233 . 
 .359، منبع پيشين، ص ...شمس، دكتر عبدا. 2
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و مراجـع اداري، بحـث در صـنف را    ) مـدني و كيفـري  (تقسيم مراجع به مراجع قضايي  -1
  . سازد مطرح مي

بحـث در نـوع مراجـع را مطـرح      ،اختصاصـي يـا اسـتثنايي   تقسيم مراجع به عمـومي و   -2
  . نمايد مي
. شـود  بحـث درجـه دادگـاه مطـرح مـي      ،معلـوم شـد  مرجـع  پس از آن كه صنف و نوع  -3

قضـايي يـا   (، از هر صـنفي كـه باشـد    )عمومي يا استثنايي(االصول در هر نوع از مراجع  علي
مراتـب در آن قـرار دارد و بـدين    ، درجاتي وجود دارد كه مرجع قضاوتي، در سلسـله  )اداري
كـه از  ) درجـه دوم (از مرجـع حقـوقي تجديـدنظر    ) درجه اول(مرجع حقوقي بدوي  ،ترتيب

    . 1شود، متمايز است پايين در نظر گرفته مي
مرتكب نقض يكـي   ،كه بر خالف قواعد صالحيت ذاتي وارد در دعوايي بشود هر مرجعي

بـه  باشـد و   آمره ميزيرا صالحيت ذاتي از قواعد از قوانين مربوط به نظم عمومي شده است 
، از طرف همه قابل ايـراد اسـت، يعنـي هـر يـك از      مرجع همين جهت عدم صالحيت ذاتي

ايـراد  در تمام مراحل دادرسي نسبت به عدم صالحيت ذاتي مرجع توانند  اصحاب دعوي، مي
مام ادوار و مراحل دادرسي د رأساً و مستقالً در تنتوان كنند و دادرس يا هيئت دادگاه نيز مي

براي شـناخت كامـل   . نمايندايراد نسبت به امر مذكور ) حتي در مرحله بدوي يا تجديدنظر(
  . پردازيم ميمرجع ، نوع و درجه ت ذاتي ذيالً به بررسي بيشتر صنفصالحي
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   مرجعصنف ) الف
در تشخيص صـنف   .باشند مراجع مدني از مراجع كيفري و هر دو از مراجع اداري متمايز مي

علي االصـول   ،مرجع بايد عنداالقتضاء ضوابط و معيارهاي تفكيك مرجع مدني از كيفري نيز
  .  1مورد توجه قرار گيرد

دادگـاه اداري   و ها از جهت صنف به دادگاه مـدني، دادگـاه كيفـري    دادگاهبر اين اساس 
  . ندوش تقسيم مي

   مرجعنوع ) ب
مراجع عمـومي   هو مراجع كيفري نيز از جهت نوع، ب) مدني(مراجع حقوقي به مفهوم اخص 
در . باشد بندي در مراجع اداري نيز معتبر مي اين تقسيم.  شوند و مراجع استثنايي تقسيم مي

حقيقت در هر صنف، ماهيت مرجع قضاوتي يعني ويژگي آن، از اين نقطـه نظـر كـه مرجـع     
  . عمومي يا مرجعي استثنايي است بايد مورد توجه قرار گيرد

مرجع عمومي در هر صنف، مرجعي است كه صـالحيت رسـيدگي بـه كليـه امـور، جـز       
  . باشد آنهايي را كه صريحاً در صالحيت مراجع استثنايي آن صنف قرار گرفته، دارا مي

مرجع استثنايي در هر صنف، مرجعي است كه صالحيت رسيدگي به هيچ امري را ندارد 
  . ار گرفته باشدجز آنهايي كه صريحاً در صالحيت آن قر

االصول در  تعيين صالحيت مراجع قضاوتي از هر صنف با توجه به نوع و ماهيت آنها، علي
  . 2شوند كه ناظر به سازمان قضاوتي است بيني مي مقرراتي پيش

منظور از نوع دادگاه اين است كه وقتي معلوم شد كه دعوي مدني است يا كيفري، و بـه  
بايد نـوع دادگـاه را از جهـت     ،دعوي كه مثالً مدني است عبارت ديگر بعد از تشخيص صنف
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عمومي و اختصاصي معين كنيم و ضابطه تشـخيص هـم ايـن اسـت كـه اگـر در قـانون بـه         
اصل بر صالحيت مرجع عمومي  ،ده باشدشصراحت مرجع رسيدگي به يك دعوي مشخص ن

  .  مرجع رسيدگي به آن دادگاه عمومي استبوده و ) دادگاه عمومي(
   مرجعجه در) ج

بايـد  مرجـع  اي از  بايد بدانيم كه دعـوي در چـه درجـه    مرجعپس از تشخيص صنف و نوع 
بايست بـا توجـه بـه     ذاتاً صالح ميبه عنوان مثال مدعي پس از تعيين مرجع . رسيدگي شود

االصول در مرجع نخستين از صنف قضايي و از نوع  درجه دادگاه، دعوي بدوي حقوقي را علي
اين معيار در تشخيص مراجع كيفري و اداري ذاتاً . گاه عمومي مطرح نمايدعمومي يعني داد

  . صالح نيز جاري است
توان در مرحلـه بـاالتر رسـيدگي نمـود تـا       به ماهيت هيچ دعوايي نمي«به عبارت ديگر، 

. »زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوي حكمي صادر نشده باشد، مگر به موجب قـانون 
  )م.د.آ.ق 7ماده (

    11خصوصيات صالحيت ذاتيخصوصيات صالحيت ذاتي..11--22--33

قواعد صالحيت ذاتي به مصلحت جامعه وضع شده و مربوط به نظم عمـومي و از قواعـد    -1
  . پذير است لذا فقط با قانون قابل تغيير و يا استثناء ،آمره است

اگر از قواعد مربوط به صالحيت ذاتي تخطي شود ايراد به اين انحراف از صالحيت، آثار و  -2
  . برد حاصله براي اصحاب دعوي را از بين مي نتايج

                                                 
 .237غفاري، جليل، منبع پيشين، ص . 1
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 صالحيت مراجع قضايي 

نظر به اينكه قواعد مربوط به صالحيت ذاتي مربوط به نظم عمومي و از قواعد آمره است  -3
دادگاه بايد در صورت توجه به انحراف از آن قواعد، عدم صالحيت خـود را اعـالم كنـد ولـو     

   .اينكه اصحاب دعوي ايراد نكنند و حتي به آن تراضي كنند
ايراد عدم صالحيت ذاتي وقت معيني ندارد و در تمام جريان و مراحل مختلف دادرسـي   -4

. توان ايراد كرد و به محض اينكه دادگاه به آن برخورد كند، نبايد به رسيدگي ادامه دهـد  مي
  . باشد مي) فرجامي(در غير اين صورت از موارد نقض 

ي، دادگاه غيرصـالح را واجـد صـالحيت    تراضي اصحاب دعوي به انحراف از صالحيت ذات -5
  . كند نمي

  صالحيت نسبيصالحيت نسبي  ..33--33

پس از آنكه قواعد مربوط به صالحيت ذاتي را شناختيم بايد به كمك صـنف، نـوع و درجـه    
، قواعد مربوط به صالحيت نسبي را نيز مشخص كنيم تا مرجع صالح هر دعوي معين مرجع

صـنف، نـوع و درجـه مسـاوي هسـتند،       كـه از لحـاظ   مراجعيگردد، بدين معني كه از بين 
كـه  در اين مرحله بايد توجـه نمـود    .باشند يك صالحيت رسيدگي به دعوي را دارا مي كدام

كـدام محـل اسـت و بـه عبـارت ديگـر        ،رسيدگي به دعوي مطروحـه در صـالحيت دادگـاه   
 با تفكيك صالحيت به اعتبار محل مال غيرمنقول و يـا اقامتگـاه خوانـده    راصالحيت محلي 

غيرمنقـول  مـال  بدين صورت كه اگر دعـوي مربـوط بـه     .تعيين نمود )در مورد مال منقول(
شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن قرار دارد و اگر دعوي در مـورد   باشد در محلي اقامه مي

گردد كه خوانده در حوزه قضايي آن اقامـت دارد، مـثالً    مال منقول باشد، در محلي اقامه مي
از باب قاعده صـالحيت نسـبي    شيرازاقامت داشته باشد دادگاه عمومي  شيرازاگر خوانده در 

  . صالح به رسيدگي است) محلي(
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  خصوصيات صالحيت نسبي خصوصيات صالحيت نسبي   ..11--33--33

نظر به اينكه مقررات مربوط به صالحيت نسـبي بـه خـاطر مصـلحت اصـحاب دعـوي و        -1
ه و بنـابراين از قواعـد   نداشـت جلوگيري از ورود زيان احتمالي به آنها بوده است، جنبه آمـره  

   . باشند مخيره مي
شود زيرا ديوان  ها جز ديوان عالي كشور مطرح مي اين نوع از صالحيت براي كليه دادگاه -2

هاي قانوني مربوط به خود  عالي كشور در تمام مملكت منحصر به فرد بوده و داراي صالحيت
قواعـد صـالحيت   . وعيت نـدارد باشد و قواعد صالحيت نسبي به طور كلي درباره آن موض مي

شود ولي در مواردي اسـتثنائاتي دارد،   هاي عمومي و اختصاصي مي نسبي شامل كليه دادگاه
  . آيين دادرسي مدني به آن اشاره كرده استقانون  10چنان كه ماده 

تواننـد كتبـاً    طـرفين مـي   ودر موارد زيادي عدول از مقررات صالحيت نسبي مجاز است  -3
  . سيدگي شودرديگري كه دعوي آنان در دادگاه  دنماينتراضي 

در صورتي كه دادگاه از مقررات صالحيت نسبي تخلف كند و به موقع هم ايـراد شـود از    -4
  . استموجبات نقض فرجامي 

در غيـر ايـن    ،ايراد تخلف از مقررات صالحيت نسبي بايد در اولين جلسه بـه عمـل آيـد    -5
  . م نبايد به آن ترتيب اثر دهد.د.آ.ق 90صورت دادگاه با توجه به ماده 

    ها ها   اصل كلي در صالحيت نسبي دادگاهاصل كلي در صالحيت نسبي دادگاه  ..22--33--33

هـا محـل    اصل كلي در صالحيت نسـبي دادگـاه   ،ين دادرسي مدنييقانون آ 11ماده  مطابق
بـه دو   البته اين قاعـده در مـورد اشـخاص حقيقـي و حقـوقي       .باشد اقامت خواندة دعوا مي

  :شود صورت متفاوت عمل مي
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منظور از آن مركز مهم امور شخص است و در غير اين صورت : اقامتگاه اشخاص حقيقي -1
  )قانون مدني 1002ماده ( .شود محل سكونت شخصي او اقامتگاه او محسوب مي

منظـور از آن  اقامتگاه شخص حقوقي مركز عمليات آن است و  :اقامتگاه اشخاص حقوقي -2
گيرد،  اين قاعده كليه اشخاص حقوقي را در بر مي. دباشمي هاشركتاعمال اصلي محل اداره 

  ) قانون مدني 1002ماده ( . ...هاي تعاوني و  شركت ها، مانند انجمن

  هاها  دادگاهدادگاهصالحيت نسبي صالحيت نسبي اصل كلي در اصل كلي در   ازاز  مستثنيمستثنيموارد موارد   ..33--33--33

  :ات را به دو دسته ذيل تقسيم كردئتوان اين استثنا به طور كلي مي
كه شـامل   گذار و لزوم اقامه دعوا در آن دادگاه خاص، قانون تعيين مكان ديگري از سوي -1

  :گرددموارد ذيل مي
شود كه مال غيرمنقول در حوزة  دعاوي راجع به اموال غيرمنقول در دادگاهي اقامه مي) الف

  )م.د.آ.ق 12ماده ( .آن واقع است
دگـاه آخـرين   در دا، دعاوي راجع به تركه متوفي تا زماني كه اموال تقسيم نشـده باشـد  ) ب

و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلـوم نباشـد، در صـالحيت     شود اقامتگاه متوفي رسيدگي مي
 20مـاده  ( .. دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران در حوزه آن بوده است

  ) م.د.آ.ق
دگـاه  خود بر اثر ورشكستگي يا سوء ادارة امـور در دا   دعواي توقف تاجر از پرداخت ديون) ج

  )م.د.آ.ق 21ماده . (شود شخص ورشكسته اقامه مياقامت محل 
دعواي اعسار اشخاصي كه به واسطة عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي بـه مـال خـود    ) د

طلبكـار  (قادر به پرداخت ديون يا هزينه دادرسي خود نباشند در دادگاهي كه دعواي اصلي 
  )م.د.آ.ق 24 ماده( .شود اقامه مي ،مطرح است )عليه معسر
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  :شودمخير بودن خواهان در انتخاب محل دادگاه صالح كه شامل موارد ذيل مي -2
هـا بـراي    اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يـا يكـي از آن  : گاه انتخاب اقامت) الف

دعـاوي  . اجراي تعهدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه خود انتخاب كـرده باشـد  
  .شود ه آن معامله در دادگاه آن محل رسيدگي ميراجع ب

به چند خوانـده   باشد هرگاه موضوع دعوا مربوط : ها، تعدد اموال غيرمنقول تعدد خوانده) ب
باشـد يعنـي منشـأ ادعـا     نيز غير قابل تجزيه  وهاي قضايي مختلف اقامت دارند  كه در حوزه
يا چند تن گندم كـه بـه چنـد نفـر      مانند مطالبة مبلغي وجه نقد بابت يك سند ،يكي باشد

محل اقامت يكي از آنان اقامـه كـرده و    تواند دعواي خود را در  خواهان مي ،اند مجتمعاً داده
صورتي كه ادعا راجع به اموال غيرمنقول  همچنين در .بقيه را نيز به آن دادگاه دعوت نمايد

توانـد بـه هريـك از     هان مياند، خوا هاي قضايي مختلف واقع شده متعددي باشد كه در حوزه
  )م.د.آ.ق 16ماده ( .هاي مزبور مراجعه نمايد هاي حوزه دادگاه

  .دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد) ج
دعاوي  در دعاوي بازرگاني و«: دارد ين دادرسي مدني مقرر مييآقانون  13كه ماده  چنان
تواند به دادگـاهي   خواهان مي ها ناشي شده باشد، وال منقول كه از عقود و قراردادراجع به ام

جا انجام  بايستي در آن آن واقع شده است يا تعهد مي  رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه
  .»شود

ضـابطه   دعاويي است كه از معامالت بازرگـاني ناشـي شـود و    ،مقصود از دعاوي بازرگاني
خواهان عـالوه بـر اقامـه دعـوا در دادگـاه       ،در اين دعاوي. انون تجارت استق تشخيص آنها،

محـل وقـوع قـرارداد يـا اجـراي       تواند در هر يك از دو دادگاه ديگر، مي ،محل اقامت خوانده
حكمت اين امر تسهيل امور بازرگاني است كه در پيشـرفت اقتصـادي    .تعهد اقامه دعوا كند

  .كند كشور نقش مهمي ايفا مي
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    11صالحيت در آيين دادرسي كيفريصالحيت در آيين دادرسي كيفري  ..44--33

توان به توانايي و شايستگي قانوني و نيز تكليـف مرجـع قضـايي، بـه      صالحيت كيفري را مي
اي كـه مراجـع تحقيـق     لـه  بنابراين نخستين مسأ. رسيدگي به يك دعواي كيفري تعبير كرد

صـورتي كـه   بايد به آن بپردازند، بررسي صالحيت خود جهت شروع به تحقيقات است و در 
  . خود را صالح به رسيدگي ندانند موظف به اصدار قرار عدم صالحيتند

  :هاي صالحيت كيفري عبارتند از برخي از ويژگي
منظور اين است كه مقررات مربوط به صالحيت، در : تاس ـ صالحيت ناظر به نظم عمومي1

خالف امـور  ليـل، و بـر   لت قضايي وضع شده اسـت و بـه همـين د    تر عدا جهت اعمال صحيح
توانند با توافـق يكـديگر از صـالحيت مرجـع      اي از موارد اصحاب دعوا مي حقوقي كه در پاره

به صالحيت، حتـي بـا     خاص عدول كنند، در امور كيفري عدم رعايت قواعد و مقررات راجع
توافق يكديگر، تجويز نشده است و ناديده گرفتن اين قواعد، جز در موارد اسـتثنايي مصـرح   

لـي را در   هـاي عـا   لـي، توسـط دادگـاه    ون، نقض حكم يا قرار صادره از سوي مراجع تـا در قان
  .بردارد

كليـه مراجـع كيفـري    : تكليف مراجع قضائي در خصوص رسـيدگي بـه صـالحيت خـود     -2
  .دقت صالحيت خود را بررسي كننده مكلفند، قبل از شروع به تحقيق و رسيدگي، ب

نظـر از ايـراد اصـحاب دعـوا      ده بايـد صـرف  كننـ  به عبارت ديگر، خـود مرجـع رسـيدگي   
لزوم  صالح بودن خود جهت رسيدگي را احراز كند و در صورت  ،)دادستان، شاكي و يا متهم(

به طريق اولي، آنگاه كه صالحيت از سوي يكي از . به اصدار قرار عدم صالحيت مبادرت ورزد
  .شتري مورد توجه قرار گيردله احراز آن با دقت بي اصحاب دعوا مورد ترديد قرار گيرد مسأ

                                                 
 . به بعد 46آشوري، دكتر محمد، منبع پيشين، ص . 1
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ايراد عـدم صـالحيت اختصـاص بـه     : قبول ايراد عدم صالحيت در كليه مراحل رسيدگي -3
مرحله بدوي رسيدگي ندارد و در تمام مراحل رسيدگي اعم از بدوي، استيناف و فرجام قابل 

  .اعالم است
ي، دريـايي و  هـا بـه مرزهـاي زمينـ     لـت  نكته ديگر اينكه، از ديدگاه حقوقي، حاكميت دو

نتيجه اعمال حاكميـت كيفـري يعنـي تعقيـب و بـه كيفـر        شود و در هوايي آنها محدود مي
. رسانيدن بزهكاران اصوالً نبايد نسبت به جرائم ارتكابي خارج از محدوده مرزها تسـري يابـد  

در . تخطي از اين اصل، مستقيماً منجر به تجاوز به قلمرو حاكميت ديگر كشورها خواهد شد
گردد و در اين خصوص، تعيـين   اصل صالحيت درون مرزي، مطرح مي  موقعيت، رعايتاين 

  . صالحيت مراجع كيفري داخلي واجد اهميت بسيار است
توان دريافت كه در بـين   وقتي جرمي اتفاق افتاد، به كمك قواعد مربوط به صالحيت مي

مـتهم و محاكمـه و    كليه مراجع كيفري موجود در كشور كدام يك بايد نسبت به تحقيق از
براي مثال وقتي اتهام خيانت به ميهن و جاسوسي به شخصي نسبت . مجازات او اقدام كنند

ها، اعم از عمومي و اختصاصي، شايستگي رسيدگي بـه   داده شد بايد ديد كدام يك از دادگاه
هـاي   هاي عمومي يا دادگـاه  چنانچه جرمي در صالحيت دادگاه). صالحيت ذاتي(آن را دارد 

اختصاصي، مثالً دادگاه انقالب باشد، باز هم بايد مشخص گردد كه دادگاه عمومي يا انقـالب  
هـاي شخصـي    سرانجام برخي ويژگـي ). صالحيت محلي(كدام نقطه از كشور بايد اقدام كند 

مرتكب اعم از موقعيت، سن، شغل و مسئوليت ممكن است موجب رسيدگي مرجـع خاصـي   
از بررسي اين امر كه كدام دادگاه ايراني صالح به رسيدگي اما قبل ). صالحيت شخصي(شود 

است بايد مشخص شود كه اصوالً رسيدگي به جرم ارتكابي در صالحيت مراجع كيفري ايران 
قرار دارد يا اين امر بايد توسط يك مرجع خارجي صورت پذيرد و يا چون قبالً توسـط يـك   

 .بل طرح در محاكم داخلي نيستمرجع خارجي مورد رسيدگي قرار گرفته است ديگر قا
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  صالحيت برون مرزي در قانون مجازات اسالميصالحيت برون مرزي در قانون مجازات اسالمي..11--44--33

در موارد ذيل، چنانچه حتي جـرم در خـارج از قلمـرو حاكميـت زمينـي، هـوايي و دريـايي        
  :جمهوري اسالمي ايران اتفاق بيافتد، مراجع كيفري ايران صالحيت رسيدگي دارند

شوند، اعم از اينكه بزه ارتكابي از  كشور مرتكب جرم مي در مورد ايرانياني كه در خارج از -1
صـالحيت   ،1قانون مجـازات اسـالمي يـا هـر جـرم ديگـري باشـد        5هاي مندرج در ماده  بزه

  .رسيدگي به مراجع داخلي واگذار شده است
در » ...هر ايراني كه در خارج ايران مرتكب جرمـي شـود   «گذار با استعمال عبارت  قانون

لت و سايرين و نيز نوع جرم ارتكابي  مجازات اسالمي، تفاوتي بين كارمندان دو قانون 7ماده 
  .قائل نشده است

در مواردي كه قسمتي از جرم در ايران ارتكاب يابد ولي نتيجه آن در خارج حاصل شود  
  )ا.م.ق 4ماده ( .هاي داخلي است و برعكس نيز، به طريق اولي، صالحيت رسيدگي با دادگاه

دزدي، معامله فحشـا   لمللي از قبيل قاچاق مواد مخدر، تروريسم، بچه ا د جرائم بيندر مور -2
لمللي مرتكب در هر كشوري يافـت شـود،    ا ربايي كه طبق قانون خاص يا عهود بين و هواپيما

هـاي ايرانـي    دادگـاه  ،گردد، چنانچه متهم در ايران دستگير شود در همان كشور محاكمه مي
مـاده  ( .و متهم طبق قانون مجازات اسالمي به كيفر خواهد رسيد صالحيت رسيدگي داشته

  )ا.م.ق 8

  صالحيت درون مرزي مراجع كيفريصالحيت درون مرزي مراجع كيفري..22--44--33

جرائمـي كـه در    هها و مراجع تحقيق موجود در كشور، صالح به رسيدگي به هم همه دادگاه
 بـه عبـارت ديگـر رسـيدگي بـه     . افتد نيسـتند  سطح كشور يا در حوزة قضايي آنها اتفاق مي
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جرائم، بايد بين مراجع رسـيدگي تقسـيم شـود و هـر يـك از آنهـا شايسـتگي و توانمنـدي         
ويژه با توجه به نوع اتهـام، را  ه هاي خاص، ب رسيدگي به تعدادي از جرائم يا جرائم با ويژگي

شود كه  بدين ترتيب، پس از وقوع و كشف جرم، اين پرسش اساسي و مهم مطرح مي. دارند
دادن تحقيقات مقدماتي و سرانجام محاكمه و رسيدگي توسط كدام يك تعقيب متهم، انجام 

پاسخ بـه ايـن پرسـش را بايـد در قواعـد      . از مراجع كيفري موجود در كشور بايد انجام شود
  .حاكم بر صالحيت مراجع كيفري داخلي، جستجو كرد

  ين دادرسي كيفريين دادرسي كيفريييصالحيت محلي در قانون آصالحيت محلي در قانون آ..33--44--33

ي عمومي و انقالب در امور كيفري در مبحث سوم از فصل دوم ها قانون آيين دادرسي دادگاه
ها فقط در حوزة قضايي محل مأموريـت خـود    پس از تذكر اين مطلب كه دادگاه ،)51ماده (

قضـايي    ها به حوزة كنند و به عبارت ديگر با تحديد اختيار رسيدگي دادگاه ايفاي وظيفه مي
قيق و رسيدگي را به شرح زير بيـان داشـته   محل مأموريت، جهات قانوني براي شروع به تح

  :است
  .جرم در حوزة قضايي آن دادگاه واقع شده باشد -1
جرم در حوزة قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزة قضايي آن دادگاه كشف يـا مـتهم    -2

  .در آن حوزه دستگير شده باشد
م در حـوزة آن  جرم در حوزه دادگاه ديگري واقع ولي متهم يا مظنـون بـه ارتكـاب جـر     -3

  .دادگاه مقيم باشد
هماننـد قـانون آيـين    (بدين ترتيب، مقنن ايراني در قانون آيين دادرسي كيفري جديـد  

ضوابط چهارگانة محل وقوع، محل كشف، اقامتگاه و محل  1)شمسي 1290دادرسي كيفري 
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. دستگيري را در تعيين صالحيت محلي مراجـع كيفـري عمـومي و انقـالب مـدنظر داشـته      
مـتهم  «: دارد مقرر مـي  54ايه حق تقدم براي محل وقوع جرم قائل شده است و در مادة النه

بـدين ترتيـب در   . »...شود كه جرم در حـوزة آن واقـع شـده اسـت     در دادگاهي محاكمه مي
مواردي كه جرمي خارج از حوزه قضايي دادگـاه واقـع شـده لـيكن در حـوزه آن كشـف يـا        

يـز در مـواردي كـه دادگـاه صـالحيت محلـي بـراي        آن دسـتگير شـود و ن    مرتكب در حوزة
دادگاه موظف است تحقيقات مقتضي و ضروري را بـه عمـل آورده و    ،رسيدگي نداشته باشد

  .به دادگاه محل وقوع جرم ارسال دارد) در صورت دستگيري(پرونده را همراه با متهم 
سبب  ،وع جرمبر صالحيت مرجع كيفري محل وق 1گذار و تأكيد رويه قضايي توجه قانون

شود كه دادگاه حوزه اقامت متهم را نيز مكلف به ارسال تحقيقات انجام شده نزد دادگـاه   مي
بـديهي اسـت در مـواردي كـه محـل وقـوع جـرم مشـخص نباشـد          . محل وقوع جرم بدانيم

دادسراي محل كشف مكلف است به تحقيقاتي كه شروع كرده تـداوم بخشـد تـا وقتـي كـه      
چنانچـه محـل وقـوع جـرم مشـخص نگـردد       . وع جرم معلوم شودتحقيقات ختم يا محل وق

  .2كند تعقيب را ادامه داده و سپس دادگاه اقدام به صدور رأي مي
با اين همه بايد گفت كه پس از محل وقوع جرم، محل دستگيري متهم در حقوق ايـران  

از حيـث  براي مثال، چنانچه جرائم ارتكـابي  . و در مرحله دوم در تعيين صالحيت مؤثر است
هاي عمـومي و انقـالب    قانون آيين دادرسي دادگاه 54مجازات از يك درجه باشد طبق ماده 
                                                 

ع محل وقـوع  انتزا«هيأت عمومي ديوان عالي كشور  30/3/1353مورخ  33موجب رأي شماره ه ب. 1
بزه از حوزه قضايي دادگـاهي كـه در حـال رسـيدگي اسـت موجـب نفـي صـالحيت از آن دادگـاه          

در . رسيدگي به جرائم بايد در دادگاهي باشد كه جرم در حوزه آن واقع شده است«و نيز » باشد نمي
 صورت وقوع جرم در حوزه قضايي استان پنجم، رسيدگي به آن در دادگـاه شهرسـتان بروجـرد كـه    

مـورخ   3837رأي وحـدت رويـه شـماره    . (»جزو حوزه قضايي استان ششم است وجهه قانوني ندارد
10/10/1335( 
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در امور كيفري، دادگاهي كه مرتكب در حوزة آن دستگير شده صالح بـه رسـيدگي خواهـد    
  . بود

هاي قضايي مختلف شـود در   وضيح اينكه متهم ممكن است مرتكب چند جرم در حوزهت
تـرين جـرم در    هايي كـه مهـم   قانون مذكور، در دادگاه 54صدر مادة صراحت ه اين صورت ب

ليكن چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجـازات  . حوزة آن واقع شده است محاكمه خواهد شد
در اين صورت . در يك درجه باشد، دادگاه محل دستگيري صالحيت رسيدگي خواهد داشت

عمـل آمـده باشـد،    ه ي محل وقوع جرائم بها چنانچه اقدامات تحقيقي به وسيله ساير دادگاه
همچنين، در موردي . هاي متشكله به دادگاه محل دستگيري متهم ارسال خواهد شد پرونده

كه يكي از اتباع ايران در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسـالمي ايـران مرتكـب جرمـي     
ل ي به عمـ شود، در صورت دستگيري در داخل كشور، در دادگاهي كه در حوزة آن دستگير

  .ر گيردآمده است بايد مورد محاكمه قرا
ي يهـاي قضـا    شويم در مواردي كه جرائم منتسب به مـتهم در حـوزه   در پايان يادآور مي

مختلف ارتكاب يافته ولي متهم دستگير نشده باشد، دادگاهي كه ابتـدائاً شـروع بـه تعقيـب     
  .1هم را خواهد داشتنموده، صالحيت رسيدگي به كلية جرايم ارتكابي از ناحيه مت

گـذار،   رغم اهميتي كه صالحيت محلي در رسيدگي به امور كيفـري داراسـت، قـانون   ه ب
صالحيت موازي، يا دي از قواعد عمومي ناظر به تعيين صالحيت عدول نموده و راوخود در م

و يـا تشـخيص ضـرورت عـدم     ) مسـتثنيات (گيـرد   براي مراجع متعدد رسيدگي در نظر مي
. نمايـد  ناظر به صالحيت محلي را، طي شرايطي، به مقامات قضايي واگذار ميرعايت مقررات 

  )الهحا(
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  مستثنيات قواعد صالحيت محلي مستثنيات قواعد صالحيت محلي ..44--44--33

به  ،1358هاي عمومي مصوب شهريورماه  اليحه قانوني تشكيل دادگاه 8ماده  1طبق تبصره 
هـاي   دگـاه جرايمي كه رسيدگي به آن در صالحيت ديوان كيفر كاركنان دولـت اسـت در دا  

جزايي مراكز استان رسيدگي خواهد شد و به كليه جرايم استانداران، فرمانداران و دارندگان 
هـاي جزايـي تهـران     هاي قضايي و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در داسرا و دادگـاه  پايه

  .شود رسيدگي مي
ك استان و هم هاي ي ك احاله پرونده را هم در درون دادگاه.د.آ.ق 62ماده : احاله پرونده

اي بـه   بيني نموده بدين ترتيب كه براي احاله پرونده از حـوزه  از استاني به استان ديگر پيش
درخواست رئيس حوزه قضـايي مبـدا و موافقـت شـعبه اول دادگـاه       ،حوزه ديگر يك استان

چنانچه پرونده از حوزه يك استان بـه حـوزه اسـتان    . تجديد نظر همان استان ضروري است
اله شود، بايد اين امر با تقاضاي رئيس حوزه قضايي مبـدا و موافقـت رئـيس ديـوان     ديگر اح

  :1موارد احاله عبارتند از. عالي كشور صورت پذيرد
  .اقامت بيشتر متهمان در حوزه دادگاه ديگر -1
دور بودن محل وقوع جرم از دادگاه صالح به نحوي كه دادگاه ديگربه علت نزديك بـودن   -2

  . بهتر بتواند رسيدگي كندبه محل واقعه 
ـ  64ماده  منظـور حفـظ نظـم و امنيـت، بـه      ه قانون مذكور عالوه بر موارد دوگانه فوق، ب

تشخيص رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل و پس از موافقت ديوان عـالي كشـور، پرونـده را    
  .    قابل احاله به مرجع قضايي ديگر دانسته است
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  11ع كيفريع كيفرينكاتي در خصوص صالحيت مراجنكاتي در خصوص صالحيت مراج..55--44--33

هاي عمـومي را   كه دادگاههاي عمومي و انقالب  قانون تشكيل دادگاه 3با عنايت به ماده  -1

صالحيت ذاتـي   صالح رسيدگي به كليه امور مدني و جزايي و امور حسبيه دانسته است، اوالً
هـا و بـه تبـع آنهـا قضـات       دادگـاه  ثانيـاً هاي حقوقي و كيفري از بين رفته است؛  بين دادگاه

نظر از اهميت جـرم و   حقيق صالحيت انجام دادن تحقيقات را در كليه موارد ارجاعي صرفت
االجرا شدن قانون مذكور صـالحيت ذاتـي    با اين همه و حتي با الزم. شدت اتهام وارده دارند

عمـومي و اختصاصـي و نيـز مراجـع نظـامي      ) اعم از تحقيق و رسيدگي(بين مراجع كيفري 
  . نان به قوت خود باقي استهمچ) جرائم خاص نظامي(
گـذار   هاي كيفري اصل بر صالحيت مراجع عمومي است و هرگاه كه قـانون  در رسيدگي -2

تكليف مرجع صالح جهت رسيدگي به جرمي را مشخص نكرده باشـد بايـد بـدون شـك بـه      
ماده چهـار قـانون اصـول تشـكيالت     . ها و مراجع تحقيق عمومي حكم كرد صالحيت دادگاه

استثنايي بودن مراجع اختصاصي را يـادآوري   ،به صراحت 3/4/1309حي مصوب عدليه اصال
محاكم اختصاصي آن است كه به هيچ امري حـق رسـيدگي نـدارد غيـر آنچـه      «. كرده است

گـذار در مـوارد اسـتثنايي ممكـن اسـت       بدين ترتيب قانون. »قانون صراحتاً اجازه داده است
در ايـن صـورت انجـام     ،اصي قرار داده باشدرسيدگي به جرمي را در صالحيت مراجع اختص

دادن تحقيقات مقدماتي مربوط به آن نيز در صالحيت دادسراها يـا قضـات مراجـع مـذكور     
است و بازپرسان و قضات تحقيق مراجع عمومي در مواجهـه بـا ايـن گونـه مـوارد نـاگزير از       

  . اصدار قرار عدم صالحيت به شايستگي مراجع اختصاصي و برعكس هستند
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، 11/2/1362، مصوب »هاي انقالب قانون حدود صالحيت دادسراها و دادگاه«به موجب  -3
هـاي   گانـه آن در صـالحيت دادسـراها و دادگـاه     رسيدگي به جرائم مندرج در بندهاي شش

انقالب، به عنوان بخشي از دادگستري جمهوري اسالمي ايران و زيرنظر شوراي عالي قضايي 
هـاي عمـومي و انقـالب مصـوب      االجـرا شـدن قـانون دادگـاه     مبـا تصـويب و الز  . قرار گرفت

دادسراي انقالب، همانند دادسراهاي عمـومي از سـازمان قضـايي حـذف و بـه       15/4/1373
اين قانون مقرر شد به تعداد موردنياز در مركز هر استان و نيـز منـاطقي كـه     5موجب ماده 

هـاي   تشخيص دهـد دادگـاه  ) يجانشين شوراي عالي قضاي(ضرورت آن را رئيس قوه قضائيه 
بـدين ترتيـب و بـا تصـويب     . انقالب تحت نظارت و رياست اداري حوزه قضايي تشكيل شود

هاي مذكور به عمل آمد و رياسـت اداري و نظـارت    قانون مذكور تحديداتي نسبت به دادگاه
  .   هاي انقالب مسجل شد رئيس دادگستري محل بر دادگاه

هاي  ر جرائمي كه صالحيت ذاتي رسيدگي به آنها به دادگاهقانون مذكو 5به استناد ماده 
  : انقالب محول شده به اين شرح است

  . االرض كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في -1
  . توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران و مقام معظم رهبري -2
ا اقـدام مسـلحانه و تـرور و تخريـب مؤسسـات بـه       توطئه عليه جمهوري اسالمي ايران ي -3

  . منظور مقابله با نظام
  . جاسوسي به نفع اجانب -4
  . كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر -5
  . قانون اساسي 49دعاوي مربوط به اصل  -6

هـاي عمـومي و انقـالب تحقيقـات      االجرا شدن قانون اصالح قانون تشكيل دادگـاه  با الزم
هاي انقـالب اسـت از سـوي دادسـراي عمـومي و       جرائمي كه در صالحيت دادگاه ،مقدماتي
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رسـيدگي بـه   ) 1381(اصـالحي   4آيد و با آنكه طبق تبصره مـاده   انقالب محل به عمل مي
) تعدد قاضـي (هاي كيفري استان  اتهاماتي كه مجازات قانوني آنها اعدام است بايد در دادگاه

اظهار داشـته اسـت    30/10/1382رأي وحدت رويه مورخ به عمل آيد ديوان عالي كشور در 
هاي انقـالب اسـالمي    الذكر منصرف از موارد صالحيت ذاتي دادگاه فوق 4كه مقررات تبصره 

هـاي   ديوان عالي كشور كه رسيدگي را در صالحيت دادگـاه  31است و رأي صادره از شعبه 
  . ي كرده استانقالب اسالمي دانسته است منطبق با موازين و مقررات تلق

افـراد نيروهـاي مسـلح بـه مناسـبت نـوع اشـتغال و        گونه كه قبًال نيز عنوان شد،  همان -4

وظايفي كه بر عهده دارند ناگزير از رعايت موازين و مقررات خاصي هسـتند كـه در صـورت    
ي موضـوعيت  لشوند كه براي شهروندان معمـو  ناديده گرفتن آن مقررات مرتكب جرائمي مي

هذا، طبيعي است كه رسيدگي به اين گونه جرائم را مراجع  علي. گردد تلقي نمينداشته جرم 
  .خاص نظامي بر عهده دارند

  11اختالف در صالحيتاختالف در صالحيت  ..55--33

  تشخيص صالحيت تشخيص صالحيت   ..11--55--33

تشخيص صـالحيت يـا عـدم    « م.د.آ.ق 26به موجب ماده   :مرجع تشخيص صالحيت -1
. »...ه است با همـان دادگـاه اسـت   صالحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شد

بنابراين دادگاه در رسيدگي به دعوا يا امري كه در آن مطرح شده، نياز بـه كسـب اجـازه از    
البتـه تشـخيص   . كنـد  مرجع و مقامي ندارد و اگر خود را صالح تشخيص دهد، رسيدگي مي

ادره از در حقيقت، چنانچـه رأي صـ  . باشد دادگاه در خصوص صالحيت، غيرقابل نظارت نمي

                                                 
 . به بعد 407، منبع پيشين، ص ...شمس، دكتر عبدا. 1
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تجديدنظر، (دادگاهي كه خود را صالح تشخيص داده و به دعوا رسيدگي نموده قابل شكايت 
بوده و مورد شكايت قرار گيرد، مرجع شكايت، در حدود مقررات، تشخيص دادگاه ...)  فرجام

صادر كننده رأي در خصوص صالحيت را نيز بررسي كرده و ممكن است آن را تأييد و يا به 
  . در حدود مقررات، رأي صادره را حسب مورد، فسخ يا نقض نمايد همين علت،

دانسته اما ايـن  » همان دادگاه«را با » دادگاه«مزبور، تشخيص صالحيت  26اگرچه ماده 
  . قاعده به ساير مراجع قضاوتي نيز قابل تسري است

 منـاط صـالحيت تـاريخ   ... « م.د.آ.ق 26به موجب قسمت اخيـر مـاده    :مناط صالحيت -2

بنـابراين در تمـام   . »تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خالف آن مقرر شـده باشـد  
شود، چنانچه پـس از تـاريخ    مواردي كه صالحيت دادگاه براساس اقامتگاه خوانده تعيين مي

و ثبت آن، خوانده محـل اقامـت خـود را تغييـر      صالحتقديم دادخواست به دفتر كل دادگاه 
  . دادگاهي كه در تاريخ مزبور صالح بوده، نخواهد داشت دهد، تأثيري در صالحيت

دادخواست مزبور حتي اگر ناقص تقديم شده باشد، چنانچه در مهلت مقرر كامـل شـود،   
شود كـه   تغيير قلمرو دادگاه، پس از تقديم دادخواست نيز موجب نمي. داراي همان اثر است

بنابراين چنانچه براي مثال، . دهددادگاه صالحيت خود را نسبت به دعاوي پيشين از دست ب
خوانده در زمان تقديم دادخواست، مقيم محلـي بـوده كـه در حـوزه دادگـاه صـالح مرجـع        

آن محل از حوزه قضايي مزبور جدا شده  ،دادخواست قرار داشته و پس از تقديم دادخواست
رسـيدگي   و در حوزه قضايي ديگري قرار گرفته، دادگاه مرجع دادخواست، مانند گذشته، در

ـ االصـول بايـد قا   همچنين در صورت تعدد مراجع بدوي، علـي . به آن دعوا صالح است ل بـه  ئ
توانـد ترتيـب ديگـري مقـرر      گذار مي البته در هر يك از موارد مزبور، قانون. ترتيب مزبور بود

براي مثال، اگرچه در اينجا، بحث صالحيت به مفهوم دقيـق  . نمايد كه بايد به آن عمل شود
باشد اما با توجه به سياق عبارات ماده واحده قانون تشكيل دادگـاه خـانواده    مطرح نميواژه 
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را از ساير شعب دادگاه عمومي سلب نمـوده، بايـد   » دعاوي خانواده«به » حق رسيدگي«كه 
ل بر اين بود كه با تخصيص شعبه دادگاه عمومي به امـور خـانواده، سـاير شـعب دادگـاه      ئقا

طروحه مربوط به اين دادگاه را با صدور قرار امتناع از رسـيدگي، از  عمومي مكلفند دعاوي م
اما عكس اين امر، به علت عدم تصريح قانوني صادق . طريق رئيس كل به اين دادگاه بفرستد

نيست و بنابراين شعبه تخصيص يافته به دعاوي مزبور بايد بـه سـاير دعـاوي كـه تـا تـاريخ       
  . نيز رسيدگي نمايد م.د.آ.ق 26ماده تخصيص به آن ارجاع شده با توجه به 

گـذار،   پس از تقديم دادخواست به مرجع صالح تا پيش از صدور حكم، ممكن است قانون
دعواي مطروحه را از صالحيت ذاتي مرجع مزبور خارج نموده و در صالحيت مرجع ديگـري  

غيرصـالح شـده،    در اينجا با توجه به اينكه ادامه رسيدگي در مرجع مزبور كه ذاتاً. قرار دهد
باشد، چنين مرجعي بايد با صدور قرار عـدم صـالحيت، پرونـده را بـه      خالف قواعد آمره مي

بينـي   گـذار خـالف آن را پـيش    مرجعي كه سپس صالح اعالم شده، بفرستد مگر اينكه قانون
  . نمايد

را تاريخ تقديم دادخواست اعـالم  » دادگاه«در هر حال اگرچه نص مزبور مناط صالحيت 
  . موده اما اين قاعده به تمامي مراجع قضاوتي قابل تسري استن

  مفهوم اختالف در صالحيت و انواع آن مفهوم اختالف در صالحيت و انواع آن   ..22--55--33

در صـورتي كـه دادگـاه    « م.د.آ.ق 27بـه موجـب مـاده    : مفهوم اختالف در صالحيت -1
كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عـدم صـالحيت، پرونـده را بـه      رسيدگي

اليه مكلف است خارج از نوبت نسـبت بـه    دادگاه مرجوع. نمايد دار ارسال مي صالحيتدادگاه 
صالحيت اظهارنظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم صالحيت را نپـذيرد، پرونـده را جهـت حـل     

بنابراين با توجه به سياق عبارات اين مـاده، بايـد   . به مرجع حل اختالف بفرستد» ...اختالف 
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اليه خود را صالح بداند، مكلف است بـه دعـوا رسـيدگي     دادگاه مرجوعگفت كه اوالً چنانچه 
هاي مختلف و از  شود؛ حتي اگر دادگاه كند و اختالف در صالحيت در اين صورت محقق نمي

شـود كـه دادگـاه     ثانياً اختالف در صالحيت در صـورتي محقـق مـي   . حوزه دو استان باشند
بدين معني كه دادگاه اول را صـالح تشـخيص    ،»ادعاي عدم صالحيت را نپذيرد«اليه  مرجوع

اليه خـود را صـالح ندانـد ولـي در      بنابراين به موجب نص مزبور، چنانچه دادگاه مرجوع. دهد
عين حال ادعاي عدم صالحيت دادگاه اول را بپذيرد و دادگاه سومي را صالح تشخيص دهد، 

رستد و از فرسـتادن پرونـده بـه    بايد پرونده را با صدور قرار عدم صالحيت، به دادگاه سوم بف
  . مرجع حل اختالف خودداري نمايد

اختالف در صالحيت به نفيي و اثباتي : انواع اختالف در صالحيت و ترتيب حل آن  -2

  . شود اين دو نوع اختالف و ترتيب حل آنها به ترتيب بررسي مي. قابل تفكيك است
، دادگـاهي كـه   نه كه عنوان شدگو هما :اختالف نفيي در صالحيت و ترتيب حل آن.الف

اگر خود را صالح نداند، با صدور قـرار عـدم صـالحيت، پرونـده را بـه       ،دعوا در آن اقامه شده
اليـه، چنانچـه ادعـاي عـدم      دادگـاه مرجـوع  . فرستد دهد مي دادگاهي كه صالح تشخيص مي

در صـالحيت  ، اخـتالف  )داند يعني دادگاه صادر كننده قرار را صالح مي(صالحيت را نپذيرد 
اين . داند رسيدگي نميبنابراين، دو دادگاه مزبور هيچ يك خود را صالح به . محقق شده است

اليه بايد پرونده را به مرجـع حـل    در اين صورت دادگاه مرجوع. صالحيت است اختالف نفي
 29مـاده  (مرجع حل اختالف، خارج از نوبت به موضـوع رسـيدگي نمـوده    . اختالف بفرستد

رأي . فرسـتد  مرجع صالح را تعيين و پرونده را جهت رسـيدگي بـه آن مرجـع مـي     ،)م.د.آ.ق
هـاي اخيـر    قسـمت . (باشد االتباع مي مرجع حل اختالف در خصوص تشخيص صالحيت الزم

  ) م.د.آ.ق 28و  27مواد 
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اخـتالف در صـالحيت در صـورتي    : اختالف اثباتي در صالحيت و ترتيب حـل آن  .ب
يـا  (مرجع مطرح شود و هر دو ) يا چند(دي در دو حعوا يا امر واشود كه د اثباتي شمرده مي

رغم آگاهي از طـرح امـر در    خود را صالح دانسته و از صدور قرار عدم صالحيت، علي) همگي
آيين ترتيب حل اختالف اثباتي كه نسبتاً نادر است، در قانون . ساير مراجع، خودداري نمايند

 28توان نظر داد كه با توجه به ماده  حال حاضر مي در. بيني نشده است پيش دادرسي مدني
كننده به دعواي واحد مكلفنـد پـس از آگـاهي،     ، مراجع رسيدگيم.د.آ.ق 103و مالك ماده 

با توجـه بـه مـالك    . مراتب را جهت تعيين مرجع صالح، به مرجع حل اختالف اعالم نمايند
بديهي است . مزبور را آگاه نمايند ، اصحاب دعوا و وكال مكلفند مراجعقانون مزبور 103ماده 

  . يابد دانند، تا حل اختالف ادامه مي رسيدگي در مراجع مزبور كه خود را صالح مي

  مراجع حل اختالف در صالحيت مراجع حل اختالف در صالحيت   ..66--33

بيني گرديده كـه   ، دو مرجع حل اختالف پيشانون آيين دادرسي مدنيقبا توجه به مقررات 
باشند و هر يك حسب مـورد، بـه ايـن امـر      تان ميديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر اس

آنكـه اخـتالف در صـالحيت     در عين حال ديوان عالي كشور در مواردي، بي. نمايند اقدام مي
  .   نمايد محقق شود، مرجع صالح را تعيين مي

  توسط ديوان عالي كشورتوسط ديوان عالي كشور  حل اختالف حل اختالف   ..11--66--33

ع حل اختالف تعيين نموده كه در گذار، در مواردي ديوان عالي كشور را به عنوان مرج قانون
  . گيرد اينجا مورد بررسي قرار مي

  هاي حوزه قضايي دو استان  اختالف در صالحيت بين دادگاه )الف
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در . هاي دو حوزه قضايي از دو استان باشـد  اختالف در صالحيت ممكن است بين دادگاه
  . عرض يا غيرهم عرض باشند هاي مزبور هم اين صورت ممكن است دادگاه

هاي عمـومي دو حـوزه    چنانچه اختالف در صالحيت بين دادگاه: عرض هاي هم دادگاه) ب
، در صـالحيت ديـوان   م.د.آ.ق 27قضايي از دو استان باشد، حل آن، به موجب تبصره مـاده  

هـاي انقـالب از حـوزه دو اسـتان و      حل اختالف در صالحيت بين دادگـاه . عالي كشور است
هاي تجديدنظر دو استان نيز بـه موجـب نـص     دو استان و دادگاه هاي نظامي از حوزه دادگاه

در صـورتي كـه اخـتالف    «در حقيقت به موجب ايـن نـص   . مزبور با ديوان عالي كشور است
هاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد، مرجع حل اختالف بـه ترتيـب    صالحيت بين دادگاه

  . »باشد ياد شده، ديوان عالي كشور مي
هـاي   حل اخـتالف در صـالحيت بـين دادگـاه     :عرض ي مختلف و يا غيرهمها دادگاه) پ

هرگـاه بـين   «بنـابراين  . مختلف دو حوزه قضايي از يك استان نيز با ديوان عالي كشور است
پرونده بـراي  ... هاي عمومي، نظامي و انقالب در مورد صالحيت، اختالف محقق شود  دادگاه

  )م.د.آ.ق 28ماده . (»واهد شدحل اختالف به ديوان عالي كشور ارسال خ
هاي مختلف از حـوزه قضـايي دو اسـتان باشـند، بـه       مرجع حل اختالف، چنانچه دادگاه

  . طريق اولي ديوان عالي كشور است
همچنين در صورتي كه اختالف در صالحيت بين دادگـاه بـدوي حـوزه يـك اسـتان بـا       

 م.د.آ.ق 27جب تبصره ماده دادگاه تجديدنظر حوزه استاني ديگر محقق شود، حل آن به مو
  . با ديوان عالي كشور است

  هاي مختلف از حوزه قضايي يك استان هاي مختلف از حوزه قضايي يك استان   اختالف در صالحيت بين دادگاهاختالف در صالحيت بين دادگاه  ..22--66--33
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هاي عمومي، نظامي و انقـالب حـوزه    ، چنانچه بين دادگاهم.د.آ.ق 28با توجه به اطالق ماده 
بنابراين . عالي كشور است يك استان نيز اختالف در صالحيت محقق شود، حل آن با ديوان

چنانچه براي مثال، دادگاه عمومي حوزه يك استان به صالحيت دادگاه انقالب و يـا نظـامي   
اليـه ادعـاي عـدم صـالحيت را      همان استان قرار عدم صالحيت صادر كند و دادگاه مرجـوع 

عالي ديوان . نپذيرد، اختالف در صالحيت محقق گرديده و حل آن با ديوان عالي كشور است
اي، حل اختالف در صالحيت بين دادگاه كيفري استان و دادگاه  رويه تكشور، در رأي وحد

ايـن ترتيـب   . 1اطفال از يك استان را نيز در صالحيت ديوان عالي كشور اعالم نمـوده اسـت  
  . مزبور است 28منطبق بر نص ماده 

  ستان اختالف در صالحيت بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر ا )الف
در مـورد صـالحيت اخـتالف    ... هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگـاه تجديـدنظر اسـتان    «

  . )م.د.آ.ق 30ماده (» االتباع است الزم) ديوان عالي كشور(نظر مرجع عالي ... شود
بنابراين، چنانچه دادگاه تجديدنظر استان به صـالحيت ديـوان عـالي كشـور قـرار عـدم       

وان عـالي كشـور خـود را صـالح ندانـد و پرونـده را بـه دادگـاه         صالحيت صادر نمايـد و ديـ  
  . تجديدنظر استان بفرستد، اين دادگاه مكلف به تبعيت است

  اختالف در صالحيت بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري )ب
مرجع حل اختالف در صالحيت بـين شـعب   «قانون ديوان عدالت اداري  46به موجب ماده 
اجع قضايي، پس از كسب نظر مشاوران ديوان عدالت، ديـوان عـالي كشـور    ديوان و ساير مر

بنابراين چنانچه بين ديوان عدالت اداري از يك طرف و دادگاه عمـومي، تجديـدنظر   . »است

                                                 
هيأت عمومي ديوان عالي كشور، روزنامه رسمي شماره  5/2/1385-686رأي وحدت رويه شماره . 1

  .17/3/1385مورخ  17847
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استان، دادگاه انقالب و يا دادگاه نظامي از طرف ديگر، اختالف در صالحيت محقق شود حل 
  . آن با ديوان عالي كشور است

  نمايد ردي كه ديوان عالي كشور مرجع صالح را تعيين ميموا )پ
اين احتمال وجود دارد كه دادگاه عمومي، انقالب و يا نظامي در رسيدگي به دعوا يـا امـري   
كه در آن مطرح گرديده، با اعتقاد به صالحيت مراجع غيردادگستري از خود نفي صـالحيت  

اي از قـوانين   قانون اصالح پـاره  16ماده  و م.د.آ.ق 28در اين صورت به موجب ماده . نمايند
اند، ممنـوع بـوده و    ، از ارسال مستقيم پرونده به مرجعي كه صالح تشخيص دادهدادگستري

بنابراين چنانچـه هـر   . بايد آن را براي تعيين مرجع صالح به ديوان عالي كشور ارسال نمايند
كــه از مراجــع قضــايي يــك از ســه دادگــاه مزبــور، بــراي مثــال، بــه صــالحيت اداره ثبــت 

غيردادگستري است از خود نفي صالحيت نمايند، بايد پرونده را جهت تعيين مرجـع صـالح   
مـورخ   660ترتيـب مزبـور، در رأي وحـدت رويـه شـماره      . به ديوان عـالي كشـور بفرسـتند   

  . 1هيئت عمومي ديوان عالي كشور تأييد شده است 19/1/1382
هـاي   براي تعيين مرجـع صـالح، چنانچـه دادگـاه     فرستادن پرونده به ديوان عالي كشور،

  . مزبور و مراجع غيردادگستري همزمان به امر واحدي رسيدگي نمايند نيز الزامي است
  نمايد  مواردي كه دادگاه تجديدنظر استان حل اختالف مي )ب

                                                 
هاي عمومي و انقالب و نظامي از حيث درجه برابرند، بنابراين در صورت حدوث اخـتالف   دادگاه«. 1

هـاي عمـومي و انقـالب در     قانون آيين دادرسي دادگاه 28مورد صالحيت بر طبق ماده بين آنها در 
هـا بـه صـالحيت مراجـع      و هرگـاه ايـن دادگـاه   . نمايد امور مدني ديوان عالي كشور حل اختالف مي

غيرقضايي از خود نفي صالحيت كنند و يا خود را صالح بدانند به لحاظ برتري اعتبـار قضـايي آنهـا    
اجع غيرقضايي نيازي بـه حـدوث اخـتالف نبـوده و پرونـده مسـتقيماً بـراي تشـخيص         نسبت به مر

بنا به مراتب رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور كه بـا  . شود صالحيت به ديوان عالي كشور ارسال مي
؛ مجموعه قوانين روزنامه رسمي كشور، سال »...اين نظر مطابقت دارد صحيح و خالي از اشكال است

  .263، ص 1382
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قانونگذار، در مواردي دادگاه تجديدنظر استان را مرجع حـل اخـتالف در صـالحيت اعـالم      
  . گيرد اين موارد به ترتيب اهميت مورد بررسي قرار مي. است نموده

  عرض حوزه قضايي استان  هاي هم اختالف در صالحيت بين دادگاه) 1
هاي عمومي از حوزه يك استان اختالف در صـالحيت محقـق شـود،     چنانچه بين دادگاه

بـه اطـالق مـاده    با توجه ) م.د.آ.ق 27ماده . (حل آن با دادگاه تجديدنظر همان استان است
بايـد نظـر داد كـه مرجـع حـل       م.د.آ.ق 28 ه، مفهوم تبصره آن و نيز شيوه انشاي مادمزبور

هاي انقالب يك حوزه استان نيز دادگـاه تجديـدنظر    اختالف در صالحيت محلي بين دادگاه
، عالوه بر مزبور 28، مفهوم تبصره آن و شيوه انشاي ماده 27اطالق ماده . همان استان است

هـاي نظـامي حـوزه     ن مؤيد اين نظر است كه حل اختالف در صالحيت محلي بين دادگاهاي
هـاي مـورد    يك استان نيز با دادگاه تجديدنظر همـان اسـتان اسـت، اگرچـه طـرح پرونـده      

  . هاي نظامي، در دادگاه تجديدنظر استان به سبب ديگر ممنوع است رسيدگي در دادگاه
  دوي و دادگاه تجديدنظر استان اختالف در صالحيت بين دادگاه ب )2

در صورتي كه بين دادگاه تجديدنظر اسـتان و دادگـاه بـدوي حـوزه قضـايي همـان اسـتان        
، نظـر  م.د.آ.ق 30و صراحت ماده  27اختالف در صالحيت حادث شود، با لحاظ تبصره ماده 

دادگـاه  بنـابراين چنانچـه بـين    . االتباع است دادگاه تجديدنظر استان در مورد صالحيت الزم
عمومي و يا دادگاه انقالب حـوزه اسـتاني بـا دادگـاه تجديـدنظر همـان اسـتان اخـتالف در         

. االتبـاع اسـت   صالحيت محقق شود، نظر دادگاه تجديدنظر اسـتان در مـورد صـالحيت الزم   
بـا دادگـاه تجديـدنظر اسـتان متصـور      ) يك يـا دو (اختالف در صالحيت بين دادگاه نظامي 

  . باشد نمي
  وارد ساير م )ج
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گذار تقريباً تمـامي مـوارد اخـتالف در     توجه به مطالب مطروحه مؤيد اين امر است كه قانون
را تصور و راه حل و تكليف آن ) قضايي و اداري(صالحيت و يا نفي صالحيت مراجع قضاوتي 

از جملـه مـوردي كـه    . رسد اما در مواردي قانون ساكت به نظر مي. نموده است  بيني را پيش
، بـه  )اداره ثبـت (هاي عمومي، انقـالب، نظـامي و يـا مراجـع قضـايي غيردادگسـتري        دادگاه

صالحيت مراجع اختصاصي و بدوي اداري بـراي مثـال هيئـت حـل اخـتالف ماليـاتي و يـا        
ديوان عـالي  . كميسيون ماده صد، از خود نفي صالحيت كنند، تكليفي تعيين نگرديده است

. 1، تكليف را در مواردي، مشخص نموده است19/1/1382كشور، در رأي وحدت رويه مورخ 
در ساير موارد، بايد پذيرفت كـه مرجـع غيرصـالح از رسـيدگي بـه دعـوا يـا امـر مطروحـه          

  . آن را در مرجع صالح اقامه كند) يا درخواست كننده(كند تا خواهان  خودداري مي
يسـيون  مانند هيئت حـل اخـتالف ماليـاتي، كم   (هرگاه مراجع اختصاصي و بدوي اداري 

از خود نفي صالحيت نموده و ديوان عدالت اداري را صالح بداننـد بايـد پرونـده را    ) ماده صد
در صورتي كـه اخـتالف در صـالحيت بـين خـود      . مستقيماً به ديوان عدالت اداري بفرستند

مراجع اختصاصي و بدوي اداري، محقق شود، حل آن طبق اصول بايد با ديوان عدالت اداري 
ت اختالف در صالحيت بين ديوان عدالت اداري و هر يك از مراجع اختصاصي در صور. باشد

  . االتباع است و بدوي اداري، نظر ديوان عدالت اداري در خصوص صالحيت الزم

  خالصهخالصه

                                                 
اند كه  هاي عمومي، انقالب و نظامي مكلف شمرده شده ، دادگاه660در رأي وحدت رويه شماره . 1

دانند، براي  مي» مراجع غيرقضايي«دعوا يا امري را كه نزد آنها مطرح شده و آن را در صالحيت 
روزنامه  مجموعه قوانين. ، به ديوان عالي كشور بفرستند)تشخيص صالحيت(تعيين مرجع صالح 
  . 263، ص1382رسمي كشور، سال 
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صالحيت عبارت است از تكليف و حقي كه مراجع قضاوتي اعـم از قضـايي يـا اداري جهـت     
بنابراين هـر مرجـع   . باشند كم قانون دارا ميرسيدگي به دعاوي، شكايات و امور خاص، به ح

ـ    موجـب قـانون در   ه قضاوتي در صورتي اختيار و تكليف رسيدگي به امري را داراسـت كـه ب
  .  قلمرو صالحيت آن قرار داده شده باشد

بايست به مرجعي كه شايستگي رسيدگي بـه آن را دارد،   شخص در مقام اقامه دعوي مي
ا بايد مرجع قضاوتي كه ذاتاً صالح است مشخص شود و در مرحله بنابراين ابتد. مراجعه نمايد

بايست بين مراجعي كه از نظر ذاتي صالحند، مرجعي كه صالحيت نسبي  االصول مي بعد علي
بـر ايـن اسـاس، بـراي     . در رسيدگي به دعوا يا امر مورد نظر را دارد، مشخص و معين شـود 

كم قانون شايستگي و تكليف رسيدگي تشخيص مرجع قضاوتي صالح، يعني مرجعي كه به ح
) مطلق(به دعوا يا شكايت يا امر مورد نظر را دارد، بايد قواعد صالحيت از دو نقطه نظر ذاتي 

در اين ميان، اين امكان وجـود دارد كـه دو يـا چنـد مرجـع      . و نسبي مورد توجه قرار گيرد
ا غيرصالح اعالم نماينـد  مختلف در رسيدگي به امر موردنظر همگي خود را صالح و يا خود ر

شود كه مفهوم و مراجـع صـالح در    كه در اين صورت مسأله اختالف در صالحيت مطرح مي
  . حل اين اختالف مورد بررسي قرار خواهند گرفت

  خودآزماييخودآزمايي

   ؟صالحيت را تعريف كنيد -1
   ؟صالحيت ذاتي يا مطلقه را با توجه به صنف، نوع و درجه توضيح دهيد -2
   ؟صالحيت ذاتي را شرح دهيدخصوصيات  -3
   ؟صالحيت نسبي را تعريف كنيد -4
   ؟خصوصيات صالحيت نسبي را بيان كنيد -5
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   ؟موارد مستثني از صالحيت نسبي را بنويسيد -6
   ؟ها را شرح دهيد اصل كلي در صالحيت نسبي دادگاه -7
   ؟هاي صالحيت كيفري را به طور مختصر شرح دهيد ويژگي -8
   ؟صالحيت محلي مراجع كيفري عمومي و انقالب را بيان نماييدنحوه تعيين  -9

   ؟موارد احاله پرونده را بنويسيد -10



4 

   چهارمفصل 
مأمورين قضايي و ضابطين 

  دادگستري
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 ...مأمورين قضايي و 

  اهداف اهداف 

   :باشد هدف از مطالعه اين فصل، آشنايي با مطالب زير مي
  تعريف مأمورين قضايي .1
  امتيازات مأمورين قضايي .2
  هاي مأمورين قضايي محدوديت .3
  ظامي مقامات قضاييهاي مدني، كيفري و انت مسئوليت .4
  تعريف ضابطين دادگستري .5
  تقسيم ضابطين دادگستري به ضابطين عام و خاص .6
  وظايف ضابطين در جرائم مشهود و غيرمشهود .7
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  مأمورين قضايي مأمورين قضايي بندي بندي   و تقسيمو تقسيمتعريف تعريف   ..11--44

، مـأمورين  1دانـان  قانون تعريف مشخصي از مأمورين قضايي نكرده است ولي بعضي از حقوق
و يا خدمتگزاراني دانسته كه به نام دولت يا جامعـه و احقـاق حقـوق     قضايي را مستخدمين

دانان دارندگان رتبه قضايي را  اي ديگر از حقوق كنند و عده مردم و اجراي عدالت خدمت مي
 ،دانند مي) قاضي(مأمور قضايي ) دهند اي كه انجام مي نظر از هدفي كه دارند و وظيفه صرف(

هـاي دولتـي و غيـر آن     ال داشته و يا به خدمت در ساير سازماناعم از آنكه به امر قضا اشتغ
مشغول باشند و به عبارت ديگر در تعريف اول اشتغال به امر قضا كمال اهميت را دارد و در 

ر بـه نظـر   تكه در عمل تعريف اخير معتبر. تعريف دوم صرف داشتن رتبه قضايي كافي است
  . 2رسد مي

  : شوند مي مأمورين قضايي به دو دسته تقسيم
اي از مأمورين قضايي متصدي تميز حق از باطل و داراي اختيـار بـزرگ حكومـت     عده) الف

  . گويند باشند كه به آنها حاكم يا قاضي و به اصطالح جديد دادرس مي مي) قضاوت(
هـا   اي ديگر مأمور حفظ قـانون و تعقيـب حـق و عـدالت خـواهي بـوده و از دادگـاه        عده) ب

) پاركـه (كنند و به آنها صاحب منصبان دادسـرا   و اجراي قوانين را ميدرخواست احقاق حق 
  . ها و داديارها گويند، مانند دادستان مي

كننـد،   باشند و نشسته انجـام وظيفـه مـي    دار مقام شامخ قضاوت مي دسته اول كه عهده
  . دادرسان يا مأمورين قضايي نشسته نام دارند

                                                 
 .150دفتري، دكتر متين، آيين دادرسي مدني، جلد اول، ص . 1
 .132غفاري، جليل، منبع پيشين، ص . 2
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كردنـد يعنـي    سابقاً ايستاده بيـان ادعـا مـي    ،تودسته دوم كه به احترام مقام شامخ قضا
و يا بازپرس كه بدين جهت آنان را مأمورين ) صاحب منصبان دادسرا(ها و داديارها  دادستان

  . گويند قضايي ايستاده مي
الذكر دسته سـومي هـم وجـود دارد كـه      بنا به تعريف دوم عالوه بر مأمورين قضايي فوق) ج

شوند، در  شرايط و صفات و صالحيت مربوط به آن استخدام ميگرچه براي امور قضايي و با 
دهند و يا به عنوان مشاور حقوقي يا مأموريت، بـه خـدمت در    عمل خدمت اداري، انجام مي

  . 1هاي دولتي مشغولند ساير سازمان

  مأمورين قضاييمأمورين قضاييهاي هاي   و محدوديتو محدوديتامتيازات امتيازات   ..22--44

  امتيازات مأمورين قضاييامتيازات مأمورين قضايي  ..11--22--44

صـد و شصـت و چهـارم قـانون اساسـي       به موجب اصل يك: قضات  قاعده منع تغيير -1
توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يـا تخلفـي كـه     قاضي را نمي«

موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضـاي او محـل خـدمت يـا     
م رئيس قـوه قضـاييه پـس از    سمتش را تغيير دارد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه، با تصمي

به عبارت ديگر دادرسان نه تنها تـابع  » ...مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل 
توانـد نسـبت بـه     اراده مطلقه قوه مجريه نيستند بلكه رئيس قوه قضاييه نيز به سادگي نمـي 

ن مصـلحت  تغيير وضعيت قضات اقدام كند و در صورتي كه مصلحت نيز اقتضا كند بايـد ايـ  
دقيقاً و صريحاً و منجراً معلوم شود و منفصل يا معلق كردن قاضي يا تغيير شغل او هم بايـد  

  . مطابق ترتيب و شرايطي باشد كه قانون مقرر كرده است
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باشد  اعمال اين قاعده به منظور تأمين استقالل قضات و مصونيت آنان از اعمال نفوذ مي
نيز بدين جهت است كه اين استقالل نبايد تـا بـدان   قانون اساسي  164و قسمت اخير اصل 

حد توسعه يابد كه نشود قضات ناشايسته را كه داراي سوء شهرت يا رفتـار و اعمـال منـافي    
باشند به نحوي كه منافي با مصـالح   حيثيت و شئون قضايي و يا انحرافات سياسي مضره مي
  . ه قضايي باشد تغيير دادعاليه قوه قضاييه و يا باعث عدم اعتماد مردم به دستگا

ترفيع از نظر لغوي به معناي ارتقاء و فرا رفـتن از رتبـه   : ترفيع قضات: ترفيع قضات  -2
هـاي   ها و دادسـراها و قضـات دادگـاه    ترفيع همه قضات دادگاه. پايين به رتبه باالتر را گويند

ارتقاء يه است و عمومي و انقالب طبق ضوابط قانوني با حكم صادره از طرف رئيس قوه قضاي
گروه شغلي و تغيير مقام قضـات كـه بـا در نظـر گـرفتن سـوابق تجربـي در امـور قضـايي،          

موجـب ضـوابط   ه ب ،گيرد تحصيالت، ارزشيابي و توانايي آنان در انجام امور محوله صورت مي
هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات  نامه تعيين گروه مقرر در آيين

  . رئيس قوه قضاييه خواهد بود 11/9/1387مصوب 
موضوع ترفيع بدان جهـت اهميـت دارد كـه اگـر قاضـي از اسـتقالل برخـوردار و داراي        

در به ويژه  ،مصونيت باشد ولي از مزاياي مادي محروم باشد چه بسا كه انحرافاتي ايجاد كند
  . ها در اختيار قوه مجريه باشد اعطاي رتبه صورتي كه

ت است كه ترفيع قضات جزو وظايف رئيس قوه قضاييه قرار گرفتـه اسـت كـه    بدين جه
  . تضمين وهم ترفيع به موقع داده شودهم استقالل قضات 
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  مصونيت مأمورين قضايي مصونيت مأمورين قضايي   ..22--22--44

صد و شصت و چهارم مقـرر داشـته اسـت     قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اصل يك
ل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه توان از مقامي كه شاغ قاضي را نمي«كه 

و بدين نحو مصون بودن قضات را » ...موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد
تصريح نموده است و مفهوم آن اين است كه مادام كه اتهام قاضـي بـه ارتكـاب جـرم ثابـت      

   .نشود قابل تغيير نيست
از قانون اصول تشكيالت دادگستري و استخدام  اليحه اصالح قسمتي 42موجب ماده ه ب

هرگاه در اثناء رسيدگي كشف شـود كـه   «كميسيون مشترك مجلس،  1333قضات مصوب 
كارمند قضايي مرتكب جنحه يا جنايتي شده و دادستان انتظامي قضات آن نسبت را مقرون 

ظنـون را از شـغل   به داليل و قرائن ببيند كه تعقيب كيفري را ايجاب نمايد تعليق كارمند م
نمايد و دادگاه پس  خود تا صدور رأي نهايي مراجع كيفري از دادگاه عالي انتظامي تقاضا مي

از رسيدگي به داليل، قرار مقتضي صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ايـام تعليـق   
بـدين ترتيـب مراجـع    . »جزء مدت خدمت محسوب و مقرري آن به كارمند داده خواهد شد

وسيله قرار تعليق دادگاه ه حق تعقيب كيفري مأمورين قضايي بدون سلب مصونيت ب قضايي
   . انتظامي را ندارند

  هاي مأمورين قضايي هاي مأمورين قضايي   محدوديتمحدوديت  ..33--22--44

در مقابل امتيازاتي كه قانون براي مأمورين قضايي قائـل گرديـده اسـت، بـراي آنكـه انجـام       
هايي بـراي آنـان    ختلف نيز محدوديتپذير باشد از جهات م وظيفه آنان به نحو احسن امكان

قائـل شـده    ،هاي شديدتري را در مقابل اختياراتي كه دارا هسـتند  تعيين نموده و مسئوليت
  . است
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  هاي وابسته به آنها ممنوعيت شركت در احزاب سياسي و جمعيت -1
اليحه اصالح قسمتي از قانون اصول تشـكيالت دادگسـتري و اسـتخدام     52موجب ماده ه ب

به منظور حفظ بي طرفي كامل در انجـام وظيفـه و رعايـت احتـرام     «، 1333مصوب قضات 
هاي وابسته به  شئون قضايي، عضويت متصديان مشاغل قضايي در احزاب سياسي و جمعيت

  . »ممنوع است... آنها 
  ممنوعيت انتشار مجله سياسي يا حزبي  -2
وزنامه يا مجلـه سياسـي و حزبـي    الذكر هرگونه تبليغات حزبي و انتشار ر موجب ماده فوقه ب

  . نيز براي متصديان مشاغل قضايي ممنوع شده است
  ممنوعيت از داوري -3
كليه قضـات و كارمنـدان اداري مشـاغل در محـاكم قضـايي      «م، .د.آ.ق 470موجب ماده ه ب

  . »توانند داوري نمايند هر چند با تراضي طرفين باشد نمي

  هاي قضات هاي قضات   مسئوليتمسئوليت  ..33--44

ختيارات وسيع قانوني را كه دارند بر طبق قانون اعمال نمايند و در صـورتي كـه   قضات بايد ا
از حدود اختيارات قانوني خود تجاوز نموده و شرايط آن را رعايت نكنند و يا تكاليف شـغلي  
خود را انجام ندهند ممكن است امور مذكور مسئوليت مدني، كيفري و انتظامي را براي آنان 

  . به همراه داشته باشد
هرگاه در اثر تقصير اشتباه قاضي «قانون اساسي،  171موجب اصل ه ب: مسئوليت مدني -1

در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسـي  
گردد در صورت تقصير، مقصر طبق مـوازين اسـالمي ضـامن اسـت و در غيـر ايـن صـورت        

  . »گردد شود و در هر صورت از متهم اعاده حيثيت مي خسارت به وسيله دولت جبران مي
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الـذكر مرتكـب تقصـير شـده باشـد، شخصـاً        بنابراين در صورتي كه قاضي در موارد فوق
مسئول جبران خسارت خواهد بود ليكن چنانچه اشتباه نموده و مرتكب تقصير نشده باشـد،  

  . جبران خسارت بوسيله دولت صورت خواهد گرفت
موجب فصل دهم قانون مجازات اسالمي تحت عنـوان تقصـيرات   ه ب: يمسئوليت كيفر -2

گـذار   باشـد، توسـط قـانون    مقامات و مأمورين دولتي، جرائمي كه مختص مقامات قضايي مي
يا تعقيـب جزايـي يـا قـرار مجرميـت      شده است كه از آن جمله دستور بازداشت بيني  پيش

 578مـاده  (ار از طريق آزار و اذيت بدني اجبار متهم به اقر) ا.م.ق 575ماده (برخالف قانون 
شـد از مجـازات   ر، صدور حكم ا)ا.م.ق 580ماده (، ورود به منزل غيرمجاز و غيرقانوني )ا.م.ق

، امتناع از انجام وظايف قانوني و عدم رسيدگي بـه  )ا.م.ق 589ماده (قانوني به واسطه ارتشاء 
باشد و ارتكـاب   مي) ا.م.ق 597ه ماد(كه مطابق شرايط قانوني مطرح شده  تظلميشكايت و 

هريك از جرائم مذكور توسط مقامات قضايي، مسئوليت كيفري و مجازات را بـراي آنـان بـه    
  . دنبال خواهد داشت

شخص در صورتي از نظر انتظامي مسـئول اسـت كـه مكلـف بـه      :  مسئوليت انتظامي -3
معموالً متوجه موقعيت عواقب مسئوليت انتظامي . انتظامي گرددهاي  تحمل يكي از مجازات

شـود و   تخلف انتظامي موجب مسئوليت انتظامي مـي . گردد شغلي، اداري و مقام شخص مي
آن انجام ندادن وظايف شغلي و يا تجاوز از حدود قـانوني مربـوط اسـت كـه شـخص حـين       

  . 1شود خدمت يا به سبب آن مرتكب مي
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  بندي ضابطين دادگستريبندي ضابطين دادگستري  تعريف و تقسيمتعريف و تقسيم  ..44--44

شود كه تحت نظارت و تعليمات مقـام قضـايي در    موراني گفته ميأتري به مضابطين دادگس
آوري ادلّه و حفظ آثار و داليل جـرم و جلـوگيري از    كشف جرم و بازجويي مقدماتي و جمع

رياسـت ضـابطين   . نمايند فرار و مخفي شدن متهم و اوراق قضايي به موجب قانون اقدام مي
ضـابطين  . باشـد  دادسـتان محـل مربوطـه مـي     دادگستري در هـر حـوزه قضـايي بـر عهـده     

  : شوند دادگستري به ضابطين عام و خاص تقسيم مي
شود كه حق مداخله در تمـامي جـرايم را داشـته و     به مأموراني گفته مي :ضابطين عام -1

بر عهـده ضـابطين گذاشـته    . ك.د.آ.ق 15كليه اختيارات و وظايفي كه طبق ماده  توانند مي
بنـابراين  . باشـد  مـي  ا.ا.نتظـامي ج نمونه بارز آن مـأمورين نيـروي ا  . هندشده است را انجام د

مأمورين نيروي انتظامي به طور كلي ضابطين قوه قضاييه و مأموريني از نيروي انتظامي كـه  
  . به نحوي در كشف جرم مداخله دارند ضابطين دادگستري هستند

جرايم معـين و يـا    وظيفه در به مأموراني كه صرفاً حق مداخله و انجام :ضابطين خاص -2
شود كـه   در مواقع مشخص و يا مقداري از وظايف را بر عهده دارند، ضابطين خاص گفته مي

   : عبارتند از
مانند فرار زندانيان ارتكـاب   ،ها نسبت به امور مربوط به زندانيان ؤسا و معاونين زندانر -1-2

  ...  جرائم توسط زندانيان در داخل زندان و
ورين نيروي مقاومت بسيج كه بـه موجـب قـوانين خـاص و در محـدوده وظـايف       مأم -2-2

هاي  اين مأموران عالوه بر اينكه بايستي عضو فعال بسيج بوده و دوره. دننماي محوله اقدام مي
آموزشي مربوطه را گذرانده باشند، بايد كارت مخصوص ضابط بـودن را از دادگسـتري اخـذ    

جرايم مشهود و در صورت عدم دسترسي بـه مـامورين نيـروي    موران صرفاً در أاين م. نمايند
      .توانند، اقدام نمايند انتظامي مي
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ساير نيروهاي مسلح، در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف  -3-2
هاي سياسـي و اجتمـاعي    در زمان بحران. (ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند

تواند برخي از اختيارات و وظايف نيروي انتظامي و يا تمامي آن را به  ي امنيت ميشوراي عال
مورين وزارت اطالعات محول نمايد كه أساير نيروهاي مسلح مانند ارتش، سپاه پاسداران و م

     )در اين صورت اين نيروها، ضابطين دادگستري محسوب خواهند شد
ين خـاص در حـدود وظـايف محولـه ضـابط      موريني كه بـه موجـب قـوان   أمقامات و م -4-2

مورين محـيط زيسـت در ارتبـاط بـا جـرائم زيسـت       أمانند م. شوند دادگستري محسوب مي
مورين جنگلباني در ارتباط بـا جـرايم مربـوط بـه حفاظـت از جنگـل، كاپيتـان        أمحيطي، م

 و مـأموران شـهرداري در خصـوص    دهـد  هواپيما در ارتباط با جرايمي كه در هواپيما رخ مي
   . جرائم مربوط به حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان

  ن در صورت متوجه شدن بر وقوع جرمضابطي نحوه عملكرد .4-5
جـرايم  . جرايم را از حيث وقوع آن بررسي نماييممجدداً قبل از ورود به بحث الزم است 

         جرايم غير مشهود -2  دجرايم مشهو -1: شوند دسته تقسيم مي از حيث وقوع به دو
جرايمي كـه در يكـي از حـاالت زيـر باشـد از      . ك.د.آ.ق 21طبق ماده : جرايم مشهود

  :جرايم مشهود است
مورين يـاد  أجرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يـا بالفاصـله مـ    -1

براي . قوع مشاهده كنندشده درمحل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بالفاصله پس از و
مورين انتظامي متهم را در أمثال اگر چنانچه سارقي مشغول باز كردن درِخودرويي باشد و م

آن حال مشاهده نمايند و يا به مامورين گزارش شده و آنها بالفاصله در محل حاضـر و آثـار   
   . تخريب قفل و بردن اموال را مشاهده نمايند
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عليه بالفاصله پس از  اند و يا مجني شتر كه ناظر وقوع جرم بودهصورتي كه دو نفر يا بي در -2
براي مثال اگر چنانچـه چنـد نفـر از    . وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد

مورين نيـروي انتظـامي گـزارش داده و    أهمسايگان شاهد و ناظر سرقت منزلي باشند و به م
قت را شهادت دهنـد، در آن صـورت جـرم    آنها نيز در محل حاضرشده و مشاهدين وقوع سر

آلـود بـه كالنتـري مراجعـه و      و صورت خـون  و يا اينكه شخصي با سر. شود مشهود تلقي مي
شخص ديگري را به عنوان ضارب معرفي نمايد، در آن صورت نيز با توجه بـه آثـار ضـرب و    

    . شود جرح در روي بدن شاكي، جرم مشهود تلقي مي
جرم عالئم و آثار واضحه يا اسباب و داليل جرم در تصـرف مـتهم    بالفاصله پس از وقوع -3

به عبارتي ديگـر در مـواقعي   . يافت شود يا تعلق اسباب و داليل يادشده به متهم محرز شود
يـا   و گردد كه اسـباب  وسيله پليس مشخص ميه كند ولي ب كه متهم از صحنه جرم فرار مي

بـراي  . گـردد  صورت جرم مشهود تلقي ميآالت جرم متعلق به شخص معيني است، در اين 
اي با عابر پياده تصادف نموده و از محل متواري گردد، ولي شماره ماشين به  مثال اگر راننده

     .شود پليس اعالم شود، جرم مشهود تلقي مي
صورتي كه متهم بالفاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار دسـتگير   در -4

مواقعي كه متهم پس از وقوع جرم از صحنه جرم متواري شده و درحين فرار يعني در . شود
مورين گـزارش  أبراي مثال اگر تلفني به مـ . مورين دستگير گردد جرم مشهود استأتوسط م

 درگيري داده شود و آنها در حين مراجعه به محل، شخص ضارب را خون آلـود يـا چـاقو در   
      .مشهود استحال فرار شناسايي كنند، جرم  دست و در

خانه بالفاصله پس از وقوع جـرم ورود مـامورين را بـه خانـه خـود       در مواردي كه صاحب -5
لذا چنانچه پس و باشد  به جهت اينكه جرايم داخل منزل از جرايم مشهود نمي. نمايد تقاضا
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 ...مأمورين قضايي و 

جـرم   ،مورين نيز داخل منزل شـوند أمورين استمداد نمايد و مأخانه از م از وقوع جرم صاحب
      .گردد مشهود تلقي مي

شود كه اوالً اقامـت و   از نظر حقوقي ولگرد به كسي گفته مي. وقتي كه متهم ولگرد باشد -6
گونـه مواقـع    در اين. ثانياً نتواند با كار و تالش امرار معاش نمايد ،شغل مناسبي نداشته باشد

  . گردد شخص ولگرد مرتكب هر جرمي شده باشد، جرم مشهود تلقي مي
گانـه جـرايم مشـهود، جـرايم      ساير جرايم بـه غيـر از مـوارد شـش    : ايم غيرمشهودجر

  . غيرمشهود هستند
ضابطين به محض اطالع از وقوع جـرم در جـرائم    :جرايم مشهود وظايف ضابطين در

مشهود تمامي اقدامات الزم را به منظور حفظ آالت و ادوات و آثار جرم و جلوگيري از اختفا 
تباني، انجـام داده و ضـمن تحقيقـات مقـدماتي از طـرفين جـرم، نتيجـه         يا فرار متهم و يا

  .رسانند اقدامات را بالفاصله به اطالع مقام قضايي مي
تواننـد   ضابطين دادگستري در تحقيقات مقدماتي حق اخذ تامين از متهم ندارند و نمـي 

اي تكميـل  و چنانچه در جرائم مشـهود بازداشـت مـتهم بـر     1متهم را در بازداشت نگهدارند
به متهم ابالغ شـود و   بالفاصله كتباً 2تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد با ذكر داليل

  . توانند متهم را تحت نظر نگهدارند ساعت مي 24حداكثر تا مدت 
ديگـر حـق    نمايند و ضابطين پس از انجام تحقيقات پرونده را تحويل مقامات قضايي مي

 منـافي عفـت  الزم به ذكر است صرفاً در جـرايم   .3مقام قضاييمداخله ندارند مگر به دستور 
  . 1گونه تحقيق از طرفين پرونده را ندارند ضابطين حق هيچ

                                                 
  . ك.د.آ.ق 19نگاه كنيد به ماده . 1
 . ك.د.آ.ق 24نگاه كنيد به ماده . 2
 .ك.د.آ.ق 25نگاه كنيد به ماده . 3
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 آشنايي با مراجع قضاوتي در ايران

ضابطين در جرايم غير مشهود بدون اطـالع و  :جرايم غيرمشهود وظايف ضابطين در
قضايي به مرجع   توانند شاكي را بلكه ميگونه اقدامي را ندارند  دستور مقام قضايي حق هيچ

لـذا پـس   و . راهنمايي كرده تا شكايت خود را اعالم نمايند )دادستان يا رئيس دادگاه بخش(
صالح قضـايي، صـرفاً در محـدوده دسـتورات      كسب تكليف و اخذ دستور الزم از مقام ذياز 

در ايـن  . رسـانند  مقام قضايي پرونده را تكميل و نتيجه اقدامات را به اطالع مقام مربوطه مي
صالح، به هـيچ وجـه حـق     ي رايم بر خالف جرايم مشهود بدون دستور مقام قضايي ذگونه ج

  . 2بازداشت متهم را ندارند

  خالصه خالصه 

مأمورين قضايي در ميان خدمتگزاران دولت داراي شرايط و اوصـاف ممتـازي هسـتند و در    
. كننـد  اي ايفـاء مـي   حسن اجراي قوانين و در نتيجه اجراي عـدالت نقـش اساسـي و عمـده    

گذار به منظور تضمين حسن اجراي قوانين بـراي اشـخاص مـذكور امتيـازات،      نابراين قانونب
  . هاي مختص به آنان را در نظر گرفته است ها و مسئوليت محدوديت

تـرين آنهـا، ضـابطين     در تشكيل پرونده كيفري عوامل متعددي دخالت دارند كه از مهم
گيـري   دسته از مـأمورين كـه در شـكل   دادگستري مي باشند، شناخت حقوق و تكاليف اين 

پرونده كيفري، به ويژه در مراحله اوليـه و تحقيقـات مقـدماتي، مؤثرنـد، در نحـوه قضـاوت       
  . مراجع درباره عملكرد آنان نقش بسيار دارد

ضابطين دادگستري به دليل وظايف حساسي كه بر عهده آنـان گذاشـته شـده اسـت، از     
گـذار طـي مباحـث اوليـه قـانون آيـين        ليل، قـانون اهميت خاصي برخوردارند و به همين د

                                                                                                                        
 . ك.د.آ.ق 43نگاه كنيد به ماده . 4
  .ك.د.آ.ق 24و  20، 18نگاه كنيد به مواد . 1
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 ...مأمورين قضايي و 

هاي عمومي و انقالب در امور كيفري بـه موضـوع ضـابطين و وظـايف آنـان       دادرسي دادگاه
  . پرداخته است

  خودآزماييخودآزمايي

مأمورين قضايي را تعريف نموده و تقسيم آنان را از جهت اشتغال به وظايف محوله بيـان   -1
   ؟نماييد

  پذيرد؟  يي چگونه تحقق ميامتيازات مأمورين قضا -2
   ؟مصونيت مأمورين قضايي را شرح دهيد -3
  ؟قانون اساسي بيان نماييد 171مسئوليت مدني قضات را با توجه به اصل  -4
  شود؟  ضابطين دادگستري به چه اشخاصي اطالق مي -5
  باشد؟  بندي ضابطين به عام و ضابطين خاص برچه اساسي مي تقسيم -6
   ؟ابطين در صورت اطالع از وقوع جرم را شرح دهيدنحوه عملكرد ض -7



                                                               
  
 

174 

 

 و مراجعمنابع  

  راجع راجع فهرست منابع و مفهرست منابع و م

، جلد نخست، انتشارات دراك، )دوره پيشرفته(، آيين دادرسي مدني ...شمس، دكتر عبدا -1
  .1386چاپ شانزدهم، 

  .1382، انتشارات دانشگاه پيام نور، چاپ دوم، 1غفاري، جليل، آيين دادرسي مدني  -2
كتر محمد، آيين دادرسي كيفري، جلـد دوم، انتشـارات سـمت، چـاپ هفـتم،      آشوري، د -3

1385.  
كيفري، جلددوم، انتشارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد    آخوندي، دكترمحمود، آيين دادرسي -4

  . 1382اسالمي، چاپ هفتم، 
هاشمي، دكتر سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران، جلد دوم، حاكميـت و   -5

  . 1383اسي، نشر ميزان، چاپ هشتم، نهادهاي سي
محيط طباطبايي، مرحوم استاد محمد، دادگستري از صدر اسـالم تـا آغـاز مشـروطيت،      -6

  . 1351مجله كانون وكالي دادگستري مركز، سال بيست و چهارم، 
مختصر حقـوق خـانواده، نشـر ميـزان،     ، ...صفايي، دكتر سيد حسين و امامي، دكتر اسدا -7

  . 1384چاپ نهم، 
  . 1381انتشارات سمت، چاپ هشتم، طباطبايي مؤتمني، دكتر منوچهر، حقوق اداري،  -8
غالمرضا شهري، سروش سـتوده جهرمـي، محمدهاشـم صـمدي احـدي، نظريـات اداره        -9

هـاي عمـومي و انقـالب، چـاپ اول،      حقوقي قوه قضايي در رابطه بـا قـانون تشـكيل دادگـاه    
  . 1374انتشارات گنج دانش، 

  . 6/5/1368با اصالحات  1358ون اساسي جمهوري اسالمي ايران، مصوب قان -10
  . 21/1/1379ي عمومي و انقالب در امور مدني، مصوب ها قانون آيين دادرسي دادگاه -11
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 ...مأمورين قضايي و 

  . 1378هاي عمومي و انقالب در امور كيفري، مصوب  دادرسي دادگاه  قانون آيين -12
با اصالحات و الحاقـات   15/4/1373ب مصوب هاي عمومي و انقال قانون تشكيل دادگاه -13

  . بعدي
و  15/3/1373هاي عمـومي و انقـالب مصـوب     نامه اصالحي قانون تشكيل دادگاه آيين -14

  . رئيس قوه قضاييه 9/11/1381اصالحات بعدي، مصوب 
  . مجلس شوراي اسالمي 18/5/1362، مصوب قانون مجازات اسالمي -15
   . مجلس شوراي ملي با اصالحات بعدي 1319، مصوب قانون امور حسبي -16
  . مجلس شوراي اسالمي 29/2/1387قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  -17
  . مجلس شوراي ملي و اصالحات و الحاقات بعدي 11/4/1334قانون شهرداري مصوب  -18
 25/2/1385مجلـس شـوراي اسـالمي و     9/3/1385قانون ديوان عدالت اداري مصوب  -19

  . يص مصلحت نظامتشخمجمع 
  . مجلس شوراي اسالمي 1372قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب  -20
  . 14/2/1339قانون راجع به استرداد مجرمين مصوب  -21
قـانون   21اصـل   هـاي موضـوع   هاي موجود به دادگاه قانون اختصاص تعدادي از دادگاه -22

  . 1376اساسي مصوب 




