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جرایم در صالحیت مستقیم دادگاه و 
تکلیف دادسرا
علیرضا مصالیی1 

چکیده 
تحقيق��ات مقدماتی، مقدمه ی دادرس��ی های كيفري و س��نگ بنای اين نوع 
پرونده ها می باشد. با تصويب قانون اصالح قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب، 
انجام تحقيقات مقدماتي، به عنوان اصلی ترين وظيفه ی دادس��را تعيين ش��د. مطابق 
تبص��ره ی 3 ماده ی 3 اين قانون رس��يدگی به بعضی جرايم مانن��د زنا، لواط و جرايم 
اطف��ال به طور مس��تقيم در صالحيت دادگاه قرار گرفت و دادس��را از دخالت در اين 
جرايم ممنوع ش��د، مگر آن كه به تشخيص دادستان، تحقيقات راجع به ساير جهات 
ضرورت داش��ته باشد. اين نوش��تار در صدد بيان تکليف دادسرا در مواجهه با جرايمي 

است كه در صالحيت مستقيم دادگاه قرار گرفته است. 

واژگان کلیدی: صالحيت مستقيم، دادگاه، دادسرا، تحقيقات مقدماتی

1. كارشناس ارشد حقوق كيفری و جرم شناسی، دادستان عمومی و انقالب شهرستان الرستان



ه 7
ار

شم
ق/ 

قو
 ح

لي
عا

ت

جرايم در صالحيت مستقيم دادگاه و تكليف ... 

118

درآمد
قان��ون تش��کيل دادگاه های عمومی و انق��الب مص��وب 1373 در يک اقدام 
ش��تاب زده و با ش��عار مراجعه ي مس��تقيم به قاضی، دادس��راهای عمومی و انقالب را 
از نظ��ام كيفری ايران حذف كرد. در مراجعه ي مس��تقيم ب��ه قاضی، بدون مراجعه به 
دادس��را و بدون كيفرخواس��ت، دعوای جزايی در دادگاه مورد رسيدگی قرار مي گيرد. 
متعاقباً قانون اصالح قانون تش��کيل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 1381 ضمن 
احيای دادسراها، وظيفه ی اصلی اين مرجع قضايي را كشف جرم، تعقيب متهم و انجام 
تحقيق��ات مقدماتی بيان می دارد )بند »الف«، م��اده ي 3 قانون اصالحی( و تحقيقات 
مقدماتی كليه ي جرايم برعهده ی بازپرس قرار قرار گرفته است. )بند »و« همان ماده (

قانون اصالحی، بر مختلط بودن نظام دادرسی ايران صحه گذاشت و بر انجام 
تحقيقات مقدماتی در دادس��را تأكيد كرد. ويژگي ه��اي مرحله ي تحقيقات مقدماتي، 
سرعت )ماده ی 61 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري( 
كتب��ی بودن )ماده ي 31 قانون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عموم��ي و انقالب در امور 
كيفري( سّری بودن )ماده ي130 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در 
امور كيفري( و غيرترافعی بودن )ماده ي 128 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي 
و انقالب در امور كيفري( مي باش��د و مرحله ي دادرس��ی كه در دادگاه تحقق می يابد، 

تابع نظام اتهامی است و بايد به صورت كتبی، علنی و ترافعی1 باشد.
به رغم تاكيد قانون اصالحی بر اهميت مرحله ي تحقيقات مقدماتی در دادسرا، 
رس��يدگي به برخ��ي جرايم بنابه مصال��ح و مالحظاتی، به طور كامل و مس��تقيم در 
صالحيت دادگاه قرار گرفته و انجام تحقيقات مقدماتی توس��ط دادس��را حذف ش��ده 

است. 
تبصره ي 3 ماده ي 3 قانون اصالح قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب 
مص��وب 1381 در مقام احص��اء جرايم در صالحيت مس��تقيم دادگاه، مقرر می دارد: 

1. ترافع، به معنای رفع كردن متقابل می باشد و در اصطالح عبارت از اين است شاكی »آزادانه« شکايت و داليل 
خود را مطرح نمايد و متهم نيز آزادانه  داليل وی را رفع نمايد و مجدداً شاكی داليل و ادله ي مثبت شکايت خود 
را مطرح نمايد و داليل متهم را رفع نمايد و متهم نيز داليل جديد شاكی را با ارائه ي داليل جديد رفع نمايد و اين 
رفع كردن طرفينی، آن قدر ادامه يابد كه قاضی به اقناع وجدان برسد. بعضی از نويسندگان آيين دادرسی كيفری، 

واژه ي »تدافع« را به كار برده اند. )آخوندی، 1384، ج 5، ص 27؛  هدايتی، 1332، ص 8(
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»پرونده هايی كه موضوع آن ها جرايم مشمول حد زنا و لواط است، همچنين جرايمی 
كه مجازات قانونی آن ها فقط تا س��ه ماه حبس و يا جزای نقدی تا يک ميليون  ريال 
می باشد و جرايم اطفال، مستقيماً در دادگاه های مربوط مطرح می شود، مگر آن كه به 

تشخيص دادستان، تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد.«

1.جرایم مشمول حد زنا و لواط 
زن��ا و لواط، فرد اجالی جراي��م منافی عفت در معنی عام می باش��ند. جرايم 
منافی عفت در قانون مجازات اس��المی به روش »تعريف به مصداق « احصاء شده اند؛ 
بدين توضيح كه قانون گذار به جای آن كه جرايم منافی عفت راتعريف نمايد تا مصاديق 
آن معلوم ش��ود، مصاديق آن را احصاء كرده اس��ت تا تعريف آن مشخص گردد. با اين 
روش برای يافتن مصاديق جرايم منافی عفت، در هر مورد بايد به قانون مراجعه نمود. 
روش تعريف به مصداق، در بادی امر قابل انتقاد به نظر می رسد، ولی از بسياري جهات 
مطلوب می باش��د؛ زيرا جرايم منافی عفت، برخاس��ته از سنت ها و عرف های اجتماعی 
است و كم تر جرمی را می توان يافت كه تا اين حد، معيارهای عرفی، سنتی و مذهبی 
در ظهور آن تاثير داش��ته باش��د. در هر جامعه با توجه به انديش��ه های عرفی، سنتی، 
فرهنگ��ي و تاريخ تح��ول آن، جرايم منافی عفت به وجود می آي��د  و با تغيير عرف و 
دگرگونی فرهنگ اجتماعی، اين اعمال نيز رنگ عوض می كنند. شايد به همين دليل 
باشد كه قانون گذار، جرايم منافی عفت را بدون تعريف، احصاء كرده است. )آخوندی، 

1388، ج4، صص483 و484(
قانون مجازات اس��المی در يک  تقس��يم بندی كلی، جرايم منافی عفت را به 
جرايم منافی عفت مس��تلزم حد )زنا، لواط، مس��احقه، قوادی و قذف( و جرايم منافی 
عفت مس��تلزم تعزير )رابطه ي نامش��روع، عمل منافی عفت  مادون زنا و ...( تقس��يم 
می نمايد. جرايم مستلزم حد زنا و لواط، مشمول استثنای موضوع تبصره ی 3 ماده ی3 
قانون اصالحی هستند و رسيدگی به آن ها در صالحيت مستقيم دادگاه می باشد.1 ولی 
در س��اير جرايم منافی عفت، اعم از اين كه مستلزم حد يا تعزير باشد، ابتدا پرونده در 
دادس��را مطرح و تحقيقات مقدماتی انجام مي ش��ود و در صورت صدور قرار مجرميت، 

1. نظريه ي مشورتی شماره ي 7/7588 به تاريخ 1383/10/12 اداره ي حقوقي قوه ي قضاييه
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با صدور كيفرخواس��ت به دادگاه ارس��ال می ش��ود. بنابراين در جرايم مشمول حد زنا 
و لواط، دادس��را مکلف اس��ت هرگونه اقدام يا ثبت پرونده، آن را با دس��تور اداری به 
دادگاه عمومی ارسال نمايد تا دادگاه عمومی كيفری پس از بررسی و انجام تحقيقات، 
چنان چه مورد را از موارد مش��مول احصان يا مش��مول مجازات قتل تش��خيص نداد، 
مبادرت به رسيدگی و صدور رأی نمايد و در صورت احراز شرايط احصان يا موجبات 

قتل پرونده را، با قرار عدم صالحيت به دادگاه كيفری استان ارسال نمايد.1
در م��ورد لواط نيز بهتر اس��ت پرون��ده ابتدا در دادگاه عموم��ی جزايی مورد 
رسيدگی قرار گيرد  تا دادگاه ، نوع لواط )تفخيذ يا غيرآن( را تشخيص دهد. چنان چه 
جرم ارتکابی، در حد مجازات حد لواط در دادگاه ثابت نش��ود و فقط در حد مجازات 
تفخيذ برای دادگاه محرز ش��ود كه داراي صد ضربه ي ش��الق حدي مي باشد، دادگاه 
عمومی جزايی، صالح به رس��يدگی و صدور حکم اس��ت و در غيراين صورت، پرونده 
را با صدور قرار عدم صالحيت به دادگاه كيفری اس��تان ارس��ال مي نمايد. عکس اين 
موضوع صادق نيس��ت و چنان چه دادگاه كيفری اس��تان حين رسيدگی به پرونده ي 
لواط، موضوع را تفخيذ تشخيص دهد، »بايستی خود رسيدگی و مجازات تعيين كند 

و نبايد حکم برائت يا قرار عدم صالحيت صادر نمايد.«2
چنان چه در جرم زنا، يکی از طرفين ش��رايط احصان داش��ته باشد و ديگری 
فاقد اين شرايط باشد، به منظور جلوگيری از صدور آراء متهافت و مغاير، رسيدگی به 

اتهام هر دو نفر دردادگاه كيفری استان صورت مي گيرد.3
مطابق ماده ي 56 قانون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور 
كيفري »شركاء و معاونين جرم در دادگاهی محاكمه می شوند كه صالحيت رسيدگی 
ب��ه اتهام مجرم اصلی را دارد.« بنابراين پرونده هايی كه موضوع آن ها جرايم مش��مول 
حد زنا و لواط است، اعم از اين كه راجع به متهم يا متهمان اصلی، يا شركاء و معاونين 
باشد، بايستی در دادگاه مربوطه مورد رسيدگی قرار گيرد و دادسرا حق مداخله ندارد.4 
زنا و لواط با اقرار كم تر از چهار مرتبه، موضوع مواد 68 و 115 قانون مجازات 

1. نظريه ي مشورتی شماره ي 7/9773 به تاريخ 1381/10/29 اداره ي حقوقي قوه ي قضاييه
2. نظريه ي مشورتی شماره ي 7/7695 به تاريخ 1382/10/2 اداره ي حقوقي قوه ي قضاييه
3. نظريه ي مشورتی شماره ي 7/5450 به تاريخ 1383/7/25 اداره ي حقوقي قوه ي قضاييه
4. نظريه ي مشورتی شماره ي 7/7588 به تاريخ 1382/10/2 اداره ي حقوقي قوه ي قضاييه
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اسالمي كه مستوجب تعزير می باشد، نيز در صالحيت مستقيم دادگاه می شد. تکليف 
دادس��را در مواجهه با پرونده  های زنا و لواط، ارس��ال مستقيم پرونده به دادگاه است و 
حق دخالتی در تش��خيص نوع زنا و لواط و نوع مجازات آن را ندارد، بلکه تش��خيص 
اين موارد در صالحيت دادگاه است. تنها موردی كه در پرونده های زنا و لواط، دادسرا 
مي توان��د وارد به تحقيقات مقدماتی ش��ود، در قس��مت اخير تبص��ره ی 3 ماده ي 3 
اصالحی درج شده است و آن موردي است كه به تشخيص دادستان، تحقيقات راجع 
به ساير جهات ضرورت داشته باشد مثل اين كه ارتکاب زنا يا لواط توام با جرايم ديگر 
نظير آدم ربايی، تهديد، توسل به عنف و ضرب و جرح باشد كه در اين صورت دادستان 
به لحاظ تکليفی كه در حمايت از حقوق جامعه بر عهده دارد، جايز به انجام تحقيقات 

در منافيات عفت است.
در صورتی كه زنا يا لواط به صورت جرم مش��هود ارتکاب يابد، دادسرا مطابق 
تبصره ي ذيل ماده ی 43 قانون آيين دادرس��ي دادگاه ه��اي عمومي و انقالب در امور 
كيف��ري1 می توان��د دخالت كند و اقدام��ات الزم را در خصوص دس��تگيری متهمان، 
جلوگيری از فرار آنان و امحاء آثار جرم انجام دهد و سپس بدون ثبت پرونده يا صدور 

كيفرخواست، آن را به دادگاه عمومی جزايی ارسال نمايد.
 دادگاه بخش نيز مانند دادگاه عمومی، صالحيت مس��تقيم براي رسيدگی به 
پرونده های زنا و لواط را دارا می باشد، ولی در صورت احراز شرايط احصان يا موجبات 
قتل، پرونده را با قرار عدم صالحيت به دادگاه كيفری استان ارسال می نمايد. فلسفه ي 
ممنوعيت دادسرا از تحقيق در پرونده های زنا و لواط، مصلحت حقوق عمومی، صيانت 

از نظم و اخالق حسنه و جلوگيری از شيوع فساد است.

2. جرایم مشمول مجازات  حبس تا سه ماه 
فلس��فه ي طرح مس��تقيم جرايم داراي مجازات قانونی تا س��ه ماه حبس، در 
دادگاه عمومی، كاهش حجم كار دادس��را به منظور رس��يدگي بهتر به جرايم مهم تر 
است. اين امر تا تصويب قانون شوراهای حل اختالف در سال 1387 ادامه داشت و با 

1. »تحقيق در جرايم منافی عفت ممنوع اس��ت، مگر در مواردی كه جرم مش��هود باشد يا دارای شاكی خصوصی 
بوده كه در مورد اخير توسط قاضی دادگاه انجام می گيرد.«
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وضع اين قانون، رس��يدگی به جرايم مش��مول مجازات حبس تا سه ماه، در صالحيت 
ذاتی شورای حل اختالف قرار گرفت؛ مطابق ماده ي 9 قانون شوراهای حل اختالف1،   
رس��يدگی به جرايمی كه مجازات آن ها تا س��ي ميليون ريال جزای نقدی اس��ت، در 
صالحيت شورای حل اختالف می باشد. از طرف ديگر مطابق بند يک ماده ی 3 قانون 
نح��وه ی وصول برخ��ی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين، دادگاه مکلف 
اس��ت در مواردی كه در قوانين، حداكثر مجازات كم تر از نود و يک روز حبس باش��د، 
آن را ب��ه جزای نقدی از نه ميليون ريال تا س��يزده ميلي��ون ريال تبديل نمايد و اين 
تبديل اجباری حبس به جزای نقدی، موجب س��لب صالحيت دادگاه در رسيدگی به 
جرايم مش��مول مجازات حبس تا س��ه ماه و ايجاد صالحيت رس��يدگی به اين جرايم 
برای شورای حل اختالف می گردد. با اين اوصاف، دادسرا در  مواجهه ي با اين جرايم، 
بايد پرونده را با دس��تور اداری به شورای حل اختالف مربوطه ارسال نمايد، بدون آن 

كه نياز به ثبت پرونده و ورود به تحقيقات مقدماتی باشد . 
بعضی از مصاديق جرايم مشمول مجازات حبس تا سه ماه عبارتند از: توهين 
علنی نس��بت ب��ه دولت يا نماينده ي سياس��ی آن در قلمرو ايران به ش��رط معامله ي 
متقابل )ماده ي 517 قانون مجازات اسالمي(، گزارش خالف واقع )ماده ي 635 قانون 
مجازات اس��المي(، عدم رعايت حجاب ش��رعی در انظار عموم��ی )ماده ي 638 قانون 
مجازات اس��المي(، خريد، حمل و نگهداری آالت قم��ار )تبصره ي ماده ی 706 قانون 

مجازات اسالمي( و تکدی و كالشی )ماده ي 712 قانون مجازات اسالمي(

3. جرایم مشمول جزای نقدی تا یک میلیون ریال 
دادس��را در مواجهه با جرايم مش��مول جزای نقدی تا يک ميليون ريال، بايد 

1. ماده ي 9 قانون ش��وراهای حل اختالف مصوب 1387/4/18: »ش��ورا در موارد زير رسيدگی و مبادرت به صدور 
رای می نمايد: 

ال��ف( جراي��م بازدارنده و اقدامات تامينی و تربيتی و امور خالفی از قبيل تخلفات راهنمايی و رانندگی كه مجازات 
نقدی قانونی آن حداكثر و مجموعاً تا سی ميليون ريال و يا سه ماه حبس باشد؛ 

ب( تامين دليل. 
تبصره: شورا مجاز به صدور حکم حبس نيست «
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پرون��ده را به ش��ورای حل اختالف ارس��ال نمايد؛ زيرا با تصويب قانون ش��ورای حل 
اختالف، رسيدگی به اين جرايم از صالحيت مستقيم دادگاه خارج شده و در صالحيت 
ش��ورای حل اختالف قرار گرفته اس��ت. بعضی مصاديق جرايم مش��مول جزای نقدی 
تا يک ميليون ريال، عبارتند از: ش��ركت در امتحان��ات به جای ديگری )ماده ي 541 
قانون مجازات اسالمي(، كوتاهی در دستگيری متهم توسط ماموران بدون احراز قصد 
مس��اعدت )ماده ي 550  قانون مجازات اسالمي(، دفن يا مخفی نمودن جسد متوفی 
بدون مج��وز )ماده ي 635 قانون مجازات اس��المي(، عدم اطالع س��رقت يا مفقودی 

وسيله ی نقليه يا پالک به مراكز انتظامی )ماده ي 722 قانون مجازات اسالمي(

4. جرایم اطفال 
منظور از طفل درقانون مجازات اس��المی، كس��ی است كه به حد بلوغ شرعی 
نرسيده باشد، ولی قانون مجازات اسالمی در ماده ي 49 تعريف، ضابطه و مالكی برای 
تش��خيص بلوغ شرعی ارائه نداده اس��ت. تبصره ي 2 ماده ي 1210 قانون مدنی، سن 
بلوغ ش��رعی را در دختر نُه س��ال تمام و در پسر پانزده س��ال تمام قمری اعالم كرده 
است. سن، يکی از طرق تشخيص بلوغ است و مالک اصلی بلوغ، قدرت باروری است. 

قوانين در چهار مورد به كودک و طفل اشاره كرده اند: 
1- طفل موضوع قانون مجازات اس��المی كه به حد بلوغ ش��رعی نرسيده و در 

صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسؤوليت كيفری است؛ 
2- طفل مميز موضوع تبصره ي ماده ي 211 قانون مجازات اسالمي كه قدرت 

تشخيص نتايج مترتب بر عمل خود را دارد؛ 
3- طفل غير مميز موضوع تبصره ي ماده ي 211 قانون مجازات اس��المي كه 

قدرت تشخيص نتايج مترتب بر عمل خود را ندارد؛
4- ك��ودک موضوع تبصره ي م��اده ي 220 قانون آيين دادرس��ی دادگاه هاي 
عمومي و انقالب در امور كيفری1 كه به رغم بالغ بودن، فقط از حيث صالحيت دادگاه، 

در حکم طفل تلقی شده است. 

1. »ب��ه كليه جرايم اش��خاص بالغ كم تر از هجده س��ال تم��ام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رس��يدگی 
می شود.«
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تبصره ی 3 ماده ی 3 اصالحی، با در نظر گرفتن روحيه ی لطيف و ظريف طفل 
و رعايت غبطه و صالح وی، رسيدگی به جرايم اطفال را به طور مستقيم در صالحيت 
دادگاه قرار داده است. اين تبصره فقط طفل به معنای واقعی مندرج در بندهاي اول، 
دوم و سوم را شامل می شود و طفل حکمی يا كودک را شامل نمی شود، بنابراين »جز 
در مورد جرايم اطفال كه طبق تبصره ي 3 ماده ي 3 اصالحی، پرونده ي مس��تقيماً به 
دادگاه اطفال ارس��ال و مورد رس��يدگی قرار مي گيرد، در مورد جرايم ارتکابی توسط 
بالغين زير هجده سال، پرونده  بايد بدواً در دادسرا مطرح و پس از صدور كيفرخواست 

حسب مورد به دادگاه عمومی جزايي يا دادگاه كيفری استان ارسال شود.1
مطابق تبصره ی يک ماده ي 20 قانون اصالح قانون تشکيل دادگاه های عمومی 
و انقالب، رسيدگی به جرايم مستوجب قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب 
يا حبس ابد و نيز جرايم مطبوعاتی و سياسی، در دادگاه كيفری استان به عمل می آيد 
و به موجب اين تبصره، رس��يدگی بدوی به جرايم مذكور، با توجه به اهميت آن ها از 
نظر ش��دت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعی، از صالحيت عام 
دادگاه اطفال كه با يک نفر قاضی اداره می ش��ود، به طور ضمنی منتزع گرديده و در 
صالحيت انحصاری دادگاه كيفری استان كه غالباً از پنج قاضی تشکيل می شود، قرار 
داده ش��ده اس��ت. لذا صالحيت كلی دادگاه های اطفال در رسيدگی به تمامی جرايم 
اشخاص بالغ كم تر از هجده سال، منحصراً در رسيدگی به جرايم مذكور در اين تبصره، 

مستثنی گرديده2 و در صالحيت دادگاه كيفری استان می باشد. 

1. نظريه های مشورتی به شماره هاي 7/2940به تاريخ1382/4/21 و 7/3659 به تاريخ1382/5/1
2. رأی وحدت رويه ي شماره ي 687 به تاريخ1385/3/2 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
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نتیجه 
تبصره ی 3 ماده ی3 قانون اصالح قانون تش��کيل دادگاه های عمومی و انقالب، 
در مقام بيان »جرايم در صالحيت مستقيم دادگاه«، تکليف دادسرا در مواجهه با اين 

جرايم را به شرح ذيل تعيين كرده است: 
1- در پرونده ه��ای زنا و لواط، صرف نظر از نوع جرم و ميزان مجازات، پرونده 
بايد بدون ثبت در دادس��را، با دس��تور قضايی به دادگاه عمومی جزايی ارس��ال شود. 
دادگاه در صورت احراز ش��رايط احصان ي��ا موجبات قتل، پرونده را با صدور قرار عدم 
صالحيت به دادگاه كيفری استان ارسال مي كند و در غير اين صورت راساً مبادرت به 

رسيدگی  و صدور حکم می نمايد. 
2- پرونده های جرايم مش��مول مجازات سه ماه حبس يا تا يک ميليون ريال 
جزای نقدی نيز بدون دخالت دادسرا، مستقيماً به شورای حل اختالف مربوطه ارسال 
می ش��ود و با تصويب قانون شوراهای حل اختالف و سلب صالحيت دادگاه، نيازی به 

ارسال مستقيم پرونده از دادسرا به دادگاه نمی باشد. 
3- پرونده ه��ای مربوط به جرايم اطفال در معناي ش��ناخته ش��ده در قانون 
مجازات اسالمي نيز بدون دخالت دادسرا به صورت مستقيم به دادگاه عمومی جزايی 
)دادگاه اطفال( ارس��ال می ش��ود، ولی پرونده های جرايم اشخاص بالغ كم تر از هجده 
س��ال تمام، يعني كودک موضوع قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در 
امور كيفري، در دادس��را رس��يدگی مي ش��ود و پرونده با كيفرخواست حسب مورد به 

دادگاه عمومی جزايی يا دادگاه كيفری استان ارسال می شود. 
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