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Abstract 

The description of authoritarianism in the laws governing the jurisdiction of 

criminal courts is a guarantee for the exercise of state sovereignty in various 

legislative, legal, judicial and executive fields.As a result, compliance with 

jurisdiction laws is very important and should be considered by various 

bodies, especially the courts.However, the existence of certain special and 

exceptional conditions leads to a violation of the rules of jurisdiction of 

criminal courts, which are exceptions to jurisdiction. It should also be noted 

that exceptions to jurisdiction have been accepted by the legislature.However, 

the advisory theory of the Legal Department of the Judiciary, No. 2462/93/7, 

introduces another exception for deviating from the rules of jurisdiction, 

which has no legal basis.The theory says that the prosecutor's office can 

intervene in crimes against chastity that have been delegated to the 

court.Consequently, in order to prevent the disappearance of the effects of the 

crimes subject to Article 102 of the Code of Criminal Procedure, the 

prosecutor's office can intervene in the jurisdiction of the criminal court. 

Therefore, in case of fulfilling some conditions, such as the necessity and 

urgency for the intervention of the prosecutor's office and also the absence of 

a judge on duty in the court, in order to issue the necessary orders, the 

prosecutor's office can intervene. 
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عفت  یمناف مینسبت به جرا یفریدادگاه ک تیمداخله دادسرا در صالح یامکان سنج

 هییقضا ۀقو یحقوق ۀادار ۲۴۶۲/۹۳/۷  ۀشمار یمشورت ۀیدر پرتو نظر

 1یزارع رضایعل

 09/06/1400تاریخ پذیرش:  23/04/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده

 صحیحِ  عمالِاِبرای  بودن در قواعد حاکم بر صالحیت، تضمینی آمره وجود وصف مهم و اساسیِ

های مختلف تقنینی، قانونی، قضایی دولت در معنای عام و همچنین برقراری عدالت در عرصه حاکمیتِ

امری است مهم  صالحیتْ قواعدِ ناظر بر اجرای صحیحِ  رعایت قوانینِ ،به همین دلیل .و اجرایی است

این در حالی است که  .قرار گیرد ،ییاز جمله محاکم قضا ،های مختلفبایست مورد توجه دستگاهکه می

آن به که  ،دشوکیفری می محاکمِ صالحیتِ قواعدِ نقضِ وجود برخی شرایط خاص و استثنایی سببِ

به  ،قضائیه ۀحقوقی قو ۀمشورتی ادار ۀن، نظریمیاشود. در این میگفته  «استثنائات صالحیت»

ل از قواعد صالحیت است که فاقد مبنای استثنائی دیگر برای عدو ۀکنندحکایت ،2462/93/۷ ۀشمار

به جرائم منافی عفتی که نهاد دادستانی یا دادسرا نسبت ۀموجب آن، امکان مداخلباشد و بهقانونی می

گردد است فراهم میهای کیفری قرار گرفتهها در اختیار دادگاهموجب قانون، صالحیت رسیدگی به آنبه

قانون آیین دادرسی  102 ۀجرائم موضوع ماددر آثار جرم  یمحابا هدف جلوگیری از ا ،بر این اساس

هم به قدر آن ،، امکان دخالت در صالحیت دادگاه توسط دادسراآن به مفاسد و مصالحتوجه کیفری و با 

مانند وجود ضرورت و فوریت برای  ،بنابراین درصورت احراز برخی شروطوجود دارد. فی، امتیقن و ک

توان کشیک در دادگاه جهت صدور دستور الزم، می قاضیِ دادسرا و همچنین نبودِ ۀجویانهاقدام مداخل

 به جرائم منافی عفت را مورد پذیرش قرار داد.نسبت ،دادسرا در صالحیت دادگاه کیفری ۀجواز مداخل

 

قانون آیین دادرسی کیفری،  102 ۀحقوقی، ضرورت و فوریت، ماد ۀمشورتی ادار ۀواژگان کلیدی: نظری

 .قانون آیین دادرسی کیفری، جرائم منافی عفت، استثنائات صالحیت 306 ۀماد
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 مقدمه

ای از اعمال عنوان جلوهکه بههستند اصوالً صالحیت و موضوعات مربوط به آن ازجمله مسائلی 

صالحیت  ،بر این اساس .دنگردتقسیم میچند دسته خود به  ود نشوها شناخته میحاکمیتی دولت

صالحیت و ارتباط  کردنِ . حاکمیتی تلقیشودقانونی و همچنین اجرایی تشکیل می تقنینی، قضایی،

 :ند ازاگردد که عبارتای نتایج میسبب ایجاد پاره ،مستقیم آن با موضوعات مربوط به نظم عمومی

وسیله با توانند برخالف آن با یکدیگر تراضی نمایند و بدیننفع در رسیدگی کیفری نمیافراد ذی( 1

 .ق یکدیگر، مقررات مربوط به صالحیت را نقض کنندتواف

لحاظ  و ازاست پذیر مرجع رسیدگی در هر مرحله از روند رسیدگی امکان اعتراض به صالحیتِ( 2

 یست.مقید به زمانی خاص ن ،زمانی

از  ،و درصورت عدم صالحیتکند مرجع رسیدگی بدواً باید صالحیت خود را برای این کار احراز ( 3

اعتبار بوده و در بی صالحیتْ فاقدِ مرجعِۀ همچنین رأی صادرشد .وع خودداری نمایدرسیدگی به موض

)خالقی،  درستی صادر شده باشدبه یی،لحاظ محتوابه ،هرچند که رأی ،نقض استمرجع تجدیدنظر قابل

139۸، 1۸.) 

واهد شد، که اشاره خ ایجز در موارد استثنایی ،رو قوانین ناظر بر صالحیت مراجع کیفریازاین

و اعمال انون بالطبع عدم توجه به ق شوند.طور کامل اجرا و به یرندبایست مورد توجه قضات قرار گمی

صالحیت براساس سلیقه، منجر به نقض قانون و حتی تخلف انتظامی خواهد شد. پرسش اصلی این 

فری را شامل مواردی بیش توان استثنائات صالحیت محاکم کیآیا می آید:وجود میبهمقاله نیز در اینجا 

جهت پاسخ به این پرسش، به  ،است دانست؟ در این مقالهاز آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری آمده

 خواهیم پرداخت. ،2462/93/۷ ۀبه شمار ،حقوقی ۀمشورتی ادار ۀبررسی و تحلیل نظری

ای واحد در بب ایجاد رویهاز این جهت که س ،قضائیه ۀحقوقی قو ۀگردد جایگاه اداراشاره می مقدمتاً

همچنین وجود قضات جوان در دستگاه قضایی و  .توجه استبسیار مهم و قابل ،شودن قضات میمیا

عنوان عنصری سازنده و حقوقی به ۀشود تا نظریات مشورتی ادارمیایشان باعث کافی  ۀعدم تجرب

و دارد ای حقوقی جایگاه ویژه ۀرو ادارینازا .مورد استقبال مقامات قضایی قرار گیرد ،عملی ۀدر روی ،مؤثر

باسابقه و  متشکل از قضاتِ قویِ ساختار علمیِ جهتِاما به ،نظرات آن اگرچه در حکم قانون نیست

درنتیجه با توجه به ساختار سازمانی دارد. قضایی کاربرد بسیار  ۀدر روی ،عنوان منبعی ارشادیباتجربه، به
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 مرتبطموارد عنوان یکی از توان از نظرات این اداره بهقضایی، می ۀروی حقوقی و نقش وسیع آن در ۀادار

 .هستندبه نظر قضات این اداره نیز  مضافاً که نظرات مذکور متکی ،با رویه قضایی سخن گفت

گردد که ادارۀ ، مالحظه میاستصادر شده 2462/93/۷ ۀکه با شمار ،حقوقی ۀدر یکی از نظریات ادار

از قواعد حاکم بر صالحیت مراجع  عنوان یکیبه) بودن آمره وصفِ رغم وجودِه، علیحقوقی قوۀ قضائی

توان صالحیت در موضوعی خاص می ،آنموجب بهای نموده است که ، اقدام به صدور نظریه(کیفری

این نظر، دادسرا در جرائم طبق  کرد.اعطا  ،یعنی دادسرا ،مرجع کیفری دادگاه را به نهادی غیرصالح

همان قانون، در صالحیت  306 ۀکه با توجه به ماد ،قانون آیین دادرسی کیفری 102 ۀع مادموضو

خاص، این مجوز را داراست تا در صالحیت  یاست، درصورت وجود شرایطهای کیفری قرار گرفتهدادگاه

 و بخشی از وظایف آن را انجام دهد. اگرچه وجود چنین دیدگاهی با نصکند دادگاه کیفری مداخله 

اما با مداقه  ،در تعارض و موجبی برای تخلف انتظامی است (درخصوص صالحیت مرجع خاص) قانون

توان به این مهم دست یافت که در شرایط خاص و استثنایی، امکان عدول از مشورتی می ۀدر نظری

 صالحیت نیز وجود دارد. ۀگانحتی غیر از استثنائات سه ،قواعد حاکم بر صالحیت مراجع کیفری

تحلیلی، به  ـ ای و به روشی توصیفیاین مقاله تالش دارد با نظر به مطالعات کتابخانه ۀنویسند

با مراجعه به نصوص قانونی و حقوقی و ارزیابی مطالب حاصل  ،در این راستا .آوری مطالب بپردازدجمع

آیین دادرسی همچنین با توجه به تمرکز بحث بر روی قانون  .گرددگیری محقق میاز پژوهش، نتیجه

 ،در این خصوص اند.استفاده شدهحقوقی، رئوس مطالب و منابع از قانون  ۀمشورتی ادار ۀکیفری و نظری

شکلی و در پرتو قانون لحاظ که به مسائل و تعاریف ماهوی پرداخته شود، مفاهیم مختلف از بیش از آن

محترم به عناوین خوانندگان  ۀمراجع ،در این راستا .گیردآیین دادرسی کیفری مورد بحث قرار می

 اجتناب خواهد بود.غیرقابل ،ماهوی

 

 هاجرائم منافی عفت و رسیدگی به آن( ۱

 ازجمله موضوعاتی که درخصوص جرائم منافی عفت نیازمند توضیح است تعریف و تبیین صحیح این

شکلی و مفهوم حاضر اختصاص به مسائل  ۀاز آنجا که بحث اصلی مقالاما  .باشددسته از جرائم می

طور مختصر، بهدارد،  (قانون آیین دادرسی کیفری 102 ۀبا نظر به ماد) صالحیت در جرائم منافی عفت

 شود.پرداخته میموضوع نیز به این 
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، (1392مصوب ) قانون مجازات اسالمی 2 ۀماد حکمبه اصل قانونی بودن جرم و مجازات و بنابه  نظر

 ،بر این اساس .شودن دارای مجازات تلقی گردد جرم محسوب میموجب قانوفعل یا ترک فعلی که به

در این خصوص باید  .قانونی هستیم ۀبرای یافتن تعریفی صحیح از جرائم منافی عفت، ناگزیر به مراجع

وجود که تعریفی جامع از این جرائم در قوانین  یمرسبه این نتیجه می ،متون قانونی ۀمالحظبا گفت 

بدون  ،و با احصای مواردی چندهستند قوانین ناظر به مصادیق جرائم منافی عفت  بیشترِبلکه ندارد، 

جرائم بخش دوم از  ،در این خصوصاند. کردهمصادیق جرائم منافی عفت اشاره به ذکر تعریف، صرفاً 

توجهی به شایان ذکر است بی 1.هستندتوجه قابل ،«جرائم موجب حد»با عنوان  ،قانون مجازات اسالمی

البته  .مالحظه استبلکه در فقه نیز قابل ،تنها در قانون و حقوق کیفرینه ،یف جرائم منافی عفتتعر

در کالم  ،برای مثال .استتنهایی، مطالبی چند مورد نگارش قرار گرفتهبه« عفت» ۀدرباب تعریف واژ

نکردن نزد مردم  ازداری و اظهار نیمعنای خویشتن به ،در لغت ،عفت»خوانیم: یکی از فقهای معاصر می

رو ازاین .داری از ارتکاب اعمال ناشایست استدامنی و خویشتناست و مراد از آن در شرع، پاکآمده

است شهوی بدون افراط و تفریط  ٔ  عفت عبارت از اعتدال قوهکه  اندعلمای اخالق در تعریف آن گفته

است. عفت و عفاف در ت برشمرده شدهعف شهوی( ضد ٔ  دری و افراط در قوّه)پرده کو در روایتی، تهتّ

های داشتن آن دو از شهوات و لذتنگه روایات، بیشتر بر عفت شکم و فرج اطالق شده و مراد از آن، باز

اعم از خوردنی، آشامیدنی و روابط نامشروع، و حتی از مقدمات  ،بلکه از مکروهات و مشتبهات، حرام

)هاشمی شاهرودی،  «.باشدس کردن و نگاه حرام میها، همچون تحصیل مال حرام، بوسیدن، لمآن

مانند عفت در خوردن و آشامیدن و  ،تحقیق درصورت پذیرش برخی از تعاریف اخیر( به411 ،13۸2

تا آنجا که  ،خواهد یافتگسترش شدت این جرائم به مصداقیِ ۀتطبیق آن بر جرائم منافی عفت، دایر

در حالی که برداشت صحیح از فقه و قانون آن است که  .موضوعات غیرجنسی را نیز شامل خواهد شد

دلیل  .مسائل و موضوعات جنسی یا امور مرتبط با با آن استمعموالً بگوییم مراد از جرائم منافی عفت، 

 ،برای مثال ؛استدانان بیان شدهما بر این مدعا، عبارات مختلفی است که از لسان برخی فقها یا حقوق

به ارتکاب درخصوص پاسداری از عفت نسبت، )ع( ن شرح حدیثی از امام باقربابویه ضممرحوم ابن

کسی که خود را به ردن است و ک عفتی حفظاحصان خود را از بی»فرماید: جرایمی چون زنا می

                                                           
ناظر به همگی پردازد که یذ و مساحقه میفصل اول و دوم از این بخش، به ذکر جرایمی تحت عناوین زنا، لواط، تفخ (1

 .هستندجرائم منافی عفت 
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همین که شخص بضعی  .از ارتکاب عمل منافی عفت حفظ کند محصن گویند ،ازدواج ٔ  وسیلههب

بدان  ،شهوت کند و با این حال یبتواند اطفا ،ه باشد که هرگاه بخواهدطریق شرعی در اختیار داشتهب

)ابن  «.چه دارای زن آزاد باشد و چه دارای کنیز ،زنایش محصنه است ،مرتکب زنا شود ،بسنده نکرده

اند: چنین نگاشتهاین« منافی عفت»عبارت در جای دیگر و در بیان دانان سایر حقوق( ۸3، 136۷بابویه، 

حسب عرف و احساسات یک جامعه شرم آور باشد و که به ،تربه معنای هر چه وسیع ،جنسیامور »

هتک  ،منظور مواقعه یا شروع در آن صورت گیردمنظور مواقعه یا شروع در آن صورت نگیرد. اگر بهبه

بنابراین شروع به جرم هتک ناموس و جرم  .نه منافی عفت ،ناموس و یا شروع در هتک ناموس است

( یکی دیگر از 690 ،1394)جعفری لنگرودی،  «.شودمرتکب مشخص می حسب غرضِبه ،افی عفتمن

ازجمله زنا و  ،جرائم منافی عفت عنوان عامی است که شامل چند جرم» :نویسداساتید حقوق نیز می

 ،کندبه معنای جرایمی است که عفت عمومی را نقض می ،شود. این عنوان از لحاظ مفهومیلواط می

 (12۸ ،1394)خالقی،  «.راحتی ممکن نیستلی تعیین مصادیق آن بهو

به همین  .از منظر فقهی و حقوقی، فاقد تعریف جامع هستند ،طور کلی باید گفت جرائم منافی عفتبه

 لکن آنچه حائز اهمیت است نزدیکیِ ،شود که تعاریف مختلفی از آن ارائه شدهمالحظه میدلیل، 

ای مانند رو عناوین مجرمانهازاین .وضوعات جنسی یا مسائل مرتبط با آن استشده به ممطرح تعاریفِ

اشخاص و تهمت ناروا در انجام افعال جنسی  آبروییِاز آن جهت که سبب بی ،زنا، لواط و حتی قذف

ذکر این نکته الزم است و یا نزدیک به آن خواهند بود.  «جرائم منافی عفت»داخل در عنوان  ،دنگردمی

عرفی و توجه به شرایط زمانی  ۀ، مراجعهادسته از جرائم و یافتن مصادیق آن رخصوص تعریف ایندکه 

رسیدگی به جرائم منافی عفتی که مطابق  ۀنحو ،. در ادامهکندمیای ایفا کنندهو مکانی نیز نقش تعیین

 گیرد.ی قرار مییابد مورد بررسمشورتی ارتباط می ۀو با نظریاست قانون در صالحیت دادگاه کیفری 

 ،انجام تحقیقات مقدماتی در تمامی جرائم را 1392 مصوبقانون آیین دادرسی کیفری  22 ۀاگرچه ماد

برخی مواد دیگر از  ۀوسیلاما اطالق ماده به 1،دادسرا و بازپرس گذاشته است ۀبرعهد ،نحو مطلقبه

موجب . بهکردرائم منافی عفت اشاره توان به مواد مرتبط با جمی هکه ازجمل استهمین قانون مقید شده

شود و نهاد دادستانی یا های کیفری انجام میمستقیماً توسط دادگاه ،قانون، رسیدگی به برخی از جرائم

                                                           
دعوای الزم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و  ۀمنظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامبه (1

های نظامی ی آن حوزه، دادسرای عمومی و انقالب و همچنین در معیت دادگاههای هر شهرستان و در معیت دادگاهیقضا ۀسایر وظایف قانونی، در حوز
  شود.استان، دادسرای نظامی تشکیل می
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 1 ۀتبصر ،بر این اساس .اقدامات تعقیبی و تحقیقی نداردانجام اختیاری جهت رسیدگی یا  هیچ دادسرا

گذار قانوناین قانون به تصویب  306و 2 340همچنین مواد و  1قانون آیین دادرسی کیفری 2۸۵ ۀماد

 است.رسیده

به جرائم »دارد: رسیدگی به جرائم منافی عفت مقرر می ۀقانون آیین دادرسی کیفری در زمین 306 ۀماد

منظور از جرائم منافی عفت در  :تبصره شود.طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میبه ،منافی عفت

 «مانند تقبیل و مضاجعه است. ،نامشروع تعزیری ۀ، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطاین قانون

رو ازاین شوند.می 306 ۀمادمشمول برخی جرائم مشخص با موضوع اعمال منافی عفت،  ،بر این اساس

 ۀادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه در نظری ،به همین جهت .شودماده هر عمل خالف عفتی را شامل نمیاین 

بدون حجاب  ،شدن زنان در معابر درخصوص حاضر ،10/4/93 مورخ ،۷/93/۸26 ۀمشورتی شمار

بدون حجاب شرعی یا تظاهر به عمل  ،شدن زنان در انظار حاضر»است: طور اظهارنظر کردهاین ،شرعی

 92 قانون آیین دادرسی کیفری 306 ۀمذکور در ماد «جرائم منافی عفت»حرام، خارج از شمول عبارت 

 «.باشدیم

است، رسیدگی به جرائم الحاقی لحاظ کرده ۀبا توضیحی که در تبصر مذکور، ۀگردد مادمالحظه می

 ،تررو انجام هر عملی ازسوی مرجعی پایینازاین .داندمنافی عفت را در صالحیت دادگاه کیفری می

های منافی یب در پرونده)که به معنای رسیدگی اعم از تحقیق یا تعق ازجمله دادسرا یا نیروی انتظامی

 توان به مجازات قانونیِهمچنین در تأیید و قبول این نظر می .عفت باشد(، فاقد وجاهت قانونی است

اشاره  4همان قانون 233 و 230 یا مواد 3قانون مجازات اسالمی 22۵  و 224 دسته از جرائم در مواد این

                                                           
ازسوی دادگاه صورت  ،طور مستقیمکه به ،این قانون ۳۴۰و  ۳۰۶به جز جرائم موضوع مواد  ،پانزده تا هجده سال افرادِ  جرائمِ تحقیقات مقدماتیِ (1

 آید.دسرا به عمل میگیرد، در این دامی
وظایفی  ۀآید و دادگاه مذکور کلیعمل میدر دادگاه اطفال و نوجوانان به ،طور مستقیمافراد زیر پانزده سال به جرائمِ تمامیِ مقدماتیِ تحقیقاتِ -1 ۀتبصر

 دهد.انجام میرا ست ا ضابطان دادگستری و دادسراۀ را که طبق قانون برعهد
 د.نشودر دادگاه مطرح می مستقیماًفت و هشت ه ۀجرائم تعزیری درج (2
زنای مرد غیرمسلمان با زن  (پ ؛که موجب اعدام زانی است ،زنا با زن پدر (ب ؛زنا با محارم نسبی (: حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف22۴ ۀماد (3

 اعدام زانی است.که موجب  ،عنف یا اکراه ازسوی زانیزنای به (ت ؛که موجب اعدام زانی است ،مسلمان

حکم قطعی و موافقت  ۀبا پیشنهاد دادگاه صادرکنند ،محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم ۀ: حد زنا برای زانی محصن و زانی22۵ ۀماد
وجب صد ضربه شالق م ،محصنه است و در غیر این صورت ۀنه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیچنانچه جرم با بیّ ،قضائیه ۀرئیس قو

 باشد.برای هریک می
 : حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شالق است.2۳۰ ۀماد (4

 گاه در دبر انسان مذکر است.ختنه ۀانداز: لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به2۳۳ ۀماد
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در صالحیت دادگاه کیفری  ،حسب مورد ،ین جرائممقرر، رسیدگی به ا مطابق مجازات قانونیِزیرا  ،کرد

 303 الی 301 الذکر و همچنین موادبنابراین با عنایت به مواد فوق است.یک یا دو و یا دادگاه انقالب 

توان گفت صالحیت رسیدگی به های کیفری میبه صالحیت دادگاهراجع ،قانون آیین دادرسی کیفری

صراحتاً در اختیار دادگاه کیفری بوده و  ،306 ۀبا توجه به ماد ،102 ۀجرائم منافی عفت موضوع ماد

 .)عدم صالحیت دادسرا( قضات دادسرا در این موارد اختیاری ندارند

 رسیدگی به این ۀنحو ،داشته و بر همین اساس ایگذار به اعمال منافی عفت نگاه ویژهکه قانوناین

قانونی  ۀاین مقرر چراکه ،طلبی حائز اهمیت استم استدسته از جرائم را تابع شرایط خاصی دانسته

رو ازاین. رسیدگی به این جرائم خواهد بود ۀدر زمینویژه به ،سبب سلب صالحیت سایر مراجع قضایی

بایست با توجه به قواعد و مقررات رسیدگی به جرائم منافی اقدامات دادسرا در امر تعقیب یا تحقیق می

 نهاد مادون دادگاهِ  ،طور کلیدادسرا و به ۀیابد عدم اجازاهمیت می عفت صورت گیرد. آنچه در اینجا

بر این اساس، تعیین  .صالح برای ورود به امر تعقیب یا تحقیق و رسیدگی ماهوی است جزاییِ

که ضرورت تعیین صالحیت نتیجه آن 1.بدون ورود به موضوعات اخیر، بال اشکال است ،صالحیت

به این موضوع، مراجع قضایی ابتدائاً و بدون ورود به آن را دارد که نسبتمرجع صالح، اقتضای  قانونیِ

 .کننداصل رسیدگی قضایی، تعیین تکلیف 

 

 حقوقی و شرایط مندرج در آنۀ محور ادارضرورت ۀنظری( ۲

قانون  ۷۸ ۀبا اتخاذ مالک از ماد»خوانیم: ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه می 2462/93/۷ ۀشمار ۀدر نظری

 102 ۀو ضرورت انجام اقدام فوری درخصوص جرائم موضوع ماد 1392 درسی کیفری مصوبآیین دا

و منظر عموم واقع شوند، قضات دادسرا اقدامات الزم را  ٔ  صورتی که در مرئی الذکر، درقانون فوق

شدن متهم انجام و مراتب را به دادگاه صالح اعالم  آثار جرم و مخفی یبرای جلوگیری از امحا

صورتی که ضرورتی به  در ،باشدلذا در جرائم منافی عفتی که در صالحیت مستقیم دادگاه می .دننمایمی

در این  ،انجام اقدامات فوری درخصوص جرائم موضوع این ماده باشد و دادگاه فاقد کشیک باشد

                                                           
اگر در  ،بر این اساس .خود، توان اظهارنظر دارند داشتن یا نداشتنِ ل صالحیتبه اصنسبت ،ازجمله دادسرا ،تمامی مراجع قضایی ،به تعبیر دیگر 1

نیز این اجازه را خواهد داشت تا  →شود، دادسرا صرفاً دادگاه برای رسیدگی می شمردنِ که سبب صالحباشد ای گونهای، موضوع جرم بهپرونده
یت پرداخته و درنتیجه با اعالم سلب صالحیت از خود، پرونده را به دادگاه صالح شدن شکواییه در آن نهاد، به بررسی موضوع صالح درصورت مطرح

 ارسال نماید.
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و آثار جرم ی )دادستان و قاضی کشیک( اقدامات الزم را برای جلوگیری از امحا قضات دادسرا ،صورت

در  1«نمایندساً یا توسط ضابطان، انجام و مراتب را به دادگاه صالح اعالم میأر ،متهم شدنِ مخفی

 پردازیم.موردبحث می ۀبه بررسی شروط و نکات مندرج در نظری ،ادامه

 

 قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸ ۀاستناد به ماد( ۱-۲

ها از صالحیت دادگاه محل خارج به آن که رسیدگی ،درمورد جرائم مشهود»دارد: مقرر می ۷۸ ۀماد

است، دادستان مکلف است تمام اقدامات الزم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و 

 ۀعمل آورد و نتیجمتهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم الزم بداند به شدنِ مخفی

 «ی صالح ارسال کند.یاقدامات خود را فوری به مرجع قضا

زیرا  ،تصمیم مراجع قضایی غیرصالح است عدم نفوذ و اعتبارِ ۀعنوان استثنایی بر قاعداین ماده به

صورتی صالح به رسیدگی خواهند  مطابق قواعد کلی حاکم بر صالحیت، مراجع قضایی و غیرقضایی در

ازجمله  ،توفق قواعد اصلی صالحی ،از همین رو .ها اعطای صالحیت کرده باشدبود که قانون به آن

در غیر این صورت، مجازات  کرد.توان برخالف قواعد و مقررات در این زمینه عمل نمی ،آن بودنِ آمره

 ،که قواعد مربوط به صالحیت در امور کیفریتوضیح آن .انتظامی برای متخلف درنظر گرفته خواهد شد

که در برخی موارد، ممکن است  ،درواقع برخالف قواعد صالحیت در امور مدنی .طور کلی آمره هستندبه

تأمین مصلحت عمومی و اجرای دقیق عدالت  ،با توافق اصحاب دعوا رعایت نشود، در امور کیفری

مطابق این وصف از قواعد  .کند که تحت هر شرایطی این مقررات اجرا شوندکیفری ایجاب می

زیرا  ،این مقررات را نداردیک از اصحاب دعوا یا مقامات قضایی حق نقض و عدم رعایت صالحیت، هیچ

 اجرای قضاییِهمچنین ضمانت .هاستدهی به دادرسیها حفظ نظم و انتظامآنوضع هدف از 

توانند قواعد دادرسی در این مقررات نهفته است که اصحاب دعوا در تمام مراحل دادرسی می بودنِ آمره

هرگاه به عدم صالحیت مرجع مربوطه کننده نیز به صالحیت دادگاه ایراد کنند و قاضی رسیدگینسبت

 (14 ،1396)طهماسبی،  کند. پی ببرد، باید مبادرت به صدور قرار عدم صالحیت

 

 

                                                           
 قضائیه ۀحقوقی قو ۀادار ۹/1۰/1۳۹۳مشورتی مورخ ۀ نظری 1
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 ارتکاب جرم بودنِ مشهود( ۲-۲

بنابراین ماده ناظر به جرائم  .جرم است بودنِ ، مشهودمذکور ۀکه شرط اصلی در مادمهم دیگر آن ۀنکت

جرائم است که دادستان مکلف خواهد بود تا اقدامات الزم را صرفاً  دسته از و تنها در ایناست مشهود 

جرم در متن  بودنِ شدن متهم انجام دهد. مشهود برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی

گذار قرار کید قضات محترم و قانونأنیز مورد تقانون آیین دادرسی کیفری  102 ۀمشورتی و ماد ۀنظری

 102 ۀدرخصوص ماد ،قضاییه ۀحقوقی قو ۀدیگری از ادار مشورتیِ ۀدر نظری ،همین راستادر  .استگرفته

قانون آیین  102 ۀمذکور در ماد "جرم در مرئی و منظر عام واقع شود"منظور از عبارت »آورده شده که: 

رار عموم افراد ق ۀنحوی ارتکاب یابد که مورد مشاهددادرسی کیفری این است که جرم منافی عفت به

عمومی فراهم  وآمدِهر جایی که عموم به آن دسترسی دارند و امکان رفت ،مطابق نظر اخیر1«گیرد.

ذکر و درصورت وقوع جرم، امکان تعقیب و انجام تحقیقات وجود دارد. شود می هاست، شامل عبارت ماد

کیفری قرار  هایجرائم منافی عفت در صالحیت دادگاه تمامیِاین نکته الزم است که رسیدگی به 

)حضور  قانون مجازات اسالمی 63۸ ۀماد ۀمانند جرم موضوع تبصر ،رو برخی از جرائمازاین .گیردنمی

در دادسرا مورد تعقیب و تحقیق قرار  ،همچون سایر جرائم ،حجاب در اماکن و انظار عمومی(زنان بی

 د.نگیرمی

 

 در دادگاه مقام قضایی کشیک دادسرا درصورت نبودِ  ۀلزوم مداخل( ۳-۲

ورود دادسرا به صالحیت اختصاصی دادگاه کیفری زمانی مورد پذیرش خواهد بود که دادگاه کیفری 

های صالح از میان قضات دادگاه درصورت حضور مقام قضاییِ ،بر این اساس .فاقد نیروی کشیک باشد

ا جهت جلوگیری از دادسر ۀکه صالحیت رسیدگی به جرم منافی عفت را دارند، نوبت به مداخل ،کیفری

با توجه به پیشرفت وسایل ارتباطی و ذکر این مسئله الزم است که آثار جرم نخواهد رسید.  یامحا

در هر  ،مخابراتی و اینترنتی، این امکان وجود دارد که درصورت ارتکاب جرم هایگیری از ابزاربهره

قضایی الزم را از مقام صالح قضایی روز، با استفاده از وسایلی چون موبایل، دستورات زمان از شبانه

تنافی صالحیت مشکل  ویژهبه ،مشکالت ناظر بر صالحیت مراجع قضایی ،در این حالت کرد. دریافت

مطابق چراکه  ،حل خواهد بودنحو مطلوبی قابلقاضی کشیک، به نبودِ صورتمیان دادسرا و دادگاه در

                                                           
 ۸/12/۹۴ مورخ ،۳۴۰۰/۹۴/۷ ۀبه شمار ،قضائیه ۀکل حقوقی قو همشورتی ادار ۀنظری (1
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بلکه با برقراری نیست، و صدور دستور قانونی فرض اخیر، نیازی به حضور فیزیکی مقام قضایی صالح 

مقام  ۀناحی ازرا توان دستورات الزم ای برای این منظور میسامانه ۀارتباط تلفنی یا اینترنتی و حتی تعبی

 .کردقضایی صالح اخذ 

 

 وجود ضرورت( ۴-۲

ادگاه کیفری اصلی امکان دخالت دادسرا در صالحیت د شروطاضطرار در انجام فوری برخی اقدامات از 

 ۀدادستان مکلف به مداخلدر جرائم منافی عفت، در فرض احراز قید ضرورت،  ،بر این اساس .است

گذار در ست که قانونمبناهمین  طبقخواهد بود.  جرم یا جلوگیری از فرار متهم ۀقضایی جهت حفظ ادل

تی را جایز ندانسته و بر لزوم تأخیر در انجام تحقیقات مقدما ،از قانون آیین دادرسی کیفری یمواد مختلف

استفاده از قید ضرورت برای استفاده از اختیارات دادگاه صالح  1است.تصریح کردهتسریع انجام تحقیقات 

ترک اقدام شایسته  بودنِ داروجود فوریت در عمل و مفسده ۀدهندنشان ،دادسرامانند توسط نهادی 

 ،مداخله در جرائم منافی عفتۀ دادسرا در زمیناگرچه صالحیت  ،به تعبیر دیگرست. توسط دادسرا

قبول لکن این محدودیت تا جایی قابل ،استگشتهای که به دادگاه محول شده محدود عنوان وظیفهبه

قاضی  توان گفت نبودِ می ،مشورتی ۀوفق نظری ،بر این اساس .ضروری ایجاد نگردد یاست که وضعیت

 ،های منافی عفت بوده و در این راستادر تعیین تکلیف پروندهوجود اضطرار  ۀمثابکشیک در دادگاه به

 ،ای غیرقانونیترک اقدام شایسته، ناگزیر به انجام وظیفه بودنِ دارنظر به مفسده ،مقامات دادسرا

آثار جرم  یبایست با اتخاذ تصمیم مناسب، از امحارو میو ازاینهستند برمبنای مصالح و مفاسد 

 ۀمفهوم و قاعد ۀدهندبه فوریت و ضرورت اقدام دادستانی جهت حفظ ادله، نشان. توجه کنندجلوگیری 

قانونی یا شرعی جهت ۀ اگرچه اجاز ،بنابراین بر فرض دخالت دادسرا در صالحیت هست؛ضرورت نیز 

 و اقدامات فوریِ کرد قدر ضرورت اکتفا بایست بهولی در هر صورت می ،نهاد فوق وجود ندارد ۀمداخل

 .انجام دادالزم را 

 

 

                                                           
 نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.و به سرعت: تحقیقات مقدماتی باید به۹۴ ۀماد (1

وقوع جرم تأخیر  ۀآوری ادلعمل آورد و در تحصیل و جمعآثار و عالئم جرم، اقدامات فوری را به ی: بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحا۹۵ ۀماد
 نکند.
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 مشورتی ۀتحلیل نظری( ۳

دستیابی به منافع منظور بهحقوقی  ۀن آن است که ادارمبیّ ،حقوقی ۀمشورتی ادار ۀنظری ۀگانشروط سه

ناشی از اعمال قواعد صالحیت  جلوگیری از مفاسد قطعی یا احتمالیِهمچنین بیشتر و حفظ مصالح و 

که توضیح آن .که ناقض قواعد حاکم بر صالحیت است کردهطریق قانونی، تجویز به انجام عملی به

ساعت اداری( خارج از ) است که جرائم منافی عفت در زمان کشیکفرضی اخیر ناظر به  مشورتیِ ۀنظری

دلیل عدم دسترسی به قاضی کشیک دادگاه به ،و تعیین تکلیف متهم به جرم منافی عفتشوند محقق 

 ۀنظر ادار چنین شرایطی،است. در معلق مانده ،م را داردکه صالحیت اصلی رسیدگی به جر ،کیفری

شدن متهم یا  حقوقی بر آن است که دادسرا اقدامات الزم را برای حفظ آثار جرم و جلوگیری از مخفی

دادستانی یا دادسرا سبب  ۀای باشد که عدم مداخلگونهاگر وضعیت به ،بر این اساس .فرار او انجام دهد

د، این تکلیف شدن متهم را فراهم آورَ رفتن آثار جرم شود یا موجبات متواری اتالف وقت و ازبین

دالیل یا فرار  یدادستانی است تا با انجام اقدامات ضروری و صدور دستورات اولیه، از امحا ۀبرعهد

در چراکه  ت،اما الزم و ضروری اس ،. اقدام اخیر اگرچه فاقد وجاهت قانونی استکندمتهمین جلوگیری 

حتی اگر قائل به این  ،در این خصوص .کدام از نصوص قانونی، مستندی برای این رویه وجود نداردهیچ

خدشه خواهد این نظر هم قابلکند، تواند تعیین تکلیف بودن می العمومباب مدعی باشیم که دادستانی از

ه بیان موردبحث، نص قانونی مبنی بر صالحیت مرجعی مشخص وجود دارد ک ۀدر قضیزیرا  ،بود

 .استدادگاه کیفری  ،102 ۀمرجع صالح به رسیدگی در جرائم منافی عفت موضوع مادتنها دارد می

پس  ؛همان دادگاه است ۀرو تعیین تکلیف متهمین و سایر امور تحقیق و تعقیب نیز برعهدازاین

که دادسرا اینبنابراین متوسل شد. اقدام غیرقانونی به توان قواعد صالحیت را زیر پا گذاشت و نمی

جرم صادر  ۀمنظور حفظ ادلبه ،تحقیق از متهمین رایقرار بازداشت یا دستور فوری ب ،درصورت لزوم

بودن  تردلیل مهمهرچند که به ،کدام نبایست منشأ اثر باشدهیچلحاظ قانونی، کم بهدستکند، 

ای مفاسد در جه به وجود پارهشود. بنابراین توبا قید ضرورت، ترتیب اثر هم داده می ،موضوعات دیگر

 که:صورت بدین ،مالحظه استمشورتی قابل ۀنظری

با  ایهاوالً عدم دسترسی به قاضی کشیک در دادگاه کیفری و درنتیجه عدم تعیین تکلیف متهمین پروند

کردن متهم  رفتن ادله و آثار جرم یا فرار سبب وقوع مفاسدی ازجمله ازبین ،موضوع جرائم منافی عفت

 واهد شد.خ
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 شدنِ  جرم یا جلوگیری از متواری ۀجهت حفظ ادل ،ازجمله دادسرا ،سایر نهادهای قضایی ۀثانیاً مداخل

سبب وقوع فساد شکلی در قواعد صالحیت  ،اما ازسویی دیگر ،اگرچه امری اساسی و مهم است ،متهم

 ،نده دادگاه کیفری استکنمرجع رسیدگی ،در جرائم منافی عفت ،موجب قانونچراکه به ،نیز خواهد شد

 .نه دادسرا

عدم دسترسی به قاضی کشیک دادگاه و ، بودن جرم )مشهود شرط تحقق شرایطحقوقی به ۀادار

توان رو میازاین .دانداشکال میدون ب ،شکل حداقلی به ،ضرورت یا فوریت( نقض صالحیت محاکم را

بلکه الزم و ضروری نیز  ،ا ایرادی نداردتنهنه مذکور،معتقد بود دخالت در قواعد صالحیت در موضوع 

دلیل نبود طور که اشاره شد، ممکن است گفته شود عملکرد دادستانی بههماننیز خواهد بود. درمقابل 

که توضیح آن .مستند صریح قانونی، سبب تحقق تخلف انتظامی و درنتیجه مجازات انتظامی است

عدم رعایت مقررات مربوط به  ،1۷/۷/1390 ات مصوبقانون نظارت بر رفتار قض 1۵ ۀماد ۵ مطابق بند

رسد نظر میشود. بهمی ۷ تا 4 ۀاعم از صالحیت ذاتی یا محلی، باعث مجازات انتظامی درج ،صالحیت

 رفتنِ  فرار متهم یا ازبین بودنِ افسددلیل بهکه  ،اعتقاد به رویکرد اخیر برای مجازات یک مقام قضایی

دور از منطق است. ناگفته است، ظالمانه و بهکردهدر صالحیت مرجعی دیگر آثار جرم، اقدام به دخالت 

اضطرار و حتی ۀ قواعدی چون قاعد مشروعیت و مقبولیتِ رفتنِ نماند اعتقاد به مبنای اخیر، سبب ازبین

قاضی کشیک و لزوم حفظ ادله برای جلوگیری از مفاسد  چراکه در نبودِ  ،اهم و مهم نیز خواهد شد

البته توجه به این نکته نیز ضروری است که کند. میحکم به مداخله در صالحیت عقل نیز تر، مهم

نقض قواعد حاکم بر صالحیت مراجع در موضوع موردبحث، صرفاً تا جایی که ضرورت اقتضا کند ادامه 

قاضی کشیک و ضرورت  حقوقی نیز به مسائلی همچون نبودِ  ۀبه همین دلیل است که ادار .خواهد یافت

 است.کردهاقدامات فوری اشاره 

مطابق قوانین آیین زیرا  ،شودشامل استثنائات قواعد صالحیت نمی نیز مشورتی ۀمفاد نظریگفتنی است 

و صالحیت انحصاری  1احاله 1،صالحیت اضافی ۀگانسهموارد استثنائات صالحیت صرفًا شامل  ،دادرسی

 2شود.های مرکز استان یا پایتخت میدادگاه

                                                           
به جرم دیگری که اش رخ داده، نسبتقضایی ۀصلی خود درخصوص جرمی که در حوزبر صالحیت ادادگاه عالوه ،آن طبقمنظور صالحیتی است که  (1

افتد یک نوع قضایی او اتفاق می ۀبه آن جرمی که در خارج از حوزدادگاه نسبت ،بر این اساس. داردصالحیت رخ داده نیز اش قضایی ۀخارج از حوز

مان أبه اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صالحیت ذاتی، تو»دارد: درسی کیفری مقرر میقانون آیین دا ۳1۳ ۀماد ،صالحیت اضافی دارد. در این خصوص

شرکا و معاونان جرم در »: کندبیان میهمان قانون  ۳11 ۀهمچنین ماد« تر را دارد.جا در دادگاهی رسیدگی شود که صالحیت رسیدگی به جرم مهمو یک

ۀ تبصر« که در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینشوند که صالحیت رسیدگی دادگاهی محاکمه می
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 کند،نظریه، صالحیت مراجع مادون دادسرا را نیز توجیه میاین در ذکرشده  دهایبه قیتوجه 

 ،بلکه نیروی تحت امر او ،تنها دادستانیجرم منافی عفت، نه بودنِ که درصورت مشهود ترتیببدین

 اولیه هایمکلف به انجام اقدامات اولیه و فوری و تنظیم گزارش ،قدر ضرورتبه ،ن نیزایعنی ضابط

کننده عنوان تنها مرجع رسیدگیبه ،«مقام قضایی»صراحت از عبارت به 102 ۀکه مادتوضیح آن .هستند

ن اپر واضح است که مقام قضایی شامل مقام انتظامی یا ضابط .استنام برده ،به جرائم منافی عفت

و به است قانونی فاقد وجاهت  ،ناضابطدست بهرو انجام تحقیقات مقدماتی ازاین .شوددادگستری نمی

متخلف نیز  4 ۀموجب مجازات انتظامی درجانون آیین دادرسی کیفری، ق 106 ۀمادۀ حکم تبصر

)دادسرا( در این جرائم را  ن یا محاکم قضاییاضابط ۀتوان مداخلزمانی میبه همین دلیل،  3.شودمی

 اولیه و فوری باشد. دانست که با شرایط صحیح قانونی و شرعی صورت گیرد و اقدامات از نوعیح صح

نحو مطلق، اختیار انجام امر تعقیب یا به ،که دادسرا یا ضابط دادگستریمطابق آنچه گفته شد، این

و اگرچه شود میامری مذموم و فاسد محسوب  ،تحقیق جرائم منافی عفت را برعهده داشته باشند

ضرورت و با استناد به قواعدی  درِقنیست، اما بهمذکور اقدامات فوری و اولیه نیز در صالحیت مراجع 

نظر بر آن است که محکومیت  ،از همین رو .اشکال استخالی از  ،اضطرار و حتی اهم و مهممانند 

قاضی دادگاه، اقدامات  نبودِ دلیلکه در زمان کشیک و به یناضابطمقامات قضایی یا هریک از  انتظامیِ

فعل ضابط یا زیرا  ،اساس خواهد بوداند بیلحاظ کرده به جرائم منافی عفتالزم و فوری اولیه را نسبت

 قابل حمایت شرعی و حتی قانونی است. ،گفتهبه قواعد پیشتوجه قاضی دادسرا، با 

، وجود ندارددار بنابراین زمانی که دادگاه فاقد نیروی کشیک است و امکان اخذ دستور از مقام صالحیت

ازجمله مقامات  ،م اقدامات اولیه و فوری، از مقامات دیگربرای انجاکه این مجوز وجود خواهد داشت 

در جرائم منافی عفتی که تنها مقام صالح  ،بر این اساسکرد. ن دادگستری استفاده ادادسرا و حتی ضابط

مقام کشیک  ،اگر به هر دلیلی هستند،یا دادگاه انقالب  2 و 1 های کیفریدادگاهها به آن رسیدگی

                                                                                                                                                    
صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صالحیت  در ،در جرائمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است»است: توجه نیز قابل ۳1۲ ۀماد

اصول حاکم بر رسیدگی به جرائم  ،آید. در این صورتعمل میبه اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی

 «اشخاص باالتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.
 گیرد:احاله در موارد زیر صورت می (1

 ؛دادگاه دیگری اقامت داشته باشند ۀمتهمان در حوز متهم یا بیشترِ (الف

 تر بتواند به موضوع رسیدگی کند.بودن به محل وقوع آن، آسان علت نزدیکدیگر به نحوی که دادگاهِمحل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به (ب
 1۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری  ۳۰۸و  ۳۰۷ در این خصوص رجوع کنید به مواد (۲
 ( این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.1۰۲ماده  1 ۀو تبصر 1۰۴، 1۰۲، ۹۵ تخلف از این ماده و مواد (۳
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 ۀپروندچنین از مرجعی که اختیار و صالحیت قانونی برای تحقیق و رسیدگی به  توانمی ،نداشتحضور 

 .مرجع مذکور صرفاً مجاز به انجام اقدامات ضروری است ،. در این معناکردرا ندارد استفاده ای کیفری

ات مجاز ،. در این صورتاکتفا کرد ،که همان رفع عنصر اضطرار است ،متیقنباید به قدرِ ،به تعبیر دیگر

ن ابه مقامات دادسرا یا ضابطچراکه اعمال مجازات نسبت ،اعمال نخواهد بودانتظامی نیز قابل

تر از فساد بزرگ ،ترس از مجازات دلیلشود تا در موارد مشابه، اشخاص بهدادگستری سبب می

 .نکنندجلوگیری 

 

 گیریبحث و نتیجه

که امکان توافق برخالف آن  ،ی یا حقوقیبرخالف محاکم مدن ،صالحیت محاکم قضایی در امور کیفری

با  ،خاص طوردرحقیقت قواعد صالحیت مراجع کیفری به .تغییر استهمواره ثابت و غیرقابل ،وجود دارد

منظور تحقق نظم عمومی و استقرار قانون و عدالت برای و به یافته های اعمال حاکمیت ارتباطجلوه

 ،حداقلی صورتو یا به ردقواعد وجود ندااین رو امکان نقض ازاین ند.ارسمیت شناخته شدههمگان، به

 آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین شکلیِ ،به همین دلیل .استمورد پذیرش قرار گرفته

، محصور در سه وضعیت استپذیرفته شده عنوان استثنایی بر صالحیت محاکم کیفریمتفرقه، به

در موارد اخیر نیز  .های مرکز استان یا پایتخت استانحصاری دادگاهصالحیت اضافی، احاله و صالحیت 

امکان عدول از قواعد مهم  ،اندرسیدهگذار قانونعنوان بخشی از قانون، به تصویب به این دلیل که به

صورتی که استثنائات  پس گزاف نیست اگر بگوییم در .استآن فراهم شده بودنِ صالحیت ازجمله آمره

اگرچه  .استثنائات نیز وجود نداشت ۀگانشد، امکانی برای استفاده از سهقانون احصا نمیصالحیت در 

رسد موارد دیگری نیز وجود نظر میبهاما  شوند،میاحصاشده تلقی  استثنائات صالحیت مراجع کیفریْ 

یت محاکم تا صالحکنند مییا هاین امکان را م ،د که با عنایت به مفاهیمی چون ضرورت یا اضطرارندار

 ۀگذار برعهدبه معنای حق و تکلیفی که قانون) از صالحیت ،آن دنبالِو بهکرد نحو دیگری تفسیر را به

مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ  ۀتأمل در این زمینه، نظریمثال قابل کرد.عدول  (مرجعی مشخص قرار داده

شود که میمالحظه  ،اساس بر این .مورد بحث و بررسی قرار گرفت ،مقالهاین قضائیه است که در 

عنوان قانون حاکم بر تعیین صالحیت مراجع کیفری، درخصوص به ،قانون آیین دادرسی کیفری

به راجع 303 الی 301 ازجمله مواد ،با عنایت به مواد مختلف ،صالحیت رسیدگی به جرائم منافی عفت
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رسیدگی به جرائم منافی که دارد صراحتاً اشعار می ،306 ۀخصوص مادهای کیفری و بهصالحیت دادگاه

موضوعات مورد که رسیدگی به توان گفت از این نظر می .های کیفری استعفت در صالحیت دادگاه

و از آن جهت که ناظر به  306 ۀماد صراحتِ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به 102 ۀاشاره در ماد

توان گفت قضات بنابراین می اند.فریهای کی، صرفًا در صالحیت دادگاههستندجرائم منافی عفت 

عدم صالحیت دادسرا جهت ورود به  ۀدهندچنین امری نشانو دادسرا در این موارد اختیاری ندارند 

مشورتی در فرض وجود شرایط ضروری و اضطراری و  ۀ. این در حالی است که نظریاست مذکورجرائم 

صالحیت را  واعدجرم، امکان نقض ق بودنِ و منظر ٔ  چون فوریت و در مرئی یدهاییبا تاکید بر ق

شرط رعایت ضوابطی چون فوریت و عمل برمبنای به ،مقام قضایی دادسرا ،از این جهتاست. پذیرفته

، مجازات انتظامی نیز صورتمتیقن، جواز مداخله در وظایف دادگاه صالح را خواهد داشت که در این قدرِ

عنوان نهادی که فاقد به ،دادسرا ۀنوع مداخلکه د همچنین مشخص ش .برای وی منتفی خواهد بود

اگرچه دادسرا در وضعیت  ،به تعبیر دیگر .شودماهوی مقید می صالحیت است، به چیزی غیر از رسیدگیِ

 قاضیِ  اما این مداخله صرفاً ناظر به زمان کشیک و نبودِاست، اضطراری، مجاز به مداخله در صالحیت 

گیرد و که اصوالً در زمان کشیک، رسیدگی ماهوی صورت نمی طورهمان بنابراین .دادگاه خواهد بود

مقامات  ۀمداخل ،گیردتنها اقدامات ضروری تا تشکیل رسمی دادگاه یا شروع ساعات کاری انجام می

متیقن، درصورت تعدی از قدرِ ،به همین دلیل .محدود به اقدامات اولیه و فوری استنیز قضایی دادسرا 

 مستلزم رسیدگیِ  ی به قوت خود باقی است و نقض قواعد صالحیت محاکم کیفریْمجازات انتظام

آید ایجاد نوعی به ناقضین آن است. آنچه از متن نظریه برمیمقتضی نسبت انتظامی و صدور رأیِ

عنوان نوعی توان صالحیت مذکور را بهصالحیت برای دادسرا در شرایط خاص است و از این منظر می

توجه به متن نظریه، نکات و  ،به تعبیر دیگر .افی، مورد توجه نظری و عملی قرار داداز صالحیت اض

چون ضرورت و فوریت برای  دهایید که توجه به قیرسانَشرایط مندرج در آن، ما را به این نتیجه می

 یِقانون عنوان استثنایی بر صالحیتِهای کیفری در زمان خاص، بهپرونده األجلیِتعیین تکلیف ضرب

عنوان نوعی از صالحیت توان صالحیت اخیر را بهکه می جایی تا ،پذیرش استمراجع کیفری قابل

 رسمیت شناخت.صالحیت به راستای سایر استثنائاتِ اضافی و در
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