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چکیده
دسحمَق ایشاى ضشٍست تطىیل ّیئت هٌػفِ دسرشاین سیبسی ٍ هغجَفبتی دس اغل

۱۶۸لبًَى اسبسی هَسد تػَیت لشاسگشفتِ است اهب ادثیبت حمَلی

چٌذاًی دسخػَظ لضٍم تجقیت یب فذم تجقیت دادگبُ سسیذگی وٌٌذُ اصًؾش ایي ًْبد یبفت ًویطَد اصایي سٍ ثشآى ضذ ُ وِ ثِ اختػبس ثِ سٍش تَغیفی-
تحلیلی،ثِ ثشسسی ًْبد ّیئت هٌػفِ دس تقبهل ثب لضبت دس رشاین هغجَفبتی ٍ ربیگبُ آى سا دس ًؾبم حمَلی وطَسهبى حسداختِ ضَد ً .تبیذ گَیبی آى است
وِ  -1پیص ثیٌی ًْبد ّیئت هٌػفِ اص هٌؾش حمَق اسبسی اص دٍ ٍرِ لبثل تَریِ است ۺالف.اهىبى هطبسوت هشدم دسفشایٌذ دادسسی ثِ ٍیژُ دس رشاین سیبسی
ٍ هغجَفبتی وِ رٌجِ فوَ هیداسًذ سا فشاّن هیٌوبیذ .ة.اص آًزب وِ لَُ لضبئیِ هوىي است تحت تبثیش لَُ هزشیُ لشاس گیشد،ثیغشفی ًْبدسسیذگی وٌٌذُ سا
تضویي هیٌوبیذ  -2.دادگبُ ثش ثشائت هلضم ثِ تجقیت اص ًؾش ّیئت هٌػفِ است صیش ا ًؾش ّیئت هٌػفِ ثشاسبس اغل ثشائت است .اهب اص ًؾش هزشهیت هلضم ثِ
ثـیت وٌذ .ثٌبثشایي،دس غَستی وِ ًؾشّیئت هٌػفِ هجٌی
تجقیت اص ًؾش ّیئت هٌػفِ ًیست ،صیشا دسایٌزب دادگبُ ثبیذ اص اغل لبًًَی ثَ دى رشاین ٍهزبصات ّب ت
ثش هزشهیت ثبضذ دادگبُ هیتَاًذ ثٌبثشاغل لبًًَی ثَدى رشاین ،سای ثش ثشائت دّذ ،صیشا ًسجت ثِ لبًَى هتقْذ است.
واژگبن کلیدی :هیئت هنصفه ،جزائن هطبوعبتی ،السم االتببع بودن ،قبنون اسبسی ،آیین دادرسی کیفزی.

مقدهه
ثش اسبس لبًَى اسبسی ًؾبم همذس روَْسی اسال هیایشاى دس اغل  ۱۶۸سسیذگی ثِ رشائن هغجَفبتی فلٌی است ٍ ثب حضَس ّیئت هٌػفِ دس
هحبون دادگستشی دس سسیذگی ثِ رشاین سیبسی ٍ هغجَفبتی غَست هیگیشد ً .حَُ اًتخبة  ،ضشایظ ،اختیبسات ّیئت هٌػفِ ٍ تقشیف آى سا
لبًَى ثش اسبس هَاصیي اسالهیهقیي هیوٌذ.
ّوچٌیي دس آییي دادسسی ویفشی ثِ حضَس ّیئت هٌػفِ دس سسیذگی ثِ رشائن سیبسی ٍ هغجَفبتی اضبسُ ضذُ است ّ .یئت هٌػفِ هغجَفبت
گزاضتاًذ ایي افشاد ثب
ُ
اص غٌَف هختلف تطىیل هی ضَد وِ پس اص پیشٍصی اًمالة اسال هیتب ثِ اهشٍص فشاص ٍ فشٍدّبی ثسیاسی سا پطت سش
حضَس دس دادگبُ ًمص هطبٍس سا ثشای لضبت ایفب هیوٌٌذ ٍ ًؾش وتجی خَد سا دسثبسُ ایٌىِ آیب هتْن ثضّىبس است ؟ ٍ دس غَست ثضّىبسی آیب
هستحك تخفیف هزبصات است یب ًِ؟ افالم هیداسًذ.
دس ایي هَسد وِ ًؾش ایي ّیئت تب چِ اًذاصُ ثشا ی دادگبُ سسیذگی وٌٌذُ ثِ رشاین هغجَفبتی الصم االتجبؿ است ًیبص ثِ ثشسسی هفَْم ّیئت
هٌػفِ ،فلسفِ ٍرَدی آى ٍ حذٍد اختیبس لضبت دس تجقیت ٍ فذم تجقیت اص ًؾش ایي ًْبد است وِ دس ایي همبلِ سقی ضذُ ثِ ایي هَاسد پبسخ
دادُ ضَد.

هیئت هنصفه
الفّ -یئت هٌػفِ تقذادی اص م سداى ٍ صًبى ّستٌذ وِ هغبثك لبًَى اًتخبة ضذُ ٍ هتقْذ هی ضًَذٍ ،القیت سا احشاص ٍ ثش اسبس دالیلی وِ
پیص سٍ داسًذ ،حمیمت سا افالم وٌٌذ(.ضیخ االسالهی،1380،ظ)154
ثش ایي اسبس ّیئت هٌػفِ دس ٍالـ گشٍّی اص افشاد ربهقِ ّستٌذ وِ هغبثك لبًَى اًتخبة هیضًَذٍ ٍ ،ؽیفِ اغلی آًْب ایي است وِ ثب تَرِ
ثِ دالیل ٍ هذاسوی وِ اسائِ هیضَدٍ ،القیت اهش سا وطف وشدُ ٍ دسثبسُ ثشائت یب هزشهیت هتْن اؽْبس ًؾش وٌٌذ.
ة -اغغالح هٌبست ٍ سسبیی است وِ حمَق ایشاى دس ثشاثش ل فؼ  juryاًتخبة وشدُ است وِ فجبست است اص گشٍّی اص غٌَف ٍ الطب س
هختلف ربهقِ وِ ثِ فٌَاى ًوبیٌذُ افىبس فوَ هیٍ اًتؾبسات هشدم اص دستگبُ لضبیی دس سسیذگی ثِ ثشخی رشائن تحت ضشایظ خبظ ثب
دادسسبى دادگبُّبی ویفشی ّوىبسی هیىٌٌذ(.)www.yasa.co/

فلسفه وجود هیئت هنصفه در جراین هطبوػبتی
ًبضی اص ایي تفىش است وِ هشتىجیي ایي ًَؿ رشائن ،ثِ ًَفی هتَلی اًقىبس افىبس فوَ هیّستٌذ ،لزا ربهقِ حمَلی ثشای رشم اًگبسی چٌیي
فقل هزشهبًِ ،هالحؾبت ربهقِ سا دس ًؾش گشفتِ ٍ اص حیج تفبٍت هبّیت رشم هغجَفبتی (اص ًؾش هفَْهی ،رشم ًبضی اص اًتطبس یب اًقىبس دس
هغجَفبت ٍ سسبًِ ّبی هشتت االًتطبس ٍالـ هیضَد رشم هغجَفبتی ًبهیذُ هیضَد ) )www.yasa.co (.ثب رشائن فبدی ثِ لحبػ ایٌىِ رشم
فبدی فبسی اص ّشگًَِ اًگیضُ ضشافتوٌذاًِ ا ست رشم هغجَفبتی سا ٍادد اًگیضُ ضشافتوٌذاًِ داًستِ ٍ اهتیبص حضَس ّیئت هٌػفِ سا دس رلسبت
دادگبُ الضاهیًوَدُ است .دس خػَظ هجٌبی ربهقِضٌبختی ٍ فلسفی ایي ًْبد ،ثحج فشاٍاى است.
داًست
ُ
ثشخی ّیئت هٌػفِ سا ثِ هخبثِ یه وبسضٌبس خجشُ وِ ثِ ًوبیٌذگی اص افىبس فوَ هیهیتَاًذ حسي ٍ لجح فول هتْن سا تصخیع دّذ،
اًذ(.فویذ صًزبًی ،1368،ظ .)373ثشخی ثشای ّیئت هٌػفِ ًمطی ّن سدیف ضبّذ لبئل ضذُ اًذ

(خبهٌِ ای  ،ثیتب،ظ .)113ثشخی اص

حمَلذاًبى ًیض ًْبد ّیئت هٌػفِ سا اص هٌؾش "تضویي حمَق هتْویي" ثشسسی وشدُ اًذ( .آخًَذی،1388،ظ.)219

دس ًؾش حمَلذاًبى اسبسیّ ،یئت هٌػفِ دس ٍالـ هزوَفِ ای اص افشاد فبدی ربهقِ ُةضوبس هی سًٍذ وِ ثِ فٌَاى ًوبیٌذُ افىبس فوَهیّوىبسی
هیًوبیٌذّ( .بضوی،1388،ظ.)457
پیص ثیٌی ًْبد ّیئت هٌػفِ اص مًؾش حمَق اسبسی ۺ اص یه عشف اهىبى هطبسوت هشدم دس فشایٌذ دادسسی ثِ ٍیژُ دس رشاین سیبسی ٍ
هغجَفبتی سا وِ رٌجِ فوَ هیداسًذ فشاّن هی ًوبیذ .اص عش ف دیگش اص آًزب وِ لَُ لضبئیِ هوىي است تحت تبحیش لَُ هزشیِ ٍ اثضاسّبی آى ثِ
غَست هستمین یب غیش هستمین لشاس گیشد استمالل ٍ ثی عشفی ًْبد سسیذگیوٌٌذُ سا تضویي هیوٌذ.
دس لبًَى اسبسی ثشخی اص وطَسّب اص رولِ ایشاى ًْ ،بد ّیئت هٌػفِ ثِ هخبثِ یىی اص فٌبغش دادسسی ّبی ویفشی هَسد ضٌبسبیی لشاس گشفتِ
است(.مضْذی .اًػبسی.لَسچی ثیگی،ثیتب،ظظ.)۴۲-۴۱

سببقه وجود هیئت هنصفه
سشآغبص اًتخبة ّیئت هٌػفِ دس ًؾبم حمَلی ایشاى ثِ سبل  ۱۳۱۰ثشهیگشدد وِ عی هبدُ  ۱لبًَى اًتخبة ّیئت هٌػفِ دس آى سبل همشس ضذُ
ی دس دیَاى رٌبیی ٍ ثب حضَس ّیئت هٌػفِ ثِ فول خَاّذ آهذ " ثقذ اص آى ٍ ّوضهبى ثب تػَیت لبًَى
ثَدۺ" سسیذگی ثِ رشم ّبی هغجَفبت
اسبسی ٍ اغل  ۱۶۸تىلیف ّوگبى سا دس خػَظ سسیذگی ثِ رشاین هغجَفبتی سٍضي وشدُ ٍ هَضَؿ حضَس ّیئت هٌػفِ دس دادگبُ ثش
اسبس لبًَى ّیئت هٌػفِ هػَةّ 1382وبىًذ اغل  ۱۶۸لبًَى اسب سی ثب تػَیت لبًَى  ۱۵هبدُ ای  ،دس هبدُ  ،یهثبس دیگش ا رفبى ضذُ است
وِ" سسیذگی ثِ رشائن هغجَفبتی فلٌی است ٍ ثب حضَس ّیئت هٌػفِ دس دادگبُ غبلح غَست هیگیشد".

هیئت هنصفه در حقوق ایران
ثب تَرِ ثِ ایٌىِ دس سیستن حمَلی ثشخی وطَسّب ًْبد ّیئت هٌػفِ ٍرَد داسد ٍ ایي ّیئت اص هیبى الطبس هختلف هشدم اًتخبة هی ضَد ٍ دس
پبسُای اص سسیذگی ّبی لضبیی ضشوت هی وٌذ ٍ احشاص هزشهیت هتْن سا وِ دس حمیمت احشاص هَضَؿ است ثِ ًوبیٌذگی اص ربهقِ ثش فْذُ
داسد ،فلوب ًیض ًؾشاتی سا اسائِ وشدُ اًذ اص رولِ؛ آیت اهلل ثْزت ۺ "دس ساثغِ ثب ًْبد ّیئت هيغفِ ٍ تىلیف لبضی اص تجقیت یب فذم تجقیت
هیفشهبیٌذ احشاص هزشهیت هتْن یب ثشائت آى ثبیذ دس ًضد ضخع لبضی ضشفی اص عشق ضشفی آى ثبضذ ٍ اهلل افلن"( .سٍح ثخص،1393،ظ.)1
آیتاهلل هىبسم ضیشاصی هی فشهبیٌذۺ" ّیئت هٌػفِ هی تَاًذ ُة دٍ غَست فول وٌذ ۺ یىی ،ثِ غَست گشٍُ هطبٍس ٍ سای ًْبیی ثِ ًؾش لبضی
لِ وبسضٌبسی وٌٌذ
ثبضذ؛ دٍم ،دس هسبئلی وِ وبسضٌبسی هَضَفی الصم داسد ٍ احتیبد ثِ تخػع دس ایي وبسضٌبسی است چٌبًچِ افشاد خجشُ ث
ًؾش آًْب ثشای لبضی دس هَضَفبت هحتشم است(".هىبسم ضیشاصی،1427،ظ.)145
آیت اهلل خبهٌِ ای دس ّویي هَضَؿ ىػس هطبثِ ًؾشات فَق سا داسىد ۺ" پبسخ ثِ ایي سَال دس حذ یه استفتبء ًیست ٍ دس ّش غَست هیضاى دس
ایي گًَِ اهَس  ،لَاًیي ٍ همشسات احىبم اسال هیهیثبضذ(".سٍح ثخص،1393 ،ظ .)1ثش اسبس هبدُ  ۴۳لبًَى هغجَفبت پس اص افالم ختن
سسیذگی ثالفبغلِ افضبی ّیئت هٌػفِ ُةشٍ س پشداختِ ٍ ًؾش وتجی خَد سا دس دٍ هَسد صیش ،ثِ دادگبُ افالم هیداسًذۺ
ةّىبس است یب خیش؟
الف -هتْن ص
ةّىبسی آیب هستحك تخفیف است یب ًِ؟
ة -دس غَست ص
ثش اسبس تجػشُ یه هبدُ هزوَس ًیص پس اص افالم ًؾش ّیئت هٌػفِ دادگبُ دس خػَظ هزشهیت یب ثشائت هتْن اتخبر تػوی م ًوَدُ ٍ عجك
لبًَى هجبدست ثِ غذٍس سای هیًوبیذ .صهبى رلت ًؾش ّیئت هٌػفِ پس اص افالم ختن دادسسی ٍ لجل اص آى است وِ افضب یب هحىوِ ثشای
غذٍس سای ثِ ضَس ثپشداصًذ  .چٌبًچِ ّیئت لجل اص اؽْبس ًؾش اًزبم تحمیمی سا الصم ثذاًذ ثبیذ لجل اص افالم ختن سسیذگی ثب تسلین یب دداضتی

اًزبم آى سا اص دادگبُ خَاستبس ضَد .چٌبًچِ دادگبُ ختن سسیذگی سا افالم وشد ،دیگش ًویتَاى ثِ تمبضبی ّیئت هٌػفِ ،دٍثبسُ تحمیك سا ضشٍؿ
ٍفبت ) .هالن افتجبس ًؾشیِ ّیئت  ،ثشای اتخبر تػوین  ،سای اوخشیت آىاى است ،لزا دس غَست تسبٍی آسای افضبی
وشد(هبدُ  43لبًَى هغت
ّیئت ثِ گًَِ ای وِ ضوبسُ هقیٌی اص آًْب هقتمذ ثِ ثشائت هتْن ٍ ضوبس دیگشی ثب ّوبى ىغبة هقتمذ ثِ هزشهیت اٍ ثبضٌذ ،دادگبُ حىن ثشائت
س دادگبُ تب پبیبى آى حضَس داضتِ ثبضذ لیىي دس تحمیمبت همذهبتی ٍ ٌّگبم اخز تبهیي حضَس
هتْن سا غبدس هیوٌذّ .یئت ثبیذ اص اثتذای دل ُ
آًْب پیصثیٌی ًطذُ است.
پس اص افالم ختن دادسسی ّ ،یئت ًؾش خَد سا دس یىی اص لبلت ّبی افالم ثضُ وبسی یب ثی گٌبّی هتْن ثیبى هی وٌذ(.تجػشُّبی  3-1هبدُ 43
ةّىبسی هتْن ،دادگبُ هلضم ثِ تجقیت اص ًؾش ّیئت ًیست ٍ عجك تجػشُ  ۲هبدُ  ۴۳لبًَى هغجَفبت هیتَاًذ
لبًَى هغجَفبت) .دس غَست افالم ص
حىن ثشائت هتْن سا غبدس وٌذ ،اهب دس غَست افالم ثی گٌبّی هتْن تَسظ ّیئت هٌػفِ دادگبُ ضوي تجقیت اص ًؾش ّیئت ،اگش هتْن ثبصداضت
ثبضذ فَساً اٍ سا اص صًذاى آصاد هیوٌذ.
ةّىبسی ثبضذ ثبیذ افالم وٌذ وِ آیب هتْن استحمبق تخفیف سا داسد یب خیش ؟ اگش دادگبُ ثب تَرِ ثِ ًؾش ّیئت هٌػفِ
چٌبًچِ ّیئت هقتمذ ثِ ص
الجتدس سسیذگی دٍثبسُ دس هشحلِ تزذیذ ًؾش ًیبصی ثِ
حىن ثِ هزشهیت ٍ هحىَهیت غبدس وٌذ  ،ایي حىن لبثل تزذیذًؾشخَاّی است ُ .
حضَس ّیئت هٌػفِ ًیست ٍ دادگبُ تزذیذ ًؾش ثب تَرِ ثِ اٍساق پشًٍذُ ٍ ًؾش ّیئت هٌػفِ ثِ پشًٍذُ سسیذگی هی وٌذ ّوچٌیي ثش اسبس
لبًَى رذیذ آییي دادسسی ویفشی  ،تٌْب دس رلسبت هحبووِ رشاین هغجَفبتی ٍ سیبسی حضَس ّیئت هٌػفِ الضاهیاست ٍ دس هشحلِ دادسشا ٍ
تحمیمبت همذهبتی ٍ غذٍس لشاس ّبی لبًًَی ً ،یبصی ثِ حضَس ّیئت هٌػفِ ًیست  (.احوذیّ )www.irna.ir،1399،وچٌیي دس اغل ۱۶۸
لبًَى اسبسی آهذُ استۺ سسیذگی ثِ رشاین سیبسی ٍ هغجَفبتی فلٌی است ٍ ثب حضَس ّیئت هٌػفِ دس هحبون دادگستشی غَست میگیشد.
ًحَُ اًتخبة  ،ضشایظ ،اختیبسات ّیئت هٌػفِ ٍ تقشیف رشم سیبسی سا لبًَى ثش اسبس هَاصیي اسال هیهقیي هیوٌذ .هبدُ  ۳۰۵آییي دادسسی
ویفشیۺ ثِ رشائن سیبسی ٍ هغجَفبتی ثب سفبیت هبدُ  ۳۵۲ایي لبًَى ثِ عَس فلٌی دس دادگبُ ویفشی یه هشوض استبى هحل ٍلَؿ رشم ثب حضَ س
یجبت ّیئت هٌػفِ ،هغبثك لبًَى هغجَفبت ٍ آییي ًبهِ ارشایی آى است.
ّیأت هٌػفِ سسیذگی هیضَد .تجػشُ -احىبم ٍ تشت

الزم االتببع بودن نظر هیئت هنصفه برای دادگبه
سای ّیئت هٌػفِ دس سسیذگی ثِ رشاین هغجَفبتی دس ًؾبم حمَلی ایشاى دٍ وبسوشد هیتَاى روش وشد .اثتذا ّیئت هٌػفِ ًمص تقییي وٌٌذُ دس
ة
افالم ًؾش دادگبُ داضت.
عجك هبدُ  ۳۸الیحِ لبًَى هغجَفبت سبل  ۱۳۵۸وِ تب سبل  ۱۳۷۹ثِ عَس وبهل ىسخ ًطذُ ثَد ،دادگبُ اص ّیئت هٌػفِ هیخَاست ثِ ایي دٍ
ةُ وبسی هستحك تخفیف هیثبضذ یب ًِ؟ ٍ دس اداهِ تػشیح ضذُ ثَد
سَال پبسخ دّذ وِ ،اٍالً ،آیب هتْن ثضّىبس است یب خیش؟ حبًیبً دس غَست ص
وِ دادگبُ ثش اسبس تػوین هزوَس سای غبدس هیوٌذ(.خبلمی،1387،ظ.)337
اهب سٍیىشد دٍم ثب تػَیة لبًَى اغالح لبًَى هغجَفبت ً ۱۳۷۹وبیبى هیضَد دس ایي لبًَى سئیس دادگبُ ثبیذ ثقذ اص اتوبم رلسِ دادگبُ عجك
هبدُ  ۴۳اص ّیئت هٌػفِ ثخَاّذ وِ ثِ ایي پشسص رَاة دُ ىد وِ آیب هتّن ثضّىبس است یب خیش ؟ ٍ دس غَست ثضّىبسی هستحك تخفیف
است یب ًِ ؟ افضبی ّیئت هٌػفِ ثش اسبس هبدُ  ۳۵آییي ًبهِ ارشایی لبًَى هغجَفبت هػَثِ  ٍ ۱۳۶۴اغالحبت ثقذی آى دس سبل  ،۱۳۸۱ثِ
ضَس ٍ اتخبر تػویم هیپشداصىد ٍ ًؾش خَد سا ثِ غَست وتجی ثِ لبضی اسائِ هی دٌّذ .ثش اسبس ایي هبدُ رلسبت ضَس ٍ اتخبر تػوین ّیئت
هٌػفِ ،ثذٍى حضَس سئیس دادگبُ ثشگضاس خَاّذ ضذ.

اهب دس غَستی وِ ثشای تػوینگیشی دس هَسد هَضَفی خبظ حضَس سئیس دادگبُ ضشٍسی ثبضذ ،افضبی ّیئت هٌػفِ اص سئیس دادگبُ ثشای
حضَس دس رلسِ دفَت ثِ فول هیآٍسًذ .سییس دادگبُ پس اص حضَس فمظ هیتَاًذ دس هَسد هَضَفی وِ ثشای هطَست دسثبسُ آى فشاخَاًذُ
ضذُ است ،اؽْبس اؽْبس ًؾش ًوبیذ.
تجػشُ هبدُ  ۳۵آییي ًبهِ ارشایی لبًَى هغجَفبتۺدس غَستی وِ ثٌب ثِ تػوین اوخشیت افضبی ّیئت هٌػفِ حضَس سئیس دادگبُ ثشای سسیذگی
ثِ ثشخی اص هَاسد ضشٍسی ثبضذ ،سئیس دادگبُ غشفبً ثشای ّوبى هَضَؿ دس رلسِ حبضش خَاّذ ضذ) .دادگبُ پس اص ایٌىِ ًؾش ّیئت هٌػفِ سا
دسیبفت وشد ،دس ًحَُ تػوین گیشی آصاد است ٍ هیتَاًذ ثش اسبس ًؾش ّیئت هٌػفِ سای دّذ .ایي اهش اص تجػشُ یه هبدُ  ۴۳استٌجبط هیضَد
وِ آهذُ است" پس اص افالم ًؾش ّیئت هٌػفِ ،دادگبُ دس خػَظ هزشهیت یب ثشائت هتْن اتخبر تػوین ًوَدُ ٍ عجك لبًَى هجبدست ثِ غذٍس
سای هیًوبیذّ ٍ ".وچٌیي تجػشُ  2ایي هبدُ غشاحتبً ثِ الصم االتجبؿ ًجَدى سای ّیئت مًػفِ دس تػوین گیشی دادگبُ اضبسُ داسد .
ثش اسبس ایي تجػشُ "دس غَستی وِ تػوین ّیئت هٌػفِ ثش ةص ّىبسی ثبضذ دادگبُ هیتَاًذ پس اص سسیذگی سای ثش ثشائت غبدس وٌذ ".اص
دیذگبُ ثشخی ،دادگبُ ثش ثشائت هلضم ثِ تجقیت اص ًؾش ّیئت هٌػفِ است صیشا ًؾش ّیئت هٌػفِ ثش اسبس اغل ثشائت است .اهب اص ًؾش هزشهیت
ثـیت وٌذ  .ثٌبثشایي ،دس غَستی
هلضم ثِ تجقیت اص ًؾش ّیئت هٌػفِ ًیست  .صیشا دس ایٌزب دادگبُ ثبیذ اص اغل لبًًَی ثَدى رشاین ٍ هزبصات ّب ت
وِ ًؾش ّیئت هٌػفِ هجٌی ثش هزشهیت ثبضذ دادگبُ هیتَاًذ ثٌبثش اغل لبًًَی ثَدى رشاین  ،سای ثش ثشائت دّذ ،صیشا ًسجت ثِ لبًَى هتقْذ
است( .الْبم ،ثیتب؛ ضوبسُ.)36
ثشخی ساُ حلّبی دیگشی اسائِ وشدُ وِ فجبستٌذ اصۺ الف -هبّیت هطَستی داضتي ًؾش ّیئت هٌػفِ ثشای دادگبُ وِ دس ایي غَست دادگبُ ملضم
ثِ تجقیت اص ًؾش آى ًیست هبًٌذ ًؾشات هطَستی اداسُ حمَلی لَُ لضبییِ وِ دادگبُ هلضم ثِ تجقیت اص آى ًیست  .ثٌبثشایي ،دادگبُ افن اص ایٌىِ
سای ّیئت هٌػفِ هجٌی ثش ثشائت یب هزشهیت هتْن ثبضذ ،الصم ًیست اص آى تجقیت وٌذ .ة -سای ّیئت هٌػفِ داسای افتجبس لضبیی ثبضذ ٍ ایي
ةیي هقٌب وِ افتجبس سای ّیئت هٌػفِ هطشٍط ثِ تبییذ سئیس لَُلضبییِ ثبضذ(.غجشی ،1384،ظ.)145
افتجبس سا سیبست لَُ لضبییِ تٌفیز وٌذ ،د
دیذگبّی وِ دادگبُ سا هلضم ثِ تجقیت اص سای ثشائت ّیئت هٌػفِ هیذاًذ ثب هَاصیي لبًًَی هغبثكت ثیطتشی داضتِ ثبضذ  ،صیشا اص یه سَ دس
ربیی وِ دادگبُ هغبثك ثب ًؾش ّیئت هٌػفِ سای ثِ ثشائت هتْن هیدّذ معبثك ثب اغل احتیبط دس سسیذگی ثِ رشائن هغجَفبتی ٍ سیبسی سفتبس
وشدُ است .اص سَی دیگش ،دس ربیی وِ سای ّیأت هٌػفِ هجٌی ثش هزشهیت است ثبص  ،دادگبُ هىلف است ثش اسبس اغل لبًًَی ثَدى رشاین ٍ
هزبصاتْب حىن غبدس وٌذ.
ثٌبثشایي ،اگش لبًَى سفتبسی سا رشم ًذاًستِ ثبضذ  ،لبضی هَؽف است وِ حىن ثِ ثشائت هتْن ثذّذ دس غیش ایي غَست اص اغل لبًًَی ثَدى
رشاین تخلف وشدُ است (.هطْذی،اًػبسی،لَسچی ثیگی،ثیتب،ظ .)56دسسٍیِ لضبیی ًیض دس ثشخی هَاسد دادگبُ خَد سا هلضم ثِ تجقیت اص ًؾش
ّیئت هٌػفِ هیذاًذ ٍ دس هَاسدی اص ًؾش ّیئت هٌػفِ تجقیت ًىشدُ است.
دادًبهِ  ۹۷۴دادگبُ ویفشی تْشاى وِ دس آى آهذُ است "ّیئت هحتشم هٌػفِ پس اص استوبؿ دفبفیبت هتْن ٍ ،ی سا دس هَسد ّش دٍ اتْبم هزشم
ًذاسد"ٍ ،لی دس ًْبیت ،دادگبُ ثب ایي استذالل هجبدست ثِ غذٍس سای هی وٌذ؛"دادگبُ ثب تَرِ ثِ تجػشُ یه هبدُ  ۴۳لبًَى هغجَفبت وِ پس اص
افالم ًؾش ّیئت هٌػفِ دادگبُ دس خػَظ هزشهیت یب ثشائت هتْن اتخبر تػوین هیًوبیذ ٍ عجك لبًَى هجبدست ثِ غذٍس سای هیًوبیذ ٍ ًیض
ساة اتْبهبت سا ثِ م تْن
ثب فٌبیت ثِ لبًَى اسبسی ٍ اغل استمالل لبضی غذٍس سای  ،خَد سا هلضم ثِ تجقیت اص ًؾش ّیئت هٌػفِ ًویداًذ ،اًت
هحشص هیداًذ" .هتْن اص سای دادگبُ ویفشی استبى هجٌی ثش فذم تَرِ ثِ ًؾش ّیئت هٌػفِ دسثبسُ ثشائت دس دیَاى فبلی وطَس تزذیذًؾشخَاّی
هیوٌذ اهب ضقجِ  ۱۳دیَاًقبلی وطَس ثب سد ادفبی هتْن اص هبدُ  ۳۸لبًَى هغجَفبت دایش ثش ایٌىِ " اگش ّیئت هٌػفِ فكیذُ ثش ثشائت داضت
دادگبُ ًویتَاًذ سای ثِ هزشهیت ٍ هزبصات ثذّذ  ،صیشا دس تجػشُ یه الحبلی  ۱۳۷۹.1.30هبدُ  ۴۳لبًَى هغجَفبت تػشیح ضذُ ۺ پس اص افالم

ًؾش ّیئت هٌػفِ ،دادگبُ دس خػَظ هزشهیت یب ثشائت اتخبر تػوین ًوَدُ ٍ عجك لبًَى هجبدست ثِ غذٍس سای هیًوبیذ"ً ،ؾش دادگبُ ویفشی
استبى سا دس صهیٌِ استمالل لبضی دس غذٍس سای ثشخالف ًؾش ّیئت هٌػفِ سا تبییذ هیوٌذ.
دس ثشخی هَاسد ًیض دادگبُ اص ًؾشیِ ّیئت هٌػفِ دس صهیٌِ ثشائت هتْن تجقیت وشدُ است

؛ دادگبُ ویفشی تْشاى دس دادًبهِ ضوبسُ  ۹۱۲ثب

پزیشش ًؾش ّیئت هٌػفِ الذام ثِ غذٍس سای وشدُ است دس ایي دادى اهِ آهذُ است ۺ" ّیئت هٌػفِ پس اص استوبؿ اؽْبسات عشفیي  ،هتْن
ةّىبس تصخیع ًذاد ٍ دادگبُ ًیض ثب فٌبیت ثِ ًؾش ّیئت هٌػفِ ٍ مستفبد اص هفَْم هخبلف تجػشُ ۲
ظف سا دس ّیچ یه اص هَاسد اتْب هی ص
هَ ٍ
هبدُ  ۴۳لبًَى هغجَفبت هجٌی ثش ایٌىِ دادگبُ دس خػَظ ًؾشیِ ّیئت هٌػفِ هجٌی ثش ثیگٌبّی هتْن  ،هىلف ثِ تجقیت اص ًؾشیِ ّیئت هٌػفِ
لزا هستٌذ اً ثِ ثٌذ الف هبدُ  ۱۷۷لبًَى دادسسی ویفشی سای ثِ ثشائت هتْن غبدس هیًوبیذ.
ٍ غذٍس سای ثش ثشائت است .ف

نتبیج
ّیئت هٌػفِ ثِ فٌَاى ًْبدی وِ ًمص اسبسی دس تضویي حمَق ٍ آص ادیّبی افشاد داسد  ،دس لَاًیي اسبسی ثسیبسی اص وطَسّب ثِ سسویت
ضٌبختِ ضذُ است ّ .ذف اص تطىیل ّیئت هٌػفِ اص یه سَ هطبسوت دادى هشدم دس فشایٌذ دادسسی ثِ ٍیژُ دس رشائن سیبسی ٍ هغجَفبتی وِ
رٌجِ فوَهیداسًذ هیثبضذ ٍ اص سَی دیگش تضویي استمالل ٍ ثیعشفی ًْبد سسیذگیوٌٌذُ است تب هجبدا تحت تبحیش لَُ هزشیِ ٍ اثضاسّبی آى
ثِ غَست هستمین یب غیش هستمین لشاس گیشًذ  .دس ًؾبم حمَلی وطَس هب ًیض ًْبد ّیئت هٌػفِ دس اغل  ۱۶۸لبًَى اسبسی ثِ سسویت ضٌبختِ
ضذُ است اهب تطىیل ّیئت هٌػفِ هحذٍد ثش سسیذگی ثِ رشائن هغجَفبتی ٍ سیبسی ضذُ است  .دادگبُ ثش ثشائت هلضم ثِ تجقیت اص ًؾش ّیئت
هٌػفِ است صیش ا ًؾش ّیئت هٌػفِ ثشاسبس اغل ثشائت است .اهب اص ًؾش هزشهیت هلضم ثِ تجقیت اص ًؾش ّیئت هٌػفِ ًیست ،صیشا دسایٌزب
ثـیت وٌذ .ثٌبثشایي،دس غَستی وِ ًؾشّیئت هٌػفِ هجٌی ثش هزشهیت ثبضذ دادگبُ هیتَاًذ
دادگبُ ثبیذ اص اغل لبًًَی ثَدى رشاین ٍهزبصات ّب ت
ثٌبثشاغل لبًًَی ثَدى رشاین،سای ثش ثشائت دّذ،صیشا ًسجت ثِ لبًَى هتقْذ است.
ّیئت هٌػفِ دس ٍالـ گشٍّی اص افشاد ربهقِ ّستٌذ وِ هغبثك لبًَى اًتخبة هیضًَذٍ ٍ ،ؽیفِ اغلی آًْب ایي است وِ ثب تَرِ ثِ دالیل ٍ
هذاسوی وِ اسائِ هیضَدٍ ،القیت اهش سا وطف وشدُ ٍ دسثبسُ ثشائت یب هزشهیت هتْن اؽْبس ًؾش وٌٌذ

هالن افتجبس ًؾشیِ ّیئت  ،ثشای اتخبر

تػوین ،سای اوخشیت آىاى است ،لزا دس غَست تسبٍی آسای افضبی ّیئت ثِ گًَِ ای وِ ضوبسُ هقیٌی اص آًْب هقتمذ ثِ ثشائت هتْن ٍ ضوبس
دیگشی ثب ّوبى ىغبة هقتمذ ثِ هزشهیت اٍ ثبضٌذ ،دادگبُ حىن ثشائت هتْن سا غبدس هیوٌذ.
دس سٍیِ لضبیی ًیض دس ثشخی هَاسد دادگبُ خَد سا هلضم ثِ تجقیت اص ًؾش ّیئت هٌػفِ هیداًذ ٍ دس هَاسدی ا ص ًؾش ّیئت هٌػفِ تجقیت ًىشدُ
است.

هنببغ
-

آخًَذی ،هحوَد ،آییي دادرسی کیفری،ج ،2چبح،11سبزهبى چبح ٍ اًتشبرات.1388،
احوذی ،هْذی ،درثبرُ ّیئت هٌصفِ هطجَعبت /فراز ٍ فرٍدّبی سیبسی ،تْراى ،ایرًب.
الْبم ،غالهحسیي ،جبیگبُ ّیئت هٌصفِ در حقَق ایراىً،شریِ هعرفت حقَقی،هَسسِ آهَزشی پژٍّشی اهبم خویٌی ،شوبرُ ، ۳۶ثیتب.
خبلقی ،علی ،آییي دادرسی کیفری،چبح ،2اًتشبرات شْر داًش.1387،
خبهٌِای ،هْیٌذختّ ،یئت هٌصفِ در دادگبُّبی کشَرّبی هتحذُ آهریکبی شوبلی ،هجلِ کبًَى ٍکال ،سبل ، ۱۵شوبرُ . ۶۸
رٍح ثخش ،هرین ،علَم سیبسی آییي رسیذگی ثِ جراین هطجَعبتی،اختیبرات ّیئت هٌصفِ(ثخش پٌجن)،شوبرُ.1393 ،260
شیخ االسالهی ،عجبس ،جراین هطجَعبتی ثررسی تطجیقی سیبست جٌبیی جوَْری اسالهیایراى ٍ اًگلستبى ،هشْذ ،اًتشبرات جْبد داًشگبّی ،چبح اٍل.1380 ،
صجریًَ ،رهحوذّ ،یئت هٌصفِ( هطبلعِ تطجیقی) ،اًتشبرات هیساى،چبح اٍل.1384 ،
عویذ زًجبًی ،عجبسعلی ،فقِ سیبسی ،ج  ،۱چبح اٍل. 1368،
قبًَى اسبسی جوَْری اسالهیایراى.
قبًَى آییي دادرسی کیفری هصَة .1392
قبًَى هطجَعبت.
هشْذی،علی ،اًصبری ،اسوبعیل ،قَرچی ثیگی،هجیذ ،هطبلعِ تطجیقی جبیگبُ ّیئت هٌصفِ در حقَق ایراى ٍ سبیر کشَرّب ،ثیتب.
هکبرم شیرازیً ،بصر ،استفتبئبت جذیذ،ج ،3چبح ،2قن،هذرسِ االهبم علی ثي اثیطالت (ع).1427،
ّبشوی ،سیذ هحوذ ،حقَق اسبسی جوَْری اسالهی،ج ،2چبح،18اًتشبرات هیساى.1388،

-

سبیت ایرًب.)www.irna.ir/news/83488516)1399،

سبیت یبسب.(www.yasa.co/blog/what-is-the-jury/(1399،

