
 

 

قرارگرفته و درخواست  يدادگاه بدو ينسبت به آنچه مورد را دنظريدادگاه تجد

 .كند يم يدگيرس ،نسبت به آن واقع شده دنظريتجد

 

 :سؤال

قانون آيين ) 631(راي ماده درخصوص موضوع تيراندازي عمدي برخالف مقررات در دادسرا قرار منع تعقيب صادر شده و سپس در اج

دادرسي كيفري، پرونده جهت تعيين تكليف درخصوص پرداخت ديه و خسارت به دادگاه ارسال شده است دادگاه بدوي يگان خدمتي 

ربط را به پرداخت ديه در حق شاكي محكوم كرده و باتوجه به درخواست تجديدنظر يگان خدمتي، پرونده به دادگاه تجديد نظر ارسال  ذي

مرجع اخيرالذكر اعتقاد دارد مأموري كه تيراندازي كرده بايستي ديه را پرداخت كند و تشخيص دادسرا اشتباه بوده است حال آيا تكليف . شده

اند آيا اقدامات آنان در مقام ضابط بوده و پرونده در  دادگاه چيست و عالوه برآن باتوجه به اينكه مأمورين اقدام به تعقيب شاكي كرده

 يت دادگستري است يا خير؟صالح

 

 

 

 

 :پاسخ

از قانون آيين دادرسي كيفري، دادگاه تجديدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظرخواهي واقع و نسبت به ) 435(براساس ماده ) الف

حكم دادگاه بدوي  كند و در فرض پرسش دادگاه تجديدنظر صرفاً بايد به موضوع مطالبه ديه كه مورد آن رأي صادر شده است، رسيدگي مي

الزم به ذكر است قرار منع تعقيب صادر شده از دادسرا درمورد اتهام مأمور مبني بر تيراندازي عمدي . كند قرارگرفته، اظهار نظر قضايي

وردار از اعتبار امر مختومه برخ) از قانون آيين دادرسي كيفري 278وفق ماده (عي شده باشد تا كشف داليل جديد برخالف مقررات كه قط

 .تواند پرونده را جهت تعقيب متهم به دادسرا اعاده كند است و دادگاه تجديد نظر نمي

، باتوجه دادرسي كيفري تعريف شده است آييناز قانون ) 597(ماده  4ي  نظر ازاينكه جرم در مقام ضابط دادگستري در تبصره صرف) ب

كند، صدور قرار عدم  ه كه مورد حكم دادگاه بدوي قرار گرفته رسيدگي ميبه اين مطلب كه دادگاه تجديدنظر فقط به موضوع مطالبه دي

 .صالحيت نسبت به جرم تيراندازي برخالف مقررات، فاقد موضوعيت است
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