
 

 

خاص  قانون آيين دادرسي كيفري از نوع صالحيت اضافي و 598صالحيت موضوع ماده 

تر  مرجعي است كه به جرم مهم ت متهم در صالحيتاست و رسيدگي به همه اتهاما

 .كند رسيدگي مي

 

 :سؤال

به اتهامات نظامياني كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسالمي ايران «دارد  قانون آيين دادرسي كيفري كه اشعار مي) 598(برابر ماده 

هذا،  علي» .شود ادگاه نظامي تهران رسيدگي ميدادسرا و دصالحيت سازمان قضايي است در  چنانچه از جرائمي باشد كه در... مرتكب جرم شوند 

قانون آيين ) 597(ماده  1و اجازه رهبر معظم انقالب و درنهايت برابر تبصره ) ره(باعنايت به اينكه از جمله جرائمي كه برابر موافقت امام خميني 

، ك.ك.دمكرات، پ  اند مانند كومله،هاي مع مانند پيوستن به گروهك باشد جرائم امنيتي هاي نظامي مي دادرسي كيفري درصالحيت دادسرا و دادگاه

پيوندد كه در اين مورد  وقوع مي ويژه در استان كردستان به هاي مرزي به باشد كه در استان قانون مجازات اسالمي مي) 499(موضوع ماده ... پژاك و 

گونه مستندي غير از ادعاي خانواده آنها و  پيوندند كه در اين مورد هيچ مي هاي موصوف ل بعد از فرار از خدمت به گروهكنيروهاي مسلح چند سا

هاي قيد شده به جهت درگيري نظامي كشته شده ولي اين موضوع  چه بسا فرد موصوف در گروه(تأييد اداره كل اطالعات استان مرزي وجود ندارد 

هاي معاند،  اداره كل اطالعات استان، مبني بر پيوستن ايشان به گروهكهاي مرزي بصرف تأييد  و دادسراهاي نظامي استان) باشد مشخص نمي

نمايد كه چون در دادسراي نظامي استان  قانون آيين دادرسي كيفري به دادسراي نظامي استان تهران ارسال مي) 598(پرونده را مستند به ماده 

ناچار  هاي مرزي قرار دارد بنابراين به متهم و يا بستگان ايشان در استان تهران به طريق اولي به فرد موردنظر دسترسي وجود ندارد و محل اقامت

گردد پرونده در دو  گردد تا اقدامات تعقيبي الزم را به عمل آورند كه اين موضوع سبب مي  دادسراي استان مرزي اعالم ميمراتب با اعطاء نيابت به 

حال با توجه به . خاص خود را به دنبال داشته باشد ثبت گرديده و از نظر آماري نيز تبعاتدو بار ) تهران و يكي از استان هاي مرزي(استان مختلف 

 :گردد الذكر سؤاالتي بشرح ذيل مي مراتب فوق

كه هيچ (، هاي موصوف بپيوندد درصورتيكه سربازي كه مرتكب غيبت منجر به فرار شده و مثالً بعد از دو سال به يكي از گروهك -اوالً

هاي  به صرف اينكه وي مرتكب غيبت منجر به فرار شده و در ادامه با خروج غيرمجاز از كشور به گروهك) نظامي بودن وي نداردارتباطي به 

مجمع  06/05/1373هاي نظامي كشور مصوب سال  قانون تعيين حدود صالحيت دادسراها و دادگاه) 1(موصوف پيوسته است، آيا مستند به ماده 

قانون آيين دادرسي كيفري رسيدگي به كليه اتهامات وي درصالحيت دادسرا و ) 597(ماده  1چنين رعايت تبصره تشخيص مصلحت نظام و هم

هاي قيد شده هيچ ارتباطي به  باشد؟ يا اينكه چون موضوع خروج نامبرده به صورت غيرمجاز از كشور و پيوستن به گروهك هاي نظامي مي دادگاه

هاي نظامي استان محل  آن هم در دادسرا و دادگاه(هاي نظامي  تهام فرار از خدمت ايشان در دادسرا و دادگاهخدمت وظيفه عمومي وي ندارد فقط ا

 هاي عمومي رسيدگي گردد؟ بايست براساس قوانين و مقررات عمومي در دادسرا و دادگاه قابل رسيدگي است و ساير اتهامات نامبرده مي) وقوع جرم

 قانون همان) 308( و) 307( مواد در شده تعيين هاي صالحيت مانند كيفري دادرسي آيين قانون) 598( ماده در شده تعيين صالحيت آيا –ثانياً 

هاي تهران  حتماً در دادسرا و دادگاه پرونده بايست مي كه باشد مي ويژه صالحيت) مقامات جرائم به تهران هاي دادگاه و دادسرا رسيدگي صالحيت(

) 419(و ماده ) 418(هاي مرزي با رعايت تبصره ماده  توان مثالً به جهت اقامت متهم و بستگان وي در يكي از استان و ميرسيدگي گردد و يا خير 

 .پرونده را به استان مرزي موردنظر احاله كرد )420(و تبصره ماده 

به  رسيدگي آيا. است پيوسته معاند گروهك يك به كشور از مجاز غير خروج با ادامه در و شده خدمت از فرار جرم مرتكب اي وظيفه سرباز - 1

 همه جرائم وي در صالحيت دادسرا و دادگاه نظامي است؟ 

 به را ماده اين موضوع هاي پرونده توان مي آيا و است ويژه صالحيت كيفري دادرسي آيين قانون 598 ماده در شده تعيين صالحيت آيا - 2

 ؟ كرد احاله وي، بستگان و متهم اقامت جهت به مرزي استان نظامي دادگاه و دادسرا

 

 

 :پاسخ

صورت يكجا و توأمان در دادگاهي رسيدگي  ، به اتهامات متعدد متهم به)1392(قانون قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ) 313(برابر ماده   -1

شود كه صالحيت رسيدگي به جرم مهم تر را دارد، لذا تفكيك اتهامات متعدد خالف مقررات ماده مذكور است، در فرض پرسش به دليل اينكه  مي

 07/02/1399ـ  219263/34/16 :نظريه



قانون آيين دادرسي كيفري، رسيدگي به جرايم امنيتي كاركنان و اعضاء نيروهاي مسلح در صالحيت سازمان ) 597(جب تبصره يك ماده به مو

ف نظر  بنابراين صر. نظامي تهران قرار گرفته است  رسيدگي به موضوع در صالحيت دادسرا و دادگاه) 598(قضايي نيروهاي مسلح است و برابر ماده 

 . به كليه اتهامات متهم در صالحيت دادسرا و دادگاه نظامي تهران است  ر بودن جرم امنيتي رسيدگيت از مهم

قانون آيين دادرسي كيفري كه به اعتبار شخصيت مرتكب وضع شده است، از نوع اضافي و ) 598(باتوجه به اينكه صالحيت مقرر در ماده  -2

لذا رسيدگي به جرايم موضوع   .ايي اين صالحيت اقتضاء دارد، در محدوده نص مورد عمل قرار گيردباشد و دراين گونه موارد، حيثيت استثن خاص مي

 .هاي نظامي تهران قرار گرفته است؛ قابليت احاله به ساير مراجع قضايي را ندارد سؤال كه به داللت مفاد ماده فوق در صالحيت دادسرا و دادگاه

 

 

 

 

 


