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 ماز صدور حک پیشفرآیند کیفری  تفرید
 *محمدعلی مهدوی بابت

 **محمد کیانی

 ***آبادیزهرا سلیمان

  63/80/9315: ذیر تاریخ پ                    86/84/9315: تاریخ دریافت

 چکیده
باالخص مرحلة تحقیقاات مقادمات،،   مراحل دادرس، کیفری گستر  قلمرو اصل تفرید تصمیم به تمام، 

میاین   در قاانون  شناس، نوین و یک، از مبان، تغییر نگار  قانونگاذار  یک، از مهمترین دستاوردهای جرم
سیساتم  قتضا، باودن تعقیاب و    ل ماصا توان گفت که پذیر  حت، م،. وده استد بدادرس، کیفری جدی
، در صاورت، کاه سابب اعماال و زاویاة      (درخصوص اطفال و نوجوانان و نظامیاان )، افتراق، بودن دادرس

مرحلاة قبال از   . باشندکنندة تفرید تصمیم نیز م،نگر  این مباحث، شخصیت متهم باشد در واقع، متجل،
لصاق نگردیاده از اهمیات شاایان، برخاوردار     متهم ابزهکار بر صدور حکم به لحاظ من که هنوز برچسب 

رممد و صحیح و متناسب نمودن تعقیاب و رسایدگ، باا شخصایت     ، کااست، تا با بکارگیری سیاست جنای
کیفاری جلاوگیری   سیساتم عادالت   درگیر نمودن وی در  شخص و زن، برمرتکب، از توال، فاسد برچسب

یند مشناس، بالین،، هدف فرصوصاً مطرح شدن جرمشناس،، مخهای جرمامروزه با توجّه به پیشرفت. گردد
هرچناد  ) ده اسات ، شا کیفری، از سزاده، صرف فراتر رفته و به اصکح و بازپذیری مجارم توجّاه شاایان   

؛ حتّا، در بعضا، از   (اناد شناس، بالین، با من مخالفات نماوده  برخ، از حقوقدانان به دلیل عدم کارای، جرم
پس نبایاد  . د کیفری، مثار بهتری برای جامعه و خود شخص خواهد داشتموارد درگیر نکردن فرد در فرمین

بایاد   به صورت خشک و غیرقابل انعطاف به مواد قوانین کیفری بنگریم؛ بدین معناا کاه مجریاان قاانون    
کننادة  هاای حاک  قانون و نهادهای قانون، را برای اجرای عدالت بکار گیرند نه من که همچاون دساتگاه  

 .اس، مواد قانون، را بر پیشان، مجرمین حک نمایندشماره بر روی اجن

 .تفرید تصمیم، انصاف، پرونده شخصیت، عدالت کیفری، فرمیند کیفری :واژگان کلیدی

  

                                                        
 .دانشگاه مزاد اسکم، واحد علوم و تحقیقات تهراندانشکده حقوق و علوم سیاس، استادیار *

Ali@mahdavi.fr 
 (.نویسنده مسؤول)شناس، دانشگاه مزاد اسکم، واحد علوم و تحقیقات تهراندانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم**

Dadkhah25@yahoo.com  
 .شناس، دانشگاه مزاد اسکم، واحد علوم و تحقیقات تهرانحقوق جزا و جرمکارشناس، ارشد ***

a13881393@yahoo.com  
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 مقدمه
هاا موجاب ایجااد تحاول عظیما، در عادالت       پذیر  اصل قانون، بودن جرایم و مجازات

های قضات ع خودکامگ،کیفری گردیده و به عنوان سنگ بنای سیستم عدالت کیفری، مان
و مجریان کیفری شده است؛ ول، صرف پذیر  این اصال و اجارای خشاک قاانون خاود      

 (.7، ص9300، و فتح، مشوری)شناسان شده استایجادکنندة معایب دیگری از دیدگاه جرم
هاا کاه   حقوق کیفری پس از پذیر  و تقویت اصال قاانون، باودن جارایم و مجاازات     

باشند و همچناین پاس از پاذیر  اصال تسااوی      ته از من م،بسیاری از اصول نشأت گرف
شناس، باالین،، باه ایان    الخصوص جرمشناس،، عل،های جرمها، تحت تأثیر مموزهمجازات

نتیجه رسیده است که اجرای عدالت همیشه مساوی باا اجارای خشاک قاوانین و تسااوی      
ه، اوقاات انعطااف در   باشد، بلکاه گاا  واکنش کیفری در مقابل مرتکبین جرایم مشابه نم،
تر قانون خواهد بود؛ البتاه نبایاد چناین    اجرای قانون و تفرید تصمیم، موجب اجرای عادالنه

توان مقام قضای، را بدون نظارت قانون، در اتخااذ تصامیم تنهاا گذاشات،     پنداشت که م،
تیاار  بایاد اخ « قاانون »بلکه قانون، بودن نیز باید در صدور یک حکم عادالنه مستتر باشد و 

تلطیف و تفرید حکم را به مقام قضای، بدهد؛ به عبارت دیگار، تفریاد تصامیم در صاورت،     
دادرسا،  قابل توجیه و مساوی با عدالت است که زیربناای من یعنا، اصال قاانون، باودن      

وجود داشته باشاد و فاردی   ( اعم از قانون، بودن جرم و مجازات و دادرس، کیفری)کیفری 
ل قانون، بودن قرار دهیم و بدون وجود پایه و مبناای من، صارف   کردن را مکمّل، برای اص

 .عدالت، در دادرس، خواهد بودرعایت این اصل خود باعث ایجاد ب،
اناد و از  ها دانساته شناسان ابتدا قلمرو این اصل را محدود به صدور حکم و مجازاتجرم

ول این اصل افزوده شاده  اند ول، امروزه بر دایرة شمها یاد کردهاصل فردی کردن مجازات
بدین معنا کاه باا    ،اندو قلمرو این اصل را به تمام، مراحل و فرمیند کیفری گسترانیدهاست 

، توساط  (شاخص )هاای جسامان،، روانا، و اجتمااع، فارد      شناسای، شخصیت و ویژگا، 
کنندة جرم، قاض، صادرکنندة ر ی و مقامات اجرای حکام، اقادام   قانونگذار، مقامات تعقیب

 (.35، ص9318کیان،،)شودتناسب نمودن واکنش اجتماع، م،به م

 مقدمات و ملزومات اصل فردی کردن .9
عمال اصل فردی کردن واکنش اجتماع، نیاز به ط، فرمیناد و  اصوالً باید توجه داشت که اِ
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حصول شرایط خاص، دارد تا قاض، صادرکنندة حکم یا مقامات اجرایا، بتوانناد اقادام باه     
توان اصل فردی کاردن را در مقابال و   با حصول این شرایط، دیگر نم،. ندچنین کاری نمای

ها قرار داد، بلکاه در راساتا   ها و اصل تساوی مجازاتدر تضاد با اصل قانون، بودن مجازات
این مقدمات و شرایط در سه مبحث زیر گنجانیاده شاده   . و مکمل اصول پیشین خواهد بود

 :است

 ای قاضی توسط قانونگذاربینی این اختیار برپیش .9-9

بدون ضابطه به قضات کیفری در اعمال نهادهاای کیفاری    حد و حصر واختیار ب، تفویض
عادالنه و منصفانه بودن حکام در قاانون، باودن    . عدالت، استقانون، و ب،یادمور دوران ب،
م بکاار  اگر تفرید تصمیم را بخواهیم در راستای عادالنه بودن حک ،بنابراین. من مستتر است

تفریاد   ا، کیفیاات و ماواردی کاه موجاب    نهاده که قانونگذار خود،گیریم مستلزم من است 
وده و به مقامات مجری عدالت کیفاری من اختیاار را تفاویض    نمبین، پیش تصمیم است را

میانجیگری، قرار بایگاان،   موضوع اختکف بهتعقیب، ارجاع نهادهای، همچون تعلیق . نماید
 را بارای ... و  رت متناسب بودن قرار تأمین کیفری با شخصیت مرتکاب ، ضروکردن پرونده
هادهای، نظیر تعویق صدور حکم، تعویق مجاازات، تبادیل   و ن( در معنای عام)ب مرحلة تعقی

بینا،  تناوّع در پایش  ای مال،، ههای تشدید مجازات، تقسیط مجازاتو تخفیف کیفر، سبب
هاای، کاه ایان    حداقل و حداکثر برای مجاازات  بین،ها برای جرم واحد، پیشانواع مجازات

-از ماواردی ما،   9(به معنای خاص) مرحله محاکمه یا دادرس،را برای ... قابلیت را دارند و 

                                                        
 :صراحتاً به این ضرورت در مرحلة صدور حکم توجه نموده اسات  9316قانون مجازات اسکم، مصوب  90ماده . 9

انگیازه   -الاف : دهدادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانون،، موارد زیر را مورد توجه قرار م،د... »
شیوه ارتکاب جرم، گساتره نقاض وظیفاه و نتاای       -مرتکب و وضعیت ذهن، و روان، وی حین ارتکاب جرم ب

خانوادگ، و اجتماع، مرتکب سوابق و وضعیت فردی،  -اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت -بار من پزیان
 .«و تأثیر تعزیر بر وی

قاضا، دادگااه   »: مقارر داشاته باود    860قانون مجازات اسکم، سابق نیز از این امر غافل نبوده است و در ماده 
تواند با مکحظة خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکام و در صاورت لازوم از    م،

های تکمیل، و تبدیل، از قبیل قطع موقت خادمات عماوم، حساب    یف، تعلیق و مجازاتمقررات مربوط به تخف

دادگااه در  »: بینا، شاده اسات   فرانسه پایش  9114قانون  64-936نظیر منچه که در ماده . «مورد استفاده نماید
احوال جارم  دهد و رژیم اجرای من را مطابق با اوضاع و محدودة مقرر شده توسط قانونگذار حکم به مجازات م،

 .«نمایدو شخصیت مرتکب تعیین م،
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بین، منهاا و تفاویض اختیاار باه قاضا، مقادمات تفریاد        توان دانست که قانونگذار با پیش
 .تصمیم عادالنه و منصفانه را فراهم نموده است

یگر اصل فردی کردن، با اصل قانون، بودن تعقیب و اصل قانون، باودن  با این شرط، د
باه عناوان   ) ها منافات، نخواهد داشت؛ زیرا قانونگذار خود قلمرو اختیارات باازپرس مجازات

مشاخص نماوده و در جهات     ، راو قاضا  (عنوان مقاام تعقیاب  ه ب)، دادستان (مقام تحقیق
یب و مجاازات باا شخصایت مرتکاب اقادام      تعدیل تعقیب و مجازات و متناسب نمودن تعق

در فاردی کاردن قاانون،، قانونگاذار خاود شخصایت       کاه  الزم به ذکر است 9.دخواهد نمو
طبیعتاً در این ناوع  . مرتکب را لحاظ نموده و مقام قضای، مکلف به اعمال مقرره خواهد بود

مطارح   (جارم، مجاازات و دادرسا، کیفاری    ) ودن، بتعارض با اصل قانون ،از فردی کردن
 6.شودنم،

  (آبسرواسیون)تشکیل پروندة شخصیت  .9-2

تشاکیل پروناده    شخصایت ماتهم،  عدالت کیفری جهت شاناخت  سیستم  یک، از ابزارهای
ست؛ به عبارت دیگر، هدف از تشاکیل پروناده شخصایت در مرحلاة تحقیقاات      ت اشخصی

اساب باا   تارین قارار متن  مقدمات، این است که قضاات تحقیاق، بهتارین اقادام و مناساب     
باارای تعیااین میاازان  (.9387، ص9306نجفا، ابرناادمبادی،  )شخصایت مااتهم را صااادر نماینااد 

تواند از روانشناس، روانپزشاک و پزشاک،   دار م،ولیت متهم، بازپرس یا مقام صکحیتؤمس
هادف از  . اضای اظهارنظر کناد و خکصاة تحقیقاات در پروناده مانعکس گاردد      ، تققانون

رو  مناسب برای اصکح و تربیت و یاا درماان بزهکاار اسات،     تحقیق که به منظور اتخاذ 
 (.Michard,1959,p.7)ا  توجیه و تفهیم گرددبایست، به او و خانواده
، بودن او و به طاور کلّا   ةعنصر ثابت رفتار فرد، شیو»: عبارت است ازتعریف شخصیت 

در  (.380، ص9307 ،گنجا، )«شاود منچه همراه با او هست و موجب تماایز او از دیگاران ما،   

                                                        
 .بسته به نوع اقدام قضای،، تفرید نمودن یا بوسیله مقنن یا بوسیله مقامات قضای، و یا اجرای حکم است. 9

اصل فردی کردن از سه طریق تقنین،، قضای، و اجرای، قابل اعمال اسات؛ البتاه بعضا، از حقوقادانان، فاردی       .6

شکری و سیروس، و  948، ص6، ج9389صانع،،  : .ر)اندمه اجرای، را هم اضافه نمودهکردن نیمه قضای، و نی
 (.690، ص9305

3. Observation. 
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های، کاه  ها و مزمایشمجموع تحقیقات و بررس،به : باید گفتنیز تعریف پرونده شخصیت 
( تشاکیل پروناده شخصایت   )ن بسرواسایو مرود برای شناسای، شخصیت بزهکاران بکار م،

 (.08، ص9301 ،ابراهیم،)گویند،م
اید مانناد دارو  یک بیمار محسوب گردیده و مجازات بتهم م ،شناسان بالین،از نظر جرم

منظور درمان فرد و با توجه باه خصوصایات شخصایت، و بیمااری     ه یعن، ب ؛باشد برای فرد
دایار مادار مفهاوم     ،از منجای، که اصل فردی کردن واکنش اجتمااع،  .فرد باشد بر عارض
کااری دشاوار    ،ست و شناخت ابعاد شخصایت، انساان  ا او« شناخت شخصیت»و « انسان»
شاناخت شخصایت و متناساب نماودن مجاازات و دارو باا        هاای ابزار یکا، از لذا ، باشدم،

، 9316زاده، عظایم و مشاوری  )باشاد ما،  شخصیت ةتشکیل پروندشخصیت فرد و بیماری فرد، 

-تعاامل، باین جارم    ،شخصیت ةتشکیل پروند ،شناسانبه عقیده بسیاری از جرم» .(689ص

وجاود پروناده    ،ن ترتیاب بادی  (.07، ص9305صاکح،،  )«شناس، بالین، و کیفرشناس، اسات 
پرونده شخصیت حااوی ساوابق تحصایل،،    . شخصیت در کنار پرونده کیفری ضروری است

پزشک،، روانپزشک،، خانوادگ،، وضعیت سن، و موقعیت اجتماع، متهم اسات کاه توساط    
پاس از  ...( پزشکان، روانپزشکان و روانشناسان و 9،،مددکاران اجتماع)متخصصین مربوطه 

 .دنگردتنظیم م،های دقیق ها و بررس،ا، مصاحبههانجام مزمایش
تعریاف  را پرونده شخصیت  683در ماده نیز  9316مصوب قانون میین دادرس، کیفری 

حقوق، و فرا کیفری دسات   قاض، به اطکعات، فرا ،پرونده شخصیت ةوسیله ب6.است نموده
ن بالین، خطاب باه  عنوان نظریات مشورت، متخصصاه پرونده شخصیت ب ،بنابراین3.یابدم،

                                                        
شاونده و ماددجو   مددکاران اجتماع، باید خو  مظهر و خو  رو باوده و باا جلاب محبّات و اعتمااد مصااحبه       .9

 .(81ص، 9ج، 9345ومان، مظل : .ر)دندست موره اطکعات الزم را از شرایط و وضعیت متهم ب

در جرایم، که مجازات قانون، منها سلب حیات، قطع عضو، حبس اباد و یاا   »: 9316  مصوب .د.م.ق 683ماده  .6
تعزیر درجه چهار و باالتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمان، که میزان دیه منها ثلث دیاه  

س مکلف است در حاین انجاام تحقیقاات، دساتور تشاکیل پروناده       علیه یا بیشتر از من است، بازپرکامل مجن،
این پروناده کاه باه صاورت مجازا از پروناده عمال        . شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماع، صادر نماید

گزار  ماددکار اجتمااع، در خصاوص وضاع ماادی،       -الف: گردد، حاوی مطالب زیر استمجرمانه تشکیل م،

 .«پزشک،گزار  پزشک، و روان -ب خانوادگ، و اجتماع، متهم

ل فارد باه زنادگ، عاادی     در رو  اوّ .بسرواسیون ممکن است در محیط مزاد یا در محایط بساته انجاام گیارد    م .3
وسایله ماددکاران اجتمااع، و متخصصاین اطکعاات الزم را      ه دهد و بازپرس یا قاض، باجتماع، خود ادامه م،
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جهات  ن، زنادانبانا  -6و به منظور فردی کردن قضای، کیفر یا اقدامات تاأمین،   ،قضات -9
 (.99، ص9305، بولک)گرددتشکیل م، ،فردی کردن اجرای، کیفر سالب مزادی

عادالنه کردن تصامیم   -9: توان دو چیز دانستهدف از تشکیل پرونده شخصیت را م،
اصاکح  )ها و یا اظهارنظرهاا  شناخت، این تصمیمتقویت بعد جرم -6و یا اظهار نظر قضای، 

 (.6457، ص9306نجف، ابرندمبادی، )(و درمان
توان هدف اصل، از تشاکیل پروناده شخصایت را فاردی کاردن تصامیم       بنابراین، م،

 .دادسرا و دادگاه و انطباق من با شخصیت متهم دانست
انسه بازپرس را مکلّاف نماوده اسات    ، نظیر حقوق فر9316  مصوب .د.م.ق 683ماده 

های مذکور، در کنار پرونادة کیفاری بارای ماتهم پروناده      که در خصوص جرایم و مجازات
هاای در صاکحیت دادگااه    این تکلیف بازپرس فقط به پروناده . شخصیت نیز تشکیل دهد
باشد، بلکه چنانچه جرایم در صکحیت دادگاه انقاکب در ماواردی   کیفری یک محدود نم،

که رسیدگ، به پرونده مستلزم تعدد قضات است و دادگاه کیفری یک ویاژه نوجواناان هام    
 .باشدهای فوق باشند بازپرس مکلف به تشکیل پرونده شخصیت م،اگر دارای مجازات

در خصوص جرایم اطفال و نوجوانان نیز با توجه به من که ضرورت دقات نظار در منهاا    
شناسا، باالین، و ضارورت عادم     های جرمجه به مموزهشود و همچنین با توبیشتر دیده م،

الصاق برچسب مجرمانه به این افراد و همچنین واکنش مناسب در برابر این افراد و درگیار  
ننمودن منها در دستگاه عدالت کیفری و جلاوگیری از مازمن شادن ارتکااب جارم در ایان       

تعقیاب متناساب باا شخصایت      افراد، قانونگذاران کیفری، به واکنش متناسب با این افراد و

ای که به عنوان مثال در حقوق فرانسه در کلیه جارایم،  گونهاند، بهمنها تأکید بیشتری داشته
 607در حقوق ایران نیز بار اسااس مااده    . بازپرس مکلف به تشکیل پرونده شخصیت است

هاای  در خصوص جرایم اطفال و نوجواناان در جارایم و مجاازات   9316،9  مصوب .د.م.ق

                                                        
 

برای مطالعاه  )شودیک مرکز علم، برای مدت معین، نگهداری م، نماید، ول، در رو  دوم فرد درموری م،جمع
 .(641و  640صص، 9304دانش،  : .بیشتر ر

این قانون، در جارایم تعزیاری درجاه    ( 386)عکوه بر موارد مذکور در ماده »: 9316  مصوب .د.م.ق 607ماده . 9
ادسرا یا دادگااه اطفاال و نوجواناان    پن  و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط د

 .«الزام، است
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 .مقام تحقیق مکلّف به تشکیل پرونده شخصیت است( نسبت به افراد بزرگسال)بیشتری 
در این راساتا یکا، از ماوارد    9316،9  مصوب .د.م.ق 681همچنین قانونگذار در ماده 

الزام، ذکر در کیفرخواست را خکصه پرونده شخصایت یاا وضاعیت روانا، ماتهم دانساته       
ر بود که در مواردی که پرونده مساتقیماً در دادگااه   توان قائل بر این نظهمچنین م،. است

  مصاوب  .د.م.ق 348و  387، 611و ماواد   605مااده   9تبصاره  )گاردد  صالح مطرح ما، 
 07مااده  )گردد و در مواردی که پرونده با کیفرخواست شفاه، در دادگاه مطرح م،( 9316
رار جلاب باه دادرسا،    و همچنین در مواردی که پرونده صرفاً با ق( 9316  مصوب .د.م.ق
گردد، در صورت، کاه  در دادگاه صالح مطرح م،( 9316  مصوب .د.م.ق 687و  684مواد )

قانون مذکور باشند مقام قضای، مکلف باه   607و  683این جرایم از درجات مذکور در مواد 
 .تشکیل پرونده شخصیت در خصوص منها است

ردی نمدودن واکدنش   جهت اجرای عادالنة فد 6لزوم آموزش دیدن قضات. 9-3

 اجتماعی

های خاص جهت برخورد صحیح و علما،  بازجوی، و تحقیق از متهم مستلزم گذراندن دوره
های علم، و جدیاد ساع، در یاافتن    باشد؛ یعن، مقام قضای، باید با اتخاذ رو با متهم م،

 تاوان بنماید؛ رویکردی که ما، ... حقیقت و برخوردی مناسب با بزهکار جهت اصکح وی و 
روانشناس، قضای، باه قضاات   . نامید« روانشناس، قضای،»یا « روانشناس، استنطاق»من را 
مموزد تا با عنایت به شرایط فردی متهم یا شاهد، سؤاالت مناسب و برخوردی متناساب  م،

تواند باا شاناخت شخصایت ماتهم و     مقام قضای، با استفاده از این علم م،. را اتخاذ نمایند
با بسترسازی مناسب، امکان کسب اطکعات بیشتر را فراهم ساازد و   های فردی ویویژگ،

بار  . گوی، متهم شاود گوی، و تناقضهمچنین با مدیریت دادرس،، مانع از دروغگوی،، کلّ،
-وی ما، « شناخت شخصایت »اساس این علم، اولین اقدام قاض، پس از مواجهه با متهم، 

شراف بر ابعاد مختلاف شخصایت ماتهم    با تشکیل پرونده شخصیت، مقام قضای، با ا. باشد

شود کاه باازپرس   کند؛ یعن، وجود پرونده شخصیت متهم باعث م،مبادرت به بازجوی، م،

                                                        
سابقه محکومیت مؤثر کیفری  -ج: ... شوددر کیفرخواست موارد زیر قید م،»: 9316  مصوب .د.م.ق 681ماده . 9

 .«خکصه پرونده شخصیت یا وضعیت روان، متهم -متهم چ
 .در دادگاه است هامنظور قضات دادسرا و جانشینان من. 6
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در خصوص متهم اطکعات، از قبل داشته و سؤاالت خود را بر اساس من شخصیت مطارح  
 (.969و  968، صص9301براهیم،، ا)کند

 ات مقدماتی و محاکمههای اصل تفرید تصمیم در مرحله تحقیقجلوه. 2
ساطح نخسات من   . به طور کلّ،، اصل تفرید فرمیند کیفری در سه سطح قابل اعمال اسات 

شامل مواردی است که قانونگذار خود  با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خااص، اقادام   
در مورد واکنش اجتماع، اعم از مجازات و اقادامات تاأمین،   ... به تشدید، تخفیف، تعلیق و 

در این ناوع از فاردی کاردن،    . گویندنیز م،« فردی کردن تقنین،»نماید که به من م،... و 
باشد؛ یعنا، اعماال   قاض، مکلّف به اعمال مواد قانون، در صورت انطباق مورد با قانون م،

توسط قاض، الزاما، اسات و قاضا، حاق     ( اصل فردی کردن... )تخفیف، تشدید، تعلیق و 
 .استنکاف از من را ندارد
نام دارد قانونگذار به قضات این اختیاار را داده  « فردی کردن قضای،»در سطح دوّم که 

است تا بتوانند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، مجازات و اقدامات تاأمین، و تربیتا، را   
منطبق با شخصیت و خصوصیات مرتکب تعیین نمایند که در ایان صاورت، باه من فاردی     

رسد که با توجه به ماهیت اصل فردی کردن، ایان ناوع   به نظر م،. گویندکردن قضای، م،
از فردی کردن را بتوان فردی کردن در معنای خاص من نیز نامید؛ همچنین باید گفت کاه  

 .باشدمهمترین نوع تفرید تصمیم نیز همین نوع م،
گاردد کاه در ایان    مطرح م،« فردی کردن اجرای،»در سطح سوّم از تفرید تصمیم نیز 

مقامات اجرای حکم با توجه به اختیارات، که قانونگذار به منان تفاویض  نوع از فردی کردن، 
االجرا را با توجه به شرایط، خااص در ماورد مجارمین    نموده است اعمال حکم قطع، الزم

در خصاوص ایان ناوع از فاردی      (.38، ص9309نساب،  طاهری)نمایندبه صورت ویژه اجرا م،
نیمه مزادی و مزادی مشروط اشاره نماود کاه باا    نظام یق، همچون توان به مصادنمودن م،

 9.گرددخودداری م، هااز تشریح من این نوشتار،توجه به خروج موضوع، از عنوان 

                                                        
معمول قرار تعلیق تعقیب را در مرحله تعقیب و تحقیق و قرار تعلیق اجرای مجاازات را در زماان صادور    به طور . 9

دانند و مزادی مشروط و یاا نحاوه اجارای حابس را در زماان اجارای       مصادیق اصل تفرید تصمیم م، ءحکم جز
 هااز ذکر من ین نوشتار،اکه به لحاظ خروج موضوع، از عنوان دارند محسوب م،مصادیق این اصل  ءمجازات جز

 .خودداری گردید
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 دادرسی افتراقی با توجه به شخصیت مرتکب .2-9

-گاه شخصایت مرتکاب تعیاین    ،در بحث سیستم دادرس، افتراق، در میین دادرس، کیفری

ایان   .دباشا ما،  ،در مورد افراد خاص میین دادرس، ویژه و افتراق،با  ه، خاصدادگا ةکنند
خاطر دقّات عمال   ه گونه افراد و گاه بت در برخورد با جرایم اینگاه برای شدّ ،نظام افتراق،
هاای خااص و نظاام    دادگااه  .گردداعمال م، ،گیری بیشتر نسبت به برخ، متهمانو سهل
ول، با توجاه باه    ندمصادیق قضای، اصل تفرید تصمیم نیست ازکه هرچند  ،رس، افتراق،ددا
گاه به شخصایت مرتکاب توجاه نماوده و اقادام باه        ،که قانونگذار در وضع این افتراق من

از مصاادیق اصال تفریاد    لذا  کرده استفردی نمودن واکنش متناسب با شخصیت مرتکب 
هاای  ارد متعاددی از دادگااه  در نظام دادرس، ایران نیز شااهد ماو   .روندبه شمار م،قانون، 

 :که عبارتند از هستیمها در مورد من خاص با میین دادرس، ویژه

 دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یك ویژه نوجوانان .2-9-9

خاص اطفال و نوجوانان و نیاز به شناخت شخصیت مناان و پا، باردن باه      ةو روحی تعیطب
 ،واکنش متناسب جهت اصکح و بازساازگاری مناان   برای برخورد و ،علل وقوع جرم در منان
-با میین دادرسا، ویاژه در ماورد مناان را نمایاانگر ما،      همراه 9خاص ،لزوم وجود دادگاه

                                                        
بارای رسایدگ، باه جارایم اطفاال و       دادگااه صاالح   ،9316مصاوب    .د.م.ق 511و  395، 384اساس مواد  بر .9

 :است زیرنوجوانان به شرح 
رسیدگ، به جرم اطفاال در صاکحیت دادگااه اطفاال و     ، 9316مصوب   .د.م.ق 384اساس ماده  بر :اول حالت

 .تنوجوانان اس
کیفری دو گردد رسیدگ، به جرم وی در دادگاه در صکحیت  ،مرتکب جرمسال  90بال  زیر فرد اگر : دومحالت 

 .(9316مصوب   .د.م.ق 384ماده )اه اطفال و نوجوانان استگصکحیت داد
قضاات  در مواردی که نیاز باه تعادد   را انقکب دادگاه در صکحیت  ،جرمسال،  90بال  زیر اگر فرد : سومحالت 
  .د.م.ق 384مااده  )مرتکب گردد رسیدگ، به جارم وی در صاکحیت دادگااه اطفاال و نوجواناان اسات       نیست
 .(9316مصوب 
در مواردی که نیاز به تعدد قضاات  را انقکب دادگاه در صکحیت  ،جرمسال،  90بال  زیر فرد اگر : چهارمحالت 

 395مااده  )یفاری یاک ویاژه نوجواناان اسات     رسیدگ، به جرم وی در صاکحیت دادگااه ک   ،است مرتکب گردد

 .(9316مصوب   .د.م.ق
گردد رسایدگ، باه جارم وی در     یکدر صکحیت کیفری  ،مرتکب جرم سال 90بال  زیر فرد اگر : پنجم حالت

 .صکحیت دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان است
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 .(90ص، 9306نجف، توانا، )سازد
رس، ایران نیز از این مورد غافل نمانده و تأمینات خاصا، را بادین منظاور در    دمیین دا

 9.نظر گرفته است

 ویژه روحانیتدادگاه  .2-9-2

اسات کاه دارای سیساتم     دادگااه ویاژه روحانیات    ،های اختصاص، در ایرانیک، از دادگاه
ن وم روحاانی یجارا باه  این دادگااه بارای رسایدگ،    . باشدخود م،دادرس، و محاکمه خاص 

هاای ویاژه   دادساراها و دادگااه   ةناما اسااس میاین   در حال حاضار بار  و تشکیل شده است 
م روحانیاان، کلیاه اعماال خاکف     یبه کلیه جارا  9304صکح، و ا 9371مصوب روحانیت 

 .نمایدرسیدگ، م،... شأن روحانیت و 

 دادگاه نظامی .2-9-3

ده در بسایاری از کشاورهای   تشاکیل شا  های اختصاص، های نظام، از جمله دادگاهدادگاه
نظامیاان   االیام رسم بر این بوده است که به جارایم از قدیم ،بنابر روایت تاریخ .جهان است

در ایران نیاز بار ایان    (. 684ص، 6ج، 9384 مخوندی،)شود نظام، رسیدگ،توسط خود مقامات 
،  9314زاده و جوکاار،  عارب احمادی، حسان   )قانون اساس، تأکید شاده اسات   986مهم در اصل 

 .(98ص
های خاص در مورد برخ، از متهمین به لحاظ شخصیت، خصوصیات و یاا  وجود دادگاه

                                                        
 

، است با رعایات  یزمان قضام نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمس، که در صکحیت سایبه جرا: ششمحالت 
 .شود رسیدگ، م، های نظام، م اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاهیمقررات مربوط به رسیدگ، به جرا

، وجود پلیس ویاژه اطفاال و   9316مصوب   .د.م.ق 498و  610الزام، بودن حضور یک مشاور بر اساس مواد . 9
، برای افراد زیر 9316مصوب   .د.م.ق 608ماده )مین متفاوت، قرار تأ(9316مصوب   .د.م.ق 39ماده )نوجوانان
سال قرار کفالت، وثیقاه   90تا  95و اشخاص حقیق، و حقوق، و برای افراد ... سال فقط سپردن به والدین و  95

و  01ماواد   6تبصاره  )، امکان تجدیدنظر در ر ی صادر شده توسط قاضا، (و نگهداری در کانون اصکح و تربیت
، عدم وجود مرحله دادسرا و انجام تحقیقات مقدمات، توساط خاود دادگااه در خصاوص     (9316مصوب  ا.م.ق 18

، قابلیت تجدیدنظر و فرجاام تماام، مرای   (های منو تبصره 9316مصوب   .د.م.ق 605ماده )سال 95افراد زیر 
از ماوارد  ... و ( 9316مصاوب    .د.م.ق 445مااده  )دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان

 .وجود مقررات خاص در مورد رسیدگ، به جرایم اطفال و نوجوانان است
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ای از تفرید تصمیم قانون، در مورد این افراد است؛ بادین معناا کاه    جلوه سمت منها به نظر
 .در این موارد، قانونگذار خود به تفرید تصمیم اقدام نموده است

 یکیفرتحقیقات و رسیدگی ساز فرآیند نهادهای فردی .2-2

ن تادوی ة یکا، از مباان، و فلساف   همواره به عنوان اصل تفرید فرمیند کیفری به لزوم توجه 
ایان   و9باوده اسات   9316مصاوب  قانون میین دادرس، کیفری و قانون مجاازات اساکم،   

 :ندابین، نمودههمین راستا انواع نهادها را پیش د دربرای تأمین این هدف خو ،قوانین

 تعلیق تعقیب .2-2-9

ایان   .ت داشتن یا مناسب بودن تعقیب استل موقعیهای بارز اصیک، از جلوه ،تعلیق تعقیب
ن و دادساتا »ست کاه  ا گیرد به این معناکه در برابر اصل قانون، بودن تعقیب قرار م، اصل

جاز باشد در مواردی که تعقیب کیفری متهم باه مصالحت جامعاه نیسات     یا مقام قضای، م
نظر کرده و از ارسال پرونده باه  رفب متهم صبین، شده در قانون از تعقیتحت شرایط پیش

هم به نفع متهم است کاه از محکومیات    ،این امر .اری نمایدداو خود ةهت محاکمه جدادگا
هاای  جاوی، در هزیناه  یابد و هم به نفع جامعه است که صرفهو مجازات احتمال، رهای، م،
 (.30، ص9300خالق،، )«ورزدتر اهتمام م،م مهمیدادگستری، به تعقیب جرا

و گااه، از   یسات ناجتمااع،   ةتعقیب کیفری فرد همیشه متضمن فایاد : پس باید گفت
ارمماد و در جهات فاردی    قضای، کاوقات عدم تعقیب کیفری متهم همگام با یک سیاست 

عناوان مجارم و   ه باشد و بدین وسیله از برچسب خوردن فرد با کردن واکنش اجتماع، م،
نظیار مازمن شادن بزهکااری در     )توال، فاسدی که این برچسب و انگ مجرمانه برای فرد 

عناوان فاردی معماول،، تشاکیل شخصایت      ه ری فرد در جامعاه با  فرد، عدم امکان بازپذی
و در ساطح، بااالتر بارای جامعاه     ...(  بزهکار در فرد، افزایش امکان تکرار جرم در فارد و 

دارد، اجتنااب  ...(  هاا و های متعدد مجرمانه و تعارض فرهنگ، این گروهنظیر تشکیل گروه)
 .شودم،

و معیارهای متفاوت، در اجارای ایان اصال توجاه      هامؤلفهبه  مقام قضای، در این راستا
، تاک   (عادم وجاود حالات خطرناا  در فارد     )میزان خطرناک، ماتهم  از جمله، نماید م،

                                                        
 .ساز و تفویض اختیار به مقام قضای، در این راستا مؤید این ادعا استبین، و توسعه انواع نهادهای فردیپیش .9
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دیاده از جارم و یاا    مرتکب در جهت رفع مثار جرم و جبران خساارت، عادم شاکایت زیاان    
ه اسات  رضایت بعدی او، جزئ، بودن مثار و توال، فاسدی کاه جارم در جامعاه ایجااد کارد     

بسایاری   بارای مرتکاب و   ماؤثر  ، عدم وجود سابقه کیفاری (عدم اختکل در نظم عموم،)
 .موارد دیگر

باار در قالاب قارار تعلیاق      نخستین ،اصل مناسب بودن تعقیب ،در حقوق کیفری ایران
سیستم حااکم بار عادالت کیفاری ایاران       ،یعن، تا من زمان ؛تعقیب مورد لحاظ قرار گرفت

 این سیساتم . بود «قانون، بودن تعقیب»سیستم ...  مان، ایتالیا، شوروی ومل یمانند کشورها
ف باه  مقاام تعقیاب مکلّا   باشاد  اگر عمل ارتکاب، دارای شرایط مقرر در قانون گوید که م،

و در صورت انتساب عمل به فرد باید برای فارد قارار مجرمیات صاادر     است تعقیب مجرم 
بادون ارفااق در   و در واقاع،   م نهای، ارسال نمایدو پرونده را به دادگاه جهت صدور حککند 

تاا بادین وسایله    نمودناد  م،به جرم او رسیدگ،  ،حق مرتکب و بدون توجه به شخصیت او
 48مااده  باه موجاب    قرار تعلیق تعقیاب  بین،پیشامّا پس از  .قاطعیت قانون را نشان دهند

هام در ایاران    «عقیاب مقتض، بودن ت»سیستم  ،9356قانون میین دادرس، کیفری در سال 
 .پذیرفته شد

نهاد تعلیاق تعقیاب باه    9316،9مصوب   .د.م.ق 09در حال حاضر نیز با توجه به ماده 
 ةبین، شده است و بادین ترتیاب مقاام صاادرکنند    طور رسم، در حقوق کیفری ایران پیش

-که ابتدا در دادسارا مطارح ما،   ) 7رار در جرایم تعزیری غیر منصوص شرع، درجه قاین 

که مساتقیماً در   0و  8دادستان است و در جرایم تعزیری غیر منصوص شرع، درجه ( ودش

، دونظاام،  )یاا کیفاری   ( بخاش ) های عماوم، دادگاهمقام قضای،  ،شوددادگاه مطرح م،
که وظایف کیفری دو را در جرایم در صکحیت خاود انجاام   ( ه روحانیتژانقکب، اطفال، وی

اگار ایان قارار در    و بازپرس حق صادور ایان قارار را نادارد      ،بنابراین .بود خواهند دهندم،

                                                        
مجاازات منهاا قابال تعلیاق     در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که » :9316مصوب   .د.م.ق 09ماده  .9

دیاده،   است، چنانچه شاک، وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا باا موافقات بازه   
ترتیب پرداخت من در مدت مشخص، داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفاری باشاد، دادساتان    

رورت با  خذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش مااه تاا دو   صورت ض تواند پس از  خذ موافقت متهم و درم،
 :کناد  صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخ، از دستورهای زیر م، در این. سال معلق کند

...». 
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  .د.م.ق 689وفق مااده  ) دادسرا توسط دادستان صادر شود قابل اعتراض در دادگاه صالح
ت و اگر در دادگاه کیفری دو و یا انقکب صادر شاود قابال اعتاراض در    اس( 9316مصوب 

  (.9316مصوب   .د.م.ق 08وفق تبصره الحاق، ماده )تمربوط اس دادگاه تجدیدنظر
که مقام قضای، در صدور ایان قارار   است  در خصوص این قرار مندیگر قابل ذکر  ةنکت
؛ البتاه اختیاار   ر صورت وجود شرایط مذکور این قرار را صاادر نمایاد  د دتوانو م، رداختیار دا

 .مقام قضای، در اصل صدور این قرار است نه کیفیت صدور من

 صدور قرار تأمین کیفریرعایت تناسب در  .2-2-2

تطبیق نوع و میزان تأمین باا جارم ارتکااب، و     ی،منظور از متناسب کردن قرار تأمین کیفر
ف باه رعایات ضاوابط و    مقاام قضاای، مکلّا    ،بناابراین  .شخصیت و وضعیت مرتکب است

اصل تناسب تأمین به منظور جلاوگیری  ». ، جهت صدور قرار تأمین متناسب استیمعیارها
لزوم تناسب تاأمین،   .بین، شده است، پیشیهاگ، قضات و نقض حقوق و مزادیاز خودکام

در ایان   (.978ص ،9313خاالق،،  )نه تنها در صدور من بلکه در تداوم من نیز باید رعایت گاردد 
به مواردی همچون لازوم تناساب قارار تاأمین باا      9316،9مصوب   .مد.ق 658راستا ماده 

حیثیت متهم که از مصادیق اعمال اصل فردی کاردن  سابقة متهم و وضعیت مزاج و سن و 
 .تتوجه نموده اس باشدم،در مرحله تعقیب 

از مصادیق بارز اصل تفرید تصمیم در خصوص قرار تأمین، قرارهای تأمین قابل صادور  
بارای   9316  مصاوب  .د.م.ق 608در خصوص اطفال و نوجوانان است که بر اساس ماده 

تاوان ایان افاراد را باه     از مذکر یا مؤنث بودن منهاا تنهاا ما،   نظر سال، صرف 95افراد زیر 
والدین یا اولیای قانون، یا در صورت فقدان یا عدم دسترس، و یا امتناع از پذیر  منان، باه  

تاوان قارار   بنابراین، در خصوص این گروه سان، نما،  . هر شخص حقیق، یا حقوق، سپرد
توان قرار تأمین وثیقاه،  سال، تنها م، 90تا  95در خصوص افراد . تأمین کیفری صادر نمود

  .د.م.ق 608مااده  )کفالت و یا نگهداری موقت در کاانون اصاکح و تربیات صاادر نماود     
 (.9316مصوب 

                                                        
قرار تأمین و نظارت قضای، باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیات جارم،   »: 9316  مصوب .د.م.ق 658ماده . 9

مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخف، شدن متهم و از باین رفاتن مثاار جارم، ساابقه ماتهم،        شدت
 .«وضعیت روح، و جسم،، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد
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تنهاا  9316،9مصاوب    .د.م.ق 718در خصوص اشخاص حقوق، نیز با توجه به مااده  
 6.توان دو نوع قرار تأمین ویژة منها را صادر نمودم،

 بایگانی کردن پروندهقرار  .2-2-3

بینا، قارار بایگاان، کاردن     قانونگذار با پیش 9316،3مصوب   .د.م.ق 08با توجه به ماده 
اگار  کاه  بادیه، اسات    .نماوده اسات  اقدام یک، دیگر از موارد قضازدای، در جهت  ،پرونده

عادم وجاود    باشاد و  شخصیت مرتکب ، معطوف بهعمال این نهاداِنگر  مقام قضای، در 
را مد نظر قارار دهاد   به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر وی نا  در حالت خطر

و  از قبیال تحصایل گذشات شااک، خصوصا،      ،و یا تک  مرتکب برای کاهش مثار جارم 
که موجاب وقاوع جارم شاده     را همچنین وضع اجتماع، و سوابق متهم و اوضاع و احوال، 

ن پروناده را یکا، دیگار از ماوارد     توان قارار بایگاان، کارد   به وضوح م، لحاظ نماید است
تفرید تصمیم قضای، در مرحله پیش از صدور حکم دانست که در واقع باعاث   ةکنندمتجل،

زدای، اای از قضا گونه، عبارت،ه های کیفری یا بادخانهجلوگیری از درگیر نمودن افراد در زرّ
جارم در افاراد    زن، به فرد و مزمن شادن ارتکااب  همچنین مانع از برچسب ؛گرددتلق، م،
 .گرددم،

                                                        
در صورت وجود دلیل کااف، دایار بار توجاه اتهاام باه شاخص حقاوق، و         »: 9316  مصوب .د.م.ق 718ماده . 9

این قرارها ظرف ده روز پس از ابکغ، قابال  . منحصراً صدور قرارهای تأمین، زیر امکانپذیر استدرصورت اقتضاء 

های شغل، که زمیناه ارتکااب مجادد    قرار ممنوعیت انجام بعض، از فعالیت -الف .اعتراض در دادگاه صالح است
نحکل، ادغام و تبادیل کاه   قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوق، از قبیل ا -ب .کندجرم را فراهم م،

تخلف از این ممنوعیات موجاب یاک یاا دو ناوع از      . باعث دگرگون، یا از دست دادن شخصیت حقوق، من شود
 .«های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است مجازات

. است هاین اشخاص را نیز دربرگرفت ،تفرید تصمیم ،ولیت کیفری اشخاص حقوق،ؤامروزه با توجه به پذیر  مس. 6
 .شوداین اصل نیز از عنوان شخص، نمودن تصمیم کیفری استفاده م، یابر ،ن خاطره همیب

در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاک، وجود نداشته یا گذشت » :9316مصوب   .د.م.ق 08ماده  .3
ز تفهیم اتهام با مکحظه تواند پس ا صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضای، م، کرده باشد، در

وضع اجتماع، و سوابق متهم و اوضاع و احوال، که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضارورت باا  خاذ    
بار از تعقیب متهم خاودداری نمایاد و قارار بایگاان،      التزام کتب، از متهم برای رعایت مقررات قانون،، فقط یک

 .«تاریخ ابکغ، قابل اعتراض است این قرار ظرف ده روز از. پرونده را صادر کند
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  میانجیگری .2-2-4

فرمینادی  ، شاود در واقاع  محساوب ما،  6های عدالت ترمیم،میانجیگری که یک، از رو 
با بزهکار مکقات کند و در فضای، امن و مرام و باا هادف   تا دهد دیده فرصت م،که به بزه

هاای خاود را   زیاان  جباران  ،حصول به مرامش و بهبودی و پاسخگو نمودن مستقیم بزهکار
دیده و بزهکار ضمن مکقات چهره به چهره با یکدیگر، تجارب خاود راجاع   بزه. تقاضا نماید

در خصوص مثار من بر زندگ،، رواباط اجتمااع،، احساساات و    نمایند و م،به جرم را منتقل 
دیادگ، مجادد و مضااعف    جلاوگیری از بازه   ،یک، از اهداف این رو . دهندتوضیح م،... 
 (.967، ص9305غکم،، )میانج، نیز باید دارای مهارت ککم، باشد .است

 ؛هاای قضاازدای، اسات   یکا، از راه  ،اصکح امور و رفع مخاصامات از راه میاانجیگری  
ق هدف عدم اجرای کیفار نیاز محقّا    کیفری،چراکه با غیر قضای، ساختن فرمیند رسیدگ، 

همچنین باید اذعان نمود 3.اندیق شدهدر تعالیم اسکم، نیز طرفین به این امر تشو. شودم،
های اصل فردی کاردن  که خود از جلوها یک، از مصادیق سیستم مقتض، بودن تعقیب  که 

 ،در واقاع  ؛دیاده اسات  عدم تعقیب متهم در زمان ساز  بین بزهکاار و بازه   ا  تعقیب است
ه مقاام  باا ارائاه مجاوز با     ،ر جرایم، خاص و با توجّه به شخصیت مرتکبدتواند م، مقنن
 کناد از درگیر نمودن فرد در فرمیند کیفری خودداری  ،ل به میانجیگریمبن، بر توسّ تعقیب

 .فردی نماید ،شخصیت فرد اتناسب بمواکنش اجتماع، را  ،و در واقع
در جهات   یگام دیگار  ،بین، نهاد میانجیگریبا پیش9316،4مصوب   .د.م.ق 06ماده 

                                                        
1. Mediation. 
2. Restorative Justice. 

یوفق اهلل بینهما ان اهلل کان  من اهلها إن یریدا إصکحاً من اهله و حکماً ن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماًإو » .3
گیرید داوری از خانواده مارد و  ظاهر شود، پس بر( زن و شوهر)و اگر بیم داشتید خکف، میان منان « علیماً خبیراً

همانا خداوند دانای کار . داوری از خانواده زن، تا اگر سازگاری و صکح خواهند، خدا میانشان سازگاری ایجاد کند

 .(35/نسا)مگاه است

در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجاازات منهاا قابال تعلیاق     » :9316  مصوب .د.م.ق 06ماده  .4
دیده یا مدع، خصوص، و با  خاذ تاأمین متناساب،     تواند به درخواست متهم و موافقت بزه ای، م،است، مقام قض

. حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاک، یا جبران خسارت ناش، از جارم اقادام کناد   

شورای حل اخاتکف   تواند برای حصول ساز  بین طرفین، موضوع را با توافق منان بههمچنین مقام قضای، م،
های مذکور  مهلت. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. ای برای میانجیگری ارجاع دهد یا شخص یا مؤسسه

 .«... بار و به میزان مذکور قابل تمدید است در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک
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وجه باه شخصایت مرتکاب جارم و تفریاد تصامیم       قضازدای، از جرایم کم اهمیت و لزوم ت
 .متناسب با این شخصیت برداشته است

به منظور حل اختکف و صالح و سااز    » ،قانون شوراهای حل اختکف 9مطابق ماده 
تحات نظاارت قاوه    ، ...بین اشخاص حقیق، و حقوق، غیر دولت، شوراهای حال اخاتکف   

هماین قاانون مماده     93در مااده  . «گرددتشکیل م،و با شرایط مقرر در این قانون قضائیه 
برای حل و فصل دعوی یا اخاتکف و ایجااد صالح و سااز       ... شورا مکلف است»: است

و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول ساز  در مهلت تعیین شده باه مرجاع    تک  کند
 .«ایدکننده برای تنظیم گزار  اصکح، یا ادامه رسیدگ، مستنداً اعکم نمقضای، ارجاع

 هامصونیت .2-2-5

عدم امکان تعقیب و مجازات مرتکب جرم به دلیل موقعیات سیاسا،    ،هامنظور از مصونیت
-عاهادات باین  یا ماساس عرف  برباشد و م،از من برخوردار او یا اجتماع، خاص، است که 

یا قانون اساس، به منظور تأمین شرایط الزم برای حسن اجرای برخا، از وظاایف   و الملل، 
برخاورداری از  »کاه  بایاد خاطرنشاان سااخت    . شودها به افراد خاص، اعطا م،ولیتؤو مس

استثنای، است بر اصل نظام حقاوق مشاتر  و عاام و براباری ماردم       ،هامزایا و مصونیت
 .(655-684، صص9381صور اسرافیل، )«نسبت به قانون

 مصونیت سیاسی .2-2-5-9

 باشاد مصونیت سیاس، ما، ، بودن قوانین کیفریبر اصل سرزمین، های وارد یک، از استثنا
نماینادگان سیاسا، دولات در قلمارو حاکمیات       بارت از مصونیت از تعقیب و مجازاتکه ع

از مهمترین دالیل این مصاونیت، تاأمین شارایط مناساب بارای انجاام       . استدولت دیگر 
 9179 کنوانسایون ویان ساال    ةمنچنان کاه در مقدما   ،باشدمأموریت مأمور دیپلماتیک م،

مند سااختن افاراد   هها بهرهدف این مزایا و مصونیت»: راجع به روابط دیپلماتیک ممده است
 هاا های دیپلماتیک در سمت نماینادگان دولات  نیست بلکه تأمین انجام مؤثر وظایف هیأت

 (.00، ص9300 خالق،،)«ستا
باشاند و  افراد خاص، در کشور قابل تعقیب و مجازات نما،  ،شودطور که دیده م،همان
قانونگذار اقدام به فردی کردن واکنش اجتماع، نسبت باه منهاا در داخال کشاور      ،به نوع،

 ؛منها را قابل تعقیب و مجازات ندانساته اسات   ،نموده است و با توجه به شخصیت این افراد
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او را از تعقیاب قضاای، در    ،مصونیت قضای، ماأمور سیاسا، در کشاور پذیرناده    که هرچند 
 .سازدمعاف نم،فرستنده  کشور
یکا، دیگار از مصاادیق اصال فاردی کاردن        ،ها در واقاع شناسای، مصونیت ،نابراینب

ف باه رعایات و   بدین معنا که مقام قضاای، مکلّا   ؛واکنش اجتماع، از نوع تقنین، من است
 .از تعقیب کیفری منع شده است ،توجه به این مصونیت است و در واقع

 مصونیت تشریفاتی .2-2-5-2

 دارندگان پایه قضایی .2-2-5-2-9

و 98/8/93189مصاوب   قانون نظاارت بار رفتاار قضاات     31ماده  :ارتکاب جرم عمدی( الف
موقعیات  باه  باا توجاه   6،های ویاژه روحانیات  نامه دادسراها و دادگاهینیم 36ماده  همچنین

تشریفات خاصا، را بارای امکاان تعقیاب ایان       ،روحان،و غیر روحان، اعم از شغل، قضات 

 ،ایان برخاورد قانونگاذار در واقاع    . ندابین، نمودهپیش خکف افراد عادی برو  از افراددسته 
ای که مقاام تعقیاب تنهاا    گونههب ،های تعقیب متناسب با شخصیت استیک، دیگر از جلوه

 .داده باشددر صورت، قادر به تعقیب این دسته از افراد است که تشریفات مقرر را انجام 
عماوم، و انقاکب   ، دادسارای  شوندرتکب جرم عمدی ایه قضای، مچنانچه دارندگان پ

در خصاوص قضاات   )و دادسرای ویژه روحانیت تهران ( ن،اغیر روحقضات در مورد )ران ته
انتظاام،   باید ابتدا درخواست تعلیق قاضا، را باه دادسارای    ،نهاد تعقیببه عنوان ( روحان،
ایان درخواسات را باه دادگااه      ،الیال در صورت وجود داخیر نیز مرجع و  دندهارائه قضات 

                                                        
جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضاوع   هرگاه قاض، در مظان ارتکاب» :قانون نظارت بر رفتار قضات 31ماده  .9

را بررس، و چنانچه دالیل و قرائن، داللت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضائ، را تا صدور ر ی 

دادگااه ماذکور پاس از رسایدگ، باه      . کناد  صکح و اجرای من، از دادگاه عال، تقاضا ما،  قطع، توسط مرجع ذی
تواناد تعلیاق قاضا، را جهات اقادام       مرجع کیفری صالح ما،  -9تبصره  .نماید ،دالیل، تصمیم مقتض، اتخاذ م

 .«... مقتض، از دادستان درخواست نماید

به جز  در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضائ،» :های ویژه روحانیتنامه دادسراها و دادگاهینیم 36ماده  .6

تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظاام، قضاات ظارف     توسط دادسرای ویژه درخواست قضات که الزم است قبکً
باه تشاخیص دادساتان    »در غیر این صورت یا در موارد اضطراری  باشد وروز موظف به اظهارنظر م، 68مدت 
 .«موضوع به اطکع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید اقدام قضائ، خواهد شد و« منصوب

�ضاوت



فرآیند کیفری پیش از صدور حکم تفرید 15پاییز، 87فصلنامه قضاوت، شماره  

 

16 

دهاد  بحکام باه تعلیاق قاضا،      ،این دادگااه چنانچه 9.نمایدعال، انتظام، قضات تقدیم م،
 .خواهد کردامکان تعقیب مرتکب را پیدا  ،دادسرای صالح

ت مصاوب  قاانون نظاارت بار رفتاار قضاا      48اساس مااده   بر :ارتکاب جرم غیر عمدی (ب
 ةو صارف اجااز   او نیسات گونه جرایم نیاازی باه تعلیاق    نتعقیب قاض، در ای برای9318،6

البته اگر من جرم غیر عمادی مساتلزم جلاب یاا      ؛نمایددادستان انتظام، قضات کفایت م،
باشاد و در  بازداشت قاض، باشد نیاز به ط، تشریفات یا همان سلب مصاونیت قاضا، ما،   

 .تعقیب کیفری قاض، نیاز به تعلیق وی دارد ،واقع
احضاار قاضا، کاه    » :داردالذکر بیان م،فوق تبصره ماده ار قاض، نیزدر خصوص احض

گیرد و نیز احضار قاض، به عنوان شااهد و   برابر این ماده، بدون تعلیق، مورد تعقیب قرار م،
 .«شود مطلع فقط از طریق رئیس کل دادگستری استان و به صورت محرمانه انجام م،

 مصونیت وکالی دادگستری .2-2-5-2-2

ا ل توساط اصاحاب دعاو   یقانون انتخاب وک 0ماده  3، از حقوقدانان با توجه به تبصره برخ
وکیل در موضع دفاع از احتارام و تأمیناات شاغل    » ،داردکه مقرر م، 99/98/9371مصوب 

صاونیت تشاریفات،   درصدد اعطای م ،این ماده در واقعکه معتقدند « باشدقضا برخوردار م،
در صورت، که وکیل مدافع در دادگاه در مظان اتهام قارار گیارد،    بنابراین،باشد؛ م،وکک به 

کساب مجاوز از کاانون وکاک ضاروری       ،برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتماال، 
 (.900، ص9ج، 9307 مشوری،)است

پیگیاری تعقیاب    ،این ماده با توجه باه شخصایت و موقعیات شاغل، مرتکاب      ،در واقع
است که موجب تفاوت در تعقیب کیفری این افراد با افراد  کیفری را منوط به شرط، نموده

البته برخا،  . توان از مصادیق تفرید کیفری دانستاین مورد را نیز م،لذا  ؛عادی شده است

                                                        
از منجاا  »: اسات  مقرر گردیده ،های ویژه روحانیتادسراها و دادگاهدنامة میین 36همچنین بر اساس تبصره ماده . 9

باشاد در صاورت، کاه    که هدف قانونگذار از تعلیق قاض، قبل از رسیدگ، به اتهام حف  شئون قضا و قاض، ما، 
انجام توانند بدون متهم مایل باشد و کتباً تقاضای رسیدگ، به پرونده را بنماید دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت م،

   .«تعلیق اقدام به رسیدگ، نماید

تعقیب قاض، در جرائم غیرعمدی، پس از اعکم مرجع کیفاری و اجاازه   »: قانون نظارت بر رفتار قضات 48ماده  .6
گیرد مگر من که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشات قاضا، باشاد کاه در ایان      دادستان صورت م،
 .«شودنون عمل م،این قا( 31)صورت مطابق ماده 
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باه شناساای، ایان     ،دیگر از حقوقدانان با توجه به اصال تسااوی همگاان در برابار قاانون     
 .اندمصونیت برای وکک انتقاد وارد نموده

 تعقیب اعضای نیروهای مسلح. 2-2-5-2-3

ولین نیروهاای مسالح مصاوب    ؤاحضار و جلب فرماندهان و مس ةدستورالعمل نحوبر اساس 
ولین ؤاحضاار و جلاب فرمانادهان و مسا     ةدر خصوص نحو ،مقام معظم رهبری 9/1/9304

پاذیر   . االتبااع اسات  مراجاع قضاای، الزم   ةمقررات، را وضع نموده که برای کلی ،نظام،
تاوان  یفات و میین دادرس، خاص برای انجام تحقیقات در مورد برخ، از متهمین را م،تشر
 .ای از تفرید تصمیم در خصوص این افراد دانستجلوه

 صاحبان مشاغل پزشکی .2-2-5-2-4

تعقیب متناسب باا  )های تشریفات، که در راستای اصل تفرید تصمیم یک، دیگر از مصونیت

از   ناشا، جارایم   ه نمود تشریفات الزم برای تعقیب و رسیدگ،توان بدان اشارم،( شخصیت
قاانون ساازمان نظاام     49مااده   6اسااس تبصاره    بر .است  پزشک،  مشاغل  صاحبان حرفه

در صورت، کاه پزشاک، در راساتای    97/0/9303،9پزشک، جمهوری اسکم، ایران مصوب 
تواناد باه   ر صورت، م،خود مرتکب جرم، گردد مقام قضای، د ةایفای وظایف ناش، از حرف

ایان    از احضاار و جلاب    قبال   ساعت  و هشت  چهل  جرم این فرد رسیدگ، نماید که حداقل
 .برساند  مربوطه  شهرستان پزشک،  نظام  انتظام،  بدوی  هیأت  اطکع  افراد مراتب را به

ایان   ةکه این تشریفات فقط در خصوص جرایم مربوط به حرفاست  منة اساس، کتنامّا 
منهاا   ةربط، باه حرفا   ،بنابراین اگر جرم ارتکاب، توسط این افراد ؛باشدالرعایه م،افراد الزم

همچنین باید اشاره نمود که ؛ نیستمجرا این تشریفات دیگر  نداشته و جرم، عموم، باشد
در  ،بناابراین  ؛لزوم رعایت این تشریفات فقط در ماورد پزشاکان الزم دانساته شاده اسات     

 .این تشریفات ط، نخواهد شد ،پرستاران و غیر پزشکان ةبط با حرفخصوص جرایم مرت

                                                        
 جمهاوری  دادگاههاا و دادساراهای  »: قانون سازمان نظام پزشاک، جمهاوری اساکم، ایاران     49ماده  6  تبصره .9

یاک از   احضاار و جلاب هار    ازقبال   سااعت  شات ه و چهل باید حداقل شهرستانها از یک هر در ایراناسکم، 
 مشااغل  صااحبان  رفاه ح از ناشا،  بزه اتهام به رسیدگ، خاطر دادسرا به ای و دادگاه به پزشک، صاحبان مشاغل

 .«برسانند مربوطه شهرستان پزشک، نظام انتظام، بدوی هیأت اطکع هب را مراتب پزشک،
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 عفو .2-2-6

باه  شخصایت مرتکاب    ، بهمن یبرای اعطاهم ا از من جهت که   عفو خصوص،که هرچند 
از مصادیق بارز اصل تفرید تصمیم است ولا، باه   شود ا  م، مهمترین شاخص توجهعنوان 

 ،(640، ص9316 ،برهاان،  و الهام)گرددعطا م،که این عفو فقط به محکومان قطع، ا لحاظ من

باشاد ا بادان    ما، تفرید تصامیم قبال از صادور حکام     لذا در این نوشتار ا که موضوع من  
 . پرداخته نخواهد شد

االصول در حقاوق کیفاری ایاران، باه لحااظ من کاه در       در خصوص عفو عام نیز عل،
تاوان من را  شود، نم،م،تشریفات صدور من به شخصیت و خصوصیات متهم هیچ توجه، ن

 ایو، دعا عفو عماوم، پایش از محکومیات قطعا،    . از مصادیق اصل تفرید تصمیم دانست
تعقیب کیفاری پاس از    باشد، کند و اگر متهم تحت تعقیب قرار نگرفتهعموم، را ساقط م،

گاه شروع نخواهد شد و اگر تعقیب شروع شده و منته، به صدور حکم نشده باشاد  من هیچ
 (.654، ص9316، و دیگران شمس ناتری)گرددموقوف م،

 توبه .2-2-7

برای اصاکح مجارم در نظار گرفتاه      ،از بنیادهای حقوق کیفری اسکمبه عنوان یک، توبه 
کند بلکه جامعه را در برابر تکارار گنااه و جارم از    نه تنها شخص را اصکح م، و شده است
 .(966، ص9303پورعسکری، )کندکار ایمن م،سوی توبه

 ةاز عوامل شخص، سقوط تعقیب در مرحلاه تعقیاب و ساقوط مجاازات در مرحلا      ،وبهت
-و از مصادیق بارز فردی کاردن تصامیم ما،   ( 74ص، 6ج ،9386 گلدوزیان،)صدور حکم است

تغییر در شخصیت مرتکاب و از باین رفاتن حالات خطرناا  در وی و       ،در واقعتوبه  .باشد
 ،که حالت خطرناا   با توجه به من و باشدبزه م،تک  او برای بازگشت به دنیای عاری از 

لزوم فردی کاردن تصامیم کیفاری در رابطاه باا      همواره دیگر در مورد وی مصداق، ندارد 
 .وجود داشته استچنین فردی 

شناسا، باالین،، اصاکح    اصال، جارم  ة یک، از اهداف سیستم عدالت کیفری و شاخصا 
تنهاا  ه نا  ،ای که با تأمین این هادف گونههاست، بوی مرتکب و بازسازگاری و حیات دوباره 

ای بارای جامعاه و   های کیفری فایاده ادخانهاعمال مجازات و درگیر نمودن فرد در زرّ ةادام
بلکه توال، فاسد اعماال مجاازات و الصااق برچساب      حت، خود مرتکب دربر نخواهد داشت

نگاذاران در راساتای   قانو ،بادین خااطر  . مجرمانه بر پیشان، مرتکب بسیار بیشتر خواهد بود
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بین، نهادهاا و اختیاارات، بارای مقاماات قضاای، جهات       سع، در پیش ،اصل تفرید تصمیم
ماواد قاانون، بار     ةکنناد هاای حاک  اند تا نقش قضات همچون ماشینتفرید کیفری نموده

عقیاب کیفاری باه    لاذا ت  .پیشان، مرتکبین نباشد و به شخصیت مرتکب نیز توجه ویژه شود
در بایاد  بلکه قانونگذار  ،مین نخواهد کردأاین منظور را ت ف،قابل انعطا صورت خشک و غیر

برخاوردی مناساب باا مرتکاب و اعماال      باه منظاور   بین، نهادهاا و ابزارهاای،   پیشجهت 
 .تک  نمایدمجازات، متناسب با حالت خطرنا  وی 
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 نتیجه
، و روانا ا   ، خصوصایات زیسات،  طاور کلّا  ه نظر سن، جنسیت، شخصیت و با  اشخاص از
های، که کامکً با یکدیگر متفاوتناد  در برخورد با انسان ،حال ؛با یکدیگر متفاوتند ،اجتماع،

تصمیم، متناسب با خصوصایات وی در   شخص،برای هر که کند عدالت و منطق حکم م،
هاای جسامان،، روانا، و اجتمااع، فارد      با شناسای، شخصیت و ویژگا، . نظر گرفته شود

دن فرمیند کیفری با ایان اوصااف توساط قانونگاذار، مقاماات      لزوم متناسب نمو ،(شخص)
و ایان   شاود ما،  فاراهم  مقامات اجارای حکام   و ر ی ةجرم، قاض، صادرکنند ةکنندتعقیب
 ةای کاه در مرحلا  گونههب ،که در قالب تفرید فرمیند کیفری گنجانیده شده استاست بحث، 
 ،بین، انواع نهادهاا تعقیب و پیشبا پذیر  دادرس، افتراق، و سیستم مقتض، بودن  ،تعقیب

باا   ،ی داده است و در واقاع به این مرحله تسرّ را فردی نمودن و توجه به شخصیت مرتکب
دیگر مرتکب را یک مجرم غیر قابل عاکج ندانساته    ،شناس، بالین،های جرمالهام از مموزه

واع نهادهای، همچاون  عمال انبا اِنماید و تلق، م،خطاکار و بیمار یک فرد بلکه او را  ،است
قارار  ی و قارار نظاارت قضاای،    تعلیق تعقیب، رعایت تناسب در صادور قارار تاأمین کیفار    

های اختصاص، با توجه باه شخصایت   اختصاص دادگاه ،بایگان، کردن پرونده، میانجیگری
فاردی  باه  ... و ( پاذیر  اناواع مصاونیت   )مرتکب، عدم امکان تعقیب برخا، از مارتکبین   

 .فری پرداخته استنمودن تعقیب کی
-خود نیااز باه رعایات پایش     ،عمال اصل فردی کردناِ که البته باید خاطرنشان ساخت

بین، این اختیار بارای قاضا، توساط قانونگاذار، تشاکیل پروناده       همچون پیش ،هایشرط
فاردی نماودن واکانش     ةلزوم مماوز  دیادن قضاات جهات اجارای عادالنا       و شخصیت

اصال فاردی کاردن در راساتا و همگاام باا اصاول،         ،وطبا رعایت این شار . اجتماع، دارد
 .گیردقرار م،...  ها وها، اصل تساوی مجازاتهمچون اصل قانون، بودن جرایم و مجازات

 
 
 

�ضاوت



فرآیند کیفری پیش از صدور حکم تفرید 15پاییز، 87فصلنامه قضاوت، شماره  

 

18 

 منابعفهرست 
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ، 6جلد ، میین دادرس، کیفریمخوندی، محمود؛  -9

 .9384تهران،  ارشاد اسکم،،

 .9307 دوازدهم،سمت، چاپ ، 9 جلد، میین دادرس، کیفری؛ مشوری، محمد -6

جایگاه پرونده شخصیت در فرمیند پیشگیری از پایادار  زاده، شادی؛ مشوری، محمد و عظیم -3
، دوره (مجله دانشکده حقاوق و علاوم سیاسا،   )، فصلنامه حقوق شدن بزهکاری نوجوانان

 .9316، 9، شماره 43

مجلاه  )، فصالنامه حقاوق   زیااب، کیفیاات مخففاه   ارمحمدجواد؛ فتح،،  و مشوری، محمد -4
 .9300، 6، شماره (دانشکده حقوق و علوم سیاس،

انتشاارت  ، (مطالعه کااربردی )پرونده شخصیت در فرمیند کیفری ایران ابراهیم،، ابراهیم؛  -5
 .9301 ،فکرسازان، چاپ اول

 .9380 یزیم، پاچاپ دوّمیزان، ، 9جلد  ،حقوق جزای عموم،اردبیل،، محمدعل،؛  -7

 .9316میزان، نشر  ،درممدی بر حقوق جزای عموم، ؛محسن ،برهان، وغکمحسین  ،الهام -8

ویراسات پانجم،    ،حساین نجفا، ابرنادمبادی   دکتر علا،  ةترجم، کیفرشناس،بولک، برنار؛  -0
 .9305انتشارات مجد، تهران، 

رواق اندیشاه،  ، مجلاه  جایگاه توبه و نقش من در امور کیفری اساکم  پورعسکری، اسکم؛ -1
 .9303اسفند ، 31شماره 

 .9300شهر دانش، چاپ دوم، ، میین دادرس، کیفریخالق،، عل،؛  -98

 .9313، شهردانش، چاپ سوم، ها در قانون میین دادرس، کیفرینکتهعل،؛ خالق،،  -99

انتشاارات   ،؟رو  اصاکح و تربیات او چیسات    ؟طفل بزهکار کیسات دانش، تاج زمان؛  -96
 .9304تهران،  ،لکیهان، چاپ اوّ

 نشر مهاجر، ،قانون مجازات اسکم، در نظم حقوق کنون،رضا و سیروس، قادر؛ شکری،  -93
 .9305 تهران،

قانون ؛ زینب و ریاضت، ابراهیم؛ زارع، حمیدرضاککنتری،  ؛شمس ناتری، محمد ابراهیم -94
 .9316، نشر میزان، مجازات اسکم، در نظم حقوق کنون،

 .9389م، انتشارات گن  دانش، ، چاپ چهار6، جلد حقوق جزای عموم،صانع،، پرویز؛  -95

 .9305نشر میزان، ، های جدیدکیفرشناس، و دیدگاهصکح،، جاوید؛  -97

�ضاوت



فرآیند کیفری پیش از صدور حکم تفرید 15پاییز، 87فصلنامه قضاوت، شماره  

 

10 

تاأمل، بار    الملال ها در حقوق بینالتباس معنای مزایا و مصونیتد؛ وصور اسرافیل، محم -98
الملل، جمهوری اسکم، نشریه دفتر خدمات حقوق، بین)مجله حقوق، ،تعاریف و مفاهیم

 .9381، سال 65شماره  ،(ایران

انتشارات دانشور، چااپ اول،   ،تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا؛ نسب، سید یزداهللطاهری -90
9309. 

بررس، صکحیت محاکم زاده، جهانگیر و جوکار، مهدی؛ عرب احمدی، محمدرضا؛ حسن -91
، همایش مل، قاانون  نظام، بر اساس قانون جدید میین دادرس، کیفری نیروهای مسلح

 .9314کیفری،  میین دادرس،

 .9305انتشارات سمت، چاپ اول،  ،عدالت ترمیم،غکم،، حسین؛  -68

اصل فردی کردن واکنش اجتماع، همراه با مطالعاه تطبیقا، در حقاوق    کیان،، محمد؛  -69
نامه کارشناس، ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسا، دانشاگاه مازنادران،    پایان ،فرانسه

9318. 

یز یپاا تهاران،  اول،  اپ، انتشارات ماجد، چا 6 لد، جحقوق جزای عموم، ؛گلدوزیان، ایرج -66
9386. 

 .9307تهران،  نشر ساواالن، چاپ چهل و دوم، ،روانشناس، عموم،گنج،، حمزه؛  -63

مجموعه نظریات شورای نگهبان تفسیری و مشورت، در  ؛مرکز تحقیقات شورای نگهبان -64
، (9308 تاا 9351) هاا و تاذکرات  خصوص اصول قانون اساس، باه انضامام استفسااریه   

 .9309تهران، 

 .9345 تهران، ، انتشارات دهخدا، چاپ اول،9جلد ، شناس، کیفریجامعهمظلومان، رضا؛  -65

دوره کارشناسا،   ،(کلیاات )شناسا،  تقریارات درس جارم  حسین؛ نجف، ابرندمبادی، عل، -67
 .9306، (ع) دانشگاه امام صادق

شناسا،،  از دیادگاه جارم  هنجاری و بزهکاری اطفاال و نوجواناان   هنابنجف، توانا، عل،؛  -68
 .9306 تهران، راه تربیت،، انتشارات الملل،مقررات داخل، و اسناد بین

28- Michard.H, Evolution des Methhodes D Observation, 
Vaucresson,1959. 

�ضاوت



 Judgment, No.87, Autumn 2016 

 

D 

Individualization of Criminal Process before Delivering of 
Judgment 

MohammadAli Mahdavi Sabet  *  
Mohammad Kiani  **  

Zahra Soleiman Abadi  ***  
Received:22/06/2016                       Accepted: 13/11/2016  

Abstract:  
Extension of the scope of the principle of Individualization of decision 
to all criminal process, in particular the preliminary investigation 
stage is one of the most important achievements of modern 
criminology and one of the foundations of changing in the approach 
of legislator of the new criminal procedure code. One could even say 
that the adoption of appropriate tracking systems and differential 
systems of justice (for children, juveniles and militaries), if is based on 
the character accused, is embodiment of individualization of 
decision. The preliminary stage is of high importance because in this 
stage the judgment on the culpability of the accused is not being 
delivered. At this stage by using correct and appropriate criminal 
policies and effective criminal prosecution and trial by taking into 
account the character of the accused, the unfortunate consequences 
of the individual labeling and his involvement in the criminal arsenal 
may be avoided. Today, due to advances in criminology, especially 
the introduction of clinical criminology, the criminal process, reform 
and rehabilitation of offenders beyond the mere retribution has been 
subject to considerable attention (although it has been opposed by 
some lawyers due to ineffectiveness of clinical criminology). Even in 
some cases, it is in the interest of the community not to involve the 
individual in the criminal process. It is also better for the individual 
himself. Therefore, it is not good to regard criminal laws as rigid 
inflexible. It means that law enforcement officers need to apply the 
law and legal institutions for administration of justice. They should 
not adapt rules of law to offenders such as devices affixing numbers 
on the goods. 
Key words: Individualization of Decision, Equity, File Character, 
Criminal Justice, Criminal Process. 
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