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Abstract 

The purpose of this study was to evaluate the existing proceedings in the 

Government Penitentiary Organization. The research method was descriptive-

analytical and library. The main question of the present study is what is the 

approach of Iranian law regarding the specificity of the trial in the government 

penitentiary organization? Government penitentiaries do not have a specific 

procedure, and executive regulations provide only a brief reference to how the 

state penitentiary is handled and do not meet the needs of the courts. The 

procedure in the State Penitentiary Organization is silent on how to issue security 

orders, temporary detention, arrest of the accused and everything related to 

judicial authority. The directives issued by the organization and the existing 

instructions also contain major objections, including whether the authorities 

approving these instructions had the authority to issue them or not. 
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   چکیده

حکااومتی بااود . رحق تحقیااق  تعزیاارات سااازمان در موجود دادرسی هدف از تحقیق حاضر ارزیابی

 است که رحیکااردبوده  سوال اصلی تحقیق حاضر این    کتابخانه ای بود.  به صورتی ح  کیف  –  فسیریت

 تعزیااراتاست؟    چگونه  حکومتی  تعزیرات  سازمان  در  دادرسی  بودن  اختصاصی  باب  در  ایران  حقوق

 نحااوه بااه کوتاه ای اشاره صرفا اجرایی های نامه آیین ح است  اختصاصی  دادرسی  آیین  فاقد  حکومتی

 در  رساایدگی  آیااین.  نماینااد  نماای  رفع  را  محاکم  نیاز  ح  داشته  حکومتی  تعزیرات  سازمان  در  رسیدگی

 ح ماات م جلاا   موقت، بازداشت  تامین، قرارهای صدحر  نحوه  خصوص  در  حکومتی  تعزیرات  سازمان

 ناحیااه  از  صااادره  هااای  بخشاانامه  بااه.  اساات   ساااکت   شود  می  مربوط  قضایی  اختیارات  به  که  هرآنچه

 ایاان  کننااده  تصوی    مراجع  آیا  اینکه  جمله  از  اساسی  ایرادات  نیز  موجود  های  دستورالعمل  ح  سازمان

 .  است  حارد  خیر یا اند  بوده آن ا  حضع  اختیار دارای ها  دستورالعمل

 حقوق ایران ، اختصاصی بودن ، دادرسی ، سازمان تعزیرات حکومتی  : کلید واژگان 
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 و بیان مساله  مقدمه

 رساایدگی  ح  دهااه  دح  از  باای   عمااری  بااا  قضایی  شبه  مرجع  یک  عنوان  به  حکومتی  تعزیرات  سازمان

 ایاان. شااود ماای محسااوب قضااازدایی عرصه در عمده تجربیات از یکی  پرحنده  هزار  صدها  به  ساالنه

 شااد  ایجاد  1373  سال  در  حکومتی  تعزیرات  قانون  اصالح  قانون  حاحده  ماده  تصوی    متعاق    سازمان

 سازمان  این.  است   بوده  رحبرح  خود  فعالیت   در  فراحان  های  نشی    ح  فراز  با  دهه  دح  از  بی   طول  در  ح

 زمااان  از  برخاای  در  ح  اقتصادی  های  فعالیت   عرصه  در  گر  تنظیم  ن ادی  عنوان  به  ها  زمان  از  برخی  در

 ح افراطاای رحیکردهااای.  اساات   شااده  مطاارح  اقتصااادی  آزاد  هااای  فعالیت   مخل  سازمانی  عنوان  به  ها

 مباحثااات  در  کااه  اساات   گردیااده  سب    سازمان  این  کارکردهای  ح  تشکیل  مبانی  خصوص  در  تفریطی

 سااب   موضااو  همااین ح شود پرداخته ن اد  این  مطالعه  به  طرفانه  بی  رحیکردی  با  کمتر  گرفته  صورت

 اهرماای  عنااوان  به  آن  های  ضعف  نقطه  مقابل  در  یا  ح  شده  غلو   آن  کارکردهای  در  بعضا  که  است   شده

 از .رحد بکااار آن هااای صااالحیت  حدحد کاه  یا ح  سازمان  این  انحالل  ج ت   در  فشار  اِعمال  ج ت 

 اصاال بااا مغااایرت شود، می مواجه چندی ای  کلیشه  ایرادات  با  بعضا  سازمان  این  تأسیس  مبانی  حیث 

. باشااد  می  ایرادات  این  ترین  م م  جمله  از  قضاییه  قوه  در  قضایی  امور  تمرکز  با  مغایرت  ح  قوا  تفکیک

 ضاارحرت  معلول  حکومتی  تعزیرات  سازمان  به  اقتصادی  تخلفات  به  رسیدگی  حاگذاری  اساس،  این  بر

 شااده  دانسااته  ایااران  علیااه  عراق  تحمیلی  جنگ  سال  هشت   از  پس  اقتصادی  بحرانی  شرایط  از  حاصل

 حجود  قضاییه  قوه  به  تخلفات  این  به  رسیدگی  حاگذاری  ح  اصل  به  رجو   ضرحرت،  انقطا   با  که  است 

 هااایحوزه در باالخص نوین، مباحثات به توجه با گفته پی  ایرادات که داشت  توجه باید لیکن.  دارد

 است.  اساسی تردید محل  جنایی  سیاست 

 ح صاانفی تخلفااات بااه رسیدگی مسئولیت  اختصاصی، مرجع یک عنوان به  حکومتی  تعزیرات  سازمان

 هاااینظام  سااایر  در  ح  نبااوده  ایااران  بااه  مربااوط  تن ا  مرجعی  چنین  بینیپی   دارد؛  برع ده  را  اقتصادی

 اجرایی،  دستگاه  کنار  در  خاصی  هایجایگاه  قضایی،  تشکیالت  با  متناس    نیز  دنیا  شدهشناخته  حقوقی

 یااا  تولیدکننااده  اگاار  حاقااع  در.  شااودمی  بیناایپی   دحلتاای  مقااررات  از  تخلف  موارد  به  رسیدگی  برای

 خواهااد برخااورد تخلفااات این با سازمان این توسط بگذارد، پا زیر را قانونی مقررات  ای،کنندهعرضه

 حکااومتی  تعزیاارات  سااازمان  کااه  پرداختااه  موضو   این  به  حکومتی  تعزیرات  قانون  کلی  طور  به  .شد

 در.  کناادمی  رساایدگی  هاپرحنااده  به  ح  کرده  اعمال  را  سازمان  این  هایصالحیت   که  است   شعبی  دارای

 ایاان  صااالحیت   کااه  هاااییبخ   ح  پااردازدنمی  رسیدگی  امر  به  کلی  طور  به  خود  سازمان  این  حقیقت 

 در .اساات  شااده بیناایپی  سااازمان ایاان ساااختار در که هستند شعبی همان کند،می  اعمال  را  سازمان

 یااک  بدحی  شعبه  هر  در  که  دارد  حجود  تجدیدنظر  ح  بدحی  شع    حکومتی،  تعزیرات  سازمان  ساختار

 این با. شودمی تشکیل عضو  نفر دح ح رییس یک از  تجدیدنظر  شع    که  حالی  در.  دارد  حضور  رییس
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 صاادحر  ح  رساایدگی  باارای  حقیقاات،  در  ح  کندمی  پیدا  رسمیت   نفر  دح  با  تجدیدنظر  شع    که  توضیح

 بااه نقااص ح اجمااال اب ااام، از حکومتی تعزیرات قانون.  است  موافق نفر دح نظر ح رای  مالک،  حکم،

 تطبیقاای  مطالعات  ح  حاکم  قضایی  سیستم  تجربیات  از  استفاده  با  قانون  این  اصالح.  برد  می  رنج  شدت

 هااای نامااه آیااین ح اساات  اختصاصی  دادرسی  آیین  فاقد  حکومتی  تعزیرات.  رسد  می  نظر  به  ضرحری

 را محاااکم نیاااز ح داشته حکومتی تعزیرات سازمان در رسیدگی نحوه  به  کوتاه  ای  اشاره  صرفا  اجرایی

 قرارهااای  صاادحر  نحااوه  خصااوص  در  حکومتی  تعزیرات  سازمان  در  رسیدگی  آیین.  نمایند  نمی  رفع

. اساات   ساااکت   شود  می  مربوط  قضایی  اختیارات  به  که  هرآنچه  ح  مت م  جل    موقت،  بازداشت   تامین،

 جملااه از اساساای ایاارادات نیااز موجااود های دستورالعمل ح سازمان ناحیه  از  صادره  های  بخشنامه  به

. است   حارد  خیر  یا  اند  بوده  آن ا  حضع  اختیار  دارای  ها  دستورالعمل  این  کننده  تصوی    مراجع  آیا  اینکه

 اینکااه  باادحن  رساایدگی  در  زاید  تشریفات  ن ادن  کنار  قاطعیت،  ح  سرعت   عین  در  مت م  حقوق  رعایت 

 خطاار به از جلوگیری ح مت م منزلت   ح  شان  رعایت .  نماید  ایجاد  دادرسی  جریان  قانونی  سیر  در  خللی

 پرحنااده به رسیدگی قرار، ح قول بصورت تامین اخذ ح تلفنی  احضار  طریق  از  اح  حیثیت   ح  آبرح  افتادن

 عاادم اساات  دادرساای جریان شرح  برای کافی مت م حضور که بصورتی طوالنی حقت  تعیین  بدحن  ها

 اجاارا   تا  حرحد  جریان  ثبت   حیژه  کارشناسان  ح  خاص  ضابط  از  برخورداری  ح  دادرسی  هزینه  پرداخت 

 پرحنااده  یااک  کنااد  اراده  هرگاااه  توانااد  می  سازمانی  مقام  باالترین  که  طوری  به  رایانه  سیستم  در  حکم

 نظااام  که  شد  سب    قضایی  محاکم  تجریات  از  مندی  ب ره  کنار  در  ها  حیژگی  این  نماید  رصد  را  خاص

 بااه را  اقتصااادی  تخلفااات  هااای  پرحنااده  از  عظیماای  حجم  دحلتی،  ن اد  یک  به  اعتماد  با  کشور  قضایی

 .نماید محول تعزیرات  سازمان

 به  معیارها  اجتماعات،  پیشرفت   با.  داشتند  هم  کنار  در  زندگی  برای  معیارهای  خلقت   زمان  از  ها  انسان

 ح  ساارزن   مورد  نمود،  می  تخطی  اصول  این  از  هرکسی  که  گردیدند  حاقع  پذیرق  مورد  اصول  عنوان

 هااای بخاا  در قوانین به تبدیل اصول این ن ایت  در. گرفت  می قرار دیگران تنبیه ن ایت  در ح  عتاب

 ن ادهااا ایاان از یکاای. آمااد  حجااود  بااه  قااوانین  از  حمایت   ح  اجرا  ضمانت   برای  ن ادهای.  شد  متفاحت

 تنبیااه ح بااازار  مقااررات  ح  قااوانین  از  حمایت   هدف  با  ابتدا  در  که  باشد  می  حکومتی  تعزیرات  سازمان

 ماای  نظاار  به  که  باشد  می  مختلفی  های  صالحیت   دارای  اکنون  هم  ح  آمد  حجود  به  حیطه  این  متخلفان

 حااال در  قضاااییه  قااوه  از  جاادا  سازمان  این  اینکه  به  توجه  با.  است   شده  دحر  خود  احلیه  هدف  از  رسد

 پژحهشااگران  از  کساای  کمتاار  لااذا  دهد  می  ادامه  خود  کار  به  مجریه  قوه  نظر  تحت   ح  باشد  می  فعالیت 

 رسااید نظاار به ضرحری ح الزم راستا این در بنابراین. اند نموده پژحه   به  اقدام  عرصه  این  در  حقوق

 حقااوقی های خال  حجود  ح  حیطه  این  در  تحقیقاتی  سوابق  اندک   ح  سازمان  این  صالحیت   توجه  با  که

 کااه  بپااردازیم  حکااومتی  تعزیاارات  سااازمان  دادرساای  چگااونگی  بررسی  به  سازمان  این  در  زیاد  بسیار
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«  حکااومتی تعزیرات سازمان در دادرسی بودن  اختصاصی  بر  تحلیلی»    عنوان  تحت   را  حاضر  پژحه 

.   داد  قاارار  بررساای  مااورد  را  ها  مولفه  از  کدام  هر  باید  موضو   تشریح  باشد. برای  می  راستا  همین  در

 دادرس،  عماال»  معناای  بااه  لغاات   در  دادرساای.  باشااد  ماای«    اختصاصی  دادرسی»  ها  مولفه  ازاین  یکی

 ،  رساایدن  مظلااوم  داد  بااه»  معااانی  در  لغااوی  نظاار  از  دادرساای(  دهخدا  نامه  لغت .)  باشد  می  «محاکمه

 .  است  رفته  کار به«   دادخواه  دادخواهی به  رسیدگی

 زمینااه  در  قضایی  مرجع  نظر  اعمال  ح  بررسی  از  است   عبارت  دادرسی»    معنی  به  اصطالح  در  دادرسی

 ( 1396 جعفر، محمد لنگرحدی، جعفری«.)مقررات ح  قوانین حدحد در قضایی مج ول  حل

 مرحلااه بااه مرحله سیر نحوه یا  رسیدگی  فرایند  از  است   عبارت  دادرسی  که  رسد  می  نظر  به  بنابراین  

 از پااس. باشااد ماای ماهوی ح شکلی مقررات از اعم حکم  اجرای  خاتمه  تا  جرم  حقو   زمان  از  پرحنده

 اختصاااص  کلمااه  از  اختصاصاای  حاژه.  پااردازیم  ماای  اختصاصی  حاژه  به  باید  دادرسی  معنی  به  رسیدن

 می  «به  کردن  حیژه  بچیزی،  گردانیدن  خاص  تخصیص،  به،  کردن  خاص»  معنی  به  که  است   شده  گرفته

 ماای  موضااو   یااک  بودن  خاص  معنی  به  اختصاصی  حاژه  که  رسد  می  نظر  به(  دهخدا  نامه  لغت .)باشد

 بودن  متفاحت  یعنی  اختصاصی  اینکه  است   ما  پژحه   موضو   به  نزدیک  که  اختصاصی  از  معنی.  باشد

 . باشد می  حیطه این در دیگر های  موضو   یا فرایندها  سایر  با  موضو  یا  فرایند یک

 بااا  حاژه  دح  ایاان  ترکیاا    تحلیل  ح  بررسی  به  باید  شد  تشریح  اختصاصی  ح  دادرسی  های  حاژه  که  حال

 قاارار بررسی  مورد  را  دهد  می  تشکیل  را  ما  های  مولفه  از  یکی  که«    اختصاصی  دادرسی»  عنوان  به  هم

 ماااهوی ح شکلی رسیدگی  فرایند  از  است   عبارت  اختصاصی  دادرسی  که  رسد  می  نظر  به  بنابراین.  داد

 بااه  متعلااق  رسیدگی  فرایند  این  اینکه  یعنی.  شود  می  اعمال  کننده  رسیدگی  مرجع  توسط  که  که  خاص

 مااا  مقصااود  بنااابراین.    اساات   متفاااحت  کننااده  رسیدگی  فرایندهای  سایر  با  معموال  ح  است   مرجع  یک

 محکااوم حکاام اجرای پایان تا مت م  تعقی    زمان  از  ماهوی  ح  شکلی  رسیدگی  فرایند  تحلیل  ح  بررسی

 ماای  نظاار  بااه.  باشد  می  حکومتی  تعزیرات  سازمان  احکام  اجرای  ح  تجدیدنظر  ح  بدحی  شع    در  علیه

 شاادن اختصاصاای موجاا    که  دارد  حجود  سازمان  این  رسیدگی  فرایند  در  اساسی  های  چال   رسدکه

 دادرساای، جلسه تشکیالت قرارتامین، صالحیت، از است   عبارت  شده  سازمان  این  در  رسیدگی  فرایند

 باادحی،  مرحله  در  شعبه  رئیس  ححدت  حثیقه،  حصول  نحوه  کفالت،  ح  حثیقه  قبولی  قرار  پذیرق  شرایط

 در  موجااود  هااای  چااال   از  یکی.    است   داده  انجام  را  مقدماتی  تحقیقات  که  کسی  توسط  رای  صدحر

 ح  صاانفی  تخلفااات  حکااومتی  تعزیاارات  سازمان  اصلی  ح  تخصصی  صالحیت   که  است   این  حیطه  این

 اصلی هدف این سازمان این به  قاچاق  صالحیت   نمودن  محول  با.  باشد  می  بازار  تنظیم  به  مربوط  امور

 اساساای چااال  ایاان. شااود می انگاشته نادیده قاچاق های  پرحنده  از  ناشی  کار  شلوغی  دلیل  به  اغل  

 قااانون  تصااوی    از  بعااد  مخصوصااا  است،  شده  انجام  زمینه  این  در  کمی  های  پژحه   که  دارد  حجود
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 حکااومتی تعزیاارات سااازمان  بااه  را  قاچاااق  جاارم  رسیدگی  صالحیت   از  قسمتی  که  ارز  ح  کاال  قاچاق

 در  موجااود  ایاارادت  ح  نکات  ذکر.  باشد  می  نوآحری  دارای  پژحه   این  ج ت   این  از  که  نمود  حاگذار

 این آحری نو  از نیز ایرادات این  رفع  برای  موثر  راهکارهای  ارائه  ح  حکومتی  تعزیرات  سازمان  دادرسی

 حکااومتی تعزیرات سازمان در موجود دادرسی هدف اصلی تحقیق حاضر ارزیابی  .  باشد  می  پژحه 

 راهکارهای ح حکومتی تعزیرات  سازمان  شکلی  ح  ماهوی  دادرسی  در  موجود  عیوب  کردن  مشخص  ح

 .باشد می نقایص این نمودن برطرف  برای

 

 سواالت تحقیق

 :  یاصل  سوال

چگونااه   یحکااومت  راتیاا در سااازمان تعز  یبودن دادرساا   یدر باب اختصاص  رانیحقوق ا  کردیرح  -1

 است؟

 :  یفرع  سواالت

 باشد؟ یم  یدر چه موارد  یحکومت راتیسازمان تعز  ت یصالح -1

 ؟ییشبه قضا  ایاست   ییقضا  یحکومت راتیسازمان تعز  ت یصالح -2

 ست؟یچ ییح مراجع قضا  یحکومت راتیدر سازمان تعز یحجوه تفاحت ح تشاب ات دادرس -3

 

 تحقیق  یفرضیه ها

 :   اصلی فرضیه

 تابع موارد بعضی در حکومتی تعزیرات  سازمان  در  استفاده  مورد  دادرسی  چند  هر  رسد  می  نظر  به  -1

 ح  جلسااات  تشااکیل  شاایوه  اینکااه  به  توجه  با  ایران  حقوق  کماکان  حلی  باشد  می  کیفری  دادرسی  آیین

 تعزیاارات  سااازمان  در  دادرساای  بودن  اختصاصی  بر  نظر  شود،  می  انجام  موجود  رحیه  مطابق  رسیدگی

 . دارد  حکومتی

 :    فرعی فرضیات

 صنفی  تخلفات  ح  قاچاق  جرائم  از  بخشی  به  حکومتی  تعزیرات  سازمان  صالحیت   رسد  می  نظر  به  -1

 .باشد  داشته زیادی  گستره تواند  می  قاچاق جرائم در تعزیرات  صالحیت  که  باشد می  ب داشتی ح

 سااایر  در  ح  دارد  قضااایی  صالحیت   قاچاق  درجرم  چه  حکومتی  تعزیرات  سازمان  رسد  می  نظر  به  -2

 . دارد قضایی  شبه صالحیت   موارد
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 به  اعتراض  طرق  کننده،  رسیدگی  شع    ح  تشکیالت  جلسات،  تشکیل  نحوه  رسد  می  نظر  به -3

 مراجااع  بااا  حکااومتی  تعزیاارات  شااع    بین  تفاحت  حجوه  از....  ح  تامین  قبولی  قرار  ح  تامین  قرار  آرا ،

 .است  قضایی

 تحقیق  اهداف

 : یاصل  هدف

 یموجود در دادرساا  وبیح مشخص کردن ع  یحکومت  راتیموجود در سازمان تعز  یدادرس  یابیارز  -

 باشد. یم صینقا نیبرطرف نمودن ا  یبرا یح راهکارها  یحکومت راتیسازمان تعز  یح شکل  یماهو 

 : یفرع  اهداف

اصول ح مستندات   یح بررس  یحکومت  راتیشع  تعز  یدگ یدر رس  یح شکل  یماهو   راداتیا -1

 باشد.  یم  یحکومت راتیمورد استفاده دراحکام صادره از شع  سازمان تعز

ح مراجااع   یحکومت  راتیدر شع  سازمان تعز  یحجوه تفاحت ها ح تشاب ات دادرس  یبررس -2

 باشد.  یم ییقضا

 

 چارچوب نظری و پیشینه

قاچاق کاال ح ارز یکی از مشکالت م م اقتصادی در کشور ایران می باشد کااه رحنااد قااانون گااذاری 

های متفاحتی را در کشور طی کرده است. مبحث صالحیت رسیدگی به تخلفات ح بزه های مربوط به 

به قاچاق کاال حارز هم از دیگر گره های موجود در حقوق کیفری ایران می باشد. قانونگذاران نسبت  

ایجاد صالحیت موازی برای دح ن اد حکومتی شامل قوه قضاییه ح سازمان تعزیاارات حکااومتی اقاادام 

کرده اند . بدین صورت که مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کاااال ح ارز 

ح اثرات سو  آن بااه منظااور رعایاات غبطااه مملکاات ح ممانعاات از باارحز اخااتالالت در امااور ارزی، 

حرت تسریع ح رسیدگی ح اعمال در رسیدگی ح اعمال مجازات قانونی خارج از تشااریفات آیااین ضر

قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاااق کاااال ح ارز   4ماده    1دادرسی کیفری را مطابق تبصره  

دستور العمل مربوط به آن مقرر گردیااده اساات کااه در   2تجویز نموده ح در ماده    1374مصوب سال  

ستان ها ح بخ  هایی را که دادگاه انقالب تشکیل نشده است دادگاه هااای عمااومی بااه پرحنااده ش ر

های قاچاق کاال ح ارز رسیدگی خواهد نمود ح همچنین در صورت عاادم حجااود محاااکم عمااومی ح 

انقالب، سازمان تعزیرات حکومتی را بر اساس قوانین مربوط، مجاز ح صالح به رسیدگی بااه پرحنااده 

کاال ح ارز معرفی نموده است. به نظر می رسد این گونه قانونگااذاری هااا درباااره جاارایم   های قاچاق

مربوط به قاچاق کاال ح ارز باعث کندی رسیدگی ها گردیده ح اطاله دادرسی را در هر دح مرجااع بااه 
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حجود آحرده است. لذا ب تر است قانونگذار یک مرجع را صالح به رسیدگی این گونه دعاحی بداند تااا 

 (1399.)پوراکبری نومندانی ح همکاران،خللی در رحند رسیدگی ایجاد نگردد

 از استفاده با قانون این اصالح. برد می رنج شدت به نقص  ح  اجمال  اب ام،  از  حکومتی  تعزیرات  قانون

 فاقااد  حکومتی  تعزیرات.  رسد  می  نظر  به  ضرحری  تطبیقی  مطالعات  ح  حاکم  قضایی  سیستم  تجربیات

 در  رساایدگی  نحااوه  بااه  کوتاه  ای  اشاره  صرفا  اجرایی  های  نامه  آیین  ح  است   اختصاصی  دادرسی  آیین

 تعزیرات  سازمان  در  رسیدگی  آیین.  نمایند  نمی  رفع  را  محاکم  نیاز  ح  داشته  حکومتی  تعزیرات  سازمان

 بااه کااه هرآنچااه ح ماات م جلاا   موقت، بازداشت  تامین،  قرارهای  صدحر  نحوه  خصوص  در  حکومتی

 ح سااازمان ناحیااه از صااادره هااای  بخشاانامه  بااه.  اساات   ساااکت   شااود  ماای  مربااوط  قضایی  اختیارات

 دستورالعمل  این  کننده  تصوی    مراجع  آیا  اینکه  جمله  از  اساسی  ایرادات  نیز  موجود  های  دستورالعمل

 قاطعیت،  ح  سرعت   عین  در  مت م  حقوق  رعایت .  است   حارد  خیر  یا  اند  بوده  آن ا  حضع  اختیار  دارای  ها

. نمایااد  ایجاد  دادرسی  جریان  قانونی  سیر  در  خللی  اینکه  بدحن  رسیدگی  در  زاید  تشریفات  ن ادن  کنار

 ح تلفناای احضااار طریق از اح حیثیت  ح آبرح افتادن خطر به  از  جلوگیری  ح  مت م  منزلت   ح  شان  رعایت 

 حضااور که بصورتی طوالنی حقت  تعیین بدحن ها پرحنده به رسیدگی قرار، ح قول بصورت تامین  اخذ

 ضااابط از برخااورداری ح  دادرساای  هزینااه  پرداخت   عدم  است   دادرسی  جریان  شرح   برای  کافی  مت م

 مقام باالترین که طوری به رایانه  سیستم  در  حکم  اجرا   تا  حرحد  جریان  ثبت   حیژه  کارشناسان  ح  خاص

 ب ااره  کنااار  در  هااا  حیژگاای  ایاان  نماید  رصد  را  خاص  پرحنده  یک  کند  اراده  هرگاه  تواند  می  سازمانی

 حجاام دحلتاای، ن اد یک به اعتماد با کشور قضایی نظام که شد سب   قضایی  محاکم  تجریات  از  مندی

)قربانی ح رسااتمی .نمایااد  محااول  تعزیاارات  سااازمان  بااه  را  اقتصادی  تخلفات  های  پرحنده  از  عظیمی

 (1397دنگالنی،

تعزیاارات انجااام داد.  در حاابس ساانگین مجااازات فق ی مبانی ( تحقیقی با عنوان حاکاحی1399مامی)

 از 1375 مصااوب تعزیاارات  بخاا   اسالمی  مجازات  قانون  حس    تعزیری  های  بزه  در  مت م  مجازات

 مجازات  قانون  در  ح  بوده  هشت   درجه  تا  یک  درجه  از  مختلف  درجات  ح  مرات    دارای  قانونگذار  نظر

 جااای بااه جااایگزینی مختلااف حاااالت در هشاات  تااا ش  درجه  مجازات  در  1392  مصوب  اسالمی

 ماای مشاااهده موضااو  همااین در  حارده  رحایات  به  خصوص  این  در  حلذا  نموده  تعیین  حبس  مجازات

 حی حاجتماعی شخصی مصالح حبس مت م  برای  حبس  جایگزین  چنین  نیز  معصومین  ائمه  از  که  گردد

 . اند نموده تعیین

 در  حکااومتی  تعزیاارات  سااازمان  کیفااری  صااالحیت   بر  نقدی( تحقیقی با عنوان  1398آقاسی جاحید)

 ماااده براساس المللی انجام داد. بین حنقل  حمل  های  شرکت   علیه  کاال  قاچاق  های  پرحنده  به  رسیدگی

 قاچاااق هایپرحنااده بااه رسیدگی صالحیت ( 92/ 10/ 03 مصوب) ارز ح کاال قاچاق با مبارزه قانون  44
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. است  شده تقسیم مجریه ح قضائیه  قوه  دح  بین  آن،  مجازات  ح  قاچاق  به  اقدام  نو   اساس  بر  ارز  ح  کاال

 کاالهااای قاچاااق ای، حرفااه ح  یافتااه  سااازمان  ارز  ح  کاال  قاچاق  «جرائم: »از  عبارتند  که  آن ا  از  بخشی

 حااوزه در آن ا  به  رسیدگی  که  دحلتی  خدمات  از  انفصال  یا  ح  حبس  مستلزم  ارز  ح  کاال  قاچاق  ح  ممنو 

 بااه رساایدگی که ها، پرحنده از دیگری بخ   اما،.  است   گرفته  قرار  «اسالمی  انقالب  دادگاه»  صالحیت 

 عبارتنااداز؛  اساات،  گرفتااه  قاارار  «حکااومتی  تعزیاارات  سااازمان»  رساایدگی  صااالحیت   حااوزه  در  آن ا

 در  تغییاار  باادحن  قانونگااذار،  حاقااع،  در.  شااوندمی  محسوب  «تخلف»  که  ارز  ح  کاال  قاچاق  هایپرحنده

 ،«قاچاااق»  فعاال  توصاایف  باارای  «تخلف»  حصف  با  صرفأ  ح  آن  از  زدائی  کیفر  ح  «قاچاق»  فعل  تعریف

 «حکومتی  تعزیرات  سازمان»  صالحیت   حوزه  در  را  «قاچاق»  های  پرحنده  از  اعظمی  بخ   به  رسیدگی

 ماای  فعالیت   دادگستری،  حزیر  نظر  زیر  ح  بوده  مجریه  قوه  زیرمجموعه  سازمان ای  از  که  است   داده  قرار

 هااای  پرحنااده  غالاا    در  اینکااه  به  عنایت   با  مزبور،  سازمان  قضائی  صالحیت   فقدان  از  نظر  صرف.کند

 باای  اصاال»  ناقض  حکومتی،  تعزیرات  سازمان  به  اختیار  تفویض  این  است،  دحلت   خود  مدعی  قاچاق،

 .شود  می محسوب  کننده رسیدگی مقام «طرفی

 قاچاااق بااا  مبااارزه  در  حکومتی  تعزیرات  سازمان  نق   عنوان( تحقیقی با  1396رستگاران ح موسوی )

 اکثاار  چاار   چرخیاادن  در  نفتاای  های  فرآحرده  های  ارزق  به  توجه  با  نفتی انجام دادند.  های  فرآحرده

 موضااو  ایاان نفتی های فرآحرده قاچاق گسترق ح عمرانی کشاحرزی های بخ  آالت ماشین  صنایع

 امکااان  اسااتراتژیک  منبع  این  قاچاق  کاه   منظور  به  است   شده  بدل  کشور  برای  م م  ی  مساله  یک  به

 در  نفتاای  هااای  فاارآحرده  ی  عرضااه  ح  حماال  فاارحق  به  مربوط  تخلفات  به  سریع  ح  مناس    رسیدگی

 تخلفااات  بااه  رساایدگی  کمیتااه  جملااه  از  ن ادها  سایر  کنار  در  حکمتی  تعزیرات  سازمان  کشور  سراسر

 ع ده  به  را  نفتی  های  فرآحرده  قاچاق  با  مبارزه  مسوحلیت   ارز  ح  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  نفت   شرکت 

 عاادم نفتاای هااای فرآحرده  قاچاق  با  قاطع  برخورد  ح  پیشگیری  ی  زمینه  در  قانونی  خال   ح  کمبود  دارد

 جاارایم  ایاان  مجاارمین  برای  ها  مجازات  قاطعیت   عدم  ح  امر  متولی  های  دستگاه  بین  مناس    هماهنگی

 انتقااال  مرزهااا  از  خااارج  به  قاچاقچیان  توسط  نفتی  های  فرآحرده  لیتر  میلیون ا  رحزانه  است   شده  باعث 

 برخااورد قضااایی ح نظااارتی هااای دسااتگاه همپوشااانی الزم  مقااررات  ح  قوانین  حضع  لزحم  نماید  پیدا

 .باشد می  برخوردار ای  حیژه  اهمیت  از عرصه  این  سوداگران  با  مناس  

 حگمرک   حکومتی  تعزیرات  های  نامه  حآیین  قوانین  انطباق  عنوان( تحقیقی با  1395شجاعی ح رکابیان)

 کااه  گماارک   ح  حکااومتی  تعزیرات  به  مربوط  ازخسارات انجام دادند. جرایم  حپیشگیری  جبران  درباب

 جاارایم  ح  دارحیاای  ح  ب داشااتی  امااور  بااه  مربوط  جرایم  ارز،  ح  کاال  قاچاق  به  مربوط  جرایم  از  عبارتند

 مختلااف  ابعاااد  در  را  آنااان  هااای  نامه  حآیین  قوانین  مسیله  ح  است   شده  پرداخته  صنفی  امور  به  مربوط

کشااور  اقتصاااد در آنااان نقشاا ای ح هااا سازمان از هریک های  مسئولیت   ح  حیژگی ا  ح  بررسی  حقوقی
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 اقتصاااد زمینااه در ج ااانی توسااعه بااا متناساا   قوانینشان هستیمکه این خواستار مواردی در ح  معرفی

 . گردد اصالح

 ح  حکااومتی  تعزیاارات  در  ( تحقیقی بااا عنااوان رساایدگی1394عسگری عیسی آبادی ح یوسف زاده )

 هاار بررساای باارای های تالق مقاله این دادگستری انجام دادند . در محاکم  در  رسیدگی  با  آن  تفاحت

 دادگسااتری محاااکم در رساایدگی بااا آن تفاحت ح حکومتی  تعزیرات  در  رسیدگی  تر  جامع  ح  ب تر  چه

. باشااد  ماای  آن  جانبه  همه  ساماندهی  ح  سازی  شفاف  اب ام،  رفع  برای  اقدامی  آن  از  هدف  ح  است   شده

 دادگاااه مقاباال در  تعزیراتاای  محاااکم  ذاتی  های  صالحیت   دقیق  مرزبندی  بیان  به  مقاله  این  در  حاقع  در

 مرجع  صالحیت   تعارض  صورت  در  ح  مرجع  دح  این  میان  صالحیت   مشترک   حوزه  ح  دادگستری  های

 هااای  دادگاه  های  خصوصیت   برخی  دار  ع ده  حکومتی  تعزیرات  محاکم  اساساً  که  این  ح  تعارض  رفع

 گسااتره  باار  حکااومتی  تعزیاارات  محاکم  پیدای   تأثیر  ح  اند  شده  کیفری  ح  حقوقی  امور  در  دادگستری

 ح  تنظیمات  به  رسیدگی  رسمی  مرجع  اساسی  قانون  تعبیر  به  که  دادگستری  های  دادگاه  های  صالحیت 

 است   گرفته قرار بررسی ح مطالعه  مورد هستند  شکایات

 تعاریف و مفاهیم

دادرسی در لغت به معنای »به دادِ مظلوم رسیدن، رسیدگی به دادخواهی دادخواه، محاکمه«   دادرسی :

 آمده است.

در اصطالح حقوقی دادرسی به مف وم اعاام، رساایدگی مرجااع قضاااحتی بااه   :  دادرسی به مفهوم اعمّ

درخواست متقاضی برای صدحر رای با لحاظ پاسخی می باشد که طرف مقابل عنداالقتضا مطرح ماای 

شااود کااه در برهااه زمااانی مشخصاای انجااام ح از بنابراین دادرسی شامل دسته ای از اعمال می  نماید.

یابد. این تعریف افزحن بر این کااه باار هاار مرحلااه از درخواست شرح  شده ح تا صدحر رای ادامه می

شااود کااه از هایی نیااز میدادرسی )اعم از نخستین ح تجدیدنظر( مصداق دارد شامل تمااام رساایدگی

یابااد ح تمااامی انااوا  دادرساای از کننده شرح  شده ح تا صدحر رای ادامااه میابتدای اقدام درخواست 

یااین قااانون آ  417،ح38،39،14،  36،  35گیرد. دادرسی از جملااه در مااواد  معمولی ح حیژه را در بر می

 دادرسی مدنی به مف وم اعم به کار رفته است.

دادرسی به مف وم اخااص ، رساایدگی مرجااع قضاااحتی بااه دعااوا یااا اماار   اخصّ :  مفهوم  به  دادرسی 

مطرححه یعنی ادعاها، ادله، استدالالت ح خواسته خواهان به لحاظ پاسخ احتمالی خوانده برای صدحر 

قااانون آیااین   295رای قاطع می باشد. دادرسی به این مف وم جااز در مااوارد نااادری )از جملااه ماااده  

رحد که دادرسی معمولی ح »جلسه« بوده ح معموالً در مواردی به کار می  دادرسی مدنی( دارای پیشوند

 143ح    138به بعد همچنااین مااواد    93ح    44های حیژه مورد نظر است. )برای مثال مواد  دادرسی آیین

 قانون آیین دادرسی مدنی(
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 ایاان در  رساایدگی  حاژه  معمااوالً  …  ح دستور موقت  در حقیقت در آیین های حیژه مانند آیین حسبی،

قااانون امااور حساابی در  22قانون آیین دادرسی مدنی ماااده  314 ماده جمله از) رحد می کار  به  مف وم

 قانون آیین دادرسی مدنی.( 295مقایسه با ماده  

دادرسی در برخی موارد به مف وم دعوا یعنی منازعه است که به دادگاه برده شده است. حاژه دادرساای 

قااانون   475ح    105در عبارات »داخل دادرسی« ح »به دادرسی جل  شده باشد« بااه ترتیاا  در مااواد  

 آیین دادرسی به همین مف وم می باشد.

شرعی. بااه عبااارت دیگاار تعزیاار  حد است مادحن مجازاتی در حقوق کیفری ایران عبارت از:    تعزیر

در  دیااه ح قصاص ،حد برایشان حقوق جزای اسالمی غیر از آن ایی که در جرائمی کیفری است برای

شااود به کیفری گفتااه می فقه از حیث مقدار مشخص نیست ح در شر  است. تعزیر درنظر گرفته شده

ای بااارای آن تعیاااین نکااارده باشاااد ح تعیاااین آن باااه گاااذار انااادازهکاااه بااارخالف حاااد، قانون

باشد(. تعزیر در لغت بااه معنااای تعظاایم، تأدیاا ، باشد )تعزیر باید کمتر از حد  می قاضی صالحدید

دارد: تعزیر مجازاتی است که مشمول قانون مجازات اسالمی مقرر می  18ماده  .  باشدنصرت ح منع می

عنوان حد، قصاص یا دیه نیست ح به موج  قانون در مااوارد ارتکاااب محرمااات شاارعی یااا نقااض 

ر، کیفیت اجرا  ح مقررات مربااوط بااه تخفیااف، گردد. نو ، مقدامقررات حکومتی تعیین ح اعمال می

 .شودتعلیق، سقوط ح سایر احکام تعزیر به موج  قانون تعیین می

 بااازار پااای  ح نظارت آن حظیفه که است  کشور قضایی ن ادهای از یکی حکومتی:  تعزیرات  سازمان

 .است ...  ح تقل    احتکار،  گرانفرحشی،  فرحشی،کم  قبیل از تخلفاتی از  جلوگیری ح

  تحقیق تضروراهمیت و 

 سااریع  ح  اختصاصاای  دادرسی  موارد،  اغل    که  باشد  می  اهمیت   دارای  بابت   این  از  پژحه   این  انجام

 توانااد ماای هااایی پژحه  چنین این انجام شود،  می  دادرسی  اصول  شدن  گرفته  نادیده  ح  نقض  باعث 

 موجاا    آن ااا  باار  تاکیااد  ح  دادرساای  اصول  نمودن  برجسته  با  ح  نموده  برطرف  را  مشکالت  ح  ها  ایراد

 صالحیت   منظر  از  قاچاق  جرم  به  تعزیرات  سازمان  رسیدگی  اینکه  بررسی.  شود  می  اصول  این  رعایت 

 کااه چرا باشد می اهمیت  حائز  بسیار  باشد  می  تخلفات  به  رسیدگی  صالحیت   منظر  از  یا  است   قضایی

 را جاارم بااه رساایدگی توانااایی قضایی شبه ن ادهای ح است  قضایی ن ادهای  حظیفه  قضایی  صالحیت 

 بااه  شااایانی  کمک  تواند  می  قبیل  این  از  موضوعاتی  نمودن  برجسته  با  های  پژحه   چنین  این.  ندارند

 مجاارمین  ،  تکنولااوژی  ح  بشااری  جوامااع  پیشاارفت   ح  زمان  باگذشت .  نماید  می  دادرسی  سیستم  ب بود

 تحصاایل  جااوان،  فرهیخته،  معموال  قاچاق  عرصه  مجرمین  مخصوصا.  اند  شده  یافته  تحول  ح  ای  حرفه

 بااه کااه دادرساای فراینااد اگر بنابراین. هستند  باالیی  بسیار  نفوذ  دارای  ح  قوی  عمومی  رحابط  با  ح  کرده

http://ahmadbanijamali.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%aa/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF_(%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF_(%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C
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 نماای نتیجااه در باشد اجرایی قدرت در ضعف دارای داریم، مجرمین این مجازات در  قصد  آن  حاسطه

 فزحناای بااه رح جرایم بلکه کرد مقابله جرایم با توان نمی تن ا نه ح داد تطبیق مجرمان بر  را  قانون  توان

 دادرساای  رحنااد  ب بااود  باارای  کااه  است   محققان  ح  دانشگاهیان  ع ده  بر  حظیفه  این  بنابراین.  گذارد  می

 .  کند پر را خالها  این از ای  گوشه تواند می  های پژحه   چنین که بپردازد تحقیق  اساسی

  نوع روش تحقیق 

اساات ح  یکااه بااه صااورت حقااوق باشد یم ینظر یادیبه صورت بن قینو  رحق تحق قیتحق  نیدر ا

را بااه اطالعااات    قیتوجه به اهداف تحق  باگرفت .  صورت    ینظر  قیتحق  کی  یبراساس استاندارد ها

از کتاا  ،  یبااردار  یفاا  قیاا اطالعااات را از طر قیاا تحق نیاا ا  در  کردیم.  اى گردآحرىرحق کتابخانه

 .  منمودی ی، جمع آحر  ...ح  یکیمراجعه به کت  الکترحن

 صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی

های شع  سازمان تعزیرات حکومتی منحصر است به تخلفااات موضااو  قااانون تعزیاارات صالحیت 

مراجااع حکومتی ح قانون تعزیرات حکومتی امور ب داشتی ح درمانی ح نیز سایر مواردی که از طاارف  

در قانون تعزیرات حکومتی، تخلفاتی نظیاار .صالح، رسیدگی آن ا به این سازمان محول شده است ذی

گرانفرحشی، کم فرحشی ح تقل ، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا ح امتنااا  از 

 عرضه کاال، صااادر نکااردن فاااکتور، اجاارا نکااردن ضااوابط قیماات گااذاری، اجاارا نکااردن تع اادات

حاردکنندگان ح تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز ح خدمات دحلتی، نداشتن پرحانه کساا  ح یااا ب ااره 

برداری، فرحق اجباری ح اعالم نکردن موجودی، پی  بینی ح مجازات هایی برای آن در نظاار گرفتااه 

شده است. یکی از اختصاصات این قانون، رعایاات مراتاا  تعزیاار اساات؛ یعناای تخلااف در مراتاا  

 تاساایس  .های متفاحت بوده، مجازات هر مرتبه شدیدتر از مرتبه قباال اساات ناگون، دارای مجازاتگو 

 حقااوق  حفاا   در  دحلاات   مداخلااه  از  بااارزی  تجلاای  مجریااه  قوه  دحرن  در  حکومتی  تعزیرات  سازمان

 عنااوان  بااه  سازمان  این  مذکور  سیاست   اجرای  راستای  در  باشد  می  همگانی  مصالح  ح  منافع  ح  عمومی

 قااانون  طبااق  نمااوده  فعالیاات   به  شرح   قضایی  ح  اداری  ساختار  با  دحلت   بدنه  در  قضایی  شبه  ن اد  یک

. نمایااد ماای رسیدگی  خاص  دادرسی  تشریفات  حس    ح  شده  احصا   مجرمانه  عناحین  ح  ها  صالحیت 

 رساایدگی  تعقی ،  تحقیق،  مراحل  کلیه  شود  می  بررسی  آن  تطبیق  موضو   که  عمومی  محاکم  برخالف

 احیااا   قانون  طبق  عمومی  محاکم  در  که  حالی  در  ح  شود  می  انجام  حاحد  مرجع  توسط  حکم  صدحر  ح

 در افااراد حقااوق از برخاای.  باشااد  ماای  جاادا  رساایدگی  مرحلااه  از  تحقیق  ح  تعقی    مراحل  ها  دادسرا

 بااا  حکاام  اجاارای  ح  تجدیدنظرخواهی  ح  حاخواهی  م لت   مت م،  احضار  نحوه  مانند  حکومتی  تعزیرات
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 باشااند ماای عمومی محاکم همانند قوی  اجرای  ضمانت   فاقد  نیز  شع    ح  بوده  متفاحت  عمومی  محاکم

 قاعااده  از  تاسی  به  شع    رحسای  ح  بوده  خال   یا  اب ام  دارای  حکومتی  تعزیرات  قانون  موارد  برخی  در

 البتااه ح نماینااد ماای اسااتفاده دادرسی آیین عمومیات از باشد می نیز شی آن لوازم  در  اذن  شی  در  اذن

 شود. می اعمال  ای سلیقه بطور  گاه  ح نشده مشخص  ب ره این حدحد

 

 های امور بهداشتیصالحیت

از جمله صالحیت های سازمان، رسیدگی به تخلفات موضو  قانون تعزیرات حکومتی امور ب داشتی 

( است. نظر به اهمیت موضو  ح تنو  67/  12/  23ح درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام )

این زمینه، الزم است حیطه صالحیت های مراجع مختلااف )محاااکم عمااومی، انقااالب ح   تخلفات در

 .سازمان تعزیرات حکومتی(، به تفصیل، بیان شود

با توجه به صالحیت عام محاکم ح دادسراهای عمومی، به تخلفااات پزشااکی همااواره در دادسااراها ح 

تشااخیص مصاالحت نظااام در زمینااه دادگاه های دادگستری رسیدگی می شده است. مصااوبه مجمااع 

تعزیرات حکومتی امور ب داشتی ح درمانی، قسمت عمااده ای از جاارایم پاای  بیناای شااده در قااانون 

( ح 1334خاارداد ماااه    29مقررات امور پزشکی ح دارحیاای ح مااواد خااوردنی ح آشااامیدنی )مصااوب  

مااواد خااوردنی ح اصالحات بعدی آن را در برگرفت ح از قانون مقررات امااور پزشااکی ح دارحیاای ح 

آشامیدنی مؤخر است. اما با توجه به اینکه صالحیت رسیدگی به این جرایم در اختیار دحلاات بااود ح 

قانون مذکور نیز »اِعمال تعزیرات حکومتیِ موضو  این قانون، مانع اجرای مجازت   44بر اساس ماده  

نی کااه اجاارای آن در های قانونی دیگر نخواهد بااود«، از زمااان تصااوی  ایاان قااانون ا چااه در زمااا

صالحیت قوه مجریه بود ح چه در زمانی که رسیدگی به جرایم مااذکور در دادسااراها ح دادگاااه هااای 

انقالب اسالمی محول شد ا هرگز اجرای آن مانع اجرای قوانین ح مقررات دیگاار پزشااکی، از جملااه 

ز جرایم پزشااکی ح دارحیاایِ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ح دارحیی ح... نشد. اساساً پاره ای ا

مصرح در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ح دارحیی، در قانون تعزیرات حکومتی امور ب داشتی 

 .( نیز پی  بینی شده است 1367ح درمانی مجمع تشخیص مصلحت نظام )مصوب سال 

 های امور پزشکیصالحیت

حیه هااا بعاادی آن ح سااایر قااوانین ح اجرای قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ح دارحیاای حاصااال

مقررات حاکم بر قصور حس ل انگاری پزشکان ح صاحبان حرف حابسته، تااا قباال از تصااوی  قااانون 
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اصالح ماده سوم قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ح دارحیی... در صالحیت دادسااراها ح دادگاااه 

 ران ناحیه حیااژه ای از دادساارای های عمومی بود ح حتی در برخی ش رستان ها شعبه خاصی ح در ت

بااا تصااوی  قااانون .عمومی ت ران ح شعبه حیژه ای از دادگاه کیفری دح بااه آن اختصاااص یافتااه بااود

مجمع تشخیص مصاالحت نظااام، کااه  1367تعزیرات حکومتی امور ب داشتی ح درمانی، مصوب سال 

رات امااور پزشااکی قسمت عمده ای از جرایم پزشکی ح دارحیی مناادرج در قااانون مربااوط بااه مقاار

حدارحیی را به صورت تکراری ح با حضع قواعد مشابه ح نتیجتاً با لحاظ تعاادد مراجااع صااالحیت دار 

پی  بینی کرده بود ح مؤخر بر قانون مذکور نیز بود، مشکالت فراحانی برای دستگاه قضااایی، اعاام از 

 داشاات، درمااان حآمااوزق دادسراها ح دادگاه ها ی عمومی ح انقالب حسایر مراجع ذیربط )حزارت ب

پزشکی ح سازمان های منظقه ای ب داشت ح درمان استان ها ح دانشگاه های علوم پزشکی ح خدمات 

ب داشتی ح درمانی( ایجاد شد. به این م م زمانی بیشتر توجه شدکه مجمع تشخیص مصاالحت نظااام، 

اختیار دحلت )سازمان رسیدگی به جرایم پزشکی ح دارحیی، موضو  تعزیرات حکومتی را، مجدداً در  

تعزیرات حکومتی( قرار داد ح پرحنده های متشااکل در دادسااراها ح دادگاااه هااای انقااالب کااه دحران 

اجرای همزمان با قانون تشکیل سازمان تعزیاارات حکااومتی را ماای گذرانیااد، بااا صاادحر قاارار عاادم 

انون »اصااالح صالحیت، به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد. مجلس شورای اسالمی با حضااع قاا 

رساایدگی بااه  1374فاارحردین ماااه  29قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ح دارحیی ...« در   3ماده  

برخی از جرایم پزشکی ح دارحیی را در صالحیت دادگاه های انقالب اسالمی قرار داد. بدین ترتیاا  

شکان ح تخلااف از در حال حاضر، برخی از جرایم پزشکی ح دارحیی، بویژه قصور ح س ل انگاری پز

قوانین ح مقررات صاحبان حرف پزشکی ح دارحیاای، در دادگاااه هااای عمااومی بررساای ماای شااود ح 

صالحیت رسیدگی به پاره ای ازاین جرایم با دادگاه های انقالب اسالمی ح بخ  عمااده ای از آن در 

خلااف صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. همچنین پاااره ای از جاارایم پزشااکی ح دارحیاای، ت

انتظامی نیز محسوب می شود که صالحیت رسیدگی به آن ا با هیااأت هااای باادحی ح عااالی انتظااامی 

سازمان نظام پزشکی است. هیأت های مذکور به سایر تخلفات صنفی ح حرفه ای پزشکان ح صاحبان 

 .حرف حابسته نیز رسیدگی می کنند

 ها در امور بهداشتیمصادیق صالحیت

مجمع تشخیص مصاالحت  1367اسفند  23مور ب داشتی ح درمانی، مصوب قانون تعزیرات حکومتی ا

نظام، با حضع مقررات مشاب ی، رسیدگی به جرایم پزشکی ح دارحیی بخاا  دحلتاای را در صااالحیت 

قوه مجریه ح بخ  غیردحلتی را در صالحیت دادسراها ح دادگاااه هااای انقااالب قاارار داد. سااپس در 

ی بخ  دحلتی را نیز در صالحیت دادسااراها ح دادگاااه هااای خود تعزیرات حکومت  69/  9/  2مصوبه  
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 73/  7/  19انقالب دانست. مجمع با تصوی  ماده حاحده قانون اصالح قانون تعزیاارات حکااومتی در  

 تعزیاارات  سااازمان  -   مجدداً اِعمال تعزیرات حکومتیِ بخ  دحلتی ح غیردحلتاای را بااه قااوه مجریااه

 بااه  رساایدگی  انقااالب،  هااای  دادگاااه  تشکیل  قانون  اجرای  با  همزمان  تقریباً  ح  کرد  محول  -  حکومتی

 صااالحیت   از  درمااانی،  ح  ب داشااتی  امااور  حکومتی  تعزیرات  قانون  موضو   دارحیی،  ح  پزشکی  جرایم

 .ج شدخار انقالب های  دادگاه

 مبارزه با قاچاق کاال و ارزصالحیت 

سااازمان تعزیاارات حکااومتی محااول شااده یکی دیگر از قوانینی که صالحیت ثانوی رسیدگی آن بااه 

است، امور مربوط به قاچاق کاال ح ارز است که بر اساس قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع 

این قانون ماای گویااد: »در   4ماده    2به قاچاق کاال ح ارز ح آیین نامه اجرایی آن عمل می شود. تبصره  

کلیااف قطعاای پرحنااده در ماادت یااک ماااه، صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی ح عدم تعیااین ت

/ 19سازمان تعزیرات حکومتی، موضو  ماده حاحده قانون اصالح قانون تعزیرات حکااومتی مصااوب  

مجمع تشخیص مصلحت نظام ... با درخواست سازمان شاکی ماای توانااد همااان پرحنااده را از   73/  7

قرر در قااوانین مربااوط ح ایاان محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه ح طبق جرایم ح مجازات های م

قانون اقدام نماید«؛ بنابراین رسیدگی به تخلفات مربوط به قاچاق کاال ح ارز، در درجه احل باار ع ااده 

هااای انقااالب یااا محاکم ح مراجع قضایی است ح تن ا در مناطقی کااه محاااکم قضااایی )شااامل دادگاه

ن ایجاااد تشااکیالت قضااایی سااازمان عمومی( برای رسیدگی به این پرحنده ها حجود ناادارد، تااا زمااا

 .تعزیرات حکومتی بر اساس قوانین مربوط، مجاز به رسیدگی به آن است 

 بااه  رساایدگی  صااالحیت (  92/ 10/ 03  مصااوب)  ارز  ح  کاااال  قاچاااق  بااا  مبارزه  قانون  44  ماده  براساس

 ح  قضااائیه  قااوه  دح  بااین  آن،  مجااازات  ح  قاچاااق  بااه  اقدام  نو   اساس  بر  ارز  ح  کاال  قاچاق  هایپرحنده

 حرفه ح یافته سازمان ارز ح کاال قاچاق «جرائم: »از  عبارتند  که  آن ا  از  بخشی.  است   شده  تقسیم  مجریه

 کااه دحلتاای خاادمات از انفصااال یااا ح حاابس مسااتلزم ارز ح کاال قاچاق ح ممنو  کاالهای قاچاق  ای،

 از  دیگااری  بخاا   اما،.  است   گرفته  قرار  «اسالمی  انقالب  دادگاه»  صالحیت   حوزه  در  آن ا  به  رسیدگی

 گرفتااه قاارار «حکومتی تعزیرات سازمان» رسیدگی صالحیت  حوزه در آن ا به  رسیدگی  که  ها،  پرحنده

 قانونگااذار،  حاقااع،  در.  شااوندمی  محسوب  «تخلف»  که  ارز  ح  کاال  قاچاق  هایپرحنده  عبارتنداز؛  است،

 توصاایف باارای «تخلااف»  حصااف  با  صرفأ  ح  آن  از  زدائی  کیفر  ح  «قاچاق»  فعل  تعریف  در  تغییر  بدحن

 سااازمان»  صااالحیت   حااوزه  در  را  «قاچاااق»  هااای  پرحنده  از  اعظمی  بخ   به  رسیدگی  ،«قاچاق»  فعل

 حزارت  نظاار  زیاار  ح  بااوده  دحلاات   زیرمجموعااه  سااازمان ای  از  که  است   داده  قرار  «حکومتی  تعزیرات
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 اینکااه بااه عنایاات  با مزبور، سازمان قضائی صالحیت   فقدان  از  نظر  صرف.کند  می  فعالیت   دادگستری،

 تعزیاارات سااازمان بااه  اختیااار  تفااویض  ایاان  اساات،  دحلت   خود  مدعی  قاچاق،  های  پرحنده  غال    در

 (1398)جاحید،.شود می محسوب  کننده رسیدگی مقام «طرفی بی  اصل» ناقض  حکومتی،

 سااازمان  ح  قضاااییه  قااوه  شااامل  حکااومتی  ن اد  دح  برای  موازی  صالحیت   ایجاد  به  نسبت   قانونگذاران

 بااه عنایاات  بااا نظااام مصاالحت  تشااخیص مجمع که صورت بدین.  اند کرده اقدام حکومتی  تعزیرات

 باارحز  از  ممانعاات   ح  مملکاات   غبطااه  رعایاات   منظور  به  آن  سو   اثرات  ح  ارز  ح  کاال  قاچاق  بزه  اهمیت 

 قااانونی مجااازات اعمال ح رسیدگی در اعمال ح رسیدگی ح تسریع ضرحرت ارزی، امور در  اختالالت

 اعمااال  قانون  4  ماده  1  تبصره  مطابق  را  کیفری  دادرسی  آیین  تشریفات  از  خارجاز طریق جریمه مالی  

 دسااتور  2  ماااده  در  ح  نمااوده  تجویز  1374  سال  مصوب  ارز  ح  کاال  قاچاق  به  راجع  حکومتی  تعزیرات

 تشااکیل انقالب دادگاه که را هایی بخ  ح ها ش رستان در که است   گردیده  مقرر  آن  به  مربوط  العمل

 در  همچنین  ح  نمود  خواهد  رسیدگی  ارز  ح  کاال  قاچاق  های  پرحنده  به  عمومی  های  دادگاه  است   نشده

 مربااوط، قااوانین اساس بر را حکومتی تعزیرات سازمان انقالب، ح عمومی محاکم حجود عدم  صورت

 ایاان رسااد می نظر به. است  نموده معرفی  ارز  ح  کاال  قاچاق  های  پرحنده  به  رسیدگی  به  صالح  ح  مجاز

 ح  گردیااده  هااا  رساایدگی  کناادی  باعث   ارز  ح  کاال  قاچاق  به  مربوط  جرایم  درباره  ها  قانونگذاری  گونه

 صااالح را مرجااع یک قانونگذار است  ب تر لذا. است  آحرده حجود به  مرجع  دح  هر  در  را  دادرسی  اطاله

نگردد.)پااوراکبری  ایجاااد رساایدگی رحنااد در خللاای تااا بدانااد دعاااحی گونااه ایاان رساایدگی بااه

 (1399نومندانی،
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 نتیجه گیری 

 تعزیاارات سااازمان  در  موجااود  دادرساای  همانطور که بیان شد هدف اصاالی تحقیااق حاضاار ارزیااابی

 ح  حکااومتی  تعزیاارات  سازمان  شکلی  ح  ماهوی  دادرسی  در  موجود  عیوب  کردن  مشخص  ح  حکومتی

 با  آن ا  زندگی  مایحتاج  حتامین  جمعیت   افزای   .باشد  می  نقایص  این  نمودن  برطرف  برای  راهکارهای

 کاالحخاادمات عرصااه  در  خصوصااا  محصااوالت  متنااو   حتولیااد  گرایی  حتجمل  ماشینی  زندگی  حجود

 مصاارف باار کشااور بحراناای حضعیت  در خصوصا جو  سود افراد برخی گردیده باعث  تقاضا  حافزای 

 ایاان  بااا  مبارزه  برای  نماید  اجناس  حاحتکار  فرحشی  ،کم  گرانفرحشی  به  حمبادرت  نموده  اجحاف  کننده

 آن ااا بااا حجاادی سااریع ک بطااور  شااده  تشااکیل  قضاییه  قوه  بر  عالحه  ن ادی  که  بایست   می  سوداگران

 در  آن ااا  بااه  حرسیدگی  حتخصصی  عمومی  های  پرحنده  افزای   بدلیل  قضاییه  قوه  که  چرا  کند  برخورد

 آغااازین در ح منظااور ایاان بااه لااذا کنااد برخااورد آن ا با سریع بطور  است   نتوانسته  دادگستری  محاکم

 بااا  حکااومتی  تعزیاارات  بحااث   کشااور  اقتصاد  حاکمبر  بحرانی  شرایط  لحاظ  به  تحمیلی  جنگ  سال ای

 قااانون  اصااالح  قااانون  تصااوی    با  1373  درسال  تااینکه  گرفت   شکل(  ره)  خمینی  امام  حضرت  اجازه

 تعزیرات سازمان نظام مصلحت  تشخیص مجمع سوی از  1367/    12/    23  مصوب  حکومتی  تعزیرات

 بااه رساایدگی سااازمان  ایاان  تشکیل  از  پس  گردید  تاسیس  براساسمصلحت   امرحزی  شکل  به  حکومتی

 تعزیاارات سااازمان ،  سااال ا  این  درطول  گردید  محول  سازمان  این  ع ده  به  اقتصادی  جرایم  از  بسیاری

 نظااام  قااانون  تصااوی    تااینکااه  است   بوده  همراه  خود  منتقدین  سوی  از  مختلفی  چالش ای  با  حکومتی

 شااورای مجلااس درمقاباال نظااام مصاالحت  مجمع تشخیص حسکوت 1382/  12/    24مصوب  صنفی

 سااازمان از)  اصااناف( خصوصی بخ  به مربوط  جرایم  به  رسیدگی  صالحیت   انتزا   بر  مبنی  اسالمی

 هیات ااای  ناکارآمدی  نپاییدکه  دیری  اما  کرد  مواجه  جدی  چال   رابا  مزبور  سازمان  حکومتی،  تعزیرات

 شااد  سازمان  صالحیت ای  مجدد  احیا   در  مسیوالن  تجدیدنظر  باعث   صنفی  تخلفات  به  کننده  رسیدگی

 تشخیص  مجمع  توسط  گذشته  قوانین  حاصالح  دحلت   هیات  مصوبات  با  بعد  درسال ای  سازمان  این  که

 اصااناف به  رسیدگی  نظیرصالحیت   دیگری  صالحیت ای  حاجد  اسالمی  شورای  حمجلس  نظام  مصلحت 

 عالحه  که  است   شده  داگستری  محاکم  حارز،درکنار  کاال  قاچاق  جرایم  به  رسیدگی  صالحیت   حهمچنین

 است. داده  ححقوقی قانونی  حاعتبار ارزق  سازمان این به  یافته توسعه آن  صالحیت ای  اینکه بر

 مجریااه قااوه مجموعااه زیاار(   اداری.    قضایی)    تخصصی  ن ادهای  از  یکی  حکومتی  تعزیرات  سازمان

 ح  اجحاااف  از  جلااوگیری  اقتصااادی،  عدالت   حف   ح  اقتصادی  تخلفات  به  رسیدگی  حظیفه  که  باشدمی

 حجااود اساس این بر ح. دارد ع ده بر را کننده مصرف حقوق از حمایت  ح  دادحستد  عرصه  در  تبعیض

 اداری  منصاافانه  دادرساای  یااک  رعایاات   متضمن  که  اصولی  برگیرندهدر  ح  حاحد  دادرسی  آئین  ح  قانون
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 مبتناای  صااالحیتدار  مرجع  از  ناشی  که  قانونی  البته  ح  قانون  حاکمیت   پس.  است   ضرحری  ح  الزم  باشد،

 ایاان  کااار  ابزار  عنوان  به  باشد،  منصفانه  دادرسی  ح  اداری  عدالت   اصول  دربردارنده  نیز  ح  مردم  اراده  بر

 چگااونگی  ح  عادالنااه  دادرسی  اصل  بررسی  ح  تحلیل  به  پژحه   این.باشد  می  الزم  اداری  قضایی  ن اد

 حجااود ن ادهااایی  یا  ح  سازمان ا  کشوری  هر  در  .پردازد  می  حکومتی  تعزیرات  سازمان  در  آن ا  عملکرد

 تعزیاارات  سااازمان  اسااالمی،  جم ااوری  نظااام  در  کننااد؛  ماای  رسیدگی  اقتصادی  تخلفات  به  که  دارند

 امور  به  رسیدگی  حظیفه  است،  گذشته  ادحار  در  حسبه  ن اد  از  ای  جلوه  آن  تشکیل  فلسفه  که  حکومتی،

 امااور  بااه  رساایدگی  تسااریع  ج اات   سااازمان،  ایاان.دارد  برع ااده  مجریه  ی  قوه  نظر  تحت   را  اقتصادی

 بااا برخااورد ح زدایاای  ،کیفرزدایی،جاارم  منظورقضازدایی  نیزبه  ح  ها  دادگاه  کار  تراکم  کاه   اقتصادی،

 شااده  تشااکیل  کشااور  اقتصااادی  تعاادیل  هاادف  بااه  دسااتیابی  باارای  ن ایاات   در  ح  اقتصااادی  متخلفان

 طبق  بر  است،  حکم  صدحر  ح  رسیدگی  تعقی ،  کشف،  مستلزم  که  اقتصادی  تخلفات  به  رسیدگی.است 

 تشخیص مجمع اندیشی مصلحت   براساس  که  باشد،  می  قضائیه  ی  قوه  حظایف  جمله  از  اساسی  قانون

 این  که  است   شده  حاگذار  دارد  ع ده  بر  را  قوانین  اجرای  ی  حظیفه  که  مجریه  ی  قوه  به  نظام؛  مصلحت 

 ایاان  دیگاار  سااوی  از  است   همراه  قانونی  خألهای  ح  نواقص  با  که  مقرراتی  ح  قوانین  ح  سو،  یک  از  امر

 کیفااری نظااام خاص اجراهای ضمانت  از برخی. سازد می رح رحبه  هایی  چال   با  عمل  در  را  سازمان

 کااه  این  بر  مضاف  دارد؛  حجود  است،  شده  استفاده  حکومتی  تعزیرات  قانون  18  ماده  در  که  حبس  مثل

 در  را  محکومااان  ح  مت مااان  حقااوق  حکااومتی،  تعزیاارات  سازمان  نامه  آیین  در  قانونی  خألهای  حجود

 ترتیاا    باار  حاکم  اصول  از  قانونگذار  موارد  برخی  در  زیرا  سازد؛  می  رحبرح  چال   با  رسیدگی  فرآیند

 مجااازات تشاادید حااق بااه تااوان  می  زمینه  این  در  که  است،  نموده  عدحل  حدحدی  تا  عادالنه  دادرسی

 محاااکم ح حکااومتی تعزیاارات شع   در نفر یک  توأمان  محکومیت   امکان  ح  نظر  تجدید  شع    توسط

 احضااا   بااه  توجااه  بااا  فلااذا.  نمااود  اشاره  حکومتی  تعزیرات  سازمان  نامه  آیین  30  ح  25  مواد  براساس

 بااا  ح  مقاااحمتی  اقتصاااد  قبیاال  از  هااایی  بحااث   شدن  مطرح  ح  اخیر  سال ای  در  کشور  اقتصادی  حاحوال

 ح  ابعاااد  تمااام  در  جاادی  اصااالحات  بااه  دیگااری  زمان  هر  از  بی   شده،  اعمال  های  تحریم  بر  عنایت 

 مرجااع  یااک  «حکومتی  تعزیرات  سازمان»  .سازد  می  نمایان  را  مقررات  ح  قوانین  در  بازنگری  ضرحرت

 فعالیاات   دادگسااتری  حزارت  نظاار  زیاار  سااازمان  ایاان.  است   اقتصادی  تخلفات  به  رسیدگی  اختصاصی

 72  ماده  طبق  حکومتی،  تعزیرات  سازمان.  شودمی  محسوب  مجریه  قوه  زیرمجموعه  بنابراین،  ح  کندمی

 افااراد  تمااام.  دارد  را  اصناف  اقتصادی  تخلفات  کلیه  به  رسیدگی  صالحیت   ،«کشور  صنفی  نظام  قانون»

 قااانون  کنند.در  ارائه  سازمان  این  به  رسیدگی،  برای  را،  اصناف  اقتصادی  تخلفات  از  خود  شکایات  باید

 شاابکه،  از  خااارج  عرضااه  احتکار،  تقل ،  ح  فرحشیکم  گرانفرحشی،  مانند  تخلفاتی  حکومتی،  تعزیرات

 ضااوابط نکااردن اجاارا فاااکتور، نکااردن صااادر کاااال، عرضااه از امتنااا  ح اخفااا قیماات، نکااردن درج
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 خاادمات ح ارز دریافاات  قبااال در تولیدکنناادگان ح  حاردکنناادگان  تع اادات  نکردن  اجرا  گذاری،قیمت 

 ح بیناایپی  موجااودی، نکااردن اعالم ح اجباری فرحق برداری،ب ره یا ح کس   پرحانه نداشتن  دحلتی،

 بااا مبااارزه قااانون 44 ماااده مطابق که است  ذکربهالزم. است  شده گرفته نظر در آن برای  هاییمجازات

 ممنو   کاالهای  قاچاق  ای،حرفه  ح  یافتهسازمان  ارز  ح  کاال  قاچاق  جرایم  به  رسیدگی  ارز،  ح  کاال  قاچاق

 ح  دادسرا  صالحیت   در  باشد،  دحلتی  خدمات  از  انفصال  یا  حبس  آن  مجازات  که  ارزی  ح  کاال  قاچاق  ح

 ح  شودمی  محسوب  تخلف  ارز،  ح  کاال  قاچاق  هایپرحنده  سایر  موارد،  این  جز  به.  است   انقالب  دادگاه

 عنااوان  بااه  حکااومتی  تعزیرات  سازمان.  است   حکومتی  تعزیرات  سازمان  صالحیت   در  آن  به  رسیدگی

 هااای  دادگاااه)  قضااایی  کنار مراجااع  در  متعدد،  مقررات  ح  قوانین  براساس  قضایی،  شبه  مراجع  از  یکی

. باشااد ماای را دارا ارز ح کاااال قاچاااق حااوزه هااای پرحنااده به رسیدگی صالحیت ( انقالب ح  عمومی

بااه  راجااع  تعزیاارات  سااازمان  در  رساایدگی  تشااریفات  ح  صالحیت   خصوص  در  تقنینی  م م  تحوالت

 قضااایی  شاابه  ح  قضااایی  مراجااع  در  ثاباات   رحیه  یک  ایجاد  ح  گیری  شکل  از  مانع  قاچاق،  های  پرحنده

   است. داشته پی در را جدی نظرات اختالف حال، ح درعین  گردیده

 منابع و مآخذ  

 در  حکااومتی  تعزیاارات  سااازمان  کیفااری  صااالحیت   باار  ،نقاادی1398یونس،  جاحید،  آقاسی -

 ملاای  همااای   المللاای،احلین  بااین  حنقاال  حمل  های  شرکت   علیه  کاال  قاچاق  های  پرحنده  به  رسیدگی

 اقتصادی،مش د. توسعه  مسیر در المللی بین نقل ح  حمل ح  ترانزیت 

 اجمااالی  ،بررساای1399نصااراله،  بازیااار،  ح  محمااد  اکبااری،  ح  امیاار  سید  نومندانی،  پوراکبری -

 ملاای  کنفاارانس  ارز،نخسااتین  ح  کاااال  قاچاق  های  پرحنده  به  رسیدگی  در  حکومتی  تعزیرات  صالحیت 

 فرهنگ،شیراز.  ح فقه حقوق،

 انتشارات گنج دان  ، ت ران.حقوق ،  ، ترمینولوژی1396جعفری لنگرحدی ، محمد جعفر، -

 بااا  مبااارزه  در  حکومتی  تعزیرات  سازمان  ،نق 1396یوسف،  سید  موسوی،  ح  ندا  رستگاران، -

 مطالعااات  ح  انسانی  علوم  حوزه  در  نوین  های  پژحه   ملی  همای   نفتی،سومین  های  فرآحرده  قاچاق

 ایران،قم.  اجتماعی

 حکومتی  تعزیرات  های  نامه  حآیین  قوانین  ،انطباق1395رشید،  رکابیان،  ح  اله  حبی    شجاعی، -

 رحانشناسی،شیراز.  ح حقوق فقه،  ملی  ازخسارات،کنفرانس  حپیشگیری جبران  درباب  حگمرک 

 برتخلفااات  آن  حتاااثیر  حکومتی  تعزیرات  ،قانون1395ج انبخ ،  غدیری،  ح  غالمعلی  فالح، -

 آباد.  اجتماعی،خرم  امنیت  ح انسانی  علوم پژحهی، آینده ملی همای   اقتصادی،احلین

 تعزیاارات  سااازمان  در  دادرساای  ،تطبیااق1397فرشااته،  دنگالناای،  رسااتمی  ح  علیرضا  قربانی، -

 اجتماعی،همدان.  علوم ح  حقوق،حکالت  ح فقه المللی  بین همای   عمومی،دحمین محاکم  ح  حکومتی
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 ح حکااومتی  تعزیاارات  در  ،رسیدگی1394علی،  زاده،  یوسف  ح  یونس  آبادی،  عیسی  عسگری -

 حقوق.  جامع  المللی بین  کنگره  دادگستری،نخستین محاکم در  رسیدگی با آن تفاحت

 همااای   تعزیرات،پنجمین  در  حبس  سنگین  مجازات  فق ی  مبانی  ،حاکاحی1399کوثر،  مامی، -

 اجتماعی،همدان.  علوم ح  حکالت   حقوق، ح فقه  المللی بین

 

 

 

 


