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 چکیده 

پرونده ارجاع  بی »مدیریت  دادرسی  تضمین  در  کیفری  ویژگی  های  از  که  حالی  عین  در  طرفانه« 
ها  در فرآیند دادرسی برخوردار است، در فرآوری شکلی و ماهوی رسیدگی  نامحسوس و ناملموسی

گذار از العاده ای دارد. هرچند با عدول نسبی قانونو راهبرد مدیریت کالن قضایی کشور، نقش فوق
قانون    465و    448»تخصص« و »ترتب«، در تدوین مواد    ۀرویکرد مدیرمدارانه و تعیین دو ضابط

پذیری مدیران برداشته است اما  گام مهمی در جهت حاکمیت قانون و نظارت   آیین دادرسی کیفری، 
برون تا چالش  موجب شده است  این حوزه،  به  عیار  تمام  این مشکل، کماکان  عدم ورود  از  رفت 

های تضمینی مقنن،  الینحل باقی بماند و با وجود مالزمت دادگاه عالی انتظامی قضات با سیاست
دهد، تا با  ادمان مطلوب در این باره، به هر مقام ارجاعی این امکان را می منسجم و پ  ۀفقدان ضابط

مند های قانونی، عنان ابتکار دادرسی را به دست گیرد و با ارجاع هدفسوءاستفاده از اختیارات و خأل
مس عدالتیخود،  ریل  از  را  دادرسی  و  ر  مساوات  حق  از  را  دعوا  طرفین  و  نماید  منحرف  خواهی 

آموزش و کاهش تمرکز قدرت    طرف، محروم گرداند. از این رو، اهتمام در امرز دادگاه بیمندی ابهره 
مقام ارجاع، انتخاب و انتصاب مدیران مجرب، متعهد و متخصص، تبیین جایگاه ارجاع در فرآیند  
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تعیین ضرب  با  دادرسی و جهات اعتراض به آراء،  االجل مناسب و ضوابط جامع بر ارجاع، همراه 
طرفانه و  تواند به ارجاع حکیمانه و بیپذیری مطلوب، میجرای ویژه و فراهم نمودن نظارت اضمانت

مندی جامعه کمک نماید. کارآمدی دستگاه قضایی و رضایت یدر نتیجه ارتقا
طرفانه، تضمین ارجاع، سیاست تضمینی، دادرسی بی  مدیریت ارجاع پرونده، معیار:  واژگان کلیدی 

 طرفانه دادرسی بی 

 مهمقد
های دینی، مورد تأکید قرار گرفته، از آمال  اجرای فضیلت »عدالت« که همواره در کتب و آموزه 

مرهون عملکرد    ایجامعهشعوری است و قطعًا شکوفایی و سرزندگی هر  های هر انسان ذیوو آرز
زمام  و  حاکمان  امر،    دارانمناسب  این  گرفتن  نادیده  اینکه  کما  بود  خواهد  عادل  قضات  و  دادگر 

ها و استعمار کشورها را در پی دارد. »حق برخورداری از دادرسی ماندگی جوامع و استثمار ملتعقب
بی نقش  است،  مترقی »عدالت کیفری«  و  اصول مسلم  از  ارتقای »عدالت  عادالنه« که  در  بدیلی 

اجرای  ای دارد و به عنوان یکی از عناصر مهم ضمانتقضایی« هر جامعه  اجتماعی« و تأمین »امنیت
بین  و مجامع حقوقی  بشری  نظر جوامع  دیرباز معطوف  از  فطرتًا »عدالت کیفری«،  و  بوده  المللی 

میروزبه  احساس  آن  به  بیشتری  نیاز  بیروز  »دادرسی  مؤلفهشود.  از  یکی  عنوان  به  های  طرفانه« 
ت عادالنه«،  قضایی«  »دادرسی  »امنیت  تأمین  و  قانون  حاکمیت  به  بخشیدن  تعالی  در  بسزایی  أثیر 

مندی مردم دارد. بدیهی است تحقق این امر، جز با حضور مقتدرانه و باصالبت  جامعه و رضایت
و »بی راهبردی »استقالل«  و  مهم  اصل  دو  به  تشبث  و  قضایی  امکاندستگاه  قضایی  پذیر  طرفی« 

حکومت    ۀهای مهم و وظایف عالیطرفانه« که همواره از اولویت سی بی نخواهد بود. »تضمین دادر
می  محسوب  ایران  اسالمی  فیجمهوری  قوشود،  طریق  از  استخدام  ئقضا  ۀالواقع  و  جذب  با  و  یه 

طرف، تحقق  دادرسان و محاکم مستقل و بی  ۀوسیلهامکانات این امر، ب  کردنقضات عادل و فراهم  
دادرمی  بییابد. مسلمًا سالمت  در گرو  و طرفی قضات و حفظ بیسی  استقالل  مرهون  نیز  طرفی 

ها، همراه  شک مدیریت حکمیانه و مدبرانه در ارجاع پروندهکیفیت عملکرد دستگاه قضایی است. بی
ای در تمشیت امورات اجرای مناسب، نقش مؤثر و سازندهمند و ضمانتبا معیارهای فراگیر و قانون

 رآیند دادرسی و کارآمدی دستگاه قضایی خواهد داشت.قضایی و تضمین بهداشت ف
آن بوده تا با دستیابی به آراء دادگاه عالی انتظامی قضات و نظرات مراکز علمی و   این مقاله بر

فرد  طرفانه« که »عنوانی« منحصربهها را در »تضمین دادرسی بی حقوقی، نقش مدیریت ارجاع پرونده
را مورد تجریه و تحلیل قرار داده و نگاه مراجع علمی و تقنینی    ، سدرو پژوهشی نو و بدیع به نظر می

  کندطرفانه جلب  و مسئوالن امر را به اهمیت موضوع به عنوان متغّیر مستقل در تضمین دادرسی بی 
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های انتظامی  ماندن از مسئولیت مدیران این حوزه در رسیدگی   که مغفول   بودهو به این مسئله معطوف  
ایدئولوژی  نادیده گرفتن  برخوردار و  ناملموسی  و  نامحسوس  ویژگی  از  معمواًل  ارجاع که  امر  های 

  ۀ دهندطرفی در دادرسی کیفری را تهدید نماید و عناصر تشکیلتواند تضمین بیاست؛ تا چه حد می 
 . به مخاطره افکندها را یفرآوری شکلی رسیدگ

ورود مسئوالنه به این حوزه و کاهش تمرکز قدرت مدیران ارجاع و    نشان دهد که  از سوی دیگر
های ارزیابی رفتار و  مندی با تعریف و تبیین معیارهای کاربردی و اتکا به شاخصهتکیه بر اصل قانون

و شفاف قضات  قادرعملکرد  حد  چه  تا  حوزه،  این  مقررات  و  قوانین  بود، سیاست    سازی  خواهد 
طرفانه و  طرفانه را تأمین نماید و فرآیند ارجاع بیگذار را تقویت و سالمت دادرسی بیتضمینی قانون

و  ضابطه عوارض  از  پیشگیری  و  مدیران  عملکرد  پادمان  و  رفتار  کنترل  به  و  سازد  نهادینه  را  مند 
پی آسیب از  از این امر کمک کند و اعتماد عمومی بیش  ش جامعه را به اجرای دادرسی  های ناشی 

 پذیری دستگاه قضایی را ارتقا بخشد. گویی و نظارت طرفانه برانگیزد و نظام پاسخبی

 های کیفری« طرفانه از طریق »مدیریت در ارجاع پرونده. تضمین دادرسی بی۱
شود طرفانه«، از مبانی امر ارجاع و حقوق شهروندی محسوب میمندی از ارجاع بی»حق بهره 

های رفتار شکلی و اداری در فرآیند  های کیفری« از مؤلفهو با وصف اینکه »مدیریت ارجاع پرونده
می  شمار  به  پروندهدادرسی  قضایی  مدیریت  در  چندانی  تبلور  و  ندارد آید  فرآوری   ، ها  در  لیکن 

ای برخوردار است. العادهو راهبرد مدیریت کالن قضایی کشور، از جایگاه ویژه و فوق  هارسیدگی 
جانب و  سوگیری  هرگونه  از  فارغ  و  عادالنه  و  حکیمانه  فقدان ارجاع  از  ناشی  تعلل  و  داری 

االجل، مدیریت آمیخته به علم و هنری است که در تحقق »عدالت شکلی« و بلکه »عدالت  ضرب 
)فلچر  بی351:  1384،  ماهوی«  دادرسی  تضمین سالمت  و  کاربرد  (  دارد.  بسزایی  نقش  طرفانه، 

ضوابط شکلی در تحقق عدالت قضایی، چنانچه از مقررات ماهوی بیشتر نباشد، کمتر نخواهد بود.  
افراد جامعه محسوب می تمام  قانوِن  که  است  آن  به  دادرسی کیفری  قانون  اهمیت  برخالف  شود، 

مجازات که مخاطب آن مجرمین هستند و تا کسی مرتکب جرم نشود،   کیفری ماهوی یعنی قانون
 (. 39: 1396 ،سر و کاری با آن قانون ندارد. )طهماسبی

ترین حقوق شهروندان اجتماع است که  طرف، از مهمحق دادرسی در یک دادگاه مستقل و بی 
تضمین رسیدگی منصفانه  المللی بر آن تصریح شده است و هدف از این اصل،  در قوانین داخلی و بین 

سو و حمایت از دادگستری و دستگاه عدالت، از های آن از یک ساالری و ارزشو حمایت از مردم 
بی و  استقالل  اصل  از  پاسداری  است.  دیگر  است سوی  قانون  حکومت  مفهوم  به  قضایی  طرفی 

کنوانسیون250:  1394  ، نژاد )باقری  و  اعالمیه  سیاسی،  و  مدنی  حقوق  میثاق  در  آمریکایی،    (. 
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وبیش به حق برخورداری  کنوانسیون اروپایی، منشور افریقایی و اصول بنیادین استقالل قضایی، کم
طرف و رسیدگی بدون تأخیر و در زمانی معقول اشاره  شهروندان از دادگاه قانونی، صالح، مستقل و بی

یند ارجاع از مقدمات  (. فرآ139  :1390  داشته و بر اجرای آن تأکید گردیده است )طه و اشرافی، 
کیفری    ۀکسانی که در پروند  ۀآید و کلیها به شمار میدادرسی و رکن رکین مدیریت قضایی پرونده 

طرفی و کنند، مکلف به حفظ بیگیر هستند یا اقدام و اظهاری له و علیه اصحاب دعوا میتصمیم
بنابراین هر مدیر ارجاعی از  (.99: 1394، باشند )ناجی زواره داری از اطراف پرونده میعدم جانب

ای عمل نمایند که جامعه و  های خود، باید به گونهحیث اعمال مدیریت و هر دادرسی در رسیدگی 
ای نداشته باشند. مقام ارجاع و نهاد دادرسی ها دغدغه و دلهره اصحاب دعوی از قضاوت و رفتار آن

رسالت دارند تا از حاکمیت قانون و    عدالت قضایی،  ۀبه عنوان دو نیروی محرکه در تحقق و توسع
مداری به عنوان ناموس دستگاه قضایی، حفظ و حراست نمایند، چه آنکه جامعه از حاکمیت،  قانون

مجرمانه را دارد و تّعدی و    ۀالعمل مناسب و به موقع نسبت به پدیدانتظار امنیت و آرامش و عکس
 (.40: 1396 ، تابد )طهماسبی میتأخر در اجرای عدالت را از هیچ مقام و مرجعی بر ن

یا مع »تشکیالتی  مدیریت  الف(  دارند:  نقش  ارجاع  امر  تمشیت  در  مدیریت  نوع  دو  الوصف 
حوز ارجاع  مقام  یا  مدیر  توسط  که  می  ۀ سازمانی«  عمل  به  یا  قضایی  »نهادی  مدیریت  ب(  آید. 

متصدی شعبشبکه یا  رئیس  که  پرونده  الیهمرجوع  ۀای«  توزیع  این مسئولیت  با  دارد.  برعهده  را  ها 
ارجاع در نوع دوم بوده و مدیر مسئول آن   ۀتر از دامنارجاع در نوع اول، وسیع  ۀ حوز  ۀتفاوت که گستر

قضایی برخوردار است و ارجاع آن با نام شعبه و شخص    ۀ از سمت سازمانی و اداری باالتری در حوز
دادرسی است که   ۀای، مسئولیت ارجاع برعهدرجاع درون شعبهگیرد لیکن در ا حقوقی صورت می 

الیه را برعهده دارد، برخالف ارجاع نوع اول که به نام اشخاص حقوقی  مرجوع  ۀمسئولیت تصدی شعب
آید. از  است؛ در این مرحله، ارجاع به نام اشخاص حقیقی یعنی به نام دادرس یا شعبه به عمل می

شود. اما این دو الزم و ملزوم یکدیگر نبوده و  ارجاع ثانویه محسوب می ۀاین رو، ارجاع اولیه، مقدم
تا ارجاع اولیه صورت نگیرد، ورود به دادرسی وجاهت قانونی نخواهد داشت. بعد از ارجاع اولیه،  

در شعب قاضی  وحدت  نظام  اداره شود،  الیه، حکممرجوع  ۀچنانچه  نیز  دادرس  با یک  و  باشد  فرما 
ارجاع امر  شعبه  مسلمًا  شعبدرون  که  صورتی  در  ولی  بود.  خواهد  موضوع  انتفاع  به  سالبه    ۀای، 

الیه، از دادرسان متعدد برخوردار بوده و امکان رسیدگی به پرونده هم با یک دادرس فراهم  مرجوع
نویسی از پرونده را داشته باشد یا شعبه با هیئت دادرسی اداره شود و فرآوری دادرسی، اقتضای گزارش

پرونده  باشد، قضایی  مدیریت  انتظام  برای  ارجاعی  و  چنین  انتخاب  از  جلوگیری  و  مرجوعه  های 
پرونده به دلخواه  و  گزینش  و ورود خودسرانه  انکارناپذیر است  دادرسان شعبه، ضرورتی  ها توسط 
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به پرونده ثانویه در رسیدگی  ارجاع  آن جانب  ۀهای مرجوعه، شائببدون  را رقم خواهد زد. داری  ها 
های  رغم نقش راهبردی مدیریت ارجاع در تأمین امنیت قضایی و پیشگیری از عوارض و آسیبعلی

گذار به این ُبعد از مدیریت رؤسای شعب، کمتر پرداخته و متصدیان شعب نیز به این  دادرسی، قانون 
دهند. هرچند، عنایت درخور به این  بخش از مسئولیت خود قاطعیت و اهتمام چندانی نشان نمی

نقش  ر، میام قضایی،  اداری دستگاه  بهبود ساختار  و  آینده  توانمند  و  مدیران الیق  تربیت  در  تواند 
نیاز گرداند.  یه را از وابستگی به مدیران خارج سازمان، خودکفا و بی ئقضا  ۀبسزایی داشته باشد و قو

 شود. اشاره می طرفانهالوصف به تفصیل به دو نوع مدیریت در ارجاع و کاربرد آن در دادرسی بیمع
 . مدیریت مقام ارجاع ۱-۱

شود و اولین موضوعی که هر های قضایی با امر ارجاع آغاز می معمواًل فرآیند رسیدگی به پرونده 
به موضوع ارجاع و صالحیت    دادگاهی التفات  در زمان طرح پرونده الزم است بدان توجه نماید، 

ارجاع پرونده شخص  به  رسیدگی  جواز  دادگاه  که  است  قضایی  ارجاع  ابتناء  با  است.  های  دهنده 
کند. کما اینکه رسیدگی خودسرانه و بدون ارجاع،  گویی می یابد و او را ملزم به پاسخمرجوعه را می 

 دهد. طرفی قرار میس پرونده را در مظان تخلف خروج از بیدادر
»رئیس دادگاه  دارد:  می  بیان،  30/8/1372-151  ۀشمار  ۀدادگاه عالی انتظامی قضات در دادنام

کیفری یک در رسیدگی ابتدائی به موضوعی که در صالحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو بوده و بدون  
نموده،   صادر  قضایی  دستورات  بیارجاع،  از  و  گردیده  تخلف  است« مرتکب  شده  خارج    طرفی 

پرونده353:  1376،  زاده)کریم واگذاری  از  ارجاع پس  مدیر  در رسیدگی(.  حق دخالت  و  ها،  ها 
تحمیل نظرات خود به دادرسان پرونده را ندارد و هرگونه مداخله در فرآیند دادرسی، تعرض به حریم  

 شود.استقالل قضایی قضات محسوب می
تخلف معاون   »...   دارد: مقرر می   1377/ 4/ 29- 150  ۀ شمار   ۀ اه عالی انتظامی قضات در دادنامدادگ 

مجتمع قضایی در اظهارنظر قضایی نسبت به شکایت واصله، با اینکه در سمت معاونت ارجاع حق 
مسلم اظهارنظر در ماهیت قضیه را نداشته و صرفاً مکلف به ارجاع امر به یکی از شعب دادگاه بوده،  

(. کیفیت نگارش دستور ارجاع و درج آن در پرونده یا زدن مهر ارجاع 56:  1380،  زاده)کریم   می باشد« 
دهنده نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. معمواًل دستور و قید کامل مشخصات و سمت مقام ارجاع 

شاکی   امضاء  کنار  و  راست  سمت  در  و  گزارش  برگ  آخرین  یا  شکوائیه  روی  بر  شخص ارجاع  یا 
قضایی   ۀ اوراق اصلی پروند  ء گردد که جز دادسرا و مراجع مربوط، مکتوب و درج می   ۀ دهنده یا نام گزارش 

و قابل رؤیت و مشاهده برای اصحاب دعوا، وکال، مراجع و مسئوالن قضایی و نظارتی باشد و الزم 
ر صفحات پرونده خودداری ر اوراق و گوشه و کنار سای ه  است از صدور دستور یا الصاق مهر ارجاع در ظ  
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ها و جعل دستورات در ارواق پرونده شود تا عالوه بر جلوگیری از کارسازی و سوءاستفاده در رسیدگی 
نحوی و ظهر صفحات، مراتب لوث و توجیه نگردد و از سوءظن طرفین دعوا و وکال و سایر افرادی که به 

آنان قرار می  انتظامی و گیرد، پیشگیری به عمل  پرونده در اختیار  آید و مانع طرح موضوع در مراجع 
 گویی شود.دهی و دفاع و پاسخ قضایی و ایجاد تکلف به گزارش 

با استناد به    27/4/1397مورخ    345  الی  342  ۀ شمار  ۀدادگاه عالی انتظامی قضات در دادنام
رؤیت  دفاعیات قضات مشتکی به  و  پرونده صورت گرفته  بدل  در  ارجاع  اینکه  بر  مبنی  دادیار  عنه 

کند. هرچند  محترم انتظامی نرسیده و اعالم موضوع ناشی از سهو قلم بوده، حکم به برائت صادر می
هایی که از این طریق حسب مورد به اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، شکوائیهامروزه با راه

است اما نسبت به سایر    شود از بار این مشکالت تا حدودی کاستهدادگاه و دادسرا ارسال و ارجاع می
 موارد کماکان این معضل وجود دارد. 

رئیس   ۀهای دارای شعب متعدد، امری ضروری است و این وظیفه بر عهد فرآیند ارجاع در حوزه 
، بعد از ارجاع 1392ین دادرسی کیفری مصوب  ی قانون آ   339  ۀ باشد. بر اساس ماد قضایی می   ۀ حوز 

دیگری واگذار   ۀ الیه گرفت و به شعب توان آن را از شعبه مرجوع قانونی، نمی پرونده، بدون دلیل و جواز  
قانون آیین دادرسی کیفری، محکومیت انتظامی را در   339ۀ  ماد  ۀ نمود؛ تخلف از این امر، طبق تبصر

پیامد ممنوعیت »گرفتن پرونده از قاضی« از دیگر   ۀ پی دارد. پدید  »گرفتن قاضی از پرونده« پس از 
 مخدوش نماید. را  تواند استقالل و منزلت قضات  الید بودن مدیران قضایی است که می سوط عوارض مب

 339  ۀ قضایی، مسئولیت ارجاع پرونده به نام شعبه را بر عهده دارد و طبق ماد   ۀ اصواًل مدیر هر حوز 
ا امر گردد؛ زیرمزبور، ارجاع به نام دادرس، به عنوان مدیر ارجاع، غیرمسئوالنه و تخلف محسوب می 

ای، از استقالل قضایی کامل برخوردار بوده و متصدی ارجاع، موضوع اداری و شکلی است و هر شعبه 
باشد و ورود مقام ارجاع به امور داخلی شعب، فاقد وجاهت حقوقی دار مسئولیت شعبه می آن نیز عهده 

نظری  در  است.  قضایی  مشروعیت  آمد   1381/ 7/ 23- 7/ 4338  ۀ شمار  ۀ و  حقوقی  کل  است: اداره  ه 
گذار است، ارجاع به شعب دادگاه ها است نه ارجاع به اشخاص و دادرسان، و »...آنچه منظور قانون 

لذا هرچند دادرسان، متصدی شعب دادگاه ها باشند، ارجاع توسط مقامات مذکور به شعب دادگاه ها 
نکرده است، معمواًل   مناسبی تعیین  ۀگذار، در این باره، ضابط و از آنجا که قانون   باید صورت گیرد«.

احوال و مدیران ارجاع به تدبیر خویش و بر اساس تجربه و در حد شناختی که نسبت به قضات و اوضاع 
ین دادرسی کیفری به دو ی قانون آ   465و    448پردازند. در مواد  قضایی دارند، به امر ارجاع می   ۀ حوز 

و تجدیدنظر  مراجع  در  پرونده،  »ترّتب«  و  شعب  »تخّصص«  و   معیار  پرداخته  کشور  عالی  دیوان 
طرفانه الزم اما کافی به استثنائاتی نیز در این باره قائل شده است؛ مالکی که برای تضمین دادرسی بی 
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 450  ۀ و بند ب ماد   235  ۀ یک ماد   ۀ رسد. مقنن در مواد پراکنده این قانون از جمله در تبصر نظر نمی 
بت محاکم بدوی اشاره داشته و معیار »ارجاع تناوبی« ین دادرسی کیفری به رسیدگی خارج از نو ی قانون آ 

کند تا مسلم پذیرفته است و به تحقیق، مقتضای ذات عدالت هم ایجاب می   ۀرا به عنوان یک قاعد 
، در اولویت رسیدگی قرار گیرند. شوندل و ارجاع می هایی را که در زمان زودتری به محکمه واِص پرونده 
قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل شعب تخصصی در دادسرا و دادگاه را به تشخیص رئیس   25  ۀدر ماد 

ویژه در مرکز کشور و برخی از شهرهای بزرگ، ه یه محول نموده است و عماًل نیز در دادسرا، ب ئ قضا   ۀ قو 
این قانون و   566  ۀ گذار در مادم تصریح قانون رغ شعب تخصصی ایجاد گردیده لیکن در محاکم، علی 

این ماده، اقدام جدی   ۀاجرایی آن ظرف شش ماه توسط وزیر دادگستری در تبصر   ۀ نام آیین   ۀتأکید بر تهی 
، 1398/ 2/ 28فوق در تاریخ    ۀتبصر   ۀ نام در این خصوص صورت نگرفته است و پس از تصویب آیین 

ذاتی، متوجه شعب تخصصی شده است و هرجا که شعب رسیدگی به جرائم مقرر، با رعایت صالحیت  
تخصصی ایجاد و فعالیت خود را شروع کرده باشد، مقام ارجاع مکلف به »ارجاع تخصصی« بوده و 

 تخلف از این امر مجازات انتظامی را در پی دارد.
 موسوم به »خرید قاضی«   ۀفقدان ضابطه و انسجام مطلوب در بخش ارجاع، موجب گردیده تا پدید 

و سعی در انتخاب قاضی معین و ارجاع پرونده به دادرس خاص، برای صدور رأی به نفع یکی از طرفین 
زواره  قو 223:  1394،  )ناجی  رئیس  و  بگیرد  شکل  بخشنام ئ قضا   ۀ (  صدور  با  وقت   ۀ شمار  ۀیه 

این   1379/ 1-1/12/ 79/ 20700 به مراجع قضایی سراسر کشور، خطر  ابالغ  با  و  دارد  به واکنش وا 
معیار ارجاع کارآمد   (. خأل283:  1382،  محیالنه را گوشزد نماید. )معاونت آموزش قوه قضاییه  حرکت

گویی مقام ارجاع در واگذاری غیرمتعارف اجرای مطلوب و عدم تعیین مکانیسم پاسخ و فقدان ضمانت 
ها، سیاست نده مند یا غیرفنی پرودهد تا با ارجاع هدف ها، به هر مقام ارجاعی این امکان را می پرونده 

االجل در ارجاع ضرب   طرفانه و عادالنه را به چالش کشیده و با سوءاستفاده از خألتضمینی دادرسی بی 
ها آوری به موقع ادله و رسیدگی متعارف به آن ها، مانع تکمیل تحقیقات و جمع و معطل گذاشتن آن 

ها شود، ینکه مسئولیتی متوجه آن شود یا با نادیده گرفتن صالحیت دادگاه و جهات رد دادرس، بدون ا 
 .ر دادرسی را به بیراهه سوق دهندی امنیت قضایی شهروندان را به مخاطره افکنده و مس 

اند و در  افراط یا تفریط را در پیش گرفته ۀ  دادرسانی که در رسیدگی و برخورد با بزهکاران شیو
اند ای را در قبال مجرمین اتخاذ کردهداشته و موضع سختگیرانه  اجرای قانون ُحب و ُبغض غیرمتعارف

لحاظ نداشتن شجاعت و شهامت قضایی یا  گرا و تندرو بودن مشهورند یا بالعکس؛ بهو به مجازات
های رفتاری، اهل تساهل و تسامح بوده و با کمترین ابهام در  داشتن ضعف علمی و سایر شاخصه

نمایند یا  و انجام تحقیقات قانونی الزم، مبادرت به صدور رأی برائت می  دالیل اثباتی، بدون ارزیابی
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اند و  گرایی را برگزیدهبرائت  ۀ انگاری موضوع ارجاع، سیربه دلیل عدم اعتقاد و باور مناسب به جرم 
م را ندارند یا به هر دلیل، تابع مقام  یتعصب متعارف قانونی و غیرت قضایی الزم در برخورد با جرا 

مطلوب و    ۀها، به چنین دادرسانی، نتیجواضح است که واگذاری این قبیل پرونده اند. پرع شدهارجا
تواند از قضات سرسپرده بهره  متعارفی در بر نخواهد داشت؛ چه آنکه با وضع موجود، مقام ارجاع می 

با اراد ضعف رفتار خود به پیش ببرد یا با در نظر گرفتن میزان شدت و  ۀ  گیرد و مدیریت پرونده را 
دادرسان در برخورد با متهمان و در قبال هریک از موضوعات مطروحه، شعبه و دادرس دلخواه خود 

ارجاع هدف امر  به  خودکامکی  با  آنان،  ضعف  فراخور  و  برگزید  نتایج  را  حتی  و  بپردازد  خود  مند 
 بینی نماید.ها را از حیث برائت و محکومیت پیش رسیدگی 

، مالک  1381 های عمومی و انقالب مصوب صالحی قانون تشکیل دادگاها ۀنامآیین 13 ۀدر ماد
کار آنان   ۀارجاع پرونده به بازپرس و دادیار را بر اساس تناسب اهمیت موضوع، تجربه، تبحر و سابق

، عالوه بر اینکه کماکان نسبت به  1392  تعیین شده بود لیکن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
دادسرا، عماًل به تمرکز قدرت و    ۀاختیار کرده، با حذف ضوابط مقرر در مرحلدادگاه سکوت    ۀمرحل
  ۀ میانجیگری در امور کیفری، ضابط  ۀنامینی آ  4  ۀاختیارات مقام ارجاع، دامن زده است. در ماد  ۀتوسع

در  اما  است  کرده  مکلف  آن  رعایت  به  را  ارجاع  مقام  و  گردیده  تعیین  ارجاع  امر  برای  را  خاصی 
مناسبی را ترسیم نکرده است. در    ۀگذار ضابطرغم اهمیت موضوع، قانونهای قضایی علیرسیدگی 

پیشرفت کشورهای  حقوقی  علی  ۀنظام  پروندهجهان،  اتفاقی  ارجاع  »سیستم  به  اهتمام  ها«  رغم 
های مهم و متضمن بار سیاسی و امنیتی،  گاه در پرونده (، هیچ178: 1397 )پژوهشگاه قوه قضاییه، 

گیرند. »سیستم ارجاع  ای اکتفا ننموده و مالحظات و منافع کشور خود را نادیده نمیه چنین شیوه ب
شوم »خرید قاضی« و بیم نفوذ در سیستم ارجاع   ۀای« هرچند در جلوگیری از پدیداتفاقی« یا »رایانه

شود  الیه می عمرجو  ۀ( و پس از ارجاع، مانع اخذ پرونده از شعب224:  1394،  مؤثر است )ناجی زواره 
نژاد رضایی  و  سیستمی،  130:  1391،  )محسنی  چنین  به  اتکا  ایران،  کیفری  حقوق  نظام  در  اما   )

گوی نیازهای قضایی کشور نبوده و زمانی مانع اعمال نفوذ اشخاص )یعقوبی زرینی و دیگران، جواب 
انس فرهنگی و  ( خواهد شد که قضات از هر نظر، در یک سطح قرار داشته باشند و تج131:  1398

تأثیر چندانی بر استنباطات قضایی و احقاق حق طرفین هدف و نتایج دادرسی  ۀمذهبی جامع ها، 
دعوا نداشته و شفافیت قوانین هم باب تفاسیر مختلف را مسدود کرده باشد. عالوه بر اینکه استفاده  

جاع ندارد؛ محول نمودن های ارکارگیری هریک از روش هنفسه، منافات و تعارضی با باز رایانه، فی
یا عوامل دست به سیستم  ارجاع  امر، فیانتخاب  این  و  اندرکار  ارجاع  نادیده گرفتن اهمیت  الواقع 

 دادرسی است.  ۀحذف مدیریت قضایی از زنجیر
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نقل  قانون  ماندن  قوانین و مسکوت  و اجرای  و انتقاالت دوره و امروزه کیفیت تصویب  ای قضات 
گزینش و استخدام قضات و کمبود کادر قضایی و اداری و تأمین مالی این جذب،    ۀ نامچگونگی آیین 

امر، میزان تعهد و تخصص دادرسان، پیچیدگی وسایل ارتباط جمعی و لجام گسیختگی فضای مجازی 
خأل احوال   و  و  اوضاع  از  متأثر  گرایشات سیاسی  حوزه،  این  در  قضات  رفتار  و  عملکرد  بر  نظارت 

ها، آمار ریزش و انفکاک قضات از ، تراکم و افزایش روزافزون آمار پرونده کشور   اجتماعی   و   اقتصادی 
قضایی و سایر عوامل و عوارض موجود، نه تنها عماًل امکان   ۀ بندی آنان در کارنام دستگاه قضایی و رتبه 

ها را دچار ها« را غیرممکن ساخته، بلکه سرعت، قاطعیت و دقت در رسیدگی »ارجاع تصادفی پرونده 
 طرف شهروندان را به مخاطره خواهد افکند.مشکل خواهد کرد و حق برخورداری از دادگاه مستقل و بی 

 متصدیان شعبمدیریت . ۱-۲
کوچک عنوان  به  محاکم،  شعب  متصدیان  اولیه،  ارجاع  از  قضایی،  پس  و  اداری  واحد  ترین 

های مرجوعه، نظارت بر اجرای  خود و مدیریت و رصد پرونده  ۀمسئولیت ارجاع به نام دادرسان شعب 
هرچند  عهده دارند.  حقوق شهروندی و کنترل مستمر عوامل دفتری، طبق شرح وظایف سازمانی را به

گذار، در رابطه با رسالت نظارتی متصدیان شعب نسبت به دادرسان زیرمجموعه و کیفیت اعالم  قانون
پرونده هر  ارجاع  محض  به  مکلفند  اما  است؛  نکرده  اتخاذ  مشخصی  موضع  آنان،  ای،  تخلفات 

ت نظارت  های مرجوعه، در وقپرونده  ۀها« رعایت گردد و کلیترتب پرونده  ۀمراقبت نمایند که »ضابط
دهی و تعیین اوقات،  نظارت دادگاه خارج نشود و در نوبت  ۀ ای از گردونیا رسیدگی قرار گیرند و پرونده

داری آنان، ضمن  از سوی عوامل دفتری، اجحافی صورت نگیرد و در صورت کشف تخلف و جانب
مدیریت ارجاع    گوی مسئولیت خود باشند. بنابراین ذیاًل بهربط، پاسخگزارش مراتب به مراجع ذی

 یک از متصدیان شعب در مراحل و مقاطع مختلف، اشاره می شود: هر
 دادگاه کیفری دو . ۱-۲-۱

ازجمله اختیارات اداری رؤسا یا متصدیان محاکم، ارجاع پرونده به دادرسان شعب در دادگاه 
، در  کیفری دو و نیز دادگاه انقالب در هنگام حاکمیت نظام وحدت دادرس است، متصدیان شعب

های مرجوعه را به خود یا دادرس توانند هریک از پرونده البدل، میصورت برخورداری از دادرس علی
ها یا در مواقعی که شعبه ارجاع دهند و در مواقع وجود »جهات رد دادرس« در رسیدگی به پرونده

از بی اتهام خروج  پرونده در مظان  ارجاع درون شعبه  طرفیدادرس  در  تدبیر  با    ۀ ای، دغدغاست، 
اصحاب دعوا را مرتفع نمایند و از این طریق فرآیند دادرسی را از هرگونه شائبه و انحراف مصونیت  
بخشند. البته چنین ارجاعی، برخالف ارجاع اولیه، مانع عدول و رسیدگی رئیس و البته دادرس در 

اداره کل امور حقوقی آمده    5/5/1382  -  3644/7  ۀشمار ۀغیاب رئیس شعبه، نخواهد بود. در نظری
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البدل ارجاع  ای را به دادرس علیرئیس دادگاه است و اگر پرونده  ۀها وظیف»رسیدگی به پروندهاست:  
نماید، باز هم حق رسیدگی و صدور حکم در آن مورد را دارد و ارجاع پرونده به دادرس این حق را  

نمی رسیدگزائل  مانع  و  نیست«.کند  دادگاه  رئیس  توسط  پرونده  به  ارجاع    ی  صورت  در  بنابراین 
مند و به نام دادرس، رسیدگی به پرونده توسط سایر دادرسان )به غیر از رئیس(، ممنوع بوده و هدف

 در صورت، ضرورت ورود به رسیدگی دادرس دیگر، مراتب بایستی در پرونده منعکس شود.  
 دادگاه کیفری یک . ۱-۲-۲

ارجاع پرونده دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقالب در جرائمی که مستلزم رسیدگی با تعدد   بعد از
قضایی   ۀقاضی است، رؤسای شعب و در زمانی که دادگاه فاقد رئیس باشد، عضو مستشاری که سابق 

اقدام گزارش پرونده،    ۀبیشتری دارد، شخصًا یا با ارجاع پرونده به یکی از اعضای دادگاه، به منظور تهی
تهیمی  هرچند  محسوب    ۀطرفانبی  ۀنمایند،  رسیدگی  پرونده،  زوایای  انعکاس  در  دقت  و  گزارش 

شود اما به عنوان بخشی از جریان دادرسی، نباید نقش مؤثر آن را در اجرای عدالت قضایی نادیده نمی
 .  طرفانه دانستأثیر در تضمین دادرسی بی تمند در این باره را بیگرفت و ارجاع هدف

 دادگاه تجدیدنظر  . ۱-۲-۳
به تجدیدنظر،  دادگاه  در  پروندهرسیدگی  از  بسیاری  آرا  قطعیت  مراجع  لحاظ  با  مقایسه  در  ها، 

ین دادرسی کیفری،  ی قانون آ  450و    449گذار در مواد  بدوی از اهمیت بیشتری برخوردار است. قانون
ها نام برده تا به نوبت و  ارجاع پرونده»تخصص« و »ترتب« در    ۀبرخالف مراجع بدوی، از دو ضابط 

ها نیز در  گزارش آن  ۀها رسیدگی شود و از حیث زمان طرح و تهیبر اساس تخصص شعب، به پرونده
ها از سوی مقام ارجاع و ثبت دادگاه عدالت برقرار باشد. بنابراین، پس از »ارجاع تخصصی« پرونده

ها را برعهده دارند و مکلفند که  یریت قضایی پروندهها به نام شعبه، متصدیان شعب، مسئولیت مدآن 
های مرجوعه را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه، ارجاع  پرونده

 دهند که گزارش آن را تهیه نمایند. 
 عالی کشور  دیوان .۱-۲-۴

ب«، تأکید دارد و حسب مواد  گذار به دو معیار »تخصص« و »ترتدر دیوان عالی کشور نیز قانون 
دیوان یا معاون او و در غیاب آنان، توسط یکی  ین دادرسی کیفری رئیسی قانون آ  467و  466،    465

ها در دفتر کل و با  ترتیب وصول پرونده عالی کشور بهاز رؤسای شعب دیوان به انتخاب رئیس دیوان 
ارجاع می کند و رئیس هر یک از ها، به یکی از شعب دیوان  رعایت تخصص شعب و ترتب پرونده

کند تا ها را به یکی از اعضای شعبه، به عنوان عضو ممیز واگذار می شعب نیز شخصًا یا به نوبت، آن
 گزارش پرونده، اقدام نماید.  ۀنسبت به تهی
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 ابعاد ارجاع   .۲
.  فرآیند هر ارجاع متأثر از دو عنصر مهم و اساسی؛ یعنی »شخص مدیر« و »عمل ارجاع« است

ای دارند اما کاربرد متولی العادههرچند هریک از این عوامل، در تحقق عدالت قضایی، نقش فوق
پرونده از  ها و تضمین دادرسی بی ارجاع در مدیریت قضایی  ارجاع،  به اصل عمل  طرفانه، نسبت 

اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چه آنکه انتخاب مناسب مجری شایسته، تحقق مطلوب ارجاع را  
 شود: های هریک اشاره می( که ذیاًل به ویژگی97، در پی دارد )نحل هم

 های مقام ارجاع ویژگی. ۲-۱
مراجع قضایی،    ۀمحول شدن امر ارجاع به مدیران قضایی یا معاونین و دیگر قضات ارشد و باسابق

ها  امر ارجاع است. از آنجا که رؤسای دادگستری   ۀالعادخود مبین حساسیت موضوع و اهمیت فوق 
لحاظ تنوع وظایف و حجم کار، به تنهایی قادر به انجام این امر نیستند  های بزرگ قضایی، بهو حوزه 

شود، همین ناپایداری، در عمل  های قضایی واگذار میو معمواًل کار ارجاع، به دیگر قضات حوزه 
ها، نقش مستقیمی د مقام ارجاع در رسیدگی ماهوی به پروندهمشکالتی را فراهم آورده است. هرچن

از ارجاع، از مداخله در دادرسی ممنوع بوده لیکن به مقام    ۀالعادلحاظ اختیارات فوقندارد و پس 
نماید تا در انتخاب مقام  مناسب قانونی برای ارجاع، ایجاب می  ۀجل و ضابط االارجاع و فقدان ضرب 

و تبحر یا حسن فاعلی و حسن فعلی آنان، توجه ویژه گردد و در تقابل این  ارجاع به تعهد و تخصص  
تا بدین271:  1352،  دو، حسن فاعلی بر حسن فعلی ترجیح داده شود )مطهری  با    (  وسیله بتوان 

آملی،  اخالقی« )جوادی  و هم »عدالت  قانونی«  مدبرانه« خود، هم »عدالت  و   »ارجاع حکیمانه 
اکرم )ص( فرمود: خیر من الخیر معطیه،    ها را محقق گرداند. پیامبرده ( در ارجاع پرون168:  1390

کننده به خیر، بهتر از عمل خیر است و بدتر از بدی، خود بدکار است.  و شر من شر فاعله، عمل
فرماید: »نیکوکار از کار نیکویش بهتر، و بدکار از کار بدش،  ( و امام علی)ع( می 89:  1389)حرانی،  

 (. 423: 32، حکمت 1387 ، والدوندبدتر است«. )ف
نحوی است که های استانی و کشوری، به الخصوص در سمت موقعیت و جایگاه مقام ارجاع، علی 

 ۀمند و حتی بدون مداخله در امر دادرسی، به خواست در صورت فقدان صالحیت الزم، با ارجاع هدف 
نماید و بدون آنکه رد و آثاری از عمل پوشانده و فرآیند دادرسی را با چالش جدی مواجه    ۀ خود جام 

ها را متوجه دادرس پرونده کرده و خود بر جای بگذارد، کیفیت نامناسب رسیدگی   ۀ عملکرد جانبداران 
بار و تبعات چنین ارجاعی، مصون بدارد کما اینکه با وضع موجود، مراجع نظارتی خود را از آثار زیان 

ها و انتظارات قانونی از انجام دادرسی ات در رسیدگی لحاظ مسئولیت و مباشرت قضو انتظامی نیز به 
مطلوب از هر قاضی واجدصالحیت و برخوردار از ابالغ قضایی، چنانچه شرایط شکلی و قانونی امر 
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لحاظ فقدان ها مشاهده نکنند، به ارجاع را احراز نمایند و مانعی در ارجاع »تخصصی« و »تناوبی« آن 
ها، مسئولیت هرگونه تخلف و اتهام، در بادی امر، متوجه رسیدگی   مسئولیت مستقیم مقام ارجاع در

قضایی،  ۀ الوصف سهم مقام ارجاع در این زنجیر دانند. مع کننده به پرونده می شخص دادرس رسیدگی 
ها را ندارند و از آنجا که رسیدگی به پرونده   ۀ نحوی است که قضات بدون اذن و دستور ایشان، اجاز به 

باشد و در الشأن اسالم )ص( و امامان معصوم )ع( می امر قضا از شئونات باری تعالی و پیامبر عظیم 
ابالغ عصر غیبت حضرت صاحب  واسطه،  با یک  و قضات  بوده  فقیه متعین  االمر )عج( در والیت 

کنند، از این رو، برخورداری ضا را پیدا می یه دریافت و جواز پرداختن به امر ق ئ قضا   ۀ قضایی را از رئیس قو 
های مقام ارجاع است تا انقطاعی در از شرایط و صالحیت قضاوت و اصدار ابالغ دادرسی از ویژگی 

سلسله فرآیند قضایی توسط افراد فاقد صالحیت به عمل نیاید. بنابراین مقام ارجاع بایستی از نظر علمی 
تجرب  و  مهارت  و قضایی سرآمد مجموع   ۀو  داخلی  قوانین  بودن  منسوخ  و  ناسخ  به  نسبت  و  باشد  ه 

قضایی المللی، اشراف الزم داشته باشد و از صالحیت مراجع و تشکیالت قضایی، غیرقضایی و شبه بین 
و جغرافیای حوزه که می ۀ  موجود و موقعیت و محدود  ارجاع بجا  تواند در تشخیص دادگاه صالح و 

ها و متهمین بازداشتی به دیگر پرونده   ۀ روی وانتقال بی ع باشد؛ تا از نقل ها مؤثر باشد، مطل قانونی پرونده 
 های احتمالی پیشگیری به عمل آورد.مناطق و سایر عوارض و آسیب 

طرفی خود را حفظ  ها، استقالل و بیدار باشد و در ارجاع پروندهمدیر ارجاع باید رازدار و امانت
اد عمومی و اطمینان اصحاب دعوا به دستگاه قضایی فراهم کند.  ای رفتار نماید که اعتم کند و به گونه

مداری اسوه و الگو باشد و نسبت به اعمال نفوذ و توصیه  مندی و قانون مدیر ارجاع بایستی در قانون 
تنها، به سفارشات ناروا توجهی نکند  ای برخوردار باشد. نهالعادهپذیری از حساسیت فوقو توصیه

نحو ین صفت رذیله به دور باشد و از تهدیدات و فشارهای غیرقانونی بر مجموعه، بهبلکه خود نیز از ا
برای درک   و  آورد.  به عمل  را  قانونی الزم  از قضات مستقل و شجاع، حمایت  و  ممکن جلوگیری 
مراجع  صالحیت  تشخیص  و  قانونی  عنوان  با  آن  تطبیق  و  جرم  موضوع  سریع  احراز  و  صحیح 

باشد و از   مندهای علمی و عملی الزم بهره ستنباط و شم قضایی و قابلیتکننده از قدرت ارسیدگی 
نظر علمی و اطالعات حقوقی، سرآمد مجموعه باشد و از این جهت دچار روزمرگی نگردد تا در 

ها به  هدایت و مدیریت قضایی و مشاوره به همکاران و انتخاب و ارجاع مناسب و تخصصی پرونده
دگی به  مراجع صالحه وا نماند و با آگاهی از آمار موجودی شعب و سرعت و دقت دادرسان در رسی 

کار گیرد تا در  هویژه در مواردی که مستلزم رسیدگی خارج از نوبت است، دقت خود را بهها، ب پرونده
 ها خللی وارد نشود. فرآیند دادرسی 

مقام ارجاع نباید از اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور به دور باشد و عالوه  
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از شم سیاسی   بایستی  قضایی،  داشتن شم  و هیجانان  بر  در جریانات  تا  باشد  برخوردار  نیز  کافی 
ها قرار نگیرد و با  سیاسی و هیاهوهای حزبی و جناحی خود را نبازد و تحت تأثیر تهدیدات و تطمیع 

های مخالف و معاند و محارب، مراقبت نماید تا در ارجاع  شناخت نسبی از جناح و احزاب و گروه
راجعات مکرر و تجمعات غیرقانونی، صالبت و تقوای سیاسی  های مطروحه، بازی نخورد و مپرونده

تردید مقام ارجاع بایستی از چنان شهامت و شجاعتی برخوردار باشد  الشعاع قرار نگیرد. بیاو، تحت
های حزبی و جناحی و اقدامات و تهدیدات گروهک های ضدانقالب و مجرمان خطرناک  که واکنش

)امیری  نسازد  مرعوب  را  در  (  1395،  او  و  باشد  داشته  دادرسان شناخت کافی  نفس  از سالمت  و 
اصحاب پرونده، نسبت به شعبه و دادرسی   یبجا   ۀورزی یا دغدغمواردی که بیم اعمال نفوذ یا غرض 

بی لیکن چنانچه  نباشد  دادرس  رد  موارد  از  دارد هرچند  قرار  وجود  اتهام  مظان  در  دادرسان  طرفی 
البدل به شعبه یا در صورت تنوع شعب،  دارد، با معرفی دادرس علیمی  ها را به تکلف وا گیرد و آنمی 

از ارجاع به آن شعبه احتیاط کرده و بعد از واگذاری پرونده، به جز در مواردی که قانون تجویز کرده  
ها،  طرفی قضات در رسیدگیهای مرجوعه اجتناب نماید و به استقالل و بیاست، از اخذ پرونده

گاه به منظور جلوگیری از رسیدگی    ر باال بردن شأن و منزلت آنان دریغ نورزد و هیچاحترام بگذارد و د
انتقال و جابهای خاص توسط دادرسان، به حربهبه پرونده جایی دادرسان متوسل های غیرقانونی و 

پذیر و دلسوز عمل نماید و مراجعات  االجل در ارجاع، مسئولیتقانونی فقدان ضرب  نشود و از خأل
ها باز ندارد و سختی کار او را به ستوه در  ی مردمی و تراکم کاری، او را از مطالعه اجمالی پروندهباال

( و سرخورده و ناامید نگرداند. با نگرش عمیق به وضع موجودی  577:  1379نیاورد )نهج البالغه،  
بر بودن مانآمار شعب، از حیث حجم و نوع جرائم و میزان مجازات و استعداد شکات و متهمین و ز

صدر دادرسان و موقعیت و حضور آنان    ۀ ها، همواره از سعتحقیقات و صعوبت در رسیدگی پرونده
 در شعبه اطالع حاصل کند و فارغ از هرگونه حواشی، تنها به خدا، قانون و وجدان خود، رجوع نماید.  

 های امر ارجاع ویژگی. ۲-۲
لحاظ ( که در امر کیفری به 1389عادالنه است )الهیاری،  »ارجاع« یکی از ارکان اصلی دادرسی  

ای برخوردار است. العاده ها، از اهمیت و حساسیت فوق سروکار آن با جان، مال، شرف و آزادی انسان 
دار کرده و از در ارتکاب برخی جرائم، از جمله جرائم امنیتی و عمومی که احساسات جامعه را جریحه 

ها را جایز محور، رسیدگی خارج از نوبت، سریع و غیرعلنی آن رویکرد امنیت گذار با  این رو، قانون 
کند. و در چنین اوضاع و احوالی که ای در این باره ایفا می دانسته، امر ارجاع، نقش راهبردی و سازنده 

، العموم دغدغه و سودای برقراری نظم و امنیت در جامعه را در سر دارد و اغلب بر بازداشت متهممدعی 
ها به درستی، انجام نگیرد؛ فرآیند نماید، چنانچه ارجاع و مدیریت قضایی این قبیل پرونده تأکید می 
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 (. 94:  1397،  دادرسی از شکل واقعی و معمول خود، خارج خواهد شد )مهدوی پور و شهرانی کرانی
به ارجاع  کاربرد  به  هرچند  شاید،  و  باید  چنان  آن،  ناملموس  و  نامحسوس  ویژگی  نظر  لحاظ 

ها، در  آید اما نقش محوری و حساس مدیر ارجاع در تنظیم روابط اشخاص و معادالت رسیدگینمی
احساسات   به  توجه  آن است که ضمن  به  ارجاع  مقام  بود. هنر  مؤثر خواهد  بسیار  مواقعی،  چنین 

ق  گاه از حق و حقوق دفاعی متهم غافل نشود و ح   جامعه و تألمات ناشی از این قبیل جرائم، هیچ
(  13: 1395، طرفی و مقدم بر قانون و برتر از آن است )توحیدی و رشیدیبرابری که مبنای اصل بی

های دادرسان و  و در همه حال بر اجرای آن تأکید گردیده را مراعات کرده و با در نظر گرفتن قابلیت
پرونده  از  موضوع  ارجاع،  فرانسه، عمل  در حقوق  نماید.  ارجاع  امر  به  مبادرت  ادارها،    ۀ »ترتیبات 

آن، انجام    ۀداند لیکن به جهت اهمیت ویژقضایی« بوده و از این رو، مستلزم استدالل و شکایت نمی
 (.148:  1396، آن توسط مرجع قضایی مورد تأکید است )رستمی غازانی

باشد  برخالف آن نافذ نمی  ۀدر نظام حقوق کیفری ایران، ارجاع از قوانین آمره محسوب و اراد
(. ارجاع در نظام فقهی و سیاست جزایی اسالم زمانی شأن و  2952  :]د[1388،  )جعفری لنگرودی 

می را  خود  مطلوب  ارجاعکمال  شایستگی شخص  و  بر صالحیت  عالوه  که  صحت  یابد  و  دهنده 
، به منظور تحقق یک  ِاعمال فرآیند ارجاع، اخالص در انجام آن نیز به خوبی احساس گردد. بنابراین 

ارجاع خوب، الزم است که قبل از محول نمودن پرونده به شعبه، تمام جوانب امر و ابعاد موضوع در 
ها، از اوضاع و احوال موجود و مصالح عمومی، اجمالی پرونده  ۀنظر گرفته شود و عالوه بر مطالع

ها و  و پیامدهای ناشی از رسیدگی   بار جرم دیده و بزهکار غافل نگردد و کیفیت نسبی آثار زیان زیان
نقش پیشگیری در جرائم معطوف نظر قرار گیرد و با توجه به تخصص شعب و معیارهای قانونی و  

 عرفی، امر ارجاع به عمل آید. 
دادرسی مع  اصول  از  دادرسی،  فرآیند  در  ارجاع  مقررات  آیا  که  است  سؤال  این  جای  الوصف 

 ۀ گیرد؟ و آیا تشریفات دادرسی مصرحه در تبصر درسی قرار می تشریفات دا   ۀ شود یا در زمر محسوب می 
قانون آیین دادرسی کیفری، به یک معنا است   464  دۀ، با اصول دادرسی مقرر در بند »ب« ما   455  ۀ ماد 

اعتباری آرا را یا از تعبیر متفاوتی برخوردار است؟ و اصواًل رسیدگی بدون ارجاع، نقض دادرسی و بی 
باشد؟ از آنجا که در قانون، تعریف روشنی از اصول و تشریفات دادرسی ر در مقام نمی در پی دارد یا مؤث 

ارائه نکرده و مرز این دو را مشخص ننموده است؛ علمای حقوق نیز دیدگاه یکسانی در این باره ندارند. 
و برای »اصول   ها، نظر دارند.ای نیز بر متفاوت بودن آن برخی معتقدند که این دو به یک معنا بوده و عده 

اند و نقش راهبردی اصول دادرسی را دادرسی« چهار ویژگی؛ دائمی، کلی، ارزشی و انتزاعی ذکر نموده 
( و اصول دادرسی 129:  1385،  اند )محسنیترین خاصیت آن، بر شمرده در مقام اجرای قوانین، از مهم 
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به ریشه  بنیادی را  تعریف   ترین مقرراتی که در یکترین و اساسی دارترین،  باید رعایت شود  دادرسی 
ها، موجب از ها باعث پایندگی و دوام و نبود آن ( که وجود آن 80:  1398،  اند )زاهدی و سرگزیکرده 

( و تشریفات دادرسی 360:   1394  ، نژادگردد )باقری هم گسیختگی حیات دادرسی و مشروعیت آن می 
ندارد )عبده  ایرا دسته  تأثیری در احقاق حق  دانسته که  قواعدی  و مقامات 7:   1383  ، از اصول و   )

ها توجه جلسه رسیدگی و در تمام مراحل دادرسی و مراجع قضایی به آن   ۀ قضایی باید در جریان ادار
اهمیت باال که عدم رعایت   ۀ ( و به دو قسم، تشریفات الزامی و با درج186:   1397،  نمایند )رحمدل 

شود و تشریفات اختیاری که چنانچه رعایت نشود، به اساس و بنیاد دادرسی ن موجب نقض رأی می آ 
 (.86:  1398،  اند )زاهدی و سرگزیکند، تقسیم کرده ایرادی وارد نمی 

اصول بنیادین دادرسی قرار گیرد؛ چه آنکه با ویژگی کلی و دائمی خود، در  ۀ »ارجاع« در زمر  ۀ نهاد
ها، نقش دادرسی، به عنوان مقدمات رسیدگی، در راهبرد مدیریت قضایی پرونده هر مرحله از مراحل  

عقلی برقرار بوده  ۀ دادرسی، مالزم  ۀ المقدم ی اساسی دارد و میان دو حکم شرعی مقدمه امر ارجاع و ذ 
 294:  1378،  وجوبی )مظفر  ۀ وجودی است نه مقدم   ۀ الواقع، موضوع ارجاع برای دادرسی، مقدم و فی 

کننده را مخدوش از این رو، نادیده گرفتن اصل ارجاع در قضاوت، صالحیت دادرس رسیدگی (.  371و  
به درجه   ۀ و زنجیر  آن،  از  و تخلف  را قطع خواهد کرد  فرآیند دادرسی  و سلسه  از اهمیت قضایی  ای 

 اعتباری رأی صادره را در پی خواهد داشت.برخوردار است که نقض دادرسی و بی 
 معیارهای ارجاع  .۲-۳

بر سیاست، »مدیرمداری« است و ضابطه،   مبتنی  ارجاع«  »امر  ایران،  نظام حقوق کیفری  در 
قضایی ندارد؛ هرچند چنین رویکردی، به دلیل اینکه مقام ارجاع را درگیر   ۀنقش چندانی در این زنجیر

دهد، در جلب رضایت کند و زمان کمتری را به خود اختصاص می تشریفات و ارزیابی ضوابط نمی 
سریع شهروندان و اجرای فوری عدالت مؤثر است لیکن در مقایسه با ارجاع مبتنی بر ضابطه و قانون 

حوصله و تطبیق و بررسی موضوع است، با عدالت، سازگاری بیشتری دارد؛ زیرا    که نیازمند صبر و
( و نظارت  343: 1939 ،دارد« )فلچرعدالتی را از میان بر می»اجرای قانون، درگذر زمان، خطر بی

الیه را نیز  شود و دادرسان مرجوع ها میبر رفتار مقام ارجاع را تقویت و مانع تمرکز قدرت و فساد آن 
 بخشد. پذیری مصونیت میاتهام سرسپردگی و مخاطرات توصیه و توصیه از

 معیارهای قانونی. ۲-۳-۱
های تضمینی خود و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در گذار، با بازنگری از سیاستقانون 
»تخصص« و »ترّتب« در دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر،    ۀ، و تصریح به دو ضابط1392سال  

مند نمودن سیستم ارجاع برداشت. دیوان عالی به عنوان باالترین مرجع  مهمی در جهت نظام   گام
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قابلیت  از  که  است  دادرسانی  بر  اصواًل مشتمل  قضایی کشور،  تجربعالی  و  و عملی    ۀ های علمی 
های الزم به این مجموعه کاری بیشتری نسبت به سایر مراجع قضایی برخوردار است و پس از آزمون 

دادرسیمی راه   نتایج  رو،  این  از  دغدغیابند.  معمواًل  و  نداشته  فاحشی  تفاوت  مرجع،  این  در  ۀ ها 
های قضایی به  لحاظ حساسیت جایگاه و کیفیت طرح پروندهکمتری از این حیث وجود دارد اما به

ذار گها، قانونیند در ترتب رسیدگی ااتفاقات ناخوش  ۀعنوان آخرین مرحله از مراحل دادرسی و سابق
ین دادرسی کیفری، بعد  ی قانون آ  448  ۀرا بر آن داشت تا به وضع نابسامان موجود پایان دهد. در ماد

ای  ، اشاره 465ۀ  »شعب« در دادگاه تجدیدنظر پرداخته است که در ماد  ۀ»تخصص« به ذکر واژ  ۀاز واژ
ب را  ابهاماتی  لفظی،  چنین  اطالق  و  عموم  قید  است.  واژهنکرده  از  منظور  آیا  که  آورده    ۀ وجود 

یک از   »تخصص« در این ماده، »تخصص شعب« از حیث کیفری و حقوقی است یا تخصص هر
 گیرد؟ ها را هم، در بر میاین رشته

تخصصی نمودن   ای منوط به تخصص دادرسان آن شعبه است و تردید، تخصص هر شعبهبی
الواقع تخصص شعب در رسد و فیشعب بدون در نظر گرفتن تخصص قضات آن، موجه به نظر نمی

این قانون که شعب دیوان عالی کشور را به   471  ۀیابد. طبق مادپرتو تخصص دادرسان آن تجلی می
ه حسب  ه و نیز آراء اصراری کرویوحدت  شعب کیفری و حقوقی تقسیم نموده است و اصدار آراء

های حقوقی و کیفری از رسالت ذاتی این مرجع برشمرده است، در بادی امر،  تخصص کمیسیون
استنباط می واژچنین  با    ۀشود که  لیکن  دارد  اختصاص  و حقوقی  دو بخش کیفری  به  »تخصص« 

به ماد آیین   566  ۀعنایت  تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب    ۀشیو  ۀنامقانون مرقوم و 
گردد و تخصصی شدن هریک از شعب بر تری از این واژه اقتباس می عنا و مفهوم عام م 28/2/1398

تخصصی شعب دادسرا و    ۀنامگیرد و در حال حاضر که آییناساس نوع جرائم و دعاوی را در برمی 
نوع جرم تصویب و ابالغ گردیده، دادرسان هریک از شعب کیفری نیز بر    12دادگاه کیفری بر حسب  

»شعب«    ۀشود. بنابراین ذکر واژها هم، بر این اساس به شعب ارجاع مینصوب و پروندههمین مبنا م
بندی شعب به کیفری و حقوقی و  »تخصص« تفاوت و تأثیر در این رابطه نداشته و تقسیم  ۀ بعد از واژ

های موضوع جرائم حتی اختصاصی شدن هریک از انواع شعب کیفری به منظور رسیدگی به پرونده 
مخ و  مواد  تدوین  لیکن  است  داشته  وجود  کشور،  عالی  دیوان  در  دیرباز  از  و...  قتل  قاچاق،  در، 

آیین تأخیر  با  نقل  566  ۀماد  ۀتبصر  ۀنامتصویب  قانون  ماندن  و مسکوت  وانتقاالت قضات،  مزبور 
به نظر می انسجام عملی و اسلوب خاصی در احراز تخصص و جانمایی دادرسان  چنین  رسد که 

به چه نحو و طی چند سال وجود نداشته ب اینکه چگونه و  از  مبتدیان منصب قضا،  اشد و معمواًل 
توانند حائز تخصص مطلوب شوند کماکان حیران و بالتکلیفند و چنین متصور است که »اراده«  می 
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قابلیت و  خدمتی  سنوات  و  تجربه  از  احراز  بیش  در  اعتبار  مناط  و  مالک  اخالقی،  و  علمی  های 
 شعب کیفری یا حقوقی باشد.  تخصص و فعالیت در

باالتری قرار داشته و متشکل از شعب    ۀدادگاه تجدیدنظر نیز که نسبت به مراجع بدوی در درج
حقوقی و کیفری است، به منظور تجدیدنظر از آراء مراجع حقوقی و کیفری و رسیدگی توسط دادرسان  

های  صراحت از »تخصص شعب« نام برده تا از این طریق، مانع ارجاع پروندهرشته، به  متخصص هر
بالعکس شود یا  امر حقوقی  در  به دادرسان متخصص  قانونکیفری  گذار  . رویکردی تخصصی که 

های عمومی و انقالب  قانون تشکیل دادگاه 4 ۀسابقًا چندان حساسیتی بدان نداشت و حتی طبق ماد 
اجاز1373مصوب   پرونده  ۀ ،  پروندهارجاع  و  حقوقی  به شعب  کیفری  به شعب  های  حقوقی  های 

تبصر به  باتوجه  نیز  کماکان  اگرچه  بود؛  داده  ضرورت  حسب  را  آیین    296  ۀماد  3  ۀکیفری  قانون 
های کیفری استان و عمومی جزایی به دادگاه  که صرفًا به تبدیل دادگاه 1392دادرسی کیفری مصوب 

های عمومی و انقالب،  قانون تشکیل دادگاه  4  ۀکیفری یک و دو پرداخته، ابهاماتی را در عدم نسخ ماد
ار داده است. از این رو معیار تخصص شعب  ای از ابهام قرپدید آورده و »ارجاع تخصصی« را در هاله

در دادگاه تجدیدنظر، صرفًا اختصاص به شعب حقوقی و کیفری ندارد و با وجود اهمیت موضوع و 
اجرای خاصی که  ورود مقنن به این حوزه، اهتمام چندانی نسبت به این امر صورت نگرفته و ضمانت

 ارجاع نماید، تعیین نکرده است.  گویی به کیفیتبتواند مقام ارجاع را ملزم به پاسخ
ها« از دیگر معیارهای  »تخصص شعب« در امر ارجاع، مالک »ترّتب پرونده  ۀ عالوه بر ضابط

تجدیدنظر محسوب می و محاکم  دیوان عالی کشور  در  قانونقانونی  بدوی، شود.  مراجع  در  گذار 
توان  برخی از مواد قانونی، می   صراحت به چنین امری در قانون نپرداخته است اما به طور ضمنی دربه

ین دادرسی کیفری  ی قانون آ  450  ۀو بند ب ماد  235  ۀیک ماد  ۀچنین سیاستی را احراز نمود. در تبصر
  ۀالواقع، »ترّتب« در فرآیند ارجاع را به عنوان یک ضابط ها، فیرسیدگی خارج از نوبت پرونده  ۀ با اجاز

ست و به تحقیق؛ عدالت و منطق حقوقی نیز ایجاب غیرقابل انکار و اصول مسلم حقوقی پذیرفته ا
شوند و ضرورتی به رسیدگی هایی را که در زمان زودتری به محکمه ارجاع و واصل میکند؛ پروندهمی 

»دستورالعمل    3و    2ها وجود ندارد، در اولویت رسیدگی قرار گیرند و طبق مواد  خارج از نوبت آن 
ادل  و  اطالعات  اسناد،  از  مصوب  ندهپرو  ۀحفاظت  قضایی  بایگان   1385های  قضاییه«  قوه  رئیس 

 ها هستند. شعب مراجع بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور موظف به ثبت پرونده
ها در سیستم  ها، زمان وصول و ثبت آندر دیوان عالی کشور مالک »ترّتب« در ارجاع پرونده
قانون  466 ۀ ها تجویز شده و طبق مادآن رایانه است و به غیر از مواردی که رسیدگی خارج از نوبت 

ها،  ین دادرسی کیفری، تشخیص چنین امری با مقام ارجاع است، واگذاری خارج از نوبت پرونده ی آ
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را در پی دارد. هرچند بررسی و نظارت در این باره،    طرفیتخلف از قوانین موضوعه یا خروج از بی
با تکّلف و صعوبت خاصی همراه است و چنانچه در رسیدگی به تخلفات انتظامی، نسبت به بررسی  

آزمایی امر ارجاع پرداخته شود، که البته تا به حال هم، مرسوم و معمول نبوده؛ نه تنها دون  یو راست
وان و تجدیدنظر تلقی و مستلزم صرف وقت و هزینه خواهد بود  دی  ۀرتبشأن و منزلت قضات عالی

های انتظامی را هم فراهم خواهد آورد و این سؤال را  داری در رسیدگی سوءجریان و جانب  ۀبلکه شبه
در اذهان تداعی خواهد کرد که چرا و به چه علت مراجع نظارتی درصدد بررسی و کشف تخلف از  

ن رو جز در مواقع بازرسی و ارزیابی عملکرد مقام ارجاع و در موارد  از ای  .اندچنین مقامی برآمده 
بررسی صحت   در  کنکاش  انتظامی،  شکایت  و  گزارش  مواقع  در  یا  حساس  و  حاد  سقم  و  خیلی 

اجمالی برای    ۀ ها و لزوم مطالعپرونده  ۀموضوع ارجاع را ممتنع کرده است و از سوی دیگر حجم وارد 
ها و تعیین مناسب شعب و ترتیب  لزوم خارج از رسیدگی بودن آن   تشخیص و تطبیق موضوع و بررسی

پرونده  ثبت کل  تناوب زمان  با  ارجاع و منطبق  فیزیکی آن صدور دستور  ارسال  به شعب و  ها و  ها 
های وارده به  پرونده  ۀتوان چنین ادعا نمود؛ که کلیپیچیدگی بررسی موضوع را دشوار ساخته و نمی

الیه تحویل و در آنجا نیز بر همین شوند و به شعب مرجوعکل و ارجاع میدیوان، در یک زمان ثبت  
شوند. بدیهی است  زمان نیز رسیدگی و مختومه میگیرند، هممنوال، تحت نظارت و رسیدگی قرار می 

های قضایی و حضور دائم در محل  ها و تعداد دادرسان و قابلیتکه هر شعبه، از حیث آمار پرونده 
نویسی و تهیه و تنظیم آن و سایر عوامل  ادمان بر عوامل دفتری و مراعات در گزارشکار و کیفیت پ

ها متفاوت خواهد بود اما با وجود این، چون »ارجاع تناوبی« مانع از معوق گذاشتن مؤثر در رسیدگی 
پرونده  از  بالدلیل  پیشگیری  و  دادرسی  تضمین  در  حدودی  تا  خود  امر  همین  شد،  خواهد  ها 

بازرسیهای اآسیب پیامد مثبتی داشته است. اگرچه عماًل نظارت و  های انتظامی تاکنون ین حوزه 
نسبت به دیوان عالی کشور به اجرا در نیامده و تداوم چنین رویکردی، ارزیابی امر ارجاع را ناکام و  

 ای را خنثی خواهد کرد. کارآیی تعیین هر نوع ضابطه
 معیارهای عرفی. ۲-۳-۲

ضابط دو  بر  شاخص  ۀ عالوه  دو  »ترّتب«،  و  »تخصص«  یعنی    ۀقانونی  عرفی؛  اساسی  و  مهم 
ها و احراز »صالحیت« محاکم و شایستگی دادرسان ها« و آمار موجودی آن معرفت نسبت به »پرونده

طرفانه و کارآمدی نظام قضایی کشور دارد.  ای در تضمین دادرسی بی شعب، نقش مؤثر و سازنده
اجتهاد    ، بینایی،  ذکوریت  ، طهارت مولد  ، عدالت  ، ایمان  ، اسالم   ، بلوغ   ، شرایط قضاوت و توجه به عقل 

( و صفات قاضی یعنی مؤمن، عادل، عالم، متفرس،  245:  1370  خمینی، و ضبط و قدرت حافظه )
(، و علم و اطالع به وظایف 22:  1362،  حاذق، پاکدامن، شجاع، صبور، حلیم )محمدی گیالنی 
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پرونده  احوال  و  اوضاع  و  ومحوله  درج  ها  و  جرم  موضوع  و  بودن    ۀنوع  و سنگین  و سبک  اهمیت 
ا و آگاهی از وضعیت اعتقادی، اخالقی، علمی، مدیریتی و نظارت بر  ه ها و میزان آمار آنپرونده

  ۀ های است که در فرآیند ارجاع مؤثر بوده و مانع افزایش سیاهدادرسان، از جمله مؤلفه  ۀکارکنان شعب
پرون انباشت  تراکم و  از  دهآمار و  امتناع  قرار  قرار عدم صالحیت و  نامناسب، صدور  ها و رسیدگی 

شود. دادرسی و سرگردانی و نارضایتی شهروندان از دستگاه قضایی می  ۀرسیدگی دادرسان و اطال
های دادرسی از سوی مقام شاخصه  ۀپرونده و مالحظ  ۀو عدم مطالع  تصادفیبدیهی است، ارجاع  

ای به  های علمی و عملی دادرسان، چندان لطمهرایط و توانمندی ارجاع، در صورت فراهم بودن ش
نمی وارد  عدالت  شعباجرای  و  میمرجوع  ۀسازد  را  الیه  نقیصه  این  قانونی،  تصمیم  اتخاذ  با  تواند 

برطرف نماید و تا حدودی، از مخاطرات احتمالی جلوگیری نماید؛ هرچند پس از گزینش و دریافت  
از سوی »دادگاه عالی رسیدگی به صالحیت قضات«، حکم قطعی بر رد    ابالغ قضایی، تا زمانی که 

 صالحیت دادرسان صادر نشود، اصل بر صالحت قضایی آنان خواهد بود.
جمع که  است  بازپرواضح  یک  امر،  این  به  رسیدگی  و  ادله  خود    ۀآوری  به  را  خاصی  زمانی 

الحیت قضایی به بسیاری از  دهد و در این فاصله، امکان قضاوت و رسیدگی بدون صاختصاص می
آزمایی در این باره، درصد قابل توجهی را آمار این ها فراهم بوده و چه بسا با کنکاش و راستیپرونده

لحاظ محرمانه بودن فرآیند رسیدگی و ابالغ آراء، اقدامی  ها به خود اختصاص دهند که بهقبیل پرونده 
ها و حتی محکومیت مقام ارجاع نیز از طرح پروندهگیرد و  ها صورت نمیدر جهت احقاق حق آن 

ها، با خبر نشده و کماکان به امر ارجاع به این قبیل قضات بپردازد؛ رویکردی که با روح عدالت و  آن 
 گذار در تغایر و تعارض است. سیاست تضمینی قانون

میبی ایجاب  قضایی  مسلم  عرف  شرایطی،  چنین  در  عمل  شک،  به  الزم  احتیاط  و کند،  آید 
از ارجاع پرونده حتی ب المقدور  دار خودداری شود و به  های مهم، به قضات مسئلهویژه پروندههها، 
های قضایی دچار مشکل  ای تدبیر نمود که هم شأن قضایی قضات محفوظ بماند و هم رسیدگیگونه

، از انتظارات  نشود. بنابراین، توجه به هنجارهای ارجاع، امری ضروری است و اهتمام در این باره
آرمان و  و جامعه  اعمال  بودن  قانونی  بر  صرفًا  گذشته  »در  آنکه  چه  است؛  قضایی  دستگاه  های 

تأکید می  مربوط  مقررات  و  قوانین  در  مقرر  قواعد  و  تشریفات  رعایت  از حیث  اما تصمیمات  شد 
 (. 138: 1397، کارآمد خدمات قضایی تمرکز شده است« )تنگستانی  ۀامروزه بر ضرورت ارائ

گردد و مسائل قضایی نیز فارغ از این حلقه  اصواًل هر تکلیفی در اسالم با علم و یقین محقق می
)مغنیه ب30:  1404،  نیست  و  حساسیت  ه(  و  دقت  ظرافت،  تخصص،  نیازمند  امر  این  آوردن  جا 

اداری فوق  و  امر شکلی  پرونده یک  ارجاع و محول نمودن  العاده ای است. هرچند صدور دستور 



 ۱۴۰۰تابستان  /  یکصد و چهاردهممارۀ / ش هشتاد و پنجم دورۀ /                                  

 

۴6 

به   .دهدالواقع نوعی قضاوت و بخشی از فرآیند دادرسی را تشکیل می اما چنین تصمیمی فی است  
ابالغ دادرسی باشد؛ چه آنکه این مقام ارجاع است که تصمیم  دارای  همین دلیل، کارگزار آن باید  

ا چه  ای یا دادرسی با چه تخصصی و قابلیتی و ب، به چه شعبهایای با چه ویژگیگیرد؛ چه پروندهمی 
شودشاخصه محول  قضاوت    .ای  عملیات  که  است  او  فرمان  به  شومی  شروعبا  عدالت  چرخ  و  د 

رفتار    ۀها و نحوآید و در مقاطع و مسائل قضایی مطروحه نسبت به کم و کیف رسیدگی حرکت درمی
ها  پردازد. بنابراین معرفت اجمالی از پرونده و عملکرد قضات و جانمایی دادرسان به ایفای نقش می

و موضوع مطروحه، شغل، سمت، جنسیت، سن و سال و شخصیت و سوابق محکومیت و طرح 
ها و تعداد معاونین و شرکای جرم،  های متعدد جریانی متهمین و در بازداشت بودن و نبودن آنپرونده

در  ثر در اجرای قواعد تعدد و تکرار بزه و سایر ضوابط و مقررات دادرسی، تأثیر بسزایی ؤاطالعات م
ها و  ها و حجم آنپرونده   دها داشته و حتی آگاهی از حیث زمان وصول و تعداد جلکیفیت رسیدگی 

آمار وارده و موجودی شعب، در انتخاب شعب و مراجع صالحه و رسیدگی توأمان به اتهام شرکای  
ها و ارزیابی های مطروحه و تسریع در فرآیند دادرسیجرم و معاونین در شعب واحد و تجمیع پرونده

گناهی متهمان و دیگر تشریفات و اصول  دالیل و احراز و انتساب بزه به مرتکبان جرم و اثبات بی
 تأثیر نخواهد بود.ناشی از این امر، بی

های عرفی ها و وضعیت آماری شعب، از دیگر شاخصهعالوه بر علم اجمالی نسبت به پرونده
رجاع، شناخت صالحیت دادگاه و شایستگی دادرسان در هنگام ارجاع است. علم و آگاهی از نوع،  ا

دادگاه  تخصص  و  و درجه  ابالغ  و  تخصص  تغییر  و  شایستگی  شعب،  بودن  غیرفعال  و  فعال  ها، 
های مهم و مؤثری است که نباید مدیر  انتقاالت دادرسان و بالتصدی نبودن شعب، از جمله مؤلفه

تواند برای شناخت بهتر دادرسان، معطوف های فراوانی میز آن غفلت نماید. هرچند شاخصهارجاع ا
بازرسی و نظارت و ارزشیابی   ۀنحو  ۀنام»آیین   24  ۀنظر قرار گیرد اما توجه به معیارهای مقرر در ماد

ر حال گیرد، دقضایی نیز مطمح نظر قرار می   ۀرفتار و عملکرد قضات« که در تهیه و تنظیم کارنام
 رسد. حاضر، الگوی مناسبی برای ارجاع به نظر می

از مؤلفه  به دادرسان شعب که نقش برجسته و حیاتی در تضمین یکی  های معرفتی مهم نسبت 
قانون اساسی جمهوری اسالمی   23ها است. در اصل  طرفانه دارد، وضع »اعتقادی« آن دادرسی بی 

هیچ ایران،   و  است  ممنوع  عقاید  را  »تفتیش  عقیده نمی کس  داشتن  صرف  به  و توان  تعرض  مورد  ای 
اجراهای خاصی هم بر نقض آزادی عقیده و بیان در نظر گرفته است. در و ضمانت   مؤاخذه قرار داد« 

جهانی حقوق بشر بر چنین ممنوعیتی   ۀ اعالمی   19  و   18المللی نیز ازجمله مواد  قوانین و مقررات بین 
فرماید: »آزادی عقیده در (. رهبر معظم انقالب در این باره می 213و    52:  1373  تأکید دارد )مهرپور، 
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گمراهی   ۀ الهی است. اگر کسی عقید   ۀ الهی دارد و حرکت علیه آزادی، حرکت علیه یک پدید   شۀ اسالم ری
فاسدی دارد به جان و ذهن افرادی که قدرت دفاع   ۀکه عقید دارد عیبی ندارد اما اگر قرار باشد آن کس  

: 1377  ای، شود« )حسینی خامنه ها را گمراه کند، اینجا آزادی محدود می ندارند، بیفتد و بخواهد آن 
قانون اساسی و سایر اصول   28و    22تردید دادرسانی که طبق قرارداد استخدامی و اصول  (. بی 29

شوند و قبل از گزینش با اتیان سوگند عهدی، التزام عملی خود ، گزینش می این قانون   23  مرتبط با اصل 
ارزش  و  احکام  به  می را  اعالم  فقیه  و والیت  نظام  به  پایبندی  و  دینی  احراز شرایط های  بعد  و  دارند 

دریافت می  مقام والیت  از  واسطه  با یک  را  قضایی خود  ابالغ  رو حسب استخدامی،  این  از  دارند، 
محول  و   ۀ وظایف  دین  به  مرتدان  و  قانون  به  متعدیان  با  برخورد  سردمدار  بایستی  خود  قضایی 

لحاظ در مقام ساختارشکنان در جامعه باشند و چنانچه از تعهدات و ضوابط مقرر تخطی نمایند، به 
یه، از دو جهت ئ قضا  ۀ امین بودن و انتساب به مقام والیت و دریافت ابالغ قضایی باواسطه از رئیس قو 

فرماید: »ان اعظم شود. حضرت امیر )ع( می اب چنین خیانتی، گناه و جرم بزرگی محسوب می ارتک 
الخیانه، خیانه االمه و افظع الغش غش االئمه؛ قطعًا بزرگترین خیانت، خیانت به مسلمانان است و 

 (.342  : 1379،  بدترین دغلکاری، دغلکاری با پیشوایان دین )والیت فقیه( است« )دشتی 
فرد با خدا بوده و این  ۀقانون اساسی، مربوط به عقاید شخصی و درونی و رابط 23 اصل بنابراین

امر متوجه شهروندان عادی است، نه متولیان و مسئوالن امر. کما اینکه در موضوع ارتداد که مصداق 
هماهنگ علیه اسالم و نظام اسالمی و امنیت فکری و دینی مسلمانان است و به معنای    ۀیک توطئ

بشر، دین و آیین الهی است )نیکزاد،  زندگی    ۀاعتنایی به مقولبرافراشتن پرچم انکار و مخالفت و بی
( چنانچه بدان تظاهر شود، تجاوز به حقوق عمومی محسوب و در تعارض حقوق فرد  18ش  :1388

تبریزی )سبحانی  دارد  ارجحیت  فردی  مصلحت  بر  عمومی،  مصالح  جامعه،  (  48:  1382  ، با 
ها گزارش  اعتقادی آن  ۀ، چنانچه تردیدی در شاخصقضات  الوصف، در هر مرحله از اشتغال به کارمع

درنگ لغو ابالغ آزمایشی و رد صالحیت قضات رسمی را در پی  شود، در صورت احراز موضوع، بی 
اما کافی  امری است الزم،  برای قضاوت،  ابالغ قضایی  بنابراین گزینش و دریافت  خواهد داشت. 

یی کسب نکرده و از این قضا  ۀ نخواهد بود. مسلمًا بسیاری از قضات که امتیازات الزم را از کارنام
قرار می تذکر واقع و تحت نظارت  پوشیده بماند. حیث مورد  ارجاع  از منظر مقام  نبایستی  گیرند، 

غیرت   و  نسبی  حساسیت  و  اعتقاد  از  مرجوعه  موضوع  به  نسبت  پرونده،  دادرس  چنانچه  معمواًل 
پ به  معقوالنه  و  عادالنه  قاطعانه،  نباشد، رسیدگی  برخوردار  دون  روندهقضایی الزم  آنان،  توسط  ها 

، قبح بیشتر موضوع را زایل و سرخوردگی و ناامیدی ایانتظار خواهد بود؛ چه آنکه چنین رسیدگی 
 عوامل مبارزه را نیز فراهم خواهد آورد و امر مبارزه را به شکست خواهد کشاند. 
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ت مطلوب امر  های مؤثر در کیفیمعرفت و شناخت »اخالقی و رفتاری« دادرسان، از دیگر مؤلفه
طرفی، شهامت و شجاعت قضایی و  های اخالقی، استقالل و بی  ارجاع است. میزان تقید به ارزش

برخورد با ارباب رجوع و    ۀاپذیری، رعایت شئون قضایی، نظم و انضباط اداری و رفتاری، نحوننفوذ
ت که قبل  های عرفی اسها، از شاخصهحسن شهرت و سنوات خدمتی، سن و سال، تأهل و تجرد آن

پرونده واگذاری  و  انتقال  به  تصمیم  بیاز  ارجاع  مطلوبیت  در  جرم،  موضوع  با  متناسب  و  تأثیر  ها 
الیه با وضعیت خاص طرفین یا وکالی  نخواهد بود. در جایی که نقاط ضعف دادرسان شعب مرجوع

به گونه م  ۀای است که لغزش و شائبپرونده،  به  پرونده    سائل سوءآلوده شدن دادرسان و اصحاب 
شک  اخالقی و مالی وجود دارد، مدیر ارجاع همواره بایستی در این رابطه، هوشیارانه عمل نماید. بی

های مهم و حساس، به دادرسان غیرمنضبط و نامنظم که  ویژه پروندههها، بارجاع بدون تدبیر پرونده
جام وظایف محوله، و با  نظمی و آشفتگی در اناز حضور به موقع در محل کار، سرباز زده و با بی

آورند مسئوالن را فراهم می  ۀها، موجبات سرگردانی ارباب رجوع و دغدغ زدن معادالت رسیدگیبرهم
 نمایند، ارجاع مطلوبی نخواهد بود. و اصحاب دعوا را ناامید و جامعه را به دستگاه قضایی بدبین می

ها، باید های شناختی است که قبل از واگذاری پرونده»دانش و مهارت قضایی« از دیگر مؤلفه
معطوف نظر مقام ارجاع قرار گیرد. اطالع از سنوات خدمتی و رشته تحصیلی، میزان تحصیالت،  

قانونی، دلسوزی و   ۀمهارت و تجرب منابع  بر مقررات و  قضایی، کمیت و کیفیت عملکرد، اشراف 
عالقه  انگیزه  بیو  باره  این  در  نباید  دادرسان،  کار  به  ارجاع  مندی  است،  بدیهی  دانست.  تأثیر 
های سنگین و فّنی، حساس و نیازمند رسیدگی فوری و خارج از نوبت و در عین حال مستلزم  پرونده

  بۀدقت و سرعت و قاطعیت به دادرسان فاقد تجربه و تبحر الزم و بدون توجه به وضع آماری شع
 الیه، از موفقیت ارجاع خواهد کاست. عمرجو

عالوه بر ابعاد »اعتقادی«، »اخالقی« و »علمی« دادرسان، معرفت و آگاهی الزم مدیر ارجاع  
از وضعیت مدیریت و اعمال نظارت آنان بر عوامل اداری و متصدیان دفتری شعب است. هرچند  

آینده   ۀو شایست  مقنن به این نوع مدیریت قضایی که در انتخاب مدیران توانمند دستگاه قضایی در 
مؤثر است، اهتمام چندانی نداشته اّما به تجربه ثابت شده است که نظارت قوی بر امورات شعب و  

ارباب رجوع و    ۀای در پیشگیری از سوءاستفاد العادهها، نقش فوقمدیریت مطلوب قضایی پرونده
 د. های احتمالی دارانحراف عوامل دفتری و بسیاری از آسیب

 نتیجه 
صدور دستورات آنان به عنوان   ۀکیفیت انتخاب مدیران ارجاع و متصدیان شعب کیفری و نحو

قضایی، نقش ارزنده و راهبردی در تحقق و تضمین »عدالت شکلی و ماهوی« ایفا    ۀبخشی از زنجیر
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ن باره،  کند. فقدان قوانین و مقررات جامع، شفاف و در عین حال منطبق با واقعیات قضایی در ایمی 
مند نبودن کیفیت انتخاب و انتصاب مقام ارجاع، فقدان معیار مناسب در واگذاری ازجمله؛ ضابطه

ها و تبیین نشدن جایگاه موضوع امر ارجاع در فرآیند دادرسی و جهات اعتراض به آراء، قابل  پرونده
تی موجود و فقدان کنترل نبودن ارجاع عملی مبتنی بر معیارهای عرفی با مقررات و مکانیسم نظار

خاص و قوی متناسب ارزیابی عملکرد مقام ارجاع، مسکوت و بالاجرا ماندن سیستم نظارت  ۀ  ضابط
الکترونیکی )سنا( و پیچیدگی خاص بررسی و کنترل فرآیند ارجاع »تخصصی« و »تناوبی« و به طور 

ن عالی کشور از  کیفیت مدیریت و فعالیت شعب دیوا  کلی عدم اجرای بازرسی و نظارت کارآمد بر
 طرفانه در این حوزه است. های تضمین دادرسی بیجمله موانع و آسیب

اختالف سطح علمی و عملی قضات و وضعیت تعهد و تخصص آنان و میزان تراکم کار و آمار  
قضایی، اجرای »سیستم ارجاع  ۀ  ها و نوع و اهمیت جرائم و سایر واقعیات موجود در هر حوزپرونده

ژه در مراجع بدوی را غیرممکن ساخته و اتکاء به دو معیار »تخصص« و »ترتب« در  اتفاقی« به وی
های تجدیدنظر استان را ناکارآمد نموده است. فقدان فرآیند و مکانیسم  دیوان عالی کشور و دادگاه

آموزشی خاص مناسب امر ارجاع    ۀبرنام  نبودمشخص در امر دستیابی قضات به تخصص مورد نظر و  
ست تعاملی درون سازمانی و مؤثر در انتقال به موقع نقاط قّوت و ضعف دادرسان به مدیران و نبود سیا

عوامل  جمله  از  قضات،  صالحیت  در  تردید  موضوع  به  رسیدگی  فرآیند  بودن  نامتعارف  امر، 
شود تا عالوه بر انتخاب صحیح و ثابت مدیران  ارجاع است که پیشنهاد می  ۀ برانگیز در حوزچالش

های بزرگ و کاهش تمرکز قدرت آنان و تعیین ویژه در حوزه هبیین وظایف جامع و فراگیر، بارجاع و ت
حسن انجام کار و محول   امکانات نظارتی بیشتر بر  ۀها و توسعمعیارهای مناسب در انتقال پرونده

بدون دخالت در وظایف قضایی دادرسان و تعریف    ها نمودن رسالت کارآمد و رصد کیفیت رسیدگی 
ها نیز اهتمام الزم  ها، در امر آموزش تخصصی آنمسئولیت نظارتی متصدیان شعب بر دادرسان آن

مراجع   ۀها، از بدو امر و در کلیپرونده   ۀثبت الزامی قانونی کلی  ۀ به عمل آید و با فراهم نمودن زمین
ضرب  تعیین  و  دادسرا  حتی  و  و ضابطهاالبدوی  محدود  بهجل  و  علمی  با  مند  ارجاع،  امر  در  روز 

بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار  ۀنحو ۀنام»آیین 24 ۀگیری از معیارهای ارزیابی مقرر در مادالهام 
شاخص و  قضات«  عملکرد  مادو  در  مقرر  کارنام  4  ۀهای  تنظیم  مصوب  ۀ»دستورالعمل    قضایی 

بهره 24/3/1394 بیشتر مقام «،  را در دریافت   وری  داد و مراجع نظارتی و مدیریتی  ارتقا  را  ارجاع 
های تردید در صالحیت قضات و نقاط  های انتظامی و قضایی و طرح پروندهاطالعات محکومیت

الخصوص  های پیشگیرانه به موقع و مؤثر، علیضعف و قوت عوامل قضایی و اداری و انتقال گزارش
افزایی  توأم با حفظ شأن و رعایت محرمانگی، نسبت به بصیرت های مهم و حساس،  نسبت به پرونده
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آنان را در ارجاع حکیمانه و بیو تقویت قابلیت  ها  پرونده  ۀطرفانها و شم راهبردی مدیران ارجاع، 
وری سیستم الکترونیک قضایی و نظارتی  ا کارگیری فنهسازی مراجع مسئول و بیاری نمود و با چابک
هایی که بنا به هر دلیلی،  ای متناسب، تدبیر شود تا نسبت به پروندههای رایانه»سنا« و اعمال برنامه

ها میسر نگردد و تا  ها نرسیده، جز در موارد استثناء قانونی تعریف شده، ارجاع آننوبت ارجاع آن 
ها، در قبلی، امکان ثبت خارج از نوبت سایر پرونده  ۀبالتکلیف واصل  ۀصدور دستور ارجاع پروند

ضمانت و  نگیرد  قرار  سیستم  کاربر  مجازات  دسترس  با  توأم  خاص  انتظامی  و  قانونی  قوی  اجرای 
حوزه  تمام  در  موضوع  فراخور  و  اداممناسب  در  و  گرفته شود  نظر  در  قضایی  مراجع  و  اجرای   ۀها 

قانون آیین دادرسی کیفری، فراخور نوع    566  ۀ ادم  ۀسیاست تخصصی نمودن شعب، در اجرای تبصر
توسع ایجاد و  به  اقتضائات مطلوب روز جامعه، نسبت  فنی بودن موضوع دعاوی و  های  دادگاه  ۀو 

بندی مند و با زمان کیفری تخصصی اهتمام جدی به عمل آورد و با ایجاد مکانیزم علمی و ضابطه
های قضایی و بازنگری در قانون اعمال نفوذ  تخصص  ها و مناسب و غیرقابل نفوذ در احراز مسئولیت 

فرآیند   مقررات  و  قانونی  مقررات  و  حق  صالحیت    دادرسیبرخالف  در  تردید  به  رسیدگی  دادگاه 
 قضات، گام مهمی در جهت کارآمدی نظام قضایی کشور برداشت. 
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پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  ،رواق اندیشه، «آزادی عقیده و مذهب در اسالم»، (1388) زاد، عباسنیک ▪

 .18 شمارۀ  فرهنگی،
زمینه ساختاری وقوع جرائم قضایی قضات  »،  (1398)  خدادیابوالقاسم  و    قماشی  سعید،  یعقوبی زرینی، محمد ▪

 .107 شمارۀ ، حقوقی دادگستری ۀمجل، «ایران 

 عربی
 .نوید اسالمقم: ، چاپ اول، ترجمه محمد مهدی سازندگی، تحف العقول، (1389)حرانی، ابومحمد  ▪
روح ▪ )خمینی،  یرالوسیله(،  1370الله  ترجمهتحر چهارم،ممح  :،  جلد  همدانی،  موسوی  انتشارات    قم:  دباقر 

 .دارالعلم
 نشر قدس محمدی.  قم: ، چاپ اول، فقه االمام الصادق، (ق1404) مغنیه، محمدجواد ▪

 

 


