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 دهیچک
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 مقدمه
جمع اصل بوده و در لغت به معنای »ریشه و بنیاد« آمده است. مفهوم اصطالحی اصول در   ،اصول

ترین ترین و اساسیدارترین، بنیادیاصطالح اصول دادرسی کیفری نیز قریب به همین معنا است و به ریشه
در دو مفهوم   شود. دادرسی کیفری نیزمقرراتی که در یک دادرسی باید رعایت شود، اصول دادرسی اطالق می 

شود: مفهوم عام و مفهوم خاص؛ در مفهوم عام کلمه، آیین یا تشریفات دادرسی کیفری شامل به کار برده می
کشف جرم، تحقیق و تعقیب آن و دادرسی و اجرای حکم کیفری   ۀترتیبات و قواعدی است که در زمین  تمامی

وضع و مقرر شده است. در مفهوم خاص کلمه، آیین یا تشریفات دادرسی کیفری فقط شامل قواعد و 
های جزایی از زمان صدور کیفرخواست تا تاریخ صدور حکم قطعی در تشریفاتی است که در دادرسی 

 .(۴۴: 139۰، آخوندی) ها باید رعایت شوددادگاه
 هاآناجراهای متفاوتی بر ضمانت گذارقانونهمانند قواعد ماهوی حقوق که ارزش برابری ندارند و  

دهد، ی اعدام یا حبس ابد مورد حمایت قرار میاجرا ضمانتماهوی را با    ۀکند و برای مثال یک قاعدوضع می
نماید، قواعد بینی میمدت پیشبس کوتاهی جزای نقدی اندک یا حاجرا ضمانتدیگر  ۀلیکن برای یک قاعد

های متفاوتی اجراضمانتشکلی حقوق نیز دارای ارزش برابر نیستند. بر این اساس بدیهی است که مقنن 
 برای حمایت از این قواعد نیز برگزیند.

اجراهای معمول برای نقض قواعد حقوق شکلی عبارت است از بطالن دادرسی، مجازات ضمانت
شده توسط قانون آیین دادرسی کیفری بینیه انضباطی خاطی. عدم رعایت تشریفات اساسی پیشخاطی و تنبی

اجرای بطالن و ما ضمانت گذارقانون .(۵2۵: 199۵)دلماس مارتی،  علت بطالن ذاتی دانسته شده است
تجدیدنظر باشد یا فرجام، محدود به مواردی نموده است  ۀرسیدگی در مرحل اینکهنقض رسیدگی را اعم از 

 اعتباریای باشد که موجب بیاهمیت آن به اندازه   ۀکه تشریفاتی نقض شود که اواًل با اهمیت بوده و ثانیًا درج
 شود. رأی 

ت قضات محاکم در شناسایی این فماهیت این اصول را مشخص نکرده است؛ اما باید گ گذارقانون
باید  ،گذاردآن را مبهم می گذارقانون، بلکه طبیعتًا مانند تمام موضوعات حقوقی که ندارندار تام اصول اختی

صادره »مستدل« نخواهد رأی    واال  ؛گیری صورت پذیردمالک و معیاری استخراج شود و بر اساس آن تصمیم
 بود.

ی اجرا ضمانت ماهیت و مالک تشخیص اصول دادرسی که با درخصوصشده ارائهبررسی نظریات 
تواند های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور میدر کنار بررسی آرای دادگاه ،اندبطالن مورد حمایت قرار گرفته

ی  بی آشکار سازد.قضایی محاکم ایران را به ۀعالوه بر تعمیق موضوع، رو  خو

 ی بطالن دادرسی اجراضمانت  .1
ی بطالن دادرسی نسبت به نقض اصول اساسی اقتضا دارد  اجرا ضمانتها و معیارهای اعمال  طرح مالک

 که ماهیت و نظریات مربوط به بطالن دادرسی مورد توجه قرار گیرد.
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 ماهیت بطالن دادرسی  .1-1
اند. ها مورد حمایت قرار گرفتهاجرا ضمانتقواعد آیین دادرسی کیفری نیز مانند قواعد ماهوی به قید انواع  

اجرا است. اصول دادرسی گاه ترین ضمانتو سنگین ترینمهمها، بطالن دادرسی اجرا ضمانتدر میان این 
اند. های کیفری و انتظامی و مدنی مورد حمایت قرار گرفتهاجرای بطالن و گاه به قید ضمانتبه قید ضمانت

. استرتکابی اجرای نقض اصول دادرسی گاه متوجه مرتکب و گاه متوجه عمل ابه عبارت دیگر ضمانت
باشد. چنانچه قانون مقرر کرده بلکه متوجه خود عمل می ؛اجرای بطالن متوجه مرتکب عمل نیستضمانت

معنایش  ،اجرای تخلف از آن را بطالن اعالم کرده باشدباشد عملی به شکل خاص صورت گیرد و ضمانت
اجرای بطالن نسبت به هرگونه است. ضمانت اثربرخالف قانون صورت بگیرد، بیآن عمل  اگرآن است که 

بلکه در مورد تخلفات مهمی است که جوهری و اساسی بوده و مصلحت مهمی را  ؛شودتخلفی اعمال نمی
 .(3۰: 139۰)زراعت،  کندتضییع می

که هرگز   شودمیشده فرض  باطل   یبطالن، مجازات عدم رعایت شرایط اعتبار اعمال حقوقی است و عمل
 ۀشود. دعوای بطالن ادل در قالب دعوای بطالن عمدتًا مطرح می  اجرا ضمانتته است. اعمال این  وجود نداش

ی   گذارقانون  هاآنتحصیلی به علت عدم رعایت قواعد و مقررات، دعوایی است که در   دنبال بهقضایی    ۀو نیز رو
قیقت باید از یک طرف رعایت نفع و منافع اجتماع است. در حبرقراری تعادل و توازن میان منافع اشخاص ذی

درخواست  ۀ اجاز هاآنو در نتیجه به  کردحمایت از منافع اصحاب دعوا تضمین  منظوربهقواعد دادرسی را 
، داد و از طرف دیگر اند، قواعد و اصول دادرسی رعایت نشدههاآن بطالن اعمال و اقداماتی را که در جریان 

با طرح »تئوری بطالن« از عدم رعایت این هنجارها و قواعد دادرسی پیشگیری کرد و مجریان عدالت را به 
 را در معرض بطالن قرار دهد، واداشت هاآن عملکرد  هاآن رعایت قواعد و مقرراتی که ممکن است عدول از 

 .(۷۷: 138۷)تدین، 

مأموران پلیس از رفتار خالف مقررات و موازین   تنبطالن را بازداش  یا اجرضمانتاز جمله اهداف اعمال  
دلیل غیرقانونی، رفتار خالف قانون مأموران در  نپذیرفتنبا این تصور که در صورت  ؛اندقانونی دانسته

 oakst and)  ها به حداقل ممکن خواهد رسید. همچنین حفظ اعتبار نظام عدالت کیفری ها و توقیفتفتیش

Dallin, 1970: 668( از دیگر 2۴۵:  139۵،  مقدمسهیل زادگان و  )مؤذن  ( و پاسداشت حقوق دفاعی متهمان
 عنوان شده است.  اجرا ضمانتاهداف اعمال این 

ق آن به مطلق و نسبی تقسیم میاجرا ضمانت قواعد  برخالفهرگاه رفتاری  :شودی بطالن از حیث متعلَّ
ی اجرا ضمانت، دارای  باشدو مربوط به نظم عمومی    کنداساسی صورت گیرد که از مصلحت عمومی حمایت  

ای که قابلیت گونهبه  ؛کلی باطل باشدباشد. بطالن مطلق به معنای آن است که عمل، ذاتًا و بهبطالن مطلق می 
دادگاه، صالحیت ذاتی، قواعد مربوط به اصالح نداشته باشد. قواعد اساسی مانند قواعد مربوط به تشکیل 

بطالن  ،در مقابل  ؛موجب بطالن مطلق است هاآنقواعد اساسی دانسته شده که نقض  ،تعیین قاضی تحقیق
تر از اهمیت بطالن مطلق دارد و بنابراین اهمیتی پایین .ی تخلفات اساسی و مهم نیستاجرا ضمانتنسبی 



 1۳۹8پاییز  / 10۷مارۀ / ش 8۳دورۀ  /                                                

 

82 

در صورتی اعمال  اجرا ضمانت. این کندکه مصالح خصوصی اشخاص را نقض  باشدمربوط به قواعدی می
کرده و از ابطال عمل   پوشیچشمتوانند از حق خود  و ایشان می کنندنفع آن را تقاضا  شود که اشخاص ذیمی

 .(۴۴: 139۰)زراعت،  نمایند نظرصرف
یباری و باقری تقضایی،) گلدوس ۀی عدم قبول یا عدم پذیرش اعمال یا ادل اجرا ضمانت : 1392نژاد،  جو

ی اجرا ضمانتهای مشابه اجرا ضمانت( از جمله 31: 139۰)زراعت،  ی سقوط عملاجرا ضمانت( و ۷۴
را به همراه دارد. در حقیقت اعمال یا اسنادی که کارایی و اثر خود را  اجرا ضمانتبطالن است و آثار این نوع 

اند، قابلیت ارائه ندارد و چنانچه بر اساس که اساسًا به وجود نیامده ای رفتار شوداند یا به گونهاز دست داده
 تصمیماتی اخذ شده باشد، تصمیمات مزبور نقض خواهد شد. هاآن 

 نظریات بطالن دادرسی . 1-2

بودن عدول کرده باطل دانسته و گاه از باطل  صراحتبهگرفته را گاه عمل صورت ،در مواردی گذارقانون
کلی از این حیث که آیا قانون باید موارد بطالن را مشخص کند یا  طوربهو در بسیاری موارد تصریح ندارد. 

 :پنج نظریه وجود دارد ،خیر

دهد که بطالن زمانی رخ می  ،شکلی یا الزامی مطلق مشهور است بطالن ۀنخست که به نظری ۀدر نظری
مقرراتی را برای  گذارقانون. مبنای این نظریه چنین است که تخلف شود فری هر یک از مقررات اجرایی کیاز 

، اهمیت فراوانی داشته گذارقانون پس اجرای این مقررات از دیدگاه  ؛دادرسی کیفری وضع کرده و هدفی دارد
هرچند در ظاهر مخالفت   ،، عملش باطل استکندعمل    هاآنای که اگر کسی برخالف تمامی  گونهبه  ؛است

یعنی شکل قانونی  ؛زیرا شکل قانون مبنای آن است  ؛نامندبا آن مقررات، مهم نباشد. این نظریه را شکلی می
 برای اقدامات دادرسی اهمیت زیادی دارد و ما باید مقید به اجرای مقررات به همان شکل قانونی باشیم.

یعنی هر موردی   ؛بینی شده باشدشود که در قانون پیشن میدی حکم به بطالردوم فقط در موا   ۀبنا بر نظری
وگرنه صرف مخالفت با  کردباید حکم به بطالن  ،، مخالفت با مقرراتی را موجب بطالن بداندگذارقانونکه 

حصری  ،گیردمقررات موجب بطالن نخواهد بود. پس موارد بطالن اقداماتی که خالف قانون صورت می
ماهیت یا  اینکهبدون  ،قانونی دارد. این نظریه نیز به شکل و ظاهر قانون توجه دارد است و نیاز به تصریح

اواًل  :عبارتند از ،بودن آن اهمیت داشته باشد. دالیلی که برای اثبات این نظریه مطرح گردیده استجوهری 
ترین واکنش ی بطالن آخرین و شدیداجرا ضمانت ی گوناگون دارد و اجرا ضمانتتخلف از مقررات قانونی 

پس  ؛کردن اقدامات اجرایی دادرسی، تبعات سنگینی داردثانیًا باطل  ؛باشد. پس باید در قانون بیان گرددمی
خود  ،تواند موارد بطالن را تشخیص دهدد و بهترین مقامی که میهاانتوان آن را به تشخیص قضات ونمی

باالیی از اهمیت  ۀیک در درجاست و کدام ترمهمیک از مقررات داند کدامزیرا او بهتر می  ؛است گذارقانون
شود و از نظر ای میموجب جلوگیری از تشتت آرا و اظهارنظرهای سلیقه  گذارقانونبینی  ثالثًا پیش  ؛قرار ندارد

یگر را ای از موارد حکم به بطالن نموده و موارد ددر پاره  گذارقانونرابعًا  ؛ترین راه استعملی نیز مناسب
 موارد را نیز روشن کند. ۀتوانست تکلیف بقیدر حالی که می ؛مسکوت گذاشته است
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تشخیص  گذارقانونمنتها  است؛سوم مالک بطالن مخالفت با مقررات اساسی و جوهری  ۀبنابر نظری
لی های شکمراجعه به مالکجای  بهقضات قرار داده است. قضات برای این تشخیص،    ۀاین موضوع را بر عهد

نمونه مقرراتی که برای تضمین حقوق دفاعی متهم وضع  عنوانبه ؛های موضوعی توجه کنندباید به مالک
 1۴/۰2/1393مورخ  288/93/۷ ۀ مشورتی شمار ۀباشد. نظریشده است، مقررات ماهوی و جوهری می

جزء اصول  ،اندحفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوی مقرر شده  منظوربهرعایت مواعد قانونی را به این دلیل که  
 است،داند. اشکالی که متوجه این نظریه  را منصرف از تشریفات دادرسی می  هاآندادرسی به حساب آورده و  

نمونه آیا مقرراتی که برای  عنوانبهها و هدف وضع مقررات است. تشخیص مقررات اساسی و مالک ۀنحو
است   ترمهمشود،  مشورتی فوق دیده می   ۀکه در نظری  همان طورمصلحت عمومی یا حقوق دفاعی وضع شده  

احضاریه به متهم موجب بطالن تصمیم دادگاه   ۀمصلحت اشخاص و حقوق دفاعی متهم؟ آیا عدم ابالغ برگ یا  
)زراعت،  شوددانسته و موجب تنوع تصمیمات می معتمدا قضات ر ،؟ این نظریهشودمیدر غیاب متهم 

139۰ :۴۰) . 
ی بطالن، زمانی مفهوم اجرا ضمانتشود که کشف معیار برای تشخیص موارد اعمال  ین مالحظه میا بنابر
اجرا به موارد قبل، بودن اعمال این ضمانتکه این نظریه مبنا قرار گیرد؛ زیرا در صورت محدود کندپیدا می

شده توسط مقررات بینیمالک قانون خواهد بود. در حقوق فرانسه نیز عدم رعایت تشریفات اساسی پیش
ونی اهمیت کافی ی قانهان البط رغمبهبطالن ذاتی دانسته شده است و  موجب قانون آیین دادرسی کیفری 

نقض تشریفات اساسی دادرسی و . (۵2۵: 199۵)دلماس مارتی،  یی وجود داردهانالبرای توجیه چنین بط
نظر باعث بطالن ذاتی تحت  فرد  مانند حقوق دفاعی متهم و تضمینات مربوط به  ،منافع اساسی اصحاب دعوا 

 . (francois, 2007: 52) گرددتحصیلی می ۀادل 
ی  هرچند که مجازات بطالن  را  دادگاه ۀبطالن اعمال مربوط به دادرسی جلس ۀ قضایی فرانسه نیز اجاز ۀرو

دهد و به این ترتیب دیوان عالی کشور فرانسه در آرای می  ،ر متون قانونی به فقدان تشریفات مربوط نباشدظاز ن
د تصمیم بگیرد که دعوت وکیل متهم یا توانجنایی می ۀمثاًل شعب کند؛میخود مصادیق بطالن بالقوه را تعیین 

یی متهم یا استماع مدعی خصوصی در  یمدعی خصوص در آدرس قدیمی نامعتبر منجر به بطالن بازجو
شود. بر عکس عدم پس مقررات راجع به دعوت وکیل مقررات اساسی محسوب می ؛گرددغیاب وکیل می
یس تصمیم دادگاه،دادسرا بر روی پیش ۀذکر نام نمایند نقض تشریفات اساسی دادرسی محسوب  نو

 ۀبه حقوق دفاعی اشخاص لطمه وارد آورد، از دیدگاه شعب هاآنهایی که نقض کلی شیوه طوربهگردد. نمی
 .(338: 138۷) تدین،  گرددجنایی دیوان عالی کشور منجر به بطالن ذاتی یا بالقوه می

ی مربوط به هانبطال ۀنظری :عبارتند از ،دیگر که از شهرت نظریات قبل برخوردار نیستند ۀدو نظری
ول ضرر، مالک بطالن صح ۀی مربوط به مصلحت عمومی؛ بر اساس نظریهانبطال ۀحصول ضرر و نظری

 ،یعنی اگر مخالفت ضرری در پی داشته باشد ؛مخالف مقررات، ضرری است که به همراه دارد تصمیمات  
بطالن به  .بینی شده باشد یا خیراساسی باشد یا نباشد و در قانون پیش اینکهاعم از  ؛موجب بطالن است
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معنای جبران خسارت است و برای جلوگیری از اضرار دیگران وضع گردیده است. پس باید نسبت به عملی 
 . (۴۴: 139۰راعت، )ز که ضرری در پی دارد اعمال شود

ی ذاتی است و این نوع بطالن هانبطال ۀبرخی زیرمجموع ۀمربوط به مصلحت عمومی به عقید ۀنظری
یی که به عدم هانآورند و بطالیی که به حقوق دفاعی لطمه وارد میهانبطال :شودبه دو دسته تقسیم می

دیگر با تفکیک منافع خصوصی از منافع شوند. اما برخی رعایت اصول مربوط به نظم عمومی مربوط می
بطالن  .(339: 138۷)تدین،  سازندی مربوط به نظم عمومی را از سایر موارد جدا میهانعمومی، بطال

ها، سازمان و مربوط به نظم عمومی در مفهوم مضیق به معنای »نقض مقررات راجع به صالحیت دادگاه
دادرسی کیفری بر  .(francois, 2007: 54) ریف شده استهای اعتراض« تعها و مهلتشیوه هاآن ترکیب 

شود و این سه رکن عبارتند از: اصل مصلحت عمومی تلقی می  عنوانبه سه رکن اساسی استوار است که 
ی اجرا ضمانتنیز  هاآنبودن اعمال اجرایی کیفری که تعرض به بودن و اصل قضاییبرائت، اصل قانونی

 .(۴3: 139۰)زراعت،  ی را در پی داردبطالن متعلق به مصلحت عموم

 معیارهای اعمال حداکثری بطالن دادرسی  .2
، طیف وسیعی هاآن پذیرش  ۀشود که در نتیجهایی پرداخته میدر این مبحث به تحلیل و بررسی معیار

 شود.اهمیت باال محسوب می ۀاز تشریفات دادرسی با درج

 تشریفات موجد حق و تشریفات ناظر به شکل و ابزار اجرای حق .2-1
»رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول دارد:  مقرر می  139۴قانون شوراهای حل اختالف مصوب    18  ۀماد

اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی  -۱ ۀتبصر .و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است
 ۀ تبصر .صالحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دالیل و مانند آن است شامل مقررات ناظر به

و  مستثنادادرسی، از حکم مقرر در این ماده  ۀمقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزین -۲
»رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی این قانون نیز مقرر داشته است:  19 ۀماد «.تابع این قانون است

منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه  -۱ ۀتبصر .مدنی نیست
 چنانچه خوانده با دعوت شورا در -۲ ۀ تبصر .ابالغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است

ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به   ایالیحهیا  رسیدگی حاضر نشود    ۀجلس
 «.ابالغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند

ولی  ،دهد که برخی از تشریفات دادرسی ناظر به شکل و ابزار اجرای یک حق استاین مواد نشان می
رسیدگی  ۀبرای مثال حضور در جلس ؛شودحق طرفین مرافعه محسوب می خودخودیبهفات برخی از تشری

شود. ابزار الزم جهت حضور رسیدگی نیز محسوب می ۀحق طرفین مرافعه است و یکی از تشریفات جلس
گذاشتن کنارشود. اما  نظیر تعیین وقت و ابالغ آن به طرفین مرافعه نیز از تشریفات دادرسی محسوب می  ،هاآن 

قانون  موجببهتوان کند و حتی میای به دادرسی وارد نمیتشریفات نوع اول صدمه برخالفتشریفات اخیر 
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ای از اهمیت  درجها ب ،شوندحق محسوب می خودخودیبهرا کنار گذاشت. اما در تشریفاتی که  هاآن 
 د.نشومیرأی  کرده و موجب نقض اساسی به دادرسی وارد ۀصدم ،د که اگر رعایت نشوندنشومحسوب می

 (3۶۰: 1393)خالقی، 
مورخ  93۰99۷۰9۰8۴۰۰۰۷3 ۀ شماررأی  کشور درعالی بیست و چهارم دیوان ۀرئیس شعب

درخواست رسیدگی تجدیدنظری آقای ب.ی. نسبت به  درخصوص»است:  کردهچنین بیان  21/۰2/1393
دادگاه کیفری استان تهران از برائت متهمان از اتهام  ۷2 ۀصادره از شعب 3۰/11/92–۰۰۴۰۶ ۀ شمار ۀدادنام

نبودن اعتراض تجدیدنظرخواه موصوف نظر به اینکه رسیدگی نظر از وارد یا واردزنا و زنای محصنه صرف
دادستان در جلسه رسیدگی دادگاه بوده است  ۀدخالت وکیل مدافع و حضور نمایند دادگاه کیفری استان بدون

مراتب  به صادره مخدوش بوده است. بنارأی  و لذا به علت عدم رعایت تشریفات قانونی در رسیدگی دادگاه
های عمومی و انقالب در امور کیفری و قسمت دوم قانون آیین دادرسی دادگاه 18۶  ۀاز ماد  1  ۀمستندًا به تبصر

تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را رأی  های عمومی و انقالبقانون تشکیل دادگاه 2۰ ۀماد 2 ۀ از تبصر
 1«نماید.های کیفری استان تهران ارجاع می دیگر دادگاه ۀجهت رسیدگی مجدد وفق مقررات قانونی به شعب

و  کردتوان معیار »تشریفات ناظر به ابزار اجرای حق و تشریفات موجد حق« را استنباط فوق می رأی  از
شود که رسیدگی حق او محسوب می ۀحق متهم و حضور دادستان در جلس ،وکیل ۀکه مداخل آنجاگفت از 

این ، شوداست، اگرچه این موارد نیز تشریفات دادرسی محسوب می کردهجامعه این حق را به او واگذار 
 ؛اهمیت باال محسوب شده و به عبارت دیگر صرفًا تشریفات دادرسی نیست  ۀتشریفات، از تشریفات با درج

ای به این مالک نیز اشاره  13/۰۵/1383مورخ  ۷/3۴۰3 ۀ مشورتی شمار ۀبلکه حق طرفین دعواست. نظری
ای به احقاق حقوق اشخاص تشریفات دادرسی را تا جایی جایز دانسته است که خدشه دارد و عدم رعایت

 وارد نیاید.
را فراهم آورد؛ اما ظاهرًا رأی  تواند موجبات نقضای از تشریفات میطیف گسترده ،بر اساس این معیار

 ۀتشریفات با درج نباید از ،شوندکه تشریفات دادرسی هم محسوب میرا و منطقًا دو دسته از این حقوق 
توانند از نخست حقوقی که طرفین دعوا می :محسوب کرد ،شودمیرأی  اعتباریاهمیت باال که موجب بی

دوم تشریفاتی مانند  ؛محل به درخواست شاکی یا متهم ۀ، مانند تحقیقات محلی یا معاینکنند نظرصرف آن 
ای از اهمیت نیست که منطقًا به درجه، شودمحل در روز که اگرچه حق اصحاب دعوا محسوب می ۀمعاین

ی مناسبی اجرا ضمانتتواند بلکه تنبیه انضباطی یا حداکثر مجازات خاطی می شود؛سبب بطالن دادرسی 
 باشد. هاآنبرای 

 
 . آراء ۀبازیابی از بانک داد  .1
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 تشریفات اختیاری و تشریفات الزامی .2-1-1
مورخ  93۰99۷۰9۰8۴۰۰۴۷۵ ۀ دیگری به شماررأی  عالی کشور دربیست و چهارم دیوان  ۀشعب

رسیدگی، چنین  ۀدادگاه بدوی به علت عدم حضور دادستان در جلسرأی  نقض درخصوص ۷/8/1393
مذکور اگرچه از لحاظ ماهیتی رأی    ر. و س. از  اعلیهم: »با توجه به تجدیدنظرخواهی محکوم کنداستدالل می

های عمومی و انقالب حضور قانون تشکیل دادگاه  2۰  ۀماد  2  ۀ شود ولیکن به استناد تبصرنمیایرادی مالحظه  
اند، رسمی دادگاه حضور نداشته  ۀرسمی دادگاه الزامی است و ایشان در جلس  ۀوی در جلس  ۀدادستان یا نمایند

گردد. عنه ارجاع میمعترض رأی    ۀعرض دادگاه صادرکنندمذکور نقض و جهت رسیدگی به دادگاه همرأی    لذا
 دادستان( از سوی دادگاه کیفری خراسان رضوی باید ۀبا کمال تأسف با تخلف کوچک )عدم شرکت نمایند

باره رسیدگی شود و باعث طوالنیرأی  تراشیدن هزینه برای دولت از  همچنینشدن رسیدگی و نقض و دو
 1. تکرار نشوند.«.ا.انشاءشود سبب این مسائل در آینده رؤسای محترم شعب کیفری تقاضا می

شود عبارت از این است که تشریفات الزامی، همان تشریفات با فوق استنباط میرأی  معیاری که از
به این علت که رأی  شود. به عبارت دیگر اینمیرأی  اعتباریمنجر به بی هاآن اهمیت است که عدم رعایت 

دانسته است. تشریفات رأی    رسیدگی الزامی است، عدم رعایت آن را موجب نقض  ۀحضور دادستان در جلس
اهمیت باال موضوع این  ۀتشریفات الزامی و تشریفات اختیاری. تشریفات با درج :دادرسی دو قسم است

 مقاله بر اساس این معیار همان تشریفات الزامی است.
یسند: »مقنن  ه و میان نیز همان معیار را اختیار نموددانحقوقبرخی از   مصادیق تشریفات   درخصوصنو

اهمیت باال سخنی به میان نیاورده است. الزم به ذکر است میان تشریفات دادرسی و اصول  ۀدادرسی با درج
باشند اما تشریفات دادرسی که می االجرا الزمدادرسی تمایز وجود دارد؛ اصول دادرسی یا مقررات آمره 

خود به دو صورت مهم و الزامی و اختیاری   ،کیفری است  فرایندکردن اصول حاکم بر  مقرراتی ناظر بر عملیاتی
 ،اهمیت پایین قابل تقسیم است. تشریفات دادرسی اختیاری ترتیباتی است که چنانچه رعایت نشود  ۀو با درج

نظیر آنچه در  ؛توان آن را جبران کردبه اساس و بنیان دادرسی ایرادی وارد نیست و با راهکارهای اصالحی می 
قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. در مقابل تشریفات دادرسی الزامی که برای حفظ حقوق   381  ۀماد

مثاًل اخذ آخرین دفاع از متهم در روند دادرسی  ؛است اجرا ضمانتاصحاب دعوا در نظر گرفته شده، دارای 
صود مقنن از عبارت »تشریفات دادرسی« در رسد مق(. با این توضیح به نظر می3۷1و  2۶2کیفری )مواد 

 (23۰: 139۵)جوانمرد،  تشریفات دادرسی الزامی و مهم باشد.« ۴۵۵ ۀماد ۀ تبصر
 اینکهکنند نیز ممکن بود به علت  نظرصرفتوانستند از آن تشریفاتی که طرفین دعوا می ،در معیار قبل 

زیرا تشریفات  ؛شوداین ایراد در معیار جدید برطرف می ؛شودرأی  باعث نقض ،شوندحق محسوب می
که بیان شد و در رأیی که در ابتدای  همان طورتواند طبق این معیار از موجبات نقض باشد. اما اختیاری نمی

 
 . بازیابی از بانک داده آراء .1
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بیش از حد  ۀتر از آن، توسعقبل و حتی شدید ۀاین گفتار آمد نیز مشهود است، ایراد این نظریه همانند نظری
 کارگیری آن در تمامی تشریفات دادرسی الزامی است. اجرای بطالن و بهضمانت

رسیدگی را اگرچه تخلفی  ۀرأیی که در ابتدای این گفتار اشاره شد نیز عدم حضور دادستان در جلس
 ضعف این تفسیر است. در حقیقت ترینمهمد. این مسئله خود دانمیرأی  موجب نقض ،شماردکوچک می

بودن اساسًا ی بطالن دارد یا به علت اختیاری اجرا ضمانتبر اساس این تفسیر تشریفات دادرسی یا 
ایراد این معیار از معیار قبلی نیز بیشتر است. منطقًا ند معتقد گانیی ندارد. به همین دلیل نگارنداجرا ضمانت

ها اجرا طیفی از ضمانت ،نیستند هایی که برابرکه در حقوق ماهوی برای حمایت از ارزش همان طورمقنن 
از  اجراضمانتباید طیفی از  ،ندارند ی های برابردر حقوق شکلی نیز برای تشریفات الزامی که ارزش  ،دارد

 بطالن تا تنبیه انضباطی ساده داشته باشد.
در  اینکهرساند. بودن تشریفات به ذهن میعبارت مقنن نیز چیزی فراتر از الزامی ،گذشته از این موارد

تشریفاتی غیر   قطعاً نیست«،  رأی    »عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض  :آمده است  ۴۵۵  مادۀ  تبصرۀ 
 نیست.رأی   بدیهی است که تشریفات اختیاری موجب نقضالاز تشریفات اختیاری را مدنظر داشته وا

بر هر  شدهدشده و ایجاد یک معیار تلفیقی از دو معیار مزبور نیز از شدت ایراد واریب دو معیار بیانترک 
اهمیتی  ۀدهنداجرا در واقع نشانماند که ضمانتاین ایراد اساسی کماکان وارد می ؛ اما  کاهدیک تا حدی می

تسری شود که فاسد میاین معیارها منجر به این تالی .دهدهای متفاوت میاست که مقنن به ارزش 
بازرسی یک محل  انجام ومانند رعایت حق دفاع متهم  ی،اجرای بطالن دادرسی به تشریفات مهمضمانت

 .نشان دهداهمیت یکسان  ها را دارایدر روز، آن خالی از سکنه 

 معیارهای اعمال حداکثری بطالن دادرسی  .۳
اهمیت باال تقریبًا تمام  ۀتشریفات با درج هاآن تا اینجا بررسی شد و بر اساس  برخالف معیارهایی که
اهمیت باال را محدود ساخته و  ۀتشریفات با درج ۀ دایر ،، معیارهای مضیقرفتگتشریفات الزامی را دربرمی

اجرا، تنها به بخشی از شدیدترین ضمانت عنوانبهی بطالن اجرا ضمانتکند که این منطق را رعایت می
 یابد که ارزش باالتری نسبت به سایر تشریفات دادرسی دارند.میتشریفات اختصاص 

 اصول دادرسی و تشریفات عادی. ۳-1
برخی میان اصول دادرسی و تشریفات دادرسی قائل به تفاوت شده و معتقدند اصول دادرسی قواعد 

 ۀاند و از اصول آمرشده اند. این اصول عمدتًا از قانون اساسی گرفتهشکلی ساز امورماهوی است که بنیان
را ندارد. اصول دادرسی در حقیقت  هاآنمؤثر نیست و کسی حق نقض  هاآن برخالفاند و توافق دادرسی

ای از اهمیت است که در سال این اصول به درجه .(22: 138۵)شمس،  اندقواعد مربوط به نظم عمومی
ین اصول و قواعد آیین دادرسی   آمریکاحقوق    ۀالمللی رم و به همکاری مؤسسبین ۀمؤسس  2۰۰۴ اقدام به تدو

 .(۷9: 138۶)غمامی و محسنی،  اندفراملی نموده
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نباشد؛ بر اساس این  گونهاینتشریفات دادرسی ممکن است منبعث از این اصول باشد و ممکن است 
ای به درجه، نقض این اصول محسوب شود هاآنمعیار نقض تشریفاتی که ناشی از این اصول باشد و نقض 

ی بطالن دادرسی برای آن به کار گرفته اجرا ضمانتشود و میرأی  اعتباریاز اهمیت بوده که موجب بی
 شود.می

 ۀهمان تشریفات با درج  ،شودحق محسوب می  خودخودیبهدر معیار نخست نیز بیان شد تشریفاتی که  
اما تفاوت در  ؛اهمیت باال است. این معیار با معیار تشریفات ناشی از اصول دادرسی تا حدی شباهت دارد 

 هاآن برخالفتوان حتی حقوقی که می ،استرأی  این است که در معیار نخست مطلق حق موجب نقض
تشریفات  ؛است رأی  معیار تنها نقض حقوق اساسی طرفین دعوا موجب نقضتوافق نمود اما بر اساس این 

. از همین رو معیار تشریفات ناشی از اصول دادرسی بسیار کردتوافق  هاآنتوان برخالف و اصولی که نمی
 جا وجود ندارد. تر از معیار نخست بوده و ایرادات وارد بر آن معیار در اینمضیق

ادعای عدم  -»ب: کندمیخواهی را چنین بیان یکی از جهات فرجام ۴۶۴ دۀماکه بیان شد  همان طور
آید که . از این ماده چنین برمیدادگاه«رأی  اعتباریای از اهمیِت منجر به بیرعایت اصول دادرسی با درجه

لغوی تفاوتی میان تشریفات دادرسی و اصول دادرسی قائل نیست؛ زیرا اصول دادرسی  لحاظبه گذارقانون
به  آنکهمگر  ؛شودنمیرأی  بیان شد، موجب نقض ۴۵۵ مادۀ تبصرۀ نیز مانند تشریفات دادرسی که در 

شود. به عبارت دیگر اصول دادرسی نیز شامل اصول رأی  اعتباریای از اهمیت باشد که موجب بیدرجه
 شود.اهمیت پایین می ۀدرسی با اهمیت و اصول دادرسی با درجدا 

هایی جهت برخی از قائلین به این معیار این اشتباه لفظی مقنن را به این شکل برطرف دانسته و مثال
 ،صادر شده باشد اصول بنیادین دادرسیبا نقض رأی  اند: »در هر مورد کهشدن این معیار ذکر کردهروشن

ای که گونهاعتبار قانونی ندارد. در حقیقت دادرسی باید در دادگاهی ذاتًا صالح، توسط قاضی صالح، بهرأی 
د که حق قانونی نجامگردیده و به رأیی مستدل بی انجامطرفی قاضی و احترام به اصل تناظر تضمین شود، بی

 (۴12: 138۵)شمس،  قانون، لحاظ گردد.« ۀشکایت از آن برای دادباخته، در محدود
اند: »نقض ای دارد. ایشان بیان داشتهان فرانسوی نیز این معیار جایگاه برجستهدانحقوقدر میان 

تشریفات اساسی دادرسی و منافع اساسی اصحاب دعوا مانند حقوق دفاعی متهم و تضمینات مربوط به 
 .( francois, 2007: 52) گرددتحصیلی می ۀتحت نظر باعث بطالن ذاتی ادل 

 اجرای نقضضمانت درخصوصبر اساس این معیار باید اصول بنیادین دادرسی را احصا کرده تا بتوان 
های نگارنده گیری کرد. بررسیتصمیم ،شودبه علت نقض تشریفاتی که نقض این اصول محسوب میرأی 

 شود:حاکی از آن است که اصول زیر اصول بنیادین دادرسی محسوب می
طرفی قاضی اعم از قاضی تحقیق و دادرس، صالحیت دادگاه، حق برخورداری  و بیاصل استقالل دادگاه  

بودن تحقیقات، اصل از وکیل، اصل تسلط طرفین بر قلمرو موضوعی دعوا، اصل محرمانه و غیرعلنی
بودن یا اصل تناظر بودن محاکمه، اصل ترافعیبودن محاکمه، اصل شفاهیبودن تحقیقات، اصل علنیکتبی
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قضائیه  ۀمستدل و مستند، اصل منع تقنین قو  صورتبهبرابری و تعادل در محاکمه، اصل صدور حکم  یا اصل  
بودن صدور رأی، اصل برائت در ها، اصل فوریکلی، اصل اعتبار امر مختوم، اصل برابری سالح  صورتبه

کمیت قاعده درأ یافتن حکم یا به عبارت فقهی اصل حاگناهی متهم از کشف جرم تا قطعیتمفهوم فرض بی
بودن متهم به در تمام مراحل دادرسی، اصل تفهیم حقوق به متهم، اصل تفهیم اتهام به متهم، اصل محق

مقام قضایی، اصل منع  ۀساعت یا بدون مداخل 2۴سکوت، اصل ممنوعیت نگهداری متهم بیش از مدت 
 .متهم، اصل مشروعیت تحصیل دلیل  ۀشکنج

ظاهرًا به این معیار نظر داشته  ،دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است 1۴ ۀآراء زیر که از شعب
  درخصوص : »کندمیبیان  2۷/۰۷/1393مورخ  93۰99۷۰221۴۰۰9۷9 ۀ شماررأی  است.

دادگاه  1۰82 ۀصادرشده از شعب  28/12/92مورخ  1۴39 ۀ شمار ۀتجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنام
همان مرجع بوده  29/۰3/92مورخ  3۴۰ ۀ غیابی شمار ۀدادنام تأییدرد واخواهی و در مقام  که نا جزایی تهر

وجرح عمدی با چاقو و تخریب عمدی اتومبیل موضوع شکایت موجب آن مشارالیه به اتهامات ایراد ضرب و به
وجرح وارده در حق شاکی و تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت ایراد ضرب  ۀصدم ۀآقای م. به پرداخت دی

یات پرونده، ع مدی و تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت تخریب محکوم گردیده است؛ با توجه به محتو
کیفری  تأمیندادگاه بدوی از متهم پرونده تحقیق نشده و اتهامات انتسابی تفهیم و یا نظر به اینکه در دادسرا 

غیابی، دفاعیات مشارالیه و وکیل مدافع وی استماع  ۀواخواهی از دادنام ۀاخذ نشده و خصوصًا در مرحل
اعتباری دادنامه خواهد بود و که موجب بی استای از اهمیت نگردیده که عدم رعایت موارد مذکور به درجه

عدم رعایت تشریفات دادرسی و عدم استماع دفاعیات تجدیدنظرخواه )متهم  لحاظبهدادگاه رأی  از طرفی
قضائیه در ماهیت نبوده   ۀاداره کل امور حقوقی قو  1۴/۰۵/83مورخ    ۷/۵۶۶۷  ۀ شمار  ۀریپرونده( و با لحاظ نظ

 2۵۷  مادۀمراتب ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستندًا به بند ب  گردد. بنا بهمزبور قرار تلقی میرأی    بلکه
مورخ   1۴39  ۀ شمار  ۀ( آن، دادنام2های عمومی و انقالب در امور کیفری و شق دو )قانون آیین دادرسی دادگاه

 ۀنماید تا پس از دعوت طرفین و وکالی آنان و نمایندرا نقض و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده می  28/12/92
دادرسی، استماع توضیحات طرفین و دفاعیات تجدیدنظرخواه، تحقیق از مطلعین  ۀدادستان و تشکیل جلس

کیفری از متهم، نفیًا یا اثباتًا در ماهیت امر در رسیدگی  نتأمیو گواهان قضیه و عنداللزوم تفهیم اتهام و اخذ 
 1دادگاه قطعی است.«رأی  اظهارنظر نمایند. 29/۰3/92مورخ  ۰۴3 ۀ غیابی شمار ۀبه واخواهی از دادنام

  درخصوص : »کندمینیز همچنین بیان  21/۰1/1392مورخ  92۰99۷۰221۴۰۰۰1۷ ۀ رأی شمار
دادگاه  1128 ۀشده از شعبصادر ۴/۶/91مورخ  ۶۵۶ ۀ شمار ۀتجدیدنظرخواهی آقای ن.ع. نسبت به دادنام

همان  28/1۰/9۰مورخ  1۴98 ۀ غیابی شمار ۀقسمتی از دادنام تأییددر مقام رد واخواهی و  کهان جزایی تهر
ای ی.ب.، به تحمل یک آن به اتهام مشارکت در فروش مال غیر موضوع شکایت آق موجببهمرجع بوده و 

 
 بازیابی از بانک داده آراء  .1
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سال حبس تعزیری، رد مال و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال در حق دولت محکوم گردیده 
یات پرونده، نظر به اینکه از تجدیدنظرخواه به عنوان متهم در مراحل دادرسی تحقیق است، با توجه به محتو

برده تفهیم نشده، آخرین غیابی، اتهام مزبور به نام ۀواخواهی از دادنام ۀعمل نیامده و خصوصًا در مرحلبه
مذکور به جهت  ۀ حضوری شماررأی  کیفری نیز از وی اخذ نشده است، صدور تأمیندفاع اخذ نگردیده و 

مرقوم و عدم رعایت تشریفات و قواعد دادرسی فاقد وجاهت قانونی است و اینکه عدم رعایت مقررات فوق 
 ۀدانستن دادنام. دادگاه با مغایراستشده صادررأی  که موجب عدم اعتبارای از اهمیت بوده به درجه
های عمومی و انقالب در امور کیفری، قانون آیین دادرسی دادگاه 2۵۷ مادۀعنه، مستندًا به بند ب معترض  

نماید تا با تشکیل جلسه دادرسی، بدوی اعاده می  ۀتجدیدنظرخواسته، پرونده را به محکم  ۀضمن نقض دادنام
کیفری و  تأمیناللزوم تفهیم اتهام و اخذ دادستان، استماع دفاعیات واخواه، عند ۀدعوت از طرفین و نمایند

الیه از دادنام رسیدگی و   28/1۰/9۰مورخ    1۴98غیابی    ۀرعایت تشریفات دادرسی، نسبت به واخواهی مشار 
 1دادگاه قطعی است.«رأی  ظهارنظر نمایند.نفیًا یا اثباتًا ا

 انشاءهای قوانین آیین دادرسی کیفری است و در منافع متهم و حفظ مصالح اجتماع از اهم هدف تأمین
ی وضع نحوبهمقنن قرار گیرد تا بتواند قوانین مزبور را  دنظرقوانین آیین دادرسی کیفری این دو هدف باید م

)آخوندی،   ناحق گرفتار عقاب نگردده  گناهی بز چنگال عدالت فرار کند و هیچ بیکند که هیچ مجرمی نتواند ا
ای تنظیم شود که عالوه بر رعایت حقوق گونهبه عبارت دیگر مقررات آیین دادرسی کیفری به .(۵۶: 139۰

یش یاری کندگناه را نیز در اثبات بیجامعه، بی معیار اصول بنیادین  .(11: 1388)آشوری،  گناهی خو
دو معیار نخست  ۀ آیین دادرسی کیفری بیشتر منطبق است؛ زیرا از یک سو به انداز ۀدادرسی با اهداف دوگان

و از یک طرف حمایت  کندای موسع نیست که تنها جانب متهم را گرفته و دفاع اجتماعی را ضعیف به اندازه 
 ترانیده است.کافی گس ۀ خود را از حقوق بنیادین متهم به انداز

 در ماهیت رأی تأثیرو تشریفات بیرأی  تشریفات مؤثر در ماهیت .۳-2
دهد تشریفات دادرسی به اندازه قوانین ماهوی اهمیت ترین معیار را ارائه میبر اساس این نظر که مضیق

ستدعای نقض همین قوانین ماهوی محسوب شود. بنابراین جهات یا موارد ا هاآننقض  اینکهمگر  ؛ندارند
 : قانون دو حالت دارد  نکردنشود. رعایتبه دلیل عدم رعایت قانون به این شکل تفسیر میرأی    فرجام و نقض

قوانین  نکردناست و رعایترأی  آن مطلقًا موجب نقض نکردناین قانون یا قانون ماهوی است که رعایت
موجب  ،منجر به نقض قوانین ماهوی شده است هاآننقض  اینکهشکلی که نه استقالاًل بلکه تبعًا و به دلیل 

 شود.میرأی  نقض
است که اواًل در ماهیت رأی  مقررات دادرسی زمانی موجب نقض نکردنبر اساس این معیار رعایت

دلیل منافات داشته باشد. ثانیًا تجدیدپذیر و  ۀیا ارائحق دفاع  امثل اقداماتی که ب ؛تصمیم قضایی مؤثر باشد
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جلسه دادرسی یا  نشدنمثل تشکیل  ؛یعنی بتوان آثار سوء آن را با تکرار مجدد جبران کرد ؛قابل تکرار باشد
قانون کفالت از متهم پذیرفته  برخالفوکیل در مواردی که حضور او اجباری است. اما اگر  نیافتنحضور

نقض مقررات مربوط به آزادی افراد از جمله نقض اصول دادرسی  اینکه باوجودشده باشد،  نشده و بازداشت
ای باشد که با گونهشدن فرد بهبازداشت اینکهمگر  ؛مترتب نیسترأی  ای بر نقضاست، در این حالت فایده

 ا احیا کرد و ایجاد فرصت مجدد بتوان این حق ررأی  حق تدارک دفاع وی منافات داشته است و با نقض
 .(2۴2: 139۶)طهماسبی، 

»در صورت نیز به این معیار نزدیک است:    129۰قانون اصول محاکمات جزائی مصوب    ۴3۰  مادۀظاهر  
از اهمیت   ایعدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزائی در صورتی که عدم رعایت قوانین مزبوره به اندازه 

در این ماده  تأثیرمنظور از داشته باشد که در حکم محکمه مؤثر بوده و آن را از اعتبار حکم قانون بیندازند.« 
یا   است.رأی  در ماهیت تأثیرگو

های قانون آیین دادرسی دادگاه 3۷1 مادۀکه عبارتی مشابه فعلی قانون آیین دادرسی کیفری  ۴۶۴ مادۀ
اصول   که  دارندکند. این مواد مقرر میمدنی دارد نیز این معیار را به ذهن متبادر می  عمومی و انقالب در امور

رأی   اعتباریباعث بی هاآن  نکردنرعایت آنکهمگر  ؛شوندنمیرأی  منجر به نقض ،دادرسی ولو آمره باشند
بنابراین   ؛مجزا بررسی شود  صورتبهبا مرجع عالی است و باید در هر پرونده  رأی    اعتباریشود. تشخیص بی

منوط به آن است که چنین رأی  شود اما نقضخواهی پذیرفته میفرجام ،ی وجود داشتتأثیراگر فرض چنین 
 ی محرز شود.تأثیر

د که چنانچه رعایت ت داشته باشمیای اهمقررات شکلی به اندازه   نکردنبر اساس این معیار هرگاه رعایت
محکومیت صادر  رأی    جایبهبرائت  رأی    شد یابرائت صادر می رأی    جایبهمحکومیت  رأی    شد، برای مثالمی
 گرفت. تر مورد حکم قرار میتر یا شدیدشد یا جرم خفیفمی

بسیار محدود است و به  ،ماهوی شود ۀشکلی منجر به نقض یک قاعد ۀمواردی که نقض یک قاعد
توان به این موارد کردن موضوع میتوان مصادیقی برای آن یافت. اما برای نمونه و جهت شفافدشواری می 

متهم و اخذ اقراری که موجب محکومیت متهم شده است، نقض اصل  ۀاشاره کرد: نقض اصل منع شکنج
موجب محکومیت متهم شده است، نقض اصل   جرح شاهدی که  ۀ تناظر یا اصل برابری و تعادل و ندادن اجاز

آوری ادله به ضرر متهم و عدم توجه به دالیل متهم و در نتیجه محکومیت وی و طرفی قاضی و جمعبی
 مواردی از این قبیل.

بودن صدور رأی، حتی حق استفاده از خدمات وکیل، طبق این نظر رعایت صالحیت دادگاه، اصل فوری
اهمیت   ۀاز تشریفات با درج  خودخودیبه  هاآنبودن دادرسی و مانند  ایت اصل علنیتفهیم اتهام به متهم، رع

رأی  توانند ناقضبه این اعتبار نمی اینکه. کردرا نقض رأی  توانشود و به این اعتبار نمیباال محسوب نمی
مانند نقض  ،بداندرأی  را مستقاًل موجب نقض هاآننقض  گذارقانونباشند به این دلیل است که اگر 

توانند موجب نقض دادرسی شوند. بنابراین این ایراد نیز به این تفسیر وارد صالحیت دادگاه، این موارد می 
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درحالی که مقنن به  ،نیسترأی  نیست که عدم رعایت اصل صالحیت محاکم طبق این معیار موجب نقض
 آن تصریح نموده است.
رعایت تشریفات دادرسی تنها در صورتی است که عدم رعایت پذیرش ادعای عدم  ،بر اساس این معیار

ماهوی شود و نقض و بطالن دادرسی نیز در صورتی است  ۀتوانست موجب نقض یک قاعدآن تشریفات می
رأی   ای بر نقض. مبنای این نظریه آن است که فایدهکندرا احراز    تأثیرکه قاضی دادگاه عالی در هر پرونده این  

 اما باید گفت یکی دیگر از مبانی اصلی بطالن ؛مترتب نیست ،ی در ماهیت نداشته باشدثیرتأدر صورتی که 
 شده شدن تصمیماتی است که با نقض اصول دادرسی صادر اثر، بی مغفول مانده استکه در این نظریه رأی 

 .این قوانین شوندبه تا از این طریق مجریان قانون وادار به تمکین  است

 نتیجه
ها شامل اجرا ضمانتها وجود دارد. این اجرا حقوق شکلی نیز مانند حقوق ماهوی طیفی از ضمانتدر 

ی شود. بر این اساس مرجعی که مینقض دادرسی، مجازات یا تنبیه انضباطی خاطی می قضایی   ۀتوان از آن رو
ان به آراء دادگاه انتظامی توآراء دیوان عالی کشور و نهایتًا محاکم تجدیدنظر است و نمی ،را به دست آورد

توسط مراجع تجدیدنظر مطرح رأی  ی بطالن و نقضاجرا ضمانتقضات اتکا نمود. علت این است که 
ممکن است  ،کردن قاضی که تشریفات دادرسی را نقض نمودهی تنبیهی و مجازاتاجرا ضمانتشود و می

 نداشته باشد.رأی  ارتباطی به نقض
آن  ،دهنداهمیت باال ارائه می ۀیاتی که معیار موسعی از تشریفات با درجبر نظر شدهایراد اساسی وارد

ماند و این اشکال اساسی را اجرا باقی نمیاست که بر اساس این نظریات در حقوق شکلی طیفی از ضمانت
ند مان یی سنگیناجرا ضمانتز داده و یهای مختلف را از یکدیگر تمینتوانسته است ارزش  گذارقانوندارد که 

اهمیت قبلی  ۀهایی که به درجتر را به ارزشاجراهای سبکهای واالی انسانی و ضمانتنقض را به ارزش
بی دیده میکاری که در قواعد ماهوی به ؛نیستند اختصاص دهد  شود.خو

ۀ بطالن دادرسی به دست اجراییز اصول بنیادین دادرسی از تشریفات عادی و اختصاص ضمانتیتم
اجرای دادرسی به آن دسته از نخست با اهداف آیین دادرسی کیفری سازگارتر است. اما اختصاص ضمانت

ی مضیقرأی  تشریفات مؤثر در ماهیت قضایی این معیار دیده  ۀترین تفسیر ممکن است و اگرچه در رو
با ، اری نداردگ ف آیین دادرسی کیفری سازمعیار تشریفات بنیادین دادرسی با اهداۀ شود و به اندازنمی

 رسد.تر به نظر میهای مقنن خصوصًا سوابق این مقرره منطبقعبارت

 منابع
 فارسی 

 ، تهران، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات.آیین دادسی کیفری، (139۰) آخوندی، محمود  ▪
 ، تهران، انتشارات سمت. آیین دادرسی کیفری، (1388) آشوری، محمد ▪



 / زاهدی و سرگزی  دادگاه یرأ   یاعتبار ی ب بر یدادرس  مهم  اصول تی رعا عدم تأثیر

 

۹۳ 

کیددادرسی کیفری )با    فرایند، نظریه بطالن دلیل در  (138۷)  تدین، عباس ▪ فصلنامه تحقیقات حقوقی بر حقوق فرانسه(،    تأ
 . 3، شماره آزاد

 .ل، تهران: انتشارات جنگآیین دادرسی کیفری، (139۵)  جوانمرد، بهروز ▪

های حقوقی )شهر طالعات و پژوهش م مؤسسه: ، تهرانها در قانون آیین دادرسی کیفرینکته ، (1393) خالقی، علی  ▪
 دانش(. 

 . 139۰بنیاد حقوقی میزان،  : ، تهرانبطالن در آیین دادرسی کیفریزراعت، عباس،  ▪

 انتشارات دراک.  :، تهرانآیین دادرسی مدنی (،138۵)  شمس، عبدالله ▪
 بنیاد حقوقی میزان.  :، تهران آیین دادرسی کیفری،  (139۶) طهماسبی، جواد  ▪

 انتشارات میزان.  :، تهراناصول آیین دادرسی مدنی فراملی (،138۶)  محسنی، حسنغمامی، مجید و  ▪

یکرد تطبیقی به قاعده نامعتبر شناختن ادله در نظام عدالت کیفری  »،  (138۷)   فرجیها، محمد و محمد باقر مقدسی ▪  الکامن رو
 . 3، شماره فصلنامه مدرس علوم انسانی، «و ایران

یباری، رجب و زینب ب ▪ مسئولیت کیفری، مدنی، انتظامی، ناقضین اصول بنیادین دادرسی  »،  (1392)  اقری نژاد گلدوست جو
 . ۵، شماره پژوهش حقوق کیفری، «کیفری

کیدقاعده بطالن دلیل در دادرسی کیفری )با » ، (139۵)  مقدممؤذن زادگان، حسنعلی و سحر سهیل ▪ ،  «(آمریکابر حقوق  تأ
 . 2شماره ، شناسیمطالعات حقوق کیفری و جرم 

 انگلیسی

▪ Delmas-marty, Mireille (1995), procedure penales d'Europe, paris, Puf. 

▪ Fourment, François (2007), procedure Penale, Editions paradigm. 

▪ Oakst, Dallin H (1970), “Studying the Exclusionary Rule in Search and Seizure”, The 

University of Chicago Law Review, Vol 37, No 4. 
 


