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خ وقوع  يت، تار يشود كه مبدأ مرور زمان شكا      ي م با توجه به عبارت فوق، مالحظه     
  .جرم است
 مـورد توجـه قـرار    ، قانون صدراالشـاره 174 از مرور زمان كه در ماده    يگرينوع د 

 پـس از صـدور حكـم        چه  چنانن است كه    ي منظور ا  3.گرفته، مرور زمان مجازات است    
 از يا بـه نظـر بعـض   يـ ه اجـرا نـشده     يت، مجازات كالًً درباره محكوم عل     ي محكوم يقطع
 شـود،  ي مذكور در قانون سپريها شود و مهلت  از آن اجرا     ي فقط قسمت  ، حقوق يعلما
  )210همان، ( .ستير ني به مجرم، امكان پذيابي در صورت دستي مجازات حتياجرا

ا ي يسندگان حقوقيب است كه در آثار نو  ين نوشتار مرورزمان تعق   ي ا يموضوع اصل 
ر از منظـو . ان شـده اسـت  ي بيار مبهم و كلينكه بسيا اياساسا مورد توجه قرار نگرفته و    

ـ  است كه پس از آن، مـتهم را نتـوان تعق  ي شدن مدت يب،سپريمرور زمان تعق    .ب كـرد ي
خ ي كه خواهـد آمـد تـار       يلين نوع مرور زمان با توجه به دال       يمنطقا مبدا ا  ) 109 ،همان(

 . استيبين اقدام تعقيآخر

 قـانون   گذار  قانونن برداشت   ي حقوق و همچن   ي از علما  يد درك بعض  يد د يحال با 
ـ  از ا 1378 مـصوب    يفري و انقالب در امور ك     ي عموم يها  دادگاه يرسن داد ييآ ن نـوع  ي

  مرور زمان چگونه است؟
مـرور  :  كه مـرور زمـان را شـامل   يسندگان حقوقي از نوي بعضيم بند ياز نوع تقس  

شود كه   ي م  استنباط )1378 :499،  يمدن( دانند، ي م ب، صدور حكم و مجازات    يزمان تعق 
. ت اسـت يرنده همان مفهوم مرور زمـان شـكا  يب در بر گيعق، مرور زمان ت   ها   آن در نظر 

گـر  ي به صدور حكم نشود، د ي پرونده منته  ،ي بعد از گذشت مدت    چه  چنانن معنا كه    يبد
 شود و قبل از   ي طوالن ي به پرونده خاص   يدگي رس چه  چناندر واقع   . ستي ن يريگيقابل پ 

 نبوده يريگيقابل پ يا هن پروندي شود، چني سپرگذار قانونصدور حكم، مواعد موردنظر 
ـ برداشـت اخ  . ب اسـت  ي تعق ي مكلف به صدور قرار موقوف     ييو مرجع قضا   ر از مـرور    ي

ـ  قانون  173قا منطبق است بر آنچه كه ماده        يزمان، دق  اد شـده بـه اشـتباه آن را مـسقط     ي
س مرور يرش تاسين نوع مرور زمان با فلسفه پذيرا ايز.  كرده استي تلقي عموميدعوا
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رادات ي رغم مبرهن بودن اين است كه علي در امقالهن يت اياهم. رض استزمان در تعا
ن امـر در  يـ ك سـو ا يـ ب، از ي قانون فوق االشاره در خصوص مرور زمان تعق       173ماده  

در گـر  ي ديد مورد غفلت قـرار گرفتـه و از سـو   ي جديفري ك ين دادرس ييحه قانون آ  يال
ـ  ي و شـا   يادات فعلـ  رين ا ي با هم  يحه قانون مجازات اسالم   يس ال يش نو يپ  ،ش از آنيد ب

ن يست اندركاران تـدو   دن مطلب به    ي ا مؤكد ياد آور ي لذا ضرورت    4.كند ي م ييخودنما
  .شود ي م، احساسها  آنييب نهايح فوق قبل از تصويلوا

اد ن به اسـت ياديرفت، قضات در موارد ز ي من، بر خالف آنچه كه انتظاريعالوه بر ا  
 را  دهيـ ع حقوق جامعـه و بـزه د       ييصادر و موجبات تض   ب  ي تعق يوفق قرار مو  ،ن قانون يا

 ي عمـوم  يها  دادگاه ين دادرس يي قانون آ  173رادات ماده   ي ا يادآوري لذا   .اند  فراهم نموده 
 بزه يمبان و رش مرور زمان  يفلسفه پذ  از جهت    1378 مصوب   يفريو انقالب در امور ك    

  .رسد ي م به نظريضرور يتي حمايده شناسيد
  

 بيرور زمان تعقرش ميفلسفه پذ. 2

ب متهم و معطل يل عدم تعقي است كه به دليب در واقع مرور زمان   يمرور زمان تعق  
ن امر يا. شود ي مب جامعه نسبت به مرتكب جرميماندن پرونده، موجب سقوط حق تعق     

 ي از موجبات سـقوط دعـوا    يكيرش مرور زمان به عنوان      يرا فلسفه پذ  ي است، ز  يعيطب
  :ن است كهي ايعموم

 نير جامعه بوده تـسك ي از ارتكاب جرم كه دامنگ يگدشت زمان اضطراب ناش    با   .1
ب مجـدد مـتهم و      يـ ن جهـت تعق   يج فراموش كرده و بد    يجامعه جرم را به تدر    . ابدي يم

 زنده شـود  يشود كه خاطره ارتكاب جرم دوباره در اذهان عموم       ي م  سبب يمجازات و 
 .اء گـردد يـ رفتـه اح  يام پذ يان الت  كه با گذشت زم    ي از اختالل در نظم عموم     يو آالم ناش  

ـ  از قبيلـ يب متهم، پرونـده بـه دال   ي كه پس از تعق    ين زمان يبنابرا )205 همان،( ل عـدم  ي
 - اسـت يشتر با شاكيب آن ب ي كه ابتكار عمل تعق    يميجرادر   Jي خصوص ي شاك يريگيپ

ب، يد تعقي به تجدي از آن گذشته، ضرورتيدي سپرده شده است و مدت مد    يبه فراموش 
  . شودي نماحساس
 بصورت كامل ارائه نشده و پرونـده  يل اثباتي دالچه چنانب بزهكار يپس از تعق  . 2

ر ممكن ي، عمال غها سالل اثبات اتهام پس از گذشت ي دالي نشود، جمع آوريريگيز پين
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.  خواهد شـد، اثبـات كننـده نخواهنـد بـود     ي كه جمع آوريليا الاقل داليخواهد بود و  
 يد، بـا اجـرا  يـ  جدير قطع يل مشتبه و غ   ي دال ي متهم به اتكا    است محكوم كردن   يعيطب

  . نداردي است، سازگاري قواعد حقوقيعدالت كه مبنا
 يگرد قـانون يگر مورد پيكند كه د   ي م جادين حق را ا   يب مستمر متهم، ا   يعدم تعق . 3
 دسـتگاه عـدالت   يي و عدم كاراي مباالتيا عدم اقدام به موقع و ب    ي يرد و ناتوان  يقرار نگ 

 كه قادر به واكنش مناسب يا شاكين جامعه يبنابرا.  به حساب متهم گذاشته نشوديفريك
ـ  بتواننـد مـتهم را تعق  يد پس از گذشـت مـدت  يو به موقع نسبت به متهم نبودند، نبا     ب ي

شـود در   ي مـ گشودن مجدد پرونده و ادامه آن پس از حصول مرور زمان باعـث        . ندينما
.  باشـد يل شـاك يـ چـه اراده و تما  يگـون بخـت باز     از مواقع سرنوشت متهمان ن     ياريبس

رش مـرور  يلـذا پـذ   .ل نبود پرونده را معطل رها كنـد       ي ما ي كه شاك  ي كه هر زمان   يبطور
 هـاي    از خواسـته   يب متهمـان تـابع    يـ ب باعث خواهد شد كه سرنوشـت تعق       يزمان تعق 

  . نباشدي شاكيشگيهم
ـ يقدام تعقن اي از آخريديب قرار گرفته و مدت مد    ي كه تحت تعق   يمتهم. 4  ي ويب

  را احـراز   يا شـغل  يل خانواده نموده و     ي شده است، در اغلب موارد اقدام به تشك        يسپر
ـ  تعقيل خانواده و اشتغال متهم مجدداً به بهانه ادامه يحال اگر پس از تشك . كند يم ب، ي

 ي و اجتمـاع يگاه خانوادگيل گردد، چه بسا ممكن است پاي تحم ي به و  ييها تيمحدود
 مجـازات او كـه      يب مـتهم و اجـرا     ي تعق ين امر با هدف غائ    يا. ست بدهد خود را از د   
  .ر كردن مجرم است، منافات دارديهمانا باز پذ

 در صورت حدوث مرور زمان بطور عـام       ي عموم يل فوق، سقوط دعوا   يبنا به دال  
هـات و  ين توج يـ حـال بـا ا    . رش است يب به طور خاص، قابل پذ     يو در مرور زمان تعق    

 و انقالب   ي عموم يها  دادگاه ين دادرس يي قانون آ  173ن مورد نظر ماده     ل، مرور زما  يدال
  .  استي قابل نقد و بررسيفريدر امور ك

  

  مرور زمانيينقد مبنا. 3

ن يـي  قـانون آ   173 از مـاده     يسندگان، قـسمت  ياز نو  يا   كه اشاره شد عده    گونه  همان
خ ياز تـار ... ":  دارد حي را كه تصريفري و انقالب در امور ك     ي عموم يها  دادگاه يدادرس

 مـرور زمـان   "....ب نـشده باشـد   ي تقعيل تقاضايوقوع جرم تا انقضا مواعد مشروحه ذ    
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ن نوع مرور زمان در واقع همان يكه ا يدر حال )1381 :105 ،يخانيسار( دانند، ي مبيتعق
 173سندگان ادامه مـاده  ين نويهم. ب استيا مرور زمان شروع تعقيت  يمرور زمان شكا  

 تا انقضاء مواعد مذكور به صدور يبين اقدام تعقيخ اوليا از تاري ..."ن عبارت كه    ي ا را با 
 ي، مرور زمان صدور حكم تلقـ      "... ب موقوف خواهد شد   ي نشده باشد، تعق   يحكم منته 

  .اند كرده
 ناشناخته است، بـا   ين كه در منابع معتبر حقوق     ي از ا  نظر  صرفن نوع مرور زمان     يا

ن نوع مـرور زمـان   يرش اي پذيمعنا. ز منافات دارديمرور زمان نرش يل پذيفلسفه و دال  
 در پرونـده  يقـ ي و تحقيبيرد و اقدامات تعقيب قرار گين است كه اگر متهم تحت تعق  يا

 به يريگي در پيچگونه تعلل و كوتاهيز هي و دادستان نيابد و شاك يبه طور مستمر ادامه     
موجـب   يير قضايرونده و اقدامات وقت گ پيموقع پرونده ننموده باشند، اما روال قانون   

ب يـ  حـق خـود رادر تعق  ير در صدور حكم گردد، جامعه و شـاك   ي و تاخ  ياطاله دادرس 
رش مرور زمان بـوده  ين امر برخالف فلسفه پذيا. از دست خواهند داد  ،مجازات مرتكب 

  : رايز . خود در تعارض استيو در واقع با فلسفه وجود
 از جـرم  ي پرونده اضطراب ناشـ يريگيمان و عدم پ   م كه با گذشت ز    يرياگر بپذ . 1

ب مجـدد مـتهم موجـب    يـ جـه تعق يفروكش كرده و جامعه جرم را فراموش نموده، درنت   
 يريگي كرد كه پيادآوريد ي خواهد شد، باي از اخالل و نظم عمومياء اضطراب ناش ياح

 خواهـد  ن امـر  يمانع از ا  ،ي خصوص يا شاك ينده جامعه   يمستمر و دائم پرونده توسط نما     
ـ  از آن نيعتاً اضـطراب ناشـ  يطب.  شودي فراموش شده تلق   ين جرم يشد كه چن   ل يز بـدل ي

ر يب صرف گذشت زمان و تاخ     ين ترت يبد.  دائم، در جامعه فروكش نكرده است      يريگيپ
ـ  بوده، نبايريگي كه پرونده همواره در حال پ      يدر صدور حكم در حال     د موجـب عـدم   ي

  .ب مرتكب گردديتعق
ل اثبات جـرم در  ي مرور زمان گفته شد كه داليس حقوقيرش تأسيه پذي در توج  .2

ل و جمـع  يستند، لذا تحصي در دسترس ن   يل گذشت مدت طوالن   يزمان صدور حكم بدل   
 كـه   ييحال در جـا   . سازد ي م ر ممكن ي، صدور حكم عادالنه را غ     ير واقع يل غ ي دل يآور
ـ  باشد و به دليابيرزن ادله در حال ايل ارتكاب جرم در پرونده مضبوط بوده و ا        يدال ل ي

ل حـادث نگـردد، طبعـاً    يـ  دالين جمـع آور ي بيا چگاه فاصلهي مستمر پرونده ه   يريگيپ
  .ر عادالنه نخواهد بودي غيلين داليصدور حكم به استناد چن
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 شـدن مـدت زمـان       ي موجب سـپر   ي شاك ي مباالت يا ب ي اگر عدم اقدام به موقع       .3
 و ضـمانت  ي موجب اطالـه دادرسـ   ي شاك توان استدالل كرد كه قصور     ي م  شود، يطوالن
 از يچ گونـه تعللـ  ي كـه هـ  يي در جـا يول. ب متهم استيت تعقيز عدم قابلي آن ن  ياجرا
ر پرونـده  يـ گيت پيب متهم صورت نگرفته باشد و بر عكس با جـد ي در تعق ي شاك يسو

د موجـب عـدم   يده است، نبايچي پهاي  پروندهي صرف گذشت زمان كه الزمه برخ   ،بوده
  .م گرددب متهيتعق

ب قـرار  ي اگر متهم تحت تعق،كند ي مل فوق عقل، منطق و عدالت اقتضاءيبنا به دال  
ب متهم را دنبال نمودند، پرونـده  يت تعق ي مستمرا با جد   ينده جامعه و شاك   يگرفته و نما  

.  سپرده نـشده اسـت     ي از جرم به فراموش    يده و اضطراب ناش   ي نگرد يفراموش شده تلق  
 از ابهامات قـانون  يا ناشيده پرونده يچي از ابعاد پيه ناشر در صدور حكم كيصرف تاخ 

ب و مجـازات  يد موجب سقوط حق جامعه در تعق  ي است، نبا  ييق قضا ير و سال  يو تفاس 
  .مرتكب شود

 بـدون  1/1/1380خ ي در تـار يشخص.  ضرورت دارد  ين موضوع ذكر مثال   يي تب يبرا
ر مجـاز از آب و بـرق و   يپرداخت حق انشعاب آب و برق و گاز، مبادرت به استفاده غ       

جرم منظـور بالفاصـله كـشف و مـتهم تحـت            . دينما  ي م يسات نظام يگاز متعلق به تاس   
ـ به دل. ان استي شده و در جر    يريگيرد و پرونده مستمرا پ    يگ  يب قرار م  يتعق ت يـ ل ماهي

بعلـت حـدوث    . كنـد يدامي از ادارات متعـدد ضـرورت پ       ييموضوع استعالم مرجع قضا   
، مرجـع حـل اخـتالف       ي عمـوم  ي و دادسرا  ي نظام ين دادسرا يت ب ياختالف در صالح  

م و پرونده   يفر خواست تنظ  يت صادر و ك   يتا قرار مجرم  ينها. دينما  يت، مداخله م  يصالح
ل نقـص  ين وقـت نمـوده و بـدل   يـي دادگـاه اقـدام بـه تع   . شود يبه دادگاه صالح ارسال م   

دهـد و     يا عودت مـ   قات به دادسر  يل تحق يقات دادسرا پرونده را مجدداً جهت تكم      يتحق
 به صدور حكـم  ي سال منته  5شود كه پرونده ظرف مهلت        ي موجب م  يين روند قضا  يا

 و انقـالب  ي عمـوم يها دادگاه ين دادرسيي قانون آ173به استناد ماده  . ت نشود يمحكوم
ان يكه همواره در جر يا در واقع پرونده. 5ب نخواهد بودي، متهم قابل تعق  يفريدر امور ك  

 يل طـوالن ي نسبت به آن صادر شده اسـت، صـرفا بـدل       ييا دستورات قضا  بوده و مستمر  
  . شود ي مب مواجهي تعقي، با صدور قرار موقوفيبودن روند دادرس
ـ  ني و در مـوارد گـذار   قـانون  از عملكرد    ي كه بعضا ناش   ياطاله دادرس   از ير ناشـ ي
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 جامعـه  ده گرفته شدن حق  يد موجب ناد  ي است، نبا  ييا اشتباهات دستگاه قضا   يعملكرد  
  . گردديع حق شاكيي از موارد موجب تضيليو در خ
 و انقـالب در  ي عمـوم يهـا  دادگـاه  ين دادرسيين نوع مرور زمان كه در قانون آ    يا
 در ،رفته شده استي پذي عمومي از موارد سقوط دعوا   يكي به عنوان    1378 يفريامور ك 

ـ       يرش ا يپذ.  است ياطاله دادرس  از يا  واقع جلوه   از  يكـ يه عنـوان    ن نوع مـرور زمـان ب
 از موارد سقوط يكي كه مرور زمان را به عنوان يگاه كساني، جاي عموميمسقطات دعوا

شود كه حـق جامعـه و    ي مرا عمالٌ باعثيز. كند ي م تي تقو ،رندي پذ ي نم ي عموم يدعوا
ن و ساختار دستگاه ي در قواني اطاله دادرسهاي نهيل وجود زميب متهم بدلي در تعق  يشاك

 از بزهكـاران كـه آشـنا بـه فنـون      ي بعضي برايده گرفته شده و مفري ناديفريعدالت ك 
ل يـ ب متهم به دلي عدم تعق،هرچند ممكن است گفته شود.  هستند، باشد يل دادرس يتطو

 در ين منافع جامعه است ولي تأمي و در راستايشمول مرور زمان از جهت انتظام عموم
 يب آن هم به لحاظ اطالـه دادرسـ  يم تعق عدينه را براي زمگذار  قانون ي دقت ي كه ب  يجائ

ا يـ د آيد ديحال با. زند ي م لطمه، به حقوق جامعه و اعاده نظم مختل شده     ،كند ي م فراهم
  .ريا خيل كرده است ي را تعديراد قانونين اي اييه قضايرو

  

  ييه قضايموضع رو. 4
 كه د چنان حكم كندي قانون است و بايست، بلكه مجري نگذار قانون ييمرجع قضا 

د مستند به قـانون باشـد تـا دو طـرف     يز بايف نين تكلي اياجرا. قانون مقرر كرده است  
ز خـود را در  ي نيابند و قاضيد نظر به صراحت مستند حكم را در   ي و مراجع تجد   يدعو

 حق و اقتـدار قـانون در دادگـاه      ي برا ين مهم ي حكم، تضم  يمبان .ندي آزاد نب  يصدور را 
 .ز به آن امر كرده اسـت  ي ن ي قانون اساس  166كه اصل    است   يت آن تا حد   ياست و اهم  

اگر قـانون بـر خـالف اصـول و       ،ف فـوق  ي حال با توجه به تكل     )1383 :153 ،انيكاتوز(
 است كه از عمق جامعـه  ي،قواعديد كرد؟ اصول حقوق   ي حقوق باشد، چه با    يقواعد كل 

 و رسـوم   و آدابي و مـذهب يتـوان در اصـول اخالقـ    ي مـ  آن راهاي هيشه گرفته و پا ير
  .افتي يهمگان

ك يـ  ي توان به بهانه اجرا يقانون اگر صراحت داشته باشد، قابل احترام بوده و نم         
 عدالت باشـد، در عمـل   ي اگر بر خالف اصول عال     يول. ر داد يي متن آن را تغ    يقاعده كل 
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ند، بلكه ينكه قضات بر خالف صراحت آن عمل نما ينه ا . رديگ ي م كمتر مورد توجه قرار   
  ) 1361: 116 د،يداو( .كنند ي من را فراموشدر عمل آ

 كه در موارد مشابه به لحاظ ييم مكرر قضاي تصمي در مفهوم شكل كلييه قضايرو
) 1383: 3 ،يمدن( رد،يگ ي م  قرار يي صدور حكم مرجع قضا    ي مبنا ي با قانون  يالزام معنو 

 ريو مكان تفس ات زمان   ين را حل كرده و قانون را با توجه به مقتض          ي قوان يهمواره كهنگ 
  .دينما يم

ه ي حقوق و رويست، بلكه نظر علما ي از مواقع در قالب قانون ن      ياريعدالت در بس  
  )1361: 62د، يداو( .دهد ي مر عادالنه را عادالنه جلوهي است كه قانون غييقضا

ام يـ ان كننـده پ يـ ح باشد صرفا بي كه قانون صريي در جاييه قضاين وصف، رو يبا ا 
ـ . ستير چندان مشكل ني از تفسيازين يل ب يز بدل ي ن يفه قاض يوظ است و    گذار  قانون  يول

ابد و قانون صراحت الزم را ندارد، مـشكالت     ي تواند ب  يح قانون را نم   يآنجا كه متن صر   
  .دينما ي منيي رفته رفته عدم صراحت قانون را تبييه قضايكند و رو ي مبروز

 قانون 173نكه ماده يست ان مقاله، آنچه مسلم ايدرخصوص مرور زمان مورد نظر ا
 ييلـذا جـا   .  صـراحت دارد   يفـر ي و انقالب در امور ك     ي عموم يها  دادگاه ين دادرس ييآ

ـ  رو يريست تا بتوان به مدد شكل گ      ي گوناگون ن  يها ر و برداشت  ي تفاس يبرا  ييه قـضا  ي
ن ابهام، ي كه قوانيي در جاييه قضاي كه گفته شد روگونه همان. راد آن را مرتفع ساختيا

ن كننده حكم قانون خواهد بود و در يي، تزاحم تناقض و تعارض داشته باشند، تبسكوت
 عدالت در يم كه اگر قانون با اصول عال    يقبالً متذكر شد  . ه قانون صراحت دارد   يف  مانحن

ا كمتـر مـورد   ي اساسا متروك واقع شود ين قانونين است كه چن  يتعارض باشد، انتظار ا   
ن كه مرور زمان مورد بحث، بر خالف اصول       ي رغم ا  ينه عل اما متاسفا . ردياستناد قرار گ  

ـ ا  از موارد مورد استناد قضات قرار گرفته و در عمـل ياري عدالت است، در بس يعال ن ي
ن امر را اثبات خواهد     يذكر تنها چند نمونه از آراء ا      . ده است يت بخش يني را ع  ي عدالت يب

  . كرد
 تهران بـه موجـب دادنامـه        ي عموم دادگاه...  شعبه   76/53 در پرونده كالسه     -الف

ت مـورخ  يدر خـصوص شـكا  " :ن استدالل كـرده اسـت  ي چن3/9/81 مورخ 600شماره  
دادگـاه  ) ... ع (يه آقـا يـ ل نا مشروع وجه چـك بـر عل     ي بر تحص  يمبن) م (ي آقا 9/7/74

ه تا حال اقدامات ييم شكوايخ تقدين كه از تاري، نظر به ا يل اثبات يصرف نظر از فقدان دل    
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م نشده و با توجه به نوع بـزه و انطبـاق   ي به صدور حكم و اتخاذ تصميافته منته يانجام  
ب متهم را صادر و ي تعقي، قرار موقوفيفري ك ين دادرس يي قانون آ  173آن با بند ب ماده      

  "...د ينما ي ماعالم
د نظـر اسـتان تهـران ضـمن     يدادگاه تجد...  شعبه 84/1430 در پرونده كالسه  -ب

خ وقوع جرم و يدادگاه با توجه به تار... " :نگونه استدالل كرده استي ا12دادنامه شماره 
ب ي واقع شده و بالفاصله تحت تعق      7/1/80خ  يانت در امانت در تار    ينكه اصل جرم خ   يا

 و 173  در بند ب مادهگذار قانوناند و با توجه به انقضا مدت زمان مورد نظر  قرار گرفته
 ين دادرسـ  يـي  قـانون آ   173 تا آن ز مان به استناد بند ب مـاده            يعدم صدور حكم بدو   

 ي قـرار موقـوف  ي بـدو ي، موضوع مشمول مرور زمان بوده است، لذا با نقـض رأ  يفريك
   ".دينما ي مد نظر خواه را صادر و اعالميب تجديتعق

 نظر استان تهران ديدادگاه تجد... ، شعبه  4/8/82 مورخ   1133 شماره   ي طبق را  -ج
ت خـانم طـاهره   ي محمد بطرفي آقايد نظر خواهيتجد... " نگونه استدالل نموده است   يا

ـ ز. تهران وارد اسـت يدادگاه عموم...  صادر از شعبه 480نسبت به دادنامه شماره     را ده ي
ت گذشته و موضوع مشمول مرور زمان شده است، لذا دادگاه يخ اعالم شكا يسال از تار  

 ضمن نقض دادنامـه صـادره،   يفري كين دادرسيي قانون آ173به استناد ماده  د نظر   يتجد
  "...د ينما ي مب متهم را صادري تعقيقرار موقوف

ـ  تعقين اسـتدالل قـرار موقـوف   يز با همي ن يگريدرآراء متعدد د   ب متهمـان صـادر   ي
ق متعارف  يمودن طر ي پ ي بجا ييشود كه مراجع قضا    ي م ب مالحظه ين ترت يبد. است  شده
ن يـ ل استمرار در استناد به ا ين نا عادالنه است، بدل    ين قوان يهمانا متروك گذاشتن چن   كه  

البتـه  . نه فراهم كرده است   ين زم ي را در ا   ييه قضا ي رو يريقانون، عمالً موجبات شكل گ    
 بلكـه بـا   ،نـد ي عمالً قـانون را نقـض نما  يدگيست كه قضاوت در مقام رسين نيمنظور ا 
 را بـه    گـذار   قـانون تـاً   يدنظر و نها  يت مراجع تجد  يحساس ي و منطق  ي حقوق يها استدالل

 عـدالت  يدن به هدف عاليت بخشيني كه رسالت عييه قضا يرو. زندينواقص قانون برانگ  
ر عادالنـه،  يـ ن غيتوانـد بـا متـروك گذاشـتن قـوان      ي مـ  روح دارد،ين بيرا در پرتو قوان   

نكـه بـا عمـل    يد، نـه ا يـ ر آ آن بـ ي را به تكاپو وا دارد تا در مقام اصالح فور  گذار  قانون
ن موضـع  يـ د ا يشـا . رادات قانون گردد  ي به ا  ي توجه ي، موجب ب  ينين قوان يمستمر به چن  

حـه قـانون مجـازات    يس اليش نـو ي با عث شده است كه در پييه قضاير متعارف رو  يغ
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  .رادات تكرار شودين اي با هميفري كين دادرسيي قانون آ173 متن ماده ياسالم
  

  بي؛ مبدا مرور زمان تعقيبيقن اقدام تعيآخر. 5

خ يت، تـار يمبدأ مرور زمان شـكا . خ شروع آن استيمنظور از مبدأ مرور زمان، تار     
اما در خصوص .ت حكم استيخ قطعي مجازات، تاريوقوع جرم و مبدا مرور زمان اجرا

 ي به عنوان مبدا تلقـ يقيا تحقي يبين اقدام تعقيخ آخريد تار يب، منطقا با  يمرور زمان تعق  
  .يبين اقدام تعقيخ اوليو نه تارشود

ـ  در مورد مبدا مـرور زمـان تعق        1352 ي قانون مجازات عموم   51ماده   ح يب تـصر  ي
ـ يا تعقيـ  يقـ يله هـر اقـدام تحق  يان مرور زمان به وسـ    يجر"داشت    كـه توسـط مقـام    يب
. گـردد  ي مـ ت دار به عمل آمده باشد، اگر چه هنوز مرتكب معلـوم نباشـد قطـع     يصالح

  ." شودي كه قطع شده به حساب آورده نميهاي ان مرور زميمدت قبل
 يب انتظـام يـ ز مبدا مرور زمان تعقي ن1306 قانون استخدام قضات مصوب     31ماده  

 راي  ،يقربـان ( .ن نمـوده بـود    يي، تع يبين اقدام تعق  يا آخر يخ وقوع تخلف    يقضات را تار  
  )  كشوريوان عالي ديات عمومي ه28/2/58، 1371، 42

 را كـه بـه   يقـ يا تحقي يبين اقدامات تعقيق آخر يقا مصاد ي دق زي سابق ن  ييه قضا يرو
ان نمـوده  ي بود، بيب قبليگر و قاطع مرور زمان تعق    يب د ينوبه خود مبدا مرور زمان تعق     

 سـه  يد داراي قاطع مرور زمان، با    يقيا تحق ي يبين بود كه اقدامات تعق    يده بر ا  يبود و عق  
 مقام ياقدامات از سو: اي باشد، ثان  يوم عم ين اقدامات مربوط به دعوا    ي ا )1: شرط باشد 

 .ح باشـد  ي اقـدامات انجـام شـده صـح        )2 صـورت گرفتـه باشـد،        يت دار قانون  يصالح
  ) 1384: 523 زراعت،(

ـ توانست مبدا مـرور زمـان جد     ي م  كه يبيا تعق ي يقيق اقدامات تحق  يمصاد  يد بـرا ي
 ييدمات بـاز جـو   از متهم و مقيي كه باز جوي بطور، شود، متعدد بودنديب تلق يامرتعق

نه محل، اقدام بـاز پـرس    يا معا يق  ي تحق يل احضار متهم، احضار شاهد برا     ي از قب  ياز و 
  .6شدند ي مين اقدامات تلقيح الزم، از جمله اي اخذ توضي براي بر احضار شاكيمبن

ن كـه  ي اي، بجايس حقوق ين تاس ي بدون توجه به سابقه ا     1378 در سال    گذار  قانون
خ ي بداند، مبدا آن را بـه خطـا، تـار   يبين اقدام تعقيخ آخر يب را تار  يمبدا مرور زمان تعق   

  . قرار داده استيبين اقدام تعقياول
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 بـه اشـتباه از   گـذار  قانونن نكته است كه ين اي مرور زمان مبين مبدا برا يرش ا يپذ
ب و مجـازات  يـ ر و آن را مـسقط حـق جامعـه در تعق   ي، به مرور زمان تعبياطاله دادرس 

ـ آ ي مـ  بـر يس حقـوق ياء تاسـ ي در صدد احگذار قانوناگر .  استمرتكب دانسته  د، الزم ي
ـ  كه قطعـا از د ي آن را مد نظر قرار دهد، امري و سابقه قانونياست مبان   گـذار  قـانون  دي
  .، پنهان مانده استيفري و انقالب در امر كي عموميها دادگاه ين دادرسيقانون آئ
  

 ينقد جرم شناخت. 6

، ممكـن  يفـر يند عدالت كيده در فرآيده گرفتن نقش بزه د   ياد در ن  گذار  قانوناقدام  
 قـانون   گـذار   قـانون ن مقاله، اقدام    ياما در ا  . ردي مورد بحث قرار گ    ياست از ابعاد مختلف   

ـ  در اسقاط حق بزه د     يفري و انقالب در امور ك     ي عموم يها  دادگاه ين دادرس ييآ ده بـه   ي
. رديگ ي م مورد توجه قرار   يتي حما يده شناس ير در صدور حكم، از منظر بزه د       يل تاخ يدل

ـ  نقش بزه دي نسبتا نو پا به بررس  ي به عنوان دانش   يده شناس يح كه بزه د   ين توض يبا ا  ده ي
 را ينـه مـساعد  يده و بزهكـار زم   يـ ن بزه د  يمطالعه روابط ب  . پردازد ي م ييداد جنا يدر رو 

البتـه  . اسـت  فراهم آورده يده شناسي بنام بزه دي از جرم شناس يدي تولد رشته جد   يبرا
ـ  و نقش بزه ديين عمل جنايين نوع مطالعات كه در ارتباط با تب يا نـد شـكل   يده در فرآي
گر بزه يكرد دي اما رو7. شهرت داردي علميده شناسي عمل مجرمانه است، به بزه ديريگ
ـ يـ ن اي بر ايتي حمايده شناسي با عنوان بزه ديده شناس يد  اسـت كـه جامعـه و    يده مبتن
، يي، قضايني تقنياستگذاريد در تمام سطوح س   ي با يفريام عدالت ك   و نظ  يياست جنا يس

ن ي تـام ي بـرا ير خاصيت شناخته و تداب  يده را به رسم   ي حقوق بزه د   ي و مشاركت  يياجرا
  .ن حقوق بكار بندديا

 يفـر ينـد ك ي آن بـا فرآ يده و ارتباط نا گسستن   يت از بزه د   يت موضوع حما  يحساس
چرا . سازد ي مريند اجتناب ناپذين فرآيده را در ايگاه بزه ديضرورت توجه به نقش و جا

 بـه دسـتگاه   ديـده  بـزه  در واقع منجر بـه مراجعـه         يدگيكه ارتكاب جرم و رخداد بزهد     
نـد  يده مجرمانـه در فرآ ي پديده به عنوان كنشگر اصلي خواهد شد و بزه ديفريعدالت ك 

 .كنـد  ي مدايرا پ  يي و اجرا  ييقضا ،ي حقوق هاي  تي از حما  ي، استحقاق برخوردار  يفريك
  ) 1384: 91 ،يميابراه(

ر ي انكار نا پـذ   يفريند عدالت ك  يان انداختن فرآ  يده در به جر   يازآنجا كه نقش بزه د    
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ند مـستلزم   ين فرآ يد منحصر به مجازات بزهكاران شود، بلكه ا       ي عدالت نبا  ياست، اجرا 
  ) 1384: 96 ،يان اصليجيرا( .باشد ي مزي نديده بزهتوجه به حقوق 

 ديده بزهت از ي كه حما  9 سازمان ملل متحد   هاي  هي و اعالم  8ي بر اسناد منطقه ا    عالوه
 خـود را همـسان بـا    يياست جنايز سي از كشورها نياريد قرار داده اند، بس   يرا مورد تاك  

ـ از ا  يا  نمونـه . انـد    نمـوده  ديـده   بـزه  حقـوق    يي شناسـا  يت حقوق متهم به سو    يرعا ن ي
 گـروه  37شنهاد شـماره  يـ ن نوشتار دارد، در پ   ي ا م با موضوع  يكه ارتباط مستق  ها    تيحما
ـ ، د ي فرانسو گذار  قانوننمان به   ي نوئل ل  ي خانم مار  يكار  بـا توجـه بـه       10.شـود  ي مـ  دهي

 است،  ديده  بزه كه مرتبط با     يلي بنا به دال   چه  چنان: د شده است  يشنهاد تاك ين پ ي ا يمحتوا
ـ  مجدد بزه د يريگيپرونده با وقفه مواجه شود، در صورت پ         دادگـاه مكلـف اسـت    ده،ي

تواند از  ي مل محكم و خاصيان انداخته و صرفا در صورت وجود دال يپرونده را به جر   
  .ديان انداختن پرونده امتناع نمايبه جر

 در رابطـه بـا   ير منسجمي غيتي مقررات حمايفري ك ين دادرس يهرچند در قانون آئ   
  . شوديده نميد بحث، د قانون مور173ت در ماده ين حماي ايده وجود دارد، وليبزه د

ـ  بـه م يميجرا، سخن از ي قانون مجازات اسالم727ران ماده   يدرحقوق ا  ان آورده ي
 ين دادرسيي قانون آ4ماده . ستنديب ني قابل تعقي خصوصيت شاكياست كه جز با شكا    

ـ  را از ح   ميجرا 1378 يفري و انقالب در امور ك     ي عموم يها  دادگاه  و  يث اقامـه دعـو    ي
ت ي منـوط بـه شـكا   هـا   آنب دو دسـته از يم كرده است كه تعقي تقسب به سه دسته   يتعق
  .  است يشاك

ل ي از قـانون تـشك  ي قانون اصالح مواد   3ر بند الف ماده     يدرحال حاضر عبارت اخ   
 يميجرااقدامات دادسرا در    ... ". د دارد ي تاك 1381 و انقالب مصوب     ي عموم يها  دادگاه

 "...شـود    ي مـ   شـروع  يصوص خـ  يت شـاك  يبـا شـكا     اسـت،  ي جنبه خصوص  يكه دارا 
، دخالـت  ي جنبـه خـصوص  ي داراميجرا كه عبارت فوق دارد، در       يراداتي از ا  نظر  صرف

كنـد   ي مـ  جابين ضرورت حداقل ا   يا.  است يفري الزمه مداخله دستگاه عدالت ك     يشاك
ـ  بزه دهاي  از خواستهي تابعي عمومي شروع دعواميجران يكه در ا  حـال در  . ده باشـد ي

 بوده و مجازات آن از نوع بازدارنده است، ضـرورت        يجنبه خصوص  ي كه دارا  يميجرا
شود، چگونـه ممكـن      ي م  احساس ي عموم ي شروع دعوا  ي برا ي خصوص يت شاك يشكا

ر يل مقررات دست و پا گي پرونده، صرفا به دليريگيده به پيل بزه دي رغم تما  ياست عل 
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 يفـر ي ك ين دادرسـ  يـي  قـانون آ   173، پرونده مختومه گردد؟ طبق مـاده        يو اطاله دادرس  
ب، متهم را ي امر تعقيد و دادسرا در راستا   يت نما يده شكا ي بزه د  چه  چنان 1378 مصوب
ر پرونـده  يـ گيز به موازات اقدامات دادسـرا مـستمرا پ    ي ن ديده  بزه. گرد قرار بدهد  يتحت پ 

ـ  اي رغم تمـام ي علچه چنانرد، يب صورت نگي در امر تعق   يا تعلل يچ وقفه   يباشدو ه  ن ي
 به صدور حكم نشود، به حكـم قـانون     ي منته ي پرونده در مواعد مقرر قانون      ها، يريگيپ
نـد  ي در فرآديـده  بـزه ن امر نقض مـسلم حقـوق      يا. ب صادر شود  ي تعق يد قرار موقوف  يبا

  . استيفريعدالت ك
ب يز در گرو تصويش از هر چ ي ب ديده  بزه يتي حما هاي  جامه عمل پوشاندن به جنبه    

ـ  مـدار ا ديده  بزه يني تقن يياست جنا يك س يه  ي تا بر پا   است يا  ژهين و مقررات و   يقوان ن ي
  )1384 :143 ،يان اصليجيرا( .ن گردديحقوق تضم

  

  يريگ جهينت .7
ـ  اسـت، با   يت از حقوق فرد   يهدف حقوق حما  م،  يباش قائل   اگر انتظـار داشـته    د  ي

 يعـ يت و حقوق طبي افراد و احترام به شخصين كننده آزادي تاميقواعد حقوقم كه   يباش
دگاه آنچه در عالم خارج اصالت دارد، انـسان اسـت و        ين د ي ا ازرا  يز. خواهند بود  ها آن

ـ كاتوز( .منافع شخص اسـت از ت ي حما شود ي م يتلق حقوق   يآنچه هدف اصل   : 36 ان،ي
جـاد نظـم در     ي و ا  ين سعادت اجتماع  يتامرا   ي هدف قواعد حقوق   چه  چنان يول )1383

عـدالت در    يبرقـرار   حفـظ نظـم و      صورت نيادر   ،ميافراد بدان  مشترك   يروابط زندگ 
 ين است كه هدف حقوق و قواعديت اياما واقع. كند ي مدايضرورت پ،  يروابط اجتماع 

ز يـ  حقـوق ن ي كه علمـا گونه همانكند  ي مجادي به عنوان قواعد الزام آور ا      گذار  قانونكه  
 به .جتماع باشدرنده منافع ايدر برگ ن حاليد حفظ منافع انسان و در ع  يبا،  اند د كرده يتاك
ـ  ياز ا :ن جهت گفته شده است كه عدالت عبارتست     يهم ن منـافع  يجاد تعادل و تـوازن ب
   )42 همان،( .ي و اجتماعيفرد

ن صـورت هـم     يـ  حقـوق، عـدالت اسـت، در ا        ي اصـل  يرفته شود كه مبنا   ياگر پذ 
 ير از اجـرا ي نـاگز يروان قانون در صـورت يت كند و هم پيد از عدالت تبع ي با گذار  قانون

ا يـ ن اساس هر گـاه قاعـده     يبر ا . ابندي ب نه را عادال  گذار  قانونآنند كه دستور حكومت و      
ناهماهنگ باشد، فقط صورت قانون خواهـد داشـت و اگـر       خود ي اصل ي با مبنا  يقانون
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ـ  بـه تبع يفيند، در وجدان پاك خود تكليشهروندان تظاهر به اطاعت از آن نما  ت از آن ي
  .حس نخواهند كرد

ـ نباو قـضات  حقـوق    علـم    در حال حاضـر پژوهـشگران     است كه   ن  يت ا يواقع د ي
ـ  بلكه عالوه بـر آن با ،ن موجود بپندارند  ين قوان ييرسالت خود رادرتب   د ارزش و اعتبـار  ي

ن يبـد . دنـ ن كن يـي  تع ها   آن ين موجود را با توجه به اهداف و مبان        ي و قوان  يقواعد حقوق 
ـ و با ند  گذار  قانونن  يان و مشاور  ي حقوق راهنما  يجهت علما  بـه  كـه   را يد هـر قـانون  ي

ن قـانون   ي نموده و بهتر   يد و نقا  يابي آن ارز  يرسد با توجه به اهداف و مبان       ي م بيتصو
ب از آنجا كه نداشتن قانون و داشتن قانون بد، ين ترتيبد.نديشنهاد نما ي پ گذار  قانونرا به   

ع يكه از جمن شود ي تدوي الزم است قانون،سازند ي مر ممكنيدالت ر اغعل به ينهر دو 
  .جهات عادالنه باشد

 يس حقـوق ي تأسـ يژه قانون مجازات عمومي، به وين قبل از انقالب اسالم يدر قوان 
 گـذار  قـانون . رفته شده بودي پذي عمومي از موارد سقوط دعوا يكيمرور زمان به عنوان     

ـ  آن زي را كه وجاهت شرع يس حقوق ين تاس ي ا 1378در سال    ر سـوال رفتـه بـود، در    ي
 ينيا اقـدام تـأم  ي مجازات بازدارنده   ي دارا ميجرا يعني يفري از حقوق ك   يودحوزه محد 

ـ  تعزميجـرا  بازدارنـده و  ميجـرا ق ين كه مرز دقي از ا نظر  صرف. رفتيپذ  مـشخص  يري
ـ     ي مـ   رفـع  ييه قـضا  يـ ن ابهـام توسـط رو     ي ا يست و بصورت مورد   ين ن يشـود و همچن

 يتي و ترب  يني اقدامات تام  ها   آن ي كه ضمانت اجرا   يميجراق  ين كه مصاد  ي از ا  نظر  صرف
 و ي عمـوم يهـا  دادگـاه  ين دادرس ي قانون آئ  173 از ماده    يست، قسمت يباشد، مشخص ن  

  .دهد ي م را در مورد مرور زمان نشانگذار قانونع ي، درك بديفريانقالب در امور ك
 كـرده   ي مرور زمان تلقـ    ير در صدور حكم را نوع     ي و تاخ  ياطاله دادرس گذار  قانون

ـ  اسـت كـه در ذهن  يزيـ ر از آن چيـ  كه هدف و فلسفه مرور زمان غ     يدر حال . است ت ي
ـ  بـوده و رو    يگذار  قانونمرور زمان، مسبوق به سابقه      .  بوده است  گذار  قانون  ييه قـضا  ي

 كه يس حقوقيك تاسيبدعت در . ز ابعاد مختلف آن را روشن كرده بودين يا ت شدهيتثب
ـ  به سـوابق     گذار  قانون از عدم توجه     يا ناش ي سابقه است    يدارا  از عـدم درك  يا ناشـ  ي
 ي منطقگذار قانونبه هر دو جهت اقدام  . س مورد نظر است   ي و اهداف تاس   يح مبان يصح

  .ستين
 با مهجور و ييه قضاي مرتكب شد، روي اشتباه گذار  قانونن است كه اگر     يمعمول ا 
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ناد  امـا متاسـفانه اسـت   ،شـود  ي م را متذكرگذار قانون يمتروك گذاشتن قانون، عمال خطا  
ل عدم صدور حكم در يب متهم به دلي و موقوف كردن تعق    173 از قضات به ماده      يبرخ

ـ  كـه ا ي به طـور .اند  نهادهگذار  قانون د بر اقدامات  ين شده، مهر تأئ   ييمواعد تع  ن اشـتباه  ي
  . استيري در حال شكل گيحه قانون مجازات اسالميس اليش نويمجدداً در پ

ـ كنـد و با  ي مـ  شرفتيـ آزمون و خطـا پ    شود علم با     ي م درست است كه گفته    د از ي
ده مـسجل  يـ ك اي كه ابطال يياما در جا) 1378: 58 چالمرز،( عبرت گرفت، اشتباهات

  . استي بزرگتريده، آزمودن خطا، خود خطايگرد
 و ين بدعت بـا مبـان    يل تعارض ا  ي به دل  1378 در سال    گذار  قانونخطا بودن درك    

 -ده و جامعـه  يده گرفتن حقوق بزه د    يل ناد يلن به د  يرش مرور زمان و همچن    ياهداف پذ 
ن يبنـابرا .  مسلم اسـت - استيني تقنيياستگذاران جنايد سيكه در حال حاضر مورد تاك    

 و  يفـر ي ك ين دادرسـ  يـي ن قانون آ  يد و مخصوصا در تدو    يالزم است در اصالحات جد    
  .ردي مورد توجه قرار گيحه قانون مجازات اسالميس اليش نويپ

  

  ها يادداشت

 قابل گذشت كه تعقيـب  جرايمدر ": 1352 قانون مجازات عمومي 48بق ماده  ط. 1
 وي تا شش ماه از تاريخ اطـالع از وقـوع          چه  چنانموكول به شكايت مجني عليه است       

  ."جرم شكايت نكند، حق تعقيب جزايي او ساقط خواهد شد
 دارنده چك تـا شـش مـاه از تـاريخ          چه  چنان قانون صدور چك،     11طبق ماده   . 2

واهي عدم پرداخت بانك، اقدام به شكايت ننمايد، حـق شـكايت كيفـري خـود را از               گ
  .دهد دست مي

در ": هاي عمومي و انقالب در امـوركيفري   قانون آيين دادرسي دادگاه   174ماده  . 3
موارد مذكور در ماده قبل هر گاه حكم صادر گرديده ولي اجرا نشده باشد پس از انقضا     

  ."گردد ه از تاريخ قطعيت حكم، اجراي آن موقوف ميمواعد مقرر در همان ماد
مـرور  " پيش نويس اليحه قانون مجازات اسـالمي آمـده اسـت     164-1در ماده   . 4

 تغريزي بـا بازدارنـده و يـا اقـدامات          ها   آن ي را كه مجازات قانوني    جرايمزمان، تعقيب   
اي تعقيب نشده ميني و تربيتي است و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تقاض         ات

و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي اين مواعـد، بـه صـدورحكم قطعـي منتهـي       
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  "...كند  نشده باشد، موقوف مي
مجازات جرم استفاده غيرمجاز انـشعاب      :  قانون مجازات اسالمي   660طبق ماده   . 5

ن دادرسي  قانون آيي173آب، برق و گاز تا سه سال حبس است و بر اساس بند ب ماده 
ي كه مجازات مقرر كمتر از سه سال حبس باشد با انقضاي مدت پنج         جرايمكيفري، در   

  .شود سال، مشمول مرور زمان مي
ــماره . 6 ــورخ 107560/2665راي شـ ــماره 8/12/1306 مـ ــورخ 734 راي شـ  مـ

  . شعبه دوم ديوان عالي كشور14/3/1319
بـزه  : ين عمـل مجرمانـه رك     براي مطالعه بيشتر در زمينه نقش بزه ديده در تكو         . 7

الـدين كـرد عليونـد و       روحي ژرار لپز و ژينـافيليزوال، ترجمـه  , ديده و بزه ديده شناسي    
  .1379احمد محمدي، مجمع علمي و فرهنگي مجد، چاپ اول، 

 24 خـشونت بـار،   جـرايم كنوانسيون اروپايي پرداخت غرامت به بـزه ديـدگان     . 8
  . شوراي اروپا1983نوامبر 
ه اصول بنيادي عدالت براي بزه ديدگان و قربانيان سو استفاده از قـدرت              اعالمي. 9

اعالميه اصول بنيـادي بـه كـارگيري    )  مجمع عمومي سازمان ملل متحد 34/40قطعنامه  (
 شوراي اقتصادي 2002/12قطعنامه شماره   (برنامه عدالت ترميمي در موضوعات جنايي       

  .)و اجتماعي سازمان ملل متحد
هاي دولت فرانسه درزمينه تهيه يك طرح قانوني در زمينه           تالشدر چارچوب   . 10

كمك به بزه ديدگان و تصويب آن در مجلس، نخست وزير وقت فرانـسه آقـاي ليونـل        
 به خانم ماري نوئل لينمان ماموريت داد تا با تشكيل يـك گـروه          1998ژوسپن در سال    
ه يـ گروه كاري منتهي بـه ارا     هاي اين    ما حصل تالش  . ي را ارائه نمايد   يكاري، پيشنهادها 

  .ديدگان شد  پيشنهاد به دولت فرانسه در زمينه رعايت حقوق بزه114
  

  منابع

:  چـاپ چهـاردهم، تهـران      ، جلـد اول   .يفري ك ين دادرس ييآ ).1388. (، محمود يآخوند
  .سازمان چاپ و انتشارات

  .متس: چاپ سيزدهم، تهران جلد اول، .يفري كين دادرسييآ ).1387 (، محمديآشور
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: چـاپ اول، تهـران   با كالم،   يد ز ي سع ي   ترجمه . علم يستيچ ).1387. (آلن اف، چارلمرز  
  .سمت

 53 و 52، ي دادگـستر يمجله حقـوق  .يده به منزله شاك ي بزه د  ).1384. (ماني، پ يميابراه
 ).ز و زمستانييپا(

گـنج  : تهـران چـاپ دوم،   . حقـوق ينولوژيترم). 1367. (، محمدجعفري لنگرود يجعفر
  .شدان

 دزاده،ي سـ يدمهدي سي  ترجمه.يفرين حقوق كيناديم ب يمفاه ).1384. (، فلچر يجورج پ 
 .ي آستان قدس رضو: مشهدچاپ اول،

 ؛يين صـفا يدحسي دكتر سي  ترجمه. معاصري بزرگ حقوق يها نظام ).1361. ( رنه ،ديداو
  .ينشر دانشگاه : تهرانچاپ دوم،، ياهللا عراق  دكتر عزت ويدكتر محمد آشور

ـ بزه د  ). 1387. (، مهرداد يان اصل يجيار نـشر  : چـاپ اول، تهـران    ،  يتي حمـا  يشناسـ  دهي
 .دادگستر

ـ بـزه د  ). 1384. (، مهـرداد  يان اصل يجيرا  يمجلـه حقـوق    .ييده در نظـام عـدالت جنـا       ي
  ).ز و زمستانييپا (53 و 52 ،يدادگستر

اپ دوم،   چ .ي كنون ي در نظم حقوق   يفري ك ين دادرس ييقانون آ  ).1384. (زراعت، عباس 
 .خط سوم: تهران

ران، فرانـسه و  ي ا يفري مرور زمان در حقوق ك     يقيمطالعه تطب  ).1381. (، عادل يخانيسار
 .ت مدرسي دانشگاه تربي رساله دكتر.مصر

  .گنج دانش: تهرانچاپ اول،  .يفري كين دادرسييآ ).1372. (ان، غالمرضايضراب

 . انتشاريشركت سهام: ، تهران42چاپ  .مقدمه علم حقوق ).1383. (ان، ناصريكاتوز

ن يالـد   روح ي  ، ترجمـه  يده شناسـ  يـ ده و بـزه د    يبزه د  ).1379. (زواليلينافي ژرار و ژ   ،لپز
 . مجدي و فرهنگيمجمع علم: تهران  چاپ اول،،يوند و احمد محمديكردعل

 .داري پا: تهرانچاپ چهارم، .ييه قضايرو ).1383. (نيالد د جاللي، سيمدن
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  .داريپا: تهرانچاپ اول،  .يفري كين دادرسييآ ).1378. (نيدال دجاللي، سيمدن

  . كشوريوان عاليه ديمجموعه آراء وحدت رو

 ي پژوهـش  ي، مجمع علمـ   )1386. ()يحقوق( مجد   ي آموزش يلي و تحل  يفصلنامه پژوهش 
   .زييپا، )2 (1، يحه قانون مجازات اسالميژه اليومجد، 
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