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پيش بيني معيارهاي عيني منطقي و مبتنبي ببر حفبع تعباد در رعايبت توامبان
ضرورتهاي مورد اشاره در تعيين مرزهاي اين قلمرو باشد.
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 .1مقدمه
امروزه با توجه به تونعه صالحیتهال شبه فیفرل مراجع غیر ق ـا ی خاـارا از
دنتگاه ق ا ی در مفهوم فالنیک) و از میان رفتن مرزبادلهال فالنـیک مقولـههـال
فیفرل ماهول و آ یای) در چارچوب تحوالت نیانت جاـا ی 3و فیفرلخق ـازدا ی و
فیفرزدا ی 6در برای حوزهها) از کسو ،و توجه به ضرورت انانـی حما ـت مـوار از
حقوک بشر ،و به و ژه از طر ق پیشبیاـی و ا جـاد نـاز و فارهـال حما ـت جـدل از
شهروند ،از نول د گر ،نخن گفـتن از حقـوک فیفـرل در مفهـوم م ـیق و فالنـیک
نمیتواند در بردارنده تحوالت مزبور و شااص و بیانگر وضـعیت موجـود در تقسـیم-
بادل مقولههال فیفرل باشد .از مهمتر ن ابعاد ا ن تحوالت میتوان بـه موضـول لـزوم
تسرل ت میاات دادرنی فیفرل به رنیدگیهال شبه ق ا ی اشاره نمود.
بر همین اناس ،پس از جاگ دوم جهانی ،با پـیش بیاـی «حـق بـر ـک دادرنـی
مازفانه» در انااد بین المللی و ماطقهال ،و آراء مراجع ق ا ی نظارتی بر رعا ت انـااد
مزبور ،مفهومی نو تحت عاوان «قلمرو فیفرل» فراتر از مرزهال فالنیک حقوک فیفـرل
در ادبیات حقوقی مورد شاانا ی قرار گرفته انت .در ا ن ازوص ،انااد بینالمللـی و
ماطقهال متعددل مستقیماً و بهنحو صر ح و ا غیـر مسـتقیم و فلـی بـه مسـعله اعمـا
ت میاات دادرنی مازفانه به دعاول ادارل پردااتهاند.

1

از میان انااد بینالمللی و ماطقهال فه به دادرنی مازـفانه و ت ـمیاات آن اشـاره
داشتهاند ،فاوانسیون اروپا ی حقوک بشر دارال جا گاه و اعتبار و ژه انت .دال ل اصـلی
ا ن امر را میتوان در موارد ز ر االصه نمود :جا گاه و اعتبار مرجع ق ا ی فاوانسـیون
در ت مین مفاد آن و مکانیسـم رنـیدگی در آنت تعـداد و گسـترهل فشـورهال ع ـو
فاوانسیون و به تبع آن گسترهل رو ه ق ا ی و همچاـین پو ـا ی رو ـه ق ـا ی د ـوان
اروپا یت و اهمیت و میزان تأایر رو ه ق ا ی د ـوان اروپـا ی در نظـام حقـوقی داالـی
فشورهال ع و .بر همین اناس ،در ا ن نوشتار فاوانسیون و آراء د وان اروپا ی حقوک
بشر به عاوان شااص و معیـار اصـلی در تفسـیر و تحلیـل مفهـوم دادرنـی مازـفانه،
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ت میاات مربوط به آن و اصو و و ژگیها مورد توجه قـرار مـیگیـرد .د ـوان اروپـا ی
حقوک بشر ،در جهت حما ت از حقـوک شـهروندان در مقابـل دولـت و ادارات آن ،بـا
تفسیر مستقل و مونع از مفهوم ماده  2فاوانسیون اروپـا ی حقـوک بشـر«حـق بـر ـک
دادرنی مازفانه» و تسرل شمو آن بر دعاول و رنیدگیهـال شـبه فیفـرل ،گسـتره
مفهوم قلمرو فیفرل 9در ا ن ماده را فراتر از آنچه در گذشته در حـوزه حقـوک فیفـرل
ماهول و آ یای در حقوک داالی خرنیدگی به جرائم وتعیـین مجـازات آنهـا درمحـافم
فیفرل مبتای بر قوانین فیفرل و آ ین دادرنی فیفرل) مطرح بوده ،تعیین نموده انت.
با عاا ت بـه مفـاد مـاده  2فاوانسـیون اروپـا ی حقـوک بشـر 5در ازـوص حـق
براوردارل از ک دادرنی مازفانه ،نو سادگان فاوانسیون بـه دو دنـته دعـول در دو
مجموعه «مدنی» و «فیفرل» ولزوم رعا ت ت میاات عام دادرنی و رنیدگی بـرال هـر
دو دنته دعول خرنیدگی مازفانه– داشتن حق دفال در جر ان رنیدگی ،حق اعتـرا
به تزمیمات ا آراء مقامات و مراجع ادارل دارال صالحیت شبه ق ا ی ،مراجـع شـبه
ق ا ی و ق ا ی مستد و مستاد بودن تزمیم و رأل ،دنترنی به اطالعات و مـدار
الزم در دفال ،اصل تااظر -و به نحو علای ونیله دادگاهی قانونی ،مستقل ،بـیطـر

در

ک مهلت ماطقی) و ت میاات ااص مربوط به مجموعه فیفرل خاصـل برائـت ،تفهـیم
اتهام به زبان شخص متهم در انرل وقت ،اعطا فرصت فافی جهت آماده نـازل دفـال،
حق دفال مستقل ا انتفاده از وفیل ماتخب اود ،و فمـک وفیـل و انـتفاده از متـرجم
را گان) تزر ح نمودهاند.2
به رغم ا اکه از ماظر برای صاحبنظران ،د وان در پـی ارائـه تعر فـی مسـتقل و
جد د از حقوک فیفرل به عاوان حقوک فیفرل اروپا ی نبوده و تاهـا در صـدد حرفتـی
عملی و موار در اعما واقعی فاوانسیون اروپا ی حقـوک بشـر بـوده انـت خ افوشـار،
 ، )15 :6001اما به نظر میرند د وان با تفسـیر مونـع از گسـترهل حقـوک فیفـرل و
عااصر آن ،حوزه حقوقی جد دل تحت عاوان « قلمرو فیفرل» خ دلماس مـارتی3446 ،
 )64:مورد شاانا ی قرار داده انت ،فه عالوه بر قلمرو فالنیک حقوک فیفرل ،دعاول
و مجازاتهال د گرل فه در حقوک داالی فشورهال ع و فاوانسیون تحت عاـاو ای
چون ادارل ،ان باطی ،مالی و مالیاتی طبقه بادل میشوند را نیز در دا ـره شـمو اـود
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قرار میدهد خ اورل 20 :6007 ،و بعد).
شا ان ذفر انت ،فیفرزدا ی در چارچوب رو کرد فلیترل تحت عاوان ق ازدا ی
قرار میگیرد و در واقع ،به عاوان بخشی از آن تلقی میگردد .به عبارت د گر ،با ا جـاد
مراجع شبه ق ا ی خفیفرل و حقوقی) واگذارل صالحیت صدور حکم به مجـازات بـه
نهادها ی اارا از دادگاههال فیفـرل ،در فاـار اعطـاء صـالحیت رنـیدگی بـه براـی
ااتالفات و حل آنها نیز به مراجعی غیر از دادگاههال دادگسترل موضول ا ـن نیانـت
انت .بر همین اناس ،تسرل ت میاات دادرنـی مازـفانه در چـارچوب عـامتـرل بـه
شکل لزوم تسرل ت میاات رنیدگی ق ا ی به رنیدگیهال شبه ق ا ی به نحـو عـام
مطرح گرد ده انتت ضمن ا اکه ،در مورد رنیدگی در مراجع شبه فیفـرل ،عـالوه بـر
تسرل ت میاات فیفرل ،اعما بخشی از ت مینهال دادرنی مازـفانه خباـد  3مـاده 2
فاوانسیون اروپا ی حقوک بشر) به عاوان ت میاات عام بر هرگونه رنیدگی صر

نظـر

از فیفرل ،مدنی ،ادارل تلقی نمودن دعول و رنیدگی به آن در مرجع ق ـا ی ـا شـبه
ق ا ی خشبه حقوقی و شبه فیفرل) ضرورل ارز ابی شـده انـت .بـه عـالوه ،حتـی در
درون دادرنی فیفرل و مراحل مختلف آن ،بر اناس ماطق د وان اروپا ی حقوک بشر و
تحت نفوذ آن ،تحوالت قابل توجهی با رو کرد گسـترش اعمـا ت ـمیاات دادرنـی
مازفانه به مراحل ابتدا ی و مقدماتی فه نوعاً در بسیارل از فشورها ترافعـی نیسـت در
حا شکل گیرل انت.7
پرنشهال انانی فه در ازوص قلمرو فیفـرل از ـکنـو و موضـول قابلیـت
تسرل ت میاات ق ا ی و فیفرل به رنیدگیهال شبه ق ا ی و شـبه فیفـرل از نـول
د گر مطرح میگردد عبارتاد از ا اکه :حدود و اغور دقیق قلمـرو مزبـور فجانـته بـه
عبارت اارل ،فـدامیک از دعـاول شـبه فیفـرل در قلمـرو فیفـرل جـال مـیگیرنـده
معیارهال شاانا ی آنها فدام انته آ ا فلیه ت ـمیاات فیفـرل در رنـیدگیهـال شـبه
فیفرل قابل اعما انته آ ا مراجع غیر ق ا ی مورد نظر ،از نظر نازمانی و تشـکیالتی
و نیرول انسانی ،مستعد چاین تحولی هستاده در صورت تسرل ت ـمیاات فیفـرل بـه
رنیدگیهال شبه فیفرل ،آ ا ا ن امر به مازله عدم توجه به ضرورتهال عملی و فاـی در
اعطاء صالحیتهال شبه فیفرل به مراجع غیر ق ا ی خو رو کرد ق ا زدا ـی) نیسـته
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چگونه میتوان بین ضرورتهال مزبور ،و ضرورت رعا ت حقوک بایـاد ن دادرنـی و
حما ت از حقوک شهروند در مقابل اداره آشتی ا جاد نموده
 .2قابليت اعما تضمينات کيفري دادرسي منصفانه به دعاوي خارج از قلمرو
کيفري کالسيک
حما ت ق ا ی موار از حقهال بشرل مستلزم بهرهمادل از ک دادرنـی مازـفانه
در رانتال تحقق عدالت آ یای 8ا رو هال انت .اهمیت ا ن امـر در ازـوص دعـاول
فه شهروند علیه دولت و اجزال آن اقامه مینما د دو چادان به نظر میرنـد ،چـرا فـه
نابرابرل حقوقی ماهول میان طرفین دعول ممکن انت به دادرنی و جر ـان رنـیدگی
به دعاول میان آنها نیز تسرل ابد .در واقع ،اگـر نـابرابرل میـان دولـت و شـهروند در
حقوک ماهول ،و در جا گاه برتر قرار گرفتن دولت نسبت به شهروند و امکـان انـتفاده
اداره از قدرت عمومی در مقابل شهروند ،به دلیل نقش و جا گاه دولت و اجـزال آن و
مأمور تها و وظا ف و ااتیارات آنها و مبتای بر ماافع عمـومی و هـد

ارائـه اـدمات

عمومی توجیهپذ ر به نظر میرند ،اما ا ن نابرابرل نبا د به رنـیدگی بـه دعـاول میـان
آنها ،فه در ا ن حالت به عاوان طرفین فه اناناً برابر در دعـول محسـوب مـیگردنـد،
تسرل ابد .بر همین اناس ،اعمـا ت ـمیاات بخـش فیفـرل دادرنـی مازـفانه ،فـه
مت من ا ن مفهوم انت ،میتواند ضمانتی در رعا ت بیطرفی مرجع رنیدگی و ا جـاد
تعاد میان آنها باشد.
اما با پذ رش لزوم تسرل ت میاات دادرنی مازفانه به رنیدگیهال شبه ق ـا ی
و به نحو ااص تسرل ت میاات دادرنی فیفرل به رنیدگیهال شبه فیفرل ،آ ـا ا ـن
امر به معای عدم توجه به مبانی و اهدا

ا جاد مراجـع شـبه حقـوقی و شـبه فیفـرل و

اعطاء صالحیت رنیدگی و صدور حکم در ا ـن مراجـع خ عاـی ق ـاء زدا ـی و فیفـر
زدا ی با اهدافی از قبیل تسهیل ،تسر ع و تخززی شدن رنیدگی بـه دعـاول موضـول
آن ،فاهش بار محافم) ،و ا به عبارت د گر ،بی اار نمودن نیانت ق ا زدا ـی و فیفـر
زدا ی نخواهد بوده به نخن د گر ،تقابل در رعا ت دو ضرور د ده مـیشـودخباد او ).
شا د تسرل مطلق ت میاات ق ا ی به رنیدگیهال شبه ق ا ی پانخ مثبت به پرنـش
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اد شده باشد ،اما به نظر میرند ،د وان اروپا ی با تکایکها و روشـهال تفسـیر اـود از
ماده  2فاوانسیون توجه فافی به ا ن امر و جمـع میـان دو ضـرورت خباـد دوم) داشـته
انت.
 .2. 1تقابل دو ضرورت
تسرل ت میاات دادرنـی مازـفانه از دادرنـی در مفهـوم م ـیق آ ـین دادرنـی
خرنیدگی در مراجع و محافم فیفرل) به رنیدگی شبه ق ا ی و شبه فیفرل در مراجـع
غیر ق ا ی به مازله تقابل دو ضرورت انت .از ک نو ،ضرورت توجه بـه مالحظـات
حقوک بشرل و دفال از شان و فرامت انسان و حقوک بایاد ن ول و ت ـمیاات مربـوط
به تامین و حفظ و دفال از ا ن حقوک ،لزوم توجه به بازنگرل در مفهوم ،محتول و فـم
وفیف عااصر و مولفههال حقوک فیفرل و قلمـرو و چگـونگی اعمـا آنهـا در جهـت
رعا ت و حما ت واقعی و عملی از ا ن حقوک در ا ـن حـوزه را در پـی داشـته انـت.
رعا ت ا ن ضرورت از طر ق دو راهکار محل توجه قرار گرفته انت :از طر ق تغییـر و
تحو  ،از ک طر

در مفاهیم و محتوال حقـوک مـاهول و از طـر

د گـر ،از طر ـق

تغییر و تحو مذفور در حقوک آ یای 4خت میاات ق ا ی حما ت از حقـوک ـاد شـده)
در جهت واقعی و عیای فردن حما ت از حقهال بشرل در عمـل .بـه عبـارت د گـر،
عالوه بر واقع گرا ی در ارز ابی رعا ت ا عدم رعا ت حقـوک مـاهول خماناـد حقـوک
نیانی مدنی ،حقوک اجتماعی ،اقتزادل و  )...در عرصه حقوک آ یاـی ،از ـک طـر
رعا ت ا عدم رعا ـت اصـو و ت ـمیااتی ماناـد برائـت ـا حقـوک دفـاعی مـتهم بـا
رو کردل واقع گرا محل توجه قرار میگیردت و از نول د گر قلمرو اعما آنها از حیث
لزوم رعا ت آن در مراحل مقدماتی رنیدگی فیفرل گسترش افته انت.30
اما آنچه چالش جدلترل را با اود به همراه داشته و محل توجه ما در ا ن نوشتار
انت ،گسترش ا ن قلمرو ،بر مباال ماهیت برای مجازاتهال نرفوب گرا انـه صـادر
شده از نول مراجع غیر فیفرل در مفهوم م یق ،از طر ق تسرل الزامـات و ت ـمیاات
بخش فیفرل دادرنی مازفانه به اارا از دعـاول و رنـیدگیهـال فیفـرل فالنـیک
انت .در واقع ،در ا ن رو کرد تلقی آن انت فه تقسیم بادل اقدامات و تزـمیمات بـا
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ماهیت نرفوب گرا انه خبا عااو ای چون مجازاتهال «فیفرل» « ،ادارل»« ،ان باطی» و
«انتظامی» ) نمیتواند ماهیت نرفوب گرا انه برای از ضمانتهال اجرا ی را مبتای بـر
صر

معیار فمیخشدت و ضعف ضمانت اجرا ی) ،معیار ماهیت مرجع صدور حکم ا

تزمیم و جا گاه نهادل آن خدادگاه ا مرجع غیر ق ا ی بـودن صـدور مجـازات) ،و ـا
مبتای بر هد

مجازات ختفکیک قـانونی  -ـا برانـاس قزـد مقـام ـا مرجـع صـدور

مجازات – ضمانتهال اجرا ی بازدارنده ،از ضمانتهال اجرا ی نـرفوب گرا انـه ـا
تابیهی و ا احیاناً پیشگیرانه) دنتاوش تغییر عیای و واقعی نما دت و در نتیجـه لـزوم
حما ت از حقوک بایاد ن افراد و اشخاص در معر

ا ن مجازاتها در اارا دنـتگاه

ق ا ی را ادشهدار نما د.
اما ،از نول د گر و در مقابل ا ن رو کرد ،ضرورت د گرل در در دهههـال اایـر
ماجر به طرح و پیگیرل نیانت ق ازدا ی و به نحو ااص فیفر زدا ی از طر ق اعطـاء
صالحیتهال ق ا ی و شبه فیفرل به مراجعی اارا از دنتگاه ق ا ی شـده انـت.33
به عبارت اارل ،در حقوک داالی جر انی به نمت غیر ق ا ی و غیـر فیفـرل نمـودن
رنیدگی به برای دعاول ناشی از ضرورتهال فای و عملی در حل و فزل ااتالفات
و ا اعما مجـازات در براـی حـوزههـال عمـومی و ادارل ،و همـینطـور ناشـی از
ضرورت در تسر ع در رنیدگی به برای دعاول و فاهش بار محافم ،فاهش تشر فات
ق ا ی ،در قالب اعطاء صالحیت به برای مقامات ادارل و نهادهال شبه ق ـا ی اعطـا
گرد ده انت .نهادهال شبه ق ا ی اد شده خدر دو قالب شبه حقوقی و شبه فیفـرل،)36
نوعاً در درون اداره مربوط ،و ا در اارا آن با حدل از انتقال نسبت بـه اداره مزبـور
هستاد ،ا به عاوان مراجع ان باطی و انتظامی در درون مشاغل آزاد و اصـاا

فعالیـت

مینما اد .عالوه بر موارد اد شده ،همچاین میتوان به صـالحیتهـال شـبه ق ـا ی و
شبه فیفرل نهادهال تاظیمگر خرگالتور )31اشاره نمود.39
مباا و هد

اعطاء صالحیت شبه فیفرل بـه براـی مراجـع اـارا از دادگاههـال

فیفرل را با د در چارچوب رو کردهال نو در نیانت فیفرل و همچاین ق ـازدا ی و
فیفر زدا ی ،مبتای بر رعا ت ضرورتهال عملی نوعاً دولت و مراجع و ادارات عمومی
در اعما برای مجازاتها اارا از دنتگاه ق ا ی ،رنیدگی بـه براـی مـوارد نقـ
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قوانین و مقررات فه مستلزم و مستوجب مجازات انت از عداد جرا م و صالحیتهال
مراجع فیفرل فالنیک اارا گرد ده انت .رو کرد اایر ،با هد

فاهش بـار محـافم

دادگسترل و به و ژه ،در جهت عدم لزوم رجول دولت و ادارات آن بـه مرجـع ق ـا ی
در رنیدگی به دعاول میان آنها و شهروندان و ا فارفاان اود با توجـه بـه مالحظـات
عملی و فای خو ا در رنیدگی به تخلفات ا ااتالفات میـان براـی اشـخاص حقـوک
ازوصی – نوعاً در روابط اصاا

و اع اء و روابط آنها با شهروندان ،)-توجه به ابعاد

و جابههال فای و تخززی برای دعـاول و همچاـین تسـر ع در رنـیدگی از طر ـق
فاهش و ا حذ

برای تشر فات ق ا ی در رنیدگی ،در حا گسترش انت.

با عاا ت به آنچه آمد ،ا ن دو رو کرد و ضـرورت بـه نـوعی مـیتوانـد در مقابـل
کد گر قرار گیرد .به عبارت د گر ،نیانت ق ا زدا ی و فیفر زدا ـی بـر مباـال لـزوم
توجه به مالحظات عملی و فای ادارات دولتی و همچاین فاهش بـار محـافم از طر ـق
ا جاد مراجع شبه ق ا ی و شبه فیفرل ،در تقابل با نیانت ق ا ی فـردن رنـیدگی در
مراجع غیر ق ا ی مبتای بر لزوم رعا ت حق بر دادرنی مازفانه – به عاوان ـک حـق
بشرل -از طر ق تسرل ت میاات آن به رنیدگی در ا ن مراجع قـرار مـیگیـرد .توجـه
و ا افراطی به کی از ا ن دو ضرورت میتواند به مازلـهل نفـی د گـرل تلقـی

صر
گردد.

البته ا ن تقابل در ازوص تسـرل ت ـمیاات ،بـه مراحـل مقـدماتی در دادرنـی
فیفرل و در واقع ترافعی نمودن مراحلی فه نوعاً و به نحو نـاتی تحـت نظـام تفتیشـی
قرار داشته انت نیز د ده میشودت چرا فه برای مزالح و اقت ائات در پیش بیای نظـام
تفتیشی برال ا ن مراحل وجود داشته ،فه ممکن انت در رهگذر تسـرل مزبـور ،مـورد
غفلت واقع گرددت به عاوان مثا امکان انتفاده از وفیل در مراحـل تحقیقـات مقـدماتی
می تواند فشف برای وقا ع و حقا ق مهم و موار در رنیدگی و صدور حکم را مکتـوم
باقی گذارد.35
از ماظر حقوک آ یای براناس ضرورتهال اد شده ،و ژگیهـال مرجـع رنـیدگی و
شیوه و چگونگی رنیدگی به جرا م و تخلفات ا ن موضـول حـائز اهمیـت بـه نـزا ی
اواهد بود .در واقع ،مسعله از ا ن ماظر ،بیشتر متمرفز بر چگونگی جمع میـان ا ـن دو
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ضرورت اواهد بودت عای چگونگی و فم و فیف تسرل ت میاات « دادرنی مازفانه»
و به و ژه بخش ت میاات فیفرل آن به رنیدگیهال شبه فیفرل اارا از دادگـاههـال
فیفرل به نحول فه الزامات و ضرورتهال فیفر زدا ی خو اعطـاء صـالحیت رنـیدگی
به تخلفات و صدور حکم به مجـازات بـه مراجعـی غیـر از دادگـاه فیفـرل در مفهـوم
م یق) مورد توجه قرار گیرد .باابرا ن ،تسرل ت میتات به اارا حقوک فیفـرل نـاتی
به نوبه اود چالشی در رعا ت توازن و هماهاگی تغییرات و تحوالت حقوک فیفرل بـا
نا ر حوزهها ماناد حقوک ادارل و به نحو ااص دادرنی ادارل و ان باطی تبد ل شده
انت.
 .2. 2جمع ميان دو ضرورت :تفکيک «قابليت اعما تضمينات» از «اعما
تضمينات»
در حل تعار

میان ضرورتهال پیش گفته ،د وان اروپا ی از طر ـق انعطـا

در

زمان اعما ت میاات در رنیدگیهال اارا دادگاه خدرمفهوم م یق) قائـل بـه امکـان
جمع میان ضرورت هال اد شده انت .در واقع ،د وان با واقع بیاـی اـود و در جهـت
جمع میان دو ضرورت متقابل حقوک بشرل خحما ت از براـوردارل شـهروند از ـک
دادرنی مازفانه در مقابل دولت) و عملی خلزوم توجه به مالحظات دولت و ادارات آن
در دعاول ادارل و ان باطی مطرح در مراجع شبه ق ا ی در رانتال نیانت ق ازدا ی
و فیفرزدا ی) ارائه نموده انت .براناس ا ن راه حل ،د ـوان بـا تفکیـک میـان قابلیـت
اعما ت میاات مزبور در ا ن دعاول از موضول اعما آنهـا و در نظـر گـرفتن حاشـیه
مانور نسبی در شیوهها و زمان اعما ت میاات دادرنی مازفانه در رنیدگیهال ادارل
و ان باطی اارا محافم مبادرت به ارائه راه حل تعار

مزبور نمـوده انـت .تفکیـک

مزبور ناظر به تما ز میـان تزـمیمات ادارل و شـبه ق ـا ی و شـبه فیفـرل از نظـارت
ق ا ی بر تزمیمات اد شده و مراحل مختلف آن خرنیدگیهـال بـه ترتیـب بـدول و
پژوهشی و فرجامی) انت.
در هر حا  ،چگونگی و فم و فیف اعمـا ت ـمیاات ،و ا اکـه در فـدام مرحلـه
رنیدگی اعما ت میاات الزم الرعا ه انتت و ا ا اکه در مورد چه ت ـمیااتی حاشـیه
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مانور مت من معافیت از رعا ت ت میاات در مراحل ادارل و شبه ق ا ی ،قابل انتفاده
انت را تابعی از حوزهل دعول ،زمیاهها و همچاین شرا ط و اوضال و احوا مربوط به
دعول مورد نظر دانسته انت .32به عالوه ،د وان در انتفاده از حاشیه عمل اد شـده بـر
لزوم و توجیه پذ ر بودن و همچاین تاانب آن با اقت ائات و الزامات مورد نظر ،نظارت
مینما د .37شا ان ذفر انت ،د وان ،برای مراجع دارال صالحیت شـبه فیفـرل را ،بـه
رغم ارز ابی قانون داالی و صر

نظر از نام نهاد– هیعت ،شـورا ،فمیتـه ،فمیسـیون و

انامی مشابه آن -جا گاه نهادل و ا نازمانی آنها و ا حتی تزر ح به ماهیـت ادارل و
غیر ق ا ی ک مرجع خبه عاوان فر

قانونگذار) ،با لحاظ معیار فـارفردل ،بـه عاـوان

مرجع ق ا ی تلقی نموده انت.
البته ،د وان در رو ه ق ا ی اود مکرراً به ا ن امر فه ارائه مفاهیم مستقل به مازلـه
حرفت د وان به نمت تقابل با جر ان گسـترده و فزا اـده ق ـازدا ی و فیفرزدا ـی در
نظامهال داالی فشورهال ع ونبوده 38و آزادل عمل آنها در تعیین و تبیین قلمـرو هـر
دنتهبادل را رد و نفی نمینما د ،و تاها هد

نوعی فاتـر عیاـی و مـوار در رعا ـت

ت میاات دادرنی ،به و ژه در تزمیمات و اقدامات واجد ماهیـت تابیهـی و نـرفوب-
گرا انه از نول مراجع غیر ق ا ی خدر مفهوم م یق) انت ،تزر ح نمـوده انـت .34در
ا ن رانتا د وان تأفید مینما د :بـا عاا ـت بـه پو ـا ی نیانـی ،اجتمـاعی ،فرهاگـی و
حقوقی جوامع« 60وظیفه د وان نظارت انتزاعی مقررات داالـی بـا نگـاه بـه فاوانسـیون
نبوده ،بلکه ارز ابی روشی انت فه مقررات اد شده بر شخص متهم اعمـا شـده و ـا
ول با آن مواجه بوده انت» .63بر همین اناس ،گستره قلمرو فیفرل بسیار ونیع تـر از
حقوک فیفرل فالنیک انت .در واقع ،ق ات د ـوان اروپـا ی آزادل عمـل و انـتقال
اود در ارز ابی ک تزمیم ا اقدام و تلقی آن به عاوان موارد مشمو حوزه فیفرل ـا
اارا آن خادارل ،ان باطی و غیره) ،صر

نظر از طبقهبادلهال حقـوقی داالـی و ـا

تفسیر مراجع داالی از آنها حفظ مینما اد.
نکته قابل توجه د گر در تسرل ت میاات به مراحل مقدماتی در رنـیدگی فیفـرل
و شبه فیفرل انتت امرل فه میتواند به مازله ترافعی شدن برای از تحقیقات مقدماتی
نیز تلقی گـردد .66در واقـع ،برداشـت د ـوان از اصـطالح « فیفـرل» ،فراتـر از گسـتره
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فالنیک مفهوم «اتهام» ،61و مبتای بر مفهومی مادل و مونع از هرگونه اقـدام و تزـمیم
مقامات و مراجع داالی انت فه در بر دارندهل آاار و نتا ج قابـل توجـه بـر وضـعیت
شخص مورد تعقیب باشد 65.69از نقطه نظر زمانی ،د وان ابالغ رنمی از نـول مقامـات
ذ زالح در انتساب تخلف فیفرل قابل تعقیب به شخص را ،نقطه آغاز مشـخص بـرال
ا راد اتهام محسوب نموده انت .62اما ا اکه چه اقداماتی خاقدامات اولیـه) از نظـر مـادل
میتواند به مازله انتساب اتهام در انجام تخلف تلقی گـردد ،د ـوان در ابتـدا ،دنـتگیرل
شخص ،تحقیقات و ا شرول به تحقیق مقدماتی را از عالئم و شاازههال ا ـراد اتهـام
و در واقع شرول دادرنی فیفرل دانسته انت .67اما ،آ ـا ت ـمیاات مـاده  2در مرحلـه
ا راد اتهام و انجام تحقیقات مقدماتی قابل اعما انت ـا ایـره د ـوان در آراء بعـدل
اود ،با تغییر رو ه ،و با انتااد به ا اکه ا اگونه اقدامات تأایرل بر اعالم نظر در ماهیـت
دعول نداشته ،اعما ماده  2بر موارد مذفور را ضرورل ندانسته انت .68به عاوان مثـا
د وان دنترنی به اطالعات پرونده و رعا ت اصل تااظر در مرحله تحقیقـات مقـدماتی
را مغا ر ت میاات باد  1ماده  2تلقی نامـوده انـت .64در هـر حـا  ،ا ـن مـوارد تـابع
مقررات و الزامات مواد  1و  5فاوانسیون خماع شکاجه ،ماع دنتگیرل اود نرانه و )...
انت.10
البته ا ن امر در حوزه حقوک ان باطی دارال و ژگیهال متفاوتی انت .در مراحـل
مقدماتی اقدامات انجام شده در ازوص تخلفات و مجـازاتهـال ادارل و آاـار نـوء
اقدامات بر وضعیت شخص مورد تعقیب نوعاً بسیار فمتر خاز نظر فمی و فیفی) از آاـار
مشابه در تعقیب فیفرل فالنیک انت .البته ،در برای مجازاتهال ان باطی و انتظامی
فه تعلیق ا تعطیل فعالیت شخص مورد تعقیب پـیش بیاـی شـده انـت ،تعلیـق مزبـور
دارال آاار قابل توجه و بع اً جبران ناپذ ر بر وضـعیت و شـرا ط شخزـی و حرفـهال
شخص مورد تعقیب اواهد بود .13ضمااً شا ان ذفر انت ،در افثر مـوارد در ازـوص
رنیدگیهال ادارل و ان باطی ،تفکیکی بین مراحل نه گانه در حقوک فیفرل فالنیک
ختعقیب ،تحقیق ،و رنیدگی) د ده نمیشودت و مقام ا مرجع واحدل عهده دار انجام هر
نه مرحله بوده و نوعاً بطور همزمان در فلیه موارد اظهار نظر و تزمیمگیرل مینما د.
در ازوص گستره و مزـاد ق «قلمـرو فیفـرل» ،انانـاً در مـواردل فـه حقـوک
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داالی ،عملی را به عاوان جرم مورد شاانا ی قرار داده و رژ م حقوقی فیفرل را بر آن
اعما مینما د ،تعارضی میان تفسیر د وان و حقوک داالی حادث نمیگردد خالبته ،ا ـن
امر تاها در ازوص قابلیت ا عدم قابلیت اعمـا رژ ـم حقـوک فیفـرل و بـه تبـع آن
ت میاات فیفرل مـاده  2بـوده و نـه چگـونگی اعمـا ت ـمیاات در مـوارد مـذفور).
ااتال

و تعار

در رابطه قابلیت ا عدم قابلیت اعما ماده  2بیشتر در مواردل انت

فه عملی قابل تعقیب و مجازات بوده اما از نظر حقوک داالی تحت رژ م غیـر فیفـرل
خاصطالحاً ان باطی و ا ادارل) قرار میگیرد .در ا ن موارد ،بـه رغـم ا اکـه در حقـوک
داالی فشورها ،به و ژه در دهههال ابتدا ی اجـرال فاوانسـیون ،قابلیـت تسـرل رژ ـم
فیفرل و به تبع آن ت میاات دادرنی فیفرل بر آنها محـل ترد ـد جـدل بـوده انـت،
د وان ،در بسیارل از ا ن موارد ،بر شمو حوزه فیفـرل و ت ـمیاات آن بـر تعقیـب و
جر ان رنیدگی به عمل اد شده ،نظر داشته انت.
 .3معيارهاي « قلمرو کيفري »
به ماظور ا جاد چارچوبی مشخص با مرزبادلهـال روشـن ،ابتـدا الزم انـت بـه
معیارهال مورد توجه و انتااد آن در توجیه قابلیت اعما و تسرل ت ـمیاات دادرنـی
فیفرل ،و به عبارت دقیقتر ،ت میاات فیفرل دادرنی مازفانه خباـدهال  6و  1مـاده 2
فاوانسیون) اشاره نمود .د ـوان از رأل مشـهور آنجـل 16در  3472مشخزـاً معیارهـا ی
برال تعیین قلمرو حوزه فیفرل ،و ا اکه چه دنته از دعـاو ی در عـداد دعـاول حـوزه
فیفرل ماده  2قرار گیرد ،را بطور مستقل از مال هـال حقـوک فیفـرل داالـی ،تعیـین
نموده انت .ا ن معیارها را میتوان دردو دنته اصلی و فرعی خ ا تکمیلی) تقسیم باـدل
نمود :معیارهال اصلی به ترتیب صعودل درجه اهمیت عبارتاد از:
-

فیفرل تلقی نمودن تخلف ارتکابی در حقوک داالی.

-

ماهیت عمل ارتکابی ختخلف ا جرم).

-

ماهیت و شدت مجازات قـانونی پـیش بیاـی شـده بـرال عمـل ارتکـابی خنـه
مجازات قطعی اعما شده)

11
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د وان عالوه بر معیارهال اد شده و با عاا ت به اهدا

فاوانسـیون و در صـورت

عدم ففا ت معیارهال مزبور برال ارز ابی ،معیارهال تکمیلی را مورد انتفاده قـرار داده
انت فه عبارتاد از:
-

ترفیبی ازمعیارهال نه گانه اصـلی ،عاـی در نظـر داشـتن توامـان معیارهـال
فیفرل ختلقی نمودن تخلف ارتکابی در حقوک داالی ،ماهیت عمـل ارتکـابی
و شدت مجازات قابل اعما ) ،در مواردل فه هیچ ک از معیارهال اد شده به
تاها ی تأایر قطعی در تلقی قابلیت اعما ت میاات فیفرل بر دعول مورد نظر
را ندارند.19

-

فیفرل تلقی نمودن عمل ارتکابی در عر
فاوانسیون

و نان مشـتر فشـورهال ع ـو

15

همانگونه فه د ده میشود ،و در ازوص تفسـیر د ـوان در تعیـین قلمـرو حـوزه
دعاول مدنی د ده میشود ،د وان در مورد دعاول فیفـرل نیـز بـرال ارز ـابی و تلقـی
حقوک داالی از تخلفات فیفرل نقش تعیین فااده قائل نگرد ده انت .به عاـوان مثـا ،
میتوان به شمو بخش فیفـرل مـاده  2بـر براـی از مجازاتهـال ادارل خبـه و ـژه در
ازوص مجازاتهال مالی) اشاره فرد .اگر در حقوک داالـی در رانـتال نیانـت غیـر
فیفرل نمودن برای تخلفات ،از حیث مرجع رنیدگی تغییر ا جاد گرد ده و صـالحیت
رنیدگی و اعما مجازات آنها به برای نهادها و مقامات ادارل تفـو

مـیگـرددت از

نظر د وان تغییرل در ماهیت آن داده نخواهد شد12.و چاانچه دردعـاول مزبـور مـال -
هال اشاره شده مربوط به حوزه فیفرل وجود داشته باشد ،ا ن دعاول در قلمرو فیفرل
ماده  2بـوده و مقـررات مـاده  2و ت ـمیااتی فـه در پاراگرافهـال  6و  1ا ـن مـاده در
ازوص دعاول فیفرل آمده انت نیز الزم الرعا ه هستاد.
از نظر د وان ،از میان معیارهال نهگانـهل اصـلی ،شاازـها و مالحظـات حقـوک
داالی دارال ارزش شکلی و نسبی ،17ماهیت عمل ارتکابی به عاوان ک عازر انانـی
در ارز ابی و باالاره ،معیار ماهیت و شدت مجـازات قـانونی بـرال عمـل ارتکـابی بـه
عاوان معیار تعیین فااده هستاد.
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 .3 .1ارزيابي حقوق موضوعه داخلي از عمل ارتکابي
از میان معیارهال اد شده ،به ترتیب اولو ت بررنی ،در ابتدا د وان در صدد پانخ
به ا ن پرنش انت فه آ ا حقوک داالـی عمـل ارتکـابی را در عـداد اعمـا مجرمانـه
شاانا ی نموده ا ایره برال پانخ دادن به ا ن پرنـش د ـوان بـه قـوانین ،مقـررات،18
رو ه ق ا ی ،14مشروح مذافرات قوانین 90و همچاین دفتر ن 93داالی رجول مینما ـد.
با ا ن وجود مالحظات مذفور ،الزامی در پذ رش آنها ا جاد نکرده ،بلکه تاها بـه عاـوان
نقطهل آغاز عمل ارز ابی د وان محسـوب و تاهـا دارال ارزش نسـبی و اعالمـی بـرال
رنیدگی در د وان انت خ رانووچی .)692 :6006 ،به رغم ا اکـه نبا ـد آن را ،بـه و ـژه
درمواردل فه عمل ارتکابی از نظر حقوک داالی در حوزه فیفرل قرار مـیگیـرد ،96فـم
اهمیت تلقی نمود ،91اما از نظر د وان ارز ابی داالی در غیر فیفرل تلقی نمودن عمل و
مجازات پیش بیای شده ،نمیتواند ماهیت واقعـی عمـل ارتکـابی را تغییـر داده و عـدم
رعا ت ک آ ین رنیدگی ق ا ی و فیفرل و عدم رعا ت ت ـمیاات مزبـور را توجیـه
نما د.99
به عبارت د گر ،آنچه فه ممکـن انـت در حقـوک داالـی بـا انـتااد بـه "فـر
قانونگذار" و بر اال

اصل و ا به عاوان انتثااء مبتای بر مالحظات اـاص تخلـف و

مجازات مربوط تحـت عاـاو ای چـون مجـازات ادارل ،ان ـباطی و ـا ادارل از عـداد
مزاد ق حوزه فیفرل اارا گردد ،به دلیل عدم تغییر واقعی ماهیت آنها از نظـر د ـوان
فاقد اعتبار تعیین فااده انت .95به عالوه ،در صورت فقدان طبقه بادل مشـخص عمـل
ارتکابی در میان جرا م در حقوک داالی ،د وان براناس رو کرد عیای ،واقعیـت مـادل
آ ین و جر ان رنیدگی را مورد ارز ابی قرار میدهد.
 .3 .2ماهيت عمل ارتکابي (تخلف)
فیفرل ا غیرفیفرل بودن ماهیت عمل ارتکابی به عاوان دومـین معیـار و شـااص
برال شمو ا عدم شمو حوزه فیفرل ماده  2و ت ـمیاات آن بـر دعـاول مربوطـه از
درجه اهمیت بیشترل نسبت به معیار او براوردار انت .ا ن معیار اود دارال عااصـر
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جزئیترل انت فه عبارتاد از :و ژگی عمومی مقرره تعر ـف فااـده و شاانـا ی فااـده
تخلف .فارفرد مقرره ا هاجار شاانا ی فااده تخلف ا جرم .محیط ارتکـاب تخلـف و
شخزیت و موقعیت فاعل تخلف.
ماظور از و ژگی عمومی هاجار آن انت فه قلمـرو اعمـا ـک مقـرره ـا قاعـده
حقوقی به نحو پتانسیل فلیه مردم خ ا فراگیر) باشدت 92و نـه فقـط گروهـی اـاص و ـا
دارال موقعیت و وضعیت ااص خ افوشار ) 18 :6001 ،به عبـارت د گـر ،هاگـامیفـه
براورد و مواجهه عمل ارتکابی با وجدان جمعی و عمومی تاهـا از طر ـق موقعیـت و
وضعیت ااص حرفهال ا صـافی فـرد مرتکـب باشـد ،تلقـی از عمـل مزبـور تخلـف
ان باطی و ا انتظامی بودن آن اواهد بود خنو ر و دونالو ا ) 665 :3445 ،ت فـه البتـه
برال د وان اروپا ی ارزش تعیین فااده نخواهد داشت.
د وان فارفرد قاعده حقوقی مورد نظر را نیز در شمو ا عدم شمو مقررات ماده
 2بر دعول از نظر دور نداشته انت .97در واقع ،در ا اجا ،د وان با تفکیک میان فـارفرد
نرفوب گرابانه و فارفرد بازدارنده مقرره در بردارنده مجازات ،با لحـاظ شـرا ط د گـر
در ارز ابی اود مورد توجه قرار میدهد .البته ،همانگونه فه آمد ،ا ن امر نقـش تعیـین
فااده و تام نخواهد داشت ،ضمن ا اکه ا ن فارفرد مبتای بـر واقعیـت و آاـار واقعـی و
عیای مترتب بر آن مورد ارز ابی قرار گرفته و تعیـین مـیگـردد ،و نـه تلقـی رنـمی و
شکلی در اود مقرره و ا قزد و هد

مقامات صادر فااده تزمیم ا حکم در حقـوک

داالی.
همچاین د وان ،ا ن امر فه محکومیت در دعول وابسته به ا ـراد اتهـام نسـبت بـه
شخص انت ا ایر ،را در ارز ابی اود موار دانسته انت .به عبارت د گر ،آ ـا اتهـامی
به شخص طر

دعول نسبت داده شـده ـا ایـره بـه ا ـن ماظـور ،د ـوان در دعـول

رانزبورگ علیه نوئد ،98نه معیـار معرفـی نمـوده انـت :اوالً فیفـرل ـا غیـر فیفـرل
محسوب شدن آ ین و جر ان رنیدگی به دعول در حقوک داالی .اانیاً ماهیـت آ ـین و
و جر ان رنیدگی و االثاً شدت مجازات پیش بیای شده .در دعول باهام علیه پادشـاهی
متحده انگلستان ،به رغم ا اکه دولت طر

دعول انتااد نمـوده فـه هیچگونـه اتهـامی

متوجه اواهان نبوده و مجازات حبس پیشبیای شده خحدافثر نـه مـاه) تاهـا ضـمانت
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اجرال عدم پرداات مالیات عمومی انتت د وان با انتفاده از معیارهال اد شـده نها تـاً
با تا ید وجود اتهام فیفرل علیـه اواهـان ،دعـول را در دا ـره شـمو قلمـرو فیفـرل
ارز ابی نموده انت .94بر اناس ا ن عااصر ،د وان ارز ـابی اـود در انتسـاب ـا عـدم
انتساب اتهام مشمو قلمرو فیفرل را انجام میدهد.
درا ا عدم درا نابقه عمل ارتکابی در نجل فیفرل شخص محکوم نیـز از نظـر
د وان میتواند در تعیین شمو ا عدم شمو بخش فیفرل ماده  2بر ک دعـول تـاایر
مهمی داشته باشدت اما در هر حا دارال نقش تعیین فااده نخواهد بود ،چرا فه به نوعی
ا ن امر بیانگر تلقی حقوک داالی از طبقه بادل عمل مزبور انت.50
عالوه بر ا ن ،همانگونه فه آمد ،محیط انجام تخلف خبـه عاـوان مثـا درون ـک
صاف ا درون ک اداره عمومی) ،وضعیت ا موقعیت شخص ااطی وابستگی ا عـدم
وابستگی ول به ک نهاد ا ک صاف خفارماد ا فارگر ک اداره عمومی ،فـارگر ـک
فااانه ،ع و ک صاف وغیره) میتواند در ان باطی ا فیفـرل تلقـی نمـودن عمـل و
تخلف مورد نظر موار باشد .53باابرا ن حفظ نظم عمومی و نق
محیط بسته به حفظ ـا نقـ

نظم عمـومی در ـک

نظـم عمـومی اجتمـاعی دارال اقت ـائات و بـه تبـع آن

مقررات ماهول و آ یای کسان نخواهد بود.
حتی در مورد تخلفات ان باطی و انتظامی نیز پیش بیای ک رژ م حقـوقی واحـد
در ازوص تاظیم روابط و ا رنیدگی به دعاول و ااتالفات مربوطه نمیتواند بر همه
محیطهال حرفهال ،صافی و به نحو عام فلیه محیطهال محزور و محدود حافم باشد.
بر همین اناس ،نمیتـوان تزـور فـرد قواعـد و مقـررات ان ـباطی و انتظـامی بـرال
دانشجو ان و دانش آموزان مشابه با قواعد ان باطی نظامیان و ا زندانیان و ا مشـابه بـا
قواعد انتظامی پزشکان و ا وفالء بودهت و ا قواعد انتظامی گروه اایر مشابه با مقـررات
انتظامی حافم بر اع اء در صاو

تولیدل و ا توز عی باشـد خنـو ر و دونـالو ا3445،

 ،) 665:و همینطور میتوان لزوم تفاوت میان مقـررات ان ـباطی مـذفور بـا مقـررات
ان باطی ادارات عمومی را در نمود .ا ن امر مو د آن انت فـه درجـات متفـاوت و
متاول نظم در محیطهال اد شده و تفاوت ماهول مقررات مزبور ،درجـات متفـاوت و
متاوعی از مقررات تاظیم فااده و حفظ نظم مربوط را در پی داشتهت و ا ن امـر بـه نوبـه
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اود میتواند ،تفاوت ماهیت و تشکیالت مراجع رنیدگی به دعاول مربوط و همچاین
آ ین رنیدگی به دعاول را از کسو با قوانین و مقررات در رنیدگی ق ا ی خفیفرل)،
و از نول د گر در بین دعاول و رنیدگیهال ان باطی و انتظامی را توجیه نما د.
با ا ن وجود ،ماطق اد شده نمیتواند از نول د وان در حما ت ق ا ی از حقـوک
افراد در قالب ت میاات ماده  2فاوانسیون ،عای ت میاات مربوط به دادرنـی مازـفانه
مورد پیرول قرار گیردت چرا فه مسعله و عازر تعیین فااده در تقسیمبادلهال اد شـده
در حقوک داالی خ عای ماهیت عمل ارتکابی) ،به دلیل مزالح ،مالحظـات و اقت ـائات
عملی و احیاناً فای و تخززی از کسو فر

قانونی بوده و نه ماهیت واقعی اعمـا و

ا تخلفات ارتکابی ،و از نول د گر ماهیت و شدت مجازات قانونی مورد انتظـار خفـه
برال د وان به عاوان معیار وعازر تعیین فااده مورد توجه انت) فه میتواند دارال آاار
نامطلوب خباز دارنده و نرفوبگرا انه) شد د بر وضعیت حیثیتی ،حرفـهال و ـا مـالی
شخص مورد تعقیب باشد برال نظام حقوک داالی در تقسیمبادلهال اد شـده تعیـین
فااده نبوده انت.
 .3. 3ماهيت و شدت م ازات
در ازوص ماهیت و شدت مجازات ،بـا عاا ـت بـه فرمـو ارائـه شـده در آراء
مربوط به دعاول آنجل و د گران علیه هلاد و اوزتر علیه آلمان مـیتـوان چـارچوب
پیشبیای شده بونیله د وان در مورد ا ن معیار را در افـت .56در دعـول انـکوبه علیـه
بلژ ک ،د وان با اشاره به دو پرونده فوک الذفر تزر ح مینما د :تخلفاتی «نوعاً در دا ره
شمو حقوک فیفرل قرار میگیرند فه فاعل با تابیهاتی با نقـش بازدارنـدگی فـه اـود
مت من مجازاتهال نالبه آزادل و ـا جـرا م نقـدل انـت ،روبـرو باشـدت بـه انـتثاال
مواردل فه ماهیتاً و ا به دلیل مدت و ا روش اعما مجازات فاقد آاار ز ـانبـار قابـل
توجه باشاد».51
شا ان ذفر آنکه ،ماظور از شدت مجازات در ا اجا حدافثر قانونی مجازات انت و
نه مجازات اعما شده ونیله مرجع رنیدگی فااده .59در واقع ،در برای مـوارد فاصـله
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میان مجازات حداقل و مجازات حـدافثر بسـیار ز ـاد و قابـل توجـه انـت .در چاـین
مواردل با عاا ت به ا اکه مقام رنیدگی فااده امکان صدور حکم بر مجازات از حداقل
تا حدافثر را دارد ،نمیتوان مال ارز ابی را مجازات اعما شده در نظـر گرفـت .مـثالً
فاصله مجازات تذفر و ا توبیخ بـدون درا در پرونـده بـا مجـازات ااـراا و ـا ـک
جر مه نقدل ناگین را نمیتوان مورد چشم پوشی قرار داد.
برای صاحبنظران در مورد معیار نوم ،به هد

مجازات و شـدّت آن بـه جـال

ماهیت و شدت مجازات اشاره نمودهاند .55ا ن در حالی انت فه د وان نقش ا ن عازر
را تعیین فااده ندانسته انت .اگر د وان در دعوال بادونون علیه فرانسه و در ازـوص
افزا ش میزان مالیات به عاوان جر مه تزر ح نموده :فـه د ـوان رأل اـود را بـر ـک
هاجار با و ژگی عام الشمو و دارال هـد

پیشـگیرانه و نـرفوب گرا انـه خبـه نحـو

همزمان ) انتوار نموده ،ا ن امر مربوط به شرا ط ااص دعول و تزمیمات و اقـداماتی
از ا ن دنت ،و به شکل عام اقدامات مربوط به پلیس ادارل انـت .بـه عبـارت د گـر،
تونل به هد  ،تزمیم و اقدام مراجع و مقامات شبه فیفرل ،ضمن تفکیک میان هـد
پیشگیرانه و هد

نرفوب گرا انه ،به نوعی بازگشت به ارز ابی و تلقی حقوک داالـی

ازفیفرل ا غیرفیفرل تلقی نمودن تزمیم ا اقـدام مـورد نظـر انـتت و ا ـن معیـار و
نتیجهال انت فه با ماطق و روش د وان در تفسیر و رو ه ق ا ی آن نازگارل ندارد.
حتی در مواردل فه مجازات مورد نظر ،حسـب قزـد قانونگـذار ،مت ـمن هـد
پیشگیرانه باشد ،در صورتیفه از نقطه نظر مادل ا ـن هـد

بـه همـراه آاـار تابیهـی و

بازدارندگی باشد ،نمیتوان ا ن آاار را از نظـر دور داشـته و تاهـا بـا انـتااد بـه هـد
پیشگیرانه در مورد ماهیت آن ارز ابی نمود .به عبارت د گر ،ا ـن تفکیـک قـانونگـذار
داالی ماهیت واقعی مجازات مزبور را تغییر نمیدهد .برال مثـا مـیتـوان بـه دعـوال
ملیج علیه فرانسه اشاره نمود :در ا ن دعول فه مربوط به فمفـردن امتیـازات گواهیاامـه
رانادگی به دنبا برای تخلفات رانادگی انت ،با عاا ت به ا اکـه ا ـن امـر همـراه بـا
ا جاد محدود تها ی انت فه میتواند در نها ت ماجر به عـدم امکـان راناـدگی بـرال
شخص مورد تعقیب و ا جرا م نقدل باشدت براال

نظر دولت فرانسه خناشی از رو ـه

ق ا ی واحد در محافم ادارل و عمومی) فه آن را تاها ک اقدام پلیس ادارل در حفـظ
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نظم در حوزه راهاما ی و رانادگی میداند ،د ـوان آن را بـه عاـوان مجـازات شـد د و
دارال ماهیت فیفرل دانسته ،و به تبع آن ت میاات بخش فیفرل ماده  2را قابـل اعمـا
میداند.52
مثا د گر در حقوک فرانسه ،مجازاتهال اعما شده ونیله شورال نابق بازارهـال
مالی 57انت فه از ماظر حقوک داالی در عداد مجازاتهـال ان ـباطی علیـه متخلفـین
شاانا ی شده بود .با توجه به شدت و اهمیت ا ن مجـازاتهـا فـه از ااطـار و تـوبیخ
شرول شده و به مماوعیت موقت ا دا م انجام حرفه و ا مجـازاتهـال مـالی تـا 800
هزار ور جر مه نقدل اتم میگرد د ،و با عاا ت به فرمو ارائـه شـده بونـیله د ـوان
اروپا ی ،میتوان انتظار داشت فه مجازاتهال مزبور در عداد مجازاتهال قرار گرفتـه در
دا ره شمو حوزه فیفرل باشاد.
با توجـه بـه فرمـو ـاد شـده در ازـوص ماهیـت و شـدّت مجـازات ،د ـوان
مجازاتها ی چون تعطیلی موقت محل فار ،جر مه مالی بد از حبس 58و ا مجازاتهـال
ادارل مربوط به ترددهال جادهال 54را از موارد مشمو حوزه فیفرل دانسته انت .البتـه
براناس ماطق اد شده و همینطـور بـا وحـدت مـال گـرفتن از انـتدال د ـوان در
ازوص دعاول مشمو حوزه مدنی و بکارگیرل معیار « جدل و مهم» بـرال دعـاول
مشمو قلمرو مزبور ،میتوان مجازاتهال قانونی فـم اهمیـت و ضـعیف خو در واقـع
فاقد شدّت قابل اعتاا) را ولو آنکه دارال ماهیت تابیهی شد د خماناد حـبسهـال بسـیار
فوتاه مدت) در قوانین فیفرل بوده و ونیله قاضـی فیفـرل اعمـا گردنـد را از عـداد
موارد مشمو حوزه فیفرل اارا نمود.20
به عاوان مثا در دعول انکوبه علیه بلژ ـک ،در مـورد ضـبط فـورل گواهیاامـه
رانادگی در ازوص رانادگی در وضعیت مستی خبا تزمیم دادنتانی) ،د ـوان تزـر ح
میفاد :ا ن اقدام تأمیای فه با هد

پیشگیرانه و تأمین ا ماـی و امایـت در راناـدگی خو

ک اقدام پلیس ادارل با توجه به مقررات داالی و به تعبیر دولـت بلژ ـک) ،و قبـل از
شرول به تعقیب فیفرل انت ،فاقد آاار تعیین فااده بر وضعیت شخص متخلف ا متهم
بوده و به اودل اود ،در دا رهل شمو بخش فیفـرل مـاده  2قـرار نمـیگیـرد ،و بـا
تفکیک میان ا ن اقدام و امتاـال از بازگردانـدن گواهیاامـه مزبـور در رنـیدگی فیفـرل
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متعافب آن ،اقدام مزبور را مشمو قلمـرو فیفـرل مـاده  2نمـیدانـد .در مـورد شـدّت
مجازات در ا ن دعول ،د وان اشاره مینما د با توجه به محدود بودن دورهل زمـانی در
مجازات قابل اعما ختوقیف گواهیاامه حدافثر برال پانزده روز و قابل تمد ـد بـرال دو
دوره پانزده روزه) ،دعول مورد نظر در موارد شمو بخش فیفرل ماده  2نخواهـد بـود.
در ا اجا ،د وان با نظارت عیای بر مجموعه شرا ط و اوضال و احوا دعـول و تـأایرات
مجازات اعما شده بر وضعیت متهم ا متخلف ،تزمیم اود بر شمو ا عـدم شـمو
بخش فیفرل ماده  2بر دعول را اعالم مینما د.
در ازوص جا گاه و نقش هر ـک از معیارهـال نـه گانـه در شاانـا ی قلمـرو
فیفرل ماده  2و دعاول مشمو آن و نحوهل ارز ابی آنها ،د وان تزر ح مینما ـد :فـه
معیارهال اد شده خبه و ژه معیارهال دوم و نوم) به نحو جانشیای در شـمو ـا عـدم
شمو حوزه فیفرل و ت میاات آن در رنـیدگی بـه دعـول مـورد نظـر ،مـورد توجـه
قرارمیگیرند خ مدرن .)23 :3441 ،البته هاگامی فه هیچ ک از معیارها به تاهـا ی بـرال
اعما ماده  2ففا ت ناما د ،د وان نقش و تأایر مجموعه معیارها را باحو توامـان مـورد
بررنی قرار میدهد .23به عاوان مثا در دعول بادنون علیه فرانسه د وان بـا انـتفاده از
ا ن تکایک دعول را در عداد موارد مشو بخش فیفرل ماده  2فاوانسیون تلقی نمود.26
 .4نسبيت و انعطاف در اعما تضمينات کيفري در رسيدگيهاي شبه قضايي
همانگونه فه در مبحث او اشاره شد ،شاانا ی قابلیت اعمـا ت ـمیاات فیفـرل
به دعاول شبه ق ا ی ،الزاماً به مازلهل اعما مستقیم و فامل آنها در جر ـان رنـیدگی
در ا ن مراجع خمشابه آن در رنیدگیهال فیفرل فالنیک) نیست .در واقـع ،در جهـت
جمع نمودن میان رو کرد حما تی حقوک بشرل و رو کرد ق ـازدا ی و فیفرزدا ـی در
نظامهال داالی ،با هد

توجه به مالحظات عملی و فای دولـت و ادارات آن از طر ـق

اعطاء صالحیتهال شبه ق ا ی به مراجع غیر ق ا ی ،د وان اروپا ی میان قابلیت اعمـا
ت میاات و اعما آنها تفکیک نموده انت .اما حدود و اغور ا ن انعطا
و فیف و زمان اعما ت میاات فداماده

و شیوه و فـم
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به رغم اشاره به معیارها و شاازهال شاانا ی مرزهال قلمرول فیفـرل ،بـه نظـر
میرند ماطق و معیارهال اد شده برال تعیین قلمرو حـوزه فیفـرل بونـیله د ـوان از
صراحت و روشای و قاطعیت و به عبارت د گـر ،جامعیـت و مانعیـت الزم براـوردار
نباشدت ضمن ا اکه روند و ونـعت قابـل توجـه گسـترش قلمـرو مزبـور بـه اـارا از
رنیدگی هال فیفرل در محافم ،برای صاحباظران را به دلیل فقدان حد و مرز مشخص
برال دعاول و مجازاتهال درون و بیرون حوزه فیفرل نگران فرده انت .فرانک مـدرن
از حقوکدانان برجسته حقوک عمومی و ادارل فرانسه -اطر گسـترش بـدون نظـارتقلمرو حوزه فیفرل ماده  2به برای از مجازاتهال ادارل با ماطق و معیارهـال د ـوان و
شیوه ترفیب معیارها را گوشزد نموده انت .21در واقع ،نگرانی حقوکدانانی ماناد مدرن
به دلیل بی وجه نمودن و بی ااـر فـردن جر ـان ق ـا زدا ـی و فیفـر زدا ـی و اعطـاء
صالحیتهال شبه ق ا ی و شبه فیفـرل بـه مراجعـی غیـر از مراجـع ق ـا ی و فیفـرل
فالنیک در درون دنتگاه ق ا ی انت .به عبارت د گر ،و همانگونـه فـه قـبالً اشـاره
شد ،تسرل حوزه فیفرل و ت میاات آن به رنیدگیهال شبه ق ا ی و شبه فیفـرل بـه
مازله عدم توجه به دال ل و توجیهاتی خدال ـل عملـی و فاـی ،نـرعت در رنـیدگی و
الزامات ادارل از ک نو و لزوم فاهش حجم دعاول در محافم و ا حـذ

ـا تبـد ل

برای مجازاتها از نول د گر) انت فه جر ان مزبور بر آن انتوار انت.
د وان اروپا ی با رو کردل واقعگرا انه در توجه توامان به ضرورتهـال عملـی و
فای ادارل نظامهال داالی فشورهال ع و فاوانسیون و همچاین حما ت از حـقهـال
بایاد ن خو به و ژه حق بر ک دادرنی مازفانه) شـهروند و فارماـد در رنـیدگیهـال
شبه ق ا ی و شبه فیفرل ،نیانت اـود در تسـرل ت ـمیاات بـه اـارا از دادرنـی
فیفرل فالنیک را تعد ل نموده انت .در ا ن رانتا و در جهت جمع میان دو ضرورت
مورد اشاره ،ضمن اعالم لزوم تسرل ت میاات به اارا از دادرنی و دادگاه در مفهـوم
م یق ،با تفکیک ،از ک نو ،میان مراحل رنیدگی خادارل ،شبه ق ا ی و ق ا ی) و از
نول د گر میان ت میاات دادرنی مازفانه راهکارل میانه را برگز ده انت .اوالً د ـوان
عدم اعما فامل و مطلق ماده  2در صـدور تزـمیمات ادارل و شـبه فیفـرل مت ـمن
مجازات و ا نوعی از آن براناس مالفها و معیارهال اشاره شده در قبل را مشـروط بـه
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وجود نظارت ق ا ی موار و واجد ت میاات مزبور بـر تزـمیمات و آراء مراجـع ـاد
شده ،میپذ ردت اانیاً با توجه به اهمیت برای ت میاات و تلقـی آنهـا بـه عاـوان عازـر
ذاتی در رنیدگی ماهیتاً ق ا ی خحق دفال ا بی طرفی مرجع رنیدگی) رعا ـت آنهـا را
از بدو رنیدگی ،ولو بونیله ک مقام و مرجع ادارل دارال صالحیت شـبه ق ـا ی ـا
فیفرل ضرورل میداند.
همانگونه فه آمد ،د وان با تما ز میان قابلیت اعما ت میاات دادرنی مازفانه بـر
فل مجموعه ،مراحل رنیدگی به ک دعول خاعم از ادارل ،شـبه ق ـا ی و ق ـا ی) و
اعما ضرورتهال عملی و فای اداره توجه نموده انت .مطابق ا ن تما ز ،د وان ابتدائاً و
براناس معیارهال قلمرو فیفرل ،فه در مبحث قبل د د م ،رنیدگی بـه ـک تخلـف و
صدور حکم به مجازات آن ،نوعاً در اارا محافم فیفرل 29را ،از حیث شـمو قلمـرو
فیفرل بودن ا نبودن آن مورد بررنی و ارز ابی قـرار مـیدهـدت و در صـورت شـمو
قلمرو فیفرل بر آن ،برال رعا ت مالحظات و اقت ائات رنیدگی بونیله مقامات ادارل
و ا مراجع شبه ق ا ی و شبه فیفرل خفه به نوبهل اـود در رانـتال رعا ـت نیانـت
ق ا زدا ی و فیفر زدا ی انت) دو راه حل بد از کد گر ارائه میفاـد .اگـر در نظـام
حقوقی و ق ا ی مورد نظر ،امکان اعتـرا

و تجد ـد نظـر و نظـارت ق ـا ی مـوار

برتزمیم ادارل ا شبه فیفرل ،فه مت من رعا ت اصو و ت میاات دادرنـی مازـفانه
انت ،وجود داشته باشد ،د وان عدم رعا ت ت میاات مزبور در رنیدگی ادارل و شـبه
فیفرل مزبور را به مازله نفی و نق

دادرنی مازفانه تلقی نمینما دت چرا فه فل روند

رنیدگی اعم از ادارل ،شبه ق ا ی و ق ا ی به عاوان ک فـل واحـد ،محـل ارز ـابی،
رعا ت ا نق

دادرنی مازفانه قرار میگیرد 25و نه بخشی از آن .ا ن راه حل حتی در

رابطه طولی میان مراجع ق ا ی خبدول ،پژوهشی و فرجامی) نیز قابل اعما انت.
به عاوان راه حل دوم ،در مـواردل فـه چاـین نظـارت مـوارل ،فـه در بردارنـده
رعا ت ت میاات دادرنی مازفانه باشد ،وجود نداردت براناس راه حل د ـوان ،رعا ـت
ت میاات مزبور با د در همان مراحل ادارل و شبه ق ا ی وجود داشته باشد .به عبارت
د گر ،در صورتی فه حتی نظارت مرجع ق ا ی نسبت به تزمیم ادارل ا شبه ق ـا ی
وجود داشته باشد ،اما در ا ن مرحله نیز اصو دادرنـی مازـفانه رعا ـت نگـردد ،ا ـن
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نظارت نمیتواند ماجر به معافیت رنیدگی در مراحل ادارل و شـبه ق ـا ی از رعا ـت
ت میاات دادرنی مازفانه باشد .به عاوان مثا  ،نظارت ق ـا ی ونـیله محکمـهال فـه
امکان ورود ماهول به تزمیم و تغییر آن را نداشته باشد ،نمیتواند به مثابه نظارت رافع
مسعولیت رعا ت ت میاات در مرجع اولیه ا اانو ه تزمیم باشد .در مجمول ،مطابق ا ن
رو ه ،در صورتی فه مجموعه مراحل رنـیدگی اعـم از ادارل ،شـبه ق ـا ی و ق ـا ی
مت من رعا ت ت میاات دادرنی مازـفانه باشـد ،مـیتـوان گفـت دادرنـی مازـفانه
رعا ت شدهت و بالعکس در مواردل فه حتی کی از اصو و ت میاات الزم الرعا ـه در
طو مراحل رنیدگی محل توجه قرار نگرفته باشد ،نمیتوان حکم به رعا ـت دادرنـی
مازفانه داد.22
در هرحا  ،و در عر

دو راه حل اد شده ،د ـوان رعا ـت براـی از ت ـمیاات

دادرنی مازفانه را از انعطا

مزبور اارا دانسته ،و آنهـا را از همـان اولـین تزـمیم،

اواه ادارل و اواه شبه ق ا ی و ا ق ا ی بدول ،الزم الرعا ه تلقـی نمـوده انـت .در
واقع ،د وان بر مباال تلقی برای ت میاات بـه مثابـه جـزء و مولفـه ذاتـی رنـیدگی و
دادرنی ،به و ژه در تزمیمات دارال آاـار نـامطلوب بـر مخاطـب خو بـه طر ـق اولـی
تزمیم به مجازات) ،امکان عدم رعا ت آن با انتااد به وجود نظـارت مـوار رد نمـوده
انت .به عبارت د گر ،د وان عدم توجه به ا ن موارد در مراحل ابتـدا ی رنـیدگی را از
موجبات آنیب جدل به مازفانه بودن رنیدگی تلقی مینما د .27شا د مهمتـر ن مـورد
در ا ن انتثااء رعا ت اصل بی طرفی 28باشد ،چرا فه بدون وجود بی طرفـی ،رنـیدگی
و دادرنی االی از وجه اواهد بود.
اگر عدم رعا ت اصل برائت و ا حقوک دفاعی 24شخص مـورد تعقیـب در براـی
تخلفات و مجازاتهال ادارل به دلیل رعا ت برای اقت ائات در اعما ادارل و ـا طبـع
نیستماتیک اعما مجازات ،با رعا ـت مـوار آنهـا در نظـارت در مراجـع بـاالتر شـبه
ق ا ی و ا ق ا ی به مازله نق

دادرنی مازفانه نیست ،اما نقـ

بـیطرفـی انـاس

رنــیدگی را ادشــهدار مـینما ــد .بــه عاــوان مثــا  ،در اعمــا براــی مجــازاتهــال
نیستماتیک و ا اودفار ادارل خماناد جرا م مالیاتی ،جرائم رانادگی ،به و ژه با دوربین
و لحاظ برای اشتباهات احتمالی در شاانا ی پال اودرو) ،فه نه اصـل برائـت و نـه
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اصو و ابزارهال دفال وجود دارد ،امکان توجه به آنها در مراحل باالتر میتوانـد اـالء
و نقص مزبور را جبران نما دت همینطور ،میتوان به عدم انتقال مقامـات ادارل دارال
صالحیت شبه فیفرل و ا برای مراجع شبه ق ا ی از اداره خماناد هیأتهـال تخلفـات
ادارل) اشاره نمود ،فه در نظارت بونیله ک مرجع ق ا ی مستقل بر تزمیم نهادهـال
اایر قابل جبران و پوشش انت .اگر رعا ت اصل انتقال مرجع رنـیدگی ،بـه عاـوان
کی از اصو دادرنی خمازـفانه) در رنـیدگی بونـیله مقامـات ادارل و مراجـع شـبه
ق ا ی به دلیل نااتار و تشکیالت و ا الزامات و مالحظات پـیش گفتـه امکـان پـذ ر
نیست ،در مقابل ،عدم رعا ت بیطرفی خفه به نوعی انتقال فارفردل تلقی مـیشـود)
هیچ مالزمهال با ضرور ات و اقت ائات فعالیت ادارل نداشته ،و مقـام ـا مرجـع ادارل
رنیدگیفااده ،نمیتواند با انتااد به موقعیت اـود عـدم رعا ـت بـیطرفـی را توجیـه
نما دت ضمن ا اکه رعا ت بی طرفی کی از اصو حافم بر اعمـا و تزـمیمات ادارل
انت.
البته در اارا از اعما مجازاتهال نیسـتماتیک ،تعـداد انـتثاائات فراتـر از اصـل
بیطرفی بوده و ت میااتی چون حق دفال و اصل برائت را نیز شامل میگردد .به عالوه،
دادگاههال داالی بع ی فشورهال ع و فاوانسیون اروپا ی حقوک بشر ،عـدم رعا ـت
برای ت میاات ماناد حقوک دفاعی و ا اصـل برائـت را از مرحلـه رنـیدگی ادارل و
شبه ق ا ی الزم الرعا ه دانستهاند .در ا ن ازـوص مـیتـوان بـه آراء بخـش ترافعـی
شورال دولتی خبه عاوان دادگاه عالی ادارل فشور) فرانسه اشاره نمود .شورال دولتی در
رال موراه  39مارس  6005اود در پرونده گلدنیش انتاد دانشگاه لیون فه بـه دلیـل
انکار هولوفانت و به و ژه انکار وجود اتاکهال گاز برال فشتار هود ان در جاگ دوم
جهانی ،همزمان مورد تعقیب ان باطی و فیفرل قرار گرفته بود ،بر رعا ت اصـل برائـت
در رنیدگی ان باطی نیز تأفید مینما د.70
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 .5نتي هگيري
ظهور « قلمرو فیفرل» در تقسیم بادلهال حقوقی را با د ناشی از تأایر غیـر قابـل
انکار آموزههال حقوک بشرل و لزوم حما ت ق ا ی موار از ا ن حقها در بسـتر «حـق
بر ک دادرنی مازفانه» دانستت نقطه عطفی فه آن را میتوان گامی بـزرگ و مـوار در
رعا ت حقهال بشرل ،به و ژه از طر ق تسرل ت میاات دادرنی مازفانه بـه دعـاول
شهروندان علیه دولت و ادارات آن فه اارا از دنتگاه ق ا ی فالنیک مورد رنیدگی
قرار میگیرند ،تلقی نمود.
د وان اروپا ی با انتفاده از ماطق شااور و با معیارهال ماعطف و واجد ک درجه-
بادل طولی متاانب با تاول و تفاوتهال موجود در حوزههال مختلـف دعـاول ،و بـا
عاا ت به و ژگیهال ااص هر دعول ،مبادرت به تعیین چارچوبها و مرزهال قلمـرو
فیفرل خو قلمرو مدنی )73و دعاول داال در آن مینما د .روندل فه ماطق و معیارهال
فالنیک در مرزبادل و طبقهبادل حوزهها ،نهادها ،موضوعات و ا پد دههال حقـوقی،
منجمله در تعیین قلمرو حقوک فیفرل ،دنتاوش تحوالت انانی نموده انـت .بـر
ا ن اناس ،عالوه بر آنچه در قلمرو فالنیک حقوک فیفرل قـرار مـیگیـرد ،بخشـهال
متعددل از تزمیمات شبه فیفرل خمجازاتهال ادارل و ان باطی و انتظامی ،بـه انـتثاال
مجازاتهال ان باطی بدون ماهیت تابیهی و فاقد شدّت قابل اعتاا و ا مجازاتهـال ادارل
صرفاً پیشگیرانه) در دا ره شمو قلمرو فیفرل قـرار مـیگیرنـد .صـر نظـر از اـروا
مطلق برای دعاول از قلمرو ماده  2فاوانسیون و دادرنـی مازـفانه در رنـیدگیهـال
شبه ق ا ی ،اروا ک تزمیم شبه فیفرل از قلمرو فیفـرل مـاده  ،2لزومـاً بـه معاـی
اروا آن از قلمرو ماده  2و ت میاات دادرنی مازفانه نبوده ،بلکه ممکن انت براـی
از ا ن دعاول فه مت مّن ضمانتهال اجرا ی نامطلوب برال مستخدم اداره ا شـهروند
و ا صاحب حر

آزاد هستاد ،در دا ره شـمو بخـش مـدنی دادرنـی مازـفانه قـرار

گرفته و حداقل مشو لزوم رعا ت ت ـمیاات عمـومی گردنـد .ا ـن امـر بـه و ـژه در
بسیارل از رنیدگیهال ان باطی و انتظامی د ده میشود.
البته همانگونه فه آمد ،د وان به مالجظات عملی دولتها و ادارت عمومی آنها و
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ضرورت نیانت ق ازدا ی و فیفرزدا ی توجه داشتهت و بر همین اناس ،میـان قابلیـت
اعما ت میاات و اعما آنها تفکیک قائل گرد ده انت .بر اناس ا ن تفکیک ،د وان با
رو کردل ماعطف و واقعگرا انه ،فم و فیف ت میاات و زمـان اعمـا آنهـا در جر ـان
رنیدگی و مراحل مختلف آن را بـر مباـال رعا ـت حـداقلی در مراحـل ادارل و شـبه
ق ا ی و تکمیل آن در مراحل نظارت ق ا ی بر تزمیمات ادارل و شبه ق ـا ی مـورد
توجه قرار داده انت.
شاانا ی و تعیین تعلق ا عدم تعلق ک تزمیم شبه ق ا ی و آ ـین رنـیدگی بـه
آن ،به حوزه فیفرل ا مدنی ماده  2و ا اـروا مطلـق آن از دا ـره شـمو مقـررات و
ت میاات دادرنی مازفانه امرل از پیش تعیین شده و برانـاس چارچوبهـا و مرزهـال
مشخص قبلی صورت نمیگیردت بلکه مبتای بر رو کرد مـوردل و شخزـی د ـوان خبـا
هد

حما ت موار از حقهـال بشـرل و بـاالاص حـق بـر ـک دادرنـی مازـفانه)

براناس نگاهی واقع بیاانه ،با عاا ت به شرا ط و اوضال و احوا دعول و طرفین آن ،در
ازوص تعلق ا عدم تعلق مزبور تزمیمگیرل مینما د.
ا ن رو کرد موردل و شخزی به مسعله قابلیت ا عدم قابلیت اعما ت میاات بـه
چاین و چاان دعول ،در فاـار فقـدان مرزباـدل مشـخص و بـه تبـع آن ،عـدم قابلیـت
پیش بیای عیای تزمیمات د وان در تعیین چارچوب و حـدود و اغـور نسـبتاً مشـخص
دعاول مشمو بخش فیفرل ماده  ،2مشکالتی را برال حقوک داالی فشورهال ع ـو
فاوانسیون در نازگارل با رو ه ق ا ی د وان بوجود آورده انت.
به عالوه ،و براال

هد

حما ت واقعی و موار از حقوک شـهروندان ،بـه و ـژه

در مقابل دولت ،توجه به برای معیارها به و ژه انتااد به دال ل بع اً غیر قابـل توجیـه
از نقطه نظر حقوقی 76و بیشتر مبتای بر مالحظـات ادارل و نیانـی ،ماجـر بـه اـروا
نیستماتیک برای از دعاول و مجازاتها از دا ره شمو ماده  2و ا حـوزه فیفـرل آن
شده انت .در واقع ،عدم ورود عامدانه د وان در امور حافمیتی فالنـیک خحـوزههـال
مشهور به «هسته نخت حکومت» )71از قبیل مسائل نیانی خماناد جـرا م و مجـازات-
هال انتخاباتی ،اقامه دعول در اعترا

به انحال پارلمان) ،روابط اـارجی و رفتـار بـا

اارجیان ،79و اقدامات مربوط به «پلیس ادارل» 75را میتوان در ا ن رانتا تلقی نمود.72

از حقوق کيفري تا قلمرو کيفري

697

در هرحا  ،و به رغم مشکالت اد شده در افتن عیایت قابل تشخیص و مرزبادل
مشخص از «قلمرو فیفرل» در آراء د وان ،فه شا د ناشـی از تعلـق و الفـت نظـامهـال
حقوقی و ق ا ی با مفاهیم و دنتهبادلهال فالنیک بوده و دشوارلهال عملی ناشـی
از موانع و محدود تهال ناتی در عرصههال نظرل ،هاجـارل و نـااتارل در پـذ رش
تغییرات بع اً بایاد ن در حقوک داالی برای فشورها به نظر میرنـد .برا اـد جر ـان
تونعه و گسترش ت میاات فیفرل به رنیدگیهال شبه فیفـرل خو در نـطح عـام تـر
تسرل ت میاات ق ا ی به رنیدگیهال شبه ق ا ی) میتواند ضامن رعا ـت واقعـی و
جدّلتر حقوک افراد در معر

اطر مجازات بونـیله مقامـات و مراجـع غیـر ق ـا ی

باشدت و ا ن مهم ارزش تغییرات و اصالحات در رنیدگیهـال غیـر ق ـا ی در جهـت
رعا ت اصو دادرنی مازفانه را اواهد داشتت ضمن ا اکه با حاشیه مانور پـیشبیاـی
شده و تعد ل در فم و فیف و زمان اعما ت میاات نظـامهـال داالـی مـیتواناـد بـه
تدر ج اود را بـا الزامـات و اصـو دادرنـی مازـفانه در محـدوده «قلمـرو فیفـرل»
هماهاگ و نازگار نما اد.
پينوشتها
 3نک ،در ا ن ازوص ،،نجفی ابرند آبادل علی حسین ،نظامهال بزرگ نیانت جاا ی ،ا  ،3نشر
میزان.3183 ،
6

نیانتهال ق ا زدا ی و فیفر زدا ی دارال رابطه عموم و ازوص مطلق هستاد .اولی مبین حرفت

به نمت اروا برای دعاول از صالحیت مراجع ق ا ی دادگسترل انت ،و اصطالح فیفر زدا ی به
عاوان جز ی از آن ،حرفت به نمت اروا برای دعاول فیفرل از صالحیت محافم فیفرل انت .به
عبارت د گر ،براناس نیانت فیفر زدا ی برای موارد نق

قانون از عداد جرم و مجازاتهال پیش

بیای شده برال آنها در قوانین فیفرل اارا میگردد .در واقع ،فیفر زدا ی ،به معای زا ل نمودن
رنیدگی به نق

قانون و ا حذ

مجازات آن نیستت بلکه در ا اجا باا بر مزالح و اقت ائاتی فه محل

بحث قرار میگیرد ،مرجع رنیدگی به دعاول مورد نظر اارا از محافم فالنیک و همچاین نول و
ماهیت تخلف و مجازات آن نیز متفاوت و مستقل از جرائم و مجازاتهال پیش بیای شده در قوانین
جزا ی تعیین میگردد.
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 1به عاوان مثا میتوان به اعالمیه جهانی حقوک بشر ،میثاک حقوک مدنی نیانی ،فاوانسیون امر کا ی
حقوک بشر ،ماشور افر قا ی حقوک بشر اشاره نمود.
matière pénale

9

 «5هر فس حق دارد تا دعوا ش بطور مازفانه ،علای ،و در ک مهلت ماطقی ونیله ک دادگاه قانونی
مستقل و بیطر

فه در ازوص دعاول نسبت به حقوک و تعهدات دارال فارافتر مدنی ول ،و ا به صحت

اتهامی علیه او در حوزه فیفرل رنیدگی اواهد فرد ،مورد انتمال قرار گیرد .رال با د بطور علای صادر
گردد ،اما دنترنی مطبوعات و مردم به جلسه داگاه میتواند بطور فلی ا جز ی در جهت رعا ت ااالک،
نظم عمومی ا دفال ملی در ک جامعه دموفراتیک ،ا هاگامیکه ماافع صغار و ا حما ت از زندگی
ازوصی طرفین دعول اقت اء نموده ،ادر مورد که دادگاه مطلقاً ضرورل تشخیص دهد در اوضال و
احوا ااصی ،علای نمودن ماهیتاً واجد آنیب رناندن به ماافع عدالت باشدت مماول گردد .همچاین در
پاراگرا هال  6و  1ا ن ماده ،موارد ذ ل االشعار در ازوص متهم بعاوان ت میاات الزم در جر ان دادرنی
مورد تافید قرار گرفته انت:
« هر متهم به ارتکاب ک بزه ،تا هاگامیکه مجرمیتش بطور قانونی احراز نگرد ده باشد ،بیگااه فر
میگردد»
« هر متهمی حق دارد بو ژه به :
 مطلع گرد دن از ماهیت و نبب اتهام مطرح شده علیه اود با زبان قابل فهم ول و در فوتاهتر نزمان.
 در ااتیار داشتن زمان و تسهیالت ضرورل جهت آماده نازل دفال ازاود. انجام شخزی دفال و ا انتفاده از فمک ک[ وفیل] مدافع به انتخاب اود ،و چاانچه امکان مالیااذ وفیل نداشته باشد ،در صورتیکه عدالت اقت اء نما د امکان براوردارل از فمک ک وفیل تسخیرل
را گان.
 -مورد نوا قراردادن مستقیم ا غیر مستقیم شهود طر

مقابل و امکان تحزیل اح ار ومورد

پرنش قرار دادن شهود اود در همان شرا طی فه در ازوص شهود طر

مقابل قرار دارد.

 امکان همراهی را گان ک مترجم ،در صورت عدم آشاا ی با زبان مورد انتعما در دادگاه و اعدم تکلم به آن زبان».
2

محتول ا ن ماده فه قبالً در اعالمیه جهانی حقوک بشر  3498خمواد  )33-8مورد اشاره قرار گرفته

بود ،بعدها در نا 3442در ماده  39پیمان بین المللی مربوط به حقوک مدنی و نیانی بطور فامل تر
مورد تافید قرار گرفته انت .انتخاب ماده  2براناس وجود رو ه ق ا ی متاابه و غای فمیسیون و
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دادگاه اروپا ی حقوک بشر و همچاین دفتر ن  50ناله در ازوص فاوانسیون اروپا ی صورت پذ رفته
انت .تا فاون هیچیک از انااد بین المللی مشابه واجد چاین مکانیسم ق ا ی پو ا در رعا ت مفاد آنها
نبوده انت.
7دو موضول اایرالذفر ،عای تسرل ت میاات عام دادرنی مازفانه به رنیدگیهال شبه ق ا ی و
همچاین تسرل ت میاات به مراحل مقدماتی دادرنی فیفرل ،از موضول بحث اصلی ما اارا بوده و
نوشتار حاضر تاها در صدد بررنی موضول تسرل ت میاات فیفرل به رنیدگیهال شبه فیفرل انت.
 8در ا ن ازوص نک :محسای حسن  ،عدالت آ یای  :پژوهشی پیرامون نظر ههال دادرنی عادالنه
مدنی ،فزلاامه حقوک خمجله دانشکده حقوک و علوم نیانی دانشگاه تهران) ،3187 ،ش  ،3ص 685
4

نکته حائز اهمیت در ازوص حقوک ا یای آن انت ،فه رعا ت برای تزمیمات ماحزر به

تزمیمات ق ا ی و ا شبه ق ا ی صادره در محافم ا مراجع شبه ق ا ی نبوده ،بلکه در هرگونه
تزمیم ادارل غیر ترافعی صادره ونیله مقامات ادارل ذ زالح فه در بردارنده مجازات ا هرگونه
محدو ت و ت یق حق خدارال حدل از اهمیت ) نیز رعا ت برای از ت میاات اد شده از گذشته در
بسیارل از نظامهال حقوقی مورد شاانا ی قرار گرفته انت .به عاوان مثا در فرانسه ،مواردل ماناد
حق دفال در مجازاتهال ان باطی ،حتی صادره مقامات ادارل ،و ا رعا ت اصل تااظر در رو ه ق ا ی
از  ،3499شاانا ی دنترنی به محتو ات و مادرجات پرونده تخلف ان باطی در قانون از  ،3405لزوم
مستاد و مستد بودن تزمیم ادارل مطابق مقررات مزوب 3474از گذشته مورد شاانا ی قرار گرفته
انت .نک در ا ن ازوص
CE 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier; CE 26 oct. 1945, Aramu,
sur les droits de la défenseen général, et CE 21 fév. 1973 Ministre de
l’Éducation nationale c/ Larribe ; Van Lang A. et autres, Dictionnaire de
droit administratif, Armand Colin, 2ème éd. 1999, pp. 186-187. Gaudemet
; Yves., Traité de droitadministratif, LGDJ, 16è éd 2001, pp. 612 et ss
Delaunay B., L’amélioration des rapports entrel’administration et les
administrés, LGDJ, 1993 ; et Maillard Desgrès du Lou., Droit des relations
del’administration avec ses usagers, PUF.2000. Mourgeon J., op. Cit. N° 310
et ss ; Degoffe M. op. Cit. pp. 219 et ss.Isaac G., La procédure
administrative non-contentieuse, LGDJ, 1968.
 30در ازوص نسبت حقهال ماهول و حقهال آ یای و جا گاه آنها در مجموعه حقوک بشر و
تحوالت آن نک :اورل انداهلل ،از دادرنی تا دادرنی مازفانه ،مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید
بهشتی ،شماره  ،3149 ،28صص .
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البته ،برای موارد از وجود صالحیتهال شیه ق ا ی و شبه فیفرل ماناد صالحیتهال ان باطی و

انتظامی مراجع و مقامات ادارل و صافی دارال نابقه بسیار طوالنی بوده انت .مثالً در فرانسه ،ا ن
صالحیت از قرون  37و  38برال تامین و حفظ نظم درونی اشخاص حقوقی حقوک ازوصی و نپس
در ادارات عمومی براناس اصل نلسله مراتب ادارل و ت مین انجام ماظم ،هماهاگ و مطلوب
مامور تها و وظا ف محوله به اداره ،مورد اعما بوده و مورد شاانا ی ،ابتدائاً ونیله محافم و نپس
قانونگذار ،قرار گرفته انت .در واقع ،صالحیت ان باطی با صالحیت وضع قواعد برال تاظیم امور
داالی نهاد مربوط عجین بوده ،و از مقت یات ذاتی آن تلقی میگرد ده انت .نک ،در ا ن ازوص: ،
Laurie F., La constitutionnalisation du droit disciplinaire (présenté dans VIe
congrès français de droit constitutionnel, A.F.D.C., Montpellier, 9-11 juin
)2005,www.droitconstitutionnel.org/congresmtp/textes2/LAURIE.pdf

36

ا ن نهادها ،با صالحیتهال مزبور در رابطه میان شهروند و دولت و ا فارماد و دولت ،فارفرما و

فارگر ،میان صاحبان حر
ااتال

و ا میان آنها و شهروندان فبادرت به رنیدگی و صدور حکم به حل

ا مجازات مینما اد .به عالوه ،برای مقامات عمومی نیز از صالحیت ان باطی ااص در

تامین و حفظ نظم و رعا ت قواعد و مقررات درونی نازمان و نهاد مربوط براوردارند .به عاوان مثا
در ازوص مراجع شبه حقوقی ،اجماالً میتوان به مراجع حل ااتال

مالیاتی ،گمرفی ،فارت و برال

مراجع شبه فیفرل میتوان به صالحیت ان باطی رونال نازمانها و نهادهال عمومی و ادارل ،مراجع
رنیدگی به تخلفات ادارل ،مراجع ان باطی و انتظامی حرفهال ،فمیسیون ماده صد شهردارل و ...
اشاره نمود.
.Régulateur

31

 39البته ،در ازوص ا ن نهادها ،صالحیت شبه ق ا ی به عاوان کی از صالحیتهال ا ن نهادها خو در
واقع به عاوان کی از روشها و ابزارهال تاظیم گرل  ) -Régulation -شاااته میشود .ا ن نهادها
اناناً برال تاظیم امور در ک حوزه ااص خاز ماظر تار خی بیشتر در حوزههال مالی و اقتزادل)
مستقل از مدااله دولت مبادرت به اداره امور حوزه مزبور از طر ق وضع مقررات ،نظارت ادارل و
بازرنی ،حل ااتالفات ،و همچاین صدور حکم به مجازات فعالیت مینما اد.
 35در ا ن ازوص نک :ص ا ن نوشتار.
CEDH 28 nov. 1984, Rasmussen c/ Danemark, A, 87, §40.
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CEDH 28mars. 1990, Groppera c/ Suisse, A, 173, §22 ; 22 mai. 1990
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37

Autronic c/ Suisse, A, 178, § 61.
38
CEDH, Öztürk, précité, § 50 et Engel, précité, §81.
CEDH 8 juin 1976 Engel et autres c/ Pay-bas, A 22, § 81.

34

CEDH 9 Oct 1979, Airey, A 32, p15, § 26; Rees, 17 Oct 1986, A 106,

60

; pp18-19, § 47. V. également Soering, 7 juillet 1989, A 161, p 56, § 102
Tyrer 25 avr 1978, A, n° 26, pp 15-16 §31; Autronic 22 mai 1990, A 178, p.
27, § 62 ; B c/ France 25 mars 1992, A 232-C, § 46.
63
CDEH 18 déc 1987, F c/ Suisse, A 128, p.11, § 31, Arrêts James 21 fév.
1986, A 98, p.29, § 36 ; Salabiaku, 7 oct. 1988, A 141, p.17, § 30
66در ا ن ازوص نک ،مظاهرل امیرمسعود ،مفهوم مدااله وفیل در تحقیقات مقدماتی ،مجله حقوقی
دادگسترل ،پا یز  ،3185ش  ،52-57ص 693ت ضیا ی فر محمدحسن ،حق براوردارل از وفیل ا
مشاور حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی ت با تافید بر رو ه د وان اروپا ی حقوک بشر ،صص -934
916ت جوانمرد بهروز ،ت مینهال حقوک بشرل ا اصو رنیدگی عادالنه در تحقیقات مقدماتی،
دادرنی ،شماره  ،25آذر -دل 3182
61

در حقوک فیفرل فالنیک« ،اتهام» عبارت انت از انتساب رنمی ارتکاب ک عمل مجرمانه از

نول مرجع ذ زالح به شخص در مظان ارتکاب عمل مزبور .نک:
Renucci J-F., op. Cit. N°
127.
CEDH 27 fév. 1980, Deweer c/ Belgique, A 35, § 42, Cah. Dr. Eur. 1982,

69

p. 196, obs. G. Cohen-Jonathan; CEDH 20 oct. 1997 Serves c/ France, Rec.
1997, p. 2159, JCP 1998-I-107 n° 20, obs. F. Sudre. Com. EDH 8 fév. 1972
Huber c/ Autriche, Annuaire de la Convention vol. 18, § 67 ; Com. EDH 2
; mai1976 Hätti c/ Allemagne, Annuaire de la Convention, vol. 19, § 50
CEDH 10 déc. 1982, Foti et autres c/ Italie, A 56, § 52, et CEDH 20 oct.
1997 Serves c/ France, Rec. 1997, p. 2159.
 65شا ان ذفر آنکه ،در فرانسه ،تحت تاایر اراء د وان اروپا ی حقوک بشر ،و مبتای بر حتی ا اکه انتساب
فرضی ک عمل مجرمانه به شخص براناس ظن با اصل برائت در مغا رت انت ،اصطالح « اتهام » در
قوانین فیفرل فرانسه خبر اناس قانون  9ژانو ه  )3441حذ

و به جال آن از اصطالح «تحت بررنی

قرار دادن» خ)mise en examenانتفاده گرد ده انت.
CEDH 27 fév. 1980, Deweer c/ Belgique, A, 35, § 46.

62
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البته ،تعیین نقطه زمانی دقیق در برای موارد ،در طی جر ان تعقیب و تحقیقات پلیس به ماظور جمع
آورل مدار  ،براحتی امکان پذ ر نیست .نک:
V. .J-C. Soyer et M. de Silva., Article 6, op. Cit. p. 256.
67
CEDH 27 juin 1968, Wemhoff c/ Allemagne, A 7, § 19
§ CEDH 21 septembre 1994, Fayed c. Royaume-Uni, A 294-B, pp. 47-48,

68

61 ; Saunders c/ Royaume-Uni du 17 décembre 1996, Recueil1996-VI, p.
2064, § 67.
64
§ CEDH Kamasinski c. Autriche, 19 décembre 1989, série A n° 168, p. 39,
§88, et Kremzow c. Autriche du 21 septembre 1993, série A n° 268-B, p. 42
52 ; CEDH, Foucher c. France, 18 mars 1997, JCP 1998, I, 107, n°30, obs.
F. Sudre ; VergèsE., La communication du dossier de l’instruction à la
partie civile qui se défend seule (CEDH, 14 juin 2005, Menet c/ France),
Revue pénitentiaire et de droit pénal, décembre 2005-4, p. 969.
10
CEDH 28 oct. 1999, Escoubet c/ Belgique, § 34. v., également arrêt Brogan
et autres c. Royaume-Uni du
29 novembre 1988, A 145-B, pp. 29-30, § 53.
 13شورال دولتی فرانسه با ا ن انتدال فه اقدام به تعلیق فارماد اطافار ک اقدام ان باطی محسوب
نمیگردد ،از پذ رش حقوک و ت میاات رنیدگی شبه فیفرل برال نامبرده امتاال ورز ده انت.
CE 22 sept. 1993 Sergene, RFDA 1993, p. 1214.
16
CEDH 8 juin 1976, Engel c/ Pays-Bas, § 82.
11

از ا ن معیار میتوان معیار د گرل تحت عاوان معیار اهمیت دعول مورد نظر خهمان معیار جدل و

واقعی بودن ک دعول فه در حوزه مدنی مورد توجه د وان انت) را مبتای بر درجه و شدت و ضعف
مجازات قانونی انتخراا نمود .بر ا ن اناس دعاول فم اهمیت از قلمرو شمو ماده  2اارا
میگردند .البته تا مدتها رو ه ق ا ی د وان توجه جدل به درجه اهمیت دعول و شدت مجازات
ارتکابی بعاوان عازر تعیین فااده در اعما

ا عدم اعما ماده  2در دعاول مشمو حوزه فیفرل

نداشتت و حتی در برای دعاول فم اهمیت ،عدم اعما مقررات مربوط به دادرنی مازفانه را مجاز
نمیدانست.
CEDH Bendenoun c/ France 24 fév. 1994, A 284, JDI 1995, pp. 752-754,
15

19

Decauxet Tavernier
به عاوان مثا  ،با عاا ت به ا اکه محروم نمودن فرد از آزادل جسمانی در قر ب به اتفاک فشورهال

ع و به عاوان ک مجازات فیفرل تلقی میگردد ،تلقی آن به عاوان ک اقدام ان باطی در برای
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فشورها در مورد تابیهات ان اطی علیه نظامیان مورد قبو د وان قرار نگرفته انت .در ا ن ازوص
نک به تزمیم  3472د وان در دعول آنجل و نا ر ن علیه هلاد:
12

Charrier J-L., Code de la CEDH, Litec, éd 2003—2004, p. 70
ا اکه در حقوک داالی ک تزمیم خادارل ا ق ا ی) براناس مال هال ماناد ماهیت پیشگیرل

فااده و ماهیت جبران و ترمیم اسارت و ا ماهیت تابیهی آن مجازات تلقی میگردد ا ایر ،و ا اکه
مجازات ادشده مجازات ادارل انت ا مجازات فیفرل برال د وان در اعما

ا عدم اعما ماده 2

تعیین فااده نخواهد بود.
CEDH 8 juin 1976, Engel et autres c/ Pays-Bas, § 82.

17

Arrêt Engel, précité.

18

Par exemple, CEDH 28 juin 1984, Campebell et Fell c/ Royaume-uni, A 80

14

CEDH 26 sept. 2000, Guissetc/France.
90
Par exemple, CEDH 23 mars 1994 Ravnsborg c/ Suède, A 283-B.
CEDH 21 fév. 1984, Oztürk c/ Allemagne, A 73.
 96البته در مواردل د وان بر اال

93

ا ن انتاباط نیز انتدال نموده انت .مثالً در دعول انکوبه علیه

فرانسه  ،د وان پیش بیای مجازات ابطا فورل گواهیاامه رانادگی در پی برای تخلفات رانادگی در
مجموعه قانون فیفرل را به نحو نیستماتیک و به مازله عازر تعیین فااده در فیفرل تلقی نمودن
دعول و شمو ت میاات بخش فیفرل ماده  2ندانسته انت .نک.
CEDH 28 oct. 1999 Escoubet c/ Belgique, Rec. 1999, VII.
91
Commission et la Cour EDH, 23 oct. 1995, Schmautzer et…, §§ 38-39 du
rapport et § 28 de l’arrêt ; etCEDH 21 fév. 1984, Öztürk c/ RFA, §53.
99
CEDH 29 mai. 1997, Malige c/ France, § 61(en matière du permis du
conduire). V. aussi, Truche P., Retour sur le champ « pénal » européen, in
Mélanges L-E Pettiti, op. Cit. p. 511
 95برال تف یل مطلب و مزاد ق و مثالهال بیشتر نک:
Yavari A., op. Cit. Pp. 22et 67.
CEDH 27 août 1991, Demicoli c/ Malte, § 33.CEDH 21 fev. 1994,

92

Bendenoun c. France, §97 .
Arrêt Öztürk précité, § 51. CEDH 21 fev. 1994, Bendenoun c. France, § 47.
CEDH 23 mars 1994, Ravnsborg c. Suède, A n° 283‐B.
CEDH 10 juin 1996, Benham c. Royaume-Uni, § 55 et 56.

97
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CEDH 23 mars 1994, Ravnsborg c. Suède, § 38

50

CEDH 22 mai 1990, Weber c/ Suisse, A 177 ; et Demicoli, précité.

53

Arrêt Öztürk précité, § 50 ; arrêt Engel et autres, précité, § 82.

56

CEDH 28 oct. 1999 Escoubet c/ Belgique, § 36.

51

Arrêt Engel et autres, précité, § 85. CEDH 28 juin 1984Campbell et Fell c.

59

Royaume-Uni, § 72 ; CEDH 27 août 1991 Demicoli c. Malte, § 34
55
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