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آن جا که قضات شناسی وارد قانون شده است و از شناسی جنایی و جرمظاهرا از جامعه« پرونده شخصیت»پدیده 

توانند از این پرونده، در راستای تعیین احکام صادره اند، میدادگاه در غیر قضای اسالمی با قوانین ثابت کمتری مواجه

توجه به پرونده شخصیت قابل توجیه  -چنان که اشاره شد  -ر استفاده کنند، لکن در قضای اسالمی، در موارد تعزی

 است. 

کردن وضعیت متهم نماید، مگر جایی که دنبالبود، قابل توجیه نمی 302که در ماده لکن در حدود، قصاص و دیه  

شد وی برای ایجاد شک در اجتماع ارکان جرِم مقتضی مجازات باشد، مثال برای در معرض شک قراردادن عقل متهم یا ر 

 )بنا بر اعتبار رشد( باشد. 

 دارد: مقرر می 13قانون مجازات اسالمی مصوب  19ماده 

افراد بالغ کمتر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا  در جرایم موجب حد یا قصاص، هر گاه»

حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه 

 «. شوندبینی شده در این فصل محکوم میهای پیشها به مجازاتبه سن آن

شاید خوف  ها جدی گرفته نشده است. پرونده شخصیت به هیچ وجه در دادگاه -به حسب اطالع ما  -ه شنیدنی این ک

، رویه قضایی بر بودن آنالمال با راه افتادن این پدیده و هزینهو تحمیل بودجه فراوان بر بیتاز اطاله بیشتر در دادرسی 

؛ نظیر دستور العمل رییس در یک سال اخیر، صورت گرفته است هاییبه سوی این تعین نرفته است؛ هر چند حرکت

 در زمینه تشکیل پرونده شخصیت متهم، ابالغی از سوی رییس قوه قضاییه.  32/6/19قوه قضاییه در 

 سال تا حدودی جدی گرفته شده است. 99های قبل از ها یا بالغبه هر حال، مشاوره در نابالغ

ها ، نیز هادی به برخی نکات معتبر با بحث کنونی ما است و مطالعه آن13اسالمی  از قانون مجازات  19 - 10مواد 

 1نماید. مفید می

 

 و سیستم قضایی اسالم  2هیأت منصفه. 91

های از مباحثی که علیرغم مطرح بودن آن از زمان انقالب مشروطه به این طرف، در ایران و مطرح بودن برخی پرسش

است! این که  «نهاد هیأت منصفه»گفتگوی فقهی صورت نگرفته است، کمتر   ،آن، از آنشرعی و فقهی در اطراف 

کند؟ شرایط اعضای هیأت رسد؟ آیا هیأت منصفه کار قضایی مینهاد مزبور چیست؟ پیشینه آن به چه زمان می

آیا هیئت ا آرای ایشان اعتبار شرعی دارد؟ آی ،چیست؟ در صورت تفاوت شرایط اعضای هیأت با شرایط قاضی

 ها پرداخت. هایی است که باید به آناز پرسش ... شریعت دارد؟ وفقه و منصفه معادلی در 

 پیشینه هیأت منصفه در ایران

گردد به شمسی باز می 9391موضوع تشکیل هیات منصفه در نظام قضایی ایران به زمان انقالب مشروطه در سال  

 :متمم قانون اساسی مشروطه آمده بود 11طوریکه در ماده 

                                                           
، «رابطه و تاثیر متقابل پرونده کیفری و پرونده شخصیت»در زمینه پرونده شخصیت کتاب و مقاالتی نوشته شده است.مقاالتی از قبیل :  1

لزوم تشکیل پرونده شخصیت در فرآیند دادرسی کیفری »، گروه نویسندگان؛ «حقوق کیفری ایرانآثار پرونده شخصیت در »گروه نویسندگان؛ 
 ؛ و ...«ایران

 ( به زبان انگلیسی و ژوری به تلفظ فرانسوی. Jury. جوری ) 2
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بر این اساس، قانون حضور « در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود» 

انتخاب هیأت منصفه  ، بدون این که به جزئیاتهیات منصفه را فقط در جرایم سیاسی و مطبوعاتی الزامی کرده بود 

 ملی رسید در قوانین متعددی مانندکه قانون موقت هیأت منصفه به تصویب مجلس شورای   9209. از سال زد بپردا

، (9201قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه )( 9202، قانون مجازات عمومی )(9209قانون موقت هیات منصفه )

( و الیحه قانونی مطبوعات )مصوب 9299تعداد هیات منصفه )، مقررات مربوط به (9290قانون هیات منصفه )

 به موضوع هیات منصفه و جزئیات آن اشاره شد. ( 9222و اصالحی  9229

این قانون که به تصویب شورای  29تا  20با پیروزی انقالب اسالمی و بازنگری در الیحه قانونی مطبوعات، در مواد 

 ه مورد توجه قرار گرفت. انقالب رسیده بود، نیز موضوع هیات منصف

رسیدگی به » شود: در اصل یکصد و شصت و هشتم، مقرر می 99با تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی در سال 

البته قانون  « گیرددادگستری صورت میمطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم  جرایم سیاسی و

 کند. را قانون معین می «جرم سیاسی»هیات منصفه و تعریف  کند که نحوه انتخاب، اختیاراتگذار مقرر می

، قانون احزاب، شورای عالی قضایی وقت را موظف کرده بود ظرف یک 9260در سال پس از این تاکید قانون اساسی 

قانون اساسی را تهیه و به مجلس تقدیم   969ماه الیحه تشکیل هیات منصفه در محاکم دادگستری، موضوع اصل 

مسئوالن وقت را مکلف به ارائه  91مجددا قانونگذار در ماده  62اصالحات قانون احزاب و مطبوعات در سال  کند. در 

تا به این  شود. د، اما با وجود این تاکیدات هرگز چنین قانونی تهیه و تصویب نمیکنالیحه تشکیل هیات منصفه می

تصویب شورای انقالب رسیده بود، مرجع قانونی برای الیحه قانونی مطبوعات که به  29تا  20همچنان مواد  ترتیب،

این قانون به موضوع هیات منصفه  22تا 26، مواد 11تشکیل هیات منصفه باشد. با اصالح قانون مطبوعات در سال 

دادگاه مطبوعات پرداخت و از این جهت بدون این که قانون مجزایی برای هیات منصفه تصویب شود، در ضمن قانون 

مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. البته در اسفند ماه  رایط تشکیل هیات منصفه و حدود اختیارات آن،مطبوعات ش

به تصویب مجلس وقت و « قانون هیات منصفه»عنوان برای اولین بار پس از پیروزی انقالب اسالمی، قانونی با  93

بینی شده بود تا هیات منصفه به قید قرعه و از بین تایید شورای نگهبان رسید، اما از آن جایی که در این قانون پیش

نفره عمومی انتخاب شوند، اجرای قانون مستلزم ایجاد تشکیالت خاص و تامین بودجه الزم بود که از  900یک گروه 

ات س هفتم، با لغو قانون هینمایندگان مجل ،91این جهت ، هیچ گاه این قانون امکان اجرا پیدا نکرد تا این که در سال 

، مجددا، مقررات هیات منصفه قانون مطبوعات را احیا و آن را دائمی کردند تا شرایط و مقررات هیات منصفه منصفه

 مصوب شده است.  9211قانون مطبوعات سال  22تا 26همان باشد که در مواد 

 چیستی هیأت منصفه ؛ فعالیت ، شرایط اعضا، و ... 

ها با محکمه جرم ای از فری در پارههای کیگروهی غیر رسمی که موقع رسیدگی دادگاه» در یک تعریف ساده از این نهاد گفته شده: 

همچنین گفته شده جمعی از افراد سوگند خورده هستند که در یک دادگاه به ارائه رسمی یک حکم بیطرفانه  3«.کنندهمکاری می

م کردن  پردازند. امروزه نقش هیات منصفه در دادگاه معلو یا برای تعیین مجازات می)پیدا کردن یک واقعیت در یک مساله قضایی( 

 است.  گناهکار یا تبرئه متهم از اتهام در یک جرم

توضیح داده شده است. البته هیات « جرایم سیاسی و مطبوعاتی»ساسی به قانون ا 969در اصل « هااز جرم ایپاره»قید 

 است. منصفه در کشور ما بیشتر در کنار جرایم مطبوعاتی آمده 

 خوریم: میبه رفتار ذیل بر  9211به هر روی در فصل هفتم قانون اصالح قانون مطبوعات 
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