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Abstract 
More than a year has passed since the Corona-virus pandemic, but in this short 
period of time, this virus has affected various dimensions of human life. Criminal 
proceeding has not been immune to the deleterious effects of this pandemic. 
Virtualizing the criminal justice process in order to reduce referral to the courts, 
changing in the structure of the courts, modifying the terms of trial and suspending 
the prescription are some of changes introduced in the wake of Corona-virus 
pandemic. This article aims to examine criminal proceeding adjustments in the penal 
systems of France, Belgium and Iran from a comparative approach. The analysis of 
the legal systems of France, Belgium and Iran suggests that the expansion of the 
electronic process is a common feature shared by all three systems. Changes in trial 
terms and suspension of prescription were shared by the French and Belgian 
systems, whereas alterations in the structure of courts was exclusive to the French 
system. 
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 چکیده
کوتاا   گذرد، ولی در این مدتگیری ویروس کرونا میگرچه تنها بیش از یک سال از اعالم همه

نیاز از  ار داد  است. رسایدگی کیفاریاین ویروس زندگی بشر را در ابعاد مختلف تحت تأثیر قر
منظور کااهش گیری تأثیر پذیرفته است. مجاازی شادن فرایناد دادرسای کیفاری باهاین همه

ر علیا  ماروتها، تغییر در مواعد دادرسی و مراجعۀ مردم به دادگستری، تغییر در ساختار دادگا 
له در شد  است. این مقاگیری کرونا دستخوش تحول زمان ازجمله مواردی است که در اثر همه

های گیری کروناا در رسایدگیگرفته در اثر همهصدد است با رویکردی تطبیقی تغییرات صورت
 ر ایان ساهکیفری را در نظام کیفری فرانسه، بلژیک و ایران بررسی کند. مطالعۀ نظام حقوقی د

 ت. تغییاردهد که گسترش دادرسی الکترونیکی وجه مشترک سه نظام بود  اساکشور نشان می
غییار در تدر مواعد دادرسی و تعلی  مرور زمان وجه مشترک نظام فرانسه و بلژیک بود  است و 

 شود.ها صرفاً در نظام فرانسه مشاهد  میساختار دادگا 
 

 واژگان کلیدی
 گیری کرونا. تعلی  مرور زمان، دادرسی الکترونیکی، رسیدگی کیفری، همه
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 مقدمه

یی ویروس کرونا در شهر ووهان چین و گسترش آن به ساایر نقااو و بیش از یک سال از شناسا
هاای رغم کشف واکسن، کندی سارعت واکسیناسایون و جهشگذرد. بهگیری آن میاعالم همه

ویروس که در برخی مناط  دنیا مشاهد  شد  و قدرت سرایت و مرگبااری آن را بیشاتر کارد ، 
با ابهام روبرو ساخته است. این ویاروس عاالو  بار توانمندی بشر را در محو آن در آیند  نزدیک 

ها را نیز با چالش مواجه کارد  اسات. ها نفر، زندگی اجتماعی و فردی انسانابتال و فوت میلیون
گیری نظام حقوقی کشورهای مختلف را نیاز تحات تاأثیر قارار داد  اسات )عباسای و این همه

انگاااری برخاای از دوران قرنطینااه و جرم اتخااات تاادابیر محدودکننااد  در .(20: 1399دیگااران، 
هاای حقاوقی اسات. بار اسااس برخای گیری بر نظامرفتارهای خطرآفرین ازجمله تأثیرات همه

. روناد کاهشای در 1مطالعات، در دوران قرنطینه نرخ ارتکاب جرم نیز روند کاهشی داشاته اسات
هاا شاد ، از هماه آنجرایمی مانند سرقت از منازل که قرنطینه باعث کااهش فرصات ارتکااب 

با این حاال، در برخای جارایم هم اون  .) ,2020Stickle & Felson :525-536(مشهودتر است 
و جارایم  (Andersem & Hodgkinson, 2020: 1-20)های خاانگی جرایم مواد مخدر، خشاونت

 (.116-115: 1399آبادی، سایبری، شاهد رشد ارتکاب جرایم هستیم )حاجی د 
مجبور را  بسیاری از کشورهازۀ قواعد دادرسی کیفری نیز تأثیرگذار بود  و گیری در حوهمه

فرانساه جازک کشاورهای . 2تطبیا  دهنادجدید ود را با شرایط دادرسی ختا سیستم    استکرد
اروپایی است که بیشترین مرگ و میر ناشی از کرونا را به خود اختصاص داد  است. در راساتای 

آمد  را وضعیت جنگی اعالم کرد ، دولات فرانساه ه شرایط پیشجمهور فرانسه کسخنان رئیس
قاانون  مصاوبه در چاارچوب 25، 3قاانون اساسای 38ویژ  اصا  در چارچوب اختیارات قانونی به

                                                           
 اشته است؛داهشی گیری کرونا نرخ ارتکاب جرم در فرانسه و بلژیک روند کبر اساس آمار رسمی، در دوران همه .1

این رقم  2019جرم ثبت شد ، حال آنکه در سال  2.729.036در مجموع  2020در فرانسه در سال که چنان
حال آنکه  جرم ثبت شد ، 479.775، در مجموع تعداد 2020بلژیک نیز در سال در بود  است.  3.109.780

 بود  است 898.057این رقم  2019در سال 
(https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Interstats-Analyse/Insecurite-et-delinquance-en-

2020-une-premiere-photographie-Interstats-Analyse-N-32 
http://www.stat.policefederale.be/statistiquescriminalite/interactif/tableau-par-zone-de-police/) 

اعالم  طراریمخاطر  افتادن حیات ملی به صورت رسمی وضعیت اضبه گیری کرونا و. برخی کشورها به علت همه2
ه آن، استناد ب و با کرد ، آن را به سازمان مل  متحد، شورای اروپا و سازمان کشورهای امریکایی اعالم کردند

 (.39: 1399زاد  و دیگران، اجرای تعدادی از مصادی  حقوق بشر را به حالت تعلی  درآوردند )بیگ
 کسب خود از پارلمان هایبرنامه اجرای تواند برایمی دولتقانون اساسی فرانسه مقرر داشته است:  38 اص  .3

در  تصمیماتاین  اتخات نماید که تصمیماتیتصویب مصوبه  از طری  یمدت محدود برای نماید که اجاز 
یید خواهد رسید و أت به وزیران تئدر هی دولتی شورایۀ نظری از استعالم پسمصوبه  این است. قانون حکم
 یاعطا قانون که ها تا تاریخیآن در مورد تصویب دولت ۀالیح چنان هیابد. می اجرایی قدرت ،از انتشار پس

http://www.stat.policefederale.be/statistiquescriminalite/interactif/tableau-par-zone-de-police/
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« وضعیت اضاطراری ساالمت»قانون معروف به  ،(2020مارس  23 )مصوب 2020-290 ۀشمار
اضطراری سالمت، دولات فرانساه اجاازۀ قانون وضعیت  11 بند دوم مادۀ. بر اساس 1تصویب کرد

دولت را بار  یند کیفریااهمیت فرتصویب قوانینی در خصوص فرایند دادرسی کیفری پیدا کرد. 
در  را تصویب کند. این قاانون 2020-303 ۀه شمارب مصوبهاولین  بعد،تا تنها دو روز آن داشت 

و  (www.justice.gouv.fr/bo/2020/20200326/JUSD2008571C.pdf)مارس منتشر شاد  26
قانون،  موجب اینبه بود. خواهد االجراسالمت الزم اضطراری وضعیتمفاد آن تا زمان لغو قانون 

کناد، می های اساسای را تمامینازآنجایی که قانون آیین دادرسی کیفری نظم عمومی و آزادی
در شرایط فعلی نیاز به مقررات تکمیلی دارد، درحالی که ک  کشور به صورت آهسته در حرکت 

 ها نیز جز در موارد اضطراری فعالیت دیگری نخواهند داشت.است، دادگا 
عنوان یکی از واضاعان حتی در بلژیک از کرونا بهدر بلژیک نیز شرایط مشابهی برقرار است. 

دولات  (.Waeterinckx, et.al, 2020: 1-4)ۀ مقننه و پادشا  نام برد  شد  است قانون در کنار قو
های مختلف آماد  و به پادشا  تقدیم نمود که های سلطنتی را در زمینهنویس فرمانفدرال پیش

بینی شد  است. در ایان پیش 2020آوری   3مقررات مربوو به فرایند کیفری در فرمان شمارۀ 
ها درنظر گرفته شد  اسات ختلفی در زمینۀ رسیدگی کیفری و اجرای مجازات، مقررات م2فرمان

)http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi(. 
هاای آمیزشای و واگیاردار قاانون طارز جلاوگیری از بیماریگرچاه در نظام کیفری ایران، 

انتشااار ه بااا قابلاازمینااۀ مدر ها و مقرراتاای نامااهرا بااه اجاارای آیین زارت بهداشااتو، (1320)
های مختلف و پیگرد افراد متخلف مکلف کرد  )عامری در حوز  های آمیزشی و واگیرداربیماری

ناشای از  یوضعیت بحرانافرایند دادرسی در در خصوص (، ولی 175-174: 1400نژاد، و حبیب
نحاو  . افزون بر ایان، ایان قاانون صارفاً باهستبینی نکرد  اای پیشمقرر واگیردار  هایبیماری

                                                                                                                                        
 شدن از سپری گردد. پسمی تلقی یکنلمکان یادشد  ۀالیح ،شودن هئارا مجلس به نمود  مشخص اختیارات

در  که مواردی و در قانون ۀوسیلد، مگر بهنباشتغییر می غیرقاب مصوبات  اص  این در بند اول ،مدتاین 
 د.انقرار گرفته مقننه ۀقو اختیارات ۀحیط

 این قانون دو ما  است و ، مدت اجرایقانون بهداشت عمومی 3131-13مادۀ  این قانون و 4موجب مادۀ به .1
تۀ ر کمیشد  در بند اول این ماد  تنها پس از نظبینید وضعیت اضطراری سالمت بیش از مدت پیشتمدی

ته متشک  از سه این کمی .قانون بهداشت عمومی مجاز است 19-3131 شد  در مادۀبینیعلمی پیش
ا جمهور، رئیس مجلس شورای ملی و رئیس مجلس سنشخصیت واجد شرایط که به ترتیب از سوی رئیس

آوری   اولا گردد. تاکنون این قانون چند بار تمدید شد  و در آخرین مجوز، تشوند، تشکی  میمنصوب می
 را نیز دارد. 2021تمدید گردید  است که قابلیت تمدید تا دسامبر  2021

 شورایدر  ر حکمیتواند موعد مقرر را با صدوپادشا  می. اعتبار این فرمان از زمان تصویب سه ما  بود، ولی 2
ا مدید آن تتمکان اوزیران تمدید کند. تاکنون این فرمان چند بار تمدید شد  است و با توجه به شرایط فعلی 

 بازگشت به شرایط عادی وجود دارد.

http://www.justice.gouv.fr/bo/2020/20200326/JUSD2008571C.pdf
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هایی چند ازجمله ایدز، سوزاک و سفلیس نام برد  و همین امار شامول آن را حصری از بیماری
(. صرفاً پس از اعالم رسامی ورود 163-162: 1399نسبت به کرونا ممتنع کرد  است )شریفی، 

و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ستاد ملی مقابلاه باا  1398کرونا به ایران در اسفند 
های خود را در چاارچوب مصاوبات ایان ها مکلف شدند فعالیتونا تشکی  شد و سایر سازمانکر

های مختلاف، ستاد هماهنگ کنند. در این راستا نیز قوۀ قمائیه تالش کرد با تصویب بخشانامه
راهکارهایی اتخات کند که چرخۀ انتقال این ویروس را در دادگساتری قطاع و یاا محادود کناد. 

ها بر رعایت ضوابط بهداشتی، دورکاری کارکناان، توساعۀ اساتفاد  از ن بخشنامهتمرکز اصلی ای
 ها بود  است.های الکترونیکی و کاهش جمعیت زندانفناوری

های کیفری رخ داد  است، این گیری کرونا در رسیدگیبا عنایت به تغییراتی که پس از همه
های کیفاری را در گیری بار رسایدگیماهمقاله درنظر دارد با رویکردی تطبیقی، تأثیرات این ه

 های فرانسه، بلژیک و ایران مورد بحث قرار دهد.نظام
 

 . ضوابط ناظر بر کاهش تجمع و حفظ فاصلۀ اجتماعی1

اص  بار علنای باودن ، فرانسه قانون آیین دادرسی کیفری 400و  306مواد بر اساس ضوابط مقرر در 
ند با تکر این موضوع که علنی بودن رسایدگی بارای نظام، توارسیدگی است. با وجود این، دادگا  می

آرامش جلسات، کرامت شخص یا منافع شخص ثالث خطرناک است، با رأی صادر  در جلساۀ علنای، 
رئایس گفتاه، مصاوبۀ پیش 7 ۀمادموجب دستور دهد که مذاکرات به صورت غیرعلنی برگزار شود. به

در صورت تممین شرایط الزم بارای محافظات از  یرد کهتواند قب  از آغاز جلسه تصمیم بگدادگا  می
. دشاومحادود یاا پشات درهاای بساته برگازار تعاداد دادرسی علنی در حمور  ،سالمتی افراد حاضر

عایاات دادرساای عادالنااه، منظور ربااهرئاایس دادگااا  از سااوی شااد  هم نااین تحاات شاارایط تعیین
ساالمتی افاراد  از محافظاترای بااگر حتی  ؛دادرسی شرکت کنند ۀتوانند در جلسنگاران میروزنامه

هایی در علنی بودن چنین محدودیتبرگزار شود. صورت غیرعلنی ه بدستور داد  شد  باشد که جلسه 
وضوع با توجاه رسد این منظر میبه .سازگار استنیز حقوق بشر اروپایی کنوانسیون  6 ۀبا ماده محاکم
نیاز  فرانسه با قانون اساسی، افرادسالمتی حمایت از  حفظ نظم عمومی و ۀلئمسگیری کرونا و به همه

قاضی در مواردی که کرد  بینی پیش مصوبه، 7 ۀماد (.Burgorgue-Larsen, 2002: 76) مطابقت دارد
بادون تاأخیر در  قسمت اجرایی حکم باید شود، برگزاررسیدگی پشت درهای بسته تا  دهدمیدستور 

پیش از حقوق بشر نیز اروپایی ارسال شود. دادگا   ،دسترس استمحلی از دادگا  که برای عموم قاب  
و  تواند شرو علنی بودن محاکمه را تأمین کندمی نزد عموم که ارسال تصمیم دادگا بود پذیرفته این 

-https://www.dalloz)ناد از دید عموم مخفی بماکامالً این است که تصمیم دادگا  شد  ع ونمآن ه م

actualite.fr/sites/dalloz-

actualite.fr/files/resources/2014/03/annual_report_2013_prov_fra.pdf) در  مصاوبه. مفاد ایان
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بازپرس تصمیم گرفت متهم را باه صاورت موقات بازداشات و وقتی  د جلسات بازپرسی نیز اعمال ش
 داناد،صالح میکه سازماندهی حمور خبرنگاران را به روشی  تواندمیو بازداشت ها قاضی آزادیکند، 

 (.https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019219076) انجام دهد
رسایدگی بادون حماور  فرماان سالطنتیهدف جلوگیری از ارتباو افاراد،  در بلژیک نیز با

شادگان و ساایر بینی کرد  است. از یک طرف، انتقال بازداشتصورت کتبی را پیشطرفین و به 
از آزادی محدود شد ، و از طرف دیگر، اجرای مجازات برای محکومانِ واجد شرایط  افراد محروم

ها و محدود کاردن ورود متوقف شد  است. هم نین این فرمان در جهت کاهش جمعیت زندان
فرماان  2موجب ماادۀ باه بینی کارد  اسات.و خروج آنان، اعطای مرخصی به محکومان را پیش

-9ماادۀ  7، بناد 282-8و  28-6ماواد  4بناد ، 1مکارر 21ماادۀ  8و  7سلطنتی، غیر از بندهای 
قاانون تحقیقاات جناایی، در ساایر  615-4مادۀ  6و  5و بندهای  614-3مادۀ  6و  5، بندهای 283

صاورت کتبای  شاد  باههای مطرحها بدون حمور طرفین است و به درخواساتموارد رسیدگی
ن، متقاضای و وکیا  وی مشااهدات خاود را باه شود. برای مثال، زمانی که دادستارسیدگی می

ترین روش کنند، این موارد بدون تأخیر و با ساریعمنتق  می 6صورت کتبی به اتاق کیفرخواست
شاود و تماامی فرایناد هاای دیگار پروناد  منتقا  میارتباطی کتبی، برای اظهار نظر باه طرف

 صورت کتبی برگزار خواهد شد.دادرسی به
باه ایان  8«شودقماوت می آنهای جامعه بر اساس وضعیت زندانیک » گوید:می 7آلبر کامواگر 

                                                           
 ناظر بر رسیدگی حموری در تحقیقات دادستان.. 1
 .ناظر بر رسیدگی حموری در اتاق کیفرخواست .2
 شد .دادستان در خصوص اموال توقیفهای ناظر بر اقدامات و رسیدگی. 3
 ناظر بر رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی. .4
 خواهی.ناظر بر فرجام .5
ستان یا ، دادای از دادگا  تجدیدنظر است که متشک  از سه مشاور دادگا  تجدیدنظراتاق کیفرخواست شعبه .6

اد ، دنجام اقاضی تحقی ، تحقیقات را  یکی از نمایندگان وی و یک مدیر دفتر است. پس از ارتکاب جرم،
دادگا  کیفری یا  این اتاق باید تصمیم بگیرد که متهم باید در دهد.سپس پروند  را به اتاق شورا ارجاع می

م اتاق شورا، در صورت عدم موافقت متهم با تصمی دادگا  تجدیدنظر یا حتی در دادگا  پلیس محاکمه شود.
س از ورا پست تجدیدنظرخواهی کند. در پایان تحقیقات یک جنایت، اتاق شتواند به اتاق کیفرخواوی می

ادگا  اضی دقدهد. شایان تکر است اتاق شورا نیز از یک رسیدگی موضوع را به اتاق کیفرخواست ارجاع می
 داخلهمهای مختلف در تحقیقات جنایی بدوی، یک قاضی تحقی  و دادستان تشکی  شد  است که در زمان

تاق شورا برای ادر صورت بازداشت متهم،  در جلسات اتاق شورا متهم یا وکی  وی نیز حمور دارند. کنند.می
العموم، اتاق شورا در در پایان تحقیقات، به درخواست مدعی شود.حفظ یا لغو دستور بازداشت وارد عم  می
 مورد جلب به دادرسی تصمیم خواهد گرفت.

7. Albert Camus 

و  «گانهیب» کتاب مشهوراست.  یادبنوب   ز یجا ۀرندفرانسوی و بنگار روزنامهو  لسوفیفسند ، نوی ،آلبر کامو .8
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شوند، بایش از هماه عما  انساانیت ماا را که رفتار با کسانی که به تقصیر قماوت میاست دلی  
زیارا در ایان شارایط،  کناد،اهمیت بیشتری پیادا می یدر مواقع بحران موضوعدهد. این نشان می

نماود پیادا  شایستۀ احترامعنوان افراد بهدیگران رسمیت شناختن به وازی ستوانایی ما برای انسان
بار را از سیاست فاجعهتالش دارد محکومان  نبحرااین گیری از با بهر نیز  . فرمان سلطنتیکندمی

اجرای برخی احکام را باه حالات تعلیا  درآورد ، تاا . به همین دلی  این فرمان، ا دور کندهزندان
شاود. هم ناین برخای محکوماان از آزادی موقات ن فرمانْ اجرای مجازات متوقاف میانقمای ای

فرمان به برخی محکومان اجاز  داد  است تا انقمای این  6شوند. در همین راستا مادۀ مند میبهر 
باا . مالقات ت با وکی  ممنوع استمالقا جزبه در زندانها مالقات ۀهم فرمان، زندان را ترک کنند.

یاورو  20نفار به هر  خانواد  با ولی در مقاب ، برای ارتباو زندانیان آمد ،ربه حالت تعلی  د د خانوا
این امر با هادف کااهش جمعیات زنادان، کااهش خطار  شد  است.اعتبار مکالمه اختصاص داد  

 ابتالی زندانیان و در نتیجه، کمک به مقابله با خطر شیوع کرونا صورت گرفته است.
سلطنتی شرایطی را تعیین کرد  تا تنها افراد واجاد شارایط از توقاف اجارای فرمان  7مادۀ 

سااعت  36موجب این ماد ، محکوم باید در شش ما  گذشته از حاداق  حکم برخوردار شوند. به
مناد شاد  باشاد، یاا اینکاه جازک بهر  20062مای  17قانون  591یا مادۀ  6مرخصی مطاب  مادۀ 

ساال باود ، یاا دارای  60عبارت دیگر، زندانی باالی کرونا باشد. به پذیر در برابرهای آسیبگرو 
های مزمن از قبی  دیابت، بیماری قلبی، ریوی یا کلیوی باشاد. هم ناین محکاوم بایاد بیماری

آدرس ثابت و وسای  معیشتی کافی داشته باشد، آزادی وی موجب آزار و اتیت قربانی نگردد، و 
حکم و شرایط ضمیمۀ آن موافقت کند. شرایط ضمیمه عباارت به صورت کتبی با توقف اجرای 

است از اینکه متعهد شود مرتکب جرم جدید نشود، همیشه از طری  تلفن در دسترس باشد، به 
دید  را آزار ندهد، درخواست مدیر زندان فوراً به زندان بازگردد، به خارج از کشور سفر نکند، بز 

بالفاصله مح  را تارک کناد و اقادامات محدودکننادۀ دولات  دید  روبرو شداگر در جایی با بز 
گیری را اجرا نماید. ساایر افارادی کاه در حاال گذرانادن دورۀ عنوان بخشی از مبارز  با همهبه

                                                                                                                                        
 .(http://www.millebabords.org/spip.php?article15838)از آثار اوست  «فیزسی افسانه» سازانیجر ۀمقال

ز زندان خارج شود. ساعت ا 36مدت ماهه، به مطاب  این مواد، محکوم اجاز  دارد سه بار در هر بازۀ زمانی سه .1
صمیم تقاضی اجرای احکام ظرف مدت دو ما  از صدور حکم در ارتباو با نحو  و چگونگی اجرای حکم 

، ان، مرخصیک زندتواند اجازۀ ترتواند نوع یا میزان حکم را تغییر دهد. او میگیرد و در صورت ضرورت میمی
 ایارتق وخصوص محکوم صادر کند. این موارد با هدف حفظ  بازداشت محدود یا نظارت الکترونیک را در

 شود.یسازی وی برای بازگشت به اجتماع اعطا مروابط خانوادگی، عاطفی و اجتماعی محکوم و آماد 
ها تمجازا قانون در خصوص وضعیت حقوق افراد محکوم به زندان و حقوقی که در چارچوب نحوۀ اجرایاین  .2

 فته شد ، است.برای قربانی درنظر گر
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توانند از تعلی  اجرای مجازات استفاد  کنناد. ، می1محکومیت به صورت بازداشت محدود هستند
ها بیش از د  سال حبس است، یاا ساابقۀ مجازات آنافرادی که چند حکم محکومیت دارند که 

چند فقر  حبس دارند، محکومان به حبس ابد، محکومان جرایم جنسی و جارایم علیاه اطفاال 
شوند. چنان ه قاضی اجرای احکام با توقف اجرای حکم مواف  نباشد، با تکار مشمول تعلی  نمی

   اعتراض است.کند. این تصمیم غیرقابدلی  مخالفت خود را اعالم می
ر دفرمان سلطنتی، دادستان عمومی حوزۀ قمایی که توقف اجرای حکام  10بر اساس مادۀ 

دیاد  افتد، باید در اسرع وقت از این موضوع و شرایط عمومی آن مطلاع شاود. بز آنجا اتفاق می
ترین وسایلۀ سااعت باا ساریع 24ترین زمان ممکان و حاداکثر ظارف مادت نیز باید در سریع

بینای شفرماان پی 12اطی کتبی از توقف اجرای حکم و شرایط عمومی آن آگا  گردد. مادۀ ارتب
تواناد ایان تصامیم را کرد  است در صورت عدم رعایت شرایط ضمیمه، قاضی اجرای احکام می

سااعت، باا  24ترین زماان ممکان و حاداکثر ظارف مادت دیاد  بایاد در ساریعلغو کند و بز 
طور جدی تمامیت جسمی شود. اگر محکوم بهکتبی از لغو آن مطلع  ترین وسیلۀ ارتباطیسریع

خطر اندازد، دادستان دادگاهی که فرد محکوم در آن حماور یافتاه یا روحی اشخاص ثالث را به
دادستان بالفاصاله تصامیم خاود را باه  را صادر کند. تواند دستور بازداشت موقت ویاست، می

فارد در  قاضی نامبرد  ظرف هفات روز پاس از دساتگیری دهد وقاضی اجرای احکام اطالع می
ساعت به صورت کتبای  24کند. این تصمیم ظرف گیری میمورد لغو توقف اجرای حکم تصمیم

شود. در پایان مدت توقف اجرای حکم، مادیر زنادان باا دید  ابالغ میبه محکوم، دادستان و بز 
گوناه کاه از ناام ایان ساازوکار پیداسات، انمگیرد تا وی به زندان بازگردد. همحکوم تماس می

 شود؛ بنابراین پاس از پایاان شارایط بحرانای،اجرای مجازات تا پایان شرایط بحرانی متوقف می
 گردد.محکوم برای تحم  ادامۀ محکومیت به زندان برمی

مند توانند از توقف اجرای حکم بهر یادشد  ناظر بر محکومانی است که نمی فرمان 14 مادۀ
ام ، قاضای اجارای احکا2006مای  17قاانون  59وند. بر اساس این ماد  و در راساتای ماادۀ ش

عطاا تواند به این افراد اجازۀ ترک زندان، مرخصی، بازداشت محدود یا نظارت الکترونیاک را امی
ی احکاام ما  به پایان محکومیت فرد باقی ماند  اسات، قاضای اجارا 6کند. در مواردی که تنها 

 طور موقت آزاد کند.فرمان به 8و  7محکوم را تحت شرایط یادشد  در مواد تواند می

برناد )ماوارد سار میفرمان در مورد مرخصی افرادی کاه در باازپروری به 16موجب مادۀ به
منظور حفااظ فاصاالۀ اجتماااعی جلسااات ، بااه2(2014ماای  5قااانون  4مااادۀ  3یادشااد  در بنااد 

                                                           
طور منظم و دهد به، بازداشت محدود روشی است که به زندانی اجاز  می2006می  17قانون  21موجب مادۀ به. 1

یاز به نی که برای مدت معین، حداکثر یک ساعت در روز با هدف دفاع از منافع شغلی، تحصیلی یا خانوادگ
 .حمور وی در خارج از زندان دارد، از زندان خارج شود

درصورتی که قاضی حمایت اجتماعی حکم صادر  را مفید نداند، ممکن است از متقاضی بخواهد اطالعات  .2
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شود و اگار باه صرفاً با حمور وکی  وی برگزار می 1اعیرسیدگی به متقاضیان اتاق حمایت اجتم
 دالیلی اتاق حمایت اجتماعی حمور فرد را ضروری بداند باید دالی  این تصمیم را اعالم کند.

گیری مقامات اجرایای در فرانسه نیز در راستای حفظ فاصلۀ اجتماعی در ابتدای شیوع همه
ها نمودند. این امر باعاث آشاوب ای ورزشی در زندانهاقدام به تعلی  مالقات زندانیان و فعالیت

گذار مجبور شد تدابیر دیگاری رو، قانونها شد. از این وضعیت زندانها و متشنج شدن در زندان
زمااان وزیاار . هم(https://www.infomie.net/spip.php?article5724&lang=fr)اتخااات کنااد 

تعوی  مادت را باههاای کوتا ها درخواست کارد اجارای حبسای از دادگا دادگستری در بیانیه
های پرجمعیت را اصالح نمایناد. البتاه هادف بیندازند، زندانیان را آزاد کرد ، ضوابط بازداشتگا 

ال شود، حتی اگر این امر مورد شدگان دنباین نبود که آزادسازی گسترد  و غیرمتمایز بازداشت
درخواست بسیاری از افراد ازجمله کمیساریای عالی سازمان مل  در زمینۀ حقوق بشر باشد کاه 

سرعت نسبت باه کااهش گیری بهکند در مواجهه با همهها و مقامات مربوو را تشوی  میدولت
خطار اقادام کنناد مویژ  آزادی زنادانیان مسان، بیمااران و محکوماان کها باهجمعیات زنادان

(https://unric.org/fr/covid-19-lonu-appelle-a-des-mesures-urgentes-pour-les-

prisons/)در زمینۀ ارتباو باا ایان  گذار برای مدیریت وضعیت زندانیان مقررات خاصی را. قانون
ساازی منظور ساد بینی کارد  اسات. باهها به دادگا  و برعکس پیشافراد و هم نین انتقال آن

مصوبه مقرر داشت که با وجاود  21ها، مادۀ عدالت و کاهش انتقالپذیرایی از افراد تحت کنترل 
متهماان باه جنحاه و  نظر،، اشخاص تحات2قانون آیین دادرسی کیفری 714مفاد بند آخر مادۀ 

                                                                                                                                        
 بیشتری در این زمینه ارائه دهد. این دادرسی باید حداکثر یک ما  پس از دریافت درخواست انجام شود.

شوند، نیستند. الی که مرتکب میبه دلی  بیماری روانی قادر به کنترل خود نبود ، متوجۀ اعم برخی افراد. 1
ی، کیفر پزشک خبر ، دادگا شوند، پس از تشخیص روانهنگامی که این افراد مرتکب جنجه یا جنایت می
اتاق  دیدنظر یاا  تجشناسد. با این حال، دادگا  کیفری، دادگدادگا  تجدیدنظر یا اتاق شورا وی را مسئول نمی

ق حمایت اتا» ی تصمیم بگیرند. در این موارد، دادگا  دیگری به نامتوانند در مورد بازپروری وشورا می
عی ظرف دو در چنین مواردی اتاق حمایت اجتما .پردازدبه اجرای این تصمیم و چگونگی آن می« اجتماعی

ی یا یک جتماعدفاع اگیرد که فرد دوران بازداشت خود را تا زمان بهبودی کام  در یک مرکز ما  تصمیم می
د. اتاق حمایت طور آزمایشی آزاد باشبگذراند یا به پزشکیپزشکی قانونی یا یک بیمارستان روانوانمرکز ر

 شناس و یک متخصص در حوزۀ بازاجتماعی است.اجتماعی متشک  از یک قاضی، یک روان
به جنایت، نظر، متهمان به جنجه و متهمان اشخاص تحت»دارد: کیفری مقرر می دادرسی آیین قانون 714 مادۀ .2

کنند. در کنار هر دادگا  شهرستان، دادگا  تجدیدنظر و دادگا  بازداشت موقت را در بازداشتگا  تحم  می
 به متهمان نظر،تحت متهمان که را بازداشتگاهی چند یا یک نامهآیین. جنایی یک بازداشتگا  وجود دارد

 مشخص شوند،می بازداشت آن در جعمرا این از هرکدام صالحیت در وارد جنایت به متهمان و جنجه
توانند مجازات ها، میشد  در بند اول با توجه به شخصیت یا رفتار آنطور استثنایی، اشخاص یادنماید. بهمی

خود را در یک مؤسسه سپری کنند؛ زمانی که این تصمیم برای جلوگیری از فرار یا حفظ امنیت و نظم مراکز 
توانند برای اجرای مجازات به یک مؤسسه در یک هم نین این متهمان مینظر برسد. ها ضروری بهزندان

https://www.infomie.net/spip.php?article5724&lang=fr
https://unric.org/fr/covid-19-lonu-appelle-a-des-mesures-urgentes-pour-les-prisons/
https://unric.org/fr/covid-19-lonu-appelle-a-des-mesures-urgentes-pour-les-prisons/
https://unric.org/fr/covid-19-lonu-appelle-a-des-mesures-urgentes-pour-les-prisons/


 673  ...گیری کرونا و تأثیر آن بر رسیدگی کیفریهمه

 

شاد  بینیسپرد؛ البته تحت شرایط پیش مؤسسه یک به مجازات اجرای برای توانمی را جنایت
توان از تمااس و ازدحاام قانون آیین دادرسی کیفری. بنابراین از این طری  می 726-2در مادۀ 

 ها جلوگیری کرد.این افراد در زندان
توجهی شارایط طور قابا وزیع همگن زندانیان، باهبرای تسهی  ت مصوبه 23 مادۀفرانسه  در

گیری منظور مقابلاه باا هماهموجب ایان مااد  باهشدگان را ساد  کرد  است. بهانتقال بازداشت
توان اشخاص محکوم، تحت نظر، متهمان به جنحه و جنایت را بدون نیاز به تواف  قبلای یاا می

هاا را ا ایان حاال، بایاد ایان انتقالکارد. باصالح به زندان دیگر منتق  نظر مقامات قمایی تی
ن را توانند آبالفاصله به اطالع قاضی اجرای احکام و دادستان عمومی برساند تا در صورت لزوم ب
یر اضای تغیخاتمه داد  یا اصالح کنند. شایان تکر است وقتی محکوم یا متهم یا رئیس زندان تق

ادرسی کیفری الزم است قاضی اجرای احکام د قانون آیین 82-1موجب مادۀ کنند، بهزندان می
 و دادستان عمومی موافقت نمایند.

تصامیمات ، یعااد یهاافرانسه در زمان یفریک یدادرس یینقانون آ 712-5 مادۀ اساس بر
 احکام یاجرا یبه دستور قاضاز زندان و اعطای مرخصی  خروج مجوز مجازات، راجع به تخفیف

بر اسات، زیارا ایان شود. ایان روناد زمااناتخات می احکام یااجر ونیسیپس از مشورت با کمو 
شود. در مواجهه باا بحاران کروناا، جلسات ماهی یک بار و با حمور دادستان عمومی برگزار می

توانناد اکنون این تصمیمات میپاگیر را تعدی  نمود ، همومصوبه این رویۀ دست 25مادۀ  1بند 
 .1اجرای احکام اتخات شوند ونیسیکممشورت با در صورت نظر مساعد دادستان بدون 

ابزارهااای  ،ود کناایمگیری محاادزمااان همااهرا در فااراد خااواهیم ارتباااو اهنگااامی کااه می
عااالو  باار طاارح شااکایت هسااتند. در فرانسااه، لی ئاایاادوسااای  الکترونیکاای ارتباااو از را  دور 

پایش »آنالیان  اد سامانۀگفته دستور ایج، مصوبۀ پیش20192-222قانون  موجببه الکترونیکی
 5 ۀمااد. هم ناین پلیس اجتناب شود ۀدر ادار افراد تا از حمور بیش از حدرا داد   «از شکایت

بادون  ،3قانون آیین دادرسی کیفاری 706-71 ۀکه با استناد به ماد است بینی کرد پیش مصوبه

                                                                                                                                        
 «.اختصاص داد  شوند 726-2شد  در مادۀ بینیمنطقۀ خاص، تحت شرایط پیش

 ین دادرسی کیفری، این کمیسیون به ریاست قاضی اجرای احکام، دادستانقانون آی 712-4-1موجب مادۀ به. 1
 شود.شد ، تشکی  میتاق ادغام مجدد افراد بازداشتعمومی، رئیس زندان و نمایندۀ ا

 . است 2019مارس  23مصوب  «ریزی و اصالحات برای سیستم عدالتبرنامه»این قانون تحت عنوان . 2
تواند از ها میآن ۀند، استماع یا بازجویی از اشخاص و مواجهایجاب ک هنگامی که ضرورت تحقی  یا رسیدگی .3

انجام شود. در  باشد، ها تممین شد او از را  دور که محرمانه بودن ارتباو از طری  آنهای ارتبطری  دستگا 
 انجامدور   های ارتباو از راتواند با استفاد  از دستگا نظر یا بازداشت می تحت ۀشرایط، معرفی برای ادام این
این شود. هم نین ، تهیه میستا شد  ای از عملیاتی که انجامها صورتجلسهدر هر کدام از این مکان. دگیر

حموری پیش از استقرار زندانی برای علت  ۀبازپرس، مذاکر از سویمقررات برای استماع یا بازجویی زندانی 
حموری با متهم برای استمرار بازداشت موقت، اعتراض به بازداشت موقت  ۀدیگری در بازداشت موقت، مذاکر
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ارتبااو از را   هایتگا ۀ دساوسیلبه هادر صورت لزوم تمام جلسات دادگا  ،نیاز به تواف  طرفین
تواند بادون رضاایت طارفین و قاضی میاست، زیرا سابقه حکمی بیشود. این مقرر  دور برگزار 

کند. این درحالی اسات کاه پایش از وکنفرانس برگزار یدلی  جلسات را از طری  وید ۀبدون ارائ
دید  جزک که بز  این، برگزاری جلسات به صورت ویدیوکنفرانس به موارد خاصی همانند مواقعی

پذیر بود  و جدایی وی از متهم ضاروری اسات و یاا جلساات اساتماع شاهادت های آسیبگرو 
  .(Gori & Pahladsingh, 2021: 575) شدیافته، محدود میشهود در جرایم سازمان

ارتبااو از را  دور، قاضای ابزارهاای  ۀوسایلدادگاا  به ساۀجلبرگزاری در صورت عدم امکان فنی 
 19. با وجود صراحت این مااد  و ماادۀ تلفن استفاد  کند قبی ارتباطی دیگر از وسیلۀ واند از هر تمی

 ،هویات افاراد ،ارتباو از را  دوراز کیفیت موظف است  در هر صورت دادگا »کند مصوبه که بیان می
ی باودن و اصا  ترافعا ی طرفینحقوق دفاعو  آنهابودن بحث و گفتگو بین طرفین و وکالی  محرمانه

در کنفارانس  داناان فرانساوی معتقدناد، حقوق«تممین کند حاص  نمود  و آن را دادرسی اطمینان
 نیست و این موضوع حقوق دفاعی موکا  حمور فیزیکیسهولتِ بهچالش کشیدن پروند  ویدیویی به

 کند. هرچند نظر مخالف معتقاد اسات کاه شارایط بحرانای کناونی، اساتفادۀ اجبااری ازنقض می را
ویژ  بارای افارادی کاه در زنادان کناد، باهبصری ارتباو از را  دور را توجیه می -های سمعیدستگا 

. (Ribeyre, 2020: 73-74)انادازد خطر میحمور دارند و حمور در دادگا  سالمت جسمی آنان را باه
داناان از ق. حقوشاودتنظایم میو ثبت  دادگا  دفتر از سوی های ارتباو از را  دورنشست صورتجلسۀ

)sm-juridique.fr/justice/le-ww.actu- انادیااد کرد  1«ت فیس تاایمعدال»هور عنوان ظپدید  بهاین 

attaque-les-ordonnances-de-la-chancellerie-devant-le-conseil-detat/) . 
مقارر  2قانون آیین دادرسی کیفری 63-4-2و  63-4مفاد مواد نظر از صرفنیز  مصوبه 13 ۀماد

                                                                                                                                        
ای که در جریان متهم نزد دادگا  جنایی، احمار شخص به جلسه تحقی  یا مرجع دادرسی، بازجویی ۀنزد شعب

شد  گیرد، بازجویی شخص بازداشتد یا فقط منافع خصوصی مورد حکم قرار میشوی آزادی صادر میأآن ر
دادستان یا دادستان استان یا از سوی بر اساس دستور جلب، دستور بازداشت یا دستور بازداشت اروپایی 

یا دادگا  محلی پلیس، درصورتی که متهم به علت دیگری در بازداشت نباشد،  دادگا  پلیس بازجویی متهم در
تواند د، وکی  میکنمیرا همراهی  در اجرای مقررات بندهای پیشین، اگر یک وکی  شخص .قاب  اجرا است

های اد  از دستگا استف  تواند با روشی محرمانه از طرینفع حمور یابد. ابتدا وکی  میتیبا در مرجع صالح 
های بصری با متهم ارتباو برقرار کند. سپس باید یک کپی کام  از پروند  در مکان -یعالکترونیکی سم

های ارتباو از را  دور از توان از طری  دستگا میبازداشت در اختیار او قرار گیرد. در صورت ضرورت 
 ستفاد  کرد.ا نیزمترجم در جریان استماع، بازجویی یا مواجهه های کمک

1. Face Time م ه سیستافزار ارتباو تصویری است که از سوی شرکت اپ  طراحی شد  و بر روی وسایلی کنرم
های سیدگیرتایمی نیز استعار  از مجازی شدن باشد. مراد از عدالت فیساست، قاب  نصب می IOSعام  آن 

 کیفری است.
کی  با موک  در فرابند تحقی  و رسیدگی در پروند  و دفاع از وی و این مواد ناظر بر دیدار فوری و حموریِ .2

http://ww.actu-juridique.fr/justice/le-sm-attaque-les-ordonnances-de-la-chancellerie-devant-le-conseil-detat/
http://ww.actu-juridique.fr/justice/le-sm-attaque-les-ordonnances-de-la-chancellerie-devant-le-conseil-detat/
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و هم ناین دفااع از  نظر است که در بازداشت پلیس یا تحت شخصی مصاحبه با وکی  دارد کهمی
ارتبااو الکترونیکای از وسایلۀ تواند از طری  یاک یدادرسی م وکی  در طول جلسات از سویوی 
در هماین راساتا، . تممین گردد کالماتمحرمانه بودن م ؛ مشروو بر اینکه1تلفن انجام پذیرد قبی 
ارتبااو و  ویییکه در صورت عدم امکان استفاد  از کنفرانس ویادکرد   بینیمصوبه پیش 19 ۀماد

در . با ایان حاال، دشخواهد فراهم  یگیرضی برای تصمیمکتبی در برابر قافرایند الکترونیکی، یک 
هم ناان حفاظ  ، زیرا این مصاوبهبه مشروعیت این روند شک کردتوان میوجوان، متهمان نمورد 

 .کندمیتوصیه را سال  13 تا 10بین  اطفالحمور فیزیکی وکی  برای بازداشت 
در هاای کیفاری ام و دادگا فرمان، جلسات دادگا  اجرای احکا 18موجب مادۀ در بلژیک به

 ۀاساتفاددر حاال حاضار  شود.شد  در زندان برگزار میمورد محکوم زندانی و متهمان بازداشت
 ۀوزیر دادگستری در حال تهیاها قرار گرفته است. در دستور کار دادگا مکتوب  ۀگسترد  از روی

 تبادی  شاود جناایی جلساات دادرسای ویادیویی باه یاک قاعاد در اماور ای اسات تاا الیحه
(https://plus.lesoir.be/335503/article/2020-11-02/justice-la-videoconference-casse-

tete-pour-la-nouvelle-loi-covid) . 
دانان قرار گرفته است، زیارا از یاک ساو حال، این موضوع مورد مخالفت شدید حقوق با این
بخشی از گرایش قدرت اجرایای بارای  موارد این چراکه ند،شد  هستاقدامات اعالم ۀنگران دامن

اساسای  که مبناای قاانون باشدمی ی است که مغایر با اص  تفکیک قوایقما یستمدخالت در س
-https://plus.lesoir.be/338895/article/2020-11-20/le-ministre-de-la) . بلژیاااک اسااات

justice-patron-du-parquet-et-chef-de administration-justice). 
ساازماندهی و  رسادنظر مایدور از دسترس بهگیری نامعلوم و پایان این همه، سوی دیگراز 
 ساتنیازمناد ادر درازمادت باه روشای مناساب  اساتثنایی ۀدر ایان دور کیفری عدالتفرایند 

/).justice-la-a-uridictionnels/accesj-https://lesad.be/category/activites/recours( 
بناابراین الزم اسات  تهنی،نه نظری و  و ثر باشدؤرسی به قاضی باید عینی و مح  دستازآنجایی که 

 ۀاجرای عدالت باه روشای انساانی و در یاک بااز ۀهای قمایی اجازحوز  ۀشرایطی فراهم شود که به هم
 حمور فیزیکی فارد در جلساۀ دادرسای، یویژ  در امور کیفر. در موارد خاص، بهداد  شودزمانی معقول 

                                                                                                                                        
تواند تقاضای وکی  نماید. درصورتی نظر، شخص می از شروع تحتدارد: است که در بند اول تا سوم مقرر می

تواند از رئیس کانون وکال که وی وکیلی را انتخاب نکرد  باشد یا وکی  انتخابی نتواند حاضر شود، او می
تواند شود. وکی  میو از هر طری ، از این موضوع مطلع می ضای تعیین وکی  نماید. رئیس کانون وکال فوراًتقا

افسر  ۀوسیلهنظر مالقات کند. او بها حفظ شود، با شخص تحتدر شرایطی که محرمانه بودن مذاکرات آن
 .شودآگا  می گیرد،آن تحقی  صورت می ۀپلیس قمایی از ماهیت و تاریخ جرمی که دربار

شود و قاضی با طرفین و سایر افراد مرتبط با پروند  ارتباو جلسات دادرسی که به صورت تلفنی برگزار می .1
 & Gori).کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیازمند تأم  است  13و  6تصویری ندارد، از جهت مطابقت با مواد 

Pahladsingh, 2021: 575) 

https://plus.lesoir.be/335503/article/2020-11-02/justice-la-videoconference-casse-tete-pour-la-nouvelle-loi-covid
https://plus.lesoir.be/335503/article/2020-11-02/justice-la-videoconference-casse-tete-pour-la-nouvelle-loi-covid
https://plus.lesoir.be/338895/article/2020-11-20/le-ministre-de-la-justice-patron-du-parquet-et-chef-de
https://plus.lesoir.be/338895/article/2020-11-20/le-ministre-de-la-justice-patron-du-parquet-et-chef-de
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 رساامیت شااناخته شااد  اسااتبهنیااز دادگااا  قااانون اساساای  از سااویکااه  1اساای اسااتیااک حاا  اس
(https://avocats.be/sites/default/files/21.06.18%20Communiqu%C3%A9%20de%20presse

%20-%20%20On%20ne%20vend%20pas%20un%20chat%20dans%20un%20sac.pdf).  در
حماور یاباد، مگراینکاه در جلساات دادرسای شخصااً  شمتهم باید همیشه بتواند با کمک وکیل ،نتیجه

بر این باورند اساتفاد  از ابازار الکترونیکای از را  . افزون بر این، منتقدان پوشی کنداز آن چشم تحاصربه
 زیارا در اماور، اجارای آن نیاز دشاوار اسات چارچوب قانونی،نداشتن کنفرانس ویدیویی، عالو  بر دور و 

 .و درک قاضی از تعامالت بین طرفین از اهمیت اساسی برخاوردار اساتمباحث ماهیت شفاهی کیفری 
حا  دادرسای و  تاأثیر منفای دارد پذیرآسایبهاای گرو در مورد ویژ  بهاستفاد  از کنفرانس ویدیویی 

ابزارهاای  دسترسی باهاز نظر نیز  دعوا طرفین بر این،. افزون (Byrom, 2020: 7)کند نه را نقض میعادال
الکترونیکای و هام در تجهیزات الکترونیکی در جایگا  برابری قرار ندارند. این نابرابری هم در دسترسی به 

، افاراد مسان، هااخانمانبیی مانناد هاایگرو کاه هم نان ؛شوداستفاد  از این ابزارها مشاهد  می دانش
های  ها قرار دارند. از سوی دیگار، سوادها در سطح نابرابری در مقایسه با سایر گرو کم، زندانیان و اطفال

و  لکترونیکای ارتبااو از را  دورابزار ااستفاد  از در زمان دادرسی  برقراری اص  علنی بودنتممینی برای 
مطارح اسات. هاا حفاظات از داد  ۀدر زمینهای زیادی وجود ندارد. هم نین پرسش کنفرانس ویدیویی

هاایی اسات افزارنرم مستلزم کاربردکنفرانس ویدیویی و  ابزارهای الکترونیکی ارتباو از را  دوراز   استفاد
کناد، زیارا ایان مشکالت قاانونی ایجااد میمر . این ااستطراحی شد  مریکایی اهای شرکت که از سوی
 شااااودهااااای حساااااس میمریکااااایی بااااه داد های اشاااارکتدسترساااای وجااااب مابزارهااااا 

(https://plus.lesoir.be/335503/article/2020-11-02/justice-la-videoconference-casse-tete-

pour-la-nouvelle-loi-covid) . 
کاه  رسادنظر میباه بعیاد و اسات افاراد در دادرسای کیفاری امار مهمای یهاحفاظت از داد 

بر ایان، ایان  . عالو رعایت کنند را هاحفاظت از داد های دستورالعم های کنفرانس ویدیویی سیستم
لغاو گیری کروناا موجاب ناشی از همهالزامات بهداشتی بهانۀ جدید به  سازوکاروجود دارد که  نگرانی

-https://lesad.be/category/activites/recours)  ، در نتیجاااهدشااادائمااای جلساااات عماااومی 

juridictionnels/acces-a-la-justice/) ، نادیاد   کیفریفرایند اصول اساسی و ح  دادرسی عادالنه
مانناد های بهداشاتی باا رعایات دساتورالعم  انگاشته شود. از این رو، پیشنهاد شد  بهتر است

افاراد هاای معاین، از جلساات دادرسای در زمان یینتعهای بهداشتی و ژل و استفاد  از ماسک
ی هابا تماام شااخصدون اینکه ح  دادرسی عادالنه د، بشو محافظت درگیر در فرایند دادرسی

 نقض گردد. معقولمدت در  از قبی  ح  دادرسی علنی و حموری و رسیدگیآن 

                                                           
، ای برخوردار استالعاد بشر تأکید کرد  که حمور متهم در جلسۀ دادرسی از اهمیت فوقدادگا  اروپایی حقوق  .1

ح  شنید  شدن دارد و هم نین نیاز است تا صحت اظهاراتش بررسی شود و با اظهارات شهود و  زیرا متهم
 http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62415 . برای مطالعۀ بیشتر، نک:خود شهود در تقاب  قرار گیرد

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62678 

https://avocats.be/sites/default/files/21.06.18%20Communiqu%C3%A9%20de%20presse%20-%20%20On%20ne%20vend%20pas%20un%20chat%20dans%20un%20sac.pdf
https://avocats.be/sites/default/files/21.06.18%20Communiqu%C3%A9%20de%20presse%20-%20%20On%20ne%20vend%20pas%20un%20chat%20dans%20un%20sac.pdf
https://plus.lesoir.be/335503/article/2020-11-02/justice-la-videoconference-casse-tete-pour-la-nouvelle-loi-covid
https://plus.lesoir.be/335503/article/2020-11-02/justice-la-videoconference-casse-tete-pour-la-nouvelle-loi-covid
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62415
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62678
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و چند روز پس از اعاالم رسامی ورود کروناا باه کشاور، قاوۀ  1398اسفند  12در ایران در 
صادر کرد. در بناد  1399را برای اجرا تا پایان فروردین  1000/4063/2قمائیه بخشنامۀ شمارۀ 

دادرسی کتبی به جای دادرسی حماوری تأکیاد و بیاان شاد کاه این بخشنامه بر جایگزینی  3
هایی کاه اوقاات جز در مواردی که حمور اصحاب دعوی ضاروری اسات، باه طارفین پروناد »

جای مراجعاه است، به صورت پیامکی اعالم شود کاه باه 1399ها تا پایان فروردین دادرسی آن
 5هم ناین در بناد «. ارسال کنندحموری مطالب خویش را به صورت الیحه به مراجع قمایی 

چنان اه رسایدگی »این بخشنامه بر ضرورت رسیدگی غیرحموری تأکید و مقارر شاد  اسات: 
پذیر نبود  و رسیدگی حماوری باه پروناد  نیاز ضاروری و فاوری نیسات، اوقاات کتبی امکان

شانامه این بخ«. تعیین وقت شد ، تجدید شود 1399هایی که تا پایان فروردین رسیدگی پروند 
در موج اول کرونا و در شرایطی صادر شد که تصور اولیه این بود که با شروع فصا  گرماا، ایان 

 یابد.ویروس ازبین رفته، یا شیوع آن کاهش می
بند صادر کرد. در این بخشنامه در  22 ای دردوبار  قوۀ قمائیه بخشنامه 1399در فروردین 

هاای الکترونیکای در ند بند بر توساعۀ فناوریراستای کاهش مراجعۀ مردم به دادگستری در چ
موقع بخشنامه بر استفادۀ حداکثری و باه 4که در بند ها تأکید شد  است؛ چنانفرایند رسیدگی

بر ضارورت  5ها، و هم نین در بند از ابزار الکترونیک در تمام مراح  اداری رسیدگی به پروند 
یاین دادرسای کیفاری در خصاوص اساتفاد  از قانون آ 659استفاد  از ظرفیت موجود در مادۀ 

های ویدیوکنفرانس در تحقی  از اصحاب دعوی، أخذ شهادت شاهود و یاا أخاذ نظریاات سامانه
، «درگا  خدمات الکترونیک قماایی»کارشناسی تأکید شد  است. گرچه پیش از شیوع کرونا در 

ی شد  بود، ولی پاس از بینسامانۀ کاربری وکال، کارشناسان دادگستری و اشخاص حقوقی پیش
ها نیز فعال شد و این امکان برای وکال، کارشناسان دادگستری و شیوع ویروس کرونا این سامانه

ها و لوایح خود را باه صاورت الکترونیکای باه نمایندگان اشخاص حقوقی فراهم شد که شکوائیه
ضارورت توساعۀ ایان این بخشنامه نیز بر  20و  6که بندهای مراجع قمایی ارسال کنند؛ چنان

بخشانامه نیاز بار ضارورت اتخاات  12و  11، 10، 9، 8ها تأکید کرد  است. بنادهای زیرساخت
تدابیر مختلف مانند استقرار پیشخوان در مباادی ورودی مراجاع قماایی باه صاورت متمرکاز، 

رساانی زماان های قانونی جهت کاهش رفت و آمد به مراجع قماایی و اطالعاستفاد  از ظرفیت
 یدگی به صورت پیامکی تأکید دارد.رس

راحتی ها از مراکز تجمع افراد بود ، حفظ فاصلۀ اجتماعی در آنجا باهبا توجه به اینکه زندان
های شیوع این بیماری باشاد، قاوۀ قماائیه بار ضارورت حفاظ تواند از کانونمیسر نیست و می

که تلفی را دنبال نمود  است. چنانهای مخها نیز تأکید داشته و برنامهفاصلۀ اجتماعی در زندان
گفته بر ضرورت ایجاد بستر الزم برای ارتباو صوتی و تصویری جهات بخشنامۀ پیش 15در بند 

بخشانامه  16ها و مراجع قمایی تأکید شد  است. هم نین در بند انجام امور قمایی بین زندان
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و رسیدگی الزم باشد، بایاد ها جهت انجام تحقی  آمد  است که چنان ه حمور قمات در زندان
فمای فیزیکی مناسب با رعایت ضاوابط بهداشاتی تادارک دیاد  شاود. اساتفاد  حاداکثری از 
نهادهای ارفاقی مانند تعوی  صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلی  تعقیب، تعلی  اجرای مجاازات 

خشنامه ماورد ب 14های جایگزین حبس نیز در بند و مجازات 8و  7های درجۀ و تعیین مجازات
 تأکید قرار گرفته است.

دانیان، های قماایی و آزادساازی زناافزون بر این، قوۀ قمائیه تالش نمود با صدور بخشانامه
ه در قدامات کاها را بگیرد. در کنار این ها را خلوت کرد ، جلو شیوع این بیماری در زندانزندان

از  حلی اقداماتی را جهات جلاوگیریها نیز در سطح مسطح ملی انجام شد  است، برخی استان
روناا از کهای استان گلستان پس از شایوع که ادارۀ ک  زنداناند؛ چنانشیوع ویروس انجام داد 

 یان ویاروسشیوۀ دیدارها در کابین استفاد  کرد  و تالش نمود  است از این طری  مانع ورود ا
 (.287: 1399ها شود )نیازپور، به داخ  زندان

ریزی جهات کااهش مراجعاۀ صادر شد، بر لزوم برناماه 1399دیگری که در آتر در بخشنامۀ 
 2کاه در بناد های الکترونیکی تأکید گردیاد؛ چنانمردم به دادگستری از طری  استفاد  از فناوری

این بخشنامه آمد  است که ضرورت دارد ارائۀ خدمات به صورت الکترونیکی انجام گیرد. هم ناین 
های الکترونیکای و ارتبااو تصاویری باا رعایات امه بر لزوم اساتفاد  از ساامانهاین بخشن 7در بند 

منظور برگزاری غیرحماوری جلساات رسایدگی در دعااوی و شاکایات قوانین و مقررات مربوو به
های برقراری ارتبااو تصاویری و نیاز ها به سامانه. با وجود این، عدم تجهیز دادگا 1تأکید شد  است

ویژ  زماانی کاه ها در استفاد  از این امکاناات، باهو دانش اندک طرفین پروند  ضعف مالی و تجربه
 های کیفری است.فاقد وکی  هستند، چالش اساسی در استفاد  از ارتباو تصویری در رسیدگی

 

 ها. سازماندهی مجدد دادگاه2
رانساه   اسات. در فها شادسازماندهی مجدد ترکیب و صالحیت دادگا وجب مگیری کرونا همه

رسایدگی باه  در ماواردی کاه بایادیافتند اجاز   2مصوبۀ یادشد ، شعب تحقی  9موجب مادۀ به

                                                           
 3، 1399دید در سال سامانۀ ج 40اندازی . بر اساس اظهارات رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوۀ قمائیه، با را 1

رت گرفته میلیون مراجعه نیز با حداق  حمور صو 5/2میلیون مراجعه حموری به دستگا  قمایی حذف شد  و 
زیرساخت  هزار نقطۀ قمایی به زیرساخت دادرسی الکترونیکی مجهز شد  و 3ها و است. هم نین تمام زندان

  .(https://eadl.ir/news/140108902)شد  است  استان ایجاد 15ها به صورت آنالین در برگزاری دادگا 
شعبۀ تحقی  دارد.  ۀهر دادگا  تجدیدنظر، حداق  یک شعبقانون آیین دادرسی کیفری  191مطاب  مادۀ  .2

از یک رئیس، دو مستشار، یک نمایندۀ دادسرا و یک دفتردار تشکی  شد  است. شعب تحقی  در  تحقی 
 شعبۀ کند.صمیمات قمات تحقی  و قمات آزادی و بازداشت را بررسی میبیشتر موارد، تجدیدنظر در مورد ت

برای جرایم و یا جنایاتی که دادرسان، شهرداران، بخشداران  تحقی  دارای مقام دادگا  تحقی  درجۀ دو است.
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انجاام  رسایدگی، با یک قاضی صورت جمعی و با حمور رئیس شعبه و دو مستشار برگزار گردد
نظر از ماهیات دهد صرفطور استثنایی به دادگا  جنحه اجاز  میپذیرد. هم نین این مصوبه به

روش ارجاع آن، تنها با حمور رئیس دادگا  یا عمو جایگزین منصوب به جای او تشاکی   جرم و
، مگر اینکه به دلی  پی یدگی و شرایط خاص پروناد ، رئایس شاعبۀ 1و تصمیم الزم اتخات گردد

تحقی  حمور مستشاران را درخواست کند. مقررات این مصوبه باه جارایم ارتکاابی نوجواناان و 
یابد و در دادگا  تجدیدنظر نیز هماین های اجرای احکام نیز تعمیم میادگا اطفال و هم نین د

رویه برقرار خواهد بود. این موضوع جای تأم  دارد، زیرا حماور شاورای قماات کاه در رعایات 
 شود.حقوق متهم و دادرسی عادالنه نقش بسزایی دارد با این مصوبه نقض می

قاانون  11آن و هم ناین بناد اول ماادۀ  10و  9 مصوبه و با توجه باه ماواد 8مادۀ  مطاب 
تصامیم ضاروری هاای غیرتوانند در مورد ارجاع پروناد یهای بدوی مدادگا اضطراری سالمت، 
راحتی نقاض حا  شرایط استثنایی ممکن است باهزیرا  ؛بیشتر رعایت شود بگیرند تا ح  دفاعْ

 https://www.echr.coe.int/Documents) دادرساای در یااک زمااان معقااول را توجیااه کنااد
/CLIN_INDEX_2013_FRA.pdf).) 

ویژ  باه دلیا  ، باهدادرساانرسیدگی  یدر صورت عدم توانای مصوبه آمد  است 12 ۀماد در
مات اداری شود. ازآنجایی که این اقاداجایگزین  فوراً قاضی دیگری، یا جهات رد دادرس بیماری

 شوند، غیرقاب  اعتراض هستند.محسوب می

ا  دادگایاک که اگر  کرد  استبینی پیش مصوبه 6 ۀها، ماددادگا  محلیدر مورد صالحیت 
س از پانباشاد، رئایس دادگاا  تجدیادنظر  انجاام وظیفاهکیفری بدوی کامالً یا تاحدی قادر به 

ها یا بخشی قمایی با همان صالحیت ۀدادگا  دیگری در همان حوزمشورت با دادستان عمومی، 
 2020ماارس  23قانون  4ین مصوبه تحت شرایط مادۀ دهد. امیتشکی  را  ی آنهااز صالحیت

این قانون، تا زمانی که قانون وضعیت اضاطراری  4موجب مادۀ عبارت دیگر، بهشود. بهانجام می
در دو  نیز پابرجا خواهاد باود. از طرفای ایان موضاوع بایادسالمت پابرجاست، مفاد این مصوبه 

 روزنامه در حوزۀ قمایی دادگا  منتشر شد ، به اطالع عموم برسد.

                                                                                                                                        
تواند یک حوزۀ قمایی درجۀ یک باشد. شوند، میو برخی کارمندان دولت در اجرای وظایف خود مرتکب می

و هم نین برخی  برخی موارد، این مقام دارای صالحیت رسیدگی انمباطی نسبت به افسران پلیس قماییدر 
 از مقامات رسمی و نظامی است.

 .شودیدادگا  جنحه از یک رئیس و دو قاضی تشکی  مقانون آیین دادرسی کیفری،  398موجب مادۀ . به1
ا  گردد، رئیس دادگبه مذاکرات طوالنی منجر می ای است کهگونهیند دادرسی بهاکه ماهیت فر هنگامی

ی رصورتدد. نجانشین، در مذاکرات شرکت کن نشستۀتواند تصمیم بگیرد که یک یا چند قاضی شهرستان می
کم منع دور حصمذاکرات تا  ۀدهند از ادامکه یک یا چند قاضی نشسته که ترکیب دادگا  جنحه را تشکی  می

 .شوندها میباال جایگزین آن ۀجانشین دیگر از قمات قدیمی و رد ۀشوند، یک یا چند قاضی نشست

https://www.echr.coe.int/Documents%20/CLIN_INDEX_2013_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents%20/CLIN_INDEX_2013_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents%20/CLIN_INDEX_2013_FRA.pdf
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احساس نشاد  و در فرماان  هاسازماندهی مجدد ترکیب و صالحیت دادگا در بلژیک نیاز به 
 سلطنتی به آن پرداخته نشد  است.

کیفری از سوی قانون تعیین شد  اسات. بناابراین  در ایران ساختار و ترکیب اعمای مراجع
تاوان از طریا  گاذار باود ، نمیتغییر در ترکیب و ساختار مراجع کیفری مستلزم مداخلۀ قانون

 1398بخشانامۀ اسافند  4صدور بخشنامه ترکیب و سااختار مراجاع را تغییار داد. صارفاً بناد 
ر هستند، مقرر داشته است قماتی کاه پذیهای آسیبمنظور رعایت حال قماتی که جزک گرو به

ای امکان حمور مستمر در مح  کاار را ندارناد، های زمینهبه لحاظ مشکالت جسمی و بیماری
توانند با همکاری رؤسای ک  و مدیران مربوطه با انجام دورکاری در جهت رسیدگی به اماور می

 محوله اقدام نمایند.
 

 های دادرسی. افزایش مهلت3
بدون اینکاه های زمانی قانون آیین دادرسی کیفری را ودیتگفته محدمصوبۀ پیش 4 ۀماددر فرانسه، 

هایی پروناد این رویه در رسایدگی باه  دو برابر نمود. ،روز باشد 10های زمانی کمتر از این محدودیت
مصاوبه منقمای شاد  اسات، ایان االجرا شادن الزمتاریخ مارس و  12بین  آنتجدیدنظرخواهی  که

پروناد  باه طارفین هاا مهلتاین افزایش . (Ingrain, Lorrain, 2020: 6) ن ادامه خواهد داشتهم نا
و فرصت اعتراض به آرا یا دفااع از خاویش را  از حقوق خویش محروم نشونددهد که این امکان را می

 اند.ۀ قرنطینه ازدست داد طی دور طرفینکه هایی مورد مهلتخصوصاً در  ؛داشته باشند
ساناد پروناد ، رخواسات اد تشریفات قاانونی مصوبهقانونی، این  هایبر افزایش مهلتعالو  

تواند این امور میبنابراین کرد  است. ساد  نیز را  خواهیتودیع لوایح، تجدیدنظرخواهی و فرجام
قانون آیین دادرسای  576و  502نامۀ سفارشی انجام پذیرد. از طرفی با استناد به مواد  از طری 
پساات شااد  و یااا از طریاا  توانااد بااا نامااۀ ثبتخواهی می، تجدیاادنظرخواهی و فرجااامکیفااری

هاای ایمی  د.شو نجامدادگا  بدوی یا تجدیدنظر ا از سوی شد اعالمالکترونیکی به آدرس ایمی  
 .قمایی مربوطه است ۀحوز از سویالکترونیکی دریافت  ۀارسالی منوو به تأییدی

قاانون آیاین دادرسای  81قاضای عملی که معموالً طب  مادۀ هرگونه تبر اساس این مصوبه 
تواند از طری  ایمی  به آدرسی که دادگاا  بارای ایان منظاور درنظار شود، میکیفری انجام می

قانون آیاین دادرسای کیفاری مقارر کارد   81گرفته است، ارسال شود. شایان تکر است، مادۀ 
 یابیاارز دیامف قاتیکشف حق یکه برا یقاتیحقاقدامات ت یۀبازپرس بر طب  قانون به کلاست، 

 یکپ کیشود. یشخص باشد، انجام مضرر  ایخوا  به نفع  قاتیتحق نی. ادینمایکند، اقدام میم
 از ساوی آن باا اصا  یهر کپا مطابقت شود.یم ینگهدار یاسناد دادرس یۀاقدامات و کل نیاز ا
اساناد  یاۀکل .ردیاگیقارار م دأییورد تم 4مسئول بر طب  بند  ییقما سیافسر پل ایدفتر  ریمد
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 شود.یم یگذاربازپرس شمار  از سویها وصول آن ای ریتحر جیتدردفتر به ریمد از سویپروند  
 ایا هاشیاز آزما یکیبر اقدام به  یمبنرا  یو موجه یطرف دعوا درخواست کتب اگر این، وجود با

صاورت  در   است مطرح کناد، باازپرسشد ینیبشیپ نیشیبند پ درکه  یگرید دیمف رییهر تغ
کاه  یهنگاام .دیارا اتخاات نما یقرار موجه درخواستْ خیما  از تار کیظرف مدت  یدمخالفت با

  یاتواناد از طریدفتر م ریدادگا  صالح ساکن نباشد اعالم به مد ۀدر حوز یو  یوک ای یمتقاض
تهم در بازداشات کاه شاخص ما یهنگاامهم نین  .ردیبا قبض وصول صورت پذ یسفارش ۀنام

 .ردیزندان صورت گ سیاعالم به رئ  یتواند از طریدرخواست م نیباشد ا
بینای یشهای دیوان عالی را پرسیدگی به پروند برای  شد تعیین زمان مهلت مصوبه، 20ۀ ماد

جناایی  ۀشاعب قانون آیین دادرسای کیفاری، 574-1 و 567-2موجب بند اول مواد . بهکرد  است
وقات، تحقی ، در موضوع بازداشت م ۀی شعبأگرفته علیه رصورت خواهیِ  به فرجامکنندرسیدگی

تهم ما ،صاورتدرغیر این ،دصادر کنباید ظرف سه ما  از وصول پروند  به دیوان عالی کشور حکم 
م شدن از باید برای جلوگیری از محرو ویخوا  یا وکی  فرجام. دشوآزاد می بدون تشریفات خاصی

ع کناد و خود را تودیا ۀالیح پروند  به دیوان عالی کشور نف یک ما  از تاریخ رسیدح  خود، ظر
شدۀ ساه ماا  باه شاش ماا  و مهلات بینیموجب مصوبه، مهلت پیشد. بهعل  نقض را توضیح ده

 به دو ما  افزایش یافته است. نقض رفع عل تودیع الیحه و 
موقت پس از انتشار این قانون اسات.  هایدر خصوص تمدید بازداشتمصوبه برانگیز بحث ۀنکت

، )https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites( 1«اعتاراض شاورای ملای وکاال» با وجوداین مصوبه 
 ۀقاانون آیاین دادرسای کیفاری را بارای کلیا درشد  بینیهای بازداشت موقت پیشدور حداکثر 
 مصاوبه 16 ۀماادد. کنتمدید میاین قانون، شد  از تاریخ انتشار های درحال انجام یا شروعبازداشت

های بازداشت موقت و حبس خاانگی تحات که در امور کیفری، حداکثر دور  است بینی کرد پیش
 ۀنظارت الکترونیکی خوا  مربوو به بازداشت در جریان تحقیقاات باشاد یاا بازداشات بارای جلسا

مجاازات شت موقت در زمینۀ جرایمی با یابد؛ به این صورت که بازداافزایش می در دادگا  ،دادرسی
 5هاا بایش از می کاه مجاازات آنیبرای جرا، ما  2طور خودکار بهحبس پنج سال یا کمتر از آن 

طور باه یافته،و ساازمان و جرایم تروریساتی تنایابرای جو  ما  3طور خودکار به استحبس سال 
ارت الکترونیکای یاا کنتارل قماایی نظ تحت هایبازداشت. هم نین شودتمدید میما   6خودکار 

کنند  با تشاخیص خاود یاا باه درخواسات . در سایر موارد قاضی رسیدگییابدیک ما  افزایش می
تواند این بازداشت را لغو یا به حبس خاانگی یاا تحات نظاارت دادستان یا شخص در بازداشت می
در گی در دادگاا  تجدیادنظر های درحال رسیدپروند زمینۀ در  الکترونیکی تبدی  کند. این مهلت

ها تنها در مورد نوجوانان باالی شاانزد  ساال تمدید این مهلت. یابدما  افزایش می 6تا امور جنایی 

                                                           
1. Conseil National des Barreaux 
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این مقررات فقاط یاک باار طای هماان روش  با مجازات حداق  هفت سال حبس قاب  اجرا است.
مثاال در طاول  رایب؛ دید استک بار قاب  تمتنها یبازداشت موقت عبارت دیگر، بهشود. اعمال می
 .دادرسی ۀجلسهنگام یا  مقدماتی تحقیقات

ه ن نیااز باشدت حقوق متهمان را تحت تأثیر قرار داد ، زیارا بادوگذار فرانسه بهاقدام قانون
هاا را تمدیاد گیری و بررسی شرایط هر فرد، این مصوبه به صاورت خودکاار ایان مهلتتصمیم

مصاوبه  16شت دو ما  و انتقادات فاراوان در ایان زمیناه، ماادۀ کند. با این حال، پس از گذمی
شد  در مادۀ بینیهای بازداشت موقت پیش، تمدید دور 2020می  11ز اصالح شد و مقرر شد ا

گیارد، تنهاا از طریا  رسایدگی و هایی که از این تاریخ به بعد صورت میدر مورد بازداشت 16
 پذیر است.تصمیم دادگا  صالح امکان

قانون آیین دادرسی کیفری، این مصوبه در  721-1در کنار جهات مخففۀ سنتی جرم در مادۀ 
شاود. جهات مخففۀ جدیدی را ایجاد کارد کاه باه آن جهاات مخففاۀ اضاافی گفتاه می 27مادۀ 

موجب آن، محکومانِ به حبس در اجرای یک یا چند مجازات حبس در طول مدت اجرای قانون به
با توجه به شرایط موجود، قاضای اجارای احکاام  .مند شوندوانند از آن بهر تاضطراری سالمت می

حابس ، مشاورت باا کمیسایون اجارای احکاام و بادون تواند در صورت نظر مساعد دادساتانمی
تخفیف مجازات به محکوماانی کاه در دوران کاهش دهد. این به مدت دو ما  محکومان را حداکثر 

ها پس از انقماای ایان شود؛ حتی اگر وضعیت آناند، اعطا می اضطراری بهداشت در بازداشت بود
مدت بررسی شود. هم نین در صورت لزوم، تصمیم در مورد کاهش مجاازات پاس از مشاورت باا 

افارادی کاه باه اتهاام ارتکااب  27موجب بند دوم ماادۀ شود. بهکمیسیون اجرای احکام اتخات می
 زناادانی هسااتند، 1قااانون مجااازات 132-08اقاادامات تروریسااتی یااا جاارایم مشاامول مااادۀ 

شدگانی که با شرکت در اقدام جمعی و استفاد  از خشونت علیه اشخاص در زنادان اقادام بازداشت
در  شاد بهداشاتی وضعضاوابط باه اند و زنادانیانی کاه کرد  و یا امنیت زندان را به خطر انداخته

یا کارکناان زنادان را در معارض خطار  نیانسایر زندابا رفتار خود  ،توجه نداشتهگیری دوران همه
هاا رساد هادف از ایان کااهش مجازاتنظر نمی، از مزایای این ماد  محروم هستند. به2اندقرار داد 

اجازۀ آزادی زندانیان از زندان در دورۀ وضعیت اضطراری سالمت باشاد، بلکاه بیشاتر ایجااد یاک 
ن دورۀ محدودیت است. این مکانیسم کااهش سیستم پاداش برای تشوی  زندانیان به آرامش در ای

 1970تار در دهاۀ که پیشگیرد، چنانعنوان ابزاری برای مدیریت کیفری مورد استفاد  قرار میبه
 .(Poncela, 2004: 955)ها مورد استفاد  قرار گرفته است در شورش زندان

                                                           
 این ماد  مربوو به خشونت علیه همسر و شریک زندگی است. .1
قبی   از 19کووید  گیریشدۀ دولت در زمینۀ جلوگیری از شیوع بیماری همهمنظور قوانین بهداشتی تحمی  .2

 .کنند  و ... استعفونیز ماسک، ژل ضداستفاد  ا
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اجارای احکاام و بینی کرد  است. با پیشنهاد رئیس مصوبه، حبس خانگی را پیش 28مادۀ  
 اند وحبس محکاوم شاد سال یا کمتر از آن به  5افرادی که به مدت  موافقت دادستان عمومی،

دت حابس را ما ۀتوانند باقیماندمی برند،سر میبرای مدتی معادلْ یا کمتر از دو ما  در زندان به
دارد و ممکان در قالب اقامت اجباری در منزل سپری کنند. البته فرد ح  خاروج از منازل را نا

-45ماادۀ  14تاا  7های مقارر در بنادهای مشمول تمام یا بخشی از تعهدات و ممنوعیتاست 
عادم هاا شاام  ممنوعیات راننادگی، . ایان تعهادات و ممنوعیتقانون مجازات قرار گیرد 132

ها و مشارکت در فعالیتی که در آن به سوی ارتکاب جرم رفته است، خودداری از حمور در گرو 
شد ، ممنوعیت استفاد  از مشروبات الکلی، ممنوعیت برقراری ارتبااو باا های خاص اعالممکان

ویژ  عامالن یا همدستان جرم، خودداری از تماس باا افاراد مشاخص ازجملاه سایر محکومان به
ویژ  خردسااالن و ممنوعیات حما  ساالح و اساتفادۀ از آن قربانی یا دستۀ خاصی از افراد و به

آزادی هشدارهای الزم در خصوص عواقب عدم رعایت این تکالیف و ارتکاب جرایم است. قب  از 
 شود.جدید در طول دور  به محکوم داد  می

 396 و 395موجب ماواد به کرد  است.بینی را پیش فوری های، افزایش مهلتمصوبه 17 ۀماد
شاد  کاافی و آوریقانون آیین دادرسی کیفری، چنان ه برای دادستان مسج  شود که ادلاۀ جمع

پروند  آماد  رسیدگی است، درصورتی که وی معتقد باشاد حماور فاوری ماتهم الزم اسات، او را 
کند. اگر تشکی  جلسۀ دادگا  برای متهم در همان روز ممکن نباشاد رنگ به دادگا  احمار میدبی

را نازد قاضای ، دادستان شهرساتان ماتهم و عناصر موجود در پروند  بازداشت وی را ایجاب نماید
ها گیری کند. قاضی آزادیکند تا در خصوص بازداشت متهم تصمیمها و بازداشت احمار میآزادی

تواند متهم را تا زمان حمور در دادگا  بازداشت موقت نماید و این تصمیم به صورت و بازداشت می
رف دو روز کااری در شود. پس از بازداشت موقت متهم، او باید حداکثر ظشفاهی به متهم ابالغ می

تواناد می و بازداشاتهاا کاه قاضای آزادیرا روز کاری  3هلت مدادگا  حاضر شود. مصوبۀ یادشد  
 داد  است.روز افزایش  6به  ،بازداشت نگه دارددر  متهم را تا زمان حمور در دادگا 

د  یاا قانون آیین دادرسی کیفری، اگر متهم با دادرسی فاوری موافا  نباو 397موجب مادۀ به
هاا، های اصحاب دعاوا و وکاالی آنپروند  برای رسیدگی آماد  نباشد، دادگا  پس از کسب دیدگا 

کناد. چنان اه مجاازات جارم هفته باشد موکاول می 6تا  2رسیدگی را به جلسۀ آتی که باید بین 
 تواناد درخواسات کنادسال حبس باشد، متهم پس از آگاهی از تکالیف خود می 7اتهامی بیش از 

تواند کمتر از دو ما  و بیشتر از چهار ما  باشد، موکول رسیدگی به پروند  به جلسۀ دیگری که نمی
گفتاه و شاد  در بناد اول ماادۀ پیشبینیشود. بر اساس مصوبۀ جدید، حداکثر شاش هفتاۀ پیش

 است. ترتیب به د  هفته و شش ما  افزایش یافتهشد  در بند دوم آن بهبینیحداکثر چهار ما  پیش

قانون آیین دادرسای کیفاری، صادور رأی در ماهیات  397-3موجب مفاد بند سوم مادۀ به
مصاوبه ایان مادت را باه  17دعوا پس از اولین جلسۀ رسیدگی، دو ما  است؛ با این حال ماادۀ 
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نیاز  397-1شد  در بند دوم مادۀ بینیچهار ما  افزایش داد  است. حداکثر مدت چهار ما  پیش
شد  در بناد بینیهم نین مدت چهار ما  پیش رأی به شش ما  افزایش یافته است. برای صدور
قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص مهلت درخواسات تجدیادنظر ماتهم  397-4دوم مادۀ 

 زندانی از حکم صادر  به شش ما  افزایش پیدا کرد  است.
برخای اقادامات  در بلژیک نیز فرمان سالطنتی تأکیاد کارد  کاه ضاروری اسات در ماورد

تحقیقاتی سازگاری ایجاد شود، زیرا بخش اعظم نیاروی پلایس بارای مقابلاه باا بحاران کروناا 
توانند در موعد مقرر تحقیقات قمایی را انجام دهند. بناابراین ظرفیت خود را از دست داد ، نمی

هاای شاود. ساایر مهلتاقدامات تحقیقی دادساتان در خصاوص جنایاات یاک ماا  تمدیاد می
ها به اندازۀ کافی هساتند شوند، زیرا این مهلتشد  در قانون تحقیقات جنایی تمدید نمیعیینت

 و با وجود کاهش ظرفیت کار مقامات قمایی، امکان اعمال آن وجود دارد.
هااای دادرساای ماننااد ماادت زمااان اعتااراض بااه قرارهااای قمااایی، در حقااوق ایااران مهلت
قاانون تعیاین شاد  اسات؛ بناابراین تغییار در ایان  خواهی بر اساستجدیدنظرخواهی و فرجام

قانون آیاین  444پذیر است. در عین حال، بر اساس مادۀ ها نیز صرفاً بر اساس قانون امکانمدت
چنان ه روز آخر موعد مصادف با روز تعطی  ادارات باشد، و یا باه جهات آمااد  »دادرسی مدنی 

آید و روز آخار موعاد، د، آن روز به حساب نمینبودن دستگا  قمایی مربوو امکان اقدامی نباش
بناابراین در دوران «. شاوندروزی خواهد باود کاه ادارات بعاد از تعطیا  یاا رفاع ماانع بااز می

گیری کرونا که بعماً با تعطیلی ادارات ازجمله دادگستری مواجه شاد ، افازایش مهلات در همه
قانون آیین دادرسی کیفری ابتال به  178ۀ پذیر است. عالو  بر این، مادچارچوب این ماد  امکان

های واگیردار را از مصادی  عاذر موجاه دانساته اسات. از ایان رو، حوادث مهم از قبی  بیماری
روز قرنطینه را رعایت کند، درصورتی که فاردی  14ازآنجایی که فرد مبتال به کرونا باید حداق  

اقادام وی در حماور در مراجاع قماایی یاا به این بیماری مبتال باشد، چنان ه اثبات کند عدم 
اعتراض به تصمیمات قمایی به دلی  بیماری و قرنطینه وی بود  است، عذر وی پذیرفته شاد ، 

آیین دادرسی کیفری نیز بار  432و  345، 343که مواد شود؛ چنانبه مواعد دادرسی اضافه می
 اند.رد لزوم رعایت توجه به عذر موجه تأکید ک

 

 ور زمان تعلیق مر. 4
 مجرماان از عادالت، فارارو جلاوگیری از  دادرسی ۀمنظور اطمینان از حصول نتیجبهدر فرانسه 

یک ماا  تا  2020مارس  12از تاریخ  دعوای عمومی مرور زمان مصوبۀ یادشد ، 3 ۀماد موجببه
ه درآمد  است. بتعلی  مصوبه به حالت  2مندرج در مادۀ راری سالمت طپایان شرایط اضپس از 

شارایط گیری کرونا، این مقارر  چنادبار تمدیاد و تااریخ پایاان قاانون تر شدن همهعلت وخیم
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را نیاز  2021اعالم شد  است که قابلیت تمدید تا دساامبر  2021اول آوری   راری سالمتطاض
 .(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14449) دارد

ای دعاومارور زماان تعلی  مادت ، 2022 ژانویهدر ب پیش برود، اگر همه چیز خو بنابراین
 .پایان خواهد یافت عمومی

قانون آیین دادرسی کیفری، در امور جناایی و باا توجاه باه  7 ۀموجب مادبهشایان تکر است، 
، دعوای عمومی پس از طای د  ساال از تااریخی کاه جنایات مجازاتقانون  213-5 ۀمقررات ماد

، مشمول مارور استگونه اقدام تحقیقی یا تعقیبی صورت نگرفته این فاصله هی  ارتکاب یافته و در
چنان ه در این فاصله اقدام تحقیقی یا تعقیبی انجام شد  باشد، مدت مرور زماان د  . دشوزمان می

سال پس از آخرین اقدام خواهد بود. هم نین نسبت به اشخاصی که اقدامات تحقیقی یاا تعقیبای 
 213-5موجب ماادۀ . باهشودآغاز می گفتهپیشمرور زمان به ترتیب  ،گرفته باشدصورت نیادشد  

و هم ناین  ماورد جارایم علیاه بشاریتشاد  در بینیجارایم پیش خصاوصدامات عمومی در اق
مهلت مرور زماان در دعاوای شوند. رور زمان نمیمشمول م در خصوص آن شد های صادرمجازات

قاانون  2222-10 ۀدر مااد ناامبرد هاای و جنایت 7061-47 ۀماد در یادشد های عمومی در جنایت
مهلت از زماان بلاوغ ایان این یابد بیست سال است و هنگامی که علیه اطفال ارتکاب می ،مجازات

مهلت مرور زمان دعوای عمومی سه سال تمام است. این مهلت  ،در امور جنحهشود. اطفال آغاز می
گردد. مهلت مرور زمان در دعاوای پیشین اعمال می ۀدر ماد رد نامبهای خاص با توجه به تفکیک

های ارتکابی نسبت به اطفاال د  ساال و جنحه 706-47 ۀدر ماد یادشد ای عمومی در امور جنحه
قاانون جازا  2275-26و  2224-30 ،2223-12در مواد  یادشد های مهلت نسبت به جنحهاین است. 

هاا باا ت مرور زمان دعوای عمومی یک سال است. این مهلتمهل ،در امور خالفی. بیست سال است
 .گردداعمال میقانون آیین دادرسی کیفری  7 ۀدر ماد نامبرد های خاص توجه به تفکیک

کشای و جنایاات قانون آیین دادرسی کیفری بلژیک، تنها جنایات علیه بشریت، نس  مطاب 
ته به ماهیت جرم، مرور زمان، متفااوت شوند. در سایر جرایم، بسجنگی مشمول مرور زمان نمی

                                                           
عمال جه یا ابا هتک ناموس به عنف یا بدون آن، شکن قت  یا قت  عمد یک طف  اند از:این جنایات عبارت .1

حشیانه عمال وجرایم قت  یا قت  عمد همرا  با شکنجه یا ا ،فحشای طف  ،تجاوز یا صدمات جنسی، وحشیانه
  ار جرم.تکر و قت  یا قت  عمد در حالت

  شود.این ماد  به جرایم خشنی اشار  دارد که به نقص عمو و معلولیت فرد منجر می .2
  .از هشت روز شیبمدت  یکام  در کار برا یخشونت منجر به ناتوان. عبارت است از 3
وضعیت ا یی وی جنسی به فردی که به دلی  سن، بیماری، معلولیت، نقص جسمانی یا روان عبارت است از حملۀ .4

 هداشت قرار پذیریآسیب اجتماعی یا اقتصادی شرایط در قربانی پذیریِ خاصی داشته باشد یابارداری، آسیب
 .باشد شد شناخته یا بود  آشکار جرم مرتکب برای وضعیت این و باشد

 ساله.تعرض جنسی یک بزرگسال به خردسال پانزد  عبارت است از. 5
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سال، جنایاات جنسای علیاه  20جنایاتی که مجازات حبس ابد دارد تا  درنظر گرفته شد  است.
 ساال، 10سال، سایر جنایاات تاا  15آمیز منجر به مرگ تا سال یا حملۀ خشونت 18افراد زیر 

ماا   6زای نقادی دارد تاا سال و جرایمی که تنها جا 1سال، جرایم خالف تا  5جرایم جنحه تا 
گیری کروناا بسایاری از شوند. با ایان حاال، باا توجاه باه اینکاه باا هماهشام  مرور زمان می

فرمان، مهلت مرور زمان دعوای عمومی  3موجب مادۀ بههای کیفری قاب  پیگرد نیستند، پروند 
، 1878یی مصاوب اصالحی قانون تحقیقات جنا 25تا  21شد  در مواد بینیو اجرای حکم پیش

نقاش مقاماات قماایی  کنادایان مااد  تأکیاد میتا پایان انقمای این فرمان تعلی  شد  است. 
تاوان ایان ها است. با این حال، به دلی  این بحاران، دیگار نمیاطمینان از اجرای احکام دادگا 

افظات از منظور محطور کام  تممین کرد. در واقع، مقامات قمایی مجبورناد باهمأموریت را به
ترین احکام محدود کنند. عالو  بر این، باا نظم و امنیت عمومی مداخالت خود را به اجرای مهم

منظور دهناد کاه باههاای محرومیات از آزادی، مقاماات قماایی اطمیناان میتوجه به مجازات
محافظت از محکومان جدید، زندانیان قبلی و کارکنان زندان در برابر خطار آلاودگی باه کروناا، 

ها تاآنجا که ممکن است محدود شود. هم ناین تاا حاد امکاان از ورود زندانیان جدید به زندان
های مقاماات شود. البته این واقعیت که فعالیتگیری جلوگیری میها در طی همهازدحام زندان

یابد، نبایاد بار نحاوۀ اساتفادۀ طارفین از حقاوق خاود در توجهی کاهش میطور قاب قمایی به
کیفری تأثیر بگذارد. حقوقی کاه در چاارچوب تحقیقاات قماایی یاا در حاین اجارای دادرسی 

 ماند.اقدامات درمانی برای محکومان در دسترس است، به قوت خود باقی می
قانون مجازات اسالمی به تعلی  مرور زماان در اثار  107و  106، 105در ایران هرچند مواد 

گونه برداشت کارد کاه چنان اه توان اینین قانون میبیماری اشار  نکرد ، ولی از مواد مختلف ا
مقارر  106کاه ماادۀ گاردد. چنانگیری کرونا موجب عدم اقدام شود، مرور زمان معل  میهمه

داشته است، اگر متمرر از جرم به دلیلی خارج از اراد  قادر به شکایت نباشد، مهلات شاکایت از 
اگر اجرای تماام »آمد  است:  107مادۀ  1صرۀ شود. هم نین در تبتاریخ رفع مانع محاسبه می

یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشاد، مارور زماان از تااریخ انقماای آن 
هرگاا  اجارای »نیز چنین مقرر شاد  اسات:  108در مادۀ «. شودمدت یا رفع مانع محاسبه می

مان، تاریخ قطاع اجارای مجاازات مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور ز
است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود، شروع مرور زماان از تااریخ آخارین انقطااع 

جمله ماواردی اسات کاه ویژگای یادشاد  در ایان ماواد را دارد و گیری کرونا ازهمه....«. است 
تاوان گفات رو، می تواند مانع طرح شکایت شد  و یا اجرای مجاازات را معلا  کناد. از ایانمی

گیری اسات. آماد  در هماهعمومات یادشد  در این مواد قاب  تطبی  با شرایط اضاطراری پیش
قطع مرور زمان مطل  اسات و نسابت باه کلیاۀ شارکا و » 112شایان تکر است بر اساس مادۀ 

 ....«.شود معاونان اعم از آنکه تعقیب شد  یا نشد  باشد، اعمال می
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 نتیجه
چالش را که مدعی تسلط بار طبیعات، صانعت و تکنولاوژی باود باه 21بشر قرن کرونا زندگی 

ترین فیلسوفان عصر حاضر، کروناا آگااهی ، یکی از بزرگ1کشید  است. به تعبیر یورگن هابرماس
گیری و پایان نامعلوم ایان (. تداوم همه113: 1399انسان را نسبت به نادانی خود افزود )شاملو، 

که کند. چنانهای متناسب با شرایط اضطراری جدید را اقتما میسیاست بحران، ضرورت اتخات
های کیفاری را بار اسااس اند مقاررات خاود در حاوزۀ رسایدگیکشورهای مختلف تالش کرد 

 شرایط جدید بازبینی کنند.
های دهد که الکترونیکی کاردن رسایدگیهای فرانسه، بلژیک و ایران نشان میمطالعۀ نظام
گیری باود  اسات؛ هرچناد اساتفادۀ ها در مقابله با این همههمت اصلی این نظامکیفری وجهۀ 

های حقاوق بشاری مواجاه های کیفری با چالشهای الکترونیکی در رسیدگیگسترد  از سامانه
پاذیر بر است و اجرای مطلاوب آن امکانبود  و مستلزم امکاناتی است که از لحاظ اجرایی هزینه

تری را بارای دهد که نظام کیفاری فرانساه مقاررات کاما قی  نشان مینیست. مطالعۀ این تح
بینی کرد  است. با توجه به اینکه پایاان بحاران کناونی ناامعلوم رو پیششرایط اضطراری پیش

ابعااد  گیری کروناا را بارگذاران کیفری ایاران تاأثیر هماهرسد سیاستنظر میاست، ضروری به
ساازی تجربیاات حقاوق تطبیقای ضاوابط نمود ، باا بومیهای کیفری بررسی مختلف رسیدگی

 بینی نمایند.شتری برای شرایط کنونی جدید پیکام 
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