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 چکیذه

« در ضْز ضیزاس 13تا  11یي سالْای ػَاهل بزٍس تخلفات ًیزٍّای هسلح ٍ راُ ّای پیطگیزی اس آى ب»ایي تحمیك بِ بزرسی 

اسد رٍش اجزای تحمیك تَصیفی، پیوایطی بَدُ ٍ جاهؼِ آهاری کلیِ ًیزٍ ّای هسلح ضْز ضیزاس هی باضذ ٍ ًوًَِ آهاری هی پز

ًفز پزسٌل ًیزٍ ّای هسلح ضْز ضیزاس هی باضذ. ًظاهیاى ٍ ًیزٍّای هسلح بٌا بِ اّویتی کِ در جَاهغ دارًذ، اس  511تؼذاد 

بیٌی ضذُ با  ّای پیص ذ ٍ بذیي جْت جزائن ارتکابی آًاى ٍ بِ تبغ آى هجاساتاّویت ٍ حساسیت باالیی بزخَردار هی باضٌ

ًاهِ جزائن خاظ ًظاهی است. در ایي تحمیك بخص ّطتن لاًَى  جزائن ٍ هجاسات سایز افزاد جاهؼِ هتفاٍت است. هَضَع پایاى

کار لزار گزفتِ است. البتِ بِ  هبٌایئیي دادرسی جزائن ًیزٍ ّای هسلح تحت ػٌَاى آ 1911آئیي دادرسی کیفزی هصَب 

تَاًٌذ در سهزُ جزائن ًظاهی بِ  بؼضی اس جزائن آهذُ در لاًَى هذکَر هثل ارتطاء ٍ اختالس ًظاهیاى، بِ دلیل ایٌکِ هؼتمذم ًوی

ای ٍ  حساب آیٌذ بِ آًْا پزداختِ ًطذُ است. رٍش تحمیك ایي پایاى ًاهِ ٍ تحمیك بکار بزدُ ضذُ، هزاجؼِ بِ هٌابغ کتابخاًِ

پیوایطی اس عزیك ابشار پزسطٌاهِ، هزاجؼِ بِ بزخی اس هحاکن ٍ بزرسی اراء صادرُ ٍ آضٌایی با ًحَُ استٌباط لضات اس لَاًیي 

خاظ ًظاهی ٍ صحبت ٍ تبادل ًظز با بؼضی اس لضات هحتزم ٍ حمَلذاًاى بَدُ است. ًتایج تحمیك ٍ آسهَى فزضیِ ّا ًطاى هی 

ّای ًظاهی اختصاظ یافتِ ّای ًظاهی، صالحیت دادرسی جزاین ًظاهی بِ دادگاُ أسیس دادگاُبا تدّذ کِ در حمَق ایزاى 

است ٍ هزجغ رسیذگی کٌٌذُ بِ جزاین ًظاهی را اس هزاجغ لضایی صالح رسیذگی بِ جزم ػوَهی، جذا کزدُ است. ػالٍُ بز 

ات لاًًَی ٍ رٍابظ بیي الولل هیاى جزم ًظاهی ٍ لاًَى اساسی، لَاًیي ٍ همزرات ػادی ًیش اس ًظز آئیي دادرسی ٍ رصین هجاس

جزم ػوَهی تفاٍت لایل ضذُ است. در بزرسی فزضیات ًیش ًطاى دادین ػَاهل التصادی بیطتزیي تاثیز ٍ ػَاهل جغزافیایی 

ًیي هَثز هی باضذ ٍ ًمض لَا 11تا  13)دٍری یال ًشدیکی هحل خذهت بِ خاًَادُ( بز تخلفات ًیزٍ ّای هسلح در سال ّای 

 دارد.  11تا  13در هزحلِ سَم ًیش تاثیز بسشایی بز تخلفات ًیزٍ ّای هسلح در سال ّای 
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