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Challenges of the Prosecutor in the Implementation of a 

Fair Trial and its Solutions 

 

 

Abstract  

In this article, we tried to explain the criminal status of the prosecutor by using. 

documents and library methods and in a descriptive analytical way, using 

international ·documents and requirements, and the existing gaps and defects 

should be announced a long with the suggested solutions. The findings of the 

current research indicate. that according to the Principles of fair proceeding, 

the role of the prosecutor is very. important, however, despite the huge. change 

in the new criminal policy regarding the position of the prosecutor's office and 

・the reduction of prosecutors Powers in order to protect the defendant's 

defense rights and human rights standards, our legislator has remained far 

away from this development,And in many cases, it has violated the Principle 

of reasoning of the judicial authorities and in some cases It has placed the 

investigator in the judgment of the  Prosecutor's officer. Therefore, the 

Weakness of its enforcement grounds, which will Pass result in the 

abandonment of the ruling contained in some legal articles, is inevitable. 
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 ن آ راهکارهای و عادالنه دادرسي اجرای در  دادستان هایچالش
 

 تپیوس رحمان 
 .ایران قم، قم، اسالمی زادآ دانشگاه شناسیجرم  و کیفری  حقوق دکتری  

  

 شیدائیان  مهدی
  ، قم   تهران،  دانشگاه  فارابی  پردیس  شناسی،جرم   و  جزا  حقوق  گروه  استادیار

 . ایران
 

 

 . قم قم، دانشگاه شناسیجرم  و جزا حقوق گروه استادیار صالحی  خلیل محمد

 

 چکيده
استفاده از اسناد و  ای و به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی، با  در این مقاله تالش کردیم با روش اسنادی و کتابخانه

المللی، وضعی ت کیفری مقام دادستان تبیین شود و خألها و نقایص موجود نیز به همراه راهکارهای  الزامات بین

عادالنه  های پژوهش حاضر، حاکی از آن است که با توج ه به اصول دادرسی پیشنهادی اعالم گردند. یافته 

جنایی نوین در مورد  رغم تحو ل عظیم در سیاست ، ام ا علی نقش دادستان از اهم ی ت بسیاری برخوردار است

بشری، ها در راستای حمایت از حقوق دفاعی مت هم و ضوابط حقوقجایگاه دادسرا و کاهش اختیارات دادستان

قضایی تخط ی کرده قانونگذار ما از این تحو ل به دور مانده است و در موارد متعد دی، از اصل استقالل مقامات 

های اجرایی آن که  مواردی، بازپرس را در حکم ضابط دادستان قرار داده است. بنابراین، ضعف زمینه   و در

 .ناپذیر استمتروک ماندن حکم مندرج در برخی مواد  قانونی را در پی خواهد داشت، امری اجتناب

 

 .تحقیق دادستان،تعقیب، عادالنه، دادرسیواژگان کليدی: 
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 مقدّمه

ای از اصول و قواعد است که جهت  عادالنه، دربردارندۀ مجموعهحق  بر خورداری از دادرسی

اعالمی ۀ  بینی شده است. این حق در  رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوای آنان پیش 

حقوق مصو ب  جهانی  سیاسی  بین میثاق    1«، 11و    8»مواد     1948بشر  و  مدنی  حقوق  المللی 

« و کنوانسیون اروپایی  9و    8بشر »مواد   «، کنوانسیون آمریکایی حقوق14»ماد ۀ    1966مصو ب  

»ماد ۀ  حقوق )6بشر  بند  است.  شده  شناخته  رسمی ت  به  ماد ۀ  1«  اروپایی    6(  کنوانسیون 

دارد: »هر فرد حق دارد که  بشر، بر حق  دادرسی منصفانه تأکید دارد؛ آنجا که مقر ر میقحقو 

دار،  ات هامش به طور منصفانه و علنی، در یک مد ت معقول، به وسیله یک دادگاه صالحی ت

و   گیرد«.  بیمستقل  قرار  رسیدگی  مورد  است،  شده  تشکیل  قانون  موجب  به  که  طرف 

مرجع رسمی تظل مات و شکایات، دادگستری    2قانون اساسی،   159اصل    همچنین، به موجب

مطابق اصل   »قو ۀ    61است و  از طریق دادگاهقانون مذکور:  و  قضائی ه  مقام رسیدگی  ها در 

صدور حکم، مسؤل تحق ق بخشیدن به عدالت است«. نظام کیفری ایران، به دلیل تفتیشی بودن  

بینی کرده بود. حق  اعتراض به برخی  را برای مت هم پیش مقد ماتی،حقوق محدودی  تحقیقات

آنکه حق  مداخله در جریان از قرارهای دادسرا و امکان حضور وکیل مت هم در تحقیقات »بی

دادرسی   آیین  قانون  در  که  بود  محدودی  دفاعی  حقوق  جمله  از  باشد«،  داشته  را  تحقیق 

مصو ب   این   1290کیفری  با  بود.  شده  تعقیب،  حال،  پذیرفته  مقام  بین  تفکیک  قانون،  این 

به   مجاز  داشت،  بر عهده  را  تعقیب  امر  دادستان که  و  را رعایت کرده  و رسیدگی  تحقیق 

های  ها در شعبه، با توج ه به تراکم پرونده1352دخالت در امر تحقیق نبود. در اصالحات سال  

شد. پس از انقالب اسالمی،    مقد ماتی در امور جنحه، به دادستان واگذارتحقیقاتبازپرسی،  

، با هدف مراجعۀ مستقیم به  1373های عمومی و انقالب مصو ب سال  قانون تشکیل دادگاه

طور کامل از بین برد و با واگذاری سه امر تعقیب، تحقیق و رسیدگی  قاضی، این تفکیک را به

 

: هرکس حق  دادخواهی از محاکم صالحۀ مل ی را در برابر اعمالی دارد که ناقض حقوق بنیادینی است که قانون  8. ماد ۀ  1
 کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد. : هیچ11موده است. ماد ۀ  اساسی یا هر قانون دیگری به او اعطا ن

آنها منوط به حکم    ها و تعیین صالحی ت: مرجع رسمی تظل مات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه 159. اصل  2
 قانون است. 
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اصالح قانون های جدیدی را برای مت هم به وجود آورد، قانون  به دادرس واحد، محدودی ت

با برگرداندن دادسرا و کوشش برای جدا    1381های عمومی و انقالب مصو ب  تشکیل دادگاه

و  تا حدودی رعایت  مت هم را  تحقیق و رسیدگی، کوشید که حقوق  از  تعقیب  نهاد  کردن 

حال، این قانون، امر تحقیق در امور خارج  مقد مۀ یک دادرسی منصفانه را فراهم کند. با این 

همچنین، این  حی ت دادگاه کیفری استان را به دادستان و دادیار نیز واگذار کرده بود. از صال

قانون با خارج کردن بازپرس از ردیف ضابطان دادگستری، یک گام به استقالل بازپرس و  

تفکیک مقام تعقیب از تحقیق نزدیک شد. در آخرین اقدام قانونگذار، قانون آیین دادرسی  

ناپذیر  عادالنه« که جزء جداییبا تأثیرپذیری از »الگوی جهانی دادرسی  1392کیفری مصو ب  

حقوقبین اسناد   میثاق  المللی  ویژه  به  سیاسی  بین بشر،  و  مدنی  حقوق  است،    1966المللی 

بینی کرده است. در این میان، دادستان در  تحوالت فراوانی را در مورد حمایت از مت هم پیش 

نماید و عدم رعایت الزامات وندۀ کیفری، نقش بسزایی ایفاء میگیری پرریزی و شکلپی

تواند  مقد ماتی، میتحقیقاتویژه مرحلۀ عادالنه در مراحل مختلف فرایند کیفری، بهدادرسی

جریان دادرسی را به سمت ات خاذ تصمیمی ناعادالنه هدایت نماید. بر همین اساس، جایگاه  

دویست از  دادسرا  پیش قدیمی  در    سال  عظیمی  دگرگونی  و  کرده  پیدا  تحو ل  امروز  به  تا 

سیستمسیاست در  است.  شده  ایجاد  زمینه  این  در  نوین،  آغاز  جنایی  از  دادسرا  که  هایی 

های عدالت کیفری معموالً تحت نفوذ دو اصل تشکیالت آن حضوری پر رنگ داشته، چرخ

، »اصل مفید بودن تعقیب«.  آید: نخست، »اصل قانونی بودن تعقیب« و دو مبه حرکت در می

منظور از قانونی بودن تعقیب یا همان اجباری بودن تعقیب، آن است که به محض اط الع از  

آوری ادل ه نماید و در  وقوع جرم، دادستان اقدام به تعقیب کند، تالش خود را معطوف جمع

مصلحت هرگونه  از  راه،  کاین  تعقیب  بودن  مفید  اصل  ام ا  گزیند،  دوری  نوعی  سنجی  ه 

دهد، از تعقیب جرایم کم اهم ی ت خودداری کند؛  سنجی است، به دادستان اجازه میمصلحت

گر فرشته عدالت است و  لذا رعایت این دو اصل، توأمان و در کنار هم، به مثابه دو بال یاری

برای تحق ق آن هموار می از معضالت  مسیر را  بسیاری  مهم،  این دو اصل  با رعایت  کنند. 

آنها ایجاد    آنها یا عدم درک صحیح از فلسفۀ وجودی  مده که به دلیل نبود یکی ازآپیش 

شود، به سادگی قابل کنترل است. اجرای صحیح این دو اصل، کاری تخص صی و قضایی  می
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باشد، ام ا جزء اصول راهبردی و پر اهم ی ت در بدو است و بر عهدۀ دادستان و جانشین وی می

شرو و  قضایی  علیاقدامات  حال،  است.  قضایی  عدالت  مسیر  فوق،  ع  توضیحات  رغم 

گرفته، با تأکید بر عادالنه بودن دادرسی  رغم تحو الت صورتقانونگذار در قانون جدید، علی

ماد ۀ   در    2کیفری موضوع  دادستان،  به  اختیاراتی  اعطای  با  و  دادرسی کیفری  آیین  قانون 

طرفی، اصل تساوی  عادالنه، از جمله اصل بیمراحل مختلف فرایند کیفری، الزامات دادرسی

قضایی و اصل تفکیک مقاطع مختلف دادرسی را نقض کرده  ها، اصل استقالل مقاماتسالح

ای در این زمینه  نیز پیشرفت قابل مالحظه  1392است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصو ب  

نماید وق دفاعی مت هم ایجاب میعادالنه و حق شود. بنابراین، لحاظ الزامات دادرسیدیده نمی

دادرسی کیفری کشورمان صورت گیرد. حال، درمقالۀ   آیین  قانون  در  اساسی  اصالحاتی 

نماییم در سیاست برآنیم تا بررسی  با روش توصیفی و تحلیلی  ایران، در دو حاضر،  جنایی 

چالش  نخست،  مبحث  در  کنیم.  بررسی  را  موضوع  اجرای  مبحث،  در  دادستان  های 

کامل بازپرس  نقض اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق، استقاللعادالنه ازقبیل سیدادر

دادستان به  اصل  نسبت  دادستان بی،مخاطرات  در    غرضی  و  راهکارهای  و...  دو م،  مبحث 

دادرسی اجرای  در  دادستانپیش ازقبیل    عادالنهدادستان  از  مستقل  بازپرس  به جریان  بینی   ،

دادستان، توس ط  کیفری  امر  دادستان  انداختن  توس ط  نظارت  قرار    امکان  بررسی  و...مورد 

 دهیم. می

 عادالنه از منظر تشکيالتهای دادسرا در اجرای دادرسی. چالش 1
عادالنه از نظر تشکیالت، شامل مواردی از جمله نقض  های دادسرا در اجرای دادرسیچالش 

اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق، عدم استقالل کامل بازپرس نسبت به دادستان، عدم 

ارجاع، تجمیع اختیار تعقیب و اجراء در مقام واحد و انتخابی یا انتصابی بودن  وجود قاضی  

استقالل وی می بر  تأثیر آن  و  قرار  دادستان  بررسی  تبیین و  این گفتار، مورد  گردد که در 

 خواهد گرفت.

 



 

 

 

 

 

 1401 پاییز |  40شماره  |  یازدهمفصلنامه علمی پژوهش حقوق کیفری دوره  | 76

 

 . نقض اصل تفکيک مقام تعقيب از مقام تحقيق 1-1

حقیق، به معنای رعایت اصل تفکیک مقام  مقام تعقیب و مقام ت بینیبدیهی است صِرف پیش 

باشد. حال، در این بند، مصادیق نقض اصل تفکیک مقام تعقیب  تعقیب از مقام تحقیق نمی

 نماییم. از مقام تحقیق را بیان می

 شروع به تحقيقات توسّط بازپرس بدون ارجاع . 1-1-1

رو  را با مشکل روبهآوری و حفظ دالیل، کشف حقیقت و اثبات جرم  گاهی تأخیر در جمع

سازد. جرایم مشهود یکی از این موارد است. به طورکل ی، در قانون برای برخورد با جرایم  می

شده است. در این جرایم، ضابطان دادگستری، دادستان و    بینیمشهود، شیوۀ متفاوتی پیش 

قانونی می احت ی تمام شهروندان،با رعایت شرایط  اقداماتی را  مستقاًل  دهند که  توانند  نجام 

مؤث ر در کشف حقیقت باشد. بازپرس نیز از این امر مستثنی نیست و اصل تفکیک مقام تعقیب  

مطابق   1از مقام تحقیق، در صورتی که بازپرس ناظر وقوع جرم باشد، نادیده گرفته شده است. 

ماد ۀ   یک  مصو ب    60بند  کیفری  دادرسی  آیین  مد عی  1291قانون  اعالم  و  شکایت   ،

و سایر اشخاص، یکی از جهات قانونی شروع به تحقیقات توس ط بازپرس بود. در  خصوصی

بازپرس را مکل ف به قبول   18/1/1343این زمینه، ادارۀ حقوقی وزارت دادگستری در تاریخ 

و انجام تحقیقات دانسته بود. نظری ۀ مذکور از جهت عدم لزوم ارجاع دادستان، با ظاهر ماد ۀ  

  74:  1356یر با اصل تفکیک است. به همین دلیل، برخی )آشوری،مذکور هماهنگ و مغا

اینکه تحقیقْ فرع بر تعقیب است، تحقیقات باید بعد از ارجاع    اند که با توج ه به(بیان داشته

ماد ۀ   )د(  بند  در  گردد.  دادگاه3آغاز  تشکیل  قانون  اصالح  انقالب  قانون  و  عمومی  های 

گردیده است؛ با این تفاوت که قانونگذار برای    بینیپیش   60ای مشابه با بند یک ماد ۀ  مقر ره

محدود کردن نقض اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در کنار شکایت یا اعالم جرم 

فوری ت   و  جرم  اعالم  یا  شکایت  موقع  در  دادستان  به  دسترسی  عدم  شرط  دو  بازپرس  به 

تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری  کرده است. در هر حال، یکی از    بینیرسیدگی را پیش 

 

های  قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه 3)د( ماد ۀ  قانون آیین دادرسی کیفری و شق سو م بند    89. رجوع کنید به ماد ۀ  1
 عمومی و انقالب. 
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ماد ۀ    1392 بیان نموده است،  89آن است که در  به تحقیقات را  ، که جهات قانونی شروع 

: 1395زاده، )شاکری و هادی شکایت یا اعالم جرم به بازپرس مورد اشاره قرار نگرفته است

154 .) 

 انجام تحقيقات توسّط ضابطان . 2-1-1

، مستنطق )بازپرس( را ضابط و دادستان  1291قانون آیین دادرسی کیفری مصو ب    19ماد ۀ  

برخی،   اعتقاد  به  بود که  دادگستری محسوب کرده  رئیس ضابطین  (  15:  1357)خاور،  را 

باعث گمراهی در شناسایی بازپرس به عنوان قاضی ایستاده در قانون گشت و به نوعی، مغایر 

از مقام تحقیق است. با این حال، یکی از نکات مثبتی که هم در    اصل تفکیک مقام تعقیب 

های عمومی و  و هم در قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه  1392قانون آیین دادرسی کیفری  

انقالب وجود دارد، این است که بازپرس در شمار ضابطان دادگستری نیامده است؛ چراکه  

دا ریاست  تحت  معنای  به  بازپرس،  بودن  در  ضابط  به طورکل ی،  است.  گرفتن  قرار  دستان 

حقوق ایران، همانند فرانسه، در جرایم مشهود، ضابطان و دادستان به صورت استثنائی و به 

توانند در انجام تحقیقات مداخله نمایند. در واقع،  دلیل ضرورت انجام اقدامات تحقیقی، می

بنابراین، (.108:  1387کوشکی،  )در این موارد، اصل تفکیک مورد استثناء قرار گرفته است  

انجام اقدامات ضروری توس ط دادستان و ضابطان و   با  بازپرس  در جرایم مشهود، استقالل 

گردد.  استقالل دادستان با شروع تحقیقات توس ط بازپرس و بدون ارجاع دادستان، نقض می

ان دادگستری  دارد: »ریاست و نظارت بر ضابطقانون آیین دادرسی کیفری بیان می  32ماد ۀ  

قضایی نیز  مقاماتاز حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند، با دادستان است. سایر 

قانون آیین    28همچنین، ماد ۀ  دهند، حق  نظارت دارند«.  در اموری که به ضابطان ارجاع می

 98ۀ  دادرسی کیفری ضابطان را تحت نظارت و تعلیمات دادستان قرار داده است. طبق ماد 

انجام   درخواست  صورت  در  بازپرس  کیفری،  دادرسی  آیین  از  تحقیقاتقانون  مقد ماتی 

ضابطان دادگستری، مکل ف به ارائۀ تعلیمات الزم و نظارت است. با این حال، این امر، نافی  

مقام قضایی   یا هر  بازپرس  از جانب  کل ی  نیست و در مواردی که دستور  نظارت دادستان 

گر صادر  نظارت  دیگری  حق   دادستان  ضابطان،  اقدامات  کنترل  ضرورت  به  توج ه  با  دد، 
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خواهد داشت. در صورتی که بازپرس انجام بخشی از تحقیقات را به ضابطان ارجاع دهد و 

می گیرد،  انجام  بازپرس  تعلیمات  و  نظارت  تحت  تحقیقات  اصل  آن  اجرای  به  نظر  توان 

 (. 156و  155:  1395زاده،  ی و هادی)شاکر تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق داشت

 تجميع اختيار تعقيب و تحقيق در مقام واحد . 3-1-1

های شهروندان و تأمین  یکی از اهداف قانون آیین دادرسی کیفری، حفظ حقوق و آزادی

حقوق دفاعی مت هم بوده و استقالل مقام تحقیق از مقام تعقیب )دادستان( از لوازم ضروری  

تر، دادستان مقام تعقیب  ف و تحق ق دادرسی عادالنه است. به عبارت روشن برای نیل به این هد

با بی بازپرس، مقام تحقیق است و در این مقام مکل ف است  نه مقام تحقیق و  طرفی  است، 

آوری نماید. کامل، اقدام به انجام تحقیقات همه سونگر نماید و دالیل را له و علیه مت هم جمع

دارد که قاضی تحقیق  ی ما هم بر این مطلب تأکید دارد و مقر ر میقانون آیین دادرسی کیفر

بی  را جمعباید در کمال  بیان آوری کند. یک ضرب طرفی، دالیل  فرانسوی  قدیمی  المثل 

»نمیمی و  دارد:  است  دعوا  دادستان، یک طرف  دعوا«.  هم طرف  و  بود  قاضی  هم  شود، 

بینمی تحقیق  قاضی  یک  یعنیتواند  باشد؛  هم  نمی  طرف  این صورت  در  تواند  تحقیقات 

انجام شود، چراکه در جریان تحقیقاتبی به  طرفانه  مقد ماتی، در راستای وظیفۀ ذاتی خود 

آوری دالیل علیه مت هم و خودداری از گردآوری دالیل به  العموم، صرفاً با جمععنوان مدعی

هم باشد. این در حالی است  کند که نتیجۀ دادرسی، محکومی ت مت  نفع مت هم، به نحوی عمل می

طرفی و به دور از هرگونه جانبداری از یکی از  که قاضی تحقیق مکل ف است در کمال بی

تحقیقات و  اصحاب دعوا،  بین دالیل  مسیر کشف حقیقت،  در  و  را شروع کرده  مقد ماتی 

قائل نشود. در ماد ۀ   تفاوتی  مت هم است،  یا زیان  به سود  دادرسی  قانون آیین    92قرائنی که 

اقامۀ دعوا    1392کیفری   به دادستان اجازه داده شده در عین حال که مقام تعقیب است و 

آوری دالیل علیه  مقد ماتی اعم از جمعتحقیقاتعمومی علیه مت هم را بر عهده دارد، بتواند  

  دارگناهی او را نیز عهدهمت هم و صدور قرار تأمین و اظهارنظر در خصوص گناهکاری یا بی

کنترل  و  نظارت  تحت  زیادی  موارد  در  بازپرس  نیز،  مذکور  قانون  در  آنکه  مضافاً  شود. 

مقد ماتی، کاماًل محسوس است؛  تحقیقاتدادستان قرار دارد. به این ترتیب، سیطرۀ دادستان بر  
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طرفین،   تساوی  همچون  فقهی،  موازین  و  عادالنه  دادرسی  اصول  که  است  حالی  در  این 

کند که مقام تحقیق،  مقام قضایی، برائت و امنی ت و آزادی، ایجاب می  طرفی و استقالل بی

مستقل از مقام تعقیب باشد و مدعی پرونده، در جایگاه قاضی قرار نگیرد )رازانی و دیگران،  

1397  :383 .) 

 عدم استقالل کامل بازپرس نسبت به دادستان . 2-1

م تعقیب و بازپرسْ مقام تحقیق است و  قضایی، دادستانْ مقابا توج ه به اصل استقالل مقامات

ای در اقدامات و تصمیمات بازپرس داشته باشد، ولی چون  االصول دادستان نباید مداخلهعلی

دادستان یکی از طرفین دعوای عمومی است، حق دارد در صورت غیرقانونی تشخیص دادن  

دعو طرفین  سایر  همانند  بازپرس،  تصمیمات  و  به  ااقدامات  اعتراض  ولی ،  آورد،  عمل 

بیبه قاضی  باید  بازپرس  دادگاههرحال،  و  دادستان  از  مستقل  کاماًل  و  ام طرف  باشد؛  ا  ها 

تخط   اصل  این  از  ما  بهقانونگذار  و  کرده  ماد ی  کیفری:    73  ۀموجب  دادرسی  آیین  قانون 

ارد«  تعلیمات الزم را د ۀنظارت و ارائ شود، حق »دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می

  ۀکه این امر مغایر استقالل بازپرس در جهت دستیابی به حقیقت است. از طرف دیگر، ماد 

ر کرده است: »چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً همان قانون مقر   266

مواردی را که برای کشف حقیقت الزم است، به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده  

می میکند  درج  را  آن  تکمیل  مکل و  بازپرس  صورت،  این  در  این  خواهد.  انجام  به  ف 

است«. پس در صورتی می  تحقیقات  ببیند،  ناقص  را  بازپرس  تحقیقات  دادستان،  تواند  که 

بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند. در راستای ترافعی   اینکه  تکمیل آن را بخواهد ولو 

دادستان است، ولی    ط دادستان از بازپرس، حق  س  شدن رسیدگی، تقاضای انجام تحقیقات تو

بازپرس نباید تکلیفی بر انجام تحقیقات داشته باشد. بر همین اساس است که در بعضی از  

تواند آن تقاضا را قبول یا رد  کشورها، اگر دادستان تقاضایی از بازپرس کرد، بازپرس می

ها  از طرف دیگر، اصل تساوی سالح  ا در صورت رد، باید قراری مستدل صادر کند.نماید؛ ام 

هم یا وکیل وی، در راستای ترافعی شدن رسیدگی، تقاضای  کند، اگر شاکی یا مت  ایجاب می

آنها نیز با رعایت شرایطی پاسخ مثبت داده شود    انجام تحقیقی به نفع خود کردند، به خواستۀ
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ل صادر کند که در قانون  و قراری مستد کند و بازپرس در مورد رد یا پذیرش آن، اظهارنظر

 .( 81و  80 :1356ای در نظر گرفته نشده است)آشوری، رهما چنین مقر 

ذکر این نکته الزم است که اجبار بازپرس به انجام تحقیقات موردنظر دادستان، تعیین  

بازپرس میط دادستان است که موجب تنز گیری تحقیقات توس  جهت گردد. در  ل جایگاه 

دارد: »بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی  ر میقانون مذکور مقر   105  ۀنهایت، ماد 

کند و هرگاه در هنگام اجراء، با اشکال  دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قید می

نماید« که  مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد، مراتب را به دادستان اعالم می

ها است. پس  ا اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق و مغایر اصل تساوی سالحاین هم مغایر ب

  شود خورد و مالحظه میدر قانون آیین دادرسی کیفری، پیشرفتی در این زمینه به چشم نمی

نگرفته    که صورت  اساسی  اقدام  دادستان،  به  نسبت  بازپرس  کامل  استقالل  جهت  در 

 .( 138و  137 :1392)فتحی، است

 عدم وجود قاضی ارجاع. 3-1

دادرسی الزامات  نقض  موجب  که  مواردی  از  دیگر  تساوی  یکی  اصل  جمله  از  عادالنه، 

ط دادستان  طرفی است، ارجاع پرونده به بازپرس و دادیاران تحقیق، توس  ها و اصل بیسالح

  است و این وظیفه نیز به عهدۀ دادیار ارجاع گذاشته شده است؛ بدین ترتیب که دادستان از

کند که  عنوان دادیار ارجاع انتخاب میمیان دادیاران تحقیق با ابالغ داخلی، یک نفر را به

نظر از اینکه در  کند. صرفها به شعب بازپرسی و دادیاری اقدام مینسبت به ارجاع پرونده 

شود و به بازپرسی  تجربه انتخاب میسابقه و کمعمل، دادیار ارجاع معموالً از دادیاران کم

آنچه مهم است ارجاع پرونده    ،دهدبیشتر است پرونده ارجاع میدارای تجربه و سابقۀ    که

ط مقام تعقیب است. دادستان مقام تعقیب است؛ اینکه پرونده به کدام بازپرس ارجاع  توس 

طرفی حفظ گردد. در  شود، باید برعهدۀ یک قاضی مستقل از دادستان قرار گیرد تا اصل بی

رم   مۀو نیز در اساسنا  1988و ایتالیا در سال    1975مثل آلمان، در سال  بسیاری از کشورها  

سابقه  بازپرس حذف شده است و این امر به خاطر این بوده است که چون بازپرس کم  1998

نمیتجربهو کم از دادستان است،  باید، تحتتواند در تصمیمات خود آنتر  تأثیر  گونه که 
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بازداشت    ا حق اند، ام ثل فرانسه، نهاد بازپرس را حفظ کردهدادستان قرار نگیرد؛ در کشوری م

اند و اگر بازپرس بخواهد کسی را بازداشت کند، باید دالیل خود را به  هم را از او گرفتهمت 

هم و وکیل  طرف ارائه کند و آن قاضی پس از استماع اظهارات دادستان، مت  یک قاضی بی

ترافع  بررسی  از یک  یعنی پس  او،  مت    باید  یمدافع  بازداشت  یا عدم  بازداشت  به  هم  نسبت 

بگیرد مقام.  (80  :1386آشوری،  )تصمیم  است،  عنوان  بنابراین، الزم  تحت  مستقلی  قضایی 

قانون در نظر گرفته شود و اختیار ارجاع پرونده از دادستان سلب گردد؛  قاضی ارجاع در 

خود را    ۀشود و اختیار انتخاب قاضی پروندمحسوب می  اچون دادستان یکی از طرفین دعو

، اختیار ارجاع پرونده از دادستان سلب  1392فانه در قانون آیین دادرسی کیفری س أندارد. مت 

دارد: »شروع  می  مقر رقانون مذکور    89ۀ  ماد .  (135و    134  :1392فتحی و دادیار،  )نشده است  

وط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر ماتی از سوی بازپرس، من مقد به تحقیقات

رساند و  الع دادستان میکند، مراتب را فوری به اط وقوع جرم باشد، تحقیقات را شروع می 

 دهد«.در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می

 . تجميع اختيار تعقيب و اجرا در مقام واحد4-1

اجرای احکام کیفری است. اجرای حکم در قالب   ترین مرحلۀ فرایند کیفری،آخرین و مهم

تی، در واقع نتیجه و ثمرۀ همۀ فرایندها و اقدامات  مینی و تربی  أاِعمال مجازات و یا اقدامات ت

گرفته در مراحل قبلی است و تمام نهادهای کیفری و اصول و قواعد حاکم بر روند صورت

وقفه دادرسان برای رسیدن به همین  ها و زحمات بیکیفری و تالش  ۀرسیدگی به یک پروند

است به  مرحله  ،مرحله  اجتماعی  واکنش  مجرم،  علیه  مجازات  اجرای  با  که  صورت  ای 

  ءشود و به اصطالح، عدالت اجراسرکوبگرانه و یا پیشگیرانه در قبال پدیدۀ بزه آشکار می

موح شود)می عمد(.19  :1383د،  احمدی  هدف  نظام  ۀامروزه  اعمال  اغلب  از  کیفری  های 

کید بر فراهم کردن أبیشتر تتی بزهکار،  مینی، عالوه بر سرکوبی و تنبیه سن  أمجازات یا اقدام ت 

ای و اخالقی مجرم به جامعه است. بدین ترتیب،  آمیز اجتماعی، حرفهتقی زمینۀ بازگشت موف  

باشد،  ت میی رایند کیفری دارای اهم ه به مرحلۀ محاکمه یا تحقیق در فبه همان اندازه که توج 

مرحل  نحوۀ و قضایی  قانونی  نیز، صرف تاجرای محکومی   ۀآرایش  برای ها  آن  نوع  از  نظر 
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سرنوشت نظاممجرم،  که  است  همین جهت  به  است؛  متحو   هایساز  مرحلۀکیفری  دنیا،    ل 

ستگاه قضایی را از  ها را نیز مشمول فرایند قضایی کرده و نظارت و مداخلۀ داجرای مجازات

تسر  مرحله  این  به  خاص،  قضات  نصب  دادهطریق  )ی  اجرای (.9  : 1375بولک،  اند  مقام 

بینی شده است، باید قاضی مستقل اجرای  که در حقوق فرانسه پیش طوریها همانمجازات

  ءها در فرایند اجرای حکم نقش ایفا احکام بوده و در راستای قضایی کردن اجرای مجازات

به موجب ماد کند. د ایران،  های آن: »اجرای  قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره  484  ۀر 

برعهد کیفری  و    ۀاحکام  ریاست  تحت  کیفری«  احکام  اجرای  »معاونت  و  است  دادستان 

دار این وظیفه  دهد، دادسرا عهدهه تشخیص میی  ئقضاۀ  یس قو ئنظارت وی، در مناطقی که ر

تواند در صورت ضرورت، دارای واحد یا واحدهای  ری، میاست. معاونت اجرای احکام کیف

تواند  صی برای اجرای احکام باشد. معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن میتخص 

استقرار و    ۀسات کیفری مستقر شود. شیوها و یا مؤس ه در زندانی  ئقضاۀ  یس قو ئ با تصویب ر

آیین   اجرای وظایف به موجب  تاریخ الزمنامهآنها  از  ماه  است که ظرف شش  االجراء  ای 

مینی  أها و اقدامات ت یس سازمان زندانئط وزیر دادگستری با همکاری رشدن این قانون توس  

قضایی بخش،    ۀ رسد و در حوزه میی  ئقضاۀ  یس قو ئشود و به تصویب ره میتی کشور تهی  و تربی 

البدل است«. پس  یس دادگاه و در غیاب وی، با دادرس علیئر  ۀعهداجرای احکام کیفری به  

کند  دادسرا است که تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می  ۀدر ایران، اجرای حکم بر عهد

باشد که این  و دادستان عالوه بر اینکه مقام تعقیب و تحقیق است، مقام اجرای حکم نیز می

مدار به  باشد. رویکرد کرامتدرسی کیفری میامر برخالف اصل تفکیک مقاطع مختلف دا

تحدیداتی در ساختار و عملکرد دادسرا و تقلیل اختیارات    که  کندعدالت کیفری ایجاب می

 : 1392)فتحی و دادیار ،    عادالنه صورت گیردبیشتر دادرسیق هرچه  ها در جهت تحق  دادستان

 ( .144و  143

 دادستان و تأثير آن بر استقالل وی . انتخابی يا انتصابی بودن 5-1

ثیری بر استقالل  أآید که انتخابی یا انتصابی بودن دادستان، چه تمی  ال پیش ؤدر اینجا این س

شود یا در  می  مین أبیشتر توی دارد؟ به عبارت دیگر، استقالل وی در حالت انتخابی بودن  
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بی بودن، به دلیل اعمال نفوذ  حالت انتصابی بودن؟ این خطر وجود دارد که در حالت انتصا

های حزبی یا  کننده و در حالت انتخابی بودن، به علت گرایش به مرامو فشار مقام منصوب

خدشهأتتحت تعقیب  مقام  استقالل  پوپولیسم،  وضعی ثیر  است  الزم  اینجا  در  شود.  ت  دار 

دستانی به  ی منصب داگزینش متصد   ۀ انتصابی و انتخابی بودن دادستان بررسی گردد. نحو

ی  مهم   أآثارتواند منشدلیل وظایف و اختیارات گسترده و نقش کلیدی آن در نظام حقوقی می

ط  ای جدید توس ل به تجربهساز ایجاد دگرگونی و توس  ه به همین امر بود که زمینهباشد. توج  

های  تنوزدهم شد. در طی یک فرآیند نسبتاً سریع، ایال ۀقانونگذاران آمریکایی در اویل سد

حق   ر  مختلف،  صندوق  طریق  از  و  مستقیم  طور  به  را  منطقه  هر  دادستان  به  أگزینش  ی 

مور  کردند.  منتقل  زمینهشهروندان  شناسایی  راستای  در  حقوقدانان  و  و خان  تاریخی  هایی 

نمودهریشه تالش  عموماً  انتخابی،  دادستانی  منصب  شکلهای  به  را  نهاد  این  که  های  اند 

ت آمریکا  آغازین نظام حقوقی مل  ۀی بر توسع ثیر مهم أز سه کشوری که ت گوناگون به یکی ا

رد را به عنوان مبانی چنین نهادی ذکر  امو  این توان  می  طورخالصهاند نسبت دهند. به  داشته

حفظ استقالل قضایی، از طریق کاهش نفوذ و فشار سایر مقامات در اعمال تصمیمات    :کرد

کای به آرای  ات   ۀ انتخاباتی، به واسط  ۀ بیشتر دادستان در برابر حوزگویی  بر این منصب؛ پاسخ

بیشتر مردم بر حکومت، با  ها و نیازهای آنها؛ نظارت مردم و ضرورت در نظر گرفتن خواسته

اقدامات صاحبئی ابزار رصد جز منافع عموم ات  ننمودن  یا  نمودن  منصب دادستانی؛ لحاظ 

)متین و شیدائیان،    یأهای ری از مجرای صندوقشهروندان و سرانجام ابقاء یا برکناری متصد 

قانون اساسی، انتخاب قضات    163در نظام حقوقی ایران، بر اساس اصل    .( 180و    179  : 1396

عادی سپرده شده است؛ قانونی که در این زمینه وجود دارد،    طبق موازین فقهی، به قوانین

دارد: »قضات  باشد که بیان میمی  1361قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری  ۀه واحدماد 

انتخاب ها در  ه، دادستانه به این ماد «. با توج (...)  شوندمی  از میان مردان واجد شرایط زیر 

ای این است که نظام حقوقی ایران، دادستان را  چنین شیوه  ۀ عمدت  ایران انتصابی هستند؛ عل 

باید از ولیقاضی می با واسطه توس داند و قاضی  باشد و  ه از  قضائی ۀط رئیس قو فقیه مأذون 

سوی ولی فقیه اذن بگیرد؛ بنابراین، امر قضا در نظام اسالمی ایران، به عنوان یکی از شئون  

 : 1396آقایی جنت مکان ،  شود )می  تز طرف ولی فقیه مدیری والیی، از طریق مقام منصوب ا 
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از جمله اینکه انتصابی    ،رسد هر دو شیوه دارای معایب و مزایایی استبنابراین، به نظر می(.90

منصوب مقام  نظرات  برابر  در  را  وی  استقالل  دادستان،  خدشهبودن  میکننده  کند؛  دار 

های حزبی و دیگر مسائل مربوط به در مقابل مرام   همچنین، انتخابی بودن دادستان، وی را

توان  با در نظر گرفتن تمامی جوانب، می  .(92  :1397  ،)ضرغامی  کندپذیر میانتخابات، آسیب

رسد هر دو حالت انتخابی یا انتصابی  گیری کرد که اگرچه به نظر میبه این صورت نتیجه

مردم و   ۀ عام  ۀاز آنجا که دادستان نمایند  ،بودن دادستان، مخاطراتی برای استقالل وی دارد

یا غیرمستقیم  می  مدافع حقوق آنها در محاکم دادگستری است، بایست به صورت مستقیم 

باشد. در این صورت، الزم است زمینه نیز در کشور فراهم  منتخب از سوی مردم  های آن 

های  د تا افراد با سلیقهریزی شوای طرحشود؛ از جمله اینکه نظام انتخاباتی به شکل منصفانه

همچنین، آگاهی  مختلف، در حدود قانون، بتوانند نامزد انتخابات برای پست دادستانی باشند؛  

ی باالتر رود؛ به عبارت بهتر، انتخابات در کشور  عمومی نسبت به امر انتخابات به صورت کل 

 نهادینه شود. 

 ها های مربوط به آزادی بيان دادستان. محدوديّت6-1

کند و در صورتی که در  می  تآزادی بیان یکی از مواردی است که استقالل قاضی را تقوی 

افتد؛ در بند هشتم  یک نظام دادگستری آزادی بیان نباشد، استقالل اعضای آن به خطر می

نقش دادستان مت   ۀب هشتمین کنگرها مصو رهنمودهای  ملل  از  سازمان  پیشگیری  برای  حد 

آزادی بیان،    ها مانند سایر شهروندان، دارای حق  جرمین آمده است: »دادستانجرم و رفتار با م

شرکت در مباحث عمومی، موضوعات    عقیده و اجتماعات هستند؛ آنها به ویژه دارای حق 

به حقوق، اجرای عدالت و ارتقاء و حمایت از حقوق بشر، حق  یا تشکیل    مربوط  پیوستن 

ل مشکالت شغلی،  للی و حضور در جلسات آنها، بدون تحم المی و بین ی، مل های محل سازمان

ا باید دید که باشند، ام می  ت خود در یک سازمان قانونیبه دلیل اقدام قانونی خود یا عضوی 

آزادی بیان در اینجا به چه معنی است؛ آیا به این معنی است که دادستان بتواند تمامی حقایق  

با برای دیگران  پرونده را  به  مسل مربوط  از حقایق  زگو کند؟  برخی  بیان کردن  م است که 

پروند به  برخی    ۀمربوط  یا  باشد  ناسازگار  با ضرورت کشف حقیقت  است  ممکن  کیفری 
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دارای خاصی  باشند که اصحاب دعوا  حقایق  امر خصوصی  اینکه  یا  و  باشند  محرمانگی  ت 

مقامات دادگستری نیز  توان این حق را به  راضی به افشای آن نباشند. آیا بر این اساس، می

فات قضایی را ذکر کرده،  ، که تخل  1392ی داد؟ در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  تسر 

تی برای آزادی بیان به مفهومی که در باال آمده ذکر نشده است؛ در سایر قوانین نیز  محدودی 

که در قانون    تی برای آزادی بیان نیست؛ بنابراین، به خاطر اصل آزادیاز این حیث ممنوعی 

ممنوعی  پذیرفته شده و عدم وجود  نیز  قانوناً حق  اساسی  افراد،  مانند سایر  برای دادستان    ت 

آزادی بیان وجود دارد؛ آزادی بیان برای دادستان، تنها یک حق نیست، بلکه یک تکلیف  

ای  اصلی خود که عبارت است از نظارت بر اجرای قوانین و احی   ۀاست تا از این طریق به وظیف

توان گفت که  بندی میعنوان جمع به   .(104  :1397)ضرغامی،    حقوق عامه عمل کرده باشد

استقالل   تضمینات  از  بیرونی،  فشارهای  اعمال  برابر  در  اظهارنظر  امکان  معنی  به  آزادی 

تلق  یا به عبارت بهتر تکلیف، در کشور ایران و سایر کشورها  ی میدادستان  شود؛ این حق 

رسد دلیل اصلی  نظر میشود و به  ا در حقوق ایران، از این حق استفاده نمیوجود دارد؛ ام 

 . (105،  1397ضرغامی،)  ها وجود دارد.الواقع برای دادستانهایی باشد که فیتآن، محدودی 

 غرضی دادستان بی. مخاطرات اصل 7-1

بایست  های قضایی از جمله مقام تعقیب میغرضی اصوالً یک وصف ذهنی است که مقامبی

است   ممکن  ذهنی  وصف  این  باشد؛  حالت  تحتداشته  و  بگیرد  قرار  بیرونی  عوامل  تأثیر 

شروع تعقیب را بر   موجود را دچار خدشه کند؛ بنابراین، ممکن است، مقام تعقیبْ ۀطرفانبی

تشخیص بی پرداخته میمبنای یک  به مواردی  ادامه  ندهد؛ در  قرار  شود که ممکن  طرفانه 

 قرار دهد.ثیر أتاست بی طرفانه بودن تشخیص دادستانی را تحت

 داشتن نفع شخصی در قضيه. 1-7-1

غرضی خارج  بیت وجود نفع شخصی در پرونده، از حالت  ممکن است ذهن دادستان به عل  

ترین افراد انتخاب شوند، ولی به  های تعقیب ممکن است از بین صالحشود؛ زیرا اگرچه مقام

ارد؛ از جمله آن، وسوسه نسبت  هایی دآنها انسان هستند و یک انسان نیز نقطه ضعف  هر حال
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طلبی است؛ در نظام حقوقی ایران، به طور صریحی به این مورد  به رفع نیازهای خود یا جاه

معیار   به  نسبت  گفته شد،  که  همانطور  ولی  است؛  نشده  کل  بیاشاره  به صورت  ی،  غرضی 

دادرسی کیفری در  دادرس که در قانون آیین    ر شده است؛ ثانیاً، مواردی از رد قواعدی مقر 

دهد قانونگذار ایران نسبت به  بینی شده نیز از جمله مواردی است که نشان میپیش  421 ۀماد 

دادرس در برخی موارد باید از    که  دارد ر میمذکور مقر   ۀه داشته است؛ ماد این موضوع توج 

 ۀدادرس کنند.ماد   توانند در این موارد، ایراد رد نیز می  ارسیدگی امتناع کند و طرفین دعو

قضائی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات  دارد: »مقاماتمی نیزمقر رقانون مذکور  424

توانند دادستان  م نیز میهعی خصوصی یا مت دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی، مد   رد 

یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعالم کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان  

می امتناع  موضوع  در  مداخله  و  رسیدگی  از  بازپرس  به  یا  مورد،  و رسیدگی حسب  نماید 

بازپرس دیگر محو  یا  باید قرال میجانشین دادستان  ایراد   ر رد شود و در غیر این صورت، 

تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها  عی رد میعی رد، ابالغ شود. مد صادر و به مد 

ی دادگاه در این  أر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رمقر 

ماد  این  تبصره  است«.  قطعی  مقر مورد  نیز  رد ه  قرار  »صدور  داشته:  ا  ر  مانع  انجام  ایراد،  ز 

  ماتی نیست«. پس مقامات قضایی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد  مقد تحقیقات

توانند دادستان یا  هم نیز میعی خصوصی یا مت دادرس، از رسیدگی امتناع کنند؛ شاکی، مد 

 ( .93و   92 :1397ضرغامی، بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعالم کنند)

 ارتباط خويشاوندی يا نزديکی . 2-7-1

غرضی تأثیرگذار باشد؛ این امر در  بیممکن است ارتباط خویشاوندی با طرف دیگر دعوا بر  

که پیشتر متن آن را ذکر کردیم، از موارد رد    1392قانون آیین دادرسی کیفری    421  ۀماد 

 انگاشته شده است. 
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 داوری در مورد قضيهپيش. 3-7-1

به معنی از قبل تصمیم گرفتن، بدون توج  پیش  به مسائل عینی قضیه است. عوامل  داوری  ه 

ها،  ها، دشمنیتوان به دوستیآنها میۀ  داوری شود؛ از جملمختلفی ممکن است باعث پیش 

قبیلهات شخصی و تعص تجربی  رد ای، جنسی بات قومی،  برخی موارد  اشاره کرد؛  غیره    تی و 

به همین موضوع دار  421  ۀدادرس در ماد  بند »ت«  نقانون آیین دادرسی کیفری، اشاره  د. 

سمتی  می  مقر رمذکور  ۀًماد  یا  عنوان  هر  تحت  قباًل  کیفری  امر  همان  در  »دادرس  دارد: 

ی ممکن است یک مقام قضایی  اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد«؛ حت  

تصو  اشتباه  کندبه  که  پرونده  که  ر  همان  ای  شبیه  دقیقاً  است،  آن  به  رسیدگی  حال  در 

 غرضی وی از این لحاظ نقض شود. بی ، بنابراین  و های قبلی استپرونده 

 مالحظات سياسی. 4-7-1

غرضی مقام تعقیب اثر بگذارد؛  بیهای سیاسی ممکن است به میزان زیادی بر  و بغض  حب 

قضایی از لحاظ عقیدتی یا جناحی، وابسته یا پیرو یک  به این صورت که ممکن است مقامات

هم پیرو یا وابسته به  شود در صورتی که مت  حزب یا رویکرد سیاسی باشند؛ این امر باعث می

یاسی دیگری باشد، مخصوصاً در صورتی که این دو از لحاظ منافع سیاسی  حزب یا رویکرد س

قضایی تأثیرگذار باشد؛ بنا به اقتضائات  غرضی آن مقامبیبا هم تضادهایی داشته باشند، بر  

بایست مستقل  ه ایران اصوالً میی ئ قضاۀ  همچنین قانون اساسی ایران، قو اصل تفکیک قوا و  

غرضی قضات،  بیسی روز خود را دور نگه دارد؛ در غیر این صورت،  باشد و از مسائل سیا

 . (96 :1396ضرغامی ،شود )ه، مخدوش میهای این قو از جمله دادستان

 عادالنه . راهکارهای دادستان در اجرای دادرسی2
طرفانه  لزوم بی  موارد هستند:  قبیل   این عادالنه،  از جمله راهکارهای داستان در اجرای دادرسی

ط قاضی، ضرورت مسبوق بودن  بودن فرایند تحقیق، امضای اوراق تحقیق و بازجویی توس 

ه به قانونی  ت، توج  عف آوری دالیل، مباشرت در تحقیقات جرایم منافیهم به جمعاحضار مت  

ه به کوتاه  های قضایی، ضرورت توج  ت در استفاده از فرمها، ضرورت دق حضارنامهبودن متن ا 
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قضایی مستقل، بدین  کردن فرایند رسیدگی، سپردن مقاطع مختلف دادرسی کیفری به مقام

به   کیفری،  دادرسی  مختلف  مقاطع  تفکیک  اصل  که طبق  و حفظ  توضیح  منظور تضمین 

ق  طرفی و تحق استبداد قضایی و رعایت اصل بی  های فردی و جلوگیری از حقوق و آزادی

 قضایی مستقل سپرده شده است.  عادالنه، هریک از این مقاطع، به مقاماتدادرسی

ا از هم  آنها باید کاماًل مجز   هایتالی قضایی، فع ه به اصل استقالل مقاماتبنابراین با توج 

ات  در  و  و  باشد  استقالل الزم  دارای  تصمیمات،  اختیار  خاذ  تجمیع  زیرا خطر  باشند؛  کافی 

حقوقدان قبل از انقالب فرانسه،    1ی است که کامباسرس تعقیب و تحقیق در یک مقام، به حد 

افتد، آنگاه که امر تحقیق و تعقیب در دست شخص  گفته است: »لرزه بر اندام شهروندان می

یتالیا که بازپرس را از  . برای مثال در آلمان و ا(16  :1380)آشوری،  واحدی متمرکز شود«  

این    اند، دادستان حق نظام قضایی خود حذف کرده ندارد و  افراد را  بازداشت  صدور قرار 

قضات ناظر است. این در حالی است که نویسندگان قانون آیین دادرسی کیفری    ۀمهم به عهد

پیش رغم چالش ایران، علی و عملی  علمی  تغییرات صورتهای  و  بازپرس  در    گرفته روی 

جهان، همچنان به مدل دارای بازپرس معتقد هستند. نزدیک شدن به دادرسی کیفری اسالمی  

احی گردیده و زدودن رنگ و بوی  د طر که بر مبنای مدل بدون بازپرس و ادغام مراحل متعد 

از اعضای جامع»تفتیشی« و داشتن وجهه به عنوان یکی  ایران،  با شأن  مناسب  جهانی،    ۀای 

 : 1392، و رئیسی،  مستلزم نگاهی جدید به این نهاد در دادرسی کیفری ایران است )یوسفی

ط دادستان  در ادامه، طی پنج گفتار، به بررسی راهکارهایی از جمله امکان نظارت توس .  (217

 شده به بازپرس خواهیم پرداخت.و عدم امکان استرداد امر ارجاع

 ل از دادستان بينی بازپرس مستق. پيش1-2

دعوا، جامعه در پیگرد و تحقیق جرایم نیز منفعل    ۀعالوه بر اقام  2هامی کالسیک، در نظام ات 

کرده است.  بوده قاضی دادگاه همچون حکَم یا داور بر اساس دالیل طرفین حکم صادر می

 

1. Cambaceres. 
نظیر دادستان، بازپرس و پلیس بود؛ به عبارتی، با نظام  2 . مقصود نظامی است که فاقد نهاد و مراجع تعقیب و تحقیق 

 ات هامی که امروزه در کشورهای مختلف وجود دارد متفاوت است.
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به همین دلیل، در مورد این نظام دادرسی، سخن از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق  

االنه  که نمایندگان جامعه و دولت فع یابد  ت میمعنا است؛ چراکه این اصل زمانی موضوعی بی

ماتی در نظام مقد تحقیقاتهامی،  در امر تحقیق و تعقیب دخالت داشته باشند. برخالف نظام ات 

گسترده میزان  به  ام تفتیشی  بود؛  قاعدای  دادستان    ۀا  قاضی  »هر  که  فرانسه  حقوق  قدیمی 

نیز است« مبین آن است که اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق و رسیدگی    عمومی 

های  ت تفکیک نقش مباحث مربوط به مطلوبی . (37 :1385)آشوری، کنار گذاشته شده است

با  (.Summers, 2007: 32)  میالدی در فرانسه شدت گرفت  18تعقیب و تحقیق، از اواسط قرن  

رفته  رات برگمیالدی و چه در مقر   1789این حال، در این کشور چه در قوانین قبل از انقالب  

ها و مخالفت  ها پذیرفته نشده بود. اعتراضهامی بعد از انقالب مذکور، تفکیک نقش از نظام ات 

ها، با تصویب قانون تحقیقات جنایی فرانسه  ها موجب گشت که یکی شدن نقش با ادغام نقش 

 ۀدمیالدی پذیرفته نشود؛ در این زمینه بیان شده است که دادستان به عنوان نماین   1808در سال  

متعد  دالیل  به  بنا  و  بپردازد  تعقیب  به  باید  و  دعواست  طرف  یک  اقدامات جامعه  انجام  د 

. در هر حال، با تدوین (Esmein, 2000: 500)  ط او مغایر با عدالت خواهد بودتحقیقی توس  

هامی و تفتیشی، نظامی موسوم به »نظام مختلط« شکل  الذکر بود که در کنار نظام ات  قانون فوق

های تعقیب و تحقیق، هرچند به صورت ناقص، پذیرفته  گرفت و در این قانون، تفکیک مقام

پیش (Schwartz, 2007: 22)  شد )با  تحقیق  تعقیب،  بین  قانون،  این  و  ؛مطابق  بازپرس(  بینی 

. بر این اساس، نهاد  (McKee, 2001: 8)  ط قاضی دادگاه( تفکیک ایجاد شدقضاوت )توس  

 ,Jones, And Johnstone2011) ط ناپلئون و در فرانسه ایجاد شدتوس  قاضی تحقیق )بازپرس(

آید. در حقوق ایران، نخستین گام پذیرش اصل تفکیک  و »میراث قانونی« او به شمار می  .(6 :

بینی بازپرس در کنار دادستان است، مورد پذیرش مقام تعقیب از مقام تحقیق که همانا پیش 

، برخی از کشورهایی که با اقتباس از نظام حقوقی فرانسه،  قرار گرفته است. در حال حاضر

اند؛  نهاد بازپرس را ایجاد کرده بودند، اقدام به حذف این نهاد از نظام حقوقی خویش کرده

میالدی، بازپرس حذف شده   1989مثاًل در ایتالیا با ایجاد »قاضی تحقیقات ابتدایی« در سال  

اصالحمقد تتحقیقا .نظام  (LiLi, 2008: 14)  است نیز  آلمان  حذف    شده  ماتی  بازپرس  و 

است اساسنام(Khan, Buisman, and Gosnell, 2010: 23)  گردیده  در  دادگاه    ۀ . همچنین، 
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آن، انجام تحقیقات، چه در   (a)1-54ۀنشده و مطابق ماد   بینیالمللی، بازپرس پیش کیفری بین 

دادستان قرار گرفته که شبیه   ۀر عهدگناهی، بت و چه در جهت اثبات بیجهت اثبات مجرمی  

دادستان در    ۀبازپرس در کشورهایی است که این نهاد را دارند؛ ولی متفاوت با وظیف  ۀوظیف

گیرد.  ط او صورت نمیهم توس دالیل له و علیه مت   ۀ هامی است که در آن تدارک و تهی نظام ات 

دادستان، مغایر دادرسی عادالنه  با این حال، حذف بازپرس و سپردن تمامی اختیارات او به  

است؛ به عبارتی، حذف بازپرس در صورتی بی اشکال خواهد بود که با تغییرات دیگری در  

های فردی را حفظ کند. برای نمونه،  به نحوی که حقوق و آزادی  ،نظام دادرسی همراه باشد

ات  نظام  میایجاد  نظر  به  مناسبی  جایگزین  به  هامی،  خاطر،  همین  به  برخی رسد؛    اعتقاد 

(Snyder, 2000: 42،) اینکه نظام دادرسی ایجادشده در آلمان و ایتالیا با حذف بازپرس، یک

ات  نمینظام دادرسی کاماًل  نیست مطلوب  بهرههامی  از شأن قضایی  دادستان  مند  باشد؛ زیرا 

)شاکری و   آمیختگی تعقیب و قضاوت وجود خواهد داشتاست و در این صورت، درهم

 .( 147الی  145 :1395اده، زهادی

 . به جريان انداختن امر کيفری توسّط دادستان 2-2

می جریان  به  بازپرس  به  ارجاع  با  را  کیفری  امر  موارد دادستان  در  جز  بازپرس  و  اندازد 

قانون آیین دادرسی کیفری و   89 ۀشروع تحقیقات را ندارد؛ ماد  ی، بدون ارجاع، حق ئاستثنا

های عمومی و انقالب، به لزوم  قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه3  ۀل بند )د( ماد مورد او 

 104  ۀف تحقیقات بر اساس ماد همچنین، بعد از صدور قرار توق ارجاع دادستان اشاره دارند؛  

یا عدم کفایت دلیل مستند به    ت فقدانقانون آیین دادرسی کیفری یا قرار منع تعقیب به عل 

تواند راساً تحقیقات را آغاز نماید. در قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس نمی  278  ۀماد 

این موارد به خاطر رعایت تفکیک و استقالل مقام تعقیب نسبت به مقام تحقیق است.    ،واقع

قانون   99  ۀطابق ماد برد؛ مگاهی در خالل تحقیقات، مقام تحقیق به وقوع جرم دیگری پی می

آیین دادرسی کیفری، هرگاه بازپرس، ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم 

ل مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات الزم را طبق قانون  او 

رد  آوهم به عمل میبرای حفظ آثار و عالئم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن مت 
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دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه  الع میو همزمان مراتب را به دادستان اط  

شده، مرتبط با جرم مورد رسیدگی نباشد، به صراحت،  دهد. در صورتی که جرم کشفمی

تحقیقات ضروری دانسته شده است. در رابطه با موردی که جرم مکشوف   ۀ ارجاع برای ادام

تواند  بازپرس می  که  مذکور استنباط کرد  ۀتوان از ماد قیق مرتبط است، میبا جرم مورد تح 

چنین امری با    بود که الً ضروری  بدون ارجاع، به جرم مکشوف نیز رسیدگی نماید؛ لیکن، او 

شد. ثانیاً، مفهوم  دیگری بیان می ۀ قانون آیین دادرسی کیفری یا هر ماد  99 ۀصراحت در ماد 

قانون   در  مرتبط  مشخ  جرم  دادرسی کیفری،  از جرایم  آیین  تحقیق  است. گاهی  نشده  ص 

ط مقامی واحد ضروری است. در این صورت نیز الزم است دادستان با ارجاع  مرتبط توس 

هم از جهت  ها به یک بازپرس موجبات تحقیق توأمان را فراهم آورد. تعقیب مت پرونده   ۀهم

دادگاهاد  در  حضور  کیفرخواست،  صدور  عمومی،  جامعه،    عای  حقوق  از  دفاع  و 

بر اجرای حکم در صالحی  قائم  تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه و نظارت  یا  ت دادستان 

  11،268،335،359،433 مقام او )معاون یا دادیاران( و نه بازپرس است که در این زمینه مواد 

ات تعقیبی را  تواند اقدامباشند. دادستان نمیقانون آیین دادرسی کیفری قابل ذکر می 484و 

ح یا قابل  ی و مصر ئاینکه بازپرس در غیاب او، جز در موارد استثنا  به بازپرس ارجاع دهد یا

صالحی  در  که  تعقیب  با  مربوط  امور  انجام  به  قانون،  از  اقدام استنباط  است  دادستان  ت 

 . ( 149الی  147 :1395زاده، )شاکری و هادینماید.

 دسترسی به دادستان . لزوم ارجاع الحق پس از 3-2

شروع تعقیب با شروع تحقیق تفاوت دارد؛ اصوالً ابتدا باید تعقیب آغاز شود، سپس تحقیق  

  شروع گردد. با این حال، رعایت این ترتیب همیشه مفید نیست؛ برای نمونه در جرایم مشهود، 

طقی نیست؛  اینکه بازپرس منتظر تقاضای تعقیب شود و نتواند اقدامات الزم را انجام دهد من 

ی به معنای شروع  ئ شروع به تحقیقات در شرایط استثنا  ۀا این به معنای آن نیست که اجازام 

تحقیقات نیازمند ارجاع پرونده   ۀتعقیب است؛ به عبارتی، الزم است با حضور دادستان، ادام

تصمیم    ۀخاذکننداینکه در گزارش فیلیپس، با این استدالل که غالباً ات   باشد. به همین خاطر،

ابتدایی در مورد جرم، افسر پلیس در خیابان است، ابتکار شروع پیگرد را در مواردی به پلیس  
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بود داده  تحقیق(  اشورث   ،)مقام  اعتقاد  او   1به  است؛ چراکه تصمیم  پذیرش  در    ۀلی غیرقابل 

پندارد و  ط دادستان را یکی میدعوا توس   ۀپلیس با تصمیم به اقامط  جهت انجام امری توس 

»تصمیم اسکاتلند  در  است.  اشتباه  ام او   ۀگیرنداین  است؛  خیابان  در  پلیس  افسر  این  لی«  ا 

 . ( White, 2006: 156) کنددادستان است که پیگرد را شروع می

تحو  از  دایکی  الزم  کیفری،  دادرسی  آیین  قانون  در  مثبت  توس  الت  ارجاع  ط  نستن 

بند    3و    2باشد؛ چراکه در شروع به تحقیقات بر اساس شقوق  ها میپرونده   ۀدادستان در هم 

های عمومی و انقالب، در مورد لزوم ارجاع  قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه  3  ۀ)د( ماد 

نیز    پس از دسترسی به مقام تعقیب ابهام وجود دارد. با این حال، در خصوص قانون مذکور 

( مخالف،  نظر  وجود  شمار  ۀنظری   ؛218  :1396مهاجری،    ؛26  :1383  ، شاملوبا    ۀمشورتی 

توان گفت ارجاع پس از دسترسی به مقام تعقیب ضروری است؛  (می 82/ 9/9خ مور  4519/7

های عمومی و انقالب، دادستان  قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه3  ۀزیرا بر اساس بند )ه( ماد 

تواند تکمیل تحقیقات را درخواست نماید تعلیمات الزم است و می  ۀنظارت و ارائ  دارای حق 

شود  در اموری که به بازپرس ارجاع می  ( ...)   ه به بند مذکور »و اعمال این اختیارات با توج 

که بازپرس بدون ارجاع، تحقیقات را شروع کند، الزم ندانستن   « است؛ لذا در مواردی ( ...)

ارجاع پس از دسترسی به دادستان، این نتیجه نامعقول را در پی دارد که دادستان از اعمال 

تعلیمات الزم( منع گردد. این دیدگاه استقالل دادستان و    ۀاختیارات مذکور )نظارت و ارائ 

باشد؛ زیرا انجام تحقیق  تر با اصل تفکیک میو هماهنگ  کرده  طرفی مقام تحقیق را تأمین بی

 ت باشد.  امکان محدود و موق  بدون ارجاع باید تا حد 

 شده به بازپرس . عدم امکان استرداد امر ارجاع4-2

ای که به بازپرس ارجاع شده است، به دادستان، نقض اصل تفکیک  اختیار استرداد پرونده 

مقام تعقیب از مقام تحقیق است؛ چراکه دادستان با استرداد پرونده از بازپرسی که تحقیق را  

دهد، در روند تحقیقات مداخله خواهد نمود. در این زمینه قانون  هماهنگ با نظر او انجام نمی

دادگاه  اصالح تشکیل  میقانون  ولی  است؛  فاقد صراحت  انقالب،  و  عمومی  از  های  توان 

 

1. Ashworth. 
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ماد  دادگاه  262  ۀمالک  دادرسی  آیین  امکان  قانون  عدم  مورد  در  انقالب  و  عمومی  های 

پروند داشتارجاع  ۀاسترداد  بیان  و  نمود  استفاده  دادگاه  به  استرداد    دادستان حق   که  شده 

  را   قانونی چنین اختیاری  یک از مواد همچنین قانونگذار در هیچرد.  شده را نداارجاع  ۀ پروند

برای دادستان قائل نشده است و چنانچه به هر دلیلی تردید در امکان یا عدم امکان استرداد  

ه به استقالل بازپرس باید قائل به عدم امکان استرداد پرونده بود. قانون حاصل شود، با توج 

به عدم    339  ۀبه صراحت در ماد   1392آیین دادرسی کیفری   قانون آیین دادرسی کیفری 

ای که به بازپرس ارجاع شده اشاره کرده که باعث طرح این پرسش  امکان استرداد پرونده 

در مواردی که نیاز به اقدامات و تحقیقات فوری است و بازپرس بنا به هر دلیلی    که   گرددمی

ط  کرد؟ اصوالً در این زمینه باید انجام تحقیقات توس قادر به انجام تحقیقات نباشد چه باید  

قانون آیین دادرسی کیفری    92  ۀماد   ۀدر تبصر  ،ر باشد. بر این اساسقاضی تحقیق دیگری میس 

در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم   که  ر شده استمقر 

قانون آیین دادرسی کیفری )جرایمی    302  ۀدسترسی به بازپرس دیگر، در جرایم موضوع ماد 

تحقیق ندارد(، دادرس دادگاه به تقاضای    که دادستان در صورت عدم حضور بازپرس نیز حق 

تعیین رئیس حو  و  بودن وضعی   ۀقضایی، وظیف  زۀدادستان  باقی  تا زمان  ت  بازپرس را صرفاً 

قانون آیین دادرسی کیفری   92 ۀتوان از ماد مذکور انجام خواهد داد؛ در سایر جرایم نیز می

استفاده کرد. همچنین در صورتی که دادستان پس از ارجاع پرونده به این نتیجه برسد که  

  بینیبرای انجام تحقیقات ندارد، اصوالً باید راهکاری پیش   را  ص کافیبازپرس تجربه و تخص 

های  قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه ا این امر در قانون آیین دادرسی کیفری همانندشود؛ ام 

ارائ مانده است. اگرچه امکان مطرح کردن تقاضای قانونی و  انقالب مسکوت    ۀ عمومی و 

د وجود  دادستان  نظارت  و  الزم  است   ، اردتعلیمات  امکان    که  شایسته  دادستان،  برای 

مرجع  یک  از  پرونده  بازپرس  تغییر  تقاضای  یا  دیگر  بازپرس  نمودن  ضمیمه   درخواست 

ماد بی )و(  بند  مطابق  باشد.  داشته  وجود  دادگاه  3  ۀ طرف  تشکیل  قانون  اصالح  های  قانون 

قانون آیین  76 ۀ. ماد پذیر استعمومی و انقالب ارجاع بخشی از تحقیقات به بازپرس امکان

دارد: »دادستان پیش از اینکه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد  می  مقر ردادرسی کیفری  

تواند اجرای برخی تحقیقات و  ی به بازپرس واگذار کند، مییا جریان تحقیقات را به طورکل 
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اقدامات تحقیقی را به  ز انجام  ه مجو «. این ماد (  ...)  اقدامات الزم را از بازپرس تقاضا کند

کند. گاهی ممکن است انجام برخی تحقیقات و اقدامات قبل از ارجاع  دادستان واگذار نمی

کند که پس  پرونده الزم باشد. در این حالت دادستان انجام این موارد را از بازپرس تقاضا می

تحقیقات    ۀادامشود. در این صورت، اگر دادستان  از انجام آن نتیجه نزد دادستان ارسال می

است بداند، ضروری  توج   که  را الزم  با  ماد پرونده  به صدر  ماد   76  ۀه  آیین    92  ۀو  قانون 

 92  ۀدادرسی کیفری به بازپرس ارجاع گردد، مگر در صورت کمبود بازپرس که وفق ماد 

 شود. قانون آیین دادرسی کیفری عمل می

 . امکان نظارت توسّط دادستان 5-2

قانون اصالح قانون تشکیل  3  ۀتعلیمات الزم در بند )ه( ماد   ۀدادستان در نظارت و ارائ  حق 

مواد دادگاه انقالب و  و  پیش   74و    73  های عمومی  آیین دادرسی کیفری  شده    بینیقانون 

پیش  واقع  در  مرحل  بینیاست.  در  تعقیب  مقام  استقالل  رعایت  راستای  در  اختیارات    ۀ این 

ذکرشده به    ۀقانون آیین دادرسی کیفری و بند )ه( ماد   73در مواد    1اتی است. ممقد تحقیقات

رسد دادستان  مذکور به نظر می  ا با وجود ظاهر مواد نظارت« دادستان اشاره شده است؛ ام   »حق 

 ۀف به نظارت است و در صورت مشاهددر جریان تحقیقات در خصوص اعمال بازپرس مکل 

به ملزم  قانونی،  ماد   عمل غیر  مقتضی است.  اقدام  آیین دادرسی کیفری    266  ۀانجام  قانون 

ماد  )ه(  بند  قانون تشکیل دادگاه3  ۀ همانند  بازپرس را  قانون اصالح  انقالب  و  های عمومی 

تحقیقات درخواستمکل  تکمیل  به  توس ف  ادارشده  است.  نموده  دادستان  قو   ۀط    ۀ حقوقی 

عدم انجام    که   بیان داشته است  1383/ 5/5خ  ور م  3149/7  ۀ مشورتی شمار  ۀ ه در نظری قضائی  

شود؛ اما آیا ف انتظامی محسوب میتقاضای قانونی دادستان دایر بر تکمیل تحقیقات، تخل 

این امر به معنای نقض اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق و مخدوش ساختن استقالل  

دادستان برای مخالفت یا موافقت با منع تعقیب یا   که بازپرس نیست؟ از طرفی باید بیان شود 

ر در جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست و دفاع از آن باید از دالیلی که به زعم او مؤث 

 

گیرد. برای نمونه، در مرحلۀ دادرسی،  نظارت دادستان محدود به مرحلۀ تحقیقات نیست و سایر مراحل را نیز دربرمی. 1
 قانون اصول تشکیالت عدلیه، از واژۀ »نظارت« استفاده نموده است.   52ماد ۀ 



 

 

 

 

 

 |  95 |  پیوست و دیگران  ؛ آن راهکارهای  و عادالنه دادرسی اجرای در  دادستان  هایچالش

 

نظر   به  دادستان  تقاضای  که  تکلیف صورتی  حاضر،  حال  در  گردد.  آگاه  است  امور  این 

انتقاد    ،ص نیست. بر این اساسبازپرس خالف قانون و به اعتقاد دادستان قانونی باشد مشخ  

رسد. در واقع »قانونی« صحیح به نظر نمی   ۀمبنی بر زائد بودن واژ . (54  :1384پور، نبیبرخی)

قانون   105  ۀ»تقاضا« در ماد   ۀبود، نیازی به این واژه بعد از کلم  ء االجرااگر نظر دادستان الزم

ماد  )ه(  بند  و  کیفری  دادرسی  قانو3  ۀآیین  اصالح  دادگاهقانون  تشکیل  و  ن  عمومی  های 

اینکه بازپرس باید در حدود اختیارات    قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر  93  ۀانقالب نبود. ماد 

استقالل بازپرس و مقام قضایی بودن    همچنین، کید کرده است؛  أت نماید ت الی قانونی خویش فع 

زاده،  شاکری و هادی)  سازدمی  ت از تقاضای غیرقانونی دادستان را ضروری او، عدم لزوم تبعی 

 . (154الی  152  :1395

 نتيجه
کیفری   تعقیب  و  قوانین  اجرای  بر حسن  نظارت  و  عمومی  برای حفظ حقوق  دادسرا  نهاد 

کند که این وظایف را دادستان که در رأس  رات قانونی انجام وظیفه میبزهکاران، طبق مقر 

نمایند عنوان  به  است،  دادسرا  می  ۀمقامات  انجام  بدندادسرا  ایران،  دادسراهای  در    ۀدهد. 

دادسرا از دادستان و بازپرس و دادیار و کارمندان اداری تشکیل شده است. دادسرا در ایران  

کند، ممکن است در برخی موارد تابع هرچند طبق اصول به عنوان نهادی مستقل عمل می

نقص تحقیقاتی در پرونده مشاهده    قضات دادگاه کیفری باشند؛ مانند اینکه قضات دادگاه،

ماتی که در دادسرا  مقد تحقیقات  ،کنند و رفع نقایص را از دادسرا درخواست نمایند.از این رو

هم با دستگاه  مت    ۀلین مواجه ترین مرحله از فرایند کیفری است، زیرا او اسشود حس انجام می

می انجام  مرحله  این  در  کیفری  پروندعدالت  اساس  و  مرحله شکل  ک  ۀشود  این  در  یفری 

ت بسیاری برخوردار است؛  ی  عادالنه در این مرحله از اهم ه به اصول دادرسیگیرد؛ لذا توج می

اینکه این مرحله باید تحت حاکمی   ت اصل برائت انجام شود، زیرا در این هنگام،  از جمله 

 ت شخص محرز نشده است.هنوز مجرمی 

جنایی نوین در مورد جایگاه دادسرا و تقلیل اختیارات  سیاستل عظیم در  با وجود تحو 

گذار ما در  بشری، قانونهم و ضوابط حقوقها در راستای حمایت از حقوق دفاعی مت  دادستان
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ل به دور مانده است. از احیای دادسرا بعد از حدود یک دهه الغاء غیرمنطقی آن، از این تحو 

طرفی، اصل استقالل  ها، اصل بیاز جمله اصل تساوی سالحعادالنه  بین رفتن الزامات دادرسی

رۀ وحدت مقام تعقیب و تحقیق  قضایی و اصل تفکیک مقاطع مختلف دادرسی با مقر مقامات

عا از سوی دادستان در  جای دادیار ارجاع، عدم اثبات اد ، عدم وجود قاضی ارجاع بهء و اجرا

ط دادستان در قانون ما، جریان دادرسی  توس    هم جلسۀ علنی دادگاه و صدور قرار بازداشت مت  

دی، از اصل  خاذ تصمیمی ناعادالنه هدایت کرده است. قانونگذار در موارد متعد را به سمت ات  

و در مواردی، بازپرس را در حکم ضابط دادستان قرار    کرده  یقضایی تخط  استقالل مقامات

ه و تدوین لوایح المی ایران در تهی  ه جمهوری اس قضائی  ۀ  اخیر قو   ۀداده است. حرکت یک ده

های روز و نیازهای جامعه، تدبیری  رات با یافتهقضایی، به منظور هماهنگ نمودن قوانین و مقر 

آیین دادرسی کیفری که در تاریخ چهارم اسفندماه   ۀشایسته و حرکتی ستودنی است. الیح

به قانون تبدیل شده نمودی از این رویکرد مثبت است؛ آنچه ضرورت اصالحات و    1392

را  تحو   ایران  کیفری  دادرسی  نظام  در  اساسی  میالت  گوشزد  بعضاً  بیشتر  تغییرات  نمود، 

دهه  ۀنسنجید طول  در  کیفری  دادرسی  اسقوانین  بوده  اخیر  در  های  متمادی  تغییرات  ت؛ 

سو و آمار رو به رشد جرایم از سوی  ساختارها، بدون مطالعه و بررسی جامع و مانع از یک

رات  دیگر، به پیچیدگی فرآیند دادرسی کیفری دامن زده بود؛ ضمن اینکه عدم تطابق مقر 

خیر های اآیین دادرسی کیفری با ساختارهای قضایی نظام دادرسی کیفری کشور را در دهه

گونه به  نموده  مواجه  اساسی  مشکالت  مکر با  تغییرات  با  هماهنگ  که  تشکیالت  ای  در  ر 

رات دادرسی کیفری بر ، قوانین و مقر 1381و    1373و    1361و    1358های  قضایی در سال

شده برای مراجع قضایی تغییر ننموده است؛ به هر حال، از نقاط ضعف  بینیاساس ساختار پیش 

هم در جریان دادرسی کیفری و فقدان  بینی حقوقی برای مت افراط در پیش   قانون جدید نیز

هم در این  های الزم برای اجرایی شدن آن در آینده است؛ افزایش مصادیق حقوق مت  تظرفی 

قضایی  عمل، مقام  ۀدر عرص  ،اندازدشاکی و جامعه را به مخاطره می  ای که حق قانون، به گونه

الت  رو، اگرچه نفس تحو سازد؛ از این یقت با چالش مواجه میرا در احقاق حق و کشف حق

موجود در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مطلوب و مورد نیاز است، نظام دادرسی کیفری 

ر و مقطعی  رو دارد؛ تغییرهای مکر ایران برای رسیدن به کارایی مطلوب راهی طوالنی در پیش 
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ای منسجم، منطقی و  اکی از فقدان طرح و ایده اخیر، همگی ح  ۀدر نظام دادرسی در سه ده 

صی در سال  های تخص  عملی برای نظام قضایی کشور است. انحالل دادسرا و حذف دادگاه

ایجاد و متعاقباً    1381د دادسرا با اصالحات قانون مذکور در سال  و سپس احیای مجد   1373

عالی کشو  دیوان  مقطعی  در  که  عالی کشور  دیوان  تشخیص  در چرخ حذف شعب  را    ۀر 

م در سیستم  ترین تغییرات مقطعی و نامنظ رسیدگی ماهوی هم گرفتار کرد، از جمله شاخص

ه و  لی  ت آراء و عدم امکان تجدیدنظرخواهی در مقطع او ه اعالم قطعی قضایی ایران است؛ البت  

دن به تی که اعتبار احکام دچار تزلزل گردید، به نحوی که رسی م، رسیدن به وضعی دو   ۀدر ده

حت  و  سختی  به  نهایی  و  رأی  مقاطع  این  افزود؛  فوق  موارد  به  بایستی  را  بود  غیرممکن  ی 

اندیشتصمیمات مکر  ایران را مسل   ۀر، ضرورت  نماید. م میجامع در نظام دادرسی کیفری 

اصول و تضمینات دادرسی منصفانه در قانون آیین دادرسی کیفری    که   الزم به ذکر است

ه قرار گرفته و از این جهت، قانون  مند و منسجم مورد توج به شکل نظام، 1392ب سال مصو 

اهم  حائز  توج  ی  مذکور  درخور  و  میت  ام ه  مت  باشد،  دفاعی  حقوق  لحاظ  ضوابط  ا  و  هم 

ایجاب میبشری و ضرورت وجود رویکرد کرامتحقوق به عدالت کیفری    که   کندمدار 

ق هرچه  ها در جهت تحق تحدیداتی در ساختار و عملکرد دادسرا و تقلیل اختیارات دادستان

 د.نعادالنه صورت گیربیشتر برگزاری دادرسی

دادرسی عادالنه اینکه جهت جلوگیری از اقدامات موازی و به منظور    ییکی از راهکارها

ایف مربوط به حفظ و احیای  های دارای وظایجاد هماهنگی منسجم میان دادستان و سازمان

کل  بازرسی  سازمان  ویژه  به  و  عامه  مقر   حقوق  و  قوانین  در  احکامی  کشور  کشور،  رات 

همچنین تعیین حدود وظایف سایر مراجع و نهادها در احیای حقوق عامه و  .دنتصویب شو

ری  حقوق عامه، ام  ۀت این نهادها به ویژه در راستای این امر که احیای بایست نسبت صالحی 

ها ملزم دی باید دستگاههای کیفری است و در موارد متعد فراتر از بحث جرایم و رسیدگی

 به اجرای تکالیف و وظایف قانونی خود شوند. 

نیز توج  بیتضمین   مت غرضی دادستان و  به حقوق دفاعی  مبنایی برای اصالح  ه  باید  هم، 

ون فوق، نیاز به اصالح و بازنگری دارد و  قان 48 ۀماد  ۀقانون فعلی باشد؛ به عنوان مثال، تبصر

 د.نحذف گردبایدشود  برخورداری از وکیل محدود می  حق   در آنها  در این راستا مواردی که
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هایی که در  های سایر کشورها و لحاظ اسناد جهانی در مورد پیشرفتاستفاده از تجربه

می دارند  کیفری  تعقیب  نظام  عملکرد  ارتقای  با  سرارتباط  آیین    ۀلوحتواند  قانون  اصالح 

قانون مذکور اصالح شود و    92  ۀدادرسی کیفری ایران باشد؛ بر این اساس، الزم است ماد 

به    رسدصدور قرار تأمین از دادستان گرفته شود. به نظر می  اختیارات بازپرس، از جمله حق 

هرچه   تضمین  ساختارمنظور  لحاظ  از  دادستانی  مقام  دادستان؛  استقالل  در  بیشتر  ی 

به این ترتیب، الزم است به دادستان به عنوان یک مقام  .ه قرار گیردمجری ۀ  قو   ۀزیرمجموع

و    شود  ه جدا ی  ئقضاۀ  قضایی؛ یعنی مقام دادستانی از قو اجرایی نگریسته شود و نه یک مقام

 ت نماید. الی ه فع مجری ۀتحت نظارت قو 

انتصاب دادستان و اضافه کردن    ۀمربوط به شیورات  تر شدن مقر یکی از راهکارها دقیق

جامعه و  روانشناسانه  دادستانفیلترهای  نصب  برای  علمی،    است  هاییشناسانه  لحاظ  از  که 

تر باشند؛ بر این اساس، الزم  تر و معمولشناسی و روانشناسی، متعادلتر و از لحاظ جامعهدقیق

د؛ به عنوان مثال، کسب مقام  ناصالح شوها است قوانین مربوط به جذب و استخدام دادستان

همچنین افرادی به این  حقوقی باشد و   ۀت اشتغال یا تجربمد طوالنی  ۀدادستانی منوط به سابق 

 بات سیاسی و مذهبی باشند.ترین تعص سمت گمارده شوند یا انتخاب شوند که دارای کم

وظیفپیشنهاد می برعهدمقد تحقیقات  ۀشود  تنها  در عوض  بازپر  ۀماتی،  قرار گیرد؛  سان 

خود در راستای    ۀت نمود تا از این رهگذر بتواند وظیف توان نقش نظارتی دادستان را تقوی می

به نحو مطلوب اینکه میاحقاق حقوق عامه،  نماید، از جمله  ایفاء  دادسرا را    ۀتوان مرحلتر 

هم و سایر ع جامعه و مت ماتی علنی باشد. این امر به نف مقد ترافعی نمود، بدون اینکه تحقیقات

 اشخاص درگیر در فرایند کیفری خواهد بود. 

ها  جهت رفع چالش عملی عدم حضور دادستان در جلسات رسیدگی دادگاه  همچنین 

انجام این وظیفه پیش شود تا دادیار ویژهپیشنهاد می بینی شود یا از سیستم ارسال  ای جهت 

ای و ضمن خدمت های دورهیز باید آموزشلوایح استفاده شود. در خصوص سایر اختیارات ن

تجرببا کیفی   معموالً  دادیاران که  دادسرا خصوصاً  مقامات  برای  نظر    ۀت  در  دارند  کمتری 

بینی  ها پیش باید ابزار کنترل و نظارتی بر عملکرد دادسراها و دادستان  ،همچنین گرفته شود.  

عهده دارد، همین شخص نیز اگر    احقاق حقوق عامه را بر  ۀ شود؛ زیرا هرچند دادستان وظیف
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شک قدم در راه تضییع حقوق مردم خواهد گذاشت؛  از حدود وظایف خود خارج شود، بی

دار انجام این وظیفه باشد  توان از یک قاضی نشسته که به طور خاص عهدهبه این منظور می

 استفاده نمود.

توج    همچنین  با  ما  در کشور  دارد  تعه ضرورت  به  المللی  پذیرفتهدات  ه  بین  میثاق  در  شده 

سیاسی  و  مدنی  مقر   ،حقوق  اصالح  به  مقد نسبت  تحقیقات  سلب  و  دادستان  رات  از  ماتی 

 .اقدامات الزم انجام گیرد
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