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چکیده
نظارت قضایی ،تأسیس حقوقی جدیدی در نظام کیفری کشور ایررا محسرو نمریشرود ،بلکره هورور
پیرردای آ برره تصررویب قررانو الرروک تشررکیالت عدلیرره مصررو  1307تأس ریس دادگررا هررای عرف ری
بازمیگردد .به لورت مترقیتری این الوک در قانو آیین دادرسی کیفرری ،مصرو  1392/12/4متبلرور
گردید است .در دادرسی کیفری نظرارت قضرایی برر اعمراک مراجرع ت قیرب تحقیر در راسرتای اعمراک
حاکمیت قانو میباشد .بدین نحو که در پرتو حاکمیت قانو ارزشهای بنیادی همچو ح آزادی افراد،
حریم خصولی عدالت به نحو بوتر شایستهتری تأمین میگردد .پرو ه حاضرر بره ر ش تولریفی
تحلیلی انجام شد است نتایج حالله نشا میدهد در سیاست کیفرری ایررا  ،احیرای دادسرراها موجرب
گردید تا د بار مقام تحقی در نظام قضایی ایرا احیا گردد ،اما به دلیر عردم تفکیر میرا دادسرتا بره
عنوا مقام ت قیب بازپرس به عنوا مقام تحقی  ،دادستا دارای اختیارات گسترد ای در ت قیب تحقی
در خصوص جرایم باشد مرحله بازپرسی که خاص نظامهای مختلط است از بین رفته هیفه تحقی نیر
در کنار هیفه ت قیب بر عود دادستا قرار گیرد .بنابراین ،میتوا اینگونه بیا داشت که سیستم دادرسی

یباشد ،که عال بر بازپرس ،دادستا همچنرین دادگراهی
کیفری ایرا مبتنی بر اقناع جدانی مضاعف م 
ینمایرد ،بره اقنراع
نی که در مقام رسیدگی به اعتراض به قرارهای لرادر نسربت بره موضروع رسریدگی مر 
یباشد.
جدانی جوت اخذ تصمیم برسد که این امر مغایر با ال تسریع در رسیدگیهای کیفری م 

کلید واژهها :نظارت قضایی ،ت قیب تحقی  ،دادستا  ،بازپرس ،دادیار.
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مقدمه
نظام دادرسی کیفری ایرا از نظام دادرسی مختلط یا فرانسوی الوام گرفته است .از الوک حاکم بر
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آ تفکی

مقام ت قیب تحقی از مقام لادرکنند رأی میباشد که در مرحله ت قیب تحقی

نی مقام ت قیب از مقام تحقی جدا منف

میباشد .به منظور کشف جرم ت قیب متوم انجام

تحقیقات پیرامو جرایم ارتکابی در مرحله ت قیب تحقی نواد دادسرا پی بینی گردید است؛
تشکیالت هر دادسرا در م یت ی دادگا مشغوک به ف الیت میباشد بر حسب عمومی یا
اختصالی بود دادگا  ،دادسرای مربوطه نی به دادسرای عمومی یا اختصالی تقسیم میگردد.
در ایرا نی ب د از انقال مشر طه تأسیس دادگا های عرفی ،نواد دادسرا تحت عنوا ادار
مدعی عمومی ارد نظام قضایی کشور گردید مدعیال موم که از ا به عنوا کی جماعت یاد
شد بود؛ به عنوا رئیس در رأس آ قرار گرفت (ماد  50قانو الوک تشکیالت عدلیه  .)130۶با
تشکی فرهنگستا فارسی الطالح دادستا  ،جایگ ین مدعیال موم گردید .نواد دادسرا که تا ساک
 1373در نظام قضایی ایرا مشغوک به ف الیت بود به لحاظ مغایرت آ با شرع در ساک 1373
بهطورکلی از سازما قضایی ایرا حذف گردید .مشکالت حادث گردید باعث شد در ساک
 1381با تصویب قانو الالح قانو تشکی دادگا های عمومی انقال
دادسرا مشوور میباشد ،مجدداً دادسرا بهنظام قضایی ایرا بازگشت نماید.

که به قانو احیای

نگارندگا در این مقاله به دنباک پاسخگویی به این سؤاالت هستند که مدک دادرسی ایرا در
بهکارگیری مقامهای قضایی ناهر در مرحله تحقیقات مقدماتی چیست؟ انتقادات ارد بر نظارت
قضایی دادستا بر کار قضایی بازپرس در دادرسی کیفری ایرا کدام است؟
 .1تبیین وظایف و اختیارات مقامات دادسرا
در نظام دادرسی کیفری حاضر نی  ،مطاب با قانو آئین دادرسی کیفری مصو

 1392دادسرا به

عنوا مرجع ت قیب تحقی مورد شناسایی قانو گذار قرار گرفته است .برای تبیین بوتر موضوع به
بررسی هر ی از مقامات نواد مذکور حد د هایف نظارتهای اعمالی بر تصمیمات آنوا
خواهیم پرداخت.
 .1-1دادستان
از لحاظ تشکیالتی ریاست دادسرا بر عود دادستا میباشد که به ت داد الزم م ا دادیار،
دادیار ،بازپرس کارمند اداری دارد .از لحاظ الطالح حقوقی؛ دادستا یا مدعیال موم مقامی
است که برای حفظ حقوق عمومی نظارت بر حسن اجرای قوانین ت قیب کیفری ب هکارا ،
طب مقررات قانونی انجام هیفه مینماید (آخوندی ،1390 ،ج .)2۶ :1در قانو الالح قانو
تشکی دادگا های عمومی انقال مصو  1381در بند ماد  3الالحی قانو م بور
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ریاست نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث هایفی که به عنوا ضابط بر عود داشتند به
دادستا محوک گردید بود که در ماد  32قانو آیین دادرسی کیفری مصو

 1392مفاد ماد

در فرایند رسیدگی جنایی موجودِ ایرا  ،جایگا د گانه برای دادستا پی بینی شد است.
بهگونهای که از طرفی جایگا طرف دعوای عمومی از طرف دیگر جایگا بیطرف قضایی،
قاضی تحقی یا نظارتکنند بر تحقیقات مقدماتی ارائهدهند ت لیمات الزم به بازپرس ضابطا
قضایی ،برای دادستا پی بینی شد است .در نظم موجود جایگا قضایی با جایگا طرف دعوای
عمومی سازگار نیست نمیتوا پذیرفت که مدعی عمومی در عین حاک تحقیقات مقدمات را
انجام دهد یا بر مقامات تحقی نظارت کند (خالقی افراسیابی.)191 :1397 ،
در خصوص شأ دادستا میتوا عنوا داشت ،داستا دارای سه شأ ت قیبی ،تحقیقی
قضایی در سیستم دادرسی کیفری ایرا میباشد؛ چراکه هرچند داستا مقام ت قیب میباشد
قانونا عود دار ت قیب جرایم جمعآ ری دالی علیه متوم است؛ لی مطاب ماد  92قانو آئین
دادرسی کیفری در غیرجرایم موضوع ماد ( )302این قانو  ،در لورت نبود بازپرس ،دادستا
نی دارای تمام هایف اختیاراتی است که برای بازپرس ت یین شد است .در این حالت ،چنانچه
دادستا انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد ،قرارهای نوایی دادیار همچنین قرار
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م بور مجدد تکرار گردید.

تأمین منتوی به بازداشت متوم ،باید در هما ر ز لد ر به نظر دادستا برسد دادستا نی مکلف
است حداکثر هرف بیست چوار ساعت در این بار اهوار نظر کند.
ضمن آنکه در لورت عدم حضور بازپرس یا م ذ ر بود ی از انجام هیفه عدم دسترسی
به بازپرس دیگر در آ دادسرا در جرایم موضوع ماد ( )302این قانو  ،دادرس دادگا به تقاضای
دادستا

ت یین رئیس حوز قضایی ،هیفه بازپرس را فقط تا زما باقی بود

انجام میدهد.
در زمانی که بازپرس حضور ندارد ،دادستا راسا مبادرت به تحقی

ض یت مذکور

لد ر قرار مینماید که

این اقدامات با شأ ت قیبی دادستا در تضاد میباشد ،چراکه شخصی که به عنوا نمایند جام ه
به نیابت از افراد جام ه اقدام مبادرت به ت قیب جرایم مینماید یا به بیا دیگر به عنوا شاکی
عمومی مبادرت به طرح دعوی ارائه دالی همانند شاکی خصولی علیه شخص متوم مینماید
نوادی که مبادرت به ارزیابی
چگونه می تواند هم به عنوا شاکی هم به عنوا مقام تحقی
دالی النوایه لد ر قرار مینماید ،رعایت الوک بیطرفی را نماید که این امر اجد اشکاک از
لحاظ قانونی نیاز به الالح دارد .دادستا در مواردی که لرفاً به عنوا مقام ت قیب ایفای هیفه
مینماید؛ ضمن حفظ شأ ت قیبی خوی میبایستی رعایت ال بیطرفی را نی نماید؛ بنابراین
دادستا به عنوا مقام قضایی موهف است از حقوق ت ت افراد جام ه حمایت نماید بهبیا
381

دیگر حمایت از حقوق فردی افراد جام ه بر عود ی میباشد بایستی نسبت به انجام آ اقدام
نماید (ضرغامی.)12 :1395 ،
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پیرامو اختیارات دادستا میتوا به ریاست نظارت ی بر ضابطا دادگستری از حیث

هایفی که به عنوا ضابط دارند ،1شر ع به ت قیب پیرامو جرم لورت پذیرفته پس از اطالع یا

اعالم به ی ،2ارجاع پر ند به بازپرس ،3ارجاع پر ند به دادیار ،4اهوار نظر در مورد کلیه
قرارهای نوایی دادیار همچنین قرار تأمین منتوی به بازداشت متوم توسط دادیار ،5لد ر
کیفرخواست ،۶حضور در جلسات رسیدگی دادگا دفاع از کیفرخواست 7اشار نمود.
 .2-1دادیار
یکی دیگر از مقامات دادسرا ،دادیار میباشد .دادیار ،لاحب منصبی است که به نمایندگی از
دادستا انجام هیفه مینماید (آخوندی ،1390 ،ج  )54 :1در مواردی که به عنوا دادیار تحقی
انجام هیفه میکند انجام تحقیقات مقدماتی از ناحیه دادستا به ی ارجاع میگردد ،میبایستی
کلیه قرارهای نوایی لادر توسط ی اعم از قرار جلب به دادرسی ،منع ت قیب موقوفی ت قیب
همچنین قرارهای منتوی به بازداشت متوم ،به تأیید دادستا برسد .در عم دادیارا به پنج گر
تقسیم میگردند )1:دادیار تحقی ؛  )2دادیار اجرای احکام؛  )3دادیار ناهر بر زندا ؛  )4دادیار
نمایند دادستا در دادگا ؛  )5دادیار اهوار نظر .م ا

دادسرا میباشد؛ مقامی قضایی است که تحت نظارت دادستا بخشی از هایف تکالیف دادسرا
را انجام داد

در غیا دادستا جانشین ی میباشد به نیابت از ی انجام هیفه مینماید.

 .3-1بازپرس
بازپرس که در گذشته ،مستنط نامید میشد ،به م نای اق ی ،قاضی تحقی است اختیار تحقی
تمامی جرایم را به ج مواردی که بهطور مستقیم در دادگا مطرح میشوند ،بر عود دارد
(رستمی .)۶8 :1397 ،بازپرس در راستای انجام هایف تحقیقاتی خوی دارای استقالک بود در
لورت بر ز اختالف در خصوص قرارهای لادر توسط ی ،اعم از بازداشت موقت ،لالحیت
 .1ماد  ۶4قانو آیین دادرسی کیفری
 .2ماد  302قانو آیین دادرسی کیفری
 .3ماد  89قانو آیین دادرسی کیفری
 .4ماد  92قانو آیین دادرسی کیفری
 .5ماد  92قانو آیین دادرسی کیفری
 .۶ماد  2۶8قانو آیین دادرسی کیفری
 .7ماد  239تبصر ماد  389قانو آیین دادرسی کیفری
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دادستا نی که یکی دیگر از مقامات

نوع جرم مصادی قانونی یا قرارهای نوایی اعم از قرار جلب به دادرسی ،منع ت قیب ،موقوفی

ت قیب با دادستا  1ح اختالف لورت پذیرفته ،توسط دادگا لالح لورت میپذیرد.
بدین نحو که بازپرس مضاف بر اینکه پیرامو
عدم انتسا

جود یا عدم جود دالی کافی داک بر انتسا

یا

ب به متوم اتخاذ تصمیم مینماید یا به بیا دیگر ،نسبت به ارزیابی دالی ابرازی از

ناحیه دادستا یا شاکی خصولی مبادرت می رزد ،نسبت به الدار قرارهای تأمین نی در
خصوص آزادی یا بازداشت متوم نی قرارهای مقتضی لادر مینماید (یوسفی شفی ی:139۶ ،
.)13
 .2نظارت درونی یا همعرض
ضمن بیا مقامات دادسرا حد د اختیارات قانونی آنوا ،به بررسی اختالفات حادثه
قضایی که بر امر ت قیب تحقی لورت میپذیرد ،خواهیم پرداخت.

نظارت

 .1-2تکلیف دادیار مبنی بر تبعیت از دادستان
برخالف قضات دادگا مقامات دادسرا که شام دادستا  ،دادیارا م ا نا دادستا است در
ی ردیف در عرض هم نبود  ،بلکه در رأس آنوا دادستا مابقی تابع نظر ی هستند .تب یت
دادیار م ا

فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد ،د ر چواردهم /شمار  /51بوار 1400

در نظام قضایی ایرا بازپرس دارای د شأ تحقیقی قضایی به لورت هم ما میباشد.

از دادستا محد د به امور اداری نیست ،بلکه در خصوص اقدامات قضایی نی ال

الزم االتباع بود نظر دادستا برای دادیار م ا

ا جاری است (طوماسبی ،1398 ،ج.)92 :1

بررسی در مورد برخی
با ارجاع پر ند توسط دادستا به دادیار ،ی میتواند به تحقی
جرایم بپردازد ،بهعبارت دیگر در برخی جرایم ،دادیارا به جانشینی از بازپرس به تحقی
میپردازند ،با این تفا ت که دادیار برعکس بازپرس ،از استقالک کافی برای رسیدگی لد ر
قرار برخوردار نیست؛ زیرا بازپرس تنوا در برخی موارد قانونی مکلف است که نظر دادستا را
جلب از دستورات ی تب یت نماید در انجام تحقیقات قرارهای لادر الوالً مختار
مستق میباشد ،تابع هیچ مقام دیگری نمیباشد در لد ر قرار تصمیمات قضایی آزادانه
بد

هیچ فشاری از طرف مقامی باالتر عم میکند .این در لورتی است که دادیار ،الوالً

مکلف به تب یت از دستورات دادستا است قرارهای لادر توسط ی بایستی به تائید دادستا
برسد .در دادسرا ،اللی به نام «ال سلسلهمراتب» جود دارد که بر طب این ال  ،مقامات دادسرا
در تمامی موارد تابع نظر مافوق خوی

میباشند ،بدینلورت که ،در هرم دادسرا ،دادستا در

 .1ماد  2۶9قانو آیین دادرسی کیفری
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رأس قرار دارد ،سپس م ا

ی در آخر دادیار به انجام هیفه میپردازد که الوالً مقامات

م بور در تصمیمات تابع نظر دادستا میباشند.
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بهعبارت دیگر دادیارا به مانند مومی در دست دادستا ها میباشند که به هر لورتی که
بخواهند میتوانند آنوا را تغییر دهند هموار ناهر بر تمامی اعماک آنوا هستند .این موضوع قاب
انتقاد است؛ زیرا الوالً ما باید بررسی کنیم که آیا اطالق قاضی به کسی که تمام تحقیقات
تصمیمات ی میبایست به دستور زیر نظر قاضی دیگری باشد خود هیچگونه استقاللی از
خود نداشته لحیح است؟ (فتاحزاد  ،)3 :1383 ،آیا این لحیح است که دادیاری که تمام
تحقیقات را انجام داد است

اینکه به مرحله لد ر قرار رسید

قراری متناسب با پر ندة

مطر حه لادر می کند ،با نظر دادستا که شاید تنوا در ارجاع پر ند به دادیار نق
مذکور را تغییر دهد؟ آیا این خود موجب د بار کاری اطاله دادرسی نمیشود؟

داشته قرار

نویسندگا قانو آیین دادرسی کیفری مصو  ،1392متوجه انتقاداتی که به جایگا دادیار در
قوانین ساب شد بود ،گردیدند س ی به الالح آ برآمدند؛ به این لورت که در قانو مصو
 1392به دادیارا اعتماد بیشتری شد است این اعتماد در ماد  92نمایا میشود .این ماد اش ار
میدارد ...« :چنانچه دادستا انجام تح قیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع کند ،قرارهای نوایی
دادیار همچنین قرار تأمین منتوی به بازداشت متوم باید در هما ر ز لد ر ،به نظر دادستا
برسد

دادستا نی مکلف است؛ حداکثر هرف  24ساعت در این خصوص اهوار نظر کند».

هما گونه که مالحظه میشود تنوا در لورت لد ر قرار نوایی از جانب دادیار از جمله قرار
جلب به دادرسی یا قرار منع یا موقوفی ت قیب ،دادیار موهف است ،قرار مذکور را به نظر دادستا
برساند .همچنین درلورتیکه دادیار قرار ثیقه یا کفالت لادر کند متوم به دلی عج از م رفی
کفی یا تودیع ثیقه

به موجب قسمت اخیر ماد  92الالحی  ،1394قرار م بور منتوی به

بازداشت متوم گردد ،در این لورت قرار منتوی به بازداشت ،میبایست به نظر دادستا برسد .در
غیر از موارد مذکور دادیار از استقالک کافی جوت لد ر قرار برخوردار است میتواند بد اً به
لد ر قرار از جمله قرار جلب یا قرار ثیقه کفالت یا هر نوع قرار اعدادی دیگر بپردازد.
 .2-2حق نظارت دادستان بر بازپرس
 .1-2-2حق ارجاع پرونده توسط دادستان
ماد  89قانو آیین دادرسی کیفری« :شر ع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع
دادستا است .چنانچه بازپرس ،ناهر قوع جرم باشد تحقیقات را شر ع میکند ،مراتب را فوری
به اطالع دادستا میرساند در لورت ارجاع دادستا  ،تحقیقات را ادامه میدهد» .مطاب ماد
فوق درلورتیکه بازپرس ناهر بر قوع جرمی باشد ،تحقیقات را بد
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ارجاع توسط دادستا

آغاز مینماید .منظور از ناهر قوع جرمی بود ؛ ی نی در جرایم مشوود بازپرس شاهد ارتکا
جرایم باشد یا بالفالله یا با فالله بسیار اندکی پس از ارتکا جرایم در مح

قوع جرم حاضر

در مورد ارجاع پر ند بر اساس ماد فوق د نکته قاب ذکر میباشد؛ ا لین نکتهای که در
اینجا به ذهن می رسد ،این است که در لورت عدم دسترسی به دادستا

درلورتیکه م ا

دادستا یا دادیار بر طب ماد  88از جانب دادستا عود دار تمام یا برخی از هایف ی باشند،
بازپرس نمیتواند به تحقی در مورد موضوع جرم بپردازد ،هرچند شاکی شکایت خود را تسلیم
ی کرد باشد رسیدگی به موضوع از فوریت برخوردار باشد نوایتاً در فرض م بور ،بازپرس
باید منتظر ارجاع پر ند از سوی دادیار یا م ا دادستا که در این مورد م ا ارجاع نامید
میشود ،باشد .نکته دیگر اینکه ،زمانی که بازپرس خود ناهر قوع جرم است ،بر طب لراحت
ماد شخصاً میتواند شر ع به تحقی نماید نیاز به ارجاع دادستا نیست؛ لی با توجه به هایف
نظارتی دادستا  ،باید مراتب را به اطالع دادستا برساند ادامه رسیدگی بایستی پس از ارجاع
پر ند از سوی دادستا لورت پذیرد.
 .2-2-2نقش دادستان در دادن تعلیمات به بازپرس و حق نظارت بر تحقیقات
ماد  73قانو آیین دادرسی کیفری مصو  1392بیا میدارد« :دادستا در اموری که به بازپرس
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آثار عالئم جرم را بالفالله مشاهد نماید.

ارجاع میشود ،ح نظارت ارائه ت لیمات الزم را دارد» ضمن آنکه ماد  7۶نی اش ار می دارد:
«دادستا پی از آنکه تحقی در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریا تحقیقات را بهطورکلی به
بازپرس اگذار کند ،میتواند اجرای برخی تحقیقات اقدامات الزم را از بازپرس تقاضا کند .در
این لورت ،بازپرس مکلف است فقط تحقی یا اقدام مورد تقاضای دادستا را انجام دهد نتیجه
را ن د ی ارساک کند».
بنابراین طب این مواد دادستا مکلف به نظارت است میتواند آموزشهای الزم در زمینه
تحقیقات را به بازپرس بدهد متقابالً بازپرس مکلف است ،به خواسته دادستا عم کند .در این
رابطه چند نکته الزم به ذکر است .ا الً؛ بازپرس در جریا تحقیقات فقط مکلف به اجرای
«تقاضای قانونی» دادستا است

در لورت اشکاک در انجام تقاضای مذکور بهطورکلی در

انجام تحقیقات باید مراتب را به دادستا اعالم منتظر ح مشک شود ،دادستا نی به نوبه خود
باید تحقیقاتی را از بازپرس تقاضا نماید که مؤثر در موضوع باشد (آشوری ،1398 ،ج.)22 :2
ثانیاً ،دادستا ح دارد از ن دی بر نحوة تحقیقات بازپرس نظارت کند نکات الزم الرعایه
را به بازپرس گوش د کند؛ لی ح ندارد ،جریا تحقیقات را متوقف کند .ثالثاً ،باید توجه داشت
که دستور دادستا مبنی بر رفع نقص باید در مواردی باشد که از اهمیت برخوردار است گرنه

385

چنانچه مدعیال موم پر ند ر ا در موارد غیرمومه م ط نگه دارد برای ا موجب مسئولیت انتظامی
نظارت قضایی بر ت قیب تحقی در نظام دادرسی کیفری ایرا  /نویسندگا  :عبدالرضا منصوری دهبید ،احمد رمضانی ،منصور عطاشنه

خواهد بود .راب اً ،اینکه در اموری که در لالحیت دادگا کیفری ی

نیست ،دادستا میتواند

انجام برخی از تحقیقات اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بد

آنکه رسیدگی به آ امر

را به بازپرس ارجاع کرد باشد.
مفووم مخالف این ماد این است که در اموری که در لالحیت دادگا کیفری ی

است،

درلورتیکه دادستا پر ند ای را به بازپرس ارجاع داد ،دیگر نمیتواند از نظر خود عد ک کرد
پر ند را از بازپرس پس بگیرد به بازپرس دیگر جوت رسیدگی ارجاع دهد .خامساً ،اینکه در
اموری که در لالحیت دادگا کیفری ی

است ،دادستا تا قب از حضور مداخلة بازپرس،

اقدامات الزم را برای حفظ جمعآ ری دالی آثار جرم به عم میآ رد ،لی ح تحقیقات
نسبت به این جرایم را ندارد .سادساً ،چنانچه دادستا تحقیقات بازپرس را کام نداند ،لرفاً
بد هرگونه ابوام در پر ند درج
مواردی را که برای کشف حقیقت الزم است به تفصی
میکند تکمی آ را می خواهد .در این لورت ،بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.
ساب اً ،در مواردی که به نظر دادگا  ،تحقیقات دادسرا کام نباشد ،بد نقض قرار میتواند
تکمی تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمی تحقیقات کند .موارد نقص تحقی
باید به تفصی بد هرگونه ابوام در تصمیم دادگا قید شود.
 .3-2-2موارد اختالفی بین بازپرس و دادستان و چگونگی حل اختالف
با بررسی مواد مختلف قانو آئین دادرسی کیفری مصو  1392مرجع لالح جوت رسیدگی به
اختالفات حادثه بین دادستا بازپرس دادگا های لالح به رسیدگی پی بینی گردید است
فقط در د مورد بازپرس به تب یت از نظر دادستا میباشد )1 :تکمی تحقیقات )2 ،تشخیص
مالئت کفی  .در این قسمت ما به تحلی قرارهای اختالفی بین این د مقام قضایی میپردازیم
چگونگی ح اختالف آ را بیا میداریم .قب از طرح بیا این مسئله متذکر میشویم که در
دادگا بینالمللی کیفری الوالً به ج قرار جلب متوم ،قرار دیگری لادر نمیشود دلی آ نی
ر شن میباشد؛ زیرا جرایمی که تحت لالحیت دیوا بینالمللی کیفری میباشند ،از شدت
باالیی برخوردار هستند

بهعبارت دیگر ،این جرایم جدا بشریت را جریحهدار میکنند.

بنابراین ،به تنوا قراری که در این خصوص میتوا اعتماد کرد ،قرار جلب
میباشد.

بازداشت متوم

 .1-3-2-2قرارهای اعدادی (مقدماتی)
قرارهای اعدادی یا تمویدی یا مقدماتی قرارهایی هستند که پر ند را م د یا مویا برای اهوار نظر
در مورد دالی اتوام قابلیت محاکمه متوم میسازند ،مانند قرار تأمین کیفری ،قرار تأمین خواسته،
38۶

قرار ارجاع به امر کارشناس ،قرار م اینه مح

( ...خالقی .)185 :1388 ،در اینجا الزم است ذکر

شود که تما می قرارهای مذکور مورد بحث ما نیست تنوا آ دسته از قرارهایی که دادستا در
آ نق

دیوا بینالمللی کیفری اکثر قرارها توسط ش بة مقدماتی لادر میشود ،از توضیح آ امتناع
میکنیم.
 .1-1-3-2-2قرار تأمین خواسته
بهمنظور حفظ حقوق شاکی ،قضات تحقی
اتوام

نی قضات دادرسا دادگا ها ،درلورتیکه دالی

نی دالی ایراد خسارت به شاکی را کافی تشخیص دهند ،موهف به الدار قرار تأمین

خواسته به منظور جلوگیری از ر د خسارت جبرا ناپذیر به متقاضی آ بود بایستی نسبت به
الدارآ اقدام کنند (آشوری ،1398 ،ج .)188 :2توجه به این نکته ضر ری است که تأمین
خواسته ،اساساً ی تأسیس حقوقی تابع مقررات یو خود میباشد ،همچنا که مطالبه ضرر
زیا ناشی از جرم در پر ندة کیفری مطاب ماد  11قانو آیین دادرسی مدنی ،مستل م رعایت
قانو آیین دادرسی مدنی است (کمالی جلودار.)2 :1383 ،
لد ر قرار تأمین خواسته در قوانین گذشته در حالهای از ابوام بود قانو گذار مستقیماً م ین
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داشته یا مورد اختالف بازپرس دادستا میباشد ،بررسی میشود .همچنین چو در

نکرد بود که بازپرس میتواند رأساً اقدام به لد ر قرار مذکور کند یا باید با تأیید دادستا اقدام
به لد ر چنین قراری نماید؟ قانو گذاردر ماد  107قانو آیین دادرسی کیفری مصو  ،1392به
این ابوامات پایا داد موافقت دادستا با قرار تأمین خواسته را الزم ندانست ،این ماد اش ار
میدارد« :شاکی میتواند تأمین ضرر زیا خود را بخواهد .هرگا این تقاضا مبتنی بر ادله قاب
قبوک باشد ،بازپرس قرار تأمین خواسته لادر میکند».
 .2-1-3-2-2قرار اناطه
هرگا ت قیب دعوی کیفری یا رسیدگی دادگا کیفری موکوک به ح مسائلی باشد که اتخاذ
تصمیم اهوار نظر قط ی ،نسبت به آنوا خارج از لالحیت نواد ت قیب یا دادگا کیفری است،
مراجع اخیر الذکر باید رسیدگی را تا لد ر قرار اناطه متوقف ادله آ را موکوک به اهوار نظر
قط ی مرجع لالح کنند (شمس ،1387 ،ج .)24۶ :2در اناطه لالحیت «دادگا حقوقی»
موضوعیت ندارد ،بلکه «عدم لالحیت مرجع کیفری» برای رسیدگی به آ موضوع موم است.
پس اگر رسیدگی به موضوع مذکور به موجب قانو در لالحیت مراجع غیر قضایی نظیر شورای
ح اختالف یا کمیسیو های یو هم باشد ،باز مورد از موارد لد ر قرار اناطه خواهد بود (فتحی
زارع.)358 :1400 ،
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 1392به موارد لد ر این قرار پرداخته بیا

ماد  21قانو آیین دادرسی کیفری مصو

میدارد« :هرگا احراز مجرمیت متوم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنوا در
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لالحیت مرجع کیفری نیست در لالحیت دادگا حقوقی است ،با ت یین ذینفع با لد ر
قرار اناطه تا هنگام لد ر رأی قط ی از مرجع لالح ،ت قیب متوم ،م ل
موقت بایگانی میشود .در اینلورت ،هرگا ذینفع هرف ی

پر ند به لورت

ما از تاریخ ابالغ قرار اناطه،

بد عذر موجه به دادگا لالح رجوع نکند گواهی آ را ارائه ندهد ،مرجع کیفری به
رسیدگی ادامه میدهد تصمیم مقتضی اتخاذ میکند» .در لورت حد ث اختالف بین دادستا
بازپرس مرجع لالح جوت ح اختالف دادگا لالح میباشد؛ که در اینجا دادگا لالح یا مرجع
لد ر حکم نظارت قضایی بر لد ر قرار اناطه در لورت بر ز اختالف را دارا میباشد .مضاف
بر اینکه به موجب تبصر  2ماد  427قانو آئین دادرسی کیفری قرار اناطه قاب تجدید نظر
میباشد .تبصر ماد مذکور لد ر این قرار از ناحیة بازپرس را منوط به تأیید دادستا میداند .این
موضوع قاب انتقاد است استقالک بازپرس در برابر دادستا را زیر سؤاک میبرد.
 .3-1-3-2-2قرار بازداشت موقت
این نوع قرار ،شدیدترین نوع قرار تامین کیفری است از آنجاکه قرار بازداشت موقت با ال
برائت

آزادی رفت

آمد افراد مغایر است

قانو گذارا دربار مشر عیت بهکارگیری

نتایج زیا بار آ غیرقاب جبرا میباشد،

اعماک آ تردید داشته

س ی کرد اند آ را از

قانو درآ رند تا دادرسا نتوانند به اراد

دلخوا خود

اختیار قضات خارج کنند تحت قاعد
افراد را بازداشت کنند.
قرار بازداشت موقت ،جامعترین قرار تأمین است؛ چو نی به همه اهداف قرارهای تأمین
(بهاستثنای هدف جبرا خسارت ب دید ) را بهخوبی در حد مطلو تضمین میکند؛ اما نتیجه
قوری آ که سلب آزادی رفت آمد از متوم است به حقوق دفاعی ی لطمه میزند ،موجب
گردید که شدیدترین قرار تأمین باشد (کرامتی م حسنآبادی.)83 :1400 ،
سؤالی که در مورد ابقاء بازداشت موقت پی میآید این است که آیا ابقاء قرار مذکور توسط
بازپرس نیازی به تأیید دادستا دارد یا نه؟ در جوا

باید گفت :ا الً ،ابقاء قرار بازداشت موقت

نوعی لد ر قرار بازداشت موقت است که در لد ر هر قرار بازداشت موقت باید موافقت
دادستا اخذ شود .ثانیاً ،در لد ر قرار بازداشت موقت همچنین در ف قرار مذکور د نفر باید
اهوار نظر کنند ،قاضی تحقی قاضی ت قیب .ثالثاً ،قانو ج ا را باید به نفع متوم تفسیر نمود
ضر رت کسب نظر مواف دادستا  ،به نفع متوم است؛ چو ممکن است دادستا مواف ابقاء
بازداشت نباشد .راب اً ،دادگا زمانی میتواند به پر ندة دادسرا رسیدگی کند که نظر دادستا
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جود داشته باشد ،در غیر اینلورت با اعتراض متوم ،پر ند قاب طرح در دادگا نیست .بنا
بهمراتب فوق برای ابقاء بازداشت موقت نظر مواف دادستا الزم میباشد.
در لورت ف

قرار از ناحیة دادگا لد ر قرار جدید از اخیارات بازپرس است دادستا ح

دخالت ندارد .دیگر اینکه در لورتیکه بازپرس رأساً لد ر قرار بازداشت موقت را تجوی کند،
مکلف است فوراً پر ند را برای اهوار نظر ن د دادستا ارساک کند .دادستا مکلف است ،حداکثر
هرف بیست چوار ساعت نظر خود را بهطور کتبی به بازپرس اعالم کند .که در لورت موافقت
دادستا  ،قرار مذکور قط ی است

1

متوم میتواند بر طب تبصر ماد  270هرف د ر ز ازتاریخ

ابالغ درلورتیکه مقیم ایرا باشد هرف ی ما در لورتیکه مقیم خارج از کشور باشد
اعتراض نماید؛ لی درلورتیکه دادستا با قرار بازداشت مخالفت کند ،ح اختالف با دادگا
لالح است.2
در ضمن قرار بازداشت موقتی که از ناحیة بازپرس لادر میشود نی باید به موافقت دادستا

برسد ،لذا در لورتیکه دادستا با قرار بازداشت مخالفت کند ،نظر دادستا متبع نمیباشد
پر ند برای رفع اختالف به دادگا لالح فرستاد میشود دلی آ را نی ضر رت استقالک
بازپرس میباشد .درلورتی که بازپرس برخالف نظر دادستا اعتقادی به بازداشت متوم نداشته

فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد ،د ر چواردهم /شمار  /51بوار 1400

همچنین مرجع ح اختالف میا بازپرس دادستا در مورد ف

قرار ،دادگا لالح میباشد.

باشد ،در این لورت نی ح اختالف بین این د مقام در دادگا لالح به عم میآید .چنانچه
علتی که موجب بازداشت بود ؛ مرتفع شود موجب دیگری برای ادامة بازداشت نباشد ،بازپرس
نظر خود را مبنی بر آزادی متوم به دادستا میرساند در لورت موافقت دادستا  ،متوم با قید
ثیقه آزاد میشود در لورتیکه دادستا با نظر بازپرس در این خصوص مواف
ثیقه یا بد
نباشد ،رفع اختالف در دادگا لالح لورت میپذیرد .همچنین هرگا متوم موجبات بازداشت را
مرتفع ببیند میتواند از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنماید که در این لورت بازپرس
مکلف است بهطور فوری حداکثر هرف پنج ر ز بهطور مستدک راجع به درخواست متوم اهوار
نظر کند.
ماد  241قانو آیین دادرسی کیفری ارساک نظر بازپرس ن د دادستا را الزم نمیداند
بازپرس شخصاً در مورد آزادی متوم یا بازداشت ی تصمیم میگیرد در لورت رد درخواست،
مراتب در پر ند ثبت قرار رد به متوم ابالغ میشود متوم میتواند هرف د ر ز به آ اعتراض
کند .متوم در هر ما فقط ی بار میتواند این درخواست را مطرح کند.
 .1ماد  ،240قرار بازداشت متوم باید فوری ن د دادستا ارساک شود .دادستا مکلف است حداکثر هرف بیست چوار ساعت نظر خود را
بهطور کتبی به بازپرس اعالم کند.
 .2ماد  241قانو آیین دادرسی کیفری
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 .4-1-3-2-2درخواست تشدید یا تخفیف تأمین
دادستا در جریا تحقیقات مقدماتی تا پی از تنظیم کیفرخواست میتواند تشدید یا تخفیف
نظارت قضایی بر ت قیب تحقی در نظام دادرسی کیفری ایرا  /نویسندگا  :عبدالرضا منصوری دهبید ،احمد رمضانی ،منصور عطاشنه

تأمین را از بازپرس درخواست کند .هرگا بین بازپرس دادستا موافقت حال نشود ،پر ند
برای رفع اختالف به دادگا ارساک میشود بازپرس طب نظر دادگا اقدام میکند .پس از تنظیم
کیفرخواست نی دادستا میتواند حسب مورد ،از دادگاهی که پر ند در آ مطرح است،
درخواست تشدید یا تخفیف تأمین نماید .متوم نی میتواند تخفیف تأمین را درخواست کند.1
دادگا پس از بررسی درخواست تشدید یا تخفیف تأمین اقدام به لد ر قرار مناسب بر طب
نظر خود مینماید نظر دادگا قط ی میباشد .2ماد  243قانو آیین دادرسی کیفری ،مستقالً ح
تشدید تأمین را برای بازپرس بد دخالت دادستا قائ شد است .بدیوی است تقاضای تشدید
یا تخفیف تأمین تنوا ب د از لد ر قرار تأمین قاب فرض است ،نه قب از لد ر آ ؛ زیرا نسبت به
قراری که هنوز لادر نشد است کیفیت تناسب آ با اهمیت جرم شدت مجازات ،دالی
اسبا اتوام احتماک فرار متوم مشخص نیست ،تقاضای تشدید یا تخفیف تأمین نمیتواند م نا
داشته باشد؛ بنابراین دادستا مجاز نخواهد بود که ضمن ارجاع پر ند برای رسیدگی ،درخواست
تشدید یا تخفیف تأمین نی بنماید (آخوندی.)87 :1390 ،

 .2-3-2-2قرارهای نهایی
قرار نوایی دادسرا قتی کام است که بین مقام ت قیب (دادستا ) مقام تحقی (بازپرس) اتحاد
نظر جود داشته باشد .این است که قرار نوایی لادرشد از سوی بازپرس باید برای اهوار نظر ن د
دادستا ارساک شود (فض لی.)4۶۶ :1400 ،
از جمله هایف دادستا به عنوا مسئوک نواد ت قیب که نمایند جام ه حافظ منافع آ
محسو میشود این است که در خاتمه تحقیقات مقدماتی ،بر لد ر قرارهای نوایی نواد تحقی
نظارت نماید تا در این خصوص نی حقی از جام ه تضییع نشود؛ زیرا لد ر قرار نوایی اشتبا در
هر لورت بهنوعی سبب تضییع حقوق جام ه میشود .بهطور مثاک شخصی که در اقع مرتکب
جرم شد ؛ اگر در اثر اشتبا بهجای قرار جلب به دادرسی ،در مورد ی قرار منع ت قیب لادر
شود ،نتیجه این امر آ است که فرد مرتکب جرم بد مجازات ماند
بهدرستی حفظ نمیشود ( ر ایی امامی.)285-28۶ :1394 ،

نظم عمومی جام ه

 .1ماد  244قانو آیین دادرسی کیفری مصو 1392
 .2ماد  :245دادگا لالح موضوع مواد ( )244( )242( ،)240این قانو مکلف است در قت فوقال اد به اختالف دادستا
اعتراض متوم رسیدگی نماید .تصمیم دادگا قط ی است.
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بازپرس یا

قرارهای نوایی که در مقاب قرارهای اعدادی یا تمویدی بهکار میر د ،عبارت از قرارهایی
است که از پایا تحقیقات مقدماتی حکایت میکند؛ ی نی ب د از اتمام تحقیقات مقدماتی ،بازپرس
قرارها ،اهوار نظر در مورد اتوام متوم ل م یا عدم ل م ارساک پر ند به دادگا کیفری جوت
محاکمه متوم است (فض لی.)4۶9 :1400 ،
 .1-2-3-2-2قرار منع تعقیب
بنا بر ماد  2۶5قانو آیین دادرسی کیفری مصو  ...« :1392بازپرس در لورت جرم نبود عم
ارتکابی یا فقدا ادله کافی برای انتسا

جرم به متوم ،قرار منع ت قیب لادر پر ند را فوری

ن د دادستا ارساک میکند»...؛ بنابراین قرار منع ت قیب در د لورت لادر میشود:
 )1جرم ن بود عم انتسابی :که منظور از آ این است که برای ف انتسابی به متوم ،قانو
مجازات یا هر قانو خاص دیگر ،عم متوم را جرم ندانسته باشد برای عم ی مجازات م ین
نکرد باشد .این نوع قرار ب د از لد ر ابالغ به ذینفع انقضای مولت اعتراض فرجامخواهی
یا تأیید آ در مراح مذکور اعتبار مطل امر مختومه را دارا خواهد بود.
 )2نبود دلی یا عدمکفایت دلی  :در این مورد قوع جرم محرز است تردیدی جود ندارد،
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در خصوص ب هکاری یا بیگناهی متوم «اهوار نظر قضایی» میکند؛ بنابراین محتوای این نوع

اما انتسا آ به شخص ،فاقد دلی کافی است ال برائت مانع از آ است که بیجوت به خاطر
قوع جرم برای اشخاص تولید زحمت کنیم (مدنی ،1394 ،ج .)409 :1خصولیت موم قرار اخیر
این است که در لورت به دست آمد دالی جدید ،بر توجه اتوام به متوم عد ک از آ جای
میباشد مرجع قضایی میتواند بار دیگر متوم را تحت ت قیب قرار دهد.
بنابراین ،قرار منع ت قیبی که به لحاظ عدمکفایت دلی لادر میشود ،اعتبار امر مختومه را پیدا
نکرد بنا بر ماد  278قانو آیین دادرسی کیفری به درخواست دادستا قاب ت قیب مجدد
میباشد ،این ماد مقرر میدارد« :هرگا به علت جرم نبود عم ارتکابی ،قرار منع ت قیب لادر
به هر دلی قط ی شود ،نمیتوا بار دیگر متوم را به هما اتوام ت قیب کرد .هرگا به علت فقدا
یا عدمکفایت دلی  ،قرار منع ت قیب لادر در دادسرا قط ی شود ،نمیتوا بار دیگر متوم را به
هما اتوام ت قیب کرد ،مگر پس از کشف دلی جدید که در این لورت ،با نظر دادستا برای
ی بار قاب ت قیب است اگر این قرار در دادگا قط ی شود ،پس از کشف دلی جدید به
درخواست دادستا میتوا ا را برای ی بار با اجاز دادگا لالح برای رسیدگی به اتوام،
ت قیب کرد .در لورتیکه دادگا  ،ت قیب مجدد را تجوی کند ،بازپرس مطاب مقررات رسیدگی
میکند ».درلورت مخالفت دادستا با قرار منع ت قیب لادر توسط بازپرس ،پر ند جوت ح
اختالف به دادگا لالح ارساک میگردد .بنابراین ،دادستا بنا بر طبی ت ت قیبی خوی میتواند با
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قرار منع ت قیب لادر مخالفت نماید از این حیث بر امر تحقی نظارت داشته باشد ،ضمن آنکه
دادگا لالح در مقام ح اختالف حادث شد ضمن اتخاذ تصمیم بر امرت قیب

تحقی نی
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نظارت مینماید.
بهطورکلی در هر مورد که بین دادستا

بازپرس اختالف حادث شود رفع اختالف مربوط

به دادگا باشد ،نظر دادگا برای آنوا الزم االتباع است؛ بنابراین ،در این مورد نی  ،نظر دادگا مبنی
بر قاب ت قیب یا غیرقاب ت قیب بود متوم برای الحا دعوی مقامات دادسرا الزماالتباع
است .اگر دادگا  ،نظر بازپرس را مورد قبوک قرار دهد ،دادستا مکلف است کیفرخواست لادر
پر ند را برای رسیدگی به دادگا ارساک کند .اگر نظر دادستا را موجه تشخیص دهد ،بازپرس
مکلف به لد ر قرار منع ت قیب است (منصورآبادی فر غی.)255 :139۶ ،
 .2-2-3-2-2قرار موقوفی تعقیب
برعکس قرار منع ت قیب که قراری ماهوی است ،قرار موقوفی ت قیب قراری شکلی میباشد
ر د به ماهیت موضوع ،لادر میشود .با لد ر قرار موقوفی ت قیب ،ت قیب تحقی
بد
رسیدگی در هر مرحلهای که باشد موقوف میشود .بنا بر ماد  13قانو آیین دادرسی کیفری،
ت قیب امر کیفری که طب قانو شر ع شد است همچنین اجرای مجازات موقوف نمیشود،
مگر در موارد زیر:

الف) فوت متوم یا محکومعلیه؛
) گذشت شاکی یا مدعی خصولی در جرایم قاب گذشت؛
پ) شموک عفو؛
ت) نسخ مجازات قانونی؛
ث) شموک مر ر زما در موارد پی بینیشد در قانو ؛
ج) توبه متوم در موارد پی بینیشد در قانو ؛
چ) اعتبار امر مختومه.
نظر به اینکه قرار موقوفی ت قیب در زمر قرارهای نوایی بازپرس میباشد؛ لذا میبایستی جوت
اهوار نظر به ن د دادستا ارساک گردد .درلورتیکه دادستا با قرار لادر موافقت نماید؛ ج با
اعتراض شاکی خصولی قاب رسیدگی در دادگا لالح نمیباشد .درلورتیکه دادستا با قرار
م بور مخالف بازپرس بر عقید خود الرار نماید؛ پر ند برای ح اختالف به دادگا لالح
ارساک طب تصمیم دادگا عم خواهد شد.
بنابراین دادگا لالح درلورت حد ث اختالف بین بازپرس دادستا یا درلورتیکه قرار
بازپرس مورد تائید دادستا اقع ،لی مورد اعتراض از ناحیه شاکی اقع شد باشد؛ ضمن
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رسیدگی به موضوع تصمیم مقتضی ،هیفه نظارت بر تشریفات قرار لادر نی عود دارمی باشد.
تصمیم دادگا در این خصوص قط ی است ،مگر در مورد قرارهای موقوفی ت قیب در جرایم
مطاب مقررات قاب تجدید نظر است .1در لورت نقض قرار موقوفی ت قیب ،بازپرس مطاب

مقررات لرف نظر از جوتی که علت نقض قرار موقوفی ت قیب است ،به پر ند رسیدگی با
انجام تحقیقات الزم ،تصمیم مقتضی اتخاذ میکند .2در این فرض بازپرس علیرغم نظر ساب خود
مکلف است که دعوا را از نظر ماهوی رسیدگی کند در پایا با توجه به دالی موجود در پر ند
سایر شرایط ا ضاع احواک ،تصمیم ماهوی ی نی قرار منع ت قیب یا جلب به دادرسی لادر
نماید ،مگر اینکه جوت دیگری غیر از جوت ا لیه برای موقوفی ت قیب یا موجبی برای عدم
لالحیت جود داشته باشد (طوماسبی ،139۶ ،ج.)272 :2
 .3-2-3-2-2قرار عدم صالحیت
هرگا مقام قضایی دادسرا اعم از دادستا یا بازپرس که پر ند تحت نظر ا است در هر مرحلهای
اعتقاد به عدم لالحیت داشته باشد از خود نفی لالحیت نمود با ت یین مرجع لالح به اعتبار
لالحیت آ در قالب قرار مشخصی به نام «قرار عدم لالحیت» ابراز عقید مینماید (طوماسبی،
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موضوع بندهای (الف)( ،) ( ،پ)

(ت) ماد ( )302قانو که در لورت تأیید ،این قرارها

 ،139۶ج.)279 :2
اگر قرار عدم لالحیت در مرحله تحقی توسط بازپرس یا دادیار لادر شود ،باید پر ند
فوری ن د دادستا ارساک شود .چنانچه دادستا با قرار عدم لالحیت مواف باشد؛ نظر خود را
بهطور کتبی به بازپرس اعالم پر ند از طری ش به بازپرسی به مرجع لالح ارساک میشود .با
توجه به اینکه قرار عدم لالحیت در این مرحله قاب اعتراض نمیباشد ،به موجب ماد ()2۶7
ق.آ.د.ک ابالغ آ نی ضر ری نیست؛ زیرا قتی پر ند به مرجع لالح ارساک میشود،
علیالقاعد طرفین از ناحیه آ مرجع دعوت بدین سیله از قرار عدم لالحیت مطلع میشوند
(طوماسبی ،139۶ ،ج )278 :2درلورتیکه اختالفی در این خصوص حادث گردد ،ماد 272
بیا میدارد« :در لورت اختالف دادستا بازپرس در لالحیت ،نوع جرم یا مصادی قانونی
آ  ،ح اختالف با دادگا کیفری د است که دادسرا در م یت آ انجام هیفه میکند».

 .1ماد  273قانو آئین دادرسی کیفری
 .2ماد  277قانو آئین دادرسی کیفری
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 .4-2-3-2-2قرارجلب به دادرسی
آخرین اقدام بازپرس در جوت تحقی  ،لد ر قرار جلب به دادرسی میباشد .بند ک ماد 2۶5
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قانو آیین دادرسی کیفری در این زمینه اش ار میدارد« :بازپرس در لورت جرم بود عم
ارتکابی

جود ادله کافی برای انتسا

جرم به متوم ،قرار جلب به دادرسی ...پر ند را فوری

ن د دادستا ارساک میکند .دادستا باید هرف سه ر ز از تاریخ لوک ،پر ند تحقیقات را
مالحظه نظر خود را بهطور کتبی اعالم کند پر ند را ن د بازپرس برگرداند.»...
برخالف ماد  3ق.ت.د.ع.ا در این ماد  ،قرار جلب به دادرسی عنوا شد است که به نظر
میرسد ،عنوا «قرار جلب به دادرسی» درستتر باشد؛ زیرا تا با حکم نوایی دادگا فردی
محکومیت کیفری قط ی پیدا نکند ،اطالق مجرم بر ا نار ا خواهد بود .در هرحاک ،پس از قرار
مجرمیت مرجع تحقی اعالم میکند که دالی کافی برای ارتکا جرم توسط متوم جود داشته
ی شایستة محاکمه در دادگا میباشد .در اقع با لد ر این قرار ،مرجع مذکور اعالم میکند که
جرم مورد ادعا اقع شد متوم مرتکب آ شد است (خالقی.)248 :1388 ،
این قرار نی همانند دیگر قرارهای نوایی اعم از اینکه توسط بازپرس یا دادیار لادر شود،
بایستی به تأیید دادستا برسد .منتوا قرار جلب به دادرسی همانند قرار ترک ت قیب به متوم ابالغ
نمیشود ،از اینر موضوع قاب اعتراض بود آ از جانب متوم نی منتفی میباشد (جوانمرد،
.)273 :1394
درمواردی که نظر بازپرس ،بر توجه اتوام به شخص متوم میباشد ،دادستا بر اساس هیفه
ذاتی خوی که حفظ حقوق عامه میباشد ،بر تحقیقات لورت پذیرفته توسط بازپرس ارزیابی
دالی ابرازی توسط ی ،علیه شخص متوم نظارت داشته که این نظارت نی در راستای اجرای
عدالت با توجه به ال بیطرفی لورت میباشد که بر این اساس میتواند ،با قرار جلب به
دادرسی بازپرس مخالفت نماید.
در لورتیکه دادستا با لد ر قرار جلب به دادرسی مواف باشد ،ح اعتراض برای متوم
شناخته نشد  ،پر ند با لد ر کیفرخواست از جانب دادستا جوت محاکمه لد ر حکم به
دادگا لالح ارساک میشود؛ اما اگر بازپرس دادستا با یکدیگر اختالف عقید داشته باشد به
اینترتیب که یکی عقید به منع یا موقوفی ت قیب دیگری عقید به مجرمیت داشته باشد ،ح
اختالف با دادگا لالحه است (جوانمرد.)273 :1394 ،
بهطورکلی در هر مورد که بین دادستا بازپرس اختالف حادث شود رفع اختالف مربوط
به دادگا باشد ،نظر دادگا برای آنوا الزم االتباع است؛ بنابراین ،در این مورد نی  ،نظر دادگا مبنی
بر قاب ت قیب یا غیرقاب ت قیب بود متوم برای الحا دعوی مقامات دادسرا الزماالتباع
است .اگر دادگا  ،نظر بازپرس را مورد قبوک قرار دهد دادستا مکلف است؛ کیفرخواست لادر
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پر ند را برای رسیدگی به دادگا ارساک کند .اگر نظر دادستا را موجه تشخیص دهد ،بازپرس
مکلف به لد ر قرار منع ت قیب است (منصورآبادی فر غی.)253 :139۶ ،

نحو شایسته ،درجهای بود رسیدگیهای کیفری پی بینی گردید است .به عبارت بوتر ،دادرسی
عادالنه منصفانه ایجا مینماید تا در راستای رعایت حقوق الحا دعوا رسیدگیها با نظارت
توأم باشد .نظارت موجب میگردد که در فرایند رسیدگی ،قضات رسیدگیکنند در رفتار خود با
طرفین دعوی

نی تصمیمات اتخاذی از جانبداری
نمایند

نی توس ه مقرر های کیفری

اتخاذ

نظارت به نوعی رفع اثر از نفض بیطرفی مقام

تصمیم ناعادالنه من غیرح اجتنا
قضایی ساب را موجب میگردد.
نظام دادرسی کیفری ایرا که از نظام دادرسی مختلط یا فرانسوی الوام گرفته است .از الوک
حاکم بر آ  ،تفکی مقام ت قیب تحقی از مقام لادرکنند رأی میباشد .در مرحله تحقیقات
مقدماتی ،مقام ت قیب نی از مقام تحقی منف میباشد .دادستا به عنوا مدعیال موم مقام
ریاست دادسرا ،از ب د هایف ذاتی خوی  ،ت قیب دعا ی را از حیث جنبه عمومی نی حفظ
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بحث و نتیجهگیری
در دادرسیهای کیفری در راستای جلوگیری از خطای انسانی (مقام قضایی) اعماک قوانین به

حقوق افراد جام ه عود دار میباشد ،لکن در دادرسیهای کیفری دارای شأ ت قیبی تحقیقی
قضایی نی میباشد .بدین نحو که در لورت کمبود بازپرس ،دادستا دارای تمام اختیاراتی است
که برای بازپرس م ین شد است .لذا دادیار تحقی که از لحاظ سلسلهمراتب قضایی تابع نظر
دادستا میباشد ،میبایستی قرارهای نوایی لادر توسط ی نی قرار تأمین کیفری منتوی به
بازداشت موقت متوم الداری از ناحیه ی به تائید دادستا برسد؛ بنابراین دادستا در انجام
تحقیقات جمعآ ری دالی لد ر قرارهای نوایی دخالت نظارت دارد .این فرآیند مغایر با
ال بیطرفی مقام رسیدگیکنند نی رسیدگی منصفانه ال تسا ی سالحها در رسیدگیهای
کیفری میباشد.
بازپرس از دیگر مقامات دادسرا میباشدکه تحقیقات مقدماتی تمام جرایم را عود دارمی
باشد .درحالیکه این اختیار بازپرس ،با مواد مت دد قانونی دیگر نقض استقالک بازپرس را در
انجام تحقیقات محد د مینماید ،بدینجوت که قرارهای نوایی بازپرس قرار بازداشت موقت
لادر توسط ی جوت قط یت اجرا بایستی به تأیید موافقت دادستا نی برسد که این امر
مغایر با ال استقالک مرجع تحقی از مرجع ت قیب میباشد .بنابراین ،نمیتوا قائ به شأ ت قیبی
انحصار
شأ تحقیقی بازپرس در دادرسیهای کیفری ایرا در م نای اق ی آ
دادستا
اختیارات آنوا در این موارد باشیم.
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به لحاظ عدم رعایت ال تفکی

مقام ت قیب از تحقی

حد ث اختالف بین دادستا

بازپرس در لد ر قرارها دستورات ،موضوع جوت ح اختالف به دادگا لالح به عنوا مقام
نظارت قضایی بر ت قیب تحقی در نظام دادرسی کیفری ایرا  /نویسندگا  :عبدالرضا منصوری دهبید ،احمد رمضانی ،منصور عطاشنه
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قضایی بیطرف ارساک میگردد که تصمیم ی قاطع بر اساس آ میبایستی اقدام گردد که
دادگا های عمومی اختصالی بر این اساس در مقام رسیدگی به این اختالفات یا اعتراض
لورت پذیرفته توسط الحا دعوی نسبت به قرارهای نوایی یا قرارهای تأمین کیفری منجر به
بازداشت موقت بر امر ت قیب تحقی نظارت مینمایند .بنابراین ،میتوا اینگونه بیا داشت که،
سیستم دادرسی کیفری ایرا مبتنی بر اقناع جدانی مضاعف میباشد ،که عال بر بازپرس،
دادستا نی می بایستی به اقناع جدانی جوت اخذ تصمیم برسد .دادگاهی نی که در مقام
رسیدگی لد ر حکم یا در مقام رسیدگی به اعتراض به قرارهای لادر نسبت به موضوع
رسیدگی مینماید ،نی می بایستی به اقناع جدانی جوت تصمیم مقتضی برسد که این امر مغایر با
ال تسریع در رسیدگیهای کیفری میباشد .بدینجوت که چندین مقام قضایی میبایستی نسبت
به بررسی ادله مدارک اقدام بر این اساس به جمعبندی نتیجهگیری نوایی برسند.
پیشنهادها
 )1نظر به اینکه در نظام دادرسی کیفری ایرا  ،دادستا توأما دارای شأ ت قیبی ،تحقیقی
قضایی میباشد؛ این امر مغایر با فلسفه شأ

جودی دادستا که به عنوا مدعیال موم ایفای

هیفه مینماید ،میباشد .لوذا بایستی قانو گذار نسبت به الالح قانو آئین دادرسی کیفری در
همانند دیوا کیفری بینالمللی اختیارات دادستا را محد د به ت قیب

این خصوص اقدام نمود
جرایم نماید.
 )2دادیارا تحقی با توجه به اینکه از لحاظ سلسلهمراتب در دادسرا در زیر نظر دادستا

مبادرت به ایفای هیفه مینمایند؛ میبایستی تمام دستورات ،تصمیمات نی قرارهای نوایی ی به
تأیید دادستا برسد ،بدین سبب ،این امر مغایر با شأ تحقیقی مقام رسیدگیکنند میباشد .لذا،
قانو گذار می بایستی نسبت به حذف مقام دادیار از نظام دادرسی کیفری اقدام
جرایم را بر عود بازپرس قرار دهد.
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