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 چکيده؛
 چه ا دارد اهیجایگ چه کیفرب رسی گی نرای   در دادسنان که است هاپرسش این به پاسخ دنبال به حاضر م الة

 ق اسب اب گاهجای با ایران کیفرب رسی گی نظاح در دادسنان اخنیارات آیا است؟ مطلوب دادسنان براب اخنیاراقی

 شتت ه بیینق کیفرب رستتی گی نرای   مطلوب الگوب در دادستتنان اخنیارات ا جایگاه ابن ا پژاهش این در دارد؟

 هابهیانن. کرد مطالعه را ایران شتتکلی کیفرب ح وق م رّرات قوانمی مطلوب الگوب شتت اخت پرقو در. استتت

 ا یفربک قع یب به مـ اد بای  اب اخنیارات ا است عمومی دعواب ررف دادسنان که است آن بیانگر پژاهش

 رابب داگانه جایگاهی ایرانق موجودِ کیفرب رستتی گی نرای   در. باشتت  قضتتایی مراجع در عمومی دعواب اقامة

 گاهجای دیگر ررف ار ا عمومی دعواب ررف جایگاه ررنی ار که ابگونه به استتتق شتت ه بی یپیش دادستتنان

 ا بارپرس به رحال قعلیمات ده  ةارائه ا م  ّماقی قـ ی ات بر ک   هنظارت یا قـ یق قاضی شامل قضایی ررفبی

 عمومی عوابد ررف جایگاه با قضایی جایگاه موجود نظم در. است ش ه بی یپیش دادسنان براب قضاییق ضابطان

  اماتم بر یا ده  انجاح را م  ّماقی قـ ی ات حال عین در عمومی م عی که پذیرنت قواننمی ا نیست ستارگار 

 ا مادب  وقح قضمین منهمق دناعی ح وق قضمین براب که است آن ار حاکی قـ یق ننایج. ک   نظارت قـ یق

 جرایم در فربکی قـ ی ات انجاح اخنیارات است الرح کیفرب رسی گی نرای   سالمت قضتمین  ا دی هبزه مع وب

 آنها به حالر قعلیمات ارائة یا م  ّماقی قـ ی ات بر نظارت با مرقبط اخنیارات هم  ین ا 293 مادة موضوع ار غیر

 ا ارجخ دادسرا ساخنار ار بارپرس است ضرارب راسنا این در. شود سپرده ررفبی م امات به ا سلب دادسنان ار

 .ک   اق اح قضایی حورة هم ون ررفبی ساخنارب نظر ریر

 .مقدّماتی تحقيقات کيفری، تعقيب بازپرس، دادستان،واژگان کليدی: 
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 مقدّمه

 ردهسپانـصارب اسنفاده ار ق رت به ساخنار سیاسی  در جوامع داراب ق رت سیاسی که حقّ

ه جرح براب قعیین پاسخ کیفرب یا اجنماعی ب کیفربشودق بع  ار اقوع جرحق نرای   رسی گی می

 ه ا دیهاب منهمق بزهاب عمل ک   که ح وق ا آرادبیاب . این نرای   بای  به گونهجریان می

اسنفاده  قّکه ح ان در نرای   مذکور ابزارهایی قعری  ش ه ریرا ؛برابر قضمین شود رورجامعه به 

ادرست ار ن ة  ا در صورت اسنفاد ک ا پلیسی قفویض می ار رار را به م امات قضاییق اجرایی

هاب ح وقی  . به همین دلیل در نظاحنشوهاب شهران ب ن ض میاین ابزارهاق ح وق ا آرادب

 دارن  کیفرب ن شع الت نظاح  که درمطلوبق ح ادِ اخنیارات نهادهاب قضاییق اجرایی ا پلیسی 

ش ه ل ناشی ار اجراب اخنیارات قعری ها ا خسارات مـنمّشود که آسیباب قعری  میبه گونه

کی یا سوءاسنفاده ار این اخنیارات به ح اقل میزان ممکن قع یل شود.  کیفربدر نرای   ع الت 

دادسنان است که ار ررف جامعه در این  ن ش دارد در نرای   رسی گی کیفرب کهی یار نهادها

ت دارد ارقباط اساسی با اقن ار دال کیفربآیین دادرسی » :معن  ن برخی ک  . نرای   م اخله می

 حقّ قکیفربک  . قواع  آیین دادرسی ا قواع  آن اخنیارات دالت در برابر مردح را مـ اد می

بلکه در  قیاننهتانـصارب دالت در اسنفاده ار ق رت را نه ق ها در ارقباط با بزهکاران مـکومیّ

ون که آماج اق اماقی چون بارداشتق قـ یقق قوقی  ا نظارت مخابراقی قرار ارقباط با انراد مظ 

دموکراسی  اسنان ارد س جش میزان کیفربک  . ار این م ظر آیین دادرسی ان  نیز ق ظیم میگرننه

 (.Wyngaert, 1993: i)« در جامعه ه ف است

 . نرای   رسی گی کیفرب هسن ت ار جامعهق سه سهام ار دی هق منهم ا دادسنان به ررنیّبزه

 منهم نردب است که شود.میضرر مادبق جسمی یا مع وب  مّلاقوع جرح منـ ةدی ه در ننیجبزه

دادسنان  .گ اه یا گ اهکار ش اخنه شودامارات یا دالیل ا باقی علیه اا اقامه ش ه ا امکان دارد بی

ک  . ابزارها ا یب جرح را آغار مینظم عمومیق قع  ةنردب است که ار ررف جامعه براب اعاد

د بای  به شوبه هر یو ار اصـاب جرح قفویض می کیفرباخنیاراقی که در نرای   رسی گی 
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ح وق ررنین دیگر  رابضرارت قضمین ح وق همان ررف بوده ا ب اب باش  که در ح ّگونه

 ضررب ن اشنه باش .

ع آن جامعه ا م ان ةدسنان به ع وان نمای  شود جایگاه ا اخنیارات داقالش می پژاهشدر این 

ه ا به ش اخت جایگا نخست قسمتدر  قشود. براب همین م ظور بررسی کیفربدر رسی گی 

قالش  تقسمشود. در این پرداخنه می کیفربعلمی نرای   ع الت  الگوباخنیارات دادسنان در 

قرسیم  کیفربمطلوب براب جایگاه ا اخنیارات دادسنان در نرای   ع الت  الگوبشود یو می

 بررسیقرسیمی  الگوبدر پرقو  8263رات آیین دادرسی کیفرب ح م رّداّ قسمتشود. در 

قبیین  ابموجودِ ایرانق  کیفربت جایگاه ا اخنیارات دادسنان در نرای   ع الت   قا اضعیّنشومی

 ه شود.اضع مطلوب به آرمون گذارد

 جايگاه و اختيارات دادستان در فرايند عدالت کيفری در الگوی مطلوب .2
مطلوب براب قع یب دعواب عمومیق ضرارب است ابن ا جایگاه دادسنان  الگوببه م ظور قرسیم 

 ا در ادامه اخنیارات اب در این جایگاه قبیین شود.

 جايگاه دادستان در فرايند عدالت کيفری .2-2
معیّن یا جامعه را ن ض ک  . جامعه  یقوان  بر حسب مورد ح وق شخصکه میاب است جرح ااقعه

انگارب ا براب هاب ب یادین شهران ب ا اجنماعیق برخی رننارها را جرحبراب حمایت ار اررش

ک  . مجارات بزهکار با ه ف اجراب ع الت یا باردارن گی عمومی ا آنها مجارات قعیین می

ست. ت اب انیل به این اه اف مسنلزح دسنگیرب مرقکب ا مـکومیّ ؛شودمی ءخصوصی اجرا

که همة جرایم کش ق همة مرقکبان جرح دسنگیر ا همة دسنگیرش گان  است قجربه نشان داده

ناً به ماهیّ ای مسن یم ن ارن  ةدی برخی جرایم بزه ریراشون ؛ به ع وان مرقکب جرح ش اسایی نمی

دگی یا قرس ار مصالح خانوا ردی گان ب ابکه قابل کش  نیسن   یا بزهیاب   اب ارقکاب میگونه
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 این امر موجب ش ه 8.ک   قضایی گزارش نمی-دی گی خود را به مراجع پلیسیمرقکبق بزه

نهادب قـت ع وان دادسنان با رسالت قع یب منهم ا اح اق ح وق جامعه ایجاد شود.  است که

بسیارب ار نواقص ناشی ار ع ح کش  جرح ا قع یب منهمان را  قوان می یسیس نهاد دادسنانأق

ارد اب که امکان دبه گونه قایجاد ک   را قوان  مشکل دیگربمیاین امر  در م ابلق .رنع ک  

گ اه هسن   به ع وان منهم اارد نرای   ع الت منعاقب اقوع یو جرح برخی انراد که در ااقع بی

فر کیبی قب ابراین .هاب شهران ب مـراح شون ار ح وق ا آرادبت شون  ا در این م ّ کیفرب

ش ه در نرای   ع الت قعری  ةمان ن مرقکبان جرح ا مجارات یا اِعمال ابزارهاب مـ ادک   

ناکردگانق به یو میزان براب نظم جامعه یا ح وق شهران ب مضر است. با این علیه بزه کیفرب

همانق قع یب من باقوان  ای که می جهتسیس نهاد دادسنان ار أقعی بود که قوان م ّمی قاص 

که  جهتار این  امّا این نهاد .باردارن گی عمومی ا خصوصی را قضمین ک  ق مطلوب است

 ق سلب یا مـ اد ک  قان که به اشنباه منهم ش ه را هاب برخی شهران انقوان  ح وق ا آرادبمی

 نهاد دادسنان چه جایگاهی این است کهشود مطرم می میانن که در ای پرسشیقابل ن   است. 

ر ب انزاننظم عمومی ا منضمّن ح وق جامعه استق یا  ةدارد؟ آیا نمای   کیفربع الت  نظاح در

 دان  به اشنباه دسنگیر ش ه دناع ک  ؟قوان  ار ح وق منهمی که میآن می

ی نجامعه ا نظم عمومی نرض شودق جایگاه ام یّ ةاگر دادسنان به ع وان نمای   گفتقوان می

ن ح وق شهران ب نرض شودق ع الت ا منضمّ ةادارب اب ا اگر به ع وان نمای  -ا اجرایی

                                                             
ت دی گان خشوندی گی در آن پایین است. بزه. خشونت خانگی علیه بانوان ار جمله مواردب است که نرخ گزارش بزه8

یا م اح  دی گی خود را به پلیسخانگی به دلیل قرس ار مرقکبق اابسنگی اقنصادبق ع ح آگاهی ار م ررات ح وقی ا ... بزه

هاب ح وقی این مسئله را ار شمار جرایم ک   . این موضوع باعق ش ه است که برخی نظاحقع یب دعواب عمومی گزارش نمی

عمومی قل ی ک    ا اخنیارات اننراقی را در کش  ا قع یب -قابل گذشت خارج کرده ا آن را به ع وان یو مسئلة اجنماعی

 ه رسمیّت بش اس   )براب آگاهی بیشنر ب گری  به:  سجادبق لیال؛ انراسیابیقاین مسئلة اجنماعی در م رّرات ح وق شکلی ب

هاب پلیس به خشونت خانگی علیه بانوان )مطالعه قطبی ی سیاست ج ایی ایران ا کانادا(ق نصل امه مطالعات پاسخ(. »8262علیق )

 (.94ق ر 89المللی پلیسق شماره بین
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 پرسشن شود. در پاسخ به ایرنگ میپر کیفربع الت  نظاح قضایی اب درجایگاه قضایی یا شبه

خ قوان چ ین پاسنان مطلوب استق میهاب ادارب یا قضایی براب دادسیو ار جایگاه که ک اح

ارب ضرارب است دادسنان جایگاه اد کیفربه به ق سیم ارای  در نرای   ع الت داد که با قوجّ

 سهیم است ا ار ررف کیفربت ار جامعه در نرای   ع الت دادسنان به ررنیّ ریرا 8 ؛داشنه باش

ه به دلیل ای ک قار همین را ک  .میمی دعواب عمو ةبه اقام اق اح مین نظم عمومیأجامعه با ه ف ق

ودن آن ررف بررف دعواب عمومی است ا جایگاه قضایی مسنلزح بی کیفربدر نرای   ع الت 

ق در یفربکع الت  نظاح قوان  جایگاه قضایی داشنه باش . جایگاه دادسنان دراستق دادسنان نمی

هاب اب که در نظاحبه گونه قمنفاات استژرم ی -هاب ح وق رامیهاب ح وق عُرنی ا نظاحنظاح

قالش  اه است ة مجریّقر است ا دادسنان بخشی ار قوّح وق عُرنی ن ش اجرایی دادسنان پُررنگ

ژرم ی بر حسب -هاب رامیدر نظاح امّا .ه حفظ شوداین نهاد در این قوّ لشود اسن الل عممی

(. به 1قا: ه یا قضائیه باش  )هامیلنُنق بیمجریّ ةاننخاب کشورها ممکن است دادسنان بخشی ار قوّ

 ةع وان مثال در نظاح ح وقی نرانسه دادسنان بخشی ار ارارت دادگسنرب است ا در عین حال پای

در نظاح ح وقی انگلسنان م یر قع یب ]دادسنانض بخشی ار ارارت کشورق در  3.قضایی دارد

 ة( ا در ایران بخشی ار قو82ّ: 8217ق آمریکا دادسنان بخشی ار ارارت دادگسنرب )کوشکی

مجریه یا  ةه داشت که اابسنگی ادارب داسنان به قوّقضائیه است ا پایة قضایی دارد. البنه بای  قوجّ

  دادسنان . بر همین اساس قکالیمنفاات استظاح سیاسی پارلمانی یا ریاسنی قضائیه بر حسب ن

رح قع یب ج مسئول ها به ع وان م احک   ا در برخی نظاحهاب ح وقی مخنل  نرق میدر نظاح

بر قکلی  قع یب جرحق قکالی  دیگرب به دادسنان  انزانشود ا در برخی دیگر ش اخنه می

                                                             
نان ش ة قفکیو قوا در ق رت سیاسی است. دادسرای   ع الت کیفرب الگوب کوچورس  ق سیم ارای  در ن. به نظر می8

 شود. قر میادارب دادسنان پررنگ-دالت در اقامة دعااب براب جامعه است. در این صورت ن ش اجرایی ةنمای  

سنرب له مراقب ارارت دادگدر نرانسه اعضاب نهاد دادسرا قـت م یریّت ا ک نرل اریر دادگسنرب هسن  ق یع ی در سلس. »3

قضات ایسناده بع  ار کسب نظر مشورقی شوراب عالی قضات ا ار رریق رئیس جمهور  8611دسامبر  33قرار دارن . ربق قانون 

 (.71-74: 8217)کوشکیق « شون ها همان   اسنان اران قوسط هیئت اریران اننخاب میهاب اسنانشون  ا دادسناناننخاب می
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هاب ماییراه  ةمقضایی دارن . در پاراگراف پ جم م  ّت قضایی یا شبهشود که ماهیّقفویض می

 یم امات قع یب جرح ن ش» است: ش ه چ ین م رّر 8669ب مرقبط با ن ش م اح قع یب جرح مصوّ

م صفانه ا برابر ا حمایت  کیفربا ه ف آنها کمو به ع الت  (...)مهم در اجراب ع الت دارن  

شودق می اسن باط ابقوصیهبیان  ةار این شیو که گونه است. همان« بال جرح ر ار شهران ان در قؤم

دار است ا در این مسیر بای  ب ان قبعیض ا را عه ه« اجراب ع الت»م اح قع یب جرح ن ش 

ی در مواردب که م امات دالنی ا رسمی علیه شهران ان مرقکب جرمی شون ق جانب ارب حنّ

ظور رس  م الشمول استق به نظر میع الت مبهم ا عاح ةهرچ   ااژ. باش   به قع یب جرح مکلّ

داشنه باش ق  قضاییار اجراب ع الت این نیست که دادسنان بای  جایگاه قضایی یا شبه نامهقوصیه

هاب خود جانب ارب ن اشنه ا به صورت عادالنه ا بلکه به این مع ا است که در اجراب ن ش

را مورد قع یب قرار ده ق ب ان ای که ار حزبق دی گاه سیاسی یا  یاننهارقکابررف جرایم بی

 ست:ا بیان ش هچ ین ح این س   سوّ ةقوصی ه جانب ارب ک  . در ة مجریه یا م  ّم انع ادارب قوّ

ت ها شأن ا م زلنمای  گان اصلی اجراب ع الت هسن   ا بای  در قماح رمان م امات قع یب جرحْ»

گونه که در  (. همان8669 قمرقبط با م امات قع یب جرح هابقوصیه« )ایت ک   خود را رع ةحرن

 هها ا ممانعت ار اسنب ادق اصل قفکیو قوا ببراب قضمین آرادب»کشور -ساخنار سیاسی دالت

نیز ضرارب است در  کیفرب(ق در نظاح ع الت 249: 8217)بشیریه « ت ش اخنه ش ه استرسمیّ

ضایی ا هاب قهاب ررنین دعواق اصل قفکیو قکالی  ا جایگاهرادبراسناب قضمین ح وق ا آ

ایی ار هاب قضت ش اخنه شود ا به میزان ممکن اسن الل جایگاهرسمیّ ررنین دعوا بهار اجرایی 

ربق هاب کیفدر دادرسی» :آیین دادرسی کیفرب معن  ن  اسنادانررنین دعوا قضمین شود. 

« ده دارد ا به ناح جامعه جرایم را قـت قع یب قرار میدادسنان حکم اکیل جماعت را 

ای   که دادسنان در نر گفتقوان می گفنهپیشمطالب اانگهیق نظر به (. 14: 8274 ق)آخون ب
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ایم به گذر قع یب جرره  به قضمین م انع جامعه ار جایگاه اجرایی دارد ا مکلّ کیفربع الت 

  8.ررف استصورت مسن ل ا بی

قوان  مطرم شود این است که آیا دادسنان در جایگاه دناع ار ح وق یگرب که مید پرسش

گ اهی منهم دارد ار ح وق اب دناع ک  ؟ برخی قوان  در مواردب که اعن اد به بیجامعه می

دادسنان عالاه بر حمایت ار م انع عمومی رسالت حمایت ار ح وق منهم » :معن  ن  پژاهشگران

(. هرچ   این دی گاه در راهر مطلوب ا 4: 8217 ق)کوشکی« دار استنیز عه هدی ه را ا بزه

 هک قوان اننظار داشتک   این است که چگونه میذهن خطور می بهکه  پرسشیم بول استق 

ررف دعواب عمومی ار ح وق منهم نیز دناع ک  ؟ ممکن است این پاسخ بیان  به ع واندادسنان 

 یفربکگ اهی اب ابزارهایی در نرای   ع الت شود که براب قضمین ح وق منهم ا امکان ا بات بی

برد. گ اهی خود بهره بقوان  ار آنها در راسناب ا بات ادعاب بیکه منهم می ان بی ی ش هپیش

قوان این پاسخ را مطرم کرد که ع ح پایب  ب به قفکیو جایگاه م عی عمومیق می قهم  ین

بار  یفربکآمیز ا اننراقی در ع الت م عی خصوصی ا منهم ار یک یگر راه را براب رننار قبعیض

قوان  گسنرة اخنیارات نهاد را انزایش ده  ا ار این ها در یو نهاد میک   ا قجمیع جایگاهمی

ذ در امکان اِعمال نفو با اب کهبه گونه ؛ح وق ررنین دعوا ا نظم عمومی مضر باش  رابگذر بره

جرایم شغلی در این نرای   ا انـراف جریان دعواب احنمال ارقکاب ق کیفربنرای   ع الت 

                                                             
ابطان قضایی قضایی )رئیس ضدالت( ا شبه ةسیاسی )عضو کابی  ةاح ح وقی انگلسنان ا الز دادسنان کل ن ش داگان. در نظ8

ک   خ مات قع یب پادشاهی نظارت می ة(. دادسنان کل انگلسنان ا الز بر اق امات ادار41: 8669پادشاهی( را دارد )سُرناراژهق 

ه ام یّت قوان  اِعمال نفوذ ک   مگر در مواردب کک   گان نمین کل بر اق امات قع یبا در برابر پارلمان پاسخگو است. دادسنا

رین دادسنان نیار داشنه باش  . این موضوع در دکن ةملّی در میان باش  یا براب قع اد ان کی ار جرایمی که قع یب آنها به اجار

 وان هاب ح وقی دادسنان کل به عهم مخلوط شون  ا ن شانگلسنان به رسمیّت ش اخنه ش ه است که این دا ن ش نبای  با 

نان خ مات پادشاهی نهادب است براب قع یب کیفرب در انگلس ةضابط پادشاهی نبای  قـت قأ یر مالحظات سیاسی باش . ادار

 ا سایر نهادهاب هاب الرح به پلیسراه مایی ةاصلی آن ارائ ةشود. اریفهاب عمومی اداره میا الز که قوسط م یر قع یب

قـ یق در رول قـ ی ات کیفرب است که مشخّص شود آیا قـ ی ات بع ب ا قع یب کیفرب در دادگاه ج ـه یا ج ایی علیه 

 مظ ون انجاح شود یا خیر؟
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ر برخی شود که داسنـکاح این دی گاه با بیان این مطلب قع یل می امّا .شودعمومی بیشنر می

لت ش ه در ع اقوان  ار ابزارهاب دناعی قعری هم به دلیل ناقوانی مالیق علمی ا ... نمیموارد من

ک  . آیا در  گ اه بودن  ابتدر نرض بی را گ اهی خودقوان  بیبه خوبی بهره ببرد ا نمی کیفرب

ه بک   که دادسنان بنوان  در مواردب که مین ح وق جامعه ایجاب نمیأاین مورد رسالت ق

به  ؛ نراهم ک  کیفربار قی اب  هاب ع الت  را گ اهی منهم معن   استق اسباب آرادب اببی

ای ی قر برگ اهی منهمق اب نیز عضوب ار جامعه است که ب اکه در نرض بی جهتار این  ایژه

هایش ن اب نظم عمومی ش ه ا مساع ت ا معاض ت به اب ار سوب جامعه ا ح وق ا آرادب

 ه ع وان م انع ح وق جامعهق ضرارب است. دادسنان ب

دادسرا که  .8دخالت دارن :  کیفربدر نظاح ح وق شکلی نرانسه سه مرجع در نرای   ع الت »

 .2ک  ؛ گردآارب می را ا بات ةمرجع قضایی قـ یق که ادل .3ان ارد؛ دادرسی را به جریان می

ین نظاح ح وقی به م ظور قضمین اصل (. در ا8271 ق)الرگیه« ک  دادگاه که حکم صادر می

بارپرسی موضوع اق امات بارپرس قرار  ةبرائت ا ح وق دناعی اشخارق نردب که در مرحل

رنی رنی ا برچسبشود قا ار میزان انگنامی ه می« شخص قـت بررسی قرارگرننه»گیرد می

ار بارپرسی گ اهک ةاق امات بارپرس بر این شخص کاسنه شود. در صورقی که نرد در مرحل

 هابیهقوصشود. در شود ا ع وان منهم بر اب بار میرسی گی دادگاه می ةش اخنه شودق اارد مرحل

براب  8«مظ ون»نیز ار ع وان  8669ب پیشگیرب ار جرح ا درمان بزهکاران مصوّ ةهشنمین گ گر

 هابوصیهقنردب اسنفاده ش ه که موضوع اق امات م اح قع یب جرح یا پلیس قرار گرننه است )

رس  در صورقی که دادسنان اعن اد به (. به نظر می89 ةقوصی: 8669مرقبط با م امات قع یب جرح 

ا    ک گ اهی مظ ونق نرد قـت بررسی یا منهم داشنه باش ق بای  بنوان  ار ح وق اب دناعبی

ر صورقی د به ایژه ؛نراهم ک   کیفربش ه در ع الت ار قی اب  هاب قعری  را اسباب آرادب اب

« مظ ون»گ اهی باش  که در این مرحله احنمال بی« مظ ون»یا « قـت بررسی»که شخص در مرحلة 

                                                             
1. Suspect 
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ردن کدادسنان براب رها  ةاست ا ضرارت م اخل« منهم»گ اهی به مراقب بیشنر ار احنمال بی

در این  گ اهی شخص معن   استقدر مواردب که به بی کیفربشخص ار قی اب  هاب ع الت 

 قسو استمه کیفربع الت  نظاح شود. این رایکرد با جایگاه دادسنان دربیشنر احساس میمرحله 

ان اب که قـت ع وناکردهده  بزهاب که اجراب ع الت ا قضمین م انع جامعه اجاره نمیبه گونه

مظ ون یا منهم قـت قع یب قرار گرننهق مشمول ابزارهاب مـ ادک   ه یا سالب آرادب معیّن در 

م اح » :داردمرقبط با ن ش م امات قع یب جرح بیان می 89 شمارة ةقوصی. باش  کیفربع الت 

ه بر اساس ک ک   اجن اب علیه مظ ون ابار اسنفاده ار دالیل ا باقی یا   استقع یب جرح مکلّ

نار این رن .ان هاب غیرمجار به دست آم هل به راشدان  یا معن   است با قوسّدالیل مع ول می

در مورد شک جه یا رننارهاب خشنق  به ایژه 8؛خود ن ض ناحش ح وق بشرب مظ ون است

را ار  اهدادگ بای  یا .هاب ناحش ح وق بشربغیرانسانی یا خوارک   ه یا مجارات یا سایر ن ض

براب قضمین حضور این انراد نزد دادگاه انجاح  را اق امات الرح ةاین موضوع آگاه ک   ا کلی

 «.ده 

ق بر حسب فربکیجایگاه دادسنان در رسی گی  که شودمالحظه می گفنهپیشه به موارد با قوجّ

ا یق قضایی یقوان  جایگاه اجراینظاح سیاسی هر کشور منفاات است ا بر حسب مورد می

مجریه  ةقضایی داشنه باش . در کشورهایی که نظاح سیاسی ریاسنی دارن ق دادسنان بخشی ار قوّشبه

ه قضائیه یا مجری ةبر حسب مورد بخشی ار قوّاست ا در کشورهایی که نظاح پارلمانی دارن ق 

رح ار اسن الل قع یب ج ققضائیه است ةقوّ ارای  هایی که قع یب جرح بخشی اراست. در نظاح

شود ا در عین حال این قه ی  اجود دارد که منعاقب سسات دالنی بهنر قضمین میؤسایر م

ب جرح قضایی به م امات قع یقضائیهق اخنیارات قضایی یا شبه ةگیرب قع یب جرح در قوّجاب

یرب آن ار  یرپذأمجریه است احنمال ق ةهایی که قع یب جرح بخشی ار قوّقفویض شود. در نظاح

                                                             
در این قوصیه به صورت غیرمسن یم حاکی ار این است که شخص موضوع اق امات « ح وق بشرب مظ ون». اسنفاده ار عبارت 8

پلیس ا دادسنان ه ور عضوب ار جامعه است ا ار ح وق بشر یا ح وق شهران ب برخوردار است. بع  ار ای که در پایان 

 شود. شود ا ار ح وق منهم برخوردار میمی قـ ی ات قضایی شخص گ اهکار ش اخنه شودق منهم قل ی
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ر است ا براب پیشگیرب ار این قه ی  قالش سسات دالت ا معادالت سیاسی منصوّؤسایر م

ارب   ا اننخاب ا برک نرات موضوعه معیّن شوشود اخنیارات م امات قع یب در قوانین ا م رّمی

بودن  یدر نظاح م نض به ایژهرات ح وقی خار باش . این موضوع م امات قع یب جرح قابع م رّ

هاب ح وقی ا این نظاح ضرارب است مکانیسم در ؛خار برخوردار است ینقع یب ار اهمیّ

در  . ناجرایی براب پیشگیرب ار اِعمال نفوذ دالت ا احزاب سیاسی در قع یب جرایم ایجاد شو

هر حالق ه ف ار قع یب دعواب عمومیق اجراب ع التق دناع ار ح وق جامعه ا قضمین نظم 

. در این مسیر دادسنان در صورقی که احرار ک   شخص قـت بررسیق مظ ون یا عمومی است

رننهق موران پلیس یا مراجع قـ یق قرار گأمنهمق به اشنباه منهم ش ه یا آماج رننارهاب غیرقانونی م

براب قع یب م امات پلیس ا  را   است براب قضمین ح وق مظ ون یا منهم اق امات الرحمکلّ

ه ق در ادامه بکیفربع الت  نظاح مراجع قـ یق انجاح ده . پس ار ش اخت جایگاه دادسنان در

 شود. اخنیارات دادسنان در این نرای   پرداخنه می

 اختيارات دادستان در فرايند رسيدگی کيفری .2-1
ا مجریه باش  ق قضائیه ی ةار قوّ گونه که بیان ش  م امات قع یب جرح من اسب با ای که بخشی همان

 چ انکه .جایگاه منفااقی دارن . اخنیارات م امات قع یب جرح بر حسب جایگاه آنها منفاات است

که دادسنان جایگاه اجرایی داردق اخنیارات آن مـ اد به قع یب جرح  ابهاب ح وقیدر نظاح

قضائیه جاب گرننهق اخنیارات آن بر حسب میزان  ةهایی که دادسنان در قوّدر نظاح امّا قاست

  به ح وق هاب م یّدر نظاح در ااقعقهاب شهران ب منفاات است. پایب  ب به ح وق ا آرادب

را ا هاب اقن ارگالی در نظاح قشهران ب اخنیارات م اح قع یب جرح مـ اد به قع یب جرح است

ات این نهاد شود ا اخنیاریز به این م اح قفویض میقضایی نکار اخنیارات قضایی یا شبهمـانظه
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شود این است که در که در این مبـق مطرم می پرسشی 8.یاب انزایش می قنیداراب رسالت ام یّ

  جرح را قوان کشمطلوب م اح قع یب جرح بای  چه اخنیاراقی داشنه باش ؟ آیا می الگوبیو 

ر گسنرة را د کیفربقوان قـ ی ات رار داد؟ آیا میدر گسنرة اخنیارات ا قکالی  دادسنان ق

ر قرار نظقوان  انراد مظ ون به ارقکاب جرح را قـتقرار داد؟ آیا دادسنان می این م احاخنیارات 

مین کیفرب صادر ک  ؟ آیا أده  یا به م ظور قضمین حضور مظ ون در مرجع قضایی قرار ق

 قوان  بر پلیس نظارت یا ریاست داشنه باش ؟ دادسنان می

قوان ادعا کرد که اخنیارات دادسنان در قع یب جرح بای  به می هاپرسشدر پاسخ به این 

 وق ح رابمیزانی باش  که بنوان  ح وق جامعه ا نظم عمومی را قضمین ک   ا در عین حال ب

هام اران دی هق یکی ار سدر ک ار منهم ا بزه ه به ای که جامعهسایر اصـاب دعوا مضر نباش . با قوجّ

استق اخنیارات دادسنان در م اح دناع ار ح وق جامعه نبای  ار میزان ضرارب  کیفربع الت 

قفویض اخنیارات بیش ار ح  به دادسنان به ن ض ح وق سایر اصـاب دعوا  ریرابیشنر باش ؛ 

 شود.نه میشود. در ادامه به هریو ار این موارد پرداخم جر می

 تواند اختيار کشف جرم را داشته باشد؟آيا دادستان می .2-1-2

یا « کش »ابن ا بهنر است مفهوح کش  جرح قبیین شود. در نره گ معاصر هزاره عبارت 

«Detection » به مع اب پی ا کردنق یانننق ش اساییق قشخیص ا آشکارسارب بیان ش ه است

(. کش  جرح به مع اب یاننن یا پی ا کردن جرح است ا کاش  261: 3992 قش اس ا همکاران)حق

وسط راق بر حسب ای که جرح ق ک  . ار اینبار جرح را پی ا می نخسنینجرح کسی است که براب 

 ا قوان  یو شهران  عادبق م اح رسمی اداربق پلیسشودق کاش  جرح میچه کسی پی ا می

خاصی  قوان  نرد یا نهادشود این است که آیا قانونگذار میمی که مطرم پرسشیدادسنان باش . 

                                                             
هاب بزرگ سیاست (. نظاح8262رب دلماسق )کار ب گری  به: مارقیق می. براب آگاهی ار سیاست ج ایی اقن ارگرا ا مـانظه8

یق ال ین؛ انراستتیابیق علحستتین نجفی ابرن آبادبق چاپ داّحق اننشتتارات میزان؛ قیاستتیق جاللعلی ةستتیاستتت ج اییق قرجم

 .81 ةالمللی پلیسق شمارق نصل امه مطالعات بین«کار ا رادیکالب  ب سیاست ج ایی به لیبرالق مـانظهم ل(. »8262)
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ای  چه نهاد یا شخصی ب پاسخرا مسئول کش  جرح قعیین ک   ا در صورت مثبت بودن این 

 دار باش ؟ پلیس یا دادسرا؟ رسمی کش  جرح را عه ه لیّتمسئو

ها است  گی مجاراتکه کش  جرح یکی ار ع اصر ب یادین باردارن گفتقوان در پاسخ می

 ان مجارات ب یاننهارقکابا در صورقی که مکانیسم کش  جرح کارکرد ن اشنه باش  جرایم 

 ده  . ارخود را ار دست می ةها آ ار پیشگیرانمان   ا باردارن گی ا ق رت ارعابی مجاراتمی

ا را هباردارن گی مجارات ریرا ققعیین نهاد قخصصی براب کش  جرح ضرارب است قرا این

در جوامعی که شهران ان ارقبارات  به ایژهقوان به صالح ی  ا عملکرد شهران ان رها کردق نمی

سخ به ک   . در پارا به نهادهاب رسمی گزارش نمی یاننهارقکابدارن  ا جرایم  اباب قوبشبکه

هاب اجنماعی حضور بای  در مـیطنهاد کش  جرح  نخستق عی بود کهقوان م ّح میداّ پرسش

در  به ایژه ؛براب کش  جرح داشنه باش  را هاب الرحصبای  قخصّ قحاب داشنه باش  ا داّگسنرده

پزشکی ا جرایم سایبرب که کش  آنها به دانش -جرایمی مثل جرایم اقنصادبق جرایم درمانی

رح نهاد پلیس ادارب را براب کش  جرس  به سه دلیل بنوان ص خار نیار دارد. به نظر میا قخصّ

جرح  ع براب کش هاب من وّها ا مکانم اسب دانست: نخست ای که گسنردگی این نهاد در رمان

سرا( کارک ان نهاد قع یب جرح )داد ریراسریع براب دسنگیرب منهم مطلوب است؛  ةا امکان م اخل

ر هاب اجنماعی مخنل  حاضدر مـیط قوان  ت الرح را ن ارن  ا نمیبه لـات گسنردگی مطلوبیّ

رایی در گصکه قخصّاست  ح اینا به کش  جرح ا دسنگیرب منهم بپردارن . دلیل داّ باش  

هاب صآن داراب قخصّ مسئولک   که نهاد با رهور جرایم نوین ایجاب می به ایژهکش  جرح 

 نهیانارقکابا جرایم  شود الرح باش  ا بنوان  در ح اقل رمان ممکن در مکان مورد نظر حاضر

را کش  ک  . به عبارت بهنر در برخی جرایمق صِرف حضور گسنرده در رمان ا مکان براب 

  قا  هاب الرح موجود باشصکش  جرح کانی نیست ا الرح است در ک ار حضور نیزیکی قخصّ

ص ده . خیصی خود بنوان  اقوع جرح را قشکش  جرح با اسنفاده ار علم ا دانش قخصّ مسئول

قوان  اقوع جرایم در بورس را قشخیص ده  ص نمییو انسر پلیس عادب ا غیرمنخصّ در ااقعق
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که به هر  ح این استنای ه است. دلیل سوّنظر بی ا حضور نیزیکی یا سایبرب اب در مـیط مورد

نظار نقوان ا ق به همان میزان مینق سیم شو کیفربمیزان ارای  ا اخنیارات در نظاح ع الت 

حفظ شود ا احنمال اِعمال نفوذ ا م اخله غیرمجار در  کیفربع الت  نظاح داشت که سالمت

ر اِعمال قر ااِعمال نفوذ به دا نهاد به مراقب سخت ریراکاهش یاب ؛  کیفربدهی به ع الت سَمت

 8کش  جرح به نهاد پلیس ادارب ا اریفه قع یب جرح ةنفوذ به یو نهاد است ا بهنر است اریف

 به نهاد دادسرا ااگذار شود.

 تواند اختيار انجام تحقيقات کيفری را داشته باشد؟آيا دادستان می .2-1-1
ه شود که دادسنان در نرای   در خصور اخنیارات قـ یق جرح الرح است به این موضوع قوجّ

ررف دعواب عمومی است ا به نمای  گی ار جامعه براب دناع ار م انع عمومی ا  کیفربع الت 

قوان   اق امات مرقبط با اب می ةک  . دادسنان یا کارک ان ریر مجموعاجراب ع الت م اخله می

صات شهودق گردآارب ابزارهاب جرحق ن ا باقی جرح مشهودق  بت مشخّیگردآارب ادله یا قرا

ات ررا به نمای  گی ار جامعه ا در اجراب م رّ جز ای هاقـ ی ات ضرارب در صـ ة جرح مشهود ا 

ش ه ا مظ ون را به مرجع قضایی قـویل ده  ق الی اخنیار قانونی انجاح ده   ا ادلة گردآارب

 یایگاهشود که جوسط م امی انجاح میانجاح قـ ی ات قضایی را ن ارن ؛ ریرا اصوالً قـ ی ات ق

 یفربکررف بودن نیست. دادسنان در نرای   ع الت اص  بی دارابررف دارد ا دادسنان بی

دغ غة دناع ار نظم ا م انع عمومی را دارد ا این امر مانع ار آن است که بنوان  قـ ی ات را انجاح 

والً ررنی م اح قـ یق است ا اصنلزح بیناکردهق مسده . قـ یق براب قشخیص بزهکار ار بزه

ر کرد که ررف دعواب عمومی بنوان  اق امات مرقبط با قـ ی ات را انجاح ده . قوان قصوّنمی

                                                             
اسنفاده ش ه است؛ ریرا در ع الت « قع یب جرح»ار عبارت  8263یو آیین دادرسی کیفرب  ة. در این م اله برخالف ماد8

ار ارقکاب جرح مورد قع یب قر ةااسطگیرد ا منهم نیز بهکیفرب جرح موضوعیّت دارد ا همیشه جرح مورد قع یب قرار می

د که جرح کش  ش ه ا منهم ش اسایی نش ه یا منهم گیرد. ار این راق منهم نسبت به جرح اهمیّت نرعی دارد. در برخی موارمی

 گیرد.ش ه منوارب استق قا رمان شمول مرار رمان بار هم جرح مورد قع یب قرار میش اسایی
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 ظاحنشوراب اراپا در خصور ن ش دادسنان در  هابقوصیهالمللی ا ار جمله ای که در اس اد بین

اسن الل دادسنان یا م اح قع یب جرح ررنی ا براب قضمین بی 3999ب مصوّ کیفربع الت 

 ةهایی براب کشورهاب عضو ارائه ش هق در راسناب قضمین اسن الل عملکرد دادسنان ار قوّقوصیه

 مجریه ا احزاب سیاسی ا ع ح جانب ارب ار ررنین دعواب ج ایی در قع یب جرح است. 

بیان  3999ب مصوّ فربکینامة شوراب اراپا در خصور ن ش دادسنان در نظاح ع الت قوصیه

قوسط  یفربکک   یا قـ ی ات در کشورهایی که پلیس قـت ریاست دادسنان کار می که داردمی

 ر براب قضمین ص ار ؤشودق بای  ابزارهاب مدادسنان یا قـت نظارت دادسنان انجاح می

ارقباط با  هاب سیاست ج اییق ابزارهاب الرح درتلویّاهاب مرقبط با اجراب ادسنورالعمل

ل ارائه ق ارالعات قابکیفربت قـ ی ات گردآارب ادلة ا بات جرحق کارک ان مورد نیارق رول م ّ

ی رات قانوناجراهاب ن ض م رّبه م اح قع یب عمومی ا امکان ارریابیق ک نرل ا اِعمال ضمانت

یب م اح قع  (. در کشورهایی که پلیس به صورت مسن ل ار86قوصیة  ق33نراهم باش   )پاراگراف 

راب برا  ر ؤدارد که دالت بای  ابزارهاب مبیان می ق هانامه ک  ق این قوصیهعمومی اق اح می

بای   ققضمین همکارب م اسب ا کارکردب بین م اح قع یب عمومی ا پلیس نراهم ک  . هم  ین

ن ل ار س ر براب قـ یق شکایات علیه پلیس اجود داشنه باش  که به صورت مؤیو مکانیسم م

ن قوان  قـت اقن ار م اح قع یب عمومی یا در اخنیار یو کمیسیوپلیس عمل ک  . این مکانیسم می

 .باش  مسن ل شکایات یا باررس اِیژة معیّن براب پلیس

 یفربکدر کشور ایرل  ق در حالی که م اح قع یب عمومی هیچ عملکردب در رابطه با قـ ی ات 

ارقباط با نظارت بر قـ ی ات پلیسی نیست. در این کشور قع یب ن اردق داراب هیچ اخنیارب در 

 یب قع ة  است پس ار کش  جرح پران ه را به ادارجرایم مهم با دادسنان است ا پلیس مکلّ

  است ه گاح اصول پران ه در مورد قانونی بودن اق امات عمومی ارسال ک  . دادسنان مکلّ

ی ا نیز در نظاح ح وق -ش هق قـ ی ات دقیق انجاح ده . در این سیسنم پلیس ا ادلة گردآارب

ها هیچ قع یب جرایم خُرد با پلیس است ا دادسنان در این پران ه - نیوریل   ا پادشاهی منـ ه
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جرایم  یفربک  ش ه در قع یب ا قـ ی ات البنه بای  بیان داشت که اخیراً پلیس مکلّ .ن شی ن ارد

ا الزامات ناشی  8ت قع یب عمومیهاب عمومی صادره ار جانب م یریّنورالعملخُرد الزامات دس

 (. 82قا: ها را رعایت ک   )هامیلنُنق بیار دسنورات خار صادره در هر یو ار پران ه

 ها ا ن شتت ح وقیق صالحیّموقعیّ» :داردبیان می 3999ب شوراب اراپا مصوّ ةنامقوصیه

   ه قردی ب اارد کررنی قضات رسی گینبای  بر اسن الل ا بی کیفربدادسنان در نرای   ع الت 

بیان ش ه که یو شخص نبای  در عین حال ارای   نامهقوصیهاین موضوع در این  به ایژهک   ا 

 ه ایژهب(. این قوصیه 86قوصیة  ق87)پاراگراف « قاضی دادگاه ا م اح قع یب عمومی را انجاح ده 

ها امکان در این نظاح ریراة قضائیه است؛ هایی کاربرد دارد که قع یب عمومی بخشی ار قوّدر نظاح

 ءجراهایی رراحی ا ار است ا بای  مکانیسمهاب قضایی منصوّاِعمال نفوذ دادسنان در رسی گی

ادسنان هاب دررف م امات قضایی قـت نفوذ ا دی گاهشون  که امکان رسی گی مسن ل ا بی

نردب که قـصیالت ح وقی دارد  که این قوصیه به مع اب آن نیست ققرار نگیرد. هم  ین

قوان  قکالی  قضایی یا قع یب عمومی را انجاح ده ق بلکه به این مع ا است که یو نرد در نمی

ی م اح ررنانجاح ارای  قضایی مسنلزح بی ریراک  ؛  ءقوان  هر دا ن ش را ایفایو رمان نمی

 م انع ع الت مضر است.  رابک   ه است ا قجمیع اخنیارات بقضاات

 تصميمات قضايی را دارد؟ هآيا دادستان اختيار اعتراض ب .2-1-9

مب اب قج ی نظرخواهی اصالم رأب یا حکم قضاییِ اشنباه است. قج ی نظرخواه معن   است که 

قوان  می قک  ب اب رسی گی میقر ار مرجع رسی گی به دعوا در یو مرجع باالقر که دقیق

امکان قج ی نظرخواهی دادسنان ار رأب صادره در دا حالت ب ب اب را آشکار ک  . أاشنباهات ر

. ب برائت ابأحق قج ی نظر ار رت منهم ا داّب مـکومیّأقج ی نظر ار ر قر است: نخستمنصوّ

که در حالت نخست  ت منهم نیز دا حالت داردب مـکومیّأقج ی نظرخواهی دادسنان ار ر

نان حق دادسعلیه کمنر ار مجارات قانونی است ا در حالت داّدادسنان معن   است مجارات مـکوح

                                                             
1. The Director of Public Prosecution. 
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 تعلیه اعن اد دارد ا درخواست قخفی  یا ن ض مـکومیّقر یا برائت مـکوحبه مجارات خفی 

احنمال ق کیفربه به جایگاه دادسنان در قع یب را دارد. هرچ   ممکن است با قوجّ

 ب یا قخفی  آن بعی  به نظر برس ق الی همانأت براب ن ض رب مـکومیّأقج ی نظرخواهی ار ر

بیان ش  این نوع قج ی نظرخواهی مغایرقی با رسالت دناع ار م انع  پیشینگونه که در مباحق 

  مجارات خفی ناکرده یا مجارات ش ی قر بزهکارب که مسنـقّمجارات بزه ریراعمومی ن ارد؛ 

رس  این نوع قج ی نظرخواهی به نظر می قرا سو نیست. ار ایناستق با مصالح عمومی جامعه هم

ار  8263قانون آیین دادرسی کیفرب  422 ةماد« پ»با جایگاه دادسنان م اناقی ن ارد. در ب   

دادسنان  رس اسنفاده ش ه ا به نظر می« ب با قانون ا یا ع ح ق اسب مجاراتأع ح انطباق ر»عبارت 

ت منهم اعنراض ک   ا مفاد این عبارات نارر به اعنراض دادسنان به قوان  نسبت به مـکومیّنمی

 تق با قانون انطباق ن ارد.احکامی است که میزان مجارات یا ع وان جرح موضوع مـکومیّ

ت. برائت اس ءشود امکان قج ی نظرخواهی دادسنان ار آرامطالعه می قسمتموضوعی که در این 

به ای که در نرض اخیر منهم یو بار برائت حاصل کردهق قج ی نظرخواهی دادسنان ار  قوجّهبا 

ده  که د یا مجارات براب رننارب قرار میمج ّ ةب برائت حاصلهق منهم را در معرض مـاکمأر

رائت ب به بأدر مواردب است که ر مسئله ار این راق ب برائت صادر ش ه است.أبراب آن ر قرپیش

منهم صادر ش ه است. در این خصور دا دی گاه اجود دارد: در دی گاه نخست م اح قع یب 

 ةب برائت منهم را ن ارد. این دی گاه در قالب م ع مـاکمأعمومی اخنیار قج ی نظرخواهی ار ر

 م ع ةد منفاات است. در قاع د ار م ع مجارات مج ّمج ّ ةگیرد. م ع مـاکمد قرار میمج ّ

د نردب که یو بار ررف دعوا قرار گرننه نبای  بار دیگر به اقهاح همان جرح در مج ّ ةمـاکم

  هاب قج یقوان در کاهش هزی هنرای   ع الت کیفرب قرار گیرد. مب اب این دی گاه را می

-وهاب آنگلب صادره قوسط هیئت م صفه در نظاحأرسی گی براب جامعه ا منهمق ع ح ابطال ر

. در صادره خالصه کرد ءت ا اعنبار آراقوسط یو مرجع غیراننخابی ا انزایش قطعیّ امریکن
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قوان  منهم می ةبی ی ش ه ا دادسنان به مثابح اخنیار قج ی نظرخواهی براب دادسنان پیشدی گاه داّ

 صادره اعنراض ک  .  اءبه آر

سنُن بالکم   ش . ار م ظر بار در ح وق راح قاع ه نخسنیند براب م ع مـاکمه ا مجارات مج ّ

 ه در این قاعر شود. گ اه منضرّ( نرار ده گ اهکار ار مجارات بهنر ار آن است که یو بی8799)

ات قانونی قرار گرنت: در قالب این ادبیّ 8768ب پ جم قانون اساسی آمریکا مصوّ ةاصالحیّ

ر قرار دا بار در معرض خط کس نبای  به دلیل ارقکاب یو جرحت جسمانی هیچرن گی یا قمامیّ»

ب برائت منهم در کاهش أاگرچه ع ح امکان قج ی نظرخواهی دادسنان ار ر 8«.گیرد

نباه قوان  در انزایش نرخ برائت اش ر استق در عین حال میؤناکردگان مهاب اشنباه بزهتمـکومیّ

اهی ه ع ح امکان قج ی نظرخوعی بود که قمایل بقوان م ّمی قرا  ر باش . ار اینؤکاران نیز مبزه

 تدادسنان در کشورهایی بیشنر است که براب رعایت ح وق شهران ب ا پیشگیرب ار مـکومیّ

آراء  ان . امکان اعنراض بهاشنباه آنهاق امکان برائت ا آرادبِ اشنباه بزهکاران را نادی ه گرننه

ی کرد. نخست در موردب که قوان ار چ   م ظر بررسقضایی ار سوب م اح قع یب عمومی را می

ت منهم صادر شود ا دادسنان مسن   به قراین مع ول معن   باش  که منهم به اشنباه ب به مـکومیّأر

ک   که رسالت حمایت ار ح وق جامعه ایجاب نمی قمـکوح ش ه است. در این صورت

ع ار این این موضو قهم  یناب که به اشنباه در معرض اقهاح قرار گرننهق مـکوح شود. ناکردهبزه

م ظر نیز قابل بررسی است که منهم عضوب ار جامعه است ا ار این حیق م انعی که دادسنان به 

ت میّب مـکوأراق اعنراض به ر ده . ار ایندنبال قضمین آنهاستق م انع منهم را نیز پوشش می

وان  دار قگ اهی اب داردق نمیمنهم در مواردب که دادسنان مسن   به قراین مع ول اعن اد به بی

هاب تقوان ار میزان مـکومیّاجراب آن می باشود که ت میار اننظار باش . این اسن الل اقنی ق ویّ

 اشنباه کاست.

                                                             
ه ت منهم به این اصالحیّبسیارب ار مـ ّ ان ه گاح بـق در مورد ع ح اخنیار دادسنان در قج ی نظرخواهی ار رأب برائ». 8

 (.18: 3989)ریزُللیق « ده  ارجاع می
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م ع  .8قوسعه داد:  گونهسه  چارچوبدیوان عالی ایاالت منـ ه در ادامه این قاع ه را در 

د مج ّ ةم ع مـاکم .2ت ا د بع  ار مـکومیّمج ّ ةکمم ع مـا .3د براب یو جرح؛ مجارات مج ّ

مه مطالعات ریادب انجاح ش هق در ادا نخست گونةبه ای که در مورد دا  قوجّهبع  ار برائت منهم. با 

 شود.ب برائت منهم پرداخنه میأقج ی نظرخواهی دادسنان ار ر ةح این قاع ه دربارسوّ ةگونبه 

کُپ ر علیه ایاالت منـ ه اسن الل کرد  ةمنـ ه آمریکا در پران دیوان عالی ایاالت  8694در 

شود براب یو جرح دابار رسی گی شود ا د منعاقب قج ی نظرخواهی باعق میرسی گی مج ّ

 ر مـ اد شود.م ع مـاکمه ا مجارات مکرّ مربوط به رات قانون اساسیاین امر بای  قوسط م رّ

ب أمخال  صادر ش . قاضی هُلمس در مخالفت با این ر بأب موانق ا چهار رأاین حکم با پ ج ر

دار بیان داشت مسیر رسی گی شامل قج ی نظرخواهی به ع وان بخشی ار رسی گی قضایی ادامه

 ددیوان است که در آن رسی گی مج ّ ةب مخال  رایّأشود. هم  ین اا بیان کرد این رقل ی می

قصویب قوانین  با(. در ادامه 14: 3989 قالیت قجویز ش ه است )ریزمنعاقب ن ض یو مـکومیّ

ر با قغیی نخسنینها انزایش یانت. دایرة قج ی نظرخواهی 8679ا  8697مرقبط با قج ی نظر در 

 را ایجاد ش  که امکان قج ی نظر ار آراب قضایی 8697ب قصویب قانون قج ی نظر ج ایی مصوّ

 راتمین اصالم م رّکرد. داّقجویز می قنشود ن ضد در مواردب که م ع مـاکمه ا مجارات مج ّ

ش  که در آن برخی دیگر ار موارد  انجاح 8679قانونی با قصویب قانون قج ی نظر ج ایی 

این دا قانون اخنیار م امات قع یب در قج ی نظر ار آراب قضایی با  باقج ی نظر قجویز ش . 

نشودق قوسعه یانت. دیوان عالی د ن ض م ع مـاکمه ا مجارات مج ّ ةرعایت این شرط که قاع 

اصالم ا بهبود قلمراهاب ع ح قج ی نظر  خصور در را ة قضایی خوبیب خود رایّأآمریکا در ر

( منهم در مرحلة قج ی نظر 8617گرین علیه ایاالت منـ ه ) ةار آراب برائت ایجاد کرد. در پران 

م ب ی گی ب اب که به قنل عت در رسیو مـکوح ش  ا در م ایسه با مـکومیّ ةبه قنل عم  درج

ب دادگاه قج ی نظر را ن ض ا اسن الل أش . دیوان ردا مـکوح ش ه بودق ش ی قر قل ی می ةدرج

ق یو را به صراحت بیان نکرده ةاگرچه هیئت م صفه ب اب برائت ار قنل عم ب درج که کرد
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هاح قنل رائت ار اقدا به مفهوح ضم ی ب ةت به قنل عم ب درجالی نظر هیئت م صفه به مـکومیّ

را  یو ةیو است ا به این قرقیب قج ی  رسی گی براب اقهاح قنل عم ب درج ةعم ب درج

 (. United States. Dept. of Justice, 1987قجویز نکرد )

د در آن م ع مـاکمه ا مجارات مج ّ ةدر کشور انگلسنان به ع وان کشورب که قاع 

قج ی نظرخواهی م اح قع یب  که مجلس لُردها بیان داشت 8614روالنی داردق در  ابهقاریخ 

اب    هکجرح در صورقی جایز است که رسی گی ب اب خیلی ناقص باش  ا دلیل ج ی  ا قانع

برائت در  ءقج ی نظرخواهی ار آرا 3992ب کش  شود. در قانون ع الت ج ایی انگلسنان مصوّ

 81  اب کش  شود. ب ک   هجرح خیلی مهم باش  ا دلیل ج ی  ا قانعمواردب پذیرننه ش  که 

هر شخصی که منهم به ارقکاب جرمی » :ک  ها بیان میم شور کانادایی ح وق ا آرادب 88 ةماد

اگر در پایان برائت حاصل ک  ق نبای  براب همان جرح داباره مورد رسی گی قرار  -81 (...)باش  

ان گ اهکار ش اخنه ا مجارات شودق نبای  براب آن داباره مورد رسی گی ا بگیرد ا اگر در پای

امریکن -هاب ح وقی آنگلورات قانونی که در نظاحه ف این م رّ«. ر قرار گیردمجارات مکرّ

ناکردگان جلوگیرب شود. این رایکرد قـت ع وان د بزهمج ّ ةجریان دارد این است که ار مـاکم

شود که در آن اخنیار قج ی نظرخواهی دادسنان ار ش اخنه می 8نامن ارن اخنیار قج ی نظرخواهی

 تق مـ ادقر است. ب برائت منهم در م ایسه با قج ی نظرخواهی منهم ار مـکومیّأر

جریان دارد ا امکان  3قج ی نظرخواهی من ارن ژرم ی سیسنم حقّ-هاب ح وقی رامیدر نظاح

نهم م ةدادسنان به مثاب چ انکه ققج ی نظرخواهی دادسنان ار آراب برائت قجویز ش ه است

این نظاح قج ی نظرخواهی در نرانسهق آلمانق اسپانیاق »ب صادره اعنراض ک  . أقوان  به رمی

اینالیا قا سال  (.Khanna, 2001« )آرژاننینق ن راسیون راسیهق اسرائیلق چین ا ژاپن جریان دارد

قانون آیین  3/162 ةرات مادقابع نظاح قج ی نظرخواهی من ارن بودق الی در این سال م رّ 3999

گیرب کرد ا قج ی نظرخواهی با رعایت دا شرط به سمت نظاح نامن ارن جهت کیفربدادرسی 

                                                             
1. Asymmetric procedure. 

2. Symmetrical appeal system. 
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شان دست آارد که نبه« سارسرنوشت»ا « ج ی » دالیلیپذیر ش : در صورقی که دادسنان امکان

قوسط  3997  حکم برائت صادره اشنباه است. این قانون یو سال عُمر داشت ا در نوریه  ده

 دادگاه قانون اساسی اینالیا مغایر قانون اساسی ش اخنه ش . 39 ةب شمارأر

رات م رّ ةلعمفی  است. مطا نیز المللیح کیفرب بینابررسی جایگاه ا اخنیارات دادسنان در نظ

ک  . شتت اخت  ار نظاح قلفی ی را قبیین الگوییقوان  المللی میلی حاکم بر دیوان کیفرب بینشتتک

ت قأ یر ت قـقـ ی ات که به ش ّ ةدر رول مرحل م  ّماقی ةشعبدادستنان ا قاضتی    ةن ش داگان

هم است. بر رسی گی کیفرب م الگوهابقفنیشتی استتق ار م ظر قوریع اخنیارات ا قلفیق    الگوب

ت سئولیّدادسنانی م ةالمللیق ادارا باقی در دیوان کیفرب بین ةآیین دادرسی ا ادل 39 ةقاع اساس 

ا ن شتی شبیه به م اح قـ ی ات رسمی   3را بر عه ه دارد 8هلیّامور مرقبط با قـ ی ات ااّ ةانجاح هم

 وط بهمرب ة  استتت هر دا نوع ادلقفنیشتتیق مورّ الگوبدادستتنانی شتتبیه   ةک  . ادارمی ءرا ایفا

ا ق ش ه است این اداره نهاده ةا یو قکلی  کُ شی بر عه  2ت را جستنجو ک   برائت ا مـکومیّ

کی ار ی بادادستتتنانی  ةبرائت را کشتتت  ک  . اخنیار انجاح قـ یق در ادار مربوط به دالیتل  ةهمت 

ق ارجاع هاب عضورحق یع ی ارجاع یکی ار دالت ةاساس ام 82 ةم  رج در ماد ةگانهاب سهراش

دادسنان ه گاح  قشتود. هم  ین آغار می 4ت ستارمان ملل منـ  یا قـ ی ات م نضتی  شتوراب ام یّ 

گیرب در مورد شراع قـ ی ات بای  بررسی ک   آیا ارالعات موجود مب اب مع ولی براب قصمیم

ست ا ت دیوان ااقع ش ه یا در حال اقوعک   که یکی ار جرایم در صتالحیّ این اعن اد ایجاد می

ت قکمیلی( پران ه در دیوان کیفرب رح )صتتتالحیّ ةاستتتاستتت ام  87 ةیتا خیر؟ آیا بر استتتاس ماد 

دادسنان بای  بررسی ک   آیا  12 ة( مادجالمللی قابل ررم استت یا خیر؟ بر استاس ب   یو )  بین

  انجاح قـ ی ات به نفع ع الت نیست؟ بر اساس    که نشان دهندالیل ماهوب دیگرب اجود دار

                                                             
1. Initial investigation. 

2. Rules of procedure and evidence of the international criminal court, icc-asp/1/3 rule 

20(1)(b) (2002). 

3. Rome statute of the international criminal court, 2187 u.n.t.s. 3 54(1)(a), july 17, 
1998. 

4. Proprio motu. 
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اب در مورد المللی یتو رایکرد داالیه رحق در دیوان کیفرب بین ةاستتتاستتت تامت    81 ةمتاد  2  ب ت 

که گیرب در مورد ای دادستتنان اخنیار قصتتتمیم  ققـ ی ات در پیش گرننه شتت ه استتت: نخستتت   

بای  مجور انجاح قـ ی ات را صادر ک  . لزاح  8م  ّماقی ةحق شعبقـ ی ات انجاح شتود یا خیر؛ داّ 

همان  ؛ک  ت قع یل میار ستتوب یو م اح قضتتایی اخنیارات دادستتنان را به شتت ّ  صتت ار مجور

اقهامی در قلمرا انـصتتارب دادستتنان قرار داشتتت. در این نظم ح وقیق    الگوباخنیارب که در 

ا اخنیارات  پذیر نیستامکان م  ّماقی ةب ان صتالح ی  داستنان ا قجویز شعب   کیفربقـ ی ات 

شتراع قـ ی ات بین این دا مرجع قوریع ش ه است. به عبارت بهنر دادسنان ن ش ااسط بین دا  

 ستتتارش هم ک   ا بای  این دا را بامی ءمنفاات رستتتی گی کیفرب را ایفا الگوبایژگی ار دا 

 ده .

ت یّب در صتتتالحهادر پران ه کیفربدا مب اب قـ ی ات  ستتتارشاین قوریع اخنیارات براب 

نان نی دارد ا دادستتام یّ-المللی که بُع  ستتیاستتیت ا صتتلح بیننخستتتق مب اب ام یّ ؛دیوان استتت

 ستا حق مب اب ع الت که بُع  قضایی دارد. این قوریع اخنیارات موجب ش هداّ .م انع آن استت 

ه قرار قوجّ دمور کیفربالمللی به همراه ع الت قضایی در شراع قـ ی ات ت بینکه صلح ا ام یّ

ماقی در م  ّ ةگیرد ا در صتتتورت ن  ان هریو ار این دا موردق قـ ی ات انجاح نشتتتود. شتتتعب  

جریان رستتی گی به درخواستتت مجور ااصتتله ار دادستتنانق درخواستتت دادستتنان ا موضتتوعات 

ک   که یکی ار ک   ا در صتورقی مجور صتادر می  این درخواستت را بررستی می   ةک   حمایت

ت قکمیلی دیوان رعایت ش ه باش . ت دیوان ااقع ش ه باش  ا موضوع صالحیّصالحیّجرایم در 

ماقی در   ّم ةالمللیق شعبا باقی دیوان کیفرب بین ةقواع  رسی گی ا ادل 19 ةماد 4بر استاس ب    

 ةجلس یدیگرب ار دادسنان بخواه  یا حنّ ةقوان  ادلجریان رستی گی به درخواستت دادسنان می  

ه استتنماع درخواستتت دادستتنان را برگذار ک  . در صتتورقی که دادستتنان بر استتاس   رستتی گی ب

رح قصمیم به شراع قـ ی ات نگیردق باربی ی این قصمیم قوسط  ةاستاست ام   12 ةماد 3ا  8ب  هاب 

                                                             
1. Pre-Trial Chamber. 
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م وط به درخواستت دالت عضتو استت ا درخواستت دالت عضو بای  مبن ی بر      م  ّماقی ةشتعب 

بنوان  ار دادستنان بخواه  در قصمیمش قج ی نظر ک  . در این   یم  ّماق ةدالیلی باشت  که شتعب  

خنیارب دیگر ا م  ّماقی ةصتتورت اگر دادستتنان بارهم قصتتمیم به شتتراع قـ ی ات نگیردق شتتعب  

باش ق  12 ةماد 2نخواه  داشتت. در صتورقی که قصمیم دادسنان بر ع ح قـ ی ات بر اساس ب     

ین صورت در ا .باربی ی در قصتمیم را ار دادستنان بخواه    قوان  به ابنکار خودمی م  ّماقی ةشتعب 

به  بارهم در این ب   اخنیارب قب ابراین .  استتتت قـ ی ات یا قع یب را انجاح ده دادستتتنان مکلّ

   به انجاح قـ ی اتقوان  دادستتنان را مکلّکه بر استتاس آن می استتت داده شتت ه م  ّماقی ةشتعب 

رجع قفنیشتی مبن ی استت ا اخنیار دادسنان را به یو م   الگوببر  م  ّماقی ةک  . این اخنیار شتعب 

 ةرحق اخنیار دیگرب که براب شتتعب ةاستتاستت ام 81 ةماد 3قضتتایی انن ال داده استتت. بر استتاس ب   

  . این ک ت قکمیلی را لغوقوان  اصل صالحیّت شت اخنه ش ه این است که می به رستمیّ  م  ّماقی

شت ه به اب یا درخواستت دالت عضو را به دالنی   ارجاع  ةانک   دادستنان پر اصتل ایجاب می 

قواع   11 ةماد 2المللی در قلمرا آن ااقع شتت ه استتت. بر استتاس ب    قستتلیم ک   که ج ایت بین

المللیق در مواردب که قـ ی ات قوستتتط دالت مربوط آغار دیوان کیفرب بین ةدادرستتتی ا ادل

که قـ ی ات را آغار ک   ا  استت  ادستنان داده شت ه  ق قـت شترایطی این اخنیار به د باشت   شت ه 

 اخنیار ص ار مجور را دارد. م  ّماقی ةشعب

 ةر آن ادارخانواده است که دقفنیشی هم الگوبالمللی با ن ش دادسنان در دیوان کیفرب بین

 است  شود ا مورّت قل ی میررف ا مسن ل براب احرار ااقعیّدادسنانی به ع وان یو مرجع بی

ت ا برائت منهم را گردآارب ک  . اخذ مجور ا باقی مـکومیّ ةبه صورت برابر هر دا نوع ادل

یشی است ناب قفن الگوبنیز یکی ار موارد ج ایی ار  م  ّماقی ةقضاییِ شراع قـ ی ات ار شعب

ک   . که در آن قاضی ا دادسنان به ع وان م اح قـ یق به صورت هماه گ با یک یگر اق اح می

اخنیار بررسی ا  م  ّماقی ةرحق شعب ةاساس ام 99 ةماد 2ا  3بر اساس ب  هاب  ق ینهم 



 
 
 
  
 

179 

 
 

 ایران کیفری رسیدگی نظام در دادستان اختیارات حدودِ و جایگاه 

ت منهمان در اننظار رسی گی دادگاه را هاب مرقبط با آرادب موقّدرخواست ةگیرب دربارقصمیم

 اب قابل باربی ی است.دارد که به صورت داره

 2931جايگاه و اختيارات دادستان در آيين دادرسی کيفری  .1

به جایگاه ا  8263به رایکرد آیین دادرسی کیفرب  مطالب قسمت پیشیندر پرقو  قسمتدر این 

هنر است ار اراد به بـق ب پیششود. پرداخنه می کیفرباخنیارات دادسنان در نرای   رسی گی 

س جی حذف دادسراق برخی شود. در خصور امکان اشاره پیشینبه رور خالصه به مطالعات 

 دان   که ار رریقسرا را ضرارب دانسنه ا دادسرا را ار ح وق ا اخنیاراقی برخوردار میددااجود 

(. برخی دیگر 8278 قکش  ا قع یب جرایم مسئول برقرارب نظم عمومی در جامعه است )بار ی

 ریرا ؛ ک   ه ج ا باشیی  اجود دادسرا معن  ن  که بای  م اح قع یب ار م اح رسی گیأضمن ق

دا م اح )دادسنان ا قاضی( با ع الت کیفربق اسن الل قضات ا ع ل سارگارب ن ارد  اح ت این

رات قانون م رّ ةان  ا جاب مطالعرات سابق را بررسی کرده(. مطالعات مذکور م ر8271ّ ق)پراانه

 خالی است. 8263آیین دادرسی کیفرب 

 جايگاه دادستان در فرايند رسيدگی کيفری .1-2

دعوا ار جهت  ةقع یب منهم ا اقام» ک  :میر م رّچ ین  8263قانون آیین دادرسی کیفرب  88 دةما

دعوا ا درخواست قع یب منهم ار جهت حیثیت خصوصی  ةحیثیت عمومی بر عه ة دادسنان ا اقام

به م ظور کش  جرحق » ک  :نیز م رّر می این قانون 33 ةماد«. با شاکی یا م عی خصوصی است

دعواب الرح در این موردق اجراب  ةانجاح قـ ی اتق حفظ ح وق عمومی ا اقام 8قمنهمقع یب 

                                                             
فرب اسنفاده شود؛ ریرا در نرای   ع الت کی« قع یب جرح»ار ع وان « قع یب منهم»رس  بهنر است به جاب ع وان . به نظر می8

استت. جایگزین ش ن ع وان مذکور ار جهت کاهش بار  « جرح ادعایی»رد ا قع یب منهم نرع بر اقوع موضتوعیّت دا « جرح»

لی در ع وان شودق ابرچسب کیفرب بر رننار بزهکارانه بار می« قع یب جرح»برچستب رنی نیز مفی  استتق چراکه در ع وان   

ر به غیر ار شود. در قـ یق حاضان ق الصاق میرننهبرچستب کیفرب بر منهم ا انرادب که مورد قع یب قرار گ « قع یب منهم»

 شود.اسنفاده می« قع یب جرح»دارب بر آن حاکم استق ار ع وان اسن ادات قانونی که ضرارت امانت
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قضایی هر شهرسنان ا در  ةاحکاح کیفربق انجاح امور حسبی ا سایر ارای  قانونیق در حور

هاب نظامی هاب آن حورهق دادسراب عمومی ا ان الب ا هم  ین در معیت دادگاهمعیت دادگاه

ریاست دادسرا با دادسنان است ا بر اساس  32 ةمطابق ماد«. شودنظامی قشکیل میاسنانق دادسراب 

هاب کیفربق ترات قانون مذکور ا اجراب مـکومیّبراب نظارت بر حُسن اجراب م رّ 37 دةما

طان قعلیمات الرح ا نظارت بر ضاب ةبی ی ش ه است. ارائاخنیارات نظارقی براب دادسنان پیش

بی ی ش ه است. در براب دادسنان پیش 31 ةه اخنیارات دیگرب است که در ماددادگسنرب ار جمل

ه بی ی ش ه ا ار دادسنان بخاذ قصمیمات قضایی براب دادسنان پیشامکان اقّ 14ا  44ق 42مواد 

ردن بای  با قاضی قل ی ک» پژاهشگرانیاد ش ه است. هرچ   ار م ظر برخی « م اح قضایی»ع وان 

(ق با 73 :8217)کوشکیق « المت ا حُسن اجراب نرای   کیفرب را قضمین کرداعضاب دادسرا س

با م اح قضایی جمع کرد ا براب قضمین  را قوان م اح قع یب دعواب عمومینمی قاین حال

ت صونیّت مشابه مررنیق اسن الل ا ع ح اِعمال نفوذ به دادسنان ا اعضاب دادسرا نوعی مصونیّبی

 رد قا ار اِعمال نفوذ بر اعضاب دادسرا پیشگیرب نمود.بی ی کقضایی را پیش

ر قالب دارد که درات ار رایکرد داگانة قانونگذار ایران به دادسنان پرده بر میاین م رّ ةمطالع

آن دادسنان ار سویی به ع وان ررف دعواب عمومی ش اخنه ش ه ا ار سوب دیگر اخنیارات 

ق 31ا  37ق 32ق 33دادسنان داده است. بر اساس مواد قضایی ا نظارت بر م امات قـ یق را به 

 ینا بر اساس قب ابراین .دار استدادسنان به نمای  گی ار جامعه قع یب دعواب عمومی را عه ه

ق نمای  گی ار م انع ا نظم عمومی است ا براب کیفربرات جایگاه دادسنان در نرای   ع الت م رّ

ار  14ا  44ق 42ک  . بر اساس مواد دعوا می ةجرحق اقامقضمین ادعاب عمومی ناشی ار اقوع 

ماقی در اخنیار انجاح قـ ی ات م  ّ 63 ةدادسنان به ع وان یو م اح قضایی یاد ش ه ا در ماد

نه ت ش اخدر صورت ع ح حضور بارپرس براب دادسنان یا دادیار به رسمیّ 293 ةجرایم غیر ار ماد

 ش ه است. 
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عی بود که قانونگذار ایران براب دادسنان جایگاه قوان م ّمذکور میرات قانونی با جمع م رّ

رات قانونی ا ع وان دادسنان در قضمین ح وق بی ی کرده است. اگرچه راهر م رّاب پیشداگانه

ر است که دادسنان ررف م ابل منهم استق الی در برخی ک   ه این قصوّا م انع عمومیق ق اعی

قوان بی ی ش ه است. براب نمونه میهاب منهم پیشقضمین ح وق ا آرادبراقی براب موارد م رّ

قانون مذکور اشاره کرد که براب قضمین آرادب منهمق موان ت  349ا  338رات مواد به م رّ

ط پس ار ص ار قرار بارداشت منهم قوس قت الرح است. به این قرقیبدادسنان براب بارداشت موقّ

دسنان اخذ شود ا در صورت ع ح موان تق دادگاه صالح به رسی گی به بارپرسق بای  موان ت دا

رات مشابهی براب قضمین آرادب ک  . م رّب صادر میأجرح موضوع اقهاح در م اح حل اخنالف ر

یق ار مرخص پیش  ش ه ت ش اخنه ش ه ا بر اساس آن بارپرس مکلّبه رسمیّ 899 ةمنهم در ماد

انن ال ا مان   آن قکلی  منهمان بارداشنی را معیّن ک   قا منهمی به ناحق در بارداشت نمان . در 

رس  مشکلی اجود خصور حمایت ار آرادب منهم ا ضرارت اخذ موان ت دادسنانق به نظر می

ا  منهم عضوب ار جامعه است ا ه ور جرح اب ا بات نش ه ا حمایت ار ح وق ریران ارد؛ 

هاب اب نیز در گسنرة ارای  دادسنان قرار دارد. در خصور جایگاه قضایی دادسنان ا آرادب

ا نظارت بر اق امات بارپرس ا  293 ةاخنیارات انجاح قـ ی ات در جرایم غیر ار موضوع ماد

شود این است که آیا اخنیارات قـ ی ات ا نظارت بر م اح که مطرم می پرسشیضابطان قضاییق 

 سارگارب دارد یا خیر؟ کیفربق با جایگاه دادسنان در دعواب قـ ی

قوان بیان داشت که جایگاه دادسنان در دعواب عمومی مانع ار آن است که بنوان  در پاسخ می

ت را انجاح ده  یا بر م اح قـ یق )بارپرس( نظارت داشنه باش . اهمیّجرایم کم کیفربقـ ی ات 

ف ار قفکیو ارای  در نرای   ع الت کیفربق حفظ ح وق ا ه » :معن  ن  پژاهشگرانبرخی 

 ررنی قاضی است. قجمیع ارای  در سرعتهاب نردبق جلوگیرب ار اسنب اد قضایی ا بیآرادب

(. 29: 8217ق )کوشکی«  ر استق الی ار م ظر ح وق بشرب ایراد داردؤنرای   ا کارآم ب آن م

 ةثابقفویض اخنیار نظارت بر بارپرس به دادسنانق به مماقی قوسط دادسنان یا انجاح قـ ی ات م  ّ

قفویض این اخنیارات به شاکی است. قفویض این اخنیارات به دادسنان به این مع ی است که 
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 ررف بودندار است! این امر با ضرارت بیقـ ی ات در ادعاهاب خود را عه ه ةررف دعوا اریف

 قانونی ضرارب است.رات م اح قـ یق م انات دارد ا اصالم م رّ

عی بود که اخنیارات قـ یق ا نظارت بر م اح قـ یق ا قوان م ّمی گفنهپیش مطالب نظر به

ضابطان قضایی مغایر جایگاه دادسنان در نرای   ع الت کیفرب جارب در نظاح ح وقی ایران است 

امات ر م ک   اخنیارات قـ یق ا نظارت با قضمین سالمت آن ایجاب می کیفربا ع الت 

 ضرارت موان ت دادسنان با قررف ااگذار شود. هم  ینقـ یق ار اب سلب ا به یو م اح بی

ها بین منهمق شاکی ا دادسنان است ا با جایگاه قرارهاب نهایی بارپرسق مغایر اصل قسااب سالم

نراقی ان الرح است این اخنیارات قرا دادسنان به ع وان ررف دعواب عمومی سارگار نیست. ار این

 نشی ی ک  .دادسنان سلب شود ا دادسنان به جایگاه خود ع ب

قوان می ک  قدر خصور ای که دادسنان رئیس دادسرا است ا بارپرس در این ساخنار کار می

اقی ماین راهکار را مطرم کرد که براب ممانعت ار احنمال اِعمال نفوذ دادسنان در قـ ی ات م  ّ

قـت ع وان  قدادسرا ج ا ش ه ا ریر نظر دادگاه صالح به اصل جرحبهنر است بارپرسی ار 

م  ماقی اق اح ک  . ضرارت اجراب این راهکار در نظاح ح وقی ایران  ةماقی یا شعبرسی گی م  ّ

ضایی دادگاه اسوب رسی گی قب یادین بر سمت ب یرأماقی قار آنجا است که ننایج قـ ی ات م  ّ

 تماقی ا قرارهاب صادره در این مرحلهق م ّ یر قـ ی ات م  ّأرق قمنصوّدارد یا در ح اقل شرایط 

 ةک  . به ع وان مثال نردب که در مرحلهاب خود را حفظ میریادب در رسی گی دادگاه جلوه

در  شودق سلب آرادب ابت به بارداشنگاه معرنی میماقی با قرار بارداشت موقّقـ ی ات م  ّ

یاب  ا رمان ا قـ ی ات ریادب الرح است قا بر اساس آن بنوان قرار ه میرسی گی دادگاه نیز ادام

 قأمین منهم را قخفی  داد.
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 اختيارات دادستان در فرايند رسيدگی کيفری .1-1
. در ادامه ب  ب قابل بـق استدر قالب چ   دسنه کیفرباخنیارات دادسنان در نرای   رسی گی 

اخنیارات  ا کیفرباخنیارات دادسنان در قالب اخنیارات قع یب جرحق اخنیارات انجاح قـ ی ات 

 .شودبررسی میاجراب حکم 

 اختيارات تعقيب جرم .1-1-2
ا  ح قانون آیین دادرسی کیفرب به ارای دادسنان قع یب جرح است. نصل سوّ ةقرین اریفمهم

است. با  م رّر کرده 94 ةدر ماد را پرداخنه ا جهات قانونی شراع به قع یب اخنیارات دادسنان

ت موجود نظاح م سجمی ار کش  ا قع یب شود که در اضعیّق قیق بر این جهات مالحظه می

ی ها م نهنظمی به ع ح قع یب جرح ا کاهش باردارن گی مجاراتجرح موجود نیست ا این بی

اخنیارات قانونی کش  جرح به  8263قانون آیین دادرسی کیفرب  33 ةدر ماد چ انکهشود. می

ربوط م دادسرا به ریاست دادسنان داده ش ه ا ضابطان دادگسنرب قـت نظارت دادسنان اق امات

 شود اقوسط پلیس ادارب انجاح می در عملده  . ن ش کش  جرح کش  جرح را انجاح می به

قرار گرننه است. ع ح ش اسایی نهاد مسن ل کش  جرح به  اخنیارات دادسرا ةقانوناً در گسنر

صان صی ا علمی جرح م نهی ش ه ا این ن گی ا ن  ان انگیزش قانونی براب کش  قخصّعالقهبی

نی ا هاب رماشود. با ع ایت به اقوع جرح در گسنرهبه ع ح قع یب بخشی ار جرایم م نهی می

را به  صقفصیل بیشنرب نهادهاب کش  جرح منخصّمکانی اسیعق ضرارب است قانونگذار با 

 کش  ا قع یب شون . یاننهارقکابجرایم  سانب ینت بش اس  قا رسمیّ

الرح به بررسی استق به قع یب جرایم ارقکابی علیه انراد  قسمتموضوع دیگرب که در این 

طمئن به ع وان یکی اعالح ا اخبار اشخار مو ّق ا م 94 ةپذیر اخنصار دارد. بر اساس مادآسیب

هاب مردح نهادب سارمان» چ ین م رّر کرده است: 99 ةار جهات قع یب جرح یاد ش ه است. ماد

حمایت ار ارفال ا نوجوانانق رنانق اشخار بیمار ا ناقوان جسمی یا  ةآنها دربار ةکه اساس ام

ح وق ذه یق مـیط ریستق م ابع ربیعیق میراث نره گیق به اشت عمومی ا حمایت ار 



 
    

 

   

171 

 

 1397 زمستان، وپنجمبیست، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هفتم

اح هاب نوق اعالح جرح ک    ا در قمقوان   نسبت به جرایم ارقکابی در رمی هشهران ب استق می

 ةدلیل شرکت ا نسبت به آراء مراجع قضایی اعنراض نمای  . قبصر ةمراحل دادرسی جهت اقام

خار باش ق کسب رضایت اب جهت اق اح  ةدی ش ه داراب بزهدر صورقی که جرح ااقع -8

اعالح جرح را براب  شودق قانونگذار حقّمالحظه می چ انکه«. مطابق این ماده ضرارب است...

ت به رسمیّ 94 ةت ش اخنه است. با ع ایت به ای که اعالح جرح در مادنهاد به رسمیّهاب مردحسارمان

 رس  ش اسایی این حقعالح جرح ک  ق به نظر میقوان  اش اخنه ش ه ا هر شخص مورد اعنماد می

د این حق اجود ن ارد. به نظر نای ه است ا هیچ نیارب به اضع مج ّهاب مذکور بیبراب سارمان

 اهاب مذکور ش اسایی شود براب سارمان« شکایت حقّ»رس  در این موارد بهنر است می

    پذیر ررم شکایت کهاب آسیبتها ا ج سیّهاب مذکور بنوان   ار جانب انرادق گراهسارمان

 اح ک   . پذیر اقشود ا بنوان   براب قضمین ح وق انراد آسیب ءقا ح وق شاکی براب آنها اجرا

شود. بر آن مربوط می 8 ةرات قبصررس  به م رّهم قابل ن   به نظر می مین موضوعی که بارداّ

خار داشنه باش ق اخذ  ةدی بزه یاننهارقکابرات این قبصره در مواردب که جرح اساس م رّ

رضایت اب براب اق اح مطابق این قانون الرح است. یع ی همان اعالح جرمی که در عموح جرایم 

 ةدی قوان  انجاح ده  ا به شرم نوق مورد بـق قرار گرنتق در مواردب که بزههر نردب می

ذار قانونگ که شودرات مذکور مالحظه میدی ه است! با جمع م رّبه رضایت بزه خار دارد م وط

ت پذیر در نظر بگیرد با حرکبه جاب ای که در این موارد ح وق بیشنرب را براب انراد آسیب

ت ی اعالح این جرایم را م وط به اخذ رضایت ب قرب را براب آنها قرسیم کرده ا حنّقه رایی اضعیّ

دی گان در اغلب موارد به دلیل قرس ار بزهکار یا ع ح کرده استق غانل ار ای که این بزه دی هبزه

ده   ا م وط کردن قع یب جرح به رضایت ارالع ار ح وق قانونی خود چ ین رضاینی را نمی

داراب  این جرایم که الت اجنماعی حاضر ضرارب استدی ه مطلوب نیست. با ع ایت به قـوّبزه

در صورت  قعمومی قلم اد شون  قا ار رریق اعالح جرح نیز قابل قع یب باش  . به این قرقیبت ماهیّ
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 یب   به قعدی ه در عموح جرایم ا اعالح جرح در جرایم قابل گذشتق دادسنان مکلّشکایت بزه

 جرح است. 

 اختيارات انجام تحقيقات کيفری .1-1-1

ن بیان ش ق قابل ن  قرین اخنیاراقی که براب دادسنان در قانون آیی پیشینگونه که در مباحق  همان

قانون آیین دادرسی  63 ةاجود داشت ا در ماد 8271هاب عمومی ا ان الب دادرسی دادگاه

ماقی در جرایم غیر ار هایی ادامه داردق به انجاح قـ ی ات م  ّتنیز با مـ ادیّ 8263کیفرب 

شود. در خصور بارپرس ا ضابطان دادگسنرب مربوط میا نظارت بر  293 ةموضوع ماد

در ادامه  .مطالبی مطرم ش  قرپیش 293 ةدماقی در جرایم غیر ار ماایرادهاب انجاح قـ ی ات م  ّ

 شود.به نظارت دادسنان بر بارپرس ا ضابطان دادگسنرب پرداخنه می

اخنه ش ه ت ش قعلیمات الرح به اب به رسمیّ ةاخنیار نظارت بر بارپرس ا ارائ 72 ةبر اساس ماد

 است. این در حالی است که بارپرس م اح قـ یق است ا بای  بین دا ادعا قـ یق ک   که ک اح

قعلیمات براب دادسنان ار سویی مغایر  ةیو ار ادعاها درست است. ش اخت اخنیار نظارت ا ارائ

ب منهم ش اسایی نش ه ا درست به نظر چ ین اخنیارب برا ریراها است؛ معیار قسااب سالم

ه در حالی ک قق علمی ا ادارب دادسنان بر بارپرس استرس . ار سوب دیگر حاکی ار قفوّنمی

بارپرس م اح قـ یق است ا بای  هر دا ررف را در نظر بگیردق  ریرااین موضوع نیز درست نیست؛ 

  ش ه ق اضاب قانونی ارپرس مکلّب 891 ةالی دادسنان عموماً ررف دعواب عمومی است. در ماد

ره ار این حیق قابل ن   است که اگر ق اضاب دادسنان قانونی ک  . این م رّ ءدادسنان را اجرا

انونی ره قشود ا نیارب به اخنصار یو م رّ ءرات ح وقی بای  اجرااستق بر اساس عمومات م رّ
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ن بر ق دادسناار راانی دارد ا قفوّرات این ماده برس  م رّخار به این موضوع نیست. به نظر می

  8.ک  بارپرس را ق اعی می

شود این است که اگر دادسنان ار اقوع جرایم شغلی ارقکابی قوسط که مطرم می پرسشی

؟ در   به قع یب کیفرب استبارپرس یا ضابطان مطلع شود یا شاه  اقوع جرح باش ق آیا مکلّ

ب رات کیفرارالع ار اقوع جرح بر اساس عمومات م رّقوان بیان داشت که در صورت پاسخ می

 297 ةادموران موضوع مأاست. در مورد ضابطان دادگسنربق به غیر ار م کیفرب  به قع یب مکلّ

ماقی آنها که رسی گی به جرایم آنها ا قـ ی ات م  ّ 8263قانون آیین دادرسی کیفرب  291ا 

ت آنها استق مـل اقوع جرح ا دادسراب در معیّ هاب کیفرب قهران ا اسنانت دادگاهدر صالحیّ

اجع ت مرموران پلیس ادارب که رسی گی به جرایم خار نظامی ا اننظامی آنها در صالحیّأیا م

  به قع یب جرح ا ارجاع اقهاح به بارپرس براب قضایی نظامی استق دادسنان عمومی مکلّ

ا جرح جرح ار جانب بارپرس باش  یاست. در صورقی که دادسنان شاه  ارقکاب  کیفربقـ ی ات 

یا بارداشت  دسنگیرب   است ب ان حقّارقکابی بارپرس به ارالع دادسنان برس ق دادسنان مکلّ

جرح را گردآارب کرده ا به مراجع کیفرب صالح قهران اعالح ک   قا پس ار سلب  ةبارپرس ادل

 ر شود.آغا کیفربت بارپرس ار سوب دادگاه اننظامی قضاتق قع یب مصونیّ

ش اخنه  تماقی ا نظارت بر آن براب دادسنان به رسمیّحضور در قـ ی ات م  ّ حقّ 74 ةدر ماد

دی ه اکیل منهم ا اکیل بزه ریراها است؛ ش ه است. این حق ار سویی مغایر معیار قسااب سالم

دادسنان  نظارت براب   . ار سوب دیگر ش اسایی حقّ   که بر بارپرس نظارت کنی ن ارچ ین ح ّ

ک   که این امر مغایر جایگاه دادسنان ا هم موضع برقر اب در برابر بارپرس را ق اعی می بار

ررف است ا دادسنان ررف دعواب بارپرس بی ریرااست؛  کیفرببارپرس در نرای   ع الت 

رات رّ ق در حالی که م راد که جایگاه بارپرس باالقر ار دادسنان باشراق اننظار می عمومی. ار این
                                                             

یّت هاب قولی ب که نعّالدر خصتور صت ار دسنور موقّت قوسط بارپرس براب قوقّ  نعّالیّت شرکت   884 ة. م رّرات ماد8

ده  ا ار به ستالمت عمومی استتق ار این حیق قابل ن   استتت که بارپرس در این مورد اق امی اجرایی انجاح می  آنها مضتر  

 ک  . نشی ی میررف قـ ی اقی خود به نفع نظم عمومی ع بموضع بی
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نظر ار ای که این اننظار را برآارده نکردهق در مسیر عکس گاح برداشنه ا براب مذکور صرف

 دادسنان جایگاه باالقر ا غیرااقعی قرسیم کرده است. 

نرد  19 ةماقی نیز قابل بـق است. بر اساس ماددادسنان در قـ ی ات م  ّ ةاخنیارات م اخل

ک   ه ر ش ه که پزشو معای هم رّ 18 ةوسط یو پزشو معای ه شود. در مادنظر حق دارد ققـت

ان مغایر جایگاه ک   ه به دادسنشود. قفویض اخنیار قعیین پزشو معای هقوسط دادسنان قعیین می

 راهمننظر ا اِعمال نفوذ را است ا امکان ن ض ح وق نرد قـت کیفرباب در نرای   رسی گی 

حمایت  ت نیارم  نظر به ش ّنی که نرد قـتدر اقهامات مرقبط با جرایم ام یّ به ایژه ؛ک  می

سط ک   ه قوت عمومی است. بهنر است پزشو معای هت ررن ار ام یّاست ا دادسنان به ش ّ

 نخستقک   ه قعیین ش ه است. قعیین پزشو معای ه قرپیشاننخاب شود که  نهرسنیبارپرس ار 

ق ظیم ش ه  پیشکه ار  نهرسنیبای  به قرقیب نوبت ار  قحنجاح شود ا داّبای  قوسط بارپرس ا

قانون آیین  833 ةاننخاب شود قا امکان اِعمال نفوذ به ح اقل میزان ممکن کاهش یاب . مطابق ماد

 ماقی نیارم  قضایی دیگر براب قـ ی ات م  ّ ةاعزاح بارپرس به حور 8263دادرسی کیفرب 

ش ه در منن این ماده نوعی نظاح ریاسنی در دادسرا را به ات بکاربردهادبیّموان ت دادسنان است ا 

اعزاح  تموریّأکش  که در آن بارپرس ریر نظارت دادسنان است ا با موان ت اا به مقصویر می

ا  قضایی دیگر است ةمور انجاح قـ ی ات در حورأگویی بارپرس ار جانب دادسنان م ؛شودمی

 سنان آن حوره قـ ی ات را انجاح ده .بای  ریر نظارت داد

 طاخنیارات دیگرب که در این مبـق جاب مطالعه دارد به اخنیار نظارت بر ضابطان مربو

است. در  آم هبر ضابطان دادگسنرب « نظارت ا ریاست»قـت ع وان  23 ةشود که در مادمی

ظارت ه داشت که نبای  قوجّ نخستقخصور نظارت ا ریاست دادسنان بر ضابطان دادگسنرب 

دادسنان بر پلیس پیشگیرب یا پلیس ادارب ایرادب ن اردق الی نظارت اب بر پلیس قضایی یا پلیس 

ت رقرارب نظم ا ام یّب ةپلیس پیشگیرب یا پلیس ادارب اریف ریراضابط دادگسنرب قابل ن   است؛ 

 ریر یفربکقـ ی ات پلیس قضایی یا پلیس ضابط انجاح  ةدار استق الی اریفاجنماعی را عه ه

در  8263نظر م اح قـ یق )بارپرس( است. هرچ   این مباحق در قانون آیین دادرسی کیفرب 
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ابهاح رها ش هق الی به لـات علمی این موضوعات قابل ررم است ا نبای  اخنیار نظارت بر ضابط 

علیمات اب قنظر بارپرس ا قـت  کرد ا بهنر است ضابطان ریر ضدادگسنرب را به دادسنان قفوی

 عمل ک   . 

ه داشت که هر عبارقی بار ح وقی دارد ا عبارت ریاست نبای  بر راابط بای  قوجّ داّح ای که

رئیس بای  اخنیاراقی داشنه باش  که در قالب نظاح ح وق  ریرادادسنان ا پلیس ادارب بار شود؛ 

ظامی است نظر نیراب انن ریرپذیر نیست. پلیس ادارب در ساخنار سیاسی ایران اساسی ایران امکان

 49 ةقوان  بر آنها ریاست داشنه باش . در مادقضائیه قرار دارد نمی ةا دادسنان که در قالب قوّ

ک    که این موضوع به شرم  ءان  قـ ی ات مورد نظر دادسنان را اجرا  ش هضابطان مکلّ

 مغایر است. کیفربها ا جایگاه دادسنان در ع الت گفنه با معیار قسااب سالمپیش

 اختيارات اجرای احکام کيفری .1-1-9

مورد  111قا  414در قالب مواد  8263اجراب احکاح کیفرب در بخش پ جم آیین دادرسی کیفرب 

 دادسنان ةاجراب احکاح کیفرب بر عه »چ ین م رّر کرده است:  414 ةبـق قرار گرننه است. ماد

قضائیه  ةاب احکاح کیفرب قـت ریاست ا نظارت اب در م ار ی که رئیس قوّاست ا معاانت اجر

هرچ   احکاح کیفرب بر اساس «. دار این اریفه استده ق در دادسراب عمومی عه هقشخیص می

ر  ق دادسنان بنشومی ءرات قانونی در معاانت اجراب احکاح قوسط قاضی اجراب احکاح اجرام رّ

ریاست ا نظارت دارد. یع ی ارقبارات دسنورب بین معاانت مذکور ا معاانت اجراب احکاح 

 دادسنان برقرار است.

اجراب احکاح کیفرب قوسط دادسنان یا ساخنار قـت ریاست اب ار این حیق قابل بـق 

است که بر اساس مطالب پیشین دادسنان ررف دعواب عمومی است ا قفویض اخنیارات اجراب 

به رب ا اجراب احکاح کیف ریراان  با جایگاه دادسنان سارگار نباش ؛ قواحکاح کیفرب به اب می

 علیهقوان  به ضرر مـکوحهاب ب نی ا سالب آرادب قوسط ررف دعوا میاجراب مجارات ایژه

ار  ه ایژهب ؛هاب اجرایی را به همراه داشنه باش ت مجاراتباش  ا درجاقی ار احنمال قش ی  کیفیّ
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 ءها به صورت اننراقی اجراان  که در پرقو آنها مجاراتدب اضع ش هب منع ّاین حیق که نهادها

هاب جرایم شون  ا امکان اِعمال نهادهایی چون آرادب مشراط اجود دارد یا در مورد پران همی

ر است که رننار با مـکومان ا رن انیان سیاسی به مراقب ب قر ار رن انیان سیاسی این امکان منصوّ

ها دادسنان را به سمت رننار نی دارد ا این دغ غههاب ام یّدادسنان دغ غه ریرااش ؛ عادب ب

هاب علمی الرح است با مـکومان سیاسی با نرمش در آموره آنکهحال  قده ش ی قر سوق می

رب اجراب احکاح کیفرب قوسط نهاد یا ساخنا باش  کهرس  بهنر راق به نظر می رننار شود. ار این

شود این است که در ساخنار موجود چه نهادب که مطرم می پرسشیررف انجاح شود. حال بی

 دار شود؟اجراب احکاح کیفرب را عه ه ةقوان  اریفمی

ک    اجراب احکاح کیفرب قوسط قاضی مسن ل هاب علمی که ایجاب مینظر ار دی گاهصرف

در راسناب مباحق مطراحه  8قانجاح شوداجراب احکاح کیفرب داراب قـصیالت کیفرش اسی 

ررف نبودن مرجع اجراب احکاح کیفرب در نظاح ع الت قوان بیان داشت که براب رنع ایراد بیمی

ت  یریّساخنارب باش  که قـت م ةاجراب احکاح کیفرب بر عه  ةبهنر است اریف قموجود کیفرب

رئیس  ةت این ساخنار بر عه ق م یریّگونه که بیان ش  ک  . همانقضایی اق اح می ةرئیس حور

 صرات قانونی مشخّقضایی است ا ارای  قضات اجراب احکاح کیفرب در قالب م رّ ةحور

یی قضا ةمرئوسی بین قضات اجراب احکاح ا رئیس حور ا رئیس ة  ا الرح است رابطنشومی

ای  بیو ار اجزاب ساخنار اجراب احکاح کیفرب  ارای  هر قاجود ن اشنه باش . به عبارت بهنر

صی هاب شخالیق ا دغ غهسی ار مـکومان ضایع نشود ا   قا ح ّ ص باشرات قانونی مشخّدر م رّ

 یا نکرب جایگزین اق امات مطلوب نشود.

 

 

                                                             
بق چاپ ششمق حسین نجفی ابرن آباد(. کیفرش اسیق قرجمه علی8217. براب آگاهی بیشنر ب گری  به: بولوق برنارق )8

 اننشارات مج .



 
    

 

   

111 

 

 1397 زمستان، وپنجمبیست، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هفتم

 دادستان در الگوی مطلوب فرايند رسيدگی کيفری .9
ا قرسیم کرد. در ر کیفربمطلوب نرای   رسی گی  الگوبقوان گفنه میبا ع ایت به مطالب پیش

هاد رسمی کش  جرح ا ن مسئولپلیس ادارب )پلیس پیشگیرب(  نخست ةمطلوبق در مرحل الگوب

شود: در جرایم مشهود نهاد مسن ل براب اجراب این مرحله است. کش  جرح به دا شیوه انجاح می

 جرح ةق ار شهود حاضر در صـ ک  می جرح گردآارب ةا بات دعوا را ار صـ  ةکش  جرح ادل

ا بات دعوا  ةساعت ادل 34ق مظ ون را دسنگیر ا ررف ح اکثر ده می قـ ی ات ضرارب را انجاح

ک  . ربیعی است در این مرحله نهاد ا مسن  ات را به همراه مظ ون به دادسنانی ارسال ا اعزاح می

ک   سایبرب حضور دارد ا قالش میهاب نیزیکی ا صی در مـیطکش  جرح به صورت قخصّ

را کش  ا مسن  ات را به دادسنانی ارسال ک  . در جرایم غیرمشهود نهاد  یاننهارقکابجرایم 

راد ب ان ا را ا قـ ی ات الرح ک   ها را دریانت  است شکایات ا اعالح جرحکش  جرح مکلّ

  8.به دادسنانی اعالح ک  هاب شهران ب انجاح ده  ا مراقب را به حریم ح وق ا آرادب

ک   ا در صورقی هاب قع یب دعواب عمومی را اِعمال میحق دادسنان سیاستداّ ةدر مرحل

 یفربکا باقی حاکی ار اقوع جرح باش  ا رننار ادعایی اص  مجرمانه داشنه باش ق قع یب  ةکه ادل

 ودخ استق من اسب با جایگاهان ارد. دادسنان به دلیل ای که ررف دعواب عمومی را به جریان می

ا هاب اجبارب یبراب قع یب دعواب عمومی دارد. ربیعی است بر حسب نظاح را اخنیارات الرح

ک  . می ءهاب قع یب دعواب عمومی را اجراق دادسنان سیاستکیفربم نضی بودن قع یب 

ی ف نظم ح وقکه برخال این استت ب یادین برخوردار است موضوعی که در این میان ار اهمیّ

مطلوب شراع  الگوبشودق در موجود در ایران که شراع قـ ی ات با ارجاع دادسنان آغار می

م وط به ص ار مجور ار سوب قاضی نارر قـ ی ات است ا قا رمانی که این  کیفربقـ ی ات 

 انن .به جریان نمی کیفربمجور صادر نشود قع یب 

                                                             
بارقوریع اخنیارات نهادهاب کش  ا قـ یقِ جرح در نظاح ح وقی (. »8261. براب آگاهی بیشنر ب گری  به: انراسیابیق علیق )8

 .72ق نصل امه دانش اننظامیق اننشارات دانشگاه علوح اننظامی امینق شماره «ایران
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است. پس ار ررم دعوا ار سوب  کیفربـ ی ات ح ررم دعوا نزد قاضی نارر قسوّ ةمرحل

دادسنانق قاضی نارر قـ ی ات در صورت جرح بودن رننار ادعایی ا اجود دالیل کانی حاکی ار 

صورت قرار رد درخواست را  را صادر ا در غیر این کیفرباقوع آنق مجور شراع قـ ی ات 

 ک  .صادر می

مرحله  شود. در اینآغار می کیفربپس ار ص ار مجور ار سوب قاضی نارر قـ یقق قـ ی ات 

باررسی  اا در صورت لزاح ب ده می را انجاح کیفربپلیس قضایی به صورت مسن ل قـ ی ات 

م زل یا دسنگیرب انرادق دالیل مربوط را به قاضی نارر قـ ی ات ارائه ا بر حسب مورد مجور 

ک  . در این مرحله قفکیو ااضح بین دا اخنیار انجاح قـ ی ات دسنگیرب را اخذ میباررسی یا 

ران ب هاب شها نظارت بر قـ ی ات اجود دارد ا این قفکیو اخنیارات منضمن ح وق ا آرادب

دالیل  ةباررسی م وط به ارائ-شود که ص ار مجور دسنگیرباین قفکیو موجب می ریرااست؛ 

شود ا قاضی مراقب به قاضی نارر قـ ی ات اعالح می کیفربپایان قـ ی ات کانی باش . پس ار 

نع ش هق بر حسب مورد قرار را اق امات انجاح کیفربنارر قـ ی ات با بررسی ران  قـ ی ات 

وضوعی ک  . مصادر می را دادرسی به یا قرار جلب قع یبق قرار موقونی قع یبن صق قرار م ع 

ب قوان   نسبت به قرارهادی ه میت دارد این است که دادسنانق منهم ا بزهیّکه در این مرحله اهم

 دادرسی اعنراض ک   . در ااقع نوعی رسی گی قرانعی دربه ا جلب  قع یبق موقونی قع یبم ع 

 دادرسی اجود دارد ا اصـاب دعوا در موضع برابر ار اخنیارات برابر برخوردارن .پیش ةمرحل

 قدادرسی صادر شود. در این صورت به شود که قرار جلبچهارح در صورقی شراع می ةمرحل

 ودخ اصـاب دعوا در موضع برابر ا با اخنیارات من اسب ا برابر در دادگاه دناعیات ا ادعاهاب

 ک   . را پیگیرب می

ه مرحلشود ا اجراب این ت ار سوب دادگاه آغار میپ جم بع  ار ص ار حکم مـکومیّ ةمرحل

 تشود. موضوعی که در این مرحله اهمیّمجریه ااگذار می ةت قوّبه یو مرجع ادارب در قابعیّ

دارد این است که برخالف نظم موجود که اجراب رأب به دادسرا به ریاست دادسنان ااگذار 

 ةقوّ تاخنیارات نهاد اجراب احکاح در قابعیّ ةمطلوب اجراب رأب در گسنر الگوبش هق در نظم 
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در این مرحله ه ف بارپذیرب اجنماعی  ریرااخنیارات دادسنان است؛  گسنرةمجریه خارج ار 

ها م وط به دی ه ا باردارن گی عمومی مجاراتمع وب بزه-جبران خسارات مادب 8قبزهکار

ااگذارب اجراب احکاح به نهادب مسن ل ار اصـاب دعوا است ا ااگذارب این مرحله به یکی ار 

 با اه اف مذکور من اسب نیست.اصـاب دعوا 

 نتيجه

دی هق هقضمین ح وق بز کیفربقانون آیین دادرسی کیفربق ه ف نرای   ع الت  8 ةبر اساس ماد

دارن   بکیفرجرح جایگاه خاصی در نرای   ع الت  ةگانمنهم ا جامعه است. هر یو ار ررنین سه

ا من اسب با این جایگاه بای  اخنیارات الرح را داشنه باش   قا ح وق آنها قضمین شود. جایگاه 

نان راد اخنیارات دادسدناع ار ح وق عمومی است ا اننظار می کیفربدادسنان در نرای   ع الت 

ررف دعواب ار سویی جایگاه  8263من اسب با این جایگاه باش . در قانون آیین دادرسی کیفرب 

سنان دعوا ار حیق عمومی به داد ةقع یب جرح ا اقام ةبی ی ش ه ا اریفعمومی براب دادسنان پیش

جاح بی ی ش ه ا ارای  انااگذار ش ه است. ار سوب دیگرق براب دادسنان جایگاه قضایی پیش

اقی ا مقعلیمات به ابق نظارت بر قـ ی ات م  ّ ةق نظارت بر بارپرس ا ارائکیفربقـ ی ات 

ارت ل ش ه است. قفویض اخنیارات قـ ی اقی ا نظنظارت بر ضابطان دادگسنرب به دادسنان مـوّ

ماقی به دادسنان با جایگاه اب در دعواب عمومی من اسب نیست ا به لـات علمی بر قـ ی ات م  ّ

را  یفربکقع یب جرح ا قـ ی ات  ةر کرد که یو نهاد در عین حال ارای  داگانقوان قصوّنمی

 یفربکا نظارت بر قـ ی ات  کیفربضرارب است اخنیارات قـ ی ات  قرا دار باش . ار اینعه ه

ار ل شود ا بارپرسی ار ساخنررف بارپرس مـوّا م امات قـ یق ار دادسنان سلب ا به نهاد بی

 دادسرا خارج ا به ساخنار دادگاه اارد شود.

                                                             
امکان بارپذیرب اجنماعی بزهکاران در بستتتنرهاب کیفرب ا (. »8216علیق ) . براب آگاهی بیشتتتنر ب گری  به: انراستتتیابیق8

 .22ق ر 81ق نصل امه مطالعات پیشگیرب ار جرحق شماره «پساکیفرب موجود
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بر ای که ار م ظر قفکیو م اح قع یب ار م اح  انزانخارج ش ن بارپرس ار ساخنار دادسرا 

فی  ساالرب نیز مشودق ار حیق کاهش مراحل رسی گی ا کاهش دیوانقـ یق مفی  ارریابی می

اه انجاح قـ یق قوسط دادگ ةقـ یق قوسط بارپرسی ا یو مرحل ةاست. در نظم موجود یو مرحل

در صورقی که شهادت شاه  یا اقرار  8263قانون مجارات اسالمی  874 ةشود ا بر اساس مادمی

عان شهود ا مطل قرا منهم مب اب ص ار رأب باش ق اسنماع آنها قوسط دادگاه ضرارب است. ار این

در نظم موجود پس ار بیان مشاه ات خود در بارپرسی بار دیگر در دادگاه احضار ا مشاه ات 

ارد را در پی د کیفربارب در قـ ی ات کک   . این امر مواربخود را در مـضر دادگاه بیان می

شود ا قوان انسانی ا مالی ع الت دا بار قـ ی ات انجاح می کیفربا در یو نرای   ع الت 

یو بار قـ ی ات کانی است ا قـ ی ات بای  در  امّاشود. کارب هزی ه میبراب موارب کیفرب

بهنر است نهاد قـ یق  قرا نررف است. ار ایمرجعی انجاح شود که به لـات ساخنارب بی

 ون دادگاه صالح به همررف بی ب)بارپرس( ار ساخنار دادسرا خارج شود ا در قالب ساخنار

 ها نیز کاهش یاب .کاربموارب سانب نجرح موضوع اقهاح قرار گیرد قا 
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