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جایگاه و حدودِ اختیارات دادستان در نظام رسیدگي کیفری
ایران
محمدخلیل صالحی* علی افراسیابی**
)قاریخ دریانت 61/4/32 :قاریخ پذیرش(69/8/38 :

چکيده؛
م الة حاضر به دنبال پاسخ به این پرسشها است که دادسنان در نرای رسی گی کیفرب چه جایگاهی دارد ا چه
اخنیاراقی براب دادسنان مطلوب است؟ آیا اخنیارات دادسنان در نظاح رسی گی کیفرب ایران با جایگاه اب ق اسب
دارد؟ در این پژاهش ابن ا جایگاه ا اخنیارات دادستتنان در الگوب مطلوب نرای رستتی گی کیفرب قبیین ش ت ه
استتت .در پرقو شتت اخت الگوب مطلوب میقوان م رّرات ح وق کیفرب شتتکلی ایران را مطالعه کرد .یاننههاب
پژاهش بیانگر آن است که دادسنان ررف دعواب عمومی است ا اخنیارات اب بای مـ اد به قع یب کیفرب ا
اقامة دعواب عمومی در مراجع قضتتایی باش ت  .در نرای رستتی گی کیفرب موجودِ ایرانق جایگاهی داگانه براب
دادستتنان پیشبی ی شتت ه استتتق به گونهاب که ار ررنی جایگاه ررف دعواب عمومی ا ار ررف دیگر جایگاه
بیررف قضایی شامل قاضی قـ یق یا نظارتک ه بر قـ ی ات م ّماقی ا ارائهده ة قعلیمات الرح به بارپرس ا
ضابطان قضاییق براب دادسنان پیشبی ی ش ه است .در نظم موجود جایگاه قضایی با جایگاه ررف دعواب عمومی
ستارگار نیست ا نمیقوان پذیرنت که م عی عمومی در عین حال قـ ی ات م ّماقی را انجاح ده یا بر م امات
قـ یق نظارت ک  .ننایج قـ یق حاکی ار آن است که براب قضمین ح وق دناعی منهمق قضمین ح وق مادب ا
مع وب بزهدی ه ا قضتمین سالمت نرای رسی گی کیفرب الرح است اخنیارات انجاح قـ ی ات کیفرب در جرایم
غیر ار موضوع مادة  293ا هم ین اخنیارات مرقبط با نظارت بر قـ ی ات م ّماقی یا ارائة قعلیمات الرح به آنها
ار دادسنان سلب ا به م امات بیررف سپرده شود .در این راسنا ضرارب است بارپرس ار ساخنار دادسرا خارج ا
ریر نظر ساخنارب بیررف هم ون حورة قضایی اق اح ک .

واژگان کليدی :دادستان ،بازپرس ،تعقيب کيفری ،تحقيقات مقدّماتی.
* اسنادیار ح وق جزا ا جرحش اسی دانشک ه ح وق دانشگاه قمق قم
** دانشجوب دکنرب ح وق جزا ا جرحش اسی دانشک ه ح وق دانشگاه قمق قم (نویس ه مسئول):
ali.afrasiabiazer@yahoo.com
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مقدّمه
در جوامع داراب ق رت سیاسی که حقّ انـصارب اسنفاده ار ق رت به ساخنار سیاسی سپرده
میشودق بع ار اقوع جرحق نرای رسی گی کیفرب براب قعیین پاسخ کیفرب یا اجنماعی به جرح
جریان مییاب  .این نرای بای به گونهاب عمل ک که ح وق ا آرادبهاب منهمق بزهدی ه ا
جامعه به رور برابر قضمین شود؛ ریرا در نرای مذکور ابزارهایی قعری
ار رار را به م امات قضاییق اجرایی ا پلیسی قفویض میک

ش هان که حقّ اسنفاده

ا در صورت اسنفادة نادرست ار

این ابزارهاق ح وق ا آرادبهاب شهران ب ن ض میشون  .به همین دلیل در نظاحهاب ح وقی
مطلوبق ح ادِ اخنیارات نهادهاب قضاییق اجرایی ا پلیسی که در نظاح ع الت کیفرب ن ش دارن
به گونهاب قعری

میشود که آسیبها ا خسارات مـنمّل ناشی ار اجراب اخنیارات قعری ش ه

در نرای ع الت کیفرب ا سوءاسنفاده ار این اخنیارات به ح اقل میزان ممکن قع یل شود .یکی
ار نهادهایی که در نرای رسی گی کیفرب ن ش دارد دادسنان است که ار ررف جامعه در این
نرای م اخله میک  .برخی معن ن « :آیین دادرسی کیفرب ارقباط اساسی با اقن ار دالت دارد
ا قواع آن اخنیارات دالت در برابر مردح را مـ اد میک  .قواع آیین دادرسی کیفربق حقّ
انـصارب دالت در اسنفاده ار ق رت را نه ق ها در ارقباط با بزهکاران مـکومیّتیاننهق بلکه در
ارقباط با انراد مظ ون که آماج اق اماقی چون بارداشتق قـ یقق قوقی

ا نظارت مخابراقی قرار

گرننهان نیز ق ظیم میک  .ار این م ظر آیین دادرسی کیفرب اسنان ارد س جش میزان دموکراسی
در جامعه ه ف است» (.)Wyngaert, 1993: i
بزهدی هق منهم ا دادسنان به ررنیّت ار جامعهق سه سهام ار نرای رسی گی کیفرب هسن .
بزهدی ه در ننیجة اقوع جرح منـمّل ضرر مادبق جسمی یا مع وب میشود .منهم نردب است که
امارات یا دالیل ا باقی علیه اا اقامه ش ه ا امکان دارد بیگ اه یا گ اهکار ش اخنه شود .دادسنان
نردب است که ار ررف جامعه براب اعادة نظم عمومیق قع یب جرح را آغار میک  .ابزارها ا
اخنیاراقی که در نرای رسی گی کیفرب به هر یو ار اصـاب جرح قفویض میشود بای به
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گونهاب باش که در ح ّ ضرارت قضمین ح وق همان ررف بوده ا براب ح وق ررنین دیگر
ضررب ن اشنه باش .
در این پژاهش قالش میشود جایگاه ا اخنیارات دادسنان به ع وان نمای ة جامعه ا م انع آن
در رسی گی کیفرب بررسی شود .براب همین م ظورق در قسمت نخست به ش اخت جایگاه ا
اخنیارات دادسنان در الگوب علمی نرای ع الت کیفرب پرداخنه میشود .در این قسمت قالش
میشود یو الگوب مطلوب براب جایگاه ا اخنیارات دادسنان در نرای ع الت کیفرب قرسیم
شود .در قسمت داّح م رّرات آیین دادرسی کیفرب  8263در پرقو الگوب قرسیمی بررسی
میشون قا اضعیّت جایگاه ا اخنیارات دادسنان در نرای ع الت کیفرب موجودِ ایرانق با قبیین
اضع مطلوب به آرمون گذارده شود.

 .2جايگاه و اختيارات دادستان در فرايند عدالت کيفری در الگوی مطلوب
به م ظور قرسیم الگوب مطلوب براب قع یب دعواب عمومیق ضرارب است ابن ا جایگاه دادسنان
ا در ادامه اخنیارات اب در این جایگاه قبیین شود.

 .2-2جايگاه دادستان در فرايند عدالت کيفری
جرح ااقعهاب است که میقوان بر حسب مورد ح وق شخصی معیّن یا جامعه را ن ض ک  .جامعه
براب حمایت ار اررشهاب ب یادین شهران ب ا اجنماعیق برخی رننارها را جرحانگارب ا براب
آنها مجارات قعیین میک  .مجارات بزهکار با ه ف اجراب ع الت یا باردارن گی عمومی ا
خصوصی اجراء میشود؛ نیل به این اه اف مسنلزح دسنگیرب مرقکب ا مـکومیّت اب است.
قجربه نشان داده است که همة جرایم کش ق همة مرقکبان جرح دسنگیر ا همة دسنگیرش گان
به ع وان مرقکب جرح ش اسایی نمیشون ؛ ریرا برخی جرایم بزهدی ة مسن یم ن ارن یا ماهیّناً به
گونهاب ارقکاب مییاب که قابل کش

نیسن یا بزهدی گان ب ابر مصالح خانوادگی یا قرس ار
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مرقکبق بزهدی گی خود را به مراجع پلیسی-قضایی گزارش نمیک  8.این امر موجب ش ه
است که نهادب قـت ع وان دادسنان با رسالت قع یب منهم ا اح اق ح وق جامعه ایجاد شود.
قأسیس نهاد دادسنانی میقوان بسیارب ار نواقص ناشی ار ع ح کش

جرح ا قع یب منهمان را

رنع ک  .در م ابلق این امر میقوان مشکل دیگرب را ایجاد ک ق به گونهاب که امکان دارد
منعاقب اقوع یو جرح برخی انراد که در ااقع بیگ اه هسن به ع وان منهم اارد نرای ع الت
کیفرب شون ا در این م ّت ار ح وق ا آرادبهاب شهران ب مـراح شون  .ب ابراینق بیکیفر
مان ن مرقکبان جرح ا مجارات یا اِعمال ابزارهاب مـ ادک ة قعری ش ه در نرای ع الت
کیفرب علیه بزه ناکردگانق به یو میزان براب نظم جامعه یا ح وق شهران ب مضر است .با این
اص ق میقوان م ّعی بود که قأسیس نهاد دادسنان ار جهت ای که میقوان با قع یب منهمانق
باردارن گی عمومی ا خصوصی را قضمین ک ق مطلوب است .امّا این نهاد ار این جهت که
میقوان ح وق ا آرادبهاب برخی شهران ان را که به اشنباه منهم ش هان ق سلب یا مـ اد ک ق
قابل ن

است .پرسشی که در این میان مطرم میشود این است که نهاد دادسنان چه جایگاهی

در نظاح ع الت کیفرب دارد؟ آیا نمای ة نظم عمومی ا منضمّن ح وق جامعه استق یا انزان بر
آن میقوان ار ح وق منهمی که میدان به اشنباه دسنگیر ش ه دناع ک ؟
میقوان گفت اگر دادسنان به ع وان نمای ة جامعه ا نظم عمومی نرض شودق جایگاه ام یّنی
ا اجرایی-ادارب اب ا اگر به ع وان نمای ة ع الت ا منضمّن ح وق شهران ب نرض شودق

 . 8خشونت خانگی علیه بانوان ار جمله مواردب است که نرخ گزارش بزهدی گی در آن پایین است .بزهدی گان خشونت
خانگی به دلیل قرس ار مرقکبق اابسنگی اقنصادبق ع ح آگاهی ار م ررات ح وقی ا  ...بزهدی گی خود را به پلیس یا م اح
قع یب دعواب عمومی گزارش نمیک  .این موضوع باعق ش ه است که برخی نظاحهاب ح وقی این مسئله را ار شمار جرایم
قابل گذشت خارج کرده ا آن را به ع وان یو مسئلة اجنماعی -عمومی قل ی ک

ا اخنیارات اننراقی را در کش

ا قع یب

این مسئلة اجنماعی در م رّرات ح وق شکلی ب ه رسمیّت بش اس (براب آگاهی بیشنر ب گری به :سجادبق لیال؛ انراسیابیق
علیق (« .)8262پاسخهاب پلیس به خشونت خانگی علیه بانوان (مطالعه قطبی ی سیاست ج ایی ایران ا کانادا)ق نصل امه مطالعات
بینالمللی پلیسق شماره 89ق ر .)94
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جایگاه قضایی یا شبهقضایی اب در نظاح ع الت کیفرب پررنگ میشود .در پاسخ به این پرسش
که ک اح یو ار جایگاههاب ادارب یا قضایی براب دادسنان مطلوب استق میقوان چ ین پاسخ
داد که با قوجّه به ق سیم ارای

در نرای ع الت کیفرب ضرارب است دادسنان جایگاه ادارب

داشنه باش ؛ 8ریرا دادسنان به ررنیّت ار جامعه در نرای ع الت کیفرب سهیم است ا ار ررف
جامعه با ه ف قأمین نظم عمومی اق اح به اقامة دعواب عمومی میک  .ار همین راق به دلیل ای که
در نرای ع الت کیفرب ررف دعواب عمومی است ا جایگاه قضایی مسنلزح بیررف بودن آن
استق دادسنان نمیقوان جایگاه قضایی داشنه باش  .جایگاه دادسنان در نظاح ع الت کیفربق در
نظاحهاب ح وق عُرنی ا نظاحهاب ح وق رامی-ژرم ی منفاات استق به گونهاب که در نظاحهاب
ح وق عُرنی ن ش اجرایی دادسنان پُررنگقر است ا دادسنان بخشی ار قوّة مجریّه است ا قالش
میشود اسن الل عمل این نهاد در این قوّه حفظ شود .امّا در نظاحهاب رامی-ژرم ی بر حسب
اننخاب کشورها ممکن است دادسنان بخشی ار قوّة مجریّه یا قضائیه باش (هامیلنُنق بیقا .)1 :به
ع وان مثال در نظاح ح وقی نرانسه دادسنان بخشی ار ارارت دادگسنرب است ا در عین حال پایة
قضایی دارد 3.در نظاح ح وقی انگلسنان م یر قع یب [دادسنانض بخشی ار ارارت کشورق در
آمریکا دادسنان بخشی ار ارارت دادگسنرب (کوشکیق  )82 :8217ا در ایران بخشی ار قوّة
قضائیه است ا پایة قضایی دارد .البنه بای قوجّه داشت که اابسنگی ادارب داسنان به قوّة مجریه یا
قضائیه بر حسب نظاح سیاسی پارلمانی یا ریاسنی منفاات است .بر همین اساس قکالی
در نظاحهاب ح وقی مخنل

نرق میک ا در برخی نظاحها به ع وان م اح مسئول قع یب جرح

ش اخنه میشود ا در برخی دیگر انزان بر قکلی
 .8به نظر میرس ق سیم ارای

دادسنان

قع یب جرحق قکالی

دیگرب به دادسنان

در نرای ع الت کیفرب الگوب کوچوش ة قفکیو قوا در ق رت سیاسی است .دادسنان

نمای ة دالت در اقامة دعااب براب جامعه است .در این صورت ن ش اجرایی-ادارب دادسنان پررنگقر میشود.
 « .3در نرانسه اعضاب نهاد دادسرا قـت م یریّت ا ک نرل اریر دادگسنرب هسن ق یع ی در سلسله مراقب ارارت دادگسنرب
قرار دارن  .ربق قانون  33دسامبر  8611قضات ایسناده بع ار کسب نظر مشورقی شوراب عالی قضات ا ار رریق رئیس جمهور
اننخاب میشون ا دادسنانهاب اسنانها همان اسنان اران قوسط هیئت اریران اننخاب میشون » (کوشکیق .)71-74 :8217
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قفویض میشود که ماهیّت قضایی یا شبهقضایی دارن  .در پاراگراف پ جم م ّمة راه ماییهاب
مرقبط با ن ش م اح قع یب جرح مصوّب  8669چ ین م رّر ش ه است« :م امات قع یب جرح ن شی
مهم در اجراب ع الت دارن ( )...ا ه ف آنها کمو به ع الت کیفرب م صفانه ا برابر ا حمایت
مؤ ر ار شهران ان در قبال جرح» است .همان گونه که ار این شیوة بیان قوصیهاب اسن باط میشودق
م اح قع یب جرح ن ش «اجراب ع الت» را عه هدار است ا در این مسیر بای ب ان قبعیض ا
جانب ارب حنّی در مواردب که م امات دالنی ا رسمی علیه شهران ان مرقکب جرمی شون ق
مکلّ

به قع یب جرح باش  .هرچ ااژة ع الت مبهم ا عاحالشمول استق به نظر میرس م ظور

قوصیهنامه ار اجراب ع الت این نیست که دادسنان بای جایگاه قضایی یا شبهقضایی داشنه باش ق
بلکه به این مع ا است که در اجراب ن ش هاب خود جانب ارب ن اشنه ا به صورت عادالنه ا
بیررف جرایم ارقکابیاننه را مورد قع یب قرار ده ق ب ان ای که ار حزبق دی گاه سیاسی یا
م انع ادارب قوّة مجریه یا م ّ ه جانب ارب ک  .در قوصیة سوّح این س چ ین بیان ش ه است:
«م امات قع یب جرحْ نمای گان اصلی اجراب ع الت هسن ا بای در قماح رمانها شأن ا م زلت
حرنة خود را رعایت ک » (قوصیههاب مرقبط با م امات قع یب جرحق  .)8669همان گونه که در
ساخنار سیاسی دالت-کشور «براب قضمین آرادبها ا ممانعت ار اسنب ادق اصل قفکیو قوا به
رسمیّت ش اخنه ش ه است» (بشیریه )249 :8217ق در نظاح ع الت کیفرب نیز ضرارب است در
راسناب قضمین ح وق ا آرادبهاب ررنین دعواق اصل قفکیو قکالی

ا جایگاههاب قضایی ا

اجرایی ار ررنین دعوا به رسمیّت ش اخنه شود ا به میزان ممکن اسن الل جایگاههاب قضایی ار
ررنین دعوا قضمین شود .اسنادان آیین دادرسی کیفرب معن ن « :در دادرسیهاب کیفربق
دادسنان حکم اکیل جماعت را دارد ا به ناح جامعه جرایم را قـت قع یب قرار میده »
(آخون بق  .)14 :8274اانگهیق نظر به مطالب پیشگفنه میقوان گفت که دادسنان در نرای
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به قضمین م انع جامعه ار رهگذر قع یب جرایم به

است8.

پرسش دیگرب که میقوان مطرم شود این است که آیا دادسنان در جایگاه دناع ار ح وق
جامعه میقوان در مواردب که اعن اد به بیگ اهی منهم دارد ار ح وق اب دناع ک ؟ برخی
پژاهشگران معن ن « :دادسنان عالاه بر حمایت ار م انع عمومی رسالت حمایت ار ح وق منهم
ا بزهدی ه را نیز عه هدار است» (کوشکیق  .)4 :8217هرچ این دی گاه در راهر مطلوب ا
م بول استق پرسشی که به ذهن خطور میک این است که چگونه میقوان اننظار داشت که
دادسنان به ع وان ررف دعواب عمومی ار ح وق منهم نیز دناع ک ؟ ممکن است این پاسخ بیان
شود که براب قضمین ح وق منهم ا امکان ا بات بیگ اهی اب ابزارهایی در نرای ع الت کیفرب
پیشبی ی ش هان که منهم میقوان ار آنها در راسناب ا بات ادعاب بیگ اهی خود بهره ببرد.
هم ینق می قوان این پاسخ را مطرم کرد که ع ح پایب ب به قفکیو جایگاه م عی عمومیق
م عی خصوصی ا منهم ار یک یگر راه را براب رننار قبعیضآمیز ا اننراقی در ع الت کیفرب بار
میک ا قجمیع جایگاهها در یو نهاد میقوان گسنرة اخنیارات نهاد را انزایش ده ا ار این
رهگذر براب ح وق ررنین دعوا ا نظم عمومی مضر باش ؛ به گونهاب که با امکان اِعمال نفوذ در
نرای

ع الت کیفربق احنمال ارقکاب جرایم شغلی در این نرای

ا انـراف جریان دعواب

 .8در نظاح ح وقی انگلسنان ا الز دادسنان کل ن ش داگانة سیاسی (عضو کابی ة دالت) ا شبهقضایی (رئیس ضابطان قضایی
پادشاهی) را دارد (سُرناراژهق  .)41 :8669دادسنان کل انگلسنان ا الز بر اق امات ادارة خ مات قع یب پادشاهی نظارت میک
ا در برابر پارلمان پاسخگو است .دادسنان کل بر اق امات قع یبک گان نمیقوان اِعمال نفوذ ک مگر در مواردب که ام یّت
ملّی در میان باش یا براب قع اد ان کی ار جرایمی که قع یب آنها به اجارة دادسنان نیار داشنه باش  .این موضوع در دکنرین
انگلسنان به رسمیّت ش اخنه ش ه است که این دا ن ش نبای با هم مخلوط شون ا ن شهاب ح وقی دادسنان کل به ع وان
ضابط پادشاهی نبای قـت قأ یر مالحظات سیاسی باش  .ادارة خ مات پادشاهی نهادب است براب قع یب کیفرب در انگلسنان
ا الز که قوسط م یر قع یبهاب عمومی اداره میشود .اریفة اصلی آن ارائة راه ماییهاب الرح به پلیس ا سایر نهادهاب
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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عمومی بیشنر میشود .امّا اسنـکاح این دی گاه با بیان این مطلب قع یل میشود که در برخی
موارد منهم به دلیل ناقوانی مالیق علمی ا  ...نمیقوان ار ابزارهاب دناعی قعری ش ه در ع الت
کیفرب به خوبی بهره ببرد ا نمیقوان بیگ اهی خود را در نرض بیگ اه بودن ابت ک  .آیا در
این مورد رسالت قأمین ح وق جامعه ایجاب نمیک
بیگ اهی منهم معن

که دادسنان بنوان در مواردب که به

استق اسباب آرادب اب را ار قی اب هاب ع الت کیفرب نراهم ک ؛ به

ایژه ار این جهت که در نرض بیگ اهی منهمق اب نیز عضوب ار جامعه است که ب ابر قرای ی
ح وق ا آرادب هایش ن اب نظم عمومی ش ه ا مساع ت ا معاض ت به اب ار سوب جامعه ا
دادسنان به ع وان م انع ح وق جامعهق ضرارب است.
«در نظاح ح وق شکلی نرانسه سه مرجع در نرای ع الت کیفرب دخالت دارن  .8 :دادسرا که
دادرسی را به جریان میان ارد؛  .3مرجع قضایی قـ یق که ادلة ا بات را گردآارب میک ؛ .2
دادگاه که حکم صادر میک » (الرگیهق  .)8271در این نظاح ح وقی به م ظور قضمین اصل
برائت ا ح وق دناعی اشخارق نردب که در مرحلة بارپرسی موضوع اق امات بارپرس قرار
میگیرد «شخص قـت بررسی قرارگرننه» نامی ه میشود قا ار میزان انگرنی ا برچسبرنی
اق امات بارپرس بر این شخص کاسنه شود .در صورقی که نرد در مرحلة بارپرسی گ اهکار
ش اخنه شودق اارد مرحلة رسی گی دادگاه میشود ا ع وان منهم بر اب بار میشود .در قوصیههاب
هشنمین گ گرة پیشگیرب ار جرح ا درمان بزهکاران مصوّب  8669نیز ار ع وان «مظ ون» 8براب
نردب اسنفاده ش ه که موضوع اق امات م اح قع یب جرح یا پلیس قرار گرننه است (قوصیههاب
مرقبط با م امات قع یب جرح  :8669قوصیة  .)89به نظر میرس در صورقی که دادسنان اعن اد به
بی گ اهی مظ ونق نرد قـت بررسی یا منهم داشنه باش ق بای بنوان ار ح وق اب دناع ک ا
اسباب آرادب اب را ار قی اب هاب قعری ش ه در ع الت کیفرب نراهم ک ؛ به ایژه در صورقی
که شخص در مرحلة «قـت بررسی» یا «مظ ون» باش که در این مرحله احنمال بیگ اهی «مظ ون»
1. Suspect
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به مراقب بیشنر ار احنمال بیگ اهی «منهم» است ا ضرارت م اخلة دادسنان براب رها کردن
شخص ار قی اب هاب ع الت کیفرب در مواردب که به بیگ اهی شخص معن

استق در این

مرحله بیشنر احساس میشود .این رایکرد با جایگاه دادسنان در نظاح ع الت کیفرب همسو استق
به گونهاب که اجراب ع الت ا قضمین م انع جامعه اجاره نمیده بزهناکردهاب که قـت ع وان
مظ ون یا منهم قـت قع یب قرار گرننهق مشمول ابزارهاب مـ ادک ه یا سالب آرادب معیّن در
ع الت کیفرب باش  .قوصیة شمارة  89مرقبط با ن ش م امات قع یب جرح بیان میدارد« :م اح
قع یب جرح مکلّ

است یا ار اسنفاده ار دالیل ا باقیاب علیه مظ ون اجن اب ک که بر اساس

دالیل مع ول میدان یا معن

است با قوسّل به راشهاب غیرمجار به دست آم هان  .این رننار

خود ن ض ناحش ح وق بشرب مظ ون است؛ 8به ایژه در مورد شک جه یا رننارهاب خشنق
غیرانسانی یا خوارک ه یا مجارات یا سایر ن ضهاب ناحش ح وق بشرب .یا بای دادگاه را ار
این موضوع آگاه ک ا کلیة اق امات الرح را براب قضمین حضور این انراد نزد دادگاه انجاح
ده ».
با قوجّه به موارد پیشگفنه مالحظه میشود که جایگاه دادسنان در رسی گی کیفربق بر حسب
نظاح سیاسی هر کشور منفاات است ا بر حسب مورد میقوان جایگاه اجراییق قضایی یا
شبهقضایی داشنه باش  .در کشورهایی که نظاح سیاسی ریاسنی دارن ق دادسنان بخشی ار قوّة مجریه
است ا در کشورهایی که نظاح پارلمانی دارن ق بر حسب مورد بخشی ار قوّة قضائیه یا مجریه
است .در نظاحهایی که قع یب جرح بخشی ار ارای

قوّة قضائیه استق اسن الل قع یب جرح ار

سایر مؤسسات دالنی بهنر قضمین میشود ا در عین حال این قه ی اجود دارد که منعاقب
جابگیرب قع یب جرح در قوّة قضائیهق اخنیارات قضایی یا شبهقضایی به م امات قع یب جرح
قفویض شود .در نظاحهایی که قع یب جرح بخشی ار قوّة مجریه است احنمال قأ یرپذیرب آن ار
 .8اسنفاده ار عبارت «ح وق بشرب مظ ون» در این قوصیه به صورت غیرمسن یم حاکی ار این است که شخص موضوع اق امات
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
قـ ی ات قضایی شخص گ اهکار ش اخنه شودق منهم قل ی میشود ا ار ح وق منهم برخوردار میشود.
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سایر مؤسسات دالت ا معادالت سیاسی منصوّر است ا براب پیشگیرب ار این قه ی قالش
میشود اخنیارات م امات قع یب در قوانین ا م رّرات موضوعه معیّن شون ا اننخاب ا برک ارب
م امات قع یب جرح قابع م رّرات ح وقی خار باش  .این موضوع به ایژه در نظاح م نضی بودن
قع یب ار اهمیّنی خار برخوردار است؛ در این نظاح ضرارب است مکانیسمهاب ح وقی ا
اجرایی براب پیشگیرب ار اِعمال نفوذ دالت ا احزاب سیاسی در قع یب جرایم ایجاد شون  .در
هر حالق ه ف ار قع یب دعواب عمومیق اجراب ع التق دناع ار ح وق جامعه ا قضمین نظم
عمومی است .در این مسیر دادسنان در صورقی که احرار ک شخص قـت بررسیق مظ ون یا
منهمق به اشنباه منهم ش ه یا آماج رننارهاب غیرقانونی مأموران پلیس یا مراجع قـ یق قرار گرننهق
مکلّ

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

مراجع قـ یق انجاح ده  .پس ار ش اخت جایگاه دادسنان در نظاح ع الت کیفربق در ادامه به
اخنیارات دادسنان در این نرای پرداخنه میشود.

 .1-2اختيارات دادستان در فرايند رسيدگی کيفری
همان گونه که بیان ش م امات قع یب جرح من اسب با ای که بخشی ار قوّة قضائیه یا مجریه باش ق
جایگاه منفااقی دارن  .اخنیارات م امات قع یب جرح بر حسب جایگاه آنها منفاات است .چ انکه
در نظاحهاب ح وقیاب که دادسنان جایگاه اجرایی داردق اخنیارات آن مـ اد به قع یب جرح
استق امّا در نظاحهایی که دادسنان در قوّة قضائیه جاب گرننهق اخنیارات آن بر حسب میزان
پایب ب به ح وق ا آرادبهاب شهران ب منفاات است .در ااقعق در نظاحهاب م یّ به ح وق
شهران ب اخنیارات م اح قع یب جرح مـ اد به قع یب جرح استق الی در نظاحهاب اقن ارگرا ا
مـانظهکار اخنیارات قضایی یا شبهقضایی نیز به این م اح قفویض میشود ا اخنیارات این نهاد
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داراب رسالت ام یّنیق انزایش مییاب  8.پرسشی که در این مبـق مطرم میشود این است که در
یو الگوب مطلوب م اح قع یب جرح بای چه اخنیاراقی داشنه باش ؟ آیا میقوان کش
در گسنرة اخنیارات ا قکالی

جرح را

دادسنان قرار داد؟ آیا میقوان قـ ی ات کیفرب را در گسنرة

اخنیارات این م اح قرار داد؟ آیا دادسنان می قوان انراد مظ ون به ارقکاب جرح را قـتنظر قرار
ده یا به م ظور قضمین حضور مظ ون در مرجع قضایی قرار قأمین کیفرب صادر ک ؟ آیا
دادسنان میقوان بر پلیس نظارت یا ریاست داشنه باش ؟
در پاسخ به این پرسشها میقوان ادعا کرد که اخنیارات دادسنان در قع یب جرح بای به
میزانی باش که بنوان ح وق جامعه ا نظم عمومی را قضمین ک ا در عین حال براب ح وق
سایر اصـاب دعوا مضر نباش  .با قوجّه به ای که جامعه در ک ار منهم ا بزهدی هق یکی ار سهام اران
ع الت کیفرب استق اخنیارات دادسنان در م اح دناع ار ح وق جامعه نبای ار میزان ضرارب
بیشنر باش ؛ ریرا قفویض اخنیارات بیش ار ح به دادسنان به ن ض ح وق سایر اصـاب دعوا
م جر میشود .در ادامه به هریو ار این موارد پرداخنه میشود.

 .2-1-2آيا دادستان میتواند اختيار کشف جرم را داشته باشد؟
ابن ا بهنر است مفهوح کش

جرح قبیین شود .در نره گ معاصر هزاره عبارت «کش » یا

« »Detectionبه مع اب پی ا کردنق یانننق ش اساییق قشخیص ا آشکارسارب بیان ش ه است
(حقش اس ا همکارانق  .)261 :3992کش

جرح به مع اب یاننن یا پی ا کردن جرح است ا کاش

جرح کسی است که براب نخسنین بار جرح را پی ا میک  .ار این راق بر حسب ای که جرح قوسط
چه کسی پی ا میشودق کاش

جرح میقوان یو شهران عادبق م اح رسمی اداربق پلیس ا

دادسنان باش  .پرسشی که مطرم میشود این است که آیا قانونگذار میقوان نرد یا نهاد خاصی
 .8براب آگاهی ار سیاست ج ایی اقن ارگرا ا مـانظهکار ب گری به :مارقیق میرب دلماسق ( .)8262نظاحهاب بزرگ سیاست
ستتیاستتت ج اییق قرجمة علی حستتین نجفی ابرن آبادبق چاپ داّحق اننشتتارات میزان؛ قیاستتیق جاللال ین؛ انراستتیابیق علیق
(« .)8262م لب ب سیاست ج ایی به لیبرالق مـانظهکار ا رادیکال»ق نصل امه مطالعات بینالمللی پلیسق شمارة .81
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جرح قعیین ک ا در صورت مثبت بودن این پاسخ چه نهاد یا شخصی بای

را مسئول کش

مسئولیّت رسمی کش

جرح را عه هدار باش ؟ پلیس یا دادسرا؟

در پاسخ میقوان گفت که کش
ا در صورقی که مکانیسم کش

جرح یکی ار ع اصر ب یادین باردارن گی مجاراتها است

جرح کارکرد ن اشنه باش جرایم ارقکابیاننه ب ان مجارات

میمان ا باردارن گی ا ق رت ارعابی مجاراتها آ ار پیشگیرانة خود را ار دست میده  .ار
این راق قعیین نهاد قخصصی براب کش

جرح ضرارب استق ریرا باردارن گی مجاراتها را

نمیقوان به صالح ی ا عملکرد شهران ان رها کردق به ایژه در جوامعی که شهران ان ارقبارات
شبکهاب قوباب دارن ا جرایم ارقکابیاننه را به نهادهاب رسمی گزارش نمیک  .در پاسخ به
پرسش داّح میقوان م ّعی بود که نخستق نهاد کش

جرح بای در مـیطهاب اجنماعی حضور

گسنردهاب داشنه باش ا داّحق بای قخصّصهاب الرح را براب کش

جرح داشنه باش ؛ به ایژه در

جرایمی مثل جرایم اقنصادبق جرایم درمانی-پزشکی ا جرایم سایبرب که کش

آنها به دانش

ا قخصّص خار نیار دارد .به نظر میرس به سه دلیل بنوان نهاد پلیس ادارب را براب کش

جرح

م اسب دانست :نخست ای که گسنردگی این نهاد در رمانها ا مکانهاب من وّع براب کش

جرح

ا امکان م اخلة سریع براب دسنگیرب منهم مطلوب است؛ ریرا کارک ان نهاد قع یب جرح (دادسرا)
به لـات گسنردگی مطلوبیّت الرح را ن ارن ا نمیقوان در مـیطهاب اجنماعی مخنل
باش ا به کش
کش

حاضر

جرح ا دسنگیرب منهم بپردارن  .دلیل داّح این است که قخصّصگرایی در

جرح به ایژه با رهور جرایم نوین ایجاب میک که نهاد مسئول آن داراب قخصّصهاب

الرح باش ا بنوان در ح اقل رمان ممکن در مکان مورد نظر حاضر شود ا جرایم ارقکابیاننه
را کش
کش

ک  .به عبارت بهنر در برخی جرایمق صِرف حضور گسنرده در رمان ا مکان براب
جرح کانی نیست ا الرح است در ک ار حضور نیزیکی قخصّصهاب الرح موجود باش قا

مسئول کش

جرح با اسنفاده ار علم ا دانش قخصّصی خود بنوان اقوع جرح را قشخیص ده .

در ااقعق یو انسر پلیس عادب ا غیرمنخصّص نمیقوان اقوع جرایم در بورس را قشخیص ده
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ا حضور نیزیکی یا سایبرب اب در مـیط مورد نظر بینای ه است .دلیل سوّح این است که به هر
میزان ارای

ا اخنیارات در نظاح ع الت کیفرب ق سیم شون ق به همان میزان میقوان اننظار

داشت که سالمت نظاح ع الت کیفرب حفظ شود ا احنمال اِعمال نفوذ ا م اخله غیرمجار در
سَمتدهی به ع الت کیفرب کاهش یاب ؛ ریرا اِعمال نفوذ به دا نهاد به مراقب سختقر ار اِعمال
نفوذ به یو نهاد است ا بهنر است اریفة کش

جرح به نهاد پلیس ادارب ا اریفه قع یب

جرح8

به نهاد دادسرا ااگذار شود.

 .1-1-2آيا دادستان میتواند اختيار انجام تحقيقات کيفری را داشته باشد؟
در خصور اخنیارات قـ یق جرح الرح است به این موضوع قوجّه شود که دادسنان در نرای
ع الت کیفرب ررف دعواب عمومی است ا به نمای گی ار جامعه براب دناع ار م انع عمومی ا
اجراب ع الت م اخله میک  .دادسنان یا کارک ان ریر مجموعة اب میقوان اق امات مرقبط با
گردآارب ادله یا قراین ا باقی جرح مشهودق بت مشخّصات شهودق گردآارب ابزارهاب جرحق
قـ ی ات ضرارب در صـ ة جرح مشهود ا جز ای ها را به نمای گی ار جامعه ا در اجراب م رّرات
قانونی انجاح ده ا ادلة گردآاربش ه ا مظ ون را به مرجع قضایی قـویل ده ق الی اخنیار
انجاح قـ ی ات قضایی را ن ارن ؛ ریرا اصوالً قـ ی ات قوسط م امی انجاح میشود که جایگاهی
بیررف دارد ا دادسنان داراب اص

بیررف بودن نیست .دادسنان در نرای ع الت کیفرب

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
ده  .قـ یق براب قشخیص بزهکار ار بزهناکردهق مسنلزح بیررنی م اح قـ یق است ا اصوالً
نمیقوان قصوّ ر کرد که ررف دعواب عمومی بنوان اق امات مرقبط با قـ ی ات را انجاح ده .

 .8در این م اله برخالف مادة یو آیین دادرسی کیفرب  8263ار عبارت «قع یب جرح» اسنفاده ش ه است؛ ریرا در ع الت
کیفرب جرح موضوعیّت دارد ا همیشه جرح مورد قع یب قرار میگیرد ا منهم نیز بهااسطة ارقکاب جرح مورد قع یب قرار
میگیرد .ار این راق منهم نسبت به جرح اهمیّت نرعی دارد .در برخی موارد که جرح کش

ش ه ا منهم ش اسایی نش ه یا منهم

ش اساییش ه منوارب استق قا رمان شمول مرار رمان بار هم جرح مورد قع یب قرار میگیرد.
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ای که در اس اد بینالمللی ا ار جمله قوصیههاب شوراب اراپا در خصور ن ش دادسنان در نظاح
ع الت کیفرب مصوّب  3999براب قضمین بیررنی ا اسن الل دادسنان یا م اح قع یب جرح
قوصیه هایی براب کشورهاب عضو ارائه ش هق در راسناب قضمین اسن الل عملکرد دادسنان ار قوّة
مجریه ا احزاب سیاسی ا ع ح جانب ارب ار ررنین دعواب ج ایی در قع یب جرح است.
قوصیهنامة شوراب اراپا در خصور ن ش دادسنان در نظاح ع الت کیفرب مصوّب  3999بیان
میدارد که در کشورهایی که پلیس قـت ریاست دادسنان کار میک یا قـ ی ات کیفرب قوسط
دادسنان یا قـت نظارت دادسنان انجاح میشودق بای ابزارهاب مؤ ر براب قضمین ص ار
دسنورالعملهاب مرقبط با اجراب االویّتهاب سیاست ج اییق ابزارهاب الرح در ارقباط با
گردآارب ادلة ا بات جرحق کارک ان مورد نیارق رول م ّت قـ ی ات کیفربق ارالعات قابل ارائه
به م اح قع یب عمومی ا امکان ارریابیق ک نرل ا اِعمال ضمانتاجراهاب ن ض م رّرات قانونی
نراهم باش (پاراگراف 33ق قوصیة  .)86در کشورهایی که پلیس به صورت مسن ل ار م اح قع یب
عمومی اق اح میک ق این قوصیهنامه ق ها بیان میدارد که دالت بای ابزارهاب مؤ ر را براب
قضمین همکارب م اسب ا کارکردب بین م اح قع یب عمومی ا پلیس نراهم ک  .هم ینق بای
یو مکانیسم مؤ ر براب قـ یق شکایات علیه پلیس اجود داشنه باش که به صورت مسن ل ار
پلیس عمل ک  .این مکانیسم میقوان قـت اقن ار م اح قع یب عمومی یا در اخنیار یو کمیسیون
مسن ل شکایات یا باررس اِیژة معیّن براب پلیس باش .
در کشور ایرل ق در حالی که م اح قع یب عمومی هیچ عملکردب در رابطه با قـ ی ات کیفرب
ن اردق داراب هیچ اخنیارب در ارقباط با نظارت بر قـ ی ات پلیسی نیست .در این کشور قع یب
جرایم مهم با دادسنان است ا پلیس مکلّ
عمومی ارسال ک  .دادسنان مکلّ

است پس ار کش

جرح پران ه را به ادارة قع یب

است ه گاح اصول پران ه در مورد قانونی بودن اق امات

پلیس ا ادلة گردآاربش هق قـ ی ات دقیق انجاح ده  .در این سیسنم  -ا نیز در نظاح ح وقی
نیوریل ا پادشاهی منـ ه  -قع یب جرایم خُرد با پلیس است ا دادسنان در این پران هها هیچ
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ش ه در قع یب ا قـ ی ات کیفرب جرایم

خُرد الزامات دسنورالعملهاب عمومی صادره ار جانب م یریّت قع یب عمومی 8ا الزامات ناشی
ار دسنورات خار صادره در هر یو ار پران هها را رعایت ک (هامیلنُنق بیقا.)82 :
قوصیهنامة شوراب اراپا مصوّب  3999بیان میدارد« :موقعیّت ح وقیق صالحیّتها ا ن ش
دادسنان در نرای ع الت کیفرب نبای بر اسن الل ا بیررنی قضات رسی گیک ه قردی ب اارد
ک ا به ایژه این موضوع در این قوصیهنامه بیان ش ه که یو شخص نبای در عین حال ارای
قاضی دادگاه ا م اح قع یب عمومی را انجاح ده » (پاراگراف 87ق قوصیة  .)86این قوصیه به ایژه
در نظاحهایی کاربرد دارد که قع یب عمومی بخشی ار قوّة قضائیه است؛ ریرا در این نظاحها امکان
اِعمال نفوذ دادسنان در رسی گیهاب قضایی منصوّر است ا بای مکانیسمهایی رراحی ا اجراء
شون که امکان رسی گی مسن ل ا بیررف م امات قضایی قـت نفوذ ا دی گاههاب دادسنان
قرار نگیرد .هم ینق این قوصیه به مع اب آن نیست که نردب که قـصیالت ح وقی دارد
نمی قوان قکالی

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

یو رمان نمیقوان هر دا ن ش را ایفاء ک ؛ ریرا انجاح ارای

قضایی مسنلزح بیررنی م اح

قضااتک ه است ا قجمیع اخنیارات براب م انع ع الت مضر است.
 .9-1-2آيا دادستان اختيار اعتراض به تصميمات قضايی را دارد؟
مب اب قج ی نظرخواهی اصالم رأب یا حکم قضاییِ اشنباه است .قج ی نظرخواه معن است که
رسی گی به دعوا در یو مرجع باالقر که دقیققر ار مرجع ب اب رسی گی میک ق میقوان
اشنباهات رأب ب اب را آشکار ک  .امکان قج ی نظرخواهی دادسنان ار رأب صادره در دا حالت
منصوّر است :نخستق قج ی نظر ار رأب مـکومیّت منهم ا داّحق قج ی نظر ار رأب برائت اب.
قج ی نظرخواهی دادسنان ار رأب مـکومیّت منهم نیز دا حالت دارد که در حالت نخست
دادسنان معن است مجارات مـکوحعلیه کمنر ار مجارات قانونی است ا در حالت داّحق دادسنان
1. The Director of Public Prosecution.
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به مجارات خفی قر یا برائت مـکوحعلیه اعن اد دارد ا درخواست قخفی
را دارد .هرچ

یا ن ض مـکومیّت

ممکن است با قوجّه به جایگاه دادسنان در قع یب کیفربق احنمال

قج ی نظرخواهی ار رأب مـکومیّت براب ن ض رأب یا قخفی

آن بعی به نظر برس ق الی همان

گونه که در مباحق پیشین بیان ش این نوع قج ی نظرخواهی مغایرقی با رسالت دناع ار م انع
عمومی ن ارد؛ ریرا مجارات بزهناکرده یا مجارات ش ی قر بزهکارب که مسنـقّ مجارات خفی
استق با مصالح عمومی جامعه همسو نیست .ار این راق به نظر میرس این نوع قج ی نظرخواهی
با جایگاه دادسنان م اناقی ن ارد .در ب «پ» مادة  422قانون آیین دادرسی کیفرب  8263ار
عبارت «ع ح انطباق رأب با قانون ا یا ع ح ق اسب مجارات» اسنفاده ش ه ا به نظر میرس دادسنان
نمیقوان نسبت به مـکومیّ ت منهم اعنراض ک ا مفاد این عبارات نارر به اعنراض دادسنان به
احکامی است که میزان مجارات یا ع وان جرح موضوع مـکومیّتق با قانون انطباق ن ارد.
موضوعی که در این قسمت مطالعه میشود امکان قج ی نظرخواهی دادسنان ار آراء برائت است.
با قوجّه به ای که در نرض اخیر منهم یو بار برائت حاصل کردهق قج ی نظرخواهی دادسنان ار
رأب برائت حاصلهق منهم را در معرض مـاکمة مج ّد یا مجارات براب رننارب قرار میده که
پیشقر براب آن رأب برائت صادر ش ه است .ار این راق مسئله در مواردب است که رأب به برائت
منهم صادر ش ه است .در این خصور دا دی گاه اجود دارد :در دی گاه نخست م اح قع یب
عمومی اخنیار قج ی نظرخواهی ار رأب برائت منهم را ن ارد .این دی گاه در قالب م ع مـاکمة
مج ّد قرار میگیرد .م ع مـاکمة مج ّد ار م ع مجارات مج ّ د منفاات است .در قاع ة م ع
مـاکمة مج ّ د نردب که یو بار ررف دعوا قرار گرننه نبای بار دیگر به اقهاح همان جرح در
نرای

ع الت کیفرب قرار گیرد .مب اب این دی گاه را میقوان در کاهش هزی ههاب قج ی

رسی گی براب جامعه ا منهمق ع ح ابطال رأب صادره قوسط هیئت م صفه در نظاحهاب آنگلو-
امریکن قوسط یو مرجع غیراننخابی ا انزایش قطعیّت ا اعنبار آراء صادره خالصه کرد .در
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دی گاه داّح اخنیار قج ی نظرخواهی براب دادسنان پیشبی ی ش ه ا دادسنان به مثابة منهم میقوان
به آراء صادره اعنراض ک .
م ع مـاکمه ا مجارات مج ّد براب نخسنین بار در ح وق راح قاع هم ش  .ار م ظر بالکسنُن
( )8799نرار ده گ اهکار ار مجارات بهنر ار آن است که یو بیگ اه منضرّر شود .این قاع ه در
اصالحیّة پ جم قانون اساسی آمریکا مصوّب  8768در قالب این ادبیّات قانونی قرار گرنت:
«رن گی یا قمامیّت جسمانی هیچکس نبای به دلیل ارقکاب یو جرح دا بار در معرض خطر قرار
گیرد» 8.اگرچه ع ح امکان قج ی نظرخواهی دادسنان ار رأب برائت منهم در کاهش
مـکومیّتهاب اشنباه بزهناکردگان مؤ ر استق در عین حال میقوان در انزایش نرخ برائت اشنباه
بزهکاران نیز مؤ ر باش  .ار این راق میقوان م ّعی بود که قمایل ب ه ع ح امکان قج ی نظرخواهی
دادسنان در کشورهایی بیشنر است که براب رعایت ح وق شهران ب ا پیشگیرب ار مـکومیّت
اشنباه آنهاق امکان برائت ا آرادبِ اشنباه بزهکاران را نادی ه گرننهان  .امکان اعنراض به آراء
قضایی ار سوب م اح قع یب عمومی را میقوان ار چ م ظر بررسی کرد .نخست در موردب که
رأب به مـکومیّ ت منهم صادر شود ا دادسنان مسن به قراین مع ول معن باش که منهم به اشنباه
مـکوح ش ه است .در این صورتق رسالت حمایت ار ح وق جامعه ایجاب نمیک

که

بزهناکردهاب که به اشنباه در معرض اقهاح قرار گرننهق مـکوح شود .هم ینق این موضوع ار این
م ظر نیز قابل بررسی است که منهم عضوب ار جامعه است ا ار این حیق م انعی که دادسنان به
دنبال قضمین آنهاستق م انع منهم را نیز پوشش میده  .ار این راق اعنراض به رأب مـکومیّت
منهم در مواردب که دادسنان مسن به قراین مع ول اعن اد به بیگ اهی اب داردق نمیقوان دار
ار اننظار باش  .این اسن الل اقنی ق ویّت میشود که با اجراب آن میقوان ار میزان مـکومیّتهاب
اشنباه کاست.

 « .8بسیارب ار مـ ّ ان ه گاح بـق در مورد ع ح اخنیار دادسنان در قج ی نظرخواهی ار رأب برائت منهم به این اصالحیّه
ارجاع میده » (ریزُللیق .)18 :3989
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دیوان عالی ایاالت منـ ه در ادامه این قاع ه را در چارچوب سه گونه قوسعه داد .8 :م ع
مجارات مج ّد براب یو جرح؛  .3م ع مـاکمة مج ّد بع ار مـکومیّت ا  .2م ع مـاکمة مج ّد
بع ار برائت منهم .با قوجّه به ای که در مورد دا گونة نخست مطالعات ریادب انجاح ش هق در ادامه
به گونة سوّح این قاع ه دربارة قج ی نظرخواهی دادسنان ار رأب برائت منهم پرداخنه میشود.
در  8694دیوان عالی ایاالت منـ ه آمریکا در پران ة کُپ ر علیه ایاالت منـ ه اسن الل کرد
رسی گی مج ّد منعاقب قج ی نظرخواهی باعق میشود براب یو جرح دابار رسی گی شود ا
این امر بای قوسط م رّرات قانون اساسی مربوط به م ع مـاکمه ا مجارات مکرّر مـ اد شود.
این حکم با پ ج رأب موانق ا چهار رأب مخال

صادر ش  .قاضی هُلمس در مخالفت با این رأب

بیان داشت مسیر رسی گی شامل قج ی نظرخواهی به ع وان بخشی ار رسی گی قضایی ادامهدار
قل ی میشود .هم ین اا بیان کرد این رأب مخال

رایّة دیوان است که در آن رسی گی مج ّد

منعاقب ن ض یو مـکومیّت قجویز ش ه است (ریزالیق  .)14 :3989در ادامه با قصویب قوانین
مرقبط با قج ی نظر در  8697ا  8679دایرة قج ی نظرخواهیها انزایش یانت .نخسنین قغییر با
قصویب قانون قج ی نظر ج ایی مصوّب  8697ایجاد ش که امکان قج ی نظر ار آراب قضایی را
در مواردب که م ع مـاکمه ا مجارات مج ّد ن ض نشودق قجویز میکرد .داّمین اصالم م رّرات
قانونی با قصویب قانون قج ی نظر ج ایی  8679انجاح ش که در آن برخی دیگر ار موارد
قج ی نظر قجویز ش  .با این دا قانون اخنیار م امات قع یب در قج ی نظر ار آراب قضایی با
رعایت این شرط که قاع ة م ع مـاکمه ا مجارات مج ّد ن ض نشودق قوسعه یانت .دیوان عالی
آمریکا در رأب خود رایّة قضایی خوبی را در خصور اصالم ا بهبود قلمراهاب ع ح قج ی نظر
ار آراب برائت ایجاد کرد .در پران ة گرین علیه ایاالت منـ ه ( )8617منهم در مرحلة قج ی نظر
به قنل عم درجة یو مـکوح ش ا در م ایسه با مـکومیّت در رسی گی ب اب که به قنل عم ب
درجة دا مـکوح ش ه بودق ش ی قر قل ی میش  .دیوان رأب دادگاه قج ی نظر را ن ض ا اسن الل
کرد که اگرچه هیئت م صفه ب اب برائت ار قنل عم ب درجة یو را به صراحت بیان نکردهق
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الی نظر هیئت م صفه به مـکومیّت به قنل عم ب درجة دا به مفهوح ضم ی برائت ار اقهاح قنل
عم ب درجة یو است ا به این قرقیب قج ی رسی گی براب اقهاح قنل عم ب درجة یو را
قجویز نکرد (.)United States. Dept. of Justice, 1987
در کشور انگلسنان به ع وان کشورب که قاع ة م ع مـاکمه ا مجارات مج ّد در آن
قاریخ هاب روالنی داردق در  8614مجلس لُردها بیان داشت که قج ی نظرخواهی م اح قع یب
جرح در صورقی جایز است که رسی گی ب اب خیلی ناقص باش ا دلیل ج ی ا قانعک هاب
کش

شود .در قانون ع الت ج ایی انگلسنان مصوّب  3992قج ی نظرخواهی ار آراء برائت در

مواردب پذیرننه ش که جرح خیلی مهم باش ا دلیل ج ی ا قانعک هاب کش

شود .ب 81

مادة  88م شور کانادایی ح وق ا آرادبها بیان میک « :هر شخصی که منهم به ارقکاب جرمی
باش ( -81 )...اگر در پایان برائت حاصل ک ق نبای براب همان جرح داباره مورد رسی گی قرار
بگیرد ا اگر در پای ان گ اهکار ش اخنه ا مجارات شودق نبای براب آن داباره مورد رسی گی ا
مجارات مکرّر قرار گیرد» .ه ف این م رّرات قانونی که در نظاحهاب ح وقی آنگلو-امریکن
جریان دارد این است که ار مـاکمة مج ّد بزهناکردگان جلوگیرب شود .این رایکرد قـت ع وان
اخنیار قج ی نظرخواهی نامن ارن 8ش اخنه میشود که در آن اخنیار قج ی نظرخواهی دادسنان ار
رأب برائت منهم در م ایسه با قج ی نظرخواهی منهم ار مـکومیّتق مـ ادقر است.
در نظاحهاب ح وقی رامی-ژرم ی سیسنم حقّ قج ی نظرخواهی من ارن 3جریان دارد ا امکان
قج ی نظرخواهی دادسنان ار آراب برائت قجویز ش ه استق چ انکه دادسنان به مثابة منهم
میقوان به رأب صادره اعنراض ک « .این نظاح قج ی نظرخواهی در نرانسهق آلمانق اسپانیاق
آرژاننینق ن راسیون راسیهق اسرائیلق چین ا ژاپن جریان دارد» ( .)Khanna, 2001اینالیا قا سال
 3999قابع نظاح قج ی نظرخواهی من ارن بودق الی در این سال م رّرات مادة  162/3قانون آیین
دادرسی کیفرب به سمت نظاح نامن ارن جهتگیرب کرد ا قج ی نظرخواهی با رعایت دا شرط
1. Asymmetric procedure.
2. Symmetrical appeal system.
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امکانپذیر ش  :در صورقی که دادسنان دالیلی «ج ی » ا «سرنوشتسار» بهدست آارد که نشان
ده حکم برائت صادره اشنباه است .این قانون یو سال عُمر داشت ا در نوریه  3997قوسط
رأب شمارة  39دادگاه قانون اساسی اینالیا مغایر قانون اساسی ش اخنه ش .
بررسی جایگاه ا اخنیارات دادسنان در نظاح کیفرب بینالمللی نیز مفی است .مطالعة م رّرات
شتتکلی حاکم بر دیوان کیفرب بینالمللی میقوان الگویی ار نظاح قلفی ی را قبیین ک  .شتت اخت
ن ش داگانة دادستنان ا قاضتی شعبة م ّماقی در رول مرحلة قـ ی ات که به ش ّت قـت قأ یر
الگوب قفنیشتی استتق ار م ظر قوریع اخنیارات ا قلفیق الگوهاب رسی گی کیفرب مهم است .بر
اساس قاع ة  39آیین دادرسی ا ادلة ا باقی در دیوان کیفرب بینالمللیق ادارة دادسنانی مسئولیّت
انجاح همة امور مرقبط با قـ ی ات ااّلیّه 8را بر عه ه دارد 3ا ن شتی شبیه به م اح قـ ی ات رسمی
را ایفاء میک  .ادارة دادستتنانی شتتبیه الگوب قفنیشتتیق مورّ
برائت ا مـکومیّت را جستنجو ک  2ا یو قکلی
همتة دالیتل مربوط به برائت را کشتتت

استتت هر دا نوع ادلة مربوط به

کُ شی بر عه ة این اداره نهاده ش ه است قا

ک  .اخنیار انجاح قـ یق در ادارة دادستتتنانی با یکی ار

راشهاب سهگانة م رج در مادة  82اساس امة رحق یع ی ارجاع یکی ار دالتهاب عضوق ارجاع
شتوراب ام یّت ستارمان ملل منـ یا قـ ی ات م نضتی 4آغار میشتود .هم ینق دادسنان ه گاح
قصمیم گیرب در مورد شراع قـ ی ات بای بررسی ک آیا ارالعات موجود مب اب مع ولی براب
این اعن اد ایجاد میک که یکی ار جرایم در صتالحیّت دیوان ااقع ش ه یا در حال اقوع است
یتا خیر؟ آیا بر استتتاس مادة  87استتتاستتت امة رح (صتتتالحیّت قکمیلی) پران ه در دیوان کیفرب
بینالمللی قابل ررم استت یا خیر؟ بر استاس ب یو (ج) مادة  12دادسنان بای بررسی ک آیا
دالیل ماهوب دیگرب اجود دارن که نشان ده انجاح قـ ی ات به نفع ع الت نیست؟ بر اساس
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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ب ت  2متادة  81استتتاستتت تامتة رحق در دیوان کیفرب بینالمللی یتو رایکرد داالیهاب در مورد
قـ ی ات در پیش گرننه شتت ه استتت :نخستتتق دادستتنان اخنیار قصتتتمیمگیرب در مورد ای که
قـ ی ات انجاح شتود یا خیر؛ داّحق شعبة م ّماقی 8بای مجور انجاح قـ ی ات را صادر ک  .لزاح
ص ت ار مجور ار ستتوب یو م اح قضتتایی اخنیارات دادستتنان را به ش ت ّت قع یل میک ؛ همان
اخنیارب که در الگوب اقهامی در قلمرا انـصتتارب دادستتنان قرار داشتتت .در این نظم ح وقیق
قـ ی ات کیفرب ب ان صتالح ی داستنان ا قجویز شعبة م ّماقی امکانپذیر نیست ا اخنیارات
شتراع قـ ی ات بین این دا مرجع قوریع ش ه است .به عبارت بهنر دادسنان ن ش ااسط بین دا
ایژگی ار دا الگوب منفاات رستتتی گی کیفرب را ایفاء میک ا بای این دا را با هم ستتتارش
ده .
این قوریع اخنیارات براب ستتتارش دا مب اب قـ ی ات کیفرب در پران ههاب در صتتتالحیّت
دیوان استتت؛ نخستتتق مب اب ام یّت ا صتتلح بینالمللی که بُع ستتیاستتی-ام یّنی دارد ا دادس تنان
م انع آن استت .داّ حق مب اب ع الت که بُع قضایی دارد .این قوریع اخنیارات موجب ش ه است
که صلح ا ام یّت بینالمللی به همراه ع الت قضایی در شراع قـ ی ات کیفرب مورد قوجّ ه قرار
گیرد ا در صتتتورت ن ان هریو ار این دا موردق قـ ی ات انجاح نشتتتود .شتتتعبة م ّماقی در
جریان رستتی گی به درخواستتت مجور ااصتتله ار دادستتنانق درخواستتت دادستتنان ا موضتتوعات
حمایتک ة این درخواستت را بررستی میک ا در صتورقی مجور صتادر میک که یکی ار
جرایم در صالحیّت دیوان ااقع ش ه باش ا موضوع صالحیّت قکمیلی دیوان رعایت ش ه باش .
بر استاس ب  4مادة  19قواع رسی گی ا ادلة ا باقی دیوان کیفرب بینالمللیق شعبة م ّماقی در
جریان رستی گی به درخواستت دادسنان میقوان ادلة دیگرب ار دادسنان بخواه یا حنّی جلسة
رستتی گی ب ه استتنماع درخواستتت دادستتنان را برگذار ک  .در صتتورقی که دادستتنان بر استتاس
ب هاب  8ا  3مادة  12استاست امة رح قصمیم به شراع قـ ی ات نگیردق باربی ی این قصمیم قوسط
1. Pre-Trial Chamber.
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شتعبة م ّماقی م وط به درخواستت دالت عضتو استت ا درخواستت دالت عضو بای مبن ی بر
دالیلی باشت که شتعبة م ّماقی بنوان ار دادستنان بخواه در قصمیمش قج ی نظر ک  .در این
صتتورت اگر دادستتنان بارهم قصتتمیم به شتتراع قـ ی ات نگیردق شتتعبة م ّماقی دیگر اخنیارب
نخواه داشتت .در صتورقی که قصمیم دادسنان بر ع ح قـ ی ات بر اساس ب  2مادة  12باش ق
شتعبة م ّماقی میقوان به ابنکار خود باربی ی در قصتمیم را ار دادستنان بخواه  .در این صورت
دادستتتنان مکلّ

استتتت قـ ی ات یا قع یب را انجاح ده  .ب ابراینق بارهم در این ب اخنیارب به

شتعبة م ّماقی داده شت ه استتت که بر استتاس آن میقوان دادستتنان را مکلّ

به انجاح قـ ی ات

ک  .این اخنیار شتعبة م ّماقی بر الگوب قفنیشتی مبن ی استت ا اخنیار دادسنان را به یو مرجع
قضتتایی انن ال داده استتت .بر استتاس ب  3مادة  81استتاس ت امة رحق اخنیار دیگرب که براب شتتعبة
م ّماقی به رستمیّت شت اخنه ش ه این است که میقوان اصل صالحیّت قکمیلی را لغو ک  .این
اصتل ایجاب میک دادستنان پران ة ارجاع شت ه به اب یا درخواستت دالت عضو را به دالنی
قستتلیم ک که ج ایت بینالمللی در قلمرا آن ااقع ش ت ه استتت .بر استتاس ب  2مادة  11قواع
دادرستتتی ا ادلة دیوان کیفرب بینالمللیق در مواردب که قـ ی ات قوستتتط دالت مربوط آغار
شت ه باشت ق قـت شترایطی این اخنیار به دادستنان داده شت ه استت که قـ ی ات را آغار ک ا
شعبة م ّماقی اخنیار ص ار مجور را دارد.
ن ش دادسنان در دیوان کیفرب بینالمللی با الگوب قفنیشی همخانواده است که در آن ادارة
دادسنانی به ع وان یو مرجع بیررف ا مسن ل براب احرار ااقعیّت قل ی میشود ا مورّ

است

به صورت برابر هر دا نوع ادلة ا باقی مـکومیّت ا برائت منهم را گردآارب ک  .اخذ مجور
قضاییِ شراع قـ ی ات ار شعبة م ّماقی نیز یکی ار موارد ج ایی ار الگوب ناب قفنیشی است
که در آن قاضی ا دادسنان به ع وان م اح قـ یق به صورت هماه گ با یک یگر اق اح میک .
هم ینق بر اساس ب هاب  3ا  2مادة  99اساس امة رحق شعبة م ّماقی اخنیار بررسی ا
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قصمیمگیرب دربارة درخواستهاب مرقبط با آرادب موقّت منهمان در اننظار رسی گی دادگاه را
دارد که به صورت دارهاب قابل باربی ی است.

 .1جايگاه و اختيارات دادستان در آيين دادرسی کيفری 2931
در این قسمت در پرقو مطالب قسمت پیشین به رایکرد آیین دادرسی کیفرب  8263به جایگاه ا
اخنیارات دادسنان در نرای رسی گی کیفرب پرداخنه میشود .پیش ار اراد به بـق بهنر است
به رور خالصه به مطالعات پیشین اشاره شود .در خصور امکانس جی حذف دادسراق برخی
اجود دادسرا را ضرارب دانسنه ا دادسرا را ار ح وق ا اخنیاراقی برخوردار میدان که ار رریق
کش

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

ضمن قأیی اجود دادسرا معن ن که بای م اح قع یب ار م اح رسی گیک ه ج ا باش ؛ ریرا
اح ت این دا م اح (دادسنان ا قاضی) با ع الت کیفربق اسن الل قضات ا ع ل سارگارب ن ارد
(پراانهق  .)8271مطالعات مذکور م رّرات سابق را بررسی کردهان ا جاب مطالعة م رّرات قانون
آیین دادرسی کیفرب  8263خالی است.

 .2-1جايگاه دادستان در فرايند رسيدگی کيفری
مادة  88قانون آیین دادرسی کیفرب  8263چ ین م رّر میک « :قع یب منهم ا اقامة دعوا ار جهت
حیثیت عمومی بر عه ة دادسنان ا اقامة دعوا ا درخواست قع یب منهم ار جهت حیثیت خصوصی
با شاکی یا م عی خصوصی است» .مادة  33این قانون نیز م رّر میک « :به م ظور کش

جرحق

قع یب منهمق 8انجاح قـ ی اتق حفظ ح وق عمومی ا اقامة دعواب الرح در این موردق اجراب
 .8به نظر میرس بهنر است به جاب ع وان «قع یب منهم» ار ع وان «قع یب جرح» اسنفاده شود؛ ریرا در نرای ع الت کیفرب
«جرح» موضتوعیّت دارد ا قع یب منهم نرع بر اقوع «جرح ادعایی» استت .جایگزین ش ن ع وان مذکور ار جهت کاهش بار
برچستب رنی نیز مفی استتق چراکه در ع وان «قع یب جرح» برچسب کیفرب بر رننار بزهکارانه بار میشودق الی در ع وان
«قع یب منهم» برچستب کیفرب بر منهم ا انرادب که مورد قع یب قرار گرننهان ق الصاق میشود .در قـ یق حاضر به غیر ار
اسن ادات قانونی که ضرارت امانتدارب بر آن حاکم استق ار ع وان «قع یب جرح» اسنفاده میشود.
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احکاح کیفربق انجاح امور حسبی ا سایر ارای

قانونیق در حورة قضایی هر شهرسنان ا در

معیت دادگاه هاب آن حورهق دادسراب عمومی ا ان الب ا هم ین در معیت دادگاههاب نظامی
اسنانق دادسراب نظامی قشکیل میشود» .مطابق مادة  32ریاست دادسرا با دادسنان است ا بر اساس
مادة  37براب نظارت بر حُسن اجراب م رّ رات قانون مذکور ا اجراب مـکومیّتهاب کیفربق
اخنیارات نظارقی براب دادسنان پیشبی ی ش ه است .ارائة قعلیمات الرح ا نظارت بر ضابطان
دادگسنرب ار جمله اخنیارات دیگرب است که در مادة  31براب دادسنان پیشبی ی ش ه است .در
مواد 42ق  44ا  14امکان اقّخاذ قصمیمات قضایی براب دادسنان پیشبی ی ش ه ا ار دادسنان به
ع وان «م اح قضایی» یاد ش ه است .هرچ ار م ظر برخی پژاهشگران «بای با قاضی قل ی کردن
اعضاب دادسرا سالمت ا حُسن اجراب نرای کیفرب را قضمین کرد» (کوشکیق )73 :8217ق با
این حالق نمیقوان م اح قع یب دعواب عمومی را با م اح قضایی جمع کرد ا براب قضمین
بیررنیق اسن الل ا ع ح اِعمال نفوذ به دادسنان ا اعضاب دادسرا نوعی مصونیّت مشابه مصونیّت
قضایی را پیشبی ی کرد قا ار اِعمال نفوذ بر اعضاب دادسرا پیشگیرب نمود.
مطالعة این م رّرات ار رایکرد داگانة قانونگذار ایران به دادسنان پرده بر میدارد که در قالب
آن دادسنان ار سویی به ع وان ررف دعواب عمومی ش اخنه ش ه ا ار سوب دیگر اخنیارات
قضایی ا نظارت بر م امات قـ یق را به دادسنان داده است .بر اساس مواد 33ق 32ق  37ا 31ق
دادسنان به نمای گی ار جامعه قع یب دعواب عمومی را عه هدار است .ب ابراینق بر اساس این
م رّرات جایگاه دادسنان در نرای ع الت کیفربق نمای گی ار م انع ا نظم عمومی است ا براب
قضمین ادعاب عمومی ناشی ار اقوع جرحق اقامة دعوا میک  .بر اساس مواد 42ق  44ا  14ار
دادسنان به ع وان یو م اح قضایی یاد ش ه ا در مادة  63اخنیار انجاح قـ ی ات م ّماقی در
جرایم غیر ار مادة  293در صورت ع ح حضور بارپرس براب دادسنان یا دادیار به رسمیّت ش اخنه
ش ه است.
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با جمع م رّرات قانونی مذکور میقوان م ّعی بود که قانونگذار ایران براب دادسنان جایگاه
داگانهاب پیشبی ی کرده است .اگرچه راهر م رّرات قانونی ا ع وان دادسنان در قضمین ح وق
ا م انع عمومیق ق اعیک ه این قصوّر است که دادسنان ررف م ابل منهم استق الی در برخی
موارد م رّراقی براب قضمین ح وق ا آرادبهاب منهم پیشبی ی ش ه است .براب نمونه میقوان
به م رّرات مواد  338ا  349قانون مذکور اشاره کرد که براب قضمین آرادب منهمق موان ت
دادسنان براب بارداشت موقّت الرح است .به این قرقیبق پس ار ص ار قرار بارداشت منهم قوسط
بارپرسق بای موان ت دادسنان اخذ شود ا در صورت ع ح موان تق دادگاه صالح به رسی گی به
جرح موضوع اقهاح در م اح حل اخنالف رأب صادر میک  .م رّرات مشابهی براب قضمین آرادب
منهم در مادة  899به رسمیّت ش اخنه ش ه ا بر اساس آن بارپرس مکلّ
انن ال ا مان آن قکلی

ش ه پیش ار مرخصیق

منهمان بارداشنی را معیّن ک قا منهمی به ناحق در بارداشت نمان  .در

خصور حمایت ار آرادب منهم ا ضرارت اخذ موان ت دادسنانق به نظر میرس مشکلی اجود
ن ارد؛ ریرا منهم عضوب ار جامعه است ا ه ور جرح اب ا بات نش ه ا حمایت ار ح وق ا
آرادب هاب اب نیز در گسنرة ارای

دادسنان قرار دارد .در خصور جایگاه قضایی دادسنان ا

اخنیارات انجاح قـ ی ات در جرایم غیر ار موضوع مادة  293ا نظارت بر اق امات بارپرس ا
ضابطان قضاییق پرسشی که مطرم میشود این است که آیا اخنیارات قـ ی ات ا نظارت بر م اح
قـ یق با جایگاه دادسنان در دعواب کیفرب سارگارب دارد یا خیر؟
در پاسخ میقوان بیان داشت که جایگاه دادسنان در دعواب عمومی مانع ار آن است که بنوان
قـ ی ات کیفرب جرایم کماهمیّ ت را انجاح ده یا بر م اح قـ یق (بارپرس) نظارت داشنه باش .
برخی پژاهشگران معن ن « :ه ف ار قفکیو ارای

در نرای ع الت کیفربق حفظ ح وق ا

آرادبهاب نردبق جلوگیرب ار اسنب اد قضایی ا بیررنی قاضی است .قجمیع ارای

در سرعت

نرای ا کارآم ب آن مؤ ر استق الی ار م ظر ح وق بشرب ایراد دارد» (کوشکیق .)29 :8217
انجاح قـ ی ات م ّماقی قوسط دادسنان یا قفویض اخنیار نظارت بر بارپرس به دادسنانق به مثابة
قفویض این اخنیارات به شاکی است .قفویض این اخنیارات به دادسنان به این مع ی است که
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ررف دعوا اریفة قـ ی ات در ادعاهاب خود را عه هدار است! این امر با ضرارت بیررف بودن
م اح قـ یق م انات دارد ا اصالم م رّرات قانونی ضرارب است.
نظر به مطالب پیشگفنه میقوان م ّعی بود که اخنیارات قـ یق ا نظارت بر م اح قـ یق ا
ضابطان قضایی مغایر جایگاه دادسنان در نرای ع الت کیفرب جارب در نظاح ح وقی ایران است
ا ع الت کیفرب ا قضمین سالمت آن ایجاب میک اخنیارات قـ یق ا نظارت بر م امات
قـ یق ار اب سلب ا به یو م اح بیررف ااگذار شود .هم ینق ضرارت موان ت دادسنان با
قرارهاب نهایی بارپرسق مغایر اصل قسااب سالمها بین منهمق شاکی ا دادسنان است ا با جایگاه
دادسنان به ع وان ررف دعواب عمومی سارگار نیست .ار این راق الرح است این اخنیارات اننراقی
دادسنان سلب شود ا دادسنان به جایگاه خود ع بنشی ی ک .
در خصور ای که دادسنان رئیس دادسرا است ا بارپرس در این ساخنار کار میک ق میقوان
این راهکار را مطرم کرد که براب ممانعت ار احنمال اِعمال نفوذ دادسنان در قـ ی ات م ّماقی
بهنر است بارپرسی ار دادسرا ج ا ش ه ا ریر نظر دادگاه صالح به اصل جرحق قـت ع وان
رسی گی م ّماقی یا شعبة م ماقی اق اح ک  .ضرارت اجراب این راهکار در نظاح ح وقی ایران
ار آنجا است که ننایج قـ ی ات م ّماقی قأ یرب ب یادین بر سمتاسوب رسی گی قضایی دادگاه
دارد یا در ح اقل شرایط منصوّرق قأ یر قـ ی ات م ّماقی ا قرارهاب صادره در این مرحلهق م ّت
ریادب در رسی گی دادگاه جلوههاب خود را حفظ میک  .به ع وان مثال نردب که در مرحلة
قـ ی ات م ّماقی با قرار بارداشت موقّت به بارداشنگاه معرنی میشودق سلب آرادب اب در
رسی گی دادگاه نیز ادامه مییاب ا رمان ا قـ ی ات ریادب الرح است قا بر اساس آن بنوان قرار
قأمین منهم را قخفی

داد.
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 .1-1اختيارات دادستان در فرايند رسيدگی کيفری
اخنیارات دادسنان در نرای رسی گی کیفرب در قالب چ دسنهب ب قابل بـق است .در ادامه
اخنیارات دادسنان در قالب اخنیارات قع یب جرحق اخنیارات انجاح قـ ی ات کیفرب ا اخنیارات
اجراب حکم بررسی میشود.

 .2-1-1اختيارات تعقيب جرم
مهمقرین اریفة دادسنان قع یب جرح است .نصل سوّح قانون آیین دادرسی کیفرب به ارای

ا

اخنیارات دادسنان پرداخنه ا جهات قانونی شراع به قع یب را در مادة  94م رّر کرده است .با
ق قیق بر این جهات مالحظه میشود که در اضعیّت موجود نظاح م سجمی ار کش

ا قع یب

جرح موجود نیست ا این بینظمی به ع ح قع یب جرح ا کاهش باردارن گی مجاراتها م نهی
میشود .چ انکه در مادة  33قانون آیین دادرسی کیفرب  8263اخنیارات قانونی کش

جرح به

دادسرا به ریاست دادسنان داده ش ه ا ضابطان دادگسنرب قـت نظارت دادسنان اق امات مربوط
به کش

جرح را انجاح میده  .ن ش کش

جرح در عمل قوسط پلیس ادارب انجاح میشود ا

قانوناً در گسنرة اخنیارات دادسرا قرار گرننه است .ع ح ش اسایی نهاد مسن ل کش
بیعالقهگی ا ن ان انگیزش قانونی براب کش

جرح به

قخصّصی ا علمی جرح م نهی ش ه ا این ن صان

به ع ح قع یب بخشی ار جرایم م نهی میشود .با ع ایت به اقوع جرح در گسنرههاب رمانی ا
مکانی اسیعق ضرارب است قانونگذار با قفصیل بیشنرب نهادهاب کش
رسمیّت بش اس قا ب ینسان جرایم ارقکابیاننه کش

جرح منخصّص را به

ا قع یب شون .

موضوع دیگرب که در این قسمت الرح به بررسی استق به قع یب جرایم ارقکابی علیه انراد
آسیبپذیر اخنصار دارد .بر اساس مادة  94اعالح ا اخبار اشخار مو ّق ا مطمئن به ع وان یکی
ار جهات قع یب جرح یاد ش ه است .مادة  99چ ین م رّر کرده است« :سارمانهاب مردح نهادب
که اساس امة آنها دربارة حمایت ار ارفال ا نوجوانانق رنانق اشخار بیمار ا ناقوان جسمی یا
ذه یق مـیط ریستق م ابع ربیعیق میراث نره گیق به اشت عمومی ا حمایت ار ح وق
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شهران ب استق میقوان نسبت به جرایم ارقکابی در رمی ههاب نوق اعالح جرح ک

ا در قماح

مراحل دادرسی جهت اقامة دلیل شرکت ا نسبت به آراء مراجع قضایی اعنراض نمای  .قبصرة
 -8در صورقی که جرح ااقعش ه داراب بزهدی ة خار باش ق کسب رضایت اب جهت اق اح
مطابق این ماده ضرارب است .»...چ انکه مالحظه میشودق قانونگذار حقّ اعالح جرح را براب
سارمانهاب مردحنهاد به رسمیّت ش اخنه است .با ع ایت به ای که اعالح جرح در مادة  94به رسمیّت
ش اخنه ش ه ا هر شخص مورد اعنماد میقوان اعالح جرح ک ق به نظر میرس ش اسایی این حق
براب سارمانهاب مذکور بینای ه است ا هیچ نیارب به اضع مج ّد این حق اجود ن ارد .به نظر
میرس در این موارد بهنر است «حقّ شکایت» براب سارمانهاب مذکور ش اسایی شود ا
سارمانهاب مذکور بنوان ار جانب انرادق گراهها ا ج سیّتهاب آسیبپذیر ررم شکایت ک
قا ح وق شاکی براب آنها اجراء شود ا بنوان براب قضمین ح وق انراد آسیبپذیر اق اح ک .
داّمین موضوعی که بار هم قابل ن

به نظر میرس به م رّرات قبصرة  8آن مربوط میشود .بر

اساس م رّرات این قبصره در مواردب که جرح ارقکابیاننه بزهدی ة خار داشنه باش ق اخذ
رضایت اب براب اق اح مطابق این قانون الرح است .یع ی همان اعالح جرمی که در عموح جرایم
هر نردب میقوان انجاح ده ا به شرم نوق مورد بـق قرار گرنتق در مواردب که بزهدی ة
خار دارد م وط به رضایت بزهدی ه است! با جمع م رّرات مذکور مالحظه میشود که قانونگذار
به جاب ای که در این موارد ح وق بیشنرب را براب انراد آسیبپذیر در نظر بگیرد با حرکت
قه رایی اضعیّت ب قرب را براب آنها قرسیم کرده ا حنّی اعالح این جرایم را م وط به اخذ رضایت
بزهدی ه کرده استق غانل ار ای که این بزهدی گان در اغلب موارد به دلیل قرس ار بزهکار یا ع ح
ارالع ار ح وق قانونی خود چ ین رضاینی را نمیده ا م وط کردن قع یب جرح به رضایت
بزهدی ه مطلوب نیست .با ع ایت به قـوّالت اجنماعی حاضر ضرارب است که این جرایم داراب
ماهیّت عمومی قلم اد شون قا ار رریق اعالح جرح نیز قابل قع یب باش  .به این قرقیبق در صورت
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شکایت بزهدی ه در عموح جرایم ا اعالح جرح در جرایم قابل گذشتق دادسنان مکلّ

به قع یب

جرح است.

 .1-1-1اختيارات انجام تحقيقات کيفری
همان گونه که در مباحق پیشین بیان ش ق قابل ن قرین اخنیاراقی که براب دادسنان در قانون آیین
دادرسی دادگاههاب عمومی ا ان الب  8271اجود داشت ا در مادة  63قانون آیین دادرسی
کیفرب  8263نیز با مـ ادیّتهایی ادامه داردق به انجاح قـ ی ات م ّماقی در جرایم غیر ار
موضوع مادة  293ا نظارت بر بارپرس ا ضابطان دادگسنرب مربوط میشود .در خصور
ایرادهاب انجاح قـ ی ات م ّماقی در جرایم غیر ار مادة  293پیشقر مطالبی مطرم ش  .در ادامه
به نظارت دادسنان بر بارپرس ا ضابطان دادگسنرب پرداخنه میشود.
بر اساس مادة  72اخنیار نظارت بر بارپرس ا ارائة قعلیمات الرح به اب به رسمیّت ش اخنه ش ه
است .این در حالی است که بارپرس م اح قـ یق است ا بای بین دا ادعا قـ یق ک که ک اح
یو ار ادعاها درست است .ش اخت اخنیار نظارت ا ارائة قعلیمات براب دادسنان ار سویی مغایر
معیار قسااب سالمها است؛ ریرا چ ین اخنیارب براب منهم ش اسایی نش ه ا درست به نظر
نمیرس  .ار سوب دیگر حاکی ار قفوّق علمی ا ادارب دادسنان بر بارپرس استق در حالی که
این موضوع نیز درست نیست؛ ریرا بارپرس م اح قـ یق است ا بای هر دا ررف را در نظر بگیردق
الی دادسنان عموماً ررف دعواب عمومی است .در مادة  891بارپرس مکلّ
دادسنان را اجراء ک  .این م رّره ار این حیق قابل ن

ش ه ق اضاب قانونی

است که اگر ق اضاب دادسنان قانونی

استق بر اساس عمومات م رّرات ح وقی بای اجراء شود ا نیارب به اخنصار یو م رّره قانونی
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خار به این موضوع نیست .به نظر میرس م رّرات این ماده بار راانی دارد ا قفوّق دادسنان بر
بارپرس را ق اعی میک

8.

پرسشی که مطرم می شود این است که اگر دادسنان ار اقوع جرایم شغلی ارقکابی قوسط
بارپرس یا ضابطان مطلع شود یا شاه اقوع جرح باش ق آیا مکلّ

به قع یب کیفرب است؟ در

پاسخ میقوان بیان داشت که در صورت ارالع ار اقوع جرح بر اساس عمومات م رّرات کیفرب
مکلّ

به قع یب کیفرب است .در مورد ضابطان دادگسنربق به غیر ار مأموران موضوع مادة 297

ا  291قانون آیین دادرسی کیفرب  8263که رسی گی به جرایم آنها ا قـ ی ات م ّماقی آنها
در صالحیّت دادگاههاب کیفرب قهران ا اسنان مـل اقوع جرح ا دادسراب در معیّت آنها استق
یا مأموران پلیس ادارب که رسی گی به جرایم خار نظامی ا اننظامی آنها در صالحیّت مراجع
قضایی نظامی استق دادسنان عمومی مکلّ

به قع یب جرح ا ارجاع اقهاح به بارپرس براب

قـ ی ات کیفرب است .در صورقی که دادسنان شاه ارقکاب جرح ار جانب بارپرس باش یا جرح
ارقکابی بارپرس به ارالع دادسنان برس ق دادسنان مکلّ

است ب ان حقّ دسنگیرب یا بارداشت

بارپرس ادلة جرح را گردآارب کرده ا به مراجع کیفرب صالح قهران اعالح ک قا پس ار سلب
مصونیّت بارپرس ار سوب دادگاه اننظامی قضاتق قع یب کیفرب آغار شود.
در مادة  74حقّ حضور در قـ ی ات م ّماقی ا نظارت بر آن براب دادسنان به رسمیّت ش اخنه
ش ه است .این حق ار سویی مغایر معیار قسااب سالمها است؛ ریرا اکیل منهم ا اکیل بزهدی ه
چ ین ح ّی ن ارن که بر بارپرس نظارت ک  .ار سوب دیگر ش اسایی حقّ نظارت براب دادسنان
بار هم موضع برقر اب در برابر بارپرس را ق اعی میک که این امر مغایر جایگاه دادسنان ا
بارپرس در نرای ع الت کیفرب است؛ ریرا بارپرس بیررف است ا دادسنان ررف دعواب
عمومی .ار این راق اننظار میراد که جایگاه بارپرس باالقر ار دادسنان باش ق در حالی که م رّرات
 .8م رّرات مادة  884در خصتور صت ار دسنور موقّت قوسط بارپرس براب قوقّ

نعّالیّت شرکتهاب قولی ب که نعّالیّت

آنها مضتر به ستالمت عمومی استتق ار این حیق قابل ن استتت که بارپرس در این مورد اق امی اجرایی انجاح میده ا ار
موضع بیررف قـ ی اقی خود به نفع نظم عمومی ع بنشی ی میک .
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مذکور صرف نظر ار ای که این اننظار را برآارده نکردهق در مسیر عکس گاح برداشنه ا براب
دادسنان جایگاه باالقر ا غیرااقعی قرسیم کرده است.
اخنیارات م اخلة دادسنان در قـ ی ات م ّماقی نیز قابل بـق است .بر اساس مادة  19نرد
قـتنظر حق دارد قوسط یو پزشو معای ه شود .در مادة  18م رّر ش ه که پزشو معای هک ه
قوسط دادسنان قعیین میشود .قفویض اخنیار قعیین پزشو معای هک ه به دادسنان مغایر جایگاه
اب در نرای رسی گی کیفرب است ا امکان ن ض ح وق نرد قـتنظر ا اِعمال نفوذ را نراهم
میک ؛ به ایژه در اقهامات مرقبط با جرایم ام یّنی که نرد قـتنظر به ش ّت نیارم حمایت
است ا دادسنان به ش ّت ررن ار ام یّت عمومی است .بهنر است پزشو معای هک ه قوسط
بارپرس ار نهرسنی اننخاب شود که پیشقر قعیین ش ه است .قعیین پزشو معای هک ه نخستق
بای قوسط بارپرس انجاح شود ا داّحق بای به قرقیب نوبت ار نهرسنی که ار پیش ق ظیم ش ه
اننخاب شود قا امکان اِعمال نفوذ به ح اقل میزان ممکن کاهش یاب  .مطابق مادة  833قانون آیین
دادرسی کیفرب  8263اعزاح بارپرس به حورة قضایی دیگر براب قـ ی ات م ّماقی نیارم
موان ت دادسنان است ا ادبیّات بکاربردهش ه در منن این ماده نوعی نظاح ریاسنی در دادسرا را به
قصویر می کش که در آن بارپرس ریر نظارت دادسنان است ا با موان ت اا به مأموریّت اعزاح
میشود؛ گویی بارپرس ار جانب دادسنان مأمور انجاح قـ ی ات در حورة قضایی دیگر است ا
بای ریر نظارت دادسنان آن حوره قـ ی ات را انجاح ده .
اخنیارات دیگرب که در این مبـق جاب مطالعه دارد به اخنیار نظارت بر ضابطان مربوط
میشود که در مادة  23قـت ع وان «نظارت ا ریاست» بر ضابطان دادگسنرب آم ه است .در
خصور نظارت ا ریاست دادسنان بر ضابطان دادگسنرب نخستق بای قوجّه داشت که نظارت
دادسنان بر پلیس پیشگیرب یا پلیس ادارب ایرادب ن اردق الی نظارت اب بر پلیس قضایی یا پلیس
ضابط دادگسنرب قابل ن است؛ ریرا پلیس پیشگیرب یا پلیس ادارب اریفة برقرارب نظم ا ام یّت
اجنماعی را عه هدار استق الی اریفة پلیس قضایی یا پلیس ضابط انجاح قـ ی ات کیفرب ریر
نظر م اح قـ یق (بارپرس) است .هرچ این مباحق در قانون آیین دادرسی کیفرب  8263در
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ابهاح رها ش هق الی به لـات علمی این موضوعات قابل ررم است ا نبای اخنیار نظارت بر ضابط
دادگسنرب را به دادسنان قفویض کرد ا بهنر است ضابطان ریر نظر بارپرس ا قـت قعلیمات اب
عمل ک .
داّح ای که بای قوجّه داشت که هر عبارقی بار ح وقی دارد ا عبارت ریاست نبای بر راابط
دادسنان ا پلیس ادارب بار شود؛ ریرا رئیس بای اخنیاراقی داشنه باش که در قالب نظاح ح وق
اساسی ایران امکانپذیر نیست .پلیس ادارب در ساخنار سیاسی ایران ریر نظر نیراب اننظامی است
ا دادسنان که در قالب قوّة قضائیه قرار دارد نمیقوان بر آنها ریاست داشنه باش  .در مادة 49
ضابطان مکلّ

ش هان قـ ی ات مورد نظر دادسنان را اجراء ک

که این موضوع به شرم

پیشگفنه با معیار قسااب سالمها ا جایگاه دادسنان در ع الت کیفرب مغایر است.

 .9-1-1اختيارات اجرای احکام کيفری
اجراب احکاح کیفرب در بخش پ جم آیین دادرسی کیفرب  8263در قالب مواد  414قا  111مورد
بـق قرار گرننه است .مادة  414چ ین م رّر کرده است« :اجراب احکاح کیفرب بر عه ة دادسنان
است ا معاانت اجراب احکاح کیفرب قـت ریاست ا نظارت اب در م ار ی که رئیس قوّة قضائیه
قشخیص میده ق در دادسراب عمومی عه هدار این اریفه است» .هرچ احکاح کیفرب بر اساس
م رّرات قانونی در معاانت اجراب احکاح قوسط قاضی اجراب احکاح اجراء میشون ق دادسنان بر
معاانت اجراب احکاح ریاست ا نظارت دارد .یع ی ارقبارات دسنورب بین معاانت مذکور ا
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
احکاح کیفرب به اب میقوان با جایگاه دادسنان سارگار نباش ؛ ریرا اجراب احکاح کیفرب ا به
ایژه اجراب مجاراتهاب ب نی ا سالب آرادب قوسط ررف دعوا میقوان به ضرر مـکوحعلیه
باش ا درجاقی ار احنمال قش ی کیفیّت مجاراتهاب اجرایی را به همراه داشنه باش ؛ به ایژه ار

جایگاه و حدودِ اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران

119

این حیق که نهادهاب منع ّدب اضع ش هان که در پرقو آنها مجاراتها به صورت اننراقی اجراء
می شون ا امکان اِعمال نهادهایی چون آرادب مشراط اجود دارد یا در مورد پران ههاب جرایم
سیاسی این امکان منصوّر است که رننار با مـکومان ا رن انیان سیاسی به مراقب ب قر ار رن انیان
عادب باش ؛ ریرا دادسنان دغ غههاب ام یّنی دارد ا این دغ غهها دادسنان را به سمت رننار
ش ی قر سوق میده ق حال آنکه در آمورههاب علمی الرح است با مـکومان سیاسی با نرمش
رننار شود .ار این راق به نظر میرس بهنر باش که اجراب احکاح کیفرب قوسط نهاد یا ساخنارب
بیررف انجاح شود .حال پرسشی که مطرم میشود این است که در ساخنار موجود چه نهادب
میقوان اریفة اجراب احکاح کیفرب را عه هدار شود؟
صرفنظر ار دی گاههاب علمی که ایجاب میک

اجراب احکاح کیفرب قوسط قاضی مسن ل

اجراب احکاح کیفرب داراب قـصیالت کیفرش اسی انجاح شودق 8در راسناب مباحق مطراحه
میقوان بیان داشت که براب رنع ایراد بیررف نبودن مرجع اجراب احکاح کیفرب در نظاح ع الت
کیفرب موجودق بهنر است اریفة اجراب احکاح کیفرب بر عه ة ساخنارب باش که قـت م یریّت
رئیس حورة قضایی اق اح میک  .همان گونه که بیان ش ق م یریّت این ساخنار بر عه ة رئیس
حورة قضایی است ا ارای

قضات اجراب احکاح کیفرب در قالب م رّرات قانونی مشخّص

میشون ا الرح است رابطة رئیس ا مرئوسی بین قضات اجراب احکاح ا رئیس حورة قضایی
اجود ن اشنه باش  .به عبارت بهنرق ارای

هر یو ار اجزاب ساخنار اجراب احکاح کیفرب بای

در م رّرات قانونی مشخّص باش قا ح ّی ار مـکومان ضایع نشود ا سالیق ا دغ غههاب شخصی
یا نکرب جایگزین اق امات مطلوب نشود.

 .8براب آگاهی بیشنر ب گری به :بولوق برنارق ( .)8217کیفرش اسیق قرجمه علیحسین نجفی ابرن آبادبق چاپ ششمق
اننشارات مج .
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 .9دادستان در الگوی مطلوب فرايند رسيدگی کيفری
با ع ایت به مطالب پیشگفنه میقوان الگوب مطلوب نرای رسی گی کیفرب را قرسیم کرد .در
الگوب مطلوبق در مرحلة نخست پلیس ادارب (پلیس پیشگیرب) مسئول کش
مسن ل براب اجراب این مرحله است .کش
کش

جرح ا نهاد رسمی

جرح به دا شیوه انجاح میشود :در جرایم مشهود نهاد

جرح ادلة ا بات دعوا را ار صـ ة جرح گردآارب میک ق ار شهود حاضر در صـ ة جرح

قـ ی ات ضرارب را انجاح میده ق مظ ون را دسنگیر ا ررف ح اکثر  34ساعت ادلة ا بات دعوا
ا مسن ات را به همراه مظ ون به دادسنانی ارسال ا اعزاح میک  .ربیعی است در این مرحله نهاد
کش

جرح به صورت قخصّصی در مـیطهاب نیزیکی ا سایبرب حضور دارد ا قالش میک

جرایم ارقکابیاننه را کش
کش

جرح مکلّ

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

است شکایات ا اعالح جرحها را دریانت ک ا قـ ی ات الرح را ب ان اراد

به حریم ح وق ا آرادبهاب شهران ب انجاح ده ا مراقب را به دادسنانی اعالح ک

8.

در مرحلة داّحق دادسنان سیاستهاب قع یب دعواب عمومی را اِعمال میک ا در صورقی
که ادلة ا باقی حاکی ار اقوع جرح باش ا رننار ادعایی اص

مجرمانه داشنه باش ق قع یب کیفرب

را به جریان میان ارد .دادسنان به دلیل ای که ررف دعواب عمومی استق من اسب با جایگاه خود
اخنیارات الرح را براب قع یب دعواب عمومی دارد .ربیعی است بر حسب نظاحهاب اجبارب یا
م نضی بودن قع یب کیفربق دادسنان سیاستهاب قع یب دعواب عمومی را اجراء میک .
موضوعی که در این میان ار اهمیّت ب یادین برخوردار است این است که برخالف نظم ح وقی
موجود در ایران که شراع قـ ی ات با ارجاع دادسنان آغار میشودق در الگوب مطلوب شراع
قـ ی ات کیفرب م وط به ص ار مجور ار سوب قاضی نارر قـ ی ات است ا قا رمانی که این
مجور صادر نشود قع یب کیفرب به جریان نمیانن .
 .8براب آگاهی بیشنر ب گری به :انراسیابیق علیق (« .)8261بارقوریع اخنیارات نهادهاب کش
ایران» ق نصل امه دانش اننظامیق اننشارات دانشگاه علوح اننظامی امینق شماره .72

ا قـ یقِ جرح در نظاح ح وقی
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مرحلة سوّح ررم دعوا نزد قاضی نارر قـ ی ات کیفرب است .پس ار ررم دعوا ار سوب
دادسنانق قاضی نارر قـ ی ات در صورت جرح بودن رننار ادعایی ا اجود دالیل کانی حاکی ار
اقوع آنق مجور شراع قـ ی ات کیفرب را صادر ا در غیر این صورت قرار رد درخواست را
صادر میک .
پس ار ص ار مجور ار سوب قاضی نارر قـ یقق قـ ی ات کیفرب آغار میشود .در این مرحله
پلیس قضایی به صورت مسن ل قـ ی ات کیفرب را انجاح میده ا در صورت لزاح با باررسی
م زل یا دسنگیرب انرادق دالیل مربوط را به قاضی نارر قـ ی ات ارائه ا بر حسب مورد مجور
باررسی یا دسنگیرب را اخذ میک  .در این مرحله قفکیو ااضح بین دا اخنیار انجاح قـ ی ات
ا نظارت بر قـ ی ات اجود دارد ا این قفکیو اخنیارات منضمن ح وق ا آرادبهاب شهران ب
است؛ ریرا این قفکیو موجب میشود که ص ار مجور دسنگیرب-باررسی م وط به ارائة دالیل
کانی باش  .پس ار پایان قـ ی ات کیفرب مراقب به قاضی نارر قـ ی ات اعالح میشود ا قاضی
نارر قـ ی ات با بررسی ران قـ ی ات کیفرب ا اق امات انجاح ش هق بر حسب مورد قرار رنع
ن صق قرار م ع قع یبق قرار موقونی قع یب یا قرار جلب به دادرسی را صادر میک  .موضوعی
که در این مرحله اهمیّت دارد این است که دادسنانق منهم ا بزهدی ه میقوان نسبت به قرارهاب
م ع قع یبق موقونی قع یب ا جلب به دادرسی اعنراض ک  .در ااقع نوعی رسی گی قرانعی در
مرحلة پیشدادرسی اجود دارد ا اصـاب دعوا در موضع برابر ار اخنیارات برابر برخوردارن .
مرحلة چهارح در صورقی شراع میشود که قرار جلب به دادرسی صادر شود .در این صورتق
اصـاب دعوا در موضع برابر ا با اخنیارات من اسب ا برابر در دادگاه دناعیات ا ادعاهاب خود
را پیگیرب میک .
مرحلة پ جم بع ار ص ار حکم مـکومیّت ار سوب دادگاه آغار میشود ا اجراب این مرحله
به یو مرجع ادارب در قابعیّت قوّة مجریه ااگذار میشود .موضوعی که در این مرحله اهمیّت
دارد این است که برخالف نظم موجود که اجراب رأب به دادسرا به ریاست دادسنان ااگذار
ش هق در نظم الگوب مطلوب اجراب رأب در گسنرة اخنیارات نهاد اجراب احکاح در قابعیّت قوّة
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مجریه خارج ار گسنرة اخنیارات دادسنان است؛ ریرا در این مرحله ه ف بارپذیرب اجنماعی
بزهکارق 8جبران خسارات مادب-مع وب بزهدی ه ا باردارن گی عمومی مجاراتها م وط به
ااگذارب اجراب احکاح به نهادب مسن ل ار اصـاب دعوا است ا ااگذارب این مرحله به یکی ار
اصـاب دعوا با اه اف مذکور من اسب نیست.

نتيجه
بر اساس مادة  8قانون آیین دادرسی کیفربق ه ف نرای ع الت کیفرب قضمین ح وق بزهدی هق
منهم ا جامعه است .هر یو ار ررنین سهگانة جرح جایگاه خاصی در نرای ع الت کیفرب دارن
ا من اسب با این جایگاه بای اخنیارات الرح را داشنه باش قا ح وق آنها قضمین شود .جایگاه
دادسنان در نرای ع الت کیفرب دناع ار ح وق عمومی است ا اننظار میراد اخنیارات دادسنان
من اسب با این جایگاه باش  .در قانون آیین دادرسی کیفرب  8263ار سویی جایگاه ررف دعواب
عمومی براب دادسنان پیشبی ی ش ه ا اریفة قع یب جرح ا اقامة دعوا ار حیق عمومی به دادسنان
ااگذار ش ه است .ار سوب دیگرق براب دادسنان جایگاه قضایی پیشبی ی ش ه ا ارای

انجاح

قـ ی ات کیفربق نظارت بر بارپرس ا ارائة قعلیمات به ابق نظارت بر قـ ی ات م ّماقی ا
نظارت بر ضابطان دادگسنرب به دادسنان مـوّل ش ه است .قفویض اخنیارات قـ ی اقی ا نظارت
بر قـ ی ات م ّماقی به دادسنان با جایگاه اب در دعواب عمومی من اسب نیست ا به لـات علمی
نمیقوان قصوّر کرد که یو نهاد در عین حال ارای

داگانة قع یب جرح ا قـ ی ات کیفرب را

عه هدار باش  .ار این راق ضرارب است اخنیارات قـ ی ات کیفرب ا نظارت بر قـ ی ات کیفرب
ا م امات قـ یق ار دادسنان سلب ا به نهاد بیررف بارپرس مـوّل شود ا بارپرسی ار ساخنار
دادسرا خارج ا به ساخنار دادگاه اارد شود.

 .8براب آگاهی بیشتتتنر ب گری به :انراستتتیابیق علیق ( « .)8216امکان بارپذیرب اجنماعی بزهکاران در بستتتنرهاب کیفرب ا
پساکیفرب موجود» ق نصل امه مطالعات پیشگیرب ار جرحق شماره 81ق ر .22
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خارج ش ن بارپرس ار ساخنار دادسرا انزان بر ای که ار م ظر قفکیو م اح قع یب ار م اح
قـ یق مفی ارریابی میشودق ار حیق کاهش مراحل رسی گی ا کاهش دیوانساالرب نیز مفی
است .در نظم موجود یو مرحلة قـ یق قوسط بارپرسی ا یو مرحلة قـ یق قوسط دادگاه انجاح
میشود ا بر اساس مادة  874قانون مجارات اسالمی  8263در صورقی که شهادت شاه یا اقرار
منهم مب اب ص ار رأب باش ق اسنماع آنها قوسط دادگاه ضرارب است .ار این راق شهود ا مطلعان
در نظم موجود پس ار بیان مشاه ات خود در بارپرسی بار دیگر در دادگاه احضار ا مشاه ات
خود را در مـضر دادگاه بیان میک  .این امر مواربکارب در قـ ی ات کیفرب را در پی دارد
ا در یو نرای ع الت کیفرب دا بار قـ ی ات انجاح میشود ا قوان انسانی ا مالی ع الت
کیفرب براب مواربکارب هزی ه میشود .امّا یو بار قـ ی ات کانی است ا قـ ی ات بای در
مرجعی انجاح شود که به لـات ساخنارب بیررف است .ار این راق بهنر است نهاد قـ یق
(بارپرس) ار ساخنار دادسرا خارج شود ا در قالب ساخنارب بیررف هم ون دادگاه صالح به
جرح موضوع اقهاح قرار گیرد قا ب نسان مواربکاربها نیز کاهش یاب .
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