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Principle of Impartiality Principle in Challenges and 

Solutions in Iran's Proceedings 

Abstract  

One of the requirements and guarantees of the principle of neutrality is to 

conduct preliminary investigations by an independent judge and to distinguish 

the prosecutor from the investigating authority. In this regard, the investigator 

entered the structure of the department of justice and the powers of the 

prosecutor as a party to the criminal case have been limited to 

prosecution.Although the principle of impartiality and the necessity of 

observance of it in Article 3 of the Criminal Procedure Code of our country 

have been emphasized, but its requirements and aspects Particularly in the 

preliminary stage of the investigation, have been neglected. In the same way, 

prosecutors still have the power to investigate and arrest the defendants in a 

large number of crimes and the investigator does not have complete 

independence in conducting investigations. Despite the adoption of the 

judiciary system, in some crimes and in the District court, the system of public 

courts (all stages of proceedings by the judge of the unit) are applied, which 

is contrary to the principle of neutrality. In this article, the principle of 

neutrality and its components in the preliminary investigation and the degree 

of adherence of the legislator of our country to the requirements of this 

principle have been analyzed. 

Keywords: Principle of Impartiality, Initial Investigations, Neglected 

Neutrality, Neutrality of Judges.
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 و هاچالش با مقدّماتي تحقیقات در  طرفيبي اصل الزامات

ایران دادرسي نظام در راهکارها  
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 چکيده
ب  ی کی الزامات و تضمینات اصل  مستقل و تفکیک مقام   ی انجام تحقیقات مقدماتی توسط قاض  ،ی طرف ی از 

راستا در  است.  تحقیق  مقام  از  دادسرا  نیا  یتعقیب  نظام  ساختار  وارد  بازپرس  اخت  یی اصل،  و   اراتیشده 

و لزوم  ی طرف ی ب ل اص کهی است. درحال دهیگرد ب یمحدود به تعق یفریک یدعوا طرفکیعنوان دادستان به 

  ی هاقرار گرفته است؛ الزامات و جنبه   دی ورد تأککشورمان م  یفریک  ی دادرس   نیقانون آئ  3آن در ماده    تیرعا

همچنان دادستان واجد   کهینحومقنن مغفول مانده است به  دیاز د  ی مقدمات   قاتیدر مرحله تحق  ژهیو آن به

از استقالل کامل    قاتیبوده و بازپرس در انجام تحق  میجرا از    یادیدر شمار ز  نیو بازداشت متهم  قیتحق  اریاخت

واحد سپرده شده است.   ی ادله و بازداشت موقت به قاض یآورجمع  ق،ی تحق اری اخت ی . از طرف ستیبرخوردار ن

  ی هادادگاه   ستمیبخش، س  یهاو دادگاه  میجرا  ی همچنان در برخ  ،یی نظام دادسرا  رشیپذ  رغمیعل  نیاضافه بر ا

است؛ فلذا    ی طرف ی با اصل ب  ریکه مغا  گرددی عمال مواحد( ا  ی توسط قاض  ی مراحل دادرس  هی)انجام کل  ی عموم

.  باشد ی م  ی فریک  ی دادرس  نیدر قانون آئ  ی مستلزم اصالحات  ی مقدمات  قاتیدر تحق  ی طرف ی تحقق کامل اصل ب

 یبندیپا  زانیو م  ی مقدمات  قاتیآن در تحق  یهاو مؤلفه ی طرف ی اصل ب  ،یاکتابخانه  یپژوهش با مطالعه  نیا  در

ارائه شده   ی اصالح  شنهاداتیقرار گرفته و پ  لیوتحلهیگذار کشورمان به الزامات اصل مذکور مورد تجزقانون

 است. 

.قضات  طرفیبی  طرفی،بی اصل  الزامات  مقدماتی،   تحقيقات  طرفی، بی  واژگان کليدی: اصل 
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 مقدّمه

ب دادرس  ییمبنا  حق    کیبعنوان    یطرفیاصل  ارکان  از  اسناد    یو  در  منصفانه  و  عادالنه 

د به  کشورها متعه   ،اساس  ن یبر هم   شده است.  انیمربوط به حقوق بشر ب  یاو منطقه  یالمللن ی ب

سازوکارها نمودن  رعا  یفراهم  جهت  رس  تیالزم  در  طر  یفریک   یهایدگی آن    قیاز 

هایی دارد که مربوط به تمامی  دادرسی منصفانه ضوابط و مؤل فه  .باشندیمناسب م  یقانونگذار

طرفی از سوی  مراحل رسیدگی است. یکی از این ضوابط و الزامات لزوم رعایت اصل بی

باشد. تفکیک مقام تعقیب، تحقیق و محاکمه نیز مرتبط با اصل مقامات رسیدگی کننده می

اً مستقل بودن قاضی تحقیق که مسئول  شود. طبیعت طرفی و از تضمینات آن محسوب میبی

انجام یکی از مهمترین مراحل فرایند دادرسی کیفری یعنی مرحلۀ تحقیقات مقد ماتی است،  

طرفانه دارد. اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام  ای در تحق ق دادرسی منصفانه و بینقش عمده

بر عهدۀ مقام مستقلی    به معنای آن است که انجام تحقیقات مقد ماتی تمامی جرایم تحقیق 

بوده و مقام تعقیب باید از هرگونه مداخله در امر تحقیق خودداری کند. اساساً وجود بازپرس  

بی اصل  رعایت  و  تحقیق  و  تعقیب  مراحل  تفکیک  منظور  تحقیقات  به  مرحلۀ  در  طرفی 

ای  باشد. در واقع، حضور بازپرس در ساختار نظام دادسرایی برمقد ماتی دادرسی کیفری می

آوری طرفی و عاملی برای منع مداخلۀ دادستان در انجام تحقیقات مقد ماتی و جمعتحق ق بی

تفکیک مطلق بین مراحل تعقیب    ی بازپرسادارامروزه حت ی در کشورهای  دالیل بوده است.  

بر  ،جرایم جزئی و دارای مجازات خفیفدر    و  شود و تحقیق رعایت نمی   دادستان عالوه 

انجام    در تحقیق    تعقیب، البت ه اعمال این شیوه یعنی سپردن  بر عهده دارد.  نیز  مورد آنها را 

ابتدایی   تحقیقات  انجام  اختیار  اعطای  و  دادستان  به  اهم ی ت  کم  جرایم  مقد ماتی  تحقیقات 

به اصل بی بازپرس، خللی  به  بین مقام تعقیب، تحقیق و  جرایم مهم  طرفی و لزوم تفکیک 

کند و در اکثر کشورهای دارای نظام دادسرایی مرسوم بوده و محاکمه از یکدیگر وارد نمی

ها در دادسرا قابل توجیه  در راستای اصل تسریع در رسیدگی و جلوگیری از تراکم پرونده

 باشد. می
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بی اصل  اینکه  علیرغم  کشورمان  کیفری  عدالت  نظام  مراحل در  تمامی  بر  ناظر  طرفی 

قانونگذار قرار گرفته است، تفکیک مراحل تعقیب و تحقیق و  رسیدگی کیفری مورد توج ه 

این مراحل از مرحلۀ محاکمه صورت نگرفته و در مواد مختلف   در برخی موارد تفکیک 

طرفی بویژه در مرحلۀ تحقیقات مقد ماتی رعایت نشده  قانون آیین دادرسی کیفری اصل بی

یکی از اصحاب دعوای کیفری در    دادستان بعنوان  و از آن عدول شده است. بعنوان مثال،

شمار زیادی از جرایم واجد اختیار تحقیق است. هر چند تفکیک مقام تعقیب و تحقیق از  

بینی دادستان و بازپرس در ساختار نظام دادسرایی کشورمان پذیرفته شده و  یکدیگر با پیش 

دادستان وجود  به منظور ترافعی کردن مرحلۀ تحقیقات مقد ماتی یک مقام قضایی مستقل از  

طرفی، مانع ورود دادستان در مرحلۀ  دارد و در واقع بازپرس بعنوان عامل ساختاری تحق ق بی

تحقیق خواهد بود، ولی در قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ مشکالت عملی و تراکم  

  کار و کمبود بازپرس، دادستان و دادیاران در کنار بازپرس وظیفۀ تحقیق در تعداد زیادی از 

طرفی در انجام تحقیقات مقد ماتی  جرایم را بر عهده دارند که اعمال این شیوه مغایر با اصل بی

 است.  

طرفی که  های اصل بیدر این تحقیق بررسی این موضوع مد نظر بوده که الزامات و مؤل فه

یکی از الزامات دادرسی عادالنه و منصفانه است تا چه حد در قانون آیین دادرسی کیفری  

یران در مرحلۀ تحقیقات مقد ماتی مورد رعایت قرار گرفته و به آن توج ه شده است؟ بطور  ا

طرفی چگونه است؟ آیا الزامات  کل ی وضعی ت قانون در انطباق با معیارهای متأث ر از اصل بی

بینی شده است؟ در پاسخ به این سؤاالت اساس مقاله بر این فرضیه  این اصل در قانون پیش 

دیده که با وجود پذیرش نظام دادسرایی در نظام عدالت کیفری ایران و تصریح به استوار گر

بی اصل  توج ه  رعایت  مورد  مقد ماتی  تحقیقات  مرحلۀ  در  آن  تضمینات  و  الزامات  طرفی، 

قانونگذار قرار نگرفته و رویکرد واحدی در قبال کل ی ۀ جرایم ات خاذ نشده است. فلذا با تکیه  

طرفی، ایرادات و ابهامات مرتبط با این اصل و بیان مفهوم و  ات اصل بیبر معیارها و الزام

و جنبهقلمرو آن، موارد نقض اصل مذکور، بی مقامات قضایی  در  های مختلف آن  طرفی 

طرفی در روی ۀ قضایی با دیدگاه و موارد کاربردی نقض اصل بی  یفریک  یدادرس  ن ییقانون آ
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المللی مورد نقد و  بیقی و گذرا به برخی مقر رات بین گرایانه و نگاهی تط انتقادی و اصالح

 بررسی قرار گرفته و پیشنهادهای اصالحی ارائه شده است. 

 در دادرسی کيفری های آن و جنبهطرفی بی  . اصل1
بی رسیدگیاصل  در  مقد طرفی  تحقیقات  از  اعم  کیفری  از  های  یکی  دادرسی  و  ماتی 

ی  ت و جایگاه آن به حد ی اهم   رود.ار میمشه  انه بهای اصلی دادرسی عادالنه و منصف فهل ؤم

بدین مفهوم    طرفیبی  است که بدون رعایت اصل مذکور اجرای عدالت امکانپذیر نیست.

جانبداری و تبعیض اقدام کنند و    ،داوریدر انجام وظایف خود بدون پیش   قضاتاست که  

ت یکی از طرفین دعوای کیفری نسبت به دیگری بدتر د که وضعی ن نباید به طریقی عمل نمای

باید از رسیدگی  ،  طرفانه برای او وجود نداردمورد که امکان رسیدگی بی  و در هر  شودیا بهتر  

 . امتناع ورزد

است و   اخالقی  ۀمبین یک قاعدت ذهنی و روانی است که طرفی یک حالت یا وضعی  بی

سطوح   هر چند کاربرد فراوان آن در  ، سازدتعریف لغوی آن را مشکل می ،انتزاعی بودن آن

ی لزوم حفظ  بطوری که حت    ،بخشیده  به مفهوم آن بداهت  مختلف زندگی اجتماعی و سیاسی،

یا وضعی  نیاز این حالت  اس  ت  نانوشته  قوانین  نداشته اصطالحاً جز  یادآوری  و    ت به  )شاملو 

  ز یتما  یطرفیب  یذهن  افتیو ره  ینی ع   افتی ره   ن ی ب  دیبا  زی قبل از هر چ(.  98:  1390محم دی،  

  .کندیدادگاه اشاره م  یاعضا  (طرفانهیشخص)ظاهر ب  یطرفیبه ب  یذهن  افتی ره  قائل شد.

  ی نظر از رفتار شخصقطع  ای رود که آیمطلب بکار م  ن ی ا  ن ییتع  یبرا  یطرف یب  ی ن یع  افتی ره

به    دیشک و ترد  یو  یطرفینفسه در مورد ب  ی ف  که د  نوجود دار  ی طیشرا  ای  ات ی واقع   یقاض

ها که  دادگاه  یطرف یدر مورد ب  شدهیموارد بررس(.  61:  1386)ساکوچی    ری خ   اید  نوجود آور

  یک ی  ه دارد: وج ت  ار ی به دو مع  زی ن  شود یارائه م  ی امنطقه  یحقوق بشر و نهادها  ۀتی در نزد کم 

به منظور رفع    یرا به قدر کاف  یدادرس   ن ییآ  یهان یقضات تضم  ایآ  نکهیا  ؛است  ین یع  اری مع

م  دو   .ری خ  ایاند  کرده  تیرعا  ی و طرفدار  یر در مورد جانبدا  ی قانون  دیهر گونه شک و ترد

)آشوری و دیگران    شود یرا شامل م  ی شخص  یو طرفدار  ی است که جانبدار  ی ذهن  اری مع

  ی و روان  یاز نظر درون   دیبا  یقاض  کیاست که    ن ی ا  یشخص   یطرف یمفهوم ب(.  333:  1383
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طرفی به  توان گفت بیلذا میف (.150: 1383 ی،)کاشان  باشد طرفیب یدعو ن ینسبت به طرف

مقام قضایی قباًل در آن موضوع اظهارنظر نکرده و یا تصمیمی نگرفته    الًاین معناست که او 

آن قضیه ذینفع نباشند و یا سابقاً به مناسب دعوای    وی یا بستگان نزدیک ایشان در  ثانیاً   باشد.

لحاظ سلسله   از ثالثاً دیگر یا هر امر دیگری با طرفین پرونده ارتباط یا خصومتی نداشته باشد.

باشد   ی عمومی همان مقامیا ای باشد که در مقام تعقیب دعوت به گونهضعی مراتب نیز اگر و

  ،داو نظارت دار  قضایی را نصب نموده است و یا از لحاظ سلسله مراتب اداری بر    که مقام

نقبی است  ضطرفی  ا203و    202:  1394)صابر    شده  مقامات  (.  که  معناست  بدین  ین 

پروندهتصمیم هر  در  بهگیرنده  نسبت  می  ای  مطرح  آنها  نزد  که  صورت  مسائلی  به  شود 

ثیرپذیری ناصحیح  أفشار یا ت  بدون هیچ دخالت،  قانون،  طرفانه و بر مبنای وقایع و بر اساسبی

 (.  441: 1388)منصورآبادی  گیری کنندارگان یا مقام دولتی تصمیم هر از جانب 

  ا ی یقاض کهی در صورت  .داندیرا واجد دو بعد م یطرفیب نیز حقوق بشر  ییدادگاه اروپا

قضا ب  ییمرجع  باشد  داشته  را  بعد  دو  ذهن  است.  طرفیهر  عق  یطرفیب  یبعد  به    ۀ دی ناظر 

خاص    ای دعو  کیدر مورد    م ی خاذ تصمات   ۀمحاکمه و در مرحل  انیدر جر  یقاض  یشخص

ه در مورد  هر گونه شک موج   ینف  ی برا  دیبا  دگاهمعناست که دا  نیبد  ی ن یع  یطرفیب  است.

  نی رفع هرگونه شک و شبهه در خصوص تضم   یبرا  ارائه کند.ی  کاف   ناتی تضم   اش،یطرفیب

  شودیدادگاه متمرکز م  یو عملکرد   یساختار  ی هایژگیو  ی بر رو  ییدادگاه اروپا  ، یطرفیب

ب   (.281  :1392  ی)فضائل حفظ  فرا  یطرفیضرورت  مراحل    ی ۀکل   ی،فریک  یدادرس  ندیدر 

  ی از طرف.  ردی گ یمجازات را در برم  یو اجرا  ی ماتمقد   قات یتا تحق   بیتعق   ۀ از مرحل  ی دادرس

قابل    ینی و ع   یو شخص   یذهن  یهاو هم از جنبه  یهم از جهت ساختار  یطرفینقض اصل ب 

معنا  ی طرفیب  است.   یبررس به  داور  یکه  م  ی فقدان  مورد    تواندیاست  گوناگون  طور  به 

مطلب است    نیبر کشف ا  ی که در آن سع  1ی ذهن   یطرفیب   ن یب  توان یم   .دری قرار گ  یابیارز

قاض م  یکه  چگونه  خود  وجدان  و  نهان  در  احوال  و  اوضاع  فالن  و    دهی شیاندیدر  است 

الزمه را جهت    نات یتضم  ی قاض  ایبود که آ  ن ی ا  یدر جستجو  دیکه در آن با  2ی نی ع   یطرفیب

 

1. Subjective 

2. Objective 
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با    (.531  :1393  ،)پردال، کورستنز و فرملن   دهدیارائه م   یرفع هرگونه شک مشروع و قانون 

نقض    داندیم  یو ذهن  ینی را واجد دو بعد ع  یطرفیحقوق بشر ب  ییدادگاه اروپا  نکهیه به اتوج  

پ  زی ن  یطرفیب ا  یروی به  ع   ،یبند  میتقس  ن یاز  شکل  به  است    باشد  یذهن  ای  ینی ممکن 

   (.315 :1394 ، زوارهی)ناج

ببنابراین   م  ی کیبعنوان    یطرف یاصل  در    یدادرس   یهافهل  ؤاز  منصفانه  و  عادالنه 

.  است  ین یو ع  یذهن  ۀواجد دو جنب  یو دادرس   یمات مقد   قاتیاعم از تحق  یفری ک   یهایدگی رس

صفت    یطرفیجنبه از ب  ن ی ا؛  گرددیبرم  یدگی در زمان رس   ی به شخص قاض  ی ذهن   یطرفیب

  یعنی  است،  ییآن مربوط به مرجع قضا  ین یع  ۀجنب   یعن ی  یطرف یب  گریمفهوم د  است.  یقاض

  نی از طرف   یکی جانبدارانه نسبت به    ۀ باشد که هرگونه شائب   یبه نحو   دیبا  ییساختار مراجع قضا

  ی ن یو ع  یممکن است به دو صورت ذهن  زی ن   یطرفینقض ب   ،اساس  ن یبر هم  ببرد.  ن یرا از ب

خاص که وجود    ۀپروند  کیدر    یشخص قاض  ۀدی عق  به  ،یطرفیب  یدر نقض ذهن  .ابدیق  تحق 

  به  ،یطرفیب   ین یدر نقض ع  .شودیاشاره م  را نشان دهد،  یو   یطرفیخاص عدم ب  یطیشرا

  د یشک و ترد  یقاض  یطرفیدر مورد ب  نفسهیکه ف   شودیه متوج    یو عوامل خارج  اتی واقع

  ی عدالت مهم و اساس   یاحترام به اجرا  یدو برا  هر  ،ین یو ع  یذهن  یطرفیب   .آوردیبه وجود م

را در    یطرف یمختلف ب  یهاقانون جنبه  بی قانونگذار است که در زمان تصو  فی و تکل  هستند

ب  تیرعا  ۀنی نظر گرفته و زم های آن را در کل ی ۀ مراحل دادرسی  و پیش شرط  یطرفیاصل 

 فراهم نموده و موانع تحق ق اصل مذکور را از بین ببرد. 

 طرفی در ساختار دادرسیبی .2

توان از  زمانی می. بر همین اساس،  ساختار و جریان دادرسی است  ی ۀ طرفی در کل وصف بی

طرف  دادرسی عادالنه و منصفانه سخن گفت که تمامی اجزا دادرسی در اجرای عدالت بی

 طرفبیزیربنای ایجاد یک ساختار    پایه و  طرف بمانند.جریان دادرسی بی  باشند و در کل  

نظام عدالت کیفری است،  در  بنقانو  ،بنابراین .  قانون  در  اساسی  و  مهم  نقش  وجود  ه  گذار 

وظایف و تکالیف مقامات    تشکیالت قضایی، زیرا قانونْ، طرف داردآوردن یک ساختار بی

مت   رسیدگی،  ۀنحو،  قضایی تعیین میحدود آزادی  هم، حقوق  بطور    نماید.های شخصی را 
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زمینهکل  وی  بی  ها  اصل  اجرای  توس لوازم  مشخ طرفی  قانونگذار  میط  تکلیف  ص  و  شود 

سیس ساختار  أ ب موانع این اصل را از بین برده و در جهت تقانونگذار است که در قانون مصو 

و  تتشکیل مراجع قضایی و انتصاب قضا  .استلین رکن قانون او  پس  طرفانه گام بردارد.بی

طرفی  رعایت اصل بیو    وت به موجب قانون خواهد بودشرایط و معیارهای الزم برای قضا

 ه قرارگیرد.مراجع قضایی و مقام قضایی مورد توج  ط قانونگذار،باید توس 

 انه طرفیبی گذارقانون . 1-2
عملی    داندرکاران فراین دست  ۀطرفاناینکه نیازمند عملکرد بی  طرفانه قبل ازمین دادرسی بیأت

  ۀ طرف در قالب قانون زمین بینی و تنظیم ساختار بین با پیش دارد که مقن    اقتضا  دادرسی باشد،

  ،طرف باشدبی  طرفانه را فراهم آورد و قبل از اینکه عملکرد درون این ساختاردادرسی بی

ن ساختار را  چون در صورتی که مقن    طرفانه تنظیم شود،است که باید بی  ساختار  این خود

باشد،ط کرده  تنظیم  بیت ع ی طب   رفدارانه  عملکرد  داشتن  جهت  در  تالش  ازاً  سوی    طرفانه 

زواره،  )ناجی  بخش نخواهد بودنتیجه  طرفانهمین دادرسی بیأاندرکاران قضایی برای تدست

ت دو  ی رات دادرسی کیفری از اهم قانونگذار در تصویب مقر   طرفی(. بی 137و    136:  1394

مقر  به  نسبت  برخوردار استچندانی  ماهوی  دا،  رات  در  سی کیفری چند طرف درچراکه 

مت   دارند.  وجود و  بر شاکی  که میعالوه  قانون آهم  در  به روشنی  آنان  ین  ی بایست حقوق 

بر  ،  ص گردددادرسی کیفری مشخ   این حقوق  پیگیری  نیز دارای حقوقی است که  جامعه 

ی  ۀعهد و  شده  داده  قرار  اجتماع  از  نیابت  به  محسوب  دادستان  کیفری  دعوای  طرف  ک 

هم در برابر بنابراین ساختار دادرسی در قانون باید به نحوی تنظیم شود که حقوق مت   شود.می

دادستان دارای اختیارات وسیع و گسترده بدواً در خود قانون رعایت گردد و قانونگذار باید  

  قانونی لحاظ نماید. د امودر  طرفی را اصل بی تالش نماید

مواردی از عدم توج ه قانونگذار به ساختار بی طرفانه  ین دادرسی کیفری  یبررسی قانون آ

بینی شده که مغایر با  برای دادستان پیش   یاختیارات و ابزارهایدهد.در این قانون  را نشان می

  ن دادرسی کیفری قانون آیی   86  ۀدر ماد از جمله    در تعارض با آن است.  طرفی بوده واصل بی

صدور بدون  دعوای  صورتکتبی  کیفرخواست    طرح  به  برای  کیفرخواست    و  شفاهی 
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در غیر جرایم  »  دارد:ر میه مقر این ماد   است.  گردیده  بینی پیش به نمایندگی از جامعه  ستان  ددا

ماد  قانون،302)ۀموضوع  مت    (این  مت چنانچه  یا  باشند  و شاکی حاضر  و شاکی  هم  هم حاضر 

 د توانماتی هم کامل باشد دادستان میداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقد وجود ن

  هدر صورت حضور شاکی به همرا  هم به دادگاه وبا اعزام مت   یا به درخواست بازپرس،  رأساً و

)...(«.    دعوای کیفری را بالفاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند  او،

ماد ۀ قا این  به عنوان یک طرف دعوای    نونیبه موجب  در شمار زیادی از جرایم دادستان 

.  گیردهشت را در برمی  تا  چهار   ۀتواند از این اختیار استفاده کند که جرایم درجکیفری می

  در صورتیاست.    یماتمقد   قات یکامل بودن تحق ،  طرح دعوای بدون کیفرخواست  شرط پیش 

هم لحاظ نگردیده و عماًل متهم یک  مخالفت یا اعتراض به چنین تصمیمی برای مت    که حق 

  تواند موجب تضییع حقوق وی شود. دهد و این موضوع میمرحله از رسیدگی را از دست می

هرچند طرح دعوای کیفری به صورت شفاهی مطابق با ضرورت اصل سرعت در تحقیقات  

مرحلمقد  ا   ۀ ماتی و تسریع در  بعنوان یک  ،  ستدادرسی  به دادستان  اختیاری  اعطای چنین 

راستای رعایت اصل    در  ،بنابراین   .خواهد بودطرفی  طرف دعوای کیفری مغایر با اصل بی

ماتی و با در نظر گرفتن حقوق طرف دیگر دعوا یعنی  تحقیقات مقد   طرفی و تسریع دربی

،  ثانیاً.هفت و هشت شود ۀایم درجاین اختیار دادستان محدود به جر،  الًالزم است که او   هممت 

بزه باید مقید به این شرط گردد که »بلکه  ،  ماتی کافی نباشدصرف کامل بودن تحقیقات مقد  

اعطای گرنه  و  « محرز باشدوی  ه دالیل موجود در پرونده بویژه اقرار  هم نیز با توج  انتسابی به مت 

 طرفی است.بیتی که اشاره شد در تضاد با اصل ی چنین اختیاری با کل  

ماتی در غیر جرایم موضوع  انجام تحقیقات مقد   یفری ک  یدادرس   نیی قانون آ  92ۀ  ماد   در

که    در صورتی.  ها سپرده شده استآن قانون در صورت کمبود بازپرس به دادستان  302ۀ  ماد 

نج  پ  چهار،  ۀمقام تعقیب قاعدتاً نباید اختیار تحقیق آن هم در جرایم مهم از جمله جرایم درج 

اعطای  .  طرفی به تصویب رسیده استنیز مغایر با اصل بی  92ۀ  پس ماد   شش را داشته باشد.  و

ماتی و اظهارنظر  مین در جریان تحقیقات مقد أتشدید ت،  اختیار صدور قرار بازداشت موقت

بازداشت موق  به قرار  بازپرس،راجع  ب  ت صادره از سوی  عنوان مقام تعقیب و  ه  به دادستان 

نیز در تعارض    یفریک یدادرس  ن یی قانون آ  244تا    237  وفق مواد   ،وای کیفرییک طرف دع
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بی اصل  است.با  بی  طرفی  دادرسی  ساختار  ایجاد  جهت  با  بنابراین  باید  قانونگذار  طرفانه 

بی اصل  بی  طرفی، رعایت  اصل  نقض  به  منجر  که  را  دادستان  وظایف  و  طرفی  اختیارات 

ابتدا  نتوج ه  اصل مذکور  به  رات شکلی  مقر کاهش دهد و در تصویب    شودمی از  و  موده 

 طرفانه در مرحلۀ تحقیقات مقد ماتی را در متن قانون تعیین نماید.ساختار بی

 يا قضات مراجع قضايی وصفی برای  طرفی بی . 2-2
  در صورتی   طرف سخن به میان آمده است.از دادگاه یا مرجع قضایی بی  قوانین و مقر راتدر  

قضا این  هستندکه  هستند  ت  مشغول  رسیدگی  به  قضایی  مراجع  در  وصف    ،بنابراین .  که 

مختص و مربوط به  ،  داوری و تمایل نسبت به یک طرفپیش ،  جانبداری  طرفی یعنی عدمبی

یا    و  دار قاضی است و در واقع قضات هستند که جریان رسیدگی را به سمت و سوی جهت

فلذا   ی مراجع قضایی با مقامات قضایی است؛تصد کنند و ابتکار عمل و  می  طرفانه هدایتبی

طرفی  توان گفت منظور از بیمیطرفی از سوی قانونگذار رعایت شده باشد،  چنانچه اصل بی

طرفی را باید وصفی  اصل بی.  طرفی قضات استشعب تحقیق در دادسرا همان بی  دادگاه و

دانست قضایی  مراجع  نه  و  قضات  نببی.  برای  یا  بودن  نحوطرفانه  به  قضایی  مرجع    ۀ ودن 

طرفی  بی  یفریک  یدادرس   ن یی قانون آ  3  ۀدر ماد .  کننده بستگی داردعملکرد قاضی رسیدگی

 نماییم. ری تعب  طرفی مقامات قضایی است که باید آن را به بی بینی شدهمراجع قضایی پیش 

مهم بی اصل  یک  قاضی  است.  طرفی  و حقوقی  تعریف    تاریخی  بر حسب  باید قاضی 

باشد.بی رم  طرف  حقوق  دوران  از  رسمی   حداقل  به  قاعده  که:این  شده  شناخته  هیچ  »   ت 

در حقوق اسالم  (.  202:  1383« )کاشانی،  خود باشد  ۀ و پروند  اتواند قاضی دعوشخصی نمی

و خروج از    استپایه و اساسی دادرسی    طرفی و پرهیز از اعمال غرض،و بیعدالت  رعایت  

(.  18:  1403)عاملی،    کفر و شرک به خدا شمرده شده است ۀفی به منزلطرمسیر عدالت و بی

ی کسی که  که قاضی و بطور کل   ینخست مورد شود:طرفی در سه مورد مطرح میبی ۀمسئل

اظهار نظر منفی    همدفاعی مت    ۀای دخالت داشته نسبت به شیوگیری در پرونده قبل از تصمیم

و سرانجام    داشته باشد؛  کننده وجودنهاد رسیدگی  رکه خطر اعمال فشار ب  م موردیدو   کند؛

)تعقیب   کند پی در همان پرونده دو نقش را ایفادرکه همان قاضی بطور پی و بویژه هنگامی 
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رس  سپس  و  کیفری  مقد ی امر  تحقیقات  انجام  یا  حکم  صدور  و  آن  به  سپس  دگی  و  ماتی 

ماتی سپس رسیدگی و اخذ تصمیم به  یا انجام تحقیقات مقد  رسیدگی به آن و صدور حکم،

مأموری ،  (عنوان دادگاه مناصب و  با تداخل  این گونه موارد  )پرادل،   ایم ها مواجهتکه در 

او    در قاضی،  یطرفق بیبرای تحق   از نظر دادگاه اروپایی،(.  528:  1393کورستنز و فرملن،  

در رفتار   عقول خارجی،طرف باشد بطوری که از دید یک انسان مباید هم دارای ظاهری بی

  ،درونی و ذهنی  ۀطرفی مشهود و محسوس باشد و هم اینکه از جهت عقیدو عملکرد او بی

:  1392)فضائلی،    طرفی است طرفی موجب نقض بینقض یک بعد بی  طرف باشد.یشخصی ب 

طرفی  بررسی اصل بی  ،گیردقضات دادسرا و دادگاه را دربرمی،  طرفی از آنجا که بی(.  282

که در قانون    و وظایفشان  ه به حدود اختیاراتبا توج  طرفی  و موارد نقض بیورد آنان  در م

طرفی  الزم به توضیح است اصل بی .رسدبه نظر می ضروری  بیان شدهکیفری ین دادرسی یآ

و موارد نقض آن راجع به قاضی دادگاه، از این جهت مورد بررسی قرار گرفته که در نظام  

ف پذیرش نظام دادسرایی، همچنان قانونْ انجام تحقیقات مقد ماتی  عدالت کیفری ما با وص

 را در برخی موارد به قضات دادگاه )قضات محاکمه( سپرده است. 

 آن نقض طرفی مقامات قضايی و مواردهای بی جنبه. 3
تعقیب تا    مرحلۀ   از   دادرسی  مراحل  ۀ ی کل    ،طرفی در فرایند دادرسی کیفریضرورت حفظ بی

به تناسب موضوع ابتدا ضمن بیان اصل  .  گیردماتی و اجرای مجازات را دربرمیتحقیقات مقد 

ایرادات ساختاری    به تفکیک،  ، ط قضات دادسرا و دادگاهطرفی و لزوم رعایت آن توس  بی

شده برای بینیه به وظایف و اختیارات پیش ین دادرسی کیفری را با توج ی موجود در قانون آ

 . نماییمذکر می دادستان و قاضی دادگاه زپرس،با

 بازپرس طرفی . بی1-3

در  و    جرایم را بر عهده دارند  ۀی  ماتی کل تحقیقات مقد   بازپرسان یا به تعبیری قضات تحقیق،

به انجام تحقیقات توس ط وی در کمال بی طرفی تأکید    یفری ک   یدادرس   ن یی قانون آ  93ۀ  ماد 

تحقیقات را انجام   طرفی و در حدود اختیارات قانونی، کمال بیبازپرس باید در  شده است. »
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مت   یا ضرر  نفع  به  احوالی که  و  اوضاع  و در کشف  نگذارد دهد  فرق  است    از   منظور  .« هم 

طرفی یا  بی  بلکه منظور،  ت فردی بازپرس نیستطرفی ناشی از شخصی بی  طرفی بازپرس،بی

بازپ نهاد  خود  ساختاری  ویژگی  از  ناشی  بازپرس  رسی  طرفداری  نظام  است.  نماد  بعنوان 

حریم    ی،شتفتی  نقض  در خصوص  اساس  همین  بر  و  شده  محسوب  قاضی  آنکه  بر  عالوه 

ایشان تصمیم    ۀت ادل  یت یا عدم کفای خصوصی افراد و آزادی ایشان و نیز کفا اثباتی علیه 

آوری  طرفانه جمعبی  شکلی  دالیل را به   بازپرس قرار است  مرجع انجام تحقیق است.  گیرد،می

جمع  نماید. از  دالیل،پس  نمی  آوری  پایان  به  بازپرس  باید،  رسدکار  به    بلکه  راجع 

بازپرس    شامل آزادی افراد و حریم خصوصی ایشان تصمیم بگیرد.  انگیزترین مسائلبربحث

توان از یک انسان که خودش دالیل  چگونه می  طرف باشد.تواند بیی اگر بخواهد نمیحت  

بیجمعرا   رعایت  توقع  داشت. آوری کرده  از   طرفی  بازپرس  مواجه   ذهن  با    ابتدای  شدن 

گیری ابتدایی موجب آن است تا اقدامات  این جهت  رود.کیفری به سمتی خاص می  ۀ پروند

 ، 195  طبق مواد   (.22و    21،  20:  1394)یوسفی،    گیری باشدبعدی وی بر مبنای همان جهت

ه  آوری ادل  بازپرس پس از شروع به تحقیق و جمع  یفریک  ی دادرس  ن یی قانون آ  265و    217

مین کیفری و اظهارنظر راجع به انتساب یا عدم انتساب جرم  أ ت  صدور قرار   هام،اختیار تفهیم ات  

شود که آیا بازپرس از لحاظ ساختاری این ایراد مطرح می  ، بنابراین   باشد.هم را دارا میبه مت  

بی مقام  له وآوریطرف جمعبعنوان یک  مت   کننده دالیل  به  می،  همعلیه  نسبت  تواند خود 

  به عبارت دیگر آیا واگذاری اختیار   ت وی اقدام نماید؟هم و اعالم مجرمی ت مسلب آزادی  

طرفی  خدشه به اصل بی هم به بازپرست مت موق  ه و همچنین صدور قرار بازداشتارزیابی ادل 

یکی اینکه در راستای  ؛ طرح است ال اساساً دو دیدگاه قابلؤدر پاسخ به این س  نخواهد بود؟

اظهارنظر   گیری درجهت ۀشائب ماتی و رفع هرگونهتحقیقات مقد   ۀترافعی کردن کامل مرحل

و تحقیقات تحت نظارت شعبه  شود  آوری دالیل به بازپرس سپرده  جمع  ۀ صرفاً وظیف   بازپرس،

راجع به مجرم بودن یا نبودن مت هم  طرف انجام شود و هرگونه اظهارنظر  یا مقامی مستقل و بی

ادل  ارزیایی  یا مقام قضایی  ،بازپرس  ط شده توس آوریگرد  ۀ پس از  طرف و بی  به آن شعبه 

قاضی    ۀعهد  و بر  سلب شود هم از بازپرسبازداشت مت    دیگر اینکه حق   .مستقل واگذار گردد

خاذ  پذیرش هر یک از دو دیدگاه فوق موجب ات    داده شود.   قرار غیر از مقام تعقیب  دیگری  
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در   متفاوتی  است.  نظامرویکردهای  شده  کشورها  کیفری  اساسر  ب  عدالت  برخی    ،همین 

فرانسه    کشورها سلب حق  از جمله  به  مت    نسبت  از  بازداشت  به   اند.نموده  اقدام  بازپرسهم 

ماد ۀ   قاضی    137-1موجب  توس ط  موق ت  بازداشت  فرانسه  کیفری  دادرسی  آیین  قانون 

های آزادی به این قاضی ارائه  شود. همچنین، درخواستها و بازداشت دستور داده میآزادی

و بازداشت، یک صاحب منصب قضایی نشسته و هم ردیف رئیس،    ها یآزادشود. قاضی  می

: 1391شود )تدین،  معاون یا معاون رئیس است. او توس ط رئیس دادگاه شهرستان انتخاب می

133 .) 

توج ه   مورد  مقد ماتی  تحقیقات  انجام  روند  بر  مستقل  قضایی  مرجع  نظارت  رویکرد 

دیوان کیفری    ۀدر اساسنامقرار گرفته است.    یالمللن یب  یفری ک کنندگان اساسنامۀ دیوان  تدوین 

و هر چند    استماتی دیوان دارای نقش نظارتی بر روند انجام تحقیقات  مقد   ۀالمللی شعببین 

کشف    از جمله  اساسنامه وظایف و اختیارات راجع به امر تحقیق،  54  و  53  به موجب مواد 

جمع مقد ماتی  حقیقت،  تحقیات  انجام  و  ادل ه  استآوری  شده  سپرده  دادستان    ۀوظیف،  به 

 ۀعهد  هامات و کیفرخواست برتأیید ات   هم،جلب و بازداشت مت    رت بر اقدامات دادستان،نظا

نظارت کامل بر ات خاذ تدابیر  اساسنامه  (a)56–3 ۀدر ماد  به همین جهت .استماتی مقد  ۀشعب

الزم در روند انجام تحقیقات مقد ماتی بر عهدۀ شعبۀ مقد ماتی دیوان قرار گرفته و چنانچه  

هرگاه نماید. »دادستان در این خصوص قصور نموده باشد راساً مبادرت به اقدام مقتضی می

خاذ آن  ماتی ات مقد  ۀا شعبخاذ نکند ام دادستان تدابیر الزم را ات  ه،در موارد مذکور در این ماد 

  دارد ای که در مقام دفاع و جریان دادرسی نقش اساسی و قاطعی  هتدابیر را به منظور حفظ ادل  

ت اقدام دادستان و دالیلی که وی در این زمینه  خصوص عل   مرجع اخیرالذکر در الزم بداند،

می وی  نماید،ارائه  با  بحث  ادل    و  به  می  ۀبررسی  نتیجه وی  این  به  اگر  و  که    پردازد  برسد 

خاذ  خاذ تدابیر الزم قصور نموده آنگاه رأساً مبادرت به ات  ستان در تسلیم تقاضا به منظور ات  ددا

نمود خواهد  مزبور  اساسنام«.  تدابیر  بین در  کیفری  دیوان  قضا  ،المللیۀ  بازپرس    ییمقام 

احتمالی    ۀطرفی و جلوگیری از سوءاستفادبه منظور رعایت اصل بی، ولی  نشده است  ین یبش ی پ

مقد   ،دادستان تحقیقات  انجام  روند  بر  برنظارت کامل    بر  .استماتی  مقد   ۀشعب ۀ  عهد   ماتی 

 از  اند.برخی کشورها با حفظ نظام دادسرایی مبادرت به حذف بازپرس نموده  ، اساسهمین  
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ین دادرسی کیفری این کشور در سال  یدر قانون آ  توان به کشور ایتالیا اشاره نمود.جمله می

تی  ت جدیدی که کاماًل متفاوت با قاضی تحقیق یا بازپرس سن با حذف بازپرس شخصی    1988

  ف گردیده دالیل و قراینی را که به نظروجود نهاد و دادسرا مکل   ۀصبه عر  کند پاعمل می

جهت ارزیابی به    ن در قانون،جز در برخی موارد معی   هم داللت دارند،بزهکاری مت    بر  وی

و مدارک   دالیلرائه دهد تا در صورتی که « اقاضی تحقیقات ابتدایی » طرفی به نامقاضی بی

کافی    کند،که کامالً مستقل از دادسرا و دادگاه عمل می  آمده از نظر قاضی مذکور،به دست

و   178:  1376)آشوری،    پرونده به دادگاه اقدام نماید  ۀنسبت به احال  ،هام باشدبرای ایراد ات 

دیوان کیفری    ۀرات اساسنام رسد حذف بازپرس که تمایل جهانی آن در مقر  نظر میه  ب(.  179

میبین  دیده  تنها    شود،المللی  بینه  اصل  به  خدشه  مت  موجب  حقوق  تضییع  و  هم  طرفی 

جنبه،  گرددنمی از  بود.بلکه  خواهد  مفیدتر  عملی  عملی،  های  حیث  و    از  بازپرس  حذف 

گونه دخالتی در امر تحقیق و جمع  ف قضایی او به نهادهای نظارتی که خود هیچیسپردن وظا

ندارند، دالیل  رعایت  ۀشبه   آوری  رابی  عدم  خواه  طرفی  ساخت.برطرف  مقام   د  زیرا 

مقام تحقیق    ه،کفایت یا عدم کفایت ادل   نیز  هم وگیرنده راجع به آزادی یا بازداشت مت  تصمیم

قضایی  نیست، مقام  تحقیق،بی  بلکه  امر  در  دخالت  بدون  که  است  مستقلی  و  بین    طرف 

 (.  263: 1394نژاد، )باقری  کندهم قضاوت میدادستان و مت  

گفتمی  بنابراین بر  توان  ناب  که  دیدگاه  در    هخواهاناساس  بازپرس  اختیارات  حذف 

ف به مقام یا  یهم و سپردن این وظات و اظهارنظر نهایی راجع به مت صدور قرار بازداشت موق 

در  .  طرفی خواهد داشتبی  عدم رعایت   ۀ طرف تأثیر بسزایی در رفع شبهمرجع مستقل و بی

ین دادرسی کیفری نه  یی اصالحات در قانون آتوان با برخنظام دادسرایی کشورمان نیز می

بلکه حداقل  ،  حذف بازپرس  طرفی مبنی برخواهی از اصل بیطبق دیدگاه حداکثری یا ناب

از دادستان    )غیر  کنندهبینی مرجع یا مقام قضایی نظارتبا کاهش اختیارات بازپرس و پیش 

هم از بازپرس و  بازداشت مت    امر تحقیق و همچنین سلب حق   بر  است(   ا که خود طرف دعو

رات دادرسی کیفری فرانسه تحت  همانند آنچه در مقر   ،سپردن این وظیفه به قاضی دیگری

آزادی قاضی  نامیدهعنوان  بازداشت  و  تقوی    در   شده،   ها  جنبهجهت  اصل  ت  مختلف  های 

 طرفانه و منصفانه گام برداریم.ادرسی بیدطرفی و ساختار بی
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 ان طرفی دادستبی. 2-3

بی خصوص  این  در  دادستان  مموضوع  طرفی  توج آیا  که    شودیمطرح  و  با  وظایف  به  ه 

طرفی توسط او وجود  امکان رعایت بی  ین دادرسی کیفری،یاختیارات دادستان در قانون آ

ط قانونگذار  طرفی ابتدا باید توس  در مباحث قبلی عنوان شد که مراعات نمودن اصل بی  دارد؟

دادستان بعنوان   با این وصف آیا طرف لحاظ شود.قانونی و ایجاد ساختار قضایی بی در مواد 

ماتی و اختیار  انجام تحقیقات مقد ،  همتعقیب مت  ،  آوری دالیلجمع  ۀجامعه که وظیف  ۀنمایند

تواند  می،  عهده دارد  ت وی را بریا عدم مجرمی   جرمی تراجع به م  هم و اظهارنظربازداشت مت  

باشدبی مصو   المللیبین   سطح  در  ؟طرف  دادستان  نقش  کنگررهنمودهای  هشتمین    ۀ ب 

،  1990  سپتامبر  7  -آگوست  27حد برای پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین  سازمان ملل مت 

به دولت به منظور کمک    مین و ارتقای کارایی، أهای عضو در خصوص ترهنمودهایی را 

دادستانبی انصاف  و  درطرفی  رسیدگی  ها  دادهجریان  ارائه  کیفری  در خصوص    اند.های 

ها  کار دادستان  ،از این اصول و رهنمودها  10های کیفری اصل  نقش دادستان در دادرسی

اسسناد ا  کاماًل از وظایف قضایی مجز  بیان میآن    13اصل    ت.ته  باید  دادستان»  دارد:نیز  ها 

  نژادی،  مذهبی،  اجتماعی،  سیاسی،  نه تبعیضگوهر و از  طرفانه انجام دهندوظایف خود را بی

 «. جنسی و انواع دیگر تبعیض اجتناب ورزند  فرهنگی،

بین   ۀاساسنام  در کیفری  مواد دیوان  به موجب  تعقیب    ۀوظیف  54  و  53  المللی  و  تحقیق 

 ،56  اساس مواد   ولی بر،  دادستان قرار داده شده است  ۀعهد  ت دیوان برجرایم مشمول صالحی 

ماتی  مقد   ۀاقدامات تحقیقی و تعقیبی دادستان تحت نظارت شعب  ۀی  اساسنامه کل   61و  58،  57

دارای اختیارات    والید نیست  های ملی مبسوطدادستان دیوان همانند دادستان  و  شود انجام می

برای  .استمحدودتری   دیوان  مت  و    احضار   دادستان  شعب بازداشت  از  باید  ماتی  مقد   ۀ هم 

دستور و قرار به منظور انجام تحقیقات    صدور  هامات،یید ات أتر اینکه ت ماید و مهمدرخواست ن

از وظایف شعب است.مقد   ۀنیز  انجام وظیفددا  ماتی  علیرغم  تحقیقی  ۀستان  و  نقش    ،تعقیبی 

طرفی تضمینات الزم از جمله  که در راستای اصل بی  به نحوی،  کندمی  ای را ایفاطرفانهبی

از طرفی    دادستان اندیشیده شده است.  ماتی و نظارت کامل بر عملکردقد م  ۀبینی شعبپیش 
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توانند در حل و فصل موضوعی که  دادستان و معاونان وی نمی، اساسنامه  42 ۀماد  7 طبق بند

طرفی آنها به نحو معقول و به هر دلیلی ممکن است مورد تردید واقع شود شرکت  در آن بی

در مقابل    تحت هر عنوانی  از دخالت در موضوعی که سابقاً   بند،آنان به موجب این    نمایند.

  ی که در آن شخص  مرتبط با آن در محاکم مل   کیفری  ۀدادگاه مطرح نموده یا در یک پروند

که در حقوق داخلی   در حالی. ممنوعند اند،مورد تحقیق یا تعقیب مطرح بوده مداخله نموده

المللی  بین   تر از دادستان دیوان کیفریگسترده  قیقدادستان در امر تعقیب و تح   ۀ نقش و وظیف 

 است.

مراحل تعقیب و تحقیق از هم تفکیک    بایددادسرا    در نهادطرفی  به منظور رعایت اصل بی

شود اختیارات وی در جهت رعایت  ه به اینکه دادستان طرف دعوا محسوب میبا توج  شوند و  

مت   به تعقیب شود    باید  هم حقوق دفاعی  برانجام تحقیقات مقد   ۀ ظیفو ومحدود    ماتی صرفاً 

یا مقام تحقیق قرار    ۀعهد انجام    قانون آیین دادرسی کیفری  92ۀ  ماد   .گیردبازپرس  اختیار 

از    به دادستان نیز اعطاء نموده است.  )کمبود بازپرس(  ماتی را با وجود شرایطیتحقیقات مقد 

  هم نیز به موجب مواد هام انتسابی به مت ات  هم و اظهارنظر نهایی راجع به  بازداشت مت  طرفی حق  

که واگذاری چنین اختیاراتی مغایر با اصل    در صورتی ،  دیگر آن قانون به او سپرده شده است

مقر   .استطرفی  بی با  انطباق  در  بین پس  بیرات  اصل  رعایت  لزوم  بویژه  و  طرفی  المللی 

تعقیب    فری منحصر به امراختیارات دادستان بعنوان یک طرف دعوا کیکه    ضرورت دارد

طرفی که تحت نظارت و  خود را به مرجع تحقیق بی ۀشدآوریدالیل جمع دادستان گردد و

هم هم  بازداشت مت  در هاارائه دهد و اختیار دادستان ریاست او حداقل از جهت قضایی نباشد

و هم در    ردازدپمی  تحقیق  ط معاونان یا دادیاران به امریا توس   مواردی که خود شخصاً  در

مقد  تحقیقات  انجام  که  را مواردی  می  ماتی  واگذار  بازپرس  شود،   کند، به  چراکه    سلب 

 ی نمود.هم تلق  طرف نسبت به مت توان او را مقامی بیو نمی   شده  دادستان طرف دعوا محسوب

از جمله انجام ین دادرسی کیفری  یبا این وصف اختیارات اعطاءشده به دادستان در قانون آ

قیقات مقد ماتی شمار زیادی از جرایم، بازداشت مت هم و اظهارنظر نهایی راجع به مجرمی ت  تح 

 . است طرفیبیاصل مغایر با یا عدم مجرمی ت وی 
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 طرفی قاضی دادگاهبی. 3-3

میبی ایجاب  دادرسی  در  پیش طرفی  در  تردید  هرگونه  که  و پیش   داوری،کند  فرض 

قاضی  جهت به  نسبت  باشد.گیری  نداشته  وجود  گفته    محاکمه  که  است  جهت  همین  به 

ه بودن یا نبودن  گیری نسبت به موضوع مطروحه یا موج  شود قاضی نباید پیش از تصمیممی

مت  دفاعی  مرحلات  در  چه  مقد یتحق   ۀ هم  مرحل قات  در  چه  و  کند.  ۀماتی  اظهارنظر    دادرسی 

میبی واقع  خدشه  مورد  زمانی  دادگاه  قاضی  نقش  شود  طرفی  پرونده  یک  در  قاضی  که 

  ۀمرحل  ،در همین راستا  رسیدگی و صدور حکم در مورد آن را ایفا نماید.  تحقیق،  تعقیب،

مقد  تحقیقات  و  مرحلتعقیب  از  و    ۀماتی  تعقیب،تحقیق  قاضی  و  شده  تفکیک  دادرسی 

متفاوت از  قضات این مراحل نیز    طبیعتاً  نمایند.می  انجام وظیفه  محاکمه نیز هر کدام مستقاًل

در    تواند هم قاضی تعقیب یا تحقیق باشد و هم دادرسی کند.یک قاضی نمی  هم هستند و

حذف  مقر  علیرغم  کشورمان  شکلی  به  دادگاه  نظامرات  دادسراها  احیای  و  عمومی  های 

دادگاه تشکیل  قانون  اصالح  قانون  مصو موجب  انقالب  و  عمومی  همچنان1381ب  های   ،  

انجام تحقیقات    تعقیب،   ۀبینی نموده که قاضی دادگاه رأساً وظیف پیش   قانونگذار مواردی را

ی  أپس از تحقیق و رسیدگی مبادرت به صدور ر  عهده داشته و  بر  ماتی و دادرسی رامقد 

شود که آیا رسیدگی مستقیم به برخی جرایم در دادگاه  ال مطرح میؤحال این س  نماید.می

  طرفی نیست؟نقض اصل بی  ه،کنندن دادگاه رسیدگیماتی به هماسپردن امر تحقیقات مقد   و

آیا    دادسرا در این گونه جرایم وجود دارد؟  ۀو اینکه آیا توجیه قابل قبولی برای حذف مرحل

طرفی را  شائبه عدم رعایت بی  امر تحقیق او لی ه به مرجع یا قاضی دیگری  توان با سپردننمی

 از بین برد؟

  ت به طور مستقیم دربه جرایم منافی عف دادرسی کیفری قانون آیین  306 ۀ به موجب ماد 

ت  ون مذکور نیز رسیدگی به جرایم در صالحی نقا 336 ۀماد   شود.دادگاه صالح رسیدگی می

به موجب    البدل آن دادگاه واگذار نموده است.س علیردادگاه بخش را رأساً به رئیس یا داد

.  شودمی  یدگی هفت و هشت مستقیماً در دادگاه رس   ۀ به جرایم درجنیز  آن قانون    340  ۀماد 

مقد  تحقیقات  ذکرشده  مصادیق  توس  در  صادرکنندماتی  قاضی  و  دادگاه  انجام    ۀط  حکم 
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ه به خفیف بودن مجازات آنها و لزوم هفت و هشت با توج    ۀه در جرایم درج البت    شود.می

ت قابل  ی کم اهم ی و  جزئماتی در جرایم  تحقیقات مقد   ۀتسریع در رسیدگی و حذف مرحل

باشند، میاق  سلب حیات و شل   مجازاتدارای  که  جرایمی  ولی در خصوص  ؛  توجیه است

حکم و تفکیک این    ۀ ط قاضی دیگری غیر از قاضی صادرکنندماتی توس انجام تحقیقات مقد 

اینصورت نقض اصل  ؛  ناپذیر استضرورتی اجتناب  دو مرحله از یکدیگر، چراکه در غیر 

الزم به ذکر است چنانچه این توجیه مطرح شود که در جرایم منافی    .بودخواهد  طرفی  بی

توان با سپردن  می  ط مقامات دادسرا وجود دارد،ماتی توس ت انجام تحقیقات مقد ت ممنوعی عف 

البدل یا یکی از شعب کیفری دو بعنوان جانشین بازپرس این مشکل  امر تحقیق به دادرس علی

طرفی ذهنی سعی در  داوری و بیبایست با فقدان پیش دادگاه میزیرا قاضی    نمود.را برطرف  

بین  با اسناد  اینکه مطابق  باشد و  ای و اصول المللی و منطقهرسیدگی و صدور حکم داشته 

رسیدگی و    ماتی،انجام تحقیقات مقد   دادرسی کیفری قاضی نباید تعقیب موضوع کیفری،

طرفی  بی  در این صورت نقض صریح اصل  ،ر عهده بگیردصدور حکم را در یک پرونده ب 

 است.

  جرایم به جزء جرایم   ۀی  ت این مراجع)کل ه به صالحی های بخش نیز با توج در مورد دادگاه

طرفی در دادگاه  ت و نقض اصل بیایراد مطروحه راجع به جرایم منافی عف   (302  ۀماد   موضوع

  336  ۀتوان گفت همانگونه که قانونگذار در ماد یفلذا در جهت رفع ایراد م  بخش باقی است؛

رئیس دادگاه   ۀعهد بر دادستان از حیث تجدیدنظرخواهی از آراء را ۀدر دادگاه بخش وظیف 

  البدل قرار داده است، دادرس علی  ۀعهد  شود برط وی صادر میو در مورد آرایی که توس  

البدل و رسیدگی و صدور حکم به  علی  ماتی به دادرستحقیقات مقد   سپردن امر تعقیب و

   باشد.ر میث ؤطرفی منقض بی ۀداوری و شائبرئیس دادگاه بخش در رفع هرگونه پیش 

  ماتی و تحقیقات مقد  در برخی از آراء دیوان اروپایی حقوق بشر مواردی که یک قاضیْ

نوان  بع  طرفی دانسته شده است. نقض اصل بی  هدد متهم را انجام    ۀرسیدگی ماهوی و محاکم

ماتی  یک قاضی هم تحقیقات مقد   ،1984  اکتبر  26علیه دولت بلژیک،    1وبر کمثال در قضیه  

 

1. CUBBER 
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  به مناسب این قضیه دیوان   عهده داشته است.   هم را برمت    ۀو هم رسیدگی ماهوی و محاکم 

بویژه در آنچه    6  ۀماد   1ق از بند  مضی   یتفسیر»  دارد:به صراحت اظهار میاروپایی حقوق بشر  

به یک دادرسی    ه به جایگاه رفیعی که حق  با توج   طرفی قاضی است،بنیادین بی  ۀبه قاعدناظر  

در جامع  منصفانه  مفهوم کنوانسیون  ۀ یک  در  و  و    با  داراست،،  دموکراتیک  شأن وجودی 

  ۀ در طی این مرحل  و  المجموع،من حیث  خالصه اینکه دیوان،   . « مغایریت دارد  6  ۀهدف ماد 

ه به اینکه  که با توج  «  دهده میئ دعوای کیفری ارادر  طرفی را  از بی  ق مفهومی مضی »  نخستین

عدالت کیفری  [  آفریناننقش ]  تفکیک مقامات  ۀدر ارتباط با مسئل  طرفیمفهومی از بی  ن چنی 

است به    ،بوده  آن  از  حقوق  علمای  از  )پردال،   اندتعبیر کرده«  کارکردی  طرفیبی»برخی 

 (. 533: 1393کورستنز و فرملن، 

 طرفی در رويّة قضايی. نقض بی 4

اظهارنظر قاضی دادگاه در مقام    ت ایجاد نماید،زمینه و ذهنی  تواند پیش یکی از مواردی که می

ین  ی در قانون آ.  باشدصادره از دادسرا می  تهم نسبت به بازداشت موق  مت   اعتراض   رسیدگی به

ط قاضی دادگاه  ادسرا توس  دت صادره در  دادرسی کیفری اظهارنظر نسبت به بازداشت موق 

رد  موارد  نمی  از  محسوب  س  شود.دادرس  این  میؤحال  مطرح  قاضی  ال  نظر  آیا  که  شود 

ت  ت صادره از سوی مقامات قضایی دادسرا به نوعی ذهنی  یید قرار بازداشت موق أدادگاه در ت 

موجود    ۀگفت در روی  در پاسخ باید    کند؟ایجاد نمی  هامی را در زمان رسیدگی به ات خاص 

ت  که قرار بازداشت موق   های ارسالی به دادگاه به همان شعبهرسیدگی به بسیاری از پرونده 

ت صادره از  ه اظهارنظر راجع به قرار بازداشت موق البت    شود.را مورد تأیید قرار داده ارجاع می

قانون آیین   421 ۀماد  در  دادرس که  و از موارد رد  تلق ی نشدهتی  یک اظهارنظر ماهی  سرا،ددا

نظر گرفتن این    نیست و در واقع قاضی دادگاه بدون در  بینی گردیدهپیش   دادرسی کیفری

جهت شکلی و  صرفاً از ت متهم کافی است یا خیر،نکته که آیا دالیل موجود برای محکومی 

متناسب بودن قرار  هام و  ه به نوع ات ت را با توج ضرورت بازداشت موق   شده،بنا به دالیل ارائه

قانونی    ۀتی مندرج در ماد ماهی  نظر  از شمول اظهار  فلذا  دهد؛تأمین صادره مورد بررسی قرار می
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قرار بازداشت    ییدأا در هر صورت اظهارنظر قاضی دادگاه در تام .  استشده  الذکر خارج  فوق

   .نخواهد بود  مت هم تت وی و گرایش به سمت محکومی ذهنی   برثیر أت ت بیموق 

مین بعنوان یک قرار اعدادی  أین دادرسی کیفری صدور قرار ت یبنابراین هرچند در قانون آ

جهت جلوگیری از    ،باشدهام میدادرس محسوب نشده و از لوازم رسیدگی به ات   از موارد رد 

ها به  ی االمکان از ارجاع پرونده طرفی ذهنی الزم است در عمل حت  نقض بی  ۀهر گونه شائب

از   سابقاًشعبی  که  موق    دادگاه  بازداشت  قرار  مورد  نفیاً در  نموده  ت  اظهارنظر  اثباتاً  اند، یا 

طرفی ذهنی یک موضوع درونی است و مهم این  در هر صورت نقض بی  خودداری گردد.

به پرونده هیچ گونه ذهنی  مت است که قاضی قبل از رسیدگی  به  یا مثبتی نسبت  هم  ت منفی 

باشد. اوص  نداشته  این  استبی  ،افبا  مفروض  قاضی  ذهنی  دالیل  ،  طرفی  با  اینکه  مگر 

طرفی ذهنی قاضی با قرائن و  ا چنانچه عدم بیام ؛  طرفی ذهنی احراز شودکننده نقض بیقانع

امارات منعکس در پرونده و یا با شرایط و اوضاع و احوال پیرامون پرونده به اثبات برسد و  

ادامه دهد به رسیدگی  م  قاضی همچنان  موارد نقض عینی بیو  از    )موارد رد   طرفیوضوع 

آبینیپیش   دادرس( قانون  در  نیز یشده  کیفری  دادرسی  قانون  نباشد،  ین  این    ی راهکار  در 

شده راجع به نقض  بینیل به راهکارهای پیش ای جز توس خصوص ارائه نشده است و چاره

 طرفی نیست.عینی بی

بین  یا  اگر قاضی تضمین المللی  در مقر رات  ات الزم را برای دفع هرگونه تردید مشروع 

حداقل    45بند    طرفی نموده است. نقض عینی بی،  اش فراهم نکندطرفیمعقول در مورد بی

قضاییمقر  استقالل  مورد  در  مورد    (1982)  رات  این  داشتهدر  از »  :اشاره  باید  قاضی  یک 

حداقل    44  بند«.  امتناع کند  هرگونه رفتاری که ممکن است موجب ظهور طرفداری باشد

یک قاضی باید از رسیدگی  »  :مقر ر داشتهرات در مورد استقالل قضایی نیز در این مورد  مقر 

بالقو بع معقول در ت  به دعوایی که ظن   25  در بند«.  خودداری کند  او هست  ۀیض یا تبعیض 

قادر به    آن  شرکت در هر دادرسی که در  برایقاضی از خود  »  اصول بنگلور نیز بیان شده:

یک   طرفانه نیست یا اینکه ممکن است از نظرگیری در خصوص موضوع به طور بیتصمیم

تصمیم  معقول،  ناظر به  قادر  بیقاضی  بطور  موضوع  به  راجع  نباشدگیری  سلب  ،  طرفانه 

مورد نقض عینی    در  المللیدیوان کیفری بین   ۀاساسنام  41  ۀماد   2بند  )...(«.    کندت میصالحی 
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داشته:مقر   یطرفبی نمی»  ر  تصمیمقاضی  در  پرونده تواند  به  مربوط  آن گیری  در  که    ای 

شرکت نماید.یک   تواند مورد تردید واقع شودتی میطرفی او به نحو منطقی و به هر عل بی

ای ممنوع است که وی سابقاً  گیری مربوط به پرونده قاضی بویژه زمانی از شرکت در تصمیم

کیفری   ۀخاذ نموده یا در یک پروندآن پرونده در دیوان تصمیمی ات در    تحت هر عنوانی، 

ی که در آن شخصی که مورد تحقیق یا تعقیب مطرح بوده تصمیمی  مرتبط با آن در محاکم مل 

به دالیل دیگری که در قواعد آ  ،همچنین   خاذ نموده است.ات  ین  یممکن است یک قاضی 

«.  ای منع شودگیری مربوط به پرونده در تصمیماز شرکت   شود،بینی میه پیش ادل  ودادرسی 

بند نمی»  شده:مقر ر    اساسنامه  42  ۀماد   7  در  معاونان وی  و  و فصل  دادستان  توانند در حل 

معقول و به هر دلیلی ممکن است مورد تردید واقع   طرفی آنها به نحو موضوعی که در آن بی

عنوانی    تحت هر  موضوعی که سابقاً  از دخالت در  به موجب این بند،  شرکت نمایند.آنان  شود

ی که در  کیفری مرتبط با آن در محاکم مل   ۀیک پروند  مقابل دادگاه مطرح نموده یا در  در

 «.  ممنوعند  اندمورد تحقیق یا تعقیب مطرح بوده مداخله نموده آن شخص 

بین مقر  اسناد  قبل  دهندنشان می  المللیرات  اظهارنظر  در خصوص موضوع   یقاض   ی که 

قانون    421  ۀماد .  طرفی استمعیارهای اصلی نقض عینی بییکی از  بعنوان    یدگی مورد رس 

 ۀماد آن    (ت)و در بند    نمودهمحسوب    رد موارد    را ازاظهارنظر ماهوی  آیین دادرسی کیفری  

  ۀدر این خصوص ادار  کرده باشد.  یاظهارنظر ماهو  ی سمت   ای  ی شده تحت هر عنوان  دی ق   یقانون

  اظهارنظر دادگاه در مقام حل  »  داشته:  بیان  2/1394/ 2-94/7/ 266  ۀ شمار  ۀحقوقی طبق نظری 

ماهوی تا مانع رسیدگی مجد د شود؛ بنابراین    نه  اختالف بین دادستان و بازپرس شکلی است،

در همین راستا    18/11/1367به تاریخ    517  ۀشمار  از موارد رد نیست و رأی وحدت روی ۀ

 - 2768/93/7  ۀدیگری به شمار  ۀدر نظری   .« باشدنمی   421  ۀماد   (ت)  ل مقررات بندومشم  نتیجتاً

  18/11/1367خ  مور   517  ۀشمار   ۀ ه به مالک رأی وحدت روی با توج  »  :بیان نموده  18/11/93

کشور، دیوانعالی  عمومی  بر  اظهارنظر  هیأت  مبنی  تعقیب،  دادگاه  منع  قرار  چون    تأیید 

آنکه اظهارنظر قبلی  حال    .« شوددادرس محسوب نمی  جهات رد اظهارنظر ماهوی نیست از  

کشورمان    ییمراجع قضا  ی ۀآنچه در رو تاثیر در رسیدگی بعدی نخواهد بود.در هر صورت بی

است که مطابق    ن یوجود دارد ا  بی تعق  یموقوف  اینسبت به قرار منع    یراجع به اعتراض شاک
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مذکور در دادگاه قرار    یرت نقض قرارها در صو  یفریک  ی دادرس  نیی قانون آ  274  ۀبا ماد 

دادرس به  م  یجلب  ک  شود یصادر  صدور  از  پس  پرونده    فرخواست یو  دادسرا    جهتدر 

را نقض نموده ارجاع    بی تعق  یموقوف   ایداً به همان شعبه دادگاه که قرار منع  مجد   یدگی رس

بر نقض قرار دادسرا    یدادگاه مبن  ی اظهارنظر قبل  که  شود یال مطرح مؤ س  ن ی ا  پس   .شودیم

ه به  رسد با توج  نظر میه  ب  ست؟ی د به موضوع ن مجد   یدگی آن مرجع در رس   یطرفیناقض ب

را از موارد    ی تحت هر عنوان  م ی خاذ تصمکه ات   یالمللن یرات بصرفنظر از مقر   و  ی مطالب قبل

دادسرا و قرار    ییبر نقض قرار نها  یسابق دادگاه مبن  میتصم ستیبایم  دانسته،  یطرفینقض ب 

  ن ی ا  نکهیکرد و از موارد رد دانست و به فرض ا  یتلق    یرا اظهار نظر ماهو  ی جلب به دادرس

  ت ی ذهن   یدگی در زمان رس  ی قاض   نکهیاز جهت ا  حداقل  م،ی ندان  یطرف یب  ی ن یمورد را نقض ع

  یبه قاض   یدگی پرونده جهت رس   دیبا  است و  یطرفیب  یاز موارد نقض ذهن   ،داردرا    یقبل

در مورد    ی ارجاع شود؛ چراکه قاض  ی قرار جلب به دادرس  ۀصادرکنند  ی از قاض  ری غ   یگرید

موجود    ل یه به دالهم با توج مت    ت ی مجرم  که  دگاهید  ن ی الزم را انجام داده و با ا یابیارز  لیدال

م محرز  پرونده  دادرس   باشدیدر  به  جلب  را  است؛  یاو  قبل  نموده  اظهارنظر    ی قاض  یفلذا 

مورد    ی فری ک   یدادرس   ن یی که در قانون آ  ی موضوع،  باشد  یطرفینقض ب  قیاز مصاد  تواندیم

 ه قرار نگرفته است. توج  

تواند از موارد  با وکیل اصحاب دعوا می  هکننداینکه قرابت نسبی یا سببی قاضی رسیدگی

بی باشدنقض  بین ،  طرفی  اسناد  است.در  نگرفته  قرار  اشاره  مورد    349  ۀماد   المللی صراحتاً 

دادرس    ین دادرسی کیفری صرفاً راجع به وکیل تسخیری وجود یکی از جهات رد یقانون آ

ت  موجب ممنوعی را  ی آنان  یا وکال  شرکا و معاونان جرم و   ،بین وکیل تسخیری با طرف مقابل 

پرونده   آن  انجام وکالت در  ندارداز  انتخابی تصریحی  به وکیل  راجع  ولی  است؛   .دانسته 

قرابت نسبی و سببی    جانبداری را ایجاد نماید و ضرورت دارد  ۀتواند شائبکه می  یموضوع

و  شود وب محسرد کننده در دادسرا و دادگاه از موارد وکیل طرفین دعوا با قاضی رسیدگی

در این    قانونی استقالل کانون وکال  ۀالیح   12  ۀه ماد البت   نظر قرار گیرد.در اصالحات قانون مد 

با دادرس یا دادستان یا  ۀ او  در صورتی که وکیل دادگستری یا زوج»  دارد:ر میراستا مقر 

یا سببی تا درج بازپرس قرابت نسبی  یا  باشد مستدو   ۀ سوم از طبق   ۀ دادیار  ا  بیا    قیماً م داشته 
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با    .« واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است 

ماد  نظر گرفتن هر دو  با در  و  اوصاف  با  قانونی می  ۀاین  قرابت وکیل  توان گفت هر چند 

از موارد صدور قرار امتناع    قلمداد نگردیده و  421  ۀ دادرس مندرج در ماد   قاضی از موارد رد  

وکیل در صورت وجود قرابت با قاضی به شرحی که گذشت باید خود    ،از رسیدگی نیست

وکالت خودداری    ۀ چنانچه از ادام  که   شودال مطرح میؤحال این س   از وکالت انصراف دهد.

چیست؟ تکلیف  میه  ب  نکند  توج نظر  با  دادرسد  فوق  مراتب  به  میه  پذیرش    از  تواندگاه 

رات مربوط به  بینی مقر صورت پیش   هر  در   وکالت وکیل در چنین مواردی خودداری کند.

 ین دادرسی ضروری است. یاصحاب دعوا در قانون آ با دادرس در خصوص وکیل مشابه رد 

 نتيجه
.  ستاحاکم ساختار و جریان دادرسی   ۀی  در کل بعنوان یکی از اصول دادرسی طرفی بیاصل 

اساس   همین  میبر  اجزا  زمانی  تمامی  که  منصفانه سخن گفت  و  عادالنه  دادرسی  از  توان 

  پایه و  طرف بمانند.جریان دادرسی بی  طرف باشند و در کل دادرسی در اجرای عدالت بی

ها  ی زمینهبطور کل .  قانون است  در نظام عدالت کیفری  طرفزیربنای ایجاد یک ساختار بی

شود و تکلیف قانونگذار است  ص میط قانونگذار مشخ  طرفی توس اجرای اصل بیو لوازم  

طرفی را  های رعایت اصل بیکل ی ۀ مراحل دادرسی از جمله تحقیقات مقد ماتی زمینهکه در  

نماید بی  فراهم  ساختار  تأسیس  در جهت  بردارد.و  گام  و    طرفانه  ضوابط  اوصاف،  این  با 

د ماتی در قانون آیین دادرسی کیفریْ عدم توج ه قانونگذار به  مقر رات مربوط به تحقیقات مق 

پیش  ایجاد یک ساختار بیهای اصل بیزمینهالزامات و  منصفانه در  طرفی و عدم  طرفانه و 

انجام برخی اصالحات را ایجاب میمرحلۀ تحقیقات مقد ماتی را نشان می نماید؛  دهند که 

 ، ولی الزامات و شرایط آن را نادیده گرفت. طرفی را پذیرفتتوان اصل بیچراکه نمی

 طرفانه در مرحلۀ تحقیقات مقد ماتی الزم است: بنابراین برای ایجاد ساختار بی

)در    86ماد ۀ    -1 شفاهی  کیفرخواست  طرح  که  شود  اصالح  کیفری  دادرسی  آیین  قانون 

بودن تحقیقات    را در صورت کامل  8تا    4( یعنی در جرایم درجۀ  302غیرجرایم موضوع ماد ۀ  

به چنین تصمیمی را   یا اعتراض  مت هم حق  مخالفت  مقد ماتی برای دادستان تجویز نموده و 
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تواند موجب  دهد و این موضوع میندارد و عماًل مت هم یک مرحله از رسیدگی را از دست می

تضییع حقوق وی شود. از طرفی اعطای چنین اختیاری به دادستان به عنوان یک طرف دعوای  

طرفی و با در نظر گرفتن  طرفی است؛ فلذا در راستای رعایت اصل بیکیفری مغایر با اصل بی

حقوق طرف دیگر دعوا، یعنی مت هم، بدین نحو اصالح شود که او الً اختیار دادستان در طرح  

کیفرخواست شفاهی بدون رضایت مت هم محدود به جرایم درجۀ هفت و هشت شود. ثانیاً،ً  

بزه    در سایر جرایم این شرط که  بلکه  نباشد،  مقد ماتی کافی  بودن تحقیقات  صرف کامل 

انتسابی به مت هم نیز با توج ه به دالیل موجود در پرونده بویژه اقرار محرز بوده یا مت هم به طرح  

 دعوای کیفری با کیفرخواست شفاهی رضایت داشته باشد در متن ماد ه قید گردد.  

آیین داد  92ماد ۀ    -2 مقد ماتی در غیر  قانون  انجام تحقیقات  رسی کیفری اصالح شود که 

ها و جانشینان وی سپرده آن قانون را در صورت کمبود بازپرس به دادستان 302جرایم ماد ۀ 

است، در صورتی که مقام تعقیب قاعدتاً نباید اختیار تحقیق در جرایم مهم  درجۀ چهار، پنج  

طرفی است؛  د ۀ مذکور با این کیفی ت مغایر با اصل بیو شش را دارا باشد و اساساً تصویب ما

با سلب اختیار تحقیق در    92ضرورت دارد در اصالحات قانون آیین دادرسی کیفری ماد ۀ  

ها و دادیاران و سپردن آن به بازپرس اصالح شود و تا زمان اصالح  جرایم مهم از دادستان

زمینۀ   بازپرس  کمبود  رفع  با  قضائی ه  قو ۀ  بیقانون  اصل  تحقیقات  اجرای  انجام  در  طرفی 

 مقد ماتی را فراهم نماید. 

به نقض اصل بی-3 منجر  اختیار  طرفی میاختیارات و وظایف دادستان که  از جمله  گردد 

صدور قرار بازداشت موق ت، تشدید تأمین کیفری و اظهارنظر راجع به قرار بازداشت موق ت  

یافته و به   طرفی سپرده شود. بطور کل ی از لحاظ  قاضی بیصادره از سوی بازپرس کاهش 

طرفی و رفع هرگونه  ساختاری و در جهت ترافعی کردن تحقیقات مقد ماتی و رعایت اصل بی

آوری دالیل را بایست قاضی تحقیق )بازپرس( صرفاً وظیفه جمعشائبه در اظهارنظر نهایی می

بی و  مستقل  مقامی  یا  شعبه  نظارت  تحت  تحقیقات  و  هرگونه  طداشته  و  شود  انجام  رف 

طرف و مستقل واگذار گردد و اظهارنظر پس از ارزیابی ادل ه به آن شعبه یا مقام قضایی بی

کننده قرار گیرد.  اظهارنظر نهایی راجع به بازداشت مت هم نیز بر عهدۀ آن شعبه یا مقام نظارت

بینی مرجع یا مقام  با پیش   توانبنابراین، در نظام دادسرایی کشورمان نیز با برخی اصالحات می
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کننده )غیر از دادستان که خود طرف دعوای کیفری است( در جهت تقویت  قضایی نظارت

 طرفی در انجام تحقیقات مقد ماتی گام برداریم.های مختلف اصل بیجنبه

با توج ه به اینکه توجیه قابل قبولی برای حذف مرحلۀ دادسرا در برخی جرایم و سپردن    -4

توان با سپردن امر تحقیق  عقیب، تحقیق و دادرسی به مقام قضایی واحد وجود ندارد، میامر ت

طرفی را از  او لی ه به قاضی دیگری غیر از قاضی صادرکنندۀ حکم، شائبۀ عدم رعایت اصل بی

قانون آیین دادرسی کیفری که رسیدگی به جرایم    306بین برد. با این وصف، دربارۀ ماد ۀ  

های  به صورت مستقیم، بسته به نوع و میزان مجازات آنها در صالحی ت دادگاه  منافی عف ت را

این جرایم که دارای   مقد ماتی و دادرسی  قرار داده و مراحل تحقیقات  کیفری یک و دو 

های شدید سلب حیات، رجم و شل اق هستند بدون تفکیک مراحل رسیدگی توس ط  مجازات

می صورت  واحد  قضات  یا  مقاضی  انجام  یگیرد،  ماد ه  این  به  تبصره  یک  الحاق  با  توان 

از   دادرسی  مختلف  مراحل  تا هم  نمود  اعطاء  بازپرس  به  را  این جرایم  مقد ماتی  تحقیقات 

پیش یکدیگر تفکیک شود و هم دادگاه رسیدگی بدون  با بیکننده  و  طرفی ذهنی  داوری 

ماد ۀ   در  ایراد  همین  نماید.  حکم  صدور  به  مبادرت  و  در    336رسیدگی  جرایم  به  راجع 

توان گفت همانگونه  صالحی ت دادگاه بخش نیز وجود دارد. در مورد رفع این ایراد نیز می

( در دادگاه بخش وظیفۀ دادستان را از حیث تجدیدنظرخواهی  336که قانونگذار در آن ماد ه )

عهدۀ دادرس    شود براز آراء بر عهدۀ رئیس دادگاه و در مورد آرایی که توس ط وی صادر می

)جز  علی بخش  دادگاه  در صالحی ت  مقد ماتی جرایم  تحقیقات  و  تعقیب  داده،  قرار  البدل 

البدل اعطاء کرده و رسیدگی و صدور حکم  ( را به دادرس علیجرایم درجۀ هفت و هشت

 را به رئیس آن دادگاه واگذار نماید. 

رعایت انصاف و عدالت در   به منظور استقالل قضایی بازپرس در تحقیقات مقد ماتی و  -5

ها در دادسرا از دادستان سلب شود و به قاضی  دادرسی، انتخاب قاضی تحقیق و ارجاع پرونده 

 دیگری مستقل از دادستان واگذار شود. 
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