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مقاله

بيطرفي در دادرسي كيفري
مرتضي ناجي
چكيده

1

يكي از مؤلفههاي دادرسي عادالنه و شرط الزم تحقق آن اصل بيطرفي در
دادرسي است .اين اصل افزون بر بُعد غيرحقوقي ،داراي بُعد حقوقي و كيفري
است .از لحاظ كيفري ،اين اصل در قالب وضع قانون ماهوي و شكلي از سوي
قانونگذار و نيز فرايند عملي دادرسي كيفري از سوي دادرس و اشخاص
دخيل در پرونده درخور بحث و بررسي است .يكي از بعدهاي بيطرفي در
دادرسي كيفري بُعد قانونگذارانه است كه در قانون دادرسي ريشه داشته و
تج ّليگاه آن وضعيت حقوق دادرسي مقرر براي طرفهاي دعوا (جامعه و
ديگر بُعد قضائي است كه به
متهم) در قوانين آيين دادرسي كيفري است .بُعد
ْ
مرحلة قضا و فرايند عملي دادرسي كيفري مربوط بوده و تجليگاه آن افزون
بر رفتار و گفتار دادرس ،اظهارات دستاندركاران دادرسي كيفري فراسوي
طرفهاي دعوا ست كه معموالً با نظر يا اظهار خود در تصميم قضائي مؤثر
واقع ميشوند .دادرسي بيطرفانه با بيطرفانه بودن نظام دادرسي كه از اجزاء
ِ
مشترك دادرسي
آن بيطرفي دادرس است ،تحقق مييابد و از جمله حقهاي
طرفهاي دعواي كيفري در حوزة دادرسي است .دادرسي كيفري بايد هم
واقع ًا و هم ظاهرا ً بيطرفانه باشد.

واژگان كليدي

دادرسي عادالنه ،دادرسي بيطرفانه ،بيطرفي قانونگذارانه ،بيطرفي
قضائي ،اشخاص دخيل در پرونده ،طرفهاي دعواي كيفري

 .1دانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرمشناسي دانشگاه تهران
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مقدمه

توازن ميان قدرت حاكميت و آزاديهاي فردي مستلزم آن است كه از يك سو حكومت

براي اجراي حقوق كيفري ،پيگرد و مجازات مجرمان قدرت كافي داشته باشد و از
سوي ديگر ،محدوديتهايي بر قدرت حاكميت وارد شود تا مأموران حكومت نتوانند

ن گونه كه اگر شهروندان
آزادي و حريم خصوصي و اموال مردم را تهديد كنند .هما 

كنترل نشوند مرتكب جرم ميشوند ،مأموران حكومت نيز در صورت كنترل نشدن از
قدرت خود سوءاستفاده ميكنند .الزمة اين تعادل و توازن در رسيدگيهاي كيفري،
عادالنه بودن دادرسي كيفري است.

با گسترش دمكراسي در كشورها ،حكومتها ديگر نميتوانند مانند پيش در زندگي

بشر مداخلة خودسرانه داشته باشند يا حتي با سوءاستفاده از قدرت ،با وضع قوانين

دادرسي تبعيضآميز در مقام توجيه اقدامهاي خود برآيند .امروزه ،بهتبع تحول مفهوم
حاكميت سياسي كشورها ،دادرسي كيفري نيز مفهوم و ويژگيهاي نوين يافته و در جهت
محكوميت از
انحصاري اثباتِ ـ هر چند صوري ـ
عادالنه شدن و دور شدن از هدف
ِ
ِ

ـ پيش ـ فرضشدة متهم فرضي و تأمين نظر دولتمردان قدم برميدارد.

امروزه ،از دادرسي عادالنه 2بهمنزلة حقي بشري سخن ميرود و از جمله مؤلفههاي

دادرسي عادالنه ،رعايت اصل بيطرفي در فرايند دادرسي است .بيطرفانه بودن دادرسي

3

شرط الزم ولي ناكافي براي عادالنه بودن دادرسي است .عادالنه بودن دادرسي افزون بر

بيطرفانه بودن ،علني ،قانوني و مستقل بودن دادگاه و مواردي ديگر را نيز الزم دارد.4

2. fair trial
3. impartial trial/proceedings

 .4تعريف دادرسي عادالنه تركيبي و تجزيهپذير به اجزاء مختلف است .ديوان اروپايي حقوق بشر از نظر زماني آن
را شامل همة مرحلههاي دادرسي انگاشته و از نظر موضوعي نيز مجموع حقهاي شخص در همة مرحلههاي
دادرسي را مقوم مفهوم دادرسي عادالنه ميداند .تضمينهايي كه در دادرسي عادالنه وجود دارند ،بايد عيني و
در دسترس اشخاص باشند و تضمينهايي كه شخص در عمل از آنها بيبهره است ،اصو ًال جزء تعريف دادرسي
عادالنه قرار نميگيرند [.]15:164
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امنيت عبارت است از اطمينان خاطري كه بر پاية آن ،افراد در جامعهاي كه زندگي

ميكنند ،نسبت به حفظ جان ،حيثيت ،و حقهاي خود بيم و هراسي نداشته باشند
[ .]22:276بخشي از اين امنيت ماهيت قضائي دارد و به اين امر مربوط ميشود كه

افراد اطمينان خاطر داشته باشند كه در صورت نقض حق آنان از سوي ساير شهروندان
يا هيأت حاكمه يا نسبت دادن اتهام به آنان ،حق دسترسي به دادگاه صالحيتدار
نقض حق يا دفاع از حق خود را درخواست كنند.
را دارند تا بتوانند
جبران ِ
ِ

تأمين اين امنيت قضائي مستلزم وجود دادرسي بيطرفانهاي است كه طي آن)1( ،

افزون بر اصل قانوني بودن دادرسي ،حقهاي دادرسي طرفهاي دعوا بدون توجه
به جايگاه يا شخصيت آنان در قالب قوانين دادرسي پيشبيني شده باشد و قانونگذار
با دادن حقهاي بيشتر به يك طرف دعوا يا تحميل محدوديتهاي بيشتر براي

طرف ديگر دعوا نقض بيطرفي نكرده باشد و ( )2در فرايند عملي دادرسي نيز نقض

احتمالي بيطرفي از سوي دادرس رسيدگيكننده يا اشخاص دخيل در پروند ْه ايجاد
دغدغة خاطر براي طرفهاي دعوا نكند.

در اسناد مختلف بينالمللي كه به عادالنه بودن دادرسي استناد شده ،از بيطرفانه

بودن دادرسي بهمنزلة جزء ضروري آن سخن رفته است.

مواد  10و  11اعالمية جهاني حقوق بشر از اصل دادرسي عادالنه و بيطرفانه بودن

آن را پيشبيني كرده است .5بر پاية مادة « ،11هر كس كه متهم به جرم است ،حق
دارد بيگناه فرض شود تا اينكه گناه وي به موجب رسيدگي مطابق قانون در دادگاهي

علني كه در آن همة تضمينهاي الزم براي دفاع پيشبيني شده باشد ،ثابت شود».

از جملة اين تضمينها اصل بيطرفي است .مادة  10اين اعالميه نيز مقرر ميدارد

كه «هر كسي حق دارد با برابري كامل طي يك دادرسي عادالنه و علني از سوي

 .5هر چند اين سند براي كشورهاي عضو سازمان ملل متحد الزامآور نيست ،حقوق بشر با تصويب اين سند چهرة
بينالمللي به خود گرفت.
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دادگاهي مستقل و بيطرف در مورد حقها و تعهدها و هر اتهام كيفري مطرحشده

عليه او تصميمگيري شود»؛

بند نخست مادة  14ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي ( )1966مقرر ميدارد:

«همه در برابر دادگاهها و ديوانهاي دادگستري برابر اند .هر كسي حق دارد كه به

دادخواهي او عادالنه و علني در دادگاهي صالحيتدار ،مستقل و بيطرف و تشكيلشده
مطابق قانون رسيدگي شود و آن دادگاه دربارة حقانيت اتهامهاي كيفري عليه او يا

اختالفهاي مربوط به حقها و تعهدهاي او در امور مدني تصميمگيري كند.»...

افزون بر آن ،در مادة  2اين ميثاق مقرر شده كه دولتهاي عضو بايد همة حقهاي
شناختهشده در اين ميثاق را دربارة همة افراد مقيم در قلمرو و تابع حاكميتشان بدون

چ گونه تمايزي از قبيل نژاد ،رنگ ،جنس و غيره اعمال كرده و آنها را در قانون
هي 
اساسي خود به رسميت بشناسند .اين ميثاق در بند نخست مادة  5خود دولتها را

منع ميكند كه مقررات ميثاق را به گونهاي تفسير كنند كه موجب پايمال يا محدود

كردن حقها و آزاديهاي شناختهشده در آن باشد؛

كنوانسيون اروپايي حفظ حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين 6كه در  4نوامبر 1950

ميالدي به امضاء اعضاي شوراي اروپا رسيد ،در مادة  6خود از حق دادرسي عادالنه

سخن گفته و در بند يكم به اصل بيطرفي صراحت دارد« :همة اشخاص حق دارند
كه دادگاهي مستقل و بيطرف كه بر پاية موازين قانوني ايجاد شده باشد ،به گونهاي
عادالنه ،علني و در مهلتي معقول به دعواي آنان رسيدگي كند.»...

اساسنامة ديوان بينالمللي كيفري مصوب  17ژوئية  1998در بند نخست مادة 67

خود مقرر ميدارد« :براي تصميمگيري دربارة هر اتهامي ،متهم حق دارد كه با رعايت

مقررات اين اساسنامه ،به شكل علني ،عادالنه و بيطرفانه و با رعايت تضمينهاي

"6. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
)Freedoms (ECHR
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حداقل زير با برابري كامل محاكمه شود .»...

در اسناد منطقهاي نيز به حق دادرسي عادالنه و بيطرفانه بودن دادرسي تصريح

شده است؛ از جمله ،اعالمية امريكايي حقها و تكليفهاي انسان 7كه از سوي سازمان

كشورهاي امريكايي ( )OASدر سال  1948چند ماه پيش از تصويب اعالمية جهاني

حقوق بشر تصويب شد (مادة )26؛ كنوانسيون امريكايي حقوق بشر( 8مادة  )8كه در

سال  1969تصويب شد و كشورهاي امريكاي التين و حوزة درياي كارائيب عضو آن
اند؛ و منشور افريقايي حقوق بشر و ملل( 9مادة  )7كه در سال  1981امضاء شد.

افزون بر اين اسناد و مقررات بينالمللي ،در قوانين اساسي يا عادي كشورها بر

اصل بيطرفي با همة ابعاد ،آثار و تضمينهاي آن تأكيد شده است .در قوانين ايران،
از جمله در اصل نهم و بند چهاردهم اصل سوم ق.ا .و مادة  39ق.آ.د.ا.ك .به طور

صريح يا ضمني بر رعايت بيطرفي تأكيد شده است.

به تجربه ثابت شده كه از ميان مؤلفههاي دادرسي عادالنه بیطرفی ،نخستين

مؤلفهاي است كه طرفهاي دعوا نقض آن را ادعا كرده و به سبب آن زبان به
اعتراض ميگشايند.

الف .مبنا ،ويژگيها و آثار بيطرفي
 .1مبناي اصل بيطرفي

مبناي اصل بيطرفي را بايد در برابري افراد نسبت به يكديگر و نسبت به هيأت حاكم ْه

نزد قانون و قضا پيجويي كرد .به بيان ديگر ،قانون و قضا بايد از افراد به گونهاي
يكسان حمايت كنند و هيچ فردي در اين زمينه نسبت به ديگري برتري ندارد .هر
چند برابري در مقابل قانون معمو ًال منصرف به برابري شهروندان با يكديگر است،
)7. The American Declaration of Rights and Duties of man (ADRD
)8. The American Convention on Human Rights (AMR
)9. The African Charter on Human and Peoples Rights (ACHPR
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به نظر ميرسد كه اين برابري را بتوان به برابري افراد و دولت (حاكميت يا جامعه)
تسري داد.
نسبت به يكديگر نيز ّ

حق برابري افراد يكي از مصداقهاي حقوق بشر است .اين حق مقدم بر قانون

بوده و برتر از آن است .اين برابري اقتضاء دارد كه در فرايند كيفري ــ چه در مرحلة

قانونگذاري و چه در مرحلة قضا ــ با افراد بيطرفانه رفتار شود .زيرا ،با فرض برابري،

توجيهي براي طرفداري از يك طرف در برابر طرف ديگر يا تضعيف يك طرف در

برابر طرف ديگر وجود ندارد .اصو ًال طرفداري مفهوم نابرابري را دربردارد.

برابري حقوقي يعني برابري در بهرهمندي از حق و تكليف
برابري
منظور از اصل
ِ
ْ

است .نقض بيطرفي موجب تبعيض ميان افراد در بهرهمنديشان از حق و تكليف

ميشود.

كِلسن 10ميان «برابري در برابر قانون» و «برابري در قانون» تمايز قائل شده است.

«برابري در قانون» به نهادهايي مربوط است كه تدوين و تصويب هنجارهاي حقوقي

را برعهده دارند ،در حالي كه «برابري در برابر قانون» به نهادهايي مربوط است كه
وظيفة اعمال هنجارهاي حقوقي بر دوش آنها ست .البته ،از ديد ديگري نيز ميتوان به

اين موضوع نگريست« .برابري در برابر قانون» را ميتوان نتيجة «برابري در قانون»
دانست .به بيان ديگر« ،برابري در قانون» به «برابري در برابر قانون» ميانجامد و

اگر به هر دليل قانونگذار در متون قانوني تبعيض ناروايي را گنجانده باشد ،نهادهاي

مجري قانون نميتوانند «برابري در برابر قانون» (بيطرفي قانونگذارانه و بيطرفي
قضائي) را محقق كنند[.[20:236

تا وقتي ميان افراد برابري كامل از هر لحاظ برقرار نشود ،محال است كه در

جامعهاي عدالت اجتماعي و برادري و آزادي محقق شود .اختالفهاي اجتماعي به هر

شكل كه باشند ،راه را براي ستم و تجاوز و بيدادگري هموار ميكنند و همة اصولي
10. Kelsen
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را كه زير پوشش حقوق بشر قرار دارند ،ناممكن ميسازند .به همين علت است كه
براي تحقق دمكراسي ،برابري را اصل و آزاديها را فرع ميدانند[.[22:216

افزون بر اسناد بينالمللي مانند اعالمية جهاني حقوق بشر )مادة ،)2ميثاق بينالمللي

حقوق مدني و سياسي (بند  1ماده  )2و ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي (بند  2ماده  ،)2مادة  14كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و مادة  1اعالمية
اسالمي حقوق بشر ،اصل هشتم ق.ا.م ،.اصول  20،19و بند  9اصل  3ق.ا .بر برابري

افراد با يكديگر تأكيد كرده اند.

 .2ويژگيهاي اصل بيطرفي

ويژگيهاي زير را ميتوان براي اصل بيطرفي برشمرد كه موجب تمايز آن از ساير
مؤلفههاي دادرس ي عادالنه ميشوند:

ـ هر چند دادرسي عادالنه در بيان حقوقي بيشتر به دادرسي كيفري اختصاص

داده شده و بهتبع آن دادرسي بيطرفانه نيز بيشتر متوجه دادرسي كيفري است،

رعايت اين اصل در دادرسي مدني نيز الزم است .علت اهميت بيطرفي در دادرسي

كيفري اين است كه در اينجا از تقابل حقوق جامعه (دولت ،حاكميت) با حقها

و آزاديهاي فردي سخن ميرود كه بايد در حفظ آنها بيطرفانه عمل كرد و

بهويژه با نقض بيطرفي ،حقهاي حاكميت را بر حقهاي فردي اولويت نداد.

در دادرسي كيفري ،به لحاظ عدم برابري واقعي طرفهاي دعوا و ضعيفتر بودن

جايگاه حقوقي متهم نسبت به جايگاه دادستان يا شاكي خصوصي و بهرهمندي
دادستان از پشتيباني هيأت حاكمه ،بهحق بايد از بيطرفانه بودن دادرسي بهتأكيد

سخن گفت؛

 -اعمال و اجراي اصل بيطرفي به زمان وقوع عملي اختالف و رسيدگي قضائي

محدود نيست ،بلكه دامنة اين اصل به مقرراتي كه براي اختالفهاي بعدي «طرفهاي

ي آنكه
دعوا» وضع شده و به وضعيت اختالفآميز ميان دو طرف دعوا مربوط اند ب 
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در عمل هنوز اختالفي روي داده باشد ،تسري مييابد؛

 -بيطرفي در دادرسي كيفري ناظر به مقررات شكلي است .بنا بر اين ،وضع

مقررات ماهوي كيفري موضوع بحث نيست؛

 -اصل بيطرفي برخالف برخي از مؤلفههاي دادرسي عادالنه مانند تفهيم اتهام

حق داشتن وكيل ،مشترك ميان طرفهاي دعوا ست و نه فقط خاص متهم.11
يا ِ
اينكه معمو ًال از بيطرفي بهمنزلة يكي از حقهاي دفاعي متهم سخن ميرود ،پيامد

تلخ تاريخ گذشتة دادرسي كيفري است كه معمو ًال در تقابل حقهاي دفاعي متهم با

حقهاي جامعه ،حقهاي جامعه بر حقهاي دفاعي متهم چيره شده و هميشه اين
ت حقهاي دفاعي متهم را فداي حقهاي خود كه
ظن وجود داشته و دارد كه حاكمي 

چهبسا تأملبرانگيز نيز باشند ،بكند؛

 -در دادرسي كيفري ،بيطرفي از دو بُعد بررسي ميشود و به بيطرفي بايد بهمنزلة

ويژگي و وصف «نظام دادرسي كيفري» نگريسته شود نه صرف ًا ويژگي شخص دادرس.

بيطرفي داراي بُعدي قضائي است ناظر به بيطرفي دادرس صادركنندة حكم و همة

اشخاص دخيل در پرونده كه اظهارنظر آنان نقش مؤثر يا تعيينكنندهاي در حكم
قضائي دارد (ضابطان دادگستري ،گواهان ،كارشناسان ،وكيل دادگستري و مترجم).

منظور از بيطرفي قضائي آن نوع بيطرفي است كه بايد در فرايند عملي دادرسي

اجرا شود و قلمرو زماني آن از زمان شروع پيگرد دعواي عمومي است كه تا پايان

دادرسي و حتي صدور و اجراي حكم ادامه مييابد .اين نوع بيطرفي يا نقض آن

براي طرفهاي دعوا ملموستر است.

 .11در امور كيفري (نسبت به امور حقوقي) ،موقعيت طرفهاي دعوا تا اندازهاي متفاوت است .طرف
اصلي در امور كيفري در اغلب موارد دادسرا يا نهاد مشابهي است كه از امكانات قدرت عمومي در
انجام وظايف خود بهره ميبرد ،در حالي كه متهم شهروندي عادي است كه حداكثر ميتواند از كمك
وكيل استفاده كند [ .]3:10البته ،در سيستم ترافعي ( ،)adversarial systemاز دادستان انتظار
ميرود كه بيطرفانه عمل كند نه اينكه در پي محكوميت متهم باشد و هدف او بايد پيجويي عدالت
بر پاية قانون باشد [.]23:69
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مقاله

هر چند آثار بيطرفي دادرس به لحاظ قدرت او در صدور حكم قضائي و تعيين

سرنوشت قضائي طرفها بيش از آثار بيطرفي اشخاص دخيل در پرونده (گواهان و
مطلعان ،كارشناس ،وكيل تسخيري ،ضابطان دادگستري و مترجم) است ،از آنجا كه

نظر يا اظهارات اين اشخاص نيز ميتوانند مبناي صدور حكم دادرس باشند ،نبايد از
بيطرفي اين اشخاص يا كنترل و تضمين آن غافل ماند.

طرفي قانونگذارانه است .در اين بُعد ،از بيطرفي بهمثابة وصف و ويژگي
بعد دو ِم بي ْ

قانون شكلي سخن ميرود؛ يعني ،قانوني كه براي رسيدگي به اختالف طرفهاي

دعوا وضع ميشود ،بايد بيطرفانه و بيتبعيض باشد.

ممكن است تصور شود كه بيطرفي فرع بر وقوع عملي اختالف ميان دو يا

چند طرف است و چون در مرحلة قانونگذاري هنوز اختالفي ايجاد نشده ،سخن از

بيطرفي نابهجا ست .ولي ،اين تصور پذيرفتني نيست .بيطرفي به مرحلة عملي قضا
اختصاص ندارد.

هر چند در مرحلة قانونگذاري هنوز جرم يا اختالفي در عمل به وقوع نپيوسته،

قوانين دادرسي براي رسيدگي كيفري كه مستلزم اختالف ميان دو يا چند طرف است،

وضع ميشوند و هدف از وضع اين مقررات ،اجراي آنها در فرايند دادرسي عملي و پس
از وقوع اختالف است و اين قوانين مستند و راهنماي رسيدگي عملي و تعيينكنندة
رفتار و گفتار و چه بسا حكم دادرس اند .بيطرفي قانونگذارانه زمينه و مقدمة الزم

عملي اختالف و پيش
براي بيطرفي قضائي است .به بيان ديگر ،اگر پيش از وقوع
ِ

از رسيدگي عملي كيفري ،قوانيني جانبدارانه تنظيم شده باشد ،خواهناخواه دادرسي
عملي نيز جانبدارانه خواهد بود .زيرا ،مقررات دادرسي كيفري است كه مستند قضاوت

قرار ميگيرند .با توجه به اصل قانوني بودن دادرسي ،نقض بيطرفي در مرحلة وضع

باطني
كيفري فرايند عملي دادرسي كيفري را ــ چهبسا برخالف ميل
مقررات دادرسي
ِ
ْ
دستاندركاران قضا و مجريان قانون ــ از مسير و جادة بيطرفي بيرون ميبرد .اين
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كيفري
نكته درخور ذكر است كه هر چند نقض بيطرفي در وضع قوانين دادرسي
ْ
ناگزير به نقض بيطرفي در رسيدگي كيفري ميانجامد ،بيطرفي قانونگذارانه الزام ًا

بيطرفي قضائي را در پي ندارد.

بنا بر اين ،بيطرفي دادرس يكي از مؤلفهها يا بُعدهاي بيطرفي است .براي تحقق

بيطرفي در نظام ،بايد همة اجزاء اين نظام يعني قانون ،مجريان قانون و ساختار و
تشكيالت دادرسي بيطرف باشند.

براي نمونه ،اگر گفته ميشود كه طرفهاي دعوا حق دارند براي خود وكيل برگزينند،

پيشبيني اين حق وقتي مفهوم و معنا پيدا ميكند كه ( )1قانوني وضع نشود كه در

گزينش وكيل يا بهرهمندي عملي از كمك ْ
وكيل بيطرفي ميان طرفهاي دعوا را

رعايت نكرده و از متهم چنين حقي را سلب كند و ( )2دادرس رسيدگيكننده نتواند

يكي از طرفهاي دعوا را از اين حق محروم يا آن را محدود كند.

بدين ترتيب ،محدود كردن مفهوم بيطرفي به بيطرفي دادرس و آن را تنها بيطرفي

تلقي ناقص و ناكافي است؛
الزم براي تأمين دادرسي عادالنه
ْ
انگاشتن يك ِ

 -نقض بيطرفي هميشه عمدي است و غيرعمدي آن تحققپذير نيست .در حالي

كه ،نقض ساير حقهاي طرفهاي دعوا در حوزة دادرسي اگر به شكل غيرعمدي بوده

و جنبة اهمال داشته باشد ،به عادالنه بودن دادرسي آسيب ميرساند .براي نمونه ،اگر

در فرايند دادرسي متهم به گونهاي ناخواسته از حق داشتن وكيل (تسخيري) محروم
شده باشد ،عادالنه بودن دادرسي آسيب ميبيند.

 .3آثار اصل بيطرفي
 .1-3جلب اعتماد عمومي و تأمين امنيت قضائي

ايجاد احساس امنيت نهتنها مستلزم حفظ حقها و آزاديهاي فردي است ،بلكه اميد

به انجام دادرسي بيطرفانه در صورت نقض اين حقها را نيز ايجاب ميكند .به عبارت

ديگر ،دادن حق فرايندي مستقل از رسيدگي بيطرفانه به اَعمال نقضكنندة اين حق
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است .بنا بر اين ،صِ رف اينكه افراد داراي حقها و آزاديهايي باشند ولي تضميني براي
تحقق آنها از رهگذر انجام دادرسي بيطرفانه در صورت نقضشان يا حفظ اين حقها
در مسير دادرسي وجود نداشته باشد ،براي تأمين امنيت قضائي كافي نيست.

دولت وظيفه دارد كه از يك سو با وضع قوانين بيطرفانه و تأمين ويژگي بيطرفي

در تشكيالت قضائي و از سوي ديگر با تضمين و كنترل بيطرفي در رسيدگي عملي

در مراجع قضائي ،براي مردم ايجاد امنيت كند تا آنان با اطمينان خاطر زندگي كرده
و اميدوار باشند كه در تقابل حقهاي آنان با يكديگر و بهويژه در تقابل با حاكميت،

ستمديده واقع نخواهند شد.

 .2-3حفظ همزمان حقهاي دفاعي متهم و حقهاي جامعه

در كتابهاي دادرسي كيفري و بيان حقوقدانان كيفري ،از حقهاي متهم و ضرورت

حفظ آنها در فرايند دادرسي كيفري بارها سخن رفته و ميرود و تأكيد بر اين حقها تا

اندازهاي است كه شائبة برتري آنها را بر حقهاي جامعه به ذهن متبادر ميكند .ريشة
اين تأكيد فزاينده را بايد در پيشين ة تاريخي و قدرت كنوني هيأت حاكمة كشورها

پيجويي كرد .شواهد تاريخي سرشار از ستم و استبدادي اند كه حاكمان در فرايند

دادرسي بر متهمان وارد كرد ه اند .متهم در اغلب موارد از حقهاي ابتدايي خود محروم

بود؛ چه رسد به اينكه امكان استفاده از نظام عدالت كيفري را به نفع خود و به ضرر

حاكميت داشته باشد .بنا بر اين ،هميشه حاكميت در مظان نقض بيطرفي بوده يا در

عمل اصل بيطرفي را به نفع خود نقض كرده است.

همانگونه كه پيشتر گفته شد ،اصل بيطرفي را بر خالف اصول ديگر دادرسي

كه معمو ًال ناظر به حقهاي دفاعي متهم است ،بايد از حقهاي دادرسي طرفهاي

دعوا شمرد و آن را همزمان ناظر به حقهاي دفاعي متهم و حقهاي جامعه دانست.

ولي ،با توجه به پيشينة تاريخي پيشگفته و قدرت حاكميت و اينكه دادستان در كنار

شاكي خصوصي احتمالي و در برابر متهم و در مقام نمايندة عمو ْم حافظ حقهاي جامعه
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است ،در عمل ــ حتي در اسناد و مقررات بينالمللي ــ از اصل بيطرفي بهمثابة حق

متهم ياد شده و ميشود .اين حق هميشه بهمنزلة ابزار تضمينكنندة حقهاي فردي

متهم لحاظ شده است ،نه بهمثابة ابزار تضمين حقهاي جامعه و امنيت اجتماعي.
 .3-3برابري سالحها

12

اصل بيطرفي اقتضاء ميكند كه جامعه و متهم براي دفاع از حقهاي خود داراي
امكانات و ابزارهاي برابر باشند .برابري سالحها بهويژه با بيطرفي قانونگذاري

تضمين ميشود و عدم برابري سالحها نيز معمو ًال با نقض بيطرفي قانونگذاري

محقق ميشود و مانند خود اصل بيطرفي هر چند جزء حقهاي دادرسي مشترك
جامعه و متهم است ،در عمل ناظر به رابطة يكسوية نظام عدالت كيفري با متهم

است و جزء حقهاي دفاعي متهم به شمار ميرود.

بر پاية برابري سالحها ،وقتي مقامهاي عمومي به موجب قانون يا تصميم دادرس

داراي حق شده يا از كمكي بهرهمند ميشوند ،متهم نيز بايد به همان اندازه از آنها

بهرهمند شود .زيرا ،در غير اين صورت ،متهم در وضعيت نامناسبي قرار ميگيرد .نمونة

نقض آن را بهويژه ميتوان در مرحلة تحقيقات مقدماتي مشاهده كرد كه حقهاي

دفاعي متهم تا اندازة بسياري به نفع جامعه محدود ميشوند؛ مانند تبعيض در بهرهمندي

از كمك وكيل يا دسترسي به پرونده .البته ،در مقررات مربوط به اعادة دادرسي،

12. equality of arms

اين اصل در معاهدههاي حقوق بشري بهصراحت ذكر نشده و اين باور وجود دارد كه اصلي
حقوقي است .منظور از برابري سالحها برابري نزد مقام قضائي است .اين اصل در نظام اتهامي
) ) accusatorial systemکه طرفهاي دعوا ب ه طور متقابل يكديگر را رد ميكنند و بايد مجهز به
سالح برابر باشند ،اهميت بسياري دارد .زيرا ،نبرد ميان طرفها بايد برابر باشد .برابري در اينجا به
معناي برابري حقها و اختيارات نيست ،بلكه به معناي تعادل و توازن حقها و اختيارات هر طرف بر
پاية تفاوتهايي است كه از لحاظ موقعيت در فرايند دادرسي دارند .هر طرف بايد فرصت طرح دعواي
خود هم نسبت به موضوع و هم نسبت به قانون را داشته باشد و بتواند در مورد دعواي طرف توضيح
دهد [ .]27:265دیوان اروپايي حقوق بشر در دعواي ايالت عليه اتريش ) ) Bulut v. Austriaبهموجب
رأي مورخ  22فورية  1996،در تعريف اين اصل اعالم داشته كه بر پاية اصل مزبور به هر طرف بايد فرصت
طرح دعواي خود داده شود؛ به گونهاي كه وي را در برابر طرف خود در وضعيت نامساعد قرار ندهد.
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ْ
انصاف به نفع متهم متزلزل شده است؛ به گونهاي كه،
اين برابري از جهت رعايت
درخواست دادرسي فقط از سوي محكوم پذيرفته خواهد شد .امروزه ،هدف از دادرسي

كيفري دستيابي به واقعيت امر و نه انجام دادن تشريفات صوري رسيدگي است
ْ
[ ]4:23و به همين دليل ،بر ضرورت برابري سالحها تأكيد ميشود .بر پاية اين اصل،

متهم در همة مرحلههاي دادرسي ،داراي فرصت برابر براي ر ّد اتهامهاي مطرحشده از
سوي دادستان عليه خود است و به متهم بايد فرصت داده شود تا در مورد اين ادعاها

اظهارنظر كند (بهويژه اگر در وضعيت او تأثيري منفي داشته باشد) [.]26:372
ب .بيطرفي قانونگذارانه
 .1مفهوم

اين نوع بيطرفي كه در نوشتگان حقوقي از آن سخن نميرود ،پيش از جريان عملي
دادرسي از سوي قانونگذار و در قالب قوانين دادرسي براي طرفهاي دعوا صورت

ميگيرد و زمينة بيطرفي را در جريان دادرسي و مرحلة قضا از سوي دادرس فراهم
ن گونه كه دادرس در جريان رسيدگي يا در پايان آن در مورد طرفهاي
ميكند .هما 

دعوا (حاكميت ،شاكي خصوصي احتمالي و متهم) و حق آنان تصميم قضائي ميگيرد،

قانونگذار نيز پيش از طرح دعوا ،حقهاي دادرسي طرفهاي دعوا را از پيش تعيين

ميكند و در تعيين اين حقها يا محدوديتهاي دادرسي ،بايد ميان حاكميت و متهم

بيطرفانه قانون وضع كند.

بنا بر اين ،تبعيض قانونگذارانه را نبايد به حساب دادرس گذاشت .زيرا ،بر پاية

اصل قانوني بودن دادرسي ،دادرس مكلف به اجراي قوانين دادرسي است و در اين

صورت نقض بيطرفي از سوي او ريشه در حكم قانونگذار دارد .براي نمونه ،وقتي

طرفي دسترسي متهم را به پرونده ممنوع ميكند ،دادرس
ِ
قانون دادرسي با نقض بي ْ

ناگزير از رعايت اين ممنوعيت است.
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ولي ،گاهي نيز قانونگذار بيآنكه دادرس را به طور مستقيم مكلف به پيروي از

قانون تبعيضآميز كند ،زمينة نقض بيطرفي قضائي را فراهم كرده و دادرس را ناگزير

به خروج از جادة بيطرفي وادار ميكند .اين نوع نقض بيطرفي جنبة قانونگذارانه-

قضائي دارد .مثال آن هنگامي است كه قانونگذار بر خالف شاكي ،حق دسترسي

متهم به وكيل را در جرمهاي خاصي به تشخيص دادرس واميگذارد و دادرس حق

متهم را در اين مورد محدود يا سلب ميكند.

بيطرفي قانونگذارانه نهتنها بيطرفي در دادن حقهاي دادرسي به طرفهاي دعوا،

بلكه بيطرفي در دادن تمهيدها و تضمينها براي حفظ حقهاي دادرسي را نيز دربرميگيرد.

بنا بر اين ،بيطرفي قانونگذارانه فرايندي به جز قانوني بودن دادرسي است .از اين رو،
دادرسي قانوني باشد ،ولي قوانين ناظر به دادرسي بيطرفانه نباشند.
چه بسا
ْ

ابتكار تدوين قواعد ايجادكنندة حق و تكليف با قانونگذار است .گاهي ممكن

است قانونگذار در وضع قواعد دادرسي به نفع دولت ،عرصه را بر حقها و آزاديهاي
فردي مشروع تنگ كند .قانونگذا ِر تبعيضگذار براي مشروع جلوه دادن تبعيض

قانونگذارانه معمو ًال ميكوشد تا با ادعاي نمايندگي مردم و با طرح عنوانهايي مانند

موجه جلوه دهد .براي
نظم و امنيت عمومي يا اقتضاء مصلحت عمومي ،اقدام خود را ّ
رفع اين مشكل ،قانونگذار اساسي حقها و آزاديهاي فردي و تضمينهاي آن را در

قانون اساسي كشور كه معمو ًال با همهپرسي به تأييد عموم ميرسد ،پيشبيني كرده
تماميت سرزميني كشور ممنوع و بدين
و سلب آن را حتي به نام حفظ استقالل و
ّ

ترتيب ،دست قانونگذار عادي را در اين راه بسته و با پيشبيني نهاد حافظ قانون
اساسي ،بيطرفانه بودن قوانين دادرسي را كنترل ميكند.

بر خالف دعواهاي حقوق خصوصي يا مدني كه معمو ًال حاكميت در آنجا بيطرف

حاكميت ضريب اطمينان به عدم
است و عدم برخورد حقهاي خصوصي با حقهاي
ْ

خودسري دولت را در اين بخش از حقوق تا اندازة بسياري تضمين ميكند ،در حوزة

43

بیطرفی در دادرسی کیفری مقاله
مرتضی ناجی

حقوق كيفري به لحاظ ارتباط فرد با حاكميت ،دولت يك طرف دعوا ست و بيم آن
ميرود كه از امكانات و قدرت خود در جهت وضع قانون دادرسي به نفع خود و به ضرر

حقها و آزاديهاي فردي موضعگيرانه اقدام كند .به بيان ديگر ،در فرايند دادرسي

كيفري ،حاكميت در معرض سوءاستفاده از اختيار و اعمال تبعيض به نفع خود و به
ضرر افراد است و افراد عادي در وضعيتي نيستند كه بتوانند از تسهيالت و امكانات

نظام عدالت كيفري به نفع خود بهره ببرند.

نقض اين نوع بيطرفي به دو شيوه ممكن است .شيوة نخست كه پيشتر بيان

شد ،عبارت است از وضع قوانين دادرسي تبعيضآميز براي حمايت از حقهاي جامعه

در برابر حقها و آزاديهاي فردي .اين حمايت به شكل دادن حقهاي دادرسي به
جامعه يا محدودسازي حقهاي دفاعي متهم در برابر حقهاي جامعه تجلي مييابد.

براي نمونه ،در جرمهاي عليه امنيت ،قانونگذار بازداشت متهم و ناديده گرفتن حقهاي

دفاعي وي را اجازه داده يا با ممنوعيت رسيدگي علني به اين جرمها ،حقهاي دفاعي
وي را در معرض نقض قرار ميدهد.

شيوة دوم از رهگذر تغيير ساختار قضائي يا در قالب تشريفات دادرسي صورت

ميگيرد كه به طور نامستقيم به نقض حقهاي دفاعي متهم در برابر حقهاي
جامعه ميانجامد و البته گاهي نيز وضعيت برعكس است .نمونة بارز اين نوع نقض

بيطرفي را ميتوان در نظام پيشين دادرسي ايران ناشي از ق.ت.د.ع.و.ا .ديد كه با
حذف دادسرا و واگذاري همة اقدامهاي قضائي ـ از جمله ،نقش دادستان در پيگرد

دعوا ـ به دادرس دادگاه در عمل وظايف متفاوت يا متقابل پيگرد ،تحقيق و رسيدگي
را بر عهدة دادرس دادگاه قرار داد؛ در حالي كه ،دادرسي بيطرفانه اقتضاء تفكيك و

استقالل متصديان امر پيگرد ،تحقيق و رسيدگي را دارد .در قانون كنوني نيز ،با وجود

صراحت قانون بر بيطرفي مقام تحقيق ،در جرمهاي به اصطالح غيرمهم ،مقامهاي

پيگرد و تحقيق در يكديگر ادغام شده اند و در عمل بيطرفي مقام تحقيق در اين
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گونه جرمها نقض شده است.13
 .2تضمينهاي بيطرفي قانونگذارانه
 .1-2مشروعيت قانون

مشروعيت قانون (عادي) معمو ًال در گرو عدم مغايرت يا تطابق آن با قانون اساسي
است .در حقيقت ،مشروعيت قانون در اينجا به معناي موجه بودن آن از ديدگاه مردم

است و از آنجا كه مردم از رهگذر همهپرسي قانون اساسي را تأييد كرده اند ،آن را معيار

مشروعيت قانون عادي دانسته اند .در نظامهاي مردمساالر ،زمامداري بر اساس ميثاقي

ملي كه به همهپرسي گذاشته شده ،بهمنزلة سند حقوقي انجام ميگيرد و حكومت و
مردم در روابط دوسوي ْه خود را مكلف به رعايت آن ميدانند.

دولت ايجاد امنيت قضائي عادالنه
بر پاية بند  14اصل سوم ق.ا ،.از جمله وظايف ْ

براي همه است كه از لوازم ناگزير آن بيطرفانه بودن در وضع و اجراي قانون است.

از همه مهمتر اينكه ،بر پاية اصل نهم ق.ا ...« ،.هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ
استقالل و تماميت ارضي كشور ،آزاديهاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و

مقررات سلب كند».

 .2-2كليت و غيرشخصي بودن قانون

بهرهمندي مردم از حقهاي برابر و برابري آنان در برابر قانون و مؤثر نبودن رنگ،
نژاد ،زبان و  ...در بهرهمندي از حقهاي انساني و بهرهمندي همة افراد ملت از حمايت

قانون به طور كلي در اصول  19 ،14و  20ق.ا .تصريح شده است .بر پاية اصل ،112
ْ

حتي مقام رهبري بهمنزلة عاليترين مقام رسمي كشور در برابر قوانين با ساير افراد

كشور برابر است .البته ،اين اصول كلي تضمينكنندة بيطرفانه بودن دادرسي از بُعد

 .13در فرانسه ،براي تأمين استقالل و بيطرفي دادرس در ارزيابي داليل ،پيگرد دعواي عمومي و تحقيقات
مقدماتي از يكديگر جدا شده و هر يك را بهترتيب به دادستان شهرستان و بازپرس واگذار كرده اند و
موقعيت اين دادرسان متفاوت است .بازپرس رأس ًا و پيش از پيگرد از سوي دادستان حق تحقيقات مقدماتي
را ندارد و دادسرا نيز فقط حق پيگرد دارد و حق تحقيقات مقدماتي ندارد ].[8:42
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حقهاي شهروندان در برابر يكديگر اند و بر خالف بخش پاياني اصل نهم ،منصرف

از بيطرفي قوانين از بُعد حقها و تكليفهاي دولت و افراد در برابر يكديگر است.
 .3-2مقررات و اسناد بينالمللي

امروزه ،كشورها براي همزيستي مسالمتآميز در جامعة بينالمللي ،ناگزير به رعايت

مقررات و اسناد بينالمللي يا عضويت در كنوانسيونها يا سازمانهاي بينالمللي اند؛

به گونهاي كه ،التزام كشورها به مقررات بينالمللي كمتر از التزام آنها به قانون اساسي

خودشان نيست و معاهدههاي بينالمللي را در حكم قانون يا فراتر از آن دانسته و

در انطباق يا عدم مغايرت قوانين داخلي خود با اين معاهدهها يا مقررات بينالمللي

مقررات مقررات مربوط به حقوق بشر و حق تعيين سرنوشت
ميكوشند .از جملة اين
ْ
و تأمين امنيت قضائي و بهرهمندي از دادرسي عادالنه است كه اقتضاء بيطرفانه
بودن فرايند دادرسي را دارد.

پ .بيطرفي دادرس
 .1مفهوم و قلمرو

در طول رسيدگي ،دادرس بايد در رفتار خود با طرفهاي دعوا بيطرفي ظاهري را

رعايت كرده و از رفتارهاي شبههانگيز و از اقدامي كه بر خالف حق بوده و موجب

تقويت وضعيت يك طرف يا تضعيف موقعيت طرف ديگر باشد ،خودداري كند .در
اينجا ،بيطرفي به معناي عدم ورود در حوزة انحصاري طرفهاي دعوا ست.

بيطرفي در تفسير و اجراي قانون و بيطرفي در صدور حكم نسبت به بيطرفي

ظاهري اهميت بيشتري دارد .به همين علت است كه بيطرفي در طول رسيدگي
معمو ًال با ضمانت انتظامي كنترل ميشود ،در حالي كه ضمانتاجراي نقض بيطرفي
در تفسير و اجراي قانون و صدور حكم شديدتر بوده و معمو ًال جنبة كيفري دارد.

ل له يا عليه يكي
ت آوردن دلي 
از جمله آثار بيطرفي دادرس اين است كه در بهدس 
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از طرفهاي دعوا بيطرف باشد .البته ،اين بيطرفي بدين معنا نيست كه دادرس خود

نتواند براي كشف حقيقت در مقام دستيابي دليل برآيد .زيرا ،كشف حقيقت و تحقق

عدالت كيفري بر همه چيز اولويت دارد و دادرس بايد از حق و عدالت حمايت كند و
طبيعي است كه حمايت از حق و حقيقت به حمايت از يك طرف دعوا ميانجامد.

در نوشتگان حقوقي و روية قضائي ،ضمن اينكه فقط به بُعد قضائي بيطرفي توجه

شده و معمو ًال بيطرفي دادرس نيز با بيطرفي دادگاه يكي دانسته شده ،گفته ميشود

طرفي
كه دادرسان بايد هم بهشخصه و هم به لحاظ ساختاري بيطرف باشند .بي ِ
شخصي بازتابدهندة حالت ذهني خاصي است كه مهمترين بخش بيطرفي را

تشكيل ميدهد [.]26: 92

در حقيقت ،بيطرفي دادرس ريشه در اصل تفكيك قوا دارد كه با دو معيار شخصي

و عيني ميتوان آن را بررسي كرد .در ارزيابي شخصي ،بايد به اين نكته توجه كرد كه
آيا دادرس هنگام رسيدگي نسبت به يكي از طرفها گرايشي داشته است كه او را به

سمت خود بكشاند يا خير .بيطرفي عيني هم بدين معنا ست كه دادرس در پروندة

مورد نظر پيشتر اظهارنظر نكرده باشد .بند سوم مادة يكم قانون آيين دادرسي کیفری
فرانسه در اينباره ميگويد« :دادگاه بايد بيطرف باشد .قاضي يا ديگر اشخاصي كه

صالحيت اتخاذ تصمي م دارند ،بايد در صورتي كه داليل متعارفي دربارة ايجاد ترديد
نسبت به بيطرفي آنها وجود دارد در اقدامات دادگاه شركت نكنند .حقوق مقر دادگاه

بايد آيين عادالنه و مؤثري براي اعتراض به بيطرف نبودن دادگاه پيشبيني كند»
[.]14: 271

ديوان اروپايي حقوق بشر اصو ًال بيطرفي دادگاه را هم از نظر ذهني و هم از

نظر عيني ارزيابي ميكند .به لحاظ ذهني ،اين نكته اهميت دارد كه به نداي دروني
وجداني دادرس توجه كنيم .آيا دادرس يا عضوي از اعضاي دادگاه يا هيأت منصفه

انديشة نادرستي در سر دارد؟ آيا تصميم مغرضانهاي خواهد گرفت؟ آيا احتمال دارد
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مقاله

كه منافع يكي از طرفهاي دعوا را بر ديگري اولويت دهد؟ گاه پيش ميآيد كه يكي
از اعضاي دادگاه از رنگ پوست يا مليت متهم ناخشنود باشد و از خود گرايشهاي

نژادپرستانه بروز دهد .البته ،اين ديوان بيطرفي ذهني را تا ارائة مدرك خالف آن

مفروض ميانگارد.

در بيطرفي عيني ،بر ويژگيهاي ساختاري و عملكردي دادگاه تمركز ميشود.

براي نمونه ،اگر در دادگاهي جنائي رياست دادگا ه با دادرسي باشد كه پيشتر در

همان پرونده نقش دادرس تحقيق را داشته است ،بيطرفي دادگا ْه مخدوششده
انگاشته ميشود.

ديوان اروپايي حقوق بشر بر اين باور است كه به محض آنكه در بيطرف بودن

دادرس شك و ترديد مشروع و موجه ب ه وجود آيد ،بايد مورد از موارد ر ِّد دادرس انگاشته
شود .زيرا ،حفظ بيطرفي ضامن اعتمادي است كه در جامعهاي دمكراتيك ،شهروندان

نسبت به دادگاهها و مراجع قضائي از خود نشان ميدهند [.]5: 333

در پروندة كريستيان پييرساك 14كه در اكتبر سال  1982در ديوان اروپايي حقوق

بشر مورد اظهارنظر قرار گرفت ،نامبرده به اتهام قتل به  18سال زندان با كار اجباري
از سوي دادگاه جنائي بروكسل محكوم شده بود .وي مدعي بود كه مادة  127قانون

آيين دادرسي كيفري بلژيك در اين پرونده نقض شده است .بر پاية اين ماده ،هر

گاه دادرس در مرحلة رسيدگي دادسرا اقدام كرده باشد ،نميتواند در دادگاه جنائي

بهمنزلة دادرس براي محاكمة همان متهم حضور داشته باشد .در حالي كه ،رئيس

دادگاه جنائي صادركنندة حكم در مرحلة بازپرسي بهمنزلة معاون يكم دادستان انجام

وظيفه كرده بود.

محكومعليه شكايت خود را در زمينة نقض مادة  6كنوانسيون به ديوان اروپايي

حقوق بشر در استراسبورگ بُرد .ديوان اروپايي در رأي يكم اكتبر سال  1982به بررسي

14. Christian Pier Sack
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معيارهاي بيطرفي دادرس پرداخته و آن را نداشتن پيشداوري تعريف ميكند .سپس،

اين بيطرفي را به مفهوم شخصي و عيني تقسيم كرده و ميافزايد كه بيطرفي

شخصي آن است كه دادرس از نظر دروني و رواني نسبت به طرفهاي دعوا بيطرف

باشد و بيطرفي عيني آن است كه سيستم دادرسي به گونهاي باشد كه هر گونه شك
معقولي را در زمينة بيطرفي برطرف كند.

به نظر ديوان اروپايي حقوق بشر ،نبايد فقط به معيار شخصي بيطرفي بسنده كرد،

بلكه ظاهر دادگاه نيز ميتواند داراي اهميت باشد .درست است كه حضور يك دادرس
بهتنهايي دليل اين نيست كه نسبت به بيطرفي او نگران باشيم و از اين جهت ديوان

اروپايي با دولت بلژيك موافق است .ولي ،به نظر ديوان اروپايي ،براي اينكه دادگاه

بتواند اعتماد الزم را در ديدة مردم برانگيزد ،ناگزير بايد سازمان داخلي دادگاه را نيز

ارزيابي كرد .اگر شخص پس از آنكه در دادسرا سمتي داشته كه ميتوانسته نسبت
به پرونده در روز انجام وظايف خود رسيدگي كند و سپس در همين پرونده در جايگاه
دادرس قرار گيرد ،مردم حق دارند از اينكه دادرس نتواند داراي تضمينهاي كافي از

جهت بيطرفي باشد ،در نگراني به سر برند.

در رأيي ديگر در  26اكتبر  ،1984اين ديوان چنين اظهارنظر كرد كه هر گاه يكي

از دادرسان بهمنزلة بازپرس در پروندهاي دخالت و اظهارنظر كرده باشد ،پس از آن

نميتواند بهمنزلة يكي از اعضاي دادگاه رسيدگيكننده در دادگاه حضور داشته باشد.
ل له و عليه متهم را بيطرفانه گردآوري ميكند ،حضور او در
اگر چه بازپرس دالي 

مرحلة رسيدگي دادگاه با بيطرفي دادگاه ناسازگار است [.]11: 150

بنا بر اين ،بايد بيطرفي دادرس را كه ناظر به صفت شخص دادرس و رفتار و گفتار

او ست ،از بيطرفي دادگاه كه صفت ساختار دادگاه است ،متمايز كرد .بيطرفي ذهني
طرفي
و عيني نيز در حقيقت به اين دو مسأله برميگردد؛ يعني ،بيطرفي
ذهني بي ِ
ْ
ساختاري دادگاه است.
عيني بيطرفي
ِ
شخصي دادرس و بيطرفي ْ
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اگر بيطرفي ــ هر چند بيطرفي عيني و ساختاري يا عملكردي دادگاه ــ

ريشه در حكم قانونگذار و قانون دادرسي و نه در وضعيت يا شرايط دادگاه يا دادرس
داشته باشد و اين ساختار بر پاية قانون تشكيل يافته باشد ،اين نوع بيطرفي از نوع
قانونگذارانه است و نه بيطرفي قضائي.

 .2ابزارهاي تأمينكنندة بيطرفي دادرس
 .1-2استقالل قضائي

قوة قضائيه مرجعي است كه دادرسان آن ميتوانند زمامداران مقتدر را در صورت ارتكاب
جرم به پاي ميز محاكمه بكشانند و در صورت تقصير ،آنان را به مجازات متناسب

ديدگان خست ْه قدرتِ از دست رفته را بازيابند و در جايگاه
محكوم كنند تا در اين راه ستم
ِ

باورنكردني ولي برحق خويش قرار گيرند .صرفنظر از خطرهاي معنوي و اخالقي،

خطرهاي مادي و اجتماعي نيز نظام قضائي و اعتبار آن را تهديد ميكنند .جهتگيريها

و حكمهاي عدالتخواهان ْه دشمنان بسياري را در همة گروهها و طبقهها براي نظام
قضائي به وجود ميآورند .قدرتمندان و منتقدان جامعه كه خود را در زمرة محكومان
قضائي ميبينند ،براي حفظ منافع خود بيكار نمينشينند و از همة تواناييهاي خود

در قالب اقتدار ،نفوذ ،رابطه ،تهديد و حتي تطميع استفاده ميكنند .زمامداران بيتقوا

نيز با استفاده از امكانات زمامداري كه در اختيارشان است ،امر قضائي را بهراحتي از

مسير خود منحرف ميكنند .سلسلهمراتب سازماني نيز ميتواند در وظايف قضائي

اختالل ايجاد كرده و سرانجام امر قضا را منحرف و عدالت را پايمال كند .مجموعة

اين عوامل ميتواند نظام قضائي را در برابر خطرها و انحرافهاي گوناگون قرار دهد
و همين امر حفظ استقالل همهجانبة آن را اقتضاء ميكند ].]21:29

استقالل قضائي بايد كامل و همهجانبه باشد؛ يعني ،دادرس بايد در برابر قوة مجريه،

مسؤوالن قوة قضائيه و حتي در برابر افكار عمومي و غيره استقالل داشته باشد و در
صدور رأي فقط قانون و وجدان را حاكم قرار داده و به خواستههاي ديگران توجهي
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نداشته و از هيچ مانع و رادعي نهراسد [.]2:300

استقالل بدين معنا ست كه صادركنندگان رأي در دعواي مطرح نزد خود آزادانه و

بدون مداخلة هر نهاد حكومت يا مرجع ديگر تصميمگيري كند ،در حالي كه بيطرفي

مستلزم آن است كه قضاوت بيغرضانه باشد [.]24:2

استقالل قضائي الزمة بيطرفي دادرس است و با مستقل شناختن دادرس،

بيطرفي او تأمين ميشود .استقالل دادرس تابعي از استقالل قوة قضائيه است كه

در قانون اساسي ايران نيز به رسميت شناخته شده است.

دادرس هنگامي مستقل است كه به دور از هر گونه محدوديت يا توصيه و فشار

مستقيم يا غيرمستقيم به رسيدگي و صدور حكم اقدام كند .اين استقالل هم در مرحلة

دادرسي و چگونگي انجام تحقيقات و هم در مرحلة صدور حكم بايد تأمين شود .دادرس

مستقل با تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و داليل موجود در
آن اقدام به صدور حكم ميكند .از آنجا كه نقض استقالل دادرس معموال ًبه نقض

بيطرفي ميانجامد ،اموري مانند داشتن گرايشهاي خاص سياسي يا فعاليتهاي

شغلي يا روزانة معين كه به نقض استقالل دادرس يا ايجاد گرفتاريهايي در انجام
دادرسي بيطرفانه ميانجامد ،با ممنوعيت قانوني يا اخالقي روبهرو ست.

بر پاية مادة  52اليحة قانوني اصالح قسمتي از قانون اصول تشكيالت دادگستري

و استخدام قضات مصوب  14اسفند» ، 1333به منظور حفظ بيطرفي كامل در انجام

وظيفه و رعايت احترام شئون قضائي ،عضويت متصديان شاغل قضائي در احزاب
سياسي و جمعيتهاي وابسته به آنها و هر گونه تبليغات حزبي و انتشار روزنامه يا
مجله سياسي و حزبي ممنوع است .تخلف از اين ماده موجب تعقيب در دادگاه انتظامي

و انفصال از خدمات قضائي خواهد بود«.

در دادرسي كيفري ايران ،استقالل و در نتيجه بيطرفي در انجام تحقيقات

مقدماتي از چند جهت مخدوش است .1 :واگذاري انجام تحقيقات مقدماتي
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برخي از جرمها به دادستان؛  .2قرار دادن دادياران تحقيق زير نظر دادستان

به گونهاي كه در اظهارنظر قضائي تابع دادستان باشند؛  .3قرار دادن بازپرس

در سلسلهمراتب دادسرا و استثناء قرار دادن مخالفت قضائي او با دادستان در

انجام تحقيقات مقدماتي .اين در حالي است كه مادة  39ق.آ.د.ا.ك .مانند مادة
44ق.آ.د.ك .مقرر ميدارد» :دادرسان و قضات تحقيق بايد در نهايت بيطرفي

تحقيقات را انجام داده و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است

بيطرفي كامل را رعايت نمايند .«15
 .2-2مصونيت دادرسان

اعطاي مصونيت به دادرسان ــ خواه دادرسان دادسرا و خواه دادرسان دادگاه ــ ب ه معناي
برتري آنان يا اعطاي امتياز ويژه به آنان نيست ،بلكه براي تضمين آرامش خاطر آنان و در

نهايت تحقق دادرسي عادالنه است .اين مصونيت دو بُعد دارد .نخست ،بُعد كيفري است؛

بدين معنا كه ،ايراد اتهام يا پيگرد كيفري دادرسان در مراجع قضائي پس از پيگرد آنان
در دادسرا و «محكمة انتظامي قضات» و تعليق آنان از شغل قضاء صورت ميگيرد .بعد

حكم محكوميت صاحبان
ديگر بُعد شغلي است تا در رسيدگي عادالنه و احتما ًال صدور ِ
ْ
زر و زور ،نگران از دست دادن شغل يا تغيير محل خدمت خود نباشند.

مصونيت شغلي يا كيفري دادرسان براي آنان اين امنيت خاطر را ايجاد ميكند

كه اگر با حفظ استقالل و بيطرفي مبادرت به رسيدگي و انشاء رأي كنند ،بهراحتي
مورد حب و بغض سياسي قرار نگرفته و در اثر آن شغل خود را از دست نداده يا تحت

پيگرد كيفري قرار نميگيرند (مادة  42اليحة اصالح قسمتي از قانون اصول تشكيالت
دادگستري و استخدام قضات مصوب  1333/12/14و اصل  164ق.ا.).

 .15قانونگذار فرانسه بر پاية اصالحات سال  1958استقالل الزم را به بازپرس داد و از آن پس ،بازپرس
چ گونه الزامي در پيروي از نظر دادستان ندارد .در صورتي كه بازپرس با نظر دادستان مبني بر انجام
هي 
تحقيق خاص يا هر گونه اقدام ديگري كه براي كشف حقيقت به نظر وي مفيد است مخالف باشد،
موجهي صادر كند ].]4:30
بايد ظرف پنج روز قرار ّ
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 .3-2تقوا و تزكية نفس

دادرس نبايد قضاوت دروني و ابتدايي را محور تحقيق و تحصيل دليل قرار داده و با

خروج از بيطرفي ،هر فرض مغاير با اين قضاوت ذهني را به صرف مغايرت با قضاوت

ذهني و پنهان خود به پرسش كشانده يا رد كند و حتي براي اثبات قضاوت ذهني و

پنهان خود ،با خروج از بيطرفي ب ه هر وسيلهاي متوسل شود.

وجود اين قضاوت پنهان و دروني مانند هر فرد ديگري در مورد دادرس طبيعي

است و چهبسا دادرسان نسبت به دخالت اين عوامل و ديدگاههاي شخصي خود در

دستورها و تصميمگيريشان خودآگاهي كامل نداشته باشند.

خويشتنداري مان ِع دخالت عوامل رواني و احساسات خوشايند يا ناخوشايند در

فرايند رسيدگي و صدور حكم و در نتيجه خروج از بيطرفي ميشود .تزكية نفس در

دادرس موجب ميشود كه ظاهر طرفهاي دعوا يا جايگاه شغلي و اجتماعي آنان يا

سخناني كه در مدح وي گفته ميشود و ساير امور اخالقي يا احساسي در امر مهم

قضا و تصميمگيري دخالت داده نشود .البته ،به نظر ميرسد كه تأثيرناپذيري دادرس
از احساسات خود نياز به درجة بااليي از تزكية نفس دارد .گاهي ،با طرح سخن يا

پرسشهايي از متهم مانند «چگونه مرتكب اين عمل زشت شديد»« ،متأسفانه اين
جرم را مرتكب شديد» تأثيرپذيري ناخودآگاه يا ناخواستة دادرس از احساسات خود
آشكار ميشود.

 .3ابزارهاي كنترلكنندة بيطرفي دادرس
 .1-3علني بودن رسيدگي

رسيدگي عملكرد و تصميم دادرس را در معرض افكار عمومي قرار ميدهد
علني بودن
ْ

و وي عموم را ناظر جريان دادرسي ميداند .اين امر موجب ميشود كه دادرس در حفظ

بيطرفي و انجام دادرسي عادالنه بكوشد .ولي ،از سوي ديگر ،علني بودن رسيدگي
ممكن است در بيطرفي دادرس اثر وارونه داشته و او را از مسير بيطرفي خارج كند.
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زيرا ،با علني شدن جريان محاكمه ،افكار يا اشخاص ذينفوذ از جريان دادرسي آگاه

شده و به طور مستقيم يا غيرمستقيم با اظهارنظر گاه عاميانه يا احساساتبرانگيز يا

القاءكنندة خود ،خواسته يا ناخواسته موجبات نقض بيطرفي دادرس را در رسيدگي و

صدور حكم فراهم ميكنند .بنا بر اين ،ميتوان گفت كه علني بودن دادرسي نقش
دوگانة مثبت و منفي در بيطرفي دادرس دارد.

مراجع رسيدگي كيفري در موقعيت و جايگاه حساسي قرار دارند كه آنها را هم

ي و هم در مظان نقض حقهاي متهمان (يا به
پناهگاه بزهديدگان نقض حقوق اساس 

طور كلي نقض حقهاي دادرسي طرفهاي دعوا از جمله نقض بيطرفي) قرار داده

است .اين نقش و موقعيت دوگان ْه جامعه را به نظارت بر كار نظام قضائي و چگونگي

حقگذاري در آن بسيار عالقهمند كرده است تا از نزديك شاهد چگونگي تضمين و
حمايت از حقهاي اعضاي خود باشد .بر اين اساس و به منظور تأمين اين نظارت،

امروزه اصل علني بودن دادرسي بهمنزلة يكي از اصول مسلم دادرسي كيفري و از

معيارهاي جهاني پذيرفتهشده در اين زمينه به شمار ميرود[.]9:30

در كنار اسناد جهاني و منطقهاي ،در ق.ا( .اصول 168و  )165و مادة  188ق.آ.د.ا.ك.

و قانون اصالح تبصرة ) (1مادة  188قانون مزبور و الحاق سه تبصره به آن مصوب
1385 /3/24از اصل علني بودن رسيدگي مراجع كيفري سخن رفته است.
 .2-3احالة كيفري

گاهي ،براي رعايت برخي از مصالح اجتماعي و اقتصادي و سياسي يا به جهات عملي،

رسيدگي به امري جزايي از مرجعي كه بر پاية قانون براي رسيدگي به آن صالحيت

محلي دارد ،به مرجع همعرض ديگري ارجاع ميشود .اين امر را احالة دعواي جزايي

ميگويند و تحقق آن در هر مرحلهاي از تحقيقات مقدماتي يا دادرسي امكانپذير
بوده و فلسفة اصلي آن تأمين عدالت قضائي واقعي است[.]2: 63

به نظر ميرسد كه ميتوان يكي از مباني و موجبات احاله را جلوگيري از نقض
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بيطرفي در دادرسي دانست .ممكن است بنا به داليل و شرايط خاص ،رسيدگي در

يك مرجع قضائي بيطرفانه نباشد يا بيطرفانه بودن دادرسي در آن مرجع تهديد شود.

در اين صورت ،ميتوان رسيدگي را به مرجع ديگري كه در بيطرفانه بودن آن ترديدي

وجود ندارد ،احاله كرد .البته ،با توجه به استثنائي بودن اين نهاد و اينكه موجب ناديده
گرفتن صالحيت محلي است ،بايد به قدر متيقن و موارد مخصوص اكتفا كرد.

يكي از موجبات احالة پروندة كيفري بر پاية مادة  207ق.آ.د.ك .جلوگيري از

غرضورزي و حفظ نظم و امنيت بود .در مادة  64ق.آ.د.ا.ك .به عبارت حفظ نظم و

امنيت اكتفا شده است ،با توجه به اينكه يكي از آثار بارز غرضورزي ْنقض استقالل

يا بيطرفي دادرس است .ميتوان گفت كه يكي از مباني احاله حفظ بيطرفي است.

با توجه به متن كنوني قانون نيز ميتوان گفت كه چون نقض بيطرفي مانع از احقاق

حق و اعمال عدالت كيفري از رهگذر دادرسي عادالنه است ،اين امر نقضكنندة نظم
عمومي بوده و بيم نقض بيطرفي ميتواند موجبي براي احالة كيفري باشد.
 .3-3ر ِّد دادرس

هر گاه به جهاتي بيم خروج دادرس از بيطرفي در دعواي ارجاعشده به وي برود ،هر
يك از طرفهاي دعوا حق دارند كه او را رد كنند تا دادرس ديگري به دعوا رسيدگي

كند .خود دادرس نيز در صورت وجود هر يك از جهات رد مكلف به خودداري از
رسيدگي است تا دادرس ديگري رسيدگي را انجام دهد [11:19] .

گاهي ،مرجع كيفري ــ اعم از دادسرا يا دادگاه ــ صالحيت رسيدگي به پروندة

مطرحشده را دارد ،ولي بيطرفي و در نتيجه شايستگي دادرس آن مورد شائبه قرار

ميگيرد .در اين صورت ،براي رعايت بيطرفي كامل و اطمينان از اجراي درست عدالت،

قانونگذار مداخلة دادرس مظنون )به نقض بيطرفي) را ممنوع ميكند تا دادرس

ديگري كه در معرض شائبه و سوءظن نيست ،رسيدگي را ب ر عهده گيرد .اين گونه
جهات را موارد رد ّدادرس ميگويند .وارد رد ّدادرس را قانون تعيين ميكند و مراجع
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رسيدگي و طرفهاي دعوا حق ندارند كه اين موارد را كاهش يا افزايش دهند .دادرس

نيز نميتواند در غير موارد يادشدهدر قانون از رسيدگي خودداري كند[1:271] .

قواعد رد ّدادرس به دادگاههايي مربوط اند كه رسيدگي ماهيتي ميكنند .قانون

ايران در مورد دادرسان ديوان عالي كشور ساكت است ،ولي به نظر ميرسد كه رئيسان

و مستشاران ديوان عالي كشور در موارد رد ّبايد از رسيدگي پرهيز كنند[7:360] .با

توجه به اينكه فلسفة تأسيس رد ّدادرس حفظ ويژگي بيطرفي ) ظاهري(در نظام

دادرسي است،اين نهاد همة دارندگان پاية قضائي را كه در پرونده تصميم ميگيرند،
شامل ميشود و معقول نيست كه از يك طرف قانونگذار به صرف وجود موارد ردّ

دادرس بدون توجه به نتيجهاي كه از اين موارد به دست آمده يا ميآيد .حساسيت

نشان داده و دادرس را از رسيدگي منع كند و از سوي ديگر ،مماشات به خرج داده و

آن را منصرف از دادرساني بداند كه رسيدگي شكلي ميكنند.

وجود روابط حقوقي خاص يا خويشاوندي سببي و نسبي دادرس با طرفهاي

دعوا يا اظهارنظر ماهوي پيشين ْبيم نقض بيطرفي از سوي او را مطرح و او را
در مظان نقض بيطرفي قرار ميدهد .پذيرش ايراد رد ِّدادرس ْبيطرفي دادرس

را تضمين يا كنترل ميكند .وجود برخي روابط و منافع ممكن است شائبة حمايت

دادرس از يك طرف دعوا را تقويت كند[ .]4:74دادرسي بيطرفانه فقط حفظ
بيطرفي در رسيدگي به دعوا در واقع و نفس امر نيست ،بلكه ظواهر بيطرفي كه

موجب برانگيخته شدن اعتماد عمومي به نظام دادگستري است ،نيز بايد رعايت

شود [» .]18:149دادگاه نهتنها بايد مستقل و بيطرف باشد ،بلكه بايد چنين نيز
به نظر برسد[».]25:148

اثر طبيعي همة موارد رد ّدادرس ْخروج دادرس از بيطرفي نيست ،بلكه نظر

قانونگذار اين بوده كه ظاهر مقام قضا را از هر گونه شائبة نقض بيطرفي بهدور
دارد .خروج از بيطرفي اثر قهري موارد رد ّدادرس نيست و چه بسا با توجه به تزكيه
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و تهذيب نفس ِدادرسان و تسلط آنان بر احساسات و اميال انساني و آموزشهاي
علمي و اخالقي آنان ،موارد رد ّدر عمل موجب نقض بيطرفي نشود.

مادة  46ق.آ.د.ا.ك .در مقام برشمردن موارد رد ّبرآمده است؛ هر چند در غير از

اين موارد ،وضعيتي كه موجب شائبة نقض بيطرفي شود ،وجود ندارد و خارج از اين
موارد ايراد رد ِّدادرس پذيرفته نيست .وانگهي ،به نظر ميرسد كه اثربخشي احتمالي

اين موارد در نقض بيطرفي يكسان نيست .در مواد  42و  50و  332ق.آ.د.ك .از موارد

رد ّدادستان و بازپرس سخن رفته بود ،ولي ق.آ.د.ا.ك .در مادة  46به رد ِّدادرس اكتفا
كرده است كه به نظر ميرسد ميتوان آن را به همة مقامهاي قضائي تسري داد.

 .4-3سلب صالحيت در موارد خاص

دادرس حوزة قضائي محل ارتكاب جرم
شخصيت برخي از متهمان موجب ميشود كه
ِ

براي رسيدگي صالحيت نداشته باشد و با دادن صالحيت شخصي به مرجع قضائي

ديگر ،از او سلب صالحيت شود .بنا بر اين ،به نظر ميرسد كه با توجه به احتمال
سوءاستفادة اشخاص يادشده از موقعيت شغلي خود در منطقه (براي نمونه ،استاندار
در استان متبوعة خود) و در نتيجه نقض استقالل و بيطرفي دادرس ،پرونده به مرجع

صالحيتداري كه متهم از نفوذ الزم در آن منطقه بهرمند نيست ،ارجاع ميشود تا

بدين وسيله به ويژگي بيطرفي در دادرسي آسيبي وارد نشود .بدين ترتيب ،ميتوان
يكي از مباني صالحيت شخصي را حفظ بيطرفي دانست .مستند بارز اين صالحيت

مادة ( )4ق.ا.د .و تبصرة مادة ( )8ق.ت.د.ع .است.16
 .5-3دودرجهاي بودن رسيدگي

كسوت قضا و تحصيالت علمي و آموزشهاي اخالقي دادرسان نهتنها آنان را از طبيعت
انساني و شمول اصل جواز خطاي انسان خارج نميكند ،بلكه مانعي استوار در راه خروج

 .16صالحيت شخصي به اعتبار سمت و وضعيت شخصي مرتكب تعيين و مشخص ميشود و استثنائي
است بر قواعد كلي صالحيت محلي [.]1:235
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دادرسان از مسير بيطرفي نيست و ممكن است دادرس با وجود تحصيالت علمي و

تهذيبنفس دچار خطا و اشتباه شده يا از آن باالتر در طول رسيدگي زمام بيطرفي را

از كف دهد .پذيرش رسيدگي دوباره به پرونده در مرجعي ديگر و نقض احتمالي حكم از
تجديدنظر بيعدالتي محقق در مرحلة بدوي را برطرف ميكند.
سوي مرجع
ْ

غيرقطعي بودن رأي دادگاه و امكان رسيدگي دوباره به پرونده كه موارد نقض بيطرفي

را دستكم براي دادرسان باالتر آشكار خواهد ساخت و رأي صادره را در معرض نقض
قرار ميدهد ،موجب ميشود كه دادرسان پايينتر رسيدگيكننده ــ از جمله ،با حفظ

بيطرفي ــ رأي خود را در معرض نقض و جايگاه خود را در معرض تزلزل قرار ندهند.

باالتر بهنوعي از نقض بيطرفي دادرس پيشين رفع
بنا بر اين ،رسيدگي دوباره در مرجع ْ
اثر كرده و بيطرفي در فرايند دادرسي را تأمين ميكند .هر چند بيم نقض بيطرفي از
سوي مرجع باالتر نيز ميرود ،نظام تعدد دادرس اين بيم را به حداقل ميرساند.

 .6-3نظام تعدد دادرس

وجود دادرسان متعدد موجب ميشود كه يك دادرس بهتنهايي مغلوب فكر و انديشة

شخصي خود نشده و بهويژه با توجه به اينكه در قلمرو دادرسيهاي كيفري داليل
هم برشمرده نشده است و دادرس اجباري به پذيرش داليل خاص و معين ندارد و در

اين رهگذر از آزادي انديشه و استدالل بهرهمند است ،مشاوره با همكاران ديگر به او

ن ترتيب ،اختيار
در تصميمگيري بينش ميبخشد و راه درست را نشان ميدهد .بدي 

ْ
داليل خط ِر اجتماعي و قضائي فراواني
فوقالعادة دادرس در تصميمگيري و ارزيابي
دارد و تعدد دادرسان اين قدرت را تعديل كرده و جلو بسياري از اعمال نفوذها را (كه

موجب نقض بيطرفي است) ميگيرد .زيرا ،اعمال نفوذ و تأثيرگذاري بر دادرس واحد

معمو ًال آسانتر از اعمال نفوذ و تأثيرگذاري بر هيأتي از دادرسان است [.]1:169

تعدد دادرس افزون بر اينكه موجب دقت در رسيدگي شده و میزان خطاي قضائي

را پايين ميآورد ،احتمال نقض بيطرفي از سوي دادرس ِرسيدگيكننده را به حداقل
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رسانده و ناخواسته هر يك را به شكل ابزاري براي كنترل قضائي ديگري درميآورد.

حتي دخالت وكيل دادگستري در پرونده يا قوت داليل هر يك از طرفها زمينة نقض

بيطرفي دادرس را تا اندازة بسياري منتفي ميكند.
 .7-3مستدل ،مستند و موجه بودن رأي

دادرس موظف است رأي خود را با آوردن مستند قانوني آن توجيه كند .دخالت آرمانها

و ارزشهاي دادرس در تصميم قضائي اين نگراني را ايجاد ميكند كه امنيت قضائي
از ميان برود و دادرس احساس كند كه ميتواند ب ه دلخواه خود رأي بدهد.

در دادرسي ،دو نتيجة مخالف به دادرس پيشنهاد ميشود و هر دو سوي دعوا

ميكوشند تا او را بهوجود حق خود و تجاوز ديگري قانع سازند و دادرس بايد تصميم

بگيرد .همين دوراهي زمينه را براي انحراف و خودكامگي فراهم ميكند .چهارچوبي

كه قوانين ماهوي و آيين دادرسي براي دادرسان معين كرده اند ،از امكان خودسري

او ميكاهد .دادرس بايد مباني قانوني استدالل خود را در رأي مشخص كند تا ديوان
عالي كشور (مرجع تجديدنظر) بتواند همسويي رأي را با قاعدة حقوقي (از جمله ،حفظ

بيطرفي) وارسي كند.

بر پاية اصل  166ق.ا .و نيز ابتداي مادة  214ق.آ.د.ا.ك ،.رأي دادرس بايد متكي

به دليل ،قانون و عقل سليم باشد .اين امر موجب ميشود كه دادرس از دخالت دادن
احساسات يا ارزشهاي مورد نظر خود در رأي صادره خودداري كند.

 .4ضمانتاجراي نقض بيطرفي از سوي دادرس

ن گونه كه پيشتر گفته شد ،نقض عمدي بيطرفي به بيطرفانه بودن دادرسي
هما 
و سرانجام عادالنه بودن آن آسيب ميرساند .نقض بيطرفي به شكل غيرعمدي

قابل تحقق نيست؛ وگرنه ،هر رفتار و گفتار دادرس كه به نفع يك طرف و به ضرر

طرف ديگر است ،ميتواند مصداق نقض بيطرفي باشد .بنا بر اين ،در بحث بيطرفي،

اشتباههاي دادرس و مسؤوليت مدني ناشي از آن سالبه به انتفاء موضوع است.
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مقاله

طبع كار قضائي چنان پرمخاطره و سنگين است كه هيچ دادرسي نميتواند خود

را مصون از خطا بداند .محافظهكارترين و دانشمندترين دادرسان نيز نميتوانند ادعا

كنند كه اشتباه نميكنند يا حتي كم اشتباه ميكنند .احاطه بر همة قوانين و تاريخ

قانونگذاري و دانستن روية قضائي و عرف و عادت و ابزارهاي دادرسي بسيار دشوار

دادرس
است و اجتهاد در امور حقوقي به بينش حقوقي و اجتماعي گستردهاي نياز دارد.
ْ
جاهلي است كه ميان دو دانا مينشيند و هميشه در معرض اشتباه است و تميز حق

از باطل دشوارترين كار اجتماعي است كه بشر ميشناسد .تراكم كار و كمبود دادرس

و فشارهاي گوناگون اخالقي و اقتصادي بر اين دشواري ميافزايد .مسائلي كه نزد
دادرس مطرح ميشوند ،گاه چنان باارزش و پراهميت اند كه حقوق ماهيانة سراسر

عمر او نيز نميتواند خسارتهاي ناشي از يك اشتباه را جبران كند .بنا بر اين ،اگر
قرار شود دادرس در گرو اشتباههاي قضائي خود باشد ،نه ميتواند چنين مسؤوليتي را
از نظر مالي تحمل كند و نه ديگر كسي جرأت پذيرفتن اين حرفه را در خود ميبيند.

اين است كه در روية قضائي ايران با وجود ترديدهايي كه در اين زمينه شده است،
دادرس را از نظر مسؤوليت مدني ناشي از خسارتهاي مالي قابل پيگرد نميدانند.

در قوانين كشورهاي ديگر نيز ،دادرس تنها از نظر تقصيرهاي عمدي قابل پيگرد

است .اين نتيجه را كه موافق با طبيعت اين شغل است ،بايد پذيرفت [ .]17:159به
نظر ميرسد كه با توجه به قاعدة الضرر و اطالق عنوان تقصير و مواد و مستندهاي

زير ،بايد تقصير ِموجب مسؤوليت را اعم از عمدي و غيرعمدي دانست.

بر پاية مادة  12ق.م.م» ،.كارمندان دولت و شهرداريها و مؤسسات وابسته به

آنها كه به مناسبت انجام وظيفه ،عمدا ًيا در نتيجة بياحتياطي خساراتي به اشخاص
وارد نمايند شخصا ًمسؤول جبران خسارات وارده ميباشند .ولي هر گاه خسارت

وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و مؤسسات مزبور
باشد ،در اين صورت جبران خسارت بر عهدة اداره يا مؤسسة مربوطه است .ولي در
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مورد اعمال حاكميت دولت ،هر گاه اقداماتي كه برحسب ضرورت براي تأمين منابع
اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود ،دولت مجبور به پرداخت
خسارت نخواهد بود».

از سوي ديگر ،اصل  171ق.ا .در مورد ضررهاي مادي يا معنوي ناشي از تقصير و

اشتباه دادرس 17مقرر ميدارد« :هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم
يا در تطبيق حكم به مورد خاص ،ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد ،در صورت

تقصير ،مقصر طبق موازين اسالمي ضامن است و در هر حال از متهم اعادة حيثيت
ميشود» .هر چند انجام دادرسي و حقگذاري دولت را بايد در شمار اعمال حاكميت و
به منظور تأمين منافع اجتماعي دانست ،اين امر مانع از اين نيست كه دادرس را در قبال

نقض عمدی بيطرفي و ضرر و زيانهاي مادي و معنوي آن مسؤول نشناسيم .بيگمان،

بايد دادرس را در قبال رفتارهاي تبعيضآميز خود كه به قصد انتقامجويي يا پيجويي
هدفهاي شخصي يا تأمين منفعت طرف ديگر صورت ميگيرد ،نهتنها از لحاظ حقوقي
بلكه از لحاظ كيفري نيز مسؤول شناخت.

افزون بر مادة  11ق.م.م .كه با تغيير عبارت كارمندان دولت به تابعان همة قوانين

استخدامي (از جمله ،استخدام قضات) شامل دادرسان ميشود و آنان را از لحاظ مدني

مسؤول جبران خسارتهاي عمدي (و غيرعمدي) خود ميداند ،مادة  605ق.م.ا .به
طور مشخص در مورد قضاوت مغرضانه و برخالف حق دادرسان كه مصداق بارز آن

نقض بيطرفي است ،مقرر داشته است« :هر يك از مأمورين ادارات و مؤسسات مذكور

در مادة ( 598از جمله ،دارندگان پايههاي قضائي) از روي غرضورزي و برخالف حق

دربارة يكي از طرفين اظهار يا اقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي
تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد».

 . 17تقصير عبارت است از تجاوز و ّ
تخطي عمدي از وظيفهاي كه قوانين و مقررات براي فرد موظف
مقرر داشته اند و اشتباه وقتي است كه دادرس بدون قصد و نيت و به داليل ديگر در عمل موجب
ضرر و زيان بشود [.]21:79
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مقاله

با توجه به مفاد اين ماده ،به نظر ميرسد كه اين ماده به طور خاص ضمانتاجراي

حقوقي و كيفري رفتار دادرسان را كه مرتكب نقض بيطرفي شده اند ،تعيين كرده

است .براي تعيين مسؤوليت كيفري و مدني چنين دادرساني ،در كنار اصل  171ق.ا.

بايد به اين ماده بهمنزلة حكم خاص مراجعه كرد .بديهي است كه اظهارنظر يا اقدام

خالف حق و مغرضان ْه نتيجه و اثر طبيعي خروج دادرس از بيطرفي است و منظور

از طرفها در ماده ،همان طرفهاي دعوا ست .البته ،اين ماده از اين جهت كه همة
كاركنان دولت را دربرميگيرد ،عموميت دارد.

ت .بيطرفي اعضاء هيأت منصفه

فلسفة تأسيس هيأت منصف ْه بازتاب افكار عمومي در رأي دادگاه و فرايند دادرسي
است .تأمين انتظارات عمومي از رهگذر حضور يا دخالت نمايندگان افكار عمومي در

مرحلههاي دادرسي و صدور حكم صورت ميگيرد و حضور يا دخالت هيأت منصفه
موجبات رضايت عمومي را از روند دادرسي و نتيجة آن فراهم ميكند.

صرفنظر از نظرهاي موافق و مخالف دخالت هيأت منصفه در فرايند پيچيدة

دادرسي كيفري و انطباق يا عدم انطباق آن با نظام دادرسي اسالمي ،امروزه در ايران

مانند بسياري از كشورها بهتصريح اصل  168ق.ا .و مادة  1قانون هيأت منصفه مصوب

 1382/12/24حضور هيأت منصفه در جرمهاي سياسي و مطبوعاتي پذيرفته شده

است .هر چند بهموجب مادة  13اين قانون و مادة  33آييننامة اجرائي آن مصوب
 1383/4/24نقش هيأت منصفه نظارتي و كارشناسي است بيآنكه تعيينكننده و

ض بيطرفي از سوي آنان را در فرايند دادرسي
براي دادرس الزامآور باشد ،نميتوان نق 

بيتأثير دانست.

 .1ابزارهاي تأمينکنندة بيطرفي اعضاء هيأت منصفه

انتخاب اعضاء هيأت منصفه از ميان قشرها و صنفهاي مختلف مردم به قيد قرعه
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انجام ميشود (مادة  3قانون هيأت منصفه) و پس از انتخاب با قيد سوگند در برابر

قرآن كريم ،به خداوند متعال سوگند ياد ميكنند كه گرايشهاي شخصي يا گروهي
را در نظر نگرفته و با رعايت صداقت ،تقوا و امانتداري ،در راه احقاق حق و ابطال

باطل انجام وظيفه كنند (مواد  10قانون يادشده و  22آييننامة اجرائي آن).

رد صالحيت اعضاء هيأت منصفه مانند رد صالحيت دادرسان است (مواد 11

قانون و  31آييننامه.)18

 .2ضمانتاجراي نقض بيطرفي از سوي اعضاء هيأت منصفه

در حالي كه مواد  1قانون و  31آييننامة اجرائي فقط موارد ر ّد صالحيت اعضاء هيأت

منصفه را مانند موارد ر ّد دادرسان دانسته ،در مورد ضمانتاجراي آن در اينباره كه
آيا اين مورد از موارد نقض رأي است يا خير ،ساكت است .بديهي است كه با توجه

به نقش نظارتي و نه تعيينكنندة هيأت منصفه و اينكه مطابق مواد  13قانون و 33

اجرائي دادرس مكلف به پيروي از نظر هيأت منصفه نيست ،چهبسا با پيروي
آييننامة
ْ
نكردن از نظر آنان ،نقض بيطرفي از سوي آنان از سوي دادرس كنترل شود .شمول
قوانين ناظر به دادرسان يا احكام قضائي آنان بر اعضاء غيرقضائي هيأت منصفه يا

نظر غيرقضائي و غيرالزامآور آنان نيز مستلزم تصريح قانوني است و چهبسا قياس
دادرسان با اعضاء هيأت منصفه معالفارق باشد.

از سوي ديگر ،تحميل مسؤوليت كيفري بر آنان به علت نقض بيطرفي با

توجه به عدم تصريح قانوني بهويژه در مواد  588و  605ق.م.ا .و لزوم رعايت اصل
قانوني بودن جرم و مجازات ،با مشكل قانوني روبهرو ست .بدين ترتيب ،نقض

بيطرفي از سوي آنان ضمانتاجراي انتظامي يا كيفري ندارد و با توجه به نقض
 .18الزم به ذكر است كه مادة قانون  1382شرط اشتهار به امانت ،صداقت و حسن شهرت را كه تا اندازهاي
تضمينكنندة بيطرفي در رفتار و گفتار اعضاء هيأت منصفه بود (و نيز شرط صالحيت علمي و آشنايي با مسائل
فرهنگي و مطبوعاتي) را كه در مادة  37اصالحي ق.مط .ذكر شده بود ،جزء شرايط اعضاء هيأت منصفه ذكر
نكرده است.
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مقاله

نظارتي و غيرمستقيم آنان در صدور حكم ،تحميل مسؤوليت مدني بر آنان نيز

خالي از اشكال نيست.

ث .بيطرفي اشخاص دخيل در پرونده

19

منظور از اشخاص دخيل در پرونده اشخاصي اند كه با اظهار يا اقدام خود در فرايند

دادرسي يا صدور حكم مؤثر بوده يا ميتوانند مؤثر باشند .اين اشخاص عبارت اند از

گواهان و مطلعان ،كارشناسان ،ضابطان دادگستري ،وكيالن دادگستري و مترجمان.

بديهي است كه بيطرفي اين افراد با توجه به نقشي كه در پرونده دارند ،در تأمين

بيطرفي دادرس مؤثر است و چهبسا نقض بيطرفي از سوي آنان دادرسي را از مسير
بيطرفي خارج كند .البته ،با توجه به اينكه اقدام يا اظهار آنان براي دادرس تكليف

ايجاد نكرده و دادرس ملزم به پيروي از نظر آنان نيست ،نقض بيطرفي از سوي آنان
الزام ًا موجب خروج دادرس از مسير بيطرفي نيست .ولي ،در عمل با توجه به نقش

درخور توجهي كه اين افراد در پروندههاي كيفري دارند و اينكه بر پاية روية قضائي

اصو ًال تأثيرگذار يا تعيينكننده اند ،نبايد نقش بيطرفي آنان را در تأمين دادرسي

 .19اين عنوان برگرفته از بند الف مادة  46ق.آ.د.ا.ك .است و عنواني جامع به نظر ميرسد .زيرا ،همة افرادي را كه
وارد پرونده شده بي آنكه جزء طرفهاي دعوا باشند ،دربرميگيرد .اين در حالي است كه در برخي از كتابها،
از وكيل دادگستري و كارشناس رسمي دادگستري از وابستگان دادگستري ياد شده است [ .]13:120البته ،ادارة
حقوقي قوة قضائيه طي نظرية شمارة  7/1402مورخ « 1379/6/7اشخاص دخيل در پرونده» را كساني ميداند
كه در امر جزايي به عنوان شريك يا معاون دخالت دارند و تصريح ميكند كه اين اشخاص وكيالن و طرفهاي
دعوا و ساير اشخاصي را كه در امر جزايي يعني در موضوع جزايي مورد رسيدگي دخالت ندارند ولي در دادرسي
دخالت دارند ،دربرنميگيرد (به نقل از :مجموعة آيين دادرسي كيفري؛ جلد اول ،معاونت پژوهش ،تدوين و تنقيح
قوانين و مقررات رياست جمهوري ،چاپ سوم ،بهار  ،1381ص  .)57توجه سطحي به بند الف مادة  46پيشگفته
نادرستي نظر ادارة مزبور را روشن ميسازد .اين بند يكي از موارد ر ّد دادرس را چنين بيان ميكند« :الف ـ وجود
قرابت نسبي يا سببي تا درجة سوم از هر طبقه بين دادرس يا قاضي تحقيق با يكي از طرفين دعوا يا اشخاصي
كه در امر جزايي دخالت دارند» .در ر ّد اين نظريه بايد گفت كه ( )1از آنجا كه در كنار طرفهاي دعوا از اين
اشخاص ياد شده و با حرف «ياء» از آن جدا شده ،اين اشخاص افرادي بهجز طرفهاي دعوا بوده و در پرونده
دربارة حق آنان تعيين تكليف نميشود و ( )2شريك و معاون جرم كه در مورد حقشان تصميمگيري ميشود،
جزء طرفهاي دعوا به حساب ميآيند.
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بيطرفانه و سرانجام دادرسي عادالنه ناديده گرفت.
 .1بيطرفي گواهان و مطلعان

اگر بنا باشد كه دادرس به گواهي هر فردي ترتيب اثر بدهد ،نقض غرض است و

نهتنها حل اختالف صورت نگرفته و حق افراد از سوي دادگاهها حفظ نميشود ،بلكه

دشمنيها بيشتر شده و دادگاهها بيشتر سبب تضييع حقهاي ديگران ميشوند

[ .]10:121از جمله شرايطي كه ضامن شايستگي معنوي و راستگويي گواه يا مطلع

است ،بيطرفي او ست و از آنجا كه معموال ًاظهارات گواه يا مطلع در تصميم دادگاه

نقشي تعيينكننده دارد ،قانونگذار از يك سو با پيشبينيابزارهاي الزم در حفظ اين
بيطرفي كوشيده و از سوي ديگر ،با تعيين ضمانتاجراي حقوقي و كيفري ،در برابر
خروج گواه يا مطلع از جادة بيطرفي واكنش نشان ميدهد.

هر چند روية قضائي موجود ظاهرا ًبه استناد ق.آ.د.ك .افراد فاقد يك يا چند شرط

از شرايط قانون گواهي را »مطلع« دانسته و اظهارات آنان را بدون اداي سوگند

ميپذيرد ،بر پاية مادة  308ق.آ.د.ا.ك ،.قانون  1290در مورد دادگاههاي عمومي

كيفري و دادگاه انقالب و كيفري استان مجرا نبوده و اين روية قضائي با مواد153

و  156ق.آ.د.ا.ك .كه مطلع را همانند گواه ملزم به اداي سوگند و داراي شرايط گواه
و پيرو نظام دادرسي واحد دانسته است ،مغايرت دارد.

 .1-1ابزارهاي تأمينكنندة بيطرفي گواهان و مطلعان

صرفنظر از روية قضائي موجود كه بر خالف قانون سال  1378مطلع را ملزم به اداي

سوگند نميداند ،اصو ًال باورهاي ديني و ترس از عذاب آنجهاني موجب ميشود كه

اداي سوگند در مقام اداي گواهي مانع از خروج گواه يا مطلع از مسير بيطرفي شود.

زيرا ،سوگند با راستگفتاري و بيان كامل حقايق با حفظ بيطرفي مالزمه دارد و

خروج از بيطرفي مستلزم نقض اين سوگند است.

وجود شرايط قانوني در گواه يا مطلع نيز بيطرفي او را تضمين ميكند (صرفنظر
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از اينكه در عمل در احراز اين شرايط دقت الزم نميشود) .اين شرايط جنبة ايجابي يا
سلبي دارند كه در مادة  155قانون سال  1378تصريح شده اند .بهويژه ،شرط عدم وجود

انتفاع شخصي براي گواه يا وجود دشمني ميان او با طرفهاي دعوا (يا يكي از آنان)

براي حفظ بيطرفي گواه و رفع زمينة خروج او از مسير بيطرفي است .البته ،همانند

اثرقهري نبو ِد اين شرايط خروج گواه از بيطرفي نيست؛ ولي از آنجا كه
موارد ر ِّد دادرس،
ِ
دادرسي بايد هم واقع ًا و هم ظاهراً بيطرف باشد و نبود اين شرايط دادرسي را طرفدارانه

جلوه ميدهد ،براي حفظ ظاهر دادرسي نيز وجود اين شرايط الزامي است.
 .2-1ضمانتاجراي نقض بيطرفي گواهان و مطلعان

گواه يا مطلع با درو ِغ خود از بيطرفي خارج شده و افزون بر اينكه به گواهي او ترتيب

اثر داده نميشود ،از باب تسبيب در ورود خسارت داراي مسؤوليت مدني است و بر

پاية مادة  650ق.م.ا ،20.گواهي دروغ او جرم محسوب ميشود.

هر چند اين ماده از گواهي دروغ در «دادگاه» سخن ميگويد ،با توجه به پيشينة

اين ماده بهويژه در قانون مجازات عمومي و نيز تفسير در جهت احراز نظر قانونگذار
كه همانا تأمين دادرسي عادالنه و بيطرفانه است و اينكه دادگاه و دادسرا از اين جهت

تفاوتي نداشته و تأمين بيطرفي اختصاص به مرحلة رسيدگي ندارد ،كلمة دادگاه را

بايد به «مرجع قضائي» تسري داد؛ هر چند ممكن است گفته شود كه قانونگذار در

وضع اين ماده به پيروي از فقه كه گواهي را نزد دادرس صادركنندة رأي داراي اثر
ميداند ،عمل كرده است.

 .2بيطرفي كارشناسان

رجوع به كارشناس هنگامي در دادرسي پيش ميآيد كه رسيدگي و اظهارنظر در دعوا
 . 20هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت بدهد به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يا به
يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
تبصره :مجازات مذكور در اين ماده عالوه بر مجازاتي است كه در باب حدود و قصاص و ديات براي شهادت
دروغ ذكر گرديده است.
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مستلزم تشخيص امري باشد كه نياز به اظهارنظر فني دارد؛ يعني ،اطالعات مخصوص
در فن معيني الزم باشد.

كارشناس به مناسبت تخصص ،علم ،فن و اطالعات خود ميتواند به صدور حكم

مقرون به واقع كمك كند .او در كار قضا دخالت نميكند و الزم نيست كه به اصول

دادرسي و علم حقوق وارد باشد .وي نظر فني ،كارشناسي و علمي ميدهد و دادرس

از اين نظر استفاده ميكند .هر چه دعواها پيچيدهتر باشند ،نياز به كارشناسي بيشتر
است و با گسترش علوم ،صدها رشتة كارشناسي پيدا شده است [.]19:237

تعيين كارشناس بر پاية قرار كارشناسي از سوي مرجع قضائي صورت ميگيرد.

اين قرار ميتواند به درخواست هر يك از طرفهاي دعوا يا رأس ًا از سوي دادگاه صادر

شود .ولي ،دادگاه در برابر درخواست كارشناسي ،در صورتي كه كارشناسي را الزم
نداند ،تكليفي به پذيرش آن ندارد .طبيعي است كه اگر كارشناس را طرفهاي دعوا

برگزينند ،براي آنكه كارشناس مزبور در مظان نقض بيطرفي به نفع طرفي كه او را
برگزيده است قرار نگيرد ،بايد مورد توافق طرفها باشد؛ يعني ،طرفهاي دعوا بايد با

تراضي او را تعيين كنند .اصوال ًاينكه گفته ميشود دادگاه كارشناس را از ميان افراد
»مورد وثوق« برميگزيند ،بيانگر اهميت قضية بيطرفي است.

در مقررات مربوط به كارشناسي از جمله در قانون راجع به كارشناسان مصوب1317/11/ 23

و اليحة قانوني مربوط به استقالل كانون كارشناسان رسمي مصوب 1358 /8 / 1شوراي

انقالب ،ابزارهايي براي حفظ بيطرفي كارشناس پيشبيني شده است.

بر پاية مادة ) (5قانون سال  1317و مادة  11اليحة قانوني سال  ،1358كارشناسان

رسمي بايد هنگام گرفتن پروانة كارشناسي سوگند ياد كنند كه در همة اموري كه براي

كارشناسي به آنان ارجاع ميشود ،خدا را ناظر دانسته و به راستي و درستي باور خود

اظهار كنند و نظر خصوصي را در آن دخالت نداده ،همة نظر خود را نسبت به اموري

كه به ايشان مراجعه شده است ،اظهار كرده و هيچ چيز را پنهان نكنند و بر خالف
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واقع چيزي نگويند .فحواي متن سوگندنامة كارشناسان به گونهاي است كه عدم خروج
آنان از بيطرفي را تضمين ميكند؛ به گونهاي كه ،نقض بيطرفي نقض سوگند را در

پي دارد و حداقل ضمانتاجراي نقض سوگند نيز مجازات آنجهاني است.

بر پاية مادة  13قانون سال  1317و مادة  12اليحة قانوني سال  1358در صورت

وجود جهات ر ّد ،كارشناس مكلف است مسأله را به آن مقام اظهار دارد و هر گاه
كارشناس بهشخصه آن را اعالم نكند و در امر كارشناسي اظهارنظر كند ،متخلف

است و به مجازات انتظامي محكوم ميشود .اين جهات رد ّهمان اند كه در مادة91

ق.آ.د.ا.م .ذكر شده اند.21

مادة  261ق.آ.د.ا.م .از موارد ر ّد كارشناس بهمنزلة موارد معذور بودن كارشناس

ياد كرده و اعالم داشته كه موارد معذور بودن كارشناس همان موارد معذور بودن

دادرس است.

بر پاية مادة  29اليحة قانوني سال « ،1358كارشناساني كه مستخدم شاغل

دولت يا مؤسسات وابسته به دولت هستند ،نميتوانند در دعاوي و اموري كه مربوط

به وزارتخانهها يا ادارهها يا مؤسسه متبوع آنها ست به عنوان كارشناس مداخله و

اظهارنظر كنند .مگر اينكه در آن رشته كارشناس رسمي ديگري وجود نداشته باشد
يا آنكه كارمند مذكور طبق مقررات مربوط به آن سازمان ،قانون ًا ملزم به اظهارنظر

باشد .دادگاهها و دادسراها و ادارات دادگستري و ثبت نميتوانند امر كارشناسي را

به كارشناساني كه كارمند شاغل قضائي يا اداري دادگستري يا ثبت هستند ،ارجاع

دهند مگر اينكه در آن رشته جز قاضي و يا كارمند شاغل ،كارشناس ديگري وجود
نداشته باشد».

اغلب كارشناسان دادگستري از سوي دادگاه به قيد قرعه برگزيده ميشوند و از

 . 21در حالي كه مادة  91مزبور از رابطه با «اصحاب دعوي» سخن ميگويد ،مادة  46ق.آ.د.ا.ك .با
دامنة گستردهتري از موارد ر ّد سخن گفته و وجود رابطة خاص با يكي از طرفها يا «اشخاص دخيل
در پرونده» را موجب ر ّد دانسته است.
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آنجا كه معمو ًال در رشتههاي مختلف متعدد اند ،براي آنكه بيطرفي دادرس در تعيين

آنان از يك سو و بيطرفي آنان در اظهارنظر كارشناسي از سوي ديگر به پرسش

كشانده نشود ،به قيد قرعه برگزيده ميشوند .براي نمونه ،بر پاية روية قضائي كنوني،

براي گزينش يك نفر كارشناس ،چند نفر كارشناس تعيين و يكي از آنان با قيد قرعه

برگزيده ميشود .اگر دادرس بتواند هر يك از كارشناسان رشتة خاص را به تشخيص

خود برگزيند ،بيطرفي وي و نيز بيطرفي كارشناس به پرسش كشانده ميشود.
سازوكار قرعه به شرط اينكه به شكل واقعي صورت گيرد ،ابزار خوبي براي حفظ

كارشناس
بيطرفي است .اگر هم دادرس در تعيين كارشناس مورد نظر خود و هم
ِ
منتخب در اظهارنظر بيغرض باشند ،دستكم ويژگي بيطرفي را از چهرة نظام

دادرسي ميزدايد.

براي نقض بيطرفي كارشناس ،ضمانتاجراي حقوقي و كيفري پيشبيني شده

كارشناس ضامن خسارت ناشي از
صراحت مادة  267ق.آ.د.ا.م.
است .افزون بر اينكه به
ِ
ْ

تخلف خود (از جمله ،بيطرفي) است و بايد در صورتي كه تخلف وي سبب اصلي در

ايجاد خسارت به متضرر باشد جبران خسارت كند ،در قانون مجازات اسالمي و قوانين

مربوط به كارشناسي به شرح زير نقض بيطرفي مستوجب پيگرد كيفري اند.

بر پاية مادة  588ق.م.ا« ،.هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اينكه

توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين ،چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به

نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال

يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان

مجازات مؤدي ب ه نفع دولت ضبط خواهند شد» .افزون بر اين ماده كه ظاهراً نقض

بيطرفي را بهشرط گرفتن وجه يا مال جرم ميداند ،مقررات خاص كارشناسي نيز

ناظر بر نمودهاي بيطرفي است.

بر پاية مادة  28قانون سال  ،1317هر گاه كارشناس ضمن اظهار عقيده بر خالف
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مقاله

واقع چيزي بنويسد ،جاعل در اسناد رسمي است و اگر در اظهار عقيدة كتبي يا زباني خود
حسب مورد دربارة امر جنحه يا حقوقي يا دربارة امر جنائي همة واقعيتها را ذكر نكند
يا بر خالف واقع چيزي ذكر كرده باشد ،مستوجب زندان تأديبي است و اين مجازاتها

در صورتي اعمال ميشوند كه عمل آنان مشمول مجازاتهاي شديدتري نباشد .اگر

گزارش خالف واقع آنان در حكم دادگاه مؤثر واقع شده باشد ،مجازات آنان تشديد

ميشود .مفاد اين ماده نسبت به كارشناسان غيررسمي نيز رعايت خواهد شد.
 .3بيطرفي ضابطان دادگستري

نظر به اينكه كشف جرم ،شناسايي و دستگيري و پيگرد متهمان و احراز دليل
مستلزم اقدامهاي قضائي گستردهاي است و انجام همة اين اقدامها از عهدة دادرس

خارج است يا اينكه گاهي طبيعت جرم و اوضاع و احوال خاص ارتكاب آن مستلزم
سرعت در شناخت و دستگيري متهم است و در هر زمان و مكاني فرصتي براي
دخالت فوري مقام قضائي فراهم نيست ،قوانين كشورهاي مختلف با عنوانهاي

مختلف عدهاي افراد كارآزموده و باتجربه را در كنار مقام قضائي گمارده تا از يك سو

در شرايط خاص بتوانند بدون اجازة مقام قضائي اقدامهاي الزم را براي كشف جرم
و شناسايي و دستگيري متهم انجام داده و مراتب را به وي گزارش كنند و از سوي

ديگر ،بهمثابة دستيار مقام قضائي دستورهاي قضائي صادرشده را اجرا كنند .بديهي

است كه چون اقدامها و گزارشهاي اين افراد كه در ايران از آنان با عنوان ضابطان

دادگستري ياد ميشود ،در رأي صادره نقش تعيينكننده دارد ،بيطرفي آنان در انجام
اقدامها و تنظيم گزارشها جزء مؤلفههاي بيطرفي در نظام دادرسي كيفري است.

برابر مادة  15ق.آ.د.ا.ك ،.ضابطان دادگستري مأموراني اند كه تحت نظارت و

تعليمات مقام قضائي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و داليل جرم

و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابالغ اوراق و اجراي تصميمهاي قضائي

بر پاية قانون اقدام ميكنند .از جملة ضابطان دادگستري ميتوان به نيروي انتظامي
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جمهوري اسالمي ايران اشاره كرد .اين ضابطان بر پاية مادة  16قانون پيشگفته

مكلف اند كه دستور مقام قضائي را اجرا كنند .برابر مادة  20آن قانون ،ضابط بايد
در اسرع وقت و در مدتي كه مقام قضائي تعيين ميكند ،نسبت به انجام دستورها و

تكميل پرونده اقدام كند .به موجب مادة  41قانون مزبور« ،دادرسان و قضات تحقيق

[مقامات تحقيق] بر تحقيقات و اقدامات ضابطين دادگستري نظارت دارند و چنانچه

تكميل تحقيقات و اقدامات انجام شده را ضروري بدانند تصميم مقتضي اتخاذ
مينمايند» .بر پاية مادة  42اين قانون ،ضابطان بايد دستورهاي دادرسان و دادرسان

تحقيق (مقامهاي تحقيق) را فوري به موقع اجرا گذارند.

مادة ( )8قانون نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران مصوب  1369/4/27از باب

تمثيل وظايفي را كه بر پاية قانون بهمنزلة ضابط قوة قضائيه بر عهدة نيروي انتظامي

است ،برميشمارد كه از جملة آن موارد يادشده در مادة  15ق.آ.د.ا.ك .است.

با توجه به اينكه مادة  17ق.آ.د.ا.ك .ــ همانند مادة  19ق.آ.د.ك .ــ مقرر ميدارد كه

«رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه بعنوان ضابط بعهده دارند با

رئيس حوزه قضائي (دادستان) است» ،در مورد بيطرفي ضابطان در انجام تحقيقات ايجاد

شك ميشود .زيرا ،نميتوان از يك سو با توجه به مواد پيشگفته ــ از جمله ،مواد  41و
 42ــ ضابطان را در تحقيقاتي كه انجام ميدهند ،زير نظارت مقام تحقيق (بهويژه

بازپرس) دانست و از سوي ديگر ،بر پاية مادة  17آنان را زير نظارت دادستان كه جزء

طرفهاي دعوا بوده و بيطرف نيست ،دانست.

بديهي است كه مادة  17را با توجه به قيد «از حيث وظايفي كه بعنوان ضابط

بعهده دارند» نميتوان ناظر به امور غيرقضائي دانست .ولي ،به نظر ميرسد كه بتوان
آن را به اموري محدود كرد كه دادستان (نه بازپرس) به ضابطان ارجاع كرده باشد؛

هر چند دخالت خود دادستان در امر تحقيقات از مدتها پيش اشكال اساسي داشته

و دارد .بدين صورت ،ميان مادة  17با ساير موارد پيشگفته تعارضي پيش نيامده و با
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داليل له و عليه متهم ،ضابطان
توجه به اصل بودن بيطرفي در تحقيقات و گردآوري
ِ

نيز همانند مقام تحقيق (بازپرس) بيطرف انگاشته ميشوند.22
 .4بيطرفي وكيالن دادگستري

وظيفة وكيل مدافع حمايت بيباكانه از منافع موكل خود با استفاده از همة ابزار درست
و قانوني است .وكيل از هر نكتة حقوقي به نفع متهم استفاده كند و به متهم از لحاظ

فني مشورت دهد تا مسير دفاع خود را مشخص كند .به همين دليل ،نقش وكيل

مدافع ناگزير طرفدارانه است [.]23: 69

همچنانكه طرفهاي دعوا حق دارند طرفدارانه و جانبدارانه از حق خود دفاع

كرده يا ادعاي خود را ثابت كنند ،وكيالن آنان كه در حكم طرف دعوا به حساب

ميآيند ،نيز حق دارند كه بر پاية تشخيص خود از قانون و برابر سوگندي كه ياد

كرده اند ،از حقها و ادعاهاي موكالن خود دفاع كنند .در مورد وكيالن برگزيدة

طرفهاي دعوا ،با توجه به گزينشي بودن آنان از سوي موكل و قابليت عزلشان،

هر چند بحث نقض بيطرفي از سوي آنان نسبت به وكيل تسخيري كه برگزيدة

موكل نيست اهميت كمتري دارد ،براي اينكه ظواهر اقدامهاي آنان خالي از شائبة
نقض بيطرفي از سوي ديگران بهويژه دادرس باشد و ويژگي بيطرفانه بودن

دادرسي كام ً
ال حفظ شود ،از يك سو قانونگذار بر پاية مادة  40قانون وكالت مصوب

 1315/11/25مقرر داشته كه «وكال نميتوانند نسبت به موضوعي كه قب ً
ال بواسطه
سمت قضائي يا حكميت در آن اظهار عقيده كتبي نموده اند قبول وكالت كنند»

و از سوي ديگر بر پاية مادة  12اليحة قانوني استقالل كانون وكالي دادگستري

مصوب  1333/12/5مقرر شده است كه «در صورتي كه وكيل دادگستري يا زوجه

او با دادرس يا دادستان يا داديار و يا بازپرس قرابت نسبي و يا سببي تا درجه سوم
 . 22فرض بيگناهي اقتضاء ميكند كه مقام تحقيق از حقوقدانان حرفهاي تركيب يافته باشد و به لحاظ ساختاري
نسبت به دادگاه و اثرپذيري از حكومت مستقل باشد و بتواند تحقيقات خود را به شيوة عيني انجام دهد تا به
مقصر بودن مظنون متقاعد شود[.]27:66
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از طبقه دوم را داشته باشد؛ مستقيم يا با واسطه از قبول وكالت در آن دادگاه يا نزد

آن دادستان يا داديار يا بازپرسي ممنوع است» تا شائبة نقض بيطرفي از سوي

مقامهاي قضائي مزبور به نفع وكيل وجود نداشته باشد .زيرا ،اين روابط ممكن

دادرس دادرس را از بيطرفي خارج يا شائبة آن را ايجاد و به ظاهر
است همانند ر ّد
ْ
دادرسي بيطرفانه آسيب برساند.

در مورد وكيل تسخيري ،با توجه به اينكه وي براي متهم و از سوي مرجع

قضائي تعيين ميشود و برگزيدة خود متهم نيست ،مادة  187ق.آ.د.ا.ك .به ذكر

مواردي كه وي قابل تغيير (قابل ر ّد) است پرداخته و خارج از اين موارد كه تقريب ًا

همان موارد ر ّد دادرس يادشده در مادة  46همان قانون اند ،آن را غير قابل تغيير
(غير قابل رد) ميداند .البته ،اين ايراد به مادة  187وارد است كه نقش وكيل

تسخيري را در فرايند دادرسي مانند دادرس دانسته است (هر چند وكيل تسخيري

نه جزء طرفهاي دعوا بلكه در حكم طرف دعوا ست) .در صورتي كه ،اظهارات
و دفاعيات وكيل تسخيري مانند هر طرف دعوا در صورتي تعيينكننده و مؤثر

است كه مورد پذيرش دادستان باشد و طبيعي است كه غرضورزي احتمالي وي
را دادرس ميتواند كنترل يا خنثي كند.

 .5بيطرفي مترجمان

با گسترش روابط ميان كشورهاي داراي زبانهاي متفاوت و تجارت خارجي در روابط
پيچيدة بازرگاني ميان مردم و شركتها ،در محاكمهها به اسنادي استناد ميشود كه

به زباني جز زبان فارسي تنظيم يافته اند .اين در حالي است كه از يك سو بر پاية

اصل پانزدهم ق.ا .اسناد و مكاتبهها بايد به زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران

يعني خط و زبان فارسي باشد و از سوي ديگر ،بر پاية مواد  51و  58ق.آ.د.ا.م ،.اوراق

قضائي مانند دادخواست بايد به زبان فارسي باشد و اسناد مورد استناد در دادگاه بايد

ترجمة گواهيشده داشته باشند.
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هر گاه يكي از طرفهاي دعوا يا اشخاص دخيل در پرونده زبان فارسي ندانند،

اظهارات آنان را مترجم رسمي ترجمه خواهد كرد .مادة  203ق.آ.د.ا.ك .براي كنترل
بيطرفي مترجم ،وي را قابل رد شناخته و مقرر ميدارد« :متهم و مدعي خصوصي

ميتوانند مترجم را رد نمايند ولي رد مترجم بايد مدلل باشد ،رد يا قبول مترجم به
نظر دادگاه است و نظر دادگاه قطعي ميباشد ،موارد رد مترجم همان جهات عدم

پذيرش شاهد است» .23اين ماده صرفنظر از اينكه ر ّد مترجم را «اختياري» و از

سوي متهم و مدعي خصوصي ممكن دانسته ،مترجم را مشمول موارد ر ّد دادرس

يا كارشناس ندانسته و با قياس مترجم با گواه ،موارد ر ّد او را همان موارد جرح

گواه اعالم كرده است .به هر حال ،براي تضمين يا كنترل بيطرفي مترجم ،در بند
ز مادة  3اصالحي قانون راجع به ترجمة اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي

مصوب  1376/4/29از شرايط درخواستكنندگان پروانة مترجمي ،مورد وثوق و
اعتماد بودن دادرس اعالم شده و بر پاية مادة  11آييننامة اجرايي اصالح مادة

( )3مزبور ،مترجمان در زمان دريافت پروانه بايد به خداوند متعال سوگند ياد كنند
كه در امر ترجمه ،قلم و زبان خود را جز به راستي و حقيقت به كار نبرده و در

سمت مترجمي رازدار و امين باشند و برابر مادة  46آييننامة اجرايي مزبور ،مترجم

رسمي بايد ضمن رعايت امانت ،همة اظهارات و مندرجات اسناد و مدارك و اوراق

را كه براي ترجمه به او داده ميشود ،جزء به جزء و كلمه به كلمه به گونهاي كه
به لحاظ مضمون و مفهوم كام ً
ال با اصل برابر باشد ،ترجمه كند و حق ندارد كه

چيزي را حذف كرده يا بيفزايد .ضمانتاجراي تخلف مترجم از ضوابط قانوني و

سوء رفتار يا اخالق وي به شرح مواد  51و  52آييننامة پيشگفته حسب مورد

پيگرد انتظامي يا كيفري است.

 . 23مادة  2قانون تشكيل محاكم جنائي مصوب  1337/5/1مقرر ميداشت« :متهم و دادستان و مدعي
خصوصي ميتوانند مترجم را رد كنند ولي رد مترجم بايد مدلل باشد .رد يا قبول مترجم به نظر دادگاه
است و نظر دادگاه قطعي ميباشد».
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نتيجهگيري

حفظ مطلق بيطرفي قانونگذارانه و قضائي از سوي دستاندركاران قضا را بايد كمال
مطلوب و در حد آرمان انگاشت .نظام سياسي و اجتماعي و فرهنگي كشور و شيوة

زندگي اجتماعي و تاريخ و جغرافياي مرد ْم در وضع مقررات جزايي به معناي اعم و

مقررات دادرسي به معناي اخص و تعيين حقهاي دادرسي طرفهاي دعوا از سوي

قانونگذار از يك سو و تفسير و اجراي قانون و نيز در رسيدگي و صدور حكم از سوي

دادرسان از سوي ديگر نقش مؤثر دارد.

ن گونه كه دشوار به نظر ميرسد كه قانونگذار در وضع مقررات ماهوي و
هما 

شكلي ناظر به رفع تقابل ميان حقها و آزاديهاي فردي با حقهاي جامعه بيطرف

هدف حفظ قدرت سياسي در لفافة
باشد ،بعيد به نظر ميرسد كه در كشورهايي كه ِ

حفظ نظم عمومي يا امنيت اجتماعي يا مصلحت عموم پيجويي ميشود ،در مصاف
اين دو ركن اساسي حقوق كيفري ،برابري حفظ شود .معمو ًال در مقام وضع و انشاء

حقهاي دادرسي متهم و جامعه ،حقهاي برتر متعلق به جامعه است .البته ،كوششهايي

كه براي مقيد كردن حاكميت انجام گرفته و امروزه سي ِر رو به رشدي را طي ميكنند،

اين نابرابري را كاهش داده يا دستكم در وضعيت ثابت نگه داشته اند.

همچنين ،دشوار بتوان دادرسان را در مقام تفسير و اجراي قانون دادرسي ،رسيدگي

طرف مطلق نگه داشت .هر چند اين دادرسان پرورشيافتة مراجع
حكم بي ِ
و صدور ْ
علمي يا علمي -ديني بوده و به آنان توصيه شده كه طرفهاي دعوا را به يك چشم

نگريسته و جز به اجراي قانون و عدالت به چيز ديگري نينديشند ،دادرس مشابه

رايانه نيست كه با برنامهريزي پيشين بر پاية دادههاي وارده قضاوت كند .او انسان

است و نميتواند در برابر نداهاي اخالقي يا غيراخالقي ساكت بماند .حتي در حقوق

كيفري كه به لحاظ ضمانتاجراي خاص آن و ارتباط آن با حقهاي جامعه ،جزء

حساسترين و بااهميتترين رشتههاي حقوق است و اصل قانوني بودن دادرسي در
ّ
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كنار اصل قانوني بودن مجازات در قلمرو آن حكمفرمايي ميكند ،نيروهاي اخالقي

و غيراخالقي فراقضائي جاي شايستة خود را دارند و دخالت اين نيروها و پاسخگويي
به نداي آنها محملي براي خروج دادرس از بيطرفي است .هر چند كوشش شده و

ميشود كه بيطرفي تأثيرگذار دادرس از رهگذر نهادهاي متعدد بازرسي كنترلشده
يا به حداقل رسد يا زمينة آنها از ميان برود ،بيطرفي مطلق دادرس و عدم دخالت

نيروهاي رواني پنهاني را بايد در حد آرمان دانست.

به جز دادرس ،بر خالف طرفهاي دعوا كه حق طرفداري از منافع و حقهاي

ادعايي خود را دارند ،نقش اشخاص دخيل در پرونده كه ممكن است با نظر يا اقدام

جانبدارانة خود فرايند دادرسي را از مسير بيطرفي خارج سازند ،در تأمين دادرسي

بيطرفانه در نتيجة دادرسي عادالنه كماهميت نيست .هر چند نقض بيطرفي از سوي

ض بودن
اين اشخاص را با توجه به عدم لزوم پيروي دادرس از نظر آنان يا قابل اعترا 

آن ميتوان كنترل يا
علم مستند و متفاوت دادرس بر ْ
نظر اعتراض آنان يا اولويت ِ

خنثي كرد ،روية قضائي نشان از تأثيرگذاري درخور توج ِه عملكر ِد اين اشخاص در
فرايند دادرسي دارد.

در هر حال ،به نظر ميرسد كه به لحاظ تقدم بيطرفي قانونگذارانه و اثرگذاري

مستقيم آن بر دادرسي ،قانونگذار بايد بيطرفي را از خود شروع كند و در تقابل حقهاي

حاكميت و حقهاي افراد ،با اتخاذ موضع بيطرفان ْه حقهاي دادرسي حاكميت را بر

حقهاي دادرسي افراد غالب نسازد .اين نوع بيطرفي با توجه به دخالت منافع حاكميت

و اينكه حاكميت وضع قانون ميكند و نقش نمايندگان واقعي مردم ناچيز و چه بسا
كنترلپذير باشد ،رنگ سياسي به خود گرفته و در قالب عنوانهايي مانند لزوم حفظ
نظم عمومي يا مصلحت و امنيت جامعه توجيه ميشود و مبارزهها يا اقدامهايي كه

در مقابله با نقض بيطرفي قانونگذارانه صورت ميگيرد ،با زدن ننگهاي اخالقي و
غيراخالقي حداقل از لحاظ حقوقي و قضائي محكوم ميشود.
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هر چند در دادرسي ممكن است منافع شخصي با نقض بيطرفي تأمين نشود،

از آنجا كه هر دو طرف دعوا ميكوشند تا دادرس را به وجود حق براي خود و تجاوز

ديگري قانع سازند ،دادرس بايد در اين ميان تصميمگيري كند و همين دوراهي زمينة

انحراف و خودكامگي را فراهم ميكند .بر اين مبنا ست كه ميگويند دادرسان بايد
صالح بوده و به اهميت قضاوت و سختي آن پي برده باشند .البته ،از آنجا كه نقض

عمدي بيطرفي در دادرسي به عادالنه بودن آن آسيب ميرساند ،اقدامهاي تحقيقاتي

كه براي حقگذاري يا كشف حقيقت از سوي دادرس انجام ميشود ،هر چند ممكن
است به لحاظ طبيعت طرفدارانه و به نفع يكي از طرفهاي دعوا باشد ،چون با قصد

كشف حقيقت نه به قصد طرفداري انجام ميشود و بنا به اقتضاء ماهيت دادرسي
است ،به لحاظ موضوعي خارج از بحث بيطرفي در دادرسي است.
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