
 

 

  

  

  

  

قانون در عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق 

  1392 یفريکادرسی د یینآ

  جویباري رجب گلدوست

  پور جمنانیفرامرز قلی

  چکیده 

حاکمیـت اصـل تفکیـک مقـام      هاي دادرسی مخـتلط، یکی از اصول حاکم بر نظام

انجـام   اصـل،  اساس اینبر  باشد.تحقیقات مقدماتی می هتعقیب از مقام تحقیق در مرحل

مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بـازپرس   هبر عهد جرایمتحقیقات مقدماتی تمامی 

مقـام تعقیـب یـا     هبوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجـام تحقیقـات مقـدماتی بـر عهـد     

هرچنـد در وضـع و تصـویب قـانون آیـین       کشـور ایـران،  گـذار   قانون باشد.دادستان می

 هسیسـتم تفتیشـی را در مرحلـ    ام از قانون کشـور فرانسـه،  با اله 1290دادرسی کیفري 

گاه به انفکاك و جدایی مطلق مقام تعقیب از لیکن هیچ ،تحقیقات مقدماتی پذیرفته بود

نبـوده و در مـوارد   بنـد   پـاي  بارز نظام دادرسی مخـتلط اسـت،   همقام تحقیق که شاخص

م تصـویب قـانون آیـین    نحـوي کـه بـه هنگـا     ؛ بـه بوداي از این اصل عدول نموده عدیده

عـدول از اصـل مـذکور را     هدامن، 1394اصالحات سال  و نیز در 1392دادرسی کیفري 

مقامات قضایی دیگري را نیز واجـد صـالحیت بـراي     داده و به غیر از دادستان،گسترش 

سـلب انجـام تحقیقـات مقـدماتی از بـازپرس در       انجام تحقیقات مقدماتی دانسته است.

همـراه افـزایش رسـیدگی     و طـرح مسـتقیم پرونـده در دادگـاه بـه      مهم جرایمبرخی از 

حـین و پـس از    و نیز حفظ قیمومت دادستان نسبت به بازپرس قبل، اختصاري به جرم،

ترین موارد عدول از اصل تفکیک مقام تعقیـب از مقـام    از مهم انجام تحقیقات مقدماتی،

  .باشدتحقیق می

  .تحقیقات مقدماتی اصل تفکیک، مقام تعقیب، مقام تحقیق،ها: هکلیدواژ

  
  علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیعضو هیأت                     rajabgoldoust@yahoo.com  

شناسی دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول) دکتري حقوق جزا و جرم دانشجوي  

 egholipor@yahoo.com  
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 مقدمه

عقیده بر ایـن اسـت کـه     در بیان مفهوم اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق،

مقـام   هاین اصل از یک سو، به عدم مداخلـ  این اصل از دو اصل دیگر تشکیل شده است.

تحقیق و از سوي دیگر، به عدم دخالت مقام تحقیق در اقـدامات  تعقیب در وظایف مقام 

هـاي دادرسـی مخـتلط    اصل مذکور کـه از اصـول حـاکم بـر نظـام      1.تعقیبی اشاره دارد

مقـام   هبـر عهـد   جـرایم به معناي آن است که انجام تحقیقات مقدماتی تمامی  باشد، می

گونـه مداخلـه در   از هرباید مستقلی به نام قاضی تحقیق بوده و مقام تعقیب یا دادستان 

و صرفاً پس از پایان تحقیقـات از سـوي بـازپرس و بـا صـدور       کند امر تحقیق خودداري

بـازپرس،   بـر اسـاس ایـن اصـل،     تعقیب جرم را در دادگاه بر عهده گیـرد.  کیفرخواست،

ول انجام تحقیقات است که فقط بعد از ارجـاع موضـوع و بـا درخواسـت دادسـتان      ئمس

  قات را به نحو مستقل انجام دهد.تواند تحقی می

قائلین به لزوم تفکیک اصل مقام تعقیب از مقام تحقیق معتقدند کـه مبنـاي ایـن    

و کسـی کـه    (دادسـتان)  جامعه هطرفی قاضی تحقیق است تا میان نماینداصل لزوم بی

 2.طرفانـه بـه داوري بپـردازد   بـی  (مـتهم)،  شود نظم عمومی را بر هم زده استگفته می

 هـا، به منظور رعایـت تسـاوي سـالح    هاي دادرسی،رویکرد بسیاري از نظام ه نماند،ناگفت

گرفتـه از   دوري جستن از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است که خود نشـأت 

تحقیقـات   هباشد؛ بـه نحـوي کـه مرحلـ    نظام تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی می

یل مـدافع وي  ـــ تهم و یا وکـر مـّضور مؤثـحرّي و با ـغیرس مقدماتی به صورت ترافعی،

گرایش بـه سـمت نظـام دادرسـی اتهـامی در مرحلـه        دیگر، به عبارت رسد.به انجام می

حضور و مداخله وکیل در تمامی مراحل دادرسـی   آن، هتحقیقات مقدماتی است که الزم

ز سـوي  اسناد و مـدارك پرونـده ا   قید و شرط به تمامی اوراق،از یک سو و دسترسی بی

باشد کـه بـا حاکمیـت نظـام تفتیشـی در مرحلـه تحقیقـات مقـدماتی کـه از          دیگر می

تـا   دسترسی به ایـن امـر مهـم،    باشد،بودن تحقیقات می »محرمانه« هاي بارز آن ویژگی

  حدود زیادي با دشواري مواجه خواهد شد.

 د شـد، اشـاره خواهـ   هـا  آنگذار ایران بنابر دالیل متعددي که در ادامـه بـه    قانون

به تفکیک مطلق مقام تعقیب از بند  پاي گاه هیچ پذیرش نظام دادرسی مختلط، رغم علی

بندي خود  عدم پاي ،یفريـی کـین دادرسـتدوین قانون آیتحقیق نبوده و از همان آغاز 

  
م تعقیب از مقام تحقیق در آیین دادرسی کیفري ایران، پایان نامه بررسی اصل تفکیک مقا، ، رضازاده هادي .1

 .14، ص. 1390شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،  کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم

 .137، ص. 1388آیین دادرسی کیفري، چاپ دوم، تهران، انتشارات شهردانش، ، علی، خالقی .2
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بـا اصـالحات    1392نشان داده و در قانون آیین دادرسی کیفـري مصـوب  را به این اصل 

ق.ا.ق.آ.د.ك  8زیـرا در مـاده    .ن اصل را توسعه بخشـیده اسـت  موارد عدول از ای ،1394

دادسـتان را   ،»کمبـود « و جایگزینی آن با کلمـه  »نبودن« با حذف کلمه ،1394مصوب 

دانسـته و بـا توسـعه     302 موضوع ماده جرایممجاز به انجام تحقیقات مقدماتی در غیر 

از  مراحـل قبـل، حـین و پـس    موارد استثناء و حفظ قیمومت دادستان نسبت به بـازپرس در  

(و یا رسیدگی بدون جرایم بر مصادیق رسیدگی اختصاري به  خاتمه تحقیقات مقدماتی،

قـانون مـورد اشـاره، انجـام      92به نحوي که طبق تبصـره مـاده    افزوده است؛ کیفرخواست)

این قانون را در صورت عـدم حضـور بـازپرس     302تحقیقات مقدماتی در جرایم موضوع ماده 

عذور بودن وي از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در حـوزه آن دادسـرا، بـه    یا م

و سـپس   1تقاضاي دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی، از اختیارات دادرس دادگاه دانسـته 

، انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم منـافی  1394ق.ا.ق.آ.د.ك مصوب  306در ماده 

سلب و آن را به قاضـی دادگـاه واگـذار نمـوده اسـت؛ در حـالی کـه        عفت را از قضات دادسرا 

به انجـام تحقیقـات مقـدماتی     اهمیت که نیازي االصول در جرایم کم رسیدگی اختصاري علی

) و 1392ق.آ.د.ك مصـوب   340د جرایم موضوع مـاده  ــیرد (ماننــگوجود ندارد، صورت می

زات شدید، بدون انجام تحقیقـات مقـدماتی   رسیدگی دادگاه به جرایم مهم و برخوردار از مجا

  از سوي مقام مستقل تحقیق، ممکن نخواهد بود.

  مبانی عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق .1

طرفـی اسـت و نقـض    رعایت بـی  هاصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق مقدم

 ایـن اصـل،  قـائلین بـه    طرفی در دادرسی خواهد بود. ناقض رعایت اصل بی اصل مذکور،

دانند که وظایف خطیر تحقیـق  بینی بازپرس را ناشی از این امر میترین دلیل پیشمهم

انجـام   طرف و نه فردي که مظنـون بـه جانبـداري اسـت،    اي بیو قضاوت توسط نماینده

چنانچـه   طرف نیست و بیم جانبداري از سـوي او وجـود دارد.   دادستان مرجعی بی شود.

کنتـرل و نفـوذ دادسـتان     نظـر،   ادستان و یا فردي که تحتتحقیقات مقدماتی توسط د

   طرفی امیدوار بود.توان به رعایت بیدیگر نمی انجام گیرد، است،

به طور کلی، اصل تفکیک وظایف قضایی که اعم از اصل تفکیـک مقـام تعقیـب از    

  2.کندطرفی ایفا مینقش مهمی در بی باشد،مقام تحقیق می

  
حضور بازپرس یا معذور بودن وي از انجام وظیفه یا نبودن بازپرس دیگر، در صورت عدم : «92تبصره ماده  .1

دادرس دادگاه به تقاضاي دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن 

 »دهد.وضعیت مذکور انجام می

 .66، پیشین، ص. زاده هادي .2
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یکی از اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفـري و در تمـامی   طرفی که اصل بیدر این

گونه تردیـدي نیسـت امـا در    هیچ باشد،مراحل دادرسی از جمله تحقیقات مقدماتی می

طرفـی  اي براي رعایت اصل بـی مقدمه این که اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق،

  :روري استض در این باب بیان مطالب زیرتردیدهایی وجود دارد؛ لذا  باشد،

  طرفانه بودن فرآیند تحقیقلزوم بی .1-1

هرچنـد   کیک مقام تعقیب از مقام تحقیـق، ــبتنی بر تفـی مـاي دادرسـهدر نظام

آوري دالیلِ لـه و علیـه مـتهم    طرفی در جمع بازپرس با هدف رعایت بی به لحاظ نظري،

 ،کیفـري  یقـات لیکن از نظر عملـی و بـا ورود وي بـه فرآینـد تحق     است، بینی شده پیش

در مـورد  طرفـی بـیش از آن کـه    بـی  امـروزه،  شـود. گر میدیگري جلوه هموضوع به گون

 بایست ناظر بر فرآیند دادرسی در تمامی مراحل باشـد.  یـم مقامات قضایی صادق باشد،

دالیل مرتبط با جـرم را   از آنجا که بازپرس در کنار شأن قضایی خود همانند یک پلیس،

 گیـرد، دیده قرار می بزهکار و بزه در تماس و ارتباط مستقیم با دالیل،آوري کرده و جمع

 شـود. کـم بـا شـبهاتی همـراه مـی      طرفی از سوي وي سخت و یا دستانتظار رعایت بی

 ،مقام تحقیق مستقلی به نام بازپرس وجود نـدارد  ها آنهاي دادرسی که در بررسی نظام

المللـی  فري بـین ــمچنین دیوان کیــرتغال و هپ آلمان، ایتالیا، آمریکا، از قبیل انگلیس،

هـا بـه معنـاي فقـدان     به وضوح نشان داده است که عدم وجـود بـازپرس در ایـن نظـام    

  1طرفی و یا عدم رعایت این اصل نبوده است. بی

وجه محدود هیچ ه کیفري بهیند رسیدگی به یک پروندطرفی در فرآلزوم رعایت بی

 تعقیـب جـرم، تحقیقـات مقـدماتی،     تمام مراحـل وده و رسیدگی در دادگاه نب هبه مرحل

طرفـی ناشـی از    بـی  طرفـی، منظور از بی گیرد.صدور حکم و اجراي مجازات را در بر می

طرفی ناشـی از ویژگـی سـاختاري نهـاد     بلکه منظور بی ؛شخصیت فردي بازپرس نیست

 ،تـاریخی  زنـدگی اجتمـاعی،   هشـیو  هر انسانی خلق و خوي خود را دارد. بازپرسی است.

آورد هایی به وجود مـی  اخالق و ارزش موقعیت جغرافیایی و عوامل اقتصادي در هر قوم،

بـازپرس   2.بخشـد القی او را شکل میـدان اخــوج روانی دادرس، هکه همراه با وضع ویژ

که قاضـی محسـوب شـده و بـر همـین      بر آن عالوه به عنوان نماد و مظهر نظام تفتیشی،

ریم خصوصی افراد و آزادي ایشان و نیز کفایت و عدم کفایت اساس در خصوص نقض ح

حقیق است و ـجام تـست انـنخ هـع درجــمرج گیرد،ادله اثباتی علیه ایشان تصمیم می

  
، نشـریه حقـوق اساسـی، نشـر     »ی منصفانه و آیین دادرسی نـوین حق برخورداري از دادرس«یاوري، اسداهللا،  .1

 .253، ص. 1383، 2میزان، شماره 

  .78، ص. 1377، ناصر، فلسفه حقوق، جلد سوم، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، کاتوزیان .2



129  

 

 

 و
ود

ه ن
ار

شم
م، 

نه
و 

د 
تا

هف
ل 

سا
ي، 

تر
س

دگ
دا

ی 
وق

حق
ه 

جل
م

 
وم

د
، 

ن
تا

س
زم

 
13

94
 

  

هاي مبتنـی بـر   ترین نهاد ساختاري نظام توان بازپرس را مهمبه همین علت است که می

  1.حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق دانست

جمـع   شود،طرفی از سوي بازپرس میچه که موجب حدوث شبهه در رعایت بیآن

(موضـوعی کـه در    دو شأن بازپرسی و تحقیقی به شـکل همزمـان در ایـن مقـام اسـت     

شـود   قاضی دادگاه و قضات ناظر دیده نمـی  هاي موازي همانند دادستان،یک از نهاد هیچ

 انـد). نسـبت بـه یـک قسـمت صـالح     هاي فوق شأنی انحصاري داشته و فقط چراکه نهاد

گیـري  ناخواسته جهت گونه که اشاره شد در اولین برخورد با نخستین دالیل، بازپرس آن

ون تحقیقی و قضـایی در وي  شئخاصی به سمت مجرمیت یا برائت متهم گرفته و جمع 

روي وي یعنـی عـدم امکـان رعایـت      شود تـا نخسـتین چـالش پـیش    مزید بر علت می

خاذ تصمیماتی از قبیل بازداشت نمودن افراد و صدور قرارهاي نهایی منع طرفی در ات بی

طرفـی قاضـی   بی بهو موقوفی تعقیب و یا جلب به محاکمه شکل گیرد. برخی، در انتقاد 

از مزیت واگذاري نقش فعال به مقامـات   دادرسی تفتیشی،« تحقیق یا بازپرس معتقدند؛

شـود کـه ایـن    مشکل زمانی ایجاد می ند است.م عمومی در تحقیق له و علیه متهم بهره

  2».نقش به قاضی تحقیق واگذار گردد

  طرفی از سوي دادستان امکان رعایت بی .1-2

که در آن بین مراحـل تعقیـب و    ،هاي داراي بازپرسیکی از انتقادات وارد بر نظام

تحقیقـات مقـدماتی    هعدم انسـجام و یکپـارچگی در مرحلـ    تحقیق تفکیک وجود دارد،

مانع تمرکـز و موجـب رد و بـدل     ایجاد دو نهاد دادستانی و بازپرسی در کنار هم، است.

هـاي بـدون   شدن مداوم پرونده بین بازپرس و دادسـتان اسـت؛ در حـالی کـه در نظـام     

انسـجام و   زمان وظایف تعقیب و تحقیق را بر عهده دارد،طور هم بازپرس که دادستان به

 کیفـري،  هر نتیجـه، فرآینـد رسـیدگی بـه پرونـد     یکپارچگی بیشتري وجـود داشـته و د  

ینی ـذهنـی و عـ   هبایست به هر دو ضابطمی طرفی،در تفسیر بی شود.تر انجام می سریع

در تفسـیري کـه از سـوي دادگـاه اروپـایی حقـوق بشـر در         به صورت توأم توجه گردد.

عینی نظر  اشاره گردید که مراجع رسیدگی از نقطه عینی صورت گرفته، هخصوص ضابط

باید مشخص شـود کـه آیـا حقـایقی کـه       مطابق این دیدگاه، طرف باشند.بایست بی می

  .وجود داشته است طرفی قاضی شک کرد،بی هبتوان در زمین

  
1  . Simpson, A dhemar, A History of Continental Criminal Procedure, Boston, 

Little Brown and Company, 1913, p. 467.    
2. Schwartz, Virginie Laure, Comparing U.S And French Models of Criminal 

Pre-trial Investigation: Party Prosecutor v. Neutral Judge D'instruction, 
Stanford University, 2007, p. 28.    
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هاي بدون بازپرس که گردد این است که آیا در نظامپرسشی که همواره مطرح می

 شـود، وري دالیـل مـی  آدار امـر تحقیـق و جمـع   دولت عهـده  هدادستان به عنوان نمایند

تـوان  آیا مـی  به عبارت دیگر،. اي مواجه شده است یا خیرطرفی با خدشهرعایت اصل بی

هـاي داراي بـازپرس و در   ص قضایی محسوب و در نظـام یطرفی را که از خصارعایت بی

 از دادسـتان نیـز توقـع داشـت؟     تحقیقات مقدماتی به بازپرس واگذار شده است، همرحل

 ،گونه که گفتـه شـد   اي برخوردار است زیرا همانالعادهوال از اهمیت فوقپاسخ به این س

 هطرفی و حفظ حقـوق مـتهم در مرحلـ   گیري بازپرس را رعایت اصل بیاگر مبناي شکل

 طرفی توسط دادستان ممکن باشد،رعایت بی تحقیقات مقدماتی بدانیم و از طرف دیگر،

تحقیقات مقدماتی ضروري نخواهـد   هحلوجود مقام تحقیق مستقل به نام بازپرس در مر

 بدون تردیـد،  مرتفع خواهد شد. بود و مشکل ابتدایی در خصوص عدم تمرکز و انسجام،

کانـادا و   انگلسـتان،  هاي بدون بازپرس ماننـد آمریکـا،  شده در نظام وال طرحئپاسخ به س

ا به معناي هالمللی این خواهد بود که عدم حضور بازپرس در این نظامدیوان کیفري بین

  آوري دالیل نیست. طرفی در جمع  عدم رعایت بی

نقشی که فراتر از  نماید؛ دادستان نقشی اساسی در فرآیند دادرسی کیفري ایفا می

اصـلی مقـام    هوظیفـ  متّصف به وصف قاضی اسـت.  تعقیب پرونده است. به همین خاطر،

واره جانب انصـاف  با این حال وي موظف است همپیگیري دعواي عمومی است.  تعقیب،

از سـوي دیگـر،   1.تعقیب نیز توجه نماید را نگاه داشته و به مصالح و منافع شخص تحت 

یید و اثبات گفته فوق داللـت  أاي متعددي وجود دارند که بر ت المللی و منطقهاسناد بین

طرفانـه دالیـل توسـط دادسـتان غیـرممکن بـود،       آوري بـی  چنانچه وظیفه جمـع  نمایند.می

شـد.  طرفانه دلیل، اشاره نمـی آوري بی ه در متن این اسناد به تکلیف دادستان در جمعگا هیچ

(هشـتمین   1990سـپتامبر   7اوت تـا   7مصـوب   هـا  نادر مقدمه رهنمودهاي نقـش دادسـت  

  کنگره سازمان ملل متحد براي پیشگیري از جرم و رفتار با مجرمان) آمده است:

شان مبنـی بـر   ک به دول عضو در وظیفهمنظور کم زیر به هرهنمودهاي ارائه شد«

 در دادرسی کیفـري تنظـیم شـده    ها ناطرفی و انصاف دادستتضمین و ارتقاء کارایی، بی

بایـد وظـایف    ها نادادست«: دارد؛ها نیز مقرر میاین اصول و رهنمود 13اصل .» است ... 

 نـژادي،  ی،مـذهب  اجتمـاعی،  گونه تبعیض سیاسـی، طرفانه انجام دهند و از هرخود را بی

ممکن است این ایراد گرفته شود که از » سی و انواع دیگر خودداري نمایند.جن فرهنگی،

ممکـن اسـت تحـت     شـود،  مقامی دولتی محسوب می آنجا که دادستان به لحاظ اصولی،

د فضـایی خطرنـاك در نقـض حقـوق     هاي سیاسی یا غیـر آن موجـب ایجـا   تأثیر انگیزه

  
1  . Hodgson, Jacqeline, "The Police, The Prosecutor and the Judge D'instruction", 

British Journal of Criminology, 2001, p. 1361.      
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دادسـتان   وارد است که در کنار شـأن تعقیـب و تحقیـق،   این ایراد زمانی  ن باشد.متهما

. بدین معنا که دادستان در کنار وظایف تعقیب و تحقیق، امکـان  واجد شأن قضایی نیز باشد

گیري راجع به مسائلی از قبیل آزادي یا بازداشت متهم و نیز نقـض حـریم خصوصـی    تصمیم

دهد که دادستان فاقـد  ود، نشان میشده موج هاي بررسیکه نظاموي را داشته باشد. در حالی

آوري دالیـل   تمرکز عمده دادستان بـر تعقیـب و پیگیـري جـرایم و جمـع      .شأن قضایی است

مرتبط با آن بوده و شأن قضایی مختص نهاد قضایی ناظري اسـت کـه در مرحلـه تحقیقـات     

اب آمده هایی صرفاً یک تقاضاکننده به حس دادستان در چنین نظام .مقدماتی ایجاد شده است

  1گیرد.و تقاضاي وي توسط نهادهاي قضایی ناظر مورد بررسی قرار می

  تزلزل جایگاه بازپرس در سیاست جنایی نوین .1-3

دادرسـی   هتحقیقات مقـدماتی جـدا از مرحلـ    هکه مرحل در نظام دادرسی مختلط،

ات، از تحقیقـ  هدهند عنوان مقام انجام بازپرس به ،شود انجام میصورت تفتیشی  بوده و به

منصـبی اسـت    ی تحقیق یا بازپرس عبارت از صـاحب قاض اي برخوردار است.جایگاه ویژه

باشـد و  عهـده او مـی  و علیه متهم بـر   دالیل لهآوري  جمع و جرایمکه تحقیق مقدماتی 

بـازپرس در نظـام دادرسـی     دهد.وظایف قانونی خود را انجام می دادستان، تحت نظارت

عهده دارد و به همین جهت بایـد از مصـونیت    خطیري بر وظایف قضایی مهم و مختلط،

بازپرس قاضی  دادرسی،هاي  نظام که در برخی ازچنانهممند باشد؛ شغلی بیشتري بهره

مـثالً در کشـور    آید و از مصونیت شـغلی بیشـتري برخـوردار اسـت.    نشسته به شمار می

   گردد.بازپرس از مقامات دادسرا محسوب نمی فرانسه،

پس از رعایـت تشـریفات    هاي جنحه،بازپرس از بین رؤساي دادگاه شور،در این ک

شـود و  جمهوري براي مدت سه سال انتخاب مـی  قانونی و پیشنهاد الزم با فرمان ریاست

هـاي  تواند به شغل سابق خود بازگردد و یـا بـراي دوره  مدت مأموریت می هپس از خاتم

  2.دیگر در سمت بازپرسی بماند

ــابراین معقــول ــارات و    بن ــا داشــتن آن همــه اختی نیســت کــه قاضــی تحقیــق ب

منـد  تابع نظر دادستان باشد و یا از مصـونیت کامـل شـغلی بهـره     هاي قانونی، صالحیت

امنیـت قضـایی کیفـري را     مجریه، هیا قو ستقالل بازپرس در برابر دادستانعدم ا نگردد.

کنـد و  دالت بـدبین مـی  افراد را نسبت به دستگاه اجراي عـ اندازد، سخت به مخاطره می

در نظـام   بـا ایـن وجـود،    3.قضاییه افزایش یابد همجریه در قو هشود که نفوذ قوسبب می

  
  .122، ص. 1392یوسفی، ایمان، تحقیقات مقدماتی در آیین دادرسی کیفري، تهران، نشر جاودانه،  .1

فرهنگ و ارشاد اسالمی،  آخوندي، محمود، آیین دادرسی کیفري، جلد دوم، چاپ ششم، قم، انتشارات وزارت .2

 .55، ص. 1380

 . 85همان، ص.  .3
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بـازپرس از قضـات دادسـرا بـوده و از امنیـت       ،اشاره خواهد شدچنان که  دادرسی ایران،

  دادستان قرار دارد. هکامل شغلی برخوردار نیست و در بیشتر موارد تحت نظارت فائق

 هطبق ماد باشد،دادرسی مختلط میهاي  نظام م دادرسی فرانسه که پیشگامدر نظا

بینـی  قاضی تحقیق مطابق با تشریفات پیش قانون آیین دادرسی کیفري این کشور، 50

ترتیب کـه بعـد از کسـب نظـر موافـق      بدین گردد؛شده براي قضات نشسته منصوب می

رئیس جمهور استخدام  هوسط مصوبت شوراي عالی قضایی و با پیشنهاد وزیر دادگستري،

هـاي کوچـک، او همزمـان    در دادگاه عزل است. قابلگردد و مانند قضات نشسته، غیرمی

ولیت ئهایی که خود مسـ  تواند پروندهاما نمی ،دهدوظایف دادرسی و تحقیق را انجام می

 هـا چنـد قاضـی تحقیـق    غالبـاً دادگـاه   قضـاوت نمایـد.   را داشته است، ها آنتحقیق در 

جدول گـردش کـار و   و  کندول پرونده را انتخاب میئرئیس دادگاه مس اختصاصی دارند؛

بـه وضـوح تهیـه     هـاي مـالی)   (مثالً پرونده نوبت واحد تخصصی با لحاظ تخصص قضات

 ،شـود تنها از میان قضات نشسته انتخاب نمی بازپرس نه در نظام دادرسی ایران،1.میگردد

پس از تصـدي امـر قضـا و صـرفاً بـر اسـاس        ین مقام،بلکه نائل شدن قاضی تحقیق به ا

پـس از طـی دوره    فـرد  بـه ایـن صـورت کـه     هاي تجربی قضـایی اسـت؛  کسب اندوخته

دادیـاري   هبـه درجـ   ساله، متعاقب قبولی در آزمون کتبی تصدي امر قضا، کارآموزي یک

  گردد.متصدي سمت بازپرسی می نائل و پس از گذشت مدت زمانی،

 نتحقیق با رعایت موازین قـانونی و در چـارچوب حقـوق بنیـادی    بازپرس یا قاضی 

نسبت به هرگونه اقدام تحقیقی که براي کشف حقیقت الزم  بینی شده براي متهم،پیش

هـاي اصـحاب    کند و در این خصوص اصوالً نباید الزامی به رعایت دیدگاهاقدام می باشد،

ایران که برگرفته از نظام دادرسـی  استقالل بازپرس در نظام دادرسی  2.دعوا داشته باشد

باشد و آزادي عمـل وي در انتخـاب نـوع اقـدام تحقیقـی از همـان       مختلط فرانسوي می

دار و مـورد تحدیـدات و تضـییقات جـدي و اساسـی قـرار       ابتداي تأسیس دادسرا خدشه

بـراي   بـا اصـالحات و الحاقـات بعـدي،     1290قانون آیین دادرسی کیفـري  گرفته است.

حـق نظـارت و دادن تعلیمـات الزم را در     ،33یا دادستان نه تنها در مـاده   ومالعم مدعی

قـانون مـذکور    39بلکـه مـاده    ؛قائـل شـده بـود    شـود، اموري که به مستنطق ارجاع می

را  ق.آ.د.ك) 40صراحت بازپرس (و به طریـق اولـی دادیـاران تحقیـق موضـوع مـاده        به

و مقـرّر  بـود  با اقدامات تحقیقی کـرده   هاي دادستان در ارتباطموظف به رعایت دیدگاه

 ،دنـ العموم یا معاون او تحقیقات مستنطق را ناقص ببیندر صورتی که مدعی« داشت؛می

  
ماري سیمون، آیین دادرسی کیفري، ترجمه عباس تدین، چاپ دوم، تهران، انتشارات  بوریکان، ژاك؛ و آن .1

 .140، ص.1391خرسندي، 

 .15، ص. 1386، محمد، آیین دادرسی کیفري، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران، انتشارات سمت، آشوري .2
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که مستنطق تحقیقات خود را کامـل  ن را از مستنطق بخواهند و لو ایند تکمیل آتواننمی

ام تحقیـق  دادسراها در کشور و یک دهـه فتـرت وجـود مقـ     هپس از احیاء دوبار ».بداند

باشـد و متعاقـب تصـویب قـانون      جـرایم دار انجام تحقیقات مقـدماتی  مستقل که عهده

مقـنن هماننـد قـوانین     ،1381هاي عمومی و انقالب مصوب اصالح قانون تشکیل دادگاه

 ،1290پیشین یعنی قانون اصـول محاکمـات جزایـی و قـانون آیـین دادرسـی کیفـري        

ت مقـدماتی و پـیش از صـدور قـرار نهـایی و در      بازپرس را در طول مدت انجام تحقیقـا 

مکلّف به تبعیت از نظر  خصوص آن چه که مربوط به قرارهاي اعدادي یا تمهیدي است،

اسـتقالل بــازپرس بـا تصــویب قـانون آیــین دادرسـی کیفــري      دادسـتان نمـوده اســت.  

در مقابـل دادسـتان و دیگـر مقامـات و      ،24/3/1394با اصـالحات مـورخ    1392مصوب

اي از سـلب آزادي  و مقـنن مـوارد تـازه    ه بیشتري مواجه گشـت دادرسی با خدش مراجع

آوري این نکتـه ضـروري اسـت    یاد بینی نمود.پیش بازپرس در انجام اقدامات تحقیقی را

این اصل مسلّم و بـدیهی   ي مبتنی بر تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق،ها نظام که در

تحقیقات مقدماتی پیرامون یک رفتـار مجرمانـه   مورد پذیرش قرار گرفته است که انجام 

دادستان قرار دارد؛ بـه نحـوي کـه در چنـین      هبازپرس و تعقیب آن نیز بر عهد هبر عهد

قـانون   قاضی تحقیق قرار گرفته است. هبر عهد جرایمتحقیقات مقدماتی تمامی  نظامی،

تی را از انجـام تحقیقـات مقـدما    ،در مـوارد متعـدد   1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

ق ـــ طب داده اسـت.  بازپرس سلب و در اختیار دادستان و یا دیگر مقامـات قضـایی قـرار   

دادستان در اموري که به بـازپرس  « 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  73ماده 

ـ ـانونی مذکـ ـاده قــم.» شود حق نظارت و ارائه تعلیمات الزم را داردارجاع می اظر ـور ن

و چنـین  باشد تحقیقات مقدماتی از سوي بازپرس توسط دادستان میبر نظارت بر انجام 

و عدم اعمال نظـارت   بلکه نظارتی استصوابی است تواند اطالعی باشد،نمی نظارتی قطعاً

ممکـن اسـت دادسـتان را بـا      موقع دادستان نسبت بـه اقـدامات تحقیقـاتی بـازپرس،     به

اشاره نیز حق حضـور در تحقیقـات   قانون مورد  74ماده  ولیت انتظامی مواجه سازد.ئمس

توانـد  دادسـتان مـی   مقدماتی را براي دادستان به رسمیت شـناخته و طبـق ایـن مـاده،    

توانـد بـا چنـین درخواسـتی از سـوي      تحقیقاتی را مطالبه کنـد و بـازپرس نمـی    هپروند

توانـد در  دادسـتان مـی  « دارد؛مـاده قـانونی مـذکور مقـرّر مـی      دادستان مخالفت ورزد.

نـد جریـان   توات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظـارت کنـد امـا نمـی    تحقیقا

چنانچـه دادسـتان   «قـانون مـورد اشـاره     266ه طبـق مـاد   »تحقیقات را متوقف سـازد. 

صرفاً مواردي را کـه بـراي کشـف حقیقـت الزم اسـت       تحقیقات بازپرس را کامل نداند،

در ایـن   خواهد.کند و تکمیل آن را می یتفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج م به

تنها تغییري که این ماده نسبت بـه   ».صورت بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است
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اضـافه شـدن    حاصل نمـوده اسـت،   1381قانون اصالحی مصوب  3 هذیل بند هـ از ماد

باشد. با توجه بـه ظـاهر عبـارت مـاده قـانونی      می 266 هبه ماد» کشف حقیقت« عبارت

دادسـتان بـر تحقیقـات    رسـد کـه حـق نظـارت     به نظر می قضایی حاکم، همذکور و روی

باشد و علـت   هم شامل نظارت و هم دخالت می گرفته از سوي بازپرس، مقدماتی صورت

گونـه کـه بیـان    آن (یعنی حق نظارت دادستان بر تحقیقات بازپرس) بینی این حقپیش

دادستان که به لحاظ حفـظ حـق قیمومـت    العموم بودن مقام  نه به جهت مدعی گردید،

تعلیمـات الزم از   هحق نظارت و ارائ 1.باشددادستان نسبت به بازپرس از سوي مقنن می

سوي دادستان، متضمن حق حضور در جلسات بازجویی و حق درخواسـت انجـام اقـدام    

شـروع بـه    ،1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  89ماده  باشد.تحقیقی خاص می

...  « دارد؛م تحقیقات مقدماتی از سوي بازپرس را منوط به ارجاع دانسته و مقرّر میانجا

مراتب را فوراً به اطالع  کند،تحقیقات را شروع می چنانچه بازپرس ناظر وقوع جرم باشد،

ایـن در  .» دهـد تحقیقـات را ادامـه مـی    رساند و در صورت ارجاع دادستان،دادستان می

پـس از اصـالحات    ي حفظ استقالل بازپرس در برابـر دادسـتان،  حالی است که در راستا

در مواردي که بـیش از یـک قاضـی     در قانون آیین دادرسی کیفري فرانسه، 1958سال 

ارجاع پرونـده بـه بـازپرس را رئـیس      قضایی دادگاه وجود داشته باشد، هتحقیق در حوز

  ق.آ.د.ك.ف). 82ه (ماد دهددادگاه بدایت یا جانشین او و نه دادستان انجام می

  هاي عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق زمینه .2

در دو قسـمت   هاي عدول از اصـل تفکیـک مقـام تعقیـب از مقـام تحقیـق،      زمینه

در  اشـاره خواهـد شـد.    هـا  آنیک از به هراین بند  هگردد که در ادامجداگانه بررسی می

زپرس شـامل دادسـتان و قضـات    بینی نهادهاي تحقیقی غیـر از بـا  پیش قسمت نخست،

هـاي اختصـاري از   دو و اطفال از یک سـو و افـزایش رسـیدگی    هاي کیفري یک،دادگاه

حفظ و گسترش قیمومت دادستان نسبت بـه بـازپرس    سوي دیگر و در قسمت دوم نیز،

هاي عدول از اصل تفکیک مقـام  ترین زمینهاز مهم در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی،

  شود.م تحقیق شناخته میتعقیب از مقا

  بینی نهادهاي تحقیقی غیر از بازپرسپیش .2-1

هاي مهم عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیـق را بایـد   یکی از زمینه

در  گونـه کـه گفتـه شـد،    همـان  حذف بازپرس از نظام دادرسـی ایـران دانسـت.    هاندیش

  
ها در قانون آیین دادرسی کیفري، چاپ اول، تهران، نکته در تأیید این نظر مراجعه شود به: خالقی، علی، .1

 .78، ص. 1393انتشارات شهر دانش، 
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تنها مقـامی کـه    از مقام تحقیق،هاي دادرسی مبتنی بر تفکیک مطلق مقام تعقیب  نظام

و هـیچ   اسـت صالحیت انجام دادن تحقیقات مقدماتی را دارد، بازپرس یا قاضی تحقیق 

اي نکتـه  دار این امر مهـم گـردد.  تواند عهدهمرجع یا مقام دیگري به غیر از بازپرس نمی

ها از که حذف بازپرس در برخی از کشور است که ذکر آن خالی از فایده نخواهد بود این

ایتالیا و پرتغال و سپرده شدن انجام تحقیقات مقـدماتی بـه دادسـتان کـه      جمله آلمان،

بـا هـدف افـزایش     دهـد، این مهم را به کمک معاونان خود و نیـروي پلـیس انجـام مـی    

نظر از اینکه سـازوکارهاي  صرف در این کشورها، اختیارات دادستان صورت نگرفته است.

اصـحاب دعـوي    ها بینو رعایت تساوي سالح ها ناادستضروري جهت کنترل اقدامات د

هـاي تفتیشـی   لیکن حذف بازپرس بـا هـدف دوري جسـتن از روش    به کار گرفته شده،

اي بوده کـه امکـان   زیرا قیمومت دادستان نسبت به بازپرس به گونه ؛صورت گرفته است

نـه را  عادال هفاصله گـرفتن ضـروري از نظـام تفتیشـی و سـامان دادن بـه یـک محاکمـ        

کرده است. حذف بازپرس از تشکیالت قضایی ایران که بـه موجـب قـانون    غیرممکن می

 جـدا  گونه که بیان شد،همان به عمل آمده است، 1373هاي عام در سال تشکیل دادگاه

افزایش اختیارات نیروي انتظامی را  از سپرده شدن تمام مراحل دادرسی به قاضی واحد،

هرچند در وضع و تصویب قانون آیـین دادرسـی    گذار ایران، ونقان 1.به دنبال داشته است

تحقیقات  هسیستم تفتیشی را در مرحل با اقتباس از قانون کشور فرانسه، ،1290کیفري 

 هبـر عهـد   جـرایم انجام تحقیقات مقدماتی تمام  که بر اساس آن،(مقدماتی پذیرفته بود 

گاه بـه  لیکن هیچ) باشدادستان میمقام تعقیب یا د هنیز بر عهد جرایمبازپرس و تعقیب 

اي از نبـوده و در مـوارد عدیـده   بنـد   پاي جدایی و تفکیک مطلق این دو مقام از یکدیگر،

پس از پذیرش ایـن   ،1290در قانون آیین دادرسی کیفري  این اصل عدول نموده است.

 باشد،بازپرس به عنوان مقام تحقیق می هبر عهد جرایماصل که تحقیقات مقدماتی تمام 

جنحه را به دادسـتان و   جرایمانجام تحقیقات در  ضمن عدول از این اصل، اندك زمانی،

بـا حـذف دادسـرا از نظـام      محول نموده اسـت.  دادیاران که ذاتاً مقامات تعقیب هستند،

 گونه تفکیکی بـین مراحـل تعقیـب،   هیچ هایی با صالحیت عام،قضایی و تأسیس دادگاه

گذار، تمامی مراحـل مـذکور را بـه دسـت مقـام      شته و قانونتحقیق و دادرسی وجود ندا

مقـنّن   دادسـراها در کشـور،   هبا احیـاء دوبـار   سپرده بود. واحدي که قاضی دادگاه باشد،

ضمن عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق و پس از ذکر این نکته در صدر 

بـر عهـده    جـرایم اتی کلیه تحقیقات مقدم«که  1381قانون اصالحی  3از ماده » و« بند

ی کـه در صـالحیت   جرایمـ در ... «ر نمـود  بالفاصله در ادامـه مقـرّ   ،»باشد.....بازپرس می

  
 .11آشوري، پیشین، ص.  .1
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دادگاه کیفري استان نیست دادستان نیز داراي کلیه وظایف و اختیاراتی است کـه بـراي   

مقنن در تدوین قـانون آیـین دادرسـی کیفـري      از طرفی دیگر،.» باشدبازپرس مقرر می

عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق را گسترش داده  هدامن ،1392ب مصو

در موارد متعددي صراحتاً انجـام   قانون مورد اشاره، 92و پس از تکرار این اصل در ماده 

بایسـت در صـالحیت انحصـاري مقـام     االصـول مـی   را که علی جرایمتحقیقات مقدماتی 

اه در اختیـار مقـام تعقیـب یـا دادسـتان و گـاه در       تحقیق یا بازپرس قرار داشته باشد،گ

تحقیقـات  «دارد رالذکر مقرّر میاخیقانون  92ماده  اختیار قضات دادگاه قرار داده است.

در حـالی   مـاده قـانونی مـورد اشـاره،    .»  ... بر عهده بازپرس اسـت  جرایممقدماتی تمام 

به عنوان مقام تحقیـق   را در صالحیت انحصاري بازپرس جرایمتحقیقات مقدماتی تمام 

را نیز واجد صالحیت  »دیگر مقامات قضایی« همین قانون، 90دانسته است که در ماده 

واقعیت امر این اسـت کـه بـا گسـترش مقامـات       براي این امر مهم به شمار آورده است.

 ،92از سـوي قـانون آ.د.ك مصـوب     صالح به انجام تحقیقات مقدماتی به غیر از بازپرس،

 گاه تحقیقاتی براي بازپرس تا حدود زیادي با دشواري مواجـه گردیـده اسـت.   تبیین جای

در  »نبـودن «ه با حذف کلم ،1394ق.ا.ق.آ.د.ك مصوب  8جالب توجه این که ماده  هنکت

 جـرایم انجـام تحقیقـات مقـدماتی در غیـر      ،»کمبود«ه و جایگزینی آن با کلم 92 ماده

  ان قرار داده است.را مجدداً در اختیار دادست 302 موضوع ماده

   بینی نقش تحقیقی براي دادستان و دادرس دادگاهپیش .2-1-1

 جـرایم در غیـر  «...... ؛1392قانون آیین دادرسی کیفـري مصـوب    92ماده  مطابق

دادستان نیز داراي تمام وظـایف   در صورت نبودن بازپرس، این قانون، 302 موضوع ماده

چنانچـه دادسـتان    در ایـن حالـت،   شده است. و اختیاراتی است که براي بازپرس تعیین

چنـین قـرار   قرارهاي نهایی دادیار و هم انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد،

باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیـز   ،منتهی به بازداشت متهم

هرچنـد بـر    ».کنـد  اظهارنظر باره ساعت در این مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار

دادسـتان   هاجاز ،1394ق.ا.ق.آ.د.ك مصوب  8چنین ماده و هم طبق ماده قانونی مذکور

کمبود « مقید به این قانون، 302به انجام تحقیقات مقدماتی در غیر جرایم موضوع ماده 

هـاي  کـه کمبـود کـادر قضـایی در تمـام حـوزه      لیکن نظر به این گردیده است، »بازپرس

وده و شروع به تحقیقات از سوي بازپرس نیز منوط به ارجـاع دادسـتان   قضایی ملموس ب

دادستان داراي ریاست فائقه بر مقامات قضـایی دادسـرا بـوده     باشد و از طرفی دیگر،می

شود، دادستان به منظور اعمال مـدیریت  که بازپرس نیز یکی از این مقامات محسوب می

این اختیار را خواهـد   هاي مهم و حساس،به خصوص پرونده بر روند تحقیقات مقدماتی،
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را خود در دست گرفته و به کمـک   302 موضوع ماده جرایمداشت که تحقیقات در غیر 

  اقدام به انجام تحقیق نماید. ضابطان دادگستري،

دار وظـایف و اختیـارات   عهـده  از دیگر مقامات قضایی که بر اساس قـانون جدیـد،  

 دارد؛قانون مورد اشاره مقـرر مـی   92ماده  هتبصر .دادرس دادگاه است باشد،بازپرس می

دم دسترسـی  ـــ در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وي در انجام وظیفه و ع«

اه ـدادرس دادگـ  ایـن قـانون،   302 موضوع ماده جرایمبه بازپرس دیگر در آن دادسرا در 

قط تا زمـان بـاقی   وظیفه بازپرس را ف به تقاضاي دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی،

  »دهد.بودن وضعیت مذکور انجام می

  هاي اختصاريافزایش رسیدگی .2-1-2

پرونده بدون  ،ها آناي از رسیدگی به جرایم است که در شیوه رسیدگی اختصاري،

این نوع رسـیدگی کـه    گردد.تنظیم کیفرخواست از سوي دادستان در دادگاه مطرح می

غالبـاً در   گیرد، بدون حضور هیأت منصفه صورت می حقوقی دیگر کشورها، هاي نظام در

    باشد.راهنمایی و رانندگی معمول میجرایم جرایم ساده از قبیل 

ایـن جـرایم قابـل رسـیدگی در دادگـاه صـلح و شـامل        مثالً در حقوق انگلستان، 

 2000خسـارت جزایـی کمتـر از     اهمیت، هاي عادي و کممواردي از قبیل ضرب و جرح

    1.باشندت رانندگی و رانندگی در حال ممنوعیت میتخلفاو  پوند

بینـی   ضمن پیش ،1392گذار در تدوین قانون آیین دادرسی کیفري مصوب قانون

که ناظر بر طرح دعوي کیفري در دادگاه بدون کیفرخواسـت و در غیـر جـرایم     86ماده 

رجه هفت در کنار جرایم تعزیري د باشد،می 302پ و ت ماده  ب، موضوع بندهاي الف،

رسیدگی به جرایم منافی عفت را نیز در صالحیت مسـتقیم دادگـاه قـرار داده     و هشت،

حـق مداخلـه و انجـام     در مواجهه با چنـین جرایمـی،   به نحوي که قضات دادسرا، است؛

و باید پرونده را با صـدور قـرار عـدم صـالحیت بـه دادگـاه        رندتحقیقات مقدماتی را ندا

    ارسال نمایند.

جرایم قابل رسیدگی به صورت اختصاري و یا بـدون کیفرخواسـت    ضر،در حال حا

 پ) جـرایم اطفـال و نوجوانـان،    ب) جرایم منافی عفت، الف) در حقوق ایران عبارتند از؛

 ث) قضـایی بخـش،   هجـرایم ارتکـابی در حـوز    ت) جرایم تعزیري درجه هفت و هشت،

  2.جرایم و تخلفات تعزیرات حکومتی ج)جرایم خالفی و 

  
 .302، ص. 1393مهرا، نسرین، دانشنامه حقوق کیفري انگلستان، تهران، انتشارات میزان ،  .1

نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا رسیدگی اختصاري به جرایم در حقوق ایران و انگلستان، پایان. نوري، محدثه، 2

 .28، ص. 1393شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،  و جرم
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  سلب صالحیت تحقیقی بازپرس در جرایم جنسی .2-1-3

بـا توجـه بـه اهمیـت و      فرایند انجام تحقیقات مقدماتی ناظر بـر جـرایم جنسـی،   

ترین زمان ممکن و با دقّـت و ظرافـت   چنانچه در سریع گونه جرایم،حساسیت باالي این

دشـواري   تحصیل دلیل در چنین جرایمی را در آینده با صـعوبت و  باالیی صورت نگیرد،

قانونی را بر این جرایم  هسیستم ادل گذار،به خصوص این که قانون مواجه خواهد ساخت؛

در جرایم زنا و لـواط در حـالتی کـه از صـالحیت رسـیدگی دادگـاه        حاکم نموده است.

گذار انجام تحقیقات قانون (مانند زناي به عنف و زنا با محارم)، باشدکیفري دو خارج می

حـائز   هنکتـ  قضات سه نفره این دادگاه قـرار داده اسـت.   هایم را بر عهدمقدماتی این جر

اهمیت این است که در حالی تحقیقات مقدماتی جـرایم داخـل در صـالحیت مسـتقیم     

در صالحیت انحصاري قضـات ایـن دادگـاه قـرار گرفتـه اسـت کـه         دادگاه کیفري یک،

م تحقیقـات از سـوي قضـات    انجا هي پیرامون چگونگی و نحوا انهمتأسفانه مقررات جداگ

گیرد که ضابطان اهمیت موضوع از جایی نشأت می بینی نگردیده است.این دادگاه پیش

گونه جـرایم  گونه اقدام تحقیقی در این  دادگستري و حتی قضات دادسرا از مداخله در هر

بایست رأساً توسط قضات دادگـاه  منع شده و تمامی فرایند تحقیقات از بدو الی ختم می

  صورت گیرد.

  تحدید صالحیت تحقیقی بازپرس در جرایم اطفال .2-1-4

تحقیقات  ،1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  285یک ماده  هتبصر مطابق

مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سـال توسـط قاضـی دادگـاه اطفـال و نوجوانـان       

 هکه طبق قانون بـر عهـد  صورت گرفته و قضات مذکور داراي کلیه وظایفی خواهند بود 

در نظام حقوقی انگلستان هرچنـد رسـیدگی بـه     باشد.ضابطان دادگستري و دادسرا می

لـیکن   گیـرد، هاي صلح صورت مـی صورت مستقیم در دادگاه جرایم اطفال و نوجوانان به

در این کشور انجام تحقیقات مقدماتی جرایم کودکان و نوجوانان و سایر جرایم بر عهده 

 از تحقیقـات مقـدماتی بـه    1392گـذار سـال   با توجه به توصیف قانون 1.باشدپلیس می

 ادلـه وقـوع جـرم،   آوري  جمـع  م ویـ مجموعه اقـدامات قـانونی بـراي حفـظ آثـار و عال     «

مورد اشـاره   هو اطالق تبصر ،»یافتن و جلوگیري از فرار یا مخفـی شدن متهم شناسایی،

سـال توسـط قاضـی دادگـاه     د زیـر پـانزده  به انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افرا

حتـی در جـرایم    تردید در ورود ضابطین و مقامـات قضـایی دادسـرا،    اطفال و نوجوانان،

  رسد. جدي و اساسی به نظر می سال،مشهود اطفال و نوجوانان زیر پانزده

  
 .35همان، ص.  .1
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  قیمومت دادستان نسبت به بازپرس .2-2

قیمومـت   ام تحقیـق، بـدیهی عـدول از اصـل تفکیـک مقـام تعقیـب از مقـ        هنتیج

قیمومت دادستان نسبت به بازپرس و مـوارد آن در   باشد.دادستان نسبت به بازپرس می

اي است که انجام تکالیف تحقیقـاتی  تا اندازه ،1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

 هاي مواجـه سـاخته و اجـراي قاعـد    هـاي عمـده  از سوي بازپرس را با چالش و دشـواري 

    1.نمایددار میقانون موصوف را خدشه 92 مصرّحه در ماده

منظـور رعایـت    قـاتی بـازپرس بایـد گفتـه شـود کـه بـه       در اشاره به تکالیف تحقی

مـدت قابـل    کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و در اجراي قـانون آیـین دادرسـی کیفـري،    

بینی به عنوان مهلت معقول جهت انجام تحقیقـات مقـدماتی بایـد توسـط قاضـی      پیش

  ود.تعیین ش

 موریت تحقیقاتی بازپرس در نظام دادرسی فرانسه بسیار وسیع و گسترده است.أم

 قاضی تحقیق بر طبـق قـانون،   قانون آیین دادرسی کیفري این کشور، 89بر طبق ماده 

اقـدام   کنـد، به کلیه اقدامات تحقیقاتی که او بـراي کشـف حقیقـت مفیـد ارزیـابی مـی      

قاضـی تحقیـق    شود.انجام می یا ضرر شخص باشد،این تحقیقات خواه به نفع  نماید. می

اقـدام   باید به جستجوي وضعیت خواه مساعد یا نامساعد به حال شخص تحت بررسـی، 

  2.دنبال کند دهند،او نباید عناصري که اجازه محکومیت را می نماید.

در راسـتاي تـدابیر تحقیقـاتی     قانون آیین دادرسی کیفري فرانسه، 81ماده  6بند 

خـانوادگی یـا    تحقیق درباره شخصیت اشخاص تحت بررسی و وضـعیت مـادي،   ناظر بر

  باشد.می ها آناجتماعی 

 203بر طبق مـاده   ها اختیاري است.چنین تحقیقی در جنایات الزامی و در جنحه

سـلب   هـا  آنی که مجازات قانونی جرایمدر « 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

تعزیر درجه چهار و باالتر است و همچنین در جنایـات  حبس ابد و یا  قطع عضو، حیات،

علیه یا بـیش از   ثلث دیه کامل مجنی ها آنعمدي علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه 

دسـتور تشـکیل پرونـده     بازپرس مکلف است کـه در حـین انجـام تحقیقـات،     آن است،

مومت دادستان موارد قی.»  ... شخصیت متهم را به واحد مددکاري اجتماعی صادر نماید

ن و یـا مقـارن بـا شـروع بـه      همزمـا  نسبت به بازپرس، پیش از آغاز تحقیقات مقدماتی،

  باشد: تحقیقات قابل بررسی می هدر جریان تحقیقات و پس از خاتم ،تحقیقات

  
 .»تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است ... : «1392قانون آ.د.ك مصوب  92ماده  .1

 .13پیشین، ص. تدین،  .2
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  پیش از آغاز تحقیقات مقدماتی از سوي بازپرس .2-2-1

مشـهود بـودن    در صـورت « قانون آیین دادرسی کیفـري جدیـد   77 هر طبق مادب

تا پیش از حضور و  این قانون، 302(پ) و (ت) ماده  (ب)، موضوع بندهاي (الف)، جرایم

آوري ادلـه وقـوع جـرم و     جمـع  دادسـتان بـراي حفـظ آثـار و عالئـم،      مداخله بـازپرس، 

بـر طبـق ایـن    .» آوردجلوگیري از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات الزم را به عمل مـی 

از جملـه   ،302مشهود موضـوع بنـدهاي چهارگانـه مـاده      جرایمیی تحقیقات ابتدا ماده،

ایـن اختیـار را دارد    مواردي است که دادستان قبل از شروع به تحقیق از سوي بازپرس،

تحقیقات را ادامـه دهـد و ایـن زمـان      را شروع کند و تا یک زمان متعارفکه تحقیقات 

  متعارف تا حضور بازپرس خواهد بود.

مشهود که رسیدگی بـه   جرایمدر مورد «: داردرد اشاره مقرّر میقانون مو 78 هماد

دادستان مکلف اسـت تمـام اقـدامات الزم را     از صالحیت دادگاه محل خارج است، ها آن

براي جلوگیري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقـی  

یجه اقدامات خود را فوري به مراجع به عمل آورد و نت را که براي کشف جرم الزم بداند،

مکرر قـانون آیـین دادرسـی     23این ماده که برگرفته از ماده  ».قضایی صالح ارسال کند

مشهود مقامـات را از صـالحیت    جرایمانجام تحقیقات پیرامون  1،باشدمی 1290کیفري 

سـتان  داد هرا کالً بر عهـد  جرایمبازپرس محل وقوع جرم سلب و تحقیقات مقدماتی این 

پرونده را بـا صـدور قـرار عـدم صـالحیت در       قرار داده است که پس از انجام تحقیقات،

قانون  308و  307دهدکه این مراجع به ترتیب وفق مواد اختیار مراجع ذیصالح قرار می

دادگاه کیفري تهران و دادگاه کیفري مرکز اسـتان   ،1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

  باشد.محل وقوع جرم می

  زمان یا مقارن با شروع به انجام تحقیقات هم .2-2-2

این امر به هنگام ارجاع پرونده از سوي دادستان (به دو شکل ارجاع کلی و ارجـاع  

 ،1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  89که طبق ماده  چرا ؛افتداتفاق می موقت)

اسـت یعنـی تـا     تحقیقات مقدماتی از سوي بازپرس منوط به ارجـاع دادسـتان   شروع به

بازپرس اختیار انجام تحقیقات مقدماتی  زمانی که پرونده از سوي دادستان ارجاع نشود،

  
در مورد جرایم مشهودي که مأمورین دولتی یا شهرداري : «1290مکرر قانون آیین دادرسی کیفري  23ماده  .1

شوند و رسیدگی به آن از صالحیت دیوان عالی جزاي عمال دولت یا مأمورین به خدمات عمومی مرتکب می

مه را براي جلوگیري از امحاء اثرات جرم و است ... مدعیان عمومی و مستنطقین مکلفند کلیه اقدامات الز

فرار متهم و هر تحقیقی را که براي کشف جرم الزم بدانند به عمل آورند و هر چه زودتر نتیجه اقدامات خود 

 »العموم دیوان جزا گزارش دهند. را به مدعی
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 ؛بینی شده بـود نیز پیش 1381ارجاع موقت در قانون اصالحی مصوب  را نخواهد داشت.

حائز اهمیت این است کـه بـا توجـه بـه ایـن کـه ورود دادسـتان در فراینـد          هلیکن نکت

امـري اســتثنایی بـوده و در غیــر    ،1392در قـانون آ.د.ك مصــوب  تحقیقـات مقــدماتی  

ماننـد  هدادستان دیگر  باشد،می 302پ و ت ماده  ب، ی که موضوع بندهاي الف،جرایم

گـذار  بینـی ارجـاع موقـت از سـوي قـانون     پـیش  گذشته اختیار انجام تحقیقات را ندارد،

و  1392.آ.د.ك مصـوب  ق.ا.ق 92البتـه بـا اصـالح مـاده      چندان مناسـب نخواهـد بـود.   

اختیار دادسـتان بـه انجـام تحقیقـات      ،»نبودن« به جاي» کمبود« جایگزین شدن کلمه

  گسترش یافته است. 302 موضوع ماده جرایممقدماتی در غیر 

  در جریان انجام تحقیقات مقدماتی .2-2-3

قیمومت دادستان نسبت به بازپرس در طـول انجـام تحقیقـات مقـدماتی توسـط      

ایـن قیمومـت بـه صـورت نظـارت دادسـتان بـر انجـام          ز ادامه خواهد داشت.بازپرس نی

قانون آیـین دادرسـی کیفـري     73 هموضوع ماد گرفته از سوي بازپرس، تحقیقات صورت

گـر  این قانون جلوه 74در تحقیقات بازپرس موضوع ماده » دخالت« و نیز 1392مصوب 

 سـتان در تحقیقـات بـه دو شـکل    حضـور داد  بر اساس مواد قانونی مورد اشاره، شود.می

 هتواند حتـی پرونـد  نشان از این دارد که وي فعال مایشاء بوده و می ،»نظارت و دخالت«

  مطالبه نماید. بدون این که مخالفتی وجود داشته باشد، تحقیقاتی را از بازپرس،

  پس از ختم تحقیقات و با صدور قرار نهایی .2-2-4

پرونده نـزد دادسـتان    پرس و صدور قرار نهایی،متعاقب ختم تحقیقات از سوي باز

 ارسال تا پیرامون قرارهاي نهایی صادره از سوي بازپرس که ناظر بر قرارهـاي مجرمیـت،  

ترین مـوارد اطالـه دادرسـی     یکی از مهم نظر نماید.اظهار باشد،منع و موقوقی تعقیب می

قـدماتی را پـس از   به این صـورت کـه بـازپرس تحقیقـات م     افتد.در همین جا اتفاق می

 یابـد و مجـدداً دادسـتان،   رسـاند و تحقیقـات خاتمـه مـی    ارجاع دادستان به انجـام مـی  

گرفته از سوي بازپرس را بـه نظـر خـود کـــافی ندانسـته و تــقاضاي        تحقیقات صورت

  نماید.تکمیل تحقـیقات را به بازپرس می
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  گیرينتیجه

هـاي   نظـام  هاي بارز حاکم بـر از ویژگی اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق،

تحقیقـات   بـر طبـق ایـن اصـل،     باشد.تحقیقات مقدماتی می هدادرسی مختلط در مرحل

مقام تحقیق مستقلی قرار داشته و تعقیـب جـرم نیـز از     همقدماتی تمامی جرایم بر عهد

ایـن اصـل هرچنـد مـورد قبـول و پـذیرش        باشـد. وظایف مقام تعقیب یا دادسـتان مـی  

بـه نحـوي    ده است؛شاي از آن عدول لیکن در موارد عدیده ران قرار گرفته،گذار ای قانون

  نمایاند.ضروري و زاید میغیر که وجود بازپرس را به عنوان مقام تحقیق،

طرفانه بودن فرآیند حاکم بر با نگرش بر مطالب مرقوم به شرح بند نخست، لزوم بی

باشد، امکـان  می» ذهنی و عینی«ه تحقیقات مقدماتی که مبتنی بر اعمال توأم دو ضابط

طرفی از سوي دادستان، زمانی که امر تحقیق پیرامون جرم را در کنار تعقیـب   رعایت بی

گیرد و تزلزل جایگاه بازپرس در سیاست جنایی نوین که موجب خـروج  آن بر عهده می

دي تـرین مـوار   گردد، از مهممرحله تحقیقات مقدماتی از حالت انسجام و یکپارچگی می

  است که براي عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق بیان گردیده است.

منظور شروع به انجـام تحقیقـات مقـدماتی     لزوم ارجاع پرونده از سوي دادستان به

بینی نظارت دادستان نسبت به تحقیقات بازپرس در تمـام مراحـل   پیش توسط بازپرس،

سـلب انجـام    زم و حضور در جلسات بازپرسی،تحقیقات مقدماتی و حق ارائه تعلیمات ال

قانون آیین دادرسی  308و  307تحقیقات مقدماتی جرایم مشهود مقامات موضوع مواد 

اجازه انجـام تحقیقـات    از بازپرس و محول نمودن آن به دادستان، 1392کیفري مصوب 

انجـام  اجـازه   توسط دادستان، 302پ و ت ماده  ب، جرایم مشهود موضوع بندهاي الف،

توسـط دادسـتان، مجـاز بـودن دادرس      302تحقیقات مقدماتی غیر جرایم موضوع ماده 

دادگاه به انجام تحقیقات مقدماتی جرایم موضوع مـاده قـانونی مـورد اشـاره، قیمومـت      

دادستان نسبت به بازپرس پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی و صدور قرار نهـایی، سـلب   

س در جرایم منافی عفت و تحدید صـالحیت تحقیقـی   انجام تحقیقات مقدماتی از بازپر

بازپرس در جرایم اطفال و نوجوانان به همراه افزایش رسیدگی اختصاري جرایم را باید از 

  هاي بارز و عملی عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق محسوب نمود.زمینه
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