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 مقدمه

روبرو بوده است  يرباز با تحوالت گوناگونياز د يفريک يدادرس

 يمختلف يها اساس نظامبر يفريعدالت ک يو کشورها در راستا

 پيشينبا حذف نقائص  يحقوق يستميدن به سيدر رس يسع

، مختلط ي، اتهاميشيتفت يستم دادرسيت از سيتبع .اند داشته

 .ن امر استيد ايمؤ

ب از مقام يک مقام تعقيخود اصل تفک هاي هينظر با ارائة يبرخ

شده از دو اصل  لين اصل را تشکياند و ا کردهمطرح  را قيتحق

سو به عدم  کين صورت که اصل مزبور از ياند به ا گر دانستهيد

گر به يد يسوق و ازيف مقام تحقيب در وظايمقام تعق مداخلة

. اشاره دارد يبيق در اقدامات تعقيعدم دخالت مقام تحق

 (95:9911زاده،  هادي)

رغم اينکه نظام دادرسي مختلط  گذار ايران در مقام تقنين علي قانون

 .کرده استرا موردپذيرش قرار داده است ولي از اين اصل تبعيت 

ين دادرسي کيفري مصوب قانون آئ 9915در اصالحات : مثال براي

در " کمبود"کلمه  کردنو جايگزين " نبودن"با حذف کلمه  9911

ماتي مقد هاي قن قانون، دادستان را مجاز به انجام تحقياز آ 8ة ماد

 .دانسته است 911 ۀجرائم موضوع مادردر غي

ت اصل يعدم رعا به آن، مقدمة يبنديپا نبودن اصل و ينقض ا

 .باشد يجامعه م نکه دادستان که نمايندةيچه ا .است يطرف يب

ورد و ورود طرف به حساب آ يرا ب يتوان و يب نميدر مقام تعق

شود که  يمحسوب م يطرف يق ناقض اصل بيشان به امر تحقيا

 .ان استيشتر نمايب يق اولين موضوع در دادگاه بخش به طريا

رات متعدد ييتغ جةينت 9911مصوب  يفريک ين دادرسيئقانون آ

 يدگيسفانه رساست که متأمجدد آن  يايو حذف دادسرا و اح

همان صورت  به ين قبليت از قوانيدر دادگاه بخش به تبع

 نبودو  يطرف ياصل ب تيرعا نبودن محور يتر مانده و مهم يباق

 .ديآ يهمگان در برابر قانون به حساب م يت تساويرعا

 جايگاه و ويژگي اصلي مقام تعقيب -9

تحقق عدالت  ةيب در دادسرا بر پايمقام تعق يوجود فلسفة

 جةيخاطر جامعه درنت يو تصال يو احقاق حقوق عموم يفريک

از وقوع جرم و اصالح  يريشگيپ تًايب متهم در ابتدا و نهايتعق

تنها جامعه  ب متهم، نهينکه با شروع تعقيچه ا .باشد يمرتکب م

شان در تالش است تا يا ندةيکه نما کردهخاطر حاصل  نانياطم

ق داده يتحق يئل مرجع قضاير و تحويب و دستگيمتهم تعق

از وقوع جرم به توسط  يريشگيپ سببن امر يشود، بلکه هم

هم  ير آن بر اصالح متهم کنونيثأتن ين بوده و همچنيريسا

 (9919خالقي، ). محرز و مسلم است

 ندةيا نمايب که همان دادستان يمقام تعق گريد يها يژگياز و

ل يب متهم و تحويباشد، پس از تعق يالعموم م يا مدعيجامعه 

 ة، نحويمقدمات هاي قيق به جهت انجام تحقين به مقام تحقآ

ق را به بازپرس ينقص تحق موارد و کردهت يريق را مديتحق

باشد، پس از  يت و رفع نقص مياعالم و بازپرس مکلف به تبع

اقدام به صدور  يقانون در فرجة يصدور قرار جلب به دادرس

 يسوصادره از ير قرارهايسا درخصوصو  کردهفرخواست يک

جاد اختالف با بازپرس يصورت او در کردهنظر  بازپرس اعالم

شود و  يبه دادگاه صالح ارجاع م موضوع به جهت حل اختالف

ن يت مرتکب، ايو محکوم يقطع يت پس از صدور رأينهادر

فات ياز جامعه اقدام به انجام تشر يندگيدادستان است که با نما

 .کند ميمجازات  ياجرا

امور  يب، انجام برخيمقام تعق يها يژگيا ويف و يگر وظاياز د

، انجام و ين براساس قانون امور حسبيمربوط به محجور

از وقوع  يريشگيپ يدر راستا يموزشآ يها ت کالسيريمد

ک و ي يفريدر دادگاه ک يدادرس هاي جرم، شرکت در جلسه

 .توان نام برد يم ... دو و يفريدادگاه ک يها پرونده يبرخ

ب يد که مقام تعقيجه رسين نتيتوان به ا يالذکر م از موارد فوق

از جامعه  يندگيبه نماطرف نبوده و اعمال مزبور  يب يمقام

 .رنديگ يانجام م

 يب در دادسراگاه مقام تعقيجا -9-9

ها با  تانسر شهريدر دادسرا که در مرکز هر استان و در سا

است يشود، دادستان، ر يل ميه تشکيس قوه قضائيص رئيتشخ

 ين مرجع را از لحاظ ادارآتنها  دارد و نهعهده دادسرا را بر

از  ياران و برخيداد هاي اقدام يد بلکه تمامکن يت ميريمد

شوند و از  يم يشان انجام و عمليد ايها با تأي بازپرس هاي اقدام
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آموزش و ت، يرين استان مدآ يها ر دادستانيبه سا يطرف

 .دکن يارائه م يو عمل يعلم هاي ميتعل

شان با يب بوده و ايبارز مقام تعق يژگيب متهم وينجا که تعقاز آ

ب و يتعق يالزم در راستا هاي اقدام ياز جامعه تمام يندگينما

که دادستان از وقوع  نيدهد، پس هم يمتهم انجام م يريدستگ

 ياز جامعه در راستا يندگيو به نما عًايمطلع شود سر يجرم

ادله جرم  يآور ب متهم و جمعيو تعق يحفظ آالت عمل ارتکاب

پرونده را جهت ن امور ي، وارد عمل شده و پس از انجام ايارتکاب

 .دهد يبه بازپرس ارجاع م يمقدمات هاي قيانجام تحق

ار يار در اختيدادسرا به تعداد الزم داد يت اداريريدادستان با مد

 يکه البته تمام کند ميشان محول يامور را به ا يکه برخ دارد

 يد دادستان عملييار با تأيداد يسوگرفته از هاي صورت اقدام

مثال  براي .ن امور را نداردحق انجام آ مستقاًلار يشوند و داد يم

و  يفريک ين دادرسيئاز قانون آ 911 ةجرائم موضوع مادريدر غ

را  يمقدمات هاي قيصورت کمبود بازپرس دادستان انجام تحقدر

ار يداد يسوصادره از يهاقرار يتمام يار ارجاع داده وليبه داد

 .د دادستان برسدييست به تأيبا يم الزامًا

افراد محجور به  يم براين قييمانند تع يامور حسب يانجام برخ

به نام  يا در دادسراها اداره دادستان محول شده است که اصواًل

ن موضوع يت دادستان ايريل شده که با مديتشک ياداره سرپرست

 (9914مهاجري، ). شود يو انجام م يدگيرس

نظر  دو با يفريدادگاه ک يدادرس هاي جلسه يشرکت در برخ

 يفريدادگاه ک يدادرس هاي جلسه يدادگاه و شرکت در تمام

ا به توسط يو  ا شخصًايکه  استف دادستان يگر وظايک از دي

 .شود يشان انجام مين اياز معاون يکي

 يب در دادگاه بخشگاه مقام تعقيجا -9-1

از  پيشدر دادگاه بخش هنوز به مانند دوران  يدگيرس اساسًا

س دادگاه هم يبوده و رئ يا مرحله صورت تک دادسرا به ياياح

ب متهم بوده و سپس يول کشف جرم و تعقب مسؤيدر مقام تعق

ن اقدام به صدور داده و پس از آرا انجام  يقيتحق هاي اقدام

 .دکن يشده را اجرا م ت مجازات اعماليو درنها کرده يرأ

ب ي، مقام تعقکه دادستان شهرستان برعهده دارد يفيهمان وظا

ها بوده و از  نت آي، ملزم به رعااستس دادگاه بخش هم يرئ که

زمان  دارد هم يبين تعقنکه شأيرغم ا يمکلف است که عل يطرف

شده را انجام دهد و  بيامر تعق درخصوص يقيتحق هاي اقدام

آماده کند؛  را همان موضوع درخصوص يصدور رأ يخود را برا

ها  نده به آنيکه در آن امر وارد است يبه ا ياديز هاي راديکه ا

 .اشاره خواهد شد

 قجايگاه و ويژگي اصلي مقام تحقي -1

 يا مرحله صورت تک به يفريک يدگيدادسرا رس ياياز اح پيشتا 

 يمقدمات هاي قيپس از انجام تحق سًادادگاه رأ يبود و قاض

 ةجيرا هم برعهده داشت که نت يو صدور رأ يماهو يدگيرس

ع ييکننده و تض يدگيرس يقاض يطرف ين امر؛ خروج از حالت بيا

ن دادسرا و متعاقب آ يايداشت که با اح يدر پ را حقوق متهم

 يمتصد 9911مصوب  يفريک ين دادرسيئب قانون آيتصو

ر يغ يب و شخصير از مقام تعقيغ ي، شخصيقات مقدماتيتحق

 .است يکننده و صدور رأ يدگيرس از مقام محکمة

ين دادرسي کيفري اصالحي ئقانون آ 11 ةاساس مادو بر اصواًل

؛ ة بازپرس استعهدجرائم بر مقدماتي تمامي هاي قتحقي 9915

سوي دادستان از محل بازپرسي در دادسرا بوده و با ارجاع موضوعي

 .استمقدماتي  هاي قول انجام تحقيمسؤ به بازپرس، وي

 يق در دادسراگاه مقام تحقيجا -1-9

 مقدماتي تمامي هاي قشد تحقيطور که در باال اشاره  همان

سوي دادستان از بازپرس بوده و با ارجاع موضوع هدةعجرائم بر

به هر  مقدماتي هاي قتواند از انجام تحقي به ايشان، وي نمي

در : مثال برايمگر به تجويز قانون؛  کنداي استنکاف  بهانه

 را ندارد بلکه الزامًا ها قتنها حق انجام امر تحقي امور نهبرخي 

و يا در موارد عدم  کندبايست قرار امتناع از رسيدگي صادر  مي

صالحيت که با صدور قرار عدم صالحيت موضوع را به مرجع 

 :پورجمناني جويباري و قلي گلدوست ). دهد صالح ارجاع مي

9915) 
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جرائم  يتمام يمقدمات هاي قيانجام تحق 11 ةچند صدر مادهر

 يديبا اضافه کردن ق يبازپرس قرار داده است ول ةرا برعهد

ان داشته است يداده و ب صيمتصل به آن ماده موضوع را تخص

صورت از آن قانون و در 911ة جرائم موضوع مادريکه در غ

است  ياراتيف و اختيوظا يتمام يکمبود بازپرس، دادستان دارا

ا ي ن صورت دادستانين شده است که در اييبازپرس تع يکه برا

و  کند مياقدام  يمقدمات هاي قيانجام تحق درخصوص سًاخود رأ

ار ارجاع داده که ي، موضوع را به داداريصورت وجود دادا دري

ست يبا يار ميداد يسوصادره از يين و نهايمتأ يقرارها يتمام

 .د دادستان برسدييبه نظر و تأ

دهد ار ارجاع يق را به داديکه دادستان انجام امر تحق يدرصورت

ار يداد يسوگرفته از انجام هاي اقدام ين جهت که تماميبه ا

حادث  يد دادستان برسد، پس اختالفييست به تأيبا يم الزامًا

سبب  ق به بازپرس بهيارجاع موضوع تحق ينخواهد شد ول

ن دادستان و يبازپرس احتمال وجود اختالف ب ياستقالل نسب

حادث شده با  اختالفوجود دارد که حل  يبازپرس در موارد

و در کمال  نکه بازپرس مستقاًليجه ايپس نت. دادگاه صالح است

ق را انجام داده يت حقوق متهم، موضوع تحقيو با رعا يطرف يب

که استفالل در انجام امر  کند صادر مي ييقرار نها ،تينهاو در

ت حقوق يو رعا يطرف يت اصل بيرعا يمقدمات هاي قيتحق

 .دنبال خواهد داشت همگان در برابر قانون را به يمتهم و تساو

 يق در دادگاه بخشگاه مقام تحقيجا -1-1

 يا دادرسيس يرئ ق در دادگاه بخش که اصواًليمقام تحق

از بازپرس  ينيجرائم به جانش يدر برخ. البدل است يعل

فرخواست يرا انجام و سپس با صدور ک يمقدمات هاي قيتحق

ا دادگاه يدادستان شهرستان پرونده را به دادگاه صالح  يسواز

دارد که  يا دادگاه انقالب با تعدد قضات ارسال ميک و ي يفريک

 نياساس قانون در انکه بريا: وارد است رادهاييين امر ايبه ا

س يا رئيالبدل و  يخصوص مقرر شده است که دادرس عل

را  يمقدمات هاي قياز بازپرس تحق ينيدادگاه بخش به جانش

س اداره شود که يدهند که اگر دادگاه بخش تنها با رئ يانجام م

نکه ينظر به ا. کند يدگيست پرونده را بدون ارجاع رسيبا يم

 يسوجاع پرونده ازصورت اربراساس قانون بازپرس تنها در

س يرئ يدارد و اگر دادگاه بخش دارا يدگيف رسيدادستان، تکل

البدل  يس پرونده را به دادرس عليرئالبدل باشد و  يو دادرس عل

م که چگونه ممکن ين مشکل روبرو هستيارجاع دهد باز با ا

را ي؟ زکندگر بازپرس ارجاع ين دين بازپرس به جانشياست جانش

باشند که  ين بازپرس ميها جانش آن ين حالت هر دويدر ا

 : ر ارائه شده استيز يها حل ذکر شده راه هاي ابهامدرخصوص 

شان شود اي تنها با رئيس اداره مي ،جايي که دادگاه بخش در: الف

کند  را شروع مي مقدماتي هاي قعنوان جانشين بازپرس تحقي به

تسامح  هاي فاقد فوريت اين امر با اندکي که در مورد پرونده

که شروع رسيدگي توسط بازپرس بدون چرا .رش استپذي قابل

 .ريت مجاز استهاي واجد فو ارجاع دادستان تنها در پرونده

البدل  يس و دادرس عليرئ يکه دادگاه بخش دارا يصورتدر: ب

ن دادستان پرونده را به يعنوان جانش البدل به يباشد دادرس عل

چه  .مل استقابل تأ يدهد که البته قدر يس دادگاه ارجاع ميرئ

ن بازپرس يس جانشين دادستان و رئينکه اگر دادرس جانشيا

ها و صدور قرار  قيدر زمان تحق نو متعاقب آ شودمحسوب 

شان و دادرس ين ايب( ن بازپرسينجا جانشيدر ا) سيرئ يسواز

جاد شود، حل اختالف ينظر ا اختالف( ن دادستانينجا جانشيدر ا)

جاد حل اختالف قابل يا اينکه آيا ايبا کدام دادگاه خواهد بود؟ 

 ( 9911آخوندي، )ر؟ يا خيتصور است 

 ب متهمرفتار دادستان در زمان تعقي ةثر بر نحوعوامل مؤ -9

از جامعه قصد دارد تا  يندگيب به نمايدادستان در زمان تعق

شده از  ش سلبيساآف خود را انجام دهد که يتکل ينحو به

 يبرخورد در برخ يتند سببن امر يکه ا کندجامعه را اعاده 

از حقوق متهم  يا گرفتن پاره دهين امر ناديا جةيموارد شده و نت

 .دنبال دارد بهرا 

  شده از جامعه ش سلبآساي ةتالش براي اعاد -9-9

شود و  يمحسوب م يب متهم مدعيالعموم در تعق ينکه مدعيا

، با ياز جرم ارتکاب يجادشده ناشيت ايوضع اعادة يدر راستا

دارد خواه  يجرم ارتکاب ل ادلةيخاص قصد در تحص يرفتار

 شود و گاهًا يمتهم مده گرفتن حداقل حقوق يناد سببناخواه 
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که ظن بر احراز  يدادستان در موارد يجاد شده برايا زةيانگ

ن رفتن يشود، احتمال از ب يارتکاب جرم توسط متهم، حاصل م

م يگذار فه شود، که قانون يمتهم دوچندان م يحقوق اساس

ر از يغ يرا به شخص يمقدمات هاي قيکه انجام امر تحق يزمان

حقوق از دست رفته  اعادة يدر پ کند ميدادستان واگذار 

ر از يغ ينکه بازپرس شخصيمتهم بوده است چه ا ياحتمال

ب يمتفاوت از مقام تعق يتيطرف بوده و با ذهن يالعموم و ب يمدع

 (9919خالقي، ) .استصرف  يمقدمات هاي قيانجام تحق يدر پ

ل جرم يمتهم و حفظ ادله تحص يرير در دستگيناگذ بيمقام تعق

حفظ حقوق جامعه  يده گرفته و در راستايرا ناد يطرف ياصل ب

ق ين امر در زمان تحقيرد اما ايده بگياز حقوق متهم را ناد يبرخ

ست يبا يم ست و الزامًاا يگريد ةگون بازپرس به يبرا يمقدمات

 .ه باشددر نظر داشت را ن حقوق متهميتر يابتدائ

 متهم تسريع در دستگيري -9-1

از  يريب از وقوع جرم به جهت جلوگيمقام تعق يدر زمان آگاه

ست با استفاده از يبا يم ا حفظ آالت جرم، ناچارًايفرار متهم و 

متهم  درخصوصبا قهر و غلبه  ار دارد بعضًايکه در اخت ييقوا

از حقوق  يا ن رفتن پارهياز ب سببن امر يکه هم کندرفتار 

 ين ابزاريق استفاده از چنيدر زمان تحق يشود ول يمتهم م

 هاي قيست تحقيبا يم يطرف يممنوع بوده و بازپرس در کمال ب

ا يمتهم و  يريسرعت عمل در دستگ. را انجام دهد يمقدمات

 سببشان، ياز فرار ا يريجلوگ يه در راستاياول هاي انجام اقدام

ه متهم صورت يب عليمقام تعق يسوخاص از يشود تا رفتار يم

ق انجام يمقام تحق يسوکه از يزمان ها ن اقداميهم يرد وليگ

ست و بازپرس مکلف است که با ا يگرينحو د رد بهيگ يم

 .کندت يحقوق متهم را رعا يتمام يطرف يت اصل بيرعا

 يق در دادگاه بخشمقام تحق -9-9

اداره  ييس دادگاه به تنهايبا رئ در دادگاه بخش که اصواًل

 هاي قيب به جهت شروع به تحقيشود پس از انجام امر تعق يم

و پس از  ست بلکه مجددًاا يتنها موضوع ارجاع منتف نه يمقدمات

عبارت بهتر به  ا بهيب، در مقام بازپرس و يامر تعق هاي اقدام

که در  کند ميرا آغاز  يمقدمات هاي قياز بازپرس تحق ينيجانش

ن ير به ايشرح ز به يمهم و اساس هاي راديا ،امر ين ابتدايهم

 :موضوع وارد است

ازمند ارجاع يبازپرس ن يسوق ازيانجام امر تحق اصواًل -9

است و در  يقضائ س حوزةيا رئيدادستان و  يسوپرونده از

ه ياول هاي باشد اقدام يبازپرس خود ناظر وقوع جرم که يموارد

ادستان انجام داده و پس از آن درصورت ارجاع دن ديتا رسرا 

را انجام  يمقدمات هاي قيدادستان تحق يسوآن موضوع از

ول شتر شخص واحد مسؤيدر دادگاه بخش که ب يدهد ول يم

وضوع ارجاع پرونده معنا م استمراحل پرونده  يانجام تمام

س و هم يکه دادگاه بخش هم رئ يصورتچند درندارد هر

س يتوان گفت که رئ يگاه م البدل داشته باشد آن يدادرس عل

 ينين به جانششايدادگاه پرونده را به دادرس ارجاع داده و ا

 . دهد يرا انجام م يمقدمات هاي قيبازپرس موضوع تحق

عهده بر ب متهم رايشخص واحد که در ابتدا موضوع تعق -1

و استفاده از  يا غلبه يداشته است و با استفاده از ابزارها

است و با نگاه  کردهمتهم  يرياقدام به دستگ يئن قضااضابط

شتر يالعموم بودن، ب يجانبدارانه به متهم پرونده به جهت مدع

شود که در  يجاد ميب ايمقام تعق يظن مجرم بودن متهم برا

ن مرحله يهمان شخص که البته در ا ق مجددًايزمان تحق

 يريگيق را پيموضوع تحق يطرف يت اصل بيست با رعايبا يم

خاص از قبل به متهم  يوجود نگاه نبودن امر مستلزم يو ا کند

 يار مهمير بسيثن موضوع تأيرسد ا ينظر م ه، که باستپرونده 

موجود  چند با وجود ادلةمشکل بتوان هر و داردق يدر روند تحق

را از ( يق فعليتحق)ب يجاد شده مقام تعقيظن ا ه متهم،يلعبر 

رانه و جانبدا يبا نگاه منف يمقدمات هاي قين برد و انجام تحقيب

 .ختم نخواهد شد يحيصح ييبه متهم، به قرار نها

ک پرونده را آغاز ي يمقدمات هاي قيبازپرس که تحق اصواًل

موجود در دادسرا  يت تمام و بدون توجه به حواشيبا جد کند مي

کادر دفتر شعبه محل کار خود،  يکه برا هايي اتفاق يا حتيو 

خود به  يو علم يذهن يروين کردنشود، با معطوف  يجاد ميا

ت با ينهاکرده و در يدگيق رسيآن پرونده به موضوع تحق
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 يئحقوق متهم قرار نها يو حفظ تمام يطرف يت اصل بيرعا

س اداره يدر دادگاه بخش که با رئ يد ولکن يالزم را صادر م

جاد يا يمتعدد هاي ق موضوعيزمان با انجام امر تحق شود هم يم

ها  آن يصورت همزمان به تمام بهست يبا يم شود که ناچارًا يم

که ذهن  يعنوان نمونه زمان به .داشته باشدرا توجه و دقت الزم 

 يمقدمات هاي قيتحق يدگيخود را به شدت معطوف جلسه رس

گر که از قبل هماهنگ شده يد يبا سازمان يجلسه ادار ،کرده

ا يجاد شود و ياز کارکنان ا ياحد يبرا يت حاديا وضعيباشد و 

جاد شود، يخارج از دادگاه ا يدر محل يبه حضور همزمان واز ين

بود؟  شدهد واقع يق آن جلسه مفيتوان متصور بود که تحق يا ميآ

س دادگاه به ناچار ينکه رئياست چه ا يپاسخ منف مسلمًا

خود دقت  يقضائ حوزة يحواش هاي اتفاق يست به تماميبا يم

در زمان  يو ين امر از قدرت ذهنيداشته باشد و همرا الزم 

 .کاهد يق مياستماع اظهارات متهم در امر تحق

 قطرفانه بودن فرايند تحقي لزوم بي -9-4

 يفريک پرونده کيبه  يدگيند رسيدر فرا يطرف يت بيلزوم رعا

در دادگاه نبوده و تمام  يدگيرس وجه محدود به مرحلة چيبه ه

 ي، صدور حکم و اجرايمقدمات هاي قيب جرم، تحقيمراحل تعق

از  يناش يطرف ي، بيفطر يمنظور از ب. رديگ يمجازات را در بر م

از  يناش يطرف يست بلکه منظور بيبازپرس ن يت فرديشخص

 يخوو خلق يهر انسان. است ينهاد بازپرس يساختار يژگيو

 ييايت جغرافي، موقعيخي، تارياجتماع يزندگ وةيخود را دارد، ش

وجود  به ييها ارزش، اخالق و در هر قوم يو عوامل اقتصاد

او را  يوجدان اخالق ژه دادرس،يآورد که همراه با وضع و يم

 (9911، کاتوزيان). ي بخشدشکل م

ب در يعنوان مقام تعق ق در دادگاه بخش که ابتدا بهيمقام تحق 

به سمت  يخاص يريگ تل، جهين دالين برخورد با نخستياول

 يبه سختق يا برائت متهم گرفته، در زمان تحقيت و يمجرم

ن امر ير داد که همييرا تغ يذهن يريگ توان آن جهت يم

مقام در دادگاه بخش بوده و ن دو يراد به وحدت اين ايتر ياساس

 .ق خواهد بوديدر مقام تحق يطرف يناقض اصل ب يتبه راح

  خشحقوق متهم در دادگاه ب -9-5

دادگاه بخش در ابتداي امر با تعقيب متهم تا زمان دستگيري و 

حقوق متهم مندرج در قوانين آوري ادله، قادر است که  جمع

ولي پس از شروع  کندموضوعه و اصول قانون اساسي را رعايت 

عقيب را امر ت تحقيق که همان شخص واحد که قباًل ةمرحل

 درخصوصگيري ذهني که از قبل  انجام داده بود و با جهت

حال اين . دکن تي را آغاز ميمقدما هاي  متهم داشته است تحقيق

مطرح است که آيا حقوق اين متهم در زمان تحقيق  پرسش

ترين  نحوي که اگر همين متهم همان جرم را در نزديک هب

شود يا خير؟  شد رعايت مي شهرستان همان بخش مرتکب مي

شک  رسد که جواب منفي است چه اينکه بي نظر مي هب

گر نه م. ترين حقوق اين متهم ناديده گرفته خواهد شد حداقل

مقدماتي را  هاي طرف تحقيق بايست شخصي بي مي اينکه الزامًا

دگاه انجام دهد؟ حال اينکه همان مقام تعقيب که رئيس دا

آشوري و ). بخش بوده موضوع تحقيق را برعهده گرفته است

 (9989ديگران، 

 تأثير وحدت مقام تعقيب و تحقيق در صدور رأي -9-4

است  گونه ديگري وضع به محکمهدر زمان رسيدگي به ادله در 

شده  ارائه چه اينکه دادگاه پس از مطالعة پرونده و دقت در ادلة

له يا عليه متهم و کيفرخواست صادره و اينکه آيا حقوق متهم 

و مدت زمان ميزان در زمان تفهيم اتهام و يا اخذ اخرين دفاع 

سوي مقام تحقيق، رعايت شده بازداشت و قرارهاي صادره از

و دفاعيات متهم را  کردهيا خير، امر رسيدگي را شروع  است

 پس الزامًا. دکن ي ميأنهايت اقدام به صدور رو در کردهاستماع 

ب و تحقيق موضوع هاي تعقي بايست شخصي خارج از مقام مي

ولي در دادگاه بخش رئيس  کندي را دنبال رسيدگي و صدور رأ

در کرسي رئيس دادگاه به موضوع  مجددًا دادگاه خود شخصًا

تواند  تنها به سختي مي و نه کند مياتهام متهم رسيدگي 

محکوميت و يا  درخصوصگيري ذهني قبلي خود را  جهت

متصور بود که به توان  بلکه نمي کندبرائت متهم حذف 

خصوص حقوق همان متهم در زمان تعقيب و اشتباهات خود در

 .کندآن  تحقيق پي برده و سعي در اصالح

 



 بخش دادگاه در مجازات اجراي تا تعقيب از متهم حقوق 00/زاده سهراب

 

 

 گيري نتيجه

هاي دادرسي مختلط  هاي حاکم بر نظام يکي از بارزترين ويژگي

 هاي تعقيب از مقام تحقيق است و تحقيق اصل تفکيک مقام

مقام تحقيق مستقلي   ةعهدبايست بر مقدماتي تمامي جرائم مي

. ظايف دادستان باشدو تعقيب جرم از و داردبه نام بازپرس قرار 

رفته است گذار ايران قرار گ مورد قبول قانونند اين اصل هرچ

جمله در دادگاه بخش از آن عدول شده ولي در موارد متعددي از

 .و ناديده گرفته شده است

شک مورد قبول  طرفي در زمان تحقيق بي لزوم رعايت اصل بي

. گذار و در اين خصوص دکترين به اجماع رسيده است قانون

حساب  العموم جانبدار به مدعي عنوان حال اينکه دادستان را به

هاي  اي موارد در دادگاه آورند که در دادگاه بخش و در پاره مي

و تحقيق اين اصل را دچار خدشه  ديگر، وحدت مقام تعقيب

 .کرده است

رعايت حقوق متهم در تمامي مراحل دادرسي از نتايج بارز 

رسد در دادگاه  نظر مي باشد که به عدالت دادرسي کيفري مي

اينکه متهمي  دست آورد چه توان اين نتيجه مهم را به خش نميب

 که ازسوي شخص مقام تعقيب تحت پيگرد بوده است و مجددًا

طرفي وي به دفاعيات خود پرداخته و از در زمان تحقيق هم نزد

است،  کردهي صدور رأ قدام به محاکمه و متعاقبًاهمان شخص ا

 .است شدهن لحاظ توان متصور بود که تمامي حقوق ايشا نمي

هاي حقوقي  سيسدر زمان اجراي حکم هم براساس تأ ازطرفي

تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط و غيره  کردنلحاظ 

براي محکومي که نزد مقام تعقيبي تحت پيگرد بوده است که 

گيري ذهني مجرميت براي وي ايجاد شده  از همان ابتدا جهت

 .رسد نظر مي بوده، دور از ذهن به

البدل و  بايست دادگاه بخش با رئيس و دادرس علي مي الزامًا -9

سوي رئيس هاي کيفري از يا بازپرس اداره شود و ارجاع پرونده

مقدماتي  هاي م تحقيقبه دادرس يا بازپرس به جهت انجا

 سوي ايشان، رئيسرفته و پس از صدور قرار نهايي ازگ صورت

 و مجددًا کردهي اقدام محاکمه و صدور رأ درخصوصدادگاه 

رس يا بازپرس قرار گيرد و داد ةعهداجراي مجازات بر

سوي رئيس مورد رسيدگي واقع از هاي حقوقي مستقيمًا پرونده

توسط ايشان و با ارجاع  شده و درصورت وجود دادرس بعضًا

 .سوي  رئيس رسيدگي شونداز

ة عهدها بر مقدماتي آن هاي هايي که تنها تحقيق در پرونده -1

ند به جانشيني از توا باشند رئيس هم مي بخش مي دادگاه

مقدماتي را انجام داده و پرونده را به  هاي بازپرس، تحقيق

 .دادگاه صالح با صدور قرار نهايي ارجاع دهد

گاه رئيس طرفي و حقوق متهم، هر به جهت رعايت اصل بي -9

مقدماتي را به  هاي ضوع تعقيب را انجام داده، تحقيقدادگاه مو

و يا برعکس درخصوص  کردهدادرس يا بازپرس واگذار 

موضوع تعقيب را  هايي که دادرس يا بازپرس بدوًا پرونده

 هاي جانشيني از بازپرس تحقيقاست رئيس به  کردهپيگيري 

  .کند ميي را به دادرس محول عهده گرفته و صدور رأه را براولي
 

 مالحظات اخالقي

مربوط به نگارش متن و نيز ارجاع به منابع مالحظات اخالقي 

 .گرديد  رعايت

 تقدير و تشکر

اند،  از تمام کساني که ما را در تهيه اين مقاله ياري رسانده

 .کمال تشکر را دارد

 سهم نويسندگان

نگارش اين مقاله بر اساس اصول نگارش مقاالت حقوقي در 

توسط آوري منابع و نگارش  تمامي مراحل تهيه پالن، جمع

 .نويسنده صورت گرفته است

 تضاد منافع

 .اين پژوهش فاقد هرگونه تضاد منافع است
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 منابع و مآخذ

  يفارس منابع. الف

جلد دوم،  .آئين دادرسي کيفري(. 9911) آخوندي، محمود -

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميانتشارات : تهرانچاپ پنجم، 

حقوق بشر و مفاهيم  (.9989) آشوري، محمد و ديگران -
 .نشر گرايش: تهران. مساوات، انصاف و عدالت

(. 9911) فرامرز، پورجمناني قلي رجب و جويباري، گلدوست -

مقام تحقيق در آيين  ازعدول از اصل تفکيک مقام تعقيب 
 .فرهنگيپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات  .دادرسي کيفري

: چاپ دوم، تهران .ين دادرسي کيفريآئ(. 9988)خالقي، علي  -

 .شهر دانش

. ها در قانون آئين دادرسي کيفري نکته(. 9919)خالقي، علي  -

 .شهر دانش :چاپ اول، تهران

، جلد سوم، چاپ اول .قوقح فلسفة (.9911)کاتوزيان، ناصر  -

 .شرکت سهامي انتشار: تهران

بررسي اصل تفکيک مقام تعقيب از (. 9911) زاده، رضا هادي -

نامه  پايان .مقام تحقيق در آيين دادرسي کيفري ايران

شناسي، دانشکده حقوق  ارشد حقوق جزا و جرم کارشناسي

 .دانشگاه شهيد بهشتي

دادسرا در دادگاه عمومي ثير نهاد تأ(. 9914)مهاجري، علي  -
 . آموزش و تحقيقات قوه قضائيه. بخش
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Criminal justice is achieved when the principles, rules and regulations of criminal 

justice are properly observed in all stages of preliminary and judicial research and 

there is no flaw in this process. The Iranian criminal justice system after many 

changes and adherence to other system, with the approval of the Criminal 

Procedure Code adopted in 1392 and its amendments in 1394, the district court, 

which is basically run by the head of the department or alternate judge alone. 

Slowly, the person in charge of prosecuting the accused has been investigated, 

tried, sentenced and executed, whereas if the same accused had committed the 

same crime in the nearest city of that district, the situation would have been 

different. One of the pillars of criminal justice is to observe the principle of 

impartiality, which is mandatory in all stages of the trial, but the single person 

who first encounters the accused in the position of prosecution is faced with 

various mentalities until the end of the preliminary investigation and trial, in the 

stage the issuance of a sentence is likely to impair the observance of the principle 

of neutrality in terms of creating a special mental state, which this article seeks to 

state the rights of the accused in state of wavering the principle of neutrality. 
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