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  دوازدهمپيشگفتار چاپ 
  

االجرا  تصويب نهايي و الزممين چاپ اين اثر همچنان در انتظار در آستانة دوازده
»  اجتماعيمجازاتهاي«و » دادرسي اطفال بزهكار «،»آيين دادرسي كيفري«شدن لوايح 
در لوايح آيين      ً                                       ظاهرا  تصميم بر اين است كه دو اليحه اخيرالذكر . بريم به سر مي
اي از پراكندگي مقررات  شوند تا به گونه و قانون مجازات اسالمي ادغام دادرسي

اگر چه در بازنگريهاي اخير، تغييراتي چند در محتوا و نيز در . جديد اجتناب گردد
ه و شمارش مواد آيين دادرسي كيفري به عمل آمده و همان روش سنتي ئشيوة ارا

 از تدوين قوانين برخي كشورها به جاي روش مقتبس...)  و 3، 2، 1(احصاي مواد 
     ً ظاهرا   گزينشي كه  مورد اقبال قرار گرفته است ـ...)   و111ـ3 و 111ـ2 و 111ـ1(

 نامعلوم است  ليكن از آنجا كه سرنوشت اين لوايح همچنان رسد ـ تر به نظر مي مطلوب
و در سالهاي اخير دگرگونيهاي فراواني در آنها صورت پذيرفته است و از سوي 

متن ايم، در  االجراي كنوني مواجه بوده  ر به دفعات با تمديد اعتبار قوانين الزمديگ
 كيفري آيين دادرسياين اثر و در مواردي كه جسته گريخته ارجاع به مواد اليحة 
 و 121ـ25و  121 ـ21(مفيد تشخيص شده است، از همان روش احصاي قبلي مواد 

  .ه و تغييري در آن به عمل نيامده استاستفاده شد) به عنوان مثال ... و 125ـ19
همچنين، سعي بر اين بوده است كه ضمن بازنگري در برخي مطالب و 
                                  ً                                      افزودن نكاتي چند، از آمارهاي نسبتا  جديدتري كه دسترسي به آنها وجود داشته 

رفع برخي اغالط تايپي و اشكاالت ويراستاري نيز مدنظر قرار . است استفاده شود
تري را به  الذكر كه نويد دادرسي منصفانه  است لوايح فوقاميد. گرفته است

شهروندان و بويژه اطفال و نوجوانان از يك سو و بزهكاران جرايم خرد از سوي 
 دهد و از برخي ابزارهاي سياست جنايي همچون تفريد و تعويق تعقيب، ديگر مي
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دتر، و به دور از هر چه زو. بهره جسته است...  ميانجيگري، لحاظ آثار فرض برائت و
در پايان مراتب تشكر و قدرداني خود را از . تغييرات نامطلوب، ضرورت اجرايي يابد

و نيز آقايان هادي رستمي و وحيد » سمت«اندركاران  واحد تدوين و ساير دست
  .دارم  ابراز ميبراري كه در بازخواني اخير اين اثر مرا ياري دادند

  
  محمد آشوري

  1389تابستان 
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  يشگفتار چاپ دهمپ
  

و كنوانـسيون اروپـايى     ) 14مـاده   (المللى حقوق مـدنى و سياسـى         از بررسى ميثاق بين   
اى ايـن    المللى و منطقـه    و ساير اسناد بين   ) 6ماده  (صيانت از حقوق و آزاديهاى فردى       

كننـده بـه دعـاوى     آيد كه بايد بين ساختار مراجع قضايى رسـيدگى        نتيجه به دست مى   
به بيان ديگر اگرچه رعايت حقوق      . دفاعى متهم قائل به تفكيك شد     كيفرى و حقوق    

دفاعى كه از مصاديق بارز حقوق بشر است در يك دادرسى منصفانه امرى ضـرورى               
اى                     ً                                                                 است و امروزه تقريبا  اغلب كشورها در جهت اعمال آن دست به اقدامات شايـسته              

گــر شــود كــه در  لــوهتوانــد مــؤثر ج انــد، امــا ايــن تــدابير دفــاعى در صــورتى مــى زده
سـاختار مناسـب و     . چهارچوب يك ساختار قضايى صحيح قابليت اعمال داشته باشـد         

رعايت حقوق دفاعى متهم از ضروريات برگزارى يك دادرسـى منـصفانه اسـت كـه          
طرف، ايجاد شده بـه موجـب        هاى دادگاه مستقل، بي     ميثاق نخست با واژه    14در ماده   

ى با حضور وكيل مدافع و با رعايت حق سـكوت           قانون و نيز رسيدگى به صورت علن      
  .و اصل برائت آورده شده است

ــالب      ــومى و انق ــاى عم ــشكيل دادگاهه ــانون ت ــانون اصــالح ق ــا ق ، )1381(ب
المللـى حقـوق     چهارچوب قانون دادگاههاى عمومى و انقالب كه با مفـاد ميثـاق بـين             

ــق     ــاد تعقيـــب از تحقيـ ــتقالل نهـ ــرورت تفكيـــك و اسـ ــى و ضـ ــدنى و سياسـ و مـ
كننده مغايرت داشت تا حدودى اصالح و بـا اعـاده دادسـرا مقـدمات يـك                  رسيدگى

اميد است با اصالحات ضرورى     .             ً                                         دادرسى نسبتا  منصفانه در كشور ما فراهم شده است        
 ،نويس اليحه آيين دادرسى كيفرى منظور شده اسـت  ديگر كه برخى از آنها در پيش  

  .رسى كيفرى اقدام شودنسبت به رفع ساير نواقص موجود در آيين داد
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 بويژه با لحاظ قانون اصـالح       ،به هرحال، اصالحات به عمل آمده در اين چاپ        
 1، پاسـخهاى كميـسيون دادسـرا      )1381(قانون تشكيل دادگاههاى عمـومى و انقـالب         

و قـانون   ) در مقام پاسخگويى به پرسشهاى قضات محترم اسـتانهاى مختلـف كـشور            (
حلهـاي    و نيز برخي راه   ) 1383(ظ حقوق شهروندى    احترام به آزاديهاى مشروع و حف     

در . بيني شده در اليحه آيـين دادرسـي كيفـري صـورت پذيرفتـه اسـت                 مطلوب پيش 
 نيـز بـه برخـى از دگرگونيهـاى مهـم كـه در قـوانين سـاير                   اي  ارتباط با حقوق مقايسه   

ت ، و اصـالحا   2000 ژوئـن    15،  1993انويه  ژ 4قوانين  : ويژه كشور فرانسه   به(كشورها  
در مرحله پيش از محاكمه بـه عمـل آمـده اسـت اشـاره شـده و                  ) 2008بعدي تا سال    

  .نظر قرار گرفته است حلهاى مفيد مد برخى راه
سرانجام اينكـه در ايـن چـاپ نيـز ماننـد چاپهـاى قبلـى از آوردن مـواد آيـين                      
دادرسى كيفرى، نظريات اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضاييه و امثـال آنهـا                

هـاى آيـين دادرسـى كيفـرى، بـويژه مجموعـه منتـشر شـده از سـوى                    ه در مجموعه  ك
 وجـود دارد و     ، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهـورى         ،معاونت پژوهش 

در مـوارد  . دسترسى به آنها آسان است، جز در مـوارد ضـرورى اجتنـاب شـده اسـت                
رفـع ابهـام يـا درك بهتـر     بـه   [...] استثنايي، توضيحي هر چند كوتاه در درون كروشه         

 كــه در خراســاني فاطمــه جــزءدانــم از خــانم  الزم مــي. مطلــب كمــك كــرده اســت
نهايـت كوشـش و همكـاري را معمـول داشـتند صـميمانه              خواني كامل اين اثـر        نمونه

اميد است خوانندگان ارجمند، بويژه دانشجويان عزيز در اين چاپ          . سپاسگزاري كنم 
  .پاسخ برخى از پرسشهاى مورد نظر خود برسندجديد، همراه با اصالحات، به 

  
  محمد آشورى    
  1387زمستان     

                                                                                                                                                       
  .    1383         ، تهران،       قضاييه                              از انتشارات معاونت آموزشى قوه    .  1
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      ً                                                        معموال  با هدف حفظ نظم و صيانت از ارزشهاى حاكم بر يك           » ماهوى«قوانين كيفرى   
بديهى است كه اين ارزشها اهميتـى يكـسان ندارنـد و بـه همـين                . شود جامعه تدوين مى  

 گرفتن آنها واكنشهاى مختلفى را از سوى جامعه يا افـراد بـه دنبـال                نقض و ناديده   دليل
بنابراين، قانون مجازات در هر كشورى اغلب نگهبان آن دسته از ارزشهاست كـه               .دارد
  .ندا در فرهنگ عمومى جامعه دارند و براى بقا و پويايى آن الزم ريشه

  آن را نـه در  ص با عنايت به چنين تعبيرى اجراى عـدالت كيفـرى در معنـاى اخـ              
 يعنـى » شـكلى «كه در قواعد و مقررات      )  ُ                   ك د ارزشى يك جامعه   (قوانين كيفرى ماهوى    

  هريـك از عمالِ چه براى ا .  و آيين دادرسى كيفرى بايد جستجو كرد       قضاييتشكيالت  
 منـدرج در    جرايمكردن شهروندى به اتهام ارتكاب يكى از         مواد قانون جزا و محكوم    

  .ت و اعمال صدها ماده از قانون آيين دادرسى كيفرى هستيمگاهى ملزم به رعاي آن،
 اما عدالت كيفرى خود مفهومى نسبى اسـت كـه آن نيـز ريـشه در فرهنگهـاى            
. مختلف دارد و از زمان و مكانى به زمان و مكانى ديگر ممكن اسـت متفـاوت باشـد                  

چند گـسترش حقـوق بـشر در چنـد دهـه اخيـر بـسيارى از كـشورها را بـه سـوى                         هر
مشترك از برخى اصول ناظر به انجام يك محاكمه عادالنـه و منـصفانه             ًنسبتا داشتى  بر

اما مطالعه تاريخ تحوالت حقوق كيفرى حاكى است كه اين مفهوم            سوق داده است،  
تأثير ديدگاههاى فلسفى، مذهبى و اخالقى جوامع، در طـول تـاريخ             از عدالت، تحت  

 يـا داورى ايـزدى      1امروزه توسل بـه اوردالـى     . فراوانى شده است   دستخوش تحوالت 
ــراى اثبــات گناهكــارى ــدارد ـ و در      ب ــراى بزهكــارى او وجــود ن كــسى كــه دليلــى ب

مرسـوم بـوده اسـت ـ امـرى مـذموم و غيرعقالنـى         هاى دور طى قـرون متمـادى   گذشته
                                                                                                                                                       

1  .Ordalie  داورى ايزدى با توسل به آب و آتش؛ليل قضايى از طريق توسل به عناصر طبيعى د . 
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ز بايد در زمره    براى اثبات حق را ني    » پيكار قضايى «  يا 1شود؛ توسل به دوئل    محسوب مى 
ضرورت اجراى يك دادرسى عادالنـه و منـصفانه،          .اين گونه داليل متروك تلقى كرد     

نيمه دوم قرن بيستم تحوالت فراوانى را در قوانين  تحت تأثير ديدگاههاى حقوق بشر، در
مرحلـه   در ايـن ميـان مقـررات نـاظر بـه          . اسـت  آيين دادرسى كشورها بـه وجـود آورده       

از اين نظر كه احتمال نقض حقـوق دفـاعى            مهم، جرايم در   بويژه ،»تحقيقات مقدماتى «
دگرگونيهاى چشمگيرى را به خـود ديـده و          متهم در اين مرحله بيشتر قابل تصور است       

  . استسوى روش اتهامى گام برداشته  از شيوه تفتيشى بهتر تمامبا سرعتى هر چه 
رات فراوانـى در   در كشور ما نيز چـه قبـل و چـه بعـد از انقـالب اسـالمى تغييـ                   

الرعايه در مرحله تحقيقات مقدماتى به عمل آمده، ولـى جهـت             ضوابط الزم  ارتباط با 
هـاى   اى مـوارد بـه احيـاى مجـدد برخـى شـيوه        هميشه يكسان نبوده و در پاره      حركت
  .تفتيشى انجاميده است رسيدگى

 شمـسى بـا اصـالحات بعـدى كـه بـا عنـوان               1290آيين دادرسى كيفرى سال     
شــناخته شــده بــود در فــصل پــنجم و در » مــوقتى اصــول محاكمــات جزايــى قــوانين«

مختلط مقتبس از فرانسه، مقررات جامعى را به انجام دادن تحقيقـات          چهارچوب نظام 
 در  1352بـا اصـالحاتى كـه در سـال          . بازپرس اختـصاص داده بـود      مقدماتى از سوى  

حه به دادياران تحقيـق  كيفرى به عمل آمد امر تحقيق در امور جن قانون آيين دادرسى  
و بازپرسـان فقـط تحقيقـات       ) به دور از انتقاد نبـوده و نيـست         كه اين امر  (واگذار شد   

  .دار شدند عهده امور جنايى رابه مقدماتى راجع 
 شايان ذكر است هر چند در قانون آيين دادرسى كيفرى سابق بازپرسان ضابط            

قيـد و شـرط آنـان از     بـى شـدند، ايـن امـر بـه منزلـه اطاعـت            دادگسترى محسوب مـى   
در واقع، بازپرس در مقابل دادسـتان از اسـتقالل الزم برخـوردار بـود،               . نبود دادستانها

مجاز بود انجام دادن تحقيق خاص را از او درخواست كند و بازپرس       اگرچه دادستان 
آن بود، ليكن دادستانها مجاز نبودند تحقيقات مقدماتى را كه از            نيز مكلف به اجراى   

بـازپرس از اسـتقالل قـضايى الزم چـه در           . بود متوقف كنند   بازپرس آغاز شده  سوى  
در پايــان تحقيقــات برخــوردار بــود و در صــدور  انتخـاب نــوع اقــدام تحقيقــى و چــه 

                                                                                                                                                       
1.  Duel 
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اعـدادى، ماننـد بازداشـت موقـت، تكليفـى بـه             قرارهاى نهايى و حتى برخى قرارهاى     
 اختالف نظر بين آنان حل      در صورت بروز   نظرهاى دادستان نداشت و    اطاعت از نقطه  

بـه عبـارت ديگـر، در آيـين         . شـد  مـى  اختالف در اغلب موارد برعهده محكمه نهـاده       
يكـديگر منفـك و      ازتـا حـد زيـادي       دادرسى سابق، نظام تعقيب، تحقيق و رسيدگى        

را برعهـده    مستقل بودند و دادستان و بـازپرس كـه بـه ترتيـب، امـر تعقيـب و تحقيـق                   
  .ى به اتهام به عنوان قاضى دادگاه نبودندداشتند، مجاز به رسيدگ

متأســفانه ) 1373(االجــرا شــدن قــانون دادگاههــاى عمــومى و انقــالب  بــا الزم
كننـده   و مقـام رسـيدگى    ) بـازپرس (از نهـاد تحقيـق      ) دادسـتان (مقام تعقيـب     تفكيك

رفت و نه تنها امر تحقيق و رسيدگى بلكه در مواردى هر سه امر مهم                از بين ) دادگاه(
رسيدگى از اختيارات مقام قضايى واحد تلقى شد و قـضات تحقيـق              قيب، تحقيق و  تع

گرديدند جايگاهى بـين ضـابطان دادگـسترى و بازپرسـان را بـه       كه جانشين بازپرسان  
  .خود اختصاص دادند

قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمـومى و انقـالب در امـور كيفـرى نيـز كـه از          
توانـد توسـط     ر مرحله تحقيقات مقدماتى كـه مـى        ضرورت اجرايى يافت، د    1378 آبان

دادگــاه، قاضــى تحقيــق و يــا ضــابطان دادگــسترى صــورت پــذيرد، تحديــدات  رئــيس
 در حقوق و آزاديهاى متهم به وجود آورده است كه وجود تـضييقاتى            جديدى را براى  
  !اند وكيل مدافع متهم و افزايش موارد بازداشت اجبارى از آن جمله ارتباط با حضور

معضالت ناشى از ناديده گرفتن اصول حاكم بر يك دادرسى منـصفانه سـبب              
است كه طرفداران بسيار اندك قانون دادگاههاى عمـومى و انقـالب بـه توجيـه                 شده

تمــسك بــه اصــول دادرســى اســالمى بپردازنــد و حــال آنكــه بــر اهــل نظــر و  آن، بــا
كه سيستم دادرسى در    وآشنا به نظام دادرسى اسالمى پوشيده نيست         حقوقدانان آگاه 

اتهامى و نه تفتيشى اسـتوار اسـت كـه تحـصيل دليـل در جلـسه                  اسالم بر مبناى روش   
  .شود ويژگيهاى بارز آن محسوب مى علنى دادگاه از جمله

دفتـر نخـست    .  در دو دفتر تنظيم گرديده است      آيين دادرسى كيفرى  جلد دوم   
 ر آن، طـى مباحـث و      عنوان تحقيقات مقدماتى مـشتمل بـر پـنج فـصل اسـت كـه د                با

متعدد، مقررات حاكم بر تحقيقات پيش از محاكمه با توجه به قانون آيـين               گفتارهاى
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 قــدرت 4/8/1378دادگاههـاى عمـومى و انقـالب در امـور كيفـرى كـه از        دادرسـى 
ديدگاه حاكم بر تدوين اين دفتر، عـالوه بـر ارائـه و          . بررسى شده است   اجرايى يافته، 

 اشاره به اصول و قواعدى است كه بايد به منظور انجام دادن دارد، تحليل آنچه وجود  
بـين اصـحاب    » تـساوى سـالحها   «طرفانه و با رعايت      اى بي  گونه تحقيقات مقدماتى به  

 بـا   ويـژه   بهاى تطبيقى،    بنابراين در بسيارى از مباحث، مطالعه      دعوا، وجود داشته باشد؛   
  . صورت پذيرفته استالمللى، برخى اسناد بين مراجعه به حقوق فرانسه و

نظـر بـه    . پـردازيم  در دفتر دوم به كليات ناظر به ادله اثبات دعواى كيفرى مـى            
  در مرحله تحقيقات مقدماتى تحصيل داليل ارتكاب جرم و انتساب بزه به متهم             اينكه
مند شـود، بررسـى    است و در اين مرحله نيز متهم بايد از آثار اصل برائت بهره         نظر مد

 بر ادله اثبات كيفرى ضرورى تشخيص داده شد و بررسى تفصيلى            حاكم اصول كلى 
اين دفتر مـشتمل بـر چهـار        . هاى بعدى موكول شد    د                  ّ   دعاوى كيفرى به مجل     ادله اثبات 

طى آن عالوه بر ادله معتبر در امور كيفرى، روشهاى قـانونى تحـصيل               فصل است كه  
مينـه بيـشتر بـه حقـوق     آنها مـورد بحـث قـرار گرفتـه و در ايـن ز      دليل و ارزش اثباتى   

  .آنها روشهاى اتهامى مرسوم است، اشاره شده است انگليس، امريكا و كانادا كه در
 دانـشجويان حقـوق قـضايى را در راه          ويژه  بهاميد است اين مجلد، خوانندگان      

گونـه كـه     يارى بخـشد چـه، همـان      » عدالت قضايى «با ضوابط ناظر بر اجراى       آشنايى
كه مدعى اجراى آن باشيم، عـدالت آن اسـت كـه اجـراى              آن نيست    اند عدالت  گفته

  .آن ديده و احساس شود
كه مـشوق اسـاتيدى هـستند      » سمت«دانم از مسئوالن سازمان      در پايان الزم مى   

ند آثار آنان به قيمت مناسب در اختيار دانشجويان عزيز قرار گيـرد و نيـز از                 ا  مايل كه
 محمـدى كـه در بـازخوانى ايـن اثـر            عادلـه مـشايخى، ويراسـتار اثـر و فاطمـه           خانمها

  .اند سپاسگزارى نمايم كوشيده صميمانه
  

  محمد آشورى  
      1379     بهار   




