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سخن ناشر

پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله ی  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته ی 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده 

است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 
گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 

منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار 
متمادی  سالیان  طی  که  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری 
نیازهای  رفع  برای  ارزشمند  و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است.  انکارناپذیر 
علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد 
توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش 

پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی 
حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد 
دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، 
تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با 
به  پیش  از  بیش  علمی  این حوزه ی  در  را  ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود 

منّصه ی ظهور برساند.

                             فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



مقدمه مؤلف

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری که قرار بود سه ساله باشد، پانزده 
ساله شد و هرچه زمان بیشتری سپری شد، کاستی ها و نواقص آن بیشتر آشکار شد. در این پانزده سال 
از احیاء  بود؛  به دادرسی کیفری مربوط  نوع خود  به  به تصویب رسید که هریک  قوانین متعدد دیگری 
دادسرا در سال ۱۳8۱ تا قانون نظارت بر رفتار قضات در سال ۱۳۹0 و همه این موارد تصویب یک قانون 
جدید منطبق با نیازهای روز را ایجاب می کرد تا اینکه سرانجام قانون آیین دادرسی کیفری در اسفندماه 

۱۳۹2 به تصویب رسید.
قانون جدید همانند قوانین قبلی باز هم در ساختار دادرسی کیفری تغییرات عمده ای ایجاد کرده است 
که از جمله آن حذف دادگاههای کیفری استان و تشکیل مجدد دادگاههای کیفری یک و دو می باشد و 
با  توجه به همین تغییرات است که بنا بود قانون،  شش ماهه پس از انتشار در روزنامه رسمی  الزم االجرا 
شود که با گذشت این مدت نیز قانون،الزم االجرا نشد با الحاق مواد مربوط به دادرسی نیروهای مسلح 
و آیین دادرسی الکترونیک، اجرای آن به اول تیر ماه نود و چهار موکول گردید و قبل از فرا رسیدن این 
مهلت نیز قانونگذار اصالحاتی )۳8 ماده( در قانونی که هنوز الزم االجرا نشده بود انجام داد و زمزه های به 
تاخیر انداختن قانون برای یک سال دیگر نیز شنیده شد که خوشبختانه در آخرین لحظه ماده مربوط به 

تاخیر اجرای قانون حذف شد و مقرر شد که قانون از اول تیر ماه نود و چهار اجرا شود.
 در مقام مقایسه قانون جدید بی گمان و بدون شک نسبت به قانون قبل از خود بهتر بوده و مزایای 
بی شماری دارد. از پذیرش اصول حاکم بر دادرسی منصفانه تا حذف موارد بازداشت موقت اجباری و نیز 
لزوم جبران خسارت افراد بازداشت شده بی گناه. هرچند که این قانون به خصوص با اصالحات انجام شده 
در سال ۹4ایراداتی نیز دارد، مثل حق ممانعت از حضور وکیل در مرحله تحقیقات جرایم امنیتی یا اجازه 
حضور در تحقیقات این جرایم فقط برای گروهی خاص از وکال که اسامی آنان از طرف رییس قوه قضاییه 

اعالم می شود اما در مجموع باید رای به برتری قانون جدید داد.
موضوع کتاب حاضر بررسی قانون جدید است و همان گونه که از اسم کتاب نیز پیداست در تالیف کتاب 
حاضر سعی شده تا فقط به مطالب اصلی و اساسی اشاره شده و از آوردن توضیحات اضافی مثل سابقه و 
تاریخچه و نظریات مشورتی و آراء )جز در موارد لزوم( خودداری شود تا دانشجویان با سهولت بیشتری 

بتوانند از کتاب حاضر استفاده کنند.
درنهایت با توجه به اینکه قانون تازه تصویب است در خصوص موارد ابهام، باید در انتظار رویه قضایی 

نشست تا مشخص شود که در عمل اوضاع چگونه خواهد بود.

بابک فرهی    
بهار 1393  

Farrahib@yahoo.com
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بخش اول: کلیات آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر دادرسی منصفانه

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف آیين دادرسی کيفری
آیین دادرسی کیفری تا کنون تعاریف گوناگونی را به خود دیده است. نخستین تعریف در قانون اصول 

محاکمات جزایی مصوب11290 بیان شده بود. 
تعریف دوم در ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 1378 بیان گردیده بود 
و سرانجام ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز آیین دادرسی کیفری را تعریف کرده 
است. در این بین، حقوقدانان نیز به بیان معایب تعاریف قانونی پرداخته و هریک به نوبه خود تعاریفی را 

از آیین دادرسی کیفری ارائه کرده بودند.2

1- تعریف قانون اصول محاکمات جزایی
ماده 1 ق.ا.م.ج در تعریف آیین دادرسی کیفری )اصول محاکمات جزایی( مقرر می داشت که »اصول 
محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین 

میزان مسؤولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه«.
بود زیرا  ناقص  این جهت که به کشف و تحقیق جرایم اشاره کرده بودتعریفی  از  این تعریف قدیمی 
همان گونه که می دانیم دادرسی کیفری فقط منحصر به کشف و تحقیق جرایم نیست و شامل تعقیب و 
دادرسی و اجرای حکم نیز هست. همچنین تعریف ارائه شده این ایراد مهم را نیز داشت که تعیین میزان 
مسؤولیت مجرمین را از وظایف آیین دادرسی کیفری دانسته بود؛ در حالی که این امر وظیفۀ قانون مجازات 

است نه وظیفۀ قانون آیین دادرسی کیفری.

2- تعریف قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کيفری
ماده 1 ق.آ.د.د.ع.و.ا.د.ا.ک مصوب 1378 در تعریف آیین دادرسی کیفری مقرر داشته بود:

»آیین دادرسی کیفری مجموعۀ اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان 
و نحوۀ رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی 

وضع شده است.«

۱- بخش اول قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱2۹0 و بخش دوم آن مصوب ۱2۹۱/۵/۳0 است.
2- برای دیدن تعاریف حقوقدانان ن.ک به آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، ج اول،سازمان انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
چ ۱2، ۱۳8۵، ص ۳6، آشوری،محمد،آیین دادرسی کیفری، ج اول،انتشارات سمت، چ ۱۵، ۱۳88، ص ۱2، خالقی،علی،آیین دادرسی کیفری، 

شهر دانش،چ 2۱،ص ۱۱، جوانمرد، بهروز، آیین دادرسی کیفری، ج اول، انتشارات جاودانه، ۱۳۹۳،چ دوم، ص 22. 
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بر این تعریف ایرادات متعددی وارد می شد که از آن جمله می توان به استفاده از واژۀ »مجرمان« به جای 
به حقوق و تکالیف اصحاب  اشاره نکردن  آنان،  به ضابطان دادگستری و وظایف  اشاره  »متهمان«، عدم 

دعوی )شاکی و متهم( و اشاره نکردن به قواعد مربوط به صالحیت مراجع قضایی اشاره کرد.

3- تعریف قانون آیين دادرسی کيفری مصوب 1392
ماده 1 ق.آ.د.ک مصوب 1392، در تعریف آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: 

»آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب  متهم، تحقیقات 
 مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوۀ رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض بر آراء، تعیین وظایف 

و اختیارات  مقامات قضایی   و ضابطان  دادگستری و رعایت حقوق  متهم،بزه دیده و جامعه وضع می شود«.
این تعریف سعی در برطرف کردن ایرادات تعریف ماده 1 قانون سال 1378داشته است، و تا حدود بسیار 
زیادی نیز در آن موفق بوده است؛ برای مثال به درستی به جای واژۀ مجرمان از واژۀ متهمان اشاره شده 
است یا به وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری در این تعریف اشاره شده است. البته این تعریف نیز 
همانند ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378، اشاره ای به صالحیت مراجع قضایی نکرده است.

آیین  میان طرفین که جزء موضوعات جدید  میانجیگری و صلح  مواردی مثل  به  اشاره  این وجود  با 
دادرسی کیفری محسوب می شوند همچنین اشاره به رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه از نکات مثبت 

این تعریف است که در قوانین سابق مورد توجه قرار نگرفته بود. 

مبحث دوم: مراحل آیين دادرسی کيفری
در مورد تعداد مراحل آیین دادرسی کیفری برخی حقوقدانان1 معتقد به شش مرحله ی کشف، تعقیب، 
تحقیق، رسیدگی تجدیدنظر و اجرای احکام و اکثریت معتقد به پنج مرحله ای بودن هستند. ما نیز به 

پیروی از نظر اکثریت، مراحل آیین دادرسی کیفری را به شرح زیر بررسی می کنیم. 

4- مراحل آیين دادرسی کيفری
از منظر آیین دادرسی کیفری از زمان وقوع جرم و کشف آن تا زمان اجرای مجازات، پنج مرحله متصور است: 

1- کشف جرم
2- تعقیب

3- تحقیقات مقدماتی
4- رسیدگی و صدور حکم

5- اجرای احکام

۱- مؤذن زادگان، حسنعلی، تقریرات درس آیین دادرسی کیفری، دانشگاه عالمه طباطبایی، ۱۳80. 
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اکنون به اختصار، به بررسی هر یک از این مراحل می پردازیم.

5- کشف جرم
از  مختلفی  راه های  از  قضایی  دستگاه  است.  جرم  یک  وقوع  از  یافتن  آگاهی  جرم،  کشف  از  منظور 
ضابطین  گزارش  همچنین  است.  شاکی خصوصی  شکایت  آنها،  عمده ترین  که  می شود  آگاه  جرم  وقوع 
یا شهروندان و نیز اقرار خود مرتکب نیز از دیگر راههای کشف جرم به شمار می رود. ماده 22 ق.آ.د.ک 
کشف جرم را از وظایف دادسرا دانسته است. همچنین ماده 27 همین قانون نیز یکی از وظایف ضابطان 

دادگستری را کشف جرم، تحت نظارت و تعلیمات دادستان دانسته است.
اضافه می شود که بند 8 ماده چهار قانون نیروی انتظامی نیز یکی از وظایف این نیرو را کشف جرم 

دانسته است.
مطابق این بند: مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران عبارت است از:

.....
8- انجام وظایفی که طبق قانون، به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهدۀ نیروی انتظامی محول است برخی 

از این وظایف عبارتند از:
 الف- مبارزه با مواد مخدر.

ب- مبارزه با قاچاق.
ج- مبارزه با منکرات و فساد.

 د- پیشگیری از وقوع جرم.
ه- کشف جرایم.

 و- بازرسی و تحقیق.
 ز- حفظ آثار و دالیل جرم.

ح- دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آنها.
ط- اجرا و ابالغ احکام قضایی.

 ..... 

6- تعقيب 
به عنوان رییس دادسرا دستور  به عهدۀ دادسراست و دادستان  نیز طبق ماده 22 ق.آ.د.ک،  این وظیفه 
تعقیب را صادر می نماید. اضافه می شود که طبق ماده 24 ق.آ.د.ک، در حوزه قضایی بخش، که دادسرا تشکیل 
نمی شود، وظایف دادستان بر عهده رییس حوزۀ قضایی بخش و در غیاب وی بر عهدۀ دادرس علی البدل است. 
پس در حوزۀ قضایی بخش، تعقیب، وظیفه رییس حوزۀ قضایی و در غیاب وی، وظیفۀ دادرس علی البدل است.



4۱ بخش اول: کليات آيين دادرسي کيفري و اصول حاکم بر دادرسي منصفانه

7- تحقيقات مقدماتی
 ماده 22 ق.آ.د.ک، تحقیقات مقدماتی را نیز وظیفۀ دادسرا دانسته است. بالفاصله اضافه می شود در 
برخی موارد استثنایی مثل جرایم منافی عفت )مواد102 و 306 ق.آ.د.ک(، جرایم اطفال )تبصره 1 ماده 
285 ق.آ.د.ک( و جرایم تعزیری درجه 7 و 8 )ماده 340 ق.آ.د.ک(، دادسرا مجاز به انجام تحقیقات نیست 

و تحقیقات منحصراً باید توسط قاضی دادگاه انجام شود.
 در نظام دادرسی فعلی ایران، انجام تحقیقات مقدماتی اصوالً بر عهدۀ بازپرس و در برخی موارد استثنایی 
با دادستان و دادیاران تحقیق است. ماده 92 ق.آ.د.ک، تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم را برعهدۀ بازپرس 
دانسته است و همین ماده در غیر جرایم موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک، در صورت کمبود بازپرس، دادستان 
را دارای تمام وظایف و اختیارات بازپرس دانسته است؛ یعنی در غیر جرایم موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک 
و در کمبود بازپرس، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهدۀ دادستان است که دادستان این وظیفه را از طریق 

دادیاران تحقیق انجام می دهد. 
در حوزه قضایی بخش نیز در مورد جرایمی که در ماده 302 ق.آ.د.ک به آنها اشاره شده انجام تحقیقات 
با رییس دادگاه بخش است ودر سایر جرایم ) یعنی جرایمی که مشمول ماده 302 نیست( انجام کلیه 

اقدامات، اعم از تحقیق، رسیدگی و صدور رای با رییس یا دادرس علی البدل دادگاه بخش است. 
در هر حال، در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی سه گونه اقدام صورت می گیرد:

الف. جمع آوری دالیل به سود یا زیان متهم،
ب. جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم که این عمل با صدور یکی از قرارهای تامین و نظارت قضایی 

انجام می شود،
پ. اظهار نظر در خصوص این که عمل ارتکابی متهم جرم است یا خیر و در صورت جرم بودن، دالیل 
کافی جهت انتساب اتهام به وی وجود دارد یا خیر؟ که این عمل با صدور قرارهای نهایی )منع تعقیب، 

موقوفی تعقیب و جلب به دادرسی( انجام می شود و با صدور این قرارها، این مرحله به پایان می رسد.

8- دادرسی
در این مرحله در خصوص بزهکاری یا بی گناهی متهم اتخاذ تصمیم شده و در صورت بزهکار بودن برای 

وی مجازات تعیین می شود. 
موجب  به  استثنایی  موارد  در  جز  که  است  دادگاهها  )قضات(  دادرسان  وظیفۀ  منحصراً  مرحله  این 

کیفرخواستی که از سوی دادسرا صادر می شود، مبادرت به رسیدگی و صدور رای می نمایند.

9- اجرای احکام
 اجرای احکام کیفری نیز از وظایف دادسرا است. ماده 22 ق.آ.د.ک اجرای احکام کیفری را نیز از وظایف 
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دادسرا دانسته است. 
همچنین ماده 484 ق.آ.د.ک در این مورد مقرر داشته است:

اجرای احکام کیفری بر عهدۀ دادستان است و معاونت اجرای احکام کیفری تحت ریاست و نظارت وی 
در مناطقی که رییس قوه قضاییه تشخیص می دهد، در دادسرا عهده دار این وظیفه است.

اضافه می شود که طبق تبصره 3 ماده 484 ق.آ.د.ک؛ در حوزۀ قضایی بخش، اجرای احکام کیفری بر 
عهدۀ رییس حوزۀ قضایی و در غیاب وی بر عهدۀ دادرس علی البدل است.

مبحث سوم: رابطۀ آیين دادرسی کيفری با آیين دادرسی مدنی
مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به کیفیت اجرای قوانین مدنی است و موضوعاتی که در آیین 
دادرسی مدنی مطرح است بیشتر جنبه ی مالی دارد؛ در حالی که در آیین دادرسی کیفری، موضوعات به 
آزادی، حیثیت و جان اشخاص مربوط می شود. حال آیا می توان در مقررات آیین دادرسی کیفری از قواعد 

آیین دادرسی مدنی استفاده کرد؟ در دو صورت پاسخ مثبت است:
 نخست: قانونگذار تصریح کرده باشد 

 دوم: ق.آ.د.ک در خصوص آن موضوع ساکت باشد.

10- تصریح قانون آیين دادرسی کيفری
در برخی موارد، ق.آ.د.ک صراحتاً رجوع به مقررات آیین دادرسی مدنی را تصریح کرده است. در این 
قبیل موارد رجوع به مقررات دادرسی مدنی در دادرسی کیفری نه تنها جایز، بلکه واجب است. مثاًل ماده 
15 ق.آ.د.ک مقرر می دارد که مطالبۀ ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی 
مدنی است یا ماده 111 همین قانون رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به اموالی را که بازپرس با 

صدور قرار تامین خواسته توقیف می کند، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی دانسته است. 
به همین ترتیب، قانون مزبور در مواد 177 )در خصوص ترتیبات و قواعد ابالغ احضاریه و دیگر اوراق 
قضایی( و 317 )در مورد حل اختالف در صالحیت( نیز رجوع به مقررات آیین دادرسی مدنی را تجویز 

کرده  است.

11- سکوت قانون آیين دادرسی کيفری
در برخی موارد قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص برخی موضوعات، حکمی ندارد و ساکت است. در 
این موارد هرگاه مقررات دادرسی مدنی برخالف مقررات دادرسی کیفری نباشد، رجوع به آنها جایز است. 
مثاًل در ماده 440 ق.آ.د.ک آمده است که هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر ناقص باشد و متقاضی 
تجدیدنظر پس از ابالغ اخطار رفع نقص در مهلت مقرر )10روز( نقایص را برطرف نکند یا اگر درخواست 
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یا دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه پرونده را به نظر رییس 
دادگاه می رساند تا قرار مقتضی را صادر کند. 

این ماده مشخص نمی کند که منظور از قرار مقتضی چه قراری است در حالی که در تبصره 2 ماده 339 
ق.آ.د.م در این موارد صراحتاً به قرار رد درخواست تجدید نظر اشاره شده است و لذا در این موارد قاضی 

کیفری می تواند با رجوع به قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تجدید نظر را صادر کند.

مبحث چهارم: خصوصيات قوانين دادرسی کيفری
در تقسیم بندی قوانین به شکلی و ماهوی، آیین دادرسی کیفری جزء قوانین شکلی قرار می گیرد؛ لذا 

دو ویژگی معمول قوانین شکلی را نیز داراست:
الف. عطف به ما سبق شدن )اجرای فوری(

ب. تفسیر موسع

12- عطف به ما سبق شدن )اجرای فوری(
منظور از عطف به ما سبق نشدن یک قانون آن است که نمی توان به استناد قانون جدید )الحق( عملی را 
که در گذشته جرم نبوده، جرم شناخت و یا اگر سابقاً جرم بوده و مجازات آن افزایش یافته است نمی توان 
مجازات شدیدتر را در خصوص آن اعمال نمود. این ویژگی یعنی عطف به ما سبق نشدن بر قوانین جزایی 
ماهوی )جز در برخی موارد استثنایی( حاکم است و اصل 169 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1392، هردو بر این موضوع تأکید کرده اند، اما در قوانین شکلی اوضاع کاماًل برعکس است 
یعنی در قوانین شکلی، اصل بر عطف به ما سبق شدن و اجرای فوری قانون است و چنین فرض می شود 
که قانون جدید حقوق و منافع افراد را بهتر حفظ می کند. منظور از اجرای فوری قانون شکلی آن است که 
جرایمی که تعقیب آنها شروع نشده و یا منتهی به صدور حکم قطعی نشده اند از جهت تشریفات رسیدگی 
و صالحیت مراجع قضایی، تابع قانون جدید هستند.در همین راستا، ماده 11 ق.م.ا مصوب 1392، مقرر 

می دارد که قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می شود:
الف. قوانین مربوط به تشکیالت قضایی و صالحیت

ب. قوانین مربوط به ادلۀ اثبات دعوا تا پیش از اجرای حکم
پ. قوانین مربوط به شیوۀ دادرسی

ت. قوانین مربوط به مرور زمان.
قانونی که  باشد )مثل  افراد  یادآوری می شود که چنانچه قانون شکلی جدید معارض حقوق مکتسب 

مهلت تجدید نظر را کاهش یا هزینۀ دادرسی را افزایش دهد(، عطف به ما سبق نمی شود.
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13- تفسير موسع
 تفسیر در لغت از ماده »َفَسَر« گرفته شده است و به معنای آشکار کردن و ظاهر کردن است و منظور از 
تفسیر قانون، روشن ساختن معنای عبارات قانون است در مواردی که قانون، مبهم، مجمل و یا ساکت است. 
تفسیر انواع گوناگونی دارد که از آن جمله تفسیر بر اساس مرجع تفسیر کنندۀ آن است. بر این مبنا 

تفسیر به سه دستۀ قانونی، قضایی و شخصی تقسیم می شود. 
تفسیر قانونی آن است که خود قانونگذار قانون را تفسیر کند. در ایران تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای 

اسالمی )اصل 73 قانون اساسی( و تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان )اصل 98 قانون اساسی( است.
 تفسیر قضایی نیز تفسیری است که دادرسان )قضات( از قانون انجام می دهند. قسمت اخیر اصل 73 قانون 
اساسی، به دادرسان اجازۀ تفسیر قانون را در مقام تمیز حق داده است. حال این تفسیر قضایی1 خود انواعی 
دارد که تفسیر منطقی یا توضیحی، تفسیر مضیق یا محدود، تفسیر به نفع متهم و تفسیر موسع از انواع تفسیر 
قضایی هستند. در حقوق جزای ماهوی گفته می شود که تفسیر باید مضّیق یعنی فقط در محدودۀ کلمات 
و عبارات قانون باشد و تفسیر موسع جایز نیست مگر به نفع متهم باشد. در آیین دادرسی کیفری برخالف 
حقوق جزا، تفسیر موسع جایز است یعنی قاضی می تواند با توجه به حقایق و اوضاع و احوال خارجی قانون را 

تفسیر کند و الزم نیست که خود را مقید به معنای لغوی و ادبی کلمات قانون بنماید.

مبحث پنجم: نظا های دادرسی کيفری و تحوالت آنها
در قوانین آیین دادرسی کشورهای مختلف، ماده ای در خصوص نظامهای دادرسی کیفری وجود ندارد؛ 
تاریخ تحوالت کیفری مشخص  با مطالعه  تاریخ تحوالت کیفری است.  این مورد،  لذا مبنای مطالعه در 

می شود که از زمانهای نخستین تا کنون سه نظام یا سیستم دادرسی وجود دارد: 
1- نظام اتهامی، 2- نظام تفتیشی و 3- نظام مختلط یا فرانسوی.

14- نظام دادرسی اتهامی
این نظام نخستین و قدیمی ترین نظام دادرسی کیفری است و در یونان و روم قدیم، سومر، بابل، ایران 
باستان و فرانسه بعد از هجوم وحشیان مجری بوده است. در حال حاضر نیز در انگلستان، آمریکا )به جز 
ایالت لوییزیانا(، کانادا )به جز ایالت ِکِبک(، استرالیا و بسیاری از مستعمرات سابق انگلستان اجرا می شود. 
آیین  قانون  تدوین  در  نیز  ایتالیا  مثل  دیگر  ازکشورهای  برخی  بیستم،  قرن  آخر  سالهای  در  همچنین 
دادرسی کیفری خود نظام اتهامی را سرمشق قرار داده اند. ناگفته پیداست که نظام اتهامی که امروزه در 
این کشورها اجرا می شود، تغییرات عمده ای با نظام اتهامی نخستین دارد. برای مثال در نظام دادرسی 
اتهامی اولیه مقام تعقیب عمومی معادل دادستان وجود نداشت؛ در حالی که در نظام اتهامی که در حال 

۱- برخی این تقسیم بندی را مخصوص تفسیر از نظر دکترین و نه تفسیر قضایی می دانند؛ برای مثال، ن.ک به گلدوزیان، ایرج، بایسته های 
حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چ 2۳، ۱۳۹6، ص۹۷. 
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حاضر در آمریکا و انگلستان و سایر کشورهای ذکر شده، اجرا می شود، دادستان نقش مهمی در دادرسی 
کیفری دارد و اساساً این دادستان است که در مقابل متهم و وکیل او قرار می گیرد و بزه دیده و وکیل او 

در دادرسی کیفری نقشی ندارند. 
همان گونه که از اسم نظام اتهامی پیداست، در این نظام، شروع به تعقیب و دادرسی کیفری به شاکی 
)متهم کننده( بستگی دارد؛ زیرا دستگاهی معادل دادستانی وجود ندارد و به علت عدم تفکیک بین دعوای 
عمومی و خصوصی در دوران گذشته، تعقیب و مجازات بزهکار بر پایه انتقام جویی و قصاص زیان دیده از جرم 
قرار دارد و عقیدۀ عمومی بر این است که با کیفر دادن بزهکار دردهای مجنی علیه یا کسان او تسکین می یابد.

15- ویژگيهای نظام اتهامی
ویژگی های اصلی نظام اتهامی به شرح زیر است:
الف� ضرورت طرح شکایت از سوی شاکی

یعنی دستگاه قضایی، اداره و سازمانی را برای تعقیب مجرمین پیش بینی نکرده است و شاکی مستقیماً 
به قاضی صادر کنندۀ حکم مراجعه و طرح دعوا یا شکایت کرده و دالیل را نزد او اقامه می کند. تشکیالت 
واسطه ای مثل دادسرا و مقامات دادسرایی از قبیل دادیار و بازپرس برای تحقیقات مقدماتی وجود ندارد 
بلکه بعد از اقامۀ دعوا از طرف مدعی )شاکی( انجام تحقیقات بر عهدۀ قاضی است. به عبارت دیگر؛ در این 

نظام، مرحله ای معادل تحقیقات مقدماتی )تحقیقات پیش از دادگاه( وجود ندارد. 
دراین نظام برای جلوگیری از طرح شکایت های ناروا شاکی را سوگند می دادند که از دعوای خود تا پایان 
محاکمه صرف نظر نکند وگرنه به مجازات اتهامی که به دیگری وارد آورده یا حسب مورد به مجازات دیگر 
محکوم می شود. مثاًل در منشور حمورابی آمده است که اگر کسی دیگری را به جادوگری متهم کند، متهم 
در آب رودخانه غوطه ور می شود و اگر غرق شد، متهم کننده اموال او را تصاحب می کند ولی اگر غرق نشد، 
متهم کننده کشته می شود و متهم اموال او را تصاحب می کند1 و این بدان معناست که در نظام اتهامی 
همیشه این خطر وجود دارد که در صورت معافیت متهم، شاکی در معرض مجازات مورد ادعا قرار بگیرد.

از دیگرسو، تحمل بارقضایی و مالی دعوا برعهدۀ تعقیب کننده است.
ب� شفاهی بودن رسيدگی

در نظام اتهامی، پرونده کتبی وجود ندارد و اظهارات طرفین دعوا نیز نوشته نمی شود. شاکی خصوصی 
به طور شفاهی اعالم شکایت می کند و متهم نیز به همان صورت دفاع می کند. البته این امر به این معنا 

نیست که هیچ مطلبی مکتوب نشود.
پ� علنی بودن محاکمه

منظور آن است که همۀ افراد می توانند در جلسۀ دادگاه حاضر شوند و صحنۀ قضاوت را از نزدیک تماشا 

۱- آشوری، محمد، عدالت کیفری، انتشارات گنج دانش، چ اول، ۱۳۷6، ص ۱20.  
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کنند. مثاًل در روم قدیم محاکمات در بازار عمومی شهر صورت می گرفت و به اطالع عموم می رسید و همۀ 
مردم حق داشتند تا در محاکمه حاضر شده و آن را از نزدیک ببینند.

ت� ترافعی )تدافعی( بودن رسيدگی
منظور از ترافعی بودن آن است که طرفین دعوای کیفری همانند خوانده و خواهان دعوای حقوقی در 
یک محل قرار می گیرند و مرافعه می کنند. هم شاکی و هم متهم آزادی کامل در اقامۀ دعوا و دفاع دارند. 
در همان جلسۀ اول، متهم از دالیلی که علیه او ارائه گردیده، مطلع می شود و می تواند از همان ابتدا وکیل 
خود را معرفی نماید. این ویژگی در حال حاضر نیز از بارزترین مشخصات نظام دادرسی اتهامی محسوب 
اولین  تا  انجام می دهند ولی  می شود؛ بدین صورت که دادستان و وکیل متهم هریک تحقیقات خود را 
جلسۀ دادرسی مکلفند نتایج تحقیقات را در اختیار طرف مقابل بگذارند و اگر شهودی دارند باید تا همان 
جلسه اول، هریک از طرفین )دادستان یا وکیل متهم( اسامی و مشخصات شهود خود را در اختیار طرف 

مقابل قرار دهند.
ث� فقدان قاضی حرفه ای

شخصی که به موضوع اتهام رسیدگی می کند یک قاضی حرفه ای نیست و اطالعات قضایی  ویژه ای در 
امر دادرسی کیفری ندارد. در حقیقت، متهم به وسیلۀ افراد عادی که هم طبقه ی خود هستند مورد محاکمه 

و مجازات قرار می گیرد.
ج� َحَکم )داور( بودن قضات

در نظام اتهامی قضات همانند داوران بی طرف، صحنۀ مرافعه را تماشا می کنند و پس از استماع سخنان 
طرفین، دالیل آنان را بررسی کرده و آن گاه مبادرت به انشای رای می نمایند که رای صادره قطعی است، 

یعنی در نظام اتهامی مرحله ای معادل تجدیدنظر وجود ندارد.
چ� رعایت نسبی تساوی بين اصحاب دعوا

یعنی حقوق شاکی و متهم در جریان فرآیند  دادرسی، )تقریباً(یکسان  و  مساوی است.

16- ادلۀ اثبات دعوا در نظام اتهامی
اقرار، شهادت، قسامه )سوگند خوردن(، اوردالی )داوری ایزدی(1 و دوئل2 یا جنگ تن به تن، دالیل اثبات 

دعوا در نظام اتهامی به شمار می آیند.

17- اقرار
نخستین و مهمترین دلیل اثبات دعوا در نظام اتهامی، اقرار است. در شروع محاکمه و پس از آن که 

1- ordeal 
2- duel 
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شاکی، شکایت خود را بیان کرد، قاضی از متهم سوال می کند که آیا اتهام وارده را قبول دارد یا خیر؟ اگر 
پاسخ مثبت باشد همین اقرار برای صدور حکم کافی است و دادرسی ادامه نمی یابد.

18- شهادت شهود
واقع جستجوی  در  که  می رفت  به شمار  اتهامی  نظام  در  دعوا  اثبات  ازادلۀ  دیگر  یکی  شهود  شهادت 

حقیقت از این مرحله شروع می شد.

19- قسامه
به این معنا که با توجه به نوع اتهام، خود متهم و اطرافیانش می توانند سوگند یاد کنند تا اتهام زائل 
شود. اقوام فرانک، ساکن کشور گل )فرانسه امروزی(، معتقد بودند اگرکسی واقعا گناهکار باشد، خدایان 
نخواهند گذاشت تا به راحتی سوگند بخورد، بدین سان اگر کسی به دالیلی مثل لکنت زبان در موقع 
سوگند خوردن دچار مشکل می شد، حکم به محکومیت وی داده می شد. تعداد سوگندها نیز بر حسب نوع 

اتهام، متفاوت بود؛ یعنی، هر چه اتهام سنگین تر بود، تعداد سوگندها هم بیشتر بود.

20- اوردالی
در روش دادرسی اتهامی، اگر حقیقت با سایر دالیل، روشن و مشخص نمی گردید به شیوه ای به نام 
اوردالی یا داوری ایزدی متوسل می شدند. به بیان دیگر، نپذیرفتن فرض برائت در این سیستم منجر به 

توسل به آزمایش الهی )نظیر آنچه در شاهنامۀ فردوسی در داستان سیاوش بیان شده است(می شود.
 اوردالی انواع مختلفی داشته است؛ مثل اوردالی آتش1، که در آن متهم باید مسافتی حدود سه متر 
)معادل نه فوت( را روی گاو آهن داغ طی می کرد یا آهن گداخته را در دست می گرفت )این شیوه در 
ایران نیز رایج بوده و به آن »ورگرم« می گفتند( و اگر آسیب نمی دید بی گناه شناخته می شد و اگر زخمی 
اتفاق می افتاد( زخم های وی را می بستند و کشیش پس از سه روز آنها را  این  می شد )که معموالً هم 
بررسی می کرد و اگر بهبود یافته بودند، آن را دلیل بر بی گناهی متهم می دانستند. مثاًل در تاریخ آمده است 
که همسر هاینریش دوم، امپراتور روم که به زنا متهم شده بود، برای اثبات بی گناهی خود روی گاوآهن 

گداخته گام گذاشته است. 
از دیگر انواع اوردالی، اوردالی آب جوش2 بوده است. در این نوع از اوردالی متهم باید دست خود را در 
یک کتری آب جوش فرو می برده و تکه سنگی را از داخل آن خارج می کرده است. بعدها اتلستن پادشاه 
انگلستان )متولد حدود 895، درگذشته 27 اکتبر 939 میالدی(، برای این نوع از اوردالی مقرراتی وضع 

1- ordeal of fire
2- ordeal of boil water 
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نمود، مانندآنکه  دمای آب باید تا حدجوش باشد و دست هم تا مچ در آب فرو رود.
مراسم اوردالی باید در کلیسا و بعد از نیایش به درگاه خداوند برای کمک به یافتن حقیقت انجام می شد. 
البته اگر تعداد اتهامات به جای یک مورد، سه اتهام می بود، دست باید به جای مچ تا آرنج در آب جوش 

فرو می رفت.
از دیگر انواع اوردالی، اوردالی آب سرد بود که در مورد اتهام جادوگری به کار می رفت و در آن متهم 
در آب رودخانه غوطه ور می شد و اگر غرق نمی شد، تبرئه می شد. در نوع دیگری از همین اوردالی، سنگ 

آسیابی هم به گردن متهم آویخته می شد.
به همین ترتیب، نوع دیگری از اوردالی به نام اوردالی صلیب1 وجود داشت؛ بدین صورت که شاکی و 
متهم در مقابل یکدیگر قرار گرفته و دستهای خود را به شکل صلیب باز می کردند و هرکس که زودتر 

خسته می شد و دستهای خود را پایین می آورد، بازنده ی دعوا بود.
یکی دیگر از انواع اوردالی که شاید خنده دار به نظر برسد، اوردالی نان و پنیر یا اوردالی بلعیدن2 بوده 
است. در این نوع اوردالی متهم شروع به خوردن نان خشک و پنیری که قباًل توسط کشیش متبرک شده 
بود، می کرد و اگر پس از پایان این عمل، بازهم موفق به خوردن می شد، از اتهام انتسابی تبرئه می شد و 

اگر قادر به خوردن چیز دیگری نبود، گناهکار شناخته می شد.
اقسام »ورسرد« محسوب می شده،  از  و  داشته  باستان هم وجود  ایران  در  اوردالی که  اقسام  دیگر  از 
نوشیدن زهر )سم( بوده است. در ایران باستان در این نوع از َور )اوردالی( جامی لبریز از آمیزۀ باده و آب 
که با زهر و گوگرد یا زهر و روغن و شیره ی گیاه آمیخته شده بود، به داوطلب داده می شد تا آن را بنوشد 

و اگر آسیبی نمی دید، بی گناه شناخته می شد.3
این شیوه اثبات دعوا که امروزه غیرعاقالنه و حتی خنده دار به نظر می رسد، بر این تفکر نادرست استوار 

بود که اگر کسی واقعاً بی گناه باشد، خدایان به یاری او شتافته و باعث تبرئۀ او می شوند.

21- دوئل یا پيکار قضایی4 
دوئل یا پیکار قضایی، شیوۀ دیگری است که در نظام اتهامی جانشین اوردالی می شود. در سال 1215 
میالدی، پاپ اینوسان سوم )که از سال 1198 تا 1216 میالدی بر مسند پاپی نشسته بود(، اوردالی را 
ممنوع اعالم کرد و پس از این ممنوعیت، دوئل، جانشین اوردالی گردید. البته نباید تصور کرد که دوئل 
قبل از آن وجود نداشته است. قدیمی ترین مورد دوئل ثبت شده در تاریخ انگلستان مربوط به سال 1077 

1- ordeal of cross 
2- ordeal of ingestion 

۳- در ایران باستان ورها محدود به این موارد نبوده و تا سی و سه مورد ور برشمرده شده است. ) رضی، هاشم،متون شرقی و سنتی 
زرتشتی، ج یکم، چ یکم، نشر بهجت، ۱۳84( 

4- duel/trial by combat/wager of battle/trial by battel 


