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Abstract 
The Preliminary Branch of the International Criminal Court is an advanced 
judicial system that cannot be seen in any other judicial system. The said branch 
has been able to meet the objectives of a standard hearing to some extent by 
engaging the prosecutor's office in the preliminary investigation phase, by issuing 
the necessary permits and supervisory policies. The idea of establishing an 
institution as a preliminary branch in the Iranian judicial system does not seem 
unlikely. The authors of the present article, after demonstrating the important 
functions of the Preliminary Branch of the International Criminal Court, conclude 
the challenges and advantages; The establishment of the mentioned branch in 
Iranian law can bring the prosecution and investigation in the prosecutor's office 
stage closer and closer to the principle of impartiality and fairness. Of course, it 
goes without saying; The establishment of a preliminary branch, according to 
what exists in the International Criminal Court, cannot be installed in the Iranian 
judicial system without any changes, and in order to benefit from the fruits of this 
institution, it is better to coordinate it with the Iranian judicial system. 
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 چکیده
که در هیچ یک المللی کیفری، یک سیستم دادرسی پیشرفته است  شعبۀ مقدماتی دیوان بین 

توان مانند آن را مشاهده نمود. شعبة مذکور توانسته با تعامِل دادسرا های دادرسی نمیاز نظام
های نظارتی، تا حدودی اهداف  های الزم و سیاست در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی، با صدور مجوز 

ون شعبۀ مقدماتی رو؛ تصورِ تأسیس نهادی همچ   ازاین  یک دادرسی استاندارد را برآورده نماید. 
رسد. نگارندگاِن مقالۀ حاضر، بعد از نشان دادن  در سیستم دادرسی ایران بعید به نظر نمی

ها  نتیجه می گیرند؛ ها و مزیتکارکردهای مهم شعبۀ مقدماتی دیوان بین المللی کیفری، چالش
ا دقیق و  تواند تعقیب و تحقیق در مرحله دادسرا ر تأسیس شعبۀ مذکور در حقوق ایران می

بی  اصل  به  پیش  از  تأسیس شعبۀ  بیش  نماند؛  ناگفته  البته  نماید.  نزدیک  انصاف  و  طرفی 
تواند بدون هیچ تغییری در مقدماتی، مطابق آنچه در دیوان بین المللی کیفری وجود دارد، نمی

نظام مندی از ثمرات نهاد مذکور بهتر است آن را با  نظام دادرسی ایران تعبیه شود و برای بهره 
 دادرسی ایران هماهنگ کرد. 

 کلیدواژه ها: 
کیفری، شعبۀ  دیوان بین المللی 

طرفی، مقدماتی، دادسرا، اصل بی 
 انصاف، تعقیب، محاکمه.

 مقدمه ١
، یکی از موضوعات مهم و  ١طرفانهرسیدگیِ منصفانه و بی 

چنان  است.  دادرسی  بنیادیِن  اصول  نظاِم  میکه  از  توان 
 

 فر یعمران عدنان :نویسنده مسئول* 
  دانشگاه حقوق دانشکده ،یشناس جرم  و جزا حقوق گروه آدرس:
 رانیا تهران،   تهران،

  adnan.om.far@gmail.com ایمیل:
 -  تلفن:

 
1 Fair handling and impartial.   

٢  ّ  اگر ).  مائده سوره  از ٤٢ آیه(  المقسطين» يُحِب�  هَ «فَاِن جآءُوَك فأحكُْم بينَهُم أو أعْرِض عَنهُم... وَ إن َحكَمَت فَاحكَم بَينَهُم بالقسط اِّن الل
  خداوند كن، داورى  داد به  كردى داورى اگر ... مكن داورى خواهى اگر و كن  داورى  آنان ميان خواهى  اگر آمدند داورى براى تو  نزد] نامسلمانان[

 . دارد دوست  را دادگران

داردسی هر کشور را بر پایه آن ارزش گذاری نمود. فلسفۀ  
یک  وجودِدادگاه که  است  این  داخلی  و  المللی  بین  های 

بی  و  منصف  شکایت ٢طرفنهاد  رأی  به  و  رسیدگی  ها 
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دادگاه  صورت  این  غیر  در  نماید؛  صادر  خود مقتضی  ها 

م می  اند که در لباس مشروعیت، اِعمال ظلجنایت کارانی 
می  نشان  خوبی  به  رم  کنفرانس  مذاکرات  که کنند.  دهد 

دیوان بین المللی کیفری، (زین پس؛ دیوان) تنها به دنبال  
المللی   بین  جنایتکاران  عجوالنه  و  سریع  کردن  مجازات 
یک   کارهای  و  ساز  نمودن  فراهم  خواهان  بلکه؛  نیست 
 دادرسی عادالنه برای تحقق اهداف حقوق کیفری است.  

(Mckay, 2001:471) 

می  نشان  دیوان،  در  رسیدگی  مرحلۀ نحوه  که  دهد 
این  از مرحلۀ رسیدگی، مجزا است و   تحقیقات مقدماتی 
موضوع خود از ویژگی و خصوصیات نظام حقوقی نوشته  

های  نسبت به دادگاه  ١باشد. اختیارات دادستان دیوانمی 
یوگوسالوی موقت، همچون دیوان بین الملل کیفری، برای  

به  ،٢سابق  می محدودتر  مقدماتی  ٣رسد.نظر  در   ٤شعبه 
قرارهای   و  تصمیمات  برابر  در  مستحکم  سدی  دیوان، 

که در اساسنامۀ دیوان، کمتر اختیار دادستان است، چنان
می  مشاهده  را  دادستان  تصمیمات  عمِل  اکثر  و  کنیم 

مقدماتی است.   از شعبة  نیازمند کسب مجوز  دادستان، 
 )۱۹۶: ۱۳۸۶س، (آمبو

های ناعادالنه، عالوه بر  باید اذعان نمود، گاهی رسیدگی
دلیل   ٥تعمّدِ  به  دارد  امکان  کننده،  رسیدگی  شخص 

قضایی رخ  ٦اشتباهات  کافی  اطالعات  یا  و  دقت  عدم  و 
طلبد تا ضمن رسیدگی  دهد. این موضوع، ضرورت این را می 

به  شروع  مرحلة  از  نهپرونده  رأی  صدور  تا  ایی،  تعقیب 
تجربه، نهادهایی با تخصص باالتر، و متشکل از قّضات با 

برای بازنگری نسبت به تصمیمات و آراء بوجود آیند. اصول 
بر نظام تفتیشی   ایران مبتنی  بر دادسرا در حقوق  حاکم 

رو؛ دادستان یا همان مدعی العموم از قدرت است، از این
به  و  است  برخوردار  طرفين  باالیی  از  يكي  اصلي عنوان 

  ) نماید.  می  ایفا  را  ممتاز  و  اصلي  نقش  كيفري،  دعواي 
) در این میان، مقررات ناظر بر مرحلة  ۵۷۰:  ۱۳۸۹کوشکی،  

« تحقیقات مقدماتی»  از این نظر که احتمال نقض حقوق 
 

1 International Criminal Court (ICC) 
2 International Criminal Tribunal for the former 
Yugoslavia. (ICTY) 

اساسنامه دیوان، به شعبۀ مقدماتي اختيارات وسيعي    ٥٣ماده   ٣
  ٥٣نظـارت بـر تـصميم دادسـتان واگذار ميكند. به ويژه، ماده  بـراي 

) اساسنامه ديوان که مقـرر مـيدارد: تـصميم دادسـتان مبني بر  ٣(
اين كه تحقيق يا تعقيب بـه اقتـضاي منـافع عـدالت نيـست، بايـد از  

سـوي شـعبۀ مقدماتي تأييد شود. باید افزود نهايتاً این شعبۀ 

باید  دفاعی متهم در این مرحله بیشتر قابل تصور است 
قوق تفتیشی، تضییع ح  مورد توجه قرار گیرد، زیرا در نظام 

) از  ۱۱۴:  ۱۳۹۳کند. ( ساقیان،  متهم بیشتر خود نمایی می 
های شعبۀ مقدماتی این جهت؛ تأسیس نهادی با ساز و کار 

تواند تا حدودی حقوق متهم را در مرحلۀ دادسرا دیوان، می
عادالنه   دادرسی  استانداردهای  به  ایران  نظام حقوقی  در 

 نزدیک نماید. 

تحقیقات مقدماتی،    تعقیب و انجامدر مرحلة شروع به 
در صورتی که دادستان نخواهد مبانی عدل و انصاف را به  

راحتی می تواند طرف رعایت نماید، بهعنوان یک قاضی بی 
تعقیب علیه یک کشور را آغاز کند و این شعبۀ مقدماتی  

بی  این  جلوی  که  مرجع  است  یک  عنوان  به  را  عدالتی 
و در صورت  های متفاوت سد  متشکل از قضاِت با تابعیت 

تشخیص، جواز تحقیق یا عدم تحقیق را صادر می نماید. (  
ی    ۴بند   شعبة    ۱۵ماده  این  حقیقت،  در  اساسنامه). 

مورد   را  دادستان  تصمیمات  که؛  است  دیوان  مقدماتی 
ارزیابی و بررسی قرار می دهد و جواز و یا عدم جواز آن را  

ک کند. موضوعی که در مقالۀ حاضر، به عنوان یصادر می 
آن   به  پاسخگویی  صدد  در  نگارندگان  و  مطرح  مسئله 
هستند، این است که؛ فلسفة وجودی شعبۀ مقدماتی در  
دیوان چیست و آیا امکان دارد نهادی مانند شعبۀ مقدماتی  
ایران(در مرحلۀ دادسرا) تأسیس   در نظام دادرسی کشور 

که؛ تأسیس نهادی به مثابه شعبۀ  شود؟ و دیگر مورد این
ر نظام دادرسی ایران، چه مزایا و معایبی را در  مقدماتی د

 دارد؟  پی

در آخر باید اذعان نمود؛ پاسخ به سواالت فوق، ضرورت 
می  را  شعبۀ این  کارکردهای  آتی،  مباحث  در  که  طلبد 

که   این  تا  گیرد  قرار  بررسی  مورد  امر  وادی  در  مقدماتی 
خواندگان دریابند؛ شعبۀ مقدماتی در دیوان چه وظایفی  

عهده دارد و سپس برای روشن شدن بهتر موضوع و بررا  
گیری برای ایجاد یا عدم ایجاد نهادی مشابه شعبة  نتیجه 

مقدماتی، مبحثی تحت عنوان امکان سنجی تأسیس شعبة  

اساسنامه، جلـسه رسـيدگي بـراي  ٦١طبق مادۀ مقدماتي است كه 
اسـتماع تأييـد اتهاماتي را كه دادستان قـصد محاكمـه براسـاس آنهـا  

كنـد و این خود حاکی از محدود بودن دامنه  را دارد، برگـزار مـي
 اختیارات دادستان است.

4 Preliminary branch 
5 Intentional 
6 Judicial mistakes 
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مقدماتی، آورده خواهد شد تا  ذیل مبحث مذکور، مزایا و 
معایب ایجاد شعبة مقدماتی در نظام حقوقی ایران مورد 

 سی قرار گیرد. بحث و برر 

اهِم  کارکردهایِ شعبۀ  ۲
 مقدماتی

شعبۀ مقدماتی، یکی از ارکان مهم دیوان است که در کنار 
انجام   ١از   اساسنامه دیوان)  ۳۴سایر ارکان دیوان (ماده  

می  شعبۀوظیفه  کارکردهایِ  در    نماید.  باید  را  مقدماتی 
ارتباط بین دادستان و شعبۀ مقدماتی دیوان جست و جو 

دقیق  بخواهیم  اگر  شعبۀ کرد.  و  دادستان  بیِن  رابطۀ  تر 
مقدماتی را در دیوان مورد بررسی قرار بدهیم، باید آن را در 
با   دادگستری  ضابطان  رابطۀ  مانند  ایران،  داخلی  حقوق 

ضابطان دادگستری، تابع  دادستان بدانیم. در واقع وظایف  
از   بعضی  همچنین  است.  دادستان  صالحدید  و  فرمان 

تحقیق مجوزِ  کسب  مانند  دادستان،  شعبۀ  ٢وظایِف  از 
اساسنامه)۳(۱۵مقدماتی(ماده   وظایف  بی  ٣)  به  شباهت 

از   ۴۳ضابطان دادگستری در حقوق داخلی نیست. ( ماده  
مصوّب   کیفری  دادرسی  آیین  ب۱۳۹۲قانون  پس  زین  ه . 

 ٤طور اختصار؛ ق.آ.د.ک) 

شعبۀ مقدماتی متشکل از شش قاضی است که با سه  
این قّضات   ٥و یا یک قاضی، امکان تشکیل آن وجود دارد. 

وظیفه دارند، تصمیمات دادستان را مورد بررسی قرار داده  

 
ارکان دیوان شاملِ؛ هیأت رئیسه، بخش تجدیدنظر، بدوی،   ١

 مقدماتی، دادسرا و دبیرخانه است. 
2 Earn a research license . 

این ماده بیان می دارد: « اگر دادستان به اين نتيجه برسد كه   ٣
مبناي مستدلي براي پرداختن به تحقيق وجود دارد ، بايد  

اسناد و مدارك تأييد كننده اي كه  درخواستي را به ضميمة كلية 
جمع آوري كرده است، براي گرفتن مجوز تحقيق به شعبة مقدماتي 

عليهم مي توانند در شعبة مقدماتي ، مطابق  تسليم نمايد. مجني
 نامة دادرسي و ادلّه طرح شكايت نمايند».آئين

این ماده بیان می دارد: « هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع  ٤
مورد تردید است یا اطالعات ضابطان دادگستری از منابع   جرم

موثق نیست، آنان باید پیش از اطالع به دادستان، بدون داشتن 
حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات الزم را 

عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با  به
تحقیقات را صادر و یا تصمیم   توجه به این گزارش، دستور تکمیل

 کند».قضایی مناسب را اتخاذ می
 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری. ٣٩ماده   ٥

و در واقع دادستان، باید تمام وظایف خود را، تحت نظارت  
). شعبۀ  ۱۶۹:  ۱۳۸۸صابر،  انجام برساند. (  شعبۀ مذکور به

مقدماتی دارای کارکردهای فراوانی است و توانسته جایگاه  
با ارزش خود را به مراتب در دیوان نشان دهد. بنابراین؛ 

های شعبة مقدماتی و مزایا  مقتضی است با مطالعة کارکرد
سنجی تأسیس شعبۀ مذکور را در  و معایب وارده، امکان 

قوقی ایران، مورد ارزیابی  پیش روی دادستان، در نظام ح
 قرار دهیم.

طرفی از ناحیۀ  تضمینِ اصل بی  ٢٫١
 دادستان 

وصفیبی  مرجع   طرفی،  تمایل  عدم  معنای  به  و  ذهنی 
:  ۱۳۹۴قضایی به یک طرف دعوی است.         (خالقی،  

طرفی، یکی از اصول بنیادین و شالوده اصلی ). اصل بی ۲۴
به  نهادی  محتشکیل  حق  است.  دادگاه  شدن  نام  اکمه 

از  یکی  به  امروزه  بیطرف،  و  مستقل  دادگاه  یک  توسط 
تنها دادگاه  اساسیترین حقوق آدمیان بدل شده است، نه 

پرونده  از فشار سایر قواي حکومتی در رسیدگی به  باید 
برکنار بماند؛ بلکه قاضی نیز باید با بیطرفی تمام به آن  

 ). ۴۵: ۱۳۸۸رسیدگی نماید. ( فضائلی،  

مختلف   منصفانه  حقوق  محاکمۀ  یک  به  مربوط 
اعالمیۀ جهانی حقوق بشر،  ۱۱٧و   ۱۰٦صراحت در ماده  به 

متحده ایاالت  اساسی  قانون  ششم  ماده   ٨اصالحیۀ    ۶و 

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی  ٦
طرف و مستقل است تا در  آشکار و عادالنه توسط دادگاهی بی

و تکالیف وی  برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق 
 .رسیدگی کند

هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان   ٧
ای علنی که تمامی  احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه 

گناه تلقی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بی
 شود.

هد  های کیفری، متهم از حقوق ذیل برخوردار خوادر کلیه دادرسی ٨
بود: الف) حق محاکمه سریع و علنی توسط هیئت منصفه  بی 

است، منطقه مزبور ای که جرم در آن رخ داده طرف ایالت و منطقه
را باید قانون از پیش تعیین کرده باشد. ب) حق آگاهی از ماهیت و 

دهند، دلیل اتهام، حق مواجهه با شهودی که علیه او شهادت می
پ) حق داشتن وکیل برای دفاع از   احضار شهود به نفع خود، و

 .خود
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بشر  حقوق  اروپایی  از  ١کنوانسیون  بسیاری  همچنین  و   ،

دیگر در سراسر جهان مطرح   هایقانون اساسی و اعالمیه
المللی شده است. باید توجه داشت که هیچ قانونی بین 

بی اصل  که  ندارد  قرار  وجود  خود  حمایت  مورد  را  طرفی 
یا عدم  نهایت نحوه محاکمه و وجود  اما در  باشد،  نداده 
وجود هیئت منصفه از ملتی به ملت دیگر متفاوت است  

در هر سی  که  است  حالی  در  موضوع  این  قضایی  و  ستم 
بی است.اصل  مانده  باقی  تغییر  بدون  از   ٢طرفی  یکی 

جهت   در  را  المللی  بین  جامعۀ  افکار  که  موضوعاتی 
علنی»  «محاکمة  دهد،  می  تسکین  عادالنه   ٣محاکمات 

بند   موجب  به  دیوان،  اساسنامۀ  در  ، ۶۷مادۀ    ۱است. 
است.  شده  شمرده  متهم  حقوق  جملۀ  از  علنی  دادرسی 

طرفی  علنی، خود تضمینی بر بی   رسیدگی   باید اذعان نمود
دادگاه  استقالل  و  بودن  عادالنه  به  و  خود  که  است  ها 

کمک باال  عدالت  اجرای  خصوص  در  عمومی  اعتماد  بردن 
 (Danilet, 2000: 210)کند. می 

بی  اصل  رعایِت  می عدم  دادگاه،  جانب  از  تواند طرفی 
بین  اعتباریِ رأی صادره و رسیدگی مجدد شود.  موجب بی 

ایرلند ۱۹۷۵و    ۱۹۷۱های  سال  در  عادالنه  دادرسی  حق   ،
محاکمه   بدون  راحتی  به  مظنونین  شد.  تعلیق  شمالی 
زندانی شدند و توسط ارتش بریتانیا برای کسب اطالعات  
مورد بازجویی قرار گرفتند. این قدرت بیشتر در برابر اقلیت  
کاتولیک مورد استفاده قرار گرفت. دولت انگلیس هنگامی  

 
هر شخص در تعيين حقوق و تعهدات مدنی خود يا هر نوع   -١ ١

اتهام جنايی عليه وی حق دارد از يك جلسۀ استماع دادرسی در  
طرف محدودۀ زمانی مناسب توسط دادگاه قانونی مستقل و بی

. با  برخوردار باشد. نتيجۀ دادرسی بايد به صورت عمومی اعالم شود
اين حال، ممكن است مطبوعات و عموم مردم از شركت در تمام يا  
بخشی از جلسات محاكمه به داليل اخالقی، نظم عمومی يا امنيت 

ملی در يك جامعۀ مردم ساالر كه رعايت مصالح جوانان يا  
های دعوی ضروری  است يا در  حفاظت از حريم خصوصی طرف

ن عمومی آن مضر  مواردی كه به تشخيص قطعی دادگاه، اعال
هر شخصی كه متهم به ارتكاب    -٢مصالح عدالت شناخته شود. 

طور قانونی اثبات  يك جرم جنايی است تا زمانی كه جرم وی به 
هر شخصی كه متهم به ارتكاب    -٣نشده، بايد بی گناه تلقی شود. 

يك جرم جنايی است از حداقل حقوق ذيل برخوردار است:   
ه آن را درك كند از ماهيت و دليل اتهامات  الف)سريعا و به زبانی ك

مطروحه عليه وی بهصورت مشروح  آگاه شود؛ ب) زمان و امكانات  
كافی برای آماده سازی دفاعيۀ خود را داشته باشد؛ پ) دفاع از خود  

به وسيله خودش يا از طريق دستيار حقوقی انتخاب شده توسط 
مربوط به وی يا در صورتی كه قادر به پرداخت هزينه های 

مورد بررسی قرار داد، به    ۱۹۷۸ه این مسئله را در سال  ک
طور محرمانه به دادگاه اروپا رسید. دولت ایالت ایرلند و 
که   دادند  درخواست  المللی  بین  عفو  بشر  حقوق  گروه 

بازنگری شود. سه پرونده   ۲۰۱۴در دسامبر   ٤پروندۀ «اِچِر»
ین  های ایرلند شمالی که در سرزمدادگاه مربوط به درگیری 

رخ داد، متهم به   ۱۹۷۶و    ۱۹۷۵اصلی انگلیس در سال های  
بی اصل  رعایت  به  عدم  منجر  که  است،  بوده  طرفی 

محکومیت دروغین شیم بیرمنگام، گیلدفورد و مگوره شد و  
طرفی  در نهایت احکام صادره به دلیل عدم رعایت اصل بی

) شدند.  ساقط  اعتبار  درجۀ   Bid to reopen NIاز 
'torture' case". 2 December 2014 Retrieved 3 

April 2018 via www.bbc.com) 

نباید این گونه تصور شود که محاکمۀ  منصفانه و        
می بی  حمایت  معمولی  جنایتکاران  از  تنها  کند. طرفانه،  

کند؛ هر کسی که متهم به جرائم کنوانسیون ژنو تضمین می 
ع محاکمۀ  یک  باید  باشد،  دیگر  جرایمی  یا  ادالنه جنگی 

طرفانه در حقوق دریافت کند. یک دادرسی عادالنه و بی 
از قبیل؛  الملل شامل مؤلفهبین از    الف)هایی  بهره مندی 

حق داشتن    پ)طرف؛  ) مستقل و بی؛ بیک دادگاه صالح
حق شنیدن در یک زمان معقول؛   ت)یک جلسه عمومی؛  

همچنین؛    ث) و  مشاوره  است.  ج)حق  تفسیر   حق 
Alfredsson, 1999: 225.)  ( 

استخدام دستيار حقوقی نباشد، دادگاه به اقتضای مصالح اجرای   
عدالت، دستيار مربوطه را به صورت رايگان در اختيار وی قرار دهد.  
ت)  بازجويی از شاهدی كه بر عليه شخص میخواهد شهادت بدهد  

شاهدی كه به نفع وی شهادت    ٤و حاضر كردن و بازجويی كردن از 
مشابه با شاهد مخالف شخص. ث) در   میدهد تحت شرايط

صورتی كه متهم نمیتواند زبان مورد استفاده در دادگاه را درك كرده  
 يا آن را صحبت كند،مترجم رايگان در اختيار داشته باشد

 
  ٢٦و  ٧، ٣عالوه بر موارد ذکر شده ؛ حق دادرسی عادالنه در موّاد  ٢

] تعریف  ACHPR) [2منشور حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا (
کنوانسیون  ٧و  ٦،  ٥شده است. حق محاکمه منصفانه نیز در مواد 

پروتکل مربوط به کنوانسیون    ٤تا  ٣اروپایی حقوق بشر و مقاالت 
تعریف شده است.  عالوه بر این، حق برخورداری از دادرسی  

کنوانسیون حقوق بشر آمریکا نیز   ١٠و   ٩، ٨، ٣عادالنه در مواد  
 وجود دارد. 

 
3 Public trial 
4 Echr 
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 پژوهشنامه حقوق تطبیقی 

   ۶۷در ماده    ۱۷ژوئیة    ۱۹۹۸اساسنامة دیوان مصوّب   
گیري دربارة هر اتهامي، متهم مقرر مي دارد: « براي تصمیم 

شکل   به  اساسنامه،  این  مقررات  رعایت  با  که  دارد  حق 
بي  و  عادالنه  تضمینعلني،  رعایت  با  و  ذیل  طرفانه  هاي  

های در  توان تضمینتصار می محاکمه شود ...». به طور اخ
نظر گفته را شامل، آگاهی از اتهام با زبان قابل فهِم متهم،  
زمان کافی برای دفاع، عدم تأخیر در محاکمه، حق سؤال از 
شهود، دسترسی به مترجم، عدم الزام در سوگند و الزام در  

بی  اصل  ایران،  در حقوق  دانست.  ادله  در  پذیرش  طرفی 
مور   ۳مادۀ   ماده  ق.آ.د.ک،  این  گرفته است.  قرار  اشاره  د 

طرفی و استقالل دارد: « مراجع قضائی باید با بی بیان می 
کوتاه  در  به اشخاص  انتسابی  اتهام  به  ترین مهلت  کامل 

هر  از  و  نمایند  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  رسیدگی  ممکن، 
فرآیند   شدن  طوالنی  یا  اختالل  ایجاد  باعث  که  اقدامی 

 لوگیری کنند.» شود، جدادرسی کیفری می 

در حقیقت یکی از کارکردهای مهم شعبۀ مقدماتی در  
طرفی است. اختالف نظرِ کشورها،  دیوان ، تضمین اصل بی

در مورد وجود دادستان مستقل در زمان طرح اساسنامۀ  
بین دادگاه  در  آنچه  مانند   ) برای  دیوان،  کیفری  المللی 

 ٢ای رواند و دادگاه بین المللی کیفری بر  ١یوگوسالوی سابق
در نظر گرفته شده بود) و یا دادستان وابسته، از موقعیت  

کرد. قبل  خاص دادستان( رعایت اصل بی طرفی) پیروی می 
از این که دادستان در دیوان یک مقاِم تعقیب باشد، تبعۀ  
کشور متبوع خویش است و روابط سیاسی و دیپلماتیک  

می  یک  قطعاً  تبعۀ  تعقیبِ  عدم  یا  تعقیب  کشور  تواند 
در   سرانجام،  دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  دشمن  یا  دوست 

به  مذاكرات  درنتيجه  آمده  جامع   عمل  تـوافق  يـك  رُم، 
  ٣حل اعتدالیعنوان یک راه توان بهحاصـل شـد که از آن می 

تحت   باید  دادستان  اختیارات  كه  معني،  اين  به  برد.  نام 
مواد   (ج)  بند  باشد.(  مقدماتی  شعبۀ    ۱۵و  ۱۳نظر 

از ا كه صريحاً  اینساسنامه)  مقدماتي  اختيارات شعبۀ  رو؛ 
شدهبه  مشخص  اساسنامه،  كـه موجب  ميدهد  نشان   ،

است که   ٤نقـش شعبۀ مقدماتی بیشتر شبیه یک « داور»

 
1 ICTY 
2 ICTR 
3 Moderation 
4 Arbitrator 

چندی پیش یکی از دادستان های محترم کشور بیان نمودند «   ٥
باید تأکید کنم که اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به  

به   محدودی  حد  در  مداخله تنها  تحقیق  و  تعقیب  نفع 
 ) ۲۵۰: ۱۳۸۷نماید.( آقایی جنت مکان، می 

عنوان « مدعی    از آن به   در حقوق ایران، دادستان، که
طور ای دارد. همانشود، اختیارت گسترده العموم» یاد می

می  دادستان  اختیارات  بروز که محدودکردن  موجب  تواند 
بی  اختیارات  دادن  شود،  دادستان،  مشکالتی  به  اندازه 

شود.می  واهی  تصورات  و  خودکامگی  موجب    ٥تواند 
ق بر  مقدماتی،  شعبۀ  همچون  نهادی  و  گذاشتن  رارها 

می  ایران،  حقوقی  نظام  در  دادستان  تواند تصمیمات 
کارکردهایی خود در دیوان را که مهمترین آن تضمین اصل 

 طرفی است؛ به ارمغان آورد.بی 

نظارِت قضایی بر کلیۀ تصمیماِت   ۲٫۲
 دادستان 

این   ٦عالی   های بررسی آراء بدوی، در دادگاهیکی از رسالت
ب  با  مذکور  های  دادگاه  که  و  هرهاست  تجارب  از  مندی 

اطالعات کافی و دقت نظر میزان صحت و سقم رأی صادره  
با   آن  تطبیق  عدم  در صورت  و  داده  قرار  بررسی  مورد  را 
تمایل   باوجود  نماید.  را نقض  جهات قانونی و قضایی آن 
برخی از کشورها به اعطای اختیار به دادستان برای طرح  

شرو نمود؛  اذعان  باید  وی،  توسط  یا  پرونده  دادرسی  ع 
ماشه  قاضی   ٧سازوکار  سه  تصویب  به  مشروط  و  منوط 

 )  ۱۳۰: ۱۳۸۴شعبه مقدماتی است.( شبث، 

مادۀ   که  کنیم،    ۵۷هنگامی  می  بررسی  را  اساسنامه 
گسترده می در اختیارات  دارای  مقدماتی  شعبۀ  ای یابیم 

تا  اختیارات  این  ذاتی   حدودیاست.  اختیارات  همان 
در   که  است  کشورها  سایر  و  ایران  حقوق  در  دادستان 

عهدۀ شعبۀ مقدماتی است. شعبۀ  دیوان، این اختیارات، بر 
نه  نظـارتي مقدماتي  نقـش  يك  اينكه   ٨تنها  از  بعـد  را 

كند، بلكه در مرحلۀ تحقيقات  تحقيقات انجام شد بازي مي 
مقدماتي در مرحله   نماید. مشـاركت شعبۀهـم مداخلـه مـي

به  محدود  صرفاً  به تحقيقات  شروع  اجازه  تحقيق صدور 
مقدماتي   شعبۀ  براي  مستمري  نقش  بـرعكس،  نيست؛ 

به  كه  دارد  صدور وجود  اختیار  مذکور  شعبۀ  آن،  موجب 

. تر است» اندازه یک بند انگشت کم
http://khorasan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46

&NID=123725)  
6 Supreme Courts. 
7. Trigger Mechanism. 
8 Supervisory role 

http://khorasan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=123725)
http://khorasan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=123725)
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دستورات و احكام جلب را كه براي تحقيقـات الزم اسـت،  

ين ) (الف)).  شعبۀ مقدماتي همچن ۳(۵۷داراسـت. مـاده (  
تحقيقـي   اقدامات  دهد  اجازه  دادستان  به  دارد  اختيار 

)  ۳(  ۵۷مادۀ    (خاصـي را در قلمـرو دولت عضو انجام دهد  
شعبۀ مقدماتي حق صدور حكم جلب يا احضار  را به    )(د)

ماده   اختیارات    ۵۸موجب  مقدماتی  به شعبه  اساسنامه 
کند. به  وسیعی براي نظارت بر تصميم دادستان واگذار مي 

اساسنامه مقرر مي دارد كه تصميم    ۵۳) مادۀ  ۳ژه، بند (وي
دادستان مبني بر اينكه تحقيق يا تعقيب به اقتضاي منافع  
عدالت نيسـت؛ بايـد از سوي شعبۀ مقدماتي تأييد شود.  

اساسنامه، این شعبۀ مقدماتي است    ۶۱نهايتا طبق ماده  
كه   اتهاماتي  تأييد  اسـتماع  براي  رسيدگي  جلسۀ  كه 

ان قصد محاكمه براساس آنها را دارد، برگزار مي کند. دادست
 ) ۲۵۴( آقایی جنت مکان، پیشین:  

مادۀ   شعبۀ   ۵۷مطابق  وظیفۀ  اجرای  اساسنامه؛ 
  ۱۸)، مادۀ  ١( اخذ مجوز تحقیق  ۱۵مقدماتی در اجرای مادۀ  

مادۀ   پذیرش)،  قابلیت  درباره  مقدماتی  (     ۱۹(تصمیم 
قابل   یا  و  دیوان  صالحیت  به  بودن)، اعتراض  پذیرش 

بند   با   ۵۴مادۀ    ۲موضوع  دادستان  تصمیمات  انطباق   )
( تأیید اتهامات قبل از           ۶۱ماده    ۷اساسنامه)،  بند  
(محافظت از اطالعات محرمانة ملي)   ۷۲محاکمه) و مادۀ  

باید با رأی اکثریت قّضات باشد و در سایر موارد، وظایف  
 شعبۀ مقداتی با یک قاضی انجام می شود. 

های ویژه، عالوه بر این که دادستان مشمول  در دیوان
قضایی  نظارت  به  ٢هیچگونه  می نیست،  تواند راحتی 

شود.   منصرف  آن  از  یا  و  شروع  را  خود   . تحقیقات 
(Cassese, 2003: 408)   نظارت که  است  حالی  در  این 

مقدماتی بسیار شدید است، طوری که تمام    قضایی شعبۀ 

 
1 Obtaining a research license 
2 Judicial supervision 

دارد؛ « چنانچه دادستان  از ق.آ.د.ک  بیان می  ٩٢انتهای ماده   ٣
انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی  

دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در  
همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف  

باره اظهارنظر  است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این
 کند.»

از ق.آ.د.ک بیان می دارد: « در هر مورد که دادستان با   ٢٦٩اده م ٤
عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند،  

پرونده برای حل اختالف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم  
 شود».دادگاه عمل می

وظایف دادستان باید از مجرای تأیید شعبۀ مقدماتی عبور 
 نماید.

در حقوق ایران، دادستان، معاوِن دادستان و دادیار از  
لحاظ سلسله مراتب در یک ردیف نیستند و در طول هم  

به  دارند؛  و  قرار  معاونین  و  رأس  در  دادستان  که  طوری 
دستورات اداری و حتی نظارت قضایی او تبعیت    دادیاران از

کنند. دادیار عالوه بر تبعیت از نظرات دادستان ملزم  می 
به رعایت از نظر معاون ذی ربط او نیز هست. این سلسله 

ترین  مراتب به این دلیل است که معاونین و دادیاران پایین 
دقت  عدم  و  امکان خطا  و  دارند  را  قضایی  در  مرتبۀ  نظر 

رو دادیاران ملزم  اینا و تصمیمات آنان وجود دارد. ازقراره
هستند. دادستان  از  تبعیت  پیشین،  ٣به  گفتۀ  ادامة  در 

نظام   شامل  ایران  حقوق  در  بازپرس  نمود؛  اذعان  باید 
از  سلسله مراتب نیست و در تصمیمات و قرارهای خود 

نمی  تبعیت  دادستان  مفهوم  ٤کند.نظر  ایران،  حقوق  در 
توان به نظارت قضایی خاص و عام  را می  ٥یی نظارت قضا

تقسیم کرد. نظارت قضایی خاص، در واقع همان نظارت  
دادستان بر کلیۀ قرارهای صادره از ناحیه دادیاران و الزام 
به تأیید وی است و نظارت قضایی به معنی عام، پژوهش 
و فرجام خواهی در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور  

نظارت قضایی بر آراء صادره از دادگاه های  است که خود  
 تالی است. 

اقدامات   بر  قضایی  نظارت  بحث  داخلی  حقوق  در 
دارد.   دادسرا وجود  مرحلۀ  در  دادیار  و  بازپرس  دادستان، 
قرار گرفت، نظارت قضایی   اعتراض مورد قبول  همین که 
برای نظارت   از  اعتراض،  آمد و در واقع  از آن خواهد  بعد 

 ٦قضایی است.

«  تأسیس نهادی به عنوان  ١٣٩٢های ق.آ.د.ک مصوّب از نوآوری  ٥
 ِ از قانون مذکور تبیین  ٢٤٧است که در ماده  نظارت قضایی» قرار

شده است. از این رو باید افزود؛ این دو مفهوم با یکدیگر متفاوت 
 اند.

در ق.آ.د.ک، در مرحله دادسرا کلیۀ قرارهای تأمین منتهی به  ٦
)  ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح  ٢٢٦بازداشت (مادۀ 

دگاه صادر شود ظرف ده روز قابل  است و چنانچه توسط دا
) کلیۀ قرارهای ٢٤٦نظر است (مادۀ اعتراض در دادگاه تجدید 

) ظرف ده روز قابل اعتراض در  ٢٤٧ماده  ٢نظارت قضایی (تبصرۀ 
دادگاه صالح و چنانچه توسط دادگاه صادر شود ظرف ده روز قابل  

نع ). قرار م٢٤٧ماده   ٢اعتراض در دادگاه تجدید نظر است(تبصره 
و موقوفی تعقیب و اناطه به درخواست شاکی و قرار بازداشت  
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تماِم مواردی که ذکر شد، نوعی ساز و کار، برای نظارت  
قضایی بر تصمیمات و قرارهای مقامات قضایی دادسرا در  
در   حقوقی  نظام  داشت  توجه  باید  است.  ایران  حقوق 
این  و  است  ترافعی  دیوان،  در  تحقیق  و  تعقیب  مرحلۀ 
نظام، بیشتر منافع متهم را تأمین می نماید در حالی که  

تفتیشی  نظام حقوقی   ایران  در حقوق  دادسرا  مرحلۀ  در 
است، که این نظام، در واقع به جای متهم، منافع جامعه  

دهد و امکان تجاوز قاضی به حقوق متهم  را مدنظر قرار می
 ).۳۶:  ۱۳۹۵وجود دارد.( خالقی، 

 نظام تأیید اتهامات   ۲٫۳
یکی از وظایف اساسی و قابل تأمل شعبۀ مقدماتی، نظاِم«  

است. نظام تأیید اتهامات، بخش مهمی از  ١اتهامات» تأیید  
دهد و در حقیقت  پروسۀ رسیدگی در دیوان را تشکیل می 

نظام  به سایر  در  نسبت  نوآوری  نوعی  دنیا،  های حقوقی 
در دیوان،   ٢بخش آیین دادرسی، در خود جای داده است.

تالش بر این است که محاکمه و مجازات مرتکبین جرایم 
باالمللی  بین مرجع،  این  استاندارد   رعایتدر  های  برترین 

مرجع  برای  الگویی  هم  تا  گیرد  صورت  عادالنه  دادرسی 
جایگاه   و  مشروعیت  بر  هم  و  باشد  عضو  دولت  داخلی 

رو؛ نظام  قانونی دیوان در عرصۀ بین المللی بیفزاید، ازاین
 تأیید اتهامات توانسته تا حدودی این مهم را برآورده نماید.

( Calvo-Goller, 2006: 171) نمونه باید اذعان نمود؛   برای
خواهد تا این نظام تأیید اتهامات است که از دادستان می 

)  ۶۱)  ۳دالیل و مدارک و حتی اطالعات محرمانة را (مادۀ (
از   قبل  بتواند  متهم  تا  نماید  مطرح  مقدماتی  شعبۀ  در 

 
موقت و ابقای تأمین و تشدید تأمین و تأمین خواسته به  

) مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ٢٧٠درخواست متهم (مادۀ 
ایران ده روز و مقیم خارج یک ماه از تاریخ ابالغ است و مرجع 

الب یا کیفری یک در  اعتراض دادگاه صالح است چنانچه داده انق
حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد دادگاه کیفری دو صالح به  

) نظر دادگاه قطعی است مگر در مورد  ٢٧١رسیدگی است (مادۀ 
صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بند الف و ب و 

که مطابق مقررات قابل تجدید نظر است. قرار   ٣٠٢پ و ت ماده 
ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه صالح  رد ایراد؛ 

) قرار بایگانی پرونده  ٤٢٤است و نظر دادگاه قطعی است (ماده 
نظر است   روز از تارخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید١٠ظرف 

و تبصره الحاقی قرار   ٨٠و نظر دادگاه قطعی است. به استناد مادۀ 
ز تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه  تعلیق تعقیب ظرف ده روز ا 

). قرار رد  ٨١صالح است و نظر دادگاه قطعی است (مادۀ 
)  ١٩١) و قرار عدم دسترسی به پرونده ( مادۀ ١٠٠درخواست (مادۀ  

هر دو قرار حضوری ابالغ میشود و ظرف سه روز از تاریخ ابالغ  

سپس    ها آگاهی یافته ورسیدگی و تأیید و یا رد اتهام، از آن
 ,Miragliaبا توجة به اتهامات وارده از خود دفاع نماید. (

2008: 489( 

از تسليم شخص  از گذشت مدت زمان متعارفي  بعد 
ديوان و يا حضور داوطلبانۀ وي در آن، شعبة مقدماتي  به 

جلسه است  كه  مؤظف  اتهاماتي  تأييد  منظور  به  را  اي 
د تشكيل  كرده  تقاضا  را  آنها  به  رسيدگي  هد، دادستان 

جلسة مذكور ، با حضور دادستان و متهم و همچنين وكيل  
اساسنامه) شعبة    ۶۱ماده    ۱وي تشكيل خواهد شد.( بند  

مقدماتي در موردي مي تواند رأساً و يا متعاقب درخواست 
جلسه به دادستان  و  متهم  غياب  در  را  تأييد  اي  منظور 

، اتهاماتي كه دادستان رسيدگي به آنها را تقاضا كرده است
را  الف) حق حضور خود   : متهم  تشكيل دهد كه شخص 
ساقط كرده باشد؛ ب) فرار كــرده و يا پيدا نشــده و همــة 
اقدامــات الزام بــراي اطمينان از حضورش در ديوان و اطالع  

اي كه  او از اتهاماتي كه به او منتسب است و نيز از جلسه
ص شد،  خواهد  تشكيل  اتهامات  آن  تأييد  منظور  ورت به 

از   نمايندگي  به  وكيل  صورتي  چنين  در   . است  گرفته 
شخص در جلسه حاضر خواهد شد به شرط آن كه شعبة 
مقدماتي اين حضور را در راستاي اجراي عدالت بداند. (بند  

اتهاماِت    ۶۱ماده    ۲ تأیید  داشت؛  توجه  باید  اساسنانه). 
متهم، نباید همانند جلسۀ رسیدگی در شعبۀ بدوی باشد  

در گفتوگو    بلکه  و  بحث  اتهام  سر  بر  تنها  مرحله  این 
 است.   ٣شود و هدف، تأیید، عدم تأیید و یا اصالح اتهام می 

قرار قابل اعتراض در دادگاه صالح است و نظر دادگاه قطعی است. 
) ظرف ده روز از تازیخ ابالغ قابل   ١٠٤توقف تحقیقات ( مادۀ  

اعتراض در دادگاه صالح است و نظر دادگاه قطعی است. قرار رد  
درخواست رفع بازداشت ظرف ده روز از تازیخ ابالغ قابل اعتراض 

 )٢٤٢(مادۀ .در دادگاه صالح است و نظر دادگاه قطعی است
 

1 Confirmation of charges 
ناگفته نماند نظام تأیید اتهامات بی شباهت به جلسۀ رسیدگی  ٢

 مقدماتی به موجب آیین دادرسی در نظام کامن ال نیست. 
عدم تأييد اتهام از جانب شعبه مقدماتي مانع از درخواست  ٣

مجدد دادسـتان بـراي تأييـد آن اتهام نخواهد بود چنانچه دادستان  
صوص دسـت يابـد. بعـد از تأييد اتهامات  به ادلۀ جديدي در اين خـ

از سوي شعبۀ مقدماتي و قبل از شروع محاكمـه، دادسـتان  
توانـد ضـمن اطالع به متهم نسبت به اصالح اتهامات اقدام مـي

نمايد. چنانچه دادستان قصد افـزايش اتهامـات يا جايگزيني آنها را  
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، شعبۀ مقدماتی اتهاماتي را كه ادلة  ١در انتهای رسیدگی 

کند و متهم را به  كافي در مورد آن يافته است، تأييد می 
به شعبة   تأييد شده  اتهامات  درخصوص  محاكمه  منظور 

نمايد؛ از تأييد اتهاماتي كه آنها را فاقد  وان اعزام می بدوي دي
یا   و  ورزد  می  خودداري  داده  تشخيص  اثباتي  كافي  ادلة 

خواهد  شكيل جلسه را به تعويق انداخته و از دادستان می 
مفصل  تحقيقات  يـا  و  اقامه  بيشتري  بــه ادلّه  راجع  تري 

 اتهام خاصي انجــام دهد.

صدور ایران،  داخلی  حقوق  بدون  کیفر   در  خواست 
گونه محدودیتی با دادستان است و او در این مورد از  هیچ

بهره کامل  دادسرا، استقالل  در  که  موردی  در  است.  مند 
عنواِن اتهام، از ناحیۀ دادیار به سمع و نظر دادستان برسد،  
وی می تواند اصالح آن را از دادیار بخواهد و دادیار ملزم 

است( به  دادستان  از  در    ۹۲ماده  تبعیت  اما  ق.آ.د.ک) 
صورت که اختالف نظر بر سر عنوان اتهامی میان دادستان 
و بازپرس ایجاد شود، حل اختالف با دادگاه صالح است. (  

 ق.آد.ک).   ۲۶۹ماده  

رسیدگی غیابی در مرحه دادسرا در کلیۀ جرایم امکان 
دارد. اما در مرحله رسیدگی دادگاه، وضع به شکل دیگری  

م ٢است. کیفردر  اصالح  نمود،  ورد  اذعان  باید  خواست 
تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل دادستان نمی 

را   کیفرخواست  اساس  این  بر  و  عدول  آن  ادله  یا  اتهام 
و فقط می  کند  یا اصالح  یا مسترد  له  تواند دالیل جدید، 

شود به دادگاه اعالم  علیه متهم را که  کشف یا حادث می 
 ق.آ.د.ک) ۲۸۲کند.( 

در حقوق ایران، طبق  ق.آ.د.ک، سه قرار اصلی، بعد از  
؛ ٣منع تعقیب ختم تحقیقات وجود دارد. این قرارها شامل  

تعقیب دادرسی  ٤موقوفی  به  جلب  پایاِن   ٥و  در  است. 
و   ارتکابی  عمل  بودن  جرم  صورت  در  بازپرس  تحقیقات؛ 

کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به    وجود ادلۀ
دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان 
تعقیب   منع  قرار  متهم،  به  جرم  انتساب  برای  کافی  ادلۀ 

می  ارسال  دادستان  نزد  فوری  را  پرونده  و  کند.  صادر 
 

اي را به منظور  با اتهامات مهمتري داشته باشد مجدداً بايد جلسه 
 تأييـد اتهامات تشكيل دهد.

استفاده می  « رسیدگی»باید اذعان نمود، اصطالحاً زمانی از کلمه  ١
شود که متهم به دادرسی جلب شده باشد. اما در این پژوهش به  

طور کلی چه در مرحله تعقیب و تحقیق و دادرسی از کلمه  
 شود.رسیدگی به معنی اعم آن استفاده می

سه  ظرف  باید  پرونده  دادستان  وصول،  تاریخ  از  روز 
نظر خود را به طور کتبی اعالم کند    تحقیقات را مالحظه و

موارد  از  مورد  چنانچه  برگرداند.  بازپرس  نزد  را  پرونده  و 
موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق 

 ق.آ.د.ک) ۲۶۵شود.( ماده  مقررات فوق اقدام می 

 امکان سنجیِ تأسیس ۳
توان نهادی مانند  یکی از سواالت اصلی این است که آیا می 

مقدماتی، در نظام حقوقی ایران، بر سر راه دادسرا   شعبۀ
قرار داد یا خیر ؟ و اگر چنین نهادی تعبیه شود چه مزایا و 
نمود،  اذعان  باید  باشد؟  برداشته  در  تواند  معایبی می  یا 
شعبة مقدماتی در دیوان، نقش بارزی را ایفا می نماید و 

بحث   در مورد آن، در زمان طرح اساسنامۀ رُم بین کشورها
و گفت وگوهای فروانی شکل گرفت تا نهایتاً قرار بر این  
شد که شعبۀ مقدماتی بر سر دادسرا قرار گیرد، تا وظایف  

رو؛ امکان سنجی  دادستان را مورد ارزیابی قرار دهد. از این
تأسیس نهادی مشابه شعبۀ مقدماتی در این فصل مورد 

های آن در  گیرد و مزایا و چالشبررسی و ارزیابی قرار می 
خواهد مبحث قرار  بررسی  و  بحث  مورد  متفاوت  های 
 گرفت.

 ها مزیّت ۳٫۱
تأسیس نهادی همچون شعبۀ مقدماتی بر سر راه دادسرا  

های فراوانی باشد که  تواند دارای مزیت در حقوق ایران می 
تعدیل قدرت، تعقیب منصفانه و ارزیابی    اهم آن شامل،
گفتاری جداگانه   باشد که هر کدام درمی   نهادهای ارفاقی

 . به تفصیل بیان خواهد شد

 تعدیِل قدرت  ۳٫۱٫۱
های دنیا، دادستان از قدرت باالیی برخوردار در اکثر نظام 

یا   فرد  انحصار  در  نماند که هر کجا قدرت  ناگفته  است. 
افراد خاصی بوده، فساد ظهور نموده؛ برای همین در نظام 
در   است.  حاکم  قوا  تفکیک  نظام  کشورها،  اکثر  سیاسی 
مشروح مذاکرات مربوط به اساسنامه، اکثر کشورها چون  

به بعد ق.آ.د.ک   ٤٠٦اطالعات بیشتر در این مورد به ماده  برای ٢
 رجوع شود.

3 Prohibition of prosecution 
4 Suspension 
5 Get involved in the hearing 
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دانند که شاید روزی خود درگیر محاکمات دیوان احتمال می 
به   را  عادالنه  دادرسی  یک  جهات  نمودند  سعی  شوند؛ 
بهترین نحو ممکن فراهم نمایند بنابراین؛ کشورهای دارای  
نظام حقوق نوشته از تأسیس نهادی تحت عنوان شعبة  

ح و مقدماتی  استرالیا   مانند  کشورهایی  و   کردند  مایت 
کامن  حقوقی  نظام  دارای  کشورهای  تأسیس  دیگر  با  ال 

نکردند   مخالفت  مقدماتی   :friman, 2001).شعبة 
رومی ژرمنی) معتقد   -الزیرا هر دو نظام حقوقی(کامن(493

می  مقدماتی  شعبۀ  وجود  زیادی  بودند؛  حد  تا  تواند 
ۀ اجرای دقیق عدالت در عرصۀ  انتظارات کشورها را در زمین

 المللی برآورده نماید. بین

در حقوق انگلستان، مطابق معیارهای ناشی از قانون  
، این افراد اختیار رسیدگی  ١های سلطنتیبه دادستانراجع 

وسیلۀ به  كه  دارد  را  اتهاماتی  كلیۀ  شده   به  وارد  پلیس 
و  دارند  اهمیت)  كم  تخلفات  بعضی  استثنای  (به  است 

قانون    ۲۳ماده    ۳موجب بند  تواند بهدادستان سلطنتی می 
راجع به تعقیب جرایم در صورتیکه به نظر وی دالیل    ۱۹۸۵

ارائه شده در مورد دعوای مطروحه در مقابل دادگاه كافی  
متوقف نماید.    نباشد آن را  ٢نبوده و یا به مصلحت جامعه 

ها و یا نمایندگان آنان از اتهام و مجرمیت صادره دادستان 
كنند، حال آنكه در مقابل  در مقابل دادگاه صلح دفاع می

دادگاه جزایی، دفاع از اتهام به وسیلۀ وكالیی كه تشكیالت 
گیرد. (  كند صورت می دادستان سلطنتی آنها را انتخاب می 

 ) ۲۶۶، ص ۱۳۸۸زراعت، 

ماد اختیارات    ۵۷و    ۵۳،  ۱۵ۀ  طبق  دیوان،  اساسنامۀ 
به  و دادستان  شدت توسط شعبۀ مقدماتی محدود شده 

شعبۀ   و  تدبیر  مقام  دیوان  در  دادستان  حقیقت  در 
مقدماتی مقام تجویز است. در حقوق ایران که اکثر قوانین  

نموده استخراج  شرع  از  را  العموم»   ٣خود  مدعی   » به 
قدری که حتی بسیاری  ، به ای داده شدهاختیارات گسترده

 
1 Crown prosecutor 
2 Expedient community 

اصل چهارم: « كليۀ قوانين و مقررات مدني ، جزائي ، مالي ،   ٣
ها بايد  فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير ايناقتصادي ، اداري ، 

براساس موازين اسالمي باشد. اين اصل بر اطالق يا عموم همه  
اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و 

 تشخيص اين امر برعهده فقهاي شوراي نگهبان است»
خبر گزاری ایسنا جدیداً منتشر نموده که عوارضی آزاد راه قزوین  ٤
زنجان، به دستور دادستان قزوین پلمپ شده   –

دهد این موضوع نشان می  )https://www.isna.ir/news. (است

از اختیاراِت دادستان غیر مصرح و نامشخص است و این 
نظم   که  مواردی  کلیه  در  دادستان  شده،  باعث  موضوع 
عمومی را مختل ببیند، ورود کرده و متهم یا متهمین را مورد 
تعقیب قرار دهد و دستورات و تصمیمات مقتضی را صادر  

 ٤نماید.

لب اختیار عمل از دادستان،  البته باید توجه داشت، س
آنچه در دیوان وجود دارد،  توسط شعبۀ مقدماتی، مانند 

تواند در نظام داخلی کشورها و حقوق ایران قابل تصوّر  نمی 
قضائي شعبۀ  نظارت  گسترش  نويسندگان،  برخي  باشد. 

 ٥نظـر از  مكانيزم ماشه   مقدماتي را به همه موارد، صـرف
تفسيري را براي رعايت اصل  مناسب ميدانند. آنها چنين  

مي   مناسب  نيز  ديوان  نزد  در  اشـخاص  بـا  رفتار  تساوي 
ارگان  نظارتي  اختیار  توسعه  و  بر دانند  قضائي  های 

دادسـتان را بـا لـزوم برقراري توازن بين مفاهيم شكلي كامن  
(آقایی جنت مکان،   ال  و حقوق  نوشته مرتبط ميدانند. 

 ) ۲۵۱همان: 

مرحله دادسرا، وجود نهادی مانند  در حقوق ایران، در  
می  مقدماتی  این شعبۀ  با  باشد  کاربردی  بسیار  تواند 

توضیح که بسیاری از تصمیمات مهم، و برقرار کننده نظم 
اجتماعی، در دستاِن دادستان است در حالی که تفویض 

تواند ای در دستان یک فرد نمی همچین اختیارات گسترده 
ود نهادی همچون شعبۀ  توجیه مناسبی داشته باشد. وج

می  دادستان  راه  سر  بر  از مقدماتی  زیادی  حد  تا  تواند 
 در دست یک فرد (دادستان) جلوگیری نماید.  تجمیع قدرت

 

 تعقیبِ منصفانه ۳٫۱٫۲
دادگا  وجودی  یا هرسالت  و  داخلی  نوع  از  «چه  ها 

به حقوق المللی» رسیدگی عادالنه و منصفانه، نسبتبین

تواند در تمام موضوعات ورود نماید. این موضوعات که دادستان می
ها را ایجاد نماید و  تواند خود موجبات بعضی ناعدالتیبعضاً می

قتضی است، چارچوب مشخصی از اختیارات دادستان به طور  م
مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری آورده شود تا دادستان خود را  

 مقید به قانون ببیند. 
٥ )(Trigger Mechanism   یعنی سازوكار آغازين شروع به

هاي عضو بود. رسيدگي در ديـوان تنهـاارجـاع شوراي امنيت و دولت
هاي عضو اساسنامه و نيـز در برخي  به اين معنا، كه تنها دولت

موارد شوراي امنيت داراي حق طرح شكايت در ديوان كيفري بـين 
 المللـي باشـند. 

https://www.isna.ir/news
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اس  افراد جامعه  قانون دادرسی عادالنه تضییع شده  ، ١ت. 

ای از استانداردهای حقوقی ایجاد شده است که  مجموعه
حقوق متهم را در جریان دادرسی مشخص می کند و به  

رسیدگی  می مقام  گوشزد  را کننده  متهم  حقوق  باید  کند، 
تمام و کمال رعایت نماید. در جریان رسیدگی حقوق متهم  

وکیمی  از  برخورداری  حق  شامل  خود  تواند  علیۀ  حق  ل، 
مجرم انگاری، حق مواجهه با شهود و حق کلی بر دادرسی  

 .(Defranica, 2001: 1386) عادالنه باشد.

در این میان دادستان نقشی اساسی در فرآیند دادرسی  
پرونده  تعقیب  از  فراتر  که  نقشی  مینماید؛  ایفا  کیفري 

به اسـت.  است.  قاضی  وصف  به  متّصف  خاطر،  همین 
ی مقـام تعقیب، پیگیري دعوی عمومی است. وظیفه اصـل

با این حال، وي موظف است همواره جانب انصـاف را نگاه  
داشته و به مصالح و منافع شخص تحت تعقیب نیز توجه  
نماید. از سوی دیگر اسناد بینالمللی و منطقهاي متعددي  
وجود دارند که بر تأیید و اثبات گفتۀ فوق داللـت مینماید. 

وظیفه توسـط   چنانچه  دالیـل،  بـیطرفانۀ  جمـعآوري 
به   اسناد  این  متن  در  گاه  هیچ  بـود  غیـرممکن  دادستان 
اشاره   دلیل  بیطرفانه  جمعآوري  در  دادستان  تکلیف 

،  ۱۳۹۴نمـیشـد. ( گلدوست جویباری و قلی پور جمنانی،  
 ) ۱۳۰ص 

 تواند صالحيتاساسنامه، ديوان مي  ۱۳بر اساس مادۀ  
اساسنامه اعمال    ۵خود را نسبت به جنايات مذكور درمادة  

يك دولت عضو وضعيتي را كه در آن    -۱نمايد ، چنانچه؛  
يك يا چند جنايت به نظر مي رسد ارتكاب يافته است ،  

ماده   موجب  نمايد؛    ۱۴به  ارجاع  دادستان  شوراي    -۲به 
نظر   به  جنايت  چند  يا  يك  درآن  كه  را  وضعيتي  امنيت 

منشور ملل    ۷رتكاب يافته است، به موجب فصل  رسد امي 
دادستان تحقيقاتي را    -۳متحد به دادستان ارجاع نمايد؛  

مادة   آن جنايت شروع    ۱۵به موجب  مورد  در  اساسنامه 
مادۀ   طبق  که  است  حالی  در  این  باشد.  از    ۶۴نموده 

شکایت   –ق.آ.د.ک، جهات شروع به تعقیب شامل؛  الف
ب   خصوصی؛  مدعی  یا  ضابطان    – شاکی  اخبار  و  اعالم 

دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن؛ پ  
بازپرس؛ ت    – یا  دادستان  برابر  در    – وقوع جرم مشهود، 

اقرار متهم. ث و  به   -اظهار  از وقوع جرم  اطالع دادستان 
می  دیگر،  قانونی  نشان طرق  که  فعال  باشد  نقش  گر 

 
1 Due  process of law 
2 Interrogator 

تعق به  شروع  در  تام  عمِل  اختیارِ  و  دعوی دادستان  یب 
کیفری است. با این وجود، طبق قانون، اختیارات دادستان  

سه  موارد  تعقیب،  به  شروع  جهات  اصطالحاً  گانه  یا 
 گفته است.پیش

را   موضوعی  که  درصورتی  دادستان  ایران،  حقوق  در 
تواند در آن موضوع ورود کرده خالف نظم عمومی ببیند می 

د. در حالی که  و تعقیب متهم را در دستور کار خود قرار ده
در دیوان، دادستان برای شروع تعقیب و تحقیق نیازمند  

اساسنامه)    ۱۵کسب مجوز از شعبۀ مقدمتی است. ( ماده  
که  صورتی  در  جهات  سایر  بررسی  با  مقدماتی  شعبۀ 
تعقیب متهم منطبق با جهات شروع به تعقیب مندرج در  
اساسنامه باشد، اذن الزم جهت شروع تعقیب و تحقیق را  

 دهد. دادستان می ه ب

هایی که دارای بازپرس  وجود شعبۀ مقدماتی در نظام
می  ٢(مستنطق) نظر  به  الزم  از  است،  بسیاری  در  رسد. 

سال   (در  آلمان  مثل  سال  ۱۹۷۵کشورها  (در  ایتالیا  و   (
از اول  ۱۹۸۸ یا  بازپرس حذف و  ) و نیز در اساسنامۀ رم، 
ازپرس در  بینی نشده و دلیل اصلی آن این است که بپیش

و   معلومات  دارای  و  تر  سابقه  کم  دادستان  از  حقیقت 
این از  کمتری است  نظام تجربیات  در  که  رو  های حقوقی 

برعهده  را  بازپرس  دادستان وظایف  ندارد،  بازپرس وجود 
های حقوقی که بازپرس  می گیرد. باید اذعان نمود در نظام 

بازپرس   کنند،  می  فعالیت  یکدیگر  کنار  در  دادستان  و 
نظر  نمی  دارد  امکان  و  نپذیرد  تأثیر  دادستان  از  تواند 

توضیح؛  این  با  گیرد،  قرار  بازپرس  عمل  مالک  دادستان، 
می  دادسرا  از  و جدا  مقدماتی مستقل  تواند وجود شعبۀ 

اصل عدالت و انصاف  تعقیب و تحقیق را بیش از پیش به 
نزدیک نماید. در کشور فرانسه، نهاد بازپرس از بین نرفته،   

فردی را ندارد، در این صورت بازپرس   ٣ما وی حق بازداشتا
به  متهم  فرد  بازداشت  بر  مبنی  را  قاضی  عقیده خود  یک 

طرف، پس از استماع  ارائه می کند  و قاضی بی  ٤طرفبی 
اظهارات دادستان و وکیل متهم، دستور بازداشت یا عدم  

می  صادر  را  متهم  دادیار، بازداشت  و  نماید.(فتحی 
۱۳۹۲:۱۳۵ ( 

دادستان در حقوق ایران، در موضوعِ شروع به تعقیب  
تواند تعقیب  ، دارای ابتکار و استقالل است و به راحتی می 

3 Arrest of right 
4 Impartial judge 
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علیه یک شخص حقیقی و حقوقی را به جریان بیأندازد. 
تواند با بررسی ادله، شواهد و  تأسیس شعبۀ مقدماتی می 

قرائن میزان اعتبار تصمیم دادستان در شروع به تعقیب  
وی کیفری را بسنجد و در صورتی که شروع به تعقیب  دع

به   اذنِشروع  بود،  عادالنه  و  کننده  مجاب  مبانی  دارای 
تعقیب را صادر نماید و اال جلوی شروع به تعقیب از ناحیه  

 دادستان را بگیرد.

می  ایران؛  حقوق  نظاِم  شعبۀ در  تأسیس  با    توان 
مقدماتی( البته باید اذعان نمود؛ اسم نهاد تأسیسی، شعبۀ  
در جهت   تغییراتی  و  اصالحات  نیازمند  و  است  مقدماتی 
هماهنگی با نظام حقوقی موجود در حقوق ایران است) تا  
حد زیادی تعقیب و مسائل مربوط به آن را به اصل تعقیبِ 

 عادالنه و منصفانه نزدیک نمود.

 قی.ارزیابی نهادهای اِرفا ۳٫۱٫۳
اما  است.  متهم  تعقیب  دادستان،  اصلی  وظایف  از  یکی 

مثمر  همیشه  متهم  تعقیب  که  داشت  توجه  ثمر باید 
اختیارات   با  داستان  که  نماید  می  ایجاب  بعضاً  و  نیست 
قانونی خود، از تعقیب متهم  صرف نظر کند که اصطالحاً 

گویند. متناسب  می  ١به آن « اصل متناسب بودن تعقیب»
دعوي كيفري را ميتوان رويكـردي دانسـت    بودن تعقيب

كـه در پرتـو آن بـه دادستان اختيار داده ميشود در صورت 
آن  ادامـه  از  دعـاوي،  از  دسـتهاي  تعقيبِ  نبودنِ  مفيد 

نظر كند. کمیتۀ پيشـگيري از ارتكـاب جـرم و رفتـار  صرف
فوریه   ۵-۶و     ۵-۱بـا محكومـان سـازمان ملـل متحد( در بند  

) تحت عنوان تصميماِت مقدم بر رسيدگي دادگـاها،  ۱۹۹۰
مقـرر مـي دارد: « پليس، دادسرا يا ساير مقامات مسؤول 
عدالت کیفری، در صـورت مصـلحت و آنگـاه كـه اين امر با  

 
1 Principle of pursuit suitability 

  ٧اي از سوي شوراي امنيت در اجراي فصل چنانچه قطعنامه  ٢
منشور ملل متحد صادر شود و از ديوان درخواست شود تا تحقيق 

يا تعقيبي را معلق نمايد ، هيچ تحقيق يا تعقيبي به موجب اين  
ماه شروع شود يا ادامه يابد ، اين  ١٢تواند به مدت نمياساسنامه 

درخواست به موجب همان شرايط قابل تجديد توسط شوراي 
 باشد. امنيت مي

 
رسد اگر معتقد باشیم اساس این تعلیق، ریشه  بعید به نظر نمی ٣

 )٤٥، ص ١٣٩های سیاسی دارد.(غالمی، رستمی غازانی، در جنبه 
ه شش، هفت و هشت که مجازات آنها  « در جرایم تعزیری درج  ٤

قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا  
دیده، ترتیب  خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه

نظام حقوقي آنان مانعهالجمع نباشد، بايد مجاز شـناخته  
براي   قضايي  تعقيب  به  توسل  كـه  مـواردي  در  تـا  شـوند 

ترفيـع حما يـا  جـرم  ارتكاب  از  پيشگيري  جامعه،  از  يت 
احتـرام  قانون يا حقوق زيانديدگان از جرم ضروري نباشد، 

 )۱۰۶: ۱۳۸۸از تعقيب خودداري كنند .(آشوری، 

تواند تعقیب و تحقیق از متهم  در دیوان، دادستان نمی 
را معلق نماید، مگر آن که شورای امنیت آن را درخواست 

شوراي امنیت در هر شرایطی   ٢اساسنامه)  ۱۶ نماید.( ماده
تواند اقدام به تعویق تعقیب و تحقیق نماید؛ بلکه باید نمی 

ماده   در  مذکور  شرایط  اساس  فصل    ۱۶بر  و  اساسنامه 
نماید. اقدام  منشور  امنیت   ٣هفت  شوراي  چنانچه  پس 

قصد درخواست تعویق از دیوان را داشته باشد الزم است  
ی انجام دهد که عدم درخواست تعویق،  این کار در شرایط

خطري براي صـلح و امنیـت بین المللی ایجاد ننماید زیرا 
میبایست،  به  امنیت  شوراي  منشور،  هفتم  فصل  موجب 

امنیت   و  صلح  با  مخالف  که  اقداماتی  با  مقابله  براي 
صلح و امنیت   المللی هستند، اقدام الزم را اتخاذ کند.بین

ي مهم است که شاید بتوان گفت از بین المللی به اندازها
مهـم عنوان  به  یاد  آن  المللی  بین  جامعه  اولویت  ترین 

شود و طبـق منشـور ملـل متحـد، شـوراي امنیـت؛ عهده می 
 ) ۱۱۲، ص  ۱۳۹۳( جویباری و عباسی،    .باشددار حفظ آن می

طبق ق.آ.د.ک، اصل تناسب تعقیب دعوی کیفری، در  
مذکور  ۸۱ماده   قانون  البته پ ٤از  است.  شده  بینی  یش 

مواد  می  اصل  ۸۰٥و    ۷۹توان  راستای  در  را  ق.آ.د.ک  از 
تناسب تعقیب دانست. اگر شعبۀ مقدماتی (که در دیوان 
معموال متشکل از سه قاضی باتجربه است) در حقوق ایران 

تواند این نتیجه را داشته باشد که شعبۀ  تعبیه شود، می

پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه  
تواند پس از أخذ  محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می

قت متهم و درصورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب مواف
صورت، دادستان  وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این 

متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر  
 کند ... »می

تواند تا قبل از  « در جرایم قابل گذشت، شاکی می -۷۹ماده  ٥
تعقیب کند. در این صورت،   صدور کیفرخواست درخواست ترک
تواند تعقیب کند. شاکی میدادستان قرار ترک تعقیب صادر می

سال از تاریخ صدور قرار ترک  بار تا یکمجدد متهم را فقط برای یک 
 تعقیب درخواست کند.»
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تنا جهات،  جمیع  بررسی  با  سایر  مذکور  و  تعقیب  سب 

آن   مورد  در  و  بررسی  را  تعقیب  امر  به  مربوط  دستورات 
درخواست  بررسی  قطعاً  نماید.  صادر  را  مقتضی  تصمیم 
تعلیق تعقیب از ناحیه دادستان و بررسی آن با توجه به  

می  مقدماتی  شعبۀ  قضات  توسط  احوال  و  تواند اوضاع 
اصل تناسب تعقیب، و همچنین مصلحت متهم و جامعه  

بهتر تضمین نماید و دستوراتی صادر شود که شایسته    را
جمعی خِرد  مبنای  بر  زیرا  باشد  جا  به  فردی   ١و  اجماع  و 

 تدوین یافته است.

 ها چالش ۳٫۲
طور که تشکیل شعبۀ مقدماتی مانند آنچه در دیوان  همان

گفته  های پیشالمللی کیفری وجود دارد، دارای مزیتبین
می  چالش است،  برای  توان  نظام  هایی  در  آن،  تأسیس 

بینی نمود. البته باید توجه داشت که  حقوقی ایران، پیش
ها های حقوقی هر کدام دارای خصایص، زیر ساخت نظام 

مؤلفه که می و  تأسیس  هایی هستند  امکان سنجی  تواند 
رویِ  های پیش شعبۀ مقدماتی را قبول یا رد نماید. چالش

نظام  امکان در  مقدماتی  شعبۀ  تأسیس  حقوقی سنجی 
می را  شامل؛ایران  در      توان   اطاله  دادستان،  انفعاِل 

دانست که هرکدام ذیل  ،  اقدامات دادسرا و کمبود قاضی
 این مبحث، مورد تبیین قرار خواهد گرفت. 

 منفعل شدن دادستان ۳٫۲٫۱
بر  عالوه  باید  آن،   متصدی  که  است  منصبی  قضاوت 
معلومات کافی،  مصلحت گرا و نکته سنج باشد. به نظر  

كه مي  قضاوتي  سيستم  در  قضا  منصب  صدر  در  رسد 
الذكر بر آن مترتب است، منصب دادستاني    اوصاف فوق

تر و از حساسیت باالیی برخوردار باشد؛ چرا كه يكي  مهم
ریزی سیاست جناییِ  این بخش پیهای مهم در  از عملكرد

شکل  ٢قضایی  دنبال  به  امروزه  نوین  است.  موج  گیری 
المللی اقدامات بزهکارانه که در سطوح مختلف ملی و بین 

  هایگردد حضور فعال و پویا دادستان با اندیشۀ ایجاد می 
نوین، در جهت پیشگیری و مبارزه با جرایم بیش از پیش 

 (Galeotty, 2005:1-9) شود.احساس می 

 
1 Collective wisdom 

اند؛ سیاست جنایی شامل دوبخش سیاست نگارندگان معتقد ٢
باشد. سیاست جنایی جنایی قضایی میجنایی تقنینی و سیاست 

گذاری و سیاست جنایی قضایی توسط تقنینی توسط مجلس قانون

اگر شعبۀ مقدماتی طبق آنچه در دیوان وجود دارد بر  
باعث   گردد؛  ایجاد  ایران  حقوق  نظام  در  دادسرا  راه  سر 

های خود  شود دادستان منفعل گردد و نتواند سیاستمی 
اذعان نمود، وجود شعبه مقدماتیِ    را عملی کند. البته باید

اعتدالی، که نه سایه کامل خود را بر سر دادستان بیاندازد  
سر   از  کامل  طور  به  را  خود  نظارتی  سایۀ  که  این  نه  و 

 تواند مناسب به نظر برسد. دارد می دادستان بر 

تفاوت بین نظام تفتیشی و اتهامی در فعال و منفعل 
نظام تفتیشی قضات بودن قّضات آن سیستم است. در  

معموال فعال و دارای ابتکار عمل هستند و سعی در جمع 
آوری اطالعات و ادلّه دارند در حالی که قضات نظام اتهام  
منفعل بوده و به دنبال جمع آوری ادله نمی روند. ( رئیسی  

) این در حالی است که دادسرا ۲۲۳، ص  ۱۳۹۳و یوسفی،  
در   دارد.  نیاز  فعال  دادستان  یک  اگر شعبۀ  به  میان  این 

در  و  داشته  دادستان  اعمال  بر  نظارتی  نقش  مقدماتی 
سوء  خود  قدرت  از  دادستان  که  نماید  مشاهده  جایی 

تواند عدم جواز تصمیِم صادره از ناحیه کند، میاستفاده می 
 نماید. دادستان را صادر 

در دیوان، اگر شعبۀ مقدماتی بر سر راه دادستان قرار  
داشت که وجود این نهاد، بیش از این    گرفته، باید توجه

که جنبۀ نظارتی داشته باشد، دارای جنبۀ سیاسی و بیم  
کشورها از این موضوع است که دادستان تعقیبِ متهمان  

مادۀ   موضوع  انگیزه  ۵جرایم  اساس  بر  را  های  اساسنامه 
شخصی و غیر عادالنه آغاز ننماید. در حقوق داخلی مدخلی 

وجود اندیشه  این  انگیزه  برای  زیرا  حقوق  ندارد.  در  ها 
بین حقوق  با  متفاوت داخلی  دادستانی  منصب  در  الملل 

توان در حقوق داخلی دادستان را متهم به عدم  است و نمی 
 تعقیب به دالیل روابط دوستانه و دیپلماتیک نمود . 

اختیارات گسترده در ق.آ.د.ک،  ایران،  در  در حقوق  ای 
مو قانون(  دوم  بخش  از  سوم  برای  ۸۸تا     ۶۴اد  فصل   (

دادستان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که  
و مواد    ۵۲ماده    ۲در دیوان، شروع به تعقیب و تحقیق( بند  

آیین دادرسی و ادله اساسنامه) و یا منع     ۱۱۰و    ۱۰۹،  ۱۰۵
آیین دادرسی و    ۱۰۵و    ۴۸و مواد    ۱۵ماده    ۳تعقیب (بند  

وظایف   عمدۀ  که  اساسنامه)  تشکیل  ادلۀ  را  دادستان 

دادستان هر حوزه قضایی با توجه به تجارب و آموخته ها و دانش  
شناسی در جهت پیشگیری از جرم تدوین و پایه ریزی می  جرم

 شود.
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دهد و سایر موارد از اختیاراِت دادستان، باید به تأیید  می 
شعبۀ مقدماتی برسد. این محدودیت بر سر دادستان می  
تواند باعث منفعل شدن وی شود. مواردی که مطرح شد، 
در   ابتکار  به  دست  کمتر  دیوان  دادسرای  شده  باعث 

اید اذعان تعقیب و تحقیق بزند. در تأیید گفتۀ پیشین، ب
ای که در دیوان مطرح است، سه مورد نمود؛ از چهار پرونده

آن ارجاعی از طرف کشورهای عضو، یک مورد آن ( وضعیت  
دارفور سودان) ارجاعی از طرف شورای امنیت سازمان ملل  
است که این موارد منفعل بودن دادسرا دیوان را به خوبی  

 دهد.نشان می 

 اِطاله درِاقداماِت دادسرا.  ۳٫۲٫۲
بهره  مهم  شرايط  از  عادالنه،  يکي  محاکمۀ  حق  از  بندي 

ترین  رسيدگي به دعوي و شکايات و صدور حکم در کوتاه
به  دادرسي  فرايند  چنانچه  است.  ممکن  دليِل  زمان  هيچ 

موجه و قانوني، دچار اطالۀ غيرطبيعي و غيرمنطقي شود،  
قطعاً بر اساِس دادرسي عادالنه لطمه وارد نموده و موجب  

میتضیی دادخواه  هم  ع حق  نهايت  در  که  چند  هر  شود، 
نمود؛  اذعان  باید  شود.  صادر  حق  صاحب  نفع  به  حکم 

تر از احقاق حق بعد از ترين زمان، عادالنه احقاق حق در کم
گذشت زمان کم و بيش طوالني است. (گلدوست جویباری  

 ) ۲۸۱: ۱۳۸۸و جهاندار، 

توسط   اتهامات،  تأیید  روند  دوازده  دیوان،  در  تاکنون 
ها حاکی از این است  شعبۀ مقدماتی انجام شده و گزارش

ترین زمان  بررسی اتهامات متهم و سپس تأیید و  که کوتاه 
هفت ماه و طوالنی ترین روند بررسی بیش از دو  یا رد آن،  

وجود شعبۀ مقدماتی   ١نیم سال به طول انجامیده است.
ر دیوان، به نوعی باعث شده، اقدامات دادستان با کندی  د

هر   از  بیش  دادسرا  که  است  حالی  در  این  رود.  پیش 
قسمت دیگر، نیازمند اقدامات سریع در زمان رسیدگی به  

در ماده   ٢اتهامات است. در قانون ق.آ.د.ک، ( اصل فوریت)
۹۴    » ماده؛  این  مطابق  است.  آمده  مذکور  قانون  از 

 
1 https://www.wcl.american.edu/impact  
2 Violation of rights 

اساسنامۀ دیوان، دستور بازداشت   ٥٨در موردي كه مطابق ماده  ٣
و يا احضار شخص صادر شده و با لحاظ ارزش و اعتبار ادلّه و  

همچنين حقوق طرفين قضيه به نحوي كه در اين اساسنامه و آئين 
ت و در راستای اعمال قسمت (ي) دادرسي و ادله مقرر شده اس

اين اساسنامه ، همكاري كشورها را درخصوص انجام    ٩٣مادة   ١بند 
اقدامات تأميني به منظور ضبط اموال و به ويژه به منظور حفظ 

 منافع آتي مجني عليهم جلب نمايد.

دماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام  تحقیقات مق
شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.» با این وجود؛ 
شعبۀ   تأیید  نیازمند  دادستان  تصمیمات  تمام  دیوان  در 
امر  در  اطاله  موجبات  از  خود  این  که  است  مقدماتی 

 شود.  تعقیب و تحقیق محسوب می 

اتهامات  مقامات دادسرا وظیفه دارند در اسرع وقت به  
رسیدگی کرده، در صورت لزوم بر سر صحنۀ جرم حاضر  

ذی  مقامات  به  را  الزم  دستورات  بدهند،  شوند،  صالح 
اطالعات شهود و مطلعین را کسب و با سایر اقدامات الزم،  
ارسال   دادگاه  به  حکم  صدور  و  رسیدگی  برای  را  پرونده 
نمایند. اینکه دادستان نتواند یک سری از تصمیمات فوری  

می محسوب  اطاله  موجبات  از  نماید  اخذ  مادۀ  را  شود. 
۵۷)e اساسنامه بزه ٣)  منافع  تامین  برای  دیدگان  راهکاری 

پیش  رسیدگی  روند  شعبۀ  در  ناحیه  از  که  نموده  بینی 
شود. این در حالی است که طبق قانون  مقدماتی انجام می 

گونه نظارتی  ایران، بازپرس، با صالحدید خود و بدون هیچ
قانون آیین    ۱۰۶تأمین خواسته صادر می نماید.( مادۀ    قرار

 .٤دادرسی کیفری)

 

 کمبودِ قاضی.  ۳٫۲٫۳
منابع   بكارگيري صحيحِ  گرو  در  توسعه هر جامعه  و  رشد 

به  انسانی  نیرویِ  امروزه  است.  عامل  انسانی  یک  عنوان 
ها شناخته شده است. صاحب نظران  راهبردی در سازمان 

را به نقش و نفوذ  منابع    علم مديريت، توجه روز افزوني
وری سازمانی معطوف  انساني بر ساير عوامل كليدي بهره

از  کرده يكي  نياز  مواقع  در  متخصص  انساني  نيروي  اند. 
سازمان  توسعه  و  رشد  که  عوامل  طوری  به  است.  ها 

ها برای ادامۀ حیات خود به عرضه متناسب نیروی  سازمان 
 ) (Singer MG,1990: 110انسانی نیاز دارند. 

بازپرس مکلف است پیش از أخذ مرخصی، عزیمت به مأموریت،   ٤
  بازداشت   آنها  متهمان  که  هایینسبت به پروندهانتقال و مانند آن،  

 امکان   که  صورتی  در   و  دهد  انجام  را  الزم  قانونی  اقدام  باشند،می
به  فراهم   علت  هر  به  زندانی  آزادی را  مراتب  به نشود،  کتبی  طور 

 دادستان اعالم کند.
) ۱) و تبصره (۱۰۴)، (۱۰۲)، (۹۵تخلف از این ماده و مواد ( -تبصره 
این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار   )۱۰۲ماده (
 است.

https://www.wcl.american.edu/impact
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دارای  قاضی  جذب  کشورها  سایر  و  ایران  حقوق  در 

رسد فرایند های پیچیده و طوالنی است و بعید به نظر نمی 
از پیچیده ترین  اگر بگوییم جذب و استخدام قّضات یکی 

آزمون های استخدامی در ایران و سایر کشورها است. در 
 ۴۳هزار نفر تا  ۱۰۰حالی که در برخی کشورها به ازای هر  

 ١قاضی است.   ۱۲قاضی دارند، این رقم در ایران تنها    نفر
)http://www.asriran.com/fa/news/476735/4  (

مطاب پیشین نشان دهندۀ کمبود قاضی در شرایط کنونی  
ها بر سر قضات است.  و انباشته شدن انبوهی از پرونده

این در حالی است که تأسیس نهاد نظارتی همچون شعبۀ  
دادسرا، خود نیازمند به کارگیری قاضی  مقدماتی بر سر راه  

است، که به هیچ عنوان در شرایط کنونی که حتی قاضی 
ها به طور معمول وجود ندارد، کار  برای رسیدگی به پرونده

 بسیار سخت و دشواری است.

شعبۀ مقدماتیِ دیوان، از  شش قاضی تشکیل می شود  
اده  تواند با سه و یک قاضی انجام وظیفه نماید( مکه می 

اساسنامه) اگر نهادی همچون شعبۀ مقدماتی بر سر    ۳۹
راه دادسرا در نظام حقوقی ایران ایجاد گردد، کمبود قاضی 

رسد. کمبود قاضی  ها به نظر می یکی از مهمترین چالش
آن قدر در حقوق ایران بارز است که حتی در آیین دادرسی  

عضل  کیفری به آن اشاره و راهکارهایی در قانون برای حل م
 ٢مذکور مشخص شده است.

از   که  این  از  بیش  دادسرا،  مرحله  در  ایران  در حقوق 
مستقل نظارت  سیستم بهره ٣سیستم  از  شود؛  جویی 

متقابل  در   ٤نظارت  که  توضیح  این  با  شود.  می  استفاده 
می  بوجود  ای  شعبه  مستقل،  نظارت  که  سیستم  آید 

ر  رسالت اصلی آن نظارت است (مانند شعبه مقدماتی د
و استصوابی   از دادسرا وظایف نظارتی  دیوان) و مستقل 
خود را بر اقدامات دادسرا انجام می دهد؛  در حالی که در  
انجام   را  خود  خاص  وظایف  شعبه  هر  متقابل  نظارت 

هم  می  نظارت  اِعمال  وظایف،  انجام  این  کنارِ  در  و  دهد 

 
 ٨/٤/١٣٩٥سخنرانی رئیس قوه قضاییه مورخ  ١
ق.آ.د.ک بیان می دارد: تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر    ۹۲ماده   ٢

های مقرر در  عهده بازپرس است. در غیر جرائم مستوجب مجازات
دادستان نیز دارای    کمبود بازپرس، ) این قانون، در صورت  ۳۰۲ماده (

تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است.  
در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار  

منتهی به .  ۱ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین  
سد و بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان بر 

دادیارن( می  تصمیمات  بر  دادستان  نظارت  مانند  نماید. 
در    ۹۲ماده   دادستان  تصمیمات  از  اعتراض  ق.آ.د.ک)، 

، حل اختالف میان بازپرس   ٥ق.آ.د.ک)   ۲۳۵دادگاه (ماده  
ق.آ.د.ک) و سایر    ۲۷۱و دادستان در دادگاه صالح ( ماده  

 بینی شده است.موارد که در قانون پیش

که  شود  آشکارمی  موضوع  این  فوق  توضیحاتی  با 
مقدماتی، مانند آنچه در دیوان وجود دارد،    تأسیس شعبۀ 

و   است  روبرو  قاضی  کمبود  چالِش  با  داخلی  حقوق  در 
هایی که  توان تصور کرد که شعبۀ مقدماتی با ویژگینمی 

در دیوان وجود دارد، در نظام حقوقی ایران تشکیل یابد و  
باید   مقدماتی،  شعبۀ  مشابه  نهادی  تاسیس  برای  قطعاً 

نهاد مذویژگی ایران  های  نظام حقوقی  و  با شرایط  را  کور 
 هماهنک کرد.

 نتیجه گیری  ۴
یافته اساس  فلسفة بر  نمود؛  اذعان  باید  پژوهش  های 

در  دادسرا  راه  سر  بر  مقدماتی،  شعبۀ  تأسیس  وجودی 
رُم   این است که کشورها در زمان طرح اساسنامۀ  دیوان 

پی  از    ریزیخواستار  را  دادستان  بتواند  که  بودند  نهادی 
هرگونه شبهه در عدم رعایت موازین عدل و انصاف، مّصون  
با تأسیس شعبۀ مقدماتی، راه بر هر   نگه دارد. بنابراین، 

 شود.گونه شک و شبه در انجاِم وظایف دادستان بسته می 

در مرحلۀ دادسرا، نظام حقوقی دیوان، از شیوۀ اتهامی  
می  را کند.  پیروی  متهم  حقوق  تضمیِن  بیشتر  شیوه  این 

مدنظر دارد، و وجود شعبۀ مقدماتی بر سر راه دادسرا خود 
کشور صحه حقوقی  نظام  در  است.  پیشین  گفتۀ  بر  ای 

کند. رانی می ایران، در مرحلۀ دادسرا، شیوۀ تفتیشی حکم
این شیوه بیش از همه موارد، منافع جامعه را مدنظر قرار  

ن بنابراین؛  با  دارد،  فاصله  ایراد  و  متهم  حقوق  قض 
اهم  مولفه نیست.  ذهن  از  دور  عادالنه،  دادرسی  های 
توان مواردی از  های شعبۀ مقدماتی در دیوان را می کارکرد

دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در  
 این باره اظهار نظر کند.

3 Independent supervision 
4 Mutual supervision 

  از روز ده ظرف زیر موارد  در  میتوانند گذارمتهم، کفیل و وثیقه ٥
  یا و الکفالهوجه  التزام، وجه أخذ  درباره دادستان،  دستور  ابالغ تاریخ
  دادگاه  اعتراض، این به رسیدگی مرجع. کنند اعتراض وثیقه ضبط

 .است دو کیفری
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بی اصل  تضمین  نظارت  قبیل؛  دادستان،  ناحیۀ  از  طرفی 
قضایی بر کلیۀ تصمیمات دادستان و نظام تأیید اتهامات  

عبۀ مقدماتی در نظام دانست. تأسیس نهادی همچون ش
می  ایران،  پیشحقوقی  کارکردهای  نظام  تواند  در  را  گفته 

 حقوقی ایران به ارمغان آورد 

برای تأسیس شعبۀ مقدماتی دیوان در نظام حقوقی 
های از قبیل؛ تعدیل قدرت، تعقیب  توان مزیتایران، می

منصفانه، ارزیابی نهادهای ارفاقی را مدنظر قرار داد البته  
شعبۀ مقدماتی با ساز و کارهای تعریف شده در  تأسیس  

می  دیوان،  چالش اساسنامۀ  ایران،  حقوق  در  هایی تواند 
چون؛ منفعل شدن دادستان، اطاله در اقدامات دادسرا، و  
کمبود قاضی را به همراه داشته باشدکه در مقام ارزیابی  

مزیت واقع  را در  ترازو  کفۀ  مذکور  شعبۀ  تأسیس  های 
 ها سنگین تر است. زیت سنگین به نفع م

تأسیس شعبۀ مقدماتی در   شود؛در پایان پیشنهاد می 
نظام حقوقی ایران که شیوۀ تفتیشی بر دادسرای آن حاکم 

های  تواند، تا حد زیادی دادسرا را به سمت مولفۀاست، می
رسیدگی عادالنه هدایت کند. بنابراین؛ بهتر است نهادی  

داد  از  مستقل  مقدماتی،  شعبۀ  نظام  همچون  در  سرا 
حقوقی ایران تعبیه شود تا بتواند به دور از محیط دادسرا  
را   تصمیمات صادره  آن،  قضایی  مقامات  بین  ارتباطات  و 

 تنها به اعتبار درست یا غلط بودن آن تأیید یا نقض کند. 

می  پیشنهاد  ادامه  شعبۀ در  تأسیس  برای  شود؛ 
قی ایران های این نهاد را با نظام حقومقدماتی، باید ویژگی

برداری ِصرف توان کپی هماهنگ کرد و از نهاد مذکور، نمی 
ویژگی از  بعضی  است  الزم  همچون؛ نمود.  دیوان  های 

بررسی  بودن  بر  زمان  متعدد،  قضات  از  ها، استفاده 
قرار  ویژگی توجه  مورد  اتهامات،  تأیید  نظام  بر  های حاکم 

شتر،  گیرد و  تعدد قاضی را با قضات کمتر اما با تجربۀ بی
تآیید   در  الزام  دادستان،  تصمیمات  بررسی  در  تسریع 

های شعبۀ  های سنگین، جایگزین مؤلفهاتهامات با مجازات
مقدماتی دیوان کرد تا بتوان به نحو احسن از کارکردهای  
تأسیس؛  در صورت  نگارندگان؛   ) دادسرا  مقدماتی  شعبۀ 

هره  دانند.) ب» میشعبۀ مقدماتی دادسرانام نهاد مذکور را «
 جست.

 منابع
 منابع فارسی

)، « آیین دادرسی کیفری بین المللی:  ۱۳۸۶آمبوس، کای (
ترجمۀ حسین    .       ؛  ترافعی، تفتیشی یا مختلط

،   فصلنامه تحقیقات حقوقیمکان».   آقایی جنت 
 . ۲۳۸ -۱۸۵. ص ۴۵شماره 

محمـد كيفـري)،  ۱۳۸۸(  آشوري،  دادرسـي  جلـد آيـين   ،
انتشارات   تهـران:  پـانزدهم،  چـاپ  نخسـت، 

  سمت.

) مکان، حسین  بر  ۱۳۸۷آقایی جنت  قضائي  نظارت   »  ،(
كيفري»  المللي  بين  ديوان  دادستان     تشخيص 

بينالمللي حقوقي  امور .....مجلة  مركز  نشرية   ،
امور  و  حقوقي  معاونت  المللي  بين  حقوقي 

 . ۲۶۳-۲۴۵. ص  ۳۹.....شمارۀ مجلس، 

جلد اول، چاپ   ،آیین دادرسی کیفری)،  ۱۳۹۵خالقی، علی (
همو  دانش.  انتشارات شهر  تهران:  دوم،  و  سی 

دادرسی     )،۱۳۹۴____( آیین  قانون  در  ها  نکته 
شهرکیفری انتشارات  تهران؛   ، پنجم  چاپ   ،  
 دانش.

) عباس  با )،  ۱۳۸۸زراعت،  کیفری  دادرسی  بر  آیین  تکیه 
قواعد   اصول .....انتشارات و  تهران:  اول،  چاپ   ،

 دانش پذیر.

هاي  حقوق و آزادي   )، « تقویت۱۳۹۳ساقیان، محمدمهدی (
آیین مقدماتی  تحقیقات  مرحله  در  ....    متهم 

مّصوب   کیفري  های  پژوهش»،  ۱۳۹۲دادرسی 
 . ۱۳۶ -۱۱۳. ص  ۶، شمارة حقوق کیفری

  ) ویلیام  ب )،  ۱۳۸۴شبث،  کيفري  بردیوان  اي  ين مقدمه 
حمید   المللي و  میرعباسی  باقر  سید  ترجمه   ،

 .....الهومی نظری، تهران؛ انتشارات جنگل. 

)، « آیین تعقیب جنایت در دادسرای  ۱۳۸۶صابر، محمود ( 
کیفری الملل  بین  حقوق،    ،»دیوان  فصلنامه 

، شمارة .....مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 . ۱۹۲-۱۶۹. ص  ۲

)، « زمینه های  ۱۳۹۲علی (غالمی، حسین و رستمی غازانی،  
.....الملل  بین  دیوان  دراساسنامه  ترمیم  عدالت 
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، فصلنامه پژوهش های حقوق کیفریکیفری» ،  

 ۶۴ -۳۳. ص  ۴شماره 

) هادی  دادیار،  و  جواد  محمد  جایگاه  ۱۳۹۲فتحی،   »  ،(
الزامات   و  نوین  جنایی  سیاست  در  دادستان 

عادالنه»،   حقوق .....دادرسی  و  فقه  فصلنامه 
  . ۱۴۸ -۱۲۳. ۷، شماره میاسال

) مصطفی  محاکمات  )،  ۱۳۸۸فضائلی،  عادالنه،  دادرسی 
بینالمللی شھر  کیفری  انتشارات  تهران؛   ،

 .....دانش.

  ) غالمحسین  سازمانی  ۱۳۸۹کوشکی،  جایگاه  بررسی   »(
و   ایران  کیفری  دادرسی  درآیین  دادستان 

،  شماره فصلنامه تحقیقات حقوقی.....فرانسه».  
 .۶۰۹ -۵۶۵. ص  ۲

) سجاد  عباسی،  و  رجب  جویباری،  «  ۱۳۹۳گلدوست   ،(
کیفري»،   الملل  بین  دیوان  در  تعقیب  تعویق 

آزاد .  ۲۳، شماره  .....فصلنامۀ تحقیقات حقوقی 
 .۱۲۹--۱۰۷ص 

) اکبر  جهاندار،  و  اطاله  ۱۳۸۸همو  انساني  عوامل   »  (
.....کيفري»، امور  در  تحقیقات    دادرسي  .مجله 

 . ۳۲۰ -۲۸۱. ص  ۴۹، شماره .....حقوقی

) از اصل  ۱۳۹۴همو و قلی پور جمنانی، فرامرز  ) « عدول 
قانون  در  تحقیق  ازمقام  تعقیب  مقام  تفکیک 

کیفري دادرسی  حقوق »،  ۱۳۹۲.....آیین  مجله 
 . ۱۴۳ -۱۲۵. ص  ۹۲، شماره دادگستری

  بررسی )، «  ۱۳۹۲یوسفی، ایمان و رئیسی، محمد صادق (
مجله .....حقوق ،  »انتقادات وارد بر نهاد بازپرسی 

 . ۲۴۵ -۲۱۸ . ص۸۲، شمارۀ دادگستری
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