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تحوالت نظام دادرسی کيفری در پرتو
قانونگذاری اسالمی  -انقالبی
محمدعلي بابائي
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چکيده

انقالب اسالمي ايران به دليل تفكر حاکم بر آن ،تغيير و تحول در تمامي ابعاد حاکميتي کشور
را ايج��اب ميک��رد بهطوري که قوة قضائيه و نظام قضائي نيز از اين تحول و دگرگوني بيرون
نماند .مالحظة قوانين متعدد در طول س��ه دهه عمر انقالب اس�لامي نشان ميدهد که تحول
نظام قضائي با هدف اس�لامي کردن آن ،فراز و نشيبهايي داشته است .تغييرات ساختاري در
راس��تاي نيل به اين هدف در بعضي از قوانين جلوههاي خاصي پيدا کرده اس��ت .اما در نهايت
قانونگذار جمهوري اس�لامي ايران به حفظ نهادها و ش��يوة دادرس��ي کيفري غيرمعارض با
موازين شرعي متمايل شده است .در اين مقاله انعکاس انديشههاي قانونگذار براي هماهنگ
کردن نظام قضائي با موازين اسالمي بررسي شده است.

واژگان کليدی

دادرسي کيفري اسالمي ،وحدت قاضي ،قطعيت احکام ،قضاي اسالمي
 .1دکتر حقوق جزا و جرمشناسی ،استاديار دانشگاه بينالمللي امام خميني (ره)

59

دوره جدید شامره 63-62
بهار و تابستان 1387

مقدمه

60

ف نشاندهندة اين واقعيت
بررس��ي سير تحوالت نظام حقوقي کش��ورهاي مختل 
اس��ت که هر يک از کشورها از شيوة دادرس��ي و ساختار قضائي خاصي برخوردار
اند اما بهرغم وجود اختالف در قواعد و اصول و تشکيالت ،مشترکاتي وجود دارد
که آنها را در نظامهاي حقوقي ش��ناخته ش��دة جهان قرار ميدهد .نظامهاي مهم
در زمينة دادرس��يهاي کيفري عبارت اند از :نظام اتهامي ،نظام تفتيش��ي و نظام
مختلط .نظام دادرسي اس�لامي بهعنوان يک نظام حقوقي متداول در کشورهاي
اس�لامي كمتر مورد توجه قرار گرفته اس��ت .اين نظام هرچند از حيث بعضي از
قواعد و اصول دادرس��ي مشابهتهايي با نظام اتهامي دارد ،نميتوان ادعا کرد که
نظام دادرسي اس�لامي از قوانين و مقررات کشورهاي تابع نظام اتهامي سرمشق
گرفته است ( ،)21 :13بلکه نظام دادرسي اسالمي عالوه بر استقالل و قائم به ذات
بودن ،نقش مهمي در تکامل نظامهاي دادرسي ديگر داشته است (.)20: 27
تش��ابه مقررات اس�لام با نظامهاي ديگر در برابر تفاوتهاي آنها بسيار ناچيز
اس��ت .اين امر نش��ان ميدهد که اس�لام از نظامهاي ديگر متأثر نشده است .از
طرف��ي برخورد فقها در مواجهه با نظامهاي ديگر ي��ک برخورد و مواجهة منفي
بوده اس��ت .عاداتي که فقها از کش��ورهاي تابع بعضي از نظامهاي حقوقي نظير
حقوق رم پذيرفته اند ،در مواردي ديده ميش��ود که تناقضي با نصوص و مبادي
اصولي اس�لام ندارد ،لذا در قانونگذاري کش��ورهاي اسالمي راه يافته است .به
هرح��ال اين عادات مختص مردم خاص نبوده ،بلکه عادات متداول بين اعراب و
ديگر مردم بوده اند .بدين ترتيب همان گونه که اسالم بعضي از عادات بيگانگان
را پذيرفته و آثاري از خود در تمدنهاي جديد بر جاي گذاشته ،نظامهاي حقوقي
ديگر بعض ًا در کش��ورهاي اسالمي آثار اين چنيني بر جاي گذاشته اند .نتيجهاي
که گرفته ميش��ود اين است که نظام حقوقي اسالم چه در بعد قوانين ماهوي و
چه در بعد قوانين شکلي و نظام دادرسي مستقل است (.)8 : 247
در نظام دادرس��ي اسالمي ،رس��يدگي به جرائم و اعمال مجازاتها از وظايف
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خاص حکومت اس�لامي و مختص انبياء و اولياء اس��ت .هيچ کس رأس ًا و به طور
مس��تقل شايس��تگي احراز اين منصب را ندارد و نميتواند متصدي امر قضا شود.
بنا بر اين منصب قضا منصبي انتصابي است (.)11 : 128
از نظر اس�لام اش��تغال به امر قضا ،عالوه بر منصوب بودن ،شرايط متعددي از
قبيل عدالت ،علم به احکام ،قدرت و توانايي قضاوت دارد که همگي در راس��تاي
احقاق حق و اجراي عدالت است .عمدهترين خصوصيات قاضي از نظر اسالم در
نامة حضرت علي (ع) خطاب به مالک اش��تر ديده ميش��ود که فرمودند« :براي
داوري مي��ان مردم بهترين ک��س را انتخاب کن که کارها بر او س��خت نيايد و
اصح��اب دع��وا رأي خود را بر او تحميل نکنند و چون به خطاي خود آگاه ش��ود
بازگردد نه آنکه به اشتباه خود اصرار ورزد .طمعکار نباشد تا برای رسيدن به حق
به اندک ش��ناخت بسنده نکند و در شبهات از همه بيشتر درنگ نمايد .محبت را
بيش از همه به کار برد و از رفت و آمد اصحاب دعوا به س��توه نيايد و در کش��ف
حقيقت ش��کيباتر باش��د و چون حکم روشن شد در صدور حکم قاطعتر باشد .آن
کس که ستودن وي او را از خود بيخود نکند و خوشامدگويي او را منقلب نسازد،
اينان اندکند.)14 : 7( »....
اهميت قضاوت در اسالم تا حدي است که قاضي اگر به دليل اشتباه يا جهالت
حکمي صادر نمايد در پيش��گاه خداوند مس��ؤول است و به همين جهت عليرغم
اينکه قضاوت در اسالم از واجبات محسوب ميشود ،ولي مسؤوليت خطير قاضي،
فقها را كمتر به س��وي قضاوت کش��انده اس��ت .حتي امام ص��ادق (ع) در قبول
مسؤوليت قضا همواره تأکيد بر احتياط مينمودند (.)17 : 7
ب��ه هرحال قواعد دادرس��ي کيف��ري در نظام اس�لامي هرچند ممکن اس��ت
مشابهتهايي با قواعد نظامهاي شناخته شدة دادرسي بهويژه نظام دادرسي اتهامي
داش��ته باش��د ،ولي با آنها تفاوتهاي اساسي دارند .لذا کام ً
ال منطبق با روشهاي
دادرسي تفتيشي ،اتهامي و مختلط نبوده و مقتبس از آنها نيست (.)1 : 61
در نظام دادرس��ي اس�لامي ميتوان ويژگيهايي را بهعنوان وجه مميزة آيين
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دادرس��ي کيفري اس�لامي مطرح کرد .اما از آنجا که بررسي تمام اصول و قواعد
دادرس��ي کيفري اسالم مستلزم نوش��تن کتب و مقاالت متعددي است و در اين
مقال نميگنجد ،صرف ًا به بعضي از اين قواعد دادرسي اسالمي اشاره ميشود:
 .1در نظام دادرس��ي اسالمي قاضي اس��تقالل دارد و استقالل قضائي فراتر از
مجرد تقسيم کار است؛
 .2در نظام قضائي اس�لام اصو ًال محاکم به صورت علني رسيدگي مينمايند،
لذا هرکس ميتواند در جلس��ة محاکمه حضور يافته حتي در صورت مواجه شدن
با اشتباه قاضي ،به وي تذکر دهد ()18  : 264؛
 .3در سيس��تم قضائي اسالم چون هرکس ميتواند به قاضي دسترسي داشته
باش��د ،طرح دعوا و انجام دفاعيات بهصورت شفاهي ،حضوري و اختصاري است
()18 : 268؛
 .4اله��ي ب��ودن منصب قضا از ويژگيهاي منحصربهفرد نظام قضائي اس�لام
است؛
 .5حکم قاضي به دليل صدور آن از س��وي فر ِد داراي تمام ش��رايط عدالت و
اجتهاد ،قابل نقض نيس��ت .چنانکه خود حاکم نيز نميتواند جز در صورت احراز
عدم عدالت يا عالم نبودن ،آن را نقض نمايد ()19 : 265؛
 .6در نظام قضائي اس�لام ،قاضي بايد در مکاني استقرار يابد که دسترسي به
وي براي همگان ميس��ر باش��د .بنا بر اين اصل مراجعة مستقيم به قاضي بدون
هيچ گونه مانعي امکانپذير است .همچنين تفکيکي بين مرحلة تحقيق از مرحلة
دادرسي دادگاه وجود ندارد (.)11 : 164
در کش��ور ما از زمان اس��تقرار دين اسالم تا مش��روطيت ،فقه جزائي اسالم به
وسيلة علماء فقه تدريس ميشد و از انقالب مشروطيت با تصويب ق.آ.د.ك .وجود
محاكم ش��رع در كنار محاكم عرفي پيشبيني شد و براي مدتي نيز نظام قضائي
شرعي اجرا شد ،لكن به مرور ايام محاكم شرع عم ً
ال تعطيل شدند (.)11 : 133
بع��د از پي��روزي انقالب اس�لامي در س��ال  1357تحوالت نظام دادرس��ي و
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تشكيالت قضائي با هدف هماهنگ كردن آن با قضاي اسالمي آغاز شد .بررسي
اين رويكرد که با فراز و نش��يبهايي همراه بوده است موضوع اين مقاله است.
الزم به ذکر است که بررسي اين رويكرد در مراجع اختصاصي که بحث مفصل
و عليحدهاي را ميطلبد ،مدنظر نخواهد بود.

 .1انديشههای بنيادين تغيري نظام قضائی

هدف هر انقالبي معمو ًالاز بين بردن نظام سابق و بنيانگذاري نظام جديد است.
آنچه در س��ال  1357در اي��ران اتفاق افتاد ،انقالبي در تمام ش��ؤون اجتماعي و
حاکميتي بود بهطوري که دگرگوني در تمامي ابعاد نظام س��ابق از جمله دستگاه
قضائي را به دنبال داش��ت .بنا بر اين انتظار ميرفت که دس��تگاه قضائي جديد از
شکل و محتواي نظام قضائي قبل از انقالب ،برخوردار نباشد .چرا که انقالبي که
مدعي حاکميت همهجانبة اسالم است ،نميتواند نسبت به اسالمي کردن دستگاه
قضائي بيتفاوت باش��د .اگر بعض ًا در خصوص ابع��اد مختلف حکومت ،بين فقها
اختالف عقيده و استنباط وجود دارد حداقل در مورد احکام قضا و قواعد دادرسي
اين اختالفات بسيار ناچيز است.
امام خميني (ره) كه در ديدار با وکالي دادگستري از شرعي کردن دادگستري
سخن به ميان آورده بود ،در ديدار با کارکنان وزارت دادگستري در خرداد 1358
تأکيد نمودند که «فرهنگ دادگس��تري ما طاغوتي است و بايد از ريشه بنا شود.
نهادهاي جمهوري اسالمي بايد اسالمي باشند که مهمتر از همه قضاء و قضاوت
است که بايد مبتني بر موازين اسالمي باشند» ( .)6: 228
اعتقاد به طاغوتي و غيراس�لامي بودن نظام قضائي س��ابق ضرورتِ تحوالت
بنيادين در دستگاه قضائي با رويکرد اسالمي کردن آن را ايجاب ميکرد.
اين تحوالت بنيادي در قالب سه دورة تاريخي قابل بررسي است:
دورة اول :تحوالت سالهاي  1357تا 1373؛
دورة دوم :تحوالت سالهاي  1373تا 1381؛
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دورة سوم :تحوالت بعد از سال .1381

 .2دورۀ اول  :دورۀ رشوع اصالحات

اي��ن دوره ب��ا رويکار آمدن دولت موقت ش��روع و تا قب��ل از تصويب و اجراي
ق.ت.د.ع.ا .ادامه مييابد .تحوالت قانونگذاري با توجه به فضاي قبل از انقالب
از ابعاد مختلف قابل توجه است .انديشههاي حاکم بر نظام قضا و دادرسي کيفري
اسالمي متأثر از فضاي جديد جامعه تحوالت شگرفي در پي داشت.
2ـ .1تصفيۀ دادگستری ـ تبلور اولين انديشههای قضای اسالمی
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در طول قريب به يک سال بعد از پيروزي انقالب اسالمي ،جريان امور کشور نظام
خاصي نداش��ت .در اين يک س��ال عليرغم اينکه پيشنويس قانون اساسي تهيه
ش��ده بود ،هنوز تشريفات الزم را براي تصويب سپري نکرده بود .بنا بر اين نظام
قضائي کشور جلوة خاصي از تحول در نظام دادرسي را نشان نميداد ،بلکه همان
نظام دادرسي سابق ،تحت مديريت دولت موقت ،به حيات خود ادامه ميداد.
از آنجا که انديشة اسالمي کردن نظام دادرسي از محورهاي مورد تأکيد انقالب
بود و قضات س��ابق بعض ًا ش��رايط ش��رعي قضاوت را براي تصدي اين منصب
نداش��تند ،نخستين اقدام انقالبي با هدف اس�لامي کردن دستگاه قضا ،تصفيه و
پاکسازي دادگستري از وجود قضات غيرصالح بود.
در اولين هفته پس از پيروزي انقالب اس�لامي ،کميتة انقالب در دادگس��تري
تشکيل شد .اين کميته متشکل از سه قاضي بود که وظيفة رسيدگي به شکايات
مردم از مس��ؤوالن و متصديان سابق دادگس��تري را بر عهده داشت .1از هفدهم
اس��فند  1357كه اليحة قانوني اصالح سازمان دادگستري و استخدام قضات به
تصويب شوراي انقالب رسيد ،هيأتي مرکب از پنج نفر قاضي که سه نفر آن عضو
اصلي و دو نفر عضو عليالبدل محسوب ميشدند ،براي تصفية سازمان اداري و
قضائي دادگستري براي مدت شش ماه ،شروع به فعاليت كرد .اين هيأت که بعداً
 .1روزنامه کيهان ،دوشنبه  30بهمن .1357
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به «هيئت تصفيه دادگس��تري» مشهور شد ،انحالل دادگاهها و مراجع قضائي و
ادارات زائد دادگس��تري و تش��کيل مجدد آنها را بر عهده داشت .همچنين هيأت
يادش��ده ميتوانست قضاتي را که به دليل ش��رايط خاص فاقد صالحيت خدمت
در دادگس��تري بودند ،از طريق س��لب صالحيت قضائي ،انفصال موقت يا دائم از
خدمت دادگستري برکنار نمايد .وزير دادگستري نيز ميتوانست پس از جلب نظر
هيأت مزبور ،نس��بت به ترفيع رتبه و مقام قضات و دعوت از مجتهدان و قضات
بازنشسته براي احراز سمت قضا ،اقدام نمايد .1زيرا همان گونه که در مقدمه بحث
شد ،تصدي مقام قضا وظيفة امام يا نائب امام است و در زمان غيبت امام معصوم
(ع) ،بايد فقيه جامعالش��رايط اين وظيفه را بر عهده بگيرد .اگر فقيه عادلي وجود
نداش��ته باشد ،هرکس که خود را شايستة اين منصب ميداند و خصوصيات الزم
را دارا ست ،ميتواند بين مردم قضاوت کند (.)1 : 81
اختيارات هيأت مزبور بس��يار گسترده بود و تقريب ًا در تمام امور و شؤون مربوط
به دستگاه قضا صاحب اختيار بود .ديوان عالي کشور که از شمول اليحة قانوني
فوقاالش��اره مس��تثني ش��ده بود به موجب اليحة قانوني «انحالل ديوان عالي
کش��ور و دادس��راي آن و دادگاههاي انتظامي وتجديدنظر» مصوب  23اس��فند
 1357از تاريخ  25اس��فند همان سال منحل شد و مقرر گرديد که سازمان جديد
ظرف س��ي روز تشکيل شود .2ديوان عالي کشور با هيأت و ترکيب جديد در 15
فروردين  1358گش��ايش يافت و بعضي از قضات بازنشس��تة ديوان عالي کشور
مجدداً دعوت به کار ش��دند .س��پس بهموجب اليحة استخدام قضات مصوب 12
آبان  1358کميس��يونها و هيأتهاي مذکور در اليحة قانوني اصالح س��ازمان
دادگس��تري مصوب اسفند  1357و کميس��يون مذکور در اليحه قانوني انحالل
ديوان عالي کشور مصوب  23اسفند  1358منحل و اختيارات آنها به دادگاه عالي
انتظامي قضات محول شد.3
2

3

4

 .1مجموعه قوانين سال . 1357
 .2مجموعه قوانين سال  ،1358ص . 121
 .3مجموعه قوانين سال  ،1358ص .225
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بدين ترتيب اولين اقدام انقالبي در راس��تاي اس�لامي ک��ردن نظام قضائي با
تصفيه و پاکس��ازي دادگس��تري از قضات غيرصالح تحت مديريت دولت موقت
ش��روع شد تا شايد زمين ة اس��تخدام و به کارگيري قضات مورد نظر شرع فراهم
گردد.
2ـ .2تصوي�ب اليح�ۀ قانونی تش�کيل دادگاه ه�ای عمومی ش�ورای انقالب
درآرزوی نیل به نظام دادرسی اسالمی
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انديش��ة هماهنگ کردن قوانين پس از انقالب با معيارهاي شرعي ،همواره وجود
داشت .قانون راجع به مجازات اسالمي مصوب  ، 61/7/21قانون حدود و قصاص
مصوب  ، 6 1/6/3قانون ديات مصوب  61/9/24و باالخره قانون تعزيرات مصوب
 62/5/18تغييرات بنيادي در قوانين جزائي ماهوي بهوجود آوردند .اما در خصوص
آيين دادرس��ي و سازمان قضائي ،گام نخست در س��ال  1358با تصويب اليحة
قانوني تش��کيل دادگاههاي عمومي شوراي انقالب برداشته شد .بنا بر اين اولين
اقدام رس��مي در زمينة تش��کيالت قضائي و نظام دادرس��ي را بايد در اين قانون
جستوجو کرد .قانون يادشده در فضايي تصويب شد که هنوز تقسيمبندي جرائم
ب��ه خالف ،جنحه و جنايت از نظر قانونگذار معتبر بود .اين قانون مراجع قضائي
س��ابق از قبيل دادگاههاي جنائي ،استان ،ديوان کيفر ،شوراي داوري و دادسراي
اس��تان را منحل کرد و وظايف دادسراي اس��تان و ديوان کيفري را به دادسراي
شهرستان محول نمود .جرائم نظاميان که خارج از چهارچوب جرائم خاص نظامي
بود ،از صالحيت محاکم نظامي خارج و به مراجع قضائي عمومي واگذار ش��د .با
عطف به ماسبق شدن اين قانون ،پروندههايي که در دادگاههاي جنحه ،استان و
ديوان عالي جنائي بود به دادگاههاي عمومي جزائي محول شد.
از بُعد انطباق نظام دادرسي پيشبينيشده در اين قانون با نظام دادرسي اسالمي
دو نکته قابل توجه است:
 .1پايبندي به شيوة تعدد قاضي

در نظام دادرس��ي اسالمي ،قاضي واحد به پرونده رسيدگي ميکند .هرچند علماء

تحوالت نظام دادرسی کيفری در پرتو قانونگذاری اسالمی-انقالبی
محمدعلی بابائی

و روحانيون نيز ميتوانند در محاکمات ش��رکت کنند ،قاضي بدون تبعيت از نظر
آنها مستق ً
ال حکم صادر نموده و اجرا مينمايد (.)1: 82
در اليحة قانوني تش��کيل دادگاههاي عمومي مص��وب  ،1358عليرغم اعتقاد بر
ي ديده ميشود .در اين
اسالمي کردن نظام دادرسي ،هنوز پايبندي به شيوة تعدد قاض 
قانون دادگاهها با تعدد قاضي اداره ميشدند که مرکب از يک رئيس و دو نفر مستشار
بود .در مواردي که شعب دادگاه با کمبود قاضي مواجه بودند ،دو نفر قاضي جلسه را
تشکيل ميدادند .چنانچه در فرض اخير بين قضات اختالف نظر به وجود ميآمد ،يکي
از قضات شعب ديگر ،ضميمه ميشد و نظر اکثريت مناط اعتبار بود.1
رس��يدگي به امور جنائي در دادگاههاي جزائي مراکز اس��تان به عمل ميآمد و
مقرر گرديد يک يا چند ش��عبه از دادگاههاي مذکور از طرف وزارت دادگس��تري
براي رس��يدگي به اين امور اختصاص دادهش��ود .در هر مورد که مجازات قانوني
2
جرم اعدام يا حبس دائم بود ،دادگاه بايد با پنج نفر عضو تشکيل ميشد.
رسيدگي به جرائم جنحه و جنائي تابع تشريفات مقرر براي هر يک از آنها بود.
اما رس��يدگي به جرائم جنائي که مجازات قانوني آنه��ا كمتر از حبس دائم بود،3
4
تابع تشريفات مقرر براي رسيدگيهاي جنحهاي بود.
بدين ترتيب مالحظه ميشود که قانونگذار هنوز در مرحلة گذار به سر ميبرد
و آيين دادرسي منسجم و هماهنگ با مقررات شرعي ندارد.
5

6

7

8

 .2بي توجهي به قاعدة قطعي بودن احکام

در مباحث مقدماتي اشاره شد که غيرقابل نقض و غيرقابل تجديدنظر بودن احکام
قاضي ش��رع از ويژگيهاي اصلي نظام دادرس��ي اسالمي است .عليرغم اينکه در
اليحة قانوني موردنظر ،رسيدگيهاي دادگاه يک درجهاي اعالم شده بود.)3:75( 5
9

 .1مادة  3اليحة قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب  1358شوراي انقالب.
 .2مادة  7اليحه قانوني مزبور.
 .3مادة  12اليحه قانوني مزبور.
 .4تبصرة  2مادة  7اليحه قانوني مزبور.
 .5آشوري ،محمد؛ آيين دادرسي کيفري؛ جلد اول ،سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)،
چاپ دهم ،1384 ،ص . 75
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اما طبق مادة  18اليحة قانوني يادش��ده اصل بر قابل تجديدنظر بودن احکام بود
و فقط احکام کيفري دادگاههاي صلح در موارد زير قطعي محس��وب ميشد .1 :در
ام��ور خالفي  .2در امور جنحه در مواردي که کيفر موضوع حکم بيش از 50/000
ريال جزاي نقدي نباشد.
تجديدنظر از احکام و قرارهاي قابل تجديدنظر دادگاههاي صلح حس��ب مورد
راجع به دادگاههاي جزائي بود و آرائي که در مقام تجديدنظر صادرميشد غيرقابل
فرجام بود .1
از اين منظر نيز مالحظه ميشود که قانونگذار هنوز نتوانسته است انديشههاي
حاکميت نظام قضائي اسالم را بدون دغدغه ،اجرا نمايد.
10

2ـ .3قانون اساسی منشور تحوالت نظام قضائی

68

تصويب قانون اساس��ي را بايد مهمترين گام در شکلگيري نظام قضائي دانست.
اين قانون پس از تصويب مجلس خبرگان قانون اساس��ي در يازدهم و دوازدهم
آذر م��اه  1358به تصويب نهايي ملت رس��يد .مس��ألة قضا در قانون اساس��ي از
اهميت خاصي برخوردار بود .بهطوري که تصريح ش��د« ،مسئلة قضا در رابطه با
پاسداري از حقوق مردم در خط حرکت اسالمي ،به منظور پيشگيري از انحرافات
موضعي در درون امت اسالمي امري است حياتي ،از اين رو ايجاد سيستم قضائي
بر پايه عدل اس�لامي و متش��کل از قضات عادل و آش��نا به ضوابط دقيق ديني
پيشبيني شده است .اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مکتبي بودن
آن الزم اس��ت به دور از هر نوع رابطه و مناس��بات ناسالم باشد (واذا حکمتم بين
الناس ان تحکموا بالعدل)» .2
صرفنظر از تغييرات سطحي در سال اول پس از انقالب اسالمي ،تصويب اين
قانون را ميتوان نقطة عطفي در آغاز تحول نظام قضائي پس از انقالب دانست.
زيرا انديش��ة انقالب را در رابطه با نظام قضائي تبيين وتا به امروز قواعد و اصول
اين نظام را تشکيل ميدهد.
11

 .1مادة  2اليحة قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي  1358مصوب شوراي انقالب.
 .2مقدمة قانون اساسي.

تحوالت نظام دادرسی کيفری در پرتو قانونگذاری اسالمی-انقالبی
محمدعلی بابائی

قانون اساس��ي تحت تأثير خاطرات تلخ رژيم گذش��ته که قوة قضائيه را در حد
يک وزارتخانه و تحت مديريت وزير دادگس��تري مح��دود کرده بود ،به منظور
جلوگي��ري از دخالتهاي ن��ارواي قواي ديگر ،اصولي را تدوين کرده اس��ت که
اس��تقالل اي��ن قوه و حفظ و حراس��ت از حقوق مردم را به نح��و قابل اطميناني
تضمين مينمايد (.)16
تأکيد بر استقالل قواي سهگانه در اصل  28م.ق.ا.م .نيز مورد توجه قرار گرفته
ب��ود ،ول��ي در ق.ا .عالوه بر تأکي��د فوق ،روش جديدي براي مديريت دس��تگاه
ي طراحي ش��ده اس��ت که از دخالت قوة مجريه در قوة قضائيه جلوگيري
قضائ 
مينمايد (.)6: 237
يکي از بخشهايي که به طور جدي در آيين دادرس��ي اس�لامي مطرح است،
استقالل قضائي است .بحث در استقالل قوة قضائيه از سه زاويه مطرح ميشود:
گاهي گفته ميشود به صورت منطقي و طبيعي قوة قضائيه مستقل از قواي ديگر
است .زماني ادعا ميشود از لحاظ اعتباري قوة قضائيه مستقل است و گاهي گفته
ميشود قضاوت در اسالم از شؤون حکومت است .قاضي همان حاکم است ،ولي
تقسيم کار ميتواند منصب قضا را به شخص ديگر واگذارد (.)11 : 29
بدين ترتيب متأثر از جايگاه قضا در اسالم ،ضمن تأکيد بر استقالل قوة قضائيه،
به منظور انجام مس��ؤوليتهاي اين قوه ،شوراي عالي قضائي تشکيل گرديد که
باالترين مقام اين قوه محسوب ميشد (اصل  157ق.ا .مصوب  .)1357اين شورا
متشکل از پنج عضو بود :رئيس ديوان عالي کشور ،دادستان کل کشور و سه نفر
قاضي مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور (اصل  158ق.ا .مصوب .)1358
اين قانون اس��تخدام قضات عادل و شايس��ته که واجد شرايط شرعي قضاوت
باشند ،را به عهدة شوراي عالي قضائي گذاشته بود .همچنين اين قانون به علني
بودن محاکمات که از خصوصيات دادرسيهاي اسالمي است در اصل  165تأکيد
نموده بود.
بدي��ن ترتيب با تصويب اين قانون اساس��يترين گام در جهت پايهريزي نظام
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قضائي مبتني بر قواعد دادرسي اسالمي برداشته شد.
2ـ .4قانون اصالح موادی از قانون آيين دادرسی کيفری  1361ـ تبلور ابعادی
از انديشههای قضای اسالمی

70

عملکرد دادگاههاي عمومي بعد از انقالب تا س��ال  1361بسيار کمرنگ بود .در
اين س��الها قضاوت کيفري عمدت ًا رسيدگي به آن دسته از جرائمي بود که عليه
موجوديت و ش��کلگيري نظام جمهوري اس�لامي ارتکاب مييافت .بياعتمادي
به مراجع قضائي عمومي که عمدت ًا با س��ازمان و مأمورين س��ابق اداره ميشد و
صالحيت گس��تردة دادگاههاي انقالب باعث ش��ده بود که در اين ميان نقش و
عملکرد دادگاههاي کيفري عمومي قابل توجه نباش��د .با گذش��ت س��ه سال از
انق�لاب مهمترين تحول در عرص��ه دادگاههاي کيفري عمومي به موجب قانون
اص�لاح موادي از قانون آيين دادرس��ي کيفري مصوب ش��هريور  1361صورت
گرفت.
اي��ن قانون با توجه ب��ه تقس��يمبندي مجازاتها به حدود ،قص��اص ،ديات و
تعزي��رات ،دادگاهه��اي کيفري  1و  2را ب��ه وجود آورد .هرچند قانون تش��کيل
دادگاههاي کيفري  1و  2و ش��عب ديوانعالي کش��ور در سال  1368به تصويب
رس��يد ،با قانون اصالح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري در سال  1361اين
دادگاهه��ا موجوديت پيدا کردند .قانون يادش��ده دقيق ًا ابعادي را که اليحة قانوني
تش��کيل دادگاههاي عمومي  1358به ديدة ترديد نگريس��ته بود ،منطبق بر نظام
دادرسي اسالمي دانست.
 .1قاطعيت در دادرسي به شيوة وحدت قاضي

قان��ون يادش��ده ادارة دادگاهه��اي کيفري  1و  2را با ش��يوة وحدت قاضي که از
مشخصههاي نظام دادرسي اسالمي است پيشبيني کرد.
طبق مادة  195اين قانون ،دادگاه کيفري يک تشکيل ميشود از يک نفر رئيس
ي��ا عضو عليالبدل و يک نفر مش��اور ،که حق رأي ب��ا رئيس يا عضو عليالبدل
دادگاه است .ليکن قبل از اتخاذ تصميم دادگاه ،مشاور مکلف است پرونده را دقيق ًا

تحوالت نظام دادرسی کيفری در پرتو قانونگذاری اسالمی-انقالبی
محمدعلی بابائی

مطالعه و بررسي نموده و نظرهای خود را مستد ًال و به صورت کتبي اعالم نمايد. 1
اين دادگاهها در مراکز اس��تانها و شهرستانهاي بزرگ و عنداالقتضا شهرهايي
که ش��وراي عالي قضائي ايجاد آن را الزم ميدانست ،تشکيل ميشدند و حسب
مورد ميتوانستند داراي شعب متعدد باشند.
طبق قانون يادش��ده در نقاطي که تشکيل دو ش��عبه دادگاه حقوقي و کيفري
ميس��ر نبود ،يک شعبة دادگاه تشکيل ميش��د و به کلية دعاوي حقوقي و جرائم
رسيدگي ميکرد .2
دادگاههاي کيفري  2نيز طبق مادة  215اين قانون متش��کل از يک نفر رئيس
ي��ا عض��و عليالبدل بود و عليالقاعده نيازي به حضور مش��اور نب��ود مگر اينکه
رئيس اين دادگاه از رئيس کل دادگاهها يا رئيس دادگس��تري حوزة متبوعة خود
درخواست مشاور ميکرد.
12

13

 .2اصل قطعيت احکام

در نظام دادرس��ي اس�لامي حکم قاضي صائب ب��وده و جز در موارد اس��تثنائي
خدش��هپذير نيس��ت .در قانون مورد نظر اصل قطعيت احکام تحقق پيدا کرد و
صرف�� ًا در م��وارد محدودي امکان نقض حکم قاضي وجود داش��ت :مورد اول در
جايي بود که قاضي پرونده قطع پيدا ميکرد که حکمش خالف موازين قانوني يا
شرعي بوده است .مورد دوم جايي بود که قاضي ديگري قطع به اشتباه قانوني يا
شرعي قاضي پرونده پيدا ميکرد به نحوي که اگر به او تذکر ميداد متنبه گرديده
و متوجه اشتباه خود ميشد .سومين مورد نيز در جايي بود که ثابت ميشد قاضي
پرونده صالحيت رسيدگي و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است .3
شيوة اقدام بعد از حدوث موارد فوق بدين نحو بود که پس از نقض حکم دادگاه
بدوي ،تجديدنظر در همان دادگاه يا دادگاه ديگري به ش��رط صالح بودن ،انجام
14

 .1م��ادة  196قانون اصالح موادي از قانون تش��کيل دادگاههاي عمومي و انقالب ،چاپ روزنامه رس��مي مورخ
. 61/7/11
 .2مادة  197قانون مزبور.
 .3مادة  248قانون مزبور.
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ميشد .نظريات دادگاه کيفري يک که منتهي به کيفرهاي مندرج در مادة  198و
تبصرة آن ميشد  1اعم از اينکه طرفين دعوي يا دادستان دادگاه اعتراض ميکرد
يا نه ،در ديوان عالي کشور مطرح و مورد رسيدگي شکلي قرار ميگرفت .2
از آنج��ا که م��وارد تجديدنظر مذک��ور در اين قانون فاقد هرگونه س��ابقه بود،
مش��کالتي را در عمل به وجود آورد .ش��وراي عالي قضائي سعي کرد نخست از
طريق دستورالعمل اجرائي که شأن قانونگذاري نيز داشت مشکالت بهوجودآمده
را مرتفع نمايد ،لذا تأکيد کرد« :چون پس از فراغ از رسيدگي و امضاي رأي حق
تغيير آن از س��وي قاضي وجود ندارد ،در مورد بند 1و 2ماده  284وقتي قاضي به
اش��تباه پي برد ،بايد مراتب را به ديوانعالي کشور اعالم نمايد تا درصورت نقض
و تجويز رس��يدگي ،مرجع مذکور به ترتيب مقرر در تصميم ديوان عالي کش��ور
عمل نمايد» .3
از آنج��ا که منظور از واژة «قاضي» در مادة  284معلوم نبود ،در دس��تورالعمل
ابالغي ،دادس��تانها و دادياران که به اقتضاي وظاي��ف خود در جريان صدور يا
اجراي احکام قرار ميگرفتند مکلف شدند در مواردي که قطع به اشتباه قانوني يا
شرعي قاضي پرونده پيدا کردند ،مراتب را به وي تذکر داده و در صورت عدم تنبه
قاضي ،بايد موضوع را مستد ًال و مشروح ًا به اطالع دادستان کل کشور برسانند تا
مقام مزبور اقدام مقتضي به عمل آورد .در اين موارد تا وصول نظر دادس��تان کل
کشور ،اجراي حکم معوق ميشد.
در مورد بند  3مادة  284نيز در صورتي که عدم صالحيت قاضي ناشي از عدم
صالحيت ذاتي يا محلي بود ،طبق تش��ريفات مقرر ب��راي بند  2مادة  284اقدام
15
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 .1طبق مادة  ،198دادگاههاي کيفري يک به جرمهاي زير رسيدگي مي نمايد :الف ـ جرمي که کيفر آن اعدام،
رجم ،صلب و نفي بلد به عنوان حد باش��د .ب ـ جرمي که کيفر آن قطع يا نقص عضو باش��د .ج ـ جرمي که
کيفر آن به حسب قانون  10سال زندان و باالتر باشد .د ـ جرمي که کيفر آن معادل  200هزار تومان و باالتر
يا معادل دو پنجم اموال مجرم و باالتر باشد».
 .2مادة  285قانون مزبور.
 .3دستورالعمل اجرائي مواد  284و  284مکرر در جلسه  421مورخ  84/5/30از سوي شوراي عالي قضائي تهيه
و ابالغ شد.

تحوالت نظام دادرسی کيفری در پرتو قانونگذاری اسالمی-انقالبی
محمدعلی بابائی

ميشد ولي در مواردي که عدم صالحيت قاضي ناشي از زوال صالحيت قضائي
بود ،مراتب بايد به شوراي عالي قضائي اعالم ميگرديد و ديوان عالي کشور نيز
آراء اين قاضي را نقض ميکرد .دادس��تان انتظامي قضات و دادگاه عالي انتظامي
قضات نيز در مواردي که طبق بند  2مادة  284به اشتباه قانوني يا شرعي قاضي
پرون��ده قطع و يقين پيدا ميکردند ،طبق اين دس��تورالعمل بايد مراتب را به وي
تذک��ر ميدادند و در صورت عدم تنبه قاضي ،مراتب را به دادس��تان کل کش��ور
اعالم مينمودند.
با توجه به اختيارات حاصل از اصل  161ق.ا .مقرر ش��د كه ديوان عالي کشور
برحس��ب نياز شعبه يا ش��عب خاصي را براي رسيدگي به اين اعالمات اختصاص
دهد .رس��يدگي به اين پروندهها طبق عمومات مق��ررات موجود و به ترتيبي بود
که براي رس��يدگي به امور کيفري در ديوان عالي کش��ور مقرر بود .شعبة مأمور
رس��يدگي ديوان عالي کش��ور در اجراي مادة  284مکرر بايد پس از نقض ،شعبة
مرجوعاليه را تعيين مينمود.
اين دستورالعمل بهرغم تمهيدات الزم ،در زمينة نحوه اقدام دادستان کل کشور
در اجراي مادة  284س��اکت بود ،لذا يک بند ديگر به آن اضافه ش��د که تصريح
نمود« :نظر به وظايف دادس��تان کل کش��ور به نظارت بر حس��ن اجراي قوانين،
هرگاه تذکر به قاضي صادرکننده حکم موجب تنبه او ش��ده و به اش��تباه خود پي
ببرد و اين امر مورد تأييد دادستان کل باشد ،در صورتي که مورد از مصاديق عدم
صالحيت قاضي نباشد ،رأس ًا اجازه رسيدگي مجدد را خواهد داد» (.)9 : 200
با تصويب قانون اصالحي فوق هر چند اصل قطعيت احکام دادگاهها پذيرفته شد،
بهدليل اينکه مجاري تجديدنظر از آراء محاکم گسترده و قابل تأويل و تفسيرهاي
متعدد بود اين ش��بهه به وج��ود آمد که راههاي اعت��راض و تجديدنظرخواهي با
تمس��ک به غيرقابل خدشه بودن رأي قاضي شر ع محدود گردد .لذا شوراي عالي
قضائ��ي در تاريخ  1362/3/31از ش��وراي نگهبان درم��ورد جواز قابل تجديدنظر
بودن حکم حاکم بهطوري که موجب نقض حکم قبلي شود سؤال نمود؟ شوراي
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نگهبان در تاريخ  62/4/5اعالم کرد« :تجديدنظر در حکم حاکم شرع جز در مورد
ادعاي عدم صالحيت قاضي از سوي احد متداعيين و در مواردي که حکم مخالف
ضروريات فقه و يا غفلت قاضي از دليل باشد ،جايز نيست».1
شوراي عالي قضائي با وصول اين نظر ،کلية دادگاههاي تجديدنظر را منحل و
با اين استدالل که فقهاي شوراي نگهبان در پاسخ استعالم شوراي عالي قضائي
در خص��وص مادة  12اليح��ة قانوني دادگاه مدني خاص ،رس��يدگي تجديدنظر
را فاقد مجوز ش��رعي دانس��ته و طبق اص��ل  4ق.ا .کلية قواني��ن بايد منطبق با
موازين شرعي باشد ،از دادگاههاي تجديدنظر خواست پروندهها را بدون رسيدگي
جه��ت اجراي حک��م به مراجع اوليه عودت دهند و حتي در مواردي هم که حکم
تجديدنظر صادر و پرونده اعاده گرديده بود ،ولي اجرا نشده بو د دادگاه بدوي بايد
حکم بدوي را اجرا مينمود.
مالحظه ميش��ود که نوعي ش��تابزدگي در صدور بخشنامه از س��وي شوراي
عالي قضائي وجود دارد .اين امر اعتراضات فراواني نيز به دنبال داشت ،بهطوري
که مجدداً ش��وراي عالي قضائي اعالم کرد« :نظر ش��وراي نگهبان در خصوص
غيرقابل تجديدنظر بودن احکام دادگاهها در جايي اس��ت که قاضي غفلت نکرده
باشد و قاضي صالحيت داشته باشد و حکم مخالف ضروريات فقه نباشد».
ولي به هرحال بخشنامة شوراي عالي قضائي درخصوص غيرقابل تجديدنظر
بودن احکام قضات تأثير خود را گذاش��ت و ذهنيت قطعي بودن احکام دادگاهها
که منبعث از نظام دادرسي اسالمي بود در قضات به وجود آورد.
اين قانون عالوه بر تأکيد بر نظام رس��يدگي ب��ا وحدت قاضي و اصل قطعيت
احکام دادگاهها براي نخستين بار در حقوق موضوعة ايران مراجعة مستقيم شاکي
ب��ه دادگاه را در همة مس��ائل کيف��ري در کنار امکان مراجعه به دادس��را و طرح
شکايت پذيرفت و اين حق را براي محاکم کيفري ايجاد نمود که در صورت لزوم
18
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 .1نکتة قابل توجه اين اس��ت که ش��وراي عالي قضائي درخصوص تجديدنظر پيشبيني ش��ده در مادة  17قانون
تشکيل دادگاههاي عمومي و مادة  12قانون دادگاه مدني خاص از شوراي نگهبان سؤال نمود ولي جوابي که
شوراي نگهبان داد ،کلي بود و شامل همه موارد تجديدنظر از حکم قاضي ميشد.

تحوالت نظام دادرسی کيفری در پرتو قانونگذاری اسالمی-انقالبی
محمدعلی بابائی

بدون بازپرس��ي شروع به رسيدگي نمايند ( .)3 : 78حقي که بعداً در ق.ت.ع.ا .به
تکليف مبدل شد.
2ـ .5قضای اسالمی در بازنگری قانون اساسی

نظام قضائي همانند س��اير پديدههاي اجتماعي پويا و متحول اس��ت .بخش��ي از
تغييرات نظام قضائي تابع تحوالت سياس��ي و اجتماعي اس��ت و بخشي نيز تابع
مقتضي��ات جامعه اس��ت .بعد از انق�لاب در يک دورة چندس��اله تالشها صرف
پايهريزي نظام قضائي انقالبي با انديش��ة حاکميت قواعد دادرس��ي اسالمي شد.
بدين ترتيب بازنگري در نظام قضائي در حد روشها و قواعد شکلي ،اجتنابناپذير
بود.
صرفنظر از قانون اصالح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري  ،1361تغييرات
جدي ديگري در زمينة نظام قضائي مشاهده نميشود .زيرا در قانون تعيين موارد
تجديدنظر احکام دادگاهها و نحوة رس��يدگي آنها مصوب  1367/7/14جز تأکيد
بر م��وارد محدود قابل تجديدنظر بودن احکام دادگاههاي کيفري ،بحث جديدي
وجود نداشت .1
در قانون تش��کيل دادگاههاي کيفري 1و 2نيز کماکان اصل قطعيت احکام و
قابل تجديدنظر بودن بعضي از احکام در ش��رايط خاص و اصل وحدت قاضي در
رس��يدگيهاي کيفري حاکم بود .توجيه اصلي در قاب��ل تجديدنظر بودن احکام
قض��ات اين ب��ود که چون اکثر قضات غيرمجتهد و مأذون هس��تند درخواس��ت
تجديدنظر از آراء آنها شبهه غيرشرعي بودن ندارد.
گذش��ت ده س��ال از عمر انقالب و اجراي اولين قانون اساس��ي بعد از انقالب
19

 .1طبق مادة  6قانون تعيين موارد تجديدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب « ،1367در موارد زير
محکومعليه يا وکيل يا قائممقام قانوني وي ميتواند با ادله و مدارک قابل اس��تناد تقاضاي تجديدنظر نمايد:
الف ـ هرگاه ادعا نمايد که مدارک استنادي فاقد اعتبار بوده يا شهود به دروغ شهادت داده اند يا واجد شرايط
ش��رعي يا قانوني اداي ش��هادت نبوده اند .ب ـ هرگاه ادعا نمايد که حکم خالف قانون يا خالف شرع بود .ج
ـ چنانچه مدعي شود قاضي يا دادگاه واجد صالحيت نبوده است».
همچنين در اين قانون به قاضي صادرکنندة حکم ،دادس��تان يا دادياران مجري حکم نيز حق داده ش��د که در
صورت عدم صالحيت قاضي يا قطع به اشتباه درخواست تجديدنظر نمايند.
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فرصتي را به وجود آورد تا نواقص و مش��کالت ناش��ي از اجراي آن ظاهر ش��ود.
نارس��اييها در زمينههاي متعدد از جمله در زمينة دس��تگاه قضائي ،بازنگري در
قانون اساس��ي سال  1358را ايجاب ميکرد .ضعفهاي قوة قضائيه در بعضي از
ابعاد باعث شده بود که نحوة ادارة اين قوه مورد توجه ويژه قرار گيرد.
ش��ورايي بودن مديريت عالية قضائي در عمل مش��کالتي را پديد آورده بود .1
امام خميني (ره) صراحت ًا از ش��وراي عالي قضائي خواس��ته بود تا وظايف مربوط
به اين ش��ورا را بين اعضاء تقس��يم نمايند تا هر امري متولي خاص داشته باشد،
اما از همان آغاز به نظر ميرس��يد تعدد آراء و نظريات و همچنين افکار و سالئق
متفاوت بين اعضاي شورا نميتواند تأمينکنندة اصول مربوط به قوة قضائيه باشد
(.)15 : 516
با اين وصف در آغاز سال  1368نمايندگان مجلس و مسؤوالن قوة قضائيه با
ارسال نامهاي از امام خميني (ره) تقاضا نمودند تا پيشنهاد اصالح برخي از اصول
قانون اساسي يا تصويب متمم براي آن را مورد تأييد قرار دهد و در صورت تأييد،
هيأتي بدين منظور تعيين نمايد .2
حض��رت امام (ره) در چهارم ارديبهش��ت  1368خطاب به رئيسجمهور هيأتي
مرک��ب از  20نف��ر را تعيي��ن و انتخاب  5نف��ر ديگر را به مجل��س محول نمود.
دراين نوش��ته موضوعات بازنگري تعيين ش��ده بود که يکي از موارد ،تمرکز در
مديريت قوة قضائيه بود .باالخره کليات مربوط به تمرکز قوة قضائيه در تاريخ 28
ارديبهشت  1368به تصويب شوراي بازنگري رسيد .3
20
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 .1روزنامة اطالعات روز يکش��نبه نهم بهمن ( 1367س��رمقاله سخن روز) بحثي را در مورد ضعف قوة قضائيه به
دليل شورايي بودن مطرح کرده بود.
 .2محتواي اين تقاضانامه در روزنامة اطالعات شنبه دوم ارديبهشت  1368چاپ شده است.
 .3در گزارش کميسيون بازنگري قانون اساسي آمده بود ...« :بخشي از نارسائيهاي قوه قضائيه مربوط به شورايي
ب��ودن قوه قضائيه و مديريت قضائي کش��ور بوده و به اين دليل بوده اس��ت که چون مس��ؤوليتهاي اعضاء
ش��ورايعالي قضائي مش��خص نبوده ،بنابراين مس��ؤوليتهاي محوله لوث ش��ده و باالخره مشخص نميشده
کدام بخش از قوه قضائيه در مس��ؤوليت کدام فرد از اعضاي ش��ورايعالي قضائي اس��ت و توافق نظر و اجماع
رأي ش��ورا به ندرت اتفاق مي افتد ...بارها حضرت امام در اين زمينه تذکراتي را دادند  ...يکي از داليل عمده
نارضايتي حضرت امام که حاکي از عدم موفقيت قوه قضائيه بود ،ش��ورايي بودن مديريت دستگاه قضائي بود.
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ب��ه هر حال نخس��تين گام در جه��ت تمرکز قوة قضائيه حذف ش��وراي عالي
قضائي بود .پس از حذف شوراي عالي قضائي ،مقام جديدي با عنوان رياست قوة
قضائيه بهوجود آمد که عاليترين مقام قوة قضائيه است .اصل  157ق.ا .تصريح
نمود« :به منظور انجام مس��ئوليتهاي قوه قضائيه در کليه امور قضائي و اداري و
اجرائ��ي ،مقام رهبري يک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر
را به مدت  5سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مينمايد که عاليترين مقام
قضائيه است» .عزل و نصب رئيس قوة قضائيه بر عهدة مقام رهبري قرار گرفت.
زيرا قضاوت از شؤون واليت امر بوده و ولي امر است که ميتواند تصدي قضا و
مسؤوليت قضائي را به عهدة شخص ديگر واگذار نمايد .1
مطالب قابل بحث ديگر در قوة قضائيه ،ابقاء يا حذف دادس��تان کل کشور بود.
بعضي از اعضاي ش��وراي بازنگري وجود مقام دادستان کل کشور را خالف اصل
تمرکز ميدانس��تند .از طرفي چنين مقامي در نظام قضائي اس�لام ناشناخته بود.
بدين ترتيب بهرغم مخالفت با ابقاي دادستان کل کشور ،پيشنهاد حذف اين مقام
رأي الزم را نياورد و استدالل بقاي آن نيز صرفنظر از وجود يا عدم آن در نظام
قضائي اسالم ،وجود چنين نهادي در همة کشورها بود.
اص��ل  157ق.ا .همان گونه ک��ه فوق ًا مورد توجه قرار گرف��ت ،در مقام تعيين
ش��رايط رئيس قوة قضائيه ،اجتهاد ،عدالت ،آگاهي در امور قضائي و مدير و مدبر
بودن را از ش��رايط الزم براي رياس��ت قوة قضائيه دانس��ته است .در مورد شرط
اجته��اد ب��راي رئيس قوة قضائيه در زم��ان بازنگري ،بين اعضاء ش��ورا اختالف
نظر وجود داش��ت .عدهاي به لحاظ اس��تنباطي که از قانون اساس��ي داشتند ،اين
س��مت را فقط مقام اجرائ��ي و اداري تلقي ميکردند ،ل��ذا قائل به عدم ضرورت
ش��رط اجتهاد براي رئيس قوة قضائيه بودند .در مقابل گروهي اعتقاد به ضرورت
23

نوع مديريت متمرکز در قوه قضائيه به دو شکل در کميسيون مطرح شد که آيا مديريت متمرکز بصورت تک
مديريتي باش��د يا به صورت دو مديريتي .کميس��يون تک مديريتي يا تک رکني را پس��نديد يعني تمام امور
قضائي ،اجرائي ،اداري تحت نظارت مديريت واحد درآمده اس��ت :مش��روح مذاکرات ش��وراي بازنگري قانون
اساسي ،ص  ،321جلسة  ،9چهارشنبه  27ارديبهشت .»1368
 .1ر.ک :.مشروح مذاکرات بازنگري قانون اساسي ،ص  ،323جلسة  9چهارشنبه  27ارديبهشت ماه .1368
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ش��رط اجتهاد داشتند و اس��تدالل ميکردند که عزل و نصب قضات که برعهدة
رئيس قوة قضائيه گذاشته شده است از شؤون واليت امر بوده و انجام آن توسط
غيرمجتهد محل اشکال است .از طرفي اين امکان نيز وجود داشت که در صورت
ض��رورت يا بنا بر رعايت مصالح ،رئيس قوة قضائيه خود متصدي امر قضا ش��ود
و حتي رياس��ت محکمه را به عهده گيرد ،لذا ش��رط اجتهاد را براي تصدي مقام
قضائي الزم ميدانستند  .1به هرحال ضرورت شرط اجتهاد ،مورد تصويب شوراي
بازنگري قرار گرفت.
بدين ترتيب در بازنگري قانون اساس��ي نيز قضاي اسالمي ،مورد تأکيد مجدد
قانونگذار مؤسس قرار گرفت.
24

78

 .3دورۀ دوم  :اصالحات اساسی

اين دوره با تصويب ق.ت.د.ع.ا .در س��ال  1373شروع و تا سال  1381ادامه پيدا
ميکند.
يکي از دگرگونيهاي اساسي در عرصة سازمان قضائي و آيين دادرسي کيفري
را ميت��وان در ق.ت.د.ع.ا .مالحظ��ه کرد .اين دگرگوني که از تاريخ مش��روطه
بينظي��ر بود ،دادگاههايي را با همان ش��اخصههاي محاکم ش��رع و با صالحيت
عام به رس��ميت ش��ناخت .از آغاز انقالب ،تشکيل مناطق قضائي به رياست يک
حاکم ش��رع ذهن دس��ت اندرکاران نظام قضائي را به خود مشغول کرده بود ولي
در عمل به واقعيت نپيوس��ت .در طول دورة مجلس اول نيز مباحثي در خصوص
تغيير در تشکيالت قضائي کشور مطرح بود و حتي در زمان تصويب قانون اصالح
موادي از قانون آيين دادرس��ي کيفري در سال  ،1361انديشة ايجاد دادگاههايي
با صالحيت عام در امور کيفري وجود داش��ت .اما اين انديشهها در سالهاي بعد
 .1مش��روح مذاکرات ش��وراي بازنگري قانون اساس��ي ،صص  330ـ  . 325البته بعداً قانون وظايف و اختيارات
رئيس قوه قضائيه مصوب  1378/12/8تصريح نمود که :رياس��ت قوه قضائيه س��مت قضائي اس��ت و هرگاه
رئيس قوه قضائيه ضمن بازرس��ي ،رأي دادگاهي را خالف ّبين ش��رع تشخيص دهد آن را جهت رسيدگي به
مرجع صالح ارجاع خواهد داد.

تحوالت نظام دادرسی کيفری در پرتو قانونگذاری اسالمی-انقالبی
محمدعلی بابائی

با ايراداتي نظير اقرار متهم نزد بازپرس و انکار وي در جلس��ة رس��يدگي دادگاه
خودنمايي کرد.
در اليحة اصالحي قانون آيين دادرس��ي کيفري  1366که توس��ط کميسيون
قضائي مجلس نيز تصويب ش��د ،ش��وراي نگهبان اس��تماع ش��هادت شهود نزد
مقاماتي از قبيل بازپرس ،داديار و دادستان که مرجع صدور حکم تلقي نميشوند
را واجد ايراد ش��رعي تشخيص داد .با اين ايرادات اساسي شوراي عالي قضائي و
کميس��يون قضائي مجلس ،در مقام رفع ايراد برنيامده و بدين ترتيب اليحه فوق
از دستور کار خارج شد (.)6 :306
باالخره انديش��ة حذف دادسرا به استظهار ايرادات ش��وراي نگهبان در اليحة
مذك��ور ب��ا تصويب ق.ت.د.ع.ا .به واقعيت پيوس��ت .اين قانون س��ازمان قضائي
مملکت را با رويکرد اس�لامي کردن نظام دادرس��ي متح��ول کرد .زيرا يکي از
محورهاي مورد تأکيد اين قانون حذف مراجع تحقيقات مقدماتي بود که به زعم
تدوينکنندگان آن از يک س��و تعطيل حدود شرعي را به دنبال داشت و از سوي
ديگر موجب تطويل رس��يدگيهاي کيفري شده بود .بدين ترتيب ابعاد تحول در
نظام قضائي بر اس��اس اين قانون را با رويکرد اس�لامي کردن نظام دادرس��ي
کيفري ،از چند جهت ميتوان مطرح کرد.
3ـ .1حذف نهاد متولی تعقيب و تحقيقات مقدماتی

در نظام قضائي اس�لام ،بايد همگان بهراحتي بتوانند به قاضي دسترسي داشته
باش��ند ( .)11 : 164همچنين اقرار متهم در مرحلة تحقيقات مقدماتي فينفس��ه
ارزش ندارد .انديش��ة حذف دادس��را بهعنوان امر تحقيقات مقدماتي و تعقيب بر
همين مباني شرعي استوار بود.
نه��اد دادس��را در نظام قضائ��ي ايران اولين ب��ار در م.ق.ا.م .و ب��ا عنوان ادارة
مدعيالعم��وم متولد ش��د .قواعد حاکم ب��ر عملکرد اين اداره طب��ق ق.آ.د.ك.
تبيين ش��ده بود .بعد از انقالب ،اليحة تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358
موجوديت اين نهاد را مورد تأييد قرار داد .با حاکميت نسبي نظام دادرسي اسالمي
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در س��ال  1361با توجه به قانون اصالح موادي از قانون آيين دادرس��ي کيفري،
مش��کالت شرعي اين نهاد نمايان ش��د .بهطوري که شوراي نگهبان در ايرادات
خود نسبت به مصوبة کميسيون قضائي مجلس در سال  1366به صراحت اقدامات
اين نهاد را از منظر دادرس��ي اس�لامي زير سؤال برده است .بنا بر اين در هنگام
تدوين اليحة دادگاههاي عام توجه ويژه به نهاد دادس��را ش��د .در آغاز طرح اين
اليحه عقيدهاي به انحالل آن وجود نداشت ،بلکه پيشبيني شده بود که دادسرا
با اختيارات محدود در خدمت و تحت امر دادگاه صادرکنندة حکم باش��د .در واقع
ضمن حفظ نهاد دادس��را در نظام قضائي ،عقيده بر اين بود که پروندة کيفري به
حاکم و قاضي ارجاع شود .چنانچه پرونده نياز به تحقيقات مفصل نداشت ،قاضي
حکم مقتضي صادر نمايد و در صورت لزوم تحقيقات ،پرونده حسب دستور دادگاه
به دادسرا ارسال گردد.
به موازات ادامة بررس��ي و تصويب نهايي اليحة يادشده ،انديشة حذف دادسرا
ق��وت گرفت .نهايت ًا مادة يک اين قانون مراجعة مس��تقيم به قاضي را پيشبيني
کرد که حذف دادسرا را به دنبال داشت .اختيارات و وظايف دادستان ،نيز بهعنوان
رئيس ادارة مدعيالعموم ،به رؤساي حوزههاي قضائي محول شد .متقاب ً
ال به جاي
بازپرس که مس��ؤول انجام تحقيقات مقدمات��ي بود وفق مواد  20الي  24قضات
تحقيق که زير نظر قضات دادگاهها قرار داشتند ،به وجود آمدند .1
مراجعة مستقيم به قاضي در پروندههاي کيفري همواره محل تأمل بوده است.
زيرا مفهوم اين عبارت در قوانين موضوعه ناشناخته است .اين امر (مراجعة مستقيم
به قاضي) که دليل اصلي تصويب ق.ت.د.ع.ا .نيز ميباش��د ،از نظر طراحان اين
قانون جز حذف دادسرا در بر دارندة مفهوم ديگري نميتوانست باشد.
بدين ترتيب حذف دادس��را و مآ ًال مراجعة مستقيم به قاضي هرچند در راستاي
تحقق بخش��يدن حاکميت نظام دادرس��ي اس�لامي بود ابتکار جديدي محسوب
نميش��ود .زيرا در ق.آ.د.ك .مراجعة مس��تقيم به قاضي در دادگاه خالف و جنحه
25

. 1الزم به ذکر است که دادسراي انقالب نيز با اين قانون حذف شد و فقط دادگاههاي انقالب با صالحيت مذکور
در مادة  5به حيات خود ادامه دادند.

تحوالت نظام دادرسی کيفری در پرتو قانونگذاری اسالمی-انقالبی
محمدعلی بابائی

پيشبيني شده بود .1
همچنين بر اس��اس مادة  22قانون تش��کيل دادگاهه��اي کيفري 1و 2مصوب
 1368دادگاههاي کيفري در صورت شکايت شاکي يا مدعي خصوصي به واسطة
وق��وع جرم ،همچنين در خصوص جرائم مش��هودي که جنبة عمومي داش��ت يا
جرائمي که زمينه را به تش��خيص قاضي براي جرائم عمومي فراهم مينمايد ،به
عالوه در صورت اعالم و اخبار ضابطين دادگس��تري يا اعالم جرم از سوي افراد
موثق ،مراجعة مستقيم به قاضي ،قابل پذيرش بود.
بدين ترتيب در امور کيفري مراجعة مستقيم به قاضي دادگاه ،از ابتداي سازمان
جديد دادگس��تري وجود داشته است و ش��ايد ابتکار جديدي در راستاي اسالمي
کردن نظام دادرس��ي کيفري تلقي نش��ود .البته قانون جديد مراجعة مس��تقيم به
قاضي را از حالت اختياري بودن گذشته خارج و اجباري نمود ( .)2 : 56
حذف دادسرا با اين انديشه که با نظام دادرسي اسالمي مغايرت دارد ،در عمل
قرين توفيق نبود .زيرا اعتقاد به حذف دادسرا با اين توجهات که «آنچه در اسالم
اصالت دارد محکمه و دادگاه اس��ت نه دادس��را ،اين نهاد متخذ از قوانين اروپايي
است 2 .از طرفي در اسالم بايد شهادت و اقرار نزد قاضي من بيده الحکم صورت
گيرد .پس ،اقرار و شهادت نزد دادستان و بازپرس که حق صدور حکم ندارند يک
امر غيرش��رعي اس��ت .مضاف ًا بر اينکه موجب اطاله دادرسي و تعطيل و بعضي از
مجازاتهاي شرعي شده است» )6 : 309(،در عمل نتيجة مورد انتظار را تأمين
نک��رد .زيرا قضات تحقيق ک��ه اين قانون پيشبيني کرده ب��ود ،انجام تحقيقات
بعضي از پروندهها را برعهده داشتند ،در حالي که اين قضات نيز من بيده الحکم
نبودند.
26

27

 .1طب��ق بند دوم مادة  305ق.آ.د.ك« ،.محکمه جنحه درصورت عرضحال مدعي خصوصي اقدام به رس��يدگي
مي نمود بدون اينکه ادعانامه مدعي العموم (کيفرخواس��ت دادس��تان) وجود داشته باشد» .همچنين طبق مادة
« ،209محکمه صلحيه در يکي از موارد زير ش��روع به رسيدگي ميکند1 :ـ بموجب شکايات شاکي خاص به
واس��طه ضرر و زياني که از جرم به آنان وارد آمده 2ـ بموجب اخبار کميس��رهاي نظميه و مأمورين رسمي 3ـ
در مورد جرم شهود».
 .2اظهارات معاون حقوقي وزارت دادگستري ،روزنامه کيهان ،پنجشنبه  ،1370/5/10ص . 7
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از طرفي مخالفتهايي براي حذف دادس��را وجود داش��ت .زيرا مخالفين عقيده
داش��تند كه اين نهاد يک نهاد ش��رعي بوده و همانند حسبه و احتساب است که
از طريق عثماني و اس��پانيا به کشورهاي غربي رفته است .بنا بر اين ايراد خالف
شرع بودن اين نهاد قابل پذيرش نبود (.)6 : 310
به هرح��ال عليرغم تمامي مخالفتها ،به دليل غيرش��رعي تلقي کردن نهاد
دادس��را ،اي��ن مرجع که متولي ام��ر تعقيب و تحقيقات مقدمات��ي بود ،در مراجع
عمومي و انقالب ،حذف شد.
3ـ .2ايجاد مرجع قضائی با صالحيت عام

82

بدعت ديگري که بهعنوان مطلع تصويب ق.ت.د.ع.ا .پايهگذاري شد ،ايجاد مرجع
قضائي واحد با صالحيت عام است.
اگ��ر منظ��ور از مرجع قضائي واحد ،فقط يک دادگاه عمومي باش��د که به کلية
ام��ور حقوقي ،کيفري و غيره رس��يدگي خواهد کرد ،اين برداش��ت نه با واقعيات
جامع��ه تطبيق ميکند و نه در عمل قابل تحقق اس��ت .از طرفي مراجع ديگري
ني��ز از قبيل دادگاههاي نظامي ،ويژة روحانيت ،ديوان عدالت اداري  ....در جامعه
وجود دارند.
اگر منظور از عبارت «صالحيت عام» مفهوم عرفي و لغوي آن باش��د ،در اين
صورت بايد صالحيتهاي ذاتي ،محلي و ش��خصي و نسبي که در قوانين به آن
اش��اره شده اس��ت ،از بين برود .در حالي که قانون مورد نظر اين صالحيتها را
1
شناسايي کرده است.
بدين ترتيب عبارت فوق ،عليرغم داش��تن پش��توانة انديشة اسالمي ،هيچ كار
بزرگي در راستاي اسالمي کردن نظام دادرسي نكرد.
ايجاد دادگاههايي با صالحيت عام که به تمام امور کيفري و حقوقي و حس��بي
رس��يدگي نمايد ،به دليل لزوم تخصص در اين امور با وجود اين که مخالفاني را
نيز داشت ،به اميد اين که قضات درگذر زمان تجربه الزم را در همة امور کسب
28

 .1مادة  5قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقالب ،صالحيت ذاتي دادگاه انقالب در رسيدگي به جرائم خاص
را مطرح کرده است و مادة  4نيز صالحيت محلي را بهطور ضمني مورد توجه قرار داده است.

تحوالت نظام دادرسی کيفری در پرتو قانونگذاری اسالمی-انقالبی
محمدعلی بابائی

خواهند کرد ،محقق شد.
3ـ .3تجوي�ز رس�يدگی به ش�يوۀ تع�دد قاضی و ام�کان تجديدنظ�ر در رأی
قاضی

عليرغم اينکه اين قانون داعية اسالمي کردن دادرسي را داشت ،از جهت اجراي
شيوة رسيدگي به طريق وحدت قاضي و قطعي بودن رأي قاضي شرع نيز توفيق
نداش��ت ( .)12 : 5زيرا طبق مادة  20اين قانون دادگاههايي در مراکز اس��تانها
با عنوان دادگاههاي تجديدنظر اس��تان پيشبيني شده بود که او ًال به شيوة تعدد
قاضي رس��يدگي ميکردند و ثاني ًا مرجع تجديدنظ��ر از آراء دادگاههاي عمومي و
انقالب مستقر در استان بودند .مواد متعددي از اين قانون نيز به موارد ،مهلتها،
جهات تجديدنظر اختصاص داده شده بود.
بدي��ن ترتيب قانون فوق که يک قانون انقالبي از جهت ايجاد تحول در نظام
دادرس��ي تلقي ميش��د ،از جهات مختلف در پياده کردن نظام دادرسي اسالمي
ناکام ماند و به دليل مش��کالتي که در عمل به وجود آمد ،نهايت ًا نظام دادرس��ي
کيفري به حالت قبل از سال  1373بازگشت.

.4دورۀ سوم :بازانديشی در معيارهای اسالمی کردن نظام دادرسی

اين دوره بازگش��ت نظام قضائي کيفري ايران به دوران قبل از اصالحات س��ال
 1373است که با تصويب ق.ا.د .شروع و تاکنون ادامه دارد.
هرچند ق.ت.د.ع.ا .در چهارچوب برداشتي از مقررات شرعي تدوين شده بود ،به
اهداف مورد نظر از قبيل سرعت در رسيدگيها و کاهش تراکم کار محاکم و در
عين حال اجرائي کردن مجازاتهاي ش��رعي نائل نشد .در عين حال با توجه به
سيستم وحدت قاضي در دادگاههاي عمومي و انقالب ،اشتباه به حد وفور در آراء
و تصميمات قضائ��ي راه يافت ،بهطوري که در عمل پروندهها با تطويل در روند
دادرس��ي مواجه بودند . 1لذا دولت مستعجل قانون ياد شده در كمتر از ده سال به
29

 .1ر.ک :.خامس��ي نيا ،سيدمحمدرضا؛ مطالعه اختيارات قضات دادسرا در دادرسيهاي کيفري؛ پاياننامه کارشناسي
ارشد ،دانشگاه امام صادق (ع) ،ص .1382 ،21
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پايان رس��يد و مجدداً نهادي که با استدالل خالف شرع بودن حذف شده بود ،با
ق.ا.د .احياء گرديد .1
آنچه در قانون فوقاالشعار از جهت دادرسي کيفري اسالمي مورد توجه است،
احياء نه��اد تعقيب و اعطاي اختيارات و وظايف مرب��وط به تحقيقات مقدماتي و
تعقيب جرائم به اين نهاد ميباش��د ( .)7 : 12قانونگذار در اين قانون به ايراداتي
که درخصوص اقرار نزد غير قاضي صادرکنندة حكم يا اس��تماع شهادت شهود از
طرف غيرحاکم وجود داش��ت ،توجهي ننمود و مقتضيات اجتماعي را به ايراداتي
که قابل پاس��خ دادن هم بودند ،ترجيح داد .همچنين در اين قانون مرجع بدوي
در جرائم مهمتر با شيوة تعدد قاضي تشکيل و تصميمگيري مينمايد . 2همچنين
عليرغ��م اينکه موارد تجديدنظرخواهي محدود گرديد ،3ولي کماکان رأي قاضي
از جهات مختلف قابل تعرض است.
بدين ترتيب با تصويب اين قانون ،نظام دادرس��ي قبل از س��ال  1373مجدداً
احياء ش��د و نظام دادس��را به دليل اقتضائات اجتماعي و به دليل عدم تعارض با
نظام دادرس��ي اسالمي ،در نظام قضائي کشورمان ،جايگاه ويژهاي پيدا کرد .اين
امر را بايد نوعي بازانديشي در معيارهاي نظام دادرسي اسالمي ،تلقي کرد.
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پس از پيروزي انقالب اس�لامي ،انديشة اسالمي کردن نظام دادرسي با فراز و
نش��يبهايي همراه بوده اس��ت .آثار اين تفکر را ميتوان در قانون اصالح موادي
از قانون آيين دادرس��ي کيفري  1361مالحظه کرد و اوج آن را بايد در تحوالت
 .1بررس�ي عمل طوالني شدن رس�يدگي پروندهها در محاکم قضائي ،روزنامة ايران ،سال هفتم ،يکشنبه  12مرداد
.1380
 .2در اي��ن قانون دادگاه کيفري اس��تان بهعنوان يک مرجع رس��يدگي بدوي به جرائم��ي که مجازات قانوني آن
قصاص نفس و عضو ،اعدام ،رجم ،صلب و حبس ابد بود و همچنين در جرائم مطبوعاتي و سياسي ،تلقي شد
که متش��کل از س��ه نفر قاضي اس��ت  .اين تعدد در جرائمي که داراي مجازات قصاص نفس ،اعدام ،رجم يا
صلب يا حبس ابد باشد به  5نفر افزايش مي يابد (ر.ک :.تبصرة  1مادة .)20
 .3ب��ا توج��ه به ماده  39قانون اصالح موادي از قانون تش��کيل دادگاههاي عمومي انقالب مصوب  ،1381موارد
تجديدنظر مذکور در مواد  235و  268ق.آ.د.ا.ك .صريح ًا نسخ شد.

تحوالت نظام دادرسی کيفری در پرتو قانونگذاری اسالمی-انقالبی
محمدعلی بابائی

بنيادي ق.ت.د.ع.ا .دانس��ت .عليرغم اين اقدامات ،نهايت�� ًا قانونگذار با الهام از
قوانين قبل از انقالب بهرغم انديش��ة اسالمي کردن نظام دادرسي کيفري ،عم ً
ال
به پذيرش نظام دادرس��ي متداول امروزی که اغلب در کش��ورهاي غربي ریشه
دارد ،روي آورده اس��ت .همانگونه که در گذش��ته جاي پاي تش��کيالت قضائي
اروپاي��ي به نظام دادرس��ي ايران باز ش��د و غربي کردن نظام قضائي آغاز ش��د
( ،)5 :464در برههاي از زمان مجدداً انديش��ة حاکميت نظام دادرس��ي اس�لامي
با هدف حذف نمادهاي نظام قضائي غربي به اوج خود رس��يد و نهايت ًا به ش��يوة
مسالمتآميزي بين اين دو نظام ارتباط برقرار شد.
در حال حاضر با توجه به مقتضيات جامعه و پيچيدگي مس��ائل قضائي چارهاي
ج��ز پيدا ک��ردن راهحل منطقي براي ارتقاي نظام قضائي نيس��ت .ش��يوهاي که
قانونگذار در سال  1381با احياء دادسراها در پيش گرفت.
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