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چکيده

انقالب اسالمي ایران به دلیل تفكر حاكم بر آن ، تغییر و تحول در تمامي ابعاد حاكمیتي كشور 
را ایج��اب مي ك��رد به طوري كه قوة قضائیه و نظام قضائي نیز از این تحول و دگرگوني بیرون 
نماند. مالحظة قوانین متعدد در طول س��ه دهه عمر انقالب اس��المي نشان مي  دهد كه تحول 
نظام قضائي با هدف اس��المي كردن آن ، فراز و نشیب هایي داشته است. تغییرات ساختاري در 
راس��تاي نیل به این هدف در بعضي از قوانین جلوه هاي خاصي پیدا كرده اس��ت. اما در نهایت 
قانون گذار جمهوري اس��المي ایران به حفظ نهادها و ش��یوة دادرس��ي كیفري غیرمعارض با 
موازین شرعي متمایل شده است. در این مقاله انعكاس اندیشه هاي قانون گذار براي هماهنگ 

كردن نظام قضائي با موازین اسالمي بررسي شده است.  
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مقدمه

بررس��ي سیر تحوالت نظام حقوقي كش��ورهاي مختلف  نشان دهندة این واقعیت 
اس��ت كه هر یك از كشورها از شیوة دادرس��ي و ساختار قضائي خاصي برخوردار 
اند اما به  رغم وجود اختالف در قواعد و اصول و تشكیالت ، مشتركاتي وجود دارد 
كه آنها را در نظام هاي حقوقي ش��ناخته ش��دة جهان قرار مي دهد. نظام هاي مهم 
در زمینة دادرس��ي هاي كیفري عبارت اند از: نظام اتهامي ، نظام تفتیش��ي و نظام 
مختلط. نظام دادرسي اس��المي به عنوان یك نظام حقوقي متداول در كشورهاي 
اس��المي كم تر مورد توجه قرار گرفته اس��ت. این نظام هرچند از حیث بعضي از 
قواعد و اصول دادرس��ي مشابهت هایي با نظام اتهامي دارد ، نمي توان ادعا كرد كه 
نظام دادرسي اس��المي از قوانین و مقررات كشورهاي تابع نظام اتهامي سرمشق 
گرفته است )13: 21(، بلكه نظام دادرسي اسالمي عالوه بر استقالل و قائم به ذات 

بودن ، نقش مهمي در تكامل نظام هاي دادرسي دیگر داشته است )27 :20(.
تش��ابه مقررات اس��الم با نظام هاي دیگر در برابر تفاوت هاي آنها بسیار ناچیز 
اس��ت. این امر نش��ان مي دهد كه اس��الم از نظام هاي دیگر متأثر نشده است. از 
طرف��ي برخورد فقها در مواجهه با نظام هاي دیگر ی��ك برخورد و مواجهة منفي 
بوده اس��ت. عاداتي كه فقها از كش��ورهاي تابع بعضي از نظام هاي حقوقي نظیر 
حقوق رم پذیرفته اند ، در مواردي دیده مي ش��ود كه تناقضي با نصوص و مبادي 
اصولي اس��الم ندارد ، لذا در قانون گذاري كش��ورهاي اسالمي راه یافته است. به 
هرح��ال این عادات مختص مردم خاص نبوده ، بلكه عادات متداول بین اعراب و 
دیگر مردم بوده اند. بدین ترتیب همان گونه كه اسالم بعضي از عادات بیگانگان 
را پذیرفته و آثاري از خود در تمدن هاي جدید بر جاي گذاشته ، نظام هاي حقوقي 
دیگر بعضًا در كش��ورهاي اسالمي آثار این چنیني بر جاي گذاشته اند. نتیجه اي 
كه گرفته مي ش��ود این است كه نظام حقوقي اسالم چه در بعد قوانین ماهوي و 

چه در بعد قوانین شكلي و نظام دادرسي مستقل است )247 : 8(. 
در نظام دادرس��ي اسالمي ، رس��یدگي به جرائم و اعمال مجازات ها از وظایف 
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خاص حكومت اس��المي و مختص انبیاء و اولیاء اس��ت. هیچ كس رأسًا و به طور 
مس��تقل شایس��تگي احراز این منصب را ندارد و نمي تواند متصدي امر قضا شود. 

بنا بر این منصب قضا  منصبي انتصابي است )128 : 11(.  
از نظر اس��الم اش��تغال به امر قضا ، عالوه بر منصوب بودن ، شرایط متعددي از 
قبیل عدالت، علم به احكام ، قدرت و توانایي قضاوت دارد كه همگي در راس��تاي 
احقاق حق و اجراي عدالت است. عمده ترین خصوصیات قاضي از نظر اسالم در 
نامة حضرت علي )ع( خطاب به مالك اش��تر دیده مي ش��ود كه فرمودند: »براي 
داوري می��ان مردم بهترین ك��س را انتخاب كن كه كارها بر او س��خت نیاید و 
اصح��اب دع��وا رأي خود را بر او تحمیل نكنند و چون به خطاي خود آگاه ش��ود  
بازگردد نه آنكه به اشتباه خود اصرار ورزد. طمعكار نباشد تا برای رسیدن به حق 
به اندك ش��ناخت بسنده نكند و در شبهات از همه بیشتر درنگ نماید. محبت را 
بیش از همه به كار برد و از رفت و آمد اصحاب دعوا به س��توه نیاید و در كش��ف 
حقیقت ش��كیباتر باش��د و چون حكم روشن شد در صدور حكم قاطع تر باشد. آن 
كس كه ستودن وي او را از خود بیخود نكند و خوشامدگویي او را منقلب نسازد ، 

اینان اندكند....« )7 : 14(.
اهمیت قضاوت در اسالم تا حدي است كه قاضي اگر به دلیل اشتباه یا جهالت 
حكمي صادر نماید در پیش��گاه خداوند مس��ؤول است و به همین جهت علي رغم 
اینكه قضاوت در اسالم از واجبات محسوب مي شود ، ولي مسؤولیت خطیر قاضي ، 
فقها را كم تر به س��وي قضاوت كش��انده اس��ت. حتي امام ص��ادق )ع( در قبول 

مسؤولیت قضا همواره تأكید بر احتیاط مي نمودند )7 : 17(. 
ب��ه هرحال قواعد دادرس��ي كیف��ري در نظام اس��المي هرچند ممكن اس��ت  
مشابهت هایي با قواعد نظام هاي شناخته شدة دادرسي به ویژه نظام دادرسي اتهامي 
داش��ته باش��د ، ولي با آنها تفاوت هاي اساسي دارند . لذا كاماًل منطبق با روش هاي 

دادرسي تفتیشي ، اتهامي و مختلط نبوده و مقتبس از آنها نیست )61 : 1(. 
در نظام دادرس��ي اس��المي مي توان ویژگي هایي را به عنوان وجه ممیزة آیین 

تحوالت نظام دادرسی کيفری در پرتو قانون گذاری اسالمی -انقالبی 

محمدعلی بابائی
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دادرس��ي كیفري اس��المي مطرح كرد. اما از آنجا كه بررسي تمام اصول و قواعد 
دادرس��ي كیفري اسالم مستلزم نوش��تن كتب و مقاالت متعددي است و در این 

مقال نمي گنجد ، صرفًا به بعضي از این قواعد دادرسي اسالمي اشاره مي شود: 
1. در نظام دادرس��ي اسالمي قاضي اس��تقالل دارد و استقالل قضائي فراتر از 

مجرد تقسیم كار است؛
2. در نظام قضائي اس��الم اصواًل محاكم به صورت علني رسیدگي مي نمایند ، 
لذا هركس مي تواند در جلس��ة محاكمه حضور یافته حتي در صورت مواجه شدن 

با اشتباه قاضي ، به وي تذكر دهد )264 :  18(؛
3. در سیس��تم قضائي اسالم چون هركس مي تواند به قاضي دست رسي داشته 
باش��د ، طرح دعوا و انجام دفاعیات به صورت شفاهي ، حضوري و اختصاري است 

)268 : 18(؛
4. اله��ي ب��ودن منصب قضا از ویژگي هاي منحصربه فرد نظام قضائي اس��الم 

است؛
5. حكم قاضي به دلیل صدور آن از س��وي فرِد داراي تمام ش��رایط عدالت و 
اجتهاد ، قابل نقض نیس��ت. چنانكه خود حاكم نیز نمي تواند جز در صورت احراز 

عدم عدالت یا عالم نبودن ، آن را نقض نماید )265 : 19(؛
6. در نظام قضائي اس��الم ، قاضي باید در مكاني استقرار یابد كه دست رسي به 
وي براي همگان میس��ر باش��د . بنا بر این اصل مراجعة مستقیم به قاضي بدون 
هیچ گونه مانعي امكان پذیر است. همچنین تفكیكي بین مرحلة تحقیق از مرحلة 

دادرسي دادگاه وجود ندارد )164 : 11(. 
در كش��ور ما از زمان اس��تقرار دین اسالم تا مش��روطیت ، فقه جزائي اسالم به 
وسیلة علماء فقه تدریس مي شد و از انقالب مشروطیت با تصویب ق.آ.د.ك. وجود 
محاكم ش��رع در كنار محاكم عرفي پیش بیني شد و براي مدتي نیز نظام قضائي 

شرعي اجرا شد ، لكن به مرور ایام محاكم شرع عماًل تعطیل شدند )133 : 11(.
بع��د از پی��روزي انقالب اس��المي در س��ال 1357 تحوالت نظام دادرس��ي و 
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تشكیالت قضائي با هدف هماهنگ كردن آن با قضاي اسالمي آغاز شد.  بررسي 
این روي كرد كه با فراز و نش��یب هایي همراه بوده است موضوع این مقاله است. 
الزم به ذكر است كه بررسي این روي كرد در مراجع اختصاصي كه بحث مفصل 

و علي حده اي را مي طلبد ، مدنظر نخواهد بود.

1. انديشه های بنيادين تغيري نظام قضائی

هدف هر انقالبي معمواًلاز بین بردن نظام سابق و بنیان گذاري نظام جدید است. 
آنچه در س��ال 1357 در ای��ران اتفاق افتاد ، انقالبي در تمام ش��ؤون اجتماعي و 
حاكمیتي بود به طوري كه دگرگوني در تمامي ابعاد نظام س��ابق از جمله دستگاه 
قضائي را به دنبال داش��ت. بنا بر این انتظار مي رفت كه دس��تگاه قضائي جدید از 
شكل و محتواي نظام قضائي قبل از انقالب ، برخوردار نباشد. چرا كه انقالبي كه 
مدعي حاكمیت همه جانبة اسالم است ، نمي تواند نسبت به اسالمي كردن دستگاه 
قضائي بي تفاوت باش��د. اگر بعضًا در خصوص ابع��اد مختلف حكومت ، بین فقها 
اختالف عقیده و استنباط وجود دارد حداقل در مورد احكام قضا و قواعد دادرسي 

این اختالفات بسیار ناچیز است. 
امام خمیني )ره( كه در دیدار با وكالي دادگستري از شرعي كردن دادگستري 
سخن به میان آورده بود، در دیدار با كاركنان وزارت دادگستري در خرداد 1358 
تأكید نمودند كه »فرهنگ دادگس��تري ما طاغوتي است و باید از ریشه بنا شود. 
نهادهاي جمهوري اسالمي باید اسالمي باشند كه مهم تر از همه قضاء و قضاوت 

است كه باید مبتني بر موازین اسالمي باشند« ) 228 :6(.
اعتقاد به طاغوتي و غیراس��المي بودن نظام قضائي س��ابق  ضرورِت تحوالت 

بنیادین در دستگاه قضائي با روي كرد اسالمي كردن آن را ایجاب مي كرد.
این تحوالت بنیادي در قالب سه دورة تاریخي قابل بررسي است:

دورة اول: تحوالت سال هاي 1357 تا 1373؛
دورة دوم: تحوالت سال هاي 1373 تا 1381؛

تحوالت نظام دادرسی کيفری در پرتو قانون گذاری اسالمی -انقالبی 

محمدعلی بابائی
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دورة سوم: تحوالت بعد از سال 1381.

2. دورۀ اول : دورۀ رشوع اصالحات 

ای��ن دوره ب��ا روي كار آمدن دولت موقت ش��روع و تا قب��ل از تصویب و اجراي 
ق.ت.د.ع.ا. ادامه مي یابد. تحوالت قانون گذاري با توجه به فضاي قبل از انقالب 
از ابعاد مختلف قابل توجه است. اندیشه هاي حاكم بر نظام قضا و دادرسي كیفري 

اسالمي متأثر از فضاي جدید جامعه تحوالت شگرفي در پي داشت.  
2ـ1. تصفيۀ دادگستری ـ تبلور اولين اندیشه های قضای اسالمی 

در طول قریب به یك سال بعد از پیروزي انقالب اسالمي ، جریان امور كشور نظام 
خاصي نداش��ت. در این یك س��ال علي رغم اینكه پیش نویس قانون اساسي تهیه 
ش��ده بود، هنوز تشریفات الزم را براي تصویب سپري نكرده بود. بنا بر این نظام 
قضائي كشور جلوة خاصي  از تحول در نظام دادرسي را نشان نمي داد ، بلكه همان 

نظام دادرسي سابق ، تحت مدیریت دولت موقت ، به حیات خود ادامه مي داد.  
از آنجا كه اندیشة اسالمي كردن نظام دادرسي از محورهاي مورد تأكید انقالب 
بود و قضات س��ابق بعضًا ش��رایط ش��رعي قضاوت را براي تصدي این منصب 
نداش��تند ، نخستین اقدام انقالبي با هدف اس��المي كردن دستگاه قضا ، تصفیه و 

پاكسازي دادگستري از وجود قضات غیرصالح بود. 
در اولین هفته پس از پیروزي انقالب اس��المي ، كمیتة انقالب در دادگس��تري 
تشكیل شد. این كمیته متشكل از سه قاضي بود كه وظیفة رسیدگي به شكایات 
مردم از مس��ؤوالن و متصدیان سابق دادگس��تري را بر عهده داشت1. از هفدهم 
اس��فند 1357 كه الیحة قانوني اصالح سازمان دادگستري و استخدام قضات به 
تصویب شوراي انقالب رسید، هیأتي مركب از پنج نفر قاضي كه سه نفر آن عضو 
اصلي و دو نفر عضو علي البدل محسوب مي شدند ، براي تصفیة سازمان اداري و 
قضائي دادگستري براي مدت شش ماه ، شروع به فعالیت كرد. این هیأت كه بعداً 

1. روزنامه كیهان ، دوشنبه 30 بهمن 1357. 
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به »هیئت تصفیه دادگس��تري« مشهور شد ، انحالل دادگاه ها و مراجع قضائي و 
ادارات زائد دادگس��تري و تش��كیل مجدد آنها را بر عهده داشت. همچنین هیأت 
یادش��ده مي توانست قضاتي را كه به دلیل ش��رایط خاص فاقد صالحیت خدمت 
در دادگس��تري بودند ، از طریق س��لب صالحیت قضائي ، انفصال موقت یا دائم از 
خدمت دادگستري بركنار نماید. وزیر دادگستري نیز مي توانست پس از جلب نظر 
هیأت مزبور ، نس��بت به ترفیع رتبه و مقام قضات و دعوت از مجتهدان و قضات 
بازنشسته براي احراز سمت قضا ، اقدام نماید12. زیرا همان گونه كه در مقدمه بحث 
شد ، تصدي مقام قضا وظیفة امام یا نائب امام است و در زمان غیبت امام معصوم 
)ع( ، باید فقیه جامع الش��رایط این وظیفه را بر عهده بگیرد. اگر فقیه عادلي وجود 
نداش��ته باشد ، هركس كه خود را شایستة این منصب مي داند و خصوصیات الزم 

را دارا ست ، مي تواند بین مردم قضاوت كند )81 : 1(.
اختیارات هیأت مزبور بس��یار گسترده بود و تقریبًا در تمام امور و شؤون مربوط 
به دستگاه قضا صاحب اختیار بود. دیوان عالي كشور كه از شمول الیحة قانوني 
فوق االش��اره مس��تثني ش��ده بود به موجب الیحة قانوني »انحالل دیوان عالي 
كش��ور و دادس��راي آن و دادگاههاي انتظامي وتجدیدنظر« مصوب 23 اس��فند 
1357 از تاریخ 25 اس��فند همان سال منحل شد و مقرر گردید كه سازمان جدید 
ظرف س��ي روز تشكیل شود23. دیوان عالي كشور با هیأت و تركیب جدید در 15 
فروردین 1358 گش��ایش یافت و بعضي از قضات بازنشس��تة دیوان عالي كشور 
مجدداً دعوت به كار ش��دند. س��پس به موجب الیحة استخدام قضات مصوب 12 
آبان 1358 كمیس��یون ها و هیأت هاي مذكور در الیحة قانوني اصالح س��ازمان 
دادگس��تري مصوب اسفند 1357 و كمیس��یون مذكور در الیحه قانوني انحالل 
دیوان عالي كشور مصوب 23 اسفند 1358 منحل و اختیارات آنها به دادگاه عالي 

.4

انتظامي قضات محول شد3
1. مجموعه قوانین سال 1357 . 

2. مجموعه قوانین سال 1358 ، ص 121 .
3. مجموعه قوانین سال 1358 ، ص 225.

تحوالت نظام دادرسی کيفری در پرتو قانون گذاری اسالمی -انقالبی 

محمدعلی بابائی
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بدین ترتیب اولین اقدام انقالبي در راس��تاي اس��المي ك��ردن نظام قضائي با 
تصفیه و پاكس��ازي دادگس��تري از قضات غیرصالح تحت مدیریت دولت موقت 
ش��روع شد تا شاید زمینة  اس��تخدام و به كارگیري قضات مورد نظر شرع فراهم 

گردد.
2ـ2. تصویـب الیحـۀ قانونی تشـکيل دادگاه هـای عمومی شـورای انقالب 

درآرزوی نيل به نظام دادرسی اسالمی
اندیش��ة هماهنگ كردن قوانین پس از انقالب با معیارهاي شرعي ، همواره وجود 
داشت. قانون راجع به مجازات اسالمي مصوب 61/7/21  ، قانون حدود و قصاص 
مصوب 61/6/3  ، قانون دیات مصوب 61/9/24 و باالخره قانون تعزیرات مصوب 
62/5/18 تغییرات بنیادي در قوانین جزائي ماهوي به وجود آوردند. اما در خصوص 
آیین دادرس��ي و سازمان قضائي ، گام نخست در س��ال 1358 با تصویب الیحة 
قانوني تش��كیل دادگاههاي عمومي شوراي انقالب برداشته شد. بنا بر این اولین 
اقدام رس��مي در زمینة تش��كیالت قضائي و نظام دادرس��ي را باید در این قانون 
جست وجو كرد. قانون یادشده در فضایي تصویب شد كه هنوز تقسیم بندي جرائم 
ب��ه خالف ، جنحه و جنایت از نظر قانون گذار معتبر بود. این قانون مراجع قضائي 
س��ابق از قبیل دادگاه هاي جنائي ، استان ، دیوان كیفر ، شوراي داوري و دادسراي 
اس��تان را منحل كرد و وظایف دادسراي اس��تان و دیوان كیفري را به دادسراي 
شهرستان محول نمود. جرائم نظامیان كه خارج از چهارچوب جرائم خاص نظامي 
بود ، از صالحیت محاكم نظامي خارج و به مراجع قضائي عمومي واگذار ش��د. با 
عطف به ماسبق شدن این قانون ، پرونده هایي كه در دادگاه هاي جنحه ، استان و 

دیوان عالي جنائي بود به دادگاه هاي عمومي جزائي محول شد. 
از بُعد انطباق نظام دادرسي پیش بیني شده در این قانون با نظام دادرسي اسالمي 

دو نكته قابل توجه است: 
1. پایبندي به شيوة تعدد قاضي 

در نظام دادرس��ي اسالمي ، قاضي واحد به پرونده رسیدگي مي كند. هرچند علماء 
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و روحانیون نیز مي توانند در محاكمات ش��ركت كنند ، قاضي بدون تبعیت از نظر 
آنها مستقاًل حكم صادر نموده و اجرا مي نماید )82 :1(. 

در الیحة قانوني تش��كیل دادگاه هاي عمومي مص��وب 1358 ، علي رغم اعتقاد بر 
اسالمي كردن نظام دادرسي ، هنوز پاي بندي به شیوة تعدد قاضي  دیده مي شود. در این 
قانون دادگاه ها با تعدد قاضي اداره مي شدند كه مركب از یك رئیس و دو نفر مستشار 
بود. در مواردي كه شعب دادگاه با كمبود قاضي مواجه بودند ، دو نفر قاضي جلسه را 
تشكیل مي دادند. چنانچه در فرض اخیر بین قضات اختالف نظر به وجود مي آمد ، یكي 

از قضات شعب دیگر ، ضمیمه مي شد و نظر اكثریت مناط اعتبار بود15. 
رس��یدگي به امور جنائي در دادگاه هاي جزائي مراكز اس��تان به عمل مي آمد و 
مقرر گردید یك یا چند ش��عبه از دادگاه هاي مذكور از طرف وزارت دادگس��تري 
براي رس��یدگي به این امور اختصاص داده  ش��ود. در هر مورد كه مجازات قانوني 

 6

جرم اعدام یا حبس دائم بود ، دادگاه باید با پنج نفر عضو تشكیل مي شد.2
رسیدگي به جرائم جنحه و جنائي تابع تشریفات مقرر براي هر یك از آنها بود. 
اما رس��یدگي به جرائم جنائي كه مجازات قانوني آنه��ا كم تر از حبس دائم بود73 ، 

8

تابع تشریفات مقرر براي رسیدگي هاي جنحه اي بود.4
بدین ترتیب مالحظه مي شود كه قانون گذار هنوز در مرحلة گذار به سر مي برد 

و آیین دادرسي منسجم و هماهنگ با مقررات شرعي ندارد.
2. بي توجهي به قاعدة قطعي بودن احکام

در مباحث مقدماتي اشاره شد كه غیرقابل نقض و غیرقابل تجدیدنظر بودن احكام 
قاضي ش��رع از ویژگي هاي اصلي نظام دادرس��ي اسالمي است. علي رغم اینكه در 
  .)3:75( 5

الیحة قانوني موردنظر ، رسیدگي هاي دادگاه یك درجه اي اعالم شده بود9

1. مادة 3 الیحة قانوني تشكیل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 شوراي انقالب.
2. مادة 7 الیحه قانوني مزبور. 

3. مادة 12 الیحه قانوني مزبور. 
4. تبصرة 2 مادة 7 الیحه قانوني مزبور. 

5. آشوري، محمد؛ آیين دادرسي كيفري ؛ جلد اول ، سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انساني دانشگاهها )سمت( ، 
چاپ دهم ، 1384 ، ص 75 .

تحوالت نظام دادرسی کيفری در پرتو قانون گذاری اسالمی -انقالبی 

محمدعلی بابائی
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اما طبق مادة 18 الیحة قانوني یادش��ده اصل بر قابل تجدیدنظر بودن احكام بود 
و فقط احكام كیفري دادگاه هاي صلح در موارد زیر قطعي محس��وب مي شد: 1.  در 
ام��ور خالفي 2. در امور جنحه در مواردي كه كیفر موضوع حكم بیش از 50/000 

ریال جزاي نقدي نباشد.
تجدیدنظر از احكام و قرارهاي قابل تجدیدنظر دادگاه هاي صلح حس��ب مورد 
راجع به دادگاه هاي جزائي بود و آرائي كه در مقام تجدیدنظر صادرمي شد غیرقابل 

فرجام بود110.
از این منظر نیز مالحظه مي شود كه قانون گذار هنوز نتوانسته است اندیشه هاي 

حاكمیت نظام قضائي اسالم را بدون دغدغه ، اجرا نماید. 
2ـ3. قانون اساسی منشور تحوالت نظام قضائی

تصویب قانون اساس��ي را باید مهم ترین گام در شكل گیري نظام قضائي دانست. 
این قانون پس از تصویب مجلس خبرگان قانون اساس��ي در یازدهم و دوازدهم 
آذر م��اه 1358 به تصویب نهایي ملت رس��ید. مس��ألة قضا در قانون اساس��ي از 
اهمیت خاصي برخوردار بود. به طوري كه تصریح ش��د، »مسئلة قضا در رابطه با 
پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسالمي ، به منظور پیش گیري از انحرافات 
موضعي در درون امت اسالمي امري است حیاتي ، از این رو ایجاد سیستم قضائي 
بر پایه عدل اس��المي و متش��كل از قضات عادل و آش��نا به ضوابط دقیق دیني 
پیش بیني شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادي و دقت در مكتبي بودن 
آن الزم اس��ت به دور از هر نوع رابطه و مناس��بات ناسالم باشد )واذا حكمتم بین 

الناس ان تحكموا بالعدل(«211. 
صرف نظر از تغییرات سطحي در سال اول پس از انقالب اسالمي ، تصویب این 
قانون را مي توان نقطة عطفي در آغاز تحول نظام قضائي پس از انقالب دانست. 
زیرا اندیش��ة انقالب را در رابطه با نظام قضائي تبیین وتا به امروز قواعد و اصول 

این نظام را تشكیل مي دهد. 
1. مادة 2 الیحة قانوني تشكیل دادگاههاي عمومي 1358 مصوب شوراي انقالب. 

2. مقدمة قانون اساسي.
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قانون اساس��ي تحت تأثیر خاطرات تلخ رژیم گذش��ته كه قوة قضائیه را در حد 
یك وزارت خانه و تحت مدیریت وزیر دادگس��تري مح��دود كرده بود ، به منظور 
جلوگی��ري از دخالت هاي ن��ارواي قواي دیگر ، اصولي را تدوین كرده اس��ت كه 
اس��تقالل ای��ن قوه و حفظ و حراس��ت از حقوق مردم را به نح��و قابل اطمیناني  

تضمین مي نماید )16(.
تأكید بر استقالل قواي سه گانه در اصل 28 م.ق.ا.م. نیز مورد توجه قرار گرفته 
ب��ود ، ول��ي در ق.ا. عالوه بر تأكی��د فوق ، روش جدیدي براي مدیریت دس��تگاه 
قضائي  طراحي ش��ده اس��ت كه از دخالت قوة مجریه در قوة قضائیه  جلوگیري 

مي نماید )237 :6(.
یكي از بخش هایي كه به طور جدي در آیین دادرس��ي اس��المي مطرح است ، 
استقالل قضائي است. بحث در استقالل قوة قضائیه از سه زاویه مطرح مي شود: 
گاهي گفته مي شود به صورت منطقي و طبیعي قوة قضائیه مستقل از قواي دیگر 
است. زماني ادعا مي شود از لحاظ اعتباري قوة قضائیه مستقل است و گاهي گفته 
مي شود قضاوت در اسالم از شؤون حكومت است. قاضي همان حاكم است ، ولي 

تقسیم كار مي تواند منصب قضا را به شخص دیگر واگذارد )29 : 11(.  
بدین ترتیب متأثر از جایگاه قضا در اسالم ، ضمن تأكید بر استقالل قوة قضائیه ، 
به منظور انجام مس��ؤولیت هاي این قوه ، شوراي عالي قضائي تشكیل گردید كه 
باالترین مقام این قوه محسوب مي شد )اصل 157 ق.ا. مصوب 1357(. این شورا 
متشكل از پنج عضو بود: رئیس دیوان عالي كشور ، دادستان كل كشور و سه نفر 
قاضي مجتهد و عادل به انتخاب قضات كشور )اصل 158 ق.ا. مصوب 1358(.

این قانون اس��تخدام قضات عادل و شایس��ته كه واجد شرایط شرعي قضاوت 
باشند ، را به عهدة شوراي عالي قضائي گذاشته بود. همچنین این قانون به علني 
بودن محاكمات كه از خصوصیات دادرسي هاي اسالمي است در اصل 165 تأكید 

نموده بود.
بدی��ن ترتیب با تصویب این قانون اساس��ي ترین گام در جهت پایه ریزي نظام 

تحوالت نظام دادرسی کيفری در پرتو قانون گذاری اسالمی -انقالبی 

محمدعلی بابائی
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قضائي مبتني بر قواعد دادرسي اسالمي برداشته شد.
2ـ4. قانون اصالح موادی از قانون آیين دادرسی كيفری 1361ـ  تبلور ابعادی 

از  اندیشه های قضای اسالمی
عمل كرد دادگاه هاي عمومي بعد از انقالب تا س��ال 1361 بسیار كمرنگ بود. در 
این س��ال ها قضاوت كیفري عمدتًا رسیدگي به آن دسته از جرائمي بود كه علیه 
موجودیت و ش��كل گیري نظام جمهوري اس��المي ارتكاب مي یافت. بي اعتمادي 
به مراجع قضائي عمومي كه عمدتًا با س��ازمان و مأمورین س��ابق اداره مي شد و 
صالحیت گس��تردة دادگاه هاي انقالب باعث ش��ده بود كه در این میان نقش و 
عمل كرد دادگاه هاي كیفري عمومي قابل توجه نباش��د. با گذش��ت س��ه سال از 
انق��الب مهم ترین تحول در عرص��ه دادگاه هاي كیفري عمومي به موجب قانون 
اص��الح موادي از قانون آیین دادرس��ي كیفري مصوب ش��هریور 1361 صورت 

گرفت.
ای��ن قانون با توجه ب��ه تقس��یم بندي مجازات ها به حدود ، قص��اص ، دیات و 
تعزی��رات ، دادگاه ه��اي كیفري 1 و 2 را ب��ه وجود آورد. هرچند قانون تش��كیل 
دادگاههاي كیفري 1 و 2 و ش��عب دیوان عالي كش��ور در سال 1368 به تصویب 
رس��ید، با قانون اصالح موادي از قانون آیین دادرسي كیفري در سال 1361 این 
دادگاه ه��ا موجودیت پیدا كردند. قانون یادش��ده دقیقًا ابعادي را كه الیحة قانوني 
تش��كیل دادگاه هاي عمومي 1358 به دیدة تردید نگریس��ته بود ، منطبق بر نظام 

دادرسي اسالمي دانست. 
1. قاطعيت در دادرسي به شيوة وحدت قاضي    

قان��ون یادش��ده ادارة دادگاه ه��اي كیفري 1 و 2 را با ش��یوة وحدت قاضي كه از 
مشخصه هاي نظام دادرسي اسالمي است پیش بیني كرد. 

طبق مادة 195 این قانون، دادگاه كیفري یك تشكیل مي شود از یك نفر رئیس 
ی��ا عضو علي البدل و یك نفر مش��اور ، كه حق رأي ب��ا رئیس یا عضو علي البدل 
دادگاه است. لیكن قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ، مشاور مكلف است پرونده را دقیقًا 
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مطالعه و بررسي نموده و نظرهای خود را مستداًل و به صورت كتبي اعالم نماید1
این دادگاه ها در مراكز اس��تان ها و شهرستان هاي بزرگ و عنداالقتضا شهرهایي 
كه ش��وراي عالي قضائي ایجاد آن را الزم مي دانست ، تشكیل مي شدند و حسب 

مورد مي توانستند داراي شعب متعدد باشند. 
طبق قانون یادش��ده در نقاطي كه تشكیل دو ش��عبه دادگاه حقوقي و كیفري 
میس��ر نبود، یك شعبة دادگاه تشكیل مي ش��د و به كلیة دعاوي حقوقي و جرائم 

رسیدگي مي كرد213. 
دادگاه هاي كیفري 2 نیز طبق مادة 215 این قانون متش��كل از یك نفر رئیس 
ی��ا عض��و علي البدل بود و علي القاعده نیازي به حضور مش��اور نب��ود مگر اینكه 
رئیس این دادگاه از رئیس كل دادگاه ها یا رئیس دادگس��تري حوزة متبوعة خود 

درخواست مشاور مي كرد.
2. اصل قطعيت احکام

در نظام دادرس��ي اس��المي حكم قاضي صائب ب��وده و جز در موارد اس��تثنائي 
خدش��ه پذیر نیس��ت. در  قانون مورد نظر اصل قطعیت احكام تحقق پیدا كرد و 
صرف��ًا در م��وارد محدودي امكان نقض حكم قاضي وجود داش��ت: مورد اول  در 
جایي بود كه قاضي پرونده قطع پیدا مي كرد كه حكمش خالف موازین قانوني یا 
شرعي بوده است. مورد دوم  جایي بود كه قاضي دیگري قطع به اشتباه قانوني یا 
شرعي قاضي پرونده پیدا مي كرد به نحوي كه اگر به او تذكر مي داد متنبه گردیده 
و متوجه اشتباه خود مي شد. سومین مورد نیز در جایي بود كه ثابت مي شد قاضي 

پرونده صالحیت رسیدگي و انشاء حكم را در موضوع پرونده نداشته است314. 
شیوة اقدام بعد از حدوث موارد فوق بدین نحو بود كه پس از نقض حكم دادگاه 
بدوي ، تجدیدنظر در همان دادگاه یا دادگاه دیگري به ش��رط صالح بودن ، انجام 

1. م��ادة 196 قانون اصالح موادي از قانون تش��كیل دادگاههاي عمومي و انقالب، چاپ روزنامه رس��مي مورخ 
. 61/7/11

2. مادة 197 قانون مزبور. 
3. مادة 248 قانون مزبور. 

تحوالت نظام دادرسی کيفری در پرتو قانون گذاری اسالمی -انقالبی 
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مي شد. نظریات دادگاه كیفري یك كه منتهي به كیفرهاي مندرج در مادة 198 و 
1 اعم از اینكه طرفین دعوي یا دادستان دادگاه اعتراض مي كرد 

تبصرة آن مي شد15
یا نه ، در دیوان عالي كشور مطرح و مورد رسیدگي شكلي قرار مي گرفت216. 

از آنج��ا كه م��وارد تجدیدنظر مذك��ور در این قانون فاقد هرگونه س��ابقه بود ، 
مش��كالتي را در عمل به وجود آورد. ش��وراي عالي قضائي سعي كرد نخست از 
طریق دستورالعمل اجرائي كه شأن قانون گذاري نیز داشت مشكالت به وجود آمده 
را مرتفع نماید ، لذا تأكید كرد: »چون پس از فراغ از رسیدگي و امضاي رأي حق 
تغییر آن از س��وي قاضي وجود ندارد ، در مورد بند 1و2 ماده 284 وقتي قاضي به 
اش��تباه پي برد ، باید مراتب را به دیوان عالي كشور اعالم نماید تا درصورت نقض 
و تجویز رس��یدگي ، مرجع مذكور به ترتیب مقرر در تصمیم دیوان عالي كش��ور 

عمل نماید«317.
از آنج��ا كه منظور از واژة »قاضي« در مادة 284 معلوم نبود ، در دس��تورالعمل 
ابالغي ، دادس��تان ها و دادیاران كه به اقتضاي وظای��ف خود در جریان صدور یا 
اجراي احكام قرار مي گرفتند مكلف شدند در مواردي كه قطع به اشتباه قانوني یا 
شرعي قاضي پرونده پیدا كردند ، مراتب را به وي تذكر داده و در صورت عدم تنبه 
قاضي ، باید موضوع را مستداًل و مشروحًا به اطالع دادستان كل كشور برسانند تا 
مقام مزبور اقدام مقتضي به عمل آورد. در این موارد تا وصول نظر دادس��تان كل 

كشور ، اجراي حكم معوق مي شد. 
در مورد بند 3 مادة 284 نیز در صورتي كه عدم صالحیت قاضي ناشي از عدم 
صالحیت ذاتي یا محلي بود، طبق تش��ریفات مقرر ب��راي بند 2 مادة 284 اقدام 

1. طبق مادة 198 ، دادگاههاي كیفري یك به جرم هاي زیر رسیدگي مي نماید: الف � جرمي كه كیفر آن اعدام ، 
رجم ، صلب و نفي بلد به عنوان حد باش��د. ب � جرمي كه كیفر آن قطع یا نقص عضو باش��د. ج � جرمي كه 
كیفر آن به حسب قانون 10 سال زندان و باالتر باشد. د � جرمي كه كیفر آن معادل 200 هزار تومان و باالتر 

یا معادل دو پنجم اموال مجرم و باالتر باشد«. 
2. مادة 285 قانون مزبور. 

3. دستورالعمل اجرائي مواد 284 و 284 مكرر در جلسه 421 مورخ 84/5/30 از سوي شوراي عالي قضائي تهیه 
و ابالغ شد.
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مي شد ولي در مواردي كه عدم صالحیت قاضي ناشي از زوال صالحیت قضائي 
بود ، مراتب باید به شوراي عالي قضائي اعالم مي گردید و دیوان عالي كشور نیز 
آراء این قاضي را نقض مي كرد. دادس��تان انتظامي قضات و دادگاه عالي انتظامي 
قضات نیز در مواردي كه طبق بند 2 مادة 284 به اشتباه قانوني یا شرعي قاضي 
پرون��ده قطع و یقین پیدا مي كردند ، طبق این دس��تورالعمل باید مراتب را به وي 
تذك��ر مي دادند و در صورت عدم تنبه قاضي ، مراتب را به دادس��تان كل كش��ور 

اعالم مي نمودند.
با توجه به اختیارات حاصل از اصل 161 ق.ا. مقرر ش��د  كه دیوان عالي كشور 
برحس��ب نیاز شعبه یا ش��عب خاصي را براي رسیدگي به این اعالمات اختصاص 
دهد. رس��یدگي به این پرونده ها طبق عمومات مق��ررات موجود و به ترتیبي بود 
كه براي رس��یدگي به امور كیفري در دیوان عالي كش��ور مقرر بود. شعبة مأمور 
رس��یدگي دیوان عالي كش��ور در اجراي مادة 284 مكرر باید پس از نقض ، شعبة 

مرجوع الیه را تعیین مي نمود.
این دستورالعمل به  رغم تمهیدات الزم ، در زمینة نحوه اقدام دادستان كل كشور 
در اجراي مادة 284 س��اكت بود، لذا یك بند دیگر به آن اضافه ش��د كه تصریح 
نمود: »نظر به وظایف دادس��تان كل كش��ور به نظارت بر حس��ن اجراي قوانین ، 
هرگاه تذكر به قاضي صادركننده حكم موجب تنبه او ش��ده و به اش��تباه خود پي 
ببرد و این امر مورد تأیید دادستان كل باشد ، در صورتي كه مورد از مصادیق عدم 

صالحیت قاضي نباشد ، رأسًا اجازه رسیدگي مجدد را خواهد داد« )200 : 9(.
با تصویب قانون اصالحي فوق هر چند اصل قطعیت احكام دادگاه ها پذیرفته شد، 
به دلیل اینكه مجاري تجدیدنظر از آراء محاكم گسترده و قابل تأویل و تفسیرهاي 
متعدد بود این ش��بهه به وج��ود آمد كه راه هاي اعت��راض و تجدیدنظرخواهي با 
تمس��ك به غیرقابل خدشه بودن رأي قاضي شرع  محدود گردد. لذا شوراي عالي 
قضائ��ي در تاریخ 1362/3/31 از ش��وراي نگهبان درم��ورد جواز قابل تجدیدنظر 
بودن حكم حاكم به طوري كه موجب نقض حكم قبلي شود سؤال نمود؟ شوراي 

تحوالت نظام دادرسی کيفری در پرتو قانون گذاری اسالمی -انقالبی 

محمدعلی بابائی



74

دوره جدید  شامره 63-62  
بهار و تابستان 1387

نگهبان در تاریخ 62/4/5 اعالم كرد: »تجدیدنظر در حكم حاكم شرع جز در مورد 
ادعاي عدم صالحیت قاضي از سوي احد متداعیین و در مواردي كه حكم مخالف 

ضروریات فقه و یا غفلت قاضي از دلیل باشد ، جایز نیست«118.
شوراي عالي قضائي با وصول این نظر ، كلیة دادگاه هاي تجدیدنظر را منحل و 
با این استدالل كه فقهاي شوراي نگهبان در پاسخ استعالم شوراي عالي قضائي 
در خص��وص مادة 12 الیح��ة قانوني دادگاه مدني خاص ، رس��یدگي تجدیدنظر 
را فاقد مجوز ش��رعي دانس��ته و طبق اص��ل 4 ق.ا. كلیة قوانی��ن باید منطبق با 
موازین شرعي باشد ، از دادگاه هاي تجدیدنظر خواست پرونده ها را بدون رسیدگي 
جه��ت اجراي حك��م به مراجع اولیه عودت دهند و حتي در مواردي هم كه حكم 
تجدیدنظر صادر و پرونده اعاده گردیده بود ، ولي اجرا نشده بود  دادگاه بدوي باید 

حكم بدوي را اجرا مي نمود. 
مالحظه مي ش��ود كه نوعي ش��تابزدگي در صدور بخش نامه از س��وي شوراي 
عالي قضائي وجود دارد. این امر اعتراضات فراواني نیز به دنبال داشت ، به طوري 
كه مجدداً ش��وراي عالي قضائي اعالم كرد: »نظر ش��وراي نگهبان در خصوص 
غیرقابل تجدیدنظر بودن احكام دادگاهها در جایي اس��ت كه قاضي غفلت نكرده 

باشد و قاضي صالحیت داشته باشد و حكم مخالف ضروریات فقه نباشد«.
ولي به هرحال بخش نامة شوراي عالي قضائي درخصوص غیرقابل تجدیدنظر 
بودن احكام قضات تأثیر خود را گذاش��ت و ذهنیت قطعي بودن احكام دادگاه ها 

كه منبعث از نظام دادرسي اسالمي بود در قضات  به وجود آورد. 
این قانون عالوه بر تأكید بر نظام رس��یدگي ب��ا وحدت قاضي و اصل قطعیت 
احكام دادگاه ها براي نخستین بار در حقوق موضوعة ایران مراجعة مستقیم شاكي 
ب��ه دادگاه را در همة مس��ائل كیف��ري در كنار امكان مراجعه به دادس��را و طرح 
شكایت پذیرفت و این حق را براي محاكم كیفري ایجاد نمود كه در صورت لزوم 
1. نكتة قابل توجه این اس��ت كه ش��وراي عالي قضائي درخصوص تجدیدنظر پیش بیني ش��ده در مادة 17 قانون 
تشكیل دادگاههاي عمومي و مادة 12 قانون دادگاه مدني خاص از شوراي نگهبان سؤال نمود ولي جوابي كه 

شوراي نگهبان داد ، كلي بود و شامل همه موارد تجدیدنظر از حكم قاضي مي شد.
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بدون بازپرس��ي شروع به رسیدگي نمایند )78 : 3(. حقي كه بعداً در ق.ت.ع.ا. به 
تكلیف مبدل شد. 

ـ 5. قضای اسالمی در بازنگری قانون اساسی 2
نظام قضائي همانند س��ایر پدیده هاي اجتماعي پویا و متحول اس��ت. بخش��ي از 
تغییرات نظام قضائي تابع تحوالت سیاس��ي و اجتماعي اس��ت و بخشي نیز تابع 
مقتضی��ات جامعه اس��ت. بعد از انق��الب در یك دورة چندس��اله تالش ها صرف 
پایه ریزي نظام قضائي انقالبي با اندیش��ة حاكمیت قواعد دادرس��ي اسالمي شد. 
بدین ترتیب بازنگري در نظام قضائي در حد روش ها و قواعد شكلي ، اجتناب ناپذیر 

بود. 
صرف نظر از قانون اصالح موادي از قانون آیین دادرسي كیفري 1361 ، تغییرات 
جدي دیگري در زمینة نظام قضائي مشاهده نمي شود. زیرا در قانون تعیین موارد 
تجدیدنظر احكام دادگاهها و نحوة رس��یدگي آنها مصوب 1367/7/14 جز تأكید 
بر م��وارد محدود قابل تجدیدنظر بودن احكام دادگاه هاي كیفري ، بحث جدیدي 

وجود نداشت119.  
در قانون تش��كیل دادگاههاي كیفري 1و2 نیز كماكان اصل قطعیت احكام و 
قابل تجدیدنظر بودن بعضي از احكام در ش��رایط خاص و اصل وحدت قاضي در 
رس��یدگي هاي كیفري حاكم بود. توجیه اصلي در قاب��ل تجدیدنظر بودن احكام 
قض��ات این ب��ود كه چون اكثر قضات غیرمجتهد و مأذون هس��تند درخواس��ت 

تجدیدنظر از آراء آنها شبهه غیرشرعي بودن ندارد.  
گذش��ت ده س��ال از عمر انقالب و اجراي اولین قانون اساس��ي بعد از انقالب 

1. طبق مادة 6 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسیدگي آنها مصوب 1367 ، »در موارد زیر 
محكوم علیه یا وكیل یا قائم مقام قانوني وي مي تواند با ادله و مدارك قابل اس��تناد تقاضاي تجدیدنظر نماید: 
الف � هرگاه ادعا نماید كه مدارك استنادي فاقد اعتبار بوده یا شهود به دروغ شهادت داده اند یا واجد شرایط 
ش��رعي یا قانوني اداي ش��هادت نبوده اند.  ب � هرگاه ادعا نماید كه حكم خالف قانون یا خالف شرع بود. ج 

� چنانچه مدعي شود قاضي یا دادگاه واجد صالحیت نبوده است«. 
همچنین در این قانون به قاضي صادركنندة حكم ، دادس��تان یا دادیاران مجري حكم نیز حق داده ش��د كه در 

صورت عدم صالحیت قاضي یا قطع به اشتباه درخواست تجدیدنظر نمایند. 

تحوالت نظام دادرسی کيفری در پرتو قانون گذاری اسالمی -انقالبی 

محمدعلی بابائی
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فرصتي را به وجود آورد تا نواقص و مش��كالت ناش��ي از اجراي آن  ظاهر ش��ود. 
نارس��ایي ها در زمینه هاي متعدد از جمله در زمینة دس��تگاه قضائي ، بازنگري در 
قانون اساس��ي سال 1358 را ایجاب مي كرد. ضعف هاي قوة قضائیه در بعضي از 

ابعاد باعث شده بود كه نحوة ادارة این قوه مورد توجه ویژه قرار گیرد.
ش��ورایي بودن مدیریت عالیة قضائي در عمل مش��كالتي را پدید آورده بود120. 
امام خمیني )ره( صراحتًا از ش��وراي عالي قضائي خواس��ته بود تا وظایف مربوط 
به این ش��ورا را بین اعضاء تقس��یم نمایند تا هر امري متولي خاص داشته باشد ، 
اما از همان آغاز به نظر مي رس��ید تعدد آراء و نظریات و همچنین افكار و سالئق 
متفاوت بین اعضاي شورا نمي تواند تأمین كنندة اصول مربوط به قوة قضائیه باشد 

.)15 : 516(
با این وصف در آغاز سال 1368 نمایندگان مجلس و مسؤوالن قوة قضائیه با 
ارسال نامه اي از امام خمیني )ره( تقاضا نمودند تا پیشنهاد اصالح برخي از اصول 
قانون اساسي یا تصویب متمم براي آن را مورد تأیید قرار دهد و در صورت تأیید ، 

هیأتي بدین منظور تعیین نماید221.
حض��رت امام )ره( در چهارم اردیبهش��ت 1368 خطاب به رئیس جمهور هیأتي 
مرك��ب از 20 نف��ر را تعیی��ن و انتخاب 5 نف��ر دیگر را به مجل��س محول نمود. 
در این نوش��ته موضوعات بازنگري تعیین ش��ده بود كه یكي از موارد ، تمركز در 
مدیریت قوة قضائیه بود. باالخره كلیات مربوط به تمركز قوة قضائیه در تاریخ 28 

اردیبهشت 1368 به تصویب شوراي بازنگري رسید322.

1. روزنامة اطالعات روز یكش��نبه نهم بهمن 1367 )س��رمقاله سخن روز( بحثي را در مورد ضعف قوة قضائیه به 
دلیل شورایي بودن مطرح كرده بود. 

2. محتواي این تقاضانامه در روزنامة اطالعات شنبه دوم اردیبهشت 1368 چاپ شده است.
3. در گزارش كمیسیون بازنگري قانون اساسي آمده بود: »... بخشي از نارسائیهاي قوه قضائیه مربوط به شورایي 
ب��ودن قوه قضائیه و مدیریت قضائي كش��ور بوده و به این دلیل بوده اس��ت كه چون مس��ؤولیت هاي اعضاء 
ش��ورایعالي قضائي مش��خص نبوده ، بنابراین مس��ؤولیت هاي محوله لوث ش��ده و باالخره مشخص نمي شده 
كدام بخش از قوه قضائیه در مس��ؤولیت كدام فرد از اعضاي ش��ورایعالي قضائي اس��ت و توافق نظر و اجماع 
رأي ش��ورا به ندرت اتفاق مي افتد... بارها حضرت امام در این زمینه تذكراتي را دادند ... یكي از دالیل عمده 
نارضایتي حضرت امام كه حاكي از عدم موفقیت قوه قضائیه بود ، ش��ورایي بودن مدیریت دستگاه قضائي بود. 
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ب��ه هر حال نخس��تین گام در جه��ت تمركز قوة قضائیه حذف ش��وراي عالي 
قضائي بود. پس از حذف شوراي عالي قضائي ، مقام جدیدي با عنوان ریاست قوة 
قضائیه به وجود آمد كه عالي ترین مقام قوة قضائیه است. اصل 157 ق.ا. تصریح 
نمود: »به منظور انجام مس��ئولیتهاي قوه قضائیه در كلیه امور قضائي و اداري و 
اجرائ��ي ، مقام رهبري یك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدیر و مدبر 
را به مدت 5 سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین مي نماید كه عالیترین مقام 
قضائیه است«. عزل و نصب رئیس قوة قضائیه بر عهدة مقام رهبري قرار گرفت. 
زیرا قضاوت از شؤون والیت امر بوده و ولي امر است كه مي تواند تصدي قضا و 

مسؤولیت قضائي را به عهدة شخص دیگر واگذار نماید123. 
مطالب قابل بحث دیگر در قوة قضائیه ، ابقاء یا حذف دادس��تان كل كشور بود. 
بعضي از اعضاي ش��وراي بازنگري وجود مقام دادستان كل كشور را خالف اصل 
تمركز مي دانس��تند . از طرفي چنین مقامي در نظام قضائي اس��الم ناشناخته بود. 
بدین ترتیب به  رغم مخالفت با ابقاي دادستان كل كشور ، پیشنهاد حذف این مقام 
رأي الزم را نیاورد و استدالل بقاي آن نیز صرف نظر از وجود یا عدم آن در نظام 

قضائي اسالم ، وجود چنین نهادي در همة كشورها بود. 
اص��ل 157 ق.ا. همان گونه ك��ه فوقًا مورد توجه قرار گرف��ت ، در مقام تعیین 
ش��رایط رئیس قوة قضائیه ، اجتهاد ، عدالت ، آگاهي در امور قضائي و مدیر و مدبر 
بودن را از ش��رایط الزم براي ریاس��ت قوة قضائیه دانس��ته است. در مورد شرط 
اجته��اد ب��راي رئیس قوة قضائیه در زم��ان بازنگري ، بین اعضاء ش��ورا اختالف 
نظر وجود داش��ت. عده اي به لحاظ اس��تنباطي كه از قانون اساس��ي داشتند ، این 
س��مت را فقط مقام اجرائ��ي و اداري تلقي مي كردند ، ل��ذا قائل به عدم ضرورت 
ش��رط اجتهاد براي رئیس قوة قضائیه بودند. در مقابل گروهي اعتقاد به ضرورت 
نوع مدیریت متمركز در قوه قضائیه به دو شكل در كمیسیون مطرح شد كه آیا مدیریت متمركز بصورت تك 
مدیریتي باش��د یا به صورت دو مدیریتي. كمیس��یون تك مدیریتي یا تك ركني را پس��ندید یعني تمام  امور 
قضائي ، اجرائي ، اداري تحت نظارت مدیریت واحد درآمده اس��ت: مش��روح مذاكرات ش��وراي بازنگري قانون 

اساسي ، ص 321 ، جلسة 9 ، چهارشنبه 27 اردیبهشت 1368«. 
1. ر.ك.: مشروح مذاكرات بازنگري قانون اساسي ، ص 323 ، جلسة 9 چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه 1368. 
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ش��رط اجتهاد داشتند و اس��تدالل مي كردند كه عزل و نصب قضات كه برعهدة 
رئیس قوة قضائیه گذاشته شده است از شؤون والیت امر بوده و انجام آن توسط 
غیرمجتهد محل اشكال است. از طرفي این امكان نیز وجود داشت كه در صورت 
ض��رورت یا بنا بر رعایت مصالح ، رئیس قوة قضائیه خود متصدي امر قضا ش��ود 
و حتي ریاس��ت محكمه را به عهده گیرد ، لذا ش��رط اجتهاد را براي تصدي مقام 
قضائي الزم مي دانستند124. به  هرحال ضرورت شرط اجتهاد ، مورد تصویب شوراي 

بازنگري قرار گرفت. 
بدین ترتیب در بازنگري قانون اساس��ي  نیز قضاي اسالمي ، مورد تأكید مجدد 

قانون گذار مؤسس قرار گرفت. 

3. دورۀ دوم : اصالحات اساسی

این دوره با تصویب ق.ت.د.ع.ا. در س��ال 1373 شروع و تا سال 1381 ادامه پیدا 
مي كند.

یكي از دگرگوني هاي اساسي در عرصة سازمان قضائي و آیین دادرسي كیفري 
را مي ت��وان در ق.ت.د.ع.ا. مالحظ��ه كرد. این دگرگوني كه از تاریخ مش��روطه 
بي نظی��ر بود ، دادگاه هایي را با همان ش��اخصه هاي محاكم ش��رع و با صالحیت 
عام به رس��میت ش��ناخت. از آغاز انقالب ، تشكیل مناطق قضائي به ریاست یك 
حاكم ش��رع ذهن دس��ت اندركاران نظام قضائي را به خود مشغول كرده بود ولي 
در عمل به واقعیت نپیوس��ت. در طول دورة مجلس اول نیز مباحثي در خصوص 
تغییر در تشكیالت قضائي كشور مطرح بود و حتي در زمان تصویب قانون اصالح 
موادي از قانون آیین دادرس��ي كیفري در سال 1361 ، اندیشة ایجاد دادگاه هایي 
با صالحیت عام در امور كیفري وجود داش��ت. اما این اندیشه ها در سال هاي بعد 

1. مش��روح مذاكرات ش��وراي بازنگري قانون اساس��ي ، صص 330 � 325 . البته بعداً قانون وظایف و اختیارات 
رئیس قوه قضائیه مصوب 1378/12/8 تصریح نمود كه: ریاس��ت قوه قضائیه س��مت قضائي اس��ت و هرگاه 
رئیس قوه قضائیه ضمن بازرس��ي ، رأي دادگاهي را خالف بّین ش��رع تشخیص دهد آن را جهت رسیدگي به 

مرجع صالح ارجاع خواهد داد. 
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با ایراداتي نظیر اقرار متهم نزد بازپرس و انكار وي در جلس��ة رس��یدگي دادگاه 
خودنمایي كرد.

در الیحة اصالحي قانون آیین دادرس��ي كیفري 1366 كه توس��ط كمیسیون 
قضائي مجلس نیز تصویب ش��د ، ش��وراي نگهبان اس��تماع ش��هادت شهود نزد 
مقاماتي از قبیل بازپرس ، دادیار و دادستان كه مرجع صدور حكم تلقي نمي شوند 
را واجد ایراد ش��رعي تشخیص داد. با این ایرادات اساسي شوراي عالي قضائي و 
كمیس��یون قضائي مجلس ، در مقام رفع ایراد برنیامده و بدین ترتیب الیحه فوق 

از دستور كار خارج شد )306: 6(.  
باالخره اندیش��ة حذف دادسرا به استظهار ایرادات ش��وراي نگهبان در الیحة 
مذك��ور ب��ا تصویب ق.ت.د.ع.ا. به واقعیت پیوس��ت. این قانون س��ازمان قضائي 
مملكت را با روي كرد اس��المي كردن نظام دادرس��ي متح��ول كرد. زیرا یكي از 
محورهاي مورد تأكید این قانون حذف مراجع تحقیقات مقدماتي بود كه به زعم 
تدوین كنندگان آن از یك س��و تعطیل حدود شرعي را به دنبال داشت و از سوي 
دیگر موجب تطویل رس��یدگي هاي كیفري شده بود. بدین ترتیب ابعاد تحول در 
نظام قضائي بر اس��اس این قانون را با روي كرد اس��المي كردن نظام دادرس��ي 

كیفري ، از چند جهت مي توان مطرح كرد. 
3ـ1. حذف نهاد متولی تعقيب و تحقيقات مقدماتی

در نظام قضائي اس��الم ، باید همگان به راحتي بتوانند به قاضي دست رسي داشته 
باش��ند )164 : 11(. همچنین اقرار متهم در مرحلة تحقیقات مقدماتي في نفس��ه 
ارزش ندارد. اندیش��ة حذف دادس��را به عنوان امر تحقیقات مقدماتي و تعقیب بر 

همین مباني شرعي استوار بود.
نه��اد دادس��را در نظام قضائ��ي ایران  اولین ب��ار در م.ق.ا.م. و ب��ا عنوان ادارة 
مدعي العم��وم متولد ش��د. قواعد حاكم ب��ر عمل كرد این اداره طب��ق ق.آ.د.ك. 
تبیین ش��ده بود. بعد از انقالب ، الیحة تشكیل دادگاه هاي عمومي مصوب 1358  
موجودیت این نهاد را مورد تأیید قرار داد. با حاكمیت نسبي نظام دادرسي اسالمي 
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در س��ال 1361 با توجه به قانون اصالح موادي از قانون آیین دادرس��ي كیفري ، 
مش��كالت شرعي این نهاد نمایان ش��د. به طوري كه شوراي نگهبان در ایرادات 
خود نسبت به مصوبة كمیسیون قضائي مجلس در سال 1366 به صراحت اقدامات 
این نهاد را از منظر دادرس��ي اس��المي زیر سؤال برده است. بنا بر این در هنگام 
تدوین الیحة دادگاه هاي عام توجه ویژه به نهاد دادس��را ش��د. در آغاز طرح این 
الیحه عقیده اي به انحالل آن وجود نداشت ، بلكه پیش بیني شده بود كه دادسرا 
با اختیارات محدود در خدمت و تحت امر دادگاه صادركنندة حكم باش��د. در واقع 
ضمن حفظ نهاد دادس��را در نظام قضائي ، عقیده بر این بود كه پروندة كیفري به 
حاكم و قاضي ارجاع شود. چنانچه پرونده نیاز به تحقیقات مفصل نداشت ، قاضي 
حكم مقتضي صادر نماید و در صورت لزوم تحقیقات ، پرونده حسب دستور دادگاه 

به دادسرا ارسال گردد.
به موازات ادامة بررس��ي و تصویب نهایي الیحة یادشده ، اندیشة حذف دادسرا 
ق��وت گرفت. نهایتًا مادة یك این قانون مراجعة مس��تقیم به قاضي را پیش بیني 
كرد كه حذف دادسرا را به دنبال داشت. اختیارات و وظایف دادستان ، نیز به عنوان 
رئیس ادارة مدعي العموم ، به رؤساي حوزه هاي قضائي محول شد. متقاباًل به جاي 
بازپرس كه مس��ؤول انجام تحقیقات مقدمات��ي بود وفق مواد 20 الي 24 قضات 

تحقیق كه زیر نظر قضات دادگاه ها قرار داشتند ، به وجود آمدند125. 
مراجعة مستقیم به قاضي در پرونده هاي كیفري همواره محل تأمل بوده است. 
زیرا مفهوم این عبارت در قوانین موضوعه ناشناخته است. این امر )مراجعة مستقیم 
به قاضي( كه دلیل اصلي تصویب ق.ت.د.ع.ا. نیز مي باش��د ، از نظر طراحان این 

قانون جز حذف دادسرا در بر دارندة مفهوم دیگري نمي توانست باشد.
بدین ترتیب حذف دادس��را و مآاًل مراجعة مستقیم به قاضي هرچند در راستاي 
تحقق بخش��یدن حاكمیت نظام دادرس��ي اس��المي بود  ابتكار جدیدي محسوب 
نمي ش��ود. زیرا در ق.آ.د.ك. مراجعة مس��تقیم به قاضي در دادگاه خالف و جنحه 
1 .الزم به ذكر است كه دادسراي انقالب نیز با این قانون حذف شد و فقط دادگاه هاي انقالب با صالحیت مذكور 

در مادة 5 به حیات خود ادامه دادند.
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پیش بیني شده بود126.
همچنین بر اس��اس مادة 22 قانون تش��كیل دادگاه ه��اي كیفري 1و2 مصوب 
1368 دادگاه هاي كیفري در صورت شكایت شاكي یا مدعي خصوصي به واسطة 
وق��وع جرم ، همچنین در خصوص جرائم مش��هودي كه جنبة عمومي داش��ت یا 
جرائمي كه زمینه را به تش��خیص قاضي براي جرائم عمومي فراهم مي نماید ، به 
عالوه در صورت اعالم و اخبار ضابطین دادگس��تري یا اعالم جرم از سوي افراد 

موثق ، مراجعة مستقیم به قاضي ، قابل پذیرش بود.
بدین ترتیب در امور كیفري مراجعة مستقیم به قاضي دادگاه ، از ابتداي سازمان 
جدید دادگس��تري وجود داشته است و ش��اید ابتكار جدیدي در راستاي اسالمي 
كردن نظام دادرس��ي كیفري تلقي نش��ود. البته قانون جدید مراجعة مس��تقیم به 

قاضي را از حالت اختیاري بودن گذشته خارج و اجباري نمود ) 56 : 2(.
حذف دادسرا با این اندیشه كه با نظام دادرسي اسالمي مغایرت دارد ، در عمل 
قرین توفیق نبود. زیرا اعتقاد به حذف دادسرا با این توجهات كه »آنچه در اسالم 
اصالت دارد محكمه و دادگاه اس��ت نه دادس��را ، این نهاد متخذ از قوانین اروپایي 
2 از طرفي در اسالم باید شهادت و اقرار نزد قاضي من بیده الحكم صورت 

است.27
گیرد. پس، اقرار و شهادت نزد دادستان و بازپرس كه حق صدور حكم ندارند یك 
امر غیرش��رعي اس��ت. مضافًا بر اینكه موجب اطاله دادرسي و تعطیل و بعضي از 
مجازات هاي شرعي شده است«،)309 : 6(  در عمل نتیجة مورد انتظار را تأمین 
نك��رد. زیرا قضات تحقیق ك��ه این قانون پیش بیني كرده ب��ود ، انجام تحقیقات 
بعضي از پرونده ها را برعهده داشتند ، در حالي كه این قضات نیز من بیده الحكم 

نبودند.
1. طب��ق بند دوم مادة 305 ق.آ.د.ك.، »محكمه جنحه درصورت عرضحال مدعي خصوصي اقدام به رس��یدگي 
مي نمود بدون اینكه ادعانامه مدعي العموم )كیفرخواس��ت دادس��تان( وجود داشته باشد«. همچنین طبق مادة 
209، »محكمه صلحیه در یكي از موارد زیر ش��روع به رسیدگي مي كند: 1� بموجب شكایات شاكي خاص به 
واس��طه ضرر و زیاني كه از جرم به آنان وارد آمده 2� بموجب اخبار كمیس��رهاي نظمیه و مأمورین رسمي 3� 

در مورد جرم شهود«.  
2. اظهارات معاون حقوقي وزارت دادگستري ، روزنامه كیهان ، پنجشنبه 1370/5/10 ، ص 7 .

تحوالت نظام دادرسی کيفری در پرتو قانون گذاری اسالمی -انقالبی 

محمدعلی بابائی



82

دوره جدید  شامره 63-62  
بهار و تابستان 1387

از طرفي مخالفت هایي براي حذف دادس��را وجود داش��ت. زیرا مخالفین عقیده 
داش��تند كه این نهاد یك نهاد ش��رعي بوده و همانند حسبه و احتساب است كه 
از طریق عثماني و اس��پانیا به كشورهاي غربي رفته است. بنا بر این ایراد خالف 

شرع بودن این نهاد قابل پذیرش نبود )310 : 6(. 
به هرح��ال علي رغم تمامي مخالفت ها ، به دلیل غیرش��رعي تلقي كردن نهاد 
دادس��را ، ای��ن مرجع كه متولي ام��ر تعقیب و تحقیقات مقدمات��ي بود ، در مراجع 

عمومي و انقالب ، حذف شد.
3ـ2. ایجاد مرجع قضائی با صالحيت عام

بدعت دیگري كه به عنوان مطلع تصویب ق.ت.د.ع.ا. پایه گذاري شد ، ایجاد مرجع 
قضائي واحد با صالحیت عام است.

اگ��ر منظ��ور از مرجع قضائي واحد ، فقط یك دادگاه عمومي باش��د كه به كلیة 
ام��ور حقوقي ، كیفري و غیره رس��یدگي خواهد كرد ، این برداش��ت نه با واقعیات 
جامع��ه تطبیق مي كند و نه در عمل قابل تحقق اس��ت. از طرفي مراجع دیگري 
نی��ز از قبیل دادگاه هاي نظامي ، ویژة روحانیت ، دیوان عدالت اداري .... در جامعه 

وجود دارند.
اگر منظور از عبارت »صالحیت عام« مفهوم عرفي و لغوي آن باش��د ، در این 
صورت باید صالحیت هاي ذاتي ، محلي و ش��خصي و نسبي كه در قوانین به آن 
اش��اره شده اس��ت ، از بین برود. در حالي كه قانون مورد نظر این صالحیت ها را 

 28

شناسایي كرده است.1
بدین ترتیب عبارت فوق ، علي رغم داش��تن پش��توانة اندیشة اسالمي ، هیچ كار 

بزرگي در راستاي اسالمي كردن نظام دادرسي نكرد. 
ایجاد دادگاه هایي با صالحیت عام كه به تمام امور كیفري و حقوقي و حس��بي 
رس��یدگي نماید ، به دلیل لزوم تخصص در این امور با وجود این كه مخالفاني را 
نیز داشت ، به امید این كه قضات درگذر زمان تجربه الزم را در همة امور كسب 
1. مادة 5 قانون تشكیل دادگاههاي عمومي و انقالب ، صالحیت ذاتي دادگاه انقالب در رسیدگي به جرائم خاص 

را مطرح كرده است و مادة 4 نیز صالحیت محلي را به طور ضمني مورد توجه قرار داده است.
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خواهند كرد ، محقق شد.
3ـ3. تجویـز رسـيدگی به شـيوة تعـدد قاضی و امـکان تجدیدنظـر در رأی 

قاضی
علي رغم اینكه این قانون داعیة اسالمي كردن دادرسي را داشت ، از جهت اجراي 
شیوة رسیدگي به طریق وحدت قاضي و قطعي بودن رأي قاضي شرع نیز توفیق 
نداش��ت )5 : 12(  . زیرا طبق مادة 20 این قانون دادگاه هایي در مراكز اس��تان ها 
با عنوان دادگاه هاي تجدیدنظر اس��تان  پیش بیني شده بود كه اواًل به شیوة تعدد 
قاضي رس��یدگي مي كردند و ثانیًا مرجع تجدیدنظ��ر از آراء دادگاه هاي عمومي و 
انقالب مستقر در استان بودند. مواد متعددي از این قانون نیز به موارد ، مهلت ها ، 

جهات تجدیدنظر اختصاص داده شده بود.
بدی��ن ترتیب قانون فوق كه یك قانون انقالبي از جهت ایجاد تحول در نظام 
دادرس��ي تلقي مي ش��د ، از جهات مختلف در پیاده كردن نظام دادرسي اسالمي 
ناكام ماند و به دلیل مش��كالتي كه در عمل به وجود آمد ، نهایتًا نظام دادرس��ي 

كیفري به حالت قبل از سال 1373 بازگشت.

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

این دوره بازگش��ت نظام قضائي كیفري ایران به دوران قبل از اصالحات س��ال 
1373 است كه با تصویب ق.ا.د. شروع و تاكنون ادامه دارد. 

هرچند ق.ت.د.ع.ا. در چهارچوب برداشتي از مقررات شرعي تدوین شده بود ، به 
اهداف مورد نظر از قبیل سرعت در رسیدگي ها و كاهش تراكم كار محاكم و در 
عین حال اجرائي كردن مجازات هاي ش��رعي نائل نشد. در عین حال با توجه به 
سیستم وحدت قاضي در دادگاه هاي عمومي و انقالب ، اشتباه به حد وفور در آراء 
و تصمیمات قضائ��ي راه یافت ، به طوري كه در عمل پرونده ها با تطویل در روند 
29. لذا دولت مستعجل قانون یاد شده در كم تر از ده سال به 

دادرس��ي مواجه بودند1
1. ر.ك.: خامس��ي نیا، سیدمحمدرضا؛ مطالعه اختيارات قضات دادسرا در دادرسي هاي كيفري؛ پایان نامه كارشناسي 

ارشد ، دانشگاه امام صادق )ع( ، ص 21 ، 1382.
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پایان رس��ید و مجدداً نهادي كه با استدالل خالف شرع بودن حذف شده بود ، با 
ق.ا.د. احیاء گردید130. 

آنچه در قانون فوق االشعار از جهت دادرسي كیفري اسالمي مورد توجه است ، 
احیاء نه��اد تعقیب و اعطاي اختیارات و وظایف مرب��وط به تحقیقات مقدماتي و 
تعقیب جرائم به این نهاد مي باش��د )12 : 7(. قانون گذار در این قانون به ایراداتي 
كه درخصوص اقرار نزد غیر قاضي صادركنندة حكم یا اس��تماع شهادت شهود از 
طرف غیرحاكم وجود داش��ت ، توجهي ننمود و مقتضیات اجتماعي را به ایراداتي 
كه قابل پاس��خ دادن هم بودند ، ترجیح داد. همچنین در این قانون مرجع بدوي 
31. همچنین 

در جرائم مهم تر با شیوة تعدد قاضي تشكیل و تصمیم گیري مي نماید2
32 ، ولي كماكان رأي قاضي 

علي رغ��م اینكه موارد تجدیدنظرخواهي محدود گردید3
از جهات مختلف قابل تعرض است. 

بدین ترتیب با تصویب این قانون ، نظام دادرس��ي قبل از س��ال 1373 مجدداً 
احیاء ش��د و نظام دادس��را به دلیل اقتضائات اجتماعي و به دلیل عدم تعارض با 
نظام دادرس��ي اسالمي ، در نظام قضائي كشورمان ، جایگاه ویژه اي پیدا كرد. این 

امر را باید نوعي بازاندیشي در معیارهاي نظام دادرسي اسالمي ، تلقي كرد. 

نتيجه گريی

پس از پیروزي انقالب اس��المي ، اندیشة اسالمي كردن نظام دادرسي با فراز و 
نش��یب هایي همراه بوده اس��ت. آثار این تفكر را مي توان در قانون اصالح موادي 
از قانون آیین دادرس��ي كیفري 1361 مالحظه كرد و اوج آن را باید در تحوالت 

1. بررسـي عمل طوالني شدن رسـيدگي پرونده ها در محاكم قضائي ، روزنامة ایران ، سال هفتم ، یكشنبه 12 مرداد 
.1380

2. در ای��ن قانون دادگاه كیفري اس��تان به عنوان یك مرجع رس��یدگي بدوي به جرائم��ي كه مجازات قانوني آن 
قصاص نفس و عضو ، اعدام ، رجم ، صلب و حبس ابد بود و همچنین در جرائم مطبوعاتي و سیاسي ، تلقي شد 
كه متش��كل از س��ه نفر قاضي اس��ت . این تعدد در  جرائمي كه داراي مجازات قصاص نفس ، اعدام ، رجم یا 

صلب یا حبس ابد باشد به 5 نفر افزایش مي یابد )ر.ك.: تبصرة 1 مادة 20(. 
3. ب��ا توج��ه به ماده 39 قانون اصالح موادي از قانون تش��كیل دادگاههاي عمومي انقالب مصوب 1381 ، موارد 

تجدیدنظر مذكور در مواد 235 و 268 ق.آ.د.ا.ك. صریحًا نسخ شد.
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بنیادي ق.ت.د.ع.ا. دانس��ت. علي رغم این اقدامات ، نهایت��ًا قانون گذار با الهام از 
قوانین قبل از انقالب به رغم اندیش��ة اسالمي كردن نظام دادرسي كیفري ، عماًل 
به پذیرش نظام دادرس��ي متداول امروزی كه اغلب در كش��ورهاي غربي ریشه 
دارد، روي آورده اس��ت. همان گونه كه در گذش��ته جاي پاي تش��كیالت قضائي 
اروپای��ي به نظام دادرس��ي ایران باز ش��د و غربي كردن نظام قضائي آغاز ش��د 
)464: 5( ، در برهه اي از زمان مجدداً اندیش��ة حاكمیت نظام دادرس��ي اس��المي 
با هدف حذف نمادهاي نظام قضائي غربي به اوج خود رس��ید  و نهایتًا به ش��یوة 

مسالمت آمیزي بین این دو نظام ارتباط برقرار شد.
در حال حاضر با توجه به مقتضیات جامعه و پیچیدگي مس��ائل قضائي چاره اي 
ج��ز پیدا ك��ردن راه حل منطقي براي ارتقاي نظام قضائي نیس��ت. ش��یوه اي كه 

قانون گذار در سال 1381 با احیاء دادسراها در پیش گرفت. 

فهرست منابع  

1.  آخوندي، محمود؛ آیين دادرسـي كيفري ؛ جلد اول ، س��ازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ، 
چاپ نهم ، 1374.

2. آخوندي، محمود؛ آیين دادرسي كيفري ؛ جلد چهارم ، انتشارات اشراق ، چاپ اول ، 1379. 
3. آشوري، محمد؛ آیين دادرسي كيفري ؛ جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ دهم ، 1384.

4. خوئي، سیدابوالقاسم؛ مباني تکملۀ المنهاج ؛ مترجم:  نوري ، هاشم؛ بي تا ، بي جا .
5. رنه، داوید؛ نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر ؛ مترجم: صفائي ، حسین؛ آشوري ، محمد؛ عراقي ، عزت اهلل؛ مركز نشر 

دانشگاهي تهران ، چاپ اول ، 1369.
6. زرنگ، محمد؛ تحول نظام قضائي ایران ؛ جلد دوم ، انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي ، چاپ اول ، 1381. 

7. س��عادت نیا، داود؛ نوآوریهاي قانون آیين دادرسـي كيفري ؛ پایان نامه كارشناسي ارشد ، مجتمع آموزش عالي قم ، 
.1382

8. صبحي محمصاني؛ فلسـفۀ قانون گذاري در اسـالم؛ مترجم: گلس��تاني ، اسماعیل؛ انتش��ارات امیركبیر ، تهران ، 
.1357

9. ضرابیان، غالمرضا؛ آیين دادرسي كيفري ؛ انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1372.

تحوالت نظام دادرسی کيفری در پرتو قانون گذاری اسالمی -انقالبی 

محمدعلی بابائی



86

دوره جدید  شامره 63-62  
بهار و تابستان 1387

10. قاسم پورگنجي، حبیب اهلل؛ جایگاه نظام دادرسي كيفري اسالم در ميان نظام هاي شناخته شده در جهان ، پایان 
نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه قم ، 1381.

11. قیاس��ي، جالل الدی��ن و دیگران؛ مطالعه تطبيقـي حقوق جزاي عمومي اسـالم و حقوق موضوعـه ؛ جلد اول ، 
انتشارات پژوهشكده حوزه و دانشگاه ، چاپ اول ، قم ، 1380 .

12. نبي پ��ور، محم��د؛ تجدیدنظـر از آراء كيفري در قانون تشـکيل دادگاههاي عمومي و انقـالب 1373 ؛ پایان نامه 
كارشناسي ارشد ، دانشگاه امام صادق )ع( ، 1378.

13. نوري، رضا؛ سير تحول قانوني تجدیدنظر از احکام دادگاهها پس از پيروزي انقالب اسالمي و نحوه برخورد قوه 
قضائيه و رویه قضائي؛ مجله قضائي و حقوقي دادگستري ، سال سوم، شماره دهم ، بهار 1373.
14. نهج البالغه ؛ مترجم: شهیدي ، جعفر؛ انتشارات و آموزش انقالب اسالمي ، چاپ سوم ، 1371.

15. هاش��مي، س��یدمحمد؛ حقوق اساسـي جمهوري اسـالمي ایران؛ جلد دوم ، انتشارات دانش��گاه شهید بهشتي ، 
.1372

16. هاش��مي، س��یدمحمد؛ بررسـي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسـي جمهوري اسـالمي ایران ؛ مجلة 
تحقیقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتي ، شمارة 7 ، پاییز و زمستان 1369. 

17. حر عاملي ؛ وسایل الشيعه ؛ جلد 18.
18. الكتاني، السید محمد عبدالحي؛ نظام الحکومه النبویه التراتيب االداریه ؛ شرکة داراالرقم ، چاپ اول ، بیروت.

19. الموسوي االردبیلي، سیدعبدالكریم؛ فقه القضاء منشورات مکتبۀ اميرالمومنين ؛ قم.

 20. Charif M. Bassiouni; The Islamic criminal Justic system; Oceana 
Publication, London; 1982.

21. Lippman Mathew , sean Mcconville;  Islamic criminal Law and procedure; 
praeger, New york, 1988.

22. Rubya Mehdi; The Islamizatin of the Law in Pakistan; first published , 
Curzon Press Ltd, 1994. 


