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 ۱۸/۰۲/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:   - ۰۷/۱۰/۱۳۹۹تاریخ دریافت: 

 در نظام حقوقی ایران و لبنان  کیفری تعقیب نهاد استقالل نهاد تحقیق از  

زادهسیدباسم موالی ،  سیددرید موسوی مجاب، پورمحمدعلی علی
 

 چکیده 

شود. در می   کیفری ختم رأی   کشف جرم، آغاز و به اجرای ۀ ی است که از مرحل فراینددادرسی کیفری،  
این بین، مراحل تعقیب و تحقیق در دادرسی کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. ارتباط بسیار 

به ها آن  ی برخی از اقدامات تحقیقی و تعقیبی با یکدیگر و تعلقزمان هم نزدیک و در مواردی، تقارن و  
آن استقالل کامل این دو نهاد از یکدیگر  تبع به دادرسی، در عمل تفکیک مطلق این دو و  ۀ قبل از مرحل 

کند. کشف حقیقت رفتار متهم، سنگ بنای عدالت در مراحل دیگر دادرسی است و به می   را دشوار 
است  دلیل،  می همین  تحقیق  مقام  عادالنه شود. قالل  دادرسی  یک  به  منتهی  تطبیقی   تواند  بررسی  در 

یابیم که در هر دو نظام حقوقی، اصل استقالل استقالل مقام تعقیب تحقیق از مقام در ایران و لبنان درمی 
یل ساختار نهاد تحقیق از نهاد تعقیب مورد پذیرش قرار گرفته، لیکن در ایران، قرار گرفتن مقام تحقیق ذ 

دار نموده است و در موارد متعددی دادسرا که ریاست آن با دادستان است، در عمل این استقالل را خدشه 
یت اداری از مقام تعقیب است؛ این در حالی است که مقام تحقیق در لبنان، نهادی تبع به بازپرس مکلف  

کند، می   دادستان را اخذ رأی    مستقل از مقام تعقیب است و اگرچه بازپرس در جریان تحقیق، نظر و 
کند و در صورتی که دادستان مخالف نظر وی باشد، باید برای لیکن تصمیم نهایی را بازپرس اتخاذ می 

مراجعه کند. در نتیجه در نظام حقوقی لبنان، استقالل   اتهامیه   هیئت   اعتراض به مرجع مستقلی به نام 
بهتر  تعقیب،  نهاد  از  تحقیق  اس   تأمین   نهاد  با ا   ت. شده  و  تحلیلی  ـ  توصیفی  روش  به  پژوهش،  ین 
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 ۀدر زمین   گذار قانون شود رویکرد  می   پردازد و تالش ای، به بررسی موضوع می منابع کتابخانه   گیری از بهره 
. بحث با رویکرد تطبیقی مورد بررسی و نقد واقع شود 

 عادالنه مقام تحقیق، مقام تعقیب، استقالل قضائی، دادرسی  واژگان کلیدی:

 مقدمه
تحقیقات مقدماتی   ۀ شود، مرحلمی   ای که از بازپرسی حاصل فارغ از چرایی، اهداف و نتایج عدیده 

کیفری،    فرایند در   اطال   ازجمله دادرسی  تابع های  رسیدگی   ۀعوامل  مدل  در  آنکه  چه  است؛  کیفری 
تحقیقات مقدماتی، اقناع  ۀرسیدگی غیرمستقیم، عالوه بر ضرورت اقناع وجدان بازپرس پس از مرحل 

وجدان دادرس پس از محاکمه الزامی است. در این ارتباط، دو نکته را باید در نظر داشت؛ نخست 
در   اقناع وجدانی  دو  ضرورت حصول  اطال   فرایند آنکه،  کیفری،  پی   ۀ دادرسی  در  را  کیفری  دادرسی 

نقش   دلیل به ادرسی کیفری،  د   فرایند تحقیق در    ۀ خواهد داشت. دوم آنکه، موقعیت و حساسیت مرحل 
مهم بازپرس در آغاز تحقیقات مقدماتی راجع به جرم، مقتضی شناسایی استقالل و آزادی عمل بازپرس 

مهم و اساسی   ۀگان مقام تعقیب است. به هر رو، مراحل پنج   ویژه به های قضایی، در ارتباط با سایر مقام 
، دادرسی و اجرای حکم است که در این پژوهش، دادرسی کیفری شامل کشف جرم، تحقیق، تعقیب

 شود.دو مرحله از این مراحل یعنی تحقیق و تعقیب مورد بحث واقع می 

م  ک است. از اصول حا  1نظام دادرسی کیفری در دو کشور ایران و لبنان، تابع مدل دادرسی مختلط 
نظام  دادرسی مختلط، حابر  و  یمک های  بازپرسی  مقام  استقالل  اصل  در  ت  تعقیب  از مقام  تحقیق 

م یجرا   ۀقات مقدماتی در مورد همین اصل، انجام تحقیقات مقدماتی است. بر اساس ایتحق  ۀمرحل
نام قاضی تحق  ۀبر عهد به  بازپرس مییق  یمقام مستقلی  تعقا  نیباشد و  به یب جرم  از شروع  قبل  ز 

ا دادستان است. در تبیین یب  یمقام تعق  ۀتحقیقات مقدماتی و همچنین متعاقب انجام آن، بر عهد
گر شکل  ین اصل از دو اصل دیه اکن است  یمقام تحقیق از مقام تعقیب، اعتقاد بر ا  کیکاصل تف

گر، یق و از سوی دیف مقام تحقیب در وظایمقام تعق  ۀسو، به عدم مداخلیک ن اصل از  ییافته است؛ ا
صل یاد شده به این معناست که  ق در اقدامات مقام تعقیب اشاره دارد. ایبه عدم دخالت مقام تحق

به نام قاضی تحق  ۀم بر عهدیجرا   ۀقات مقدماتی در مورد همیانجام تحق ق یا همان یمقام مستقلی 
ق خودداری نموده و به ید از هرگونه مداخله در امر تحقیا دادستان بایب  یبازپرس است و مقام تعق

ان یقانون آیین دادرسی کیفری و صرفًا پس از پا 359و  300، 279، 268، 265توجه به مواد نظر با

 
تحقیقات مقدماتی    ۀاین نظام که به نظام تعادلی و فرانسوی نیز مشهور است با توجه به لزوم کشف حقیقت در مرحل  .1

 . (23: 1389)جوانمرد،  باشدرسیدگی ویژگی نظام اتهامی را دارا می ۀهای نظام تفتیشی و در مرحلویژگی 
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قات از سوی بازپرس و موافقت با قرار جلب به دادرسی وی، با صدور کیفرخواست و دفاع از  یتحق
قات  یول انجام تحقئن اصل، بازپرس، مسیرد. بر اساس ایب متهم را در دادگاه بر عهده گیآن، تعق

مستقل انجام    نحوبهقات را  یتواند تحقست دادستان می ه فقط بعد از ارجاع موضوع و به درخواکاست  
تعقیب را تشخیص ۀ  البته در صورتی که مقام تعقیب، ضرورت ادام  ؛(14:  1390زاده،  هادی)  دهد

از   کید  ، با(1389آخوندی،  )  اندانحقوقدهد. برخی  بر ضرورت استقالل مقام تحقیق از مقام    تأ
ق است، تا بین مقام تعقیب و متهم به  یطرفی مقام تحقبی ن اصل، لزوم یه مبنای اکتعقیب، معتقدند 

ن دادرسی  ییب قانون آی ران، هرچند در وضع و تصویا  گذارقانونشکل غیرجانبدارانه به داوری بپردازد.  
از    1291فری  کی الهام  تفتک  گذارقانونبا  نظام  فرانسه،  مرحلیشور  در  را  مقدماتی  یتحق  ۀشی  قات 
بارز نظام دادرسی   ۀه شاخصکاه به جدایی کامل مقام تحقیق از مقام تعقیب  گچین هیک رفته بود، لیپذ

ن اصل عدول کرده است؛  یای از ادهی های مختلف، در موارد عدبند نبوده و در دوره یمختلط است، پا
 1394ز در اصالحات سال  ی و ن  1392فری  کین دادرسی  ییب قانون آی ه در هنگام تصوکبه شکلی  
عدول از اصل    ۀ(، دامن115  تا  89مواد  )  مختلفی در مبحث اول از فصل چهارم این قانونطِی مواد  

را هم واجد صالح یی دیهای قضار از دادستان، مقام یور را گسترش داده و به غکمذ ت برای  یگری 
قات مقدماتی از بازپرس در برخی  یقات مقدماتی دانسته است. سلب امکان انجام تحقیانجام تحق

دگی اختصاری به جرم و  یرس  ۀش زمینیم پرونده در دادگاه به همراه افزا یمهم و طرح مستقم  یاز جرا 
قین حفظ  حیز  قبل،  بازپرس  به  نسبت  دادستان  تحقیمومت  انجام  از  پس  و  از ین  مقدماتی،  قات 

تف  ترینمهم اصل  از  عدول  است  کیکموارد  تعقیب  مقام  از  تحقیق  و )  مقام  جویباری  گلدوست 
العموم وظیفه دارد در صورت اطالع از وقوع مدعی  عنوانبه(. دادستان  125:  1394  پور جمنانی، قلی

جرم، برای حفظ حقوق فردی و حقوق عامه به تعقیب متهمان بپردازد؛ اما پس از شروع به تعقیب 
 عنوانبهوقوع یا عدم وقوع جرم با بازپرس  درخصوص    تحقیق  ۀمتهم و بازداشت یا احضار وی، وظیف

طرف در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات  یک مقام بی عنوانبهق است. در واقع بازپرس  مقام تحقی
قانون    92  ۀ بر اساس ماد  کند.می  اظهارنظرمجرم بودن یا نبودن متهم  درخصوص    را انجام داده، آنگاه 

«. البته  بازپرس است...  عهدهبه  جرایمتحقیقات مقدماتی تمام  ، »1392آیین دادرسی کیفری مصوب  
با توجه به بضاعت نظام قضایی، به مقام تعقیب اجازه داده تا در صورت کمبود    گذارقانوندر ادامه،  

  302  ۀدار شود. البته در جرایم مهمی که در مادبازپرس، وظایف بازپرس را در بخشی از جرایم عهده
جرایم مستوجب سلب حیات یا حبس    ، )ازجمله   اشاره شده استها  آن  قانون مجازات اسالمی به

ابد(، دادستان اختیار تحقیق ندارد و در این صورت، تحقیق الزم در جایی که بازپرس حضور ندارد،  
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 انجام خواهد شد.  1توسط دادرس دادگاه 

گردد، اصل استقالل مقام  می  در حالی که با مداقه در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مالحظه 
عقیب در نظام دادرسی کیفری ایران به رسمیت شناخته شده است، ولی این استقالل  تحقیق از مقام ت

قیمومیت فرانسه )  نسبی است و موارد استثنای وارد بر آن بسیار است. در کشور لبنان به دالیل تاریخی
 آیین دادرسی کیفری آن تا حدود زیادی   ازجمله(، نظام حقوقی این کشور و  1941تا    1920بر لبنان از  

از فرانسه در  تأثیرپذیری نظام دادرسی کیفری لبنان  از نظام حقوقی فرانسه است. اما در عین  متأثر 
کلیات موضوع، نظام دادرسی کیفری این کشور مختص به خود است. در قانون آیین دادرسی کیفری 

قانون    عنوانبهبعدی که در حال حاضر  های  لبنان با برخی اصالحات در سال  میالدی،   2001مصوب  
از مقام تعقیب   االجرا الزم  پذیرش استقالل مقام تحقیق  این کشور حاکم است، ضمن   ۀ ، شیو2در 

اینکه در کشور لبنان، بخش و ساختار متمایزی برای تحقیق در    ازجملهخاصی لحاظ شده است؛  
مقام    تمایز به معنای استقالل مطلق  این کشور در نظر گرفته شده است، ولی در این کشور نیز، این

پذیرش اصل استقالل مقام بازپرسی از مقام تعقیب رغم  بهبازپرسی و تحقیق در این کشور نیست.  
مبنای پذیرش این اصل و همچنین میزان  درخصوص    بنیادیهای  در هر دو کشور ایران و لبنان، تفاوت 

شیوه  و  بازپرسی  مقام  وهای  استقالل  دو کشور  بین  تعقیب  مقام  از  تحقیق  مقام  دارد. تبعیت  جود 
اصلی این پژوهش این است که وجه تمایز اصل استقالل نهاد تحقیق از نهاد تعقیب در  های  پرسش 

پذیرش چیست و شیوۀ مؤثر در رسیدن به دادرسی عادالنه و    ۀنظام حقوقی ایران و لبنان از حیث نحو
در آیین دادرسی   پذیرش نسبی استقالل مقام بازپرسی از مقام تعقیبرغم  بهطرفانه کدام است؟  بی

تحقیق با تبعیت از مقام تعقیب،  های  به طرق مختلف، همواره این نگرانی وجود داشته است که مقام 
موجبات تضییع حقوق دفاعی متهم را فراهم آورند. در واقع ضرورت اصلی پرداختن به این موضوع،  

  ۀ نوع و شیو   ۀتحقیقات مقدماتی است. با تحلیل دقیق و موشکافان  ۀحفظ حقوق دفاعی متهم در مرحل
روابط مقام تحقیق با مقام تعقیب باید مشخص شود که چه نقاط ضعفی در این خصوص وجود دارد  

توان به هدف  می  حقوقی دیگرهای  تطبیقی با نظام   ۀکه البته با تدقیق در موضوع و از رهگذر مطالع
 النه است، دست یافت. نهایی که همان دادرسی عاد

شود، بلکه به حقوق دفاعی متهم  و شاکی توجه نمی   دیدهبزه به حقوق    تنهاه  ندر یک دادرسی عادال
که تضمین حقوق دفاعی متهم نقش بارزی در دادرسی عادالنه دارد، پس  آنجا    از  شود.نیز توجه می 

 
 .1392فری یقانون آیین دادرسی ک 92 ۀماد ۀتبصر .1
 م.  2001قانون اصول المحاکمات الجزائیه  3 ۀماد .2
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گیرد. یکی از مسائلی که بر   جدی و دقیق مورد مطالعه و بررسی قرارطور  به الزم است این موضوع  
تأثیرگذار است، تفکیک مقام تعقیب از تحقیق است، که این موضوع می تواند از  دادرسی عادالنه 

استبداد قضایی و تمرکز قدرت توسط یک مقام جلوگیری کند و به این ترتیب حقوق متهم را بیشتر 
 تضمین کند.  

با رویکرد    ویژه بهه خألهای مطالعاتی  موضوع، تا حدی بدرخصوص    کاوی پژوهشیبا پیشینه 
بحث، از ُبعد نظری به بررسی موضوع   ۀ انجام شده در حوزهای  پژوهش  ۀتوان پی ُبرد. عمدمی   تطبیقی
اند؛ ضمن آنکه واکاوی موقعیت اصل استقالل نهاد تحقیق از نهاد تعقیب در دو نظام حقوقی  پرداخته

انجام شده در ایران و لبنان، در  های ، از میان پژوهشرحال ه بهایران و لبنان، مسبوق به سابقه نیست.  
 توان اشاره نمود: می  به شرح زیرها آن دو محور، به اهم  

 و لبنان پژوهش در ایران ۀپیشین. ۱
چند پژوهش مرتبط شکل یافته است که با    تاکنوندر مورد استقالل نهاد تحقیق از نهاد تعقیب،  

 به شرح زیر است: ها ترین پژوهشحاصله از مهمهای صورت گرفته، نتایج بررسی

،  1392با عنوان »بررسی انتقادات وارده به نهاد بازپرسی« در سال  ای  یوسفی و رئیسی، در مقاله
بین نظام می  بیان تفاوت اساسی  نهادی است که حدود دو قرن، مبنای  های  دارند که »بازپرسی«، 

آیین دادرسی کیفری   انتقادهای  ها  گذشته، موضوع چالش  ۀبوده و در چهار دهتفتیشی و اتهامی  و 
آلمان و ایتالیا(،  ) ثیر عملی این انتقادها را به شکل افراطی در حذف بازپرسأفراوان نیز بوده است. ت

وی  اختیارات  و  نقش  تعدیل  رامی  فرانسه()  یا  بازپرس  به  شده  وارد  انتقادهای  کرد.  مشاهده    توان 
دهد،  می  که بازپرس، تحقیقات را شخصًا انجام آنجا    لی مطرح کرد: اواًل، ازتوان در سه محور اصمی 

طرفی توسط وی ابهام وجود  کند؛ لذا در امکان رعایت بیمی وریآدالیل مربوط به جرم را خود گرد 
دارد. این ابهام در مواردی که تصمیمات بازپرس با حقوق اساسی افراد، همانند حق آزادی و حریم  

کمبود نیروی انسانی، بازپرس فقط در لحاظ  بهشود. ثانیًا، می  ترعارض باشد، پررنگخصوصی در ت
پرونده می های  بعضی  وارد عمل  نتیمهم  مراحل   جۀشود.  مطلق  تفکیک  موضوع، عدم  این  عملی 

کیفری( به امر تحقیق خواهد   ۀمقام اجرایی و طرف پروند عنوان)به تعقیب و تحقیق و ورود دادستان
ثال پرونده بود.  در  بازپرس  حضور  عدم  فلسف اهمیتکمهای  ثًا،  با  بازپرس   ۀتر  رعایت  )  وجودی 

 طرفی( مغایر است.  بی

مقاله  در  در سال  ای  یوسفی،  بازپرس«  به حذف  تمایل جهانی  بیان1390با عنوان »بررسی   ، 
مدل   دارد که در حال حاضر دو مدل دارای بازپرس و بدون بازپرس در جهان وجود دارند. درمی 

در  دومی  و  دادستان  اختیار  در  اولی  تفکیک شده،  از هم  تحقیق  و  تعقیب  مراحل  بازپرس،  دارای 
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دادستان  به  تحقیق  و  تعقیب  دو وظایف  بازپرس هر  بدون  در مدل  برعکس  است.  بازپرس  اختیار 
دور  در  بازپرس  است.  با چالش  ۀ واگذار شده  فراوان  فعلی  انتقادهای  و  وروروبهها  تغییرات    ست. 

بر مبنای مدل  ها  آن  تحوالت صورت گرفته در کشورهایی چون آلمان و ایتالیا که آیین دادرسی کیفری
المللی حاکی از تمایل  دیوان کیفری بین  ۀدارای بازپرس بوده است، و نیز مدل اتخاذ شده در اساسنام

یل جرم شرکت  وری دالآای که مستقیمًا در تحقیقات و گرد قاضی  عنوانبهجهانی به حذف بازپرس  
وظیف و  نداشته  تحقیقات  انجام  در  نقشی  هیچ  که  است  ناظری  قضات  با  آن  جایگزینی  و   ۀکرده 

شود که اقدامات  انحصاری ایشان نظارت بر اقدامات دادستان است. این نظارت در جایی پررنگ می
ان و ایتالیا که  تواند مخل آزادی افراد و یا حریم خصوصی ایشان باشد؛ برای مثال در آلم دادستان می

اند، دادستان حق صدور قرار بازداشت افراد را ندارد و این  بازپرس را از نظام قضایی خود حذف کرده
آیین دادرسی کیفری ایران   ۀست که نویسندگان الیحقضات ناظر است؛ این در حالی ا   ۀعهد بهمهم  
فته در جهان همچنان  های علمی و عملی پیش روی بازپرس و تغییرات صورت گرچالش  رغمعلی

 به مدل دارای بازپرس معتقد هستند.

تحت عنوان »استقالل بازپرس در انجام تحقیقات  ای  محمدجواد فتحی و علی دهقانی در مقاله
طرفی در نویسند یکی از مظاهر اصل بیمی  ، 1388مقدماتی و تأثیر آن بر دادرسی عادالنه« در سال  

بازپرس(  )  بازپرس است. ایشان معتقدند که دادن اختیارات مقام تحقیقدادرسی کیفری، استقالل  
جامعه،    ۀنمایند  عنوانبهدادستان    چراکهبـه دادستان باعث تضییع حقوق دفاعی متهم خواهد شد؛  

طرفانه نسبت به متهم عمل نماید. لذا تواند بی شود و طبعًا نمیخود یک طرف دعوی محسوب می
  تحقیقات مقدماتی و سپس صدور قرار  ۀ دادرسی عادالنه، بازپرس در مرحل تحقق منظوربهمعتقدند 

در این مقاله  هرچند  مستقل از دادستان عمل کند.  صورت  به  کیفری و نهایتًا صدور قرار نهایی  تأمین
است،   شده  پرداخته  تحقیق  از  تعقیب  مقام  استقالل  و  تفکیک  موضوع  وبه  مختصر  خیلی    ولی 

 مقام تحقیق  یطور بیشتر روده و به سرعت از مباحث عبور کرده و همیناجمالی بحث کر صورت به
دادستان( را خیلـی کم و کوتـاه مورد بررسی و  )  تأکید داشته و نقش و جایگاه مقام تعقیب  بازپرس()

 مطالعه قرار داده است. 

معنای   دارد که نظارت دادستان بهمی  مرحوم استاد آخوندی، در کتاب آیین دادرسی کیفری، بیان
ه استقالل بازپرس  کی باشد  ید تا جاین نظارت بایا  ۀست و محدودیده گرفتن استقالل بازپرس نیناد

مقرر شده بود:   گونهاینسابق    قانون آیین دادرسی کیفری   168  ۀ، در ماد رواینازند.  ک دار نرا خدشه
ه نقصان آن از جهت کتواند بخواهد  می   قات و استنطاقات را در صورتییل تحقیمک مدعی العموم، ت»
قات را از بازپرس بخواهد یل تحقیمک توانست تیدادستان به شرطی من،  ی.« بنابرا ا جهات مهمه باشدی
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 رمؤثر یرمهم و غیص غیل نقای مک و گرنه به خاطر ت  ه نقص مورد نظر از جهات مهم و مؤثر باشدک
پرونده نمی دارد و در غای  توانست  نگاه  ایرا معوق  انتظامی مسئول یر  از جهت  ن صورت دادستان 

لورنس سعید احمد در کتاب »الدفوع فی قانون اصول المحاکمات الجنائیه« منتشره    شد.می  شناخته 
بیروت، ضمن تحلیل کلی اصول دادرسی کیفری در لبنان به تحلیل روابط   یالدی درم 2006در سال  

نظام    یمحمد امسیویط در کتاب »التحول ف  بین قاضی تحقیق و دادستان در این کشور پرداخته است.
های  تداخل وظایف قضات تحقیق و مقام   ۀ، به بررسی نحویالدیم2011« در سال  یاإلثبات الجنائ

در کتاب »شرح    یعبدالقادر الَقْهَوج  یعل  تعقیب با یکدیگر و میزان استقالل هر یک پرداخته است.
، موضوع لزوم تفکیک موقعیت یالدیم  2002ة« منتشره در سال  یمات الجزائک قانون اصول المحا

ابة  ی»دور الن  ۀدر مقال  یان عبدل یسف  قرار داده است.  تأکید  قاضی تحقیق از دادستان را در لبنان مورد 
ه وضعیت استقالل نهاد  ، بمیالدی  2014دة« در سال  ی ة جدیتها: تحوالت أوروبیالعامة و إستقـالل

اوالً  این جهت جدید است که  از  پژوهش  این  پرداخته است.  و موانع ها  به بررسی چالش  تعقیب 
  از حیث قانونی، بلکه از حیث قضایی و اجرایی   تنهانه استقالل نهاد تحقیق از نهاد تعقیب در لبنان  

تطبیقی با کشور  صورت  به  مزبور را   دهد، ثانیًا اصل می  قضایی را مورد بررسی قرار  ۀپردازد و رویمی 
 دهد.می فرانسه مورد بررسی قرار

شایان ذکر است هرچند هر دو نظام حقوقی ایران و لبنان از نظر تاریخی تشکیالت دادسرا را از  
کرده اقتباس  فرانسه  ولی شیوقانون  روش   ۀاند،  و  پیاده ها  آن  اعمال  با  در  یاد شده  تشکیالت  سازی 

 شود. می پرداختهها آن ست که در این پژوهش بهیکدیگر متفاوت ا 

 . ضرورت استقالل مقام تحقیق از مقام تعقیب۲
نهاد تحقیق از نهاد تعقیب در   کیکدادرسی مختلط، اصل تفهای  م بر نظام ک ی از اصول حایک 

  ۀم بر عهدیجرا   ۀقات مقدماتِی همین اصل، انجام تحقیقات مقدماتی است. بر اساس ایتحق  ۀمرحل
قات مقدماتی یز متعاقب انجام تحقیب جرم نیا بازپرس بوده و تعقیق  یمقام مستقلی به نام قاضی تحق

قات مقدماتی یه انجام تحقکور به این معنی است  کا دادستان است. اصل مذیب  یمقام تعق  ۀبر عهد
ونه مداخله  د از هرگیب بایق بوده و مقام تعقیمقام مستقلی به نام قاضی تحق  ۀ م بر عهدیتمامی جرا 
فرخواست،  کیقات از سوی بازپرس و با صدور  یان تحقیند و صرفًا پس از پاکق خودداری  یدر امر تحق

گیتعق عهده  بر  دادگاه  در  را  جرم  شاهمرادی،  )  رد یب  و  ا  (.5:  1396جاوید  اساس  اصل،  یبر  ن 
آوری  قات و جمعطرفانه نسبت به انجام تحقیبی  نحوبهه باید  کقات است  یول انجام تحقئبازپرس، مس

 دالیل له و علیه متهم اقدام نماید. 



 ۱۴۰۱ تابستان /  هجدهمیکصد و مارۀ / ش ششمهشتاد و  دورۀ /                                  

 

۲۳۶ 

از   ، 1هارعایت اصل تساوی سالح   منظوربه دادرسی،  های  رویکرد بسیاری از نظام  دوری ُجستن 
قات ی تحق   ۀ شی در مرحل ی گرفته از نظام تفت نشئت   ه خود ک ق است  ی ب از مقام تحق ی مقام تعق   کیک اصل تف

رسری و با حضور مؤثر ی ترافعی، غ صورت  به   قات مقدماتی ی تحق   ۀمرحله  ای ک گونه به مقدماتی است؛  
نماد نظام تفتیشی، عالوه بر آنکه   عنوان به ل مدافع وی به انجام برسد. در حالی که بازپرس  کی ا ویمتهم و  

نقض حریم خصوصی افراد و آزادی ایشان و نیز درخصوص    قاضی محسوب شده و بر همین اساس، 
 گیرد، مرجع انجام تحقیق است؛ به همین علت می   اثباتی علیه ایشان تصمیم  ۀ ادل کفایت یا عدم کفایت  

 ,simpson)   ترین نهاد ساختاری آیین دادرسی کیفری نظام تفتیشی دانستتوان نهاد بازپرسی را مهم می 

ول انجام تحقیق است در جهت نیل به دادرسی ئ هر چند، امروزه استقالل هر مقامی که مس (.  467 :1913
 ,Hamburger)  شود تأمین می   دالنه الزم است و مهم نیست که چگونه و با چه روشی این استقالل عا 

و   1974های  های اخیر، برخی کشورها همچون آلمان و ایتالیا به ترتیب در سال در دهه   (. 18 :2008
نسه، اند. در برخی دیگر همچون فرا ، نهاد بازپرسی را از نظام قضایی خود حذف کرده یالدی م 1988

حذف نهاد بازپرسی از مجرای قانونی به نتیجه نرسید، در مراحل متعدد از اختیارات و نقش هرچند  
تفکیک   ۀ البته در فرانسه سیر تکاملی و رو به پیشرفتی در زمین (  Smit, 2008: 233)   بازپرس کاسته شد 

کوشکی، )  باشند می   مقام تعقیب از تحقیق شکل گرفت و این دو مقام به حد کافی از یکدیگر مستقل 
: 1397رازانی و دیگران، )  دانند می  (. برخی حذف دادسرا را مانع تحقق دادرسی عادالنه577: 1389

 م ک ن دفتری در حی ت تر احمد م کد   تعبیر   واحد هستند؛ به   هیئت   م ک تعقیب دادسرا در ح   قضات   (. 389
توانند می   دگی ی و رس   مه ک محا   در طول   یک هر    ه ک (  220:  1388متین دفتری،  )   باشند می مثلی    اموال 

رغم به ان  دان حقوق نند، ولی از منظر برخی  کمی   از نظر دادسرا دفاع ها  آن   رند. ی گر قرار گ ی همد  جای به 
حکم ی نظر   ن یا   شدن   عادی  در  دادسرا  قضات  ]که  هستند[،   ت هیئ   ه  نظر   عقالنی روش   ن ی ا   واحد  به 

(. در برخی از کشورها، وجود یک سازمان مشترک برای امر بازپرسی 61:  1389آخوندی،  )   رسد نمی 
که با وجود نهادهای بازپرسی و تعقیب، ساختار و ای  گونه به و امر تعقیب مورد انتقاد قرار گرفته است؛ 

شود. کشور لبنان از این دسته از کشورهاست. در کشور لبنان نمی   سازمان مشترکی به نام دادسرا مشاهده 
 در حال حاضر تشکیالت متمرکزی به نام دادسرا وجود ندارد و هر یک از نهادهای تعقیب و تحقیق

 ۀشده است. در لبنان، قاضی تحقیق زیرمجموع   بینیپیش مستقل در آیین دادرسی این کشور  صورت  به 
یک بخش یا نهاد و ساختار مستقل است که ارتباط   عنوان به باشد و  نمی   مه( النیابه العا )   نهاد تعقیب 

 اداری و سازمانی با دادستان ندارد.

 
1. Principle of Equality of Arms 
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تحلیل است که مقام  قابل  گونه اینب یق از تعقیی با استقالل مقام تحقیاصل استقالل قضا ۀرابط
ق و موضوع پرونده و مطابق با یابی خود از حقای خود را مستقاًل و بر اساس ارز  ۀفید وظیی بایقضا

م یرمستقیا غی م  یو دخالت مستق  نظر  گونه ِاعمالری از هریرپذیدرک و استنباط خود از قانون و بدون تأث
ق  یم تحقنه، استقالل مقا ین زمیا برون سازمانی انجام دهد. در ایها، اعم از دورن سازمانی  ر مقام یسا

ار  یب باشد، بسیمقام تعق  عنوانبهدادستان    از  ی که مستقلنحوبهق به او،  یتحق  ۀفیو اختصاص وظ
ل و مدارک، استماع اظهارات  ی را گرداوری دالی (؛ ز94:  1388فتحی و دهقانی،  )  ت است یحائز اهم

شهود،   ۀیاظهارات اول  و اخذ و استماع او برای تأمین ن بار و صدور قراریات متهم برای نخستیو دفاع
 ن مرحله نهادهیدگی در دادگاه در ایرد و در واقع سنگ بنای رسیگمی  ق صورتیتحق  ۀهمگی در مرحل

قات مقدماتی یتحق  ۀمرحل  در  ادیی ی متهم تا حد زینها  تیو وضع  سرنوشت  توان گفتمی  شود.می 
گری و صرفًا  یمستقل از هر مقام و مرجع دد  یک دادرس بای  عنوانبهق  یشود؛ لذا مقام تحقمی   نییتع
تحقیحق  کشف  جهت  در به  پیقت  مقدماتی  بپردازد یقات  شده  وارد  اتهام  اگررامون  قضا  .  ی  یمقام 
ری کند، استقالل  یگمیی تصمی قضاهای  ر مقام یگر، هرچند سایات و دستورات مقام دی ت از نظرتبعیبه

مورد قبول   ب، امروزه یق از تعقیک مقام تحقیتفک ۀ اعدن علت، قیداشت؛ به هم نخواهد ی معنایقضا
 ق یو تحق  ب یگر، چون تعقی(؛ به عبارت د145:  1377استفانی و دیگران،  )  کشورهای مترقی است

:  1389عالمه،  )  و مستقل از هم باشند  متفاوت   دیز باینها  آن   ول ئمسهای  متمایزند، لذا مقام   ماهیتاً 
، در واقع سرنوشت متهم و  شود  داده  قات مقدماتی یتحق ۀ ب به حوزیورود مقام تعق ۀ (. اگر اجاز303

ی  یاو سپرده شده است، در حالی که مقام قضا  مدعی  دست  اتهام انتسابی به او بهدرخصوص    قضاوت 
فرانسوی گفته است که »لرزه بر    دانحقوق  علت کامباسرس   نیهم   ؛ بهن باشدید مستقل از طرف یبا

آنگاهمی  م شهرونداناندا  تعقیامر تحق  که  افتد  باشدیق و  آشوری،  )  «ب در دست شخص واحدی 
ت دارد که در برخی از کشورها حتی ارجاع پرونده  یقدر اهم  آن   قیتحق  (. استقالل مقام 16:  1379

از بازپرس،  عهد  دادستان  به  بر  و  استیرئ   ۀسلب  شده  نهاده  دادگاه  (؛  95:  1392آشوری،  )  س 
  انیس دادگاه است. در جر یرئ   ۀن امر بر عهدی، ا1فرانسه   فری ین دادرسی کییمطابق قانون آ  کهنچناهم

و به    ، اخذستین  ع دستوراتشی تواند پرونده را از بازپرسی که مطنمی  ز دادستان یمقدماتی ن  قاتیتحق
د میبازپرس  در  فرانسه  در  بازپرس  دهد.  ارجاع  از   قابلگری  خصوصی  مدعی  و  متهم    دادستان، 

(. در 554:  1377استفانی و دیگران،  )  مختار استها  آن  ا قبول تقاضاییو در رد    برخوردار  استقالل
کشور لبنان نیز چنین ساختاری برای قاضی تحقیق اول و همچنین سایر قضات تحقیقی که توسط 
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: 2014 عبدلی، ) ، به کار گرفته شده استشوندمی  قاضی تحقیق اول برای انجام امر بازپرسی تعیین 
گری ید  مرجع  ی بازپرس بهیارات قضایا و واگذاری اخت یتالیبازپرس در آلمان و ا  حذف  (. اصوالً 69

ن علت بوده یآلمان نیز به ا  در  ش از محاکمهیا قاضی پیا  یتالیی در ایقات ابتدا یهمچون قاضی تحق
(؛  113:  1392آشوری،  )  شود  تأمین  دادستان  قابلری در میگمیدر تصم  بازپرس   استقالل  است که

  اظهارنظراز بدو تا ختم و    مقدماتی   قاتین کشورها با حذف بازپرس، تحقیست که در این  گونهاینلذا  
 واگذار شده باشد.  دادستان گناهی متهم در دادسرا، بهبی ای گناهکاریدرخصوص 

 تحقیق از نهاد تعقیب در ایرانپیش روی استقالل نهاد های . چالش۳
ست؛ گرچه در قانون آیین رو روبههایی  بازپرسی( در نظام حقوقی ایران، با چالش)  نهاد تحقیق 

قرار    تأکید  تالش شده است استقالل بازپرس بیش از گذشته مورد   1392دادرسی کیفری مصوب  
ثیر بگذارد. أانند بر عملکرد وی تتومی  هایی مواجه است کهگیرد، لیکن باز هم این استقالل با چالش

   شوند. می در سه بند مورد بررسی واقع ذیالً ها این چالش

 قانونی های . چالش۳-۱
قانون موقت اصول محاکمات  )  1291آیین دادرسی کیفری از زمان تصویب اولین قانون در سال  

قان آخرین  است.  شده  فراوانی  اصالحات  و  تغییرات  دستخوش  تاکنون،  دادرسی جزایی(  آیین  ون 
هایی است؛ اما  به تصویب رسید، از برخی جهات دارای محاسن و نوآوری  1392کیفری که در سال  

دادستان( )  بازپرس( از مقام تعقیب)  استقالل کامل مقام تحقیق  تأمین  هایی دروجود چالش  دلیلبه
  باشند: می احصاقابلست که در سه محور ذیل روروبههایی با نواقص و چالش

 . امکان انجام تحقیقات توسط نهاد تعقیب در برخی جرایم ۳-۱-۱
...در غیر جرایم  اعالم داشته است: »  92  ۀدر ماد  1394قانون آیین دادرسی کیفری اصالحی   

این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای  ۳۰۲مقرر در ماده های مستوجب مجازات
شود در می  «؛ بنابراین مالحظهبرای بازپرس تعیین شده است...  تمام وظایف و اختیاراتی است که

پایین است، دادستان و    ۀاز درجها  آن  های قانونیی که مجازاتجرایم وی معاون و    تبعبهچهار به 
ارتکابی در جامعه   جرایمتواند تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و با توجه به اینکه اکثر  می  دادیار نیز

  جرایمشود که تحقیقات مقدماتی اکثر  می  معمواًل در درجات مذکور قرار دارند، در عمل مالحظه
اها  گیرد. با یک بررسی اجمالی و حضور در دادسرمی  دادیاران انجام   ویژه بهتعقیب و  های  توسط مقام 

قضایی، تعداد شعب تحقیق دادیاری بیشتر از شعب بازپرسی  های  شود که در اکثر حوزه می  مالحظه
به    گذارقانونمسائلی است که منشأ قانونی دارد؛ یعنی به خاطر تجویز    ازجمله است و این موضوع  

ر که  انجام تحقیقات در جرایم فوق توسط دادستان، چنین وضعیتی به وجود آمده است. همان طو
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داستان است؛ لذا در صورت    قابلتر بیان شد، بنا بر نظر برخی، دادیار فاقد استقالل قضایی در مپیش 
مورد   هر  در  می   موجببه اختالف  نظریقانون  کند.  تبعیت  دادستان  نظر  از  شمار  ۀباید   ۀ مشورتی 

مستفاد از ارد: »دمی  این نظر بیانتأیید   نیز در  قضائیهاداره حقوقی قوه    2495/96/7-18/10/1396
از    88ماده   آیین دادرسی کیفری این است که انجام وظایف و اختیارات مربوط به دادستان،  قانون 

باشد و اساساً دادیار در انجام  می امر از سوی دادستان و یا در غیاب وی سوی دادیار، منوط به ارجاع
قات مقدماتی در موارد مذکور در  انجام تحقی  ازجملهوظایف و اعمال اختیارات مربوط به دادستان و  

نماید. در واقع می  الذکر، تابع نظر دادستان بوده و تحت نظارت او انجام وظیفهقانون فوق   9۲ماده  
 الذکر، در طول انجام وظایف و اعمال اختیارات از سوی دادستانورود و مداخله دادیار در امور فوق 

دادیار در صورت ارجاع امر تحقیقات مقدماتی مطابق ماده    ...  باشد و نه در عرض آن؛ بنابراینمی
منتهی به بازداشت متهم،    تأمین  قانون مذکور از سوی دادستان به وی، در صدور قرار نهایی و قرار  9۲

نیز در این خصوص حق اختالف   تابع نظر دادستان بوده و حق اختالف با وی را ندارد و لذا در قانون 
ان دانحقوق« لکن برخی دیگر از  ...  واقع نشده است  بینیپیشالف مورد  و یا مرجعی برای حل اخت

در نهاد دادسرا دو سیستم را مدنظر داشته است: نخست، سیستم پیگیری حقوق  گذارقانونمعتقدند 
ون اداری حاکمیت بوده و باید بر  ئجامعه، دوم، سیستم تحقیق راجع به جرایم. فرض نخست از ش

اصلی دادستان،    ۀما دومی در نظام حقوقی ایران، امری قضایی است. وظیفیک مقام باشد، ا  ۀ عهد
  عنوانبهتصدی سیستم نخست است، اما این اختیار به وی داده شده که در برخی جرایم شخصًا و  

مس قاضی،  تحقیقئیک  گیرد درخصوص    ولیت  عهده  بر  نیز  را  شهری،  حسن)  جرم  صفرنیا  و  زاده 
یک امر ذاتًا قضایی   عنوانبهاخیر، در مواردی که دادیار، امر تحقیق را  (. لذا بنا بر نظر  161:  1390

تواند نظری مستقل از نظر دادستان داشته باشد، اما آن زمان که دادیار تکلیفی غیر می  دارد،   عهدهبه
زاده و صفرنیا  حسن)  از تحقیق پذیرفته است، تبعیت مطلق وی از تصمیمات دادستان، ضروری است

قانون اصالح  )  قانون سابق  برخالف،  گذارقانون  ۀآنکه در آخرین اراد  ویژهبه  (.162:  1390شهری،  
دادگاه تشکیل  اصالحی  قانون  انقالب  و  عمومی  از   صراحتبه(،  1381های  دادیار  تبعیت  لزوم 

غالب در دادسراها، تبعیت مطلق    ۀ ها، رویرغم وجود این دیدگاهدادستان ذکر نگردیده است. اما علی
  ۀ باشد و مصاحبمی  دادیاران از داستان در هر دو فرض انجام تحقیقات در جرایم و دیگر اقدامات وی

تبعیت کامل  ) نگارنده این نظر،  ۀو به عقید 1نگارنده با تعدادی از دادیاران نیز مؤید نظر مذکور است
  قضایی غالب   ۀه است، لکن در حال حاضر مبنای رویچه با نقدهایی مواجدادیار از دادستان( اگر
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های قانونی موجود در استقالل گردد، این وضعیت یکی از چالشباشد. به هر ترتیب مالحظه میمی 
از نهاد تعقیب به شمار از   جرایم در عمل، تحقیقات مقدماتی در اکثر    چراکهآید؛  می  نهاد تحقیق 

ت  ۀحیط اختصاصی  مقام  که  بازپرس  بیاختیار  شخصی  و  اختیار حقیق  در  و  خارج  است،  طرف 
ذاتی آنان تعقیب متهم و صیانت از   ۀطرف نیستند و وظیفگیرد که اصواًل بیمی تعقیب قرارهای مقام 

رود حقوق دفاعی متهم در تحقیقات  حقوق جامعه و نظم عمومی است. در اینجاست که بیم آن می
یز نادیده گرفته شود. ضمن اینکه مطابق قانون آیین  مقدماتی نقض گردد و اصول دادرسی عادالنه ن

هفت و    ۀتعزیری درج  جرایم  ازجملهانجام تحقیقات در دیگر موارد    1392دادرسی کیفری مصوب  
افراد زیر پانزده سال نیز ازحیطه اختیار بازپرس خارج گردیده و    جرایم منافی عفت و    جرایمهشت،  
ذاتی بازپرس که انجام تحقیقات    ۀن امر نیز با توجه به وظیفدیگری واگذار گردیده که ایهای  به مقام 

 نماید.می طرفی است، به نظر حقوق دفاعی متهم را محدوددر کمال بی

 . سلب آزادی متهم۳-۱-۲
شود متهم کیفری موجود، قرار بازداشت موقت متهم است که موجب می   تأمین  شدیدترین قرار

گونه وثیقه یا کفالتی از  روند تحقیقات و رسیدگی به اتهام وی در بازداشت به سر برد و هیچ  ۀتا ادام
در این بحث حائز اهمیت آنچه  از موارد صدور قرار بازداشت موقت،    نظرصرف وی پذیرفته نشود.  

طرفی به انجام تحقیقات  ن قرار است. با توجه به اینکه تنها نهادی که در کمال بیاست مرجع صدور ای
القاعده بازپرس باید نسبت به صدور قرار بازداشت موقت اقدام  پردازد نهاد تحقیق است، علیمی 

نماید. در قانون   اظهارنظرآن  تأیید    یا عدم تأیید    نماید و در صورت اقتضا یک مرجع باالتر نسبت به
نماید این است  مل میأیین دادرسی کیفری این اختیار به بازپرس داده شده است؛ اما آنچه محل تآ

به آنان داده شده    ای جرایم انجام تحقیقات مقدماتی در پاره   ۀ تعقیب که اجازهای  که اواًل سایر مقام 
تر آنکه  ه است و عجیباین قرار، دادستان تعیین شدتأیید    نیز از این اختیار برخوردارند و ثانیًا مرجع

نماید یا در غیاب  در مواردی که دادستان خود شخصًا اقدام به صدور قرار بازداشت موقت متهم می
مقام دیگری ندارد که این امر  تأیید    کند، نیاز بهمی  وی، معاون یا یکی از دادیاران این قرار را صادر

نماید؛  می  نقض  شدیدًا  را  متهم  دفاعی  حقوق  گونه  چراکه تواند  دیگر    آن  و  دادستان  بیان شد،  که 
 طرف نیستند.  تعقیب اساسًا بیهای مقام 

بازپرس، فاقد شأن قضایی است و راجع به مسائل مهم و حساس که همان    برخالفدادستان  
(. پس چگونه 225:  1392  یوسفی و رئیسی، )  کندگیری نمیآزادی یا بازداشت افراد است، تصمیم

حق آزادی وی در اختیار ایشان باشد؟ چگونه است که بازپرس که مقام    ترین حق متهم یعنیمهم
دادستان دارد، لیکن دادستان که تأیید    طرف است برای قرار بازداشت موقت صادره نیاز بهتحقیق بی 
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قرار بازداشت موقت صادره از سوی خود، توسط مرجع دیگری تأیید    طرفی نیست نیاز به ذاتًا مقام بی
اینکه معمواًل قضایی کوچک و دور از مرکز مشاهده می های  حوزه   ندارد؟ حتی در با توجه به  شود 

قضایی نیز اغلب فاقد    ۀ دادستان به خاطر عزیمت به جلسات در محل کار خود حضور ندارد و حوز
جانشین    عنوانبهقضایی زیادی نداشته باشد    ۀمعاون دادستان است، دادیاری که ممکن است سابق

تأیید   نماید و قرار وی در این حالت نیاز بهدادستان، مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت متهم می
دهد. در  شدت حقوق متهمان را در معرض خطر قرار میمقام دیگری ندارد که این قبیل اقدامات، به

بازدا فرانسه، حق  آیین دادرسی کیفری  قانون  در  از  جهت تحقق دادرسی عادالنه،  شت متهم حتی 
اینکه عضو دادسرا است سلب شده   دلیلبهآوری دالیل است،  دار امر تحقیق و جمعبازپرس که عهده

دهد، پس بهتر  است. دلیل این موضوع این است که چون بازپرس، تحقیقات مقدماتی را انجام می
اینکه عدالت و بی برای  بااست  از  بهتر رعایت شود، یک مقام دیگر غیر  های  زپرس و مقام طرفی 

رسد (. لذا به نظر می249:  1396یوسفی و رئیسی،  )  دادسرا، اقدام به صدور بازداشت متهم نماید
، مخالف حقوق دفاعی متهم گذارقانون به مقامات تعقیب، از سوی    اعطای اختیار سلب آزادی متهم

 دادرسی عادالنه باشد. های بوده و در تعارض با ویژگی

 هایی بازپرس. قرارهای ن۳-۱-۳ 
مصوب    266و    265مواد    موجببه کیفری  دادرسی  آیین  نتیج1392قانون  باید  بازپرس    ۀ ، 

تحقیقات خود را در قالب قرار نهایی اتخاذ نماید و به نظر دادستان برساند. دادستان باید ظرف سه  
ند و پرونده  کتبی اعالم کصورت  به  روز از تاریخ وصول پرونده، تحقیقات را مالحظه و نظر خود را 

را نزد بازپرس برگرداند و چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، مواردی را که برای کشف  
خواهد و در این صورت می  نماید و تکمیل آن را از بازپرسمی   حقیقت الزم است به تفصیل بیان

 بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است. 

رس در انجام تحقیقات مقدماتی نیز باید طبق نظر دادستان عمل  شود بازپ می  آن گونه که مالحظه 
از اینکه معمواًل یکی از دادیاران به جانشینی از   نظرصرف کند و در این مورد حق مخالفت ندارد.  

گیرد و چنین امکانی با توجه  می اظهارنظر در مورد قرارهای نهایی بازپرس را بر عهده ۀدادستان وظیف
های مهم  قضایی کمتری نسبت به بازپرس برخوردارند و در پرونده  ۀن عمومًا از سابقبه اینکه دادیارا 

وارد  های  القاعده باید اشکالعملی ندارند و علی  ۀقانون آیین دادرسی کیفری تجرب  302  ۀموضوع ماد
بر تحقیقات بازپرس را کشف نمایند و تعلیمات الزم را به بازپرس ارائه دهند، فلذا امکان تفویض  

 قانون، حق اختالف   موجببهتامل است. اساسًا اینکه بازپرس  قابلاین امر از سوی دادستان به دادیار  
مکلف  درخصوص   و  ندارد  را  دادستان  نظر  مورد  تحقیقات  این  تبعبهتکمیل  در  دادستان  از  یت 
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دارد؛  می  خصوص  مغایرت  عادالنه  دادرسی  اصول  با  نظر  به  ام  مق  عنوانبهبازپرس،    چراکهباشد، 
اختالف   دادستان  با  خصوص  این  در  که  باشد  داشته  را  اختیار  این  باید  تحقیق،  انجام  اختصاصی 

قرار نهایی در کشور ما و  درخصوص  نماید. الزم به ذکر است که امکان اختالف بازپرس با دادستان 
لیکن بنا  آید،  ارسال پرونده به دادگاه کیفری در جهت حل اختالف از نقاط مثبت قانون به شمار می 

اصوالً آنچه  بر   عدم تأیید    بیان شد،  تعقیب  تأیید    یا  مقام  توسط  تحقیق  مقام  تحقیقات  و  اقدامات 
در کشور لبنان شکل یافته است  آنچه  تامل بوده و باید اصالحاتی ـ نظیر  قابلموارد پیش گفته    لحاظ به

 شود. تأمین  تعقیبتری استقالل مقام تحقیق از مقام شایسته نحوبهـ به عمل آید تا 

 های قضایی . چالش۳-۲
حاکم در   ۀ استقالل نهاد تحقیق از نهاد تعقیب در نظام قضایی کشور ما از حیث قضایی و روی

 ۀ شود مقام تحقیق در چگونگی و نحو می   دادسراها نیز با چالش جدی مواجه است. این چالش موجب 
دار و در عمل استقالل کامل وی را خدشه دادستان( را احساس نماید  )   مقام تعقیب  ۀ رسیدگی، مداخل

تری استقالل مقام تحقیق را شایسته   نحو به قضایی کشور لبنان    ۀ توان مانند روی می   نماید؛ در حالی که 
 شوند.می   در عمل و از حیث قضایی فراهم نمود، که در ادامه تحت دو عنوان ذیل مورد بحث واقع 

 . ارجاع پرونده به بازپرس۳-۲-۱
دار نماید،  تواند خدشه طرفی نهاد تحقیق را از حیث قضایی میشی که استقالل و بیاولین چال

قانون آیین دادرسی   99و    89آغاز تحقیقات بازپرس و ارجاع پرونده به اوست؛ زیرا وفق مواد    ۀنحو
، در حال حاضر، شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع  1392کیفری مصوب  

کند و مراتب را فوری  ست و چنانچه بازپرس ناظر وقوع جرم باشد، تحقیقات را شروع میدادستان ا
 دهد.رساند؛ در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می به اطالع دادستان می

کیفری با دادستان است صحیح نیست؛ چون این های رسد اینکه اختیار ارجاع پروندهبه نظر می
آید و درصدد اثبات اتهام  می  جامعه به شمار   ۀه شده که خود مقام تعقیب و نماینداختیار به مقامی داد

است. در چنین حالتی همواره این امکان وجود دارد که دادستان پرونده را به بازپرسی که از لحاظ  
امنیتی و سیاسی    جرایمدر مورد متهمان    ویژه به روحیات و افکار موافق اوست ارجاع دهد. این موضوع  

مند خود حتی نتایج  تواند با ارجاع هدفیشتر حائز اهمیت است. در چنین وضعیتی مقام ارجاع میب
( مضافًا اینکه اختیار ارجاع پرونده 34:  1400طهماسبی و دیگران،  )  نماید.  بینیپیشرا  ها  رسیدگی 

نچه بازپرس  اهرم فشاری در دست وی باشد؛ به این صورت که چنا  عنوانبه تواند  از سوی دادستان می 
پروندههای  درخواست  از  انبوهی  ارجاع  با  ننماید،  ِاعمال  را  شعبهای  دادستان  به  تحت    ۀسنگین 

کند و در  دقیق را با مشکل مواجه میصورت به شود که عماًل انجام تحقیقات تصدی خود مواجه می 
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خود با دادستان   ۀکنند رابطها، تالش میاختیار دادستان در ارجاع پرونده لحاظ بهعمل نیز بازپرسان 
پرونده  نحوبهرا   سیل  شاهد  تا  کنند  تنظیم  همین های  مطلوبی  نشوند.  دادستان  سوی  از  ارجاعی 

تمی   موضوع تحت  را  بازپرس  استقالل  موارد  أتواند  برخی  در  نماید  ناگزیر  را  او  و  دهد  قرار  ثیر 
های  نماید. اما اگر اختیار ارجاع پرونده   تأمین  ای نظرات داستان را مهم و رسانههای  پرونده  خصوص به

شده و   تأمین  کیفری با مقامی مستقل، غیر از دادستان باشد، استقالل و آرامش روانی بازپرس بهتر
 خواهد شد.  تأمین حقوق دفاعی متهم نیز به شکل بهتری 

 توسط دادستان  تعیین شعبه و محل خدمت بازپرس .۳-۲-۲ 
در حال حاضر، تعیین محل خدمت بازپرس از حیث اینکه در کدام شعبه به انجام وظیفه بپردازد  

 صادر  قضائیهدادستان است؛ بدین صورت که ابالغ بازپرس که از سوی ریاست قوه    ۀعماًل بر عهد
معین صادر  «  بازپرس دادسرای عمومی و انقالب شهرستان»  عنوانبهمطلق است و  صورت  به  شودمی 
که بازپرس باید در آن انجام وظیفه کند در ابالغ  ای  شعبه  شود و همچون رؤسای شعب دادگاه، نام می 

قضایی   ۀ محل خدمت وی در اختیار دادستان آن حوز  ۀشود؛ لذا تعیین شعبقضایی وی تصریح نمی
پذیر توسط دادستان امکانوی نیز    ۀوی در ابالغ صادره، تغییر شعب   ۀاست و با توجه به عدم تعیین شعب

مقام تحقیق، منافات دارد؛ چون به راحتی و با صدور    عنوانبهاست. این مطلب با استقالل بازپرس  
تواند شعبه و محل خدمت بازپرس را تغییر دهد. مطلب  قضایی می ۀ ابالغ داخلی، دادستان هر حوز

دارد پس از ارجاع که اعالم می 1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  339 ۀیاد شده حتی با ماد
دیگر ارجاع داد نیز منافات و   ۀتوان پرونده را از آن شعبه اخذ و به شعببازپرسی نمی  ۀپرونده به شعب

مذکور، بازپرس آن شعبه را تغییر دهد    ۀتواند بدون اخذ پرونده از شعبتعارض دارد؛ زیرا دادستان می
مذکور اعزام نماید و بدین ترتیب پرونده از اختیار بازپرس اولیه خارج   ۀ و بازپرس دیگری را به شعب

با روح و فلسفه ماد این موضوع  را    فوق  ۀگردد، که  بازپرس  به شدت استقالل  تعارض است و  در 
بازپرسان نیز در ابالغ انتصاب آنان، همانند ابالغ رؤسای  درخصوص    نماید. لذا بایددار می خدشه

آنان توسط    ۀای که باید در آن انجام وظیفه نمایند، قید گردد تا امکان تغییر شعبشعبهها  شعب دادگاه
 دار شدن استقالل آنان جلوگیری شود.  ز خدشهدادستان ممکن نباشد و بدین شکل ا

 اداری() اجراییهای . چالش۳-۳
دادستان بر اساس قوانین نظام حقوقی ایران ریاست بر دادسرا را بر عهده دارد. از سویی بازپرس  

آید که تحت قضایی نهاد دادسرا به شمار میهای  مقام   ازجملهنیز همچون دادیار و معاون دادستان  
ولیت انجام  ئریاست اداری و نظارت دادستان قرار دارد. این ریاست اداری دادستان بر بازپرس که مس

را   مقدماتی  چالش  عنوانبه تحقیقات  با  را  وی  استقالل  دارد،  بر عهده  مستقل  مواجه  مقامی  هایی 
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  شود.اشاره میها آن کند که در ذیل بهمی 

 . ارتقای ِسَمت بازپرس ۳-۳-۱
پیشرفت شغلی در هر نظام اداری و قضایی امری ضروری است تا هم موجب ایجاد انگیزه در  

بازنشسته میافراد و هم   از کارکنان  نیروها شود؛ زیرا هر ساله برخی  باید  موجب چرخش  شوند و 
طبیعی کارکنان هر مجموعه تمایل دارند صورت  به  توسط دیگر افراد تصدی شود وها  تمامی ِسَمت

شغلی خود پیشرفت داشته باشند. در نظام قضایی کشور ما با توجه به اینکه ریاست اداری   ۀدر زمین
شاغل در های  مقام درخصوص  دادستان است، از حیث سلسله مراتب اداری همواره  ۀبر عهد دادسرا 

شود و در قضایی نظرخواهی می  ۀ دادسرا در جهت هرگونه تغییر ِسَمت و ارتقا از دادستان آن حوز
عملکرد   ارزیابی  اینکه  ضمن  است؛  دادستان  موافقت  به  منوط  بازپرس  ِسَمت  تغییر  موارد  برخی 

و    هایمقام  گزارش  ازجملهدادسرا  طریق  از  توسط  های  بازپرس  که  است  آنان  عملکرد  ارزشیابی 
بازپرس همواره   ازجملهدادسرا  های  شود؛ بنابراین مقام ارسال می   ربطذی دادستان تکمیل و به مراجع  

  ر اظهارنظتواند در  و مخالفت با نظر دادستان می  نظراختالفاین موضوع را مدنظر دارند که هرگونه  
تواند بر عملکرد قضایی برخی  و اعالم عملکرد آنان به مراجع مافوق مؤثر باشد؛ لذا این موضوع می

منفی از سوی دادستان، مسیر هماهنگی  های  از بازپرسان تاثیرگذار باشد و آنان از بیم ارسال گزارش
از   را  خود  استقالل  صورت  بدین  و  نموده  انتخاب  را  دادستان  با  مخالفت  عدم  بدهند.  و  دست 

وظیفه  کهچنانهم انجام  به  ورود  بدو  در  قضات  متاسفانه  کشور،  فعلی  قوانین  صورت  به  حسب 
به استخدام قو بامی   در  قضائیه  ۀآزمایشی  از سه سال و  از تأیید    آیند و معمواًل پس  آنان  صالحیت 

می وضعیت  تغییر  رسمی،  به  حوزآزمایشی  دادستان  نظر  نیز  مورد  این  در  که  و    ۀ یابند  قضایی 
شود که اگر بازپرس  ثیر بسزایی دارد؛ لذا مالحظه میأعملکرد بازپرس تدرخصوص   ویهای  گزارش

تواند  وجود نخواهد داشت و بازپرس به راحتی میها  تحت ریاست اداری دادستان نباشد، این چالش
 قاطعیت به انجام وظایف قانونی خود اقدام نماید. با استقالل و

 ازپرس. مرخصی ب۳-۳-۲ 
بازپرس    که  آنجایی  زیرمجموعنحوبهاز  شد  اشاره  که  با   ۀی  آن  ریاست  که  دارد  قرار  دادسرا 

که جهت   گونهایندادسرا قرار دارد؛ به    ۀدادستان است، از حیث اداری تابع تصمیمات رئیس مجموع
احساس   عزیمت به مرخصی باید نظر موافق دادستان را جلب نماید و این امر خود موجب وابستگی و

، ازجملهشود و با توجه به مسائل خاصی که برای بازپرس ممکن است به وجود آید  می  نیاز بازپرس 
خانواد  ۀادام سکونت  محل  استان  از  خارج  در  خدمت  انجام  بستگان،  بیماری  و    ۀتحصیل،  خود 

 نوانعبهاز این موضوع  ها  کند و ممکن است برخی دادستانهمسر، این نیاز شدت بیشتری پیدا می
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خود   ۀنوب بهاهرم فشار استفاده کنند و بازپرس ناگزیر به همراهی و تبعیت از دادستان شود که این هم  
آسیب  عنوانبه از  مییکی  که  است  پروندههایی  به  رسیدگی  مقام  در  استقالل  تواند  قضایی  های 

را تحت با نظرات مخ  بازپرس  از قدرت و صالبت وی در مواجهه  داده و  قرار  الف دادستان  شعاع 
رئیس دادسرا بکاهد. در حالیکه چنانچه به مانند کشور لبنان که قاضی تحقیق را جدای از    عنوانبه

نسبت به وی قرار نداده است، عمل    سلسله مراتب دادسرا قرار داده و برای دادستان، ریاست اداری
 گردد. می  مطلوبی مرتفع نحوبهشود، این ایراد 

 پرس . آمار عملکرد باز ۳-۳-۳
ی آنان در رسیدگی  های امروزه یکی از ابزارهای سنجش عملکرد مقام   قضایی، آمار عملکرد کم 

پرونده است کهبه  قضایی  منتشر میصورت  به  های  و  بررسی  و    نظرصرف شود.  ماهیانه  ایرادها  از 
گیرد و  اینکه موضوع هر پرونده مد نظر قرار نمی  ازجمله گرایی کیفری،  معایب آمارگرایی یا مختومه

به شمار می پرونده یک عدد  و موجب می صرفًا هر  از قضات  آید  برخی  عدم    لحاظبهشود گاهی 
خود سبب کاهش    مسئلهمؤاخذه به اتخاذ تصمیم سریع و بدون تحقیق کافی مبادرت ورزند، این  

در اختیار دادستان است و وی اختیار  ها  جاع پروندهشود؛ چه، با توجه به اینکه اراستقالل بازپرس می
تواند موجب  دستور تکمیل تحقیقات انجام گرفته توسط بازپرس را وفق قانون دارد، این موضوع می

ی بازپرس شود؛ چون ارجاع پرونده ربایی، سرقت  هایی همچون قتل عمدی، آدم کاهش عملکرد کم 
ار و  بازپرس  یک  به  کالهبرداری  و  پروندهمسلحانه  کمتر  میهای  جاع  وی  به  موجب سبک  تواند 

ی وی می معمواًل ها  آن  سنگین با توجه به طبیعتهای شود. پروندهکاهش چشمگیر آمار عملکرد کم 
های  تواند پروندهشوند و چنین بازپرسی در پایان ماه نمیبه سرعت منتهی به صدور قرار نهایی نمی

از آمار پرونده  ۀهای وارد دهزیادی را مختومه نماید و آمار پرون  های مختومه و  وی به مراتب بیشتر 
وی   ۀسبب مؤاخذ  مسئله خروجی وی خواهد بود و به اصطالح عملکرد منفی خواهد داشت که این 

شود؛ حال آنکه در حقیقت چنین نیست. در اینجا مالحظه  و تلقی عدم اهتمام و تالش کافی وی می
آماری  می  از حیث عملکرد  بازپرس تحت سیطرشود که  نیز   ۀنیز  این موضوع  دارد و  قرار  دادستان 
 دادستان محسوب شود.  قابلو موانع استقالل کامل بازپرس در مها یکی از آسیب عنوانبه تواند می 

 . بررسی استقالل نهاد تحقیق از نهاد تعقیب در کشور لبنان۴
ان لبنانی تهیه و مورد  دانحقوقسط  تو1948قانون آیین دادرسی کیفری برای اولین بار در سپتامبر  

قرار گرفت قانون 82:  1386پروین،  )  تصویب  آن  با اصالحاتی مواجه شد که آخرین  ( که بعدها 
میالدی است. در کشور لبنان بر اساس قانون اصول    2001اصول محاکمات جزایی مصوب سال  

قضات در لبنان به دو   محاکمات جزایی، نهاد تعقیب به روشنی از نهاد تحقیق تفکیک شده است.



 ۱۴۰۱ تابستان /  هجدهمیکصد و مارۀ / ش ششمهشتاد و  دورۀ /                                  

 

۲۴۶ 

وی، وکیل   تبعبه العموم و مدعی .شوند: »قضات نشسته« و »قضات ایستاده« دادسرامی گروه تقسیم
 ۀ(. نهاد تعقیب یا همان دادسرا، وظیف89:  1392لیان،  )  کندمی   عمومی از منافع جامعه نمایندگی

ی و صدور کیفرخواست و دفاع از عموم  ۀرا از حیث جنب  جرایمکنندگان در  تعقیب مرتکبان و مداخله
قطعی را بر عهده دارد. استقالل نهاد تحقیق از نهاد  ۀ مختلف و اجرای احکام صادرهای آن در دادگاه 

 اداری( به شرح آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ) و اجراییقضایی قانونی،  ۀتعقیب از سه جنب

 . بررسی از حیث قانونی ۴-۱
قضات    ۀنظارت بر کلی  ۀمحاکمات جزائی لبنان، دادستان دیوان عالی، وظیفبر اساس قانون اصول  

نمایند.  می دادیار( در انجام وظایف وی را مساعدت) دادسراها را دارد و به تعداد کافی وکیل عمومی
قانون تعیین شده است. در هر ناحیه نیز یک دادستان وجود    موجببهاختیارات و وظایف دادستان  

 رسانند. می  عداد کافی دادیار به او یاریدارد که به ت

دعوای کیفری در دادگاه کیفری، پرونده در دادسرا و نزد قاضی    ۀبر اساس قانون مذکور، قبل از اقام
(؛ همچنین در هر ناحیه 89:  1392لیان،  )  شودمی  شود و سپس در دادگاه مطرح می  تحقیق بررسی

قاضی تحقیق اول و تعدادی دیگر    عنوانبهکه از یک نفر  نیز نهاد تحقیق مستقل از دادسرا، وجود دارد  
 کند، تشکیل شده است. را قانون معین می ها آن قاضی تحقیق که تعداد

دادسرا صرفًا    اند کهو جنایات تقسیم شدهها  ها، جنحهجرایم در کشور لبنان به سه دسته خالف
نیز حق دخالت  ها  دادسرا در جنحهتعقیب دارد؛ مگر در موارد خاص که    ۀدر جرایم نوع سوم وظیف

و تخلفات به جز آنهایی   جرایمباشند، به تمام  می  بدوی کیفری که شامل یک قاضی های  دارد. دادگاه
 (.361: 1396غمامی، ) کنندمی  اند رسیدگیکه با نص خاص قانونی استثنا شده

 . از حیث انجام تحقیقات  ۴-۱-۱
فورًا به محل   دادیار()  یا وکیل عمومی  شهود، دادستانم  جرایمپس از اطالع از وقوع جنایت در  

دهد؛ لیکن ملزم نیست برای شروع تحقیقات  کند و موضوع را به قاضی تحقیق اطالع میعزیمت می
انتظار وی بماند، سپس سریعاً  شروع به انجام تحقیقات از حاضران و شهود و مطلعان و ثبت    در 

تواند از خروج کند. همچنین مینماید و دستور ضبط اشیاء و آالت را صادر میاظهارات آنان می
ساعت جهت    48افراد از محل جنایت جلوگیری نماید و دستور بازداشت افراد مظنون را تا حداکثر  

داند انجام دهد و در ر اقدامی که جهت کشف حقیقت ضروری میو ه انجام تحقیقات صادر نماید
صورت ضرورت مدت بازداشت را یک بار به همین مدت تمدید نماید. با حضور قاضی تحقیق در  
محل، دادستان یا وکیل عمومی، باید تحقیقات را متوقف کند و تمام صورتجلسات و اقدامات انجام  

فرض عدم حضور قاضی تحقیق در محل، تحقیقات را ادامه داده   گرفته را به وی تسلیم نماید؛ اما در
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 کند. و پرونده را تکمیل و آن را برای قاضی تحقیق ارسال می

در جرایم غیرمشهود پس از اطالع از وقوع جنایت موضوع از طریق دادسرا یا مستقیمًا از سوی  
اول اعالم می  به قاضی تحقیق  یا  شود که وی میشاکی  از  تواند شخصًا  به یکی  ارجاع موضوع  با 

شود انجام تحقیقات از متهم و اتخاذ  قضات تحقیق، تحقیقات را آغاز نماید؛ بنابراین مالحظه می
تصمیم نهایی درمورد وی، در جنایات، از وظایف خاص قاضی تحقیق است و مقام تعقیب به جز  

باید پرونده گری ندارد و میانجام اقدامات اولیه و ضروری تا زمان حضور قاضی تحقیق، اختیار دی
را با ذکر اقدامات انجام گرفته، نزد قاضی تحقیق اول ارسال نماید؛ لذا در کشور لبنان، انجام تحقیق  

از جنحه آن دسته  تعیین نموده، توسط مقام تحقیق مستقل و از متهم در جنایات و  قانون  هایی که 
 پذیرد. طرف صورت میبی

 هم . از حیث سلب آزادی مت۴-۱-۲
کیفری را به قاضی تحقیق داده است   تأمین   قانون آیین دادرسی کیفری لبنان اختیار صدور قرارهای 

آیین دادرسی کیفری لبنان هدف از وضع که می  نیز باشد. در  تا بازداشت موقت شخص متهم  تواند 
اجراست   تأمین   قرارهای  تا  کیفری  دادرسی  مراحل  تمامی  در  متهم  حضور  تضمین  د، أبوعی )   کیفری 
(. در صورت آزادی متهم توسط قاضی تحقیق و اعتراض دادستان به موضوع یا بالعکس، 96:  2006

اتهامیه مورد   هیئت  درخواست بازداشت متهم از سوی دادسرا و عدم موافقت قاضی تحقیق، موضوع در
در   رفاً بیان شد، مقام تعقیب ص   که چنان شود.  رسیدگی قرار گرفته و نظر نهایی در آن مرجع صادر می 

ساعت صادر و در صورت ضرورت یک  48تواند دستور بازداشت افراد مظنون را تا  مشهود، می   جرایم 
 ۀ بار به همان مدت تمدید نماید، لیکن صدور قرار بازداشت متهم در اثنای تحقیقات، صرفًا بر عهد 

بازداشت   قاضی تحقیق است و حتی در صورت تقاضای دادستان، قاضی تحقیق ملزم به صدور قرار 
لذا مالحظه می موقت متهم نمی  از مقام باشد؛  بازداشت موقت متهم  قرار  شود سلب اختیار صدور 

بی  مقام  اصواًل  خود  که  نمی تعقیب  محسوب  تحقیقی طرفی  قاضی  به  اختیار  این  اعطای  و  شود، 
 دارد.حقوق دفاعی متهم است و با اصول دادرسی عادالنه مطابقت    ۀکنند طرف، به خوبی تضمین بی 

 . از حیث قرار نهایی ۴-۱-۳
با    موجببه را  نتیجه  تحقیقات،  اتمام  از  پس  تحقیق  قاضی  لبنان،  کیفری  دادرسی  آیین  قانون 

ارسال برای دادستان  نهایی  قرار  را  می  صدور  باید حداکثر ظرف یک هفته نظر خود  کند؛ دادستان 
ذکر با  نماید،  درخواست  را  بیشتری  تحقیقات  انجام  دادستان  که  صورتی  در  نماید.  ها  آن  اعالم 

اعالم دصورت  به تحقیق  قاضی  به  را  مراتب  تحقیقمی  قیق  قاضی  اما  درخواست  می  نماید.  تواند 
دادستان را پذیرفته یا آن را رد کند و در صورت رد، باید دالیل آن را اعالم نماید. در چنین حالتی 
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  اتهامیه، اعتراض کند. نظر   هیئت  تواند نسبت به رد درخواست از سوی قاضی تحقیق، درمی  دادسرا 
برای هر دو مقام الزم   یئته بر منع تعقیب،  اتهامیه  اعتقاد قاضی تحقیق  االتباع است. در صورت 

اعتراض بودن قرار صادره،  قابلکند و  می  بالفاصله دستور آزادی متهم را در صورت بازداشت، صادر
لذا در صورت عدم موافقت دادستان با قرار نهایی قاضی تحقیق، وی مکلف    ؛مانع آزادی متهم نیست

اتهامیه ارسال   هیئت تواند اعتراض خود را بهیت از دادستان نیست. دادستان در این صورت میتبعبه
در تا  درخصوص    نماید  نظر آنجا  شود.  تصمیم  اتخاذ  مقام    هیئت  موضوع  دو  هر  برای  اتهامیه 

تأیید   (. پس از انجام تحقیقات و صدور قرار نهایی و 217:  2015حمد الحوامده،  ا)  االتباع است الزم 
شود و در صورت اعتقاد قاضی تحقیق بر می  مجرمیت متهم، پرونده به دادگاه کیفری صالح ارسال

اتهامیه، تعقیب  هیئت عدم تعقیب متهم و عدم اعتراض دادستان یا شاکی یا اعتراض آنان و رد آن در
یابد. لذا مطابق قانون آیین دادرسی کیفری لبنان، قاضی تحقیق در صدور قرار نهایی  می همتهم خاتم

 دارای استقالل کافی از دادستان بوده و مکلف به اجرای تصمیمات وی نیست.

 . بررسی از حیث قضایی ۴-۲
شود که  حاکم در آن، مالحظه می  ۀبا بررسی نظام قضایی کشور لبنان، از حیث قضایی و روی

شوند و از استقالل کامل برخوردارند.  دادسرا محسوب نمی  ۀجموعه قضات تحقیق ذیل مجموعم
طرفی کامل را  وری دالیل جرم با بیآمهم یعنی گرد   ۀتواند این وظیفشک، زمانی مقام تحقیق میبی

گری  مقام دی ۀبه درستی ایفا کند که از استقالل و آزادی کافی برخوردار باشد و تحت نظارت و سیطر
ی را که مناسب تشخیص دهد انجام  تأمین  داند و هرگونهنباشد و بتواند هرگونه تحقیقی را که الزم می

  کند طرفی قاضی تحقیق اشاره میدهد. فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری لبنان در مجموع، به بی
قاضی تحقیق نیز  (. در نظام قضایی لبنان حتی ارجاع پرونده به  106:  2006  الیاس و فادی نمور،)

اول صورت می قاضی تحقیق  قاضی توسط  توسط کدام  پرونده  اینکه  در  دادستان  و  دادسرا  و  گیرد 
تحقیق مورد رسیدگی قرار گیرد، نقشی ندارند و این موضوع خود موجب رفع هرگونه شائبه در مورد 

تحقیق می  قاضی  با  دادستتوافق عقیده دادستان  اعتراضات  به  به شود. مرجع رسیدگی  یا شاکی  ان 
نام  به  مرجعی  نیز  تحقیق  قاضی  تمییز   هیئت  اقدامات  دادگاه  قاضی  سه  از  که  است    اتهامیه 

 ( استان تشکیل گردیده است و در مرکز هر استان استقرار دارد.  )تجدیدنظر

 اداری( ) . بررسی از حیث اجرایی۴-۳
سرا قرار ندارد و از نظر اجرایی داد   ۀ مطابق قانون آیین دادرسی کیفری لبنان، قاضی تحقیق زیرمجموع 

تحقیقات   ۀ آن دادستان قرار ندارد؛ لذا با فراغ بال و استقالل، وظیف رأس    دادسرا و در   ۀ و اداری تحت سیطر 
اثبات موضوع و دفاع از صدور کیفرخواست را در دادگاه بر   ۀ را بر عهده دارد و دادستان به عبارتی، وظیف 
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؛ بلکه مقام مستقلی 1آیدعهده دارد. بر این اساس قاضی تحقیق، جزو سلسله مراتب دادسرا به شمار نمی 
قرار ندارد. دادستان در تعیین شعبه و محل خدمت قاضی تحقیق و   است که تحت ریاست دادستان 
و آمار عملکرد وی نقشی ندارد و استقالل قاضی تحقیق از حیث اداری   عزیمت وی به مرخصی و میزان 

العموم و مدافع نظم مدعی   عنوان به شده است و دادستان    تأمین   مطلوبی از این جهت،   نحوبه و سازمانی  
گونه ریاستی بر قاضی تحقیق ندارد و قاضی تحقیق طرفی نیست، هیچ عمومی جامعه که اساسًا مقام بی 

دهد و از حیث اداری و اجرایی، تحقیقات خود را انجام می   ۀ بدون هیچ مالحظاتی وظیف مستقاًل و  
 کند. دادستان را بر سر خود احساس نمی   ۀقاضی تحقیق سای 

 نتیجه 
تعقیب،    کیکتف نهاد  از  تحقیق  و  عنوانبهنهاد  از  اصل،  نظام ژگیییک  بارز  دادرسی های  های 

ا بر طبق  است.  تحقیمختلط  انجام  اصل،  جرا ین  مورد  در  مقدماتی  بر عهدیقات  تحق  ۀم  ق  یمقام 
ن اصل هرچند مورد  یا دادستان است. ای ب  یف مقام تعقیز از وظایب جرم نیمستقلی قرار دارد و تعق

لیا  گذارقانونرش  یپذ قرار گرفته،  ارجاع  ای  دهی ن در موارد عدیک ران  لزوم  آن عدول شده است؛  از 
قات حسب مواد  یتحق  ۀشروع و یا ادام  منظوربهبازپرس(  )  قپرونده از سوی دادستان به قاضی تحقی

قات  ینی نظارت دادستان نسبت به تحقیبش ی، پ1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب    99و    89
مات الزم، لزوم تبعیت مقام تحقیق یتعل  ۀقات مقدماتی و اختیار ارائیمراحل تحق  ۀ مقام تحقیق در هم

  جرایمر از  یغ)  قات مقدماتییانجام تحق   ۀ نقص تحقیقات از سوی وی، اجازاز دادستان درموارد اعالم  
مومیت دادستان یقانون آیین دادرسی کیفری( به دادستان و معاون وی و دادیار، ق  302  ۀموضوع ماد

قات  یی، سلب انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار نهایتحق ۀنسبت به قاضی تحقیق پس از خاتم 
م اطفال و  یقی وی در جرا یت تحقید صالح ی م منافی عفت و تحدییق در جرا مقدماتی از قاضی تحق
م و همچنین ریاست اداری مستقیم دادستان بر  ی دگی اختصاری جرا یش رسینوجوانان، به همراه افزا 

ثیر نظرات وی بر ارزیابی و ارتقای شغلی بازپرس و نیز اختیار ارجاع  أبازپرس( و ت)  قاضی تحقیق
 کیکبارز و عملی عدول از اصل تفهای  نه ید از زمیاز سوی دادستان به وی را باها  نوع و میزان پرونده 

ب و وابستگی بازپرس به دادستان، در نظام قضایی ایران محسوب نمود. در  ینهاد تحقیق از نهاد تعق
که یک دادرسی عادالنه، دادرسی است که دو تفکیک مهم در آن صورت پذیرفته باشد، باید  حالی

م تحقیق و مقام تعقیب تفکیک کامل صورت پذیرد و استقالل مقام تحقیق فراهم شود و نیز بین مقا
شود، قابلیت بررسی در یک مرجع  تحقیقات مقدماتی گرفته می   ۀتصمیمی که نهایتًا پس از مرحل
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کامل وجود ندارد، ولی تفکیک دوم به  صورت به  دادرسی مستقل را داشته باشد. در ایران تفکیک اول
ی فراهم است. حال آنکه در کشور لبنان، استقالل نهاد تحقیق از نهاد تعقیب به خوبی فراهم  خوب 

شده است. از یک طرف استقالل ساختاری نهاد تحقیق در لبنان تضمین شده است و قاضی تحقیق 
و  دادستان قرار ندارد،    نظرتحتدادسرا قرار ندارد و از حیث اداری و سلسله مراتبی    ۀدر ذیل مجموع

کند و در اموری همچون تعیین محل خدمت، ارتقا، گونه ریاستی از جانب دادستان احساس نمیهیچ
دادستان قرار ندارد و از طرف    ۀمرخصی، ارجاع پرونده و دیگر مسائل قضایی و اداری تحت سیطر

دادستان نیست یت از  تبعبهدیگر در امور مهم دیگری همچون سلب آزادی متهم یا آزادی وی، ملزم  
کند، لیکن تصمیم خود را و پس از ختم تحقیقات و صدور قرار نهایی، نیز نظر دادستان را اخذ می 

استقالل ویمی  و  تصمیم  صورت  به  گیرد  این  به  تعقیب  مقام  چنانچه  و  است  تضمین شده  کامل 
تر  د و از همه مهمهیأت اتهامیه( رجوع کن)  اعتراض داشته باشد، باید برای تغییر آن به مرجع ثالثی

مرجع رسیدگی به این اعتراض یک دادگاه عالی است که تحت انقیاد و فرمان دادستان قرار ندارد. لذا  
مطلوبی در جهت   نحوبهاداری( در نظام قضایی لبنان ) بستر الزم از حیث قانونی، قضایی و اجرایی

وضوع، ضامن حقوق دفاعی متهم  تحقق استقالل نهاد تحقیق از نهاد تعقیب فراهم شده است. این م
 بوده و موافق اصول دادرسی عادالنه است. 

بر لزوم شناسایی استقالل کامل نهاد تحقیق از نهاد تعقیب در قانون آیین    تأکید  در پایان، ضمن
دادرسی کیفری، ایجاد نهاد تحقیق مستقل و خروج آن از ساختار سازمانِی دادسرا و عدم ریاست 

به مقام تحقیق توسط مقامی مستقل غیر از دادستان، حذف  ها  ن، ارجاع پروندهاداری دادستان بر آ
 . شودتعقیب در انجام تحقیقات به جانشینی مقام تحقیق پیشنهاد میهای اختیار مقام 
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