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 هچکید
؛ جنبۀ عمومی که برای حفظ نظم و امنیت عمومی و احیای دارندموارد دو جنبه ر بیشتدعاوی کیفری در 

دیده در قبال خسارات ناشی از ارتکاب شود و جنبۀ خصوصی برای طرح دعوای بزهحقوق جامعه اقامه می

را به نمایندگی از طرف پذیرد و قضات دادسدعوا از لحاظ جنبۀ عمومی توسط دادسرا صورت می ۀاقامجرم. 

دیده نیز اختیاراتی داده  های کیفری به بزها به مرور زمان در دادرسیمعهده دارند. ا جامعه این وظیفه را بر

شرایطی به جریان بیندازد.  براساسدعوای خصوصی، دعوای عمومی را هم  ۀاقامبر  شد تا وی نیز بتواند عالوه

. در این مقاله شرایط اعمال این اصل شود می خوانده« 1رقابت تعقیباصل »این امر در نظام حقوقی فرانسه 

 پذیر است یا خیر؟ در نظام حقوقی فرانسه و اینکه اصوالً در نظام قضایی ایران نیز اعمال این اصل امکان

های کیفری با اعمال اصول دیگر چه پیامدهایی در پی از طرفی اعمال این اصل در دادرسی شود. بررسی می

پذیر نیست. دهد که اعمال اصل رقابت تعقیب در دادرسی کیفری ایران امکان؟ نتیجه نشان میدردا

 .دکنبا اصول دیگر تعارض ایجاد  مکن استمشرایطی  براساسهمچنین اعمال این اصل در دادرسی کیفری 
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 مقدمه
 بهدر اغلب موارد  ،بر بروز زیان و نیز تعدی به حقوق اشخاص خصوصی ارتکاب جرم در جامعه عالوه

هاای  . پس از دورهدشومیمنجر ورود خسارت و تجاوز به حقوق شهروندان دیگر و نیز منافع عمومی 

تادری  باا   ص خصوصی بود، بههایی که هدف از دادرسی احقاق حق اشخامتمادی و گذشتن از زمان

وجود آمد  هگیری جوامع و منسجم شدن روابط اجتماعی منافع مشترکی برای افراد در جامعه بشکل

بر بروز خسارات مالی و جانی  که پاسداری از آن بسیار مهم و ضروری بود. ارتکاب اغلب جرایم عالوه

د. در ایان زماان   شومیمنجر نیز  تعدی به حقوق و منافع عمومی و اجتماع بهبه اشخاص خصوصی، 

شود، حق و تکلیا  ساایر شاهروندان نیاز محساوب      دیده تلقی میبر اینکه حق بزه اعالم جرم عالوه

 (.96: 1، ج1388)آشاوری،  شود و دولت باید به نمایندگی از جامعه، تعقیاب بزهکااران را انجاام دهاد      می

اغلب ماوارد دارای جنباۀ عماومی اسات و      در ،یابد میسان، جرمی که در سطح جامعه ارتکاب  بدین

تعقیاب و   ۀوظیف منظور پاسداری از منافع جامعه و حقوق شهروندان و حفظ نظم عمومی، دادسرا به

ضرر و زیان ناشی از ارتکاب  ۀمطالبمدعی خصوصی نیز برای  د.دارجنبۀ عمومی را  نظردعوا از  اقامۀ

 .دکناهی تواند با مراجعه به مراجع قضایی، دادخوجرم می

دیاده در  صورت مطلق پابرجا نمانده است و نوعی گرایش باه شارکت دادن بازه    ا این قاعده بهما

هایی مانند نظام کیفری فرانسه، کاه  آمیزی در نظامنحوِ تناقض تعقیب، به مرحلۀکنترل جامعوی در 

زیرا بازه تنهاا    ،(38: 1387)دلماس ماارتی،  شود مشاهده می ،عهده دارد دادسرا انحصار رسمی تعقیب را به

دیاده  جرمی است که مستقیماً علیه بزه ۀمثاب شود، بلکه بزه بهها تلقی نمیحرمتی نسبت به دولتبی

شاد کاه باه     سابب این طرز تفکر  (.88تا: )کرمی، بیرود شمار می ارتکاب یافته است و نقض حقوق او به

های کیفری مورد توجاه قارار   نیز در رسیدگی دیده داده شود تا ارادۀ ویمرور زمان اختیاراتی به بزه

. در خصاوص نگارج جدیاد باه     دکنسان در برخی موارد بتواند دعوای عمومی را اقامه  گیرد و بدین

دیده نیاز در  بزه ،این مقوله در نظام حقوقی فرانسه اصل رقابت تعقیب وجود دارد، براساس این اصل

ایان   (.85: 1387)لاوترمی، کلا ،   د کنا عمومی را تعقیاب  شرایطی دعوای  براساستواند کنار دادستان می

. باا  ناد کنتوانناد اقاماه   خالف قاعدۀ کلی است که دعوای عمومی را فقط قضات دادسرا می شیوه بر

پاذیر اسات؛   شرایطی و به دو شیوه امکاان  براساسدیده دعوای عمومی از سوی بزه اقامۀوجود این، 

وای خصوصی و دیگری، احضار مستقیم نزد مرجع دادرسای؛  دع اقامۀیکی از طریق شکایت همراه با 

در این مقاله شرایط اعمال این اصل در نظاام کیفاری    (.53: 1389)بوریکان، سیمون، مانند عملکرد دادسرا 

پذیر اسات  دیده امکانفرانسه و اینکه، آیا در حقوق کیفری ایران نیز اعمال چنین اصلی از سوی بزه

وجاود   هاین اصل در دادرسی کیفری، تعارضی با دیگر اصول قابال اعماال با    یا خیر؟ از طرفی اعمال

 شود. بررسی میآورد یا خیر؟ می
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در ابتدا دعوای عمومی و همچنین نقاش و وظاای  نهااد تعقیاب در دو نظاام حقاوقی ایاران و        

ل در این اصا  نحوۀ اعمال سپسفرانسه و شرایط اعمال این اصل در دادرسی کیفری فرانسه و ایران، 

پایاان   در شود. میبررسی  ،شودمستقیم در دادگاه اقامه میطور  بهجرایم قابل گذشت و جرایمی که 

با اصول دیگر قابل اعمال در دادرسی کیفری از جمله اصل براباری   به تعامل اصل رقابت تعقیب نیز

ل رسایدگی  محاکمه و نیز اصل تعدد مراحا  مرحلۀتعقیب و تحقیق از  مرحلۀها، اصل تفکیک سالح

 پردازیم.  می

 دعوای عمومی الف(

ین ایان  تار  مهام اسات.   یافتاه های گذشته تا اماروز تیییارات بسایاری    دادخواهی و دادرسی از دوره

دلیل ارتکاب جرم توسط اشاخاص اسات. بادین    دعوا توسط جامعه، به اقامۀتیییرات دارا شدن حق 

جامعاه باا برخاورداری از حقاوق و      سبب که جرم رفتاری است ضد هنجارها و منافع عماومی، کاه  

 اقاماۀ تواناد   مای دیده در قالب طرح دعوای عمومی ناشی از جارم،  منافعی جدا از حقوق و منافع بزه

دهاد. ایان نهااد خااص در     ، که این حق را نهادی خاص به نمایندگی از جامعه انجاام مای  دکندعوا 

اقاماه و تعقیاب دعاوا از جهات      است، که حق« دادسرا»ژرمنی  –کشورهای مبتنی بر حقوق رومی 

لزوماً دارای  ،یابد. از طرفی جرمی که در جامعه ارتکاب می(97: 1، ج1388)آشوری، جنبۀ عمومی را دارد 

قاانون آیاین دادرسای کیفاری جدیاد       9 مادۀهای خصوصی یا عمومی است. براساس یکی از جنبه

 ی شود:تواند موجب طرح دو دعوارتکاب جرم می»(؛ 4/12/1392)مصوب 

 دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی؛ (ال 

کیفرهایی که به موجاب   ۀمطالبضرر و زیان ناشی از جرم و یا  ۀمطالبدعوای خصوصی برای  (ب

 «.دیده است مانند حد قذف و قصاصقانون حق خصوصی بزه

دعاوا از جهات حیثیات     اقاماۀ  ب ماتهم و ، دادسرا وظیفاۀ تعقیا  مذکورقانون  11 مادۀ براساس

قاانون آیاین    1دادستان اسات. قانونگاذار فرانساه نیاز در ماادۀ       ۀعهدعمومی را دارد که این امر بر 

دعوای عمومی توساط قضاات یاا کارمنادانی کاه ایان       »دادرسی کیفری این کشور مقرر داشته که: 

، و «گاردد ها، اقامه و اجرا مای جازاتمسئولیت، توسط قانون به آنها سپرده شده است، برای اعمال م

دادسرا مسئول تعقیب دعوای عمومی و درخواسات اجارای قاانون    »قانون مذکور:  31براساس مادۀ 

دعاوای   اقاماۀ »این قانون نیز در خصاوص دعاوای خصوصای مقارر شاده اسات:        2در مادۀ «. است

صی که مستقیماً از جرم خصوصی برای جبران ضرر و زیان ناشی از جنایت، جنحه و خالف به اشخا

 «.گیرداند، تعلّق میآسیب و ضرر دیده

تواناد   مای در تعقیب کیفری بزهکار، چون جامعه صاحب دعوای عمومی است، اختیار تاام دارد،  

علیه را از مجازات  تواند محکوممجرم را به کیفر اعمال خود برساند، از آن صرف نظر کند و حتی می
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ی مقرر در حکم معاف کند و او را ماورد عفاو و بخشاش قارار دهاد. ایان       یا اقدامات تأمینی و تربیت

نحو مقتضی و با ضوابط معاین و   تواندآنها را بهاختیار، مختص جامعه است که فقط با وضع قانون می

عبارت دیگار، تعقیاب بزهکاار     مند نیست. بهمشخص به اجرا گذارد. دادسرا از چنین اختیاراتی بهره

تواند از اجرای این تکلی  قانونی خود امتناع ورزد یا در دادسراست. دادسرا نمیحق جامعه و تکلی  

دعاوای   اقاماۀ ا این تکلی  دادسرا به تعقیب و ما (.53: 1، ج1388)آخوندی، عمل به آن تسامح و تعلل کند 

کناد، باا   اهمیت و مواردی که مصلحت قضاایی ایجااب مای    خصوص در جرایم کمعمومی در عمل و به

کارهای جدیدی از جمله تعلیق تعقیب، بایگانی کردن پرونده و ... جایگزین شاده اسات. از ساوی    سازو

ویاهه در   اتخاذ چنین سیاستی باه »چراکه  ،روستهایی روبهدیگر، سازوکارهای جدید نیز خود با چالش

از جملاه، خطار   دنبال خواهد داشت.  های سیاسی اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر، توالی فاسد نیز بهنظام

سیاسی و  –خودسری و یا آلت دست شدن مقام تعقیب و نیروی پلیس توسط محافل متنفذ اقتصادی 

هاایی،  وجاود چناین ضاع     .هاای فاردی و اجتمااعی شاهروندان و ...    در نتیجه نقض حقاوق و آزادی 

این امکاان داده   قانونگذار برخی کشورها از جمله فرانسه را بر آن داشت تا در مواردی به متضرر از جرم

، 1393)جاوانمرد،  « مستقیم به قاضی و طرح شکایت، دادستان را مکل  به تعقیب نماید ۀمراجعشود که با 

در نظام حقوقی فرانسه امکان اقامۀ دعوای عمومی توساط شااکی در کناار قضاات دادسارا       (.83-84: 1ج

عمال این اصل در نظام قضاایی  مشهور است. اما ا« اصل رقابت تعقیب»که به ده شطبق شرایطی مقرر 

بینای شاده کاه در صاورت وجاود آن شارایط اعماال ایان اصال          شرایط خاصی پیش اساسمذکور بر

 .شود میپذیر است. در زیر شرایط اعمال این اصل در نظام حقوقی فرانسه و ایران بررسی  امکان

 شرایط اقامۀ دعوای عمومی توسط شاکی . 1
شرایطی پذیرفته شاده اسات کاه     براساسشاکی در قانون فرانسه دعوای عمومی توسط  اقامۀامکان 

شود. در زیر یک از این شرایط اعمال چنین اختیاری از سوی شاکی منتفی می در صورت فقدان هر

 به بررسی تطبیقی هر یک از این شرایط با توجه به قوانین کیفری ایران و فرانسه خواهیم پرداخت.

 ام قضایی عدم قصد تعقیب از سوی مق. 1.1
اولین شرط در حقوق فرانسه این است که، مقام قضایی با توجه به اعالم جرم یا دریافت شکایت نزد 

قانون آیاین دادرسای    40-1، قصد اقامۀ دعوای عمومی را نداشته باشد و بخواهد براساس مادۀ 1وی

                                                           

هاا را  هاا و اعاالم جارم   دادساتانِ شهرساتان شاکایت   »دارد که: قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مقرر می 40مادۀ  .1

 کند.( پیگیری آنها را ارزیابی می40-1دریافت و مطابق مقرّراتِ مادۀ )
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ایگزین بارای  مبادرت به یک دادرسی جا  41-2یا  41-1کیفری این کشور، در راستای اجرای مواد 

 ، یا قصد بایگانی پرونده را داشته باشد. کندتعقیب 

قانون آیین دادرسی کیفری جدیاد، تعلیاق تعقیاب ماتهم از ساوی       82 مادۀ براساسدر ایران هم 

ده کربینی دادستان و در تبصرۀ این ماده امکان درخواست این امر را از سوی بازپرس به دادستان پیش

 .  دکن میمقام قضایی در راستای بایگانی کردن پرونده، قرار بایگانی صادر ، 80است و براساس مادۀ 

 اطالع دادن عدم قصد تعقیب. 1.2
قاانون آیاین دادرسای کیفاری فرانساه، دادساتان شهرساتان بایاد ش اکات یاا            40-2 مادۀبراساس 

 ماادۀ  2د که هویتشان معلوم باشد و همچنین اشخاص و مراجع مذکور در بن را درصورتیدیدگان  بزه

 40-2 ماادۀ را در جریان اقدامات جایگزین حبس قرار دهد. از طرفی با توجاه باه قسامت دوم     40

به اطالع  ،دکن میدادستان باید تصمیم بایگانی پرونده را همراه با دالیل و اقتضائاتی که آن را توجیه 

باه دادساتان    هار شخصای کاه وقاوع جرمای را     » ،40-3 ماادۀ آنها برساند. از سوی دیگر، براساس 

دنباال ایان اعاالم جارم      تواند به تصمیم بایگانی کردن پرونده که باه شهرستان اعالم کرده باشد، می

تواناد باا توجاه باه شارایط      گرفته شده است، نزد دادستان استان اعتراض کند. دادستان استان می

دادساتان اساتان   به دادستان شهرستان شروع تعقیبات را دستور دهد. چنانچاه   36 مادۀمذکور در 

 «.  دهدنفع اطالع می اعتراض را وارد نداند موضوع را به ذی

این ماده، مدعی خصوصی )یکای از اشخاصای کاه وقاوع جارم را باه اطاالع دادساتان          براساس

بایگانی کردن پرونده به دادساتان اساتان    در موردتواند اعتراض خود را شهرستان رسانده باشد( می

شاود و اگار اعتاراض رد    تعقیب از سر گرفته می ،دشوی مورد قبول واقع  و اگر اعتراضد کنتقدیم 

 .دکندعوای خصوصی دعوای عمومی را اقامه  اقامۀتواند همراه با شد، وی می

نخستین تفاوت در شرایط اعمال اصل رقابت تعقیب در دادرسی کیفری ایران و فرانسه این است که 

کاه   ، دادساتان نیاازی باه گذشات شااکی )درصاورتی      قانون آیین دادرسی کیفری فرانساه  براساس

کاه بناابر ماواد     درصاورتی  .خاذ یک دادرسی جایگزین یا بایگانی پرونده، نداردتمشخص باشد( برای ا

تواناد  قانون آیین دادرسی کیفری ایران اگر شاکی مشخص باشد، در صورتی دادستان مای  81و  80

که شاکی گذشت کرده باشد یا در خصوص تعلیاق  د کنقرار تعلیق تعقیب یا بایگانی پرونده را صادر 

دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده یا با موافقت بزه شدهتعقیب، خسارت وارده جبران 

                                                                                                                                              

یاک جنایات یاا جنحاه     صالح، مأمور دولتی یا کارمندی که در راستایِ انجام وظاایفش نسابت باه    هر مقام و مرجع ذی

کند، موظّ  است بالفاصله دادستان شهرساتان را در جریاان موضاوع قارار دهاد و کلیاه اطاّلعاات،        آگاهی پیدا می

 «.ها و اسناد مربوطه را به او تحویل دهدصورتجلسه
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شود. با وجود این، در هر دو نظام حقوقی اقدامات جایگزین تعقیب باید به شاکی )مدعی خصوصای(  

   ابالغ شود و به اطالع آنها برسد.

 امۀ شکایت کیفری همراه با دعوای خصوصیاق. 1.3
ای از هر شخصی که مدعی لطمه یاا صادمه  »قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه،  85 مادۀبراساس 

نازد   706- 42و  52-1، 52تواند با طرح شکایت در اجرای مقررات ماواد  جنایت یا جنحه باشد، می

ن دلیل، برای به جریاان اناداختن دعاوای    به همی...«. دعوای خصوصی نماید  اقامۀهیأت تحقیقاتی 

در غیر این  ،دیده الزم است که ارتکاب بزه موجب خسارت برای وی شده باشدعمومی از طرف زیان

بناابراین، چنانچاه    (.100: 1381اصلی، )رایجیاندعوا برای مدعی خصوصی وجود ندارد  اقامۀصورت امکان 

وجود نیااورد و ارتکااب جارم فقاط      خص حقیقی بهگونه خسارت یا ضرری برای ش جرم ارتکابی هیچ

موجب خسارات اجتماعی شده باشد )مانند جرم ولگاردی یاا هماراه داشاتن اسالحه طباق قاانون        

گونه کارایی برای به جریان اناداختن دعاوای عماومی از طارف     مجازات اسالمی(، این خسارات هیچ

قسامت دوم ایان مااده، شاکایت      براسااس طرفای،   . از(724: 2، ج1377)اساتفانی و ساایرین،   دیده ندارد بزه

کاه  د کنا دعوای خصوصی در صورتی قابل پذیرج است کاه شاخص توجیاه     اقامۀکیفری همراه با 

که تعقیبات را شروع نخواهد کرد یا اینکه سه مااه   کندبه او تفهیم  40– 2 مادۀدادستان در اجرای 

طرح شکایت کرده، سپری شده اسات.   از تاریخی که این شخص نزد دادستان یا واحد پلیس قضایی

تاا وی نیاز   د کنا  مای آن را به نازد دادساتان ارساال     86 مادۀبازپرس با دریافت شکایت، در اجرای 

کاافی موجاه و مساتدل باشاد،      ۀاناداز که شاکایت باه    های خود را صادر نماید. درصورتیدرخواست

نماید و در این خصوص، باازپرس  یبا صدور قرار، طرح شکایت را تأیید م 88 مادۀبازپرس در اجرای 

کاه مشاخص    کند تا درصورتی)وجهی( را مشخص می ۀودیعبا توجه به تمکن مالی مدعی خصوصی 

دادرسی باوده اسات، بار مبناای      ۀاطالدعوای خصوصی با سوءاستفاده از حق یا برای  اقامۀشود که 

یاورو بارای مادعی     15000و به درخواست دادستان شهرستان، جزای نقدی تا سق   177-2 مادۀ

تواناد  مای  ،به وی داده اسات  88 مادۀخصوصی در نظر گرفته شود. البته بازپرس بنابر اختیاری که 

کاه باه ایان ترتیاب      . با وجود ایان، درصاورتی  کندمدعی خصوصی را از سپردن ودیعه )وجه( معاف 

صای تاأریری در   دیده یا مادعی خصو دعوای عمومی مورد پذیرج و رسیدگی قرار گیرد، انصراف بزه

توقا  دعاوای خصوصای     موجاب توق  جریان رسیدگی به دعوای عمومی ندارد و فقط انصراف وی 

   (.100: 1381اصلی، )رایجیانشود می

تواناد باا وجاود شارایط     بدین ترتیب در نظام کیفری فرانسه شاکی یا مادعی خصوصای مای   

. اما در نظام کیفری ایران دکنمه دعوای خصوصی، دعوای عمومی را نیز اقا اقامۀذکرشده همراه با 

بینی نشاده  دعوای عمومی پیش اقامۀ منظور بهبه این شیوه حقی برای شاکی یا مدعی خصوصی، 
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-های رسیدگی در نظام کیفری ایران وجود دارد که به ناوعی مای  برخی شیوه است. با وجود این،

قانون مستقیماً در  براساسکه  توان آراری از اصل رقابت تعقیب را در آنان مشاهده کرد. جرایمی

شوند و همچنین جرایم قابل گذشت، دو ماوردی هساتند کاه در راساتای ایان      دادگاه مطرح می

 پردازیم.اصل، به بررسی آنها می

 طرح مستقیم جرایم در دادگاه. 2
توانست مجرای اصل رقابت تعقیب محساوب شاود،   یکی از مواردی که در دادرسی کیفری ایران می

و  306و  340 وادمشود. براساس مستقیم در دادگاه مطرح میطور  بهبه جرایمی است که  رسیدگی

ترتیاب جارایم تعزیاری هفات و هشات و       جدید، به قانون آیین دادرسی کیفری 285 مادۀ 1 ۀتبصر

طاور مساتقیم    جرایم جرایم منافی عفت مستقیماً در دادگاه کیفری و جرایم افراد زیر پانزده سال به

تواناد در صاورت اقاماه    دیاده مای  شود. در فرانسه نیز بازه گاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میدر داد

. اماا  دکنا صورت مستقیم متهم را به دادگاه کیفری احضاار   نکردن دعوای عمومی توسط دادسرا، به

 388 – 531ای است )مواد دیده فقط در مورد جرم خالف یا جنحهبزهاحضار مستقیم متهم توسط 

ای نیاز  تحقیقات مقدماتی الزم نبوده و در مورد جرم جنحاه  .ک.ف(، چه در مورد جرم خالفیق.آ.د

قابال  جارم جناایی    در موردولی احضار مستقیم هرگز  (،298: 1، ج1377)استفانی و سایرین، اختیاری است 

و )اساتفانی  مگار از طریاق تحقیقاات مقادماتی      ،ها قابل تعقیب نیساتند ، چون جنایتاستفاده نیست

بنابراین، در هر دو نظام کیفری ایران و فرانسه، دادگاه کیفری در مواردی صاالحیت   (.753: 2سایرین، ج

اهمیات   دلیال کام   قانون دارد. این جرایم در برخی ماوارد باه   براساسرسیدگی مستقیم به جرایم را 

لات دادسارا   صورت مستقیم و بادون دخا  نوع خاص جرم ارتکابی به سبب بودن، و در برخی موارد به

دیده در پذیرد. در خصوص اقامه و تعقیب دعوای عمومی از سوی دادستان و شاکی یا بزهصورت می

توان سه مرحله را در نظار گرفات کاه در    شود، میمواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می

 .شود تشریح میزیر هر یک 

 دعوای کیفری اقامۀ مرحلۀ .2.1
قاانون آیاین دادرسای کیفاری      64 مادۀنی برای اقامه و تعقیب دعوا براساس طور کلی جهات قانو به

توان به شکایت شاکی یا مدعی خصوصی و نیز اطالع یاافتن دادساتان براسااس ماوارد     جدید را می

دعاوا، اصاوالً بایاد در دادسارا     اقامه و تعقیب منظور  بهبیان کرد. در هر دو صورت  در قانونذکرشده 

کاه   گیارد و درصاورتی   دادسرا تحقیقات مقدماتی و سایر موارد قاانونی انجاام   مطرح و توسط قضات
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پرونده را به دادگاه کیفری بفرستد. اما قانونگذار باا   ،1دادستان عقیده بر مجرمیت متهم داشته باشد

دادگاه  ۀعهدکردن برخی جرایم، شروع رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی این جرایم را بر  امستثن

تواناد  دیاده مای  است. این مورد همانند نظام کیفری فرانسه است که در آنجا شاکی یاا بازه  گذاشته 

صورت مستقیم و بدون مراجعه به دادسارا، باه    به ،که هویت و اقامتگاه متهم مشخص باشد درصورتی

در هر دو صورت )چه شاکی یاا مادعی خصوصای     (.298: 1، ج1377)استفانی و سایرین، د کندادگاه مراجعه 

پرونده باید بدون دخالات و   و چه دادستان به طرق مذکور در قانون اطالع یافته باشد(،د کنشکایت 

قضاییه طای   ۀقوشود. در این زمینه ادارۀ حقوقی انجام تحقیقات از سوی دادسرا به دادگاه فرستاده 

د زناا و  در جرایمی که مستوجب حا »... داشته است که: مقرر  15/10/82 – 3004/7شمارۀ  ۀنظری

لواط است و همچنین در جرایم ارتکابی اطفال قانونگذار مقرر داشاته، پروناده مساتقیماً در دادگااه     

انجام تحقیقاات مقادماتی در دادسارا را حاذف کارده اسات. بناابراین         مرحلۀمربوطه مطرح شود و 

وجاهات   که رسیدگی به آنها در صالحیت دادگاه است فاقد 2رسیدگی دادسرا به جرایم صدر تبصره

در این دسته از جرایم شاکی یاا مادعی خصوصای نیاز در کناار قضاات دادسارا         3......«قانونی است 

طورکه قضات دادسارا   همان ،و به جریان بیندازدد کنتواند دعوای عمومی را با شکایت خود اقامه  می

. چراکاه باا   ندکنل گونه جرایم باید پرونده را به دادگاه ارسانیز در صورت مطلع شدن از ارتکاب این

شکایت شاکی یا اطالع قضات دادسرا از ارتکاب جرم و ارسال پرونده، دادرس دادگااه الزامااً بایاد در    

 .  کندجنبۀ عمومی جرم هم رسیدگی به دادرسی، 

 تحقیقات مرحلۀ .2.2
خود دادگااه   ۀعهدشود نیز بر مستقیم در دادگاه مطرح میطور  بهتحقیقات در خصوص جرایمی که 

ت و دادسرا حق انجام تحقیقات را ندارد. این ممنوعیت در قانون آیین دادرسی کیفری جدیاد در  اس

کاه مساتقیماً در دادگااه    را بیان شده و انجام تحقیقاات در خصاوص جرایمای     3401و  1024مواد 

                                                           

قارار  »شایان ذکر است که در راستای توجه ویهه به اصل برائات، در قاانون آیاین دادرسای کیفاری جدیاد اصاطالح         .1

جایگزین آن شده است؛ چراکه تشاخیص مجرمیات باا دادسارا     « قرار جلب به دادرسی»حذف و عبارت « مجرمیت

آوری و سپس اعالم کند که آیا جارم  نیست، بلکه تکلی  دادسرا آن است که دالیل و مدارک مربوط به جرم را جمع

 دگاه است.  ست یا خیر و در نهایت تشخیص مجرمیت با دااقابل انتساب به متهم 

مادۀ  1 ۀو تبصر 340، 306ق.ت.د.ع.ا است که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در مواد  3مادۀ  3 ۀمنظور تبصر .2

 بیان شده است. 285

ادارۀ حقوقی  20/10/82-5367/7و  9/12/82-9784/7و  15/10/82-8060/7های شمارۀ نظریه ر.ک:در این زمینه  .3

 قوۀ قضاییه.

جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فاردی  تحقیق در  گونه تعقیب و انجام هر»دارد: مقرر می 102مادۀ  .1

یا باه عنا      در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی
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قضاییه طای   ۀقودر صالحیت دادگاه صالح به رسیدگی قرار داده است. ادارۀ حقوقی  ،شودمطرح می

دادسرا بدون دخالت دربارۀ اتهام لواط لیکن باا  »... دارد: اشعار می 9/12/82-9784/7شمارۀ  ۀینظر

اتخاذ تدابیر الزم برای حفظ آرار و دالیل ارتکاب جرم مزبور و توجه به ضرورت فوریات رسایدگی و   

نیاز   در ایان خصاوص  ...«. صاالح  اقداماتی از قبیل تشکیل بدل پرونده و ارساال آن باه دادگااه ذی   

 تواند تحقیقات انجام دهد.و نمی را حفظ کندتواند دالیل و مدارک دادسرا فقط می

 رسیدگی در دادگاه مرحلۀ. 2.3
کنندۀ دعاوای کیفاری باه     و فقط اعالم استوظای  قانونی خود  ۀدر این مرحله دادستان دارای کلی

 عنوان بهو ند کنکیفری شرکت  رسیدگی به امر ۀجلسوی باید در  ۀنماینددادگاه نیست. دادستان یا 

قضااییه نیاز طای     ۀقاو یکی از اصحاب دعوا به ایفای نقش بپردازند. در این خصاوص ادارۀ حقاوقی   

دادگااه کیفاری    ۀجلسا حضاور دادساتان در   »مقرر داشته اسات:   26/9/89-7853/7شمارۀ  ۀنظری

و چاه  شاود   مای ور ارسال هایی که مستقیماً بدون دخالت دادسرا به دادگاه مذکاستان چه در پرونده

گاردد و باه اساتناد بناد ج     خواست به دادگاه مورد بحث ارسال میهایی که با صدور کیفردر پرونده

های عماومی و انقاالب    ( قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه20) مادۀ 2( و شق اخیر تبصرۀ 14) مادۀ

 ماادۀ که در قانون جدید در  است ذکر شایان 2.«( قانون جدید{یک تکلی  قانونی است300) مادۀ}

در تماامی جلسااات  »مقارر داشااته کاه:    2در خصاوص حضاور دادساتان در دادگاااه کیفاری      300

توانناد بارای   های کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادساتان مای   دادگاه

دادرسای کیفاری جدیاد در    ، به این ترتیاب در قاانون آیاین    «خواست حضور یابند، ...دفاع از کیفر

خواسات مطارح   وی در جلساتی که پرونده بادون صادور کیفار    ۀنمایندخصوص شرکت دادستان یا 

مقررۀ خاصی را بیان نکرده است. در این موارد دادرس دادگاه هم نقش مقام تعقیب و هام   ،شود می

ل کلی و اساسای  خالف اصو رأی را دارد. این شیوۀ رسیدگی بر ۀنقش مقام تحقیق و هم صادرکنند

خصوص در مورد دعوای عمومی که دادرس تمامی مراحل رسیدگی را خود دادرسی کیفری است. به
                                                                                                                                              

شاکایت و یاا اوضااع و احاوال مشاهود       ۀمحادود باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقاط در   یافته یا سازمان

 «.شودتوسط قاضی دادگاه انجام می

شاود. در ایان ماورد و    طور مستقیم در دادگاه مطرح مای  هفت و هشت، به ۀدرججرایم تعزیری : »340براساس مادۀ  .2

تیب زیار اقادام   تر شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات بهطور مستقیم در دادگاه مطرح می سایر مواردی که پرونده به

 ...«.  کندمی

اساتان اشااره    دادگااه کیفاری   ۀقضاییه فقط در خصوص رسیدگی در جلسا  ۀهرچند در این خصوص ادارۀ حقوقی قو. 3

ق.ت.د.ع.ا الزامای   14ماادۀ   «ج»دادگاه عمومی جزایی نیز براساس بناد   ۀولی حضور دادستان در جلس ،است کرده

ه مطرح شود یا اینکه دادسرا ابتدا تحقیقات را انجام دهد و ساپس پروناده را   است، چه پرونده مستقیم در این دادگا

 د.    کنبه دادگاه ارسال 
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در تواناد   نمای نه حتای شااکی    دهد ولی بعد از صدور رأی، نه خود دادرس و نه دادستان وانجام می

کاه  اعتراض کناد. باه ایان دلیال      ،حکمی که در خصوص جنبۀ عمومی جرم صادر شده است مورد

 هصاادر تواناد نسابت باه جنباۀ خصوصای رأی      دادستان در دعوا حضور ندارد، شاکی هم فقاط مای  

بر خاالف   .دکنتواند به آن اعتراض نمی ،خود رأی را صادر کرده است اعتراض کند و دادرس هم که

تواند دعوای عمومی را تعقیب در حقوق ایران فقط دادستان است که می»دیدگاهی که معتقد است 

 طاور  باه  توان گفات در جرایمای کاه   شده می بیانبا توجه به مطالب ا ما (،85: 1387)لوترمی، کل ،  «دکن

تواناد دعاوای   دیده نیز در کنار دادستان مای شود، شاکی یا بزهمستقیم در دادگاه کیفری مطرح می

شااکی و   گوناه جارایم  عمومی را اقامه کند و به جریان بیندازد. چه در اقامه و تعقیاب دعااوی ایان   

دعاوا از ساوی هار یاک، پروناده       اقاماۀ دادستان از یک حق برخوردارند و آن هم این است کاه باا   

شود و حتی با شکایت شاکی دادگااه ملازم باه رسایدگی باه جنباۀ       مستقیماً به دادگاه فرستاده می

تواناد  می دیده در کنار دادستانگردد. با اینکه در این شیوه از رسیدگی شاکی یا بزهعمومی جرم می

، تفاوتی اساسی بین این ماورد و اعماال اصال رقابات تعقیاب در نظاام       دکندعوای عمومی را اقامه 

صاورت مساتقیم باه دادگااه      تواناد باه  که می دیده درحالی. در فرانسه، بزهوجود داردحقوقی فرانسه 

دیاده  اکی یاا بازه  ولی در نظام حقوقی ایران شا  ،، اختیار مراجعه به دادستان را هم دارددکنمراجعه 

به دادساتان مراجعاه کناد. بناابراین طارح مساتقیم       تواند  نمیفقط حق مراجعه به دادگاه را دارد و 

تواند مجرای اصال رقابات تعقیاب    پرونده در دادگاه براساس قانون آیین دادرسی کیفری ایران، نمی

و این یاک تکلیا  قاانونی     مستقیم به دادگاه ندارد ۀمراجعدیده راهی جز چراکه شاکی یا بزه ،باشد

 دیگری غیر از این وجود ندارد.  ۀشیواست و اختیار انجام 

 جرایم قابل گذشت. 3
توانست مجرای اعمال اصال رقابات تعقیاب در دادرسای کیفاری ایاران باشاد،        مورد دیگری که می

 باغلا هاای ناشای از ارتکااب جارم     گونه جارایم زیاان  رسیدگی به جرایم قابل گذشت است. در این

عماومی آن غلباه    ۀجنبخصوصی جرم بر  ۀجنبدیده است و متوجه منافع خصوصی یا خانوادگی بزه

متاداول و   ۀشیوخالف  گونه جرایم بردعوای این اقامۀبه همین دلیل نیز  (.237: 3، ج1393)اردبیلی، دارد 

پاس از   همچنین اصول کلی دادرسی کیفری است. براساس اصل قانونی بودن تعقیب، دادسارا بایاد  

باشاد. اماا در   ده کار نحتی اگر شااکی شاکایت    ،اطالع از وقوع جرم، متهم را مورد تعقیب قرار دهد

ت بیشتری برخاوردار  دجرایم قابل گذشت، جنبۀ خصوصی جرم در مقایسه با جنبۀ عمومی آن از ش

هاا متضارر   ند که از ارتکااب آن ا گونه جرایم اشخاصینفع اصلی در تعقیب اینای که ذیگونه به ،است

تعقیاب ماتهم در   »قانون آیین دادرسی کیفری جدید:  12 مادۀبراساس  (.71-72: 1389)خالقی، اند شده

وناه   در این«. شودجرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می
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رأساً و به نمایندگی  توانددیده تعقیب متهم را درخواست نکند، دادستان نمیجرایم اگر شاکی یا بزه

در حقوق فرانسه نیز در برخی جرایم  (.284: 5، ج1388)آخونادی،  از سوی جامعه به تعقیب متهم بپردازد 

دارد؛ مانناد جارم تارک کاانون     بساتگی  دیاده   بازه دعوا به وجود یک شکایت قبلای از ساوی    اقامۀ

دیاده باه دعاوا    شکایت بازه  خانوادگی یا توهین یا ضرر به زندگی شخصی فرد، که دادسرا در صورت

مگر اینکاه شاکایت باا دادخواسات      ،. با وجود این دادسرا ملزم به طرح دعوا نیستدکنمیرسیدگی 

باشد. از طرفی در این موارد با تارک دعاوا یاا اساترداد شاکایت، دعاوای       همراه حقوقی ضرر و زیان 

دیاده  ر صورت شکایت شاکی یا بازه با وجود این، د (.104-105: 1378)الرگیاه،  شود عمومی نیز ساقط می

دعوای عمومی است  اقامۀدر دادسرا، مقام تعقیب مکل  به تشکیل پرونده و انجام دادن تحقیقات و 

ا در ایان  ما فرستد. اخواست پرونده را به دادگاه میبا صدور کیفر ،که متهم را مجرم بداند و درصورتی

، درسات اسات کاه شاروع     دکنرا بدواً اقامه  تواند دعوای عمومیمورد شاکی یا مدعی خصوصی نمی

یا مدعی خصوصی است، این اختیار به این معنا نیست که  رسیدگی به دعوا منوط به شکایت شاکی

کند، بلکه قضات دادسرا باید دعوای عمومی را اقاماه و تعقیاب   شاکی دعوای عمومی را نیز اقامه می

رسیدگی، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی رسیدگی به دعاوای عماومی و    ۀادامهرچند در  .ندکن

 شود.  دعوای خصوصی موقوف می

 تعامل یا تقابل اصول و قواعد دادرسی کیفری: اصل رقابت تعقیب در گذر سایر. 4
های کیفری مبتنی بر اصاول حقاوقی اسات کاه بارای تضامین       قضایی، رسیدگی ۀپیشرفتدر نظام 

مکان  م ،که هر یک از این اصول در دادرسی اعمال نشاود  . درصورتیشوند میل دادرسی عادالنه اعما

اصول نیز ممکن اسات در   ۀهم. اما اعمال دکنخصوص متهم را تضییع حقی از طرفین دعوا به است

اعمال دیگری را از باین ببارد    ۀزمینپذیر نباشد. چراکه ممکن است در نظر گرفتن یکی عمل امکان

شارایطی امکاان    براسااس یک زمان غیرممکن باشد. اصل رقابت تعقیب نیاز کاه   یا انجام هر دو در 

تواناد در  ، مای دکنا  مای دعوای عمومی را برای شاکی یا مدعی خصوصی فاراهم   اقامۀاعطای اختیار 

عمل با برخی اصول دیگر تعامل یا تقابل ایجاد کند. در زیر اصل رقابت تعقیب و دیگار اصاول قابال    

تعقیاب و تحقیاق از    مرحلاۀ ها، اصل تفکیاک  ری از جمله اصل برابری سالحاعمال در دادرسی کیف

متناساب باودن تعقیاب و     ۀقاعاد  محاکمه، اصل تعدد مراحل رسیدگی در فرایناد کیفاری و   مرحلۀ

 .  شودمیبررسی تعلیق تعقیب 
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 هااصل برابری سالح. 4.1
های کیفری قواعدی در رسیدگیاصول و  بایدگیری و انجام دادرسی عادالنه و منصفانه رای شکلب

هاست. در مورد توجه قرار گیرد. یکی از این اصول قابل اعمال در دادرسی کیفری اصل برابری سالح

دعوا یا دفاع در  اقامۀدادرسی عادالنه و منصفانه، باید طرفین از امکانات و شرایط مساوی برای 

مستندات خود را ارائه دهند. بنابراین چنانچه مقابل آن برخوردار باشند تا بتوانند آزادانه دالیل و 

که یکی از اصحاب دعوا نسبت به دیگری در موقعیت نامساعدتری د گیردادرسی در شرایطی انجام 

دادسرا یا مدعی ۀ نمایند؛ برای مثال حضور دکرقرار گیرد، باید در منصفانه بودن دادرسی تردید 

های کیفری. با اینکه برخی اصل و در دادرسیخصوصی )شاکی( و عدم دعوت از متهم یا وکیل ا

تا بدین صورت شخص بتواند دانند  میها را در رابطۀ بین متهم و دادستان قابل اعمال برابری سالح

ا این دیدگاه به مرور زمان تیییر ما (،116: 1389زواره، )ناجی شوددر شرایط مساوی با دادستان محاکمه 

های دعوا )از جمله شاکی یا مدعی خصوصی( نیز تسری ایر طرفها به سکرد و اصل برابری سالح

ها . رعایت اصل برابری سالح(90: 1385)ساقیان، یافت و فقط مختص رابطۀ بین متهم و دادستان نماند 

تحقیقات مقدماتی )شامل طرح یا اعالم دعوا،  مرحلۀدر تمام مراحل دادرسی باید رعایت شود؛ 

رسیدگی )شامل دادرسی، صدور رأی و نیز  مرحلۀص موضوع دعوا(، تعقیب متهم و تحقیق در خصو

 اجرای حکم. مرحلۀاعتراض به رأی صادره( و همچنین 

ها در خصوص شاکی مشترک و تالقی اصل رقابت تعقیب و اصل برابری سالح ۀنقطدر این میان 

ر مواردی که قاانون  تواند داصل رقابت تعقیب شاکی نیز می براساسچراکه  ،دیده مشهود استیا بزه

 اقاماۀ و همراه باا   کندمستقیم برای طرح دعوا به دادگاه کیفری مراجعه طور  بهمشخص کرده است، 

کاه از نهااد دادسارا    هایی  نظامدعوای خصوصی دعوای عمومی را نیز به جریان بیندازد. از طرفی در 

درسی کیفری لزوماً باید از این کنند، براساس اصل قانونی و الزامی بودن بودن تعقیب، دااستفاده می

طور مستقیم در دادگااه   صورت جداگانه و به دیده امکان طرح دعوا را بهنهاد آغاز شود و شاکی یا بزه

 یدعاوا  اقاماۀ کاه شایساتگی   د کنا کیفری ندارد و فقط باید دعاوی خود را در نهاد دادسارا مطارح   

هاایی کاه انجاام    تواناد در رسایدگی  نیز مای های کیفری دارد. از طرفی دادسرا  عمومی را در دادگاه

تکلیا  پروناده را    و خاود ورزد بنابر اختیارات قانونی، از ارسال پرونده به دادگاه خاودداری   ،دهد می

ها و گساترج آن باه تماام مراحال دادرسای،      . بنابراین در تعامل با اصل برابری سالحدکنمشخص 

طور مستقیم باه   ین حق داده شده است تا بتواند بهدیده ابراساس اصل رقابت تعقیب به شاکی یا بزه

. اماا تعامال   دکنا دادگاه کیفری مراجعه و دعوا را چه از جنبۀ عمومی و چه از جنبۀ خصوصی اقامه 

آورد، چراکه مدعی خصوصی زماانی  وجود نمی هاین دو اصل در دادرسی کیفری فرانسه، تعارضی را ب

ه هویت و اقامتگاه متهم مشخص باشد. از طرفی در اجارای  کد کنتواند به دادگاه کیفری مراجعه می
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قانون آیین دادرسی این کشور متهم را  5511 مادۀاین قاعده شاکی یا مدعی خصوصی باید براساس 

کاه هویات و اقامتگااه    د یار گمای . بر این اساس، رسیدگی زمانی انجام دکنبه دادگاه کیفری احضار 

تواند از تماام دالیال و   ضار شود که در این صورت متهم میمتهم مشخص باشد و به دادرسی نیز اح

. ولی در قانون آیاین دادرسای   کندو دفاعیات خود را نیز ارائه شود مستندات مدعی خصوصی مطلع 

طور مستقیم وجود دارد کاه شااکی یاا مادعی      کیفری ایران با اینکه امکان طرح برخی از دعاوی به

، در رسیدگی به این شیوه، الزامای  دکنی عمومی را هم اقامه تواند دعواخصوصی نیز در مواردی می

ع کارد، مقاررۀ   لا برای اینکه حتماً هویت و اقامتگاه متهم مشخص باشد تا بتوان او را از رسیدگی مط

باید از طریق آگهی وی باه   ،خاصی وجود ندارد. هرچند در مواردی که اقامتگاه متهم مشخص نباشد

کام اسات و    یابد،ال اینکه متهم از این طریق از روند دادرسی اطالع دادرسی احضار کرد، ولی احتم

ها باشد، چراکه امکان حضور وی در جلسه و اطالع یافتن از اتهاام و  تواند نقض برابری سالحاین می

یابد. بنابراین جا دارد که قانونگاذار ایاران   از سوی شاکی یا مدعی خصوصی کاهش می ابرازیدالیل 

گیارد، لازوم مشاخص    طور مستقیم در دادگاه صورت می یدگی به جرایمی که بهنیز در خصوص رس

تا حقوق دفاعی متهم هرچه بهتار  د کنبودن هویت و اقامتگاه متهم را برای رسیدگی کیفری الزامی 

 1932شایان ذکر است که قانون آیین دادرسی کیفری جدید در ماواد   زمینهرعایت شود. در همین 

و باه او تفهایم    کردهصورت کامل ربت  ل  کرده است تا مشخصات متهم را بهبازپرس را مک 1943و 

تا ابالغ و سایر اقدامات قاانونی  د کنآن را اعالم  عتسر به ،کند که اگر محل اقامت خود را تیییر دهد

سهولت و بدون مشکل صورت پذیرد. از طرفای قانونگاذار بایاد تکلیا  مشاابهی را بارای دادرس        به

تاا هام از    کناد  شاود، مقارر  صورت مستقیم در دادگااه مطارح مای    ردی که پرونده بهدادگاه در موا

 .دشوهم حقوق متهم هرچه بهتر رعایت  رسیدگی در مراجع قضایی جلوگیری شود و ۀشیودوگانگی 

                                                           

احضار باه درخواسات دادسارا، مادعی     »دارد: قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در این خصوص مقرر می 551مادۀ  .1

گاردد ... احضااریه، عمال    شود، صاادر مای  یای که از نظر قانونی در این زمینه صالح محسوب مخصوصی و هر اداره

 نماید ... کند، اشاره میکند و به متن قانونی که عمل را مجازات میتحت تعقیب را بیان می

اگر احضاریه به درخواست مدعی خصوصی صادر شود، در مورد اشخاص حقیقی، نام، نام خانوادگی، حرفه و محل اقامات  

حقاوقی، ناوع، وجاه تسامیه، مرکاز آن و اعضاایی کاه از نظار قاانونی آن را           واقعی یا انتخابی و در مورد اشاخاص 

 «.گرددکنند، در آن ذکر مینمایندگی می

نمایاد و  بازپرس ابتداء اوراق هویت متهم را مالحظه مای »دارد: قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقرر می 193مادۀ . 2

 سپس مشخصات متهم، شامل ...

 «.نحوی که ابالغ احضاریه و سایر اوراق قضایی به متهم به آسانی مقدور باشد ند، بهکطور دقیق پرسش می به

کناد  بازپرس در ابتدای تحقیاق باه ماتهم تفهایم مای     »دارد: قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشعار می 194مادۀ  .3

ل اقامت خود را تیییار دهاد،   نماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محمحلی را که برای اقامت خود اعالم می

 «.ای که ابالغ ممکن باشد اعالم کند ... گونه باید محل جدید را به
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 محاکمه مرحلۀتعقیب و تحقیق از  مرحلۀاصل تفکیک . 4.2
مختلا  )از لحااظ    مرحلاۀ دین های کیفاری طای چنا   خالف رسیدگی به امر حقوقی، رسیدگی بر 

پذیرد. این مراحل شامل کش  جرم، تعقیب متهم و تحقیق جارم، رسایدگی باه    ماهیت( صورت می

شود. در این میان مراحل تعقیب و تحقیاق  معنای اخص و صدور رأی و در پایان نیز اجرای رأی می

، لازوم  پاذیرد  میکه صورت  . در این مراحل با توجه به ماهیت اعمالیداردای و محاکمه اهمیت ویهه

آیاد. در کشاورهایی کاه    حساب مای  محاکمه امری مهم به مرحلۀتعقیب و تحقیق از  مرحلۀتفکیک 

عهادۀ نهااد ماذکور اسات و      قضایی آنها وجود دارد، تعقیب و تحقیق جرایم بر نظامنهاد دادسرا در 

و دادگااه( از همادیگر جادا و    دعواست. ولی اگر این دو نهاد )دادسرا  در مورددادگاه مسئول قضاوت 

از طرفی این حق متهم است کاه   (.302: 1389)عالماه،  تواند رخ دهد منفک نباشد، بدترین استبداد می

طرف صورت پذیرد. در غیار  تحقیقات مقدماتی در خصوص جرم انتسابی به وی، توسط قاضی بی

-بای  موجاب ین امار  که خودِ اشود  میکننده در شخص واحدی جمع این صورت مدعی و تحقیق

المللی و نیز . لزوم تفکیک این دو مرحله در اسناد مختل  بین(317: 1388)رحمدل، گردد عدالتی می

جهاانی   ۀاعالمیا  100 ماادۀ توان باه  است. در این خصوص می شدهقوانین داخلی کشورها لحاظ 

سایون اروپاایی   کنوان 6 ماادۀ  1میثاق مسئولیت مدنی و سیاسی، بند  14 مادۀ 1حقوق بشر، بند 

منشاور   7 ماادۀ  1بناد  « د»کنوانسیون آمریکاایی حقاوق بشار و شاق     8 مادۀ 1حقوق بشر، بند 

در  1994المللی حقاوق جازا کاه در ساال     قطعنامۀ نهایی کنگرۀ بین 4آفریقایی اشاره کرد. بند 

ابر اصل دادگاه بن مرحلۀدر »دارد: برزیل برگزار شد، در این خصوص اشعار می –شهر ریودوژانیرو 

نتیجه آن اسات کاه در دعاوای    «. طرفی قاضی نسبت به طرفین دعوا باید تضمین شودبرائت، بی

گاه قاضی محکمه به اقدامات مربوط کیفری امر تعقیب باید از دادرسی و قضاوت جدا باشد و هیچ

                         (.474: 1374)خزانی، به تحقیقات مقدماتی نپردازد 

ادرسی و نیز اعمال اصل ماذکور  طرفی در دلزوم بی به ین دادرسی کیفری جدید نیزدر قانون آی

است. در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه لزوم تفکیک مراجاع تعقیاب از    شدهاشاره  31 مادۀدر 

مقدماتی بیان شده است. از طرفی اقامۀ دعوای عمومی و نیاز   12خوبی در مادۀ  مراجع صدور رأی به

 ، بار دگیار مای جز مواردی که براساس قانون توسط دادگاه انجاام   جرایم به ۀکلیخصوص تحقیق در 

کادام از نهادهاای دادگااه و دادسارا در      کاه هایچ  د کنمینهاد دادسراست. اصل مذکور ایجاب  ۀعهد
                                                           

طرفی و اساتقالل کامال باه اتهاام     مراجع قضایی باید با بی»دارد: قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشعار می 3مادۀ  .1

 «.تضی اتخاذ نمایندترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقانتسابی با اشخاص در کوتاه

 دارد: مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز مقرر می 1در این خصوص، مادۀ  .2

 دادرسی کیفری باید منصفانه و ترافعی باشد و تعادل میان حقوق طرفین دعوا را تضمین نماید.»

 «.را تأمین نماید دادرسی کیفری باید تفکیک میان مراجع تعقیبِ دعوای عمومی و مراجع صدور رأی
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. چراکه در غیر این صورت یک نهاد هم مدعی و هم مرجع ندکننوظای  و اختیارات دیگری دخالت 

رجع رسیدگی و صدور رأی خواهد شد. بنابر اصل قانونی بودن تعقیب، اقاماۀ دعاوای   تحقیق و هم م

عمومی بر عهدۀ قضات دادسرا که به نمایندگی از جامعاه ایان وظیفاه را بار عهاده دارناد، صاورت        

پذیرد که با اصل مذکور مطابقت دارد. با وجود این و براسااس اصال رقابات تعقیاب در ماواردی       می

، کاه ایان   دکنا دعوای عمومی را همراه با اقامۀ دعوای خصوصی در دادگاه مطرح ند توا میشاکی نیز 

 شود.امر دخالت در وظای  و اختیارات مقام تعقیب محسوب می

با توجه به شمار زیاد جرایم و امکانات محدود نهاد دادسرا در اقامۀ دعوای تمام جرایم و نیاز  ا ما

جرایم ارتکابی، اعطای ایان اختیاار    ۀکلیم تحقیقات در دالیل و مستندات و انجاآوری  جمعدشواری 

دیاده نیاز کاه    . از طرفی بازه دکنتا حدودی از این مشکالت جلوگیری تواند  دیده می بزهبه شاکی یا 

مداخله و مشاارکت   در فرایند عدالت کیفری متضرر مستقیم و اصلی ارتکاب جرم است، وقتی نتواند

تواناد  . این امر می(449: 1388)شیری، شود  میمجدد دیدگی  بزهی دچار نوع ، در واقع بهداشته باشدالزم 

دیده و چه برای مرتکب و حتی بارای جامعاه در پای داشاته باشاد. در      آرار زیانباری را چه برای بزه

مرتکب بپردازد، چه بسا خود  ۀمحاکمدیده نتواند از طریق مراجع رسمی به تعقیب و مواردی که بزه

جویانه بزند. با وجود این، اعطای اختیار اقامۀ دعوای عمومی از سوی شااکی   تالفی دست به اقدامات

صورت گسترده مورد عمل قرار گیرد و باید در موارد محادودی براسااس    یا مدعی خصوصی نباید به

ایان اختیاار باه شااکی      ۀگساترد چراکه اعطای  ،اهمیت صورت پذیرد ضوابط قانونی و در جرایم کم

 های کیفری در پی داشته باشد.  ت زیادی را در رسیدگیتواند مشکال می

 اصل تعدد مراحل رسیدگی. 4.3
. ماهیات اقاداماتی کاه در    داردهای کیفری اصل تعدد مراحل رسیدگی اهمیت زیاادی  در رسیدگی

که رسیدگی به امر کیفاری  د کنمیپذیرد، ایجاب مراجع قضایی )اعم از دادسرا و دادگاه( صورت می

عادالتی صاورت نگیارد.    ع قضایی متعدد انجام گیرد تا در این بین کمترین اجحاف و بیتوسط مراج

بر حسب مورد از پلیس یاا نهااد دادسارا     ،شوداین اقدامات که پس از کش  یا اعالم جرم شروع می

یاا براسااس    شاده شود و با انجام تحقیقات بر حسب مورد یا پروناده در دادسارا مختوماه    شروع می

شاود. از طرفای پاس از رسایدگی و صادور رأی      ونی برای رسیدگی به دادگاه ارسال مای مقررات قان

   1.ندکننظرخواهی تجدید هصادرقانون از رأی  اساستوانند برطرفین می

                                                           

حقاوق پاس از   »عناوان   در این خصوص از حق تجدیدنظرخواهی و حق جبران خسارت ناشی از اشتباهات قضایی باه  .1

 یاد شده است.« دادرسی
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ای بودن مراجع قضایی کیفاری اماری الزامای    برای تحقق عدالت واقعی و مناسب، لزوم دودرجه

سوی دو مرجع قضاایی کیفاری کاه ماهیتااً باا یکادیگر       چراکه بررسی متوالی یک پرونده از  ،1است

وجود این و در راساتای   با (.37: 1378)الرگیه، دهد اختالف درجه دارند، اشتباهات قضایی را کاهش می

اعمال اصل رقابت تعقیب، در مواردی پرونده مستقیم به دادگااه ارساال  و در ایان نهااد رسایدگی      

پذیرد یک مرحله بدانیم ر دادسرا در خصوص پرونده صورت میکه اعمالی را که د . درصورتیشود می

یاا در خصاوص    کارده  توانند پرونده را بایگانیکه میند دار)در دادسرا نیز مقامات قضایی اختیاراتی 

مختوماه شادن    موجاب و اقدامات دیگاری کاه   کنند اتهام امر مبادرت به صدور قرار تعلیق تعقیب 

سیدگی در این مرجع عمالً یاک مرحلاه از دادرسای را کاه عباارت      عدم ر ،پرونده شود انجام دهند(

بارد. صاورت   از باین مای  ، است از انجام دادن تحقیقات مقدماتی و اظهار نظار در خصاوص پروناده   

چراکه در صاورت مطارح شادن پروناده از      ،عدالتی در حق متهم باشدتواند بیپذیرفتن این امر می

یاا  د کنا در اجرای قاعدۀ مصلحت نبودن تعقیب پرونده را بایگانی تواند ابتدا در دادسرا، دادستان می

تواناد ایان قاعاده را مادنظر قارار دهاد و       ولی در جریان دادرسی کیفری نمای  ،تعقیب را معلق کند

. (723: 2، ج1377)استفانی و ساایرین،  د کنمصلحت نبودن، تقاضای صدور قرار منع تعقیب یا برائت  سبب به

 ۀشایو حق برای متهم در نظر گرفته شاود، تاا در چناین ماواقعی بتواناد باه ایان        رو باید این  ازاین

. اما انجام چنین اقدامی از سوی متهم در چه در نظام حقاوقی فرانساه و چاه    دکنرسیدگی اعتراض 

در نظام حقوقی ایران مدنظر قرار نگرفته است. با وجود این، قانونگذار ایران در قانون آیین دادرسای  

شرایطی از سوی دادستان مقارر   براساسامکان تعلیق تعقیب متهم را  812 مادۀو در  کیفری جدید

همان ماده اختیار اعمال این امر را برای دادگاه نیز در نظر گرفته است.  5 ۀتبصرداشته است و بنابر 

 بایاد  ،تواند اقدامی ماثرر در حمایات از ماتهم باشاد    هرچند مقرر کردن این اختیار برای دادگاه می

بناابراین جاا دارد کاه     ،دهدرا می مذکورتوجه داشت که این امر فقط به دادگاه اختیار اعمال مقررۀ 

 قانونگذار امکان اعتراض به این شیوه از رسیدگی را برای متهم نیز در نظر بگیرد.

                                                           

کس حق دارد که اعاالم مجرمیات و محکومیات او توساط      هر»میثاق حقوق مدنی و سیاسی:  14مادۀ  5مطابق بند  .2

 «.ون، مورد رسیدگی قرار گیرددادگاه باالتری مطابق قان

 دارد:قانون آیین دادرسی کیفری جدید در این خصوص مقرر می 81مادۀ  .3

در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجاود نداشاته، گذشات    »

تیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شاود  دیده، ترکرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه

تواناد پاس از أخاذ موافقات ماتهم و در صاورت       و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مثرر کیفری باشد، دادستان می

 «.ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند

شاود،  طاور مساتقیم در دادگااه مطارح مای     ی که پرونده بهدر موارد»دارد: نیز اشعار می مذکورمادۀ  5 ۀتبصرهمچنین 

 «.مقررات این ماده را اعمال کندتواند  میدادگاه 
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 گیری نتیجه
قی لحااظ  حقوقی، برای دادرسی عادالنه و منصفانه الزم است که اصاول حقاو   ۀپیشرفتهای  نظامدر 

کیفری مورد توجه نظام های  دادرسیظهور در یکی از اصول نو عنوان به. اصل رقابت تعقیب نیز شود

 براسااس توانناد  قضایی فرانسه قرار گرفته است. براساس این اصل مدعی خصوصای یاا شااکی مای    

بیشتر . این نگرج نو در جهت هرچه ندکنشرایطی دعوای عمومی را همراه با دعوای خصوصی اقامه 

شناساان  دیده در فرایند کیفری است که مدتی است مورد توجه حقوقدانان و جارم دخالت دادن بزه

 واقع شده است. 

تواند برخی اقادامات جاایگزین حابس را در    می، بنابر اختیارات قانونیدادسرا در حقوق فرانسه 

دیاده صاورت   شااکی یاا بازه    ۀارادکه انجام این امر بدون د کننظر بگیرد و تعقیب کیفری را متوق  

شااکی باه باازپرس یاا      ۀمراجعا شده است تا قانونگذار فرانسه امکاان   مسئله سببپذیرد. همین می

هاای قاانونی از   بینی کند. اما مقررهطرح شکایت همراه با دعوی ضرر و زیان پیش منظور بهدادگاه را 

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب گری که در  جمله بایگانی کردن پرونده، تعلیق تعقیب یا میانجی

 اقاماۀ پاذیر اسات. باا وجاود ایان، باا       تنها با اراده و مشارکت شاکی امکاان  ،است شدهاشاره  1392

افتاد و باا شاکایت    شوند، دعوای عمومی نیز به جریان مای جرایمی که مستقیم در دادگاه مطرح می

شود. ولی تفاوت اساسای  ی جرم میعموم ۀجنبدیده دادگاه ملزم به رسیدگی نسبت به شاکی یا بزه

این شیوه از رسیدگی و اعمال اصل رقابت تعقیب در حقوق فرانسه ایان اسات کاه در اصال رقابات      

ولی  ،مستقیم به دادگاه، اختیار مراجعه به دادستان را نیز دارد ۀمراجعتعقیب، شاکی در کنار اختیار 

صورت مستقیم به دادگاه مراجعاه   واند بهتبراساس قانون آیین دادرسی کیفری ایران شاکی فقط می

 .  دکن

در برخای ماوارد    مکن استماعمال اصل رقابت تعقیب همراه با دیگر اصول دادرسی کیفری ا ما

ها نام برد کاه قانونگاذار فرانساه باا     توان از اصل برابری سالحتعارض ایجاد کند. در این خصوص می

ص بودن هویت و اقامتگاه متهم و همچنین اباالغ  هایی در این خصوص )مانند لزوم مشخوضع مقرره

مساتقیم در دادگااه   طاور   باه خصوصی در مواردی که دعاوا   دادرسی به وی از سوی مدعی ۀاحضاری

قانونگذار ایران هم باید با وضع مقاررات   زمینهاست. در این ده کرشود( این مشکل را رفع مطرح می

دعاوای   اقاماۀ ، چراکه در نظام قضای ایران هام  دکنی مشابه، از بروز ناعدالتی در حق متهم جلوگیر

است. در خصوص اصل تفکیک پذیر  امکانطور مستقیم از سوی شاکی یا مدعی خصوصی  عمومی به

محاکمه نیز در تعامل با اصل رقابت تعقیب باید این قاعده در نظار   مرحلۀتعقیب و تحقیق از  مرحلۀ

ی شاکی یا مدعی خصوصی، دادستان ملزم باه تعقیاب   گرفته شود که با شروع رسیدگی بنابر تقاضا

و در مواردی کاه  کند مقررات صریحی را وضع  زمینهدعوا باشد. بنابراین قانونگذار ایران باید در این 
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، شاود  مای شود( رسیدگی پرونده به این شکل )مثل مواردی که پرونده مستقیم در دادگاه مطرح می

باشد. با وجود این، در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نه  رسیدگی ۀادامدادستان ملزم به تعقیب 

بینای  به اختیار نهااد مزباور پایش    2در دادگاه کیفری تنها این امر مقرر نشده، بلکه حضور دادستان

شده است. در خصوص اصل تعدد مراحل رسیدگی نیز باید برای متهم امکان اعتراض باه ایان ناوع    

های حقوقی ایران و فرانساه  کدام از نظام ه چنین امری در هیچرسیدگی در نظر گرفته شود ک ۀشیو

در نظر گرفته نشده است. هرچند در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ایران امکان برخی اقادامات  

مانند تعلیق تعقیب برای دادگاه در نظر گرفته شده است، باید اختیارات قانونی نیاز بارای ماتهم در    

 .دکنرسیدگی اعتراض  ۀشیوند به این نظر گرفت تا وی نیز بتوا
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