سال اول ،شماره  ،١بهار و تابستان ١٣٩٥

صفحات  ١٠٣تا ١٠٩

ضرورت حضور دادستان در جلسه دادگاه» ،از حضور صرف تا كنش
فعاﻻنه«

مجيد

قورچيبيگي

استاديار گروه حقوق جزا و جرم شناسي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه خوارزمي
)تاريخ دريافت – ١٣٩٤/١٢/٢٠ :تاريخ تصويب(١٣٩٥/١/١٧ :

شرح موضوع

اين جستار به بررسي دادنامهاي ميپردازد كه در آن دادگاه تجديدنظر به درستي وفق بند

»ج« ماده ١٤براساس »قانون اصﻼح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقﻼب« )مصوب

 (١٣٨١دادنامه بدوي را به جهت عدم دعوت از دادستان براي حضور در جلسه رسيدگي

دادگاه كيفري نقض كرده است .اين نوشتار عﻼوه بر تحليل حقوقي راي مزبور به بررسي

ضرورت حضور دادستان در محاكمات كيفري پرداخته و همچنين با تاكيد بر اينكه دادستان

بايد در محاكمات كيفري نقشي فعاﻻنه و كنشگرانه داشته باشد نه حضور صرف ،به

 رايانامه نويسندهEmail: Majid.beyge@gmail.com :

دوفصلنامه رويه قضايي )حقوق كيفري( ،سال اول ،شماره  ،١بهار و تابستان ١٣٩٥

١٠٤

دوفصلنامه رويه قضايي )حقوق كيفري(

تحوﻻت مربوط با اين موضوع در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ١٣٩٢و اصﻼحات
بعدي نيز ميپردازد.

متهم پرونده ،مستند به مواد  ٥٣٥ ،٥٣٣ ،٥٢٣و  ١٠قانون مجازات اسﻼمي و ماده  ٢قانون

تشديد مجازات مرتكبين اختﻼس ،ارتشا و كﻼهبرداري و نظر به اخذ رضايت شاكي با توجه
به بند اول ماده  ٢٢قانون مجازات اسﻼمي ،بابت تحصيل مال از طريق نامشروع ،جعل ،استفاده

از اسناد مجعول محكوم شده است .صرف نظر از مسائل ماهوي كه در اينجا مورد بحث
نميباشد ،دادگاه تجديدنظر دادنامهي بدوي را بدين دليل كه »تشكيل جلسه دادگاه بدون

حضور دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان برخﻼف مدار قانوني است
لذا دادگاه به استناد بند »ب« ماده  ٢٥٧قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقﻼب در

امور كيفري )مصوب  (١٣٧٨دادنامه تجديدنظرخواسته را نقض و پرونده را جهت ادامه
رسيدگي قانوني به دادگاه نخستين عودت مينمايد«.

يكي از ويژگيهاي نظامهاي دادرسي مختلط ،كه نظام عدالت كيفري ايران نيز از به اين نظام

شباهت دارد ،تفكيك نهاد تعقيب ،يعني دادسرا ،از دادگاه است .اين تفكيك كه به منظور

رعايت اصل بيطرفي پيشبيني شده است؛ متضمن اين است كه دادسرا و مقامات دادسرا،

بازپرس و دادستان ،تحقيقات مربوط به جرم را تكميل نموده و در صورتي كه مقام تحقيق

اعتقاد به مجرميت متهم داشته باشند با صدور قرار مجرميت و جلب به دادرسي و متعاقب آن
در صورت موافقت دادستان با قرار صادرهي بازپرس ،با صدور كيفرخواست از دادگاه
درخواست صدور مجازات براي متهم را ميكند .رسيدگي در دادگاه كيفري ترافعي بوده و

قاضي دادگاه كيفري در عين بيطرفي ميبايست با توجه به ارزيابي دﻻيل طرفين دعوي،
يعني دادستان به عنوان نماينده جامعه و بزهديده و متهم ،حكم مقنضي را صادر ميكند.

اصوﻻً دادستان بايد با حضور فعاﻻنه در جلسه دادگاه ،هم از كيفرخواست خود دفاع نمايد
و هم با حضور در طول جلسات دادگاه در مقام دفاع از كيفرخواست خود ،به ترافع با متهم

درآيد .در عمل ،در نظام كيفري ايران و در دادگاهها ،دادستان يا نمايندگان وي ،حضوري

ضرورت حضور دادستان در جلسه دادگاه» ،از حضور صرف تا كنش فعاﻻنه«

مسائل مربوط به كمبود نيروي انساني و محدوديتهاي عملي ،كه نميتواند دليل موجهي

باشد ،يكي از دﻻيل عدم حضور فعاﻻنهي دادستان در جلسههاي دادگاه ميتواند ريشه در

تشكيﻼت ساختاري نظام دادرسي كيفري ايران داشته باشد؛ انتصاب دادستان و قاضي دادگاه

كيفري از طرف قوهي قضائيه تا حدودي اصل تفكيك اين دو نهاد را كه در باﻻ به آن اشاره
شد مورد ترديد قرار ميدهد .به عبارت ديگر ،اين ذهنيت در نظام كيفري و در ميان

دستاندركاران اين نظام شكل گرفته است كه نظر قاضي نيز به نظر دادستان نزديك است؛

اين ذهنيت موجب تحميل تﻼش مضاعف به متهم براي اثبات بيگناهي خود ميشود؛ زيرا

خود را در يك طرف ترافع و قاضي و دادستان را توامان در طرف ديگر ترافع ميبيند.

جستار مزبور به بررسي دادنامه شماره  ٩١٠٩٩٧٢١٣١٣٠٠٢٩١مورخ  ١٣٩١/٠٧/١٦صادره از

شعبه  ١١٠٥دادگاه عمومي جزايي تهران و دادنامه شماره  ٩٠٠٩٩٧٢١٦٧٨٠١٤٠٥مورخ

 ١٣٩٠/١٢/٢٨از شعبه  ٦٨دادگاه تجديدنظر استان تهران ميپردازد كه در آن شعبه تجديدنظر

به دليل عدم حضور دادستان يا نمانيدهي وي توسط شعبهي بدوي دادنامهي بدوي را نقض

نموده است .عليرغم اينكه دادنامه مزبور در زمان حكومت »قانون اصﻼح قانون تشكيل

دادگاههاي عمومي و انقﻼب« )مصوب  (١٣٨١و مستند به بند »ج« ماده  ١٤قانون مزبور صادر
شده است اما با توجه به تصريح مفاد بند »ج« ماده  ١٤قانون مزبور در مواد  ٣٤٢ ،٣٠٠و ٣٥٩

قانون آيين دادرسي كيفري )مصوب  ١٣٩٢و اصﻼحات بعدي( به حضور دادستان يا معاون

يا نماينده وي در جلسههاي رسيدگي و دفاع از كيفرخواست ،اين راي مورد تحليل قرار
ميگيرد.

مسائل ماهوي

در نظامهاي كيفري مختلط ،رسيدگي در مرحله تحقيقات مقدماتي به صورت تفتيشي و در
مرحله رسيدگي در دادگاه كيفري ،به صورت ترافعي صورت ميپذيرد؛ هرچند امروزه در

دوفصلنامه رويه قضايي )حقوق كيفري( ،سال اول ،شماره  ،١بهار و تابستان ١٣٩٥

فعاﻻنه ندارند و دادستان خود را مجاب به دفاع از كيفرخواست خود نميداند .صرف نظر از

١٠٥

دوفصلنامه رويه قضايي )حقوق كيفري( ،سال اول ،شماره  ،١بهار و تابستان ١٣٩٥

١٠٦

دوفصلنامه رويه قضايي )حقوق كيفري(

اكثر اينگونه از نظامها ،مرحله تحقيقات مقدماتي از ماهيت تفتيشي فاصله گرفته و حتي به

سوي ترافعي شدن در حال تحول است .تحوﻻت قانون آيين دادرسي كيفري ) ١٣٩٢با

اصﻼحات بعدي( ،نيز نشان ميدهد كه در نظام كيفري ايران نيز مرحله تحقيقات مقدماتي،

هرچند به ماهيت تفتيشي خود وفادار مانده ،اما نشانههايي از تحول و حركت به سوي ترافعي
شدن مرحله تحقيقات مقدماتي را نشان ميدهد .همچنين تفكيك دو نهاد دادسرا از دادگاه،

خود متضمن رعايت اصل بيطرفي در رسيدگي است؛ زيرا منصفانه نخواهد بود كه يك

نهاد واحد هم وظيفه انجام تحقيقات و هم وظيفه صدور حكم را برعهده داشته باشد .بنابراين

دادستان با توجه به اختيارات ،امكانات و استقﻼلي كه در انجام تحقيقات مقدماتي بر عهده
دارد ميتواند دﻻيل ﻻزم به منظور اثبات نظر خود ،يعني مجرميت متهم را تحصيل و البته به

محضر دادگاه كيفري ارائه كند.

رسيدگي ترافعي در دادگاه بدين معنا است كه قاضي كيفري به عنوان فردي بيطرف و

مستقل ،در ترافع دﻻيل متهم و دادستان ،به ارزيابي پرداخته و نظر خود را به عنوان شخصي

ثالثِ بيطرفي صادر ميكند .رسيدگي ترافعي به حقوق دفاعي متهم كمك ميكند؛ بدين
صورت كه متهم تاكنون در مرحله تحقيقات مقدماتي با محدوديتهاي مختلفي مواجه بوده،

هماكنون ميتواند در مقابل دادستان دﻻيل خود مبني بر بيگناهي را ارائه نمايد؛ هرچند
امروز رعايت اصل تساوي سﻼحها در رسيدگيهاي كيفري ،مستلزم اين است كه حتي در

مرحله تحقيقات مقدماتي نيز متهم همانند دادستان از ابزارهاي مساوي براي اثبات بيگناهي

خود برخوردار باشد .بنابراين ،نه تنها كار دادستان با صدور كيفرخواست به پايان نرسيده

است بلكه بخش دشوارتر ديگري از كار دادستان با صدور كيفرخواست آغاز ميشود؛ به

عبارت ديگر ،دادستان در حال حاضر بايد در محضر دادگاه كيفري ضمن اينكه از
كيفرخواست خود و دﻻيل تحصيل شده در مرحله تحقيقات مقدماتي دفاع نمايد ،ميبايست

در طول جلسات رسيدگي در مقام ترافع برآمده و در برابر متهم و وكيل مدافع وي ،به دفاع

از نظر خود بپردازد .بايد توجه داشت كه دادستان در رسيدگي كيفري يكي از اصحاب

ضرورت حضور دادستان در جلسه دادگاه» ،از حضور صرف تا كنش فعاﻻنه«

دارد كه دادستان و قاضي در يك طرف دعوي و متهم در طرف ديگر قرار دارد .يكي از

دﻻيل ايجاد اين ذهنيت شايد ريشه در دﻻيل ساختاري داشته باشد كه در مقدمه به آن اشاره
شد.

بنابراين زماني كه دادستان به عنوان يكي از اصحاب دعوي تلقي ميشود بايد كليه آثار آن
نيز بر دادستان حمل خواهد شد؛ يكي از اين آثار ،ابﻼغ دعوت از دادستان براي حضور در

جلسات رسيدگي و حضور وي است .در اين راي ،دادگاه تجديدنظر به درستي به اين
موضوع شكلي توجه نموده و به همين دليل دادنامه بدوي را نقض و به مرجع بدوي عودت

داده است .براساس بند »ج« ماده » ١٤قانون اصﻼح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقﻼب« )مصوب  ،(١٣٨١دادگاههاي عمومي جزايي و انقﻼب با حضور رئيس دادگاه،

دادستان يا معاون وي يا يكي از دادياران به تعيين دادستان تشكيل ميشد و فقط به جرايم
مندرج در كيفرخواست رسيدگي نموده و انشاي راي پس از استماع نظرات و دفاعيات

دادستان يا نمايندهي وي با دادگاه است؛ بنابراين دادگاه مكلف است بعد از وصول

كيفرخواست و تعيين وقت رسيدگي ،وقت رسيدگي را نيز به دادستان به عنوان يكي از
طرفين دعوي نيز ابﻼغ نمايد.

»قانون آيين دادرسي كيفري« ) ١٣٩٢با اصﻼحات بعدي( در مقايسه با قانون »قانون اصﻼح

قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقﻼب« )مصوب  (١٣٨١با تفصيل بيشتري در مواد ،٣٠٠

 ٣٤٢و  ٣٥٩قانون مزبور به ضرورت حضور دادستان در دادگاه اشاره نموده است .در ماده
 ٣٤٢دادگاه مكلف است ،ضمن تعيين وقت رسيدگي ،آن را به دادستان و ساير اصحاب

دعوي ابﻼغ نمايد .همچنين پس از قرائت كيفرخواست در دادگاه ،براساس بند »ب« ماده
 ،٣٥٩دادگاه تكليف دارد اظهارات و دﻻيل دادستان يا نماينده وي را براي اثبات اتهام انتسابي

استماع نمايد.

دوفصلنامه رويه قضايي )حقوق كيفري( ،سال اول ،شماره  ،١بهار و تابستان ١٣٩٥

دعوي است هرچند عليرغم تصريح قانوني به اين موضوع ،در عمل هنوز اين ذهنيت وجود

١٠٧

دوفصلنامه رويه قضايي )حقوق كيفري( ،سال اول ،شماره  ،١بهار و تابستان ١٣٩٥
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دوفصلنامه رويه قضايي )حقوق كيفري(

متاسفانه ،در ماده » ٣٠٠قانون آيين دادرسي كيفري« ) ١٣٩٢با اصﻼحات بعدي( ،قانونگذار

احتماﻻ با توجه به محدوديتهاي عملي و كمبود نيروي انساني كه به هيچ وجه قابل توجيه
نميباشد ،حضور دادستان يا معاون يا يكي از دادياران به تعيين دادستان را در دادگاههاي

كيفري دو الزامي ندانسته و آنها را مخير به حضور در جلسه دادگاه و دفاع از كيفرخواست

نموده است .اين نظر را ميتوان با توجه به استفاده از واژهي »ميتوانند« و مفهوم مخالف
»مگر اينكه دادگاه حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد« استنباط نمود .بنابراين

ميتوان نتيجه گرفت كه حضور دادستان يا معاون يا يكي از دادياران به انتخاب دادستان ،در
دادگاه كيفري دو الزامي نيست مگر اينكه دادگاه حضور آنان را الزامي بداند .از طرف ديگر،

حضور دادستان در دادگاه كيفري يك الزامي بوده و دادستان يا معاون يا يكي از دادياران
به تعيين دادستان ملكفاند در دادگاه كيفري يك حاضر باشند.

صدر ماده  ،٣٠٠با عبارت »در تمامي جلسات« آغاز ميشود؛ بدين معنا كه دادستان يا معاون

يا يكي از دادياران به تعيين وي در صورتي كه مكلف به حضور در جلسات دادگاه شوند،

حضور آنان صرفاً محدود به جلسهي اول يا قرائت كيفرخواست نخواهد شد بلكه بايد در

تمامي جلسات حاضر شوند .همانطور كه در باﻻ در مورد مباني ضرورت حضور دادستان
در جلسات دادگاه بحث شد ،حضور در تمامي جلسات منطبق با اصول و موازين حقوقي به
نظر ميرسد.

دادستان به عنوان يكي از اصحاب دعوي كيفري ،مكلف است در جلسات رسيدگي حاضر

بوده و دادگاه كيفري نيز مكلف است زمان رسيدگي را به دادستان ابﻼغ نموده و از وي براي

حضور در جلسات دادگاه دعوت به عمل آورد .عدم حضور دادستان ،البته مانع رسيدگي
نخواهد بود اما عدم ابﻼغ زمان جلسه دادگاه به دادستان و عدم دعوت از وي براي حضور

در جلسه دادگاه ميتواند موجب نقض دادنامه در مراجع عاليتر شود .متاسفانه در نظام
عدالت كيفري در ايران ،به دﻻيل مختلف ،نقش دادستان در محاكمات كيفري به حضور

صرف و احتماﻻً قرائت كيفرخواست يا دفاع مختصر از كيفرخواست محدود شده است؛

ضرورت حضور دادستان در جلسه دادگاه» ،از حضور صرف تا كنش فعاﻻنه«

كنشگرانه قائل است .اين نقش كنشگرانه را ميتوان از تكليف به حضور »در تمامي

جلسات« در ماده  ٣٠٠قانون مزبور استنباط نمود .هرچند دﻻيل و محدوديتهاي عملي از

جمله كمبود نيروي انساني و حجم زياد پروندههاي ورودي به دادسراها ،ميتواند تهديدي

براي عملي شدن اين تكليف قانوني باشد .موضوعي كه به شدت با حقوق دفاعي متهم و

اثبات بيگناهي وي ارتباط مستقيم داشته و ميتواند موجبات نقض اصول دادرسي منصفانه

را در پيداشته باشد .همچنين از سوي ديگر ،حضور فعاﻻنه و كنشگرانهي دادستان در

جلسات دادگاه كيفري ميتواند به حفظ حقوق جامعه ،تعقيب و به نتيجه رساندن جنبهي

عمومي دعوي كيفري و در نهايت ايفاي نقشي صحيح دادستان منجر شود.

دوفصلنامه رويه قضايي )حقوق كيفري( ،سال اول ،شماره  ،١بهار و تابستان ١٣٩٥

هرچند قانون آيين دادرسي كيفري براي دادستان در جلسات دادگاه كيفري نقشي
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