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Abstract 
Preliminary investigation is one of the most 
important stages of criminal proceedings, which 
is a set of measures and investigations. By 
judicial officers directly or on the orders and 
referrals of judicial authorities or by 
investigators, prosecutors or prosecutors As well 
as other judicial authorities in order to discover, 
register and prepare the reasons, including the 
reasons for proving the crime and useful reasons 
for the accused, according to the principle of 
innocence And its main purpose is to prepare the 
case and facilitate and expedite the trial. At this 
stage, the rights of the accused must be fully 
observed, including the right to understand the 
charge by stating the reasons, the right to remain 
silent and announce it. He mentioned the right to 
have a lawyer and to announce it, the right to 
prohibit delays and delays in informing the 
accused after summoning or arresting the 
accused, the right to be reminded to be careful in 
statements, the right to prohibit physical and 
mental torture during interrogation and the right 
to annul investigations. The Code of Criminal 
Procedure has been criticized for forgetting the 
theory of invalidity with this degree of 
importance and not explicitly naming it. It may 
be said that the legislature trusted its judges and 
in some cases left the enforcement guarantee to 
their discretion. This research has been done in 
the form of a library-documentary that we first 
studied the source in relation to the subject and 
then studied the field by collecting resources. 
Keywords: Preliminary investigation, 
Prosecution of the accused, Judicial official, 
False verdicts, Criminal proceedings.  

  چکیده
 است يفرکی یدادرس مراحلین تر مهم از یکی مقدماتی تحقیقات

 يسو از که است تحقیقاتی و اقدامات مجموعه از که عبارت
یی قضا مقامات ارجاع و حسب وردست به یا رأساً يدادگستر ضابطان

 مقامات سایر نیز و تحقیق دادیاران یا ها دادستان، بازپرسان يسو از یا
 اثبات دالئل از اعم، دالئل تمهید و تسجیل، کشف منظور بهیی قضا
 صورت، برائت اصل به توجه با، متهم حال به مفید دالئل و جرم
 تسریع و سهیلت و پرونده يساز آماده آن اصلی و هدف پذیرد می

در این مرحله باید حقوق متهم تماماً . است دادگاه در رسیدگی
 رکذ با اتهام میتفه حق به توان یم حقوق نیا جمله رعایت شود از

، آن اعالم و لکیو داشتن حق، آن اعالم و وتکحق س، آن لیدال
 يریا دستگی احضار از پس اتهام میتفه در تعلل و تأخیر منع حق

 یجسم نجهکش منع حق، اظهارات در مواظبت به رکذت حق، متهمان
 حقوق ناقض قاتیتحق ابطال و حق ییبازجو ياثنا در یروح و

دادرسی کیفري از این جهت  آیینقانون . ردک اشاره متهمان یدفاع
مورد انتقاد قرار گرفته است که چگونه نظریه بطالن را با این درجه 

نامی از آن به میان  راحتص بهاز اهمیت به بوته فراموشی سپرده و 
به قضات خود  گذار قانونامکان دارد گفته شود . نیاورده است

ها  آن را به تشخیص اجرا ضمانتاعتماد کرده و در برخی موارد 
 اسنادي- اي کتابخانه به صورت پژوهش این. واگذار کرده است

  .است شده انجام
مقام ، تعقیب متهم، مقدماتی تحقیقات: واژگان کلیدي

  . کیفري دادرسی، آراي باطل، اییقض
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  مقدمه
نام دارد و موضوع » دعواي جزایی«گیرد  مجموعه اقداماتی که براي تعقیب جرم و مجرم صورت می

داراي حق بودن  جزایی یک انسان است که گرچه متهم به نقض قانون شده است اما از جهت انسان دعواي
دعواي جزایی تابع مقرراتی است که باید رعایت شود . و حقوقی است که باید به آن احترام گذاشته شود

اثر  باطل و بی، آن تصمیم، وگرنه چنانچه دعواي جزایی منتهی به تصمیم و حکم یا قرار قطعی شده باشد
اقداماتی که صورت گرفته است نباید منجر به چنین ، شود و چنانچه منتهی به تصمیم نهایی نشده باشد می

در درجه باالیی از ، نقض مقرراتاینکه  مگرشود  می شود و یا اصالح تصمیمی شود بلکه یا باطل می
، ها مجازات متخلف یا جبران خسارتها مانند تنبیه یا  اهمیت نباشد که در این صورت به سایر ضمانت

مقرراتی که براي رسیدگی به دعاوي عمومی وجود دارد اعم از مقررات ماهوي و شکلی . شود اکتفا می
کارشناسان و ، دادگاه، دادسرا، پلیس، است و کلیۀ کسانی که در دادرسی دخالت دارند یعنی طرفین دعوا

مقررات شکلی با حقوق متهم  خصوص بهخی از این اقدامات بر. گواهان باید این مقررات را رعایت نمایند
 دخالت مرحله در خود بستگان با تلفنی تماس و پزشک، وکیل با مالقات حق متهم، مثال يارتباط دارد برا

 حقوقی از تحقیق از تعقیب مقام تفکیک و يکیفر پرونده مطالعه، مدافع وکیل از کامل يمند بهره، ضابطان
ها  آن لذا عدم رعایت. است شده دارا بازپرس دخالت هنگام، مقدماتی تحقیقات رحلهم در متهم که است

» نظریه بطالن«که در اصطالح علم حقوق و دادرسی با عنوان شود  می موجب بطالن تصمیمات اتخاذ شده
نظریه بطالن در  ).15، 1390، زراعت( دهد شود و بخش مهمی از دانش حقوقی را تشکیل می شناخته می
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هاي حقوقی جایگاه واالیی دارد و در  انین موضوعه و مباحث علمی و رویه قضایی کشورها و نظامقو
مطرح نگردیده است اما به صورت ضمنی و پراکنده در مقررات و  صراحت بهحقوق ایران نیز گرچه 

  .هاي حقوقی و رویه قضایی وجود دارد نوشته
 نکرده مکلف را بازپرس، ترافعی اصل فبرخال 1392 مصوب کیفري دادرسی آیین قانون همچنین

 که تحقیقی یا اقدام انجام يبرا را متهم درخواست يو که کند صادر يموارد در مستدل يقرار که است
  .است نظر این موید مذکور قانون 106 ماده 1تبصره. نماید می رد کند می کمک حقیقت کشف به

  دادسرا و مقامات آن - 1
؛ شوند می میتقس دسته چهار به دادسرا قضات، جهینت در. دارد وجود ییضاق مقام نوع چهار دادسرا در

 را متهم هیعل و له لیدال هک است طرفی بی قاضی بازپرس. بازپرس و اریداد، دادستان معاون، دادستان
 ما شورک در اما ستین دادسرا مقامات ازمعموالً  بازپرس، حقوقی دنیاهاي  اکثر نظام در، ندک می آوري جمع

 کیکتف براي. است آورده وجود به را فراوانی علمی التکمش امر نیا و است دادسرا مقامات از بازپرس
 نشسته قاضی، ها دادگاه قضات به و ستادهیا قاضیِ، دادسرا مقامات بهمعموالً ، قضات از دادسرا مقامات

؛ کنند می عمل خود فهیوظ هب و ستادهیاها  دادگاه در دادسرا مقامات هک است آن امر نیا علت. ندیگو می
 نشسته حالت درها  دادگاه در قضات، اما نندک انیب را خود مطالب و سخنان ستادهیا حالت در دیبا عنیی

  ).2، 1388، 51ج، آخوندي( دهند می انجام را خود فهیوظ
دادستان مقامی است که ریاست دادسرا در هر حوزه قضایی شهرستان را عهده دار است و ؛ دادستان

در مواردي که قانون مقرر داشته براي تعقیب مجرمین و برخورد با جرایمی که حریم جامعه را مورد 
تعقیب متهمینی است که در مظان ، مصداق بارز این برخورد. شود وارد عمل می، اند تعرض قرار داده

ام تمام مسئولیت انج طورکلی بهو ؛ ارتکاب جرم بوده و دالیل کافی نیز در خصوص آن موجود است
با دادستان است و طبیعی است در انجام این وظایف مقامات دیگري ، وظایفی که نهاد دادسرا به عهده دارد

العموم نام برده  در قانون اصول تشکیالت دادگستري از دادستان با عنوان مدعی. کنند میاو را همراهی 
 استیدادسرا به ر«: دارد ورد مقرر میدر این م 1392 کیفري مصوب دادرسی آیینقانون  23ماده . شده بود

                                                      
) این قانون موجـب محکومیـت انتظـامی تـا     102) ماده (1) و تبصره (104)، (102)، (95ز این ماده و مواد (تبصره: تخلف ا - 1

 درجه چهار است. 
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 27همچنین ماده » .دارد يبازپرس و کارمند ادار، اریداد، و به تعداد الزم معاون شود یم لیدادستان تشک
 يدادسرایی مقامات قضا، ها دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان«: دارد این قانون مقرر می

 نیا ثیاز ح، دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند فیکه وظا يآن استان و افراد يها شهرستان
  ».دینما یالزم را ارائه م ماتیو تعل کند ینظارت م، يفریآراء ک يحسن اجرا زیو ن فیوظا

توان گفت معاون  می 1392 دادرسی کیفري مصوب آیین قانون 2»88« مادهبا توجه به ؛ معاون دادستان
با ، داراي اختیارات او، کمک کار دادستان است و در غیاب دادستان، دادستان مقامی است که معین

باید گفت  ؛ بنابراینکند از ناحیه دادستان اعمال اراده می، حضور دادستان در محدوده تفویض اختیارات
 اگر. دهد می انجام را او فیوظا از قسمتی، دادستان نظارت با هک است منصبی دادستان صاحب معاون

 را فییوظا هیلک، باشد نداشته حضور محل در اگر و دادستان ارجاع با باشد داشته حضور، محل در دادستان
  .دهد می انجام، دارد عهده به دادستان هک

االرجاع در موارد  شخصی است که حسب، گفتند او را وکیل عمومی می دادیار که سابقاً؛ دادیار
جرم و سایر وظایف دادسرا جز وظایفی که  خاص وظیفه دادستان را در کشف جرم و تعقیب متهم به

دهد و عمده  می این مقام هر اقدامی را زیر نظر دادستان صورت. دهد انجام می، خاص بازپرس است
مثال اگر دادیار بخواهد پرونده کیفري را با  عنوان به. دادستان برسد تأییدتصمیمات قضایی مهم او باید به 
دادرسی  آیین قانون 88 ماده. است موافقت دادستان را اخذ کند الزم، عدم تعقیب متهم مختومه کند

  است. دادیار وظایف رابطه با در 1392 کیفري مصوب
با عنوان مستنطق نیز از او نام برده شده است و یی بازپرس که در قانون اصول محاکمات جزا؛ ازپرسب

مسئول اصلی  عنوان بهاز او  رایمجتحقیقات مقدماتی  باکیفري در رابطه  دادرسی آییندر قانون جدید 
در جرایم مهم امر ، جرایمکسی است که با وجود اختیار نسبت به تحقیقات کلیه ، تحقیق نام برده شده

بازپرس همیشه به تبعیت از دادستان ملزم نیست و برخالف . استنطاق و بازجویی از متهم را به عهده دارد
بازپرس در موارد معینه قانونی ، ارزش ندارد) حسب مورد( دادستان تأییددادیار که تصمیمات او بدون 

صحیح است  یک کدامدر این موارد دادگاه داوري خواهد کرد که نظر ؛ تواند با دادستان اختالف کند می

                                                      
 و وظـایف  تمـام  محولـه  امـور  در شود، آنان می ارجاع دادیار یا دادستان معاون به دادستان طرف از که اموري : در88ماده  - 2

 کـه  او، دادیـاري  معـاون  و دادسـتان  غیـاب  در. کنند می وظیفه انجام او نظارت و لیماتتع تحت و دارند را دادستان اختیارات
 شود.   می دادستان دارد، جانشین بیشتري سن که تساوي، دادیاري صورت در و دارد قضایی بیشتري سابقه
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دادرسی کیفري  آیین قانون 4»92«و  3»89«مواد ). 2، 1388، 52ج، آخوندي( آید که در مباحث آینده می
  است. بازپرس اراتیو اخت فیوظابا در رابطه  1392 مصوب

  دادرسی کیفري فرایندتحقیقات مقدماتی در  - 2
 و آغاز جرم وقوع زمان از که شود می اطالق اقداماتی مجموعه به کلمه وسیع معناي در مقدماتی تحقیقات

 صدور ،بازجویی انجام، متهم ضرر یا نفع به دالیل آوري جمع، متهم به دسترسی براي اقدام، جرم کشف با
، مضیق مفهوم در لیکن. کند می پیدا خاتمه، متهم گناهی بی یا بزهکاري به راجع اظهارنظر و تأمین قرار

 ارجاع یا و قانون موجب به دادگستري ضابطان یا و تحقیق قاضی اقدامات به محدود مقدماتی تحقیقات
 براي تأمین قرار صدور، قانونی رحمص موارد در متهم ضرر یا نفع به دالیل آوري جمع در، ضابطان به مزبور

 ،او گناهی بی یا بزهکاري به راجع اظهارنظر نیز و جرم آثار امحاي یا و اوشدن  مخفی یا فرار از جلوگیري
 برده کار به مضیق و موسع معناي دو در مقدماتی تحقیقات طورکلی به). 5، 1386، 261ج، آخوندي(است 
 دادگاه جلسه در که نهایی تحقیقات وها  رسیدگی مقابل در اتیمقدم تحقیقات، موسع معناي در. شود می
 که شود می اطالق اقداماتی مجموعه به مقدماتی تحقیقات نیز مضیق معناي در. دارد قرار، آید می عمل به
 از جلوگیري، جرم آثار امحاي از جلوگیري و ممانعت، جرم کشف منظور به دادگستري ضابطان سوي از

و  5»90«مواد ). 2، 1384، 57ج، آشوري( پذیرد می صورت دیگر تحقیقی اقدام رگونهه یا و متهم فرار
  است. مقدماتی در رابطه با تحقیقات 1392 دادرسی کیفري مصوب آیین قانون 6»91«

 شده از ارائهمضیق  و موسع تعاریف قانون مذکور و 90 ماده در شده تعریف ارائه در نظر دقت با
 کدام هیچ با کامل طور به 90 ماده در ذکر شده که تعریف شود می مشخص کتهن این، مقدماتی تحقیقات

                                                      
 باشـد  جـرم  وقـوع  پرس، نـاظر بـاز  بازپرس منوط بـه ارجـاع دادسـتان اسـت. چنانچـه      ياز سو یمقدمات قاتیشروع به تحق: 89ماده  - 3

 .  دهد یرا ادامه م قاتیو در صورت ارجاع دادستان، تحق رساند یبه اطالع دادستان م يمراتب را فورکند،  یرا شروع م قاتتحقی

قـانون، در   نیـ ) ا302جـرائم موضـوع مـاده (    ریـ تمـام جـرائم بـر عهـده بـازپرس اسـت. در غ       یمقـدمات  قاتیتحق: 92ماده  - 4
 ... شده است نییبازپرس تع ياست که برا یاراتیو اخت فیتمام وظا يدارا زیپرس، دادستان ننبودن باز صورت

حفـظ آثـار    يبرا، مقامات قضایی گرید ایبازپرس  ياست که از سو یمجموعه اقدامات قانون، یمقدمات قاتیتحق: 90ماده  - 5
 .  شود یشدن متهم انجام م یمخف ایر از فرا يریو جلوگ افتنی، ییادله وقوع جرم، شناسا يآور و عالئم و جمع

. دیـ مقـرر نما  يگـر یکه قانون بـه نحـو د   يمگر در موارد ردیگ یبه صورت محرمانه صورت م یمقدمات قاتیتحق: 91 ماده - 6
اسـرار هسـتند و در صـورت تخلـف، بـه       نیـ حضور دارند موظف بـه حفـظ ا   یمقدمات قاتیتحق انیکه در جر یاشخاص هیکل

 .  شوند یمحکوم م يا و حرفه یرار شغلاس يمجازات جرم افشا
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 توسط تحقیقات انجام بر مضیق تعریف سو، یک از زیرا، ندارد کامل انطباق مضیق و موسع از تعاریف
 تحقیقات بر انجام داللت 90 ماده در ذکر شده تعریف که درحالی، دارد تأکیددادگستري  ضابطان
 را مقدماتی تحقیقات، موسع تعریف، دیگر ازسوي و قضایی دارد مقامات دیگر یا بازپرس توسط مقدماتی
 رسیدگی از قبل که است دانسته تمامی اقداماتی شامل و دادسرا در نهایی تحقیقات و رسیدگی در مقابل

 از لقب مرحله در تمامی اقدامات 90 ماده در شده ارائه تعریف که درحالی، گیرد صورت می دادگاه در
 و جرم تحقق یا عدم تحقق بر مبنی بازپرس اظهارنظر، مثال عنوان به. شود شامل نمی را دادگاه در رسیدگی

در  شده ارائه تعریف در ولی، است مقدماتی تحقیقات ازیی هرچند جز، متهم به آن انتساب عدم یا انتساب
  ).128، 1394، خالقی( است نشده بیان 90 ماده

 ضابطان تحقیقات مرحله دو بین باید، تحقیقات مقدماتی از جامع تعریفی ارائه براي رسد می نظر به
 درتقریباً  ومعموالً اینکه  به با توجه. شد تفکیک به قائل دادسرا در قضایی مقامات و تحقیقات دادگستري
 دشون می حاضر در محل جرم وقوع متعاقب که هستند افرادي نخستین ضابطان دادگستري، موارد اکثریت

 وقوع صحنه در اولیه حضور متعاقب این افراد تحقیقات و اقدامات بنابراین) 192، 1391، موذن زادگان(
 فاصله مدت از نظر جرایماینکه  توضیح. داد قرار توجه محور توان می را جرم اولیه از اطالع یا و جرم
 در ).128، 1393، خالقی( شوند می بندي تقسیم و غیرمشهود مشهود دسته دو به کشف و وقوع بین زمانی
 تمامی انجام به ملزم ضابطان 1392 دادرسی کیفري مصوب آیین قانون 7»44« حسب ماده مشهود جرایم

 یا فرار از جلوگیري، جرم وقوع ادله و عالئم، آثار، ادوات و آالت حفظ منظور الزم به اقدامات
 از محض اطالع به مکلفند ضابطان هودغیرمش جرایم در که درحالی، هستند تبانی یا و متهمشدن  مخفی
کامالً رو ازاین. دهند اطالع دادستان به الزم اخذ دستورهاي و تکلیف کسب براي را مراتب جرم وقوع

                                                      
: ضابطان دادگستري به محض اطالع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشـهود مراتـب را بـراي کسـب تکلیـف و اخـذ       44ماده  - 7

کنند و دادستان نیز پس از بررسـی الزم، دسـتور ادامـه تحقیقـات را صـادر و یـا تصـمیم         دستورهاي الزم به دادستان اعالم می
کند. ضابطان دادگستري درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات الزم را به منظـور حفـظ آالت، ادوات،    سب اتخاذ میقضایی منا

آورنـد، تحقیقـات الزم را انجـام     شدن متهم و یا تبانی، به عمل مـی  آثار، عالئم و ادله وقوع جرم و جلوگیري از فرار یا مخفی
رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعـی در صـحنه    ده را به اطالع دادستان میدهند و بالفاصله نتایج و مدارك به دست آم می

کننـد. ضـابطان    وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج مـی 
هم را بازداشـت نماینـد کـه قـرائن و     تواننـد مـت   ) این قانون فقط در صورتی مـی 46دادگستري در اجراي این ماده و ذیل ماده (

 امارات قوي بر ارتکاب جرم مشهود توسط وي وجود داشته باشد.  
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 جرایم از تر گسترده بسیار مشهود جرایم در ضابطان اختیارات و وظایف حدود که است مشخص
 جرایم نسبت به مشهود جرایم در ابطانض وظایف گستردگی، نکته به این توجه با. است غیرمشهود
در . کرد بندي طبقه پلیسی تحقیقات عنوان ذیل را مشهود جرایم در ضابطان اقدامات توان می، غیرمشهود

 جرایم در دادگستري ضابطان سوي که از دانست اقداماتی مجموعه توان می را پلیسی تحقیقات واقع
 دستور حسب نیز غیرمشهود جرایم در است ممکن ضابطان که داشت توجه باید البته، شود می انجام مشهود
 از ارجاع با این تحقیقاتاینکه  به توجه با حال بااین، نمایند جرم در خصوص تحقیق به اقدام قضایی مقام
را  نظر مورد تحقیقات قضایی مقام از نمایندگی به واقع ضابطان در و گرفته صورت قضایی مقام سوي
 اقدام نه و برشمرد قضایی مقام تحقیقی عنوان اقدامات ذیل باید را تحقیقات اینرو نازای، دهند می انجام

  ).34، 1396، غالمی و موذن زادگان( دادگستري تحقیقی ضابطان
است  بنابراین تحقیقات مقدماتی از مراحل حساس و مهم دادرسی و از وظایف اساسی عدالت کیفري

این تحقیقات که به محض آگاهی از جرم شروع . نجام آن استو صدور حکم عادالنه همیشه نیازمند به ا
دعواي جزایی براي رسیدگی و تسهیل و تسریع در رسیدگی در جرایم مهم کردن  به منظور آماده، شود می

نتیجه . توجهی برخوردار استقابل  از اهمیت عملی و قضایی، و تشخیص اتهام درست از نادرست
وشت قضایی متهم نقش اساسی دارد و ممکن است او را از تعقیب کیفري تحقیقاتی مقدماتی در تعیین سرن

اي آماده شود که در زمینه شناخت حقیقت را  معاف سازد و یا به پاي میز محاکمه بکشاند لذا باید به گونه
تحقیقات در سه مرحله ممکن است ). 101، 1384، باقرپور( ترین صورت ممکن فراهم سازد با صحیح

مرحله میانی که در ؛ در جرایم مشهود ویژه به، مرحله ابتدایی و پیش از حضور مقام تحقیق: صورت پذیرد
جریان تحقیق مقدماتی به معناي اخص کلمه به وسیله مقام قضایی و یا به دستور او توسط ضابط 

چون قاضی دادگاه ممکن ، مرحله نهایی و در جریان دادرسی؛ گیرد دادگستري و یا اهل خبره شکل می
  .ست تحقیقات بیشتر را الزم و ضروري تشخیص دهدا

  ي تحقیقات مقدماتیاجرا ضمانت - 3
 فهیوظ دادستان استیر به وبازپرس اریداد، دادستان از مرکب است یاتیه که دادسرا، جرم کشف از پس
 قانون در هک ییاستثنا موارد در جزاصوالً . دارد بر عهده میجرا شتریب در را یمقدمات قاتیتحق انجام و بیتعق

 يسو از یارتکاب میجرا( ردیگ می صورت دادسرا در میجرا یتمام درباره یمقدمات قاتیتحق شده مشخص
 کی از کمتر ای حبس سه ماه از کمترها  آن یقانون مجازات که یمیجرا زین و لواط و زنا میجرا ای اطفال
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 در زینها  آن یمقدمات قاتیتحق و شود می طرح دادگاه در میمستق طور به است ينقد يجزا الیر ونیلیم
 صورت دادسرا در یمقدمات قاتیتحق موارد هیبق در موارد گونه این در جز نیبنابرا )،ردیگ می صورت دادگاه

 وقوع از ضابطان گزارش و اعالم ای یشاک تیشکا بامعموالً  دادسرا، یمقدمات قاتیتحق شروع يبرا. ردیگ می
  .دهد می ارجاع اریداد ای بازپرس به را پرونده معاونش ای دادستان سپس، شود می آگاه جرم

داراي شرایط و مقرراتی است که باید رعایت شود ، سایر اقدامات دادرسی همچونتحقیقات مقدماتی 
. اختصاص دارد، به بیان این مقررات 1392کیفري مصوب  دادرسی آییناي از قانون  و بخش عمده

تواند از  به تمثیلی و ارشادي دارد و حصري نیست بنابراین بازپرس میبسیاري از این مقررات جن باوجوداین
ین تر مهمگرچه . تحقیقات را انجام داده و واقعیت را احراز نماید، تر تشخیص دهد هر راهی که مناسب
بررسی عناصر و ارکان مادي جرم است اما در خصوص عنصر قانونی و عنصر روانی ، رسالت قاضی تحقیق

ی تأمیناقدامات ، واقعه رخ داده را با عنوان قانونی صحیح تطبیق دهداینکه  هایی دارد از جمله نیز مسئولیت
دادسرا دشمنی شریف  ازآنجاکهو احتیاطی را انجام داده و متناسب با میزان مسئولیت متهم تصمیم بگیرد و 

  .آوري کند نیز جمعاست  باید دالیلی را که به نفع متهماست  براي متهم
سالحی قوي در اختیار دادسرا قرار داده است و به او اختیار داده تا در صورت لزوم وارد حریم ، گذار قانون

 نیز چنین اختیاري هاي وي را سلب کند و حتی به ضابطان دادگستري خصوصی متهم شده و حقوق و آزادي
محدوده عمل . تضییع نگردد ،تضمین داشته باشند تا حقوق شان، دهد پس مردم باید در مقابل این اختیارات می

وجود ، در قالب قواعد نانوشته اما مسلم و قطعیها  آن بازپرس منحصر در مقررات قانونی نیست بلکه بسیاري از
گیرد بنابراین شاید چنین به نظر آید که نظریه  به دعوا صورت نمیدادن  تحقیقات مقدماتی با هدف فیصله. دارد

مردود دانسته شده و مورد عمل قرار ، یرا هر تخلفی صورت گیرد در دادگاهکاربردي ندارد زاینجا  بطالن در
نیز  تحقیقات مقدماتی صحیح نیست زیرا در مرحله، این ادعا. گیرد پس نیازي به بطالن در دادسرا ندارد نمی

هاي اشخاص در ارتباط است پس باید به صورت صحیح  که با حقوق و آزاديشود  می تصمیمات مهمی اتخاذ
دهد و در دادسرا نیز اصل بر  اصل بر آن است که تحقیقات مقدماتی را دادسرا انجام می. مطابق با قانون باشد و

اما آنچه مسلم است تحقیقات مقدماتی به موجب قانون یا از راه واگذاري ممکن است است  صالحیت بازپرس
ت یا جرایم اطفال از سوي دادگاه توسط ضابطان دادگستري انجام شود و در جرایم کم اهمیت یا منافی عف

ارزیابی قابل  توسط دادسرا و تصمیمات دادسرا توسط دادگاه پس تصمیمات ضابطان دادگستري. صورت گیرد
  است. ابطالقابل  چه عملی برخالف قانون صورت گرفته باشد است و چنا
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رار منع تعقیب یا کند بلکه ممکن است ق دادسرا فقط قرار جلب به محاکمه و کیفرخواست صادر نمی
در چنین مواردي نیز  ؛ بنابرایندهد موقوفی تعقیب یا تعلیق تعقیب را صادر نماید که دادرسی را خاتمه می

چنانچه تصمیم اشتباه گرفته شود باید نظریه بطالن را اجرا کرد زیرا این نظریه فقط براي مصلحت متهم و 
شود و متهم بر اثر تصمیم  تأمینی نیز باید حقوق وي نیست بلکه حقوق جامعه و شاکی خصوص تأمین
تحقیقات از شهود در محل وقوع جرم با حضور متهم و ، دادگاه انتظامی قضات. برائت حاصل نکند، باطل

 مقدماتی تحقیقاتبودن  سري اصل برخالف اقدامات این. بازجویی علنی از متهم را تخلف دانسته است
  ).375، 1340، شهیدي( باشد باطل به کلی شده جامان اقدامات که نماید می بعید اما است

  اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی - 4
کشف حقیقت تنها از طریق تحصیل و تدقیق قراین معتبر به قسمی که نوعاً و براي هر ، در امور کیفري

در انجام این مهم ، که مسلم است گونه همان. پذیر است قاضی معمولی ایجاد اقناع وجدانی کند امکان
اگرچه . نهاده شده است) ها بازپرسان مستقل از دادستان( کشورهاي پیشرفته جهان برعهده قضات تحقیق

هاي ناشی از چنین تکلیفی نیازمند اعطاي اختیارات الزم به قضات مذکور در امر پیچیده و پر پیچ  مسئولیت
ی که هر قاضی تحقیق یا هر قبل از ورود به این موضوع تذکر نکات مهم، و خم تحقیق است با این همه

دار تحقیق باشد ناگزیر از رعایت آن در طول تحقیقات مقدماتی است  مقام قضایی دیگري که قانوناً عهده
  .رسد ضروري به نظر می

  طرفی قاضی تحقیق بی اصل - 4- 1
از  غرضی و به دور دادیاران تحقیق و سایر مقامات قضایی مکلفند در کمال بی، قضات تحقیق، بازپرسان

هرگونه جانبداري از یکی از اصحاب دعوا تحقیقات را شروع کرده و ادامه دهند و در مسیر کشف 
بدیهی است . قراین و اوضاع و احوالی که به سود یا زیان متهم است تفاوتی قائل نشوند، حقیقت بین دالیل

ادله به سود و زیان  آوري که قاضی تحقیق یا بازپرس در صورتی قادر به اداي وظیفه مذکور یعنی جمع
یا لزوم تبعیت از بودن  بنابراین ضابط و تحت نظر دادستان، متهم است که از استقالل کافی برخوردار باشد

 هایی مواجه سازد طرفی قاضی تحقیق را با دشواري بی تأمیناي از موارد  تواند در پاره مقام قضایی دیگر می
  ).2، 1384، 1ج، آشوري(
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استقالل و . اشاره شده است 9»93«و 8»3«این اصل در مواد  1392سی کیفري مصوب دادر آییندر قانون 
طرفی قاضی دادگاه دو ویژگی اساسی و بنیادین  عدم وابستگی به سایر قوا و عدم وابستگی به طرفین دعوا و بی

به  کننده یدگیچنانچه قاضی رس، یکی از معیارهاي مسلم دادرسی عنوان به. باشند براي یک دادرسی عادالنه می
توان او را یک قاضی  پرونده کیفري قبالً به هر عنوان در پرونده مورد رسیدگی اظهارنظر کرده باشد دیگر نمی

طرفی مقام قضایی  اصل بی 1392دادرسی کیفري مصوب  آییندر قانون . طرف به حساب آورد بی مستقل و
طرفی و پرهیز از هرگونه شبهه  ظور تضمین بیبه این ترتیب که به من. مقنن قرار گرفته است تأکیدمورد 

اي که پرونده به او ارجاع شده است در موارد رد دادرسی  قاضی، جانبداري از یکی از طرفین دعواي کیفري
  .باید از رسیدگی به پرونده خودداري ورزد و امر رسیدگی را به قاضی دیگري واگذار نماید

  آزادي در انتخاب نوع اقدام تحقیقی - 4- 2
، بینی شده براي متهم بازپرس یا قاضی تحقیق با رعایت موازین قانونی و در چهارچوب حقوق بنیادي پیش

اصوالً کند و در این خصوص  نسبت به هرگونه اقدام تحقیقی که براي کشف حقیقت الزم باشد اقدام می
کیفري  دادرسی آییناین امر در قانون . هاي اصحاب دعوا داشته باشد نباید الزامی به رعایت دیدگاه

  .مورد اشاره قرار گرفته است 12»204«و  11»202«، 10»123«در مواد  1392مصوب 
                                                      

ـاه    : مراجع قضایی باید با بی3ماده  - 8 ـیدگی و تصـمیم       طرفی و استقالل کامل به اتهام انتسابی بـه اشـخاص در کوت تـرین مهلـت ممکـن، رس
 شود، جلوگیري کنند.   شدن فرایند دادرسی کیفري می اختالل یا طوالنی مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد

طرفـی و در حـدود اختیـارات قـانونی، تحقیقـات را انجـام دهـد و در کشـف اوضـاع و           : بازپرس باید در کمال بی93ماده  - 9
 احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.  

شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یـا شـاکی    : هرگاه براي کشف واقع و روشن123ماده  - 10
 کند.   درخواست نمایند، بازپرس اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می

: هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بـوده اسـت، تحقیقـات الزم    202ماده  - 11
کنـد و بـا احـراز جنـون، پرونـده را بـا        آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصـیل مـی   سایر مطلعان به عمل می را از نزدیکان او و

فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنـون اسـتمرار داشـته     صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می
کز مخصوص نگهداري و درمان سازمان بهزیستی و وزارت باشد شخص مجنون بنا بر ضرورت، حسب دستور دادستان به مرا

باشـند و در صـورت امتنـاع از اجـراي      شود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش می بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می
 شوند.   دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسالمی محکوم می

: بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضاي متهم و یا حسب اعالم مقامات ذیـربط، شخصـی کـه    204ماده  - 12
 کند.  شدن موضوع ضروري تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می حضور یا تحقیق از وي را براي روشن
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  استقالل قاضی تحقیقاصل  - 4- 3
 وجدانی دستورات و قانونی موازین صرفاً براساس، دادرسی مقام در، قضات که است وقتییی قضا استقالل
 قاضی استقالل از منظور. نمایند حکم صدور به مبادرت و درونی بیرونی فشار یا نفوذ هرگونه از دور به، خود
 رعایت را طرفین و حقوق دادرسی آیین اصول، يرأ صدور و يدعو به رسیدگی هنگام يو که است این

 مطرح كمدار و اسناد، ادعا صرفاً براساس دیگر ينهادها و مقامات نفوذ اعمال هرگونه از دور به و نموده
 و انصاف، طرفی بی، عادالنه دادرسی و عدالت اصول، موجود مقررات و وانینق، طرفین دعوا يسو از شده
یکصد و شصت و  اصل در استقالل قاضی تضمین وجه. نماید صادر حکم خود عقالیی و منطقی علم

  ).4، 1399، جانی پور و همکاران( است شده جمهوري اسالمی ایران بیان اساسی قانون 13چهارم
: نمود اشاره شرایط ذیل و به سازوکارها توان می دادرسی فرایند در قضات لاستقال حفظ و تأمین يبرا
 مشاهده زیرا باشند حاکم يقوا دیگر نفوذ اعمال و فشار تحت نباید دادرسی وظیفه انجام در قضات - الف
 مقابل در، عمومی مصالح و منافع قراردادن بهانه با، قوه مجریه ویژه به، قضاییهاي  دستگاه که شود می

. کند نمی تمکین آن به نسبت، محکومیت حکم صدور فرض به حتی و نموده ایستادگی قضایی دستگاه
 - ب است. هدف این کننده تأمین هقضایی قوه يرو بر آن از ناشی قانونی اقتدار عدم و قوا تفکیک اصل

 مطرح اساسی اصل یک عنوان به يادار مراتب سلسله اعمال آن در که مجریه قوه برخالفیی قضا دستگاه
 بر سازمانی و يادار مراتب سلسله گونه هیچ و ندارد قاضییی قضا به عمل والیتی و اشراف گونه هیچاست 
 حفظ قوا سایر از را استقالل خوداینکه  ضمن، قضایی دستگاه بنابراین، باشد نمی حاکم قاضییی قضا رفتار
 در طرفی بی اصل مراقب باید ارههمو واست  نیز قاضی استقالل حفظ و رعایت به موظف، کنند می

، 1390، هاشمی( نماید دور آنان از را فشار هرگونه و حمایت این خصوص را در قضات و بوده دادرسی
 را بدونها  آن که است شرایطی جمله از قضات عزل منع و شخص مصونیت، شغلی امنیت - ج). 281
 آیینقانون  3ماده . کند می مستدل و داحکام مستن صدور و رسیدگی به قادر، يخاطر دغدغه گونه هیچ

  است. رابطه در این 1392کیفري مصوب  دادرسی

                                                      
طـور   ی کـه موجـب انفصـال اسـت بـه     توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلف قاضی را نمی - 13

موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضاي او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضـاي مصـلحت جامعـه بـا تصـمیم      
اي قضـات بـر طبـق ضـوابط      رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقـل و انتقـال دوره  

 گیرد.  کند صورت می میکلی که قانون تعیین 
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  تسریع در انجام تحقیقاتاصل  - 4- 4
 را کیفري عدالت افزایش نظام، عادالنه اي محاکمه تحقق در که است اساسی اصلی، دادرسی تسریع اصل
 را آن تواند نمی اي هیچ محکمه و نیست خاصی زمان به مقید و متهمی هیچ از سلبقابل  و دارد دنبال به

 رعایت عدم. شد نخواهد میسر متهمان حمایت از، اصلی چنین نبود صورت در است بدیهی. بگیرد نادیده
هاي  رسیدگی در تأخیر. نیست توجیهقابل  ،یا مدنی کیفري از اعم، قضاییهاي  رسیدگی در مناسب مهلت
 و رود می بین از مجازات ارعابی و بازدارندگی اثر، جرموقوع  تاریخ از طوالنی مدت گذشت و کیفري
 گلدوست( آورد می فراهم را قضایی دستگاه به اعتمادي مردم بی و ناامیدي و افراد تجري موجبات
 دادرسی، بزهکاران تعقیب در سرعت جمله از، کیفري فرایند به بخشی سرعت). 282، 1388، جویباري
 بزهکاري از پیشگیري براي کیفري عدالت نظام سازوکارهايین رت مهم از، اجراي مجازات و کیفري
 ویژه به، کیفري فرایند در سرعت که است اعتقاد این بر، جنایی علوم اندیشمندان از، سزار بکاریا. است

به  نسبت را کیفري عدالت نظام، واقعی و احتمالی بزهکاران شود می باعث، مجازات اجراي سرعت در
 زیرا؛ محسوس باشد آنان براي، دارد امکان که اي اندازه تا، بزهکاري پیامدهاي و انندبد سختگیر بزهکاري

 نظام برخورددادن  ربط، باشدتر  کوتاه کیفري عدالت دستگاه دهی پاسخ و جرم ارتکاب میان زمان هرچه
 را یکی فوراً آنان شود سبب می و پذیرد می انجامتر  سریع شهروندان ذهن در ارتکابی بزه با کیفري عدالت
 اجراي به بخشی سرعت دادرسی و فرایند در معقول مدت رعایت لذا. بدانند معلول را دیگري و علت
  ).234، 1396، و سلیمی نوریان( کند می ایفا بزهکاري میزان کاهش در به سزایی نقش، کیفر

 عامل در دو که است اهمیت حائز جهت بدین آن از جلوگیري لزوم و دادرسی اطاله پدیده به توجه
 برتنها  نهدادرسی  اطاله). 301، 1387، محسنی( هزینه و زمان: است مؤثر دادرسیبودن  عادالنه تشخیص

 ساز زمینه از عوامل برخی. شود می نیز دادرسیهاي  هزینه افزایش موجب بلکه، است اثرگذار زمان عامل
 موجب که از عواملی برخی. قضایی امنظ به منتسب برخی و هستند تقنینی نظام به منتسب دادرسی اطاله
هاي  زیرساخت فقدان، پیچیده و مبهم هاي رویه و قوانین وجود: از اند عبارت شوند می دادرسی اطاله

 قضات از برخی عدم مسئولیت و اجتماعی یا سیاسی امر یک از رسیدگی جریان پذیريتأثیر، مناسب
تحقیقی در ممانعت از انهدام یا امحاي آثار جرم و یا اقدامات اولیه اینکه  نظر به). 385، 1381، صانعی(

 آیینقانون  14»94«ماده . وسایلی که به کار ارتکاب جرم رفته و یا از آن تحصیل گردیده بسیار مؤثر است
                                                      

 سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.  : تحقیقات مقدماتی باید به94ماده  - 14
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الذکر بر ضرورت تسریع در امر  به دور از احیاء محکومیت انتظامی فوق 1392کیفري مصوب  دادرسی
  .ورزیده است تأکیدتحقیق 

  دادرسی کیفري آیینی در مقدمات قاتیتحق نظریه بطالن - 5
ان دان حقوقاهمیت بیشتري دارد و از همین روي ، هاي اجرایی ضمانت ي بطالن از میان بقیهاجرا ضمانت

مواردي را به این ، قوانین موضوعه نیز. اند هاي مفصلی را ارائه داده توجه فراوانی به آن نموده و بحث
. اند اما اتفاق نظر وجود ندارد و چند نظریه در این خصوص مطرح گردیده است هموضوع اختصاص داد

تکیه دارد و ) شکلیت( یک دسته به شکل اجرایی: توان به دو دسته کلی تقسیم کرد ها را می این نظریه
این دو دسته به دو گروه تقسیم . دسته دیگر اسباب موضوعی و ماهوي را مورد توجه قرار داده است

  .توان سه نظریه را مطرح نمود ود که در مجموع میش می

  نظریه رعایت شکلی مقررات کیفري - 5- 1
اعتراض و  مورد کیفري اجرایی مقررات ازهریک  که دهد می رخ زمانی بطالن، نظریه این براساس
 و کرده وضع قوانینی کیفري دادرسی براي گذار قانون که است این نظریه این مبناي. گیرد قرار مخالفت
 شخصی اگر که است داشته اهمیت قدري به گذار قانون دیدگاه از قواعد این اجراي بنابراین، دارد هدفی

 این. نباشد مهم، مقررات آن با مخالفت، ظاهر در هرچند است باطل عملش، کند عملها  آن برخالف
 بسیار دادرسی براي انونیق ظاهر یعنی، است آن مبناي قانون شکل که نامند می شکلی دلیل این به را نظریه
 بهاینجا  در. باشیم رعایت شکل قوانین در دادرسی کیفري به مقید قانونی شکل همان به باید ما و است مهم

 و است اساسی و مهمرو ازاین است آمده قانون در آنچه و شود نمی توجهی مقرراتنبودن  یابودن  اساسی
  .باشد نداشته وجود استثنایی و باشد شده بینی پیش قانون در که است این مالك تنها

 از بیش قانون ظاهر و شکل بهزیرا  است نگرفته قرار سایر قوانین و اندان حقوق استقبال مورد نظریه این
 در کیفري دادرسی ماهیت با که شود می دادرسی اطاله موجب اقدامی هر ابطال و دهد می اهمیت حد

، غیرقانونی مورد اقدام و انجام گیرد اگر اما، است انونق خالف تصمیمات از برخی اگرچه. است تعارض
 اگرمثالً . گیرد می قرار کیفري انتظامی یا تعقیب تحت تصمیم آن عامل تنها و کند می تأمین را قانون هدف
، کند ضبط و توقیف را جرم وسایل و ابزار و شود منزلی وارد قضایی مقام اجازه بدون دادگستري ضابط
 این که گفت توان به سخنی دیگر نمی. کرد استناد ادله این به توان نمی کیفري راي در هک گفت توان نمی
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تعقیب  تحت متهمان و شود مجازات باید متخلفاینجا  در. ندارد را کیفري رأي در استناد قابلیت ادله
  .ندارد تموضوعی قضایی مقام اجازه با منزل به ورود یعنی اقدام قانونی شکلزیرا  گیرند قرار کیفري

  نظریه بطالن به حکم قانون - 5- 2
یعنی هر ، پذیرد می صورت شده بینی پیش قانون در که مواردي در فقط بطالن به حکم، نظریه این براساس

مخالفت با مقرراتی را موجب بطالن بداند باید حکم به بطالن نمود وگرنه صرف ، گذار قانونموردي که 
 انجام قانون برخالف که اعمالی بطالن موارد ؛ بنابراینهد بودمخالفت با مقررات موجب بطالن نخوا

 از فارغ، دارد قانون توجه ظاهر و شکل به نظریه این. دارد قانون در تصریح به نیاز و بوده منحصر شود می
  است. شکلی همان نظریه، پس به نوعی. باشد داشته اهمیت، آنبودن  جوهري یا ماهیتاینکه 

، اوالً تخلف از مقررات قانونیاینکه  مطرح گردیده است عبارتند از، ت این نظریهدالیلی که براي اثبا
پس باید در  است. آخرین و شدیدترین واکنش، ي بطالناجرا ضمانتهاي گوناگون دارد و اجرا ضمانت

آن را توان  تبعات و آثار سنگینی دارد پس نمی، اقدامات اجرایی دادرسیکردن  ثانیاً باطل. قانون بیان گردد
 است گذار قانونخود ، تواند موارد بطالن را تشخیص دهد به تشخیص قضات وانهاد و بهترین مقامی که می

. باالیی از اهمیت قرار ندارد در درجه یک کداماست و  تر مهم، از مقررات یک کدامداند  او بهتر میزیرا 
شود و از نظر عملی  اي می نظرهاي سلیقهموجب جلوگیري از تشتت آراء و اظهار گذار قانونبینی  ثالثاً پیش
اي موارد حکم به بطالن نموده و در موارد دیگر سکوت  در پاره گذار قانونرابعاً . ترین راه است نیز مناسب

 که است این نظریه این ایراد. موارد را نیز روشن کند توانست تکلیف بقیه می که درحالیکرده است 
 قضیه بر حاکم شرایط به توجه با و موردي صورت به باید موارد یبرخ در و است زیاد بطالن مصادیق
مثالً . نیست ممکن گذار قانون براي قانون در بطالن موارد همه بینی پیش ؛ بنابراینشود گیري تصمیم
 و کند می خارج طرفانه بی و عادالنه حالت از را دادگاه، موارد برخی در مقدماتی تحقیقاتشدن  علنی

 حفظ را خود طرفی بی تواند نمی قاضی که است حدي به محاکمه جریان بر سیاسی و مردمی فشارهاي
 تحقیقات اسرار و اطالعات موارد برخی در. دهد دفاع از پرونده را از دست می مدیریت متهم وکیل و کند
 در توان نمی طورکلی به ؛ بنابراینندارد رسیدگی روند در چندانی تأثیر، گیرد می قرار افراد برخی اختیار در

 باطل تحقیقات، مقدماتی تحقیقات به مربوط اسرار و اطالعات افشاي صورت در که کرد بینی پیش قانون
  ).40، 1390، زراعت( شود تبرئه باید متهم و است
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  نظریه موضوعی - 5- 3
صالحیت دارد اما ، نیز براي تشخیص مصادیق بطالن گذار قانونمقررات دادرسی اهمیت زیادي دارند و 

در . ارتباط دارد، اهمیت بیشتري دارد زیرا با حقوق مصالح اشخاصاینجا  هاي موضوعی در مالك
اي جز ترجیح یک  آید و چاره تعارض به وجود می، مواردي میان مصلحت اشخاص و مصلحت جامعه

امر مذموم و ناپسندي است پس باید براي ، مصلحت بر مصلحت دیگر وجود ندارد اما ترجیح بالمرجح
  .هدف وضع قانون را در نظر گرفت، جیح یک مصلحت بر مصلحت دیگرتر

داند منتها  مالك بطالن را مخالفت با مقررات اساسی و جوهري می، این نظریه؛ بطالن ذاتی نظریه
جاي  قضات در تشخیص این امر به. تشخیص این موضوع را بر عهده قضات قرار داده است گذار قانون

 حقوق تضمین براي که مقرراتیمثالً . هاي موضوعی توجه کنند باید به مالك هاي شکلی مراجعه به مالك
 وها  مالك، اساسی معیارهاي و قواعد شناخت نحوه نظریه این اشکاالت. است ماهوي شده وضع متهم

نمونه آیا مقرراتی که براي مصلحت عمومی یا حقوق دفاعی وضع  عنوان به. است مقررات وضع اهداف
آیا ؟ است تر مهمات اساسی و جوهري است یا مصلحت اشخاص و حقوق دفاعی متهم مقرر، شده است

قضات ، این نظریه؟ باشد عدم ابالغ برگه احضاریه به متهم موجب بطالن تصمیم دادگاه در غیاب متهم می
 است ممکن خاص مورد یک در تصمیم؛ شود را مورد اعتماد دانسته و موجب تنوع تصمیمات می

 متهم اگر، مثال عنوان به. به حساب آید اساسی دیگر خاص مورد یک در تصمیم همان اما ،باشد اساس بی
 را حکم، شود حاضر دادگاه جلسه در قبلی احضار بدون و شود مطلع رسیدگی زمان از غیررسمی طور به

 جلسه در اگر اما، باشد شده حاضر جلسه در دفاع براي آمادگی بدون متهم اگر حتی، کرد باطل توان نمی
اعتبار است هرچند متهم به صورت  بی، گردد رأي غیابی که در غیاب متهم صادر می، نشود حاضر محاکمه

  ).41، 1390، زراعت( اطالع پیدا کرده و در دادگاه حاضر نشده باشد، غیررسمی از وقت جلسه دادگاه
 به که است يضرر، مقررات مغایر تصمیمات بطالن مالك، نظریه این براساس؛ حصول ضرر نظریه

 یا باشد اساسیاینکه  از اعم، است بطالن موجب آیا، باشد ضرر موجب ایراد این اگر یعنی، دارد دنبال
 رخ زیادي تخلفات است ممکن که است این نظریه این توجیه؟ نه باشدیا شده بینی پیش قانون در و نباشد
 موجب نباید تخلف زیرا، است باطل زیان بار تخلف اما، شود نمی آن بطالن موجب تخلفی هر اما، دهد
 قضاوت هم باز پس. کند نمی تعریف را ضرر مفهوم که است این نظریه این عیب. شود دیگران ضرر
 خسارت جبران معناي به بطالن گویند و می اند کرده تالش این نظریه حامیان. بود خواهد مالك قاضی
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 موجب که عملی با رابطه در باید ؛ بنابراینتاس گردیده وضع، دیگران اضرار از جلوگیري براي و است
شدن  وارد از جلوگیري دادرسی مقررات از اصلی هدف همچنین. گیرد قرار توجه مورد شود می ضرر
 به ضرر. شود می ضرر موجب که استهایی  مخالفت به نسبت بطالن بنابراین، است جامعه و افراد به ضرر
 وجود هیچ موردي یعنی، نیست ضرر از خالی قوانین برخالف عمل زیرا دارد وجود همیشه آن عام معناي
 باطل باید قانون از تخلفات تمام صورت این در و نشود تمام جامعه ضرر به اما شود نقض، قانونی که ندارد
 چنین حصول ضرر نظریه پیروان که است بعید. دارد وجود موارد همه در زیان زیرا شود گرفته نظر در

 توان می را ابهام این و دارد ابهام »ضرر« مفهوم ؛ بنابراینباشند گرفته نظر در »ضرر« هکلم از را معنایی
  .دانست حصول ضرر نظریه بر ایرادي

  بطالنبندي  تقسیم - 6
  بطالن مطلق - 6- 1

 طریق به باید دلیل، آن بر عالوه بلکه نیست کافی دادرس به آن ارائه براي دلیلبودن  قانونی و مشروع
 تحصیل در چنانچه، مجرمانه واقعه یک اثبات در دلیلین تر مهم زیرا. (باشد شده تحصیل ونیقان و مشروع

 قانونی ضوابط رعایت .)شود می تلقی اعتبار فاقد، باشد شده گرفته نادیده مقرر شرایط و قانونی ضوابط آن
 اصول از برخی رعایت عدم. دارد فراوانی اهمیت، متهم از بازپرسی و مقدماتی تحقیقات مرحله در ویژه به
 در را تحصیلی ادله تواند می دلیل تحصیل مشروعیت اصل مانند کیفريهاي  دادرسی بر حاکم قواعد و

 در غیرقانونی طور به شده تحصیل دلیل اعتبار پذیرش خصوص در. دهد قرار اعتبار سلب و بطالن معرض
 دلیل تحصیل عاملهرچند ها  آن از برخی در. ندارد وجود واحدي رویه کشورها از بسیاري قوانین

 بر مطلق طور به نیز دیگر برخی در است. معتبر شده تحصیل دلیل اما است مجازاتقابل  غیرقانونی
  .است شده تصریح، قانونیهاي  ممنوعیت طریق از شده تحصیل دالیل اعتباري بی

ضاوت نباشد آیا واجد شرایط ق، در حقوق کیفري ما نیز این بحث مطرح شده است که چنانچه قاضی
 مدرك با و باشد نداشته حقوقی تحصیالت قاضی اگرمثالً ؟ یا خیراست  تصمیمات وي به کلی باطل

 از حقیقت کشف از پس، باشد مولد طهارت فاقد یا باشد شده منصوب شغل این به مجعول تحصیلی
 صحیح است یا باطلشود که آیا تصمیمات قبلی او  پس این سؤال مطرح می. شود برکنار قضایی دستگاه

قابل  دادرسی از مرحله هر دراینکه  جمله از دارد خاصی احکام مطلق بطالن؟ یا قابلیت ابطال دارداست 
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 کند استناد آن به ابتدا تواند می قضایی مرجع ولی نیست نفع ذي درخواست مستلزم آن اعمال و است استناد
سازش و درخواست قابل  این قواعد. کند مطرح ارب اولین براي را آن تواند می کشور عالی دیوان حتی و

 زمان مرور شمول مطلق بطالن. بگیرد نادیده راها  آن ندارد حق نفع ذي یعنی، نیستندها  آن عدم توجه به
 آن وقوع از هرچند، است استنادقابل  وقوع بطالن از بعدها  سال باشد باطل عملی اگر یعنی، گیرد قرار نمی

 و قضایی رسیدگی به نیازي و شود می محقق قانون حکم به بطالن این همچنین. دباش گذشته زیادي مدت
  ).44، 1390، زراعت( نیست آن اعالم

، یکسان هستند یا با یکدیگر تفاوت دارند، بطالن مطلق و بطالن متعلق به نظم عمومیاینکه  در مورد
. شود نیز همین اختالف دیده می» قبطالن مطل«و » عدم«که در مورد  گونه همان، اتفاق نظر وجود ندارد

قابل  ،اصالح باشد و نظم عمومی در همه موارد با بطالنقابل  بطالنی که متعلق به نظم عمومی است شاید
ادعاي عدم صالحیت قاضی ، 1392دادرسی کیفري مصوب  آیینقانون  434 ماده 15»پ«بند . تطبیق نیستند

آراي صادره از ، قانون مذکور 16»443«ماده . سته استیا دادگاه را از جهات درخواست تجدیدنظر دان
  .داند دادگاه تجدیدنظر را قطعی می

  نسبی بطالن - 6- 2
در  ینیمع اشخاص ای شخص از تیحما به مربوط قواعد نقض يبرا گذار قانون هک است یتیوضع ینسب بطالن
 یتعرض نفع ذي هک یزمان تا و هقرار داد شانیا اریاخت در فقط را اعمال سرنوشت جهت نیهم به و گرفته نظر

 ابطال اگر، اما گذارد می يبر جا را خود آثار تمام و بوده حیصح آن اعمال، دیننما رفتار طرف مقابل به نسبت
اعمال ، یاستثنائ موارد در جزاصوالً ، شود تأیید دادگاه يسو از) مقرر مهلت در( نفع ذي درخواست بهها  آن

 ندارد وجود یمفهوم نیچن، رانیا یسنت حقوق در. دهد می دست از را خود آثار و گشته باطل ابتدا از ارتکابی
 جهت نیهم به. مینک می برخورد آن با يمورد صورت به یغرب حقوق از برگرفته متون یبرخ در فقط و

 بطالن اهمیت از کمتر آن اهمیت ؛ بنابرایندربردارد یابهامات، بوده نامانوس رانیا یحقوق نظام در مزبور مفهوم
 درخواست صورت در لذا. کند می نقض را افراد قانونی مصالح که است قواعدي به مربوط و است مطلق
. شود منصرف دعوي بطالن از و بگذرد خود حق از توانند می و شود می اعمال ضمانت این نفع ذي

                                                      
ادعـاي عـدم صـالحیت دادگـاه صـادرکننده رأي یـا وجـود         -جهات تجدیدنظر خواهی به شرح زیر است: پ: 434ماده  - 15

 . یکی از جهات رد دادرس

 . است شود، قطعی صادر می تجدیدنظر مرحله در آرایی که: 443 ماده - 16
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 توجهی آن به ندیوا و نبوده پذیرشقابل  کشور عالی دیوان در بار اولین براي نسبی ابطال درخواست
 اقدام بر مبنی مقررات از تخلف و بوده نفع ذي پرونده به نسبت باید نسبی بطالن کننده درخواست. کند نمی
احراز و  عدم صورت در ؛ بنابراینگیرد صورت قانونی مهلت در نسبی بطالن درخواست و نباشد شخص خود

 دعوا طرفین به مربوط فقط نسبی بطالن. داشت نخواهد جایی نسبی بطالن به استناد، شرط سه این عدم رعایت
  .نیست جامعه به عمومی منافع تعلق معناي بهاینجا  در نفع از منظور و است اننفع ذي و

 نسبی بطالن. است اصالحقابل  ،مطلق بطالن برخالف و گیرد می قرار زمان مرور مشمول نسبی بطالن
تصحیح . گردد نمی مترتب آن بر نافذ نیست و اثري نشود اعالم که زمانی تا و است قضایی تصمیم مستلزم

صورت گیرد اما ، تصمیمشدن  از آن و یا نهایی نفع ذيبطالن نسبی ممکن است به صورت گذشت 
آراء  گروهی اعتقاد دارند آراء مشمول بطالن مطلق نیز چنانچه اعتبار امر مختومه پیدا کنند در درجه

این نظریه چنانچه  براساس. بطالن مطلق و بطالن نسبی وجود نداردصحیح بوده و از این جهت تفاوتی میان 
حکمی از دادگاه فاقد صالحیت ذاتی صادر شده و قطعیت یافته باشد باید آن را اجرا نمود و ممکن است 

استناد شود که تغییر و عدم اجراي احکام قطعی را  1379مدنی مصوب  دادرسی آیینقانون  17»8«به ماده 
  ).45، 1390، زراعت( عام است و اختصاص به احکام کیفري ندارد، د زیرا حکم این مادهدان جایز نمی

بیان نشده است اما  صراحت به 1392کیفري مصوب  دادرسی آیینبطالن مطلق و بطالن نسبی در قانون 
. ده استآم 18»457«در برخی مواد قانون یاد شده از جمله ماده ها  آن که اشاره شد احکام و آثار گونه همان

گیرند و  این ماده مربوط به آراء باطلی است که هنوز قطعیت نیافته و مورد تجدیدنظرخواهی قرار می
هاي تالی  رتبه نسبت به استناد دادگاه قضات عالی عنوان بهقضات دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور 

تصریحی وجود ندارد ، اند  هایی شدهقطعیت رسیده و ن پس در مورد آراء باطلی که به مرحله. دهند نظر می
اظهارنظر کرد و اتفاق نظري در این زمینه وجود ندارد و دیدگاهی بر آن ، قواعد عمومی براساسبلکه باید 

و به است  امارۀ مطلق بر صحت رأي، اعتبار امر مختومه دارد و اعتبار امر مختومه، است که رأي قطعی
  .پذیرفته نیست، خالف آن یعنی بطالن رأي ادعاي، فرض قانونی است که در هر صورت

                                                      
تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجـراي آن جلـوگیري کنـد     : هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی8ماده  - 17

 مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع باالتر، آن هم در مواردي که قانون معین نموده باشد.  

 بـا  عمـل  مجـازات، تطبیـق   میـزان  و نـوع  تعیـین  یـا  طرفین مشخصات تعیین نظر از خواسته تجدیدنظر رأي : اگر457ماده  - 18
 نسازد، دادگاه وارد رأي، لطمه اساس به که باشد اشتباهی آن، متضمن نظیر مواردي یا و خسارت یا به محکوم قانون، احتساب

  . دهد نخستین می دادگاه به را الزم تذکر و کند یید میتأ را آن و اصالح را استان، رأي تجدیدنظر



  377  )04/12/1392 مصوب يفریک یدادرس آیین قانون به توجه با( رانیا يفریک یدادرس فرایند در یمقدمات قاتیتحق بطالن هینظر رامونیپ  

 

  آن مربوط ي بطالن و قواعداجرا ضمانت - 7
 باید اجراي، یابد دست اجتماعی روابط در عادالنه نظم استقرار یعنی، خود هدف به بتواند حقوقاینکه  براي
 از براي تخلف دولت که کند می پیدا مفهوم زمانی، هم حقوقی قواعدبودن  الزامی. باشد الزامی آن قواعد
 حقوقی مترتب قاعده نقض بر دولت که اثري. باشد کرده بینی پیش مناسب کیفر، حقوق الزامی قواعد
درخواست  نحوه. است متفاوت آن هدف و قاعده نوع حسب به که شود می نامیده اجرا ضمانت، سازد می

در قانون تعیین شده باشد  و سایر احکام و شرایط باید کننده شرایط درخواست، زمان درخواست، بطالن
حکم یا . نگردد تأمین، باشد وگرنه ممکن است هدف اصلی قاعده که تضمین حسن اجراي عدالت می

که امکان  گونه همانگیرد ممکن است که متعلق به نظم عمومی باشد  اي که مورد مخالفت قرار می قاعده
 به متعلق( ل خالف قانون در هر دو صورتاستناد به بطالن عم نحوه. دارد متعلق به مصلحت اشخاص باشد

براي آشنایی با مقررات استناد به بطالن باید  ؛ بنابراینیکسان نیست) اشخاص مصلحت به متعلق - عمومی نظم
  :گیریم اینک قواعد و احکام اجراي بطالن در هر دو مورد را پی می. میان این دو حالت تفکیک نمود

  قواعد مربوط به نظم عمومی - 7- 1
امور  این و است رهیغ و ياقتصاد، مذهبی، اخالقی، فرهنگی، اسییس مختلف عوامل تأثیر تحت عمومی منظ
 انعطاف پذیر و ریمتغکامالً  مفهومی، عمومی نظم لذا؛ رندیمتغ زمانی لحاظ از هم و مکانی لحاظ از هم زین

 به مربوط مشکالت از کیی و است گونه نیهم، يفرکی حقوق جمله از حقوقیهاي  شاخه تمامی در دارد و
 تعریف ازمعموالً  زین انگذار قانون لذا و است آن مفهومی تینسب نیهم، عمومی نظم از حقوقی ارائه تعریف
اند.  نموده تفاءکا آن مصادیق از برخی ياحصا به فقط، يموارد در تنها و ردهک يخوددار نظم عمومی

 و يماد نکر، جرم قانونی نکر بر عالوه، بزه يریگ شکل انکار هک است این عمومی نظم قانون ویژگی
 نییتب و مشخصدقیقاً  شورش مورد درمثالً  مورد هر خصوص درها  آن ویژۀ عناصر و اجزا با را ن روانیکر

 فرکی زانیم باالترین عنوان به حبس سال ده فرضاً نییمع ثرکحدا با را خاصی فرکی مورد حسب نماید و می
  )12، 1398، موسوي مجاب( دارد می مقرر را ينقد ۀجریم یا و ردیگ می در نظر شورش

اتفاق نظر ، در مورد مالك تمایز قواعد متعلق به نظم عمومی و قواعد متعلق به مصلحت اشخاص
دانند که مربوط به نظم قضایی یا اصولی  گروهی قواعد متعلق به نظم عمومی را قواعدي می. وجود ندارد

، گروهی دیگر. کند هاست و مشروعیت اعمال اجرایی را تعیین می آنبر  مبتنیاست که نظام اجرایی 
شود  دیده می ندرت بهدر قوانین موضوعه . دانند حمایت از مصلحت عالی جامعه را مالك تمایز می
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، و از همین روي کنند میمصادیق نظم عمومی تعیین شده باشد بلکه این تشخیص را به قضات واگذار 
برخی قواعد . خالص کرده است، خود را از این دعوا، گذار قانونضات است و مشکل این قضیه متوجه ق

شود مانند  دانند که موجب اخالل در مسیر عدالت کیفري می مهم و مربوط به نظم عمومی را قواعدي می
اجراي عدالت کیفري ، شود و در نتیجه سوگند ندادن شاهد که مانع پذیرش شهادت و اثبات دعوا می

 جزء قواعد مربوط به نظم عمومی است مانند قاعده، بسیاري از قواعد حاکم بر دادرسی. ندما معطل می
مقررات ، حقوق دفاعی متهم مانند اطالع از اتهام، اصل تناظر، محاکماتبودن  شفاهی، دادگاهبودن  علنی

، احکام مربوط به درخواست واخواهی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی، صالحیت دادگاه
شکلی یا اینکه  اهلیت و شرایط صحت عمل اعم از، نحوه تشکیل دادگاه هیأت قضات، ها یتصالح

  ).61، 1390، زراعت( قواعد شکلی موردنظر است، بیشتراینجا  موضوعی باشد هرچند در
 اگر زیرا، آورد حقوقی قواعد شمار در نباید باشد نشده تضمین آن اجراي که رااي  قاعدهاصوالً 

 آن به که داشت انتظار نباید، نبینند مکافاتی هیچ خود تخلف برابر در و باشند آزاد آن ياجرا در اشخاص
، مدنی مسئولیت، حقوقی اعمال بطالن مانند، است گوناگون نیز حقوقی قواعد اجبار وسایل. باشند پایبند
 به را هااجرا تضمان این توان می مجموع در که متجاوزان کیفر و عمومی قواي توسط قاعده مستقیم اجراي
: مشمول مقررات زیر است، متعلق به نظم عمومی باشد که درصورتیبطالن . نمود تقسیم کیفري و حقوقی

، از وي درخواست شوداینکه  حتی قاضی بدون؛ تواند به آن استناد کند ی مینفع ذيدادستان و هر شخص 
تصحیح قابل  ،بسیاري از موارد آن؛ کند نظر صرفحق ندارد از اجراي آن  نفع ذي؛ حق اعمال آن را دارد

  .کشور به آن استناد کرد عالی توان در دیوان براي نخستین بار می؛ نیست

  بطالن متعلق به مصلحت اشخاص - 7- 2
 فرديهاي  آزادي و حقوق و عمومی مصلحت تزاحم هاي عرصه بارزترین از یکی کیفري دادرسی آیین
 بر و حق تأمین بر حق؛ فرد حق و جامعه حق تقابل، چون ريتعابی با تزاحم این حقوقی ادبیات در. است
) 144، 1388، صابر( فرديهاي  آزادي و حقوق، عمومی نظم)؛ 19، 1391، ابرندآبادي نجفی( امنیت

 براي حق عنوان به اخالقی اصول سري یک پذیرش مدرن جوامعهاي  ویژگی از یکی. است یافته انعکاس
موجب  فردیت تقویت این و شود می تر عمیق جوامع همۀ در روز روزبه یفردگرای. است فرد انسانی تقویت
 بینند نمی گذار قانون اوامر برابر در صرف مکلفین را خود دیگر شهروندان شود. می محور حق نگاه تقویت

 اخالقی نیازمند توجیه آن سلب یا محدودیت ایجاد براي گذار قانون که هستند قائل خود براي را حقوقی و
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 است شده تصریح داخلی بدان قوانین و بشر حقوق المللی بین اسناد در که چنان را عمومی مصلحت. است
  ).108، 1399، شیدائیان و اسحاقی( دانست محدودسازي این براي اخالقی توجیه ترین اصلی توان می

ولی ، شود می شناخته عمومی مصلحت مصادیق از یکی عنوان به فردي هاي حق تضمین امروزه
عامل  ترین عمده همچنان، نیست پذیر امکان عمومی مصالح با فردي مصالح کامل انطباق زآنجاکها

منظور از قواعد مربوط به مصلحت اشخاص قواعدي . است عمومی مصلحت فردي هاي حق محدودکنندۀ
مصلحت عمومی  تأمینوضع گردیده باشند و در پی ، مصلحت اشخاص در دعوا تأمیناست که براي 

شوند  اگر مخالفتی با این قواعد صورت گیرد رأساً و خود به خود موجب بطالن تصمیمات نمی. نباشند
گیرد  باید ابطال آن را درخواست کند و ابطال نیز در صورتی مورد پذیرش قرار می نفع ذيبلکه شخص 

، شخاصتعلق برخی از قواعد به مصلحت ا. اي اساسی و جوهري صورت گرفته باشد که مخالفت با قاعده
محل و تاریخ حضور در برگه احضاریه و تفتیش منزل در حضور ، روشن است مانند ذکر علت اتهام

اي به آن ندارد بلکه رویه قضایی و  اشاره، قانونتنها  نهمبهم است و ، اي از موارد پاره، اما ..متصرف قانونی و
دعوت نکردن از وکیل متهم  مانند صالحیت محلی دادگاه کیفري و. دکترین نیز اتفاق نظر ندارند

اعتراضی نداشته باشد هرچند در حقوق ، خودش حاضر شده و نسبت به عدم حضور وکیل که درصورتی
همچنین . شود خارجی این قاعده در تحقیقات مقدماتی جزء مقررات مربوط به نظم عمومی محسوب نمی

اي مربوط به نظم عمومی  قاعده» جملزوم ترجمه اظهارات متهم توسط متر« محل تردید است که آیا قاعده
جلسه تنظیمی باطل باشد یا جزء قواعد مربوط به مصلحت  صورت، است تا در صورت عدم ترجمه

اشخاص است تا در صورت عدم ترجمه توسط مترجم و آگاهی قاضی از زبان متهم و و عدم اعتراض 
  .حکم به صحت آن شود، متهم

 1392کیفري مصوب  دادرسی آیینقانون  19»454«ده مطابق ما، رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر
. کشور شکلی است عالی الذکر رسیدگی در دیوان فوق قانون 20»468« طبق ماده، اما رسیدگی ماهوي است

رسیدگی در دادگاه بدوي را  آن است که دیوان عالی کشور فقط شکل و نحوه، منظور از رسیدگی شکلی

                                                      
احضار، جلب، رسیدگی به ادلـه، صـدور رأي و سـایر ترتیبـات در دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان مطـابق قواعـد و          : 454ماده  - 19

 مقررات مرحله نخستین است.  

کـه   شـود، مگـر آن   ي آنان انجـام مـی  رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوي یا وکال: 468ماده  - 20
 کننده حضور آنان را الزم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.   شعبه رسیدگی
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رسیدگی انجام شده است یا خیر و به هیچ ادعا ، ق محتویات پروندهدهد که آیا مطاب مورد بررسی قرار می
شود درخواست بطالن چنانچه در  از همین روي گفته می. شود یا دلیل یا مطلب جدیدي رسیدگی نمی

همچنین اگر . شود پذیرفته نمی، صورت نگرفته باشد براي نخستین بار در دیوان عالی کشور، مرحله بدوي
نماید اما  کند بلکه فقط رأي را نقض می باشد دیوان مبادرت به صدور رأي صحیح نمی اشتباه، رأي صادره

دوباره رسیدگی کاملی در دادگاه صورت گیرد ، در دادگاه تجدیدنظر باید بدون توجه به رسیدگی بدوي
  .طرح استقابل  و ادعاي بطالن نیز

  قاتتحقی کننده ابطال اعمال ياجرا ضمانتدادرسی بطالن و  آیین - 8
 برخوردار آن متهم از است الزم منصفانه دادرسی یک در که است امکاناتی و امتیازات معناي به متهم حقوق
 انسانی و آزاد در شرایط، است شده مطرح او علیه، برائت برخالف فرض که ادعایی مقابل در بتواند تا باشد
 موجب به که است امتیازاتی تهم مجموعهم حقوق، مشابه تعریفی در). 225، 1383، امیدي( کند دفاع خود از
). 116، 1393، ساقیان( شود می کیفري تضمین رسیدگی فرایند در خود از دفاع مؤثر امکان متهم براي آن

 که است داشته اذعان که اصلی؛ نمود وجو جست برائت اصل در باید را متهم دفاعی حقوق رعایت مبناي
، گردد مطرح دعوایی، قضایی مراجع در آنان علیه چنانچه و بوده راافت و تهمت هرگونه از مبرا افراد تمامی
 یا خصوصی شاکی که است مبنا همین بر و اساساً نمایند اثبات را افراد مجرمیت و گناهکاري باید مدعیان
 حقوق که برائت اصل شک بی. نمایند اثبات افراد به دیگر اتهام ورود صورت در را جرم عناصر باید دادستان

. است افراد حقوق رعایت حوزه در مترقیِ کشورهاي مشترك تمامی میراث، بوده آن از منبعث متهم عیدفا
 دفاعی حقوق رعایت عدم فرض در مقدماتی بطالن تحقیقات همچون مناسبی هاياجرا ضمانت فقدان
 ماننده را ایران حمایتی قوانین نتوان تا است گشته سبب، قضایی و انتظامی مقامات توسط متهم شخص

  ).52، 1400، جلیلی( نمود تلقی فرد متهم حامی، ال کامن نظامبر  مبتنی کشورهاي

  بطالن در تحقیقات مقدماتی فرایند - 8- 1
 بنابر بلکه، نیست دادرسی کافی اسناد یا اعمال ابطال يبرا تنهایی به اساسی یا قانونی تشریفات رعایت عدم
) »ندارد وجود بطالن، بدون اعتراض«اصل  یعنی( دارند یدتأک قضایی برآن رویه و گذار قانون که اصلی
 نکته دو ؛ بنابراینگیرد قرار نفع ذي شکایت و موضوع درخواست باید قانونی مقررات و تشریفات نقض

 اصطالح به و استها  آن به راجع تشریفات که دعوایی اصحاب فقطاینکه  نخست: گردد می استنباط
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 بدوناینکه  دوم. دارند را دادرسی و تحصیلی ادله بطالن واستدرخ حق، شوند می محسوب نفع ذي
  .ندارد وجود اسناد دادرسی یا اعمال بطالن امکان، نفع ذي اشخاص شکایت و اعتراض
، خصوصی منافع به مربوطهاي  از بطالن عمومی نظم به مربوطهاي  بطالن تفکیک با قضایی رویه

قابل  ها آن شکایت بدون را اشخاص خصوصی منافع نده بهزن لطمه اسناد یا اعمال بطالن درخواست فقط
 یکی باید توسط که را شفاهی گزارش، کشور عالی دیوانمثالً . است بطالن ندانسته به دستور و بررسی

 لطمه را آن رعایت عدم و دادگاه دانسته به مربوط تشریفات از یکی شود ارائه تحقیق شعبه مستشاران از
 برعهده را دادرسی فرایند بطالن مورد در يگیر تصمیم لذا. است ندانسته اشخاص خصوصی منافع به

در  که است نموده ذکر صراحت به خود آراء از دیگر یکی در همچنین. است نهاده قضایی مقامات
 حتی. ندارد وجود دعوا اصحاب شکایت به نظم عمومی نیاز و يکیفر موضوعات در صالحیت مسائل
 و کشف به دادرسی قواعد رعایت که عدم هنگامی تا است داده اجازه يرکیف مراجع به قضایی رویه
 اقدام و اعتراض، دعوا نفع ذي اصحاب شکایت حتی بدون، آورد می وارد لطمه حقیقت يوجو جست
 شده تحصیل غیرقانونی صورت به که نظر را تحت يدادگاه تجدیدنظر اقرارها، نمونه عنوان به؛ نمایند

 تحت نظر، متهم شخص بهزیرا  است کرده اعالم باطل، حقیقت تحصیل به لطمه علت است به
 شده بازجویی ها ساعت، خود سکونت محل از دور، دلیل بدون شخص و نشده ابالغ، اوگرفتن  قرار
 مجموعه چنین یک و شود ذکر صورت جلسه در استراحت و بازجوییهاي  ساعتاینکه  بدون، است

 نقض، قضایی رویه. گردد حقیقت يوجو جست به و خدشه اعتراف هب اقدام باعث تواند می غیرقانونی
 به، مثال عنوان به و دانسته اشخاص منافع خصوصی به لطمه بارز مصادیق از را اشخاص دفاعی حقوق
 حقوق به لطمه علت به، است نکرده ارائه را آن قانونی مهلت مقرر در که کارشناس گزارش بطالن
 اشخاص منافع به لطمه ضرورتاً تفهیم حقوق را در ناموجه تأخیر ونهداده و هرگ يرا اشخاص دفاعی
  ).83، 1387، تدین( است نموده برآورد مربوط

  تحقیقات مقدماتی کننده ي اعمال ابطالاجرا ضمانت - 8- 2

 عنصر، تحصیل ادله در نامشروع اعمال به توسل ویژه به و دادرسی قواعد رعایت عدم که هنگامی
 در. گردد مواجه نیز يکیفر ياجرا ضمانت با است ممکن، سازد محقق را عینیم جرم دهنده تشکیل
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 قانون پنجم کتاب 21»578« ماده. گردد اشخاص رعایت يمعنو و جسمانی تمامیت باید دلیل تحصیل
ها  آن گذار قانون، نیز اشخاص سایر مورد در است. در این رابطه 1375 مصوب) تعزیرات( اسالمی مجازات

 به مقید را اشخاص تمامیت به لطمه و نموده اجتماع افراد يمعنو و تمامیت جسمانی به احترام به ملزم را
  .است کرده يکیفر ياجرا ضمانت
، علت همین به. گردد اشخاص رعایت خصوصی زندگی حرمت باید همچنین دلیل تحصیل در
 منظور احترام به، 1375 بمصو) تعزیرات( اسالمی مجازات قانون پنجم کتاب 22»580« ماده در گذار قانون

 به اجازه بدون ورود را از غیرقضایی یا قضایی انمأمور و مستخدمین، اشخاص مسکن و منزل حریم به
 در حبس مجازات، اعمال این ارتکاب يو برا است نموده منع قانونی ترتیبات رعایت عدم یا يدیگر منزل
 حمایت مورد گذار قانون توسط نیز اشخاص یتلفن و مکتوب و ارتباطات مراسالت حریم. است گرفته نظر
 و هستند ادله تحصیل در این حریم به احترام به ملزم يعاد اشخاص و دولتی مقامات است و گرفته قرار
اصحاب  از دلیل تحصیل مشروعیت اصل. است دانسته شده يکیفر ياجرا ضمانت يدارا حریم این نقض

 را طلب يرازدار و اسرار حفظ، شوند می محسوب ینام وظیفه و شغل به مناسبت که حرف و مشاغلی
  .داند می يمجازات کیفرقابل  ،قانونی مجوز بدون را اشخاص اسرار يافشا هرگونه و نماید می

 در گذار قانون، قواعد دادرسی نقض با دلیل تحصیل يبرا مقرر يکیفر يهااجرا ضمانت بر عالوه
 انضباطی يهااجرا ضمانت، يکیفر دست اندرکاران عدالت و پلیسی، قضایی مقامات يبرا موارد از يا پاره
 قانون در) يادار( انضباطی یا انتظامی مجازات عنوان ها تحتاجرا ضمانت این از. است گرفته نظر در

 دادرسان قضایی سوگند نقض و قضا امر شرافت و حیثیت که برخالف اعمالی ارتکاب. است شده نامبرده
                                                      

که متهمی را مجبور بـه اقـرار کنـد او را     ین قضایی یا غیرقضایی دولتی براي اینمأمور و مستخدمین : هریک از578ماده  - 21
شـود و   آزار بدنی نماید عالوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش مـاه تـا سـه سـال محکـوم مـی      اذیت و 

چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شـد و اگـر مـتهم    
 مر قتل را خواهد داشت.  به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آ

از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجـاع شـده باشـد بـدون ترتیـب      : هریک 580ماده  - 22
قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگـر ایـن کـه    

امر یکی از روساي خود که صالحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امـر او بـوده، اقـدام کـرده اسـت کـه در ایـن         ثابت نماید به
یا سبب وقوع جـرم دیگـري نیـز باشـد مجـازات آن را نیـز خواهـد         صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب

 خواهد شد.   ر به حداکثر مجازات مقرر محکومدید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آم



  383  )04/12/1392 مصوب يفریک یدادرس آیین قانون به توجه با( رانیا يفریک یدادرس فرایند در یمقدمات قاتیتحق بطالن هینظر رامونیپ  

 

 تردید بی و است قضایی خدمت از دائم یا و موقت انفصال انتظامی يرااج ضمانت يدارا، شود محسوب
 مخالف اساس بر این يرا يانشا و قضا مقام شان و اعتبار برخالف دلیل تحصیل در حیله و مکر به توسل
 بر عالوه 1382مصوب  مسلح ينیروها جرایم مجازات قانون در. است قضایی وجدان و شرافت
 مورد این در و داده قرار توجه مورد را نیز نظامی افراد انضباطی تخلفات گذار نقانو، يکیفرهاي  مجازات
 يدادگستر ضابط مقام در که را یجرایم، اشخاص این. داشته است مقرر انضباطی یا انتظامیهاي  مجازات
 ينیرو قانون 4 ماده 23هشتم بند براساس. گیرد می قرار رسیدگی مورد محاکم عمومی در، شوند مرتکب
 است که وظایفی انجام، انتظامی ينیروها وظایف از یکی، 1369ایران مصوب  اسالمی يجمهور انتظامی
، تحقیق، بازرسی، کشف جرم. است شده گذاردهها  آن عهده به هقضایی قوه ضابط عنوان به قانون بر طبق
 ضابط مقام در پلیس ينیروها هرگاه ؛ بنابراینگیرد می قرار وظایف این زمره در جرم ادله و آثار حفظ

 تخلف یا شود محسوب جرم که گردند اعمالی مرتکب ادلهآوري  جمع و تحصیل منظور به يدادگستر
رسمی  کارشناسان و وکال. هستند انضباطی و يکیفر مجازاتقابل  ،آید به حساب انتظامی و انضباطی
 يافشا به منجر اقدامی که ونههرگ و باشند می دعوا اصحاب اطالعات و اسرار حفظ به ملزم نیز يدادگستر
  .است انضباطی و انتظامی ياجرا ضمانت يدارا، گردد دعوا اصحاب یا و موکلین اطالعات
مصوب  يکیفر دادرسی آیین قانون 25»14« ماده و 1339مصوب  مدنی مسئولیت قانون 24»1«ماده  طبق

 یا يماد زیان و ضرر دعوا اصحاب به ادله تحصیل در عدالت ياجرا مسئولین عملکرد از هرگاه، 1392
 اشخاص خسارت جبران به ملزم و مدنی مسئولیت يداراها  آن ،قانونی احراز شرایط با، آید وارد معنویی
 در اقدامات اختالل موجب مورد هر در مدنی مسئولیت قبول و امردادن  عمومیت است بدیهی. هستند
  .شود محدود این مسئولیت شمول دامنه است مقتضی جهت این از و شد خواهد تحقیق انمأمور

  
                                                      

انجام وظایفی کـه بـر طبـق قـانون      -8: مأموریت و وظایف نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران عبارت است از: 4ماده  - 23
 عنوان ضابط قوه قضاییه به عهده نیروي انتظامی محول است از قبیل: ...   به

احتیاطی به جان یا سالمتی یا مال یا آزادي یـا حیثیـت یـا شـهرت      یا در نتیجه بی : هر کس بدون مجوز قانونی عمدا1ًماده  - 24
اي وارد نماید که موجب ضرر مـادي یـا معنـوي     که به موجب قانون براي افراد ایجاد گردیده لطمه تجارتی یا به هر حق دیگر

 باشد.   می دیگري شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود

هاي مادي و معنـوي و منـافع ممکـن الحصـول ناشـی از جـرم را مطالبـه        تواند جبران تمام ضرر و زیان میشاکی : 14ماده  - 25
 کند.  
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  نتیجه
 و بوده مشروع و عادالنه باید اما گیرد صورت بایدحتماً  و است جامعه حق وي مجازات و مجرم تعقیب
 نشود تضییع، جامعه و شاکی، متهم حق و گردد اعمال متناسبی مجازات که اي گونه به باشد مقررات مطابق
 قضایی رویه و علمی مباحث و موضوعه قوانین در بطالن ریهنظ. شود نمی نامیده عدالت اجراي وگرنه

 است نگردیده مطرح صراحت به گرچه نیز ایران حقوق در و دارد واالیی جایگاه حقوقی نظام و کشورها
 اقدامین تر مهم. دارد وجود قضایی رویه و حقوقی هاي نوشته و مقررات در پراکنده و ضمنی صورت به اما
 پیرامون بحث عمده بنابراین است نهایی قرار و حکم صدور، کیفري دادرسی اییاجر اقدامات میان در

 اساسی مقررات نقض که دهد می نشان را خوداینجا  در بطالن نظریه اهمیت و شود می مطرح باطل آراء
، شده انجام اقدامات تمامی نتیجه یعنی شود باطل راي که زمانی و است رايشدن  بطالن موجب دادرسی

  .شود می باراعت بی
 از بلکه باشد نمی قرار و حکم در منحصر آن موضوع و ندارد محاکمه مرحله به اختصاص بطالن نظریه

 نظریه یابد می خاتمه غیرعادي و عاديهاي  راه از کیفري دعواي که زمانی تا کیفري تعقیب آغاز لحظه
 صحیح به صورت باید دادرسی مقاطع و مراحل کلیه در اقدامات تمامی زیرا شود می مطرح نیز بطالن
 اختیار در راها  آن و پرداخته ادله آوري جمع به فقط دادسرا. شود میها  آن بطالن به حکم وگرنه شود انجام
هاي  راه از ادله چنانچه بنابراین کند بررسی را ادله این سقم و صحت باید دادگاه اما دهد می قرار دادگاه

، شود می رد و نگرفته قرار عمل مورد نباشد مشروع و قانونی ادله اعداد در یا باشد آمده به دست غیرقانونی
 در نیز دادگاه تصمیم. کند نمی توجهی، باشد می دادسرا کیفرخواست مستند که ادله این به دادگاه یعنی
 یا باطل شده اتخاذ تصمیمات باشد شده انجام تخلفی اگر و گرفته قرار بازبینی مورد تجدیدنظر مرجع
 است جامعه حقوق و دعوا طرفین حقوق تضمین براي مهم اي وسیله بطالن ياجرا ضمانت شود. می حاصال

، کشور عالی دیوان مهم وظایف از یکی. باشند داشته صحیحی رفتار تا کند می وادار را عدالت مجریان و
 قضات تا دارد فهوظی، باطل آراء نقض وظیفه بر عالوه و استها  دادگاه در قوانین جریان حسن بر نظارت
  .کند معرفی قضات انتظامی دادگاه به را متخلف
 و قوا تفکیک اصل رعایت عدم: از اند عبارت شود می آراء اعتباري بی موجب که موارديین تر مهم
. است گردیده تفویض وي به قانون به موجب راي صدور حق که غیرصالح قاضی توسط راي صدور
 که دارد راي صدور صالحیت که باشند داشته قرار منصبی در باید شخصی صالحیت بر عالوه قضات
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 تخلف و است آمره قواعد جزء که ذاتی صالحیت مورد در خصوص بهاست  محکمه صالحیت از عبارت
 پس باشد کیفرخواست چهارچوب در باید دادگاه راي همچنین. سازد می اعتبار بی را صادره راي آن از

 که بگیرد تصمیم شخصی مورد در یا است نیامده کیفرخواست در که ندک رسیدگی اتهامی به دادگاه اگر
 قواعد نقض هرحال به. نیست مترتب آن تصمیم بر اثري باشد ننموده را او تعقیب درخواست دادسرا
امر  غیراساسی قواعد از اساسی قواعد تفکیک اما شود می تصمیمات اعتباري بی موجب اساسی و جوهري
 مستند و ادله ذکر عدم نمونه عنوان به. سازد می مواجه مشکل با را بطالن ظریهن اجراي که است مهمی
 وقوع زمان و محل نکردن بیان یا دادگاه برپاکردن غیرعلنی اما کند می اثر بی را راي آن، راي در قانونی
 یبه کل را راي که نیست معلوم آید نمی حکم در اما دارد وجود پرونده در که مواردي سایر و جرم
  .نماید اعتبار بی

 يکیفر امور در اثبات ادله که است این نمود استنباط ایران حقوق کنونی وضعیت از توان می که آنچه
 شود. می ها آن به استناد قابلیت عدم و اعتبار و ارزش سلب باعث شرایط این رعایت عدم که دارند شرایطی
 باطل ادله يبر مبنا که تحقیقاتی یا دادرسی رایندف که است این ادله ا چنین بطالن منطقی و عقلی مالزمه
 هرگونه و خارج دادرسی فرایند از شده باطل اسناد یا اعمال و گردد متوقف و باطل اند گردیده استوار شده

 اصول و قواعد صحیح ياجرا تضمین يبرا، هرحال به. گردد ممنوع متهم علیهها  آن از اطالعات استخراج
  .رسد می نظر به يضرور نیز ایران يکیفر دادرسی آیین در ادله بطالن سیستم نتبیی و تعریف، دادرسی

  تعارض منافع
  .مقاله وجود ندارد ینتعارض منافع در ا

  منابع
، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت 1، جلد آئین دادرسی کیفري، 1372آخوندي، محمود،  - 

  فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 وزارت انتشارات و چاپ سازمان تهران، ،2 جلد ،کیفري دادرسی ئینآ ،1388 محمود، آخوندي، - 

 .اسالمی ارشاد و فرهنگ

 ، تهران، انتشارات سمت.1، ج دادرسی کیفري آئین، 1376آشوري، محمد،  - 

 سمت. انتشارات تهران، ،2ج ،کیفري دادرسی آئین ،1384محمد،  آشوري، - 
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، تهران، مقاالت) (مجموعه جنایی علوممتهم،  یدفاع حقوق و آشوري ، دکتر1383جلیل،  امیدي، - 
 سمت. انتشارات

، تضمینات قانونی و اساسی در دادرسی و تحقیقات مقدماتی (مطالعه تطبیقی حقوق 1384باقرپور، یوسفعلی،  - 
 .34، شماره فصلنامه بصیرتایران و فرانسه)، 

فصلنامه (با تاکید بر حقوق فرانسه)، ، نظریه بطالن دلیل در فرآیند دادرسی کیفري 1387عباس،  تدین، - 
 .3، شماره تحقیقات حقوقی آزاد

 فصلنامهقانون،  و فقه منظر از قاضی استقالل ، بررسی1399دالکی، تورج،  پور، علی؛ کرم؛ جانی پور، جانی - 
 .2 شماره ،تمدن تاریخ و فقه

 فصلنامهمقدماتی،  تحقیقات مرحله در دفاعی حقوق اجراي ضمانت تطبیقی ، مطالعه1400جلیلی، امین،  - 
 .6، شماره آراء

 شهردانش. انتشارات تهران، ،کیفري دادرسی آئین، 1394عی،  خالقی، - 

 میزان. ، تهران، انتشاراتدادرسی کیفري بطالن در آئین، 1390زراعت، عباس،  - 

 دادرسی ئینمقدماتی آ تحقیقات مرحله در متهم هاي آزادي و حقوق ، تقویت1393ساقیان، محمدمهدي،  - 
 .6 شماره ،کیفري حقوق پژوهش فصلنامه، 1392 مصوب کیفري

 علمی. ، تهران، انتشاراتموازین قضایی، 1340شهیدي، مهدي،  - 

 چالش کیفري و دادرسی آئین در عمومی مصلحت ، جلوه هاي1399شیدائیان، مهدي و اسحاقی، سیدجعفر،  - 
 .89 ، شمارهیقضای حقوق دیدگاه هاي فصلنامهفردي،  حقوق با آن

 فصلنامهمقدماتی،  تحقیقات مرحله در عادالنه دادرسی تضمین هاي و ، معیارها1388صابر، محمود،  - 
 .63، شماره علوم انسانی مدرس

 تهران، ،روانی و اجتماعی عوامل با حقوق رابطه: اجتماع و حقوق، 1381صانعی، پرویز،  - 
 .نو طرح انتشارات

 در مقدماتی تحقیقات فرآیند در اخالقی الزامات ، جایگاه1396گان، حسنعلی، غالمی، نبی اله و موذن زاد - 
 .25 شماره ،زیستی اخالق نشریهایران،  کیفري دادرسی آئین قانون

 فصلنامهکیفري،  امور در دادرسی اطاله انسانی ، عوامل1388جهاندار،  اکبري، رجب و جویباري، گلدوست - 
 .49 شماره ،حقوقی تحقیقات
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 ،حقوق فصلنامهمدنی،  عادالنه دادرسی نظریه هاي پیرامون پژوهشی: آئینی ، عدالت1387حسن،  ی،محسن - 
 .1 شماره تهران، دانشگاه سیاسی علوم و حقوق مجله دانشکده

پیامدها،  و راهبردها ایران؛ کیفري حقوق در عمومی نظم مفهومی ، چالش1398مجاب، سیددرید،  موسوي - 
 .39، شماره لسفیمطالعات فقهی ف فصلنامه

 و کنونی در مقررات دادگستري ضابطان اختیارات و وظایف تطبیقی مطالعه ،1391 حسنعلی، زادگان، موذن - 
 .میزان انتشارات دوم، تهران، کتاب ،جنائی علوم دائره المعارف کیفري، دادرسی آئین الیحه

، تأمین) بر حق تا امنیت رب حق (از شناسی امنیت درباره، 1391علی حسین،  ابرندآبادي، نجفی - 
 میزان. انتشارات تهران، اول، چاپ جرم، ریسک انسان مدار مدیریت رضوانی، در سودابه دیباچه

 سازوکارهاي از کیفري؛ دادرسی پیش مرحله در معقول ، مهلت1396احسان،  سلیمی، و علیرضا نوریان، - 
 .92 شماره ،راهبرد و مجلس فصلنامه نقض، اجراي ضمانت اعمال تا

  .میزان انتشارات تهران، ،سیاسی هاي ساختار و اساسی حقوق، 1390سیدمحمد،  هاشمی، - 
  قوانین

  ایران اسالمی جمهوري اساسی قانونـ 
  1339 مصوب مدنی مسئولیت قانونـ 
  1369 مصوب ایران اسالمی يجمهور انتظامی ينیرو قانونـ 
  1375 مصوب) تعزیرات( اسالمی مجازات قانون پنجم کتابـ 
  1379دادرسی مدنی مصوب  آیینقانون ـ 
 1382 مصوب مسلح ينیروها جرایم مجازات قانونـ 

 1392 مصوب کیفري دادرسی آیین قانونـ 




