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Abstract 
Prosecutor’s office officials are one of the 
most important pillars of the judiciary due 
to the important duties and powers they 
have from the stage of crime detection to 
indictment. Due to the extensive duties and 
powers of the prosecutor, the possibility of 
delegating and referring cases to deputies 
and prosecutors is of particular importance. 
Because the prosecutor, on the one hand, 
has the administrative head of the 
prosecutor's office and oversees the proper 
implementation of the law, on the other 
hand, according to the law, he can 
intervene in the investigation. Unlike the 
investigator, who is basically independent 
of the prosecutor, the prosecutor, as a 
judicial official of the prosecutor's office, 
is not independent of the prosecutor and 
can perform other duties of the prosecutor 
on behalf of the prosecutor in addition to 
the preliminary investigation. The need for 
the prosecutor to obey the prosecutor is not 
absolute and is limited to the type and 
nature of the duties that the prosecutor 
assigns to him or refers to him, and he is 
therefore obliged to obey the prosecutor. 
The main purpose of this article is to 
examine the possibility of delegating the 
authority to request a referral from the 
prosecutor to the deputy and the 
prosecutor. Because the law deals with 
referral procedures and does not mention 
referring it to other judicial authorities of 
the prosecutor's office. 

Keywords: Assistant Prosecutor, Referral, 
Prosecutor, Deputy Prosecutor, Supreme Court.  

  چکیده

مقامات دادسرا به دلیل وظایف و اختیارات مهمی که از مرحله 

ین تر مهماز ، عهده دارند کشف جرم تا صدور کیفرخواست بر

ا توجه به وظایف و ب. آیند ارکان نظام قضایی به شمار می

اختیارات گسترده دادستان امکان تفویض اختیار و ارجاع امور به 

چرا که دادستان . کند اي پیدا می معاونین و دادیاران اهمیت ویژه

از طرفی ریاست اداري بر دادسرا داشته و ناظر بر حسن اجراي 

تواند در امر تحقیق  قوانین است از سوي دیگر مطابق قانون می

در برابر دادستان اصوالً برخالف بازپرس که . ه نمایدمداخل

عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا در  دادیار به، استقالل دارد

تواند  برابر دادستان مستقل نیست و به نمایندگی از دادستان می

افزون بر تحقیقات مقدماتی سایر وظایف دادستان را نیز انجام 

تان مطلق نبوده و منحصر به نوع لزوم تبعیت دادیار از دادس. دهد

دهد یا  می عهده وي قرار اي است که دادستان بر و ماهیت وظیفه

کند و او بر این اساس مکلف به تبعیت از دادستان  به او ارجاع می

هدف اصلی در این مقاله بررسی امکان تفویض اختیار . است

 چرا. درخواست احاله از طرف دادستان به معاون و دادیار است

که در قانون به تشریفات احاله پرداخته شده و در مورد ارجاع آن 

  .است به سایر مقامات قضایی دادسرا سخنی به میان نیامده

، معاون دادستان، دادستان، احاله، دادیار: واژگان کلیدي

  . دیوان عالی کشور
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  :ارجاع

تفویض اختیار درخواست احاله از سوي دادستان به  سنجی امکان)، 1401؛ (وحید، دادگستر؛ پیمان، دولتخواه پاشاکی؛ مهرداد، موحدي

 11شماره ، تمدن حقوقی، معاون دادستان و دادیار
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  مقدمه

اقدام به احقاق حقوق افراد جامعه و ایجاد ، عنوان نهادي اساسی در ساختار نظام عدالت کیفري دادسرا به

مقامات دادسرا داراي پایه قضایی بوده و با حکم رییس قوه . نماید می جتماعینظم و امنیت قضائی و ا

تعقیب متهم و اقامه دعوا بر ) که واجد جنبه عمومی هستند( در غالب جرایم. شوند قضاییه منصوب می

است و تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی ) نماینده جامعه( دادستان عهده

) 11ه ماد( است
1

ارکان ین تر مهمنهاد دادستانی به عنوان یکی از ). 1397، 5، همکاران عابدي تهرانی و( 

مقنن . کنشگر این فرآیند در قوانین دادرسی کیفري تجلی یافته استترین  فرآیند کیفري و در مقام برجسته

، توحیدي و همکاران( نموده استارجاع و اجراي حکم را در مقامی واحد تجمیع ، تحقیق، اختیار تعقیب

اما گفته شده از منظر ، است مؤثرگرچه تجمیع وظایف در سرعت فرآیند و کارآمدي آن ). 1399، 102

  ).1387، 30، کوشکی( ایراد داردحقوق بشر 

دادستان مقامی است که براي حفظ حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجراي قوانین و تعقیب کیفري 

احقاق و ). 1397، 3، و همکاران عابدي تهرانی( کند می نونی انجام وظیفهبر طبق مقررات قا، بزهکاران

توسط مقنن عهده دار ، استیفاي حقوق عمومی بر عهده دادستان است که با توجه به صالحیت محلی وي

                                                      
: تعقیب متهم و اقامه دعوي از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعـوي و درخواسـت تعقیـب    11ماده  -1

 متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.  
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2معاون دادسرا صاحب منصبی). 1395، 18، جافریان( شناخته شده استامر تعقیب 
است که تحت نظارت  

، 41، آخوندي( جانشین اوستدهد و در غیاب دادستان  می ی از وظایف دادسرا را انجامقسمت، دادستان

عابدي ( کند می دادیار نیز صاحب منصبی است که به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه). 1386

  ).1397، 3، و همکاران تهرانی

براین ممکن است در طول یک دادرسی بنا. به مثابه هیاتی واحدند، معاونین دادسرا و دادیاران، دادستان

. دادیاران متعددي در یک دادگاه از یک کیفرخواست دفاع نمایند
3

معاون یا معاونان وي و ، دادستان 

قضات دادسرا مانند اموال « 4»متین دفتري«به نقل از دکتر . توانند به جاي یکدیگر فعالیت نمایند می دادیار

  ).1386، 100، نیمب( دیگري شوندنند جانشین توا می بنابراین هر کدام» مثلی اند

الزم است اختیارات دادستان ، اریبه منظور بررسی امکان تفویض اختیار احاله به معاون دادستان و داد

  .مورد بررسی قرار گیرد

  جایگاه و اختیارات دادستان در نظارت بر مقامات قضایی دادسرا - 1

شود و به  یل مکیاست دادستان تشیدادسرا به ر« 1392صوب قانون آئین دادرسی کیفري م 23مطابق ماده 

غیرمرکز هاي  پس رئیس دادسرا در شهرستان» . دارد يارمند ادارکبازپرس و ، اریداد، تعداد الزم معاون

باشد که بر تمام مقامات قضایی  می دادستان مرکز استان، ها دادستان شهرستان و در مراکز استان، استان

کند و  می عهده دار هستند نظارت افرادي که وظایف دادستان در دادگاه بخش را دادسراي استان و

). 27ماده ( کند می تعلیمات الزم را به ایشان ارائه
5

نیز ... دادستان از حیث امور اداري مثل اخذ مرخصی و 

  .کند می رئیس مقامات قضایی و اداري دادسرا است و به این امور نیز نظارت

در وظایف و اختیارات گسترده ، 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  88تا  64اد با مداقه در مو

                                                      
 ، قضات دادسرا را صاحب منصب نامیده بود. 1307قانون اصول تشکی�ت عدلیه مصوب  -2

  لکن این خصوصیت در بین قضات محاکم وجود ندارد.  -3

تـرین   تهران) جوان 1350تیر  5 –تهران  1275بهمن  4الدوله ( احمد متین دفتري ملقب به اعتضاد لشکر و متین دکتر -4

  و دولتمرد دوران پهلوي بود.  وزیر ایران در زمان رضا شاه، وزیر، نماینده مجلس، حقوقدان نخست

هـاي آن اسـتان و    ها، مقامات قضایی دادسراي شهرسـتان  : دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان27ماده  -5

افرادي که وظایف دادستان را در دادگاه بخش بر عهده دارند، از حیث این وظـایف و نیـز حسـن اجـراي آراء کیفـري،      

  نماید.  ات �زم را ارائه میکند و تعلیم نظارت می
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تواند وظیفه اظهارنظر در خصوص قرارهاي دادیار و  می شود که دادستان می چنین برداشت، دادستان

در مواردي که ). 1390، 30، عباسی( محول نماید) دادیار اظهارنظر( بازپرس را به یکی از دادیاران خود

تواند یکی از دادیاران را به عنوان نماینده  می دادستان، دفاع از کیفرخواست توسط دادستان الزامی است

  ).1386، 85، گلدوست جویباري( نمایددادستان به دادگاه معرفی 

اجراي احکام کیفري بر عهده دادستان ، 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  484مطابق ماده 

در نقاطی که . اجراي احکام کیفري موکول به تصویب رئیس قوه قضاییه استتشکیل معاونت . است

دادستان امر اجراي احکام را از طریق یکی از ، معاونت اجراي احکام الزم تشخیص داده نشود تأسیس

یا در شهرهاي کوچک بدون تعیین سرپرست خاص براي ) به عنوان سرپرست اجراي احکام( معاونان خود

  .نجام خواهد دادا، اجراي احکام

با توجه به تفکیک شئون تعقیب و تحقیق در میان مقامات قضایی و با توجه به اعطاي اختیار صدور 

6قرار ترك تعقیب
7یا تعلیق تعقیب 

تواند اختیار صدور  نمی دادستان، به دادستان به عنوان مقام تعقیب 

) 1395، 107 ،خالقی( قرارهاي مذکور را به دادیار تحقیق پرونده واگذار کند
8

اما چنانچه دادستان وظیفه . 

با توجه به این ، اظهارنظر قرارهاي نهایی بازپرس یا دادیار تحقیق را به دادیار اظهارنظر تفویض کرده باشد

تواند نسبت به صدور قرارهاي ترك تعقیب و  می که دادیار در این جایگاه امر تحقیق را عهده دار نیست

امر  1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  9»92«لیکن چنانچه مطابق ماده . تعلیق تعقیب اقدام نماید

تواند راسا مبادرت به صدور قرارهاي ترك  نمی دیگر دادیار تحقیق، تحقیق به دادیار ارجاع شده باشد

بق تواند پرونده را نزد دادستان یا دادیار اظهارنظر ارسال و مطا میصرفاً تعقیب و تعلیق تعقیب نماید و 

  .تصمیم ایشان اقدام نماید

تواند وظایف و اختیاراتی که قائم به شخص  نمی رسد به طور کلی دادستان می به نظر، بر این اساس

                                                      
  . 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  79ماده  -6

  . 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  81ماده  -7

  تأکید از سوي نگارندگان این پژوهش است.   -8

رر در مـاده  : تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم مستوجب مجازات هاي مق92ماده  -9

) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز داراي تمام وظایف و اختیاراتی است که براي بازپرس تعیـین  302(

شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهـد، قرارهـاي نهـائی دادیـار و     

  متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد.   همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت
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لیکن این امر به معناي محدودیت در ارجاع . دادستان و مقام تعقیب است را به دادیار تحقیق ارجاع دهد

ه دادستان نیست و در مواقعی که وظیفه اظهارنظر قرارهاي وظایف و اختیارات به دادیاران به عنوان نمایند

10نهایی و منتهی به بازداشت دادیار تحقیق
11و قرار بازداشت موقت بازپرس 

، بر عهده دادیار گذارده شده 

عدم تفویض وظایف و اختیارات دادستان ، در واقع اصل. باشد می داراي تمام وظایف و اختیارات دادستان

 ارجاع شودبه نمایندگان وي ها  آن مگر از طرف دادستان تمام یا بخشی از، ر استبه معاون و دادیا

  ).1395، 10، شاهچراغ(

  وظایف دادیار - 1- 1

دادستان یا معاون وي . نماید وظیفه می به نمایندگی از دادستان انجام، دادیار یکی از مقامات قضایی دادسرا

ار کنند و هر یک از دادیاران در چهارچوب ارجاع و توانند انجام وظایف خود را به دادیار واگذ می

 عهده دارد طور معمول دادستان که ریاست دادسرا را بر به. نمایند می وظیفه انجام، وظایف محول شده

) 23ماده (
، یا معاون دادستان که سرپرستی یک ناحیه از دادسراي شهرستان مرکز استان را بر عهده دارد12

این امر موجب تقسیم . از وظایف خود را به یکی از دادیاران واگذار نمایند توانند انجام هر بخش می

  .شود دادیاران در دادسراها و توصیف آنان بر حسب نوع وظایف واگذار شده به آنان می

تواند تحقیقات مقدماتی  می 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  92دادستان در راستاي ماده 

 که در صالحیت دادگاه کیفري یک قرار دارد و تحقیقات آن که منحصراً به جز جرایمی کلیه جرایم به

در نتیجه دادیار تحقیق که تصدي . عهده بازپرس قرار دارد را شخصاً انجام دهد یا به دادیار واگذار کند

در دادیاري است که با ارجاع دادستان به انجام تحقیقات مقدماتی ، شعبه دادیاري تحقیق را بر عهده دارد

در این حالت نقش دادیار به نقش بازپرس که مقام تحقیق است نزدیک . پردازد خصوص جرایم می

  ).1383، 22، شاملواحمدي( شود می

بازپرس در مواد مختلف قانون هاي  در رسیدگی) مخالف یا موافق( با توجه به لزوم اخذ نظر دادستان

چنانچه تحقیقات مقدماتی  109و  114، 96واد یا اطالع ایشان مثل م 1392آئین دادرسی کیفري مصوب 

وي نیز مکلف است همانند بازپرس در موارد مختلف قانونی پرونده را نزد ، جرمی به دادیار ارجاع شود
                                                      

  . 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  242و 92مواد  -10

  . 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  242و  240مواد  -11

  اري دارد. شود و به تعداد �زم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اد : دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می23ماده  -12
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  .دادستان ارسال و مطابق نظر ایشان اقدام نماید و برخالف بازپرس حق مخالفت با نظر دادستان را نیز ندارد

قانون آئین دادرسی  266و  265، 242، 244، 240، 221، 92اي موادي چون در راست، دادیار اظهارنظر

نماید و پر واضح است که این  ها می به نمایندگی از دادستان مبادرت به اظهارنظر پرونده 1392کیفري مصوب 

ند اظهارنظر توا نمی دادیار راسا، اختیار بایستی از سوي دادستان به دادیار واگذار شده باشد و با حضور دادستان

ها و قرارهاي بازپرس و دادیار  دادیار اظهارنظر در بررسی و اظهارنظر پرونده. موارد مذکور را عهده دار شود

بنابراین همانند دادستان در بعضی موارد خاص . تحقیق از همان وظایف و اختیارات دادستان برخوردار است

). 1391، 16، درویشی هویدا( باشد میبازپرس مکلف به تبعیت از نظر وي ، قانونی
13

همچنین چنانچه دادیار  

منتهی به بازداشت نزد دادیار اظهارنظر ارسال  تأمینتحقیق پرونده را جهت اظهارنظر قرارهاي نهایی یا قرارهاي 

از پذیرش نظر ، تواند با استناد به این که هر دو دادیار هستند نمی باشد و می مکلف به تبعیت از نظر او، نماید

، به وظیفه قانونی خود عمل نکند، با ارجاع دادستان، در صورتی که دادیار اظهارنظر. ادیار اظهارنظر سرباز زندد

  ).246، 1385، قوه قضاییه معاونت آموزش( شود می متخلف شناخته

عنوان دادیار اجراي  طور معمول در هر دادسرا با ابالغ دادستان یک یا چند نفر از دادیاران به به

تصدي شعب اجراي احکام دادسرا را بر عهده خواهند داشت یا شخص دادستان اجراي احکام ، اماحک

). 484ماده ( کیفري را عهده دار خواهد بود
14

دادیار ناظر زندان نیز که در حال حاضر به عنوان قاضی 

و تعلیق وظایفی نظیر پیشنهاد آزادي مشروط ، نماید می اجراي احکام کیفري مستقر در زندان فعالیت

حضور در شوراي طبقه ، تصمیم گیري در خصوص مرخصی زندانیان، اجراي مجازات محکومین زندانی

کم جمعیت دادیار اجراي هاي  در شهرستان. را عهده دار است... نظر شوراي انضباطی و ، تأییدبندي

وظایف قانونی دهد یا دادستان شهرستان شخصا  می احکام کیفري وظایف دادیار ناظر زندان را انجام

دادیار امور سرپرستی و محجورین وظایف دادستان در حوزه . مربوط به حوزه زندان را عهده دار است

  .دهد می را انجام... محجورین از جمله پیشنهاد قیمومت به دادگاه خانواده و

                                                      
 . 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  266و  221براي م�حظه این موارد خاص رجوع کنید به مواد  -13

تحت ریاسـت و نظـارت   » معاونت اجراي احکام کیفري«: اجراي احکام کیفري بر عهده دادستان است و 484ماده  -14

  هده دار این وظیفه است.  دهد، دادسرا ع وي در مناطقی که رییس قوه قضاییه تشخیص می
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15»89«مطابق ماده 
شروع به تحقیقات مقدماتی منوط به  1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  

تواند انجام این وظیفه را همچون  دادستان می. ارجاع امر به بازپرس یا دادیار تحقیق از سوي دادستان است

قانون مذکور به معاون خود یا یکی از دادیاران واگذار نماید که در  88سایر وظایف خود در راستاي ماده 

16»300«مطابق ماده . شود می دادیار ارجاع نامیده، این حالت دادیار موصوف
ا ارجاع قانون مذکور ب 

کند و در جلسات دادگاه شرکت  می دادستان غالبا یکی از دادیاران به عنوان نماینده دادستان انجام وظیفه

  .نماید می و از کیفرخواست صادره دفاع

  وظایف معاون دادستان - 2- 1

بدون تفصیل جزئیات  برخی امور به طور کلی و 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  88مطابق ماده 

سرپرستان ، براي مثال، ها تردیداي  برخالف پاره، بنابراین. گردد می اختیارات به معاون دادستان محول

به عنوان معاون دادستان آن حوزه داراي اختیارات ، دادسراهاي نواحی مختلف یک حوزه قضایی بزرگ

، 132، خالقی( لکفاله یا ضبط وثیقه را دارنداز جمله اختیار دستور اخذ وجه ا، وي در نواحی ذیربط بوده

توان از معاون دادستانی سخن گفت که اختیار درخواست احاله از دادگاه تجدیدنظر استان یا  می). 1395

دیوان عالی کشور به ایشان تفویض شده باشد و انجام این تکلیف قانونی حتی در شهرهاي بزرگ که 

  .معاون دادستان سپرده شده باشدداراي چند مجتمع قضایی هستند به آن 

تواند پرونده را ارجاع دهد اما در نبود دادستان  می معاون دادستان در زمان حضور دادستان با اجازه وي

سایر دادیاران نیز در صورتی . وظیفه ارجاع با معاون او است حتی اگر اجازه ارجاع به وي اعطاء نشده باشد

، 101، مبین( نمایندتوانند پرونده را ارجاع داده یا رسیدگی  می اشندکه از سوي دادستان اجازه داشته ب

قانون  92باشد و چنانچه مطابق ماده  می معاون دادستان داراي تمام وظایف و اختیارات دادستان). 1386

همان وظایف و اختیارات ، تحقیق جرمی به ایشان واگذار گردد 1392آئین دادرسی کیفري مصوب 

                                                      
: شروع به تحقیقات مقدماتی از سوي بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، نـاظر وقـوع جـرم باشـد     89ماده  -15

  دهد.   رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می کند، مراتب را فوري به اط�ع دادستان می تحقیقات را شروع می

هاي کیفري دو، دادستان یا معاون او یـا یکـی از دادیـاران بـه تعیـین دادسـتان        : در تمامی جلسات دادگاه300ه ماد -16

توانند براي دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگر این که دادگاه حضور این اشخاص را ضروري تشخیص دهد کـه   می

ن یا نماینده او الزامی است، لکن عـدم حضـور ایـن    در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفري یک، حضور دادستا

  اشخاص موجب توقف رسیدگی نمیشود مگر آن که دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.  
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 تأمینقرارهاي ، قرارهاي نهایی تأییدعدم لزوم ، ه صدور قرار ترك تعقیب و تعلیق تعقیبدادستان از جمل

. را دارا است... منتهی به بازداشت و بازداشت موقت و
17

  

  اعتبار قرارها و تصمیمات دادیار - 3- 1

یر ارجاع پرونده و غ، دستور اجراي احکام، برخالف تصمیمات دادیار تحقیق که در قالب دستور تحقیق

 همراه باشندقرارهاي دادیار باید با موافقت دادستان ، نیاز به موافقت بعدي دادستان ندارد، شود آن اتخاذ می

، گیرد می قرارهاي دادیار تحقیق که وظیفه تحقیقات مقدماتی را بر عهده). 1391، 26، درویشی هویدا(

البته در حال حاضر ). 1397، 4، همکارانعابدي تهرانی و ( قرار گیردو موافقت دادستان  تأییدباید مورد 

 تأمینن قرارهاي یهمچن، قرارهاي نهاییصرفاً  1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  92مطابق ماده 

ستی در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و لزومی به موافقت با قرارهاي یبا، به بازداشت متهم یمنته

  .ه بازداشت مثل قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام وجود نداردغیرمنتهی ب تأمیندیگري همچون قرار 

دار گردد کلیه ارجاعاتی که با دستور وي  ها را عهده پس چنانچه دادیار وظیفه دادستان در ارجاع پرونده

مزبور را تواند دادیار  حال دادستان می در عین؛ گیرد بدون نیاز به موافقت دادستان داراي اعتبار است صورت می

 همین. ها را ارجاع نماید شخصا بعضی پرونده، به رعایت ضوابط خاص موظف سازد یا با وجود دادیار ارجاع

 تأییدکند بدون نیاز به  طور نظر و دفاعیات دادیار نماینده دادستان در دادگاه که در دفاع از کیفرخواست ارائه می

اي دارد به دادیار  ها نظر خاص و دفاع ویژه در بعضی پرونده تواند چنانچه دادستان معتبر است اما دادستان می

عنوان دادیار اظهارنظر  همین ترتیب در مورد دادیاران دیگر که به. منتقل سازد و دادیار باید بدان مقید باشد

  ).1391، 24، هویدا درویشی( استاجرا  کنند نیز قابل وظیفه می اجراي احکام و غیره انجام

م تعقیب امور نیازمند ارجاع از سوي دادستان است چرا که در این صورت نماینده دادیار در مقا

چرا که در امور قضایی دادسرا متصدي ، اما در مقام تحقیق داراي استقالل است. شود می دادستان محسوب

اگر چنین برداشت ). 1390، 165، و صفرنیاشهري حسن زاده( استمحسوب شده و داراي پایه قضایی 

، معاونت آموزش قوه قضاییه( اشد که اظهارنظر دادیار پیش از موافقت دادستان فاقد ارزش استشده ب

 استدر این صورت اظهارنظر دادیار بیهوده بوده و چنین برداشتی مخالف مقتضاي مقررات ) 149، 1385

  ).1390، 166، صفرنیاشهري حسن زاده و(

                                                      
  . 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  109و  114، 96به عنوان مثال رجوع کنید به مواد  -17
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ایف به معاون یا دادیار به عنوان نمایندگان با توجه به صالحیت دادستان در واگذاري انجام وظ

که از شان تعقیبی هایی  تواند نقش می، نماید که دادیار افزون بر انجام تحقیقات مقدماتی می چنین، دادستان

، حضور در دادگاه کیفري و دفاع از کیفرخواست، مانند صدور کیفرخواست، گیرد می دادستان نشات

بنابراین تمامی تصمیمات ). 1391، 16، درویشی هویدا( شودنیز عهده دار اجراي احکام کیفري و غیره را 

  .دادیاران منحصر در قالب قرار نیست

قرارهاي نهایی دادیار و همچنین ، شود می در مواردي که امر تحقیق از طرف دادستان به دادیار ارجاع

قرار ترك تعقیب و قرار بایگانی . منتهی به بازداشت باید به نظر و موافقت دادستان برسد تأمینقرارهاي 

 از شئون تعقیبی دادستان محسوبها  زیرا صدور این قرار، شود نمی پرونده توسط دادیار تحقیق صادر

منظور از قرارهاي . شود و دادیار تحقیق همانند بازپرس وظیفه تحقیق و نه تعقیب را عهده دار است می

 تأمینتوقف تحقیقات و جلب به دادرسی و قرارهاي ، عقیبموقوفی ت، قرارهاي منع تعقیب، نهایی دادیار

است که به لحاظ عجز متهم از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه اي  منتهی به بازداشت و نیز قرار کفالت یا وثیقه

18همچنین تصمیماتی مانند انتشار تصویر متهم). 1395، 137، خالقی( استمنجر به بازداشت متهم شده 
و  

19قرار اناطه
  .بایست به موافقت دادستان برسند می ز در صورت ارجاع دادستان به دادیارنی 

  

                                                      
هـا   ت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه: انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هوی96ماده  -18

و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواسـت بـازپرس و موافقـت دادسـتان     

متهمان به ارتکاب جرایم عمـدي   -شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است: الف

) این قانون که متواري بوده و د�یل کافی براي توجه اتهام به آنان 302بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ( موضوع

وجود داشته باشد و از طریق دیگري امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسـایی آنـان و یـا تکمیـل ادلـه،      

متهمـان دسـتگیر شـده کـه بـه       -شـود. ب  نگاري آنان منتشر مـی  تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره

انـد و تصـویر آنـان بـراي آگـاهی       ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کـرده 

  شود.  دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعواي خصوصی توسط آنان، منتشر می بزه

ها در ص�حیت مرجع کیفـري   متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن: هرگاه احراز مجرمیت 21ماده  -19

نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأي قطعی از مرجـع   نیست، و در ص�حیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذي

نفع ظرف یـک مـاه از    ذيشود. در این صورت، هرگاه  صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می

موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفري به رسیدگی  تاریخ اب�غ قرار اناطه بدون عذر

  کند.   دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می ادامه می
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  عدول از صالحیت محلی، احاله - 2

البته احاله امري . احاله به معنی ارسال پرونده از دادگاه صالح به دادگاهی است که صالحیت محلی ندارد

اه قلمرو و فضاي جغرافیایی صالحیت محلی یک دادگ). 1386، 131، جویباري گلدوست( استاختیاري 

قواعد صالحیت ). 1389، 76، آشوري( استاست که در آن دادگاه قادر به اعمال صالحیت ذاتی خود 

بر قواعد صالحیت به عنوان قواعد آمره از جمله  تأکیدتعیین و . اند در دادرسی کیفري جزء قواعد آمره

امري ، ظم قضایی و به ویژه حفظ حقوق متهمقاعده صالحیت محلی در دادرسی کیفري به هدف استقرار ن

  ).1394، 219، سپهري( استپذیرفته شده 

در مواردي استثنایی شاهد ، با وجود وضع مقررات متعدد و تعیین قواعد در بحث صالحیت محلی

عدول از ، مواردي همچون عدول از صالحیت محلی به اعتبار سمت مرتکب. عدول از این قواعد هستیم

، سپهري( ارتکابیبه اعتبار شرایط عمومی و عدول از صالحیت محلی به اعتبار نوع جرم  صالحیت محلی

رسیدگی بهتر به پرونده و ، تواند نقض قاعده صالحیت محلی را توجیه کند می آنچه اساسا). 1394، 199

له احا، عالوه بر تسریع در روند رسیدگی). 1394، 218، سپهري( استافزایش کارایی دستگاه قضایی 

موجود حقوقی ابهامات بسیار  تأسیسگرچه در مورد این ؛ شود می اضافیهاي  باعث جلوگیري از هزینه

طرفی در  بی توان احاله را یکی از موجبات پیشگیري از نقض می در هر حال). 1387، 29، عنیف( است

پرونده از ، قانونبه استناد ، در همه موارد عدول از صالحیت محلی). 1385، 54، ناجی( دادرسی دانست

شود اما تنها در مورد احاله است که صالحدید و تشخیص مقام  می ابتدا به مرجع صالحیت دار دیگر ارسال

  ).1394، 202، سپهري( داردتعیین شده ضرورت 

تشریفات و مقررات حاکم بر احاله در امور کیفري به عنوان استثنائی بر قواعد عام صالحیت محلی در 

و  1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  420تا  418مومی و انقالب و نظامی در مواد مورد جرایم ع

20»30«در مورد جرایم ارتکابی توسط روحانیون در ماده 
ویژه روحانیت هاي  آئین نامه دادسراها و دادگاه 

تا  22به طور کلی براي درك مفهوم احاله کیفري باید مواد . آمده است يبا اصالحات بعد 1369مصوب 

را  1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  638تا  634و  602تا  571و  317تا  294و  122تا  116و  27

  ).1395، 50، شاهچراغ( مدنظر داشت

                                                      
  بود.   اي به حوزه قضائی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد : احاله پرونده از حوزه30ماده  -20
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21»339«یکی از موارد تجویز قانون مورد اشاره در ماده 
، 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  

رسیدگی ، اقتصادي و سیاسی و یا جهات عملی، تماعیگاهی براي رعایت برخی مصالح اج. احاله است

به امري جزایی از مرجعی که طبق قانون براي رسیدگی به آن داراي صالحیت محلی است به یک مرجع 

با رعایت ( احاله دعواي جزایی ممکن است در هر مرحله از رسیدگی کیفري؛ شود می هم عرض ارجاع

  .گیرد می صورت) صالحیت ذاتی

22»420« اطالق ماده
تواند قبل و بعد از ارجاع به شعبه  می قانون مذکور داللت دارد که احاله پرونده 

تواند  میها  آن مداخله مقامات قضایی در احاله پرونده و تفویض تشخیص موارد مشمول احاله به. باشد

ینه استرداد البته دادن اختیار به دادستان در زم. تضمینی براي منع سوء مداخالت در این موضوع باشد

چرا که با . نقض اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است، که به بازپرس ارجاع شده استاي  پرونده

  ).1395، 150، هادي زاده شاکري و( خواهد نموداین امر دادستان در روند تحقیق مداخله 

  جهات احاله - 1- 2

23»419«جهات احاله پرونده در مواد 
شده  ینیش بیپ 1392سی کیفري مصوب قانون آئین دادر» 420«و  

  .مقرر شده است 420و جهات خاص آن در ماده  419جهات عام احاطه در ماده . است

تفویض اختیار تقاضاي احاله از سوي دادستان به معاون دادستان و  سنجی امکان - 3

 دادیار

 يا معاون دادستان در اجرای اریا دادیه آکن یبر ا یم مبنیموضوع پژوهش بپرداز یبه سوال اصل یستیحال با

دادستان  يتوانند به جا می، 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  418فات احاله مقرر در ماده یتشر

ر؟ یا خیند یشور ارسال نماک یوان عالیا دیدنظر استان یدرخواست احاله پرونده را حسب مورد به دادگاه تجد

از ، ن عالی کشور در صورت عدم ارائه مستند تفویض اختیاردادگاه تجدیدنظر استان و دیوا، مطابق رویه

                                                      

  الیه، أخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد.   توان آن را از شعبه مرجوع : پس از ارجاع پرونده نمی339ماده  - 21

: ع�وه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنیـت عمـومی، بنـا بـه پیشـنهاد رئـیس قـوه        420ماده  -22

  شود.  تجویز دیوان عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله میقضائیه یا دادستان کل کشور و 

متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگـري اقامـت داشـته     -گیرد: الف : احاله در موارد زیر صورت می419ماده  -23

ن بـه محـل وقـوع    محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نحوي که دادگاه دیگر به علت نزدیک بـود  -باشند. ب

  تر بتواند به موضوع رسیدگی کند.  آن، آسان
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همچنین در صورت ارجاع به معاون و قائم به شخص دادستان نبودن . کنند می پذیرش آن درخواست امتناع

). 1395، 70، شاهچراغ( نمایدمعاون باید مراتب را به دادستان اعالم و درخواست احاله ، این تکلیف قانونی

دقیق نبوده و در مطالب بعدي خواهیم گفت که در دیوان عالی کشور رویه واحدي وجود البته این سخن 

در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان هم اختالف . اند نظرات مختلفی را برگزیده، ندارد و شعب مختلف دیوان

تان به معاون از سوي شعبه اول این دادگاه وجود ندارد و به شرط وجود تفویض اختیار از سوي دادساي  رویه

  .باشد می این درخواست قابل طرح در این دادگاه، دادستان یا دادیار

علت اصلی ایجاد سوال موضوع پژوهش در نظر نگارندگان این است که دادستان مرکز استان اصفهان 

 5 وارده به دادسراي ناحیههاي  با توجه به نوع پرونده 14/08/1398مورخ  3005/3281مطابق ابالغیه شماره 

، و جلوگیري از اطاله دادرسی) موضوع بزه سرقت که غالبا زندانی دار بوده اندهاي  پرونده( اصفهان

را به معاون دادستان و سرپرست  1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  418اختیارات مربوط به ماده 

هاي  ر نیز در پروندهمعاون دادستان مذکو. نماید می عمومی و انقالب اصفهان تفویض 5دادسراي ناحیه 

نمودند که در این  می به مراجع دیگر را به دیوان عالی کشور ارسالها  مختلف درخواست احاله پرونده

  .اند دو راي با استداللی واحد انشاء شدهصرفاً راستا چهار راي از دیوان عالی کشور صادر شد که 

سوال آن توسط معاون دادستان و سرپرست ه که یقوه قضائ یل حقوقکاداره  یه مشورتیدر ابتدا به نظر

سپس نظریه کمیسیون مشورتی کیفري ، پردازیم می عمومی و انقالب اصفهان طرح گشته 5دادسراي ناحیه 

ه از شعب ک یبه آراء مختلف يم و در مبحث بعدینک می ن باره مالحظهیدادگستري استان اصفهان را در ا

  .ردکم یشور صادر شده اشاره خواهک یوان عالید

  اداره کل حقوقی قوه قضائیه 24/02/1399مورخ  116/99/7نظریه مشورتی  - 1- 3

24مطابق نظریه مشورتی
دادستان اختیار تفویض درخواست احاله به معاون یا دادیار تحت ، فوق الذکر 

، 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  418توانند مطابق ماده  می امرش را داراست و این افراد

                                                      
مطابق اصول حقوق اداري، تفویض اختیار از سوي مقامات مافوق به مقامات مـادون بـه جـز در مـوارد منصـوص       -24

نیز که در این راستا تنظیم شده مؤید این موضوع است.  1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  88جایز است و ماده 

شود، آنان در امور محوله تمـامی اختیـارات    ابراین در اموري که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع میبن

قـانون پـیش    418تواند اختیار مذکور در ماده  و وظایف دادستان را خواهند داشت و لذا در فرض سؤال نیز دادستان می

  گفته را به معاونان یا دادیاران تفویض کند. 
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  .ست احاله پرونده را از دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدیدنظر استان درخواست نماینددرخوا

  کمیسیون مشورتی کیفري دادگستري استان اصفهان 22/10/1399مورخ  601/140نظریه  - 2- 3

ت به شرح یت و اقلیثرکده و نظرات اینرس يواحد يون اعضاء هشت نفره آن به جمع بندیسیمکن یدر ا

تواند هم وظایف و هم اختیارات خود را به معاون و یا دادیاران  می ابق نظر اکثریت دادستانمط .ل استیذ

وان یا دیدنظر استان یدرخواست احاله از دادگاه تجد، اراتین اختیاز ا یکیه کتحت امر خود ارجاع نماید 

 1349/94/7 ،06/04/1394مورخ  854/94/7شماره هاي  ن امر مالك نظریهیل ایدال. شور استک یعال

 2074/94/7، 20/07/1394مورخ  2011/94/7، 12/07/1394مورخ  1922/94/7، 01/06/1394مورخ 

 186/95/7و  09/10/1394 مورخ 2713/94/7، 26/07/1394مورخ  2074/94/7، 16/07/1394مورخ 

 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  88اداره کل حقوقی قوه قضائیه و ماده  06/02/1395مورخ 

ه ارجاع و تفویض امور به معاون و یا دادیاران تحت امر دادستان منع قانونی ندارد و اصل بر جایز کاست 

را از موارد ) درخواست احاله( توان مورد ذکر شده نمی بودن آن است مگر این که تصریح شده باشد و

صدور قرار ، د اعتراض به آراءهمانن( استثناء دانست چرا که با موارد دیگري که در مواد مختلف ذکر شده

تفاوتی ندارد و از طرفی با توجه به گسترگی وظایف و اختیارات دادستان و همچنین ...) ترك تعقیب و

تواند تبعات اجتماعی و  می تراکم کار و شلوغی به خصوص در شهرهاي بزرگ و اهمیت این موضوع که

خصوص ضروري است که با توجه به نظارت  امنیتی نیز در برداشته باشد اتخاذ تصمیم فوري در این

  .آید نمی شود نیز اشکالی به وجود می دادستان به اموري که ارجاع

ا یتواند درخواست احاله را به معاون  نمی ن امر دائرمدار شخص دادستان است ویمطابق نظر اقلیت ا

قانون آئین  418در متن ماده  هکن است ین امر این به ایل قائلیدال. دیض و واگذار نمایار تحت امر تفویداد

که » ... به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضایی... «صراحتا قید شده  1392دادرسی کیفري مصوب 

ن اهمیت موضوع و این که این امر از اختیارات یهمچن. قیدي از معاون یا دادیار اظهارنظر نیاورده است

سئله است و از طرفی استناد به اصل صالحیت محل وقوع باشد و نیاز به توجه خاص به این م می دادستان

قانون مذکور در فصل مربوط به تحقیقات مقدماتی  88از طرفی ماده . جرم که باید به قدر متیقن اکتفا شود

  .باشد می است و پیرامون ارجاع موضوع جهت انجام تحقیقات
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  آراء دیوان عالی کشور - 3- 3

مطابق یک نظر درخواست معاون دادستان . برگزیده است نظر مختلف رادیوان عالی کشور در این باره سه 
به طور مطلق مورد پذیرش شعبه دوم دیوان عالی کشور قرار گرفته است و پرونده جهت رسیدگی به 

شعب اول و سی و هشتم دیوان عالی کشور با این استدالل که این . مرجع قضایی دیگر احاله شده است

و اند  پرونده را غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته، معاون دادستان نیست اختیار قابل تفویض به

اختیار ، شعبه چهل و هفتم دیوان عالی کشور نیز با این استدالل که در پرونده مورد طرح در آن شعبه
 پرونده را غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص، درخواست احاله به معاون دادستان اعطاء نشده

یعنی تفویض اختیار دادستان به دادیار و ( پس مطابق نظر شعبه اخیر الذکر به طور کلی این امر. داده است

تفویض اختیار ) حسب مورد در هر پرونده( مورد پذیرش قرار گرفته است ولی بایستی) معاون دادستان
  .صورت پذیرد تا درخواست قابل طرح در دیوان عالی کشور باشد

  تفویض اختیار به معاون دادستان به طور مطلقپذیرش  - 3- 3- 1

نظر به این که «شعبه دوم دیوان عالی کشور  13/11/1398مورخ  9809970909001795مطابق راي شماره 

اصفهان درخواست احاله  5باشد و دادستان عمومی و انقالب ناحیه  می شاکی مقیم تهران و متهم مقیم شهریار
قانون آئین دادرسی  429قالب شهریار را کرده است لذا به استناد بند الف ماده پرونده به دادسراي عمومی و ان

  ». شود می پرونده جهت رسیدگی به دادسراي عمومی و انقالب شهریار احاله 1392کیفري مصوب 

  عدم پذیرش تفویض اختیار به معاون دادستان - 3- 3- 2

نظر به «سی و هشتم دیوان عالی کشور  شعبه 11/09/1398مورخ  9809970925303626مطابق راي شماره 

قانون آئین دادرسی کیفري  418این که تقاضاي احاله پرونده به حوزه قضایی دیگر مطابق منطوق ماده 

باشد  نمی از اختیارات دادستان یا رئیس حوزه قضایی مبدأ بوده و قابل تفویض به معاون ایشان 1392مصوب 

  ». شود می ونده غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص دادهپر، از ماهیت درخواست واصله نظر صرف

به تصریح «شعبه اول دیوان عالی کشور  21/12/1398مورخ 9809970906103066مطابق راي شماره 

تقاضاي احاله منحصر است در اختیارات  1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  418مقرر در ماده 

ا به مراتب و در وصف فعل به حسب عدم رعایت مقررات ماده مرقوم بن، دادستان یا رئیس حوزه قضایی
پرونده قابلیت طرح در شعب دیوان عالی کشور را نداشته و جهت رعایت قانون مرقوم به مرجع محترم 

  ». گردد می اعادهکننده  ارسال
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  )نه به صورت کلی( پذیرش تفویض اختیار به معاون دادستان در هر پرونده - 3- 3- 3

با «شعبه چهل و هفتم دیوان عالی کشور  27/07/1399مورخ  9909970937100548راي شماره مطابق 

که تقاضاي احاله پرونده از یک استان به  1392از قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  418توجه به ماده 

استان هرچند دادستان مرکز . استان دیگر را در اختیار دادستان یا رئیس حوزه قضائی قرار داده است

قانون فوق الذکر در خصوص  418اختیارات مربوط به ماده  14/08/1398اصفهان طی نامه مورخه 

در پرونده حاضر به طور مشخص را به معاون خویش تفویض نموده ولیکن  درخواست احاله

25اختیاري داده نشده
 و لذا در وضعیت فعلی پرونده غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده 

  ». شود می پرونده به مرجع مذکور اعاده. شود می

  نتیجه

ز یذات سمت دادیاري جانشینی و نمایندگی دادستان است و معاون دادستان ن، مستنبط از مطالب فوق

وجود فراغ بال جهت ، ر دادستان در تعقیب افراد ناقض قانونیم و خطیت عظیردن بار مسئولکم کجهت 

)، حسب مورد( ا استانیشهرستان  تأمین ياز جمله شورا ییاا قضی يت در جلسات مختلف ادارکشر

و اي  ن حرفهینترل مجرمک یا شهرستانی یر ستاد استانیدب، کارگروه کاهش جمعیت کیفريت در یعضو

  .نماید می در نظام کیفري ایران فعالیت... و) حسب مورد( كخطرنا

قادر است  1392دادرسی کیفري مصوب قانون آئین  88و  23نظر به این که دادستان به استناد مواد 

حسن تدبیر وظایف و پیشبرد اهداف سیستم عدالت کیفري بخشی از وظایف و ، جهت اعمال مدیریت

اختیارات خویش را به معاون دادستان یا دادیار تفویض نماید و با توجه به این که تقاضاي احاله یکی از 

الذکر مقید و قائم به شخص دادستان نشده است و  قانون فوق 418اختیارات دادستان است که در ماده 

براي حصري دانستن تقاضاي احاله از سوي دادستان بهره نبرده ... تنها و، فقط، صرفا: مقنن از واژگانی نظیر

از سایر اختیارات دادستان نیست و بایستی در اي  مذکور تافته جدا بافته 418بنابراین منطوق ماده ، است

  .قانون مذکور تفسیر و تحلیل شود 88و  23چهارچوب مواد 

از واژه دادستان استفاده نموده  1392همچنین قانونگذار در مواد مختلف آئین دادرسی کیفري مصوب 

است و وظایف و اختیارات متنوعی را به ایشان واگذار نموده است و تا زمانی که ممنوعیت واگذاري 

                                                      
  تأکید از سوي نگارندگان این پژوهش است.   -25



 یـ فصلنامه تمدن حقوق 1401 ، تابستان11شماره ، 5دوره   450

 

توان قائل بر این مطلب بود که این اختیار و وظیفه  نمی، باشد در قانون پیش بینی نشدهاي  اختیار یا وظیفه

صدور )، 33ماده ( بازرسی از واحدهاي انتظامی: مانند. باشد نمی قابل تفویض و ارجاع به شخص دیگري

 صدور دستور ضبط وجه الکفاله یا وثیقه تودیع شده)، 81و  79مواد ( قرارهاي ترك تعقیب و تعلیق تعقیب

)، 240و  92مواد ( اظهارنظر در خصوص قرار بازداشت موقت دادیار تحقیق و بازپرس)، 230ماده (

حضور در )، 268ماده ( صدور کیفرخواست)، 265و  92مواد ( اظهارنظر قرارهاي نهایی دادیار و بازپرس

و اعطاي مرخصی به ) 433ماده ( ا فرجام از آراءیدنظر یحق درخواست تجد)، 300ماده ( جلسات دادگاه

  ).520ماده ( حکومانم

نماید تا در صورت صالحدید  می اصل تسریع در رسیدگی و جلوگیري از اطاله دادرسی ایجاب

ممکن است یک حوزه قضایی تا مدتی . دادستان این امر قابل تفویض به معاون دادستان یا دادیار باشد

چندین روز در محل کار حاضر متصدي امر دادستانی نداشته باشد یا ایشان به دلیل مواردي چون بیماري 

تواند درخواست احاله را مطرح نماید ممکن  می دادستانصرفاً نباشد که اگر قائل بر این مطلب باشیم که 

و  1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  88است حقوق افراد بسیاري تضییع گردد و البته با وجود ماده 

  .ماند نمی جاي هیچ تردیدي باقی، یا ارجاع عدم وجود مانع قانونی دیگر جهت تفویض اختیار

 که دادیار به زمانی، شود بنابراین از آن جا که درخواست و تقاضاي احاله از سوي دادستان ارائه می

تواند  کند در صورت تفویض اختیار از سوي دادستان می عنوان نماینده و جانشین دادستان فعالیت می

، در مقام دادیار تحقیق باشد چنین امکانی وجود ندارد، اگر براي مثاللیکن . درخواست احاله پرونده نماید

چرا که دادیار در این مقام تنها وظیفه تحقیقات مقدماتی ارجاعی از سوي دادستان را دارد و اگر چنین 

آید  می ایراد تجمیع مقام تعقیب و تحقیق در مقام واحد پیش، صالحیتی را براي دادیار تحقیق قائل شویم

بدیهی است که مقام درخواست دهنده احاله . این ایراد به درستی در این مورد قابل نقد و بررسی است که

بر تفویض اختیار ارائه دهد و در غیر این صورت حسب مورد دادگاه تجدیدنظر  بایستی مستندي مبنی

بلیت طرح در آن نمایند و آن پرونده قا می استان یا دیوان عالی کشور از پذیرش آن درخواست امتناع

  .مرجع را نخواهد داشت

همان گونه که مطرح شد احاله استثنایی است بر صالحیت محلی که براي رعایت برخی مصالح 

منظور بررسی امکان تفویض اختیار پیشنهاد احاله از  بنابراین به. رود اجتماعی یا جهات عملی به کار می

که دادیار متصدي امر  در صورتی؛ را مورد توجه قرار داد بایست موقعیت دادیار سوي دادستان به دادیار می
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تواند قرارها و تصمیماتی را که قائم به شخص دادستان است را اتخاذ نماید و در این  تحقیق باشد نمی

به ( موارد باید از شخص دادستان یا معاون دادستان یا دادیاري که این اختیار به وي تفویض شده باشد

کسب تکلیف نماید و در صورت پذیرش این امر توسط مقامات اخیرالذکر ) ستانعنوان نماینده داد

در واقع . درخواست احاله پرونده حسب مورد به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور ارسال گردد

 هایی است که دادستان بر اساس شأن تعقیبی خویش به نمایندگانش تفویض چنین اعمالی ناشی از نقش

  .البته هیچ محدودیتی براي تفویض این امر به معاون دادستان وجود ندارد. یدنما می

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله : مالحظات اخالقی

  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد: تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون : ژوهشاعتبار پ تأمین

  منابع

  .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران، جلد ششم، آئین دادرسی کیفري، 1386، محمود، ـ آخوندي

  .انتشارات سمت، تهران، چاپ دوازدهم، جلد دوم، آئین دادرسی کیفري، 1389، محمد، ـ آشوري

مطالعه تطبیقی اختیار دادستان در دیوان ، 1399، محمود، قیوم زاده؛ علی حسن، بابائی؛ ااحمدرض، ـ توحیدي

هاي حقوق  دیدگاه فصلنامه، المللی و نظام حقوقی ایران از منظر دادرسی منصفانه کیفري بین

  .92شماره ، قضائی

فصلنامه مطالعات ، رانسهمقایسه اختیارات دادستان در حقوق ایران و انگلیس و ف، 1395، احمد، ـ جافریان

  .1شماره ، علوم اجتماعی

، مجله حقوقی دادگستري، اعتبار اظهارنظر دادیار، 1390، محمدرضا، مهدي و صفرنیاشهري، ـ حسن زاده

  .76شماره 

  .انتشارات شهر دانش، تهران، چاپ ششم، در قانون آئین دادرسی کیفريها  نکته، 1395، علی، ـ خالقی

مجله ، بازشناسی جایگاه و اعتبار تصمیمات دادیار در نظام قضایی ایران، 1391، سفیو، ـ درویشی هویدا

  .79شماره ، حقوقی دادگستري

فصلنامه ، عدول از صالحیت محلی در آئین دادرسی کیفري ایران و فرانسه، 1394، روح اهللا، ـ سپهري

  .10شماره ، حقوق کیفريهاي  آموزه
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، اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق درحقوق ایران، 1395، ضار، ابوالحسن و هادي زاده، ـ شاکري

  .1شماره ، پژوهشنامه حقوق کیفري

  .انتشارات دادیار، اصفهان، چاپ دوم، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، 1383، محمدحسین، ـ شاملواحمدي

 )،وق کیفريحق( دوفصلنامه رویه قضایی، ابداعی نادرست- قرار احاله، 1395، سیدحمید، ـ شاهچراغ

  .1شماره 

نهاد دادسرا و تشکیالت آن در حقوق ایران و ؛ 1397، رامین، آریا؛ محمدرضا، کونانی؛ طاهره، عابدي تهرانیـ 

  .40شماره ، یالملل بینفصلنامه تحقیقات حقوقی ، یالملل بیندیوان کیفري 

 نامه پایان، یالملل بیني مطالعه تطبیقی نقش دادستان در ایران و دیوان کیفر، 1390، سجاد، ـ عباسی

  .دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق شناسی، حقوق جزا و جرم ارشد کارشناسی

  .67شماره ، مجله دادرسی، احاله استثنایی بر صالحیت محلی، 1387، سلمان، ـ عنیف

، انسهبررسی اختیارات و وظایف دادستان در آئین دادرسی کیفري ایران و فر، 1387، غالمحسن، ـ کوشکی

  .دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، رساله دکتري

  .انتشارات جنگل، تهران، جلد اول، کلیات آئین دادرسی کیفري، 1386، رجب، ـ گلدوست جویباري

  .9و  8شماره ، فصلنامه حقوقی گواه، دادسرا و صالحیت آن، 1386، حجت، ـ مبین

، جلدهاي نخست و دوم، ران در ارتباط با دادیاررویه قضایی ای، 1385، ـ معاونت آموزش قوه قضائیه

  .انتشارات قضا، قم، چاپ نخست

  .57و  56شماره ، مجله حقوقی دادگستري، طرفی در دادرسی کیفري بی، 1385، مرتضی، ـ ناجی

  قوانین

  1392ـ قانون آئین دادرسی کیفري مصوب 
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