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 مقدمه

ترين  ترين و مهم ترين، محبوب دادرسي عادالنه يكي از معروف

ها است، كه در جريان تحول تمدن حقوقي بشر  حقوق انسان

البته اصل اين حق منطبق با فطرت و سرشت . پديد آمده است

آدمي و مبتني بر عقل و خرد انسان است، و اديان الهي هم 

 .اند کردهآدميان را به آن توجه داده و ارشاد 

است كه در مباحث  يحقوق يمفهوم يعادالنه دارا يدادرس

به طرز  ياگر متهم. دارد يا ت برجستهموقعي يحقوق بشر

، آنچه بيش از همه او را محكوم نشودمحكوم  يا عادالنه

توسط حكومت متهم  يفرد يوقت. ت استيخود محكوم کند  يم

و  يشود، در معرض خطر محروميت از آزاد يم يبه ارتكاب جرم

 يگيرد كه در اين صورت حق دادرس يقرار م ها ديگر تحريم

اطمينان بخشيدن به  منظور بهاست  ياساس يعادالنه تضمين

و ناعادالنه محاكمه و مجازات  يصورت غيرقانون اينكه متهم به

عنوان يك هنجار  عادالنه به ياز دادرس يحق برخوردار. نشود

حمايت از افراد در برابر محروم  يحقوق بشر برا يالملل بين

و  يافراد از آزاد ةو خودسران يكردن يا محدودكردن غيرقانون

ن يتر از برجسته يايشان كه حق حيات و آزاد يحقوق اساس

اشخاص در برابر قانون،  يتساو. شود يهاست، شناخته م آن

و منصفانه در  يها، محاكمه علن م و مجازاتبودن جرائ يقانون

طرف، حق دفاع توسط متهم و يا  يدادگاه صالح، مستقل و ب

ت، تفهيم اتهام، حق اطالع از وكيل مدافع، حاكميت اصل برائ

ترين اصول و قواعد  از مهم... ، منع اجبار به اقرار و يدستگير

 . باشد يعادالنه م يدادرس

تأمين عدالت و حل  يها برا دادسراها و همچنين دادگاه

يد اساس اند، بنابراين در عملكرد خود با تشكيل شده ها اختالف

ن يتر ها مهم دادگاه. باشندنظر داشته و بنياد تشكيل خود را در

اينكه اين  ييه دارند و برانقش را در تحقق اهداف قوة قضائ

اصول را رعايت  ياهداف بيش از پيش تأمين شوند بايد برخ

در . را تضمين كند ها و عدالت تصميم يكنند كه سالمت رسيدگ

بسياري از  5990اين رابطه قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 

كه ما را براي  کردهادرسي عادالنه را مطرح اصول و قواعد د

 .سازد يرسيدن به اين هدف مهم رهنمون م

دادرسي  هاي دادرسي عادالنه ناظر به قانون آئين جلوه -5

 تشكيالت ةدر زمين 5990كيفري مصوب 

النه مستلزم ايجاد يك ساختار قضائي تضمين دادرسي عاد

جنايي با تدوين گذاران  همين دليل، سياست به. مطلوب است

 .كنند قوانين و مقررات متعدد موجبات آن را فراهم مي

هاي دادرسي عادالنه ناظر به قانون آئين دادرسي  جلوه -5-5

 در پرتو ساختار قانوني 5990كيفري مصوب 

 ها م و مجازاتبودن جرائ اصل قانوني -5-5-5

رفتار  تواند صورتي مياس اين اصل، نظام عدالت كيفري دراسبر

تر  خور سرزنش كيفري بينگارد كه پيششهروندان را مجرمانه و در

بودن آن رفتار و نوع و ميزان  گذاري، مجرمانه از رهگذر قانون

 (5/501: 5909، يلياردب) .واكنش عليه آن را اعالم كرده باشد

  يترين اصول حقوق كيفر از مهم يبودن جرم، يك ياصل قانون

را با اين  يحقوق كيفر ياصول كل دربارةاست و معمواًل بحث 

 ياين اصل بيانگر آن است كه تعقيب رفتار. كنند ياصل آغاز م

كه در زمان وقوعش قابل مجازات يا جرم نبوده مردود است، يا 

 يتوان به خاطر فعل يا ترك فعل يكس را نم به سخن ديگر هيچ

ن كه در زما يموجب قانون تحت تعقيب قرار داد مگر آنكه به

وقوع آن عمل معتبر بوده قابل مجازات يا جرم شناخته شده 

بودن مجازات به اين معناست كه مجازات  اصل قانوني. باشد

اعمال مجرمانه بايد هنگام ارتكاب آن در قانون وضع شده 

بودن  ياصل قانون. باشد، تا دادگاه بتواند مجازات را معين كند

دالت آن است ع يمقتضا. است يو حقوق ييك مفهوم اخالق

از آنكه دانسته باشد رفتار  مجازات نشود مگر پس يكه كس

از  يحق برخوردار. بحث او مجرمانه و قابل مجازات استمورد

 ر گذشته مورد بحث بود به دو مقولةكه د يقانون محاكمة

، جرائم و يلحاظ ماهو به. مرتبط است يو شكل يماهو

باشد، و از نظر  ها بايد پيش از ارتكاب عمل وضع شده مجازات

موجب قانون تأسيس شده  ها بايد به آئين و نظام محاكمه يشكل

 باما  يدين يها اين اصل در آموزه (001: 5930، يفضائل). باشد
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 يا آمده است كه قاعده« بيانقبح عقاب بال»عنوان قاعدة 

 . نيز به آن اشاره شده است ياست و در منابع نقل يعقل

نيز حاصل  يو مجازات اصول ديگربودن جرم  ياز اصل قانون

 :جملهشود از يم

 .يماسبق نشدن قوانين كيفر به اصل عطف -5

 .يئاصل تفسير مضيق قوانين جزا -0

و همكاران،  يگودرز)از راه قياس  يتراش اصل منع دليل -9

5930 :00) 

ها در اصل يكصد و شصت و  م و مجازاتبودن جرائ ياصل قانون

قانون آئين  0 و در مادة شدهكشورمان بيان  ينه قانون اساس

اين اصل در . است شدهبه صراحت مطرح  يكيفر يدادرس

عنوان يكي از  بود و به نشدهق صراحتًا بيان قانون ساب

. آيد يهاي قانون آئين دادرسي كيفري جديد به حساب م نوآوري

 ةماد 5جمله بند المللي از در بسياري از اسناد بين مذکوراصل 

كنوانسيون  3 ةماد 5، بند يو سياس يميثاق حقوق مدن 50

منشور  01 ةو ماد ييكنوانسيون اروپا 1 ةماد 5، بند ييآمريكا

 (95: 5999، يرزاجانيم). مطرح شده است ييآفريقا

 اصل برائت -5-5-0

اند  گناه گناهي، همة شهروندان بي بر پاية اصل برائت يا فرض بي

و با سپري شدن دار  كه مجرميت آنان در دادگاه صالحيتمگر اين

هاي فردي  اين اصل كه در آزادي. اثبات شود يتشريفات قضائ

 50جمله در مادة المللي از ريشه دارد، در تعدادي از اسناد بين

به رسميت  يالديم5911المللي حقوق مدني و سياسي  ميثاق بين

 (010: 5939شاملو، ). شناخته شده است

ارد، در حقوق روم د يطوالن اصل برائت سابقة ياز لحاظ تاريخ

گناه  است بي نشدهكه جرم او ثابت  آمده بود كه هركس تا زماني

در ايران . در عمل مقيد به اين اصل مهم نبودند  ياست، ول

گانه كه خود به دو  سهو يس يها باستان نيز اين اصل در آئين

. تقسيم شده بود، وجود داشت« ور گرم»و « ور سرد»قسمت 

 (591: 5901، يآشور)

ايران در اصل  ياسالم يجمهور ياصل برائت در قانون اساس

به  يكيفر يقانون آئين دادرس 0 مادة و در شدههفتم بيان و يس

اصل برائت در قانون سابق آئين . صراحت بيان شده است

دادرسي كيفري به صراحت وجود نداشت ولي در قانون جديد به 

دهاي جديد توان آن را يكي از دستاور يكه م شدصراحت بيان 

 ةرسد ضمانت اجراي آن در ماد نظر مي مقنن محسوب كرد و به

 يدر مفهوم حداقل. است شدهقانون مجازات اسالمي بيان  59

دادستان است،  ةبار اثبات برعهد »نتيجه اين اصل آن است كه 

خود او است كه ثابت كند  ةعهدآورد و بر يدادستان پرونده را م

خود را به  يگناه هم ملزم باشد بيمتهم مجرم است، نه آنكه مت

شده، بر نتيجة ياد ، عالوهيدر مفهوم حداكثر  يول. «اثبات برساند

به دور از ترديد »هم دارد و آن اينكه دادستان بايد  يآثار ديگر

پس نه فقط به بار . ثابت كند كه متهم مجرم است« معقول

اصل برائت  ياثبات كه به استاندارد اثبات نيز مرتبط است، حت

 ي، مانند حق آزاديقواعد و حقوق فرع يممكن است حامل برخ

دنيا اين اصل را  هاي حقوقي عمدة نظام همة. باشد... ه و با وثيق

المللي هم بر اين اصل  كيفري بين هاي محاكمه. اند پذيرفته

 .است شدهاستوار 

 اه اصل تساوي سالح -5-5-9

به صراحت  يحقوق يالملل يك از اسناد بين اين اصل در هيچ

محسوب  يهمين دليل يك اصل نوشتار نشده و به يبين پيش

اصل مذكور بدان معناست كه برخورد دادگاه با متهم . شود ينم

در طرف  يو شاك يعموم او مقام تعقيب دعو ادر يك طرف دعو

از فرصت و امكانات يكسان  اديگر برابر بوده و طرفين دعو

بابايي و همكار، ). دات خود برخوردارنددليل و مستن ارائة يبرا

اتهام معمواًل از طرف دادسرا به فرد مظنون وارد  (00: 5939

باشد، بنابراين شخص  يحكومت م يسو، كه اين نهاد ازشود يم

اقتدار و امكانات  حاكم كه از قوة يمظنون در مقابل نهادها

 يدادرسرو  اينگيرد، از يكند قرار م يمتوسل به زور استفاده م

كند كه فرد مظنون در وضعيت برابر دادستان  يعادالنه حكم م

 . کندقرار بگيرد تا بتواند از خود دفاع 

حقوق  ييبار توسط كميسيون اروپا ها نخستين سالح ياصل تساو

 ييكميسيون اروپا يميالد 5919در سال . كار برده شد بشر به

شوآويچ عليه سوئد چنين حكم كرد كه حق  ةحقوق بشر در پروند
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كند كه هر يك از طرفين  يعادالنه اقتضا م ياز دادرس يمند بهره

 يدر يك دعوا يطريق اول و به يحقوق يدعوا در يك دعوا

خود را  ياين امكان معقول را داشته باشد كه بتواند دعوا يكيفر

مقابل مطرح سازد كه او را نسبت به طرف  يدر دادگاه در شرايط

. تر قرار ندهد نامناسب يدر وضعيت ياساس يا خود به گونه

 يمنتشر شده از شورا يهمچنين در اثر( 30: 5931ساقيان، )

ها به اين معناست كه  سالح ياصل برابر»: اروپا آمده است

نزد محكمه داشته باشند،  ييك از طرفين دعوا، فرصت برابرهر

نسبت به طرف مقابلش  يدر وضعيت نامساعدتر يكه و يطور به

 (913: 5939عالمه و همکار، )« .قرار نداشته باشد

 51قوق بشر در مادة ح يجهان ها اعالمية سالح يتساو در زمينة

شود  يبررس يكس به اينكه دعوايش در كمال تساوبه حق هر

حقوق بشر اظهار داشت  يياشاره كرده است و كميسيون اروپا

ها را نيز  سالح ييع آن تساووس يمنصفانه در معنا يكه دادرس

حقوق  ييكنوانسيون آمريكا يا و در سطح منطقه گيرد يدر برم

، 0 ةها در ماد حقوق بشر و ملت يي، منشور آفريقا3 ةماد بشر در

 59 ةز در مادين ياسالم  يحقوق بشر كشورها ةو اعالمي

: 5930، يفضائل). اند بر اين اصل صحه گذاشته يصورت ضمن به

بر هر چه  ييها، تأثير بسزا سالح يرعايت اصل تساو (900

متهم  يها و نيز تضمين حقوق دفاع يشدن دادرس يبيشتر ترافع

ز به اين اصل ين يكيفر  يدر قانون آئين دادرس. خواهد داشت

ده است اما از مفاد برخي مواد ازجمله مواد نش ياشاره مستقيم

اصل را  ار اينگذ توان پي برد كه قانون يم 901و  030، 591

 . طور ضمني پذيرفته است به

 دهي با شخصيت متهم  اصل تناسب نظام پاسخ -5-5-0

هاي مكتب تحققي ريشه دارد،  بر پاية اين اصل كه در آموزه

متناسب با شخصيت مجرمان در  اند كه دادرسان مكلف

هاي مختلف  رميت آنان در مرحلهدهي به اتهام و مج پاسخ

 بيان ديگر، بر پاية اين اصل، به. ورزند يند كيفري مبادرتفرا

مدار پاسخ متناسب با نيازهاي دادرسان بايد با رويكردي بزهكار

. جسمي، رواني، اجتماعي و ديگر نيازهاي متهمان را برگزينند

 (503: 5931نيازپور، )

هاي سياست جنايي  كردن پاسخ اين اصل كه به فردي

اين . كند ار ايفاء ميثري در بازپروري بزهكانجامد، نقش مؤ مي

قانون آيين دادرسي كيفري مطرح شده  019 ةموضوع در ماد

قانون آيين دادرسي كيفري،  009موجب بند چ مادة  است، و به

بازپرس يا داديار مكلف است خالصة پروندة شخصيت يا 

اين موضوع در . وضعيت رواني متهم را در كيفرخواست بياورد

هاي قانون جديد  از نوآوري سابق وجود نداشت و يكيقانون 

 .شود محسوب مي

 ي مناسبدرسي عادالنه ناظر به ساختار قضائهاي دا جلوه -5-0

 دار ل دادگاه مناسب و صالحيتتشكي -5-0-5

هاي بارز دادرسي  دار از تضمين ايجاد دادگاه مناسب و صالحيت

زيرا، تناسب دادگاه با نوع بزهكاري و . رود شمار مي عادالنه به

بزهكار و نيز صالحيت داشتن دادگاه سبب افزايش دقت در 

تحت تأثير همين رويكرد، . شود هاي كيفري مي رسيدگي

شدت جرم  مانندگذاران جنايي با توجه به معيارهايي  سياست

ها  بندي دادگاه ارتكابي، جنس بزهكاران و سن آنان به دسته

ه و پديدة كنند براي برقراري تناسب بيشتر ميان دادگاه رسيدگي

 (5/519: 5930خالقي، ). بزهكاري و بزهكار مبادرت ورزيدند

ي را براي بنابراين ايجاد دادگاه مناسب موجبات رسيدگي كيفر

 .كند متهمان فراهم مي

موجب قانون اساسي يا ساير قوانين  دادگاه ايجاد شده بايد به

مصوب قوة مقننه يا از طريق حقوق عرفي ايجاد شود، هدف از 

هاي كيفري بين  الزام اين است كه در رسيدگي به پروندهاين 

اصول بنيادين استقالل  1اصل  .محاكم اختالفي صورت نگيرد

 .ي نيز به اين مهم اشاره داردقضائ

 بودن رسيدگي سريع -5-0-0

سرعت بخشيدن به دادرسي كيفري از نظرگاه حقوق بشر و 

رسيدگي كيفرِي . شناسي بسيار درخور توجه است هاي جرم آموزه

در فرايند جهت  شود تا متهم بي سو سبب مي بدون تأخير از يك

ه هشدار سوي ديگر به متهم و جامعكيفري باقي نماند و از

 سوي نظامصورت ارتكاب جرم به سرعت ازدهد كه در مي

بنابراين، رسيدگي . شود عدالت كيفري به آن پاسخ داده مي
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گيري از تضييع حقوق ي پيشبدون تأخير سازوكاري مناسب برا

 (019: 5931پور،  يتق). رود شمار مي هاي شهروندان به و آزادي

در واقع اجراي عدالت در مدت معقول از وجوه اساسي دادرسي 

ترين شروط يك نظام قضائي مؤثر  كيفري و يكي از ضروري

اين اصل براي . است كه در جوامع مورد وفاق عمومي است

كننده دارد، زيرا تأخيرهاي  تعيين تضمين دادرسي عادالنه نقشي

ناروا ممكن است سبب از دست دادن ادله يا ضعف حافظه و 

عالوه سرعت محاكمه فرسايش عاطفي  به. شودفراموشي شهود 

رساند، اهميت اين  در اثر دادرسي كيفري به حداقل ميمتهم را 

ويژه در مواردي كه متهم قبل و حين محاكمه در  حق به

المللي  مستندات بين. شود برد دو چندان مي ميبازداشت به سر 

 9و  5است، بند  کردهمطرح  ها تحقيقسرعت را جهت تسريع 

. كند كنوانسيون اروپايي حقوق بشر بر اين امر تأكيد مي 1 مادة

قانون آيين دادرسي كيفري به مثابه  9 ةاين موضوع در ماد

رس را ز بازپين 539 ةقانون سابق مطرح شده و همچنين در ماد

نظر قرار  ساعت از زمان تحت 00تا حداكثر ظرف  کردهمكلف 

 . کندمبادرت به تحقيق  يگرفتن متهم توسط ضابطان دادگستر

 بودن دادرسي علني -5-0-9

اي گشودن دادگاه و فرايندهاي بودن دادرسي به معن علني

شود محاكمه يا دادگاه  روي مردم است، وقتي گفته مي ي بهقضائ

مقصود اين است كه استماع دعاوي در معرض علني است، 

اي كه فرايند رسيدگي و استماع  گونه مالحظه عموم است، به

ويژه از طريق مطبوعات و  موم، بهدعاوي در دادگاه براي ع

سخن ديگر حق يا اصل  به. ها، قابل مالحظه خواهد بود رسانه

مدني و  هاي هرسيدگي علني به اين معني است كه همة محاكم

طور شفاهي و علني اداره و هدايت  ري، بايد در اصل بهكيف

 (959: 5930، يفضائل). شوند

المللي مورد توجه خاصي قرار  علني بودن دادرسي در اسناد بين

المللي حقوق  ميثاق بين 50 ةگرفته است، ازجمله در بند يك ماد

كنوانسيون اروپايي حقوق بشر  1 ةمدني و سياسي، بند يك ماد

 کردهكنوانسيون آمريكايي حقوق بشر به آن اشاره  3 ةو ماد

قانون اساسي و در  511در قوانين داخلي نيز در اصل . است

شايان . قانون آيين دادرسي كيفري بيان شده است 910 ةماد

قانون آيين دادرسي كيفري در  90 ةموجب ماد است كه، به ذکر

. باشد مقدماتي اصل بر غيرعلني بودن مي هاي مرحلة تحقيق

، تسريع در روند يمقدمات هاي هدف از محرمانه بودن تحقيق

از امحاء يا اخفاء داليل، حفظ  ي، جمع ادله، جلوگيريرسيدگ

و مطلعين  ي، شهود، متهم، شاكياستقالل و تأمين امنيت قاض

در گذشته هدف . شودها  آن يحفظ آبرو سببهمچنين  ، وشود

منظور  نگاه داشتن متهم بهاطالع  ي، بها از محرمانه بودن تحقيق

او در وقت مناسب بود كه امروزه با هدف كشف  يگير غافل

الزم به متهم سازگار نيست،  يحقوق دفاع يحقيقت و اعطا

در حال حاضر،  يمقدمات هاي هدف از محرمانه بودن تحقيق

 .از انتشار خبر اتهام متهم است يرعايت اصل برائت و جلوگير

 (505: 5991، يخالق)

هاي دادرسي عادالنه ناظر بر قانون آئين دادرسي  جلوه -0

 در زمينة حقوق فردي 5990كيفري مصوب 

گذاران جنايي براي تضمين حقوق متهمان در فرايند  سياست

هاي  حقوق و  كيفري، شناسايي و رعايت برخي از مصداق

هاي دادرسي عادالنه معرفي  هاي فردي را به مثابة جلوه آزادي

حقوق كه بيشتر ناظر به متهمان است تا ساختار اين . كنند مي

شكل . اند ي به دو شكل مورد شناسايي قرار گرفتهئقانوني و قضا

نخست ناظر به حقوق متهمان در زمينة داشتن امنيت در فرايند 

كيفري است و شكل دوم مربوط به حقوق دفاعي متهم 

 .شود محسوب مي

 حقوق متهم مبني بر داشتن امنيت در فرايند كيفري  -0-5

 منع شكنجه -0-5-5

ر امور اقرار بزهكاران از گذشته تا امروز يكي از داليل اثبات د

هاي گوناگون دادرسي  رو، در نظام ايناز. آيد كيفري به شمار مي

كيفري رويكرد متفاوتي نسبت به چگونگي گرفتن اقرار از 

اي كه، در نظام دادرسي  گونه است؛ به متهمان وجود داشته

كيفري تفتيشي، اعمال زور و شكنجه بر متهمان براي گرفتن 

 (5/09: 5901، يآشور). اقرار قانوني است
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در تعريف شكنجه  5930كنوانسيون منع شكنجه در سال 

شود كه درد يا  يم گفته يشكنجه به هر عمل»: گويد يم

شخص به همراه آورد، خاصه به  يبرا ييا روح يجسم يها رنج

گرفته شود  ييقصد اينكه از اين شخص يا شخص ثالث اقرارها

يا شخص ثالث مرتكب شده يا مظنون به  ييا به اتهام عمل

 حقوق بشر ةاعالمي 1 ةدر ماد« .شودارتكاب جرم است، متنبه 

. ظالمانه اشاره كرد يها نيز به منع شكنجه و مجازات 5903

: نيز آمده است كه يالملل ميثاق بين 0 ةهمچنين در ماد

ها و  توان مورد آزار و شكنجه يا مجازات يكس را نم هيچ»

و تحقيرآميز قرار داد، بلكه گرفتن  يظالمانه، غيرانسان يرفتارها

از شخص بدون رضايت آزادانه از  يو علم يپزشك يها آزمايش

حقوق  ييبر آن ماده سه كنوانسيون اروپا عالوه. «او ممنوع است

منشور  1 ةحقوق بشر و ماد ييبشر، ماده دو كنوانسيون آمريكا

ها به اين موضوع اشاره داشته و  حقوق بشر و ملت ييآفريقا

 (501: 5933نيا،  يشفيع). است کردهحرمت آن را مطرح 

و هشتم  يايران در اصل س ياسالم يجمهور يقانون اساس

گرفتن اقرار و كسب اطالع را ممنوع  يهرگونه شكنجه برا

قانون آئين دادرسي كيفري در اين  11 ةاعالم داشته است و ماد

ها اجبار يا اكراه متهم، استفاده  در بازجويي»: دارد يرابطه بيان م

كننده و  تلقيني يا اغفال هاي سؤالاز كلمات موهن، طرح 

ر خارج از موضوع ممنوع است و اظهارات متهم د هاي سؤال

و همچنين اظهاراتي كه ناشي از  هايي پاسخ به چنين سؤال

 519 ةدرهمين رابطه، ماد« .اجبار يا اكراه است، معتبر نيست

: كند يچنين مقرر م 5990قانون مجازات اسالمي مصوب 

اقراري كه تحت اكراه، اجبار، شكنجه و يا اذيت و آزار روحي »

ادگاه مكلف يا جسمي اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است د

 «.کنداست از متهم تحقيق مجدد 

 519 ةقابل ذكر اين است كه شكنجه روحي كه در ماد ةنكت

قانون مجازات به آن اشاره شده در قانون سابق وجود نداشت 

 ةشود و ضمانت اجراي آن در ماد يكه يك نوآوري محسوب م

بيان شده كه در چارچوب حمايت  يفريک ين دادرسيقانون آئ 0

هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي  نون احترام به آزاديقا»از 

شايان ذكر است كه ممنوعيت . بيان شده است« 5939مصوب 

. ها حق سكوت است شكنجه مبادي متعددي دارد، ازجملة آن

تواند در فرايند كيفري نسبت به  زيرا، بر پاية آن هر متهمي مي

در اين حق . ها و جريان محاكم سكوت اختيار كند پرسش

قوانين گذشته جايگاهي نداشت تا اينكه خوشبختانه در مواد 

ين دادرسي كيفري با صراحت به اين ئقانون آ 590و  591

تواند گامي بلند در احقاق حقوق  موضوع اشاره كرده كه مي

ين دادرسي كيفري باشد، كه در ئقانون آ کردنمتهم و استاندارد 

 . تنيز ضمانت اجراي آن ذكر شده اس 591مادة 

 حق ارتباط با خانواده -0-5-0

حقوق  يكه مانع نقض معيارها هايي عوامل و تضمين از ييك

 يبا دنيا يحق ارتباط متهم محروم از آزاد شود يم يبشر

بايست تنها مانع و  يم يدرواقع محروميت از آزاد. بيرون است

كه  يا وآمد مظنون به اندازه از حق رفت يبخش ةمحدودكنند

قانون آئين دادرسي . ت و منع را حاصل كند، باشداهداف بازداش

تحت نظر قرار : نام برده است يكيفري از دو نوع سلب آزاد

 .گرفتن و بازداشت

و مكان  يمتهم اين حق را دارند كه از موضوع دستگير ةخانواد

 ةمجموع 51بند نخست اصل . دبيا يبازداشت متهم آگاه

قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانيان و بند  99 ةاصول، قاعد

طبق . اند به اين حق اشاره كرده ياعالميه ناپديدشدگ 51 ةماد 0

والدين، همسر، فرزندان، »قانون آئين دادرسي كيفري  09 ةماد

مراجع )توانند از طريق مراجع مزبور  يم« و برادر خواهر

به  يگوي پاسخ. داز تحت نظر بودن متهم اطالع ياب( يانتظام

كه با   يبستگان درخصوص علت تحت نظر گرفتن تا حد

افراد تحت نظر منافات نداشته  يو خانوادگ يحيثيت اجتماع

 .است يباشد ضرور

قانون آئين  11 ةهمچنين شخص تحت نظر به استناد ماد

ممكن افراد  ةتلفن يا هر وسيل ةوسيل تواند به يدادرسي كيفري م

خود را از موضوع تحت نظر بودن آگاه كند و خانواده و آشنايان 

عمل  ضابطان نيز مكلفند مساعدت الزم را در اين خصوص به

تشخيص دهند كه  ها آورند، مگر آنكه با ضرورت تحقيق
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شخص موردنظر نبايد از اين حق استفاده كند، در اين صورت 

 يئبه اطالع مقام قضا يبايد مراتب را جهت اخذ دستور مقتض

 (11: 5999، يرزاجانيم). برساند

 حفظ حرمت حريم خصوصي -0-5-9

بودن  هاي حقوق بشر، بزهكاران پيش از مجرم بر پاية آموزه

هاي فرايند كيفري با  اند كه بايد در همة مرحله موجوداتي انساني

زيرا، ارتكاب جرم تنها آنان . ها رفتار شود آنان مانند ساير انسان

شده در قانون  ينيب هاي پيش پاسخرا سزاوار تحمل كيفر و ديگر 

آميز و  رو، نبايد نسبت به آنان رفتارهايي توهين ازاين. كند مي

 .ناانساني روا داشت

حقوق  يالملل ، ميثاق بين50 ةحقوق بشر در ماد  يجهان ةاعالمي

 ةحقوق بشر در ماد ياسالم ةو اعالمي 50 ةدر ماد يو سياس يمدن

در . اند افراد را ممنوع اعالم كرده يتجاوز به حريم خصوص 53

 590توان گفت، در مواد  يجديد نيز م يكيفر يقانون آئين دادرس

 ةاول درخصوص تفتيش و تحقيق از اماكن و ماد ةكه ماد 510و 

باشد كه  يمربوط به متهم م يپستهاي  همرسول ةدوم دربار

در صورت  يگذار آن را از جهت حفظ حرمت حريم خصوص قانون

همچنين در مورد كنترل . مطرح كرده است يوجود ظن قو

هم موارد  افراد را تنها در يك مورد آن يمخابرات هاي ارتباط

 .كشور مجاز دانسته است يو خارج يمربوط به امنيت داخل

 رويكرد حداقلي به بازداشت -0-5-0

ي در ئقرار بازداشت موقت متهم شديدترين تصميم مقام قضا

بر پاية آن، آزادي متهمان تا . رود شمار مي كيفري بهفرايند 

اين قرار . شود هنگام تصميم نهايي در زمينة بزهكاري سلب مي

با وجود فوايدي مانند جلوگيري از فرار متهم و تباني او با 

همكاران خود در ارتكاب جرم با ايرادهاي مهمي مانند پرهزينه 

روند زندگي متهم و زا بودن، ايجاد اختالل در  بودن، جرم

 .رو است به خانوادة او رو

است و به بازداشت  ياصل بر آزاد يالملل در اسناد و منابع بين

شود كه  ينگريسته م يضرور يموقت به ديد يك امر بد و گاه

ممكن  يزمان ةترين دور كوتاه يعنوان آخرين چاره و برا بايد به

 زمينهدر اين ( 10: 5999، يرزاجانيم). مورداستفاده قرار گيرد

كس  هيچ»: دارد يحقوق بشر مقرر م يجهان ةاعالمي 9 ةماد

 9 ةو بند يك ماد« نبايد خودسرانه توقيف، حبس و يا تبعيد شود

دارد كه  ينيز اظهار م يو سياس يحقوق مدن يالملل ميثاق بين

كس را  دارد، هيچ يو امنيت شخص يهركس حق آزاد»

كس  ، از هيچکردتوان خودسرانه دستگير يا بازداشت  ينم

و براساس آئين  داليلمگر به  کرد يتوان سلب آزاد ينم

 11 ةقسمت د بند الف ماد. «مقرر در حكم قانون يادرسد

و بازداشت  ينيز دستگير يالملل بين ياساسنامه دادگاه كيفر

آنان را محكوم  ياشخاص و سلب آزاد ةجهت و خودسرانبال

 يدستگير»حقوق بشر نيز  ياسالم ةاعالمي 01 ةماد. سازد يم

را جزء به  يو يا تبعيد هيچ انسان ييا محدودساختن آزاد

حقوق  يمنشور آفريقاي 1 ةماد. «داند يشرع جايز نم يمقتضا

و امنيت به محكوميت  يها نيز پس از ذكر حق آزاد بشر و ملت

حمايت  ياروپايكنوانسيون . پردازد يتوقيف يا حبس خودسرانه م

در اين . خود به اين موضوع پرداخته است 1 ةاز حقوق، در ماد

شود كه بند ج  يگانه بازداشت اشاره م ماده ابتدا به موارد شش

 يبازداشت پيش از محاكمه يا همان توقيف احتياط ةآن دربار

علل بازداشت  با عنايت به اشاره صريح مقنن به داليل و. است

دارد نه  يحصر ةق مورداشاره جنبموقت بايد گفت كه ِش

اسناد  ةگونه كه مشاهده شده است در هم همان. يتمثيل

 ياستثنائ ياست و بازداشت موقت امر يمورداشاره اصل بر آزاد

همين دليل همواره پيش از پرداختن به مبحث  شود، به يم يتلق

مفهوم . شوند يامنيت را متذكر م يبازداشت ابتدا حق آزاد

خورد مفهوم  يكه در اين مواد به چشم م يمشترك ديگر

خودسرانه است، منظور از خودسرانه نبودن آن است كه صدور 

و مقامات  يئدر اختيار مقام قضا فقطقرار بازداشت موقت 

حقوق بشر در  يهمچنين شورا. باشد يدستگاه كيفر

مفهوم خودسرانه مقرر داشته  يساز جهت روشن يا قطعنامه

از يك  يناش يكه محروميت از آزاد يدرصورت»: است كه

براساس قانون  يمل يئمقام قضا يازسو ياتخاذ يتصميم قطع

پذيرفته شده مربوط باشد خودسرانه  يالملل و موازين بين يداخل
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عبارت ديگر آنچه از مفهوم مخالف اين  ، به«شود يمحسوب نم

كه بازداشت  يشود اين است كه درصورت يتعبير برداشت م

 يالملل اما مخالف موازين بين يق با موازين داخلمذكور منطب

. شده و نامشروع است يباشد همچنان خودسرانه تلق

 ياز كشورها ياين نگاه بسيار ةدر ساي (00: 5939منش،  ياله)

. اند کردهحركت  يحذف بازداشت موقت اجبار يسو هجهان ب

 يعلت مغايرت بازداشت اجبار اروپا به يعضو شورا يكشورها

 ةكميت 5911 ةمتهمان با روح كنوانسيون و با توجه به قطعنام

بازداشت موقت  يتدريج در راه الغا هاروپا ب يوزيران شورا

، بر يبر لغو بازداشت موقت اجبار عالوه. اند گام برداشته ياجبار

شده  بازداشت يافزوده و برا ينيز قيود يبازداشت موقت اختيار

ليكن در مورد قيود بايد گفت . است شدهمقرر  يحقوق

است كه در بند « مدت معقول» شدهكه ذكر  ين قيديتر ياصل

 9 ةماد 9پنجم كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و بند  ةسه ماد

. بدان اشاره شده است يو سياس يحقوق مدن يالملل ميثاق بين

رود  يمهلت معقول به شمار م ياين كه چه مهلت ةتعيين ضابط

 قضيةتا  يا تواند از قضيه ياست و اين مهلت م يلامر مشك

 .ديگر فرق كند

ين دادرسي كيفري در مقايسه با قانون سابق، ئرويكرد قانون آ

بر محدودكردن هر چه بيشتر موارد صدور قرار بازداشت  يمبتن

كرده  يموقت قرار گرفت، كه به چند طريق اين امر را پيگير

 .كه در اين قسمت به آن مي پردازيم

   يحذف قرار بازداشت موقت اجبار -0-5-0-5

در پنج بند به  5935سابق مصوب  يقانون آئين دادرس 91 ةماد

ملزم به  يها قاض پرداخته كه درصورت وقوع آن يذكر جرائم

با استناد به صدر  ياگرچه برخ. صدور قرار بازداشت موقت است

داند  يم يهمين قانون را الزام 90 ةود ماديماده كه رعايت ق

 يكيفر ياز نظام دادرس يعماًل بازداشت موقت اجبار :معتقدند

رسد در باب الزام يا  ينظر م ليكن به. است شدهايران حذف 

نظر وجود داشته باشد و  در صدور اين قرار اختالف ياختيار قاض

متعدد  يآرا. است يئترازو به نفع الزام مقام قضا ةكف يا تا اندازه

زراعت و ). گذارند يمختلف نيز بر اين امر صحه م يها دادگاه

 (501: 5939همکاران، 

طور  ها به گونه بازداشت جديد اين يكيفر يدر قانون آئين دادرس

 ياز بازداشت موقت اجبار ياست و هيچ مورد شدهحذف  يكل

قانون آئين دادرسي كيفري صدور قرار  090 ةماد. نيامده است

بازداشت موقت را جز در چند مورد جايز ندانسته و با عنايت به 

رسد طبق اين قانون به  ينظر م آن به يبعد ةاين ماده و ماد

. اختيار تام جهت صدور اين قرار داده شده است يئمقام قضا

 (11: 5999، يرزاجانيم)

 قوانين خاص  يحذف قرار بازدشت موقت اجبار -0-5-0-0

وجود دارد كه مقنن  يكشورمان موارد خاص يئدر نظام قضا

بر ضرورت بازداشت  يحسب نوع جرم يا وضعيت خاص ديگر

قانون آئين  91 ةماد ـبند ه. است کردهموقت متهم تأكيد 

 ةسابق صدور قرار بازداشت موقت در كلي يكيفر يدادرس

ها بازداشت موقت  كه به موجب قوانين خاص در آن يجرائم

ها را  دانسته و اعتبار آن يبود را الزام شده يبين پيش يالزام

توان به ذيل  اين قوانين خاص مي ةبرقرار دانسته است ازجمل

 :اشاره كرد

 يو داروي يقانون مربوط به امور پزشك 53 ةسه ماد ةتبصر( 5

 .(از متهم يتقلب يكشف دارو) 5900مصوب 

 ةبه ماد يالحاق 5900مصوب سال  يبند ج تبصره اصالح( 0

كه به اتهام جرح  يدر مورد كسان) يقانون مجازات عموم 509

در دو ( ديگر مورد تعقيب قرار گيرند ةبا چاقو يا هر نوع وسيل

 يقانون يادشده بازداشت متهم تا صدور حكم دادگاه بدو

 .است ياجبار

ه قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشاء س ةچهار ماد ةتبصر( 9

مجمع تشخيص مصلحت  5910مصوب  ياختالس وكالهبردار

الزام  ينظام طبق اين تبصره صدور قرار بازداشت موقت به قاض

 .شده است

تشديد مجازات مرتكبين جرائم مواد  ياليحه قانون 50 ةماد

ايران در  ياسالم يانقالب جمهور يشورا 5919مخدر مصوب 
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. است يالزام يمدت ياين دو مورد اخير بازداشت موقت تنها برا

 (31: 5939منش،  ياله)

موارد بازداشت موقت  ةشود توسع يگونه كه مالحظه م همان

 يجناي يها كشور مغاير سياست يائبازداشت موقت در نظام قض

ساير  يئقضا يها و نظام يالملل ، بينيا موجود در اسناد منطقه

رو با هدف رفع اين تعارض و انطباق بيشتر با  ايناز. كشورهاست

قانون آئين دادرسي كيفري  090 ةماد ةتبصر يالملل موازين بين

، موضوع قوانين يموارد بازداشت موقت الزام»دارد،  يمقرر م

مسلح از تاريخ  يروهاين ناظر بر جرائم نيخاص، به جز قوان

 .«است يملغاالجرا شدن اين قانون  الزم

 تأمين يرفع ابهامات و معضالت ديگر قرارها -0-5-0-9

شده   قانون جديد اشاره 050 ةگانه تأمين در ماد ده يها قرار

تجديد موارد صدور قرار بازداشت موقت  يها كي از راهي. است

و  ها كه توسط قانون جديد اتخاذ شده است حل تعارض

مثال درخصوص  يبرا. تأمين است يمعضالت ديگر قرارها

انديشيده  يحل عدم التزام متهم به قول شرف راه يضمانت اجرا

قائل به صدور قرار بازداشت موقت  يا رو عده نشده بود، ازهمين

قانون جديد با وقوف بر اين . درصورت عدم التزام متهم هستند

چنانچه متهم از »: است کردهمقرر  050 ةماد ةمعضل در تبصر

، به قرار وجه کندبا قول شرف استنكاف  قرار التزام به حضور

 ةاست كه سكوت قانون در ارائ ناگفته پيدا. «التزام خواهد شد

صدور قرار بازداشت رهنمون  يسو را به يئحل مقام قضا راه

مبهم ديگر درخصوص قرار اخذ كفيل بود، آيا  ةنكت. ساخت يم

اگر الكفاله مجاز است؟  اخذ كفيل با وجه يجا وثيقه به يقبول

كفيل  يقائل به عدم جواز باشيم به صرف عجز متهم از معرف

قانون جديد به اين ابهام نيز  001 ةماد. بازداشت خواهد شد يو

كه متهم بخواهد  يدرصورت»پايان داده است براساس اين ماده 

كفيل وثيقه بسپارد بازپرس مكلف به قبول آن و  يمعرف يبه جا

ين ئقانون آ يها ز نوآورياين مورد يكي ا« تبديل قرار است

به  يئقضا هاي دادرسي كيفري جديد است كه از توسل مقام

 . آورد يعمل م صدور قرار بازداشت موقت ممانعت به

 جديد يتدوين قرارها -0-5-0-0

بر  كنندگان قانون آئين دادرسي كيفري جديد عالوه تدوين

سابق، پنج  يكيفر يقانون دادرس 590 ةمندرج در ماد يقرارها

 يئدر نظام قضا يكه برخ اند کردهنوع قرار ديگر نيز اضافه 

در اين نظام  يقانون ةنيز فاقد پيشين يكشور سابقه داشته و برخ

تواند جايگزين قرار بازداشت موقت  ياين موارد جديد م. هستند

به جز التزام )الخصوص آنكه نسبت به ديگر قرارها  ي، علشوند

اين قرارها . تر هستند خفيف( واخذ كفيل به حضور با قول شرف

 : ند ازا عبارت

 0كه پيش از اين در بند  يئقضا ةقرار عدم خروج از حوز  (5

بدان اشاره  5091مصوب  يكيفر ين دادرسيقانون آئ 509 ةماد

 .رفته بود

اين  ييا انتظام يئبه مراجع قضا ينوبت يقرار التزام به معرف  (0

 . ايران سابقه نداشته است يادرسبوده و در نظام د يقرار ابتكار

ديگر به  يقانون جديد به يك قرار ابتكار 050 ةبند ج ماد  (9

اشاره كرده  ييا كشور ينام التزام به حضور مستخدمان رسم

 يبودن و مراحل ادار يرسد قيد رسم ينظر م هرچند به. است

 .شود يم يدادرس ةقبول تعهد توسط ارگان مربوط موجب اطال

ديگر ممنوعيت خروج از منزل يا محل اقامت از  قرار نوين( 0

ز ين مورد نياست كه ا يطريق نظارت با تجهيزات الكترونيك

 .سابقه نداشته است

 حقوق دفاعي متهم در فرايند كيفري -0-0

 حق تفهيم اتهام -0-0-5

تفهيم اتهام ازجمله حقوق اساسي بزهكاران در فرايند كيفري 

حق، چرايي محدودكردن آزادي بر پاية اين . آيد شمار مي به

ايند كيفري شهروندان، انتساب جرم به آنان و حضور آنان در فر

رو، با توجه به اينكه اصل بر برائت  ازاين. شود تبيين مي

كردن آنان از يكسو بايد بر داليل موجه  شهروندان است، متهم

مبتني باشد و ازسوي ديگر شهروندان همواره بايد حق دسترسي 

ات مربوط به اين امر را داشته باشند تا از اين رهگذر به اطالع

آوري و ارائه  بتوانند داليل مناسب را براي دفاع از خود جمع

بيان ديگر، هرگاه متهمان از نوع اتهام و داليل آن  به. كنند
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توانند به درستي يا در وقت مناسب به دفاع از  ناآگاه باشند، نمي

: 5930، يجانك يمحمود) .خويش در فرايند كيفري بپردازند

است در اكثر  شدهاهميت موضوع تفهيم اتهام سبب  (5/550

اغلب كشورها  يحقوق بشر و قوانين اساس يها اسناد و اعالميه

محاكمه  ياز عناصر اساس ياسناد حقوق بشر يك. انعكاس بيابد

نوع و علت  يو تفصيل يمنصفانه و عادالنه را تفهيم اتهام فور

ميثاق  9 ةبند دوم ماد. دانند ياتهام به زبان قابل فهم م

هركس »: مقرر كرده است يو سياس يحقوق مدن يالملل بين

علل آن  داليلشود بايد در موقع دستگير شدن از  يدستگير م

ر بر هرگونه اتهامي ئدا يا مطلع شود و در اسرع وقت اخطاريه

قسمت الف بند دوم . «ت داردشود درياف يكه به او نسبت داده م

هركس متهم به ارتكاب »: دارد يهمين قانون اشعار م50 ةماد

كه بفهمد از  يشود در اسرع وقت و به تفضيل به زبان يجرم

. «شود مطلع شود يكه به او نسبت داده م ينوع و علل اتهام

اطالع از ماهيت و سبب اتهام يكي از حقوق بنيادين متهم است 

المللي  شناسايي جهاني قرار گرفته و در اسناد بينكه مورد 

 .حقوق بشر بازگو شده است

و دوم  يبايد به اصل س يپيش از هر قانون يدر حقوق داخل

اشاره كرد كه در اين خصوص مقرر داشته است  يقانون اساس

د با ذكر داليل يدرصورت بازداشت موضوع اتهام با»: كه

 يدر قانون آيين دادرس .«شودبالفاصله به متهم ابالغ و تفهيم 

است و در  کردهبه اين امر توجه  509 ةسابق در ماد يكيفر

به اين  591و  1قانون آئين دادرسي كيفري جديد نيز مادة 

 .موضوع مهم اشاره دارد

 ترافعي بودن دادرسي كيفري -0-0-0

ديدگان و دادستان از بارزترين  ها ميان متهمان، بزه برابري سالح

بر پاية اين اصل، متهمان . رود شمار مي دفاعي متهمان بهحقوق 

مند  هاي دعواي كيفري بهره بايد از حقوق برابر با ديگر طرف

تواند در هر مرحله از فرايند  بر پاية اين حق، متهم مي. باشند

كيفري از گواهان و مطلعان پرسش كرده و اظهارات آنان را 

دادرسي كيفري سابق ين ئاين موضوع در قانون آ. کندبررسي 

قانون آيين دادرسي  919وجود داشت و در مادة  593در مادة 

 .كيفري به صراحت بدان اشاره شده است

 حق اعتراض به آراء و تصميم هاي قضايي -0-0-9

اي بودن  ي و چندمرحلهئهاي قضا حق اعتراض به آراء و تصميم

. آيد شمار مي هاي دادرسي عادالنه به دادرسي كيفري از تضمين

هاي  توانند به آراء و تصميم زيرا بر پاية اين حق، متهمان مي

ها اعتراض كرده و ضمن آن فرصت جديدي را براي  دادگاه

اين حق . داليل و مدارك و دفاعيات خويش به دست آورند ةارائ

. كند نقش مؤثري در جلوگيري از استبداد دادرسان ايفا مي

از  ييك يئاحكام جزا تجديدنظر در (0/905: 5909، يآخوند)

گناه و آثار  ياز تحميل مجازات به متهمان ب يپيشگير يها راه

 يحت. عادالنه است يدادرس يها از مؤلفه يبار آن و نيز يك زيان

دادگاه محرز  يطرف يكه صالحيت، استقالل و ب يدر شرايط

مربوط به يك محاكمه منصفانه  ياست و ديگر تدابير و معيارها

 ينظر در احكام را نف توان ضرورت تجديد ينيز رعايت شده نم

دادگاه هميشه ممكن است  ييا قانون يئ، چرا كه اشتباه قضاکرد

 يتوجيه چنين ضرورت يبرا ييو همين امكان اشتباه به تنها

است كه در پرتو آن  ياست، در واقع تجديدنظر روش يكاف

مند آن  فراهم آمده و اعمال ضابطه يئآراء قضا يامكان بازبين

با . سازد يعدالت و احراز واقع را بيش از پيش ممكن م ياجرا

. است يكاماًل ضرور يانسان، تجديدنظر امر يلحاظ خطاپذير

 (10: 5930، يمنصورآباد)

 50 ةماد 1بند  ةالمللي ازجمل اين موضوع در اكثر اسناد بين

اساسنامه  35 ةميثاق حقوق مدني و سياسي، قسمت دوم ماد

 3 ةماد 0المللي، قسمت هشتم بند  دادگاه كيفري بين

منشور آفريقايي ذكر  0 ةكنوانسيون آمريكايي و بند الف ماد

حمايت از حقوق بشر درباره اين  ييكنوانسيون اروپا. شده است

 0 ةشمار پروتكل 0 ةحق با تضمين آن ساكت است، اما ماد

و به تصريح تمام از  کردهرا جبران  يكنوانسيون چنين سكوت

. ضرورت مراعات حق تجديدنظر محكومان سخن گفته است

حقوق بشر، حق مزبور در  ييمضاف بر آن از نظر دادگاه اروپا
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حقوق  ييكنوانسيون اروپا 1 ةعادالنه مندرج در ماد يحق دادرس

 . بشر نهفته است

 يسي كيفري جديد، دو روش برادر قانون آئين دادر

 .درنظر گرفته شده است يتجديدنظرخواه

  يروش عاد -0-0-0-5-5

جزء در مورد  يفريک ين دادرسيقانون آئ 000 ةبر طبق ماد

كه مستلزم پرداخت كمتر  يمئهشت و جرا ةدرج يجرائم تعزير

ساير جرائم قابل اعتراض . كامل يا ارش است ةاز يك دهم دي

قانون  011 ةموجب ماد همچنين به. هستند يخواه و فرجام

موارد قابل  يدادگاه اطفال و نوجوانان در تمام يجديد، آرا

به اعتراض نيز حسب مورد  يمرجع رسيدگ. تجديدنظر است

 .باشد يكشور م يدادگاه تجديدنظر استان يا ديوان عال

صادرشده درخصوص  يقانون جديد، آرا 003 ةبه استناد ماد

ها سلب حيات، قطع عضو، حبس  آن يكه مجازات قانون يجرائم

كه عليه  يچهار و باالتر باشد، نيز جنايت عمد ةابد يا تعزير درج

كه ميزان ديه آن ثلث ديه كامل يا بيش از آن  يتماميت جسمان

و  يصادره درخصوص جرائم سياس ياست و همچنين آرا

 .كشور است يدر ديوان عال يخواه قابل فرجام يمطبوعات

 العاده روش فوق -0-0-0-5-0

قانون آئين دادرسي كيفري، در هفت مورد  000 ةطبق ماد

دادگاه اعتراض  يبه احكام قطع يدادرس ةتوان از طريق اعاد يم

 :ند ازا كه آن هفت مورد عبارت کرد

محكوم شود و سپس  يكه به اتهام قتل شخص يكس -5

 .شودمحرز  يبودن و زنده

محكوم شوند و ارتكاب آن جرم  ياتهام ارتكاب جرمچند نفر به  -0

 .آن قائل شد يباشد كه نتوان بيش از يك مرتكب برا يا گونه به

 يگريمحکوم شود و فرد د يعلت انتساب جرم به يشخص -9

ساب همان جرم علت انت به ياز مرجع قضائ يز به موجب حکمين

که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم،  يطور محکوم شده باشد، به

 .شوداز آنان احراز  يکي يگناه يب

 .صادر شود يبه اتهام واحد، احکام متفاوت يشخص ةدربار -0

ا شهادت خالف ي يدر دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعل -1

 .حکم بوده است يواقع گواهان، مبنا

ا ظاهر يحادث و  يديجد ة، واقعيپس از صدور حکم قطع -1

ه يعل محکوٌم يگناه يارائه شود که موجب اثبات ب يديجد ةا ادلي

 .باشد ير ويا عدم تقصي

ش از يا مجازات موردحکم بيجرم نباشد و  يعمل ارتکاب -0

 .باشد يمجازات مقرر قانون

قانون آئين دادرسي كيفري  000 ةو مورد آخر اينكه در ماد -3

 ياست كه رئيس قوه قضائيه رأ يبه آن اشاره شده درصورت

 را خالف شرع بّين تشخيص دهد يصادره از مراجع قضائ يقطع

کشور ارسال  يوان عالي، پرونده را به ديدادرس ةز اعاديبا تجو

ن امر يا يه برايقضائ ةس قويخاص که توسط رئ يتا در شعب

 .کندصادر  يقطع يو رأ يدگيابد رسي يص ميتخص

 كمكمندي از  حق بهره -0-0-0

 مندي از وكيل حق بهره -0-0-0-5

المللي ناظر به  حق داشتن وكيل امروزه در بسياري از اسناد بين

بر پاية اين حق، . بيني شده است ين دادرسي كيفري پيشئآ

هاي فرايند كيفري از حضور و  توانند در همة مرحله متهمان مي

 دليل تخصص سان، وكيل به بدين. مند شوند مشاورة وكيل بهره

تواند به متهمان در دفاع از خويش به  در مسائل حقوقي مي

 (51: 5931  نيازپور،). اي مطلوب كمك كند گونه

ميثاق حقوق مدني و  50 ةماد 9اين حق در قسمت د بند 

تصريح  ييكنوانسيون اروپا 1 ةماد 9سياسي و قسمت سوم بند 

اينكه حق دفاع متهم از  يبرا (091: 5930، يفضائل). شده است

بتواند ضمن حضور در  ياست كه و يخويش، معنا يابد ضرور

دادگاه به دفاع از خويش بپردازد، بنابراين ابتدا اين حق متهم 

 ياست كه شخصًا از خود دفاع كند و يا به كمك وكيل انتخاب

كه نسبت  ييكشورها يامروزه حت. ل شودئخود به اين مهم نا

 يمقدماتهاي  وكيل مدافع در مرحله تحقيق به مداخله گسترده

ها، پذيرا  را در دادگاه يبين نيستند، ضرورت دخالت و خوش

از اصول بنيادي درباره نقش وكال بر حق افراد  5اصل . اند شده

حمايت، اثبات و  يمدافع برا از مساعدت وكيل يگير از بهره
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يد تأك يكيفر يها يمراحل رسيدگ ةدفاع از حقوق خود در كلي

حق فرد با داشتن وكيل در  ةكه دربار يمهم ةنكت. كرده است

 هاي مقاممورداشاره قرار گرفته است تكليف  يالملل اسناد بين

 1 ةماد. خود است يكردن متهم از اين حق دفاع مربوطه به آگاه

. از اصول بنيادين مربوط به نقش وكال به آن اشاره دارد

وكيل انتخاب نكند با دفاع از خود  يكه متهم برا يدرصورت

عدالت اقتضا  يكه اجرا ي، درصورتيالملل توجه به مقررات بين

 ي، حق خواهد داشت كه از معاضدت وكيل تسخيرکند

 ياجرا در تشخيص اقتضاي. مند شود صورت رايگان بهره به

و  ي، شدت مجازات احتماليتوان اهميت جرم ارتكاب يعدالت م

 .پرونده را مدنظر قرار داد يپيچيدگ

 کردهقانون مجازات اسالمي به اين حق اذعان  901 ةدر ماد

مقدماتي نيز  هاي است، همچنين اين حق براي مرحله تحقيق

كه اين حق  حالي است، در شدهقانون جديد مطرح  591 ةدر ماد

مقدماتي در قانون سابق وجود نداشت و  هاي تحقيق ةدر مرحل

 . شود نون جديد محسوب ميعطفي در قا ةنقط

 حق داشتن مترجم -0-0-0-0

يگانه مرتكب بزهكاري برخي از بزهكاران در كشوري ب

رو، ممكن است با زبان رسمي حاكم بر كشور  ايناز. شوند مي

همين دليل،  به. كننده آشنايي نداشته باشند رسيدگي

فرايند المللي براي آگاهي دقيق آنان از  كنندگان اسناد بين تدوين

كيفري و استماع دفاع آنان و غيره حق استفاده از مترجم 

المللي  ازجمله اسناد بين. اند بيني كرده رايگان را براي آنان پيش

 50 ةبند سه ماد  ند از،ا اند عبارت کردهكه به اين حق اشاره 

كنوانسيون  9 ةميثاق حقوق مدني و سياسي و بند هـ ماد

 .اروپايي حقوق بشر

به اين موضوع  913و  910ين دادرسي كيفري، در مواد قانون آئ

برطبق اين مواد، دادگاه درصورت لزوم در دو . اشاره كرده است

 ي، مدعيهريك از افراد ذينفع در پرونده اعم از شاك يمورد برا

تعيين خواهد  اطمينان، متهم و شاهد مترجم مورد يخصوص

 ياول آنكه افراد يادشده قادر به سخن گفتن به زبان فارس. كرد

در اين دو . نباشند و دوم آنكه افراد ذكرشده قادر به تكلم نباشند

ي دادگاه، نوشتن باشند منش ييتوانا يمورد اگر اين افراد دارا

 يصورت كتب ها نيز به نويسد و آن يها م آن يرا برا ها سؤال

 (901: 5930، يفضائل). هندد يپاسخ م

 گيري نتيجه

توان به دو گروه  يرا م يعادالنه در اسناد فرامل  ياصول دادرس

حقوق بشر و ميثاق  يجهان ةمانند اعالمي يالملل اسناد بين

مانند  يا و نيز اسناد منطقه يو سياس يحقوق مدن يالملل بين

حقوق بشر  ييحقوق بشر، كنوانسيون آفريقا ييكنوانسيون اروپا

 .حقوق بشر تقسيم كرد ياسالم ةها و اعالمي و ملت

چون  يپيش از محاكمه، حقوق ةحقوق متهم در مرحل ةدر زمين

، اعالم حق استفاده از وكيل، يحق اطالع از علل دستگير

 ياز حقوق ارتباط ياعالم حق سكوت، حق داشتن مترجم و برخ

در  يالملل و با توجه به اسناد بين يبا الهام از حقوق اسالم

خصوص در  به يكيفر يمجموع، قانون آئين دادرس

و در مورد بازداشت  کند  يم يبه متهم تأكيد زياد يبخش يآگاه

نسبت به قبل داشته  يموقت نيز قانون جديد تغييرات محسوس

ازجمله اينكه درصدد تحديد هرچه بيشتر بازداشت موقت متهم 

ازجمله  ياقدامات زمينهگذاشته و در اين  يآزاد بوده و اصل را بر

 ي، لغو موارد بازداشت موقت اجباريحذف بازداشت موقت اجبار

 يموضوع قوانين خاص، رفع ابهام ساير قرارها و تأسيس قرارها

 .را انديشيده است يجديد و ابتكار

جلو در  ترين گام روبه مهم  نيز يمقدمات هاي در مرحله تحقيق

ترين حد ممكن  وكيل بوده كه در قوانين سابق كمنقش و حدود 

بر آن سرعت در امر تحقيق نيز تأكيد بسيار  را داشته و عالوه

 . شده است

از  يدر اين مرحله همچنين به حق سكوت متهم، جلوگير

 يو روان يو چه از نظر روح يهرگونه شكنجه چه از نظر جسم

و همچنين حق درخواست جبران خسارت و به تبع آن منبع 

سابقه  يشده كه در قوانين قبل تأمين اعتبارات آن نيز اشاره

ترين قواعد آن  محاكمه، كه مهم ةباالخره در مرحل. نداشت

دادگاه، استقالل  يدار و عدم جانب يطرف يرعايت اصل برائت، ب

 ةبودن احكام، اقام، مستنديئ  قضا هاي مقام يو عدم دستورپذير
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كه از نظر  يبودن دادرس ي، علنيطرفين رسيدگ يدليل ازسو

داشته، همچنين حق حضور در  يهم اهميت بيشتر يالملل بين

از وكيل،  يدادگاه، حق داشتن مترجم، برخوردار هاي هجلس

... و گواهان، رعايت مهلت معقول و  يمتهم با شاك ييرويارو

مرحله است و در قانون آئين  كه از ديگر حقوق متهم در اين

و  يدر پايان تجديدنظرخواه. است شدهمطرح  يكيفر يدادرس

 ينيز از حقوق اساس  ام بازداشتيدرخواست جبران خسارت ا

متهم در اين مرحله است كه در قانون جديد نيز به آن تأكيد 

 .شده است

در  5990مصوب  يكيفر يدر نهايت اينكه قانون آئين دادرس

با اسناد  ييسو و هم يلحاظ هماهنگ به يمقابله با قوانين قبل

هاي  داشته و نوآوري يزياد يها پيشرفت يا و منطقه يالملل بين

ويژه در بحث حقوق متهم كه گام  متعددي را در بر دارد، به

برداشته و همچنين تغيير كامل مواضع قانون در مورد  يمؤثر

، نسبت يمقدمات ةخصوص در مرحل از وكيل به يحق برخوردار

كاماًل مشهود است، وليكن همچنان جاي نقد  يبه قانون قبل

 .شودهايي نيز دارد كه بايد رفع  داشته و نقصان

 مالحظات اخالقي

مالحظات اخالقي مربوط به نگارش متن و نيز ارجاع به منابع 

 .گرديد  رعايت

 تقدير و تشکر

اند،  را در تهيه اين مقاله ياري رساندهاز تمام کساني که ما 

 .کمال تشکر را دارد

 سهم نويسندگان

نگارش اين مقاله بر اساس اصول نگارش مقاالت حقوقي در 

آوري منابع و نگارش توسط  تمامي مراحل تهيه پالن، جمع

 .نويسنده صورت گرفته است

 تضاد منافع

 .اين پژوهش فاقد هرگونه تضاد منافع است
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 منابع و مآخذ

  يفارس منابع. الف

، چهار جلد .ين دادرسي كيفريئآ .(5909)محمود   آخوندي، -

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميانتشارات : چاپ اول، تهران

اول،  جلد .حقوق جزاي عمومي .(5991) اردبيلي، محمدعلي -

 .ميزان: ، چاپ چهل و هشت، تهراندوم و سوم

، چاپ اول جلد .آيين دادرسي كيفري .(5995)آشوري، محمد  -

 .سمت: شانزده، تهران

قرار بازداشت موقت و  .(5939)منش، محمدرضا  الهي -

 .مجد: چاپ اول، تهران .هاي آن در حقوق ايران و فرانسه جايگزين

، اول و دومجلد  .آيين دادرسي كيفري .(5991)خالقي، علي  -

 .شهر دانش: ويک، تهران چاپ سي

قانون آيين دادرسي در  .(5939)زراعت، عباس و همکاران  -

 .هخط س: ، تهرانمچاپ پنج .نظم كنوني

تطبيقي اصل ممنوعيت  ةمطالع .(5933) نيا، محمد شفيعي -

چاپ  .الملل بشر شكنجه در سه نظام حقوقي اسالم، ايران و بين

 .پژوهشكدة مطالعات راهبردي: اول، تهران

اصول راهبردي حقوق   .(5939) حيدر و همکار عالمه، غالم -

افغانستان در پرتو اسناد كيفري در قوانين اساسي ايران و 

 .ميزان :تهران .المللي بين

دادرسي عادالنه، محاكمات  .(5990)فضائلي، مصطفي  -
 .شهر دانش: چاپ چهار، تهران .المللي كيفري بين

بشر در نظام حقوق  .(5930)گودرزي، محمدرضا و همكاران،  -

 .راه تربيت: چاپ اول، تهران .ها كيفري و زندان

حق برخورداري از وكيل » .(5939)محمدعلي و همكار بابايي،  -

هاي حقوق  آموزه ةنشري .«مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي

 .11-00: 59،كيفري

 ةمجل .«ها اصل برابري سالح» .(5931)ساقيان، محمدمهدي  -

صفحات هشتاد و دو ، پنجاه و ششحقوقي دادگستري، شماره 

 .الي صد و سه

حق تجديدنظر در فرايند » .(5930)منصورآبادي، عباس  -

 .39-50: 50، هاي حقوقي انديشه ةمجل .«دادرسي عادالنه

بازپروري بزهكاران در مقررات » .(5931)نيازپور، اميرحسين  -

 .501-503: 55، فقه و حقوق ةمجل .«ايران

حق متهمان مبني بر داشتن » .(5931)اميرحسن   نيازپور، -

 ةمجل .«اي از حقوق شهروندي وكيل در فرايند كيفري، جلوه

 .31-11: 13 حقوقي دادگستري،

حق دفاع متهم در علوم » .(5930)جانكي، فيروز  محمودي -

مجموعه مقاالت آموزشي براي ارتقاء دانش  .«جنايي

، چاپ اول، كميته اول جلد: اندركاران مبارزه با مواد مخدر دست

ي ستاد مبارزه با مواد مخدر و دفتر مقابله با مواد ئمعاضدت قضا

صفحات صد و مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهران، 

  .سلسبيل: تهرانچهارده الي صد و سي و نه، 

هاي نوين  اصل برائت كيفري در نظام» .(5939) شاملو، باقر -

مجموعه مقاالت در تجليل از استاد  .«علوم جنايي دادرسي در

صفحات دويست و شصت و مد آشوري، چاپ اول، دكتر مح

  .سمت: تهرانچهار الي دويست و هشتاد، 

اليحه آيين دادرسي كيفري در  .(5999)ميرزاجاني، عباس  -

نامه  پايان .المللي آئينه دادرسي عادالنه با نگاهي به اسناد بين

 .رشد، دانشگاه آزاد اسالمي قزوينا كارشناسي

حقوق متهم در دادرسي كيفري » .(5931)پور، عليرضا  تقي -

شناسي،  رسالة دكتري رشته حقوق كيفري و جرم .«المللي بين

 .دانشگاه شهيد بهشتي

 
 



 

 This open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 

License (CC BY-NC 4.0). 

 

 
 

 

 

Developments in Fair Trials in Light of the Criminal Procedure Code 

 Adopted in 2013 with a View to International Documents 

 

Abbas Mirzajani 1 

1. MA of Criminal Law and Criminology, Ghazvin Branch, Islamic Azad University, Ghazvin, Iran. 

 

 
 

ARTICLE INFORMATION  ABSTRACT 

Type of Article: 

Original Research 

 

Pages: 55-69 

 Fair Trial is the resolution of disputes in a legal, impartial, independent and 

observing all rights of the parties. In other words, the principles and rules of fair 

trial are fined in domestic law and international documents, including the Charter 

of Human Rights, the International Civil and Political Law Treaty, and other 

international documents. The presumption of innocence as the most fundamental 

principle, the principle of legality of crimes and punishments, the principle of 

equality of persons before the law and the principle of arms equality are among 

the most important principles of due process. Also, for the detention phase, the 

right to an interpreter, the right to be aware of the causes of arrest, the right to 

object to detention, the request for compensation resulting from false detention 

and other rights are the requirements of the proceedings at this stage. The most 

important conditions of fair trial in the preliminary investigations are the rights 

which be protected from the lawyer and the right to silence. In the trial phase, the 

lack of impartiality, independence and non-affiliation, documentation of rulings, 

equality between persons, presentation of evidence by both parties, publicity of 

the proceedings, the right to a lawyer, the right to appear in court, the right to 

question witnesses, the right to appeal and other rights should be guaranteed in 

order for a fair trial to be achieved. The Criminal Procedure Code of 2013 has 

made great progress in aligning and coordinating with international and regional 

documents in comparison with the former Criminal Procedure Code, although 

there are still flaws and gaps in it. 
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