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 چکیده

بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و 

تصمیمات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث 

رامش حقوقی شهروندان شود، که همه اینها در سایه آسایش و آتوسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می

رعایت حق دادخواهی؛ بدین  اینکه اول مهم اهتمام ورزد بر قوه قضائیه کشوری واجب است که بر دو عنصرشودحاصل می

معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه 

نی رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین مع اینکه دوم بی غرض بتواند به حقوقش دست یابدطرف و علنی، بی

گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن هر شخصی که با دالیل و قراین کافی مورد اتهام قرار می

یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.حق دفاع متهم منعبث از اصل 

عدالت و امنیت قضایی شهروندان است. شناسایی حق دفاع برای متهم از برائت، در جهت حفظ حقوق فردی و اجرای 

شود و تا ترین حقوقی است که از یک حکومت انتظار می رود. رعایت و حمایت از این حق باعث کشف حقیقت میبدیهی

قضایی به حقیقت گیرد. زیرا متهم بهتر از هر فرد و مقام و دستگاه آنجائیکه ممکن است جلوی اشتباهات قضایی را می

 نماید.امر آگاه است و دفاع آزادانه و آگاهانه وی، به نحو چشمگیری در اجرای عدالت کمک می

 واژگان کلیدی

 ـحقوق شهروندی ـتحقیقات مقدماتی حق دفاع ـبازجویی

 مقدمه

شده است.  بشری متعدد بدان توجه جدی ترین مباحث حقوق بشر است و در اسناد حقوقحقوق دفاعی متهم از مهم

یکی ازمهمترین اقدامات در دادسرا، تحقیقات مقدماتی از متهم است این اقدام قضات را به کشف واقع رهنمون می سازد 

و حقوق دفاعی متهم را مطرح می گرداند، حقوق دفاعی متهم که در متون فقهی و قوانین از اهمیت قابل توجهی 

 برخوردار است.

در جهت تحقق بخشیدن به اصول و اهداف مورد نظر برداشته نشده است. قانون  و مؤثریهای الزم در قوانین عادی گام

یافته، در مرحله برخورد ضابطین با متهم در جرایم  های عمومی و انقالب نیز که اخیرا قدرت اجراییآیین دادرسی دادگاه

و با ذکر دالیل و آن نیز بالفاصله پس  برخی حقوق دفاعی از جمله تفهیم اتهام به صورت کتبی مشهود، ضرورت رعایت

پیچیده ترین و حساس ترین مرحله دادرسی، مرحله میانی  متهم را مدّ نظر قرار داده است.« تحت نظر قرار گرفتن»از

یعنی بازجویی یا تحقیق و بازپرسی است. اینجا نقطه ای است که روانشناسی و حقوق به شدت درهم می آمیزند. برخالف 

ی که بیشتر بار حقوقی دارد، این مرحله عمدتاً بار روانی دارد. نمی توان بحث بازجویی و حقوق متهم را مراحل دیگر

بدون پیوند عمیق با جنبه های روانی مورد بحث قرار داد بلکه اساساً فلسفه حقوق متهم در مرحله بازجویی، جنبه های 

ر استرس های روانی و بیم از عواقب پرونده، فراموشی، تلقین روانشناختی دارد. متهمان در این مرحله دچار مشکالتی نظی
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، تنهایی موجب گبه همین دلیل است که متهم نباید در برابر بازپرس تنها باشد.می شوند غیرهپذیری، تناقض گویی و

های حقوقی احساس ترس، نگرانی و ناامنی برای متهم و یا موجب تلقین پذیری یا اغفال او به خاطر بی اطالعی از ترفند

می شود. متهم مانند فردی است که در یک فضای تاریک و خطرناك گام برمی دارد و همراهی فردی که این فضا را می 

شناسد و برایش تاریک و مجهول نیست از افتادن متهم به چاه و چاله یا صدمه دیدنش بر اثر برخورد با موانع جلوگیری 

از حقوق مهم متهم در کلیه مراحل دادرسی و از جمله بازجویی بر همین می کند. ضرورت حضور وکیل به عنوان یکی 

 .پایه است

 1بازجویی-1

بازجویی: بازجویی مصاحبه ای است که معموالً توسط افسران پلیس، نیروهای اطالعاتی و نظامی  همچنین مامورین 

ی متهم، شاهد یا قربانی انجام می شود. صالحیت دار قضایی )بازپرس، دادیار و...(، با هدف تحقیق و کشف حقیقت از سو

به عبارت دیگر، بازجویی روشی قضایی با رعایت حقوق دفاعی متهم و تشخیص اتهام درست از نادرست است که توسط 

 «جعفری لنگرودی»مقام قضایی یا امنیتی صورت می گیرد

 تضمینات حقوق دفاعی قبل از شروع به بازجویی9-1

امر تحقیق از متهم در فرآیند تحقیقات مقدماتی، برحسب اصول دادرسی منصفانه قبل از شروع با توجه به موقعیت ویژه 

بازجویی تضمینات دقیقی در حمایت از حقوق دفاعی متهمان در نظام های دادرسی کیفری پیش بینی شده است. قاضی 

ر جرایم مشهود، مکلف به رعایت تحقیق و یا ضابطان دادگستری به نمایندگی از سوی قاضی تحقیق و یا به مباشرت د

در این بخش تضمینات حقوق دفاعی متهمان قبل از شروع به بازجویی مورد بحث و بررسی قرار  .تضمینات مزبور هستند

 (.831::183موذن زادگان)د گیرمی 

 وجود دالیل الزم و کافی3-1

نظام های دادرسی کیفری لزوم تحقق بار اثبات ، به منظور حمایت از اصل مزبور، ، با عنایت به لزوم رعایت اصل برائت در 

الزامات مخصوص در کلیة مراحل رسیدگی مقرر شده است .از جملة این الزامات اتهام به عهده مقام تعقیب و شاکی 

خصوصی از طریق تحصیل و ارائه دالیل قانونی و مشروع و منطبق با موازین دادرسی منصفانه نزد مقامات قضایی تحقیق 

گی است .لذا امر بازجویی نیز که یکی از اقدامات حساس مرحله تحقیقات مقدماتی است، متوقف بر تحصیل و و رسید

ارائه دلیل کافی مبنی بر توجه اتهام  هرچند متنی که به صراحت ، از سوی مقام تعقیب و شاکی خصوصی است. در 

اید در صورت وجود دلیل کافی برای توجه اتهام قانون جدید ب 113حقوق کیفری ایران احضار و جلب متهم برابر ماده 

بوده و تخلف از آن وفق تبصره ذیل این ماده مستوجب محکومیت انتظامی تا درجه چهارم می باشد. بعالوه، به موجب 

در جرائمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی  "قانون مزبور،  173تبصره ماده 

 کند، علت احضار ذکر نمی شود، اما متهم می تواند برای اطالع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی اقتضاء 

قانون مزبور بر لزوم عدم درج اتهام در آگهی احضار متهم به  171درهمین ارتباط، در تبصره ذیل ماده مراجعه نماید.

تشخیص بازپرس و اقتضای حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی تاکید شده که با تغییر مفاد مقرر در تبصره 

هرگاه ابالغ احضاریه به علت معلوم  "ون ؛ این قان 811قانون سابق حاصل شده است.همچنین، طبق ماده  118ماده 

                                                           

1- 1-Interrogation 
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نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابالغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد 

های کثیراالنتشار ملی یا محلی آگهی میشود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه

 .شودتر از یکماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمینباید کم

ابالغ احضاریه توسط ماموران ابالغ، بدون استفاده از لباس رسمی و با  "این قانون ؛ 171نکته جالب آنکه، به تجویز ماده 

امکان ابالغ واگذاری ابالغ اوراق قضایی از سوی قوه قضائیه به بخش . همچنین، "ارائه کارت شناسایی انجام می شود

این قانون مقرر شده است. ترتیب مزبور، از دیگر موارد جدید قابل ذکر در قانون  171خصوصی به تجویز مقرر در ماده 

ور که مالحظه می شود به منظور جلوگیری از سلب غیر قانونی آزادی افراد و اخالل ، بنابراین، همان ط .جدید می باشد

به حق دفاع متهمان، در نظام های دادرسی کیفری و نیز دادرسی اسالم، بازجویی از متهم زمانی امکان پذیر است که 

 «1835:18غفاری و عباسی کلیمانی، »دالیل کافی مبنی بر وقوع جرم و توجه آن به وی، موجود باشد. 

 1ثبت کردن هویت متهم 4-1

به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت،  »1:دادرسی کیفری  قانون آیین :1ماده 

نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعالم میشود. مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت

به دادرسی الکترونیکی، دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع 

نظارت الزم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال مینماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل 

کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص دادگستری استان مربوط اعالم می

نظر قرار ¬نظر بودن آنان اطالع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحتر از تحتمیتوانند از طریق مراجع مزبو

به نظر میرسد .«نظر منافات نداشته باشد، ضروری استگرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت

رقانونی و نیز عدم رعایت زمان مقرر محتوای این ماده بیشتر از منظر قانون گذار مبنی بر جلوگیری از بازداشت های غی

در خصوص تحت نظر قرار گرفتن متهم می باشد چرا که به صراحت ماده و به کار بردن به محض آنکه متهم تحت نظر 

 قرار گرفت این استنباط میگردد.

 تذکر دادن به مواظبت در اظهارات-5-1

فردی که در مظان اتهام است و به عنوان متهم مورد بازجویی قرار می کند؛اهمیت بازجویی و آثار ناشی از آن ایجاب می 

گیرد، غالباً مرعوب اوضاع و احوال خاص محیطی می شود که بازجویی در آن محیط در جریان است و از این رو کنترل و 

بر زبان آورد که  تسلط دقیقی برگفتار یا بعضاً رفتار خود ندارد و ممکن است مطلبی را در آن شرایط روحی و روانی

موجبات تضرر وی را فراهم کند. از این رو قانونگذار، بازجو اعم از ضابط دادگستری یا قاضی تحقیق را مکلف کرده که به 

 .اظهارات خود باشد و از این طریق از تضییع حق وی جلوگیری شودمتهم تذکر دهد تا مواظب 

یاط و حزم و دوراندیشی عمل کند و به واسطة اظهارات نسنجیده متهم در پاسخ به پرسش های مقامات قضایی و  با احت

، موجبات گرفتاری خود  را فراهم نکند .آگاهی متهم از این نکته بسیار اساسی و مؤثر در سرنوشت قضایی او مؤثر است، 

شوند، آنچنان از  اما اشخاص به ویژه هنگامی که به عنون متهم و آن هم بار اول نزد مقامات قضایی و انتظامی حاضر می

حالت روحی و روانی غیر عادی و نگرانی مخصوص برخوردارند که قادر به درك جایگاه بازجویی و آثار و  به احتمال زیاد ، 

تبعات ناشی از آن نیستند و چنانچه هشدارهای الزم قبل از انجام تحقیق به ایشان داده نشود در ، با اظهارات ناصواب 

یثیت، آزادی، مال یا حتی جان خود می گردند .از این رو تمهیداتی به منظور انجام بازجویی ، به آبرو و ح مهموجب لط

                                                           
1-Identification of accused 



 
 

4 

 

قانون دادرسی 1:5ماده  نظام های دادرسی کیفری برای حمایت از حقوق دفاعی اشخاص مقنن اندیشیده شده است.

ند مراقب اظهارات خود باشد سپس بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعالم میک »1:کیفری 

تواند موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم میکند و به او اعالم مینماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی می

موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش میکند پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با 

وکیل متهم میتواند  -تبصرهشد.پرسش تاقینی یا همراه با اغفال,اکراه و اجبار متهم ممنوع است.و در محدوده آن بااتهام 

 «در صورت طرح سؤاالت تلقینی یا سایر موارد خالف قانون به بازپرس تذکر دهد.

 جه چهار است.این قانون موجب محکومیت انتظامی تا در «1:5»تا  «1:8»دتخلف از مقررات موا -1:1ماده 

طرح پرسش های تلقینی یا 38از آنجایی که در ماده واحده قانون آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 

دارای  1:قانون آیین دادرسی  7همراه با اغفال و اکراه و اجبار ممنوع دانسته شده است و این ماده واحده به موجب ماده 

ق آ ك ضمانت اجرای 1:1ماده عالوه بر ضمانت اجرای انتظامی مقرر در ماده ضمانت اجراست لذا میتوان برای این 

تذکر به مواظبت در اظهارات همان تکلیفی است که پلیس در این قانون را نیز جاری دانست. 7کیفری مقرر در ماده 

شروع به بازجویی  از حقوق انگلستان به هنگام شروع بازجویی از متهم درین زمینه دارد به موجب این تکلیف پلیس قبل

باید به متهم توضیح دهد چنانچه مطلبی بیان کند ثبت خواهد شد و ممکن است به عنوان دلیل علیه وی استفاده 

 «:111:1:3پریچارد »شود.

 تفهیم اتهام-6-1

عدی را متهم دارای حقوقی است و مقامات قضایی در تصمیمات و اقدامات خود در مورد متهم تکالیفی دارند و باید قوا

رعایت کنند .این حقوق و تکالیف از موضوعات مهم آیین دادرسی هستند .اطالع مقامات قضایی و انتظامی از حقوق 

 متهمان و عمل به قانون در رفتار با آن ها از جمله موارد مهمی است که موجب اعتبار دادرسی می شود.

عمل یا اعمال مجرمانه به متهم از اعالم رسمی  »ستآقای دکتر آشوری از تفهیم اتهام چنین تعریفی به دست داده ا

وضعیت خاص هر متهم برای او قابل درك سوی قاضی تحقیق به زبان و شیوه ای که با توجه به 

 «37ص 1جلد 1831.آشوری«»باشد

نسبت دادن ارتکاب جرمی است به شخصی از همین عبارت کوتاه ، اتهام به معنی تهمت وارد کردن و در حقوق کیفری

 معلوم می شود که برای متهم کردن فرد سه شرط الزم است:

اوال: عملی که به فرد نسبت داده میشود باید جرم باشد یعنی از جمله رفتارهایی باشد که در قوانین کیفری جرم انگاری 

هرچند از نظر ، بنابراین اگر عملی غیر از جرم به شخصی نسبت داده شودشده باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد 

یا صفت اگر به کسی نسبت بی ادبی یا بی احتیاطی داده ، اجتماعی قبیح باشداتهام محسوب نخواهد شد.به طور مثال

جرم نیستند و لذا زات اسالمی یا اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها اقانونمج  1 مطابق مادهخسیس بودن داده شود 

 این شخص متهم به ارتکاب جرم نیست.

 وی را متهم کرد.باید ادله و قرائن مبنی بر ارتکاب جرم توسط فرد وجود داشته  باشد تا بتوان نیا: ثا

فرد موضوع انتساب باید قابلیت و توانایی ارتکاب جرم یا به عبارت بهترمسئولیت کیفری را داشته  باشد. .با بیان ثالثا: 

جرایمو مجازات ها  نی بودنم حقوق کیفری یعنی اصل قانوشرط فوق روشن می شود که متهم کردن افراد با دو اصل مه

 و اصل برائت و همچنین با قواعد مربوط به مسئولیت کیفری در ارتباط است .
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 صورت ایه گون به باید آن و دالیل جزییات با بیانات که است آن مذکور، بیانگر ماده در« تفهیم»و « صریح»کلمات  بیان

 یا است، قاضی تعقیب تحت اختالس در معاونت عنوان شخصی به اگر ، مثال کند. برای درك کامالً آنرا متهم که گیرد

 مذکور معاونت ازمصادیق یکی عنوان به رام مته عمل حقوقی، نظر از اختالس تبیین مفهوم ضمن باید دادگستری ضابط

موذن زادگان، ».برساند وی کامل درك به و دهد توضیح اتهام توجه دالیل همراه به اسالمی مجازات قانون111 درماده 

183: :811» 

 1اعالم حق سکوت7-1

با توجه به آن که اتهام را می توان اعالم رسمی مراجع صالحیت دار مبنی بر وجود ادعاهای اثبات نشده ای دال بر 

آیین دادرسی ارتکاب جرم توسط یک فرد دانست، تکلیف به اعالم حق سکوت زمانی به وجود می آید که بر طبق قانون 

کیفری، قرار دستگیری که از آن به اقدامی موجب جهت سلب آزادی متهم برای انجام تحقیق توسط ضابطان و مقام 

 «آشوری محمد»ضاریه ای جهت حضور نزد مرجع قضایی برای متهم ارسال شده باشد.حقضایی تعریف شده  صادر و یا ا

قانون آیین دادرسی  133متکی بر دلیل باشد زیرا هرچند بر طبق ماده  صدور قرار دستگیری و یا ارسال احضاریه نیز باید

در موارد زیر بازپرس میتواند بدون آنکه ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر  »1:مصوب  کیفری

 :کند

 در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است -الف

گاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه هر -ب

 .نرسد

در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و باالتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی  -پ

 .شدن متهم برود

 «جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشنددر مورد اشخاصی که به  -ت

بدون ارسال احضاریه، قرار دستگیری متهم را صادر نماید اما ماده مذکور، تابع مواد دیگری از قانون آیین دادرسی کیفری 

از این قانون صراحتاً مقرر شده  113است که احضار متهم و یا دستگیری وی را مشروط به وجود دلیل کرده اند. در ماده 

 بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند»است: 

 «.تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است -تبصره

متهم میتواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن  که بیان میدارد این قانوناز  1:7در ماده 

نیز این موضوع پیش بینی شده است. بدین ترتیب زمانی فرد،  .پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید میشود

عنوان متهم به خود گرفته و از حق سکوت برخوردار می شود که دالیل محمول بر صحتی توسط شاکی یا دادستان، ارائه 

 د.برای متهم ارسال شوای  و بر اساس آن، قرار دستگیری، صادر و یا احضاریه

در خصوص حق اعالم سکوت باید میان زمان دستگیری متهم و ابالغ احضاریه، قائل به به رغم آن چه که مطرح گردید،

نسنجیده یت بوجود آمده،ممکن است اظهاراتمتهم برای رهایی از وضعدر زمان دستگیری،تفکیک گردید. بدین گونه که 

 . ان وی تمام شودیدادگستری مطرح نماید که متعاقباً به زای نزد ضابطان 

برخی نیز معتقدند این امر باعث می شود که وکیل در مراحل بعدی دادرسی نیز نتواند آن را جبران نماید  همانگونه که

به همین دلیل ضابطان باید به وظیفه خود در اعالم حق سکوت در حین دستگیری متهم  «111، ص 1875گلدوزیان، »

                                                           
1-Notification of right of silence 

http://aajlow.persianblog.ir/
http://aajlow.persianblog.ir/


 
 

6 

 

اقداماتی که باعث سلب حقوق و آزادی های وی می  عمل نمایند. این در حالی است که در زمان ابالغ احضاریه، متهم با

گردد، مواجه نبوده، بلکه باید ظرف مهلت مقرر نزد مرجع قضایی حاضر شود و بدینسان تکلیفی در اعالم حق سکوت 

پس از اعالم حق سکوت، وظیفه دیگری که در حین دستگیری بر عهده ضابط دادگستری قرار دارد، آن است دنداروجود 

دهد در صورت هرگونه اظهارنظر از سوی متهم، این اظهارات ممکن است به عنوان دلیل، علیه وی در دادگاه که اخطار 

ژرمنی مورد پذیرش قرار  -مورد استفاده قرار گیرد. این اخطار هم اکنون در بسیاری از کشورهای با نظام کامن ال ورومی

از تفهیم اتهام در زمان دستگیری، نمی توان از علت آن است که پس «118-111، صص 1875آشوری، »گرفته است 

متهم انتظار داشت سکوت کرده و در دفاع از خود مطلبی را مطرح ننماید. با توجه به آن چه که مطرح گردید، به نظر می 

از این قانون آمده است:  1:5رسد قانون آیین دادرسی کیفری از عهده تضمین این حق برنیامده است. زیرا در ماده 

بدین ترتیب، از عبارت ...«. قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم و ... متذکر می شود که مواظب اظهارات خود باشد و »

مذکور نه تنها تکلیف مقام قضایی در اعالم حق سکوت متهم بلکه اخطاری راجع به آن که اگر متهم مطالبی را بر زبان 

فاده قرار گیرد، قابل استنباط نیست. برخالف قانون آیین دادرسی جاری سازد، ممکن است علیه وی در دادگاه مورد است

متهم میتواند سکوت اختیار کند در این صورت مراتب قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است: 1:7مادهکیفری در 

 قانونبدین ترتیب، پس از سالیان متمادی در  امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید میشود

 مذکور، رویه شناخته شده در جهان مبنی بر تکلیف مقام قضایی به اعالم حق سکوت، مورد پذیرش قرارگرفته است اما

ز سوی که از یک سو به عنوان عاملی بازدارنده برای جلوگیری از تخلف احتمالی مقام قضایی و ا فاقد ضمانت اجرامیباشد

سخنی از تکلیف ضابطان در درقانون آیین دادرسی کیفری برای تضیین حق متهم محسوب شودر به عنوان جبرانیمؤثردیگ

خصوص اعالم حق سکوت به متهم به میان نیامده است و هیچ یک از مقامات پلیس و قضایی نیز مکلف به دادن اخطار به 

سکوت پس از تفهیم اتهام، حق متهم محسوب می شود،  باتوجه به آن کهدر خصوص عواقب اظهارات وی نشده انمتهم د

اجبار وی به اقرار و یا هرگونه اظهارنظری در خصوص مورد اتهام، غیرقانونی محسوب شده و نمی تواند مستند حکم 

 .دادگاه قرار گیرد

است برخورداری  علی ایحال یکی از معیار های دادرسی منصفانه و عادالنه که در اسناد حقوق بشری به آن تاکید شده

متهم از حقوق خود در فرایند دادرسی و لزوم آگاهی متهم در مورد داشتن این حقوق است.لزوم آگاهی یافتن بزه دیدیده 

یده است به عبارت دنشانگر توجه بزه دیدیده شناسانه قانون گذار به شخص بزه  از حقوق خود در فرآیند دادرسی کیفری

یده شناسی به عنوان یکی از علوم دحقوق خود در فرایند دادرسی از ره آورد های بزه  دیگر آگاهی یافتن بزه دیده از

 جنایی تجربی میباشد.

 1داشتن وکیل همراه حق8-1

این حق در  کلیدیامروزه حق بهره مندی از وکیل یا مشاور حقوقی در تمام فرایند قضایی مورد احترام است. اهمیت 

کنار سایر اوصاف دادرسی عادالنه به حدی است که یکی از شرایط ایجاد دادرسی عادالنه برخورداری متهم از حق داشتن 

وکیل است. نقش وکیل متهمدر تمام مرحله های دادرسی از نظر نظام عدالت کیفری مهم و تعیین کننده است و به 

ی کمک کرده و از اشتباهات قضایی جلوگیری می کند. ضرورت حضور متولیان رسیدگی به جرم در تصمیم گیری قضای

وکیل متهم در مراحل مختلف دادرسی بدان معناست که متهم دربرابر دادستان در صورت نبود وکیل تنها می ماند و 

ری قرار می دادستان با اشراف کامل به اصول و مقررات حقوقی و باتوجه به امکانات قضایی نسبت به متهم در موقعیت برت

                                                           
1- Right to counsel 
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گیرد و در چنین شرایطی الزم است وکیل آزادانه از موکل خویش در برابر دادستان که از جامعه دفاع می کند به دفاع 

بپردازد. در کشور ما شرکت وکیل متهم در جرائم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد اجباری می باشد. 

وری اسالمی ایران در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل قانون اساسی جمه 85عالوه بر این مطابق اصل 

انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. قانونگذار برای 

پیش بینی نموده است. حق اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، امکان استفاده از وکیل معاضدتی را 

برخوردار از جنبه ها و نکات «1:آیین دادرسی کیفری »متهم بر داشتن وکیلدرمراحل دادرسی منطبق بر قانون جدید 

مُثبت بسیاری است. توجه قانون گذار به حق متهم در برخورداری از وکیل تا آنجا پیش رفته است که مقرر داشته 

زات های سالب حیات و حبس ابد در مرحله تحقیقات مقداماتی اقدام به معرفی چنانچه، متهم در جرائم موجب مجا

 .«1:3ماده »وکیل نکند ، الزم است بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید.

حق داشتن وکیل تحت عنوان اصل بهره مندی از وکیل یکی از اصول دادرسی عادالنه است و رعایت آن عدالت را تأمین 

اسناد حقوق بشری و در قوانین داخلی اکثر کشورها حق داشتن وکیل یکی از حقوق اساسی برای برقراری می کند. در 

یک محاکمه عادالنه و تضمینی برای حفظ حقوق متهم است.اصل الزامی بودن حق داشتن وکیل در کلیه مراحل دادرسی 

و به عنوان اساسی ترین (113-113::187های کیفری در قوانین عادی و اساسی کشورمان پذیرفته شده )آشوری،

تضمین های حقوق دفاعی متهم پذیرفته شده است و شرکت وکیل مدافع را در جرائم مستوجب قصاص نفس، اعدام، 

رجم و حبس ابد اجباری کرده است. در واقع حق داشتن وکیل برای متهم از زمان کشف جرم تا زمان اجرای حکم صادره 

اعی متهم است و عقل و انصاف حکم می کند که با پیچیده شدن مسائل حقوقی به ویژه از مهمترین تضمینات حقوق دف

در امور کیفری که با آبرو، حیثیت، جان و مال افراد در ارتباط است، متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهی از 

تکا به اطالعات و تجارب حقوقی خود و با قوانین و مسائل حقوقی است از وجود وکیل مدافع برخوردار شود زیرا وکیل با ا

ارائه دفاع موجه و مبتنی بر اصول و مبانی حقوقی موجب رفع اتهامات ناروا علیه موکل می شود)موذن 

حضور وکیل متهم در مراحل مختلف دادرسی بدان علت است که متهم برابر دادستان در صورت (. 1878:131زادگان،

تان با اشراف کامل به اصول و مقررات حقوقی و با توجه به امکانات قضایی نسبت به متهم نبود وکیل تنها می ماند و دادس

گیرد و در چنین شرایطی الزم است وکیل آزادانه از موکل خویش در برابر دادستان که از ¬در موقعیت برتری قرار می

میت موضوع به اختصار حق داشتن وکیل باتوجه به اه(.1838:111حقوق جامعه دفاع می کند به دفاع بپردازد)اردبیلی، ،

 .را در مراحل مختلف دادرسی بررسی خواهیم نمود

الف ـ حق متهم بر داشتن وکیل در مرحله کشف جرم: ضعف آگاهی متهم از موازین قانونی و حقوقی حضور شخصی با 

کشف جرم به طور اعم و  اطالعات وتجارب حقوقی در جهت رفع اتهامات ناروا علیه متهم را در مرحله حساسی همچون

ین دادگستری در این مرحله دارای اختیارات وسیعی هستند و طضابکند چرا که ¬بازجویی ها به طور اخص الزامی می

اصولی علیه متهم بیگناه و ردر جمع آوری دالیل غیاده مأمورین از اختیارات خودحضور وکیل متهم نه تنها از سوء استف

جعفری »میکند بلکه مانع از اظهارات ناسنجیده متهم علیه خود نسبت به موضوع جرم میشودناآگاه از قانون جلوگیری 

 «1818:111لنگرودی،

ب ـ حق متهم بر داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی: حضور وکیل در دفاع از اتهام انتسابی به متهم در این 

از مشورت با یک متخصص حقوقی محروم باشد چون به مرحله از رسیدگی امری الزم وضروری به نظر میرسد. اگر متهم 

آثار و تبعات اظهارات خویش واقف نیست به راحتی در مقابل مقام تحقیق که مسلط به قوانین حقوقی است اظهاراتی را 
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بیان میکند که ممکن است در آینده بر علیه او مورد استفاده قرار گرفته و بر سرنوشت قضایی وی تأثیر مهمی داشته 

باید در طول 1:قانون آئین دادرسی کیفری  1:3حق داشتن وکیل منطبق بر ماده .«1831:171طه واشرافی،»اشدب

تحقیقات و در اثنای تفهیم اتهام، به صورت قابل درك به مشارالیه اعالم و تفهیم گردد،بازپرس نباید به بهانه تحقیقات 

های کیفری مربوط به بخش عمده پرونده( . 1831:131ی،مقدماتی، از مداخله وکیل متهم ممانعت به عمل آورد)رجب

آوری و پرونده تکمیل می شود و در دادگاه قاضی بر مرحله تحقیقات است. در این مرحله پرونده تشکیل و دالیل جمع

طول ای که تحقیقات آن در دادسرا مدتی ودر مواردی چند سال کند. پروندهاین اساس راجع به آن پرونده حکم صادر می

رسد پرونده در دادگاه کیفری مدت کمتری برای رسیدگی می ماند و ممکن است در جلسه کشد، به دادگاه که میمی

شود. امروزه تحقیقات مقدماتی می تواند در حضور وکیل متهم صورت گیرد. وکیل متهم نه اول دادرسی حکم آن صادر 

شاکی از محتویات پرونده مطلع گردد و نظرات خود را به بازپرس تنها حق دارد پرورنده را مطالبه کند و همانند وکیل 

تهم اعالم و حتی انجام تحقیقات خاصی را از وی تقاضا نماید، بلکه می تواند با اجازه بازپرس، برخی رونوشت ها را به م

 برخی شرایط که قانونگذار(. هرچند در13:1831نشان دهد)محمدی،

سی کیفرینیز بدان تصریح داشته در تحقیقات مقدماتی ممکن است موضوع محرمانه قانون آئین دادر 13تبصره ماده در

باشد و اگر موضوع مورد بحث منتشر شود، احتمال اینکه دسترسی قاضی به سایر اسناد و مدارك غیر ممکن شود، وجود 

ت دارد پرونده به دهد به طور مقطعی و به طور موقت در زمانی که ضروردارد. در چنین شرایطی قاضی تشخیص می

گیرد که وکیل حضور نداشته باشد.لذا حق برخورداری از زمان و امکانات کافی صورت محرمانه پیگیری شود و تصمیم می

چرا که ضرورت رعایت اصل تساوی «15:1831مینایی،»برای تدارك دفاع نمی تواند تنها محدود به مرحله دادرسی باشد

نند طرف دعوای کیفری از مراحل نخستین شروع فرایند کیفری از کلیه امکانات سالح ها ایجاب می کند متهم نیز ما

 «17::187آشوری،»ضروری برای دفاع از خویش به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی برخوردار باشد

ج ـ حق متهم بر داشتن وکیل درمرحله رسیدگی در دادگاه: حق داشتن وکیل در مرحله دادرسی از جمله تضمیناتی 

است که برای حفظ حقوق متهم در دادرسی های کیفری پیش بینی میشوداین مهم در اصل سی و پنجم قانون اساسی 

در همه دادگاه ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب »چنین آمده است که: 

در دادگاهتمام دالیل له و علیه متهم با حضور «ل فراهم شود.وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکی

طرفین دعوی به بحث گذاشته می شود و هیچ دلیل و مدرکی بدون بحث و مذاکره در جلسه رسیدگی نمی تواند علیه 

ات متهم موثر باشد.اجرای یک دادرسی کیفری عادالنه مقتضی آن است که به متهم امکان دفاع از خود در برابر اتهام

، لذا وکیل متهم حق دسترسی به پرونده و رونوشت از آن را برای ارائه دفاعی «1817:571منتظری ،»انتسابی داده شود

قانون آئین دادرسی کیفری عهده  118آزادانه و مناسب با حقوق متهم و مشورت با او را دارد و می تواند بر مبنای ماده 

  .دار آخرین دفاع متهم شود

ن و متهمی که ممکن است به علل مختلف بی جهت در مظان ارتکاب جرم و مورد تعقیب قرار گرفته و حمایت از مظنو

باید از مساعدت و تعاون کسی استفاده کند که توان مقابله با فشارهای ناشی از اقتدار مقام تعقیب و تحقیق راداشته باشد 

ور وکیل با شناختی که نسبت به ضین شرایطی حدر چن.«1838:1:3شمس ناتری ،»گناهی متهم را اثبات کندتا بی 

خواهد بود. ضرورت تقسیم و تخصص ایجاب  ، تحقیق و تحکیمقوانین موضوعه دارد، تنها پناهگاه متهم درمراحل تعقیب

بی شک حضوروکیل در همه مراحل دادرسی آثار  .می کند که کار به کاردان در جهت دفاع از متهم سپرده شود
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را در جهت دفاع از حقوق متهم وهدایت قاضی به سمت کشف حقیقت و دفاع از بی گناهی متهم  وپیامدهای مثبتی

 :خواهد داشت.ازجمله پیامدهای مثبتی که ضرورت حضور وکیل متهم را در مراحل دادرسی نمایان می کند،عبارتند از

رسی که گریبان گیر دستگاه قضا می الف ـ جلوگیری از اطاله دادرسی: از جمله عوامل مهم در جهت اطاله فرآیند داد

اصحاب دعوی به حقوق و و مهمترازهمه عدم آگاهی و وقوفضعف در قانونگزاری ،باشد، وجود ضعف در سیستم اداری

، کمبودها، ابهامات و اشکاالتی که ، نقایصامتیازات خود است. وکیل دادگستری با آگاهی به قوانین وشناخت نقاط ضعف

طه »ود دارد، می تواند هدایت صحیح جریان دادرسی را در جهت دفاع ازمتهم در دست بگیرددر سیستم قضایی وج

 «1:7-1831:1:8واشرافی ، 

: وکیل مدافع با حضور خود در جریان دادرسی بر کیفیت مراحل آن نظارت کرده وبا ب ـ جلوگیری از انحراف دادرسی

، احتمال لغزش و خطا، گیری می کند. در جریان یک دادرسیدانش حقوقی خود از انحراف دعوی در جریان دادرسی جلو

تواند تضمین مناسبی در ، اصحاب دعوی و غیره وجود دارد. لذا حضور وکیلی قانونمند در روند دادرسی میاز طرف قضات

عمل کرده  ارت بر دستگاه قضاجلوگیری از انحراف دادرسی تلقی گردد و در کنار مقام قضا به مانند ابزار کنترل و نظ

 .«1877:183خزانی،»قضایی جلوگیری می کندقضایی ازتضیع حقوق متهم وانحرافتحقق عدالت باو

پیشبرد اهداف تسلطی که بر قوانین حاکم دارد درج ـ کمک به اجرای قانون و عدالت: وکیل متهم با دانش حقوقی و 

با جستجوی مقررات قانونی و حضور خود در تمام قانونگذار و اجرای عدالت به سیستم قضایی کمک می کند ،چرا که وی 

پاسخ به اتهامات وارده می شود و باب ع اضطراب و اطمینان خاطر متهم درمراحل بازجویی و دادرسی باعث قوت قلب ، رف

دادرسی بسته و ضمن کمک به اجرای قانون به تبرئه و زور به متهم،رادرطول مراحل هر نوع اعمال شکنجه وتحمل فشار

 «1831:113رجبی،»بیگناه نیز کمک می کند متهم

د ـ راهنمایی علمی و عملی قاضی: حضور وکیل در مراحل دادرسی باعث سرعت و دقت در رسیدگی و عملکرد خوب 

مقامات قضایی شده سبب ارتقاء علمی دانش حقوقی دست اندرکاران قضایی می شود. قاضی به عنوان یک انسان 

که در «1831:131رجبی،»وقی داشته باشد، معلومات و دانسته هایش باید ارتقاء یابد هرچقدر تجربه کاری و دانش حق

این امر وکالی دادگستری با مطالعه همه جانبه قوانین و استفاده از آخرین داده های قضایی در تعامل علمی و عملی 

 .مستقیم با قاضی می توانند نقش موثری در دفاع از متهم ایفا کنند

تعداد وکیل در تحقیقات مقدماتی یک وکیل است که  1:قانون آیین دادرسی کیفری  13و  1:3قانونی  منطبق بر مواد

در قانون حاکم نیز چنین است.اما در دادگاهها که به دادگاه کیفری یک و دو ، اطفال، انقالب و نظامی تقسیم شده است، 

دگاه کیفری یک حضور سه وکیل و در بقیه دادگاهها قانون آیین دادرسی جدید در دا 811و  835بر اساس مواد قانونی 

شماره  "وکیل مدافع"فصلنامه »حضور حداکثر دو وکیل تعیین شده که ابهام موجود در قانون حاکم را از بین برده است.

قانون آئین دادرسی کیفری 835البته در هر حال باتوجه به ماده «18:1:18دهم و یازدهمسال سوم/ پاییز و زمستان 

داد وکال حداکثر می تواند سه نفر باشد و در سایر جرائم که طبعاً از اهمیت کمتری برخوردارند هر یک از طرفین صرفاً تع

قانون آئین دادرسی  817امکان معرفی دو وکیل مدافع به دادگاه را خواهند داشت. ازسویی متهم می تواند براساس ماده 

اه رسیدگی کننده تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود که در این صورت کیفری تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگ

دادگاه پس از احراز عدم تمکن مالی متقاضی و همچنین بادرنظر گرفتن تبصره ماده فوق در مواردی که دادگاه حضور و 

ید.یکی از نوآووریهای جدید دفاع وکیل را برای بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند نیز برای آنها وکیلی تعیین می نما

است. به موجب این ماده در تمامی امور  کیفریقانون آیین دادرسی  811و اساسی مقرر در قانون جدیدتخصیص ماده 
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کیفری، طرفین میتوانند وکیل یا وکالی مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از انان برای 

. مطابق تبصره این ماده در غیر جرائم موضوع صالحیت دادگاه کیفری یک، هر یک تاستشکیل دادگاه و رسیدگی کافی 

از طرفین میتوانند حداکثر دو وکیل معرفی کنند. چنانچه از سیاق این ماده بر می آید که قانونگذار محترم بر اصل به 

 .کرده است رسمیت شناختن حق اشخاص در به همراه داشتن وکیل را در تمامی امور کیفری تصریح

به شروع تحت نظر قرار گرفتن، 1:آیین دادرسی کیفری قانون 13ت با متهم به موجب ماده حق حضور وکیل و مالقا

متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص 

پایان مالقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، مالحضات کتبی خود تحت نظر مالقات نمایدو وکیل میتواند در 

 .را برای درج در پرونده ارائه دهد

ج ـ تفهیم مکتوب و مستند در حق داشتن وکیل: یکی دیگر از نوآوریهای قانون جدید در باب تفهیم حق داشتن وکیل 

قانون جدید مقرر داشته است که: هرگاه متهم  51ست. ماده باشد که قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده ا¬به متهم می

تحت نظر قرار گرفت ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم 

زامی و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.متن این ماده مزبور بر اصل ال

بودن شرکت وکیل متهم در کلیه مراحل دادرسی به عنوان یکی از تضمینات دفاعی متهم تاکید دارد، چنانچه به این مهم 

 .در قانون حاکم توجه نشده بود

در باب حق متهم بر داشتن وکیل 1:آیین دادرسی کیفری یکی دیگر درخشان ترین دستاوردها و نوآوریهای قانون 

 1:3قانون سابق را رفع نموده است. ماده  113ون است. این ماده موانع و نقایص موجود در ماده قان 1:3تخصیص ماده 

قانون سابق میگوید در دادسرا متهم میتواند یک وکیل دادگستری با شرایط مندرج در این  113قانون بر خالف ماده  این

الف اصل قاعده تساوی سالح ها عمل کرده بودو ماده همراه خود داشته باشداین در حالی بود که در قانون سابق بر خ

وکیل متهم را میپذیرفت ولی پرونده متهم را در ختیار وکیل قرار نمیداد. با این محدودیتوکیلی که در جریان پرونده 

این محدودیت را رفع و ظاهرا به وکیل این اجازه را  1:3موکل خویش نبود چگونه میتوانست از وی دفاع کند. لذا ماده 

داده است که جز در موارد خاص بتواند در تحقیقات مقدماتی پرونده متهم را مطالعه نماید. چرا که در تحقیقات مقدماتی 

کمیل میشود و در دادگاه قاضی بر این اساس تاست که چهارچوب یک پرونده شکل میگیرد و دالیل جمع آوری و پرونده 

نکه بخش عمده پروندههای کیفری مربوط به این مرحله است اما نگاه راجب آن پرونده حکم صادر میکند. با توجه به ای

قانونگذار این است که حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود و این موضوع در قانون حاکم معضلی بود 

 .که در قانون جدید رفع شده است

مقدماتی جنبه دفاعی و احقاق حق و رفع اتهام از قانون جدید حضور وکیل متهم در تحقیقات  1:3همچنین در ماده 

ماده مذکور نیز بسیار درست و منطقی است که اگر به متهم حق  1تبصره  .متهم داشته و دیگر جنبه همراهی ندارد

. تاکنون در دادسرا چیزی به نام وکیل موجب محکومیت انتظامی میباشد.داشتن وکیل را اعالم نکند یا سلب کند، 

اشتیم وکیل تسخیری فقط مخصوص دادگاه بود، حال آنکه دامنه وکیل تسخیری که قبال محدود به حبس تسخیری ند

داشتن وکیل  1:3ماده  1در دادگاه بود به دادسرا نیز گسترش پیدا کرده است به نحوی که در تبصره و ...   ابد و اعدام 

پیش بینی  813ر داشتن وکیل تسخیری در ماده را در جرائم سالب حیات و حبس ابد الزم دانسته است. حق متهم ب

بر حق داشتن وکیل معاضدتی برای متهم تاکید نموده است حال با تصویب قوانین جدید و  817شده است و در ماده 

رفع نقص قوانین حاکم در امور کیفری نیز این حق برای متهم استیفاء شده است.از سویی بحث وکیل تسخیری و 
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نیز پیش بینی شده است که تعداد وکیل در دادگاه کیفری  1:قانون آیین دادرسی کیفری  833و  835معاضدتی درمواد 

نفر میباشد. حق برگزیدن وکیل تعیینی و حق داشتن وکیل تسخیری و معاضدتی برای متهم بیانگر  8یک، حداکثر 

ار آن در دادرسی منصفانه و مبنی اهمیت نقش وکیل در تعیین سنوشت احقاق حقوق متهم در جامعه و اثر غیر قابل انک

 .بر عدالت میباشد، که قانون جدید به این مهم تاکید کرده است

ارتکاب یکی از جرائم ه است که اگرشخصی به علتمحدودیت هایی لحاظ شدقانون آیین دادرسی جدید 13ماده  تبصرهدر

خدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بند های سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، سرقت مواد م

تحت نظر قرار گرفت تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان مالقات با وکیل را 831الف، ب ، پ ماده 

نخواهد داشت.در این تبصره محدودیت متهم در حق برخورداری از وکیل دامنه شمول بسیاری از جرائم را در بر میگیرد. 

ی این جرائم از جرائم مهم هستند و نقش وکیل دادگستری نسبت به جرائم دیگر بیشتر احساس میشود همچنین از سوی

در این تبصره مدت محدودیت نیز قید شده که متهم به مدت یک هفته حق مالقات با وکیل را ندارد که به نظر میرسد 

آمده است که متهم میتواند یک وکیل ین قنون کیفری اآیین دادرسی  1:3مدت این محدودیت طوالنی است.در ماده 

قانون سابق  113دادگستری همراه خود داشته باشد حال با ابهام موجدو در این ماده که بسیاری از محدودیت های ماده 

را رفع نموده چه کنیم؟ با کمی دقت در این ماده پی خواهیم برد که بیان حق همراهی متهم توسط وکیل یا وکالی 

عدد یک توجه داشته است. اگر تصور کنیم قانونگذار در مقام بیان حق همراهی متهم مبنی بر داشتن  اوست یا اینکه به

وکیل یا وکالی وی باشد با ظاهر ماده که به عدد یک اشاره کرده در تعارض خواهد بود و اگر تصور کنیم که منظور 

قانون جدید  835و  811،  811این ماده با مواد قانونگذار آن است که متهم فقط حق داشتن یک وکیل را دارد با تعارض 

که تاکید بر همراهی دو نفر وکیل با متهم به غیر از جرائم در صالحیت دادگاه کیفری یک دارد چه کنیم؟حال اگر جمع 

بین این مواد را قائل باشیم و تصور کنیم که متهم حق داشتن بیش از یک وکیل را دارد با تعارض موجود در این ماده 

 مبنی بر حق داشتن تنها یک وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی چه توجیهی خواهیم داشت؟ 

در تبصره یک این ماده قانونگذار در مقام بیان تکلیف تفهیم حق داشتن وکیل از سوی قاضی برای متهم است ولی در 

از نگاه محمود آخوندی پدر علم  بیان ضمانت اجرایی در صورت تخلف مقام قضا کوتاهی کرده است. که شاید بتوان گفت

آیین دادرسی کیفری قانون جدید در برابر بعضی اصالحات پسندیده و ضروری نادرستی های آشکار و تعارضات غیر قابل 

در نهایت قانونگذارتبصره ماده  .دفاع و نابخشودنی فراوانی نیز دارد که کاستی ها و ابهامات قانونی فوق از این جمله اند

 تغییر و اصالح نمود و شرایط فوق را حذف نمود.1:/11/8را در مورخه  1:آ.د.ك قانون  13

قانون جدید با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. حق داشتن  13به موجب ماده 

متهم است ولی در  وکیل در مرحله مقدماتی برای متهم از سوی قانونگذار هرچند دستاوردی قابل ستایش و به نفع

اجرای این ماده سواالتی مطرح میشود که قانونگذار نه تنها از بعد ابهامات قانونی بلکه از بعد اجرایی نیز باید در این ماده 

با آنکه محدودیت های قانون سابق را رفع  1:3بازنگری نموده و نواقص موجود را رفع نماید. از سویی در اجرای ماده 

قانون جدیدرا از سوی قانونگذار  1:3اجرایی با سواالتی همراه است که اصالح و بازنگری بطن ماده  نموده اما در باب

الزامی میکند. از جمله سواالتی که در اجرای این ماده مطرح میشود این است که اوال: صرف مطلع نمودن متهم از حق 

د یا نه باید منتظر حضور وکیل متهم بماند؟ دوما: داشتن وکیل توسط ضابط قضایی آیا او میتواند شروع به تحقیقات کن

اگر متهم ادعا کند که توان پرداخت حق الزحمه وکیل را ندارد، آیا نیاز به تحقیق در خصوص عدم توانایی مالی متهم 

است و در صورت عدم توانایی متهم میتواند درخواست وکیل معاضدتی کند یا خیر؟ سوما: طریقه اثبات تفهیم حق 
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ن وکیل برای متهم مهمترین سوال این ماده است زیرا اگر به متهم تفهیم نشود و برگی از پیش نوشته شده در داشت

اختیار او قرار دهند و متهم آن را بدون مطالعه امضاء کند یا بیسواد بوده و نتواند مطالب مندرج در پیش نویس را بخواند 

 ای متهم از جانب مقام قضا انجام شده است؟چگونه باید ثابت شود که تفهیم حق داشتن وکیل بر

 تضمینات حقوق دفاعی در اثنای بازجویی-9

   بـازجویی  اثنـای  در دفاعی متهمـان ،  حقوق رعایت و بازجویی مقدمات نمودن فراهم از پس انتظامی و قضایی مقامات

 دفـاعی  حقـوق  تضمین برای و بازجویی اثنای در که قواعدی.دهند قرار توجه مورد کامالً را دفاعی متهمان حقوق باید نیز

. مطرح اسـت  انسانی وکرامت حرمت وحفظ دفاع آزادی از حمایت محوریت با، گیرد قرار و رعایت توجه مورد باید متهمان

 هـای  روش. میشـود  تضـمین  جسمی کـامالً  و روحی حیث از متهمان مطلق آزادی بازجویی، درحین قواعد این موجب به

 (.817: :183)موذن زادگان،  .میگردد مطالعه این مبحث در، باشد دفاع آزادی مخل میتواند که ای شده شناخته

 1منع پرسش های القایی1-9

ز جمله اموری که می تواند بر روحیه افراد تاثیرگذار باشد و در نظام های دادرسی کیفری ممنوع اعالم شده است، طرح ا

رافع تاثیر غیرمنطقی بر عواطف و احساسات متهم باشد. اساساً طرح این سئواالت القایی است. پرسش های مطروحه باید 

گونه پرسش ها نه تنها بر روحیه افراد ضعیف النفس تاثیرگذار است و تحت تاثیر تلقین به جرم ناکرده اعتراف می 

نه سئواالت به شدت بنابراین از طرح این گو «3:1873:حکمت»نمایند، بلکه در مورد افراد عادی نیز مؤثر واقع می شود

در اثنای بازجویی باید اجتناب شود. در پرسش های القایی نوع سئوال به گونه ای است که افراد را به پذیرش اتهام 

تحریک و سوق می دهد. مثالً طرح این سئوال از شخص متهم به ارتکاب سرقت اتومبیل که آیا اتومبیل ربوده شده 

قینی است زیرا ناخودآگاه فرد را به پذیرش اتهام سرقت و تفکر در مورد یادآوری توسط شما آبی یا قرمز بوده است، تل

رنگ آن وادار می کند. سئوال صحیح این است که آیا اتهام سرقت اتومبیل مدل... را با توجه به دالیل... قبول دارید یا 

ه است و برای آن قایی ممنوع شدقانون آیین دادرسی کیفری در حقوق ایران طرح سئواالت ال« 1:5»خیر؟ طبق ماده 

پرسش های  .پس از تفهیم اتهام بازپرس شروع به پرسش میکندضمانت اجرای محکومیت انتظامی مقرر شده است

بازپرس تز متهم باید مفید و روشن و در ارتباط با موضوع اتهام باشد نه چیز دیگر در حقوق برخی از کشورها مثل فرانسه 

میشود در حالی که قانون  وضوع اتهام تفهیم شده به متهم منجر به ابطال تحقیقات مقدماتیطرح پرسش هایی خارج از م

قانون گذار قایل به تفکیک شده است  و امادر باب فرجام خواهی.است پیش بینی نشده اصوال ایران چنین ضمانت اجرایی

عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از  ادعای»بند ب آن که اعالم میدارد  از قانون آیین دادرسی کیفری 118در ماده

که اگر اصول دادرسی از قواعد آمره باشد و مربوط به نظم عمومی دادگاه مکلف «اهمیت منجر به بی اعتباری رای دادگاه

است آنرا رعایت کند و منوط به ایرادو اعتراض طرفین نیست مانند برگذاری جلسات دادگاه به صورت ترافعی یا رعایت 

 و عدم رعایت موجب نقض رای میگردد. حاب دعوا که قانونگذار داگاه را مکلف به رعایت آن حقوق کرده استحقوق اص

 9اغفال متهم-9-9

                                                           
1- Right to counsel 

2- Entrapment 
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مفهوم اغفال این است که پلیس یا مقام تحقیق در ضمن تحقیقات خویش به منظور کشف جرم نباید متهم را فریب دهد 

 وجود که ارتکاب جرم توسط او محرز می کند در حالی که واقعاً چنین اسنادیو مثالً به او بگوید اسنادی در اختیار دارد 

نداشته باشد. اقراری که بدین شکل بدست آید قابل ترتیب اثر دادن نیست این اغفال در بازجویی حضوری از متهم را می 

هی که توسط بازپرس پرسیده توان در قوانین به صورت روشن ممنوع کرد. گرچه نظارت بر رعایت این امر در سواالت شفا

به سختی می توان غافلگیری متهم را در بین سواالت کتبی که در صورتجلسات  حقیقتمی شود امر دشواری است در 

بازجویی منعکس شده متوجه شد. زیرا نه تنها اوضاع و احوال حاکم در زمان پرسش سوال در صورتجلسات منعکس نمی 

 به دروغ های وعده به ایشان اعتماد جلب طریق از متهمان فریب . درج نمی شوند گردند که سواالت شفاهی نیز عیناً

قضات  اینکه  . است دفاعی حقوق به اخالل موجب موارد سایر و جرم ارتکاب به اعتراف مجازات برای تخفیف یا معافیت

 عملی که شوند های خوشایندی وعده به ، متوسل متهم از اقرار اخذ برای تحقیق اثنای در دادگستری ضابطان و تحقیق

 بازجو نفر دو اگر ، . همچنین است متهم اغفال یا بارز فریب مصادیق ، از باشد خارج ایشان اختیارات ازحیطة آنها ساختن

 اخذ وی از متهم اعتماد جلب با  ، نتیجه در و گیرند خود به متفاوتی نقش های تصنعی صورت به بازجویی هنگام

غیرقابل  و خشن نقشی در بازجویان از یکی اینکه قبیل از ؛ اند کرده وارد خدشه وی دفاع حق ، به نمایند اطالعات

 به و اخیر بازجوی ظاهر شخصیت فریب تحت متهم و دهد نشان دلسوز و مهربان را خود دیگری و شود ظاهر انعطاف

. با توجه به این  «13: 1811 آیین پور،»نماید. اقرار ناکرده جرم به خود بهنجار نا وضعیت از رهایی در او مساعدت امید

که اغفال و سؤال های تلقینی بر سالمت قوه تصمیم گیری فرد تأثیر می گذارند، بنابراین به کارگیری این روش ها می 

تواند تحت شمول ممنوعیت این اصل قرار گیرد. با این حال، در برخی کشورها از این روش ها در سطح وسیع استفاده 

شود. چنان که در نیم قرن اخیر در برخی کشورها در کنار شکنجه روحی، از روش های اغوا و فریب نیز استفاده شده می 

 (.83، 1::1است. )لی او، ، 

این قانون و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق  7قانون آیین دادرسی و ماده  1:5ماده در حقوق ایران

 نیز دانست. وانتظامی ای کیفریشهروندی دارای ضمانت اجر

 1اکراه و اجبار-3-9

 و اکراه.  است متهمان دفاعی حقوق به تجاوز بارز مصادیق از بازجویی حین پرسشهای به پاسخ در متهم اجبار و اکراه

 اسناد در متهمان شکنجه.  میگیرد صورت روحی یا جسمی های شکنجه اعمال طریق از اقرار اخذ برای متهمان اجبار

 ، زمینه این در المللی بین کنوانسیون مهمترین.  است شده ممنوع شدت به بشر حقوق ای منطقه و المللی بین

.  است متحد ملل سازمان 1:31  مصوب بازجویی و تحقیقات اثنای در موهن روشهای دیگر و شکنجه منع کنوانسیون

 یا درد عمداً که میشود طالق ا ی عمل هر به شکنجه واژه: » میدارد مقرر شکنجه تعریف در مزبور کنوانسیون 1 مادة

 اقرار یا اطالعات ثالث شخص یا شخص این از اینکه قصد به خاصه ، آورد وارد شخص به روحی یا جسمی جانکاه رنجهای

 تنبیه ، است جرم ارتکاب به مظنون یا شده مرتکب ثالث شخص یا شخص این که عملی اتهام به یا شود گرفته هایی

 تبعیض اشکال از شکلی بر مبتنی که دیگری دلیل هر به یا و شود مجبور یا مرعوب ثالث شخص یا شخص این یا ، گردد

 دولت مأمور رسمی سمت در که دیگر شخص هر یا دولت کارگزار دست به رنجهایی و درد چنین اینکه بر منوط.  باشد

 از منحصراً که را هایی رنج و درد واژه این. باشد شده تحصیل او ضمنی یا صریح رضای با یا غیب بهتر یا ، است بوده

                                                           
1- Coercion 



 
 

14 

 

: 1833 امیرارجمند،.« )است،دربرنمیگیرد مجازاتهایی چنین مسبب یا ذاتی و میشود حاصل قانونی مجازاتهای اجرای

1:7) 

 

 اقرار های اجباری-4-9

است. تفاوت اقرار با سایر ادلّة اثبات دعوا اقرار ر امور مدنی و چه در امور کیفری چه د کی از مهمترین دالیل اثبات دعوای

طور معمول اقرار به جهت داللت بیشتری که بر واقع دارد، از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است. در این است که به

ترین دلیل برای اقناع وجدان قاضی نسبت به محکوم کردن شخص های گذشته به عنوان بهترین و مطمئناقرار از زمان

 حسین(_)میر محمد صادقی.شده است، هرچند که امروزه در صحت این سخن تردیدهایی به وجود آمده است محسوب

طوری که در حقوق دهد که اقرار همیشه از مقام باالیی برخوردار بوده است، به تاریخ دالیل در زمینة کیفری نشان می

محسوب شده « دلیل دالیل»شورها همچون ایران، قدیم برخی کشورها همچون فرانسه و حقوق کنونی برخی دیگر از ک

رفته است. به نیز به کار « ملکة دالیل»و « عَرشُ الدَالیل»، «سیّد االَدلّه»در مورد اقرار اصطالحات دیگری همچون  .است

نظر علمای شود که اقرار ـ هم در امور کیفری و هم در امور مدنی ـ از اهمّیّت خاصی برخوردار به این ترتیب مشاهده می

الدین( هر کس در برابر طلبی است).مدنی، سیدجاللدین و اخالق، اقرار نشانة غلبة غرایز نیک آدمی بر خودپرستی و نفع

 :شودواقعیت و حقیقتی که بیان آن به زیان اوست، با دو انگیزه مواجه می

کند و دوّم ـ خودخواهی که وی را به ق میگویی که به کمک تعالیم اخالقی و دینی او را به بیان حق تشویاوّل ـ راست

طلبی شخص دهد. امّا اِقرار اوج پیروزی نیروی حقیقتپنهان داشتن و کتمان واقع و حتّی بیان خالف حقیقت سوق می

و به همین دلیل در برخی ادیان همچون آیین مسیحیّت، اقرار و اعتراف فرد پس از ارتکاب <الدینمدنی، سیدجالل>است

 کشیش، عملی ممدوح و انسانی شناخته شده است، هرچند که منجر به هیچ نوع کیفر یا مجازاتی نشود. گناه نزد

اقرار در لغت به معنای اذعان به حق و اعتراف به آن است. البته برخی از مؤلّفان معتقدند که اقرار مخصوص امور مدنی  

سید جالل الدین( بعضی دیگر نیز اعتقاد دارند که _دنیاستفاده کرد)م« اعتراف»است و در دعاوی کیفری باید از لفظ 

ولیدی، محمد  >اعتراف به معنی اقراری است که منطبق با واقع باشد، درحالی که اقرار ممکن است منطبق با واقع نباشد.

روند. ه کار میبا وجود این، کلمات اقرار و اعتراف در احکام دادگاهها و رویة قضایی غالباً به یک معنی و مفهوم ب <صالح

)متوفی « محقق حلّی»شود چنانکه نظران علوم اسالمی نیز اختالفاتی مشاهده میالبته در تعریف اقرار بین فقها و صاحب

ه.ق(  311)متوفی « فاضل مقداد سیوری»یا « االِقرار هی اللَفظ المُتَضَمّن االخبار عَن حَق واجب» :نویسده.ق( می 171

 <الدینمدنی، سیدجالل >«هُو اخبار عَن حَق الزم لِلغیر.االِقرار »نوشته است: 

اقرار عبارت است از اِخبار به حقّی برای غیر و بر ضرر »اقرار را چنین تعریف کرده است:  :115قانون مدنی در ماده 

از اقرار به  ، تعریف دقیقی18:1مجازات اسالمی جدید مصوب امّا در قوانین کیفری ایران تا قبل از تصویب قانون« خود.

ـ « ویتو»و « رُژه مِرل»عمل نیامده بود. به همین جهت، حقوقدانان کیفری ایران معموالً در تعریف اقرار کیفری به تعریف 

اقرار در امور کیفری، اعالمی است که از آن »کردند که بر اساس آن دو تن از حقوقدانان نامدار فرانسوی ـ استناد می

 «ولیدی، محمد صالح »«کند.تی از اتّهامات وارده علیه خود را قبول میطریق متّهم، تمام یا قسم

تفاوتی وجود دارد به این ترتیب که « ادّعا»و « شهادت»و « اقرار»البته باید توجّه داشت که بنا بر تعاریف فوق، بین 

چنان نتایج و آثاری باشد که سود آن عاید شخصی دیگر و زیان آن هم ای دارای آنهرگاه اظهارات شخص راجع به واقعه

شود؛ امّا هرگاه فایدة نامیده می« شهادت»متوجّة شخص دیگری غیر از اظهارکننده شود، از نظر حقوقی این اظهارات 
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« ادّعای حق»ات شخص به خود اظهارکننده رسیده باشد و زیان آن متوجّة دیگری شود، از نظر حقوقی به عنوان اظهار

ای باشد که زیانش متوجّة خود او باشد و نفعش به دیگری برسد، از شود، لیکن چنانچه اظهارات شخص به گونهتلقّی می

 «الدینمدنی، سیدجالل»«شود.گفته می« اقرار»نظر حقوقی 

برای پایان بخشیدن به اختالف نظرهای حقوقدانان در تعریف اقرار و شهادت، هر  1:قانون مجازات اسالمی به هر حال 

اقرار عبارت از اِخبار شخص به »قانون مذکور:  111کدام از این مفاهیم را به طور دقیق تعریف کرده است. مطابق مادّة 

شهادت عبارت از اِخبار شخصی غیر از طرفین »قانون فوق:  171مادّة لیکن مطابق « ارتکاب جرم از جانب خود است.

این  175همچنین براساس مادّة « دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسّط متّهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.

 «لم باشد یا نباشدشهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجّت دانسته است اعم از آنکه مفید ع»قانون: 

دهد که در نتیجة غالباً در رسیدگی به دعوا و دالیل آن و بعد از صدور حکم، قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می

انجام تکالیف از جانب او، حقّی پنهان مانده باشد؛ ولی در حکمی که مستند آن اقرار باشد، گویا اصحاب دعوا و قاضی 

 .اندرسیدهمتفقاً به یک نقطه 

به همین دلیل ـ همچنان که ذکر شد ـ اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همة ملل و جوامع مورد توجّه بوده است.با این وجود، 

 «الدینمدنی، سیدجالل »اقرار دلیلی بیش نیست و مانند همة دالیل قابل خدشه است.

)مُقِر( « اقرارکننده»شود، زمانی است که قلمداد میاز جمله مواردی که اقرار از دیدگاه حقوقی بدون ارزش و اعتبار 

قانون مجازات اسالمی  113شرایط قانونی الزم را که غالباً عبارتند از بلوغ، عقل، قصد و اختیار نداشته باشد. مطابق مادّة 

آنچه که از «شد.اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار با: »18:1مصوّب 

شود، شرط اختیار است. در واقع، یکی از شرایط قانونی اقرارکننده این است که او شرایط فوق به بحث شکنجه مربوط می

باید در ادای اقرار، مختار باشد. بنابراین، هرگاه با تهدید و اعمال فشار، فردی را وادار به اقرار کنند، مُقِر به دلیل مُکرَه 

 .در مواردی مجبور بودن( دارای اختیار نیست، لذا اقرارش محل اعتبار نخواهد بود بودن )یا حتّی

آید، بر شکنجه هم که غالباً براساس فشارهای مادی ـ جسمی یا روحی ـ روانی به مُقِر به عمل میاز این رو، اقرار مبتنی 

اقراری »مقرّر داشته است:  18:1المی مصوّبقانون مجازات اس :11اعتبار است. به همین دلیل مادّة از لحاظ حقوقی بی

که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیّت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، بدون ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلّف است 

 در جرایم موجب حدّ، هرگاه متّهم ادّعای فقدان»قانون مذکور:  113همچنین طبق مادّة « از متّهم تحقیق مجدّد نماید.

علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیّت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی 

داده شود و اگر ادّعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است، ادّعای مذکور بدون نیاز به بیّنه و 

 «شودسوگند پذیرفته می

اساسی جمهوری اسالمی ایران، شهادت و سوگند و اقرار توأم با اجبار و اکراه را هم ممنوع اعالم کرده است  در واقع قانون

حکم بر عدم جواز اقرار و سوگند و شهادت اجباری داده و  83و هم باطل. به عبارت دیگر، قانون اساسی در صدر اصل 

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطّالع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا »مقرّر داشته است: 

ده و لذا لیکن در ادامه این اصل، حکم به بطالن و عدم اعتبار این اقرار، سوگند و شهادت نیز دا« …سوگند، مجاز نیست

 «چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است»بیان داشته است: 

 گیریم که قانون اساسی در مورد شکنجه، دو حکم اِشعار کرده است که عبارتند از:پس نتیجه می

 .اول ـ ممنوعیّت و حرمت که حکم تکلیفی است
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 «حمدجوادصفار، م» .دوم ـ بطالن و عدم اعتبار که حکم وَضعی است

، ضمانت اجرا هم مقرّر کرده و بیان 83البته نکته مهم آن است که قانون اساسی برای تأمین دو حکم فوق، در پایان اصل 

 شودمتخلّف از این اصل طبق قانون مجازات می»داشته است: 

 دوم: رویکرد قوانین کیفری ایران نسبت به ممنوعیّت شکنجه

شدة و به نوعی تکمیل 1875مصوّب « بازدارندههای تعزیرات و مجازات»ات اسالمی کتاب پنجم قانون مجاز 573مادّة 

هر یک از مستخدمین و مأموران قضایی یا غیر قضایی دولتی »دارد: است مقرّر می1811قانون تعزیرات مصوّب  53مادّة 

وه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد، به برای این که متّهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیّت و آزار بدنی نماید، عال

گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می

مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متّهم به واسطة اذیّت و آزار فوت کند، مباشر، مجازاتِ قاتل و آمر، مجازات 

 «خواهد داشت آمرِ قتل را

قانون  111قسمت آخر مادة فوق بر موقعیّت جزایی دستوردهندة شکنجه تأکید کرده و از این جهت، همسو با مادّة 

اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. »کرده: بود که مقرّر 1873مجازات اسالمی سابق مصوّب 

شود و نند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب، قصاص میبنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری ک

 «شوندکننده و آمر، به حبس ابد محکوم میاکراه

باشد این است که مطابق اصل نکتة مهمی که در مورد دیدگاه حقوق کیفری ایران نسبت به ممنوعیّت شکنجه مطرح می

عبارت « جه برای گرفتن اقرار یا کسب اطّالع ممنوع است.هرگونه شکن»قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  83

مذکور در این اصل به طور مطلق ذکر شده است و دارای قید نیست و به این ترتیب، هم شامل « هرگونه شکنجه»

 573شود و هم شامل شکنجة روحی و روانی )شکنجة معنوی(. امّا مادة شکنجة بدنی و فیزیکی )شکنجة مادی( می

که مجازات شکنجه کردن را معیّن  1875مصوب « های بازدارندهتعزیرات و مجازات»قانون مجازات اسالمی  کتاب پنجم

کرد که از نظر اشاره کرده و همین امر، این مطلب را به ذهن متبادر می« اذیّت وآزار بدنی»کرده بود، فقط به عبارت 

( جرم و قابل مجازات است.این گونه تردیدها ادامه داشت قانون مجازات ایران، تنها شکنجة بدنی و جسمی )شکنجة مادی

های روحی و به آن خاتمه داد و انواع شکنجه1831اردیبهشت  13در « قانون منع شکنجه»تا این که قانونگذار با تصویب 

 .روانی را نیز داخل در تعریف شکنجه قرار داد

 :حکم شکنجه و اعمال آن ممنوع استموارد مذکور در این قانون در »مطابق ماده یک قانون فوق: 

 ـ هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن1

 ـ نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی1

 بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاهـ چشم8

 ـ بازجویی در شب1

 ندانیخوابی دادن به زـ بی5

 شودـ انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می1

 ـ فحاشی، به کاربردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی هنگام بازجویی یا غیرآن7

 ـ استفاده از داروهای روان گردان وکم و زیاد کردن داروهای زندانیان مریض3

 سترسی به خدمات ضروریـ محروم کردن بیماران زندانی از د:
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 های با سروصدای آزاردهندهـ نگهداری زندانی در محل13

ـ گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و رعایت نکردن استانداردهای بهداشتی و محروم کردن زندانی از استفاده از 11

 امکانات مناسب بهداشتی

 عادی در کنار زندانیان خطرناك بندی نشدن زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیانـ طبقه11

 ـ جلوگیری از هواخوری روزانة زندانی18

 ـ ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور11

 اشـ ممانعت از مالقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده15

 ـ فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانوادة زندانی11

 مالقات متهم با وکیل خودـ ممانعت از 17

 ـ ممانعت از انجام فرایض مذهبی13

های معنوی را در کنار همانطور که مشهود است قانونگذار در ماده یک قانون منع شکنجه، مصادیق متعددی از شکنجه

 .های مادی مورد توجّه قرار داده استشکنجه

انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی 1وق، یعنی بند گانة مادة ف 13توان گفت در شش مورد از بندهای در واقع، می

فحاشی، به کاربردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی هنگام بازجویی یا غیرآن، بند 7شود، بند بر زندانی تلقی می

فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای  11اش، بند ممانعت از مالقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده15

ممانعت از انجام فرایض مذهبی، مصادیق شکنجه  13ممانعت از مالقات متهم با وکیل خود و بند  17خانوادة زندانی، بند 

م از مادی آن ممنوع اعالم شده است. البته باید گفت به طور قطع، ارتکاب شکنجه )اعروحی و روانی بیان شده و ارتکاب 

توان به عنوان یا معنوی( محصور به مصادیق مذکور در ماده یک قانون منع شکنجه نیست و موارد دیگری را نیز می

مصداق شکنجه نام برد. بنابراین تفسیر منطقی مادة فوق این است که مصادیق مذکور در این ماده تمثیلی هستند نه 

 .حصری

تمامی اقاریر و اعترافاتی که بدون رعایت مفاد این قانون از متهم اخذ شده »دارد: قانون منع شکنجه نیز مقرر می 1مادة 

باشد و در دادگاه از طرف وی مورد انکار قرار گیرد، در صورت وجود نداشتن ادلّه و قراین قابل قبول دیگر، از درجة اعتبار 

 «.ساقط و از عداد دالیل خارج خواهد بود

اقاریر و اعترافاتی که بدون رعایت مفاد این قانون از متهم اخذ شده است از درجه اعتبار  مطابق این ماده، برای این که

ساقط شده و از عداد دالیل خارج شود، وجود دو شرط ضروری است )یعنی وجود هر دوی آنها با هم الزم است(: اوّل ـ 

قرار گیرد، دوّم ـ ادلّه و قراین قابل قبول  اقراری که از طرف متهم صورت گرفته باشد در دادگاه از طرف وی مورد انکار

 .دیگری مبنی بر اثبات اتهام غیر از اقرار وجود نداشته باشد

اشعار  1873های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 1:1در همین زمینه، ماده 

ای نباشد و قراین و ح و موجب هیچ گونه شک و شبهههرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند و اقرار او صری»داردمی

کند و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید امارات نیز مؤیّد این معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رأی می

یز رسیدگی در اقرار یا تعارض با ادلّة دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعان و متهم کرده و به ادلّة دیگر ن

انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست »مقرر داشته است: 18:1قانون مجازات اسالمی  178البته ماده « کند.می

به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله ولو هنگام اجرا، مجازات 
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صد ضربه شالق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ]یعنی حبس بیش از دو  مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط

 «.گرددسال تا پنج سال[ ثابت می

در مورد تکالیف  1873های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه :11قانونگزار، ذیل ماده 

سواالت باید مفید و روشن باشد. سواالت تلقینی یا اغفال یا اکراه »قاضی تحقیق هنگام بازجویی از متهم مقرر داشته بود: 

 .و اجبار متهم ممنوع است

در تفسیر این ماده قانونی باید به « شود.چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت مجلس قید می

 8های قضایی سراسر کشورـ به خصوص بند رئیس قوه قضاییه به واحد 1831ر1ر15مورخ  1ر31ر1313بخشنامه شماره 

درج شده است، اشاره کرد. مطابق  1831ر8ر1ـ 17518آن که در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران به شماره  5و 

یکی از اهداف اصلی احیای دادسراها در سراسر کشور، سپردن امر تعقیب و تحقیق از متهمان به مقامات »این بخشنامه: 

 .تا قضات دادسرا با مباشرت در این امر، موجب حفظ حقوق جامعه و متهمین گردند باشدقضایی می

در زمان بازجویی، سواالت باید مفید و  بودتأکید شده  73 قانون آیین دادرسی :11همان گونه که در قسمت دوم ماده 

همان قانون، پاسخ سواالت  181روشن باشد و سواالت تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است و برابر ماده 

شود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود. لذا از طرح سواالت خارج از موضوع اتهام و همانطوری که بیان می

مرتبط به مسائل اخالقی و خانوادگی و سوابق متهم و بیان مطلبی در راستای مرعوب کردن و منکوب شدن شخصیّت یا 

وی جداً خودداری شود و از هرگونه عامل فشار فیزیکی و روانی اجتناب گردد. بدیهی است اقرار و شهادت ناشی از شرایط 

آمیز و ریان تحقیقات، از به کارگیری الفاظ و کلمات توهینکند در جمذکور، نافذ نیست و کرامت انسانی ایجاب می

با عنایت به موارد فوق الذکر، مسئولیّت قانونی »بخشنامه مذکور:  5همچنین بر اساس بند « تحقیرکننده جلوگیری شود..

عهده قاضی  هرگونه تخلّفی که در جریان تحقیقات مقدّماتی توسط ضابطین دادگستری به عمل آید عالوه بر مباشر، به

پرونده نیز خواهد بود و دادسرای انتظامی قضات و سایر مقامات و مدیران قضایی که حسب وظایف قانونی موظّف به 

 «.باشند، مسئول اجرای دقیق این بخشنامه هستندنظارت بر جریان دادرسی می

المی نیز در مقام بیان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اس 18:1قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 

ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام پرسش»مقرر داشته است:  1:5وظایف بازپرس هنگام تحقیق از متهم، در ذیل ماده 

تبصره این ماده هم بیان  «.و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است

 .«تواند در صورت طرح سواالت تلقینی یا سایر موارد خالف قانون، به بازپرس تذکّر دهدیوکیل متهم م»دارد: می

را برای قاضی بیان کرده و مقرر داشته است:  1:5قانون مذکور ضمانت اجرای تخلّف از اِعمال ماده  1:1همچنین ماده 

این  1:7ضمناً ماده « درجه چهار است. این قانون، موجب محکومیّت انتظامی تا 1:5تا  1:8تخلّف از مقررات مواد »

تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای متهم می»قانون بیان داشته است: 

 .«شوداظهارات، در صورتمجلس قید می

تصویب برساند. اما شورای  اگرچه مجلس شورای اسالمی در تالش بود تا قانونی مستقل با عنوان قانون منع شکنجه را به

کنوانسیون منع شکنجه و رفتار همچنین نگهبان این طرح را مغایر با شرع و قانون قلمداد نمود و مانع از تصویب آن شد.

مجمع عمومی سازمان  :11/8/ قطعنامه شماره 1:31دسامبر  13یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوب 

 درین زمینه نیز قابل تامل میباشد. 1:37ژوئن  11وانسیون، ملل متحد قدرت اجرائی کن
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 حقوق دفاعی متهم نزد ضابطین دادگستری -3

 دادرسی محور عنوان به(  ودفاع دعوی طرفین برای برابر امکانات پیشبینی) سالحها تساوی اصل اعمال ضرورت

 اثنای و قبل در متهمان دفاعی تحقیقات،حقوق انجام در ضابطان وسیع اختیارات قبال در که میکند منصفانه،ایجاب

 که است آن ایران،بیانگر کیفری دادرسی مقررات گیرد،اما قرار توجه ومورد شود پیشبینی شفاف طور به بازجویی

 دف حقوق میتواند وضعیت این. است کرده پیشبینی ضعیف و مبهم ، نارسا ضابطان نزد را متهمان دفاعی مقنن،حقوق

 متهمان دفاعی حقوق رعایت خصوص در مقنن . دهد قرار تضییع و تهدید معرض در شدت به را الذکر فوق اشخاص اعی

 به را قضیه موارد غالب در و آورده میان به سخن صراحت به موردخاص چند در فقط ، تحقیق مهم کار و ساز درحین

 .نمودهاست برگزار ابهام و سکوت

 خود از تحت نظر بودنحق آگاه ساختن خانواده و آشنایان  -1-3

وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان نظر میتواند بهشخص تحت»قانون آیین دادرسی کیفری 53ماده 

نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت الزم را در این خصوص بهعمل آورند، مگر آنکه بنا بر خود را از تحت

در اینصورت باید مراتب را برای أخذ دستور  ر نباید از چنین حقی استفاده کندنظشخص تحت ضرورت تشخیص دهند که

اصل منع  »قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی 5بند .«مقتضی به اطالع مقام قضائی برسانند

یبی باشد که در قانون معین گردیده و ترتبه حکمنماید که در موارد ضروری نیزدستگیری و بازداشت افراد ایجاب می

 «مراجع صالحقضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرنداست و ظرف مهلت مقرره پرونده به

 حق آگاهی از موضوع و ادله اتهام انتسابی -9-3

 اساسـی  قـانون  81 اصـل . اسـت  اتهـام  کتبی ابالغ از دقیقتر مفهومی و متهم به آن عمیق فهمانیدن معنی به اتهام تفهیم

 حیـث  از لـذا  و اسـت  کـرده  ایشـان  بـه  اتهـام  تفهـیم  به مکلف متهمان، نظر تحت نگهداری هنگام را دادگستری ضابطان

 تکلیـف  را اتهـام  تفهـیم  موضـوع  ، متهمـان  دفاعی حقوق بهتر چند هر مقننعادیهمبایددرتأمین اساسی قانون با هماهنگی

 اقـدامات  نتیجـه  مکلفنـد  دادگسـتری  ضابطان»  1: کیفری دادرسی آیین قانون 11 ماده . کند اعالم دادگستری ضابطان

. ابخواهـد  آنر تکمیل میتواند ، نداند کافی را شده انجام اقدامات دادستان چه چنان.  دهند اطالع دادستان به فوری را خود

 بـه  تحقیقـات  تکمیـل  و جرم کشف برای را قانونی اقدامات و تحقیقات دادستان دستور طبق باید ضابطان ، صورت این در

 تحقیقات تکمیل برای متهم نگهداری ، مشهود جرائم در چنانچه.  دارند نگه نظر تحت را متهم توانندنمی اما ، آورند عمل

 را مراتـب  و کننـد  تفهـیم  و ابـالغ  مـتهم  بـه  کتبی طور به و بالفاصله آنرا ادله و اتهام موضوع باید ضابطان ، باشد ضروری

 سـاعت  چهار و بیست از بیش نمیتوانند ضابطان ، حال هر در.  برسانند دادستان اطالع به قانونی تصمیم اتخاذ برای فوری

 دهند. قرار نظر تحت را متهم

 :یحق معاینه پزشک -3-3

قانون  51موجب ماده حق معاینه پزشک از حقوقی است که برای اولین بار مورد تاکید مقنن ایران قرار گرفته است که به 

نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین بنا به درخواست شخص تحت »1:آیین دادرسی کیفری 

 «.آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط میشودعمل مینظر معاینه بهدادستان از شخص تحت

 حق حضور وکیل در مرحله تحت نظر--4-3

حضور وکیل مدافع در مرحله تحت نظر مقرره جدیدی است که در قانون سابق به صراحت مشخص نشده بود.پس از آنکه 

حق داشتن وکیل به شخص تحت نظر تفهیم شد وی میتواند با شروع تحت نظر قرار گرفتن تقاضای حضور وکیل نماید 
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ذاکرات با شخص تحت نظر مالقات کند و تین وکیل شخص تحت نظر بایستی با رعایت محرمانه بودن تحقیقات و م

تکلیفی است که قانون گذار برعهده وکیل قرار داده است.در پایان مالقات وکیل میتواند مالحضات خود را که میتواند 

با شروع تحت نظر قرار  »قانون آیین دادرسی کیفری 13شامل الیحه دفاعیه باشد برای درج در پرونده ارائه دهد.متده 

، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با گرفتن

تواند در پایان مالقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد مالحظات کتبی شخص تحت نظر مالقات نماید و وکیل می

 «خود را برای درج در پرونده ارائه دهد

ربوط به اشخاص تحت نظر مندرج در ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق م-5-3

 :حقوق شهروندی

های مشروع و حفظ قانون احترام به آزادی»در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در  -7ماده 

ن دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطا« 15/1/1838حقوق شهروندی مصوب 

( قانون 573دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان عالوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده )

شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات محکوم می1/8/75های بازدارنده( مصوب مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات

 .مقرر شده باشدشدیدتری 

ا و ضابطان قوه قضائیه مکلفند دادسراهاز تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقالبونظامی -ماده واحده 

دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موارد ذیلرا به انجام وظایف قانونی خویشدر

 :شدهندخواموضوعهمحکوم

باید مبتنی بر رعایت قوانین و با موقتمیکشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت -1

استفاده از قدرت و یا سوء ونه سالیق شخصی وگیرد و ازاعمال هرگحکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت

 .های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شودخشونت و یابازداشتهرگونهاعمال

تا جرم در دادگاه صالح اثبات وباشد جرممعاونرتیبات قانونی و منحصر به مباشر،شریک وها باید برطبق تمحکومیت -1

درصورت نبودن قانون( قطعی نگردیده اصل بر برائت منابع فقهی معتبر )نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی ویا

 .هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت الزم برخوردار باشدمتهم بودهو

فرصتاستفاده از وکیل و کارشناس را برای رعایت کرده وحق دفاع متهمان ومشتکی عنهمرا محاکم و دادسراها مکلفند -8

 .آنان فراهم آورند

ی وظایف محوله و برخورد با اجرادرکالًبا دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و -1

 .مراعات گرددالزم است اخالق و موازین اسالمیکامالًمردم،

قانون معین که در وترتیبی باشدبه حکمنماید که در موارد ضروری نیزاصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می -5

مراجع صالحقضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به

 .گیرند

چشموسایر اعضاء، تحقیر و استخفاف در جریان دستگیری و بازجویی یا استطالع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن -1

 .به آنان، اجتناب گردد

های بردنآنان به اماکن نامعلوم و کالً اقدامبازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا -7

 .خالف قانون خودداری ورزند



 
 

21 

 

ادوات جرمبراساس مقررات قانونی و بدون ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آالت وبازرسی -3

تعرض نسبت بهاسناد و مدارك و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به کمال احتیاط انجام شود و ازمزاحمت و در 

 موردضبط بی های خانوادگی و های فامیلی و فیلم ها و عکسها و نوشتهمضمون نامه ندارد و افشای متهم تعلق

 .آنها خودداری گردد

اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت ر و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بودهومنظور اخذ اقراهرگونه شکنجه متهم به -:

 .شرعی و قانونی نخواهد داشت

های قبلی و نظارت الزم صورت گیرد و آموزشهای علمی قانونیوها، باید مبتنی بر اصول و شیوهتحقیقات و بازجویی -13

 اند، براساسهای خالف آن متوسل شدهر اجرای وظایف خود به روشگرفته و دبا کسانی که ترتیبات و مقررات رانادیده

 .برخورد جدی صورت گیردقانون

کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد وازپرسش -11

 .پرونده موردبررسی احتراز گرددموضوعات غیرمؤثر در سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختنبه

اظهارکننده خوانده شود و افراد با سواد ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود وبرایپاسخ -11

 .بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردددر صورت تمایل، خودشان مطالب خودرا

موجبقوانین خاص وظایف آنان را انجام بهنیروهای ضابط یا دستگاههایی که محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای -18

مربوط بامتهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیانمی

 .قرار دهند وبا متخلفان برخورد قانونی شودتشویق

نموده ودر اولین فرصت ممکن یا ضمن و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناباز دخل و تصرف ناروا در اموال  -11

به اموال واشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت

استفاده شخصی و موردی نباید ازآنهااست درحفظ و مراقبت از آنها اهتمام الزم معمول گردیده و در هیچ قضایی نگردیده

 .عمل آیداداری به

موارد فوقتعیین کند. کلیه دستگاههایی که منظور نظارت و حسن اجرایرئیس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به -15

ه دارد در موظفندبا این هیأت همکاری الزم را معمول دارند. آن هیأت وظیفبه نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند

متخلفاننیز از طریق مراجع مشاهده تخلفاز قوانین، عالوه بر مساعی در اصالح روشها و انطباق آنها با مقررات، باصورت

 د.قضائیه گزارش نمایقوهصالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس

وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که  هریک از مقامات و مامورین»75قانون مجازات اسالمی مصوب 573ماده 

برخالف قانون؛آزادی شخصی افراد ملت را سلب نماید یا آن را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

محروم نماید عالوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از دوماه تا سه سال 

 «11/13/31اصالحی »د شدمحکوم خواه

قانون آیین  88در خصوص ضمانت اجرای وظایف ضابطین دادگستری این نکته قابل اهمیت میباشد که طبق ماده  

دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه  »1:دادرسی کیفری 

شود، قید و دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه مییکبار مورد بازرسی قرار می

ین دادگستری را مکلف کرده که حقوق صراحتا قانونگذار ضابط و نیز این نکته که«.کنددستورهای الزم را صادر می

مندرج در قانون ر به شخص تحت نظر تفهیم کند و به صورت مکتوب در اختیار او قرار دهد و رسید دریافت کند و 
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هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند  »قانون آیین دادرسی کیفری 51ضمیمه پرونده کند ماده 

صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و نون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و بهحقوق مندرج در این قا

تخلف از موارد فوق توسط ضابطین دادگستری موجب محکومیت به سه ماه تا یک «.رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند

رعایت مقررات مذکور باعث ابطال در خصوص اینکه آیا عدم «ازقانون مذکور18ماده»سال انفصال از خدمات دولتی است.

قانون آیین دادرسی 83میشود یا خیر؟میتوان گفت اگر وفق ماده ضابطین دادگستری توسط  و اقداماتتحقیقات 

با گذراندن دوره آموزشی زیر نظر تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاصی که مهارت های الزم  1:کیفری

یژه ضبط بودن دادگستری را ندارند این گونه اقدامات از منظر قانون بدون اعتبار تحصیل کارت ومرجع قضاییمربوط و 

این 83در تفهیم حقوق دفاعی متهم از سوی افراد ماده  1:قانون آیین دادرسی کیفری  51است اما اگر عدم رعایت ماده 

در « تری را اخذ نموده اندکارت ضابطین دادگس»قانون صورت بپذیرد یعنی افرادی که شرایط ضابط بودن را دارند

و  7خصوص اقدامات و تحقیقات آنان که آیا وجاهت قانونی داد یا خیر؟قانونگذار ساکت است و فقط به مجازات ماده 

 این قانون بسنده کرده است.18

 جمع بندی

کیفـری  بنابراین می تـوان گفـت درجهـت حفـظ کرامـات وارزشـهای واالی انسـانی حقـوق مـتهم دراساسـنامه دادگـاه            

ــده      ــه پرون ــده ب ــراد رســیدگی کنن ــانع از خودســریهای اف ــده تام ــان گردی ــه صــورت صــریح وروشــن بی ــی ب ــین الملل ب

ــه       ــم درمحاکم ــی از اصــول مه ــوان یک ــه عن ــن حــق ب ــروزه ای ــردد. ام ــتهم گ ــوق م ــض حق ــی ونق ــین الملل ــات ب جنای

ــی ومنطقــه ای وهمچنــین منصــفانه، دراســن ــین الملل ــ  اد ب ــررات کشــورها مط ــوانین ومق ــع درق ــت واق رح ومــورد حمای

 ویــژه ایران،بــه دادرســی نظــام 18:1 درسـال  کیفــری دادرســی آیــین قــانون ازتصـویب  قبــل . هرچنــدتاگردیـده اســت 

 در ویــژه جدید،بـه  قـانون  ابـداعات  بـا  بـود،ولی  تفتیشـی  دادرســی هـای  نظـام  بـا  مقدماتی،همسـو  مرحلـه تحقیقـات   در

 ســاختن مطلــع ماننــدحق مــوازینی پیشــبینی. اســت امرتغییریافتــه نمــتهم،ا  دفــاعی زمینــه ارتقــای حقــوق  

قانوناسـت کــه خــود   ایــن ابـداعات  ازمهمتــرین دفـاعی  ازحقــوق شــدن مطلـع  وحــق پزشـکی  خویشـاوندان،حق معاینــه 

در راهروهــای  "منشــور حقــوق مــتهم " حــاکی از تــالش بــه ســوی ترافعــی شــدن تحقیقــات مقــدماتی میباشد.نصــب 

ا هـای جزایـی بـه نحـوی کـه در معـرض دیـد مراجعـان و متهمـان باشـد، قـرار            پاسگاه های انتظامی، دادسراها و دادگـ 

ــد اصــالحات قضــایی و نحــوه       ــه در رون ــد؛ شــاید ک ــانون بخواهن ــان ق ــوق را از مجری ــن حق ــت ای ــان رعای ــا آن ــرد ت گی

ــذارد     ــای گ ــدی برج ــار مفی ــی آث ــای جزای ــیدگی ه ــت     . رس ــاهی اس ــان گن ــه متهم ــران از جمل ــوق دیگ ــض حق نق

ان پــرتالش دادگسـتری و همکــاران قضــایی نیـز توقــع مــی رود تـا در رعایــت دقیــق آن از هــیچ    نابخشـودنی واز ضــابط 

 .کوششی دریغ نورزند

 
The judicial system of each country is supposed to security and justice and rights and 
individual freedoms, opportunities and choices available to citizens, especially the 

accused was sufficient. 
 

The first observance of justice, which means that the government provided facilities and 
guarantees to every citizen in the event of violation of his rights freely in open court, 

impartial and unbiased in order to achieve its rights. 
crime is acquitted of the charges. 
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Mnbs the right to defense of the presumption of innocence, in order to preserve the 
individual rights and the administration of justice and legal security of citizens. Identify 
the right to legal defense for the accused of the most obvious is that the government 
expected. Respect and support the right cause of truth and justice is as far as possible to 

prevent errors. 
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