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چکیده:
قانون آیین دادرسی کیفری  2931با تأثیرپذییری از الگذوی جهذانی دادرسذی عادالنذ و
استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحل
تحقیقات مقدماتی فاصل گرفت است .ضرورت رعایت اصل دادرسی عادالنذ و منصذفان
ایجاب مینماید ک حقوق دفاعی متهم در فرآیند دادرسی کیفری رعایت گردد و الزاماتی
از این حیث برای ضابطین و مقامات قضایی مقرر گردد تا با تفسیرهای سلیق ای حقذوق
متهم پایمال نگردد .در راستای همین ضرورتهذا قذانونگذیار در تصذوی قذانون آیذین
دادرسی کیفری ب حقوق دفاعی متهم بیشتر توج نموده و قذانون در ایذن زمینذ دارای
تحوالت و نوآوریهای مثبتی میباشد .نتایج این تحقیق حاکی از ایذن اسذت کذ قذانون
نسبت ب قوانین نسخ شده قبلی دارای پیشرفت درزمین حقوق متهم ب ویذهه در بحذث
مربوط ب بازداشت متهمین بوده و موارد جدیدی در این زمین ازجمل جبذران سسذارت
ب حقوق متهم اضاف نموده است.

واژگان کلیدی :آیین دادرسی کیفری جدید ،حقذوق مذتهم ،بازداشذت مذتهم ،تحقیقذات مقذدماتی،
جبران سسارت

2کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی سمنان
 1دانشجوی دکتری جامع شناسی دانشگاه آزاد اسالمی رودهن
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مقدمه:
قانون آیین دادرسی کیفری ،شالوده و عصاره آرمان احقاق حق ،عدالتسواهی،
احیای حقوق عام  ،قانونگرایی و نظمبخشی هر جامع ای و تضمینکننده حقوق فردی و
اجتماعی ،امنیت و آسایش اجتماعی و گسترش عدل و آزادیهای مشروع در حوزههای
مختلف است .قانون آیین دادرسی کیفری جدید حاوی سیاستهای کیفری و جنایی
انسجامیافت ای است ک شالوده و بنیان نظام عدالت کیفری کشور را در جهت پیشگیری
از وقوع جرم ،قضا زدایی و بهرهگیری از نهادهای شب قضایی ،توسع حقوق عام و حفظ
حقوق متهم و شاکی در هم مراحل رسیدگی ،حمایت از حقوق زیاندیدگان از جرم و
شهود ،دادرسی مبتنی بر مشورت و تخصصی کردن شع  ،دادرسی همراه با سرعت و
دقت ،حمایت از امنیت و آسایش عمومی جامع  ،دادرسی تدافعی و احیای سیاستهای
کیفری اسالم در نظام ادل اثبات دعاوی ،برای اکنون و نسلهای آینده پیریزی میکند
توج ب حقوق بازداشت شدگان از موارد مهمی است .ک در تحوالت قانون آیین
دادرسی کیفری جدید لحاظ شده است .طبق این تحوالت ،اشخاصی ک در جریان
تحقیقات مقدماتی و دادرسی ب هر علت بازداشت میشوند و ازسوی مراجع قضایی،
حکم ب برائت یا قرار منع تعقی برایشان صادرمی شود ،میتوانند سسارت روزهای
بازداشت را از دولت (از طریق کمیسیون ملی جبران سسارت) مطالب کنند.
بنابراین بررسی حق دفاع متهم در سصوص بازداشت وی یکی از مباحث مهم در
قانون آیین دادرسی کیفری جدید میباشد ک جز حقوق طبیعی و ذاتی بشر است و
قابل سل نیست و بر دولتهاست ک امکانات الزم در استیار متهم بگیارند تا بتواند در
صورت بیگناهی ،از اتهامات ناروا تبرئ شود.
بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است تا در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت
حقوق و آزادی فردی ،امکانات و تضمینات کافی در استیار شهروندان ب سصوص
متهمان قرار دهد .رعایت این حق از بروز اشتباهات قضایی جلوگیری میکند.
حقوق متهم ،از مصادیق حقوق طبیعی و ذاتی و جز الینفذ حیذات بشذری اسذت ،کذ
رعایت آن در هر کشور ،ب درج تمدن ،و میزان پیشرفت و تحقق آرمانهای انسانی آن
بستگی دارد .از این نظر حکومتهای مختلف نمیتوانند ادعای اعطذای استیذار یذا سذل
حقوق ب افراد جامع را ب سود منتس کنند؛ بلک هیأتهای حاکم باید با وضع قوانین
و مقررات جامع ،ب حمایت و حراست از ایذن حذق طبیعذی انسذانی بزردازنذد و آن را در
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مسذذیر و مجذذرای اصذذلی سذذود قذذرار دهنذذد( .سذذازمان قضذذایی نیروهذذای مسذذل  ،نشذذری
دادرسی)31،
موضوع این پایان نام  ،حقوق متهم در مرحل تحقیقات مقدماتی در نظام حقوقی ایذران
است.
بیان مسئله:
در قانون آیین دادرسی کیفری علل و عوامل در سصوص بازداشت متهمذین لحذاظ
شد تا در این قانون ب حقوق و آزادی شخص و اشخاص و افراد وفق قانون اساسی احترام
گیاشت شذود رراکذ در قذانون آ.د.کیفذری بایذد حقذوق شذهروندی لحذاظ شذود حذاال
می سواهیم ببینیم آیا حقوق شهروندی در بازداشت متهمین لحاظ میشذود آیذا قبذل از
اینک اتهام متوج شخص باشد بازداشت وی درست است یا ن  ،آیا در قانون امکذان دارد
ک رنانچ بازداشت ب اشتباه باشد جبران سسارت را سواست و آیا امکان دارد بازداشذت
متهم از وقوع جرم جدید جلوگیری کندُ.
آیین دادرسی یا حقوق شکلی مجموع ای از مقررات است ک ب منظور رسیدگی بذ
مرافعات یا شکایات یا درسواستهای قضایی ب کار میرود.
ب مجموع اقدامات دادگاه در بررسی ی دعوی ب منظور مهیا کردن پرونده بذرای
صدور رأی و حل و فصل دعوا ،دادرسی یا محاکم میگویند .این اقدامات معموالً شذامل
شنیدن اظهارات و مدافعات ،بازبینی برگ های دو طرف ،رسیدگی ب دالیذل و مسذتندات
آنان و نیز انجام پهوهشهای الزم میشود .پذیش از ایذن دادرسذی بذ دو روش عذادی و
استصاری انجام می شد .در روش عادی ،اساس کار بر تبادل برگ ها (لوای ) بود و تنها در
صورت نیاز جلس رسیدگی برگزار میشد ولی در روش استصاری اساس کار حل و فصل
سریع استالفات در جلس رسیدگی از طریق بیذان دعذوی و دفذاع از آن بذود( .مردانذی،
 :2911ص « )13آئین دادرسی کیفری مجموع اصول و مقرراتی است ک برای کشف و
تحقیق جرائم ،تعقی مجرمان ،نحوه رسیدگی و صدور رآی و تجدید نظر و اجرای احکام
و تعیین وظایف و استیارات مقامات قضایی وضع شده است»( .مفاد مذاده ا قذانون آئذین
دادرسی عمومی و انقالب در امور کیفری(
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اقام دعوا یکی از حقوق مسلم مردم است ک در قانون اساسی و اسذناد بذینالمللذی
متعدد ب رسمیت شناست شده است .بر اساس این حق ،اتباع ما حق اقام دعوا دارند .ب
همین جهت دولت موظف ب ایجاد مرکزی برای احقاق این حق میباشد.
تردیدی نیست ک تقنین و وضع ی آیین دادرسی کیفری شایست  ،نقش بسیار مهمذی
در تأمین حقذوق و آزادی شذهروندان و تضذمین اجذرای عذدالت و امنیذت قضذایی دارد.
همچنین آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین وسایل برای شناست ماهیت ی رژیذم
سیاسی و ب منزل ی میزان سنجی است ک درج آزادمنشی ی سیسذتم سیاسذی و
حقوقی را مشخص مینماید (پذرادل ،ژان :2931 ،ص  .)17مهذمتذرین قسذمت از آیذین
دادرسی کیفری ک میتوان از طریق آن میزان این آزادمنشی را سنجید مرحل تحقیقات
مقدماتی ب عنوان حساسترین مرحل فرآیند دادرسی کیفری اسذت .بذ جهذت همذین
اهمیت است ک در اسناد بین المللی بیشترین تحوالت و تأکیدات نسبت ب این مرحلذ
شده است .در واقع ،بیشترین تحوالت جهانی در اسناد بین المللی حقوق بشر نیذز در آن
قسمت از مرحل تحقیقات مقدماتی کذ نذاظر بذر تضذمین حقذوق و آزادیهذای مذتهم
میباشد صورت گرفت است .ب بیان دیگر ،اسناد بین المللی و منطق ای حقوق بشذر بذر
این امر تأکید مینمایند ک در وضع مقررات مربوط ب آزادی رفت و آمد اشذخاص بایذد
همواره اصل برائت را مالک قرار داد و از جهت شیوه اجرایی رفتار با متهمان ،بایذد اصذل
کرامت و حیثیت ذاتی انسانی مورد توج قرار گیرد .ب تعبیر دیگر ،افراد باید از هرگونذ
تهدید سودسران آزادی و امنیت شخصی سود در پناه اصل برائت مصون بوده و براسذاس
رعایت دقیق موازین قانونی ک بر مبنای حفظ کرامت و حیثیت انسانی و اصل آزاد بودن
افراد وضع گردیده است از امنیت قضایی الزم بهره مند باشند.
بنابراین تعقی متهم و رعایت حقوق متهم از جمل اهداف وضع قانون آیین دادرسی
کیفری است و قواعد حاکم بر آن نیز بالطبع در قانون آمده است .اما این قواعد ریست و
متهم در این راه از ر حقوقی برسوردار است؟
پیشینه تحقیق:
بررسیهای دقیق و علمی فراوانی بر روی حقذوق مذتهم در قذانون آیذین دادرسذی
مصوب سال  31صورت نگرفت است .ی سری همایش و مقاالتی مشاهده میشذود کذ
ب طور کلی ب نو آوری های قانون توج کردهاند و ب طور مستقیم و جزئی ب قرارهذای
تأمین و نظارت قضایی و حقوق شاکی هم پرداست اند ک از جمل میتوان گزارش علمی
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همایش نقد و بررسی پیش نویس الیح قانون آیین دادرسی کیفری .قابل دسترسذی در
مجل پهوهش حقوق و سیاست را نام برد.
همچنین پیرامون موضوع بازداشت متهمین با توج بذ قذانون آیذین دادرسذی کیفذری
مطالعات پراکنده و بسیار اندک انجامگرفت است اما در این تحقیق سعی برآن داریم کذ
مطالعات و بررسیهای در سصوص بازداشت موقتدر قانون قدیم و جدید داشذت باشذیم
ازجمل آن می توان ب جبران سسارت در بازداشت موقت نذام بذرد کذ در قذانون شذاهد
تحوالتی ب نفع حقوق متهم میباشیم.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
ب لحاظ اهمیتی ک بازداشت متهمین دارد ب نوعی با اصذل آزادی افذراد در تعذارض
هست و قبل از اینک اتهام یا اتهاماتی وارد باشد شخص را محذدود یذا آزادی شذخص را
محدود میکند در این پایاننام (تحقیق) ب دنبال آن هستیم ک آیا تحذوالت در آیذین
دادرسی کیفری در رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات و اصل برائت ک در ماده 7
قانون آیین دادرسی کیفری لحاظ شده است رعایت میشود یذا سیذر و دیگذر اینکذ در
قانون گفت شده هیچکس حق ندارد آزادی افراد را محدود کند مگر با اجازه قانون و حکم
قانون و در این تحقیق ب بررسی این نکات اهتمام داریم.
پرسشهای تحقیق:
الف) پرسش اصلی تحقیق :دالیل اصل استفاده از قرار بازداشت متهمین در پرونده
کیفری با توج ب تحوالت ایجادشده ریست؟
ب) پرسشهای فرعی (ویهه) :مهمترین اهداف یا نقاط ضعف بازداشت متهمین در حقوق
کیفری ر میباشد؟
ج) قانون آیین دادرسی تا ر اندازه توانست است حقوق بیشتری را برای متهم قائل شود
و ر پیشرفتی نسبت ب قوانین گیشت داشت است؟
فرضیههای تحقیق:
الف) ب نظر میرسد تأسیس قرارهای جدیذد در ایذن قذانون بذ منظذور کذاهش زمذان
رسیدگی و در عین حال کنترل و نظارت بهتر بر متهم ،برای رسذیدگی و دسترسذی بذ
ادل موج برای انتساب جرم ب متهمین و تشخیص مجرم واقعی میباشد.
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ب) قانون آیین دادرسی کیفری توانست است با پر نمودن سالهای موجود در قذانون
قبلی (مصوب  )18حقوق بیشتری برای متهم قائل شود .ب طور مثال متهم در تحقیقذات
مقدماتی بر اساس قانون آیین دادرسی از حقوقی برسوردار اسذت بذ طذور مثذال مذتهم
می تواند تا پایان اولین جلس رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی بذرای او تعیذین شذود
(ماده  )971در جرائم موضوعبندهای (الف)( ،ب)( ،پ) و (ت) ماده ( )981ایذن قذانون،
جلس رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمیشود و این نشذاندهنذده پیشذرفت
قانون نسبت ب گیشت است.
ج) تحوالت آیین دادرسی کیفری جدید در سصوص بازداشت متهمین میتواند تأثیر
مثبتی در روند رسیدگی عادالن ب پرونده متهمین در دفاع از سود داشت باشد.
اهداف تحقیق:
هدف اصلی تحقیق :بررسی اصول و مبذانی بازداشذت موقذت (بازداشذت متهمذین) در
حقوق کیفری جدید
هدف فرعی :بررسی اینک بازداشت متهمین و در صورت اشتباه بودن بازداشت جبذران
سسارت حقوق از بین رفت برگشت پیدا میکند.
جنب کاربردی تحقیق:
نتیج حاصل از این تحقیق میتواند راهگشایی برای تفسیر بهتر قذوانین مربذوط بذ
بازداشت متهمین و احقاق حقوق آنها توسط قضات در دادسراها و دادگذاههذای عمذومی
وانقالب و همچنین قابل استفاده برای وکال ،اساتید حقوق ،سازمان زندانها و … باشد.
از جهت کاربردی در تالش است تا با برجست نمودن موارد نقض و مشکالت قوانین
در زمین احقاق حقوق متهم ،مراکز علمی و مقامات مسئول ب ویهه مقنن را بذ نذواقص
قانونی یا قضایی جل نماید .ب همین جهت این تحقیق میتواند برای نهادهای قضایی و
تقنینی و جامع حقوقی کشور کاربرد داشت باشد.
روش تحقیق:
نوع تحقیق (به لحاظ روش) :ب صورت توصیفی ،تحلیلی سواهد بود.
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روش گردآوری اطالعات:
اولین گام درراه دستیابی ب اهداف تحقیق جمعآوری اطالعات و دریافتن واقعیتها در این
پهوهش ،ب استفاده از مطالعات کتابخان ای روی آورده شده است .این روش در تمامی
تحقیقات علمی مورداستفاده قرار میگیرد ،ولی در بعضی از آنها در بخشی از فرآیند
تحقیق از این روش استفاده میشود و در بعضی از آنها موضوع تحقیق از حیث روش،
ماهیتاً کتابخان ای است و از آغاز تا انتها متکی بر یافت های تحقیق کتابخان ای است .با
توج ب ماهیت پهوهش حاضر از روش کتابخان ای ب منظور جمعآوری اطالعات و مبانی
نظری پهوهش ،تاریخچ و شناسایی متغیرها و پیشین پهوهش بهره گرفتیم .در این
پهوهش بامطالع

تحقیقات و مطالعات سایر پهوهشگران ،مجالت تخصصی و مرتبط،

کتابهای تدوینشده و ترجم شده جدید ،اطالعات مورد نیاز گردآوری شده است.
محدودیتهای تحقیق:
 .1در بحث قرار بازداشت و بازداشت موقت با توج بذ تحذوالت جدیذد ایذن قذانون
دسترسی ب منابع جدید و پهوهشهای انجام پییرفت ب سختی امکان پییر است.
 .2عدم دسترسی ب متهمین ک در معرض بازداشت قرار گرفت اند.
مفهوم حقوق دفاعی متهم:
حقوق دفاعی متهم از مهمترین مباحث حقوق بشر است و در اسذناد حقذوق بشذری
متعدد بدان توج جدی شده است .فرض بیگناهی ب عنوان یکی از حقوق بنیادین بشذر
ک ناظر بر کرامت ذاتی است ،اصلیترین مبنای حقوق دفاعی تلقی شده و در کنار آن ب
موارد فرعی همچون مصلحتگرایی و الزامات بینالمللی اشارت رفت است.
مبانی حقوق دفاعی متهم را باید باتوج ب ویهگیهای دوران مدرن ک با پیدایش و
استقرار مدرنیت و ب مفهوم اسص مدرنیت سیاسی از دوران پیشامدرن متمایز میشذود،
تحلیل کرد .زیرا ،مدرنیت سیاسی پیش از آنک اتفاقی تاریخی باشد ،تغییر نگرشی عمیق
و هم جانب در اندیش انسان مدرن است ک در وهل نخست بازتابهای سیاسذی آن در
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اجتماع انسانی سب

میشود ک برسالف دوران پیشامدرن ،دولت از جامع مذدنی و بذ

تبع آن ،پهن عمومی متعلق ب دولت از پهن سصوصی متعلذق بذ جامعذ جذدا شذود و
سرانجام ب تبع آن دو ،ب انسان نیز از دو منظر متفاوت نگریست شود .او از آن جهت ک
عضو دولت شمرده شده و در فعالیتهذای سیاسذی و اجتمذاعی شذرکتی فعالیذت دارد و
دارای حقوق سیاسی است ،شهروند ب حساب میآید و از آن جهت ک ب جامعذ مذدنی
تعلق دارد ،فردی ت

و جداست .از دید انسان مدرن ،فرد تحت سذیطره و سیاسذت کذل

قرار نمیگیرد و هررند عضوی از دولت و وابست ب آن است ،بذ عنذوان فذرد مذیتوانذد
مستقل از آن حقوق و آزادیهای شخصی بهرهمند شذده و زنذدگی و فعالیذت سصوصذی
داشت باشد.
حقوق بشر آن گون ک در اسناد جهانی و منطق ای حقوق بشر ذکذر شذده اسذت و
بخشی از حقوق دفاعی متهم را میتوان در قال آن گنجاند ،محصول و مولود جهانبینی
مدرن است .از منظر انسان دوران مدرن ،انسان دارای کرامت ذاتی است و ب موج این
ویهگی ب صرف انسان بودن دارای حقوقی غیرقابل سل اسذت و ویهگذیهذایی از قبیذل
جنس ،رنگ ،عقیده ،ملّیت و … در بهرهمندی از آنها دسالت ندارد .در این دوران ،انسان
ن تنها شماری حق ماهوی بنیادین و غیرقابل سل پیدا میکند ،بلک در مقابل هجم و
تعقی نظام حاکم با ادعای ارتکاب عمذل مخذل نظذم عمذومی و واجذد وصذف کیفذری،
حقوقی شکلی (روی ای) پیدا مذیکنذد کذ از او در مقابذل سودسذریهذا و تعذرضهذای
دلبخواهی مأموران دولت حمایت میکند و سب

میشذود کذ طذی فراینذدی روشذن و

شفاف و با تضمینها و حمایتهای الزم ،اتهام فرد در دادگاهی مستقل و بیطرف اثبذات
شود (مجتبی فرح بخش.)2982 ،
تمرکز بر دوران مدرن در جستوجوی ریش های حقوق دفاعی متهم ب معنای انکار
حقوق متهم در دوران پیشامدرن نیست .بیگمان ،در آن دوران نیذز متهمذان در مرحلذ
دادرسی واجد حقوقی بودند .ولی ،نظر ب تفاوتهای بنیادین دیذدگاههذای پیشذامدرن و
پسامدرن نسبت ب حقوق روی ای و مهم بودن آنها در دوران مدرن و اینک حقوق دفاعی
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متهم مندرج در قوانین کنونی از آبشخور فلسفی دوران مدرن تغیی میکند ،دامن بحث
در این نوشتار فراتر از دوران مدرن نخواهد رفت (همان.)2982 ،
حق بودن یا حق داشتن:
برای پی بردن ب مفهوم دقیق حقوق دفاعی و دامن شذمول آن ،نذاگزیر ابتذدا بایذد
مفهوم حق را تحلیل کرد و جایگاه حقوق دفاعی را در این تحلیل مشخص کرد .نخستین
تقسیمبندی درباره مفهوم حق را شاید بتوان تقسیمبندی معروف حذق در حذق بذودن و
حق داشتن دانست .در این تقسیمبندی ،حق در معنای نخست مفهذومی ارزشذی دارد و
اغل معادل سوب بودن یا درست بودن ب کار میرود ک تقدم تاریخی طوالنی بذر حذق
در معنای دوم دارد9.حق در معنای دوم همان بهذرهمنذدی فذرد صذاح حذق از برسذی
امتیازهاست ک نظام حقوقی از آنهذا حمایذت مذیکنذد و اغلذ در مقابذل تکلیذف قذرار
میگیرد .معنای اسیر حق محصول دوران مدرن بوده و در بسذتر جنذبشهذای نظذری و
عملی آزادیسواهان و برابریسواهان انسان دوران مدرن رشد یافت است .حقوق دفذاعی
متهم ب معنای بهرهمندی متهم از برسی امتیازها ،حمایذتهذا و تضذمینهذای قذانونی و
قضائی در جریان دادرسی است .در فلسف حقوق و حقوق کیفری ،وقتی از حقوق دفاعی
متهم صحبت میشود ،منظور بار ارزشی آن نیست و موضذوع گذزارههذای اسالقذی قذرار
نمیگیرد ،بلک مراد بررسی بهرهمندی متهم از حقوق و تضمینهای مقرر شده برای وی
در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی است .بنابراین ،حقوق دفذاعی زیذر مفهذوم حذق
داشتن قرار میگیرند ،ن زیر مفهوم حق بودن.
تقسیمبندی هوفلدی از حق:
هوفلد حقوقدان آمریکایی ب مفهوم حق در معنای دوم موشکافان نگریست و معناهای
متعدد آن را بررسی کرده است .از منظر هوفلد ،واژه حق میتواند رهار معنذای مختلذف
زیر را داشت باشد :مطالب  ،آزادی ،قدرت (استیار) و مصونیت .حق در معنای مطالبذ در
Definition of Right;The Free Online Dictionary,at http://www.the free

3

dictionary.com/right
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پیوند با تکلیف متقابل است؛ بدین معنا ک  ،صاح حق ادعذایی علیذ غیذر دارد و غیذر
مکلف ب اجرای آن است( 7مانند حق طل کار نسبت ب بدهکار) مراد از حذق در معنذای
آزادیآن است ک نظام حقوقی برای افراد امتیازهایی قائل میشذود و بهذرهمنذدی از آن
امتیازها لزوماً تکلیف فرد سوم را در پی ندارد؛ مانند حذق انتخذاب شذغل یذا شذرکت در
انتخابات حق در معنای قدرت ب معنای قدرت و توانایی انجام کاری اسذت؛ ماننذد حذق
مدعی بر اقام دعوا یا حق انسان برای وصیت کردن (موحد ،محمدعلی؛ ،2982ص .)22
مراد از حق در معنای مصونیت حمایت صاح حق در قبال اعمال دیگران و جلوگیری از
اعمال قدرت آنان نسبت ب صاح حق است؛ ب عنوان نمون  ،حذق پیوسذتن کذارگر بذ
اتحادی های کارگری یا حقوق انسان نسبت ب حیثیت و حرمت سود و …

2

تقسیمبندی هوفلد صرفاً بحثی نظری نیست ،بلک بست ب اینک حق در کدام ی

از

دست بندیهای فوق قرار بگیرد ،لوزام عملی متفاوتی داشت و ب تبذع آن آثذار متمذایزی
نسبت ب صاح حق و دیگران سواهد داشت .ب عنوان نمون  ،الزم حق در معنذای ادعذا،
تکلیف طرف مقابل است .ب تعبیر دیگر« ،من علی الحق» تکلیف اجرای تعهدی را در قبال
«من ل الحق» دارد .الزم حق در معنای آزادی حق نداشتن دیگران بر منع صاح حق
در استفاده از مزایای پیشبینی شده در نظام حقوقی برای اوست .حق در معنای قذدرت
الزم ای مانند اثرپییری دیگران از اعمال حق و ب تبع آن مسذوولیت دیگذری را در پذی
دارد .الزم حق در معنای مصونیت ناتوانی دیگران مبنی بر بازسواست از صاح حق بذ
علت استفاده از حق سویش است (سید فاطمی ،سید محمد ،2981،ص .)19
جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیمبندی هوفلدی:
حقوق دفاعی بست ب اینک زیر کدام معنای حق بگنجند ،لوازم و آثذار مخصذوص و
منحصر ب فردی برای متهم ،نظام قضائی ،پلیس و دولت (ب معنای اعذم کلمذ ) سواهذد
The internet Encyclopedia of Philosophy(Human Right),at

4

http://www.icp.utm.cdu/h/hum. rts.htm
5
Three Generation of Human Rights;at.://en.wikipedia..org/wiki/Tree gencrations oh
human rights.
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داشت .ب عنوان مثال ،اگر حقوق دفاعی متهم را زیذر معنذای آزادی قذرار دهذیم ،در آن
صورت متهم میتواند از این حقوق استفاده کند و دولت نمیتوانذد مذانع اسذتفاده وی از
آنها شود .و اگر این حقوق را زیر معنای مصونیت بگنجانیم ،الزمذ آن اسذتفاده مذتهم از
این حقوق و ناتوانی دولت یا افراد دیگر در بازسواسذت مذتهم بذ دلیذل اسذتفاده از آنهذا
سواهد بود .شمول حق در معنای قدرت بر حقوق دفاعی ،استفاده از این حقذوق را بذرای
متهم امکانپییر میکند؛ ب نحوی ک  ،احتماالً طرفهای مقابل متهم را متأثر میسازد و
آنان را در حالت انفعالی قرار میدهد؛ ب عنوان نمون  ،پلیس قادر ب بازداشت وی نیست
یا دادستان را ب جمعآوی دالیل علی متهم و اثبات آن در دادگاه ملزم میکند.
با توج ب اینک تقسیمبندی هوفلد صوری است و دربذاره محتذوای حقذوق مطلبذی
بیان نمیکند ،نمیتوان ب طور مطلق درباره جایگاه حقوق دفاعی اظهذارنظر کذرد؛ بلکذ
بست ب مبانی اسالقی اتخاذ شده از سوی هر نظام حقذوقی و تضذمینهذای مقذرر بذرای
حمایت از ی

حق ،میتوان گفت ک آن نظام حقوقی در مورد هر حق رذ مفهذومی را

مراد کرده است .حقوق دفاعی ب طور عمده زیر عنوان حقوق بشر قرار میگیرند و اسذناد
حقوق بشری از جمل اعالمی جهانی حقوق بشذر و میثذاق بذینالمللذی حقذوق مذدنی و
سیاسی ب صراحت دولتها را ملزم و مکلف ب رعایت این حقوق میداند؛ ب نحوی کذ ،
میتوان سطاب این اسناد را درباره افراد حقمدار و درباره دولتها تکلیذفمذدار دانسذت.
بنابراین ،میتوان بخش عمدهای از این حقوق را حق در معنای ادعا دانسذت .در نتیجذ ،
متهم در فرایند دادرسی کیفری حقوقی دارد و دولت در قبال این حقوق تکالیفی برعهده
دارد .بدون ایجاد بستری مناس جهت انجام امر دادرسی ک صرفاً بذا دسالذت دولذتهذا
امکانپییر است ،نمیتوان از تجلذی و تحقذق حقذوق دفذاعی سذخن گفذت .اگذر قذوانین
دادرسی مناس

وضع نشوند یا ساستار مراجع قضائی ،تحقیقات و پلیسی ب نحو عادالن

ترسیم نشوند و ب مجریان عدالت ب نحو صذحی آمذوزش داده نشذود ،سذخن از تحقذق
حقوق دفاعی شعاری پوچ و واهی سواهد بود .بر همین مبنا ،نمیتوان ادعا کرد ک حقوق
دفاعی متهم صرفاً حقوق سلبیاند ،بلک باید آنها را دو جنب ای دانست؛ بدین معنذا کذ ،
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این حقوق از ی

منظر جز حقوق ایجابیاند (یعنذی نیازمنذد ایجذاد بسذتر مناسذ ) و از

منظر دیگر جز حقوق سلبی قرار میگیرند (یعنذی نیازمنذد عذدم محدودسذازی) (سذید
فاطمی ،سید محمد؛ .)2981
نکت مهم درباره تکلیف دولت تعیین دامن و نوع تعیین آن از جهت تعهد ب نتیجذ
و تعهد ب وسیل است .آیا دولت صرفاً مسوولیت دارد ک در حذد امکانذات موجذود سذود
برای تحقق حقوق دفاعی تذالش کنذد یذا قطذع نظذر از تذوان سذود بایذد تضذمینهذا و
استانداردهای الزم را برای حمایت از حقوق دفاعی پیشبینی کند؟ درباره حقوق ،حقوق
بشر را میتوان ب حقوق سلبی و ایجابی تقسیم کرد .تحقق حقوق سلبی نیازمنذد اقذدام
ایحابی از سوی دولتها نیست ،بلک دولتها باید از هرگون دسالت برای محذدود کذردن
آنها پرهیز کنند .تحقق حقوق ایجابی نیازمند مداسل دولت است و دولتها باید در حذد
امکانات موجود اقدامهایی را برای تحقق آنها عملی کنند.
حقهای سلبی مندرج در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،باتوجذ بذ نذص
ماده  1همان میثاق میتوان گفت ک در مورد تحقق محتوای این حقذوق بذ تعهذد بذ
نتیج نظر دارد و دولتها را موظف ب حمایت از آنها میداند .ولی ،درباره حقوق ایجابی،
ماده  1میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ب عبارت «… با استفاده
از حداکثر منابع موجود سود …» اشاره میکند ک مذیتذوان تعهذد بذ وسذیل را از آن
استنباط کرد (سید فاطمی ،سید محمد؛  ،2981ص  .)99زیرا ،مراد میثاق آن است کذ
دولتها در حد امکانات موجود سود در تحقق محتوای میثاق بکوشند .ازآنجاکذ حقذوق
دفاعی دو جنب ایاند ب طوریک از ی

منظر سلبی و از منظری دیگر ایجذابی محسذوب

میشوند ،میتوان گفت ک تعهد دولت جهت ایجاد بستر مناس برای انجام امر دادرسی
از قبیل تأسیس مراجع قضائی ،تصوی

قوانین مناس

و تربیت نیروی انسانی باکفایت از

نوع تعهد ب وسیل است؛ ولی ،تعهد دولت مبنی بر عدم مداسل در جهت محدودسذازی
حقوق دفاعی تعهد ب نتیج است و دولت نمیتواند با دسالت سذود در ایذن جهذت گذام
بردارد.
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تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری:
از ی

منظر میتوان حقوق را ب حقوق روی ای و ماهوی تقسیم کرد .حقوق ماهوی

همان حقوق مندرج در نظامهای حقوقیاند کذ بذ سذودی سذود متضذمن ارزش بذرای
صاح حق بوده و تحت حمایت قانونی قرار دارند .در مقابل ،حقوق روی ای آنهاییاند ک
در جهت حمایت و تحقق حقوق ماهوی کاربرد دارند ( ،1887 ،Bryan A.Garnerص
 .)2978ب عبارت دیگر ،حقوق روی ای از آن جهت واجذد ارزشانذد کذ بذرای تحقذق و
اعمال حقوق ماهوی ب کار میروند .ولی ،نقش آنها در راستای اعمال حقوق مذاهوی بذ
حدی است ک میتوان ادعا کرد بدون آنها حقوق مذاهوی تقریبذاً بذ صذورت نوشذت در
قانون باقی سواهد ماند و قدرت بروز و ظهور نخواهد یافت .ب همین دلیل ،امروزه حقوق
روی ای مهم فوق العادهای یافت اند؛ ب نحوی ک  ،میتوان یکذی از نکذات افتذراق حقذوق
مدرن با حقوق پیشامدرن را ضعیف بودن حقوق روی ای در نظام اسیر و مهذم بذودن آن
در نظام مدرن دانست .زیرا ،بشر امروز دریافت اسذت کذ بهتذرین قذوانین واجذد حقذوق
ماهوی مادام ک راهکار اجرایی مناس برای تحقق آنها پیشبینی نشذده باشذد ،متذروک
سواهد ماند و همچون صندوقچ عطاری ک کلید آن مفقود شده باشد ،بیاستفاده شذده
و صرفاً مورد استفاده ابزاری قرار سواهند گرفت.
با نگاه ب اسناد حقوق بشری (اعالمی جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقذوق
مدنی و سیاسی) میتوان گفت ک حقوق دفاعی متهم صذرفاً جهذت محاکمذ عادالنذ و
عدم تعرض ب فرض بیگناهی پیشبینی شدهانذد و بنذابراین ،جذز حقذوق رویذ ای قذرار
میگیرند.
ارائ تعریفی دقیق از حقوق دفاعی ک بتواند دامن شمول آنها را ترسیم کند ،مشکل
است و این امر از نگاه ب تعریفهای ارائ شده در آثار حقوق داسلی اسذتنباط مذیشذود.
مطابق ی

تعریف« ،حق دفاع حقی است ک ب موج آن هر فردی کذ مذورد تعقیذ

قرار بگیرد بتواند در محاکم پیش از آنک مورد حکم قذرار بگیذرد از سذود دفذاع نمایذد»
(کاتبی ،حسینقلی؛ شماره  ،2989،.9ص  .)11این تعریف ،بیشتر ب مفهوم لغوی حقوق
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دفاعی تکی کرده و ب مفهوم حقوقی آنک موردنظر اسناد مرتبط حقوق بشذری اسذت،
توجهی نشده است .حقیقت قانونی حقوق دفذاعی از مفهذوم لغذوی آن تذا حذدی فاصذل
گرفت است و تعریف آن باید با مداق در حقیقت قانونی صذورت گیذرد .مطذابق تعریفذی
دیگر« ،حق دفاع متهم عبارت از مجموع تضمینات قانونی و قضائی اسذت کذ در سذط
ملی ،منطق ای و یا بینالمللی برای افرادی کذ در مظذان ارتکذاب بذزه قذرار گیرنذد ،در
سراسر ی

رسیدگی کیفری و با هدف اتخذاذ تصذمیمی عادالنذ ذ بذ دور از اشذتباهات

قضائی ذ منظور گردیده اسذت» (آشذوری ،محمذد؛  ،2911ص  .)277هذر رنذد در ایذن
تعریف ب مفهوم حقیقت قانونی حقوق دفاعی توج کامل شده است ،ب نظر میرسد ک
دامن شمول حقوق دفاعی بسیار گسترش داده شده است .ب عبارت دیگر ،در این تعریف
از حقوق دفاعی ،ب کل معیارها و ضوابط دادرسی عادالن توج شده است ،در حذالیکذ
حقوق دفاعی بخشی از دادرسی عادالن بوده و سایر ضذوابط دادرسذی عادالنذ نذاظر بذ
حقوق دفاعی نیست .ب همین دلیل ،میتوان این تعریف را تعریف موسّع حقذوق دفذاعی
نامید.
ب نظر میرسد ک ب حقوق دفاعی باید از منظر فرض بذیگنذاهی نگریسذت؛ بذدین
معنا ک  ،متهم در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسذی ،در سذنگر فذرض بذیگنذاهی از
هرگون تعرض مصون است و مجریان عدالت کیفری صرفاً ب موجذ قذانون و از طریذق
معین و پیشبینی شده در قانون میتوانند عدم استحقاق متهم را از فرض بیگنذاهی بذ
لحاظ ارتکاب جرم اثبات کنند و متهم نیز حق واکنش و پاسخگویی دارد .ب تعبیر بهتذر،
متهم و دادستان نزد مرجعی بیطرف پیکار نرمافزاری میکنند .دادسذتان بذا اسذتفاده از
سلسل ای ابزارها ب نام دالیل اثباتی در صدد نقض فذرض بذیگنذاهی و اعمذال مجذازات
نسبت ب متهم برمیآید .در مقابل ،متهم حق دارد ک این ابزارها را بذ رذالش بکشذد و
آنها را برای نقض دیوار سنگر فرض بیگناهی کافی نداند .در این میان ،دادگاه بذ عنذوان
مقامی بیطرف داوری میکند .حقوق دفاعی متهم در ایذن فراینذد جذدال بذین مذتهم و
دادستان سر برمیآورند تا همچنانک دادستان فعاالن و مبتکران در جهت نقذض فذرض
بیگناهی میکوشد ،متهم نیز نقشی فعال در جهت سنثذی کذردن اقذدامهذای دادسذتان
داشت باشد .هررند متهم در سنگر بیگناهی مصون از تعرض است ،این مصونیت نقذش
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انفعالی برای متهم ب ارمغان میآرود و صرفاً او را بیگنذاه اعذالم مذیکنذد .ایذن حقذوق
دفاعیاند ک ب متهم محفوظ در سنگر بیگناهی اجازه حملذ علیذ دادسذتان را صذادر
کرده و او را از فردی منفعل ب فردی فعال و مبتکر بدل میکنند .بر همین مبنا ،میتوان
گفت ک حقوق دفاعی متهم عبارت است از تضمین پاسخگویی و واکنش متهم در جهت
مقابل با اقدامهای مقامهای تعقی و تحقیق ک در صدد اثبات عدم اسذتحقاق مذتهم از
فرض بیگناهیاند .تیکر این نکت ضذروری اسذت کذ از منظذر فلسذف آیذین دادرسذی،
واکنش متهم جهت سنثی کردن اقدامهای دادستان امری طبیعذی اسذت و در حقیقذت
حداقل کاری است ک ی فرد محفوظ در سنگر بیگناهی میتواند انجام دهد .بنذابراین،
قوانین آیین دادرسی کیفری این حقوق را ایجاد نمیکنند ،بلک صرفاً شناسذایی و اعذالم
میکنند .با این تعریف ،مرز حقوق دفاعی از دادرسی عادالن جدا میشود و میتوان گفت
ک حقوق دفاعی ب تبع فرض بیگناهی هسذت دادرسذی عادالنذ اسذت ،نذ معذادل آن
(همان.)2982 ،
تضمین حقوق متهم در قانون اساسی و قوانین عادی و نیز در اندیش های جدید کذ
الهام بخش صادرکنندگان اعالمی جهانی حقوق بشر 1و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و
سیاسی 1است ،مورد نظر قرار گرفت است.
دادرسی عادالنه:
دادرسی عادالن اصطالحی نام آشناست و در برسی اسناد حقوق بشری بذ صذراحت
بدان اشاره شده است؛ ب طوری ک  ،حق بهرهمندی از دادرسی عادالن ب عنوان یکذی از
حقوق بنیادین در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسذی ذکذر شذده اسذت ( Ana D
 ،1887 ،Bostonص  .)1مذذواردی همچذذون بذذیطرفذذی دادگذذاه ،اسذذتقالل دادگذذاه،
تضمینهای پیشا محاکم ای (تحقیقات پلیسی) و فرض بیگناهی جذز مصذداقهذای آن
ذکر شده است ( ،1882،Terri A.Belangerص .)992
این برداشت از میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی با ظاهر مذاده  1کنوانسذیون
اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و حتی ماده  27میثاق سذازگار اسذت.
)Universal Declaration of Human Rights (1441

6

)International Convient of Civil and Political Rights(1466

7

 92فصلنامه علمی-تخصصی دانش انتظامی شرق استان تهران (سال پنجم ،شماره بیستم ،زمستان _ )1931

ب موج این تفسیر ،حق بهرهمندی از دادرسی عادالن جز حقوق بنیادین بشر محسوب
میشود و دارای اجزا متعددی است .برسی از این اجزا متعلق ب ساستار مراجع پلیسذی،
تحقیقاتی و قضائی و برسی دیگر در مورد تضمینهای ناظر بذ حذق دفذاع مذتهم اسذت
(کاشانی ،سید محمود؛  ،2989ص  .)182ب نظر میرسذد کذ پذییرش ایذن تحلیذل بذا
ایرادهایی روب رو است:
نخست ،در این صورت ،فرض بیگناهی ن ب عنوان حقی بنیادین ،بلک از امور فرعی
دادرسی عادالن محسوب میشود .فرض بیگناهی عصاره سایر حقوق بنیادین در مرحل
اعمال و اجراست ،در حالیک دادرسی عادالن رنین موقعیتی را ندارد؛
دوم ،فرض بیگناهی در صورتی ک ب یکی از اجزا دادرسی عادالن فرو کاست شود،
نمیتواند مبنای موج ساز حق دفاع و تضمینهای راجع ب آن قرار گیرد .زیذرا ،سذود در
عوض آنها و یکی از شاس های دادرسی عادالن است و ناگزیر باید دنبال مبنذای دیگذری
بگردیم؛
سوم ،اگر بخواهیم دادرسی عادالن را مبنای حقوق دفاعی قرار دهیم ،در این صورت
گرفتار دور باطل شدهایم .زیرا ،از ی

طرف بر این باوریم ک تحقق دادرسذی عادالنذ در

گرو تأمین حقوق متهم است و از طرف دیگر ،مبنا و علذت موجذ سذاز حقذوق دفذاعی را
دادرسی عادالن میدانیم .ب بیانی دیگر ،تحقذق حقذوق دفذاعی را متوقذف بذر دادرسذی
عادالن و تحقق دادرسی عادالن را متوقف بر حقوق دفاعی میدانذیم؛ رهذارم ،دادرسذی
عادالن ک در ماده  27میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بدان اشاره شده است ،ب
سودی سود مستلزم بار حقوقی نیست و از بطن و متن آن بدون تصری میثاق یذا دیگذر
اسناد حقوق بشری نمیتوان حقوقی را برای متهم استخراج کرد .ب نظذر مذیرسذد کذ
تنظیمکنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
و دیگر اسناد مرتبط هم حقوق متهم و تضمینهای راجع ب آن را در یذ
کرده و ب مجموع آن دادرسی عادالن اطالق کردهاند.

مذاده جمذع
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ب تحلیلی ک از فرض بیگناهی ارائ شد ،درباره رابط فرض بیگناهی بذا دادرسذی
عادالن میتوان گفت ک فرض بیگناهی ب عنوان حقذی بنیذادین بذرای مذتهم در نظذر
گرفت میشود و او استحقاق استفاده از آن را دارد .در صورتی ک دادستان در صدد نقض
فذذذذذرض بذذذذیگنذذذذذاهی برآیذذذذذد ،بایذذذذذد در فراینذذذذذدی معقذذذذذول و موجذذذذ و
مجهز ب استانداردهای ناظر ب حقوق متهم و سایر تضمینهای راجع ب آن بتوانذد عذدم
استحقاق او را بر فرض بیگناهی اثبات کند .بنابراین ،نقط شروع دادرسی عادالن فرض
بیگناهی و نقط پایان آن صدور حکم محکومیت قطعی است .برسی از حقوق متهم اثذر
مستقیم فرض بیگناهی و برسی دیگر از الزامات غیذر مسذتقیم آن اسذت و بذرای دیگذر
موارد باید ب دنبال مبنای دیگری بود( .فرح بخش ،مجتبی)298 :2982 ،
مصلحتگرایی:
بخش عمدهای از حقوق متهم و تضمینهای راجع ب آن برآمده از فرض بذیگنذاهی
بوده و در نتیج  ،ضرورت پایبندی ب آنها ب نحو پیشینی قابل اثبات است و نیذازی بذ
توجی های پسینی نیست .ولی ،ب نظر میرسد ک شمار اندکی از تضمینهای راجذع بذ
حق دفاع را نمیتوان اثر مستقیم یا غیرمستقیم فرض بیگناهی دانست .مواردی همچون
حق اعتراض ب قرارها ،دو مرحل ای بودن رسیدگی ،ضرورت گرفتن آسرین دفذاع ،عذدم
انتشار مطال

راجع ب تحقیقات مقدماتی و … را نمیتوان ناشذی از فذرض بذیگنذاهی

دانست .ب نظر میرسد ک مراد از گنجاندن ایذن قبیذل تضذمینهذا زیذر حقذوق مذتهم
مصلحتهایی همچون جلوگیری از اشتباههایی قضائی ،جلوگیری از محکومیت بیگناهذان،
جلوگیری از صدور آرای مغایر و … است .بذ تعبیذر دیگذر ،بذ نحذو پیشذینی و بذیتوجذ بذ
هدفهای لحاظ شده برای این تضمینها نمیتذوان دفذاع مذوجهی از آنهذا کذرد و نذاگزیر بایذد
نگرشی پسینی بر آنها داشت.

ضرورت واقعی :همزیستی مسالمتآمیز:
حقوق بنیادین بشر امروزه جز مسلمات حقوق شمرده میشوند؛ ب نحوی ک  ،امروزه
آن را جز هنجارهای عرفی بینالمللی قلمداد میکنند؛ بدین معنا ک  ،این هنجارها بذرای
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هم کشورها صرفنظر از الحاق یا عدم الحاقشان ب اسناد حقوق بشری الزم االتباعانذد.
همچنین ،هنجارهای عرفی بینالمللی نمیتوانند موضوع شرط قرار گیرنذد و در نتیجذ ،
نقض این موارد موج مسوولیت دولت در عرص بینالمللی سواهد شد .از طذرف دیگذر،
همزیستی مسالمتآمیز در جامع جهذانی ضذرورت تعامذل بذا دیگذر کشذورها را ایجذاب
میکند؛ ب نحوی ک  ،امروزه زندگی انفرادی و بدون ارتباط با سایر جامع هذا بذرای یذ
کشور غیرممکن است .جهتگیری معادالت جهانی ب گون ای است ک وابسذتگی متقابذل
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کشورها شرط الزم حیذات پویذای جامعذ هذا شذده اسذت؛
ب طوری ک  ،گریز و گزیری از این وابستگیهای متقابل نیست .بنابراین ،افزون بر مبذانی
حقوق بشری حقوق متهم ،الزامات بینالمللی و ضرورتهای عینذی زنذدگی اجتمذاعی و
همزیستی مسالمتآمیز نیز رعایت حقوق دفاعی متهم را الزامآور میسازد( .فذرح بخذش،
مجتبی)292-291 :2982 ،
توج جدی ب کرامت ذاتی آدمیان در دوران مدرن تحولی اساسی در مفهوم و مبانی
حق پدید آورد و سب پدیداری و رشد حقوق بنیادین بشر شد .در نگرش مدرن نسذبت
ب جهان ،انسان ب صرف انسان بودن حقوقی دارد؛ حقوقی کذ از وی بذ عنذوان فذرد در
مقابل دولت و سایر افراد حمایت میکند و فرد در اجرا و اعمال آنها مختار است.
تحلیل مفهوم و مبنای حقوق دفاعی متهم ب عنوان محصول حقوق مدرن بیتوج ب
مبانی حقوق امکانپییر نیست .در این رویکرد ،حقذوق دفذاعی مذتهم همذان امتیازهذا و
تضمینهایی است ک متهم در مقابل نماینده حکومت و جهت پاسخدهی ب ادعاهذای او
از آنها بهرهمند است و دولت ضمن آنک مکلف ب تمهید بستری مناس برای استفاده از
آن امتیازهاست ،حق محدودسازی آنها را ندارد .زیرا ،متهم ب نحوی پیشینی واجذد ایذن
حقوق است و دولت صرفاً آنها را ب رسمیت میشناسد.
کثیری از حقوق دفاعی متهم را در فرض بیگناهی میتوان یافت .فرض بیگناهی در
کرامت ذاتی و فاعلیت اسالقی انسان ریش دارد .جلوه کیفری فرض بیگناهی از متهم در
مقابل ادعای سالف اصل و ظاهر دادستان حمایت میکند .این فرض نذ تنهذا بذ مذتهم
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حق سکوت اعطا میکند و ابتکار عمل را از دست وی نمیگیرد ،بلک متهم با توسذل بذ
آن با دادستان ب مجادل پرداست و دالیل وی را بذ رذالش مذیکشذد .نظذر بذ اینکذ
دادستان ب عنوان نماینده حکومت علی فرد طرف دعوا مذیکنذد و او را بذ نقذض نظذم
عمومی یا تعرض ب مصلحتهای عمومی دیگری متهم میکنذد ،احتمذال سواسذتفاده از
موقعیت و قدرت از سوی دادستان بسیار جدی است .فرض بیگناهی از شذدت و حذدت
قدرت دادستان میکاهد و ب متهم در حد امکانات ،فرصتی برابر با دادستان اعطا میکند
تا طرفهای دعوا ب عنوان دو طرف همعرض در مقابل داوری بیطرف و مستقل ب ارائ
دالیل ل و علی یکدیگر بزردازند و سرانجام ب حکم داور گردن نهند.
ب نظر میرسد ک فرض بیگناهی نمیتواند علت موج ساز برسی از حقذوق دفذاعی
شود و نمیتوان آنها را از این فرض اسذتخراج و اسذتنباط کذرد و نذاگزیر بایذد تذوجیهی
پسینی برای آنها ذکر کرد .مصلحتهایی همچون جلذوگیری از اشذتباههذای قضذائی یذا
جلوگیری از محکومیت بیگناهان یا ممانعت از سواستفاده داور را میتوان علذت موجهذ
برسی از حقوق همچون اعتراض ب قرارها ،دو مرحلذ ای بذودن رسذیدگی ،علنذی بذودن
دادگاه و … ذکر کرد .مصلحتگرایی و الزامات بینالمللی را نیز میتذوان مبنذای درجذ
دوم برسی از حقوق دفاعی ذکر کرد( .فرح بخش ،مجتبی)292-299 :2982 ،
نتیجه گیری:
اصوالً تدابیر قانونی مربوط ب حقوق دفاعی متهم و دادرسی عادالن و از جمل تدابیر
مربوط ب تفهیم حقوق متهم زمانی میتوانند ب اهداف سود نائل شوند و تدابیری
سودمند تلقی گردند ک دارای انسجام بوده و از هرگون ناهماهنگی و تعارض ب دور
باشند .برای نمون در برسی از نظامهای حقوقی ،تدابیر منسجم و هماهنگی برای حفظ
حقوق دفاعی متهم از طریق تفهیم حقوق متهم ب وی پیشبینی شده است -2 :تفهیم
حقوق متهم  -و ب ویهه بازجویی صورت گیرد -1 ،در صورتی ک متهم تقاضای مشورت
«باید قبل از»  -حق سکوت با وکیل نماید تا زمان حضور وکیل ،بازجویی باید متوقف
شود -9 ،برای تمامی متهمانی ک امکان استیار وکیل ندارند وکیل معاضدتی تعیین
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میشود و این حق نیز ب آنان تفهیم میشود .همانگون ک مالحظ میشود ،تدابیر
فوقالیکر ب لحاظ انسجام ،ب گون ای در کنار یکدیگر قرار گرفت اند ک همچون سزر
دفاعی مستحکمی از حقوق دفاعی متهم محافظت مینمایند .یعنی امکان اسی اقرارها و
اظهارهای ناشی از جهل متهم ب قانون و یا ناشی از فشارهای روحی و یا فیزیکی از
سوی متهم را کاهش میدهند .اما تدابیر پیشبینی شده در قانون جدید آ.د.ک .ایران در
جهت حمایت از حقوق دفاعی متهم از طریق تفهیم حقوق وی توسط ضابطان
دادگستری دارای انسجام و هماهنگی کامل نبوده و ب علل زیر نمیتوانند سودمند تلقی
شوند .نخست اینک  ،طبق ماده  21قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،ضابطان
دادگستری فقط باید حقوق افراد تحت نظر را ب آنان تفهیم نمایند و ن تمامی متهمان
را .دوم اینک  ،حق بنیادین سکوت در تحقیقات پلیسی وجود ندارد و در هیچ مادهای
ب طور مشخص مقرر نگردیده است ک این حق در تحقیقات مقدماتی ب متهم تفهیم
شود .سوم اینک  ،در ماده  21قانون جدید ،اشارهای ب لزوم تفهیم بازجویی نشده است.
رهارم اینک  ،طبق ماده  78همین قانون« ،قبل از» حقوق متهم بازجویی از متهم منوط
ب حضور وکیل نشده است .پنجم اینک  ،ضمانت اجراهای کاملی برای نقض این حق
متهمان از سوی ضابطان دادگستری پیشبینی نشده است .ب سوبی روشن است ک
تدابیر مربوط ب تفهیم حقوق متهم در قانون جدید ،تدابیر منسجم و کارآمدی برای
حفظ حقوق دفاعی متهم و تحقق دادرسی عادالن نیستند .امید است همین مقررات
موجود در قانون جدید آ .د .ک ایران از سوی ضابطان محترم دادگستری ب نحو کامل
رعایت و اجرا گردد .و روی های نادرستی مانند اسی امضا و اثرانگشت متهمان بر روی
اوراق مربوط ب تفهیم حقوق آنان بدون تفهیم و یا حتی قرائت این حقوق برای متهمان،
در میان ضابطان محترم دادگستری شکل نگیرد و متداول نگردد.
پیشنهادات:
 .2در جهت رعایت حقوق متهم پیشنهادهایی قابلذکر است ،از جمل  :تعیین معیاری دقیق
و مناس

جهت تفکی

مرحل تحقیقات مقدماتی از مرحلذ دادرسذی (رراکذ ازلحذاظ

شرکت وکیل مدافع و علنی و سری بودن ،این دو مرحل  ،متفذاوت از یکدیگرنذد و عذدم
تفکی

درست آنها موج تضییع حقوق متهم میشود)،
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 .1اتخاذ ترتیبی ک براساس آن اسی تأمین از متهم در جرائم مطبوعاتی و حتی در جذرائم
سیاسی با نظر هیئتمنصف صورت بگیرد،
 .9ب ذ کذذارگیری قضذذات مجذذرب و بذذا سذذابق بذذرای رس ذیدگی ب ذ پرونذذدههذذای مسذذتلزم
مجازاتهای سنگین،
 .7اصالح مواد راجع ب پرداست هزین دادرسی برای شکایت و اعتراض در محکومیتهذای
جزایی ،ررا ک آزادی مراجع ب دادگاه زمانی وجود سواهد داشت ک ی

شهروند بتواند

بدون هیچ مانعی ب دادگاه مراجع کند،
 .2تفکی

مقام تعقی از تحقیق و ایجاد سازمان و یا مقام تعقیبی ک سذود را موظذف بذ

تعقی بداند و با عالق مندی درصدد تعقی جرائم برآید،
 .1و باالسره استفاده از روش تعدد قاضی در نظام کیفری و یا حداقل در جرائم سنگین.
 .1ضرورت وجود پلیس قضایی؛ شنآست سازماذن پلیسذ قضذاییذ و آشذناییذ با وظذایفذ،
استیارات و عملکردهایاین نهاد در طول ی

ده حیات آن ،تاکید بر اهمیت این سازمان

در روندمراحل مختلف دادرسی ،اذعان بر سالهای موجود بدلیلذ عدذم وجود اینذ نهاد و
تایید بر ضرورت ایجاد و احیای رنین سازمانی تخصصذیذ درمعیتذ دادسذرا و تفکذی ذ
پلیس اداری (نیرویانتظامی) از پلیس قضایی است.
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Changes in the criminal procedure in the rights of detainees
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Abstract:
The Criminal Procedure Code of 2931 has been interfered with
the impact of the universal model of fair trial and the use of
comparative studies by adopting new approaches to the audit
process in the preparatory phase of the preliminary investigation.
The necessity of observing the principle of a fair and just trial
requires that the defendant's defense rights be observed in the
criminal procedure and that the requirements for such an offense
and judicial authority be imposed in order not to be overcome by
the interpretations of the rights of the accused. In line with this
necessity, the legislator will pay more attention to the defendant's
defense rights in adopting the Criminal Procedure Law, and the
law has positive developments and innovations in this regard. The
results of the study indicate that the law has improved the rights of
the accused, especially in the context of the arrest of the
defendants, and added new cases in this regard, including
compensation to the defendant's rights.

Key words: new criminal procedure, accused rights, defendant
arrest, preliminary investigations, compensation
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