
 

 مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای حقوق دفاعی در مرحله تحقیقات مقدماتی

 0امین جلیلی

 چکیده

کرامت انسوانی به عنوان برترین موهبت الهی بیش از پیش، احترام و رعایت حقوق افراد را در زیست  

ن یجهان کنونی می طلبد. تأمل در واپسین قانون مصوب در حوزۀ آیین دادرسی کیفری در قیاس با قوان

گذار کیفری به رعایت حقوق دفاعی افراد مظنون و تر قانونتدوینی سوووابق، گرایش هر چه کمی و کیفی

نظر و تحقیقات مقدماتی نشووان می دهد. قانون آیین دادرسووی کیفری مصوووب  متهم را در مراحل تحت

ل، حق حقوقی از جمله حق تفهیم اتهام، حق اعالم حقوق متهم، حق داشوووتن وکی برشووومردنبا  0196

و حق سووکوت، گامی بلند در  حق اطالع به خانواده، حق معاینه پزشووکی ،مقالعه و دسوترسوی به پرونده  

جهت رعایت عدالت برداشوووته اسوووت. در این میان، فقدان ضووومانت اجراهای مناسوووبی همچون بقالن 

، تحقیقات مقدماتی در فردِ عدم رعایت حقوق دفاعی شووخص متهم توسووط مقامات انتظامی و قضووایی 

فرد  ال، حامیسوب  گشوته است تا نتوان قوانین حمایتی ایران را همانندِ کشورهای مبتنی بر نظام کامن  

متهم تلقی نمود. نگارنده، در ابتدا با بر شمردن انواع حقوق دفاعی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری 

، درصووودد آشوووکار نمودن و قیاس حقوق مزبور با قوانین حمایتی کشوووورهایی همچون آمریکا و انگلیس

قوانین حمایتی در نظر گرفته شووده برای شووخص متهم در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی، بر آمده و در انتها  

قانون را مورد در  ضوومانت اجراهای حقوق دفاعی مسووتتر العاده مهمنیز  سوویاسووت حاکم بر مبحث فوق

 دهد.واکاوی قرار می

 تی، متهم، ضمانت اجرا، عدالتدماحقوق دفاعی، تحقیقات مق ها:کلید واژه
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 مقدمه 

حقوق دفاعی متهم به معنای امتیازات و امکاناتی اسوت که در یک دادرسی منصفانه الزم است متهم  

اسووت، در  شووده مقر از آن برخوردار باشوود تا بتواند در مقابل ادعایی که بر خالع فرد برائت، علیه او 

(. در تعریفی مشووابه، حقوق دفاعی متهم 666: 0161)امیدی، شوورایط آزاد و انسووانی از خود دفاع کند  

یند رسیدگی کیفری آمجموعه امتیازاتی است که به موج  آن برای متهم امکان مؤثر دفاع از خود در فر

(. مبنای رعایت حقوق دفاعی متهم را باید در اصل برائت جستجو 005: 0191شود )ساقیان، تضمین می

ته است که تمامی افراد مبرا از هر گونه تهمت و افترا بوده و چنانچه بر علیه نمود؛ اصولی که ا عان داشو  

و مجرمیت افراد را اثبات نمایند و  گناهکاری باید آنان در مراجع قضووایی، دعوایی مقر  گردد، مدعیان 

اسواسواب بر همین مبنا اسوت که شواکی خصوصی یا دادستان باید عناصر جرم را در صورت ورود اتهام به     

شوک اصول برائت که حقوق دفاعی متهم منبعث از آن بوده، میراث مشوترک    دیگر افراد اثبات نمایند. بی

 ی رعایت حقوق افراد است.تمامی کشورهای مترقیِ در حوزه

ی دادرسی منصفانه و حقوق دفاعی متهم، در کشورهای تابع نظام حقوقی کامن ال از جمله هانیتضم

واال برخوردارند. این مسوأله بر این اسواس مبتنی است که به زعم حقوقدانان   آمریکا و انگلیس از اهمیتی 

اگر اجرای عدالت  چراکهکامن ال موضووعی مهمتر از دادرسوی، اجرای عدالت و قواعد شکلی وجود ندارد   

ی مترت  نیست. به تبع در چنین سیستمی حق افراد به برخورداری ادهیفاممکن نباشد، بر حقوق ماهوی 

( حقوق دفاعی شخص 11: 0190شود )حیدری، دادرسی منصفانه نیز از اهمیتی ویژه برخوردار میاز یک 

متهم در مرحلوه تحقیقوات مقودمواتی بوه ویژه در مقابل مقام دادسوووتانی باید اعمال گردد. تقابل میان      

ار دهد. به از فرد متهم قر ترعیرفدادسووتان و فرد متهم نباید به نحوی باشوود که دادسووتانی را در مقامی  

توان به تساوی افراد در اسباب آن مبارزه اشاره نمود. قواعد یک دوئل منصوفانه، می  دیگر سوخن از جمله 

هیچ تماشواگر منصوفی قائل به این امر نیسوت که از یک سو دادستانی دارای تمامی اختیارات و امکانات    

 گونه ابزار دفاعی محروم باشد. جهت اثبات مجرمیت فرد متهم باشد و از سوی دیگر شخص متهم از هر

در همین راسووتا، نگارنده، در ابتدا با برشوومردن انواع حقوق دفاعی مندرج در قانون آیین دادرسووی   

و قیواس حقوق مزبور با قوانین حمایتی کشوووورهایی همچون آمریکا و انگلیس،   0196کیفری مصووووب 

شخص متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی  درصدد آشکار نمودن قوانین حمایتی در نظر گرفته شده برای

العاده مهم ضومانت اجراهای حقوق دفاعی مسترر در   برآمده و در انتها نیز سویاسوت حاکم بر مبحث فوق  

 قانون را مورد واکاوی قرار می دهد.
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 حق تفهیم اتهام -0

ی ات قضایکه ضرورت آن را قانون آیین دادرسی کیفری به مقام« تفهیم اتهام»در کشوور ما اصقال   

ترین تضمینات حقوق دفاعی در مراحل مختلف رسویدگی گوشوزد کرده اسوت، متضومن یکی از اسواسی     

 گردیده و این آگاه، خودعنه از موضوع اتهام متهمان اسوت. با تفهیم اتهام، فرد بر این است که متشکی 

بنابراین آگاهی از ؛ کنددهد که به سوؤاالت مقام قضایی پاسخ گفته و از خود دفاع  آگاهی به او مجال می

 (51: 0166اتهامات، حق متهم است. )اردبیلی، 

توان بیان داشوووت که حق تفهیم اتهام نشوووان از توان پرسوووشوووگری متهم از مقامات  می الواقعیف

 که سزاوار سرزنش و زده سردارد. به تعبیری دیگر، متهم باید بداند که چه خقایی از او  کنندهیدگیرسو 

شوک ضابقان و مقامات قضایی موظفند که پیش از هرگونه رسیدگی به صورت  . بیتعقی  کیفری اسوت 

البته به زعم نگارنده ضمانت اجراهای  0صوریح و روشون، متهم را نسوبت به اتهام و دالیل آن آگاه سازند.   

توسط قانونگذار لحاخ نگردیده  1و مقامات قضوایی  6مناسوبی در صوورت نقض این حق، توسوط ضوابقان    

 است. 

قانون پلیس و ادله کیفری، پلیس موظف است  66 ماده 6و  0حقوق انگلستان هم به موج  بند در 

بالفاصوله پس از دستگیری یا در اولین زمان ممکن، دستگیری و دالیل آن را به فرد اطالع دهد؛ در غیر  

 (.06: 0195این صورت دستگیری، قانونی نخواهد بود )طاهری، 

 در قانون به متهم دهشی نیبشیپاعالم حقوق  -2

متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله »قانون آیین دادرسوی کیفری مقرر نموده است که:   6ماده 

«. ودش مندبهرهاتهام انتسوابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون  

سوترسوی به وکیل و سایر حقوق دفاعی، خود   حق اطالع متهم از اتهام خود و ادله آن و نیز حق وی به د

ترین زمان ممکن، چه نزد ضوابقان باشد و چه نزد  محدود به مکان و نزد مقامی نبوده اسوت و در سوریع  

 (.11: 0195مقامی قضایی باید رعایت گردد )خالقی، 

ه خص گفتشود. بدین گونه که به شدر آمریکا حقوق متهم از طریق هشدارهای میراندا به او اعالم می

 شود:می

                                                           
 0196قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  05 ،66 ،61 ،096 ،169مواد  -0
 0196قانون آیین دادرسی کیفری  51ماده  -6
 0196قانون آیین دادرسی کیفری  095ماده  -1
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 پاسخ ندهید. متوجه شدید؟ هاپرسشتوانید به شما حق سکوت دارید و می -

 هر چیزی که بگویید، ممکن است در دادگاه علیه شما مورد استناد قرار بگیرد. متوجه شدید؟ -

ی پلیس با یک وکیل مشورت کنید یا یک وکیل همراه هاپرسشپیش از پاسخ دادن به  دیدار حق -

 ته باشید. متوجه شدید؟داش

چنانچه توانایی انتخاب وکیل را ندارید، با درخواست شما، پیش از بازجویی برای شما وکیلی تعیین  -

 خواهد شد. متوجه شدید؟

بگیرید، هنوز این حق را  هاپرسووشدر صوورتی که بدون حضووور وکیل، تصوومیم به پاسووخ دادن به   -

قف کنید تا وکیلی حضوور یابد. متوجه شدید؟ )کوشکی، مقدم،  دارید که هر زمان بخواهید، پاسوخ را متو 

0196 :600) 

قانون  cاجرایی  نامهنییآ a3در قانون انگلستان نیز الزام مشابهی برای پلیس وجود دارد. مقابق ماده 

شووود، افسوور بازداشووت باید از تفهیم تمامی حقوق به او   پلیس و ادله کیفری وقتی فردی دسووتگیر می

 (05. )طاهری، پیشین: مقمئن شود

 حق دسترسی و مطالعه پرونده -3

ی دعوا که نشووان از حضووور فعال ایشووان نیز  هاطرعیکی از تضوومینات اسوواسووی برای تحقق توازن  

ها است. حقی که بر یا وکالی آن هاطرعباشود، حق دسوترسوی و مقالعه اطالعات تحقیقاتی توسوط     می

ین . بر اکاهدیمو از بار سووری بودن تحقیقات مقدماتی  دیافزایمترافعی شوودن هر چه بیشووتر تحقیقات 

ها در ارائه و سوووایر ادله و مدارکی که به آن پایه، متهم یا وکیلش باید به اطالعات الزم از جمله اسوووناد

زیرا از نظر کمیته حقوق بشر، چنین اطالعاتی فرصتی ؛ کند، دسترسی داشته باشندکمک می اتشانیدفاع

و مدارک مورد استناد دادستان آگاه شود و در  شوده  ثبتکند که از اظهارنظرهای جاد میرا برای متهم ای

پرونده توسووط طرفین دعوا در  مقالعهدسووترسووی و  حق (.66: 0196ها اظهار نظر کند )نائینی، مورد آن
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 فتهقرارگرمورد پذیر  قانونگذار  صووراحت به 0196قانون آیین دادرسووی کیفری  6 090و   0 011مواد 

 است. 

توان دریافت که چنانچه مقالعه یا دسوترسی توسط طرفین  با توجه به مفهوم مخالف مواد مذکور می

م و جرائ دعوا منافاتی با کشووف حقیقت نداشووته باشوود یا مربوط به جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی 

 جهت برپایی یک دادرسی توانند به مفاد پروندهمنافی عفت نباشود، اصل بر آن است که طرفین دعوا می 

در این میان، قانونگذار میان شاکی و متهم در حق دسترسی به پرونده و  عادالنه دسوترسی داشته باشند. 

حق  1قانون آیین دادرسووی کیفری 011 ماده 6مقالعه آن، قائل به تمایز اسووت. قانونگذار مقابق تبصووره 

ر رد درخواست دسترسی یا مقالعه پرونده او را بر که بازپرس قرا داندیماعتراد شاکی را تنها در موردی 

مبنای منافات با کشوف حقیقت صادر نموده باشد و شاکی حق اعتراد را در موارد جرائم منافی عفت یا  

ی ممنوعیت بازپرس به ارائه اسناد و مدارک مربوط به این جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی به واسقه

قانون مذکور توانایی اعتراد به  090در حالی است که متهم به موج  ماده  جرائم، نداشته است. این امر

 تمامی مواردی را دارد که بازپرس بر مبنای آن، او را از دسترسی یا مقالعه پرونده منع نموده است.

بوه زعم نگوارنده، اقدام قانونگذار کیفری مبنی بر محروم نمودن طرفین دعوا از حق دسوووترسوووی یا   

ده در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، با توجه به ماهیت این گونه جرائم که اغل  شاکی مقالعه پرون

ی یک دادرسی اصولی، حکومت یا شوخص حقیقی یا حقوقی وابسوته به حکومت اسوت، به شودت شائبه     

اعتمادی افراد آن حکومت جوانبودارانه به نفع حکومت را افزایش داده و به تبع سوووب  نارضوووایتی و بی  

 گردد.می

قانون آیین دادرسی  111از سوی دیگر با توجه به اینکه متهمان این گونه جرائم مقابق بند الف ماده 

متهم در یک نابرابری  هادادگاهعموماب در این نوع »و  رندیگیمکیفری دادگواه انقالب مورد محواکمه قرار   

                                                           
 مجلس تحقیقات را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورت ا ادلههود خود را معرفی و تواند در هنگام تحقیقات، ششاکی می -0

 تصویر یا رونوشت هاآنمقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مقالعه کند و یا با هزینه خود از 

 بگیرد.
ا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا چنانچه بازپرس، مقالعه یا دسترسی به تمام ی -6

 . این قرار، حضوریکندیمرا صادر  هاآنموضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با  کر دلیل، قرار عدم دسترسی به 

 العاده به اعترادر دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوقو ظرع سه روز قابل اعتراد د شودیمبه متهم یا وکیل وی ابالغ 

 گیری کند.رسیدگی و تصمیم
و اسناد حاوی مقال  مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی و  شدهی بندطبقهارائه اسناد و مدارک  -1

 خارجی به شاکی ممنوع است.



 0011 تابستان( ششم یشماره -چهارم یدوره) آراء علمی فصلنامه            56

تواند از حق داشتن وکیل معدودی میگیرد و در موارد آشوکار در مقایسوه با دیگر مقامات پیگرد قرار می  

ها گردد. ویژگی و طبیعت این دادگاه مندبهرهبه گزینش خود و دسوترسی به مدارک اتهام به طور کامل  

تا کنون موج  شووده اسووت که مهمان این دادگاه در دفاع از جان و مال و آزادی خود از یک دفاع کافی 

 (610: 0161)کاشانی، « برخوردار نباشند.

 حق سکوت -0

. وقتی از حق سکوت هاستآننیست، بلکه ترکیبی از  هاحقحق سوکوت حقی تنها و مجزا از سوایر   

 ی جرم و منعدهندههای تشووکیلی، تکلیف دادسووتان به اثبات رکنگناهیب، فرد شووودیمسووخن گفته 

ق ی حتضمین کنندهتوان ها را میشود. این حقشکنجه برای گرفتن اقرار و اطالعات به  هن متبادر می

ی اصوول آزادی بیان و لزوم رعایت کرامت و شوورافت متهم اسووتوار اسووت.  سووکوت متهم نامید که بر پایه

 (066: 0166)رحمدل، 

تواند متهم می»قانون آیین دادرسووی کیفری، صووریحاب مقرر نموده اسووت:    097در ماده  گذارقانون 

مجلس از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورت سوکوت اختیار کند. در این صورت، مرات  امتناع وی 

 ی تحقیقات مقدماتی درتوان پذیر  صریح حق سکوت متهم را در مرحلهبدین ترتی  می«. شودقید می

عدم امضووای »قانون جدید، گامی مثبت در تضوومین حقوق دفاعی متهم دانسووت و نیز با توجه به اینکه  

ترده ی گستوان قائل به توسعهدانسته شده است، می سؤاالته نیز در ردیف عدم پاسوخگویی ب « اظهارات

حق سکوت « تضمین»و « حق اعالم»شد. لکن در مورد  0196این حق در قانون آیین دادرسوی کیفری  

در قانون جدید آیین دادرسووی کیفری تصووریحی دیده  0176متهم همانند قانون آیین دادرسووی کیفری 

 هباند یا خیر؟ در پاسخ، شده رفتهیپذآیا این دو حق در قانون جدید شود و این سؤال مقر  است که نمی

به « اختیار متهم در سکوت»قانون، با توجه به شوناسایی   097عدم تصوریح دو حق مذکور در ماده   رغم

لزوم »و « لزوم آگاهی متهم از حقوق خود در فرآیند دادرسی»از یک سو و  097عنوان یک حق در ماده 

 اندمکلفتوان اظهار داشت که مقامات قضایی ، میشده ادقانون ی 5در ماده « ین این حقوقرعایت و تضم

حق  توان گفت کهبنابراین بدین نحو می؛ حق متهم در سکوت اختیار کردن را به او اعالم و تفهیم نمایند

ضمین رعایت ت»اما در رابقه با ؛ است شدهییشوناسا اعالم اختیار سوکوت از سووی متهم در قانون جدید   

توان گفت که با ابهام وجود دارد؛ زیرا از یک منظر می شووده  اددر قانون ی« این حق سووکوت و اعالم آن

که به موج  آن بازپرس ملزم اسووت پیش از تحقیق با  قانون 096توجه به آنکه برای نقض مقرر در ماده 

تواند اقرار و همکاری وی میتوجوه بوه حقوق متهم بوه وی اعالم کند که مراق  اظهارات خود باشووود و    
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محکومیت انتظامی تا درجه چهار منظور شده  095موجبات تخفیف مجازات وی را فراهم آورد و در ماده 

طور توان به نوعی تضومین حق سوکوت متهم و اعالم آن را استنباط نمود. از سوی دیگر همان  می اسوت؛ 

، بالفاصله بعد از ضمانت اجرای نقض حقوق 097دانان معتقدند، حق سکوت در ماده ی از حقوقاعدهکه 

: 0190آمده اسووت. )قاسوومی مقدم،   095مذکور در ماده « 096 تا  091مندرج در مواد »دفاعی متهم 

017) 

این، نظر دیگری  وجود با، نظری بر تضومین نقض رعایت اعالم حق سوکوت نداشته است.   گذارقانون

 در قانون آیین گذارقانونتوان بیان داشت آن است که می که در رابقه با حق اعالم سوکوت و تضمین آن 

 ی اولیه قانون، در مادهاست، زیرا در الیحه رفتهیرا نپذهیچ یک از دو حق مذکور  0196دادرسی کیفری 

موج  محکومیت انتظامی تا درجه چهار دانسته  066 -69تا  066 -65تخلف از مقررات مواد  066 -11

بازپرس پیش از شووروع به »بوده اسووت که طبق آن  066 - 69 ها مادهجمله آن شووده بود. موادی که از

توانود سوووکوت اختیوار کند و در صوووورت سوووکوت، مرات  در    کنود کوه می  تحقیق بوه متهم تفهیم می 

قانون جدید  097لذا با توجه به تاییر اساسی محتوای ماده اولیه در ماده «. شوود مجلس قید میصوورت 

است، باید بر عدم الزام مقام قضایی در اعالم و تفهیم آن به متهم شد.  شده حذع« یمتفه»که در آن قید 

اولیه، این ماده در زمره مواد دارای ضووومانت اجرای محکومیت انتظامی تا  حهیالدر  آنجواکه  ازهمچنین 

ق توان به عدم ضوومانت اجرا حاسوت، می  شوده  خارجولی در قانون مصووب، از این شومول    بوده 0درجه 

پذیرفته  راقانون مزبور که صراحتاب اصل برائت  0 همادکه این تحلیل، با مفاد  هرچندسوکوت نیز نظر داد.  

گونه تکلیفی را بر (. از سوی دیگر قانونگذار هیچ70: 0196اسوت، سوازگار نیسوت )حبی  زاده؛ صادقی،    

ا توجه به اینکه سوون  دو  ضووابقان در جهت تفهیم حق سووکوت به متهمان نگذاشووته و جداب این امر ب

 است.  کنندهنگرانشود، ی اولیه استوار میهاییبازجوغالباب در همان  وندهایپبنای اغل  

در حقوق انگلستان، حق سکوت قبل از قانون اختیارات دادگاه کیفری و تعیین مجازات به این صورت 

حرفی بزند ممکن اسووت در مجبور نیسووت چیزی بگوید اما اگر »شوود: بود که به متهم هشوودار داده می

و پس از بازنگری در نظام عدالت کیفری انگلستان، برای  0996در سوال  «. دادگاه علیه او اسوتفاده شوود  

جلوگیری از اتالع وقوت، هزینه و سووووء اسوووتفاده مظنونان و متهمان از حق سوووکوت با امتناع از بیان   

شد. در حال حاضر حق سکوت به این  ی ضروری و مناس ، در حق سکوت تاییرات اساسی ایجادهاپاسخ

پاسخ ندهد و سکوت کند، اما سکوت او  هاپرسشتواند به شوود می نحو اسوت که به فرد هشودار داده می  

شوود و اگر فرد در دادگاه به همان پرسوش پاسخ دهد، سکوتش در   همانند پاسوخش به دادگاه اعالم می 
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د و تأثیر منفی بر تصمیمات هیأت منصفه داشته تواند به ضورر  تمام شو ی بازجویی پلیسوی می مرحله

 (66باشد. )طاهری، پیشین: 

توان به ادای گواهی علیه خود اجبار کس را نمیی اصوالحیه پنجم قانون اسواسی آمریکا، هیچ  بر پایه

 ، ممکن است بهدیگویمکرد. متهم باید از حق سکوت خود اطالع یابد و به او گفته شود که هر آنچه که 

ثر اه دلیل، علیه وی اسوتفاده شود. اگر متهمی بدون اعالم این حق، اقرار به امری کند اقرار مزبور بی منزل

ی به اطالع او رسوویده اسووت،  درسووت بهاز همه آنکه، از سووکوت متهمی که این حق  ترمهم خواهد بود.

ر در باب هشدارهای طور که پیشت(. البته همان606توان علیه وی اسوتفاده نمود )رحمدل، پیشوین:   نمی

تواند به استناد هشدار پنجم میراندا حتی در حین بازجویی به حق میراندا هم توضیح داده شد، متهم می

که متهم احساس کند که  هرگاهسکوت خود استناد نموده و خواستار پایان یافتن بازجویی شود. در واقع 

 زجویی پایان دهد.   تواند به باشود، می 0اتهامی ی او شاید سب  خودهاگفته

 حق داشتن وکیل -5

قانونی اصال  قسمتی از مواد آیین دادرسی کیفری  حهیالنگارنده با سویری در قوانین دریافته است،  

 مرحلهاولین گام در جهت شوووناسوووایی حق برخورداری متهم از داشوووتن وکیل در  11/00/0116مورخ 

قانون آیین دادرسوووی کیفری،  006مذکور به ماده ای که الیحه گونه تحقیقات مقدماتی بوده اسوووت. به

رسومی دادگستری را همراه خود   وکالتواند یک نفر از متهم می»را بدین شور  اضوافه نمود که:    تبصوره 

تواند مقالبی را که برای داشوته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجویی می 

یا اجراء قوانین الزم باشوود به بازپرس تذکر دهد اظهارات وکیل در روشوون شوودن حقیقت و دفاع از متهم 

اگرچه تبصره مذکور تنها حضور وکیل و حق ارائه توضیحات ضروری در «. گرددجلسه منعکس میصورت

توان اولین گام مثبت در جهت شناسایی حقوق بینی کرده بود، اما این اقدام را میپایان تحقیقات را پیش

 آورد. حساب هبدفاعی متهم 

قانون اسوواسووی در جهت تأمین حقوق دفاعی متهم بیان  16پس از وقوع انقالب، قانونگذار در اصوول 

برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب  دارندحقها طرفین دعوا در همه دادگاه»داشت که: 

                                                           
 دهدیمان اظهاراتی است که ممکن است در حد یک اقرار صریح نباشد اما گوینده را در معرد اتهام قرار منظور از خود اتهامی، بی -0

، برای پیشگیری از رونیاعلیه وی مورد استناد قرار گیرد. اصل عدم متهم کردن خود، الزمه منققی حق سکوت است. از  تواندیمو 

ید قبل از بازجویی حق سکوت را به متهم تفهیم نمایند زیرا همه افراد به این با کنندهیدگیرسی مقامات سازمتهمتحریک به خود 

 حق آگاهی ندارند.
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قانون  0660در ادامه، ماده «. م گرددها امکانات تعیین وکیل فراهوکیل را نداشووته باشووند، باید برای آن 

در باب حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، عیناب تبصره  0176آیین دادرسوی کیفری مصوب  

: 0161را تکرار نمود. البته برخی از حقوق دانان )اردبیلی،  0116قانون آیین دادرسووی کیفری  006ماده 

ق داشوووتن وکیل در مرحله تحت نظر نزد ضوووابقان مذکور در باب ح 066( فقدان صوووراحت ماده 609

اند که اختیارات وکیل نزد ضوووابقان دادگسوووتری را با لحاخ تنقیح مناط توجیه نموده و ا عان داشوووته

 دادگستری همان اختیاراتی است که در تحقیقات مقدماتی نزد قاضی تحقیق برای او مقرر گردیده است.

بر حق داشتن وکیل در مرحله  صراحت به 06در ماده  0196نهایتاب قانونگذار آیین دادرسوی کیفری  

تواند با شوووروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می»دارد که: ماده مذکور بیان می تحوت نظر اشووواره نمود. 

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

تواند در پایان مالقات با متهم که نباید بیش از یک سووواعت باشووود و وکیل میتحت نظر مالقات نماید 

تواند متهم می 06بدین ترتی  و بر اسوواس ماده «. کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد مالحظات

ه تبصووره ماد«. به محض اینکه توسووط ضووابقان دادگسووتری تحت نظر قرار گرفت، تقاضووای وکیل نماید

ا داخلی ی افتهی سووازماناگر شووخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم » داشووت که:بیان می مذکور نیز

ی )الف(، )ب( و )پ( ماده بندها موضووووعو یا جرایم  گردانروانخارجی کشوووور، سووورقت، مواد مخدر و 

با  قاتتا یک هفته پس از شووروع تحت نظر قرار گرفتن امکان مال ( این قانون، تحت نظر قرار گیرد116)

در جرائم علیه »بدین گونه تاییر یافت که:  0190البته تبصره این ماده در اصالحیه سال «. وکیل را ندارد

این قانون  116ها مشوومول ماده که مجازات آن افتهیسووازمانامنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم 

از بین وکالی رسووومی  اسوووت، در مرحلوه تحقیقوات مقودمواتی طرفین دعوی، وکیول یا وکالی خود را     

. اسووامی مزبور توسووط رئیس قوه ندینمایمدادگسووتری که مورد تأیید رئیس قوه قضووائیه باشوود، انتخاب 

قانون آیین دادرسووی کیفری در تکمیل حق داشووتن  091از سوووی دیگر ماده «. گرددقضووائیه اعالم می

تواند در مرحله تحقیقات می متهم»دارد که: وکیول در مرحلوه تحقیقوات مقودمواتی برای متهم مقرر می     

مقدماتی، یک نفر وکیل دادگسوتری داشوته باشود. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به    

د. شومتهم ابالغ و تفهیم شوود. چنانچه متهم احضوار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابالغ می  

                                                           
بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات  تواندیمیک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم  تواندیممتهم  -0

نین الزم بداند به قاضی اعالم نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس مقالبی را برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوا

 .شودیم
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ل آن، مقالبی را که برای کشوووف حقیقت و دفاع از تواند با کسووو  اطالع از اتهام و دالیوکیل متهم می

 «.شودمتهم یا اجرای قانون الزم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می

 06قانون آیین دادرسوی کیفری باید اشواره نمود که اوالب وضع ماده    091و  06حال با توجه به مواد 

مین حقوق دفاعی متهم تلقی نمود. هر چند تبصوووره آن، قوانون مزبور را بوایود گوامی مثبت در جهت تأ    

شووخص متهم را در برخی جرائم از انتخاب آزادانه وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی محروم نموده و به  

نها ت گذارقانوننوعی قائل به نقض حقوق دفاعی متهم بر مبنای حمایت از منافع جامعه شوده است. ثانیاب  

بینی کرده و حقوقی از قبیل مقالعه پرونده، نظر با وکیل مدافع را پیش حق مالقات سوواده شووخص تحت

و یا طر  سؤال در پایان هر جلسه تحقیقاتی که وکیل در آن شرکت جسته  هاییبازجوامکان دخالت در 

(. ثالثاب از ماده 006: 0191تضمینات ناظر بر این حقوق مورد توجه قرار نگرفته است )ساقیان،  نیچنهمو 

که ضابقان دادگستری تکلیفی در باب تفهیم این حق بر متهم در مرحله تحت نظر داشته  دیآینم بر 06

و ماده مذکور تنها اشواره دارد به اینکه متهم حق دارد که در مرحله تحت نظر از کمک و مشاوره   باشوند 

از تحقیق، حق  مکلف بوده که پیش 091گردد. در حوالی که بازپرس، مقابق ماده   منود بهرهوکیول خود  

تحت شومول موضووع ماده    06داشوتن وکیل را به متهم ابالغ یا تفهیم نماید. رابعاب با توجه به اینکه ماده  

ر باشد و از سوی دیگبه تعیین ضومانت اجرا برای اقدامات غیرقانونی ضابقان پرداخته است، نمی  که 510

بقان را به تفهیم حق داشتن وکیل به متهم، فاقد هر گونه دلیلی بوده که بتوان تکلیف ضوا  06متن ماده 

توان بیان داشت که عدم تفهیم حق مزبور توسط ضابقان به متهم، فاقد ضمانت اجرا اسوتنباط نمود، می 

چنانچه حق داشوتن وکیل توسووط بازپرس به متهم   091باشود، در حالی که مقابق تبصوره یک ماده   می

در انتظار  11و  66اع نماید، به ترتی  مجازات انتظامی درجهتفهیم نگردد یا بازپرس از پذیر  وکیل امتن

نسووبت به قوانین  091بازپرس خواهد بود. البته  کر این نکته خالی از وجه نیسووت که تبصووره یک ماده 

قانون اصول محاکمات  156شود. به جهت آنکه در قوانین سابق از جمله ماده سابق یک پسرفت تلقی می

سوول  حق تعیین وکیل ضوومانت اجرایی بقالن حکم را در پیش داشووت. از  ، نقض0690جزایی مصوووب 

تا پیش از اصال  در  96قانون آیین دادرسی کیفری  091سووی دیگر باید دانسوت که تبصوره یک ماده    

سوول  حق همراه داشووتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به »داشووت که: بدین گونه مقرر می 60/1/0190

                                                           
، 66، 60، 05 ،06، 00، 01، 19، 16، 17، 16، 10، 11تخلف از مقررات مواد  0196قانون آیین دادرسی کیفری  51مقابق ماده  -0

 یکسال انفصال از خدمات دولتی است.این قانون توسط ضابقان، موج  محکومیت به سه ماه تا  000و  69، 66، 61
 انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه -6
 کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه -1
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که  زدیخیم براین استنباط  091و  06خامساب از متن ماده «. شوود قیقات میی تحاعتباریبمتهم موج  

 0د.کننگاه تحقیقات را معقل رسیدن وکیل نمیاعم از ضوابقان و بازپرس، هیچ  کنندهیدگیرسو مقامات 

متهم در مرحله تحت نظر، خود را جهت  رسووود چنانچه فرضووواب وکیل در حین بازجوییالبته به نظر می

متهم به ضوووابقان معرفی نماید، این مقامات موظف بوده، بازجویی را تعقیل و ترتیبات این مالقوات بوا   

 مالقات را آماده نمایند.

در کلیه »دارد: ( مقرر می0790به سال )در حقوق آمریکا، اصوالحیه شوشم قانون اساسی این کشور   

سریع و علنی توسط هیأت  حق محاکمه»خواهد بود:  برخورداری کیفری، متهم از حقوق  یل هایدادرس

آگاهی از ماهیت و دالیل اتهام، حق  حقاست.  داده رخی که جرم در آن امنققهطرع ایاالت و منصفه بی

، حق اظهار شهود به نفع خود و حق داشتن وکیل برای دهندیممواجهه با شوهودی که علیه او شوهادت   

است اما منشاء اصلی آن  شدهحیتصریراندا شدن از وکیل در حقوق م مندبهرهدرست است که حق «. خود

باشد. در صورت نقض این ( می0656اصوالحیه ششم قانون اساسی آمریکا و اصالحیه چهاردهم )مصوب  

 (605حق داشتن وکیل در آمریکا، دلیل به دست آمده قابل اعتبار نخواهد بود. )کوشکی؛ مقدم، پیشین: 

قانون پلیس و دالیل  66در اداره پلیس به موج  ماده مندی از وکیل مدافع در انگلسوووتان حق بهره

اجرایی آن، متهمین  نامهنییآاست. به موج  این ماده و  شده شناختهبه رسومیت   0960کیفری سوال  

 مندبهرهاز مشووواوره رایگان وکیل  شوووودیمها تفهیم اتهام پلیس به آن در ادارهی که الحظهتوانند از می

ء توانایی حضور در جلسات بازجویی را هم داشته و چنانچه این حق از آنان سل  گردد. در انگلستان، وکال

فاقد ارز  و اعتبار  0960قانون پلیس و دالیل کیفری  76گردد تحقیقوات صوووورت گرفته مقابق ماده  

کم ح ستیبایمبنابراین چنانچه قاضی دریابد که متهم از حق داشتن وکیل محروم شده است، ؛ شوندیم

دارد، باید به صورت آشکار در یک پوستر که حق مشورت با وکیل را اعالم می ن دالیلناشوناخت بر به معت

اداره پلیس نمایش داده شود. در ادارات پلیس شهرهای بزرگ، ممکن است همه وقت، یک یا چند وکیل 

داره اند تا در ایعنی مشواوران حقوقی خصووصوی که با کمیسویون خدمات حقوقی قرارداد بسووته     6موظف

 (01باشند. )حیدری، پیشین:  داشته حضورپلیس حاضر بوده یا آماده فراخوانی باشند، 

                                                           
 اداره حقوقی قوه قضائیه 5/7/0191مورخ  0661/91/7رک: به نظریه شماره  -0
ا کمیسیون خدمات حقوقی قرارداد بسته تا در وکیل موظف در نظام حقوقی انگلستان، مشاور حقوقی با شال خصوصی است که ب -6

 اداره پلیس حاضر باشد و یا آماده فراخوانی باشد.
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 حق داشتن مترجم یا مفسر -6

حق داشوتن مترجم یا مفسر، حقی محدود به حقوق دفاعی متهم نبوده است و تمامی افرادی که در  

کشووف   گاه هرنند. در حقیقت گرد مندبهرهتوانند از حق مزبور ، میداشووته حضووورپرونده به هر علتی 

حقیقت متکی بر اظهار شوخصی باشد که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نباشد، بازپرس مقابق ماده  

مکلف است مترجمی را جهت فهم بیانات مقروحه نزد خود به دادسرا  0قانون آیین دادرسی کیفری 611

قانون آیین    6106مقابق ماده  بازپرسچنانچه شووخص ناشوونوا یا فاقد قدرت تکلم باشوود،    و فرا خواند

دادرسوی کیفری موظف بوده شوخصوی را که توانایی بیان مقصوود این قبیل افراد را داشته باشند، جهت     

نیز تکلیفی مشابه را بر عهده  قاضی در مرحله  1560و   1 157. مواد خواند فراکشوف حقیقت به دادسرا  

مواد مذکور دو نکته قابل  کر است: نخست آنکه قانونگذار در رسیدگی در دادگاه قرار داده است. در باب 

به حق داشتن مترجم یا مفسر و تکلیف مقامات مزبور به اعمال آن داشته است و  مواد مذکور تنها اشواره 

دومین نکته به غفلت  6ی به نحوه پرداخت هزینه و رایگان بودن این حق نکرده اسوووت.ااشوووارهگونه هیچ

گویی فرامو  نموده است که  گذارقانون. گرددیم برجاندن این حق در وظایف ضابقان در گن گذارقانون

 چنین متهمانی ممکن است قبل از مرحله دادسرا تحت نظر ضابقان دادگستری قرار گیرند.

در حقوق انگلستان بر خالع حقوق ایران حق داشتن مترجم یا مفسر در مرحله تحت نظر به رسمیت 

است که  شده ینیبشیپ cاجرایی  نامهنییآدر قانون پلیس و ادله کیفری انگلستان و  است. شده شناخته

                                                           
، شاهد و مقلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نباشد، مترجم مورد وثوق از متهم بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، -0

. مترجم باید سوگند یاد کندیمجم مورد وثوق دیگری تعیین بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، متر

 کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند؛ عدم اتیان سب  عدم پذیر  ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.
ی بیان ای، شاهد و مقلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانمتهم بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، -6

. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و کندیممقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب 

اسخ تا به طور کتبی پ سدینویمامانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان 

 دهند.
، شاهد و مقلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نباشد، مترجم مورد موثوق از متهم دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، - 1

. مترجم باید سوگند یاد کندیمبین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین 

 کند؛ عدم اتیان سب  عدم پذیر  ترجمه مترجم مورد وثوق نیست. کند که راستگویی و امانتداری را رعایت

، شاهد و مقلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان متهم دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، -0 

جم باید سوگند یاد کند که راستگویی و . مترکندیممقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب 

اسخ تا به طور کتبی پ سدینویمامانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنان 

 دهند.
که قادر به سخن گفتن به زبان  المللی حقوق مدنی و سیاسی، دادگاه باید برای متهمیمیثاق بین 00( ماده 1به موج  بند ) اگرچه -6

 مورد استفاده در دادگاه نیست، به طور رایگان مترجمی تعیین نماید.
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قادر به تکلم یا فهم زبان انگلیسوی نباشد، پلیس ترتیبی دهد که فرد از کمک و   شوده  بازداشوت اگر فرد 

شد، ادر صوورتی که فرد ناشنوا باشد یا مشکل گفتاری داشته ب  نیچنهمحضوور مترجم برخوردار باشود.   

 (69کند. )طاهری، پیشین: پلیس، حضور مترجم زبان اشاره انگلیسی یا مفسر را فراهم می

 حق اطالع به خانواده و حق داشتن پزشک -1

بینی نموده صراحتاب حق اطالع به خانواده را برای متهم پیش 61قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 

اند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا توشخص تحت نظر می»است. به موج  این ماده: 

آشونایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضوابقان نیز مکلفند مسواعدت الزم را در این خصو  به    

، مگر آنکه بنا بر ضورورت تشوخیص دهند که شوخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده    آورند عمل

به زعم «. را برای اخذ دسووتور مقتضووی به اطالع مقام قضووایی برسووانند  کند. در این صووورت باید مرات 

نکته قابل  کر اسووت، نخسووت آنکه در صووورت نقض ماده مذکور توسووط    6نگارنده در باب ماده مذکور 

همین قانون در نظر گرفته نشده  51ها در ماده ضوابقان دادگسوتری هیچ گونه ضومانت اجرایی برای آن   

قانون آیین دادرسوووی کیفری طریقی دیگر از امکان اطالع   096نگذار در ماده و دوم آنکوه قوانو   0اسوووت

قانون آیین دادرسووی  61بینی کرده اسووت. این ماده بر خالع ماده خانواده از شووخص تحت نظر را پیش

 باشد.می 51کیفری دارای ضمانت اجرای ماده 

دیگر قانونگذار آیین دادرسی ، نوآوری 60حق متهم تحت نظر به درخواسوت معاینه پزشوک در ماده   

بنا به درخواسوت شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک  »اسوت. به موج  این ماده:   0196کیفری 

. گواهی پزشک در آوردیموی، یکی از پزشوکان به تعیین دادسوتان از شوخص تحت نظر معاینه به عمل    

 «.شودپرونده ثبت و ضبط می

                                                           
، 66، 60، 06 ،09، 00، 01، 19، 16، 17، 16، 10، 11تخلف از مقررات مواد  0196قانون آیین دادرسی کیفری  51مقابق ماده  -0

 یت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.این قانون توسط ضابقان، موج  محکوم 000و  69، 66، 61
به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرع یک ساعت، مشخصات سجلی، شال، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن  -6

خصو  و رایانه، با . دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مشودیموی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعالم 

و فهرست کامل آنان را در  دینمایمرعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت الزم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال 

، فرزندان، خواهر و برادر همسر ،نیوالد تا به همان نحو ثبت شود. کندیمپایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعالم 

از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطالع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار  توانندیماین اشخا  

 اجتماعی و خانوادگی اشخا  تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است. تیثیح باتا حدی که  گرفتن
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 تحقیقات مقدماتی ر مرحلهم دضمانت اجرای نقض حقوق شخص مته -8

برای اینکه حقوق بتواند به هدع خود، یعنی استقرار نظم عادالنه در روابط اجتماعی دست یابد، باید 

کند که دولت برای . الزامی بودن قواعد حقوقی هم زمانی مفهوم پیدا میباشووود یالزاماجرای قواعود آن  

ی کرده باشوود. اثری که دولت بر نقض قاعده حقوقی بینتخلف از قواعد الزامی حقوق، کیفر مناسوو  پیش

نوع قاعده و هدع آن متفاوت است. )حیاتی،  حس  بهشود که ، ضمانت اجرا نامیده میسوازد یممترت  

0169 :66) 

ی را که اجرای آن تضوومین نشووده باشوود نباید در شوومار قواعد حقوقی آورد، زیرا اگر  اقاعدهاصوووالب 

باشند و در برابر تخلف خود هیچ مکافاتی نبینند، نباید انتظار داشت که به آن اشخا  در اجرای آن آزاد 

پایبند باشند. وسایل اجبار قواعد حقوقی نیز گوناگون است، مانند بقالن اعمال حقوقی، مسئولیت مدنی، 

ا توان این ضمانت اجراها راجرای مسوتقیم قاعده توسط قوای عمومی و کیفر متجاوزان که در مجموع می 

 (.66: 0167به حقوقی و کیفری تقسیم نمود )کاتوزیان، 

کند بنابراین این امر بدیهی بوده که صوورع اعالم حقوقی برای افراد جامعه از جمله متهم کفایت نمی

 طرع کی ازها ضرورت دارد، زیرا در نظر گرفتن حق برای متهم بینی ضمانت اجرا برای رعایت آنو پیش

اثر و یا کم اثر بودن تصریح به جرا برای عدم رعایت آن از طرع دیگر به معنای بیو قرار ندادن ضومانت ا 

ها، حقوق متهم اسوووت، یعنی اگر تحقیقواتِ همراه با حقوق دفاعی متهم با تحقیقاتِ به دور از رعایت آن 

ضروری است که ضمن  رو نیامساوی و یکسان باشند ممکن است منجر به تضییع حقوق متهم گردد، از 

تصوریح به حقوق اساسی اشخا ، از جمله متهم در جریان دادرسی، ضمانت اجراهای الزم برای تضمین  

 (10: 0160ها در نظر گرفته شود. )باقرپور، آن

بقالن تحقیقات و دالیل ناشوی از آن، مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی، از جمله ضمانت اجراهایی  

مقامات انتظامی یا قضووایی را در نقض حقوق دفاعی شووخص  ها، دسوت اسوت که قانونگذار به اسووتناد آن 

 مظنون و متهم در مراحل تحت نظر و تحقیقات مقدماتی بسته است.

 در صورت نقض حقوق دفاعی شخص متهم بطالن تحقیقات مقدماتی -9

یی برای ارائه آن به تنها بهقاعده بقالن دلیل به معنای آن اسوووت که مشوووروع و قانونی بودن دلیل 

 چراکهباشوود؛  شووده کسوو درس کافی نیسووت و افزون بر آن، دلیل باید با رعایت قانون تحصوویل و  دا

مهمترین دلیل در اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه در تحصیل آن، ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده 

کننده صیلتح کیفری یا انضباطی برای تیمسئول بسا چهشود و باشود، فاقد اعتبار تلقی می  شوده  گرفته
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آن، به دنبال داشته باشد. نظریه بقالن دلیل از یک سو، به دنبال تضمین رعایت قواعد دادرسی به منظور 

متهم است و از سوی دیگر، به دنبال پیشگیری از عدم رعایت این  ژهیو بهحمایت از منافع اصوحاب دعوا  

 (75: 0167. )تدین، هاستآنقواعد و وا داشتن مجریان عدالت کیفری به تبعیت از 

قانون  156قدمت قاعده بقالن در قوانین آیین دادرسووی کیفری ایران بیش از یک قرن اسووت. ماده  

خود متهم نتواند  هرگاه»داشت که: در باب قاعده بقالن بیان می 0690اصوول محاکمات جزایی مصوب  

. سووول  حق تعیین وکیل دینمایموکیل انتخاب نماید محکمه به اجازه او یک نفر وکیل برای او انتخاب 

محکمه  البته هر چند ضمانت اجرای بقالن در ماده تنها شامل«. مدافع از متهم باعث بقالن حکم اسوت 

شوووک اقدام قانونگذار در آن دوران ، اما بیگرفتینم بربود و مراحل تحت نظر و تحقیقات مقدماتی را در

و  فتهقرارگرنیز مانند حق داشتن وکیل مورد توجه این تفکر بود که سوایر حقوق دفاعی متهم   دبخشینو

سوال بعد از تصوی  قانون اصول   05ی تأمین گردد. خوب بهنهایتاب حقوق دفاعی متهم در فرآیند دادرسوی  

دادرسوووی کیفری  نامهنییآمحاکمات جزایی، قانونگذار در الیحه قانونی اصوووال  قسووومتی از مواد قانون 

قانون اصول محاکمات جزایی را  156ساختاری در فصل ششم، ماده  در پی اصالحات 0/6/0117مصوب 

وند . این ررفتینمنسخ نمود و بر همین مبنا دیگر قاعده بقالن، ضمانت اجرای سل  حق وکیل به شمار 

ادامه داشت تا اینکه ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مجمع تشخیص  0171تا سال 

هایی که به موج  قانون و کلیه دادگاه دارند رااصحاب دعوی حق انتخاب وکیل » نظام مقرر داشوت که: 

به  هرگاه»ماده واحده مزبور:  6و مقابق تبصووره « باشووندیممکلف به پذیر  وکیل  شوووندیمتشووکیل 

ی حق گرفتن وکیل را از متهم سل  نماید حکم صادره فاقد اعتبار امحکمهتشوخیص دیوان عالی کشوور   

و برای مرتبه دوم موج  انفصوووال از شوووال  1وده و برای بار اول موج  مجازات انتظامی درجه قانونی ب

بدین ترتی ، طبق این ماده واحده دوباره سول  حق داشتن وکیل در فرآیند کیفری  «. باشود قضوایی می 

 ضمانت اجرای بقالن را در پی داشت.

در باب تضووومین حقوق دفاعی متهم، بقالن  باقاعدهی فراوان قوانین مرتبط هوا قوس و کشپس از 

سل  حق همراه داشتن وکیل یا »مقرر داشت که:  96قانون آیین دادرسوی کیفری   091ماده  0تبصوره  

توان این اقدام قانونگذار را می«. شوووودی تحقیقات میاعتبوار یبعودم تفهیم این حق بوه متهم موجو     

ه مذکور در حمایت از حقوق دفاعی متهم، رنسوانسوی در حمایت از حقوق دفاعی متهم تلقی نمود. تبصر  

قانون اصووول محاکمات جزایی ربوده اسووت. تکلیفِ بازپرس به تفهیم حق   156گوی سووبقت را از ماده 

دهد که ی نشووان میخوب بهداشووتن وکیل و ضوومانت اجرای بقالن در صووورت عدم انجام این وظیفه،   
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سال که  05اما این بار نه ؛ ی دادرسی شده بودوسهی متوجه نقش و جایگاه وکال در پردرست بهقانونگذار 

سوال از تصووی  ضومانت اجرای بقالن نگذشته بود که قانونگذار در پی اصالحیه قانون آیین     6کمتر از 

به ترتی  در صووورت  را 1و  6ی انتظامی درجه هامجازات 0190/ 60/1در تاریخ  96دادرسووی کیفری 

 الواقعیفجایگزین ضمانت اجرای بقالن نمود.  0حق به متهم سول  حق داشوتن وکیل و عدم تفهیم این  

 اصالحیه مذکور را باید پسرفتی عظیم در تضمین حقوق دفاعی متهم به شمار آورد.

ی قانونگذار از مواضووع حمایتی که بیش از یک قرن پیش برای رعایت حقوق نینشووعق به زعم نگارنده، 

ی زمانی که تمامی نهادهای حقوق بشری اشاره به حقوق و شده است، در این برههدفاعی متهم لحاخ می

باشود. تبصره ماده  می امتیازات گوناگون برای اشوخا  متهم دارد، فاقد هرگونه توجیه منققی و حقوقی 

نشان از آن دارد  صراحت بهقانون،  نیا 0591به همراه بند )ب( ماده  6قانون آیین دادرسوی کیفری  066

 ن قضایی در مقابل بقالن قانونی حمایت کرده است. که قانونگذار از بقال

حمایت قانونگذار از قاعده بقالن قضایی به معنای آن است که شخص متهم باید اثبات نماید که اوالب 

یکی از حقوق دفاعی او در مراحل مختلف دادرسووی نقض گردیده و ثانیاب اثبات نماید که نقض آن حق به 

 که دری تحقیقات یا احکام را سوووب  گردد، در حالیاعتباریبواند موجبات ای از اهمیت بوده که بتدرجه

در حقیقت،  0باشیم.ی تحقیقات میاعتباریباثبات نقض حقوق دفاعی، ما شواهد   صورع  بهبقالن قانونی 

ی تحقیقات یا احکام را بر دو  متهمین گذاشووته اعتباریبقانونگذار با پذیر  بقالن قضووایی، بار اثبات 

 است.

                                                           
  حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتی  سل»مقرر داشت که:  60/1/0190تبصره اصالحی در سال  -0

 «.مجازات انتظامی درجه هشت و سه است
ی باراعتیبای از اهمیت باشد که موج  عدم رعایت تشریفات دادرسی، موج  نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه -6

 رأی شود.
به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه  -1

 .کندیمی رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض اعتباریبای از اهمیت باشد که موج  به درجه
 بهدید یکی از مواردِ بقالن قانونی اصال  گر 90در سال  نا خوشبختانهکه  96قانون آیین دادرسی کیفری  091تبصره یک ماده  -0

سل  حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موج  »: داشتیم. تبصره مذکور پیش از اصال  مقرر آمدیم حساب

 «.شودیمی تحقیقات اعتباریب
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 تئوری»و « بقالن دلیل»در حقوق آمریکوا قواعوده بقالن تحقیقات و دالیل تحت عنوان دو تئوری     

ی دلیل اولیه و مستقیم ناشی از اعتباریباسوت. قاعده نخسوت،    شوده ی نیبشیپ« 0میوه درخت مسوموم 

ین دلیل نخسووت هرگاهکند که شووود و تئوری دوم به این موضوووع اشوواره می نقض مقررات را شووامل می

باشد، دلیل متعاق  )میوه( منبعث از دلیل اول نیز غیرقابل  شوده  کسو  )درخت( به صوورت غیر قانونی  

( بدین ترتی  در صورتی که فرضاب پلیس، حقوق متهم را مقابق 600: 0196قبول اسوت )مؤ ن زادگان،  

یل دل عنوان بهز متهم را تواند اظهارات به دست آمده ابه وی تفهیم ننماید، دادستان نمی« قاعده میراندا»

ند توابه دست آمده باشد نمی« قواعد میراندا»به طور کلی اظهاراتی که با نقض  و مورد اسوتناد قرار دهد 

ها، مراجع تجدیدنظر و به خصووو  دیوان در صووورت اسووتناد به آن ؛ ودر زمره ادله مورد قبول قرار گیرد

 ی اسووت که با نقض تفهیماادلهکه صوورفاب مبتنی بر  دینمایمعالی این کشووور حکم به نقض آرائی صووادر 

بنابراین در حقوق این کشور، چنانچه حق داشتن مشاور یا وکیل نقض ؛ حقوق متهم به دست آمده باشند

، اقرار به دسووت آمده به عنوان 0950به سوال  « اسوکوبدو »شوود، طبق رأی دیوان عالی فدرال در پرونده  

 (006گردد. )قاسمی مقدم، پیشین: می دلیل اصلی پرونده، رد و ابقال

قانون پلیس و ادله کیفری در صورتی که طرق تحصیل  66و  76، 75در انگلستان نیز به موج  مواد 

دالیل ماایر با حقوق اساسی متهمین باشد و یا با نقض حریم خصوصی یا کرامت انسانی متهمان تحصیل 

 (01: نیستند. )حیدری، پیشین ر یپذ قابلشده باشند، 

 مجازات انتظامی در صورت نقض حقوق دفاعی شخص متهم -01

همه جوامع، متکی به اصوووول و مقرراتی هسوووتند که حافظ نظم و در نهایت بقای گروه یا اتحادیه  

را  هاعضویت در گروه آن تبع بهکه اشخا   ی اسوت. نقض این مقررات صنفی یا گروهی احرفهصونفی و  

دارای ضمانت اجرای انتظامی یا اداری خواهد بود. گلدوست جویباری؛ باقری  ، تخلف انتظامی ورندیپذیم

( واقع امر این است که قانونگذار با وضع مقررات خالفی که عموماب ناظر بر نظم و سازمان 67: 0196نژاد، 

                                                           
ق  متعاکس  شده باشد، دلیل  تئوری میوه درخت مسموم اشاره به اینکه هر گاه دلیل نخستین )درخت( به صورت غیرقانونی -0

. نظریه مذکور بر پایه این اصل استوار است که دلیل کس  شده غیرقانونی باشدیممیوه( منبعث از دلیل اول نیز غیرقابل قبول )

  را قبرای کس  ادله دیگر استفاده شود؛ زیرا دلیل اصلی و اولیه که به صورت غیرقانونی کس  شده است، تمام ادله متعا ستیباینم

ه اند. قاعده مذکور تنها به رد دالیلی کنامیده« دلیل ثانویه»یا « دلیل اشتقاقی» هادادگاهدار را، برخی . دلیل دوم لکهکندیم« دارلکه»

 بلکه به شودیمننتیجه مستقیم رفتار غیرقانونی پلیس است، مانند اقرار اجباری یا اشیا ضبط شده در طول تفتیش غیر قانونی محدود 

موم . تئوری میوه درخت مسدینمایماند نیز الزام شدهکس رد دالیلی که به صورت غیرمستقیم به عنوان نتیجه نقض حقوق اساسی 

 است. افتهیتوسعهی غیرقانونی هاشیتفتدر اصل و منشأ با اجرای قاعده رد دلیل نسبت به 
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 راجتماعی و مربوط به اشتاال بعضی مشاغل است، بیش از پیشگیری از آثار ناگواری که ممکن است بر اث

نادیده گرفتن این مقررات پدید آید، قصوود دارد در مقام انتظام امور و سووامان دادن به روابط و مناسووبات 

کاری مردم، آنان را به تکلیفی که به این منظور بر عهده خواهند داشوووت واقف کند و چون رفتار یا فعل 

مرتک  شده است، جز به ناقض مقررات خالفی اغل  تجلّی تقصویری است که فاعل در ادای تکلیف خود  

دلیل سوول  یا اختالل در اراده، نیاز به اثبات تقصوویر مرتک  نیسووت. در حقیقت تقصوویر انتظامی عبارت 

ی بدون آنکه عمد یا سهوی در ارتکاب احرفههای کوچک اجتماعی یا نقض قواعد خاصی گروه»اسوت از  

 «.آن شرط باشد

شود که مقلقاب مجازات در پی داشته و مقید گفته می تخلف انتظامی به آن دسته رفتارهایی الواقعیف

یه حقوق یا تهدیدی عل نفسووهالیفباشوود. به تعبیری دیگر تخلفات انتظامی به اثبات تقصوویر و نتیجه نمی

و نیازی نیست که حتماب ضرری مادی یا معنوی در پی داشته باشد و  رودیمی دیگران به شومار  هایآزاد

 ست.ا ریتأثیبن نیت یا جهل متخلف به حکم در میزان مسئولیت و مجازات او بر همین مبنا عمد یا حس

از جمله قوانینی است که به تخلفاتِ مقامات قضایی  66/6/0196قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 

ها با توجه به نوع تخلفات در نظر گرفته است. از پرداخته و ضمانت اجراهای انتظامی متفاوتی را برای آن

(، 07ماده  0بند ) گریکدتوان به گزار  خالع واقع و مارضوانه قضوات نسبت به ی  له این تخلفات میجم

(، اسووتنکاع از رسوویدگی و امتناع از وظایف  07ماده  0بند ) یقضووائطرفی در انجام وظایف خروج از بی

رات مربوط به (، رعایت نکردن مقر07ماده  5)بند  0(، رفتار خالع شووأن قضووایی 05ماده  6بند ) یقانون

(، خارج کردن مسوووتندات و لوایح طرفین از 06ماده  6صوووالحیت رسووویدگی اعم از  اتی یا محلی )بند 

 6(، اشاره نمود.07ماده  1بند پرونده )

و بند )ب( ماده  066تواند به استناد تبصره ماده یکی از تخلفات اسواسی که ققعاب به زعم نگارنده می 

سب  قاعده بقالن قضایی به دلیل عدم رعایت تشریفات اساسی گردد،  قانون آیین دادرسی کیفری 059

شک بر کسی پوشیده نیست که محروم محروم نمودن متهم از حق داشتن وکیل توسط بازپرس است. بی

ی عدم رعایت عدالت و انصاع را به شدت افزایش دهد. تواند شائبهنمودن متهم از حق داشوتن وکیل می 

ه معتقد است که قانونگذار سریعاب باید ضمانت اجرای مناسبی همچون بقالن را در به همین جهت، نگارند

                                                           
و یا خالع عرع مسلم  شودیمدر قانون، جرم عمدی شناخته  رفتار خالع شأن قضائی عبارت است از انجام هر گونه عملی که -0

 (.07تبصره ماده )قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند 
: رجوع نمایید به قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب شدهگرفتهو همچنین سایر تخلفات در نظر  هامجازاتجهت مشاهده  -6

66/6/0196. 
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حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار  بهتر چهجهت رعایت هر  کنوار مجوازات انتظامی،  

 دهد.

 مجازات کیفری در صورت نقض حقوق متهم -00

ی کیفری است. در حقیقت هامجازاتعمال یکی دیگر از تدابیر تضومین کننده حقوق دفاعی متهم، ا 

ی اهرم فشووارِ کیفر، قصوود دارد تا از نقض حقوق دفاعی مظنونین و متهمین، توسووط قانونگذار به وسوویله

ضابقین و مقامات قضایی جلوگیری نماید. در همین راستا قانون اساسی به عنوان پاسدار حقیقیِ، حقوق 

عنوان حقوق ملت در جهت حمایت از حقوق افراد مقرر تمامی افراد جامعه در فصووول سووووم خود تحت 

است مگر در مواردی  مصونحیثیت، جان، مال، حقوق، مسوکن و شوال اشخا  از تعرد   »دارد که: می

قانون مجازات  0(610) 671الزم به  کر است که ضمانت اجرای اصل مذکور، ماده « که قانون تجویز کند.

 باشد.می 0196اسالمی مصوب 

قانون آیین دادرسووی کیفری عدم تفهیم حقوق متهمان از سوووی  51دیگر  بر اسوواس ماده از سوووی 

شود و آن دسته از ضابقان دادگستری که وظایف قانونی مقرر در ضوابقان دادگستری، جرم محسوب می 

این قانون در خصووو  تفهیم حقوق متهمان را انجام ندهند، به مجازات کیفری سووه ماه تا یک   66ماده 

. انفصووال از خدمات دولتی که در ماده فوق به عنوان شوووندیمنفصووال از خدمات دولتی محکوم سووال ا

ی هاتمجازاضومانت اجرای تکلیف مقرر برای ضابقان تعیین گردیده، در قوانین کیفری در شمار یکی از  

مندرج در ، نقض مقررات 51در صدر ماده « تخلف»استفاده از کلمه  وجود بابنابراین ؛ کیفری آمده است

مرتکبین این تخلفات، ضابط  که آنجا از مرجع قضوایی اسوت و   ، جرم بوده و در صوالحیت شوده  ادمواد ی

دادسوورای عمومی و انقالب و )اند، در مراجع عمومی دادگسووتری بوده در مقام ضووابط مرتک  جرم شووده

 الذکرفوقانه در ماده ( متأسف95( قابل تعقی  و محاکمه خواهند بود. )خالقی، پیشوین:  6دادگاه کیفری 

برای آن دسوته از ضابقان دادگستری که عدم تفهیم حقوق متهمان را از سوی آنان همراه با سوء نیت و  

 عمالبتوان برای رفتاری که قصود اضورار بوده مجازات شودیدتری در نظر گرفته نشده است. همچنین می   

                                                           
افزایش  و 96 که با توجه به تاییرات صورت گرفته در قانون مجازات اسالمی 0176ی بازدارنده هامجازاترات و قانون تعزی 671ماده  -0

ی حکومتی هادستگاههر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و : »داردیمتاییر یافت. ماده بیان  610افزایش مواد آن به ماده 

ا سل  کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران محروم که بر خالع قانون، آزادی اشخا  افراد ملت ر

 «.پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد تا کو محرومیت ی خدمت از انفصالنماید عالوه بر 
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ی قانونی متفاوتی هامجازاتنداشته است،  موج  ایراد ضرر شده و رفتاری که ضرری را برای متهم در پی

 (060را در نظر گرفت. )قاسمی مقدم، پیشین: 

تقصیرات مقامات و مأموران »هم در فصل دهم از کتاب پنجم موضوع  0196قانون مجازات اسوالمی  

ی تضمینات را مقر  نموده اسوت. اغل  مواد این فصول از قانون مجازات اسالمی که در بردارنده  « دولتی

است، عبارتند از  شدهنییتعباشود و از سووی قانونگذار برای آن ضمانت اجرا   ی افراد میهایآزادحقوق و 

، اخذ اقرار به 6بازداشت غیر قانونی 0ین به مقامات صالحمحبوسممانعت یا خوداری از رسوانیدن تظلمات  

، حبس یا 5أموران، تعدیات مالی م6، هتک حرمت مراسوووالت و مخابرات 0، هتک حرمت منازل1شوووکنجه

 .7توقیف غیر قانونی

 ض حقوق دفاعی شخص متهمقمجازات مدنی در صورت ن -02

ی دیگر قانونگذار در جهت کنترل قدرت ضابقان دادگستری و مقامات قضایی مسوئولیت مدنی حربه 

کند که هر کس به دیگری ضوورری وارد آورد، باید آن را باشوود. در حقیقت هر عقل سوولیمی حکم میمی

شک ضابقان دادگستری و مقامات قضایی هم در صورت ایراد خسارت بر افراد مظنون و ران نماید. بیجب

 جبران ضرر و زیان وارده می باشند. به محکوممتهم 

در باب جبران ضرر و زیان بر  070قانون اساسی به عنوان پاسدار حقیقی حقوق افراد جامعه در اصل 

ثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تقبیق حکم بر مورد در ا هرگاه»دارد: افراد بیان می

خا ، ضورر مادی یا معنوی متوجه کسوی گردد، در صوورت تقصویر، مقصر طبق موازین اسالمی ضامن     

از متهم اعاده حیثیت  حال هر درو  شوداسوت و در غیر این صوورت خسوارت به وسیله دولت جبران می   

شود اصل مذکور تنها اشاره به مسئولیت مدنی شخص قاضی داشته که مشاهده میگونه همان «.گرددمی

 و در باب ضابقین و مقامات قضایی دادسرا صحبتی به میان نیاورده است. 

                                                           
 0196( قانون مجازات اسالمی 611) 676ماده  - 0
 0196ون مجازات اسالمی ( قان615) 676ماده  - 6
 0196( قانون مجازات اسالمی 619) 676ماده  - 1
 0196( قانون مجازات اسالمی 600) 661ماده  - 0
 0196( قانون مجازات اسالمی 601) 666ماده  - 6
 0196( قانون مجازات اسالمی 606) 660ماده  -5
 0196( قانون مجازات اسالمی 600) 661ماده  -7
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های بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، ، شوامل تمامی قضات اعم از قضات دادگاه «قاضوی »عنوان 

 هابازپرسو معاونان ایشان و  هادادستانی و دادگاه ویژه روحانیت، های نظامقضات دادگاه انقالب، دادگاه

، کلیه تصومیمات و اقداماتی که از سوی  «حکم»گردد و بر همین مبنا مقصوود از کلمه  و دادیاران نیز می

مقامات دادگاه یا دادسرا، به اعتبار سمت قضایی آنان علیه جان، مال یا آزادی اشخا  اتخا  و عمداب یا در 

 (019: 0160گردد. )صالحی مازندرانی، اثر اشتباه، موج  خسارت مادی یا معنوی می

فارغ از تفسیر اصل در باب مقامات مورد تصریح آن، در خصو  قیود تقصیر و اشتباه باید دانست که 

قی خی تقصویر و اشتباه، تخقی همراه با عمد است ثانیاب تقصیر عبارت است از تجاوز و ت اوالب تفاوت عمده

است. ثالثاب منظور از اشتباه، خقاهایی است  شوده  مقرری که در قوانین برای فرد موظف افهیوظعمدی از 

ی فاحش )تقصیر سنگین( مباالتیبی یا اطیاحتیبدهند و ناشوی از  که بدون قصود اضورار و عمد روی می  

ر رسیدگی و صدور حکم عوامل محتملی که قاضی را د آن بر عهده دولت است. رابعاب تیمسئولنیسوت و  

در دو فرد قابل بحث اسوت: نخسوت، عوامل مرتبط با نقایص کلی ناشی از قانون یا    اندازدیمبه اشوتباه  

ی کارمندان و مأمورانی هایانگارسهلسوازماندهی کلی دسوتگاه قضایی، دوم، عوامل مربوط به تخلفات و   

. خامساب اصل شوندیمنتیجه موج  اشتباه قاضی که اسباب و لوازم و مقدمات پرونده را فراهم کرده و در 

 عنوان بهقاضووی را  تیمسووئولی دامنه طرع کی ازمدنی،  تیمسووئول قانون 00مذکور با مقایسووه با ماده 

قاضی مسئول هر گونه خسارت ناشی از تقصیر  کهآنی جا بهکارمند دولت )به معنای عام( کاهش داده و 

ضامن دانسته شده و در غیر « تقصیر سنگین»دی یا در حکم عمد خود باشود فقط در صورت تقصیر عم 

دولت را افزایش داده و  تیمسوووئولی دامنهبر عهده او نیسوووت. از طرع دیگر،  تیمسوووئولاین دو فرد، 

 ؛ی دولت قرار داده استعهدهاشوتباهات قاضی که تقصیر عمدی یا در حکم عمد نباشد را بر   تیمسوئول 

کار قضایی به عنوان عمل حاکمیت بر حس  ضرورت و  هرگاهمدنی،  تیمسئولقانون  00زیرا طبق ماده 

شوود، ولی برابر اصوول مذکور، شوود، دولت نباید مسووئول شووناخته میبرای تأمین منافع عمومی انجام می

)رضاوندی،  .ی دولت استعهدهو اشوتباهات قاضوی که تقصیر عمدی یا در حکم عمد نباشد،    تیمسوئول 

0195 :006) 

حکم به »دارد: هم در باب مسئولیت مدنی شخص قاضی بیان می 96قانون مجازات اسالمی  01ماده 

ها حسووو  مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا مجوازات یوا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن  

در است تجاوز کند و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود،  شده مشوخص حکم دادگاه 
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صوورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حس  مورد موج  مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این  

 «.شودالمال جبران میصورت، خسارت از بیت

گونه جای شووک و شووبهه را از لحاخ مقامات دارای  دیگر هیچ 0قانون آیین دادرسووی کیفری 7ماده 

ه وجود این ضمانت اجرا برای حفاظت از حقوق متهم مسوئولیت مدنی نداشوته و با صراحت تمام، قائل ب  

دیگر قوانین در باب مسئولیت مدنی ضابقین و مقامات قضایی  از در کلیه مراحل رسویدگی شوده اسوت.   

در صورتی که در اجرای این »اشاره نمود که:  6قانون آیین دادرسوی کیفری  006توان به تبصوره ماده  می

موج  تصوومیم ققعی، قرار منع یا موقوفی تعقی  و یا حکم برائت ماده، خسووارت مادی وارد شووود و به 

صادر شود، همچنین مواردی که امتناع کننده، شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار جل  

به دادرسوی یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسئول جبران خسارت است، مگر آنکه تقصیر بازپرس  

کند و به بازپرس و یا مأموران ه در این صوورت، دولت جبران خسارت می یا سوایر مأموران محرز شوود ک  

 «. دینمایممقصر مراجعه 

از دیگر موادی کوه در جهوت حفظ حقوق دفاعی متهم قائلِ به مسوووئولیت مدنی برای ضوووابقین و   

دادرسی قانون آیین  665البته با رعایت شرایط مقرر در ماده  6661توان به ماده مقامات قضایی شده، می

                                                           
قانون احترام »دارد: در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در آیین دادرسی کیفری مقرر میقانون  7ماده  -0

از سوی تمام مقامات قضایی، ضابقان دادگستری و سایر اشخاصی  «06/6/0161های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب به آزادی

( قانون 671ماده ) رمتخلفان عالوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر د یند دادرسی مداخله دارند، الزامی است.آکه در فر

شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری محکوم می 6/1/0176های بازدارنده( مصوب مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات

 مقررشده است.
که متصرع منزل و مکان و یا اشیای مورد بازرسی، از باز کردن رتیدر صو»دارد: قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می 006ماده  -6

ها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موج  ورود تواند دستور بازگشایی آنداری کند، بازپرس میدها و اشیای بسته خومحل

 . «گردد، خوداری شودخسارت می
اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت : »داردیمقانون آیین دادرسی کیفری مقرر  666ماده  -1

( این قانون 00با رعایت ماده ) توانندیمو از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقی  در مورد آنان صادر شود،  شوندیم

 «.خسارت ایام بازداشت را از دولت مقالبه کنند
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قانون فوق، یکی از مصادیق تقصیر سنگین، قاضی را که منتج  6066ماده  نیچنهماشاره داشت.  0کیفری

به بازداشوت بیش از میزان مقرر در حکم گردد بیان کرده و قاضی را ملزم به جبران خسارت ناشی از آن  

 نموده است.

دادرسووی شووکایت از مقامات قضووایی  در باب آیین 0191قانون نظارت بر رفتار قضووات  5ماده  5بند 

اظهار نظر در خصوو  اشوتباه یا تقصویر قاضوی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون     »دارد: بیان می

قانون مذکور آمده است:  11در ماده «. ( این قانون در صوالحیت دادگاه عالی اسوت  11اسواسوی و ماده )  

قصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم رسویدگی به دعوای جبران خسوارت ناشی از اشتباه یا ت  »

قانون اسواسوی جمهوری اسوالمی ایران در صالحیت دادگاه عمومی است. رسیدگی به دعوای مذکور در    

اتخا  این رویه موج  حفظ «. دادگاه عمومی منوط به احراز تقصویر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است 

توانند بدواب و به ین آزادی آنان است و افراد جامعه نمیشوؤون قضوایی، صویانت از اسوتقالل قضوات و تأم     

اشوتباه یا تقصیر قاضی منجر به   بهسوهولت قضوات را طرع دعوا قرار دهند، بلکه هر شوخص که نسوبت     

خسارت ادعایی داشته باشد، باید بدواب حس  مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه کند. در صورت احراز 

تواند برای جبران خسوارت ناشوی از تقصیر یا اشتباه   ی در دادگاه عالی، مدعی میاشوتباه یا تقصویر قاضو   

 1قاضی در دادگاه عالی، به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طر  دعوی نماید.

جهت حفظ حقوق  شووده گرفتهالنهایه نگارنده معتقد اسووت که هر چند ضوومانت اجراهای در نظر  

ی ضابقین و مقامات خودکامگتحقیقات مقدماتی، از خودسوری و  دفاعی متهم در دو مرحله تحت نظر و 

قضایی کاسته و یک دادرسی عادالنه و منصفانه را سب  گشته است، اما عملکرد قانونگذار در برخی موارد 

                                                           
 -مستحق جبران خسارت نیست: الف شده بازداشتدر موارد زیر شخص : »داردیمین دادرسی کیفری مقرر قانون آی 665ماده  -0

به منظور فراری دادن مرتک  جرم، خود را  -ی خود باشد، بگناهیببازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله 

همزمان به علت  -جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد، تبه هر  -در مظان اتهام و بازداشت قرار داده است، پ

 قانونی دیگر بازداشت باشد.
 وممحکقاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده : »داردیمقانون آ.یین دادرسی کیفری مقرر  606ماده  -6

پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت ای صادر کند که حداقل ده روز حبس را به گونه به

صادر و به زندان اعالم کند. رئیس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت  شده ادحبس محکوم علیه، دستور آزادی وی را در تاریخ ی

ی آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بالفاصله به حبس چنانچه محکوم علیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری برا

در صورتی که تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رأی گردد، »قاضی اجرای احکام کیفری اعالم کند. تبصره ماده: 

( این قانون مسئول پرداخت حبس 666( و )00قاضی اجرای احکام کیفری عالوه بر محکومیت انتظامی تا درجه چهار، طبق مواد )

 «.اضافی به محکوم علیه است
 ی قضاییهقوه 0191ی اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب نامهنییآ 60ماده  -1
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قانون  0061و  516، 150در مواد  جز بهبه زعم نگارنده خالی از اشووکال نیسووت. به طور نمونه قانونگذار  

یفری قوائل به بقالن قانونی به عنوان ضووومانت اجرای قوی در دو مرحله تحت نظر و  آیین دادرسوووی ک

بقالن قضایی، بار اثبات این امر که نقض حقوق دفاعی متهم  بر هیتکتحقیقات مقدماتی نشوده است و با  

ی شخص متهم با توجه به عهدهسوب  عدم رعایت تشوریفات اساسی یک دادرسی عادالنه شده است، بر   

 گذاشته است.  059و بند )ب( ماده  066ماده  تبصره

از سووی دیگر در ضمانت اجرای کیفری ما شاهد یک آشفتگی و تعارد در مواد قانونی بوده که این  

باشد. در اثبات این نظر امر خصووصواب به جهت آنکه با حقوق دفاعی متهم در ارتباط است، پسندیده نمی  

حقوق شووهروندی، ضوومانت اجرای نقض   بر هیتکبا  0کیفری  قانون آیین دادرسووی 7باید گفت که ماده 

، محرومیت خدمت از انفصووالکه عبارت از  96قانون مجازات اسووالمی  671حقوق دفاعی متهم را ماده 

پنج سال از مشاغل حکومتی و حبس از دو ماه تا سه سال بوده، در نظر گرفته است. این در حالی  تا کی

چنانچه ضابقین برخی از حقوق دفاعی »دارد که: دادرسی کیفری بیان می قانون آیین 51است که ماده 

 «. شوندیممتهم را نقض نمایند، به انفصال از سه ماه تا یکسال از خدمات دولتی محکوم 

حال سوووؤال نگارنده این اسوووت که در صوووورت نقض حقوق دفاعی متهم باید مقابق با کدام یک از 

در هنگام وضع ماده  گذارقانونرسود  ی کیفری عمل نمود؟  به نظر میمادتین مذکور قانون آیین دادرسو 

                                                           
د و قرائن مسلم قضیه نباش احوال و اوضاعگزار  ضابقان در صورتی معتبر است که بر خالع »قانون آیین دادرسی کیفری:  15ماده  -0

 «.بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شودو 
اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طر  سؤاالت تلقینی یا  هاییبازجودر »قانون آیین دادرسی کیفری:  51ماده  -6

همچنین اظهاراتی که ناشی از  و سؤاالت خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤاالتی و کنندهاغفال

تهم م انگشت اثرمجلس قید شود و به امضاء یا اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید اوراق صورت

 «.برسد
ع حقیقات ممنوی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تخوردگقلمنوشتن بین سقور، »قانون آیین دادرسی کیفری:  006ماده  -1

است. اگر یک یا چند کلمه اضافه گردد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او 

ن باید زیر آ شده اد، آن را امضاء کنند. همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود، اشخا  یدیآیمبه عمل 

رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی «. اء کنند. هرگاه این ترتی  رعایت نشود، کلمات و خقوط مزبور فاقد اعتبار استرا امض

و  دهش دادهی جزئی، موضوع باید در  یل برگه توضیح خوردگقلماز سوی مقامات قضایی و ضابقان دادگستری الزامی است. در صورت 

 .به امضای اشخا  فوق برسد
قانون احترام »: در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در داردیمقانون آیین دادرسی کیفری مقرر  7ماده  -0

از سوی تمام مقامات قضایی، ضابقان دادگستری و سایر اشخاصی « 06/6/0161ی مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب هایآزادبه 

قانون مجازات  671دارند، الزامی است. متخلفان، عالوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده که در فرایند دادرسی مداخله 

 شده مقرر، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری شوندیممحکوم  6/1/0176ی بازدارنده( مصوب هامجازاتاسالمی )تعزیرات و 

 است.
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همین قانون ننموده است و نگارنده با توجه  7گونه توجهی به ماده قانون آیین دادرسی کیفری هیچ 510

به اصول تفسویر به نفع متهم ادعا دارد که در صوورت نقض حقوق دفاعی متهم توسووط ضابقین یا سایر    

 شد. 96قانون مجازات اسالمی  6716ید قائل به ماده مقامات قضایی با

 نتیجه گیری

مروارید عدالت بر مبنای عقالنیت و معنویت، اقتضوووای برابری طرفین دعوا در بر خورداری از حقوق 

باشود که یک طرع دعوا تا بنن دندان مسلح باشد و طرع  شوک زیبنده عدالت نمی برابر دفاعی را دارد. بی

اچیزترین حقوق دفاعی انسانی محروم باشد. قانونگذار کیفری با بیان برخی حقوق دفاعی دیگر مرافعه از ن

برای اشوووخوا  مظنون و متهم در مراحل تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، گامی بلند در مسووویر تحقق  

عدالت و تسواوی سوال  طرفین منازعه برداشوته است. در این میان، نگارنده معتقد است چنانچه حقوق    

شخص متهم در صورت نقض، تحت لوای ضمانت اجراهای قوی همچون بقالن تحقیقات مقدماتی دفاعی 

 ها نداشته و اگرشوک ناقضوان حقوق دفاعی، بیمی از اتالع حقوق افراد در روند رسویدگی   قرار نگیرد، بی

خواسووت ایشووان از مسوویر تضووییع حقوق افراد متهم بگذرد، به سووب  فقدان اهرم فشوواری قوی مبنی بر 

لوگیری از تجاوز به حقوق افراد، برای متجاوزان، هدع، توجیه کننده وسویله تلقی شده و در این کارزار  ج

 نزاع، تنها افراد زیان دیده، اشخا  فاقد حقوق دفاعی مناس  هستند.

  

                                                           
( 000(، )69(، )66(، )61(، )66(، )60(، )09(، )06(، )00(، )01(، )19(، )16(، )17(، )16(، )10(، )11تخلف از مقررات مواد ) -0

 این قانون توسط ضابقان، موج  محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.
افزایش  و 96 نون مجازات اسالمیکه با توجه به تاییرات صورت گرفته در قا 0176ی بازدارنده هامجازاتقانون تعزیرات و  671ماده  -6

ی حکومتی هادستگاههر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و : »داردیمتاییر یافت. ماده بیان  610افزایش مواد آن به ماده 

حروم که بر خالع قانون، آزادی اشخا  افراد ملت را سل  کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران م

 «.پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد تا کو محرومیت ی خدمت از انفصالنماید عالوه بر 
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Comparative Study of Guaranteeing the Implementation of 
Defense Rights in the Preliminary Investigation Stage 
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Abstract 

Human dignity, as the supreme divine gift, demands more and more respect 

and observance of the rights of individuals in the living world today. Reflection 

on the latest law in the field of criminal procedure in comparison with the 

previous drafting laws shows the tendency of the criminal legislator to observe 

the defense rights of the suspects and the accused as much as possible and in 

the stages under preliminary investigation.The Code of Criminal Procedure 

adopted in 1392, enumerating the rights of the accused, the right to inform the 

accused, the right to declare the rights of the accused, the right to have a lawyer, 

the right to study and access the case, the right to inform the family, the right to 

medical examination and the right to remain silent. It has taken a big step 

towards justice. In the meantime, the lack of guarantees for proper 

performances, such as the invalidity of the preliminary investigation on the 

assumption of non-compliance with the defense rights of the accused by law 

enforcement and judicial authorities, has made it impossible to consider Iranian 

protectionist laws as defendant of the accused. The author, by first enumerating 

the types of defense rights contained in the Code of Criminal Procedure adopted 

in 1392 and comparing these rights with the protection laws of countries such as 

the United States and Britain, seeks to reveal the protection laws intended for 

the accused in the preliminary investigation stage and Finally, the policy on the 

extremely important issue of guaranteeing the implementation of the defense 

rights of the master in the law is examined.                                                                

Keywords: Defense Law, Preliminary Investigation, Defendant, Enforcement 

Guarantee, Justice 

 

 


