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Nowadays, the defense rights of the accused as a balancing component of 

power in the parties of the criminal case have been more and more noticed by 

different criminal justice systems. Islamic criminal law includes the principles 

that guarantee the defense rights of the accused in the best way, and in short, 

either repels corruption from the accused or provides benefits to him. The 

findings from the descriptive-analytical study of the defense rights of the 

accused from the perspective of jurisprudence standards and judicial directives 

show that despite the standards such as the sanctity of blood, the lack of 

validity of confessions caused by torture, the legality of representation in all 

lawsuits, the legality of the defendant's silence against claiming man and 

rationally proving the necessity of explaining the charge to the accused in 

Imamiyya jurisprudence, in the judicial directives, the important defense rights 

of the accused have not been mentioned and special protective provisions have 

not been made. It is not established to guarantee the said rights. Lack of 

sufficient attention to guaranteeing the immunity of the accused from acts of 

torture, the general nature of the provisions governing the right to have a 

lawyer in the criminal proceedings, the lack of an explicit provision 

guaranteeing the right of the accused to remain silent, and the lack of a 

guarantee of sanctions about the right of the accused to explain the accusation 

are the most important lacks in the judicial directives related to the defendant's 

defense rights, which of course, in some cases, have legislative roots. 
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در طرفین دعوای  قدرت یک مؤّلفه متعادل کنندهمثابه  امروزه حقوق دفاعی متهم به
. های مختلف عدالت کیفری واقع گردیده است کیفری، بیش از پیش مورد توّجه نظام

 قوق دفاعی متهم را به بهترین شکلده اصولی است که ححقوق کیفرِی اسالم، دربردارن
و یا مصالحی را  کند می را از متهم دفعای  طور خالصه یا مفسده نماید و به می تضمین

تحلیلِی حقوق دفاعی متهم از  –ناشی از مطالعه توصیفی های  یافته. نماید می متوّجه وی
دهد که با وجود موازینی همچون  می نشان قضاییهای  منظر موازین فقهی و بخشنامه

جواز وکالت در کلیه دعاوی، جواز سکوت حرمت دم، عدم نفوذ اقرار ناشی از شکنجه، 
اثبات عقلِی ضرورت وجود تفهیم اتهام برای متهم در فقه و  مدعیبرابر در  علیه مدعی

و  به اهم حقوق دفاعی متهم نشدهای  قضایی، التفات بایستههای  امامیه، در بخشنامه
عدم اهتمام . حقوق مزبور وضع نگردیده استتضمین  منظور بهای  همقررات حمایتی ویژ

کّلی بودن مقررات ناظر بر حق کافی نسبت به تضمین مصونیت متهم از ِاعمال شکنجه، 
دارا بودن وکیل در فرآیند رسیدگی کیفری، فقدان مقرره صریح مبنی بر تضمین حق 

از  ،جرا در ارتباط با حق متهم مبنی بر تفهیم اتهامسکوت متهم و عدم وجود ضمانت ا
قضایی در ارتباط با حقوق دفاعی متهم است های  موجود در بخشنامههای  مهمترین کاستی

 .باشد تقنینی نیز میهای  که البته در برخی موارد، دارای ریشه
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 مقدمه

 ناپذیر جدایی جزء عنوان به امروزه که متهم دفاعی حقوق
 یالملل بین و مقررات داخلی و قوانین در 9منصفانه دادرسی

 همجموع معنای به است، گرفته قرار حمایتمورد  و مطرح
 الزم منصفانه دادرسی یک در کهاست امکاناتی  و امتیازات

 که ادعایی مقابل در تا بتواند باشد برخوردار آن از است متهم
 شرایطی در، است شده مطرح او علیه برائت، فرض خالف بر

؛ به بیان (33:  0394حیدری، ) کند دفاع خود از انسانی و آزاد
 مطابق آنها، است که امتیازاتی ساده، حقوق دفاعی، مجموعه

 کیفری در پروسه رسیدگی دفاع مؤثر امکان متهم، برای
 دفاعی حقوق. (Cornou, 2008: 149) شود می تضمین
 و  همچنین منصفانه محاكمة برای مبنا یک عنوان به متهم،
 بنابراین، و ستا شده بینی پیش بیگناهی فرض به تعرض عدم
 .دگیر می قرار 1ای رویه های حق جزء

 متهم دفاع حق تضمین بشر، حقوق یالملل بین اسناد منظر از
 میثاق 04 ۀماد 3 بند و بشر حقوق جهانی اعالمیه 00 ۀماد در

 رعایت و شده تصریح سیاسی و مدنی حقوق یالملل بین
 اند، شده ملحق آن به که کشورهایی سوی از فوق موازین
بر  .(343: 0391 اصفهانی، محمودیان و مهرا) است الزامی

عنوان یک عامل  به متهم دفاعی حقوق امروزههمین مبنا، 
 پیش از بیش کیفری، قدرِت اصحاب دعوای متوازن کننده

. قرار گرفته است کیفری عدالت مختلفهای  نظام توّجه مورد

                                                           
 ایجهاد  ههدف  بها  کهه  دارند وجود اصولی کیفری، دادرسی آیین ارچوبچ در -  9

 تسهاوی  رعایهت  و فهردی  ههای  آزادی و حاکمیهت  قهدرت  میهان  لتعاد و توازن
 کشهورها  اساسهی  قهوانین  در ههم  و المللهی  بهین  اسهناد  در ههم  اصحاب دعهوی 

 کیفری، حقوق صهعر در منصفانه دادرسی اصول عنوان با که شوند می بینی پیش
 .(040: 0399 همکاران، و رستمی) گیرند می قرار مورد شناسایی

های مهاهوی   حق. ای و ماهوی تقسیم كرد های رویه به حق توان یحق را م -  1
اند كه به خودی خود متضهمن ارزش   های حقوقی های مندرج در نظام همان حق

ههای   در مقابهل، حهق  . برای صاحب حق بوده و تحت حمایت قانونی قرار دارنهد 
به . های ماهوی كاربرد دارند اند كه در جهت حمایت و تحقق حق ای آنهایی رویه
انهد كهه بهرای تحقهق و      ای از آن جهت واجد ارزش های رویه رت دیگر، حقعبا

ِاعمهال   نقهش آنهها در راسهتای    ولهی . رونهد  یهای ماهوی به كهار مه   ِاعمال حق
ههای   تهوان ادعها كهرد بهدون آنهها، حهق       های ماهوی به حدی است كه می حق

ظههور   و وزماهوی تقریبًا به صورت نوشته در قانون باقی خواهد ماند و قدرت بر
 .(003-001:  0331فرحبخش، )نخواهد یافت 

تصویب قانون نظام عدالت کیفرِی ایران نیز به موازات  در
دادرسی اصول  و پذیرش 0391آیین دادرسی کیفری در سال 

حقوق دفاعی متهم  5،قانون مزبور 1تا  1منصفانه در موارد 
بیش از گذشته در کانون توّجه قانونگذار کیفری کشور قرار 

با توّجه به آنچه گفته شد، در این پژوهش بر آن . گرفته است
تعمیق مطالعات مرتبط با حقوق دفاعی  منظور بهشدیم تا 

قوق مزبور و تضمین و ضرورت مبنایابِی فقهی برای ح متهم
به تبیین و تحلیل دو بخش جداگانه،  درآنها در عرصه اجرا، 

قضایی های  جایگاه این حقوق در موازین فقهی و بخشنامه
 . بپردازیم

 حقوق دفاعی متهم در پرتو موازین فقهی -0
 حرمهت و کرامت اصل پایه بر که اسالمی دادرسی نظام

 کنار در مستقل ان نظامیبه عنو -اسهت  بنها  شهده انهسانی
 کهه اسهت اصهولی متضمن -دادرسی  های نظام دیگر

 مراجعه با کند که می تضمین اعالیش حد در را متهم حقهوق
 از هدف متعال، خداونهد که بینیم می قرآنی دستورات به

 عالوه. کند می معرفی عدل و قسطاقامه  را پیامبران فرستادن
 منهابع بهه بها رجهوع اادع این صحت فوق، کّلی اصل بر

و  و سیره قضایی( عقل و اجماع کتاب، سنت،)اسهالمی 
در برخی موارد به صراحت به  کهه معهصوم امامهان کیفری

است  انکار غیرقابل و قطعی امری دارند، اشاره حقوق متهم
  .(14:  0339براری الریمی و قبولی درافشان، )

ارت اسهت از اسالمی عبقانونگذاری قوق متهم در نظام ح
که  از ناحیه شارع مقدس شهرعی اصهول و احکهام مجمهوع
 راِمترك فعل ح یا ای را از کهسی کهه فعهل مفسهده

ا یکند و  می دفع ،مهستوجب مجازات به او نسهبت داده شده
عدم  مفسده مانند عفد .سازد می اینکه مصلحتی را متوجه او

حق نند و جلب مصلحت ما جواز شکنجه برای کسب اقرار
ری الریمی و برا) اصل برائت در حق متهم اجهرایدفاع یا 

شکنجه  در خصوص عدم جواز .(11: 0339قبولی درافشان، 
 :0403ی، خوی) فقهابرای کسب اقرار بایستی گفت که 

                                                           
اصل قانونمندی دادرسی کیفری، برابری، استقالل و : اصول مزبور عبارتند از -5

، رسهیدگی در مهلهت   اتههام و حقهوق افهراد    یملزوم تفهطرفی مرجع قضایی،  بی
داشهت   معقول و پرهیز از اطاله دادرسی، برائت، لزوم حضور وکیهل و لهزوم پهاس   

 .وق شهروندی افرادحق



  ...موازین فقهی و در پرتو  دفاعی متهمحقوق  6/ و همکاران رضوینجفیان 

 

 اصاله لاص به ،گوناگون موارد در (10: 0401؛ حّلی، 1/010
. اند كرده استناد الفروج و االموال و( النفوس) الدماء فی الحرمه

 و ممنوع شكنجه و ایذاء تعرض، هرگونه ل،اص نای پایة بر
از  خروج بر یقینی شرعِی دلیل اینكه است؛ مگر حرام

. (011: 0391نوبهار و همکاران، )شود  یافت اصل مقتضای
 نجفی، ؛103: 0411 طوسی،) عالوه بر این، بسیار از فقها

 راقراصراحتًا ( 1/413 :0391 هندی، فاضل ؛40/131 :0391
 از یکی انتفای باعث که چرا دانند؛ نمی نافذ را شکنجه از ناشی

 صدور و گردد می (مقر فرد اختیار)اقرار  صحت اساسی شرایط
در مورد حق دفاع  .باشد می انشاء قصد بدون فرد، ناحیه از آن

باشد نیز  می که بارزترین مصداق آن حق برخورداری از وکیل
 و کیفری ر کلیه دعاوید را وکیل داشتن حق اسالم فقهای
 تألیفات در برخی اند و حتی دانسته جایز متهم برای مدنی
و  کشف مرحله در وکیل پذیرش عدم اسالمی، حقوق

 ذکر عدالت مقتضای خالف مقدماتی، و تحقیقات بازجویی
 . (31:  0391جعفری و همکاران، )است  شده

 زا در ارتباط با اجرای اصل برائت نیز بایستی گفت که یکی
 حق به بندی پای متهم، مورد درمزبور  اصل اجرایملزومات 

 به اتهام ایراد صورت در دیگر بیان به. باشد می وی سکوت
 به الزامی مشارالیه برائت، اصل گرفتن درنظر با و یک شخص

 نسبت، همین به ندارد؛ خویش از دفاع منظور به پاسخ دادن
 مطروحه های پرسش به پاسخ دادن به وی نمودن اجبار حق
 حاجی) گردید خواهد سلب تحقیق مقام و قضایی مقام از نیز
 برخی راستا، همین در. (31:  0339 اکرمی سراب، و آبادی ده

 صورت در که اعتقادند این بر (3/31 :0399 ثانی، شهید) فقها
 دارد را امکان این متهم مدعی، جانب از مسموع دعوای طرع

سکوت،  قالب در یا و انکار لبقا در یا اقرار قالب در یا که
عالوه بر این، . دهدخود را به اتهام مطروحه نشان واکنش 

 نیز «انکر من علی الیمین و ادعی من علی البینه» فقهی قاعده
 در متهم کوتحق س مبانی از دیگر عنوان یکی به تواند می

 که است این ،دعاوی اصل در زیرا گردد، تلقی دادرسی فرآیند
 متهم و کند ثابت را خویش ادعای واندبت مدعی شخص

 مدعی، به هرکمکی از و کرده اختیار سکوت دتوان یم
 .(00: 0393همکاران، خزایی و ) نماید اسهتنکاف

بندی به اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام  پایدیگر ملزومات از 
 (303: 0411جانکی و جلیل پیران، محمودی )به متهم است 

 است متهمان دفاعی حقوق نآن، تأمی اصلی که مبنای
که وی از این طریق، از ؛ چرا(031: 0394 مقدم، قاسمی)

 این او به آگاهی این و شده آگاه خود علیه اتهام موضوع
 رد جهت در الزم دفاعی امکانات تا دهد می را فرصت

براری الریمی و قبولی )سازد  را فراهم وارده های اتهام
 حقوق رباره حق تفهیم اتهام، درد .(11: 0339ُدرافشان، 

 نشده؛ زیرا بیان از ناحیه فقهها مطالبی صراحت به اسالم،
 ای تک مرحله خاطر به اسالمی دادرسی آیین در که آنچه

 نزد در مدعی است که این باشد می مرسهوم رسهیدگی بهودن
 و موضهوع و کند می دعوا طرح علیه مدعی علیه بر قاضی
 علیه مدعی حضور در جلسه رسیدگی همان در اتهام دالیل
 برای حق این وجودی ضرورت اما شود؛ می ابالغ و اعالم
 اتهام، مقدمه تفهیم است؛ زیرا ثابت امری عقل، نزد در متهم،
 از تهام آگاهی با فقط متهم و است ادامه دادرسی برای واجب
 به شود، قادر می دانستن آن، حق مسّلم او محسوب که آنچه
حال که مهمترین مصادیق حقوق . بود خواهد وداز خ دفاع

حق دارا مصونیت از شکنجه و رفتارهای ایذایی، )دفاعی متهم 
را در پرتو ( حق سکوت و حق تفهیم اتهامبودن وکیل، 

فقهی، تبیین نمودیم، اینک به تبیین های  موازین و آموزه
 .پردازیم می قضاییهای  جایگاه حقوق مزبور در بخشنامه

 قضاییهای  حقوق دفاعی متهم در پرتو بخشنامه -1
( 33) اصلممنوعیت شکنجه و رفتارهای ایذایی، در ارتباط با 

 منع زمینه در ایران حقوق منبع مهمترین اساسی قانون
 گرفتن برای شکنجه هرگونه» اصل این طبق .شکنجه است

 ای اقرار شهادت، به شخص اجبار. است ممنوع اطالع کسب یا اقرار
 ارزش فاقد سوگندی و اقرار و شهادت چنین و مجاز نیست سوگند

 .«شود می مجازات قانون طبق اصل این از متخّلف. است اعتبار و
 مقرراتی آن، اجرای تضمین و اصل این به احترام جهت در

 قوانین در 0311مصوب  ا.م.ق 9(113)و  9(111) همچون مواد

                                                           
 ههای  دسهتگاه  و نهادها به وابسته مأمورین و مقامات از هریک»: 111ماده  -  9

 از را آنهان  یها  کند سلب را ملت افراد شخصی آزادی قانون، برخالف که حکومتی
 بهر  عهالوه  نمایهد،  محهروم  ایران اسالمی جمهوری اساسی  قانون در مقرر حقوق
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مطابق قضایی، های  سطح بخشنامهدر  .است شده مقرر عادی
 قوه در انسانی های ارزش و کرامت حفظ دستورالعمل 3ماده 

اجرای  در» قوه قضائیهرئیس  11/14/0393مصوب  قضائیه
 بر مبنی ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون هشتم و سی اصل

اند  مکّلف قضائی مراجع اقرار، خذأ برای شکنجه منع اصل رعایت
 دستور هرگونه صدور ممنوعیت -الف :کنند رعایت را زیر موارد

از  استفاده متضمن دادگستری، ضابطان به خطاب کتبی یا شفاهی
 و روحی یا جسمی آزار موجب که تحقیق غیرقانونی های شیوه
 نمودن مکتوب و استماع -شود؛ ب می بازداشتی متهم روانی

 توسط روانی و روحی یا جسمی شکنجه مدعی اظهارات متهِم
 عنداالقتضاء و دادگستری ضابطان بر ناظر دادیار یا ندادستا معاون
 .«دادستان برای گزارش ارسال و قانونی پزشکی متهم به معرفی

 دادستان»، (الف)بدیهی است که درخصوص متخّلفین از بند 
 مأمور و آمر از اعم مرتکب کیفری تعقیب به نسبت است مکلف
 انتظامی یبرای دادسرا مورد، حسب را مربوط گزارش و اقدام

 دادگستری ضابطان به مربوط بازرسی و نظارت واحدهای یا قضات
 بخشنامه 11به موجب ماده همچنین (. 0تبصره ) «کند ارسال
مصوب  1قضایی امنیت سند خصوص در قضاییه قوه رئیس

 وجه  هیچ  به و مطلعان شهود متهمان، مظنونان،»، 01/11/0399
. بگیرند قرار تحقیرآمیز یا غیرانسانی رفتارهای معرض در نباید

 یا شهادت یا ادای اقرار به اجبار روحی، یا جسمی شكنجه هرگونه
 عملی، یا كالمی تحقیر و توهین با توأم رفتار اطالعات، ارائه

 آبروی حیثیت و هتك یا جنسی آزار و فیزیكی یا گفتاری خشونت
 و فشار ِاعمال تهدید، هرگونه همچنین و نوع هر از مذكور اشخاص

 هر در اشخاص فوق، نزدیكان و خانواده یا فرد خود بر محدودیت
 در استناد قابل نیز آن از حاصل نتایج و است ممنوع مطلقًا شرایطی

                                                                                       
از  حهبس  بهه  حکومتی مشاغل از سال پنج تا  یک محرومیت و خدمت از انفصال

 .«شد خواهد محکوم سال سه تا ماه دو

 دولتهی،  غیرقضائی یا قضائی مأمورین و مستخدمین از هریک»: 113ماده  -  9
 عالوه بهر   نماید، بدنی آزار و اذیت را او کند، اقرار به مجبور را متهمی اینکه برای

 محکهوم  سهال  سهه  تا ماه شش از حبس به مورد حسب دیه، پرداخت یا قصاص
 بهه  دستوردهنده  فقط باشد، داده دستور خصوص این در کسی چنانچه و گردد می

 فوت آزار و اذیت واسطه به متهم اگر و شد خواهد محکوم مذکور حبس مجازات
 .«داشت خواهد  را قتل آمر مجازات آمر و قاتل مجازات مباشر کند،

 توسهعه  ششهم  برنامهه  قهانون  011 مهاده  «ب» بند اجرای این بخشنامه، در - 1
بهه   و 0391 مصهوب  ایهران  اسهالمی  جمههوری  فرهنگهی  و اجتماعی اقتصادی،

 ششم برنامه قانون کلی های سیاست 11 و 11 ،11 بندهای اهداف منظور تحقق 
 .شد ابالغ ماده 31 در قضاییه قوه رییس سوی ، از0394 مصوب کشور توسعه

 به افراد محكوم به نسبت مذكور رفتارهای. نیست قضایی مراجع
 شده، صادر قضایی حكم از فراتر شده تبعید یا زندانی یا حبس
 .«است مجازات موجب و ممنوع

 قانون 43تبصره ماده مندی از وکیل،  درخصوص حق بهره
 ، برای نخستین بار، حق0391مصوب  کیفری دادرسی آیین

 بینی پیش جرم کشف فرآیند وکیل برای متهم را در داشتن
نمود؛ با وجود این، به موجب اصالحات به عمل آمده در سال 

 .شد آن جایگزین دیگری تبصره و ، تبصره مزبور حذف0394
 علیه جرائم در دعوی طرفین» دارد که اصالحی مقرر می تبصره
 مجازات که یافته سازمان جرائم و همچنین خارجی یا داخلی امنیت

 بین از را خود وکالی است، قانون این 311 ماده مشمول آنها
 انتخاب باشند، قضاییه قوه رئیس تأیید مورد که وکالیی

 به ساختاری نظم ،43 ماده بر وارد ایرادات از یکی. «نمایند می
 ماده در. است صحیح قانونگذاریهای  بایسته از یکی همنزل
 تبصره موضوع نداشتن مطابقت دلیل به نظم، این شده، ذکر

 43 ماده تبصره. است نشده رعایت ماده، اصل موضوع با
 تحقیقات مرحله در وکیل مداخله های محدودیت درخصوص

 حق درخصوص اده،م موضوع که حالی در است؛ مقدماتی
. است «نظر تحت شروع» فرآیند در وکیل از متهم برخورداری

 نظر به صحیح 5(091) ماده ذیل در مذکور ۀتبصر جایگاه
 از هیچکدام مشمول 43 ماده ترتیب، رسد؛ بدین می

 و مهرا)شود  نمی مذکور تبصره بر ناظرهای  محدودیت
های  در سطح بخشنامه. (44:  0391 اصفهانی، محمودیان
 در قضاییه قوه رئیس بخشنامه 01ماده ( الف)بند قضایی، 
مقرر  01/11/0399قضایی مصوب  امنیت سند خصوص

 دادرسی یندفرآ ختم تا بدو از دارند حق اشخاص» که داشته است
 قضایی شبه و مراجع قضایی از اعم كننده  رسیدگی مراجع كلیه در

 آزادی حق تحدید یا وكیل تحمیل. كنند انتخاب وكیل آزادانه
 آیین 1همچنین به موجب ماده  .«است ممنوع وكیل انتخاب

دادگستری  وكالی كانون استقالل قانونی الیحه اجرایی نامه
 قضایی مراجع كلیه» قضاییه قوه رئیس 11/14/0411مصوب 

 حق سلب. هستند وكیل پذیرش به فمكّل ،قانون رعایت با
 انتخاب آزادی حق دیدتح یا وكیل تحمیل یا وكیل به دسترسی

                                                           
 مقهدماتی،  تحقیقهات  مرحله در تواند می متهم»:  0391ک .د.آ.ق 091ماده  -  5

 شهروع  از پهیش  بایهد  حق این. باشد داشته خود همراه دادگستری وکیل نفر یک
 .«...شود تفهیم و ابالغ متهم به بازپرس توسط تحقیق



  ...موازین فقهی و در پرتو  دفاعی متهمحقوق  4/ و همکاران رضوینجفیان 

 

نامه و  آیینبا توّجه به تبعیت . «است ممنوع كلی به وكیل،
رسد رعایت  بخشنامه از قانون مصوب، به نظر می

 کیفری دادرسی آیین قانون 43های تبصره ماده  محدودیت
درخصوص انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات  0391مصوب 

نامه  آیینیک مواد  کّلی بودنمقدماتی، کماکان الزامی است و 
ن تبصره اشاره شده، دور زد منظور بها بخشنامه، مجوزی ی

دارا بودن  درخصوص ضمانت اجرای سلب حق. کند ایجاد نمی
باالخص در مرحله تحقیقات مقدماتی، وکیل در فرآیند کیفری 

مورد اشاره واقع نگردیده ای  قضایی، مقررههای  در بخشنامه
 091ماده  9(0)تبصره و بایستی به مقرره مندرج در  است

 .مراجعه نمود 0391ک .د.آ.ق

 دادرسی آیین قانون 091در ارتباط با حق سکوت متهم، ماده 
 متهم» که است نموده مقرر صراحتًا 0391مصوب  کیفری

 از وی امتناع مراتب صورت این در. کند اختیار سکوت تواند می
. «ودش می قید مجلس صورت در اظهارات، امضای یا پاسخ دادن

 متهم به ماده، این اساس بر شود، می مالحظه همانگونه که
 با مرتبطهای  سؤال به پاسخ از که است شده داده اجازه این

 ارائه صورت در یا کند خودداری تعقیب متهم و جرم کشف
 از است، مندرج آن در وی اظهارات که مجلسی صورت
گذار، الزام قانون البته در ماده فوق، .نماید امتناع آن، امضای

مقام قضایی یا ضابطین دادگستری مبنی بر اعالم حق 
را  صریحی اجرای ضمانت سکوت به متهم را مقرر نداشته و

عدم رعایت حق سکوت و یا عدم تفهیم آن به متهم  براینیز 
 های ارزش و کرامت حفظ در دستورالعمل. است نگرفته درنظر
وجود تأکید بر با  11/14/0393قضائیه مصوب  در قوه انسانی

اصل برائت به عنوان یک اصل الزم الرعایه در تمام مراحل و 
فرآیند رسیدگی، به حق سکوت متهم و حق امتناع وی از 
پاسخگویی به سؤاالت مطروحه و امضای صورتجلسه حاوی 

به عنوان یکی از ملزومات پای بندی به اصل )اظهارات وی 
 مزبور، در بخشنامهمشابه رویه . نشده استای  ، اشاره(برائت
قضایی مصوب  امنیت سند خصوص در قضاییه قوه رئیس

                                                           
 عدم و وکیل داشتن همراه حق سلب»: 0391ک .د.آ.ق 091ماده  0تبصره  -  9

 سهه  و هشهت  درجهه  انتظامی مجازات موجب ترتیب به متهم به حق این تفهیم
 .«است

الحظه است که با وجود فرض عدم نیز قابل م 01/11/0399
بازهم  1،(09)ولیت کیفری بر مبنای اصل برائت در ماده ؤمس

  .نگردیده استای  به حق سکوت متهم، هیچ اشاره

قانونی های  ه، با وجود مقرربه متهم در مورد لزوم تفهیم اتهام
قانون آیین  6(41)قانون اساسی و ماده  5(31)همچون اصل 

قضایی، های  در بخشنامه، 0391مصوب  کیفری دادرسی
به چشم مقررات تفصیلی و حمایتِی چندانی در این خصوص 

 حفظ دستورالعمل 1ماده ( پ)و بند  4در ماده خورد؛ تنها  نمی
 صوبم قضائیه قوه در انسانی های ارزش و کرامت

وقت، به  اسرع در اتهام تفهیم بر متهم ، به حق11/14/0393
 فرآیند و مراحل تمام در الرعایه الزم اصل یک عنوان

تشكیل  دستورالعمل 1است و در ماده رسیدگی اشاره شده 
رئیس قوه  14/11/0393متهم مصوب  شخصیت پرونده

قضائیه نیز تفهیم اتهام به عنوان یک مبدأ برای تشکیل 
بایستی البته . ه شخصیت متهم، محاسبه گردیده استپروند

 بینی پیشفقدان مقررات حمایتی و عدم اذعان داشت که 
اتهام و یا تأخیر در آن، یم ضمانت اجرا درقبال عدم تفه

قضایی نیست و در قوانین موضوعه های  منحصر به بخشنامه
ضمانت اجرای کیفری به طور عام  بینی پیشبا وجود )نیز 

                                                           
  شناخته  مجرم   کس هیچ و  است  برائت اصل،»: سند امنیت قضایی 09ماده  -  1

 بر عهده اتهام اثبات بار. شود  ثابت  صالح  مراجع در او جرم  که  این مگر شود، نمی
 و رادادسه  قضات دادگستری، ضابطان ویژه عمومی به مقامات همه است، مدعی
 دربهاره نتیجهه   داوری پهیش  از برائهت،  اصهل  مطهابق  مکّلفنهد  ها، دادگاه قضات

 .«کنند پرهیز محاکمه

 ذکهر  با باید اتهام موضوع بازداشت، صورت در... »: قانون اساسی 31اصل  -  5
 .«شود تفهیم و ابالغ متهم به کتبًا بالفاصله دالیل،

 بهرای  متهم نگهداری مشهود، ئمجرا در چنانچه»: 0391ک .د.آ.ق 41ماده  -  6
 بالفاصله را آن ادله و اتهام موضوع باید ضابطان باشد، ضروری تحقیقات تکمیل

 اتخهاذ  بهرای  فهوری  را مراتهب  و کننهد  تفههیم  و ابهالغ  متهم به طور کتبی به و
 در اتههام  تفههیم  به تنها مذکور ماده .«برسانند دادستان اطالع به قانونی تصمیم
 ضروری تحقیقات تکمیل برای شخص نگهداری که در صورتیو  مشهود جرایم
 ،1 مهاده  بها  مطهابق  نیز ضهابطان  غیرمشهود جرایم درخصوص. دارد اشاره باشد،
 اطهالع  حهق  اخیر، ماده زیرا هستند؛ آن دالیل و اتهام تکلیف آگاهاندن با مواجه
 قهام م یها  دادرسهی  از خاصهی  فرآینهد  بهه  محدود را آن ادله و خود اتهام از متهم

 ضهابطان  رو، ایناز ؛(41:  0391 اصفهانی، محمودیان و مهرا)است  نکرده خاصی
 و مشههود  جهرایم  در) مهتهم  بهه  آن ادلهه  و اتههام  تفهیم به 41 و 1 مواد پایه بر

 .اند مکّلف شده( غیرمشهود
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، (قانون اساسی 31خّلفین از تفهیم اتهام در اصل برای مت
 قابل را اتهام تفهیم در تأخیر روشنی، به کهمقرره صریحی 

 قضایی رویه و است نرسیده تصویب به تاکنون بداند، مجازات
 شیخ قدمیان) است نداشته دستاوردی ،خصوص این در نیز

 .(39:  0391 آبادی،

 گیرینتیجه
است که میان قدرت دو طرف  حقوق دفاعی متهم، ابزاری

دیده و مدعی العموم از  متهم از یکسو و بزه)دعوای کیفری 
تعادل ایجاد نموده و به مثابه یک عامل مهم ( سوی دیگر

 نظام. نماید می نیل به دادرسی منصفانه، ایفای نقش منظور به
همیشه نسبت  هایی است که اسالمی، یکی از نظام دادرسی

حساس بوده و از منابع چهارگانه آن  به تضمین حقوق متهم،
در باب این موضوع، ( عقل و اجماع اعم از کتاب، سنت،)

 .موازین و مقررات متعددی قابل استخراج است

 است مشتمل بر اصولی اسالم، کیفرِی به طور خالصه، حقوق
 متوّجه را مصالحی یا و کند می دفع متهم از راای  که یا مفسده

مصداق دفع مفسده از متهم در حقوق  مهمترین .نماید می وی
متهم شکنجه ( و بلکه حرمت)عدم جواز کیفری اسالم، 

است که موازین گوناگونی همچون اصل کسب اقرار  منظور به
الدماء و عدم نفوذ اقرار ناشی از شکنجه به  فی اصاله الحرمه
 . قصد انشاء در این خصوص، قابلیت استناد دارنددلیل فقدان 

یق توّجه به مصالح متهم در حقوق کیفرِی مهمترین مصاد
اصل  اجهرایتوان در حق دفاع وی و نیز  می اسالم را نیز

و بارزترین مصداق آن در مورد حق دفاع . جستجو نمودبرائت 
 حق، عموم فقهای اسالم، حق برخورداری از وکیلیعنی 
 برای( مدنی و کیفریاعم از ) در کلیه دعاوی را وکیل داشتن
 . اند دانسته جایز متهم

درخصوص اصل برائت که ملزوماتی همچون پذیرش حق 
توان  می سکوت متهم و لزوم تفهیم اتهام وی را در بر دارد نیز

در مقابل ادعای  علیه مدعیبه جایز بودن سکوت از جانب 
 و همچنین اثبات« البینه علی المدعی»مدعی، قاعده معروف 

امامیه  فقه در ممته برای اتهام تفهیم وجود ضرورت عقلِی
توانند یکی از  می که -با وجود موازین اشاره شده . اشاره نمود

محسوب گردند  مبانی حقوق دفاعی متهم در قوانین موضوعه
قضایی، های  در عرصه عمل و اجرا و در سطح بخشنامه –

گویی  توّجه کافی به حقوق دفاعی مزبور نشده و عمومًا به کّلی
مطالعه مفاد . ده گردیده استو تکرار متون قانونی بسن

 و کرامت حفظ متعدد همچون دستورالعملهای  بخشنامه
 قضاییه قوه قضائیه، بخشنامه رئیس قوه در انسانی های ارزش

الیحه  اجرایی نامه قضایی، آیین امنیت سند خصوص در
 دادگستری و دستورالعمل وكالی كانون استقالل قانونی

عدم اهتمام کافی  شخصیت، نشان دهنده تشكیل پرونده
نسبت به تضمین مصونیت متهم از اشاره شده های  بخشنامه

آنها درخصوص حق دارا ِاعمال شکنجه، کّلی بودن مقررات 
مقرره صریح فقدان در فرآیند رسیدگی کیفری، بودن وکیل 

مبنی بر تضمین حق سکوت متهم و عدم وجود ضمانت اجرا 
بوده و در برخی هام مبنی بر تفهیم اتارتباط با حق متهم در 

 اشاره شده نیز مشهودهای  تقنینِی کاستیهای  موارد، ریشه
 .باشد می

 متون اصالت حفظ انجام شده، پژوهش در :مالحظات اخالقی
 هایترین بایستهمهم عنوان به گفتار، نقل در داریامانت و

  .است بوده نویسندگان نظر مورد اخالقی،

تعارض منافعی تدوین این مقاله، فاقد هرگونه  :تعارض منافع

 .بوده است

 عنوان به دوم نویسنده پژوهش، این در :سهم نویسندگان

 و اصلی همکار عنوان به نویسنده نخست ول،ؤمس نویسنده

 .دباشمی تحقیق ناظر نیز سوم نویسنده

نویسندگان از همه بزرگوارانی که در : تشکر و قدردانی

این مقاله  آرایِی ین صفحهویرایش ادبی و نگارشی و همچن

همیاری و راهنمایی داشتند، نهایت قدردانی و امتنان  پژوهشی

 .را دارند

این پژوهش بدون تأمین یا تخصیص : تأمین اعتبار پژوهش
 .اعتبار مالی انجام گرفته است
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 منابع و مآخذ
 و عربیمنابع فارسی . الف

قبولی ُدرافشان، سید محّمد تقی  و براری الریمی، محّمد -
فصلنامه مطالعات . «حقوق متهم با رویکردی فقهی»(. 0339)

 .13-10: (1) 1 ،فقه و حقوق اسالمی

اسالمیه همدانی،  و موسوی، سیده رؤیا ؛جعفری، فریدون -
 در وکیل از برخورداری حق تطبیقی مطالعه»(. 0391)امیر 

های  رویه و اسناد و ایران داخلی حقوق در مرحله تعقیب
حقوق های  صلنامه پژوهشف. «یالملل بین کیفری محاکم
 .11-11: (4) 11 ،تطبیقی

(. 0339)اکرمی سراب، روح اهلل  و حاجی ده آبادی، احمد -
فصلنامه . «مبانی فقهی حق سکوت متهم در دعاوی جزایی»

 .31-11: (11) 1 ،حقوق اسالمی

 :قم. چاپ چهارم .بحوث فقهیه(. 0401) حّلى، حسین -
 .لمنارامؤسسه انتشارات 

 دوران» در متهم دفاعی حقوق»(. 0394)حیدری، الهام  -
 تطبیقی بررسی و ریکیف دادرسی آیین قانون در «نظر تحت

 ،حقوق قضاییهای  فصلنامه دیدگاه. «انگلستان حقوق با آن
10 :11-11. 

صابری، نصرت اهلل  و پور، منصوره باقری ؛خزایی، احمدرضا -
 فرآیند در متهم سکوت حقوقی و فقهی تحلیل»(. 0393)

: (1) 0 ،فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی. «قضایی رسیدگی
01-0. 

كتاب  - لشیعهافقه (. 0403) لقاسم موسوىوابا خویى، سید -
 .آفاقانتشارات  :قم. چاپ دوم. لطهارها

کبگانی، محّمد حسن  و می، سینارست ؛رستمی، ولی -
اساسی سازِی اصول دادرسی کیفری؛ تحلیل »(. 0399)

با  0391قانون آیین دادرسی کیفری مصوب های  تعارض
-011: (001) 34 ،مجله حقوقی دادگستری. «قانون اساسی

031. 

 فی البهیه الروضه (.0399)، زین الدین بن علی شهید ثانی -
 ،تبریزی قاروبی حسن تعلیق و تصحیح. الدمشقیه اللمعه شرح

 .انتشارات دارالتفسیر :قم ،چاپ هفدهم ،جلد سوم

 مجرد فی النهایه(. 0411)ن حسبن  شیخ محّمدطوسی،  -
 .العربی دارالکتاب :بیروت ،چاپ دوم. الفتاوی و الفقه

 عن اللثام کشف(. 0391) حسن محمد بن، فاضل هندی -
 انتشارات دفتر :قم ،چاپ چهارم ،جلد دوم. االحکام قواعد

 .قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی

 یحقوق دفاع یمفهوم و مبان»(. 0331)، مجتبی فرحبخش -
 .000-031:  11و  11، یدادگستر یمجله حقوق .«متهم

تفهیم حقوق متهمان از »(. 0394)قاسمی مقدم، حسن  -
قانون آیین دادرسی با تأکید بر : سوی ضابطان دادگستری

: (1) 1 ،دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری. «0391مصوب 
013-019. 

تفهیم اتهام در (. 0391)آبادی، عزت اهلل قدمیان شیخ -
 .ایران و مقایسه با فرانسه دادسرا و آثار آن در نظام کیفرِی

: نراقشناسی، نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم پایان
 .دانشگاه آزاد اسالمی

(. 0411) علی اکبر ،جلیل پیران و فیروز، محمودی جانکی -
دیوان اروپایی  ۀتفهیم اتهام در حقوق کیفری ایران و روی»

-319: (0) 01 ،ت حقوق تطبیقیمطالعافصلنامه . «بشر حقوق
303. 

(. 0391)ی، کامران اصفهان یانمحمود و ، نسرینمهرا -
. «یرانای کشف جرم در نظام حقوق یالزامات حقوق بشر»

 .319-311: (1) 41 ،یحقوق عموم مطالعات فصلنامه

 الکالم جواهر(. 0391)ن بن باقر حس شیخ محّمدنجفی،  -
 :قم ،پ سومچا ،جلد چهل و یکم. االسالم شرائع شرح فی

 علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر
 .قم

سید ، آیتی و سیدحسین، علیزاده طباطبایی ؛رحیم، نوبهار -
 دازینا چشم:  کنجهممنوعیت مطلق ش»(. 0391) محمدرضا

 .013-091: (30) 10 ،فصلنامه تحقیقات حقوقی. «اسالمی
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