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Achieving a fair trial in criminal matters depends on respecting the rights of 

litigants in order to secure their claims. Due to the sensitive position of the 

accused in the mentioned process, the judicial systems have paid special 

attention to his rights. The criminal procedure, unlike the substantive criminal 

law which addresses only violators of the law, includes all members of society 

(criminals and non-criminals). It pursues two main goals: first, to restore order 

disrupted by the crime, and second, to protect the fundamental rights and 

freedoms of individuals. In order to prevent the arbitrariness of some 

institutions and the violation of the rights and freedoms of individuals, the trial 

in the courts must be carried out in accordance with the principles and 

regulations known as the principles of criminal procedure. The path of 

implementation of the rules and regulations of the Code of Criminal Procedure, 

which is the arena of confrontation between individual rights and freedoms 

with the need to maintain social order and security, is such that rotation and 

inclination to one side is not possible except by criticizing the other; The 

procedure of criminal procedure should be regulated in such a way that while 

observing the interaction and balance of these two categories, the result is to 

ensure the security of the society while respecting individual rights and 

freedoms. In this article, these principles and reasons will be examined. 
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 دادرسی کیفری در مورد حقوق متهم آیینقانون های  نوآوری

 

 3پور سید رضا احسان، 2سید محمدرضا امام، 1غالمرضا صادقی
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 ( نویسنده مسؤول) .ایران ،تهران ،تهراندانشگاه ، الهیاتحقوق، دانشکده فقه و ، گروه دانشیار. 2

  .ایران ،تهران ،شاهددانشگاه  نشکده علوم انسانی، دا، حقوق، گروه استادیار .3
 

 

 چکیده  اطالعات مقاله
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 144-98: صفحات
 

کیفری، منوط به رعایت حقوق اصحاب دعوا در جهت  امور تحقق رسیدگی عادالنه در
یند مذکور، افر به موقعیت حساس متهم در نظر. ستا ها تأمین مطالبات به حق آن

دادرسی کیفری،  آیین .اند شدهی قائل خاصدادرسی برای حقوق وی اهمیت های  نظام
ن قانون است، تمام آحاد جامعه ابرعکس قانون جزای ماهوی که مخاطب آن، فقط ناقض

 ،نخست: کند می و دو هدف عمده را دنبال را شامل است (بزهکار غیر و بزهکار) از اعم
. افراداساسی های  حفظ حقوق و آزادی، دوم؛ و وسیله جرم ارتکابی اعاده نظم مختل شده به

افراد، های  منظور جلوگیری از اقدامات خودسرانه برخی نهادها و تجاوز به حقوق و آزادی به
که از آن با عنوان اصول  گرددها باید با رعایت اصول و مقرراتی انجام  رسیدگی در دادگاه
دادرسی کیفری که  آیینمسیر اجرای ضوابط و مقررات قانون . شود می دادرسی کیفری یاد

فردی با ضرورت حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، های  تقابل میان حقوق و آزادی عرصه
ه طرف مقابل، میسر که چرخش و تمایل به یک طرف جز با انتقاد ب باشد مینحوی  به

ای تنظیم شود که ضمن رعایت گونه دادرسی کیفری باید به آیینمقررات  ورنیست؛ ازاین
های  ه آن تضمین امنیت جامعه با رعایت حقوق و آزادیتعامل و تعادل این دو مقوله، ثمر
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 مقدمه
از زن  جانبه افراد اعم تأمین حقوق همهنیز قانون اساسی ایران 

و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای همه را از وظایف 
با ( حقوق ملت)ده و در فصل سوم کرکلی دولت محسوب 

هایی را برای  هایی از حق بنیادین امنیت، تضمین ذکر جلوه
ترین  یکی از مهم. و استمرار آن مقرر داشته است ءاحیا

دعوی یا  های این حق، حق دفاع متهم از خویش در رد شعبه
عبارت دیگر حق  به. باشد میهای ناروا نزد مراجع قضایی  اتهام

تواند رفتار  موجب آن شخص می دفاع، حقی است که به
مجرمانه یا ادعاهای حقوقی علیه خود را که براساس شکایت 

صالح انتظامی و قضایی به  اشخاص و یا از سوی مقامات ذی
نونی رد و انکار ده، با همه امکانات و طرق قاشوی منتسب 

برای تحقق دادرسی عادالنه  .(3: 3373زادگان،  مؤذن)د کن
 آیینگانه  نیازمند اجرای اصول و قواعد چندی در مراحل پنج

دادرسی یعنی کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، دادرسی 
در قانون اساسی جمهوری اسالمی  .و اجرای حکم هستیم

ع برای شهروندان از ایران حمایت از حق دادخواهی و دفا
ت مسؤولیطریق دادگستری شایسته، استقالل قضایی و 

قضات و دستگاه قضایی و عدالت کیفری از طریق اجرای 
اصل برائت، تعقیب قانونی و اصل محاکمه عادالنه در قانون 

نحوی  در ادامه این حقوق به. ده استشاساسی تضمین 
دادرسی و  آیینمبسوط با عنایت به قانون اساسی، قوانین 

 .مجازات اسالمی ایران خواهیم پرداخت

ها متعهد به احترام به حقوق و  همان اندازه که دولت به
های افرادند، مبارزه با مجرمان برای حفظ نظم جامعه  آزادی

اما در تلفیق بین . رود شمار می تکالیف حکومتی به نیز از اهّم
آزادی حرمت اشخاص و نظم جامعه باید توجه داشت که 

عنوان حق طبیعی رایج و متداول است و تعرض به نظم  به
این صورت  رود که در شمار می جامعه امری استثنایی به

پذیر و  دستگیری افراد متعرض باید منطقی، توجیه تعقیب و
مطابق  .(300 :3303 ،یهاشم)اساس ضوابط قانونی باشد  بر

 توان یکس را نمچیه» ودوم قانون اساسی با صدر اصل سی
 .«کند یم نیکه قانون مع یبیمگر به حکم و ترت کرد، ریدستگ

قانون  272تا  274شخص توقیف شده با استناد به مواد 
مجازات اسالمی که ضمانت اجرای کیفری توقیف غیرقانونی 
افراد توسط ضابطان دادگستری یا مأموران نیروی انتظامی و 

ه به مقامات شد فرد ممتنع از رسانیدن تظلمات فرد توقیف
 که در ، حق شکایت علیه فرد خاطی را دارداستصالح  ذی

را نیز  (احترام به حیثیت ذاتی افراد) توان اصل می زمینههمین 
قانون  30گذار قانون اساسی در اصل شد که قانون متذکر

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون  اساسی،
به هر صورت که  ،دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده

این نشان از  باشد، ممنوع و موجب مجازات دانسته است و
حق برخورداری متهم، از رفتاری منطبق با حیثیت ذاتی انسان 

 .را دارد

 حق سکوت  -3

تنها حق سکوت  امروزه در بسیاری از کشورهای جهان نه
بلکه پلیس قضایی مکلف  است، رسمیت شناخته شده متهم به

بر استعالم هویت  عالوه ،پس از احضار یا جلب متهم باشد می
و اعالم صریح اتهام، متذکر شود که متهم الزامی به 
پاسخگویی ندارد؛ اما اگر حرفی بزند، ممکن است در 

این . علیه وی استفاده شود و در نهایت دهش جلسه درج صورت
حق در راستای اعطای آگاهی به متهم درخصوص اظهارات 

 307 ماده. که ممکن است وی بیان کند باشد میای  نسنجیده
تواند  می متهم»: دارد می دادرسی کیفری بیان آیینقانون 

دادن پاسخ  این صورت مراتب امتناع وی از در سکوت اختیارکند،
طبق این . «شود می مجلس قید صورت در اظهارات، ییا امضا

بازپرس ندارد  های پرسشماده متهم اجباری به پاسخویی به 
این  در صراحت بهاین همان حق سکوت متهم است که  و

که حق سکوت  باشد می ذکر شایان .بینی شده است ماده پیش
قانون اساسی با ممنوعیت اجبار  30 اصل صورت ضمنی در هب

 .اشخاص به اقرار پذیرفته شده است

 حق تفهیم اتهام متهم  -4

حقوق اساسی و مهم عنوان یکی از  تفهیم اتهام امروزه به
شود  می اند، شناخته اشخاصی که به ارتکاب جرمی متهم شده

ن اگذار ضابط قانون. وجه تخلف شود توان از آن به هیچ و نمی
 ،ده است که درصورت تحت نظر قرار دادن متهمکررا مکلف 
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قوانین . صورت کتبی به او اطالع دهند بالفاصله اتهام او را به
اساسی هم به بیان این موضوع  قانون انندمهم کشور م

 . اند پرداخته

 نیز این حق را به 04 دادرسی کیفری مصوب آیینقانون 
: نین بیان داشته استچ 47رسمیت شناخته است و در ماده 

ند نتیجه اقدامات خود را فوری به ا ضابطان دادگستری مکلف»
کافی شده را  چنانچه دادستان اقدامات انجام. دادستان اطالع دهند

در این صورت، ضابطان باید . تواند تکمیل آن را بخواهد می نداند،
طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف 

توانند متهم را تحت  عمل آورند، اما نمی جرم و تکمیل تحقیقات به
چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای . نظر نگه دارند

ی باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله تکمیل تحقیقات ضرور
طور کتبی به متهم ابالغ و تفهیم کنند و  آن را بالفاصله و به

دادستان  مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطالع
 توانند بیش از بیست و چهار در هرحال، ضابطان نمی. برسانند

   .«ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند

 فوری بودن تفهیم اتهام  -4-3

، تفهیم اتهام 04 دادرسی کیفری مصوب آیینمطابق قانون 
 گذار در قانون مذکور تأکید قانون. صورت فردی باشد باید به

کند که موضوع اتهام و ادله آن باید فورًا به اطالع متهم  می
جا بوده است و  گذار بسیار مفید و به این اقدام قانون. برسد
که نتوان کسی را بدون اطالع از اتهام و علت شود  می سبب

 نظر قرار گرفته است، بازداشت و تحت نظر قرار اینکه تحت
نکته حائز اهمیت در بحث، فوری بودن تفهیم اتهام آن . داد

است که این اقدام باید با ذکر دقیق ساعت و تاریخ صورت 
 جلسه شود تا آگاهی از این اقدام آنان به سهولت قابل

ی بتوانند عمل به یبررسی باشد و مقامات قضا ده ومشاه 
سادگی و به دقت احراز  ن را بهاتکالیف قانونی توسط ضابط

قدر با قانون  شده چه د که اقدامات انجامشوکنند و بررسی 
. خیرتطابق داشته است و آیا از قانون تخلف شده است یا 

فوری بودن تفهیم اتهام در این مورد بدان معنا است که متهم 
از آنکه تحت نظر قرار بگیرد، تفهیم اتهام به او صورت  پیش

اساسًا سرعت در رسیدگی . گیرد و او از این حق خود آگاه شود
رسیدگی و دادرسی کیفری است که های  خود یکی از ویژگی

مورد توجه  در این مورد خاص با آوردن قید بالفاصله

کلیه  نظام کیفری ایران در در .گذار قرار گرفته است قانون
دادرسی کیفری  آیینگذاری ازجمله در قانون  یند قانونافر

حق تفهیم اتهام متهم از ضرورت  ، در مورد04 مصوب
لزوم فوریت در تفهیم اتهام . سرعت سخن گفته شده است

را به تأخیر شود که مقام تحقیق بتواند آن  می مانع از آن
درپی و مداوم و پس از پاسخ به  بیندازد تا بتواند با سؤاالت پی

کند  گیر متهم را با تفهیم اتهام معوق، دفعتًا غافل های پرسش
اولیه متهم، راه دفاع را بر روی او های  و با استناد به پاسخ

تفهیم اتهام اعالم هشدار و . ببندد و او را با مشکل مواجه کند
به متهم بوده و سرعت در آن موجب سرعت در  باش آماده

رسانی شده و در راستای تأمین اهداف این تأسیس  اطالع
مانع تحقق اهداف  ،که تأخیر در تفهیم اتهام طوری به. است

قدر تفهیم اتهام با تأخیر صورت گیرد، فرصت  هر. شود می آن
توان  می رو این ازکند،  می تر و وقت متهم را برای دفاع تنگ

گفت سرعت در تفاهیم اتهام متضمن ایجاد فرصت دفاع 
در . برای متهم و برخورداری وی از تسهیالت دادرسی است

تأخیر در آن، نقض مؤلفه دیگری از دادرسی عادالنه  نهایت
 پی دارد أمین فرصت و تسهیالت کافی و مناسب را درتیعنی 

گذار در  قانون رو این از. (04: 3307 پور، بهرامی و وروائی)
کند که این  می ، تأکید04 دادرسی کیفری مصوب آیینقانون 

تر و به فوریت برای او ایجاد شود  حق متهم باید هرچه سریع
این اقدام . ن بالفاصله تفهیم اتهام را انجام دهنداو ضابط

خوبی  شود حقوق متهم به می سببگذار و نظایر آن که  قانون
برای احراز آن توسط مقام قضایی رعایت شود و زمینه کافی 

در قانون مذکور با صراحت و تضمینات  ،هم وجود داشته باشد
شکل  االمکان دادرسی کیفری به ده است تا حتیشکافی بیان 

 ،شکلی که موجب تضییع حقوق اشخاص نشود عادالنه و به
 . دگردبرگزار 

 بودن تفهیم اتهام  کتبی -4-4

این تفهیم اتهام باید  ،گذشتر مذکوطور که در ماده  همان
صورت کتبی بر متهم ابالغ شود و با صراحت بیان شده  به

باید  ،بر آنکه باید فوری باشد است که تفهیم اتهام عالوه
همان ابالغ  ،منظور از ابالغ .صورت کتبی نیز صورت پذیرد به

 ،شفاهی بود گذار ابالغ چون اگر منظور قانون ،کتبی است
کرد که معنای اعالم  می از قید اعالم استفاده ،جای ابالغ به
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که مقنن از قید ابالغ و کتبی  ولی زمانی ،شفاهی را دارد
گونه که مدنظر استفاده کرده است، باید این ابالغ همان

 (03: 3307 پور، بهرامی و وروائی) انجام شود ،گذار بوده قانون
نیز ظاهرًا رویه نیز به همین صورت است و در مقام عمل 

ولی در اسناد  ،شود می صورت مکتوب به متهم تفهیم اتهام به
بودن نوع  حقوق بشری تفاوتی میان کتبی و یا شفاهی

در واقع آنچه مهم است آن . شودرسانی دیده نمی اطالع
و آمادگی  دشوکه متهم از موضوع اتهام خود مطلع  باشد می

 . دست آورد برای دفاع از خود را به

 مستدل بودن تفهیم اتهام -4-3

در تفسیر اتهام چنین نیست که صرفًا تفهیم صورت بگیرد 
طور مستدل باشد تا آنکه متهم بداند به  بلکه این تفهیم باید به

دادرسی  آییندر قانون . چه دلیل تحت نظر قرار گرفته است
 ، بحث مستدل بودن تفهیم اتهام با عبارات04 کیفری مصوب

وع اتهام و ادله آن را بالفاصله ابالغ و ضابطان باید موض)
 . بیان شده است( تفهیم کنند

 صریح بودن تفهیم اتهام -4-7

تفهیم اتهام باید با شفافیت و روشنی صورت پذیرد و باید به 
زبان و یا روشی باشد که متهم آن را درک کند و متوجه باشد 

ای  گونه تفهیم اتهام نباید به. شود می که چه نسبتی به او داده
ت اآمیز یا به تعرض و به عبار باشد که با استفاده از الفاظ کنایه

البته وقتی تفهیم اتهام به تفصیل . مبهم صورت پذیرد کلی و
ازجمله عواملی . باشد تا حدودی متضمن صراحت نیز هست

تواند به عدم صراحت اتهام تفهیم شده دامن بزند، عدم  می که
. مقام قضایی است تشخیص دقیق وصف اتهامی توسط

معمواًل اگر تفهیم اتهام، همراه با مطلب دیگری خطاب به 
قانون  340ماده  .کند می صراحت آن کمک متهم نباشد، به
ویژگی صراحت اتهام را از خصوصیات  3370دادرسی کیفری 

. (02: 3307 پور، بهرامی و وروائی) تفسیر اتهام برشمرده بود
قید در قانون مصوب  هدف از این بحث آن است که این

روشنی و صراحت  نیامده و صراحت در تفهیم اتهام به 3304
شاید بتوان این مورد را از فحوای ماده  .ده استشبیان ن

گذار برای ولی بهتر آن بود که قانون ،مذکور استخراج کرد
 هر به. کرد می ن آن را نیز ذکراحفظ هرچه بهتر حقوق متهم

عمل بیاید و معنای  و شفاف به حال تفهیم اتهام باید روشن
-دقیق و حقیقی اتهام به متهم تفهیم شود تا از سوءبرداشت

 .گرددهای متفاوت جلوگیری 

مربوط به این بحث آن است که بعضًا در رویه های  از چالش
شود که فرد متهم را  می قضایی برخی کشورها مشاهده

خذ ألع احضار و یا جلب کرده و پس از عنوان شاهد یا مط به
کنند و خذ و مکتوب میأسوگند اطالعات الزم را از وی 
خذ أدالیل تسهیل شده و  سپس در همان جلسه با عنایت به

. کنند می عنوان متهم به وی تفهیم اتهام اطالعات مزبور به
آمیز از مصادیق بارز اخالل در حقوق دفاعی  این روش خدعه

خذ شده از سوی کسی که أزیرا اطالعات  ،متهمان است
همراه ایشان  عنوان شاهد یا مطلع فرا خوانده شده و به به

مذهبی قرار  وی را در محضورات اخالقی و ،سوگند بوده است
بسا در اظهارات خود اتهامی ناخواسته مطرح  داده است و چه

عالوه شخص متهم به هنگام شروع به بازجویی از  به. کند
زم ازجمله حق داشتن وکیل و اعالم آن در هنگام تضمینات ال

عنوان شاهد یا مطلع از  بازجویی برخوردار بوده که با عنایت به
در حقوق فرانسه استفاده از . این حقوق محروم شده است

هایی مردود و ممنوع  چنین ترفندهایی و استفاده از چنین شیوه
موجب  اعالم شده است و این موضوع در بسیاری از کشورها

حقوق ایران جلوگیری از  ولی در باشد، میابطال تحقیقات 
ممنوعیت آن  عمل نیامده و صراحت به چنین ترفندهایی به

ساز برخی  تواند خود زمینه می اعالم شده است که این موضوع
 مشکالت و زمینه اخالل در حقوق دفاعی متهم باشد

  .(337: 3300 زادگان، ذنؤم)

 حق اطالع متهم ازحقوق دفاعی  -3

هرگاه متهم »: دارد می قانون دادرسی کیفری مقرر ۵4ماده 
ند حقوق مندرج ا تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلف

در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و 
سید دریافت و صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و ر به

  «.کنندضمیمه پرونده 

نیز در مقام ضمانت اجرای این ماده و برخی مواد  44ماده 
این قانون ... ۵4 ...مقررات مواد تخلف از»: دارد می دیگر مقرر

سال انفصال از  ماه تا یک توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه



 دادرسی کیفری در مورد حقوق متهم آیینقانون های  نوآوری 07/انو همکار صادقی

 

با بررسی قوانین و مقررات داخل در این  «.خدمات دولتی است
رد و اینکه متهم حق اطالع مورد ظاهرًا درخصوص این مو

بینی شده  یافتن از حقوقی که در مسیر رسیدگی دارد، پیش
توان سابقه قانونی به آن پیدا نمود که قانون جدید  بود و نمی

ده است و در یک نوآوری آن را بیان کراقدام به رفع این خأل 
 ،قرار بگیرد بنابراین پس هرگاه متهمی تحت نظر. داشته است

باید او را از حقوق اولیه خویش آگاه کرد تا بتواند این حقوق 
خوبی استفاده کند و برای مؤثر  کار ببندد و از آن به خود را به

شدن و استفاده از این حقوق، باید این اطالع  بودن و اجرایی
. فهم باشد، تفهیم شود دادن به زبانی که برای متهم قابل

ن و دستگاه عدالت اکه ضابطکند  می بنابراین عدالت اقتضا
کیفری، حقوق اولیه متهم را به وی اطالع دهند تا بتواند با 

 . دکناطالع از حقوق خود از تضییع حق خویش جلوگیری 

کس حتی پلیس و ضابط  هر متهمی حق دارد بداند که هیچ
تواند بدون مجوز قانونی و رعایت ترتیبات و  قضایی نمی

از حقوق بدیهی . ر قرار دهدشرایط قانونی کسی را تحت نظ
متهم است که بداند به چه دلیل و به چه اتهامی تحت نظر 

گذار  های دقیق و مؤثر قانون ازجمله نوآوری. قرار گرفته است
 43 بینی دقیق ضمانت اجرای آن در ماده در قانون جدید پیش

بینی ضمانت اجرا در قانون  گونه پیشاین. بینی شده است پیش
 آنچه در این مقام. کند می ه اجرای عدالت کمکهرچه بهتر ب

ای که متبالبه نیز هست و در مورد عنوان مسأله توان به می
گذار بیان نداشته آن است که قانون ،این ماده بیان داشت

ن و پلیس از مفاد این ماده قانون تخلف ااست که اگر ضابط
ناد و کرده و حقوق اولیه دفاعی را به متهم تفهیم نکردند و اس

حقوق خویش  دلیل فقدان آگاهی از مدارکی علیه متهم به
است یا خیر؟ این  آیا علیه متهم دارای اعتبار ،تحصیل شد

ن و اگذار محکومیت ضابطبحث در سایر موارد نیز که قانون
-بینی کرده است وجود دارد و قانون یا مقامات قضایی را پیش

 نظر به. است تکلیف نکرده صراحت برای آن تعیین گذار به
رسد باید در این مورد و نظایر آن بدان قائل بود که  می

ها را نادیده  توان آن تحقیقات از اعتبار برخوردار هستند و نمی
دار انجام  چراکه توسط مأمور و شخص صالحیت ؛انگاشت

شده و او تنها در این مورد از حدود وظایف خود خارج شده 
بینیم  می شود که می این دیدگاه زمانی تقویت .است

صراحت اثر آن تخلف را  گذار در مورد برخی تخلفات به قانون
 39ماده  مثال در رایب. ده استکراعتباری تحقیقات اعالم  بی

احراز »: آمده است که 04 دادرسی کیفری مصوب آیینقانون 
بر وثاقت و مورد اطمینان بودن،  عنوان ضابط دادگستری عالوه

آموزشی، های  الزم با گذراندن دورههای  مهارتمنوط به فراگیری 
مرجع قضایی مربوط به تحصیل کارت ویژه ضابطان  زیرنظر

تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی . دادگستری است
اعتبار  اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بی

گذار با این اقدام که فقط در برخی واقع قانون در «.باشد می
اعتبار قرار دادن تحقیقات بیان داشته  رد ثمره تخلف را بیموا

دهد که در سایر موارد فقط اکتفا به آن کرده  می است، نشان
است که با متخلف برخورد شود، بدون آنکه تحقیقات از اعتبار 

و در  باشد میبرداشت  این دیدگاه از ظاهر قانون قابل. بیفتد
 دست هایی به ز چنین راهعمل نیز در غالب موارد مدارکی که ا

تنها شخص متخلف به محکومیت عمل  آید معتبر است و می
اما باید اذعان داشت که محکومیت ضابط . رسد می خویش

عنوان ضمانت اجرای تخلف از این موارد نفعی برای متهم  به
خودسرانه و مخالف قانون های  اقدام ندارد، بله با این اقدام از

ولی برای شخص متهم  ،گیری شوددر آینده ممکن است جلو
آوری نشده  ای که مطابق قانون جمعگر نفعی ندارد و ادلهید

گیرد و ممکن است منتهی علیه او مورد استفاده قرار می ،است
شود که  می حال توصیه هر به. به محکومیت و مجازات او شود

گذار با صراحت بیشتری تکلیف اعتبار اسناد و مدارک قانون
د تا کمتر اختالف ایجاد کندست آمده از این طریق را بیان  به

چراکه این بحث صرفًا یک بحث نظری و تئوری نیست  ؛شود
در . ها و دادسراها مبتالبه است و در مقام عمل در دادگاه

با وجود اینکه برای مثال شود که  می برخی آراءها مشاهده
ده ضابط دادگستری مشروبات الکلی را از فردی کشف کر

دلیل آنکه قوانین و مقررات دقیقًا رعایت نشده است،  به ،است
تیش و تفجرایم مشهود نبوده و حق  جرم از برای مثال

اعتبار اعالم شده  تمام تحقیقات بی ،بازرسی وجود نداشته
که در  درحالی ،ده استشحکم بر برائت شخص صادر  است و

میت داده چنینی در جای دیگر حکم به محکو موارد مشابه این
شود که ممکن است موجب وهن دستگاه قضایی شود و می

 . بهتر آن است که تکلیف با صراحت مشخص شود
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  پزشک توسط معاینهحق  -7

که سابقًا در قوانین  استن امعاینه یکی دیگر از حقوق متهم
دادرسی  آیینبینی نشده بود و در قانون  طور دقیق پیش ما به

 آیینگذار در قانون قانون .نبودکیفری سابق خبری از آن 
 رسمیت شناخت و این حق را به 04 دادرسی کیفری مصوب

 ۵3ماده . های قانون بیان کرد نوآوری ءتوان آن را جز می
درخواست  بنا به»: دارد می چنین بیان 04 مصوب .ک.د.قانون آ

شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان 
. آوردعمل می دادستان از شخص تحت نظر معاینه بهبه تعیین 

وضع این ماده  .«شود می گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط
 و آن دارد که مقنن به حفظ سالمت فرد تحت نظر نشان از

های توجه دارد و این مورد از نوآوری رعایت حقوق وی
. (337: 3307 پور، بهرامی و وروائی) بسیارخوب قانون است

آن است که این  ،آید می دست که از مفاد این ماده به آنچه
 ،دکنکه متهم آن را درخواست  و زمانی باشد میحق اختیاری 

ضابطان  ،از آن پیشباید این حق برای او فراهم شود و 
که  تکلیفی برای اجرای این حق متهم ندارند و تنها زمانی

 درخواست  مکلف هستند به ،برای متهم مشکلی پیش بیاید
تر آن است که  نظر، صحیح به. متهم زمینه آن را فراهم کنند

صورت اجباری  درصورت بروز مشکل برای متهم این حق به
. باشد و ضابطان مکلف باشند که پزشک را برای او مهیا کنند

این است که  شود، میگذاری حاصل آنچه که از این قانون
 40دارد که روحی توان این را  ببیند متهم از نظر جسمی و

ساعت تحت نظر باشد یا اینکه ممکن است فرد نیاز به کمک 
اند حقوق متهم را بهتر تواین ماده نیز می .فوری داشته باشد

علت  شخص تحت نظر به طور مثال اگر زیرا به تأمین کند
برای رهایی از  ،ترک اعتیاد نیاز به داروهای خاص داشته باشد

ین داروها، به تمام سؤاالت یابی به ا پلیس و دست های پرسش
 سببشود که پاسخ مثبت داده و شرایطی برای او ایجاد می

تضییع حقوق او خواهد شد و درنتیجه با معاینه اولیه، اقدامات 
عمل خواهد آمد و از تضییع حقوق و ایجاد فشار به  هبدرمانی 

زمینه را برای ، شود و از طرف دیگروی خودداری می
ن از طریق اذیت و آزار اپلیس و ضابط سوءاستفاده احتمال

به عبارت دیگر، الزام متهم به پاسخ . دکن می متهم مسدود
با سوء استفاده از  دهی به پرسش ها و نقض حق سکوت وی

هر طریق، این اثر را خواهد داشت که ممکن است متهم برای 
منحرف کردن ذهن پلیس یا مقام قضائی از حقیقت امر، 

: 3302 رحمدل،).و دروغین را بیان کندمطالبی غیر واقعی 
307)  

شود مربوط به پرداخت  می بحثی که در مورد این ماده مطرح
 مسؤولاین ماده در مورد . هزینه معاینه توسط پزشک است

پرداخت هزینه معاینه متهم توسط پزشک ساکت است، 
که در این موارد، پزشک استحقاق و دریافت درحالی

با سکوت قانون و فقدان مجوزی صریح . الزحمه را دارد حق
توان گفت که  می برای پرداخت از اعتبارات قوه قضاییه،

که از  باشد میمعاینه توسط پزشک برعهده کسی های  هزینه
 . یعنی متهم ؛کند می این خدمات استفاده

 نخستزیرا  ندارد؛ 249 حل مغایرتی با حکم ماده این راه
درخواست متهم ایجاد  هزینه مزبور تحمیلی نیست، بلکه به

ًا هزینه معاینه متهم در این فرض، جزئی از دومشده است، 
یند کیفری توسط مراجع اناپذیر پیشبرد فر اجتنابهای  هزینه

را نیز  249 ماده بنابراین اطالق قسمت اخیر. قضایی نیست
هایی  هزینه باید با توجه به عبارت صدر آن ماده محدود به

شود  می دانست که از اجرای تشریفات دادرسی کیفری ناشی
  .(73: 3307 خالقی،)

 حق تماس با خانواده  -2

: دارد می چنین مقرر 04مصوب . ک.د.قانون آ 00ماده 
گرفت، حداکثر ظرف یک  محض آنکه متهم تحت نظر قرار به»

 ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشان و علت تحت نظر قرار
. شود می گرفتن وی به هر طریق ممکن به دادسرای محل اعالم

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

د و فهرست کنالزم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می
س کل دادگستری استان کامل آنان را در پایان هر روز به رئی

همسر،  والدین،. همان نحو ثبت شود کند تا به می مربوط اعالم
توانند از طریق مراجع  می فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص

گویی به بستگان پاسخ. مزبور از تحت نظر بودن آنان اطالع یابند
 گرفتن، تا حدی که با حیثیت درباره تحت نظر قرار مذکور

  خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشداجتماعی و 
شخص »: نیز چنین بیان داشته است ۵9ده ما «.ضروری است
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ممکن، افراد خانواده  وسیله تلفن یا هر وسیله هتواند ب می تحت نظر
یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز 

آورند، مگر آنکه عمل  ند مساعدت الزم را در این خصوص بها مکلف
نباید از چنین  بنابر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر

خذ دستور أدر این صورت باید مراتب را برای . حقی استفاده کند
این حق در قانون  «.ضی به اطالع مقام قضائی برسانندمقت

بینی نشده بود و تنها به اختصار در قانون  پیش 70مصوب 
توان آن را ره شده بود و میحفظ حقوق شهروندی به آن اشا

دانست و پاسخ  04 ک مصوب.د.های قانون آاز نوآوری
مناسبی برای انتقادات و ابهامات موجود در گذشته فراهم 

حق تمامی و ارتباط با خانواده و بستگان از اموری . کرده است
کاهش امکان سوءاستفاده مجریان قانون از  سببکه  باشد می

شود و یا این امور را  می موقعیت خویش در اذیت و آزار متهم
رساند؛ چراکه انتقال اطالعات به بیرون از تحت  می به حداقل

آنچه . پذیرد می نظر گاه با استفاده از این حق به سهولت انجام
نابر که در مورد این ماده باید بیان داشت آن است که ب

ن جلوگیری اتوان از اعمال این حق توسط متهم می ضرورت
دهد که همواره اصل بر آن است که  می این مورد نشان. کرد

تواند از این حق استفاده کند و ممنوع کردن او از  می متهم
توان مانع او  می این حق استثناء است و فقط در موارد ضرورت
ر مقام قضایی شد که در این صورت باید مراتب را به نظ

تواند برخالف  می که استفاده از این حق رساند، از مواردی
که برای  باشد میموارد سیاسی امنیتی  ،کشف حقیقت باشد

جلوگیری از تبانی با سایر شرکا و معاونان، ضرورت داشته 
آنچه که در این مورد . ندشوباشد که مانع اعمال این حق 

رد بهتر آن است که آن است که در این موا ،شود می بیان
کند را بیان نماید و که ضرورت ایجاب می گذار مواردیقانون

توجه به آن ضابطه  دست بدهد که با ای به یا حداقل ضابطه
تری از مواد تخلف از قانون مطلع گشت و طور دقیق بتوان به

ای در مورد با خاطیان برخورد کرد و مانع از برخوردهای سلیقه
در مورد برخی کلمات ماده مانند  نیز و ن شداحقوق متهم

، «آشنا» که مشخص نیست منظور از آشنایان ابهام وجود دارد
چه کسی است و چه کسی تشخیص این مسأله را برعهده 

 . دارد

 

 مدت زمان مشخص برای بازجویی  -4

ضابطان » :دارد که می مقرر 04مصوب  .ک.قانون آد 23ماده 
تحت نظر، علت تحت نظر ند اظهارات شخص ا دادگستری مکلف

بودن تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین 
دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده 

مجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت  صورت است را در
ند تاریخ و ساعت آغاز و پایان ا ضابطان همچنین مکلف. او برسانند

در این  «.نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند تحت
این حق را ایجاد کرده است  گذار در قانون مذکورماده قانون

اما متأسفانه حدود  تری پیروی کند، دقیق که بازجو از ضابطه
تنها ثبت کردن . طور دقیق مشخص نکرده است آن را به

ر حقوق د. حل کافی و مناسبی نیست مدت زمان بازجویی راه
های  صورت محدود و با فاصله کشورهای دیگر این مدت به

برای . شود می زمانی برای استراحت در اختیار متهم قرار داده
شکل که مدت زمان بازجویی نباید بیشتر از یک  بدین مثال

مدت ده یا پانزده دقیقه به  ساعت باشد و در این میان مثاًل به
شکل که تنها مدت  دینولی ب ،شودمتهم استراحت داده می

تواند در برخی  می جلو است و ، هرچند گامی روبهگرددذکر 
موارد جلوی برخی تخلفات را بگیرد و در مراحل رسیدگی، 

ولی بهتر آن بود که مدت  ،کنندگان را آگاه نماید رسیدگی
شد تا حقوق متهم هرچه  می زمان مشخصی درنظر گرفته

 . حفظ و تضمین شود بهتر

 حق داشتن وکیل  -7

و تبصره آن  04 مصوب .ک.د.قانون آ 00گذار در ماده  قانون
-قرار گرفتن، متهم می با شروع تحت نظر»: دارد می چنین بیان

وکیل باید با رعایت و توجه به . دکنتواند تقاضای حضور وکیل 
محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر مالقات 

تواند در پایان مالقات با متهم که نباید بیش از  می نماید و وکیل
مالحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه  ،یک ساعت باشد

م علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین یدر جرا»: تبصره «.دهد
این  (394) ها مشمول مادهیافته که مجازات آن جرایم سازمان

رفین دعوی، وکیل یا قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی ط
یید أوکالی خود را از بین وکالی رسمی دادگستری که مورد ت

اسامی وکالی مزبور . ندکن می رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب
 .«دشو می توسط رئیس قوه قضائیه اعالم
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گذار ما اجازه حضور وکیل در  بار است که قانون ننخستیبرای 
و از این حیث از  دهدمرحله تحقیقات در نزد پلیس را می

های قانون جدید در مورد حقوق متهم ترین نوآوری مهم
ینی  طور مطلق برای متهم پیش البته این حق به. باشد می

تواند حضور پیدا کند و با بلکه وکیل تنها می ،نشده است
 متهم مالقات داشته باشد و در پایان نکاتی را که ضروری

وان نع مرحله حضور وکیل بهدر واقع در این  ،داند بیان کند می
دفاع   او در این مرحله مجاز به. دفاع از موکل یا متهم نیست

کند و متهم با وکیل مالقات می، در این مرحله باشد نمی
هرچند برخی معتقدند که در این  ،تواند از او مشاوره بگیرد می

تواند دفاعیات خود شود که وکیل می می روشنی دیده ماده به
 پور، بهرامی و وروائی)ت درج در پرونده ارائه بدهد جه  را هم
شکلی است که از آن  نوع نگارش این ماده به .(390: 3307
ضابطان تکلیفی به ارائه این حق برای متهم ندارند  ،آید برمی

باید با مطالبه خود او  ،و این حق که برای متهم وجود دارد
باید گفت این  24 ولی با توجه به سایر موارد مانند ماده ،باشد

حق متهم، تکلیفی برعهده ضابطان است و باید این حق را به 
موضوعیت دارد، حق دفاع  70 آنچه که در ماده. او اعالم کنند

متهم از طریق مشورت با وکیل و در واقع، حضور وکیل مدافع 
و مالقات وی با شخص تحت نظر است، نه حضور و مالقات 

ت نظر وکیلی نداشته پس چنانچه شخص تح. وکیل متهم
و  (باشد میمشهود چنین  جرایمکه نوعًا در مورد ) باشد

تقاضای آن را بنماید، باید وکیلی توسط ضابطان برای وی فرا 
چنانچه متهم وکیل داشته باشد و بالفاصله خود . خوانده شود

را به محل تحت نظر رسانده و در دسترس باشد، اولویت 
 . مالقات متهم با او است

، مقتضی است که سازوکارهای رعایت این 4 توجه به ماده با
وکالی های  حق متهم با همکاری قوه قضاییه و کانون

 خالقی،)دادگستری، سازوکارهای رعایت این حق فراهم شود 
در این مورد از آنجا که وکیلی که با متهم . (40: 3307

کتبی مالحظات خود در  هکند، تنها اختیار ارائ می مالقات
پایان مالقات را داشته است، نه انجام وکالت از طرف متهم، 

نامه و ابطال تمبر مالیاتی در این موارد الزم  تنظیم وکالت
 خالقی،) باشد مینبوده و صرفًا ارائه پروانه وکالت معتبر کافی 

مقنن زمانی یک ساعته را برای مالقات میان  .(73: 3307

هرچند که تعیین مدت . رنظر گرفته استوکیل و متهم د
خاطر نظم بخشیدن به  همحدود جای تأمل دارد، اما نباید ب

چراکه  ؛دشوچگونگی مالقات متهم با وکیل این حق سلب 
محدود کردن متهم یا وکیل به استفاده از فرصت مالقات یا 

برخالف  ،مدت محدودی که پاسخگوی آن نباشد مشاوره به
است و با اصل دادرسی عادالنه و  اصل عدالت و انصاف

حال تأسیس خوبی در نظام هر اما به. باشد میمنصفانه مغایر 
است که  بار نخستینرود و برای  می شمار کیفری ایران به

محض تحت نظر قرار گرفتن موکل در مراکز پلیس و  وکال به
. حق حضور و مالقات با موکل را دارند ،ن دادگستریاضابط

رفراز و گذاری در این زمینه بسیار ُپ البته باید گفت سیر قانون
وکال را در  ،نشیب بوده، زیرا گاهی دستگاه عدالت کیفری

خود فرض کرده و گاهی در مقابل خویش، اما نوآوری  کنار
ارزشمندی در جهت حفظ حقوق متهم تحت نظر است که 

 . باشد میتحسین   شایسته ،اریگذاین قانون

این  ،شود می روشنی دیده نکته دیگری که در این ماده به
تواند مالحظات و  می است که وکیل پس از مالقات با متهم

درج در پرونده  منظور بهصورت مکتوب  دفاعیات خود را به
مقامات کشورها باید به » . استناد باشد ارائه دهد که بعدًا قابل

ها  ن آنمیان وکال و موکالهای  ها و مشاوره دن تماسمحرمانه بو
ها را موظف  المللی حکومت استانداردهای بین. احترام بگذارند

اذیت،  ،آزار اند که تضمین کنند وکال بدون هرگونه تحقیر، کرده
 «.ای خود را عملی کنند توانند وظایف حرفه می ،مداخله یا فشار

 . (390: 3307 پور، بهرامی و وروائی)

از ژانویه تا دسامبر ) حقوق فرانسه، دخالت وکیل در آغاز در
ای کلی از بیستمین ساعت تحت نظر  شکل قاعده به (3003

 خاصولی در کنار این مقرره عمومی دو مورد  ،پذیرفته شد
نخست، کودکان تحت نظر، : طور استثنایی تصویب شد هم به

قوانین )ند حق مالقات با وکیل را از شروع تحت نظر دارا شد
مهم  جرایمای از  دوم، در مورد پاره، (3003 ژانویه راوات

هایی  جرم) وششمین ساعت دخالت وکیل فقط پس از سی
بزهکاری با سرقت و تخریب یا های  مانند شرکت در گروه

 دومین ساعت و یا هفتاد (یافته سازمانهای  شرکت در گروه
در مورد اخیر، . پذیر است امکان( مخدر تروریسم و جرم مواد)

گذار فرانسه مأموران پلیس را مکلف کرده است تا  قانون
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ها آگاه کرده تا درصورت بررسی دادسرا را از ماهیت این جرم
و تأیید دادسرا، محدودیت زمانی مالقات شخص تحت نظر با 

در فرانسه،  4933 بر پایه اصالحات سال. وکیل اعمال شود
داموال، اشخاص و ضهای  افزایش مدت تحت نظر در جرم

 ،یافته باشند امنیت عمومی، چنانچه دارای ویژگی سازمان
چهار ساعت درصورت  طور استثنایی تا مدت یکصدوچهل و به

 ن، ساقیا)است  پذیر اقدام تروریستی امکان ،الوقوع خطر قریب
دادرسی کشور ما نیز در ابتدا راهی  آیینقانون  .(337: 3303

 70در تبصره ماده  پی گرفت وشبیه راه حقوق فرانسه را 
علت اتهام ارتکاب یکی از  اگر شخص به» : چنین مقرر داشت

علیه امنیت داخلی و یا خارجی  جرایمیافته و یا  سازمان جرایم
 موضوع بندهای جرایممخدر و روانگردان و یا  کشور، سرقت، مواد

قرار گیرد، تا  این قانون، تحت نظر 394 ماده( پ) و( ب)، (الف)
امکان مالقات با  یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن

در این تبصره که در اصالحات زودهنگام  «.وکیل را ندارد
برخالف حقوق فرانسه  ،دادرسی کیفری حذف شد آیینقانون 

تفکیک خاصی از حیث نوع جرم و اهمیت آن نیز صورت 
مدت یک هفته  مذکور متهم به جرایم نگرفته بود و در همه

حق مالقات با وکیل را نداشت و نیز ممانعت از مالقات 
مزبور تنها براساس ماهیت  جرایمشخص با وکیل مدافع در 

 گیرد و این محرومیت، مبتنی برها صورت میآن
واحوال خاص مربوط  تحقیق یا شرایط و اوضاعهای  ضرورت

ودیت رسد محد می نظر به ،افزون بر این. به هر پرونده نیست
آور  حضور وکیل مدافع در مقررات مورد اشاره، جنبه الزام

داشت و بنابراین ضابطان مجاز بودند از حضور وکیل 
ترتیب، برخالف حقوق فرانسه که تأخیر  بدین. ندکنجلوگیری 

آور نداشته و درصورت تأیید  در حق مالقات با وکیل جنبه الزام
تبصره پیشین  شود، می دادسرا، این محدودیت زمانی اعمال

دادسرا درخصوص منع مالقات  متعرض لزوم دستور 40ماده 
  .(330: 3303ساقیان، )موردنظر نشده بود  جرایم وکیل در

دچار تغییرات  00مذکور در اصالحات سال  00تبصره ماده 
تعبیر برخی  تغییرکرد و به بسیار ،اساسی شد و نسبت به قبل

. ک.د.حاکم بر قانون آاساتید با نگرشی متفاوت از دید کلی 
که اگر زمان  ایگونه به ،تصویب شده است ،04 مصوب

شد که این تبصره  می تصویب و اجرای آن روشن نبود، تصور

ها بعد از اجرای قانون حاضر و با تغییر شگرف در  سال
تحول در سیاست جنایی قضایی  گذار و قانونهای  اندیشه

که در تصویب متن  گذاران رسیده است تصویب قانون کشور به
 ا وجودحال آنکه چنین نیست و ب. اند اولیه قانون نقشی نداشته

ماه  3۵تصویب مواد مختلفی در حمایت از حق دفاع متهم، 
از آنکه قانون اجرایی شود، تبصره مذکور  پیشبعد و 

 محدودیتی ناهمگون با سایر مواد و روح حاکم بر قانون بر
اصالح  در. ته استحق برخورداری از وکیل وارد ساخ

زده تبصره مورد بحث، حتی محل درست این کار نیز  شتاب
رعایت نشده است، زیرا متن ماده به داللت جایگاه و عبارات 

 کار رفته در آن ناظر به وظایف ضابطان دادگستری و به
 جرایممالقات وکیل یا متهم در هر مرحله تحت نظر در 

به مداخله وکیل  مشهود است و حال آنکه تبصره آن مربوط
 309در ماده  در مرحله تحقیقات مقدماتی است که اصواًل

حق  در مجموع این تبصره محدودیتی ناروا بر. بیان شده است
وارد ساخته  ،دفاع که یکی از آثار آن حق انتخاب وکیل است

ای نابجا  علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، شائبه جرایمو در 
با تصریح به اینکه وکالی . است کردهرا متوجه قوه قضاییه 

باید از میان وکالی  مذکورتبصره  جرایممتهمان موضوع 
رسمی دادگستری مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند، چنین 

که  ست که وکالی مزبور باید واجد شرایطی باشندا پیدا
خذ پروانه وکالت أموجب قوانین و مقررات جاری برای  به

تواند از میان  و مقام مذکور نمیدادگستری مقرر شده است 
افراد معتمد ولی فاقد پروانه رسمی وکالت، کسی را معرفی 

 . دکن

ماسبق نمودن آن است و  اجرای قانون فوری غیر از عطف به
در واقع سه قاعده وجود  در مورد قلمرو زمانی اجرای قانون،

ماسبق  هماسبق نشدن، عطف ب عطف به: دارد، نه دو قاعده
و  39 اجرای فوری قانون به همین دلیل است که مواد ؛شدن

 .گوید می از سه قاعده سخن 04قانون مجازات اسالمی  33
ماسبق نشدن و در  هدر قسمت نخست خود از عطف ب 39 ماده

 ماسبق شدن قانون صحبت هقسمت دوم خود از عطف ب
نیز به بیان قاعده اجرای فوری قانون  33 کند و ماده می

دادرسی، مشمول قاعده  آیینقوانین مربوط به . داختصاص دار
یعنی قاعده اجرای فوری قانون، نه قاعده عطف  ،سوم هستند
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ست که با وجود اشاره به عطف ا رو ماسبق شدن، ازاین به
قانون مجازات  39ماده ماسبق شدن قانون در قسمت دوم  هب

 جرایمقوانین زیر نسبت به » : دارد که می مقرر 33 ماده اسالمی،
 با توجه به این نکته « ...شود  می سابق بر وضع قانون، فورًا اجرا

های  توان گفت که مقررات قانون حاضر شامل پرونده می
گذار شود، اما اگر موضوع حکم قانون می جریانی از قبل هم
 . حکم جدید به آن موضوع تسری ندارد ،قباًل واقع شده باشد

وکیل در مرحله تحقیقات  ، انتخابمذکورموضوع حکم تبصره 
مقدماتی است که تابع حکم جدیدی است، یعنی انتخاب از 

 پیشبنابراین اگر . میان وکالی مورد تأیید رئیس قوه قضاییه
االجرا شدن قانون جدید، متهم در مرحله  تاریخ الزم از

تحقیقات مقدماتی وکیل خود را انتخاب و معرفی کرده باشد، 
اثر بوده و تنها ناظر به  آن بی حکم قانون جدید نسبت به

االجرا شدن این قانون  هایی است که بعد از الزم انتخاب
درنتیجه، اعالم خاتمه وکالت کسانی که قباًل . گیرد می صورت

در تحقیقات مقدماتی  مذکورموضوع تبصره های  در پرونده
اند و لزوم انتخاب وکیل از میان وکالی مورد تأیید  وارد شده

قانون  33 قضاییه، به استناد این تبصره و مادهرئیس قوه 
مجازات اسالمی بالوجه بوده و ناشی از عدم توجه به تمایز 

ماسبق شدن و اجرای فوری قانون است  هدو قاعده عطف ب
 .(73: 3307خالقی، )

آن است که هرچند  ،نکته دیگری که الزم است بیان شود
 جرایم صخصو به جرایمگذار درخصوص برخی دغدغه قانون

و در واقع  باشد میدرک  مربوط به امنیت داخلی و خارجی قابل
شور جمع میان حق داشتن وکیل برای متهم و حفظ امنیت ک

حل ابتدایی و  اما همان راه ،ای نیستو شهروندان کار ساده
. تبصره سابق به نظر بهترین مصالح را کنار هم قرار داده بود

ده کرگذار به هر دلیل این تبصره را تصویب قانون حال که
ضوابطی این امر را  بهتر آن بود که با بیان شرایط و ،است

داد و شروطی را بیان قرار می رئیس قوه قضاییه برعهده
داشت که رئیس قوه مطابق آن شرایط و ضوابط اقدام به  می

که هیچ ضابطه دقیقی ایننه  ،کردمعرفی وکالی مربوطه می
جایی را در  شائبه نابه ،نباشد و به فرموده برخی اساتید کار در

 . مورد قوه قضاییه ایجاد کند

 رعایت حقوق شهروندی -0

رسیدگی کیفری، یک در تأکید بر رعایت حقوق شهروندی 
اما آنچه در این . است اصل مبتنی بر چندین اصل راهبردی

، تصریح به رعایت حقوق باشد مییافت حائز اهمیت ره
 آییندر مقدمه قانون  عنوان یکی از اصول مذکور شهروندی به

ر، لزوم رعایت حقوق مذکوقانون  7ماده . دارسی کیفری است
 های مشروع وقانون احترام به آزادی» شهروندی مقرر در

را مورد توجه قرار  «3303حفظ حقوق شهروندی مصوب 
در واقع چندین اصل از اصول ناظر بر رسیدگی  دهد ومی

گذار با رعایت یفری در دل این ماده ذکر گشته است و قانونک
اختصار، مجریان قانون را به رعایت سایر اصول حاکم بر 

، 4تا  4اصل مذکور در مواد  2بر  رسیدگی کیفری، عالوه
هرچند اجرای قانون مصوب نیاز به تأکید . ده استکرمکلف 

ی، ولی عدم اقبال به اجرای قانون حقوق شهروند ،ندارد
رو تصریح و تأکید بر رعایت  ازاین. موجب این امر شده است

 آیینقانون جدید های  حقوق شهروندی یکی از نوآوری
 زاده، بخش و سلیمی) شوددادرسی کیفری محسوب می

های در واقع مواد مذکور در قانون احترام به آزادی. (7: 3303
 مغفول مانده یمشروع که پیش از این تصویب و در اجرا گاه

عنوان سرلوحه رسیدگی کیفری در محاکم، در قانون  بود، به
این رویکرد  .درسی کیفری مورد تصریح قرار گرفتدا آیین

بر توجه بیشتر مجریان قانون به رعایت حقوق  عالوه
-های بینهعنوان یک اصل، پاسخی به حجم شهروندی به

عدم ذکر اصول راهبردی رسیدگی کیفری در  المللی در زمینه
عنوان قانون اصلی در خصوص  دادرسی کیفری به آیینقانون 

 .ضوابط شکلی رسیدگی در محاکم جزایی است

 گیری نتیجه

دادرسی کیفری جدید که سال نودوچهار اجرایی  آیینقانون 
دارای محاسن فراوانی است و در واقع به جبران نقایص  ،دش

ده که سالیان متمادی موجود بوده و سیستم کربزرگی اقدام 
عدالت کیفری را آزار داده و در برخی موارد ناکارآمد معرفی 

در تحقیق حاضر آنچه که محل بحث و بررسی ما . کرده است
و ( دادرسی کیفری آیینجایگاه حقوق متهم در قانون )بود 

های قانون جدید در این زمینه بوده طور خاصی نوآوری به
در یک نگاه کلی و جامع برای برخی مصادیق که در  .است
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توان  می ،عنوان حقوق متهم معرفی شده است قانون جدید به
میان قوانین قدیمی یافت و از این حیث  سابقه تقنینی در

معنا که فاقد هرگونه پیشینه و  ها را نوآوری بدین توان آننمی
یث که این ح بلکه از ،نامید باشد میگذاری  سابقه قانون

ست در حقوق ا ها بینی نموده است که سالحقوقی را پیش
دادرسی کیفری ما وجود نداشته است، نوعی تحول و نوآوری 

دادرسی  آیین از مزایای دیگر قانون جدید. شوند می محسوب
بینی ضمانت اجرا در موارد مختلف،  توان به پیش می کیفری

ه خواسته حقوق متهم اشاره کرد که به این وسیل خصوص به
د و حقوق اشخاص کناست حقوق متهم را هرچه بهتر تأمین 

تلف مخکمتر تابع میل و اراده مجریان قانون و یا تفسیرهای 
 .حقوقی قرار بگیرد

داری در استناد به  موارد مربوط به امانت :یمالحظات اخالق
 . متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

توسط نویسنده نخست انجام  نگارش مقاله :سهم نویسندگان
گرفت و نویسندگان دیگر نظارت بر حسن انجام کار و 

 .اند دار بوده بازنگری نهایی را عهده

که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی
 .میسپاسگزار اند، یاری رسانده

مین اعتبار مالی ون تأبداین پژوهش  :اعتبار پژوهشمین تأ
 .سامان یافته است
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