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Observing the rights of litigants in the criminal justice system indicates 

the importance that governments attach to fair trials. The legislator in 

the Criminal Procedure Code of 2013 seeks to give equal possibility to 

all parties to the dispute. The right to know a right in many cases is not 

less important than that right, because many rights are not enforced 

because they are not known, and the parties cannot defend their rights in 

a timely manner, and as a result, they become confused. Since most of 

the plaintiffs, defendants, and witnesses of cases are ordinary persons 

who do not have the necessary knowledge of these rights, the legislator 

has obliged the legal authorities, which is one of the most important 

instances of civil rights, to exercise these rights and obliges the judicial 

authorities to inform the persons mentioned above.   
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ها  دهنده اهمیتی است که دولت دعوا در نظام عدالت کیفری نشان یها رعایت حقوق طرف
به  03۳2گذار در قانون آیین دادرسی کیفری  قانون. دهند یبه تشکیل دادرسی منصفانه م

 یها ترافعی کردن هرچه بیشتر تحقیقات مقدماتی و دادن امکان برابر به همه طرف دنبال
یک حق در بسیاری از موارد اهمیتش کمتر از اصل آن از حق اطالع داشتن  .ستا دعوا

 یها و طرف شود یا اجرا نمه حق نیست؛ زیرا بسیاری از حقوق به خاطر عدم اطالع از آن
دچار سرگردانی و  جهیو درنت کنند جا از حقوق خود دفاع به موقع و به توانند یدعوی نم

از آنجا که اغلب شاکیان و متهمان و گواهان  .شود یها افزوده م دغدغه و بر نگرانی آن
ندارد،  که نسبت به این حقوق آگاهی الزم را دهند یها را اشخاص عادی تشکیل م پرونده
 نیتر ها از این حقوق که یکی از مهم استفاده آن نهیگذار به منظور فراهم کردن زم قانون

ایراداتی که از لحاظ نظری دارد و اشکاالتی که  رغم یعل مصادیق حقوق شهروندی است،
مکلف به تفهیم  ، ضابطان دادگستری و مقامات قضایی رااوردیبار ب ممکن است در عمل به

دن این حقوق به اشخاص مذکور کرده و تخلف از این تکلیف را مستوجب و اطالع دا
 .ضمانت اجرا دانسته است
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 مقدمه

، 03۳2با تدقیق در محتوای قانون آیین دادرسی کیفری 
حساسیت مقنن ایرانی را نسبت به رعایت دقیق  توان یم

اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ضابطان دادگستری 
 افراد سایر و گواهان ،کار بزه –دهید برحق تفهیم حقوق بزه

 این مفاد. نمود لمس کاماًل ی،فریک یها پرونده در نفع یذ
اکم بر ح بنیادین اصول از مقنن موشکافی گر بیان قانون
از حق  ییها دعوا و پرداختن به جلوه یها حقوق طرف تفهیم

دعوا در فرایند دادرسی کیفری  یها مذکور برای طرف
اصول بنیادین حاکم  ۳2قانون آیین دادرسی کیفری . باشد یم

دعوی در فرایند دادرسی کیفری را  یها بر تفهیم حقوق طرف
مند در فصل اول از بخش اول یعنی  به صورت جامع و نظام

 4و  ۶و  7پس از تعریف آیین دادرسی کیفری در مواد 

عنوان ریشه، روح و هدف  این اصول به. است نموده ینیب شیپ
قانون، بهترین منبع برای تفسیر مقررات قانون در صورت 

بنابراین تأکید بر این . یا تعارض است سکوت، اجمال، ابهام و
 ۳2اصول بنیادین در مواد مقدماتی آیین دادرسی کیفری 

جدای از جنبه آموزشی و فرهنگی آن، ابزار تفسیر صحیح 
قانون در جهت پاسداری، بیان اصول و مبانی اساسی دادرسی 

مبنایی مهم برای سنجش و ارزیابی اعتبار تصمیمات  و معیار،
نمای عالمان حقوق در تفسیر آرای قضایی و قضایی و راه

این دسته از اصول، ناظر بر . ندیآ یمقررات قانونی به حساب م
و سایر  دگانید متهمان و بزه یها یحمایت از حقوق و آزاد

که باید در فرایند دادرسی کیفری  باشد یم ربط یافراد ذ
الوصف قضات محترم در روند رسیدگی  مع .رعایت گردند

بروز احدی از آحاد چالش مذکور با استناد و استنباط درصورت 
عنوان ابزار تفسیر باید طوری  به از متن و روح اصول مذکور

ها  به آن یا تفسیر کنند که این اصول رعایت شوند و خدشه
وارد نشود چون این اصول جنبه الزامی دارند و کل مقررات 

ل توسط مقنن و دستگاه قضایی باید حول محور این اصو
 .(37: 03۳7و همکاران،  ونکی)مورد مداقه قرار گیرند 

کیفری، از مرحله  یها یدر فرایند دادرس قواعد موجود طبق
کشف جرم تا اجرای احکام کیفری بر رعایت اصول دادرسی 

 کننده نیحقوق اصحاب دعوا و تضم کننده نیاصول تأم ژهیو به
احترام به همین اصول . گردد کید میأکرامت انسانی آنان ت

و کارآمد است که دادرسی کیفری را پویا، قابل پذیرش 
گر  کیفری بیان یها یبسیاری از اصول و قواعد دادرس. کند یم

تکالیف و حقوق تابعان حقوق هستند؛ تا آنجا که از این قواعد 
نام برده  «بنیادین» و «راهبردی»، «اساسی»و اصول با تعابیر 

ها خود  همچنین پاسداشت این اصول و رعایت آن. ودش می
از وجود و رعایت دادرسی عادالنه است؛  یا گر جلوه بیان

المللی حقوق مدنی و  کید میثاق بینأای که با ت دادرسی
قضایی در  یها یدگیسیاسی، حقی است که جز در پرتو رس

و در چارچوب رعایت اصول  طرف یمراجع قانونی، مستقل و ب
همراه با تضمین حقوق قانونی طرفین دعوا،  ،د دادرسیو قواع

 .(40: 03۳7، خانجانی و تدین)محقق نخواهد شد 

متهم باید در »: ۳2قانون آیین دادرسی مصوب  7برابر ماده 
اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی 

 .«مند شود بهرهبه وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون 
، شاهد و سایر دهید متهم، بزه» :دارد یاین قانون مقرر م ۶ماده 

باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و  ربط یافراد ذ
ماده  .«سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود

مذکور این حق را به صورت کلی و مطلق به متهم، شاهدین 
همچنین . تسری داده است ربط یو سایر افراد ذ دگانید و بزه

سازوکارهای رعایت و  که نیاین ماده قانونی صراحت دارد بر ا
این ماده در صدد بیان . تضمین این حقوق باید مهیا گردد

از حقوق خود  نفع یسازوکارهای اجرایی و نحوه آگاهی افراد ذ
 عنوان یک اصل کلی و در فرایند دادرسی نیست، بلکه به

 کند یراهبردی دادرسی کیفری بر وجود این حق تأکید م
 شود یطور که مالحظه م همان .(04: 03۳7ی، طهماسب)

صراحت قانون بر تمهید سازوکارهای رعایت و تضمین حق 
از حقوق اصحاب دعوی و همچنین مرتبطین با  یبخش یآگاه
، سازوکارهااز گذار  منظور قانون. در جریان دادرسی است ،آن

در  تواند یاز اقدامات و تدابیری بوده است که م یا مجموعه
یا به نحو دیگر در ... قالب رهنمودهای دادستان، قاضی و

قانون آیین  4 ماده. مجموعه اداری دادگاه اندیشیده شود
عنوان ضمانت اجرای کیفری در کنار  دادرسی کیفری باید به

رد استفاده ضمانت اجرای انتظامی و مدنی در برخی موارد، مو
در تمام مراحل دادرسی کیفری، »: مادهطیق این . قرار داده شود

 یها یقانون احترام به آزاد)رعایت حقوق شهروندی مقرر در 
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از سوی  (07/2/03۳3مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 
تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در 

متخلفان عالوه بر جبران . فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است
ثانون مجازات ( 741)خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده 

 4/4/0347مصوب ( بازدارنده یها تعزیرات و مجازات)اسالمی 
که در سایر قوانین مجازات شدیدتری ، مگر آنشوند یمحکوم م

  «مقرر شده باشد

جایگاه تفهیم حقوق به متهم در قانون آیین دادرسی  -0
 کیفری 

 تفهیم اتهام  -0-0
تفهیم درست و دقیق اتهام و آگاهی از ماهیت واقعی آن 

از . تواند مقدمه ضروری برای دفاع از اتهام قلمداد گردد می
آیین دادرسی کیفری مصوب  قانون 2ست که ماده ا رو این

دادرسی کیفری باید » :دارد با رویکردی کلی بیان می 03۳2
مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد 
آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب 

، به صورت یکسان ِاعمال رندیگ یجرایم مشابه تحت تعقیب قرار م
 . «شود

 تفهیم اتهام توسط ضابطین دادگستری -0-0-0
ضرورت و الزام تفهیم و ابالغ فوری و کتبی موضوع اتهام و 

قانون اساسی که ناظر بر  32اصل دالیل آن به متهم برابر 
در ... » :که دارد یاقدامات ضابطان دادگستری است مقرر م

به  ًاصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله کتب
تنها به تفهیم اتهام در  4۶ماده و  «... متهم ابالغ و تفهیم شود

جرایم مشهود، در صورتی که نگهداری شخص برای تکمیل 
قانون  4۶ماده . تحقیقات ضروری باشد، اشاره نموده است

چنانچه در » :دارد یاشعار م 03۳2آیین دادرسی کیفری مصوب 
تحقیقات ضروری  جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل

طور  باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بالفاصله و به
کتبی به متهم ابالغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ 

در هر حال، ضابطان . تصمیم قانونی به اطالع دادستان برسانند
بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار  توانند ینم

آمارها و اطالعات موجود در کالنتری و  ،با این وجود. «دهند
که مأموران انتظامی بدون توجه  دهد ینشان م ها یدادگستر

به این موضوع برخورد و با انحراف از اصول مربوط به تفهیم 
، که این موضوع موجب کنند یاتهام، افراد را بازداشت م

ی مردم از یک طرف و محدود کردن وظایف شغل یاعتماد یب
، این یورد) شود یمأمورین نیروی انتظامی توسط دادگستری م

03۳4 :20). 

شایسته بود به جرایم غیرمشهود نیز به جهت تضمین بیشتر 
قانون  ۶0 لیکن با توجه به مواد. شد یحقوق شخص اشاره م
تمام اقدامات ضابطان دادگستری در » :آیین دادرسی کیفری

و قواعدی باشد که برای انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات 
: قانون مذکور 0۳7 ماده که در «تحقیقات مقدماتی مقرر است

موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم  ...بازپرس »
به تفهیم اتهام بدون تفکیک میان جرایم مشهود و  «...کند یم
توسط بازپرس پرداخته است، چنین برداشت  رمشهودیغ
هم  رمشهودیکه تفهیم اتهام و ادله آن در جرایم غ شود یم

 .(0۳7: 03۳7، مقدم لیسهی و کوشک) جاری است

در صورت تغییر عنوان جرم اتهامی، متهم باید از حق خود 
چه که در زمینه  آن. مبنی بر تفهیم اتهام مجدد، مطلع گردد

در  توان یتفهیم اتهام نسبت به قانون سابق تازگی دارد را م
متهم باید در اسرع وقت، از »: ک یافت.د.آ.قانون ق 7ماده 

موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و 
و همچنین  «مند شود سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره

قانون آیین دادرسی کیفری جدید مالحظه کرد  72در ماده 
گرفت، ضابطان  هرگاه متهم تحت نظر قرار»: دارد یکه مقرر م

دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص 
تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار 

 .«دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند

حقوق متهم چه  نیتر تفهیم عنوان اتهامی نیز از مهمبنابراین 
گی است تا وی بداند، در مرحله تحقیق و چه در مرحله رسید

تحت چه عنوانی و با چه دلیلی در مظان ارتکاب جرم قرار 
. از خود دفاع کند یا ستهیگرفته است، تا بتواند به نحو شا

 .به متهم تفهیم شود یدرست حتی عنوان اتهامی هم باید به

قانون  4۶با توجه به اینکه حق تفهیم اتهام و ادله آن در ماده 
 متأسفانه مقنن ضمانت اجرای ولی دهمذکور به صراحت آم

با برداشت از ماده که در موردش درنظر نگرفته است  صریحی
 ۶3قانون آیین دادرسی کیفری که از ضمانت اجرای ماده  72

سه ماه تا یکسال انفصال از ) ۳2قانون آیین دادرسی کیفری 
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عنوان تضمین  به توان یم ،برخوردار است( خدمات دولتی
 در مرحله تحت نظر در نظر گرفته شود مذکورتفهیم حق 

 .(3۳: 03۳4، حسینی)

 تفهیم اتهام توسط مقامات قضایی -0-0-2

تفهیم »: که اواًل شود یمحسوب م وقتی تفهیم شده ،اتهام
که متهم  یطور رفتار به شکل قابل فهم به متهم انجام شود به

تفهیم بنابراین صرف  «.متوجه فعل مجرمانه انتسابی به وی شود
عناوین مجرمانه مذکور در قانون که گاه برای شهروندان قابل 

 که نیا لیدل به. شود یفهم نیست، تفهیم اتهام محسوب نم
همه متهمین، حقوقدان نیستند تا معنای دقیق عناوین قانونی 
را بدانند و از سوی دیگر، بر سر عناوین مصرح قانونی نیز 

: ًایثان. وجود ندارد میان حقوقدانان، اشتراک و وحدت نظر
 «.دالیل اتهام انتسابی نیز باید به متهم توضیح و تفهیم شود»

بنابراین صرف نوشتن اتهام و یا تفهیم اتهام صرفًا با این قید 
تخلف انتظامی  «شکایت شاکی قرائت شد چه دفاعی دارید؟»: که

 .شود یمحسوب م

 ه مادهتفهیم اتهام به متهم از چنان اهمیتی برخوردار است ک
متهم باید در »: دارد یعنوان یک اصل مقرر م این قانون به 7

اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی 
. «مند شود به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره
قانون  0۳7در خصوص تفهیم اتهام توسط بازپرس در ماده 

...  بازپرس» :آمده است نیچن ۳2آیین دادرسی کیفری سال 
. «... کند یرا به شکل صریح به او تفهیم م موضوع اتهام و ادله آن

تفهیم اتهام به » :قانون مزبور 203موجب ماده  عالوه بر این به
عنوان متهم احضارنشده، از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع  کسی که به

اتهام قرار چه، این شخص پس از تحقیق در مظان  است و چنان
عنوان متهم برای وقت دیگر احضار  گیرد، باید طبق مقررات و به

 .«شود

، باید ۳2قانون آیین دادرسی کیفری  322و  21۳طبق مواد 
تفهیم حرمت و مجازات شهادت دروغ توسط مقام قضایی 

بازپرس »: 21۳ماده  .قبل از شروع تحقیق به او انجام شود
مجازات شهادت دروغ و کتمان پیش از شروع به تحقیق، حرمت و 

  «...و کند یشهادت را به شاهد تفهیم م

در مواردی که مقنن صراحتی در مورد تفهیم اتهام به متهم و 
قانون آیین دادرسی  0ادله آن نداشته باشد، باید به ماده 

عنوان یکی از اصول راهبردی مهم استناد  کیفری جدید به
، بلکه باید با دلیل و کند یصرف تفهیم اتهام کفایت نم. شود

مستدل، این اتهام را به متهم تفهیم کرد که به چه علت و 
ها و دالیل  دالیلی فرد مورد اتهام واقع شده است و این علت

و منطقی باشد تا از تفهیم اتهام واهی و  ریپذ هینیز توج
آنچه مسلم است تصمیمات . به متهم خودداری گردد لیدل یب

به دیگری امری  لیدل یوارد کردن سریع و بزده و اتهام  شتاب
 .(۶۳: 03۳4، یطالب) نامعقول بوده و مورد پذیرش عقل نیست

ضمانت اجرایی  ۳2قانون آیین دادرسی کیفری  0۳۶در ماده 
برای تخلف بازپرس از تکلیف تفهیم اتهام و ادله آن بیان 
. کرده که موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است

این  4ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده  توان یم همچنین
 .(04: 03۳7، خالقی)قانون را جاری دانست 

 تفهیم حق داشتن وکیل  -0-2
تقهیم حق داشتن وکیل به متهم توسط ضابطین  -0-2-0

 دادگستری
با شروع تحت نظر » :قانون آیین دادرسی کیفری 4۳ماده طبق 

وکیل باید . تقاضای حضور وکیل نماید تواند یقرار گرفتن، متهم م
با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص 

در پایان مالقات با متهم  تواند یتحت نظر مالقات نماید و وکیل م
که نباید بیش از یک ساعت باشد، مالحظات کتبی خود را برای 

 .«درج در پرونده ارائه دهد

با شروع تحت نظر »مبنی بر  4۳ده از اطالق عبارت صدر ما
گردد که برخورداری از این حق  چنین استنباط می «قرار گرفتن

شامل تمامی متهمین تحت نظر، اعم از اینکه در جرایم 
مشهود باشد یا در راستای جلب از سوی مقام قضایی، 

با توجه به عدم تصریح تکلیف تفهیم حق داشتن . شود می
 گونه نیتوان ا ن دادگستری میوکیل به متهم توسط ضابطی

قانون آیین  ۶0تفسیر کرد که در راستای اجرای مقررات ماده 
تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام » دادرسی کیفری

تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات 
، ضابطان نیز همانند تکلیف بازپرس در «مقدماتی مقرر است
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مکلفند که حق داشتن وکیل را به شخص در آغاز ، 0۳1ماده 
عدم تفهیم این حق توسط . مرحله تحت نظر تفهیم کنند

ضابطان دادگستری در شروع تحت نظر در قانون جدید 
 .(۶00: 03۳۶، رحیمی و رحیمی دهسوری) ضمانت اجرا ندارد

قانون آیین دادرسی کیفری که به  72ولی با استنباط از ماده 
در مرحله تحت  برای عدم تفهیم حقوق متهمانصورت کلی 

این  توان ی، مکنند یرا اعمال م ۶3نظر ضمانت اجرای ماده 
به  ،ضمانت اجرا را در مورد عدم تفهیم حق داشتن وکیل

 .متهم توسط ضابطان در مرحله تحت نظر اجرا کرد

عنوان اصول راهبردی آیین  این قانون به 4و  ۶همینطور مواد 
، تفهیم حقوق متهم و فراهم کردن دادرسی کیفری

 یها سازوکارهای رعایت و تضمین این حق را در همه مرحله
قانون جدید  4در ماده . کرده است ینیب شیفرایند کیفری پ

در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق »: آمده است
مشروع و حفظ حقوق  یها یقانون احترام به آزاد)شهروندی مقرر 

از سوی تمام مقامات قضائی، ( 07/2/03۳3شهروندی مصوب 
ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله 

متخلفان عالوه بر جبران خسارات وارد شده به . الزامی است دارند،
تعزیرات و )قانون مجازات اسالمی  741مجازات مقرر در ماده 

در سایر قوانین  که ، مگر آنشوند یمحکوم م( بازدارنده یها مجازات
 .«مجازات شدیدتری مقرر شده باشد

 تفهیم حق داشتن وکیل توسط مقامات قضایی -0-2-2
گذار جهت رعایت تفهیم حق داشتن وکیل به متهم، در  قانون

قانون آیین دادرسی  0۳1مرحله تحقیقات مقدماتی در ماده 
در مرحله تحقیقات  تواند یمتهم م» :که دارد یکیفری تصریح م

این . مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد
حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس، به متهم ابالغ و 

چنانچه متهم احضار شود، این حق در برگ احضاریه . تفهیم شود
با کسب اطالع از  تواند یوکیل متهم م. شود یقید و به او ابالغ م

ل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از یاتهام و دال
اظهارات وکیل در . متهم یا اجرای قانون الزم بداند، اظهار کند

قانون آیین  0۳4ماده و طبق « .شود یمجلس قید م صورت
سلب و یا عدم تفهیم حق همراه داشتن »دادرسی کیفری 
موجب مجازات انتظامی درجه هشت  بیترت وکیل به متهم به

  «.و سه است

ذکر این نکته الزم است که اصل حق داشتن وکیل و تفهیم 
اند و به همین علت در  این حق به متهم دو موضوع متفاوت

حق برخورداری . به هر دو موضوع اشاره شده است 0۳1ماده 
 یا متهم از وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی به اندازه

که برای  یا هیمیت دارد که الزم است بازپرس در احضاراه
، عالوه بر مندرجات معمولی آن به این کند یمتهم ارسال م

حق نیز اشاره نماید و پس از حضور و قبل از بازجویی، این 
 .(04: 03۳7، خالقی) حق را به او تفهیم کند

 تفهیم حق سکوت  -0-3
حقی برای  ممکن است در صورتی که متهم از وجود چنین

خودآگاه شود، سکوت اختیار نماید تا بتواند شرایط دفاعی 
ادله و یا حضور وکیل و مشاور حقوقی  یآور بهتری چون جمع

که هنگامی که مقام قضایی  را برای خود مهیا سازد و یا آن
، هر سخنی را بر زبان کند یوجود چنین حقی را به او گوشزد م

میدانی  یها مطلب را پژوهشاین . نیاورد و مراقب آن باشد
که براساس مطالعه  یا گونه ، بهدهد ینیز مورد تأیید قرار م

انجام شده در یک جامعه آماری معین از متهمان در پاسخ به 
، شما نمود ی، حق سکوت را رعایت مسیاگر پل» :این پرسش که

بیست  ،«یا خیر؟ دیداد یاالت او در بازجویی پاسخ مؤباز هم به س
جامعه نمونه را تشکیل % ۳3فر از متهمان که و هشت ن

ها  ، اذعان داشتند که اگر پلیس چنین حقی را بر آندادند یم
االت نداده و سکوت ؤپاسخی به س وجه چیه ، بهشد یقائل م
 .(۶۳: 03۳4، یطالب) کردند یاختیار م

سکوت  تواند یمتهم م»آیین دادرسی کیفری  0۳4ماده طبق 
در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا . اختیار کند

بنابراین قوه  «.شود یقید م سمجل امضای اظهارات در صورت
کشور در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به  یگذار قانون

صراحت و با جدیت تمام این حق سکوت را برای متهم در 
است که  گفتنی .مرحله نزد بازپرس ملحوظ دانسته است

زمان تفهیم اتهام توسط مقام  دربرخورداری از حق سکوت 
جاری  یقضایی اختصاص ندارد؛ بلکه در تمام مراحل دادرس

قانون آیین دادرسی  ۶0حال بدیهی است طبق ماده . است
تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید » :کیفری

قیقات مقدماتی مقرر مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تح
رعایت این ماده برای ضابطین و پلیس نیز در مرحله  .«است
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و همکاران،  ورائی) تحقیقات و مدت تحت نظر الزامی است
03۳4 :24). 

چنانچه متهم از دادن پاسخ »: 0۳4ماده این طبق عالوه بر 
که مربوط  «...شود یمجلس قید م امتناع نماید، امتناع او در صورت

بند ث طبق به تحقیقات مقدماتی است؛ در مرحله محاکمه، 
در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در » :37۳ماده 

و اظهارات  کند یصحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم م
، مدعی یکه دادستان یا شاک یا شهود، کارشناس و اهل خبره

 «.دینما ی، استماع مکنند یی م، متهم یا وکیل آنان معرفیخصوص
در هنگام بازجویی مقدماتی نزد . به این امر تصریح کرده است

 ۶0ضابطان دادگستری نیز، ضرورت رعایت این حق، از ماده 
تمام اقدامات ضابطان دادگستری )قانون آیین دادرسی کیفری 

در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که 
، صبری) شود یاستنباط م (مقدماتی مقرر است برای تحقیقات

03۳7 :44). 

اشاره دارد به تفهیم  تلویحًا 3۶۳و  0۳7شاید گفته شود ماده 
این مواد قانون آیین دادرسی  که یحق سکوت، در صورت

کیفری تنها به این مطلب اشاره دارد که مقام قضایی مکلف 
 ؛«مواظب اظهارات خود باشید»است به متهم تفهیم کند 

هرحال  به. که بسیار مورد عالقه مقنن ایرانی است یا جمله
 .به معنای تفهیم حق سکوت نیست گاه چیاین جمله مقنن، ه

سنجیده  دیزن یکه م ییها معنای جمله مذکور، یعنی حرف
بهتر بود در قانون جدید، . برخالف سکوت است باشد که دقیقًا

 نیبهامات ازبتا این ا شد یتفهیم حق سکوت در نظر گرفته م
 .(24: 03۳4و همکاران،  ورائی) برود

قانون جدید، با  0۳4به رغم عدم تصریح حق مذکور در ماده 
عنوان یک حق  به «اختیار متهم در سکوت»توجه به شناسایی 

لزوم آگاهی متهم از »و  سو کیاز  0۳4به طور صریح در ماده 
این  لزوم رعایت و تضمین»و  «حقوق خود در فرایند دادرسی

اظهار داشت که  توان ی، مادشدهیقانون  ۶در ماده  «حقوق
مقامات قضایی مکلفند حق متهم در سکوت اختیار کردن را 

گفت  توان یبنابراین بدین نحو م. به او اعالم و تفهیم نمایند
که حق اعالم اختیار سکوت از سوی متهم در قانون جدید 

، مقدم یقاسم) شود یشناسایی شده است ولی عماًل اجرا نم
03۳4 :02۳). 

در آیین دادرسی  دهید تحوالت حمایت از حقوق بزه -2
 کیفری 

حقوقی مقرر شده است که  دهید در فرایند دادرسی برای بزه
ها مطلع نباشد، ممکن است اسباب عدم اجرای  چنانچه از آن

بر همین اساس اطالع از این حقوق خود . ها مهیا شود آن
در ابتدای . عنوان حق مستقلی در این قانون مقرر شده است به

متهم، » :عنوان یک اصل کلی مقرر شده است که به( ۶) ماده
باید از حقوق خود در فرآیند  ربط یر افراد ذ، شاهد و سایدهید بزه

دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق 
در اجرای این اصل کلی، حسب مورد در مرحله  .«فراهم شود

گذار در صدد مهیا  کشف، تعقیب و تحقیقات مقدماتی قانون
تقنینی و اجرا برای تحقق این حق در  یها رساختیکردن ز
مواردی از  .(2۳-04: 03۳7ی، طهماسب) است دهید زهمورد ب

 دگانید حمایت و خألهای تقنینی و اجرایی تفهیم حقوق بزه
به شرح  از جرم در قانون آیین دادرسی کیفری و رویه قضایی

 .شود زیر ارایه می

 حق اطالع شاکی یا وکیل وی از محتویات پرونده -2-0
 (آگاهی یافتن از جریان پرونده)

وقت رسیدگی و اوراق قضایی و ابالغ رأی به شاکی و ابالغ 
مدعی خصوصی یا وکالی آنان و همچنین تعرفه شهود و 

جلسات  تهیه رونوشت از صورت تیارائه ادله خود و درنها
تحقیقات مقدماتی به شرط عدم تعارض با محرمانه بودن 
تحقیقات در زمره حداقل حقوقی است که در چارچوب اصل 

 .در قانون ذکر شده است دهید ه بزهب یرسان اطالع

قانون با پذیرش اصل دسترسی به پرونده و  011هرچند ماده 
 تواند یشاکی م» :که دارد یاز محتویات آن بیان م افتنی یآگاه

اش را اظهار کند و  در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله
مجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر  در تحقیقات حضور یابد، صورت

اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه 
 لیکن «ها تصویر یا رونوشت بگیرد کند و یا به هزینه خود از آن

که مطالعه یا  دهد یس اجازه مبه بازپر 0 تبصرهطبق 
دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده که منافی با 
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ضرورت کشف حقیقت است را با صدور قرار مقتضی رد 
بنابراین اصل بر مطالعه پرونده است و عدم مطالعه  1.نماید

گذار در ماده مذکور  استثناء است که موارد استثناء را قانون
تفهیم این حق به متهم توسط  بهولی . مشخص نموده است

مقامات قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح نشده 
از . شود یاست و در رویه قضایی نیز حق مذکور تفهیم نم

، هدف خود را ۳2قانون آیین دادرسی کیفری  که ییآنجا
 ۶و جامعه دانسته است در ماده  دهید رعایت حقوق متهم، بزه

وسایر افراد  دهید درباره حقوق متهم، بزه یرسان بر اطالع
رعایت و تضمین  یند دادرسی و سازوکارهایآدر فر ربط یذ

ضابطان دادگستری و مقامات لذا  ها تأکید نموده است آن
را از  دگانید قضایی مکلفند در فرایند دادرسی کیفری، بزه

 -حقوقی  یها تیحقوق قانونی خود مطلع ساخته و حما
 تدابیر از برخی اعمال. نمایندها ارائه  آن به را الزم قضایی
وافقت و م به یگر یانجیم یا تعقیب تعلیق مانند قضایی

گذشت شاکی خصوصی منوط گردیده است که رسیدن به این 
رضایت مستلزم آگاهی یافتن شاکی از جریان دادرسی و 

 .(37: 03۳7و همکاران،  ونکی) محتویات پرونده است

و  حق درخواست جبران خسارت بهتفهیم شاکی  -2-2
 ی و معاضدت حقوقیا مشاورهی از خدمات مند بهره

ضابطان » :یین دادرسی کیفری جدیدآقانون  3۳ماده طبق 
اند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و  دادگستری مکلف

 یها موجود و سایر معاضدت یا از خدمات مشاوره یمند بهره
مذکور ضابطان مکلف هستند که درماده  «.حقوقی آگاه سازند

 -0» :شاکی را از حقوق خود مطلع کنند که عبارت است از
 یا از خدمات مشاوره یمند بهره -2 ،حق درخواست جبران خسارت

ضمانت اجرای این ماده، ماده  -4 ،سایر خدمات حقوقی -3 ،موجود
 «.قانون آیین دادرسی کیفری است ۶3

                                                           
1
چه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا  در صورت درخواست شاکی، چنان - 

برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار 

و ظرف  شود یاین قرار، حضوری به شاکی ابالغ م. کند یرد درخواست را صادر م

دادگاه مکلف است در وقت . سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است

 .تصمیم دادگاه قطعی است. العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند فوق

قانون آیین دادرسی  3۳ ضابطان باید تکلیف مقرر در ماده
از خدمات  یمند ساختن شاکی از بهره مبنی بر آگاهکیفری 
حقوقی را به نحوی  یها موجود و سایر معاضدت یا مشاوره

نظر  بنابراین به. به انجام رسانند که قابل اثبات و احراز باشد
طور شفاهی باید مراتب  درصورت انجام این تکلیف به رسد یم

که  مگر آن، شاکی برسد یامضا جلسه قید و به در صورت
 741بر اساس ماده  .طرق دیگری موضوع قابل اثبات باشد به

قانون مجازات اسالمی که محروم نمودن افراد ملت از حقوق 
، اگر داند یمقرر در قانون اساسی را مستوجب مجازات م

شاکی را از حق داشتن وکیل محروم نماید، طبق  یا مهمحک
متأسفانه ضابطان  .تاین ماده قابل تعقیب و مجازات اس

دادگستری با وجود صراحت ماده به تکلیف تفهیم جبران 
 یها و معاضدت یا از خدمات مشاوره یمند خسارت و بهره

یا رویه نادرستی مانند  کنند یحقوقی، این حق را تفهیم نم
 دهید فرم چاپی بدون قرائت تفهیم این حقوق برای بزهدادن 

 .(۶00: 03۳۶، رحیمی و رحیمی دهسوری) رندیگ یم شیدرپ

های  دیدگان خاص از کمک حق مطلع شدن بزه -2-3
 (مردم نهاد)های غیر دولتی  سازمان

مردم نهاد  یها از سازمان یا اساس قانون جدید، پارهبر
نسبت به جرایم ارتکابی درخصوص اعضای مورد  توانند یم

نوین  یها شهیهمسو با اندکه  9حمایت خود اعالم جرم نمایند
شناختی در حقوق کیفری، در جهت حمایت از  دهید بزه
نهاد در این امر  مردم یها دادن سازمان و مشارکت دهید بزه

نهاد در  مردم یها توسعه مشارکت سازمان. وضع شده است
فعالیت این  یها نهیفرایند کیفری مستلزم فراهم بودن زم

در  یریگ به همین ترتیب سخت. سازمان در جامعه است
ها نیز مانعی مهم در مشارکت  تشکیل و فعالیت این سازمان

در صورت رفع موانع و . ها در فرایند مذکور است آن
 یها سازماندو محدودیت برای مداخله  ۶۶، ماده ها تیمحدود

فعالیت  یها ، حوزهاواًل. کرده است ینیب شینهاد پ مردم
حصری  ۶۶نهاد به شرح مذکور در ماده  مردم یها سازمان

                                                           
9
ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند »: 2تبصره  ۶۶ماده  - 

نهاد مربوطه،  مردم یها جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمان دگانید بزه

 «.آگاه کنند
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مثاًل فعال در زمینه )نهاد دیگر  مردم یها بوده و شامل سازمان
در راستای این محدودیت  شود ینم (حمایت از حیوانات

هرستی نموده که توسط ها را محدود به ف گذار اسامی آن قانون
، دخالت ًایثان .شود یمقامات قوای مجریه و قضائیه تهیه م

خاص منوط  دهید مردم نهاد در جرایم دارای بزه یها سازمان
 .ستا به موافقت او یا ولی یا قیم یا سرپرست قانونی او

، و در دهید خود بزه)خذ موافقت أرعایت این ترتیب برای 
( ، سپس سرپرست قانونی اومیصورت حجر، ولی او، بعد ق

معین قابل  دهید خاص نیز بزه دهید منظور از بزه. الزم است
به جرایم قابل  0تعیین است و داللتی بر انحصار حکم تبصره 

در بعضی موارد این نوع . (04: 03۳7، خالقی) گذشت ندارد
تحت حمایت و پوشش هیچ نوع سازمانی  ظاهرًا دگانید بزه

 .نیستند( ها تیها از این حما لحاظ عدم آگاهی کافی آن به)
حمایت )احتمال اینکه افراد غیر شهرنشین از این خدمات 

برخوردار نباشند، زیاد است و از ( غیر دولتی یها سازمان
، بلکه کند یطرفی صرف اعالم جرم و تعقیب دعوا کفایت نم

و همراهی  دهید ت ارائه خدمات به این نوع بزهآنچه مهم اس
پس از  دهید بزه چراکه ،ها در فرایند عدالت جنایی است آن

وقوع دچار تشتت و اختالالتی در عملکرد روزمره زندگی شده 
 شود یالبته همه دستورات این ماده بر متهم تحمیل نم. است

رات اجرای برخی از دستو تواند یبلکه ذکر شده که دادستان م
 .(۶0: 03۳4، نژاد یباقر) را بخواهد

تواند در راستای احقاق  و قربانی جرم می دهید با وقوع جرم، بزه
حقوق خود و تالش برای جبران ضرر و زیان ناشی از آن 

در این راستا، بر اساس  .«شخصًا یا توسط وکیل شکایت کند»
ضابطان دادگستری » :قانون آیین دادرسی کیفری 3۳ماده 

مندی از  مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره
حقوقی آگاه  یها موجود و سایر معاضدت یخدمات مشاورها

جا که بر اساس قانون جدید آیین  همچنین، از آن .«سازند
توانند  نهاد می مردم یها دادرسی کیفری، برخی از سازمان

نسبت به جرایم ارتکابی در خصوص اعضای مورد حمایت 
 یرسان خود اعالم جرم نمایند و در این چارچوب به آنان کمک

قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان  ۶۶ماده  2کنند، تبصره 
دادگستری و مقامات قضایی را مکلف نموده است این دسته 

نهاد مطلع  مردم یها ازمانس یها را از کمک دگانید از بزه

حقوقی و  یها مقامات قضایی در چارچوب معاضدت. سازند
توانند دستور  ها می به آن یرسان و اطالع دگانید قضایی به بزه

ارجاع امر به کارشناس یا استفاده از مترجم یا معاضدت وکیل 
هرچند . در فرایند تحقیقات مقدماتی یا دادرسی را صادر نمایند

فاده از وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات موضوع است
بینی نشده و این موضوع فقط  پیش دهید مقدماتی برای بزه

 یتراز و از این لحاظ اصل هم محدود به مرحله دادگاه شده
 .(۶0: 03۳4، نژاد یباقر) حقوق طرفین رعایت نشده است

 یریگ جهینت
دعوی  یها تحقق دادرسی عادالنه مستلزم تفهیم حقوق طرف

جهت . از سوی ضابطان دادگستری و مقامات قضایی است
 یا ژهیآیین دادرسی کیفری جدید جایگاه و ،تحقق این هدف

در مرحله تحقیقات مقدماتی قائل  برای این حق مخصوصًا
برای  03۳2مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری . شده است

 یها دعوی با وجود اشکاالت و ایرادات، از جنبه یها طرف
دعوی از  یها مثبت بسیاری در رعایت حق آگاهی طرف

در حوزه . حقوقشان در تضمین دادرسی عادالنه برخوردار است
و  دهید تقنینی در موادی به تفهیم صریح حقوق متهم، بزه

ولی در خیلی جاها به علت غفلت، . شاهد اشاره کرده است
 دعوی بر آگاهی از یها فراموشی یا بدیهی دانستن حق طرف

حقوقشان، مقرراتی به شفافیت وضع نشده و نقایص و 
تحت عنوان ابهام، اجمال، تعارض و سکوت در  ییها یکاست

ازجمله حقوقی که تکلیف تفیهم . قانون ملحوظ نظر است
و حق  70، 71، 4۳مواد ، ها تصریح نشده است حقوق در آن

مقنن صراحتی در  .است (0۳4ماده )سکوت در نزد بازپرس 
سکوت در مرحله تحت نظر و تفهیم این حق متهم مورد حق 

برای حل . توسط ضابطان و مقامات قضایی بیان نکرده است
 ۶0 ،72 ،۶ ،7این معضل، رویه قضایی با تفسیر دقیق مواد 

از قانون جدید بر تکلیف ضابطان دادگستری و مقامات  ...و
گذار  قانون. دارد یا قضایی در تفهیم حقوق نقش مهم و ارزنده

دعوا  یها در چارچوب حمایت مؤثر از حق آگاهی طرف
عنوان بخشی از قواعد حقوقی در مراحل مختلف دادرسی  به

کرده است که جنبه  ینیب شیکیفری ضمانت اجراهایی پ
 ،یاز تدابیر کیفری و مدن یا شخصی داشته و طیف گسترده

ضمانت اجراهایی چون . ردیگ یظامی را دربر مانت -اداری
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عنوان مجازات انتظامی ضابطان دادگستری  به ۶3 اعمال ماده
و ضمانت اجرای ماده  3۳، 72در صورت تخلف از اجرای مواد 

این ماده مجازات انتظامی درجه سه برای  0طبق تبصره  0۳1
مقام قضایی، محکومیت انتظامی بازپرس تا درجه چهار 

این دسته از ... و  0۳7و  0۳4مواد  یاجراها ضمانت
، یا برخالف تضمینات مربوط به جریان دادرساجراه ضمانت

لین و مقامات درگیر در فرایند دادرسی کیفری که ؤوعلیه مس
با عملکرد خود، باعث نقض و عدم رعایت این اصل بنیادین 

در . گردد ی، اتخاذ مشوند یدر مراحل مختلف دادرسی م
راستای توجه به آیین دادرسی کیفری جدید به حقوق 

قانون مذکور با نگاه  4گذار در ماده  قانون یدرست شهروندی به
جامع از ضرورت رعایت حقوق شخصی و حقوق صنفی تمام 

مطابق این . ندیگو یدر دادرسی کیفری سخن م نانیآفر نقش
، دهید بر حفظ حقوق متهم و بزه رسیدگی کیفری عالوه ،ماده

یند رسیدگی به جرم مانند حقوق آدر فر نانیآفر سایر نقش
 یطورکل وکالی مدافع و به ، کارشناسان،نیطلعشهود و م

فرایند کیفری  نانیآفر حقوق شخصی و صنفی همه نقش
عنوان ضمانت  رعایت شود و در فرایند دادرسی کیفری به

یعنی تفهیم حقوق به  ،یکی از حقوق مهم ،اجرای کیفری
در مواردی مهم در  ربط یو سایر افراد ذ دگانید متهمان و بزه
متأسفانه قانون . ی کیفری مورد استفاده قرار گیردفرایند دادرس

عنوان یک قاعده عمومی در  ، ضمانت اجرای بطالن بهدیجد
دعوا مورد توجه  یها موارد عدم رعایت تفهیم حقوق طرف

ست که رویه قضایی در صورتی ا قرار نداده است و بهتر آن
که یک اقدام تحقیقی بدون رعایت تشریفات خاص انجام 

دعوا را همراه دارد، آن را  یها طمه به منافع طرفشود که ل
که متأسفانه رویه قضایی این مهم را اجرا  ،اعالم کند اعتبار یب

قانونی مذکور نیازمند  یها یجامه پوشاندن به نوآور. کند ینم
سازوکارهایی مناسب و الزم اداری و قضایی است که هنوز 

ن حق مهم در نظام اند و توجه به ای مورد توجه قرار داده نشده
کیفری ایران و رویه قضایی آنچنان که شایسته انسانی با 

 تواند یست، مورد غفلت واقع شده است که ما کرامت و واال
ضابطان  ژهیو مشکالت بسیاری را در عمل برای دادسرا و به

در نظام حقوقی کیفری ایران اعالم برخی . داشته باشد یدرپ
 دعوی مورد اشاره مقنن بوده یا اساسًا یها از حقوق طرف

که در  ستا نشده و یا در وضعیتی مبهم و نارسا ینیب شیپ
یا  شود یعمل خصوصًا توسط ضابطان دادگستری اعمال نم

با متهم تحت  یا قهیتفسیرهای متعدد باعث رفتارهای سل با
مغایرت دارد و یا  یگذار نظر گشته است که با شأن قانون

انگشت متهمان بر  و اثر ءستی مانند اخذ امضانادر یها هیرو
روی اوراق مربوط به تفهیم حقوق آنان بدون تفهیم و یا حتی 

دعوا در میان ضابطان  یها قرائت این حقوق برای طرف
و متداول  ردیگ یمحترم دادگستری و مقامات قضایی شکل م

از حقوق مورد تفهیم در متن  کیتصریح هر .گشته است
 یها هیاز بروز نظرات و رو یریگ شیت پقانون جدید جه

تصویب بودجه مناسب در راستای تعیین وکیل مخالف، 
رایگان برای متهمانی که توان مالی مناسب برای انتخاب 

صندوق جبران خسارت مدت بازداشت  ینیب شیوکیل ندارند، پ
اجرایی مربوط، آموزش  یها نامه نیی، تدوین آگناه یشخص ب

ضابطان و مقامات قضایی با هدف آشناساختن آنان با 
ها و  قانون جدید و نظارت کافی بر عمکرد آن یها ینوآور

 یها عدم تفهیم حقوق طرف اعمال ضمانت اجرا در موارد
دادسرا  یها برای ضابطان و مقام یساز ایجاد فرهنگ ،یدعو

 ها یاجرای این نوآورو  یمند قانون در راستای پایبندی به
 . شرط موفقیت نهادهای آیین دادرسی کیفری است

در این مقاله موارد مربوط به اخالق در  :مالحظات اخالقی
ی در استناد به متون و نیز ارجاعات مقاله دار امانتپژوهش، 

 .به صورت کامل رعایت گردیده است

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

نگارش مقاله توسط نویسنده نخست انجام  :سهم نویسندگان

گرفته و نظارت بر حسن انجام آن با سایر نویسندگان بوده 

 .است

از تمامی کسانی که در نگارش این اثر یاری : تشکر و قدردانی

 .شود یمی گذار سپاس، اند رسانده
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این پژوهش بدون تأمین یا تخصیص : تأمین اعتبار پژوهش
 .اعتبار مالی انجام گرفته است

 منابع و مآخذ
 .اصول آیین دادرسی کیفری (.03۳4)، زینب نژاد یباقر -

 .خرسندینشر  :تهران :چاپ اول

اصل » (.1390) محمدرضا ،خانجانی و عباس ،تدین -
های  حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی یتراز هم

 .46-61: 39، یالملل نیتحقیقات حقوقی ب. «کیفری

عنوان  تحلیل تفهیم اتهام به(. 03۳4) حسینی، کرامت -
حقوق دفاعی متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

 ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، نامه انیپا. 03۳2
 .واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی: بوشهر

ها در قانون آیین دادرسی  نکته .(03۳7)خالقی، علی  -
 .دانش شهر :چاپ هفتم، تهران .کیفری

ها  گفته .(03۳۶)رحیمی، موسی و رحیمی دهسوری، رضا  -
 چاپ اول،. (دکترین و رویه قضایی)در آیین دادرسی کیفری 

 .جاودانه، جنگل: تهران

 .یفریدر امور ک یحقوق شهروند .(03۳4)، جالل یطالب -
 .جنگل: چاپ اول، تهران

جلد دوم،  .آیین دادرسی کیفری. (03۳7) طهماسبی، جواد -
 .میزان :چاپ دوم، تهران

مطالعه » (.03۳7) سحر، مقدم لیسهو  غالمحسن ی،کوشک -
 یفریک ینظر در نظام دادرس حقوق شخص تحت یقیتطب

 .207-0۳7: ۳4، یدادگستر یمجله حقوق. «کایو آمر رانیا

، محمداحسان ی، رسول و پراکوهپور یبهرام؛ ورائی، اکبر -
 یفریدر نظام حقوق ک یحقوق متهم تحت نظر .(03۳4)
 .یانتشارات بهنام :چاپ اول، تهران .رانیا

امنیت عمومی و پلیس، مجموعه  .(03۳4)، اکبر این یورد -
 .دانشگاه علوم انتظامی: تهران .مقاالت

 نجفی توانا، علی و حسینی، منصوره ؛احمدرضاونکی،  -

محشای قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین  .(03۳7)
 .خرسندی: چاپ اول، تهران .اصالحات

 


