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هاي دادرسي عادالنه در مرحله تحقيقات   معيارها و تضمين

  مقدماتي

  

محمود صابر
∗

  

  

  ، تهران، ايرانشناسي از دانشگاه تهران  در حقوق جزا و جرميدكتر

  
 7/4/88: پذيرش                                                          25/1/87: دريافت

  

  چكيده

ين مرحله از فرايند كيفري است؛ زيرا اولين مواجهه متهم با دستگاه عدالت تر  تحقيقات مقدماتي، حساس

لذا توجه به . گيرد  شود و اساس پرونده كيفري در اين مرحله شكل مي  كيفري در اين مرحله انجام مي

كه اين مرحله بايد  از جمله اين. اصول دادرسي عادالنه در اين مرحله از اهميت بسياري برخوردار است

. است ت حاكميت اصل برائت انجام شود، زيرا در اين هنگام هنوز مجرميت شخص محرز نشدهتح

رساني به متهم و  اطالع«، »حق آزاد بودن متهم و امكان سلب اين حق در موارد استثنايي«همچنين تضمين 

»  موقتلزوم معقول بودن مدت بازداشت«و » اعالم حق انتخاب وكيل«، »اعالم حق سكوت«، »خانواده وي

  . ترين اصول كلي دادرسي عادالنه حاكم بر مرحله تحقيقات مقدماتي است در زمره مهم

در نظام عدالت كيفري ايران، برخي معيارها و ضوابط دادرسي عادالنه، نظير فرض برائت داراي 

 سكوت، رساني به متهم و خانواده وي، اعالم حق قدمتي طوالني هستند؛ اما برخي ديگر، نظير لزوم اطالع

در . اند  اعالم حق داشتن وكيل و لزوم معقول بودن مهلت بازداشت چندان مورد توجه مقنن واقع نشده

المللي، ضمن معرفي معيارها و ضوابط دادرسي   مقاله حاضر سعي شده با استفاده از اسناد و الزامات بين

ين خصوص تبيين شود و منصفانه ناظر به مرحله تحقيقات مقدماتي، وضعيت حقوقي كشورمان در ا

  .هاي موجود نيز به همراه راهكارهاي پيشنهادي اعالم گردند  خألها و نقص

  

  .دادرسي عادالنه، تحقيقات مقدماتي، متهم، بازداشت موقت: ها كليدواژه
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  مقدمه -1

   مخدوش  نظم  و اعاده  عدالت  منظور اجراي به)   يا ماهوي  از شكلي اعم ( يكيفر و قواعد  قوانين
»  عمومي  نظم  حفظ  براي تالش« و مهمِ   كلي  بايد دو اصل ، همواره  جرم  ارتكاب واسطه  به شده

  . باشند نظر داشته  مد  و توأمان  را همزمان » فردي هاي  و آزادي  حقوق  و مراعات حفظ«و 
   اوليه  هدف،تر ي قديم  فكري در مكاتب)   عمومي  نظم  ويا اعاده  حفظ  در جهت تالش (  هدف اولين

  هاي  آموزه  موجب  به اما امروزه.  است داده  مي  را تشكيلكيفري   حقوق  تنها هدف  عبارتي و به
 و ديگر قانونگذار   داده  خود را از دست  و شدت  جزا حدت  حقوق  هدف  اين  كيفري حقوقجديدتر
   و حقوق  فردي هاي  انگارد و آزادي  را ناديده قيود  تمام  عمومي  نظم  حفظ  بهانه تواند به  نمي كيفري
   از همان  كهكند   تنظيم اي گونه   را به  بايد شرايط  بلكهسازد،   را لگدمال  محكوم  يا حتي  متهم  انساني
و فرد )  دادسرا  و ساير اعضاي دادستان (  جرم  در تعقيب  جامعه  نماينده،  كيفري يا دعو  طرحابتداي
  .]28-9، ص1 [ بپردازند  نبرد قضايي  برابر به  و شرايط  مساوي هاي  سالح، با متهم

ها   سالح  تساوي  اصل  كامل  تحقق عمالً بردارد،  مسير گام  در اين  جامعه  هرچند  است بديهي
   كشف  وسايل  كليه مجهز به) نهاد دادسرا(   كيفري يا دعو طرف ، زيرا يك  است  ناممكن امري
   و قدرتاستشمار      بي  عمومي  و تجهيزات  بسيار و امكانات  انساني رخوردار از نيروي و ب جرم

  المللي   بين  قراردادهاي  از طريق و يست كشور ن  جغرافياييهاي مرز   او نيز منحصر به و هيمنه
  گاه محضر دست  دنيا به  را در هر گوشه  متهم ، قادر است  و استرداد مجرم  قضايي معاضدت

  خود  در برابر اعمال  حال عين  قرار دهد و در   او را مورد رسيدگي  فرا بخواند و عمل قضايي
  ترين  از ضعيف  اوقات  اغلب  قرار دارد كه  فردي ، ديگر طرفاما در .  باشد  نداشته اساسيمسؤوليت 

   او را به  كه   بوده  اجتماعي ها و عوامل  در برابر محرك  و ناتواني  ضعف  و همين  است اقشار جامعه
  ، نظير ابتالئات  از اراده  و خارج  طبيعي  نيز عوامل  و در مواردي است  كشانده  جرم  ارتكاب ورطه

  . ندا  دهآو   او را فراهم  كجروي  زمينه ، رواني هاي   ويا بيماري جسماني
   بيش  مزاحي  به سرا و متهم برابر داد  از شرايط  گفتن  سخن ، و احوالي  اوضاع در چنين

 از خود   دفاع براي   الزم  و تجهيزات  هرچند برخوردار از امكانات  متهمي  زيرا چنين،ماند نمي
   و نهادهاي  جامعه  و قدرت  او در برابر توان  دفاعي  و تجهيزات  مادي  توان  كه  است باشد، طبيعي

  .است  ، بسيار اندك  در ايراد اتهام عمومي
 شد مقدور   بيان  كه  مفهومي  به  دادسرا و متهم امكانات   ساختن  عمالً يكسان جا كه از آن
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   بايد بر آنحداقلنمايد،   مي  نيز ناممكن  عمومي  و نهادهاي  بر دولت  تكليف  اين  و تحميلنيست
 در   باشد كه  سمتي  لزوماً بايد به  كيفري  عدالت  دستگاه گيري  رويكرد و جهت  كهتأكيد كرد
 از   متهمين  برخورداري  نيز امكان  فعلي د و در وضعيتسازپذير   را امكان  امري  چنين درازمدت

  .دكن   را فراهم  دادرسي  تضمينات حداقل
   حقوقي هاي  شاخه  آن بر تمام  رعايت  بشر و لزوم حقوقطرح مباحث    اخير كه هاي در دهه

 با فرار از   حقوقي هاي   نظام  كه  هستيم  شاهد آن ، افكنده  سايه ي كيفر  دادرسي  آيين از جمله
   خود را مصروف  تالش دارند و تمام  بر مي  گام  اتهامي  سيستم  سوي ، به  تفتيشي  سيستم چنگال

   مراحل  كليه در  فردي هاي  و آزادي  دارند تا حقوق  بر آن كنند و سعي  مي  دادرسي  كردن عادالنه
  مراعات)   بعد از دادرسي و دادرسي  حين، از دادرسي  قبل  از مرحله اعم (  كيفري يدگيرس

توان گفت دادرسي، زماني عادالنه است كه بتواند به حفظ توازن    به طور خالصه مي.شود
ميان مصالح جامعه و متهم بپردازد و متهم در شرايطي كامالً آزاد و در حالي كه از تمامي 

 حال  در عين].132ص ،2 [ الزم براي دفاع برخوردار است، مورد محاكمه واقع شودهاي  تضمين
بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه در يك فرايند كيفري صرفاً متهم و دادستان حضور ندارند، بلكه 

كه يك دادرسي  لذا براي اين. ديده از جرم، شهود و مطلعان نيز جزئي از اين فرايند هستند بزه
 نحو عادالنه انجام شود بايد داراي معيارها، اصول و قواعدي باشد كه حقوق كليه كيفري به

  .طرفين درگير در دعواي كيفري را تضمين و رعايت كند
. اند  قرار گرفته  جهاني  جامعه  مورد توافق المللي  اسناد بين  در معتبرترين  امروزه  اصول اين 

   به علت  هستند كه االجرايي   الزم  ديگر متون  و برخي انيه و بي  در حد اعالميهاين اسناد از  برخي
 با  اند ويا عيناً و گاهي  قرارگرفته  داخلي  قوانين ها در زمره   دولت ها از طرف  آن  و تصويب الحاق
  .ندا وارد شده كشورها   كيفري  دادرسي  آيين تر در قوانين  بيش  و توسعه بسط

صرفاً درصدد بررسي تضمينات و معيارهاي دادرسي عادالنه مقاله حاضر با رويكرد فوق 
 متهم اي بر حقوق مظنون و  در مرحله تحقيقات مقدماتي است و در اين ميان، تأكيد ويژه

در مقايسه با ساير مراحل از ) تحقيقات مقدماتي(اين مرحله از دادرسي كيفري . است داشته
 سو هنوز مجرميت شخص احراز  له از يكاهميت بسزايي برخوردار است؛ زيرا در اين مرح

نشده و لذا بايد همانند ساير مراحل يك فرايند كيفري، اصل برائت سرلوحه هر اقدام قضايي 
منظور از . گيرد  باشد و از سوي ديگر، پايه يك پرونده كيفري در همين مرحله شكل مي
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بل از رسيدگي در دادگاه است، تحقيقات مقدماتي در اين مقاله، كليه اقدامات تعقيبي و تحقيقي ق
كه اين اقدامات توسط مقامات پليس و ضابطان دادگستري انجام شود ويا توسط  اعم از اين

در اين نوشتار سعي شده قواعد مشتركي كه در هر . مقامات دادسرا نظير بازپرس و دادستان
  . كدام از اين مراحل كاربرد دارد استخراج و بررسي شوند

ارهاي دادرسي عادالنه ناظر به مرحله تحقيقات مقدماتي را در دو مبحث ما ضوابط و معي
اصول و ضوابط ناظر بر حق آزاد بودن و ضوابط سلب اين در مبحث اول، . ايم بررسي كرده

» اصول و ضوابط ناظر به حق دفاع در مرحله تحقيقات«حق را مطرح كرده و در مبحث دوم 
 به يادآوري است مقاله حاضر عمدتاً در صدد بررسي خألها الزم. ايم  را مورد بررسي قرار داده

المللي   و نواقصي بوده كه در نظام حقوقي ما موجود است و ضمن مطالعه و بررسي الزامات بين
   . هايي ارائه كند  حل در اين خصوص سعي كرده راه

  

  حق آزاد بودن؛ اصول و ضوابط ناظر بر آن و ضوابط سلب اين حق -2

   رفت  آزادي  نظير حق ، بنيادين  از حقوق  برائت  اصل  برخالف  متهم  است  ممكن اكمه از مح پيش
 خود  هاي  و آزادي  از حقوق  قسمتي ، قضايي  كنترل  قرارهاي  موجب به  شود ويا آمد محروم و

  گيري  بسزا در شكل اهميتي ،  كيفري  از رسيدگي  مرحله  اين كه جا آن از.  بدهد را از دست
  فشار، تهديد و  اعمال  امكان ، مرحله  در اين  حال  و در عين  خواهد داشت  بعدي نتايج  و پرونده

   كه  است  طبيعي، منظور اخذ اقرار وجود دارد  دادسرا به  و مقامات  پليس  از سوي  شكنجه حتي
  صورت ه را ب  مرحله  در اين  متهم د و حقوقدار   معطوف  مرحله  اين  به  بسيار زيادي  بايد توجه مقنن

   رسيدگي، آغاز  مرحله اين . كند  اجرا تعيين ها ضمانت  آن تضمين   و براي  بيان  و دقيق جزئي
   به  قرائن  براساس  ويا ضابطين  قضايي  مقامات  كه ست اجا  و در اين شود محسوب مي  كيفري
كنند   مي  و آمد او را سلب  رفت  آزادي ند، گاهآور  وارد مي  او اتهامي  به،شوند   مي  ظنين فردي

  .زنند  ميتش و بازداش  توقيف  به  دستياو
   تساوي  در جهت  و تالش  و متهم  تعقيب  مقامات  شرايط  ميان  توازن  منظور برقراري به
  كاناتيمند شود و ام  بهره  مذكور از حقوقي  در برابر مقامات  متهم  است ، الزم  طرفين هاي سالح
  :از  عبارتند  حقوق  اين اهم. د باش  از خود در اختيار داشته  دفاع جهت

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  1388، زمستان 4، شماره 13 دوره ــــــــــــــــــــــــــ پژوهشهاي حقوق تطبيقي -مدرس علوم انساني

 147

    آزاد بودن حق -2-1

   در اسناد مهم  حق اين.  باشد  داشته  رفت و آمد آزادي  كه  است  بشر اين  بنيادين  از حقوق يكي
   جهاني  اعالميه3   ماده  به نتوا  مي  از جمله كه  است  شده  شناخته  رسميت  نيز به المللي بين

   كنوانسيون5   و ماده فريقاييآ منشور 6  ، ماده  و سياسي  مدني  حقوق  ميثاق9   بشر، ماده حقوق
آمد   و  رفت تردد و ، آزادي  آزادي  مصاديق  از بارزترين يكي.  كرد  بشر اشاره  حقوق اروپايي

 در   متهم  شدن  زنداني  عمالً موجب  بازداشت با صدور قرار  قضايي  مقامات گاهي اما. است
 بسيار شديد  ي اقدام،  بازداشت. شوند   مي  از آن در قسمتي  ويا  مقدماتي  تحقيقات  مدت تمام
،   صالح  دادگاه   كيفر توسط  از تعيين  زيرا قبل؛ ستا   برائت  با فرض  مخالفو   فردي  آزادي عليه
   بر اجراي  آثار سوئي  قرار بازداشت، ديگر  از سوي. است مجازات   تحمل  عمالً در حال متهم

 را در   مدتي  كه  شخصي  برائت يأ صدور ر  به تر رغبت  كم  قضات كه اي گونه  بهدارد،   عدالت
 دارند   مجازاتي  انتخاب  به ، تمايل  بازپرس  تكذيب  عدم دهند و براي  مي  نشان  گذرانده بازداشت

،   آن  بودن  طوالني  و در صورتباشد  ، مساوي  موقت  بازداشت  با طول  آن  مدت  الاقل كه
   اين].839، ص3 [كنند  نمي  استفاده  حبس هاي  و جايگزين  مجازات  اجراي  از تعليق سادگي به

 در   طوالني  مدت  كه  شخصي گناهي  بي  اعالم  در صورت شود كه  شديدتر مي  هنگامي وضعيت
  . باشند  شخصي  چنين  به  خسارت  پرداخت  به  مكلف  عمومي ، قواي  بوده شتبازدا

 از   با الهام  مترقي  كشورهاي  اغلب  متخذ از سوي  جنايي  سياست  اكنون  هم، ديگر از سوي
   مجازات هاي تر از جايگزين  بيش  هرچه  ناظر بر استفاده، جديد  اجتماعي  دفاع  مكتب مواضع

   از نهادهاي  استفاده ويژه    و به المنفعه   عام ، كارهاي  روزانه نقدي ، جزاي  نقدي انند جزاي م ،زندان
   زندان  نامطلوب  از شرايط  منظور اجتناب  ابزارها، به  اين  به توسل .  است  ويا مراقبتي  ساده تعليق

  ].103-96، ص4 [شود  مي  مستمراً توصيه  آن زايي و جرم
   را در بازداشت  مقدماتي  تحقيقات  دوران كه  كساني  مجازات  تعليق  كه  است ارآشك  اكنون

   و فاقد آثار مطلوب  تعليق علت مغاير با  ، دادگاه  از سوي  تعليق  اعطاي  فرض اند، به برده  سر به
 از افراد  ي نزد بسيار  از بازداشت  ترس همچنين.   است  و نوجوانان  درمورد جوانان ويژه   به آن

  عمل   به  ممانعت آنان»   ثانوي انحراف« و  تواند از تكرار جرم  مي  كه  است  مهمي  عوامل از جمله
 موارد  تواند در برخي   مي  كه  موقت  بازداشت  در طول  شدن  بر اثر زنداني  ترس  اين آورد؛ لكن

 از   در بسياري سفانهأ مت كه ( ر توقيفگاه د  متهم  بلكه،ريزد  تنها فرو مي   باشد نه بسيار طوالني
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  ، با ساير زندانيان بر اثر مؤانست) كند    نمي  تبعيت  محكومان زندان  با  متفاوت كشورها از نظامي
  ].141، ص5 [دهد مي   از دست نيز خود را پذيري  اصالح  و خاصيت  شخصيتي  مثبت هاي ويژگي

   اطالعات  آزاد به او را از دسترسيداشته،   يئنيز آثار سو   متهم  دفاع حق  بر  موقت بازداشت
   دفاعي  تدارك  او اجازه كند و به  مي  محروم  دادگستري  وكيل  از مشاوره استفادهو ،  حقوقي
 بر   مخربي  آثار رواني ، بازداشت  ايام  در طول  اجتماعي  از محيط دوري .دهد  نمي منطقي  و معقول

   بازداشت  و رواني  آثار اجتماعي كه تر اين  مهم و از همه  خواهد گذاشت شده    بازداشت شخص
  .گيرد  در بر مي  او را هم  و خانواده  اطرافيان و نيست   متهم  صرفاً محدود به،موقت
 هر   محدودكردن رايج،   گرايش  دارد امروزه  موقت  بازداشت  كه  بسياري  مضرات  به توجه با

 امر در   اين  براي  و شكلي  ماهوي  و شرايطي  است  موقت موارد صدور قرار بازداشتتر   بيش چه
 13   شماره  در توصيه  زمينه  دراين].45ص ،6 [ برسد  حداقل  به  صدور آن شود كه  مي نظر گرفته

  رهنمودهاي«   به  كه  نوجوانان  از بزهكاري  پيشگيري  متحد براي  ملل  سازمان رهنمودهاي
  و براي»   چاره آخرين«  عنوان  بايد به  از محاكمه  قبل  بازداشت  كه  شدهگفتهمعروفند »  رياض

   نيز از بازداشت المللي  بين در سطح  . قرار گيرد مورد استفاده»   ممكن  زماني  دوره ترين كوتاه«
   چنانچه ، حال  عين در].135، ص5 [شود ياد مي»   ضروري گاه«   ولي،»بد « اقدامي عنوان  به موقت
 ، شود  تضمين  نحو كامل بهبايد  او  صادر شد، حقوقموقت    قرار بازداشت  فردي براي

 وارد  اي  او لطمه  ساير حقوق  شود و به  وآمد محروم  رفت  صرفاً از آزادي  متهم  كه اي گونه  به
   شود و سيستم الغا   اجباري ت موق  موارد صدور قرار بازداشت  امر اقتضا دارد كه اين .دگردن

 شود،   استفاده  موقت  قرار بازداشت هاي  از جايگزين د كهكن   حركت  سمتي  به  كيفري عدالت
 كار   در سرلوحه  اصل عنوان    به »جايگزين  قضايي كنترل«   از قرارهاي  استفاده  كه اي گونه به

و براي مدتي معقول   حل   راه  آخرين عنوان  به صرفاً  قرار گيرد و قرار بازداشت  قضايي دستگاه
  از فرار يا  جلوگيري، بسيار شديد است  ارتكابي  عمل كه مورد استفاده قرار گيرد ييدر جا
 آثار   امحاي  منجر به  متهم  آزاد گذاردن،شود   مي  محقق  صرفاً با بازداشت  متهم  شدن پنهان
،  مينيأ ت  اقدام  يك عنوان  به  متهم   ويا بازداشتشود   مي  با شهود و مطلعين  و تباني جرم

  .است او   از تكرار جرم  يا ممانعت  متهم  حيات گر حفظ  توجيه
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   موقت  قرار بازداشت  توجيه  ضرورت-2-1-1

   قرار بازداشت  توجيه  به  مكلفبايد   موقت اصدار قرار بازداشت براي   ذيصالح  قضايي مقام
   به  متهم  اعتراض  تا در صورتكند صدور قرار را ذكر  داليلاشد و در قرار خود  ب هشدصادر

  . قرار گيرد  باالتر مورد ارزيابي در مرحلهمذكور   ، داليل  از آن  قرار و تجديدنظرخواهي اين

  

    بازداشت  نبودن  خودسرانه-2-1-2

 و   دادگستري  باشد و ضابطين يي قضا مقام صرفاً در اختيار بايد    موقت صدور قرار بازداشت
نيستند واال چنين بازداشتي  برخوردار   اختياري  از چنين  كيفري  عدالت  دستگاه  اداري مقامات

   مقام  و مجازات  قرار بازداشت  بطالن  به بايد  قانوني  تشريفات  رعايت  عدم.استخودسرانه 
 از   اشخاص  محروميت  قرار به  شد، اين  بيان قبالً  كه گونه  زيرا همان؛كننده منجر شود  صادر

  تصميم  و با  رسيدگي  يك  شديد متعاقب  مجازات  اين االصول   علي شود كه  منجر مي  آزادي حق
  .شود  مي  انجام  قضايي  مقام يك

  هك   آن  دليل  به  موقت  صدور قرار بازداشت  است  كشور ممكن  يك  داخلي  مقررات  براساس گاه
  المللي   بين  استانداردهاي اساس  نشود، در حالي كه بر  تلقي است، خودسرانه  تجويز شده در قانون

 منظور   به  قانوني  چنانچه ، نمونه عنوان به . شود  تلقي  خودسرانه،  بازداشت  همين  است ممكن
  جا بازداشت  و در آن  شده  وضع  بيان  آزادي  نظير حق ،المللي  بين  بنيادين  استانداردهاي نقض
 .]A بخش ،7 [ است  خودسرانه  بازداشت  باشد، اين  تجويز شده موقت

  ميثـاق ) 1 (9   در مـاده    منـدرج »  خودسـرانه «   اصـطالح    كـه   اسـت    داده   بشر توضيح    حقوق  كميته
  اي گونـه    بايـد بـه   لكـه ، ب  است  غيرقانوني يها   بازداشت تنها شامل    نه   و سياسي    مدني   حقوق  المللي  بين

 .] Aبخش ،7[  را نيز در برگيرد  عدالت  و برخالف  نامتناسب هاي تر تفسير شود تا بازداشت وسيع

  
   مقام صالح -2-1-3

   احكام  به  شبيه، آثار شود و از لحاظ  مي  شخص  آزادي  سلب  منجر به ، قرار بازداشت كه جا از آن
   است اين  بر سر  سخن حال.  باشد  قضايي  مقام  بايد يك كننده آن   صادر  قطعاً مقام  است قضايي

  ؟ ديگر  يا مقامي  پرونده ، قاضي ، بازپرس  دادستان: بايد باشد  كسي  چه  قضايي  مقام  اين كه
 1808 كد   موجب به. اند  كرده تجربه  را  مختلفي هاي   كشورها راه  قوانين  زمينه در اين
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  اي  اندازه  به  اشخاص  و آزادي  بازداشت در زمينه)  بازپرس (  تحقيق  قاضي ارات اختي ،ناپلئون
 ،5 [كرد   مي  تلقي  شهروند فرانسوي  از خود مقتدرترين  را پس  تحقيق ، قاضي  ناپلئون بود كه

  ين در ا  اختيار بازپرس ، بشري  و حقوق نههاخوا  ثير افكار آزاديأ ت ، تحت  رفته  رفته.]139ص
 قرار  صدور ، مرحله  كيفري  دادرسي  آيين  قانون  بعدي  اصالحات  موجب  به . محدودتر شد زمينه

   بازداشتهنگام   شد  مكلف  و بازپرس  خود گرفت  به  ترافعي  و بوي  رنگ  موقت بازداشت
دارد و نيز  را   يا انتصابي  مشاور انتخابي  از يك  استفاده  حق  دهد كه  او اطالع ، بهشخص
   اتخاذ شود كه اي  بايد در جلسه  موقت  بر بازداشت  تصميم. او بدهد  به  دفاع  تهيه  براي مهلتي
  د و دادستانكن  ئه خود را ارا  باشد و داليل  حضور داشته  متهم  يا تسخيري  انتخابي  وكيل ،در آن

  ].845، ص3 [دساز   خود را مطرح هاي  نيز درخواست
 و با   نيز فراتر رفت  مرحله  از اين  فرانسه  كيفري  دادرسي  آيين  قانون بعدي  اصالحات

   سوي تر به  بيش  هر چه  كيفري  از دادرسي  مرحله اين»  ها و بازداشت  آزادي قاضي«ايجاد 
 از   پس  بازپرس  اكنون  هم اي كه گونه  ، به  برداشت  گام  اتهامي  از سيستم  و اقتباس  شدن ترافعي

  قاضي «  خود را به  بداند درخواست  او را الزم  بازداشت ، چنانچه  متهم  و عليه  له  داليل آوري جمع
 و   با حضور متهم اي  جلسه، امر  اين  نيز متعاقب  مقام د و اينكن   مي تقديم»  ها و بازداشت آزادي
 ويا   در توجيه  طرفين  داليل از استماع   و پسدهد   مي  تشكيل  و بازپرس  او، دادستان  مدافع وكيل

 را   قضايي  كنترل  صدور قرارهاي  صرفاً حق د و بازپرسكن  مي ، اتخاذ تصميم رد قرار بازداشت
 ].138ص ،8 [خواهد داشت

   آيين  قانون33   ماده  براساسهاي اخير و قبل از احياي دادسرا،  سال در   ايران در حقوق
   دادگاه  قاضي  توسط  موقت ، قرار بازداشت  در امور كيفري  و انقالب  عمومي هاي  دادگاه دادرسي

  ، ماده  اين  تبصره  موجب به. ديرس   مي  وي معاون  يا  محل  قضايي  حوزه يسئييد رأ ت صادر و به
 كرد  مي صادر  قرار بازداشتبود نيز   اول  شعبه  اصوالً رئيس  كه  قضايي  حوزه يسئ ر چنانچه

   و معاون  رئيس فاقد  قضايي  حوزه و شد   صادر مي  شعبه  قاضي  توسط قرار بازداشتاگر ويا 
  كه د تا در صورتيگردي  مي ديدنظر ارسالج ت  دادگاه  به  پرونده ، متهم  اعتراض  در صورت،دوب

   و پرونده نقض را   موقت  دهد قرار بازداشت  را وارد تشخيص  متهم  تجديدنظر اعتراض دادگاه
  . گردد كننده قرار اعاده   صادر  دادگاه  ديگر به  مناسب مينأ منظور اخذ ت به

 در ستتوان  نيز مي  تحقيق  قاضي ، قانون  همين34   ماده  براساس،  فوق  بر مقامات عالوه
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  ت مد  بايد ظرف  صورت  در اين د كهكن را صادر   متهم ، قرار بازداشت  تحقيقات  مراحل تمام
   موافقت  در صورت د كهكر   مي  ارسال  دادگاه  اظهار نظر نزد قاضي  را براي  پرونده ساعت24

  .شد   مي اقدام 33   برابر ماه  متهم اعتراض  و  موقت  با قرار بازداشت دادگاه
 و » تحقيق«، » تعقيب«   گانه  سه  مراحل  ادغام  دليل  به  ايران  حقوقي نظام  اين مقطع، دردر

   عمومي هاي   دادگاه  تشكيل  قانون  موجب  به ، و رسيدگي  تحقيق  مقام شدن يكي و»  رسيدگي«
 از شت، دا  را نيز برعهده  تحقيق  وظيفه  كه  قضايي  مقام  از جانب طرفي  بي  رعايت ، امكان وانقالب

   به  متهم شخص  و روندهمورد پ  در  تحقيقات  حين  كه  دادگاه  قاضي  زيرا برايبود؛  رفته بين
   دستاوردهاي  به طرفي  با بي  وجود ندارد كه  امكان عمالً اين ،  است  رسيده  خاصي گيري  نتيجه
  . كند  خود نگاه تحقيق

هاي    دادسرا و دادگاه به موجب قانون اصالح قانون تشكيل دادگاه  سيستم  با احياي  كه اكنون
   رسيدگي و ، تحقيق  تعقيب  مراحل  از اختالط  كه است برآن بوده  ، سعي )1381(عمومي و انقالب 

   شود كه  طراحي اي گونه   به  سيستم  بود كه  نيز مناسب  موقت  شود، در مورد بازداشت جلوگيري
   به اي ، درجلسه  بازپرس  توسط  شده  انجام  مقدماتي  تحقيقات  بتواند در پايان طرف  بي  قاضي يك

  1.دكن   اعالم  موقت  بازداشت  لزوم  يا عدم  بر لزوم  خود را مبني  تصميم ،افعي تر صورت
   قرار بازداشت  جانشين  قرارهاي  و توسعه  قانونگذار با بسط  كه  است  ديگر الزم از سوي

   به تزامالو ،  ، كفالت  نظير قرار وثيقه  از آن هايي    نمونه  اينك كه)   قضايي  كنترل قرارهاي ( موقت
 موارد  محدودكردن  با  حال و در عين،  ما وجود دارد  در قانون  قضايي  از حوزه  خروج عدم

  2.دكن   منع بازداشت  از قرار رويه   بي  را از استفاده ، قضات صدور قرار بازداشت
  

   شده    بازداشت  اشخاص حقوق -2-2

   مقدماتي  تحقيقات مرحله  در  استثنايي صورته  بالذكر و   فوق هاي    توصيه رغم  علي  فردي هرگاه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ريبـاً قهم اكنون اختبارات بازپرس و دادستان در صدور و اجراي قرار بازداشت موقت و نحوه نظارت قضات دادگـاه بـر آن ت                      . 1

نحـوه صـدور قـرار      . هـاي عمـومي، الزم االجـرا بـود          مشابه با وضعيتي است كه در قانون آيين دادرسي كيفـري قبـل از دادگـاه               

 .است  آمده) 28/7/1381اصالحي (هاي عمومي و انقالب   قانون تشكيل دادگاه3بازداشت و اعتراض به آن در ماده 

كه تالش بر آن بوده اسـت كـه مـوارد صـدور قـرار بازداشـت موقـت را                      آنرغم    در اليحه جديد آيين دادرسي كيفري نيز علي       . 2

البته دادستان نيز بايد در مورد قـرار مـذكور موافقـت            . محدود سازند، همچنان بازپرس مرجع صدور قرار بازداشت موقت است         

د نسبت به قـرار مـذكور بـه دادگـاه           توان    متهم نيز ظرف ده روز مي     . خود را اعالم كند واال حل اختالف بر عهده دادگاه خواهد بود           

 ).  به بعد اليحه آيين دادرسي كيفري149/123مواد: ك.ر(صالح اعتراض كند 
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  تردد او  آزادي  سلب  همانكند  تواند اعمال   او مي  عليه  جامعه  كه  شد، تنها محدوديتي بازداشت
 برود ويا   فرد از بين  اين  انساني  ساير حقوق  باشد كه اي گونه   نبايد به  موقت  و بازداشت ستا

   و تحقيق  تعقيب  مقامات ، وظيفه  مرحله  در اين تعل   همين به.  وارد آيد و لطمه ا  دفاعي  حقوق به
   نشوند و ثانياً موظف  در بازداشت  متهمين  حقوق  اجراي  اوالً مانع  باشد كه اي گونه  بهبايد 

 قرار   به  حقوق  اين ترين مهم.  كنند  و تفهيم ها اعالم  آن  را به  اشخاص  اين  حقوق باشند كه
  :زيرند

  

  ها  آن  به رساني   اطالع  از حيث  در بازداشت  اشخاص  حقوق-2-2-1

 خود در   از حقوق همچنين.  شود  خود مطلع  بازداشت  بايد فوراً ازداليل شده   بازداشت شخص
خواهد    حقوقي  از مشاوره  استفاده  حق  شامل  از جمله  حقوق اين . گردد  نيز آگاه  بازداشت حين
   از اين رساني   اطالع اين.  شوند  خود آگاه  عليه  وارد  بايد فوراً از اتهامات  همچنين متهمين. بود

 او  به  كند ويا ا دعو  خود طرح  در مورد منشأ بازداشت دهد كه   مي  امكان  متهم  به  كه بابت
  .آيد  مي  حساب  به ن و بنيادي  كند، اساسي تهيه  راسبش متنا دهد دفاعيات  مي اجازه
  

   خود  و اتهامات  از دليل بازداشت  فوري  در اطالع  متهم حق -2-2-1-1

 و داليل بازداشت   وارد سريعاً از اتهامات    كه  است  اين  در بازداشت نا متهم  ديگر از حقوق يكي
   يا بازداشت  توقيف يل دال  به  راجع  متهم  به  فوري  دادن  اثر اطالع ترين مهم .دن شو  مطلعخود
.  كند  خود مناقشه  بازداشت نبودن  يا  بودن دهد تا در مورد قانوني  مي  او امكان  به  كه  است اين
   و جزئي شود دقيق   مي  ارائه  متهم  به  بازداشت  درمورد داليل  كه  بايد اطالعاتي  علت  همين به

  . خود را بداند  بازداشت  يا واقعي  قانوني مباني از   مشخصي  توصيف  كه اي گونه   به؛باشند
  است  شده  حد اعالم  صرفاً در اين  بازداشت  در زمان  متهم  به كه  بشر در جايي  حقوق كميته

   چندين و در طول  دهگردي   بازداشت  عمدي قتل  مورد  يك  به  مربوط تحقيقات  با  او در ارتباط كه
را    جنايتي  به  مربوط  وقايع كه اي گونه   به ، نداشته  خود اطالعي  بازداشت  داليل  ازجزئيات، هفته

   اطالعي  نيز هيچ  جرم  قرباني  بودند و او از هويت  نداده  او اطالع  به  شده  بازداشت خاطرشه  ب كه
 ،9[ است  كرده  اعالم  و سياسي  مدني  حقوقي المللي   بين  ميثاق9   ماده2 بند  ، نقض نداشته

  .]5 پاراگراف
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   كنوانسيون5) 2 ( ماده:   كه است  كرده  بشر مطرح  حقوق  اروپايي دادگاه  را  بحث  همين مشابه
   كند و نه  درك  كه  ساده  با زباني شده    بازداشت  شخص  بايد براي  كه  استا معن  اين  به اروپايي

اي  گونه  به،  شود هد دا  او شرح  بازداشت  علت  و واقعي  حقوقي  اساسي ، نكات  و پيچيده  تكنيكي زبان
 ،10[ )تجديدنظر بخواهد(  كند ا دعو  طرح  آن عليه ،  يافت  خود را نامناسب  اگر او بازداشت كه

   .]41-40 پاراگراف
 بايد فوراً از  شده    بازداشت  شخص ، بشر  حقوق  اروپايي  كنوانسيون5   ماده2بند به موجب 

 ؛شود  تفسير مي  مضيق  نحوي معموالً به» فوراً«  اصطالح . گردد  خود آگاه  بازداشت لدالي
خير أ ت ستا  بشر نيز گفته  حقوق  اروپايي دادگاه. است   اغماض  قابل  جزئي  تأخيرهاي هرچند كه

 خود  شت بازدا  فرد از داليل  آن در  كه- را   بازجويي  و زمان  بازداشت  زمان  بين چند ساعتي
  دانست  كنوانسيون5   مقرر در ماده  زمان  مهلت  در اعمال  كوتاهي توان    نمي-شود   مي آگاه

  .]41-40 پاراگراف ،10[
 ذكـر     شـرح    ايـن    بـه    اساسـي    قـانون    و دوم    سـي    در اصـل     حـق    ايـن   ، ايران   حقوقي  در نظام 

   ابالغ   متهم   كتباً به    بالفاصله  ذكر داليل   با  بايد   اتهام  ، موضوع    بازداشت  در صورت  ...«:  است  شده
   صـالحه    مراجـع    بـه    مقـدماتي    پرونـده    و چهار ساعت     بيست   مدت   شود و حداكثر ظرف     و تفهيم 
  .» گردد  فراهم  وقت  در اسرع  محاكمه  و مقدمات  ارسال قضايي

 نيـز مقـرر      مـور كيفـري    در ا   انقـالب   و   عمـومي   هـاي   دادگـاه    دادرسـي    آيين   قانون 24  ماده
 باشد،    ضروري   تحقيقات   تكميل   براي   متهم   بازداشت ، مشهود   در جرائم   چنانچه... «  است  داشته

  جـا مالحظـه     در ايـن  . »... شـود    ابـالغ    متهم   و كتباً به    ، بالفاصله    بايد با ذكر داليل     اتهام  موضوع
  و بـا    ، فـوري     كتبـي   صـورت ه   ب   اتهام  وضوع صرفاً م    كه  است  دهكر  بيني   پيش   مقنن  گردد كه   مي

  . شود  ابالغ  متهم  به ذكر داليل
 از  در حالي كه،  آمده  متهم  به  اتهام  تفهيم عنوان  به  مضامين  نيز همين  قانون  اين129  در ماده

 منظور  لذا به . است  نيامده  ميان  به  ذكري  متهم  به،  بازداشت تحت نظر قرار گرفتن يا  داليل اعالم
   تجديدنظر خود در مورد قرار بازداشت  او بهتر بتواند از حق  كه  هدف  و با اين  متهم  حقوق رعايت

  كما؛ كنند  او اعالم  را به  متهم  بازداشت  داليل  كهكرد   را مكلف  قضايي بايد مقاماتكند   استفاده
  معنا  مؤيد اين  اصداري  بازداشت  قرارهاي ن بود  در موجه  قانون  همين37   دستور ماده كه اين

  از سوي . شود  ابالغ  متهم  به  از آن اي   قرار در خود قرار ذكر شود و نسخه  بايد توجيه  كه ستا
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   امكان  هستند كه  مبهم كلماتي»  بالفاصله«  ويا»   وقت اسرع در«   چون ديگر نيز اصطالحاتي
  1.دساز  مشخصرا    دقيق  بايد زماني  لذا مقنن.ردها وجود دا  از آن استفادهءسو

  

    از حقوقش شده    بازداشت  شخص  ساختن  آگاه  ضرورت-2-2-1-2

   قاعده  نيز از اين نامتهم .  است  حق  از وجود آن  داشتن  اطالع ، هر حق  اعمال اصوالً شرط
   كنترل  از قرارهاي  يكي  موجب اما به ، شود  جرمي  ارتكاب  به  متهم  فردي هرگاه.  نيستند امستثن

  مشاور حقوقي  يا  وكيل  به مراجعه تواند با   باشد، خود مي  پيدا كرده  رهايي  از بازداشت قضايي
   اما فرد در بازداشت؛ شود  آگاه  رسيدگي مرحله  ويا  مقدماتي  تحقيقات  در مرحلهشاز حقوق

   مرتبط متهم  با  بازداشت  هنگام  كه لذا بايد مقاماتيو   برخوردار نيست  امكاني عمالً از چنين
  . ندساز   آگاه  خويش  قانوني هستند، او را از حقوق

  

    وكيل  انتخاب  حق  اعالم-2-2-1-3

  يا  وكيل  انتخاب حق ،  است  آن  نيازمند دانستن  در بازداشت  شخص  كه  حقوقي ترين  از مهم يكي
 با  دهد كه   مي  فرد امكان ، به  حق  اين اعالم.   است  مقدماتي  تحقيقات  در مرحله مشاور حقوقي

   اتهامات  رفع  ببيند و در جهت  تدارك  متناسب  دفاعي ، مشاور حقوقي  يك  از اطالعات استفاده
ها بايد تضمين كنند   است كه دولت  از اصول بنيادين نقش وكال آمده5 در اصل .دكن   تالش وارد
اند از حق  ت ذيصالح، افراد را در زمان توقيف يا زماني كه متهم به جرمي شدهمقاما

  ].52، ص6 [برخورداري از مساعدت وكيل آگاه كنند
  

    سكوت  حق اعالم -2-2-1-4

  متهم .  است  سكوت ، حق  است  ضروري بازداشت شده فرد   به  آن  دادن  اطالع  كه  ديگري حق
) دادستان (  عمومي يا دعو  تعقيب  مقام  بلكه، ندارد  قضايي  مقامات  به  حقايق  در اعالم اي  وظيفه هيچ

تواند از   نميد وكن  آوري   جمعآنان   عليه  كافي  ادله، افراد  به  ايراد اتهام  در صورت  كه استملزم 
 نيز. دساز  ق حقاي  بيان  به  باشد و او را موظف  داشته انتظار همكاري)  متهم(  خود يا دعو طرف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اليحه جديد آيين دادرسي كيفري كه ذيل فصل اول آمده و درصـدد بيـان يكـي از اصـول دادرسـي منـصفانه           111-5 در ماده    .1

 121-19همچنـين در مـاده      . »شـود ...  موضوع اتهام و ادله انتسابي آگاه        تفصيل از     متهم بايد در اسرع وقت، به     «: است چنين آمده  

ضابطان بايد موضوع اتهام و ادلـه آن را بالفاصـله و             ...«: است    اين اليحه درخصوص وظايف ضابطان در مرحله تحت نظر آمده         

 .»...به طور كتبي به متهم ابالغ كنند
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   برائت  اصل شود، در راستاي  نمي  افزوده او  پرونده  به  مطلبي  هيچ  متهم سكوت  با كه جا از آن
   حق اين. دكر   او استفاده  مجرميت  و در اثبات  متهم  عليه اي  قرينه عنوان  را به نبايد سكوت

   حقي  از وجود چنين او   كردن  آگاه كه   است  متهم اساسي  و  بنيادين  از حقوق نيز يكي)  سكوت(
  .  است ضروري

 اقرار   براي  شكنجه  هرگونه  كه  اساسي  قانون38   اصل  به توجه  با  ايران  حقوقي در نظام
  ، اسالمي  مجازات  قانون578   ماده  موجب  به  از آن  و متخلف است  كرده  اعالم  را ممنوع گرفتن

   عمومي هاي  دادگاه  دادرسي  آيين  قانون129   ماده  صراحت  به توجه  خواهد شد و با مجازات
 او در   نمايد، امتناع  امتناع  پاسخ  از دادن  متهم چنانچه ...« بر  مبني  در امور كيفري و انقالب

ييد قانونگذار ما قرار أ مورد ت  سكوت  حق  كه  نيست ترديد» ... قيد خواهد شد صورتمجلس
   تفاوت،  حق  اين  در اعالم  قضايي مقامات  يا  پليس  و تكليف  متهم  سكوت  حق اما بين.  است گرفته

   به  سكوت  حق  بر اعالم  مذكور مبني  بر مقامات  تكليفي گونه   هيچ  ايران وجود دارد و در قوانين
 در   متهم  به  حق اين   اعالم  الزام  شد امروزه  بيان طور كه  درحالي كه همان؛ وجود ندارد متهم

   . است  شده  شناخته  رسميت  دنيا به  اكثر كشورهاي  دادرسي قوانين
اين    اعالم،  كيفري  دادرسي  آيين  اصالح  بعدي  نيز در گام  قانونگذار ايراني  كه ست الذا الزم

  . قرار دهد  قضايي  و مقاماتضابطان   وظايف  را در زمره نا متهم بهحقوق
  گونه  نيز هيچ  وكيل  داشتن  نظير حق ، متهم  ساير حقوق  در مورد اعالم  ايران نيندر قوا

  صورته  نيز ب  حقوق  اين  در اعالم تكليف . قرار ندارد  قضايي  و مقامات  ضابطين  برعهده تكليفي
  1 . است  الزم تصريحي

  

  كند   مي  او درك  كه  زباني  به  متهم  ساختن آگاه -2-2-2

   متهم  شود كه  اعالم  زباني  مذكور به  اطالعات  كه  است  اين  از حقوقش  متهم  كردن  آگاه زمهال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: است     اين اليحه چنين آمده    111-6در ماده   . به رسميت شناختن اين حق است       ظاهرا اليحه جديد آيين دادرسي كيفري درصدد        . 1

ديده و شاهد بايد از حقوق خود در فرايند دادرسي آگاه شوند و سازوكارهاي رعايـت و تـضمين ايـن حقـوق فـراهم                           متهم، بزه «

قات مقدماتي، يـك نفـر وكيـل دادگـستري          تواند در مرحله تحقي       متهم مي «:  اين اليحه آمده است    123-101همچنين در ماده    . »شود

بـه موجـب تبـصره نيـز        . »اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابالغ و تفهيم شود              . همراه خود داشته باشد   

 ايـن اليحـه دامنـه       121-21همچنين به موجـب مـاده       . شود    سلب اين حق يا عدم تفهيم اين حق به متهم موجب بطالن تحقيقات مي             

  .است  مال اين حق تا مرحله تحقيقات ابتدايي ضابطان توسعه يافتهاع

  . مهمي در جهت رفع خألهاي قانوني موجود باشد تواند گام  با توجه به اين نكات، تصويب اين اليحه از اين حيث مي
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   به  باشد كه هايي  باشد ويا از اقليت  خارجي  متهم لذا چنانچه . باشد  راداشته  آن  درك توان
  . شود  انتخاب  او مترجم بايد براي  ندارد،  آشنايي  و ملي  رسمي زبان
     اتهامات يا و محتو  از ماهيت  متهم  كه  است  اين  عادالنه  دادرسي  از لوازم  يكي ،طوركلي هب
 او  براياين زبان  كند ويا   را درك  دادگاه  زبان  را دارد كه  آن اقتضايامر    شود و اين آگاه

  ،تعل   همين به.  ندارد  حقي  دارد ديگر چنين  آشنايي  رسمي  زبان  اگر فرد به البته.  شود ترجمه
 تركيه   كردستان  كارگران  حزب  از اعضاي  يكي  كه اي   بشر در پرونده  حقوق  اروپايي دادگاه

)P.K.K (دليل  اين  بههم ، آن بود  كرده  خودداري  اتهامات  به  از پاسخگويي،  دادرسي در جريان   
   كردي  زبان  به  اتهامات  بود كه دهكر  واست بگويد و درخ  سخن  تركي  زبان خواهد به   كه نمي

   از سوي  درخواست  اين  اجابت  عدم  كهداشت   گويد، اعالم  پاسخ  كردي بهنيز  او تا شوند  بيان
 نيز   شخصي  چنين  محكوميت،  و در نتيجهآيد  نمي  حساب  به  متهم  دفاع  حق  نقض ، ملي دادگاه
  ].11 [رود  شمار نمي ه ب  عادالنه  دادرسي  حق نقض
  

    مربوط  ويا كنسولگري  با سفارتخانه  در ارتباط  خارجي  متهم حق -2-2-3

 منظور   به باشد   خارجي،  متهم  چنانچه  كه  است  اين  در بازداشت  متهمين  ديگر از حقوق يكي
 با  بتواند  وقت  در اسرعگيرند،   خود در نظر مي  تبعه  كشورها براي  كه  دفاعي  از امكانات استفاده

  ويا مهاجر ، خارجي  شخص د و اگر اينكن برقرار   ارتباط  مربوط كنسولگري  ويا سفارتخانه
  المللي   بين هاي   با سازمان  ارتباط  او امكان  بايد به  است المللي   بين  سازمان  يك  حمايت تحت
  .]12 [)  كنسولي  درمورد روابط  وين  كنوانسيون36  ماده(  شود داده

  

    از بازداشت  خارج  با دنياي  ارتباط  در برقراري شده    فرد بازداشت  حق-2-2-4

 ه ب، برقرار كنند  خود ارتباط خانواده  فوراً با  دارند كه شوند حق   مي  بازداشت  كه اشخاصي
  از پزشك رغي (شان معالج ند و پزشككن   خود مالقات  درخواستي  با وكيل  مستقيم صورت

   سفارتخانه مورينأم باحق دارد    است  خارجي اگر متهمهمچنين  . كند معاينه ها را آن)  زندان
  يها   سازمان مورينأ با م  باشد و اگر مهاجر است  مستقيم  خود در ارتباط  متبوع كنسولگري يا

 از   خارج  با دنياي  متهم  از ارتباط نتوا  مي  كه است  داده  نشان تجربه. دكن   مالقات  ذيربطالمللي  بين
   بشر و اعمال  حقوق  از نقض  جلوگيري براي   و اساسي  بسيار مهم  تضمين عنوان  به بازداشت
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 خود   شخصي  معالج  با پزشك راحتي   بتواند به  متهم  زيرا هرگاه؛ برد ، نام  متهم  عليه خشونت
   انتقال  سهولت  علت ند، بهكن   را مالقات  بتوانند متهم  غيردولتي هاي  د ويا سازمانكن  مالقات

  .يابد  مي  كاهش  حداقل  به  جسماني  و لطمات  شكنجه ، امكان  از زندان  بيرون  به اطالعات
  :  زير متصور است  اشكال  به  از بازداشت  خارج  با دنياي  متهم ارتباط

   كردن مالقاتاز   ممنوع ممنوعيت ( ها در زندان  آن  پذيرش  و امكان  اشخاص  با كليه  ارتباط.1
  ). شخص

  . اش  خانواده  او به  بازداشت  مكان  و اعالم  شده  توقيف  شخص  خانواده  كردن  مطلع.2
  .  خانواده  با اعضاي  مستقيم  ارتباط.3
   الزم متهم   كه  با او هر زمان و ارتباط)  غيردولتي (  شخصي  معالج  از پزشك  استفاده.4

  . دهند  تشخيص  او ضروري بداند ويا خانواده
 و اگر ، خود  كشور متبوع  با نماينده  و مالقات  ارتباط  حق  است  خارجي  متهم چنانچه. 5

 را   سازمان  آن  با نماينده  مالقات  حق  است المللي   بين  سازمان  يك  حمايت تحت  يا مهاجراست
  . باشد داشته

   قانوني  وجهه  متهم  كردن مالقاتزا    كشور ما ممنوع  حقوقي  در نظام  كه  است  يادآوري  به الزم
   كردن مطلع  بر  الزامي  هيچ  از جمله،نديستالذكر نيز موجود ن   فوق  از تضمينات  اما بسياري؛ندارد

  جود ندارد ويا حق او و  بازداشت  مكان  و اعالم  متهم  از بازداشت  شده  توقيف  شخص خانواده
 دهند   تشخيص  او ضروري  يا خانواده  متهم  كه  در هر زمان  شخص  معالجپزشك از  استفاده

   خارج  با اشخاص  متهم  نظير ارتباط، ديگر  حقوق  برخي.است  قرار نگرفته  مقنن مورد تصريح
  نامه  در آيين راكنده پ صورته  نيز ب  خانواده اعضاي  با  مستقيم  ويا ارتباط از بازداشت

هاي مشروع و حفظ   ماده واحده قانون احترام به آزادي5نظير بند (  ديگر ها و متون  زندان
 لذا . وجود ندارد  حقوق  اين  اعمال براي   دقيقي  ابزار كنترلي  كه است  آمده)حقوق شهروندي

  . ذكر شوند تصريحاً در قوانيناين موارد    كه ست االزم
  

    بازداشت مدتلزوم معقول بودن  -2-2-5

 5   ماده3 در بند   از جمله  كه المللي   مذكور در اسناد بين،  متهم  حقوق  ديگر از تضمينات يكي
   و سياسي  مدني  حقوق المللي   بين  ميثاق9   ماده3 بشر و در بند   حقوق  اروپايي كنوانسيون
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  چه در مرحله تحقيقات مقدماتي و و  دادرسيه چه در مرحل»  معقول مهلت«  ، رعايت است آمده
   پايان  تحقيقات كه   اين تواند با استناد به  نمي  تحقيق ، مقام  ترتيب بدين.   است  اشخاص بازداشت
 خود   تحقيقات  نگهدارد و به  فرد را در بازداشت  دانست  الزم  كه  تا هر زمان، است نپذيرفته

  . دهد ادامه
   مهلت  و اين  است رود، امر مشكلي  شمار مي  به  معقول ، مهلت  مهلتي  چه كه  اين   ضابطه تعيين

   مهلت  اين توانند در تعيين  مي  كه  از عناصري بعضي.  كند  ديگر فرق  تا قضيه اي تواند از قضيه مي
   و ميزان  ماهيتاند،  فرد وارد شده  به  كه  اتهاماتي  جديت  و ميزان شدت: مؤثر باشند عبارتند از

   اين به.   فرار متهم  آزاد شود ويا احتمال  چنانچه  متهم  خطرناكي  فرد و ميزان  احتمالي مجازات
 نيز   موجود در تحقيقات  خاص هاي  و ويژگي  و پيچيدگي  قضايي  مقامات  جديت  بايد ميزان عوامل
   و عدم  قضايي  او با مقامات ري همكا ، نظير عدم  متهم  رفتار شخص همچنين.  شود افزوده

   بازداشت  شدن  طوالني  و تبعاً به  تحقيقات  شدن  طوالني تواند به  مي  دادرسي حضور در جلسه
 نظر كميسيون اروپايي حقوق بشر از . بيايد حسابه  ب  معقول  مهلت  هم  حال  كند و در عين كمك

مفهومي مبهم است كه فقط با لحاظ » معقولمهلت «است كه  خالل تصميمات متعدد بر اين بوده
كميسيون، عوامل هفتگانه ذيل را براي . اوضاع و احوال هر مورد خاص بايد بررسي شود

مدت «، »طول مدت بازداشت«: است بررسي معقول بودن مدت بازداشت مدنظر قرار داده
رفتار «، » متهمآثار مادي و معنوي بازداشت نسبت به«، »بازداشت در ارتباط با نوع جرائم

رفتار « و » شيوه اقدام به تحقيقات مقدماتي«، »هاي ناظر به تحقيقات مقدماتي  پيچيدگي«، »متهم
  ].316، ص13 [»قضايي در ارتباط با بررسي تقاضاي فك قرار بازداشت

 را  ، ضوابطي  شده  مطرح  زمينه  در اين  كه  متعددي  بشر در دعاوي  حقوق  اروپايي ديوان
   بررسي  هنگام  اوالً   كه اي گونه  به؛ است  قرار داده  مورد استفاده  معقول  مهلت  تعيين براي

 و   بازداشت  ادامه در توجيه)  عنهم  كيتمش( كشورها   از سوي  شده  ارائه  ادله  افراد، به شكايات
   كشور در قضيه  آن  داخلي  حقوق  آيا از لحاظ كند كه  مي  و بررسي  توجه  آن  شدن طوالني

 . كند يا خير  را توجيه  بازداشت  شدن  طوالني  كه است  وجود داشته  عمومي  منفعتي شده،  مطرح
كند   مي  بررسي  باز ديوان است  وجود داشته  ضرورتي  چنين  داخلي  حقوق  از لحاظ  چنانچهًثانيا

  وجود  بازداشت  زمان  كردن  و كوتاه  از تأخير در محاكمه  خودداري  آيا عمالً امكان كه
،   تعداد متهمين  از جمله ، قضيه  مختلف  جوانب  با سنجش و]41ص ،14 [ يا خير است داشته
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    دكن  مي  اعالم  يا غيرموجهجه را مو  تحقيقات  شدن طوالني...  و  پرونده ، حجم شركا، معاونين
  ].87، ص6[

 قانونگذار قرار نگرفته و  تصريحاً مورد حكم»  ل معقو مهلت«   مفهوم،  ايران  حقوقي در نظام
   و انقالب  عمومي هاي  دادگاه  دادرسي  آيين  اما در قانون؛ است  نشده  اشاره  آن  به  متني در هيچ

  ست ا آن دهنده   نشان  وجود دارد كه  قانوني  دو الزام  در مورد قرار بازداشت در امور كيفري
  . است  داشته  بازداشت  مدت  كردن در محدود  سعي  مقنن كه

 در   است  مكلف قاضي... « : است  آمده  شرح  اين  به  قانون37   در ماده  الزامات  از اين يكي
   قرار بازداشت، و مستندات  با ذكر داليل  ضرورت  در صورت  ماه  يك  از مهلت  موارد پس كليه

  .» را آزاد نمايد  متهم ، مناسب أمين با قرار ت صورت اين  را تجديد و در غير موقت
هاي عمومي    قانون اصالح قانون تشكيل دادگاه3ماده » ط«الزم به ذكر است بر اساس بند 

هرگاه در جرائم موضوع صالحيت دادگاه كيفري استان، تا چهار ماه و «: 1381و انقالب مصوب
بازداشت به سر برد و پرونده در ساير جرائم، تا دو ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در 

 به فك يا كننده قرار مكلف  اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد مرجع صادر
كه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاي قرار  باشد، مگر آن  تخفيف قرار تأمين متهم مي

هات مزبور، قرار ابقا تأمين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و ج
به هر حال، مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي . شود  مي

  .»آن جرم تجاوز نمايد
 نبايد از   بازداشت مدت«  كه   بر اين  مبني ،است  آمده  قانون  همين35   در ماده  ديگر الزام

 عين همين الزام نيز به شرح .» تجاوز نمايد  ارتكابي  جرم  مقرر قانوني  مجازات  مدت حداقل
  .است هاي عمومي و انقالب آمده  فوق در قانون تشكيل دادگاه

  تواند با ارائه  مي  همواره  قاضي طرف  زيرا از يك؛ مقصود نيستند  به  وافي  الزامات اما اين
   بخصوص  از جرائم  بسياري در ديگر د و از طرفكن خود را تمديد   قرار بازداشت ،توجيهاتي

  ، سرقت  محاربه، عمد  قتل  مثل،شود  صادر مي ها قرار بازداشت  اصوالً در آن كه  مهم جرائم
  . و حداكثر ندارد  حداقل،  تعبيري  و به  و نامتغير است  ثابت  مجازات،... حد و مستوجب

   بازداشت  مهلت  بودن  ما نيز معقول  حقوقي  در نظام ست االذكر الزم    فوق  مسائل  به با توجه
   و قابل  غيرقانوني  را بازداشت  معقول  از مهلت  خارج يها   قرار گيرد و بازداشت مدنظر مقنن
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 را محدود   مقدماتي يقات تحق  طول ، مقنن كه  مگر آن،گردد  امر ميسر نمي اين. دكن   اعالم مجازات
   پايان  خود را به  تحقيقات،  مشخص  زماني  مدت  در پايان  كند كه  را مكلف  تحقيق و مقام
   در پرونده د كهكن   اعالم  با استدالل  تحقيق  مقام كه در صورتيبايد  مذكور تنها   مهلت.برساند

   مدت هم براي   آن،بار  يك  دارد صرفاً براي تري  بيش  وقت  نياز به  تحقيقات  انجام مذكور براي
   در جنايات  مقدماتي  تحقيقات  طول  پيشنهاد داد كه  چنين توان  مي از جمله.  تمديد شود محدود

   كم  خواهد بود و در جرائم  ماه18حداكثر ...  و االرض   و افساد في  عمد، محاربه نظير قتل
   مهلت  بداند، اين  را ناكافي  مهلت  اين  با استدالل  تحقيق  مقام  و چنانچه  ماه9تر حداكثر  اهميت

  . تمديد خواهد شد  ماه6   مدت  به هم  بار آن  صرفاً يك
،   قانوني  از لحاظ  را كه  مهلتي  باشد كه  وجود داشته  تحقيق  مقام  براي  تكليف  بايد اين همچنين

   حق  مدت  اين  در پايان  برساند و متهم  متهم  اطالع  برسد به  پايان  بايد به  در آن  مقدماتي تحقيقات
  1.درخواست كند را   مقدماتي  تحقيقات  ختم شته باشددا

  
   باشد  بايد انساني  بازداشت شرايط -2-2-6

 نيز  المللي  و در اسناد بين  شده  در نظر گرفته شدگان   بازداشت  براي  كه  ديگر از تضميناتي يكي
 بايد صرفاً   بازداشت  كه ا معن  اين  به؛ است  بازداشت  شرايط  بودن ، انساني گرديده   اشاره بدان
   نداشته او   انساني  در ساير حقوق  كند و تأثيري  و آمد محروم  تردد و رفت  را از آزادي متهم

  . هستند شدگان    بازداشت  براي  رفاهي  وسايل  حداقل  تهيهبه   مكلف  زندان باشد و مقامات
  :  قرار زير است  به  بازداشت  انساني  شرايط اهم

 جدا   زندانيان  نگهداري ها بايد از محل  بازداشتي  نگهداري ، محل  بازداشت  مكان  از لحاظ.1
 ديگر  ، و انديشمندان است  شده  مشخص  بر رفتار زندانيان  آثار سوء زندان  زيرا امروزه،باشد
   افراد بازداشتي  نگهداري،  وضعيت  با اين حال.  نيستند  قائل  زندان  براي ر اصالحي اث گونه  هيچ

  .  نخواهد داشت  در پي  از زندان  ناشي هاي  جز بدآموزي ها اثري  در زندان
  ها انجام   زندان  زير نظر سازمان  آن  باشد و اداره  رسمي  مكان  بايد يك  بازداشت  مكان.2
   وجود دارد كه  خصوصي يها   زندان،ال   كامن  حقوقي  پيرو نظام  كشورهاي يدر برخ. شود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ادالنـه آمـده اسـت    اليحه جديد آيين دادرسي كيفري به عنوان يك اصل كلي براي تضمين اصـول دادرسـي ع            111-3در ماده   . 1

ترين مهلت ممكـن تـصميم مقتـضي          مراجع قضايي بايد با بيطرفي و استقالل كامل در مورد اتهام انتسابي به اشخاص در كوتاه               «

  . »شود، جلوگيري كنند  اتخاذ و از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختالل يا طوالني شدن فرايند دادرسي كيفري مي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  1388، زمستان 4، شماره 13 دوره ــــــــــــــــــــــــــ پژوهشهاي حقوق تطبيقي -مدرس علوم انساني

 161

 سود   منظور كسب  به  خصوصي  بخش  كه  است طبيعي.   است  خصوصي ها با بخش  آن اداره
   اداره  كه  است  الزم تعل   همين به. كند  مي ن  فراهم  زندانيان ها را براي  از حداقل تر بسياري بيش

   انتظار كسب  اشخاص  از بازداشت  باشد كه  دولتي ها با نهادهاي   بازداشتگاهويژه به ها  دانزن
  . ندارند سود مادي

 او    و اطرافيـان     باشـد تـا خـانواده        متهم   اقامت   بايد در محل     تا حد ممكن     بازداشت   مكان .3
  .ندكن   بتوانند او را مالقات راحتي  به

او   همچنين.  باشد  فراهم پوشاكو ، غذا،   رفاهي  امكانات  به د متهم آزا  دسترسي  امكان.4
. دياب  شود آگاهي  و نشر مي  پخش  گروهي هاي  در رسانه  كه  عمومي  بتواند از اطالعات راحتي به

 كند بايد   استفاده  از زندان  خارج  شخصي  معالج  قصد دارد از پزشك  كهكند   اعالم  متهم چنانچه
  . آيد  او فراهم  براي  استفاده انامك

  

  اصول و ضوابط ناظر بر حق دفاع متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي -3

گونه كه اشاره شد آيين دادرسي كيفري در صدد برابر ساختن موضع متهم و نهاد تعقيب  همان
يازات و به اين منظور حقوق، امت. عنوان دو طرف درگير در يك فرايند كيفري است به) دادسرا(

ها زمينه دفاع از متهم  شناسد كه از طريق اعمال آن  هايي را براي متهم به رسميت مي  توانايي
ها هستيم  به مجموعه اين حقوق و امتيازات كه در سرتاسر فرايند كيفري شاهد آن. فراهم شود

 مرحله در اين قسمت از مقاله به اهم حقوق دفاعي متهم در. گويند  مي» حقوق دفاعي متهم«
پردازيم و از اين رهگذر، قوانين ومقررات جاري در كشورمان را نقد   تحقيقات مقدماتي مي

  .كنيم  وبررسي مي
  

      حقوقي  و خدمات  از مشاوره  استفاده حق -3-1

 ويا   از وكيل  استفاده  حق ، مقدماتي  تحقيقات  در مرحله  متهمين  ديگر از حقوق  يكي امروزه
 ؛ شود  او اعالم  به  مقدماتي  تحقيقات  مرحله  نيز بايد در ابتداي  حق  اين  كه  است مشاور حقوقي
   با ايراداتي  همواره  مقدماتي  تحقيقات  در مرحله  از وكيل  استفاده حقوق،  تاريخ هرچند در طول

 :  چهاردهم  لويي1670   اوت  كيفري  بزرگ  فرمان18   ماده  براساس از جمله.  است  بوده مواجه
 »  مدافع  از وكيل  حضور و استفاده  گويند؛ بدون  خود سخن  زبان  باشند بايد به  هركه متهمان«
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   در مسير سيستم  نهادن  و گام  صرف  تفتيشي  و با گريز از سيستم تدريج  اما به؛]295، ص15[
   تحقيقات  در مرحله  و حتي تي مقدما  تحقيقات  را در مرحله  از وكيل  استفاده  حق ، متهمين اتهامي
  . پيدا كردند   پليس ابتدايي

   تصريحاً در كنوانسيون  مقدماتي  تحقيقات  در مرحله  مشاور حقوقي  از يك  استفاده  حق هرچند
   تعبير كميته  به اما بنا ،است نيامده...  بشر و  حقوق  اروپايي  يا كنوانسيون  و سياسي  مدني حقوق
   بتواند در مرحله  متهم  را دارد كه  آن  اقتضاي،  دادرسي  بودن  افراد در عادالنه حق بشر،  حقوق

  .] A بخش،7[ دكن   استفاده  حقوقي  از مشاوره  بازداشت  و در مرحلهها  ، بازجويي تحقيقات
   دادرسي  كه است  را گفته  قول  همين  مشابه اي  بشر نيز در قضيه  حقوق  اروپايي دادگاه

   در مرحله حتيكه  شود   داده  اجازه  متهم  به  را دارد كه  آن ، طبيعتاً و قهراً اقتضاي منصفانه
 در   لذا چون.مند گردد  بهره  يا مشاور حقوقي  وكيل  يك  از خدمات  هم  پليس  ابتداييتحقيقات

   شده جلوگيري، ش بازداشت  اول  ساعت48 در   مشاور حقوقي  به  متهم  از دسترسي  قضيه آن
  حق  نيز بر  ممانعت طبعاً اينو  - بود  كرده  خود را اعمال  سكوت  حق  متهم  كه  دليل  اين به - بود

 مشاور   به  متهم  از دسترسي  ممانعت  كهداشت   اعالم  دادگاه،كرد  وارد مي  لطمه  متهم دفاع
شمار   ه بشر ب  حقوق  اروپايي سيون كنوان6   ماده  نقض،  بازداشت  اوليه  ساعت48 در  حقوقي

  ].16 [رود  مي
 صور زير   را به  يا مشاور حقوقي  وكيل  از خدمات  استفاده حقاشكال   توان   مي  طور كلي به
  :دكر  مطرح
  .  كيفري  پرونده گيري  شكل  ابتداي  از همان  متهم  توسط  وكيل  و تعيين  انتخاب  امكان.1
   براي  تسخيري  وكيل ، مهم  در جرائم، ندارد  وكيل  انتخاب  مالي  توان م مته  كه  در صورتي.2

   وكيل  عنداللزوم ، ناتوان  متهم  درخواست تر نيز درصورت اهميت  كم  شود و در جرائم او انتخاب
   حقوقي  بتواند از مشاوره  متهم  گردد كه  فراهم  شود ويا امكاني  او انتخاب  براي معاضدتي

  .مند شود  بهره گانراي
   از پرونده برداري  و رونوشت  مطالعه  امكان ،انتخابي  و ، تسخيري نيي از تعي  اعم ، وكيل  به.3
  . باشد  مقدماتي  تحقيقات  در مرحله  پرونده كه اين  شود ولو داده

 و  مانه محر صورته  ب  او با وكيلش د، مالقاتكن   درخواست شده    متهمِ بازداشت  چنانچه.4
  . شود  انجام  ديگران دور از ديد و كنترل
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 حضور در   حق  مدافع ها وكيل   تا مدت  فرانسه  قديم  از حقوق  تبعيت  به  ايران در حقوق
 زير   شرح  به اي  تبصره1335   سال  در اصالحات كه  تا اين نداشترا    مقدماتي  تحقيقات مرحله

   دادگستري  از وكالي تواند يكي   مي متهم«:  شد  ملحق  كيفري سي دادر  آيين  قانون112   ماده به
   بازجويي  از خاتمه  پس  در امر تحقيق  مداخله  بدون  متهم  وكيل. باشد  خود داشته  همراه را به

   بداند به  الزم  قوانين  يا اجراي  از متهم  و دفاع  حقيقت  شدن  روشن  براي  را كه تواند مطالبي مي
  .»گردد   مي  منعكس  در صورتجلسه  وكيل اظهارات.  تذكر دهد بازپرس

   گونه  هيچ  و حق  صرفاً حضور داشت  وكيل،  مرحله اين  در  كه  گفت توان   مي  ترتيب  اين به
  .  نداشت  بازجويي  در جريان اي مداخله

   افراد در انتخاب  حق  به يان ب اين  با  اساسي  قانون35  ، اصل  اسالمي  انقالب  از پيروزي پس
 نمايند و اگر   انتخاب  خود وكيل  دارند براي  دعوا حق ها طرفين   دادگاه در همه «:دكر   اشاره وكيل

   با اين.» گردد  فراهم  وكيل  تعيين ها امكانات  آن  باشند بايد براي نداشته  را  وكيل  انتخاب توانايي
 در   رسيدگي  مذكور ناظر به  در اصل  مندرج  حق  كه  استدالل ا اين ب  عمل  ظاهراً در مرحله همه

   به ،شود، نيست   مي  دادسرا انجام  توسط  كه  مقدماتي  تحقيقات  به  تسري  و قابل ست اها  هدادگا
  ].92، ص5[ شد   اكتفا مي112   ماده  در تبصره  متهمان  براي  شده بيني  پيش  حق همان

   مؤثري تنها گام   نه ، در امور كيفري  وانقالب  عمومي هاي    دادگاه  دادرسي  آيين ون قان با تصويب
   به موكول  نيز بسيار محدود و  آن  اجراي  دايره  نشد، بلكه  برداشته  حق  اين  تضمين در جهت

   سابق نون قا112   تكرار ماده  كه  قانون  اين128   زيرا ماده؛ امر شد  و مجريان  قضات سليقه
 را در   متهم  دفاع تر حق  بيش  تحديد هرچه  كه است  زير آورده  شرح  را به ، قيدي بود، در تبصره

   تشخيص  به  دارد يا حضور غير متهم  محرمانه  جنبه  موضوع  كه در مواردي - تبصره«: بردارد
 در  ر، حضور وكيل كشو  امنيت  عليه  جرائم  درخصوص  فساد گردد و همچنين  موجب قاضي
  .» خواهد بود  دادگاه  با اجازه  تحقيق مرحله

 ؛نخواهد داشت بر  در  متهم  دفاعي  حقوق  جز نقض اي  نتيجه، مذكور  تبصره  كه  است واضح
 از حضور   جلوگيري  بر علت  مبني  موجه  در اصدار قراري  هم  الزامي  هيچ  قاضي كه    آن ويژه به

  . االجرا است  و الزم  قطعي،  زمينه  او در اين تصميم تحقيقات ندارد و   در مرحله وكيل
   شد، مجلس  مطرح  حقوقدانان  از سوي  كه  مكرري  ايرادات  و در پي  قانون  اين  اجراي متعاقب

   امكان  حفظ بار با اين د وكر مذكور   تبصره  در اصالح  سعي  طرحي  با تصويب  اسالمي شوراي
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  د و از جملهكرتر    را پيچيده  آن  تشريفات ، مقدماتي  تحقيقات  در مرحله از حضور وكيل  ممانعت
   مذكور به طرح.  گرفت   مي  بايد صورت  كاري  چنين  و امنيت  اطالعات  با نظر وزارت در مواردي

   از سوي  قضايي هاي  گيري  در تصميم  اجرايي  مقامات  دادن  دخالت  از جمله،  مختلف داليل
  . نيست  خبري  آن  بعدي  نيز از اصالحات  رد شد و تاكنون  نگهبان شوراي

هاي مشروع و حفظ   ماده واحده قانون احترام به آزادي «3 بند 1383در حالي كه در سال 
عنهم را    كه حق دفاع متهمان و مشتكي ، محاكم و دادسراها را مكلف كرده»حقوق شهروندي

استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند، اما پس از گذشت رعايت كرده، فرصت 
 قانون 128چند ماه از تصويب اين قانون، قانونگذار مجدداً تضييقات مذكور در تبصره ماده 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي  «130 ماده 7آيين دادرسي كيفري را در قالب بند 
 مراحل به منظور اعمال در تمامي) 11/6/1383 مصوب(» مي ايرانو فرهنگي جمهوري اسال

با وجود اين به نظر . رسيدگي قضايي، اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي احكام احيا كرد
رسد الزامات مقرر در قانون حفظ حقوق شهروندي درخصوص حقوق متهم در مرحله   مي

حكم (كم خاصي را دارد كه با عام مؤخر ح) ازجمله حق دسترسي به وكيل (تحقيقات مقدماتي 
  .]168-152، ص17[ است نسخ نشده)  قانون برنامه توسعه چهارم 130مندرج در ماده 

  :  زير است هاي پيشنهاد  اعمال128   ماده  اصالح  راه  بهترين رسد كه   نظر مي به 
  .  آن  ذيل  تبصره  حذف.1
   قضايي  مقامات  از سوي  مقدماتي  تحقيقات در مرحله   وكيل  داشتن  حق  اعالم دنكر   الزامي.2

  . دادگستري ناو ضابط
  و  مقدماتي  تحقيقات  او از پرونده  استفاده  و امكان  مرحله  در اين  وكيل  مداخله  امكان.3

  .ها  پرونده  در كليه  از آن برداري رونوشت
   اهميت  كم  در جرائم.  با حضور وكيل مهم   در جرائم  مقدماتي  تحقيقات  انجام دنكر   الزامي.4

  1. شود  انجام  وي  مدافع  با حضور وكيل  تحقيقات ، متهم  درخواست نيز در صورت

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي ، يـك نفـر               اليحه جديد آيين دادرسي كيفري، متهم مي       123-102 و   123-101به موجب مواد    . 1

چنانچه بازپرس، مطالعه يا دسترسي بـه       . شود  سلب اين حق موجب بطالن تحقيقات مي      . وكيل دادگستري همراه خود داشته باشد     

بداند، با ذكر دليل، قرار عدم دسترسـي بـه پرونـده را صـادر               تمام يا برخي از اوراق پرونده را با محرمانه بودن تحقيقات منافي             

 . اين قرار ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. كند  مي
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   متهم  سكوت حق -3-2

 بشر   حقوق  اروپايي ديوان.   است  سكوت  حق،  بازجويي  در مرحله  متهم  اساسي  از حقوق يكي
   كنوانسيون6   در ماده  نحو خاص  به  حق  اين هرچند كه:  است ده نظر دا  چنين  حق در مورد اين

   در برابر سؤاالت  سكوت  حق  كه  نيست  ترديد  اما هيچ،است  بشر ذكر نشده  حقوق اروپايي
 6   در ماده  مندرج  منصفانه  دادرسي  مفهوم  در قلب  كه  است  از استانداردهايي  يكي ، پليس

جا كه در مورد علت و مبناي حق سكوت و آثار آن و   از آن].16[ ارد قرار د كنوانسيون
ضرورت اعالمش به متهم توسط مقامات قضايي و ضابطين در مرحله تحقيقات مقدماتي قبالً 

  .كنيم  تر خودداري مي جا از توضيح بيش در اين مقاله مطالبي بيان شد، در اين
 

  ها   بازجويي  دقيق  ثبت زومل -3-3

  دقيقاً در دفتريبايد    هر بازجويي  زمان مدت.  شوند  بايد دقيقاً ثبت بازجوييحاصل از   مطالب
  مطالب. شود  شود ثبت  مي  آورده  بازجويي  تا محل  از بازداشتگاه  متهم كه  گردد زماني ثبت

تمالي  علت اين امر جلوگيري از سوءاستفاده اح1. باشد  نيز رسيده  تأييد متهم مذكور بايد به
 كند كه  بازجويان و مقامات تحقيق است؛ زيرا گاهي متهم در بازجويي خود مطالبي را بيان مي

جلسه  ها از صورت شود و طبيعتاً عدم درج ويا حذف آن ها باعث كشف حقيقت مي توجه به آن
همين . بازجويي، در آينده و سرنوشت پرونده و تصميم قضايي مربوط مؤثر خواهد بود

ثبت و درج مدت زمان . كند  مورد اظهارات شهود و مطلعين پرونده نيز صدق ميوضعيت در 
روز مجبور به   بازجويي نيز به منظور آن است كه متهم در ساعات غير متعارف شبانه

هاي شبانه و بسيار طوالني، خود نوعي   پاسخگويي به سؤاالت نشود؛ زيرا گاهي بازجويي
ثبت مدت زماني كه متهم از بازداشتگاه تا محل بازجويي همچنين . آيند  شكنجه به حساب مي

هاي احتمالي در اين فاصله است؛   عنوان عاملي بازدارنده از سوءاستفاده شود به  آورده مي
كه در اين فاصله، وي   تواند ادعاي متهم مبني بر اين  اي كه طوالني شدن اين زمان مي گونه  به

  .اند تقويت كند  يا شكنجه كردهرا به مكان نامعلومي برده و تهديد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شـخص تحـت نظـر، علـت            «: است     اليحه جديد آيين دادرسي كيفري آمده      121-26 در ماده    .1

ن، مدت بازجويي، مدت استراحت بين دو بازجويي و تاريخ و ساعتي را كـه شـخص نـزد                   تحت نظر بودن، تاريخ و ساعت آغاز آ       

ضـابطان همچنـين مكلفنـد تـاريخ و سـاعت           . مجلس قيد و آن را به امضا يا اثر انگشت او برسانند            قاضي معرفي شده در صورت    

  .»آغاز و پايان تحت نظر بودن را در دفتر خاصي ثبت و ضبط كنند
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     بازجويي  در مرحله  مترجم وجود يك -3-4

يكي ديگر از لوازم و اقتضائات دادرسي عادالنه آن است كه متهم از محتوا و ماهيت اتهامات 
هاي لفظي اين مذاكرات مطلع   وارد به خود آگاه شود و از جريان مذاكرات دادگاه و ظرافت

ي آن را دارد كه يا متهم، زبان دادگاه را درك كند ويا مطالب براي او ترجمه اين امر اقتضا. گردد
 اختصاص طبيعي است كه برخورداري از اين حق صرفاً به مرحله تحقيقات مقدماتي. شود

  .ندارد، بلكه مرحله رسيدگي را هم در برمي گيرد
از جمله در . است الذكر نيز مورد تصريح واقع شده  اين حق در اسناد حقوق بشري سابق

المللي حقوق مدني و سياسي درخصوص مرحله تحقيقات مقدماتي    ميثاق بين14 ماده 3بند 
تفصيل و به زباني   شود بايد در اسرع وقت، به  هركس متهم به ارتكاب جرمي مي«: است آمده

  .»شود مطلع گردد  كه او بفهمد، از نوع و علل اتهامي كه به او نسبت داده مي
  

    در مرحله بازجويي برائت  فرض رعايتلزوم  -3-5

 به عبارت بهتر، يكي از اقتضائات و لوازم .فرض برائت، سنگ بناي مفهوم دادرسي عادالنه است
 برخوردار اوليه و اساسي دادرسي عادالنه كه از قدمتي بيش از ساير اصول دادرسي عادالنه

ميثاق  14 ماده 2اني حقوق بشر، بند ماده يازدهم اعالميه جه. است، رعايت فرض برائت است
 2از ماده نوزدهم اعالميه اسالمي حقوق بشر و بند » ه«المللي حقوق مدني و سياسي، بند   بين

اي هستند كه اين فرض را   كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، از جمله اسناد جهاني و منطقه6ماده 
المللي، امروزه اين اصل در قوانين اساسي و آيين  نعالوه بر اسناد بي. اند مورد تصريح قرار داده

از جمله در كشور ما، اصل سي و هفتم قانون . دادرسي كيفري اكثر كشورها تجلي خاصي دارد
اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون «: دارد  اساسي جمهوري اسالمي ايران مقرر مي

  .» صالح ثابت شودكه جرم او در دادگاه مجرم شناخته نمي شود، مگر اين
نكته قابل توجه در اين خصوص اين است كه هر چند اين اصل، ريشه در حقوق نوشته 

است و حتي در كشورهايي كه  دارد، اما امروزه در قوانين اساسي اكثر كشورهاي دنيا بيان شده
هاي   ثاقها و مي  واسطه پذيرش كنوانسيون  صراحت در قانون اساسي آنان نيامده، به  اين اصل به

است ويا اين كه به واسطه پذيرش  المللي توسط آن كشورها اين اصل وارد حقوقشان شده بين
اي در  عنوان يكي از مفاهيم پايه اين امر توسط رويه قضايي محاكم اين كشورها، اين اصل به
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يك عنوان  توان گفت كه اين اصل امروزه به  به اين ترتيب مي. شود  ها قلمداد مي دادرسي آن
رعايت فرض برائت، اقتضاي آن را دارد كه مقام . است المللي مورد پذيرش قرار گرفته هنجار بين

 اثبات گردد؛ يعني 1»بدون شك و شبهه معقول«اي ارائه كند كه دعوا  گونه  تعقيب، ادله را به
ه استنادي اي را ابراز كند كه صرفاً ترديدي در صحت  ويا داللت ادل چنانچه متهمي دليل يا قرينه

  .كند ،آن دسته از ادله دادستان فاقد اعتبار هستند  دادستان ايجاد مي
گناهي خود و همچنين   توان از ممنوعيت اجبار متهم به اثبات بي  عالوه بر موارد فوق، مي

   ممنوعيت،  ديگران  عليه  ويا اعترافممنوعيت واداركردن اشخاص به شهادت و اقرار عليه خود
 و   فني  بازجويي  ممنوعيت،  بازجويي  در طول  و موهن رحمانه ، بي ار غيرانساني، رفت شكنجه

، ضرورت اعطاي فرصت و امكانات الزم به متهم جهت دفع اتهام از خود   متهم  به  پاسخيالقا
، ضرورت تفسير شك به سود متهم و يكساني فرض برائت نسبت به متهمان )پذيرش دليل(

  .عنوان آثار فرض برائت ياد كرد ابقه نيز بهاتفاقي و مجرمان با س
  

  حاضر كردن فوري متهم نزد يك قاضي يا افسر پليس قضايي -3-6

   منظور جلوگيري  و به  خودسرانه هاي  در برابر بازداشت  اشخاص  آزادي  حق  منظور تضمين به
   قضايي  مقام نترل و ك  نظارت  بايد تحت  بازداشتي ، هرگونه  اشخاص  بنيادين  حقوق از نقض
 باشد بايد فوراً نزد   مشهود دستگير شده  جرم  ارتكاب  در حين  فردي  گيرد و چنانچه صورت
  .دشو او اظهار نظر   بازداشت  به  حاضر شود تا راجع  قضايي مقامات

 را   قضايي  يا افسر پليس  قضايي  مقام  نزد يك  اشخاص دنكر حاضر   اهداف ،طور كلي هب
  : كرد  زير بيان  شرح  به وانت مي

  . فرد وجود دارد  بازداشت براي   كافي  آيا ادله كه  اين  بررسي)الف
  . دارد يا خير  ضرورتي  از محاكمه  فرد قبل  آيا بازداشت كه  اين  بررسي) ب
  . شود تر انجام  بهتر و مناسب  بازداشت كه  اين  تضمين) ج
  .  متهم ن بنيادي  حقوق  از نقض  جلوگيري)د

حاضر ( امر   شد اين ها اشاره  از آن  برخي  قبالً به  كه المللي   بين  استانداردهاي براساس
 را   و مشخصي  معين  زمان  هيچ البته.  شود انجام»  فوري«بايد )   قضايي  نزد مقام  متهم دنكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. without reasonable doubt 
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   زمينه  در اين ، گرفته  صورت  كه  اما در تفاسير بعدي،اند  نكرده اعالم»  فوري«   قرينه عنوان به
 از  اي  هفته  تأخير يك  كه كرده  اعالم  بشر در موردي  حقوق  كميته از جمله. اند  داده توضيحاتي

   ماده3 بند   برخالف  است ، عملي  قضايي  نزد مقامكردنش حاضر   فرد تا زمان  بازداشت زمان
  .]6- 5  پاراگراف،18[  و سياسي  مدني  حقوق المللي   بين  ميثاق9

 چهار   مدت  به  شخص  بازداشت  كه كرده   اعالم اي  بشر نيز در قضيه  حقوق  اروپايي دادگاه
  حسابه  ب  فوري دنكر، حاضر   قضايي  او نزد مقام دنكر از حاضر   قبل  ساعت روز و شش

  ].62، 19[ آيد نمي
  در صورت« : است  مقرر داشته اساسي   قانون  و دوم  سي  نيز اصل  ايران  حقوقي در نظام

 شود و   و تفهيم  ابالغ  متهم  و كتباً به ، بالفاصله  بايد با ذكر داليل  اتهام ، موضوع بازداشت
 و   ارسال  قضايي  صالحه  مراجع  به  مقدماتي  پرونده ، و چهار ساعت  بيست  مدت حداكثر ظرف

  .»...د گرد  فراهم  وقت  در اسرع  محاكمه مقدمات

   قضايي  نزد مقامات  پرونده  ارسال  براي  الزم  حداكثر مهلت  اساسي  قانون گردد كه  مي مالحظه
 در   انقالب و  عمومي هاي   دادگاه  دادرسي  آيين  قانون24   اما ماده؛ است دهكر   اعالم  ساعت24را 

   تكميل  براي  متهم بازداشت ، مشهود  در جرائم چنانچه... « : است هداشت مقرر  امور كيفري
 شود   ابالغ  متهم  و كتباً به  بالفاصله  بايد با ذكر داليل  اتهام  باشد، موضوع  ضروري تحقيقات

   فرصت  و در اولين  نموده  نظر نگهداري  را تحت توانند متهم  مي  ساعت24  و حداكثر تا مدت
  .»... برسانند  قضايي  مقام طالع ا  به  قانوني  اتخاذ تصميم  را جهت بايد مراتب
   كيفري  دادرسي  آيين  در قانون  اساسي  مذكور در قانون  ساعته24   مهلت گردد كه  مي مالحظه

   اساسي  از قانون  قانونگذار با پيروي  است مقتضي.  است تغيير يافته»   فرصت در اولين «  عبارت به
  . تغيير دهد  ساعت24  را به»   فرصت در اولين « كلي   عبارت،  اشخاص  حقوق  تضمين و در جهت

 
    دفاع هئ و ارا  تهيه براي   مناسب  و امكانات  مهلت  اعطاي لزوم -3-7

   فرصت، خود  دفاعيه  ويا تكميل  منظور تهيه  به  مقدماتي  تحقيقات  در مرحله  متهم چنانچه
 نحو   خود به  فرد را از اتهامات  اين كه ز اين ا  بايد پس  قضايي د، مقامكن   را درخواست مناسبي

   مناسبي  را كامالً در اختيار او قرار داد، مهلت  پرونده  به  مربوط  كرد و اطالعات  مطلع كامل
  . فرد بدهد  اين  به  دفاع  تدارك براي
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    اماكن  ويا بازرسي  متهم احضار و جلببراي  قضايي  دستور مقاملزوم وجود  -3-8

از تشكيل پرونده كيفري صرفاً در فرضي كه داليل كافي براي احضار يا جلب متهم پس 
توان او را احضار كرد و اين احضار يا جلب نيز صرفاً توسط مقام قضايي  موجود باشد مي

 كار   ويا محل  عمومي  و اماكن  منازل  بايد بين  اماكن در مورد بازرسي. صورت خواهد گرفت
   قضايي  مقام  از سوي تري  بيش  احتياط  منازل  در بازرسي  كه اي گونه   به؛شد   تفكيك  به لئقا

،   منزل  از ورود به  قبل ويا شود  در روز انجام  فقط  منزل  بازرسي  از جمله و گيرد صورت
  .ندشو  جا مطلع  در آن  مقيم  يا ساير اشخاص خانه صاحب

   بايد با احتياط ز دفتر كار وكال و پزشكان ا  نيز بازرسي  از اماكن در مورد بازرسي
 وكال   كانون  بايد با حضور رئيس  از دفتر كار وكيل  بازرسي، در فرانسه.  آيد  عمل  به تري بيش

 ويا   پزشكي  نظام  سازمان  با حضور رئيس  پزشكان  او و در مورد مطب  اعزامي ويا نماينده
 ].812، ص3[  گيرد  او صورت نماينده

   موكلين  اسرار شخصي  نگهداري  محل،  دو گروه  دفاتر كار اين  كه  امر آن است  اين تعل
  .دشو برخورد   قضيه  با اين اي  ويژه  بايد با احتياط تعل   همين  بهاست و  ويا بيماران

  ايه   دادگاه  دادرسي  آيين  قانون106   ماده موجبه  ما ب  حقوقي  نظام در  كه استدر حالياين 
   به  است  جرم  مؤثر در كشف  خود را كه هاي  نوشته ، متهم  هرگاه ، در امور كيفري  و انقالب عمومي

 مورد در حضور  ها را حسب تواند آن  مي  باشد قاضي  سپرده  ديگري  خود يا شخص وكيل
   مجازات ه ب ها، مستنكف  آن هئ از ارا  استنكاف  نمايد و در صورت  بررسي  شخص  يا آن وكيل

  . خواهد شد  محكوم ، از محاكمه  متهم  خالصي مقرر براي
  اي  اسرار حرفه  افشاي  به  را موظف  وكيل الذكر كه   فوق  ماده  اصالح  ضمن،  مقنن  كه  است الزم

  1. مقرر دارد را  خاصي  ترتيب ، كار وكال و پزشكان  از محل ، در مورد بازرسي است دهكر
  

 ها  نسبت به آن  متهم  اعتراض  حق پذيرشكننده آزادي و    تأميني محدودقرارهاي -3-9

يم اتهام به متهم، مقام قضايي براي اطمينان خاطر از حيث هدر يك پرونده كيفري، پس از تف
دسترسي داشتن به متهم و حاضر گرديدن او براي بازجويي و دادرسي و اجراي حكم و همچنين 

 و مطلعان، آثار جرم و داليل آن و پيشگيري از تباني متهم با شهودبا هدف جلوگيري از امحاي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .است   اليحه جديد آيين دادرسي كيفري تكرار شده123-65متأسفانه مشابه همين حكم در ماده . 1
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اين تصميم قضايي گاه منجر به بازداشت . كند  صادر مي» قرار تأميني«قرارهايي موسوم به 
شدن متهم به عدم خروج از كشور يا  تر است و تنها به ملتزم شود و گاه شدتش كم  متهم مي

 هم ].8، ص20 [گردد   معرفي كفيل ويا ايداع وثيقه منتهي ميحوزه قضايي خاص ويا اجبار او به
 به بعد قانون آيين دادرسي كيفري و همچنين موادي از قانون اصالح قانون 132اكنون مواد 

ها  اند و احكام ناظر بر آن هاي عمومي وانقالب، انواع قرارهاي تأميني را بر شمرده  تشكيل دادگاه
صول حاكم بر اين قرارها، لزوم تناسبشان با اهميت جرم و شدت يكي از ا. اند را بيان كرده

يكي ديگر از اصول حاكم بر قرارهاي تأميني، آن . مجازات و داليل و اسباب اتهام انتسابي است
رغم حاكميت فرض برائت در مرحله تحقيقات مقدماتي  است كه چون برخي از اين قرارها علي

ها اعتراض كند و به اين اعتراض، نزد  بتواند نسبت به آنشوند، وي   باعث سلب آزادي متهم مي
تفصيل همه اين مطالب در حوصله . كننده قرار رسيدگي شود  مرجع ديگري غير از مرجع صادر

 نسبت به قرارهاي   متهم  اعتراض  حق پذيرشلذا از اين ميان صرفاً به ضرورت . اين مقاله نيست
  .  پردازيم  تأميني مي

   حقوق  و آمد و برخي  رفت  از آزادي  متهم  شدن  محروم  منجر به ، قرار بازداشت جا كه از آن
 مجدد قرار گيرد و   مورد رسيدگي ست ا الزم ، قضايي  تصميم  اين بر اهميت گردد، بنا مي  ديگر

   متهم  از اعتراض ، پس است صادر شده)  بازپرس (  تحقيق  مقام  توسط  قرار بازداشت چنانچه
   قرار نقض ، بودن  غيرقانوني  تجديدنظر شود و در صورت  باالتر در آن  قضايي  مقام  يك وسطت

  .دشو
 را   دادرسي  شرايط كرده كه   كشورها را دعوت، متحد  ملل  بشر سازمان  حقوق كميسيون

اند بتوانند  شده   محروم  آزادي  از حق  در اثر قرار بازداشت  كه  كنند تا اشخاصي  فراهم اي گونه  به
ند و كن   خود مناقشه  بازداشت  بودن ند و در مورد قانونيساز   مطرح  صالح  نزد دادگاه دعوايي
   بازداشت  بودن يا غيرقانوني  تأخير در مورد قانوني و بدونكند    نيز فوراً رسيدگي دادگاه

 دكن را صادر   متهم آزادي  حكم،   بازداشت  بودن  غيرقانوني  تشخيص  در فرضرده،اظهارنظر ك
]21.[  

 از  اي  نسخه  كه  است  اين  قرار بازداشت  به  متهم  اعتراض  حق  شناختن  رسميت  به الزمه
   دقيق  شود تا او بتواند با اطالع  ابالغ  متهم  به  صادر شده  و موجه  مستدل صورته  ب قرار كه
   در دادگاه را آن  نقض  درخواست،  و مستندات يل دال  با ارائه،  آن  و داليل  بازداشت از علت
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  .دمطرح كنباالتر 
 امور  در  و انقالب  عمومي هاي ه دادگا دادرسي   آيين  قانون  با تصويب  ايران   حقوقي در نظام

   قانون  موجب  به  قرار بازداشت  به  اعتراض  حق  كه  سال5   از گذشت پس) 1378 ( كيفري
   قانون33   ماده براساس.  بود، بار ديگر احيا شد  رفته  از بين  و انقالب  عمومي هاي   دادگاه تشكيل
 تجديدنظر آن هم   و مرجعشت را دا  تجديدنظر از قرار بازداشت  روز حق  ده  ظرف  متهم،مذكور
  همين 37   ماده  براساس.ردك  مي  رسيدگي  تعدد قاضي  با سيستم  كهبود   تجديدنظر استان دادگاه
ند و قرار كن صادر  ، مستند و موجه  را مستدل  قرار بازداشت بودند   مكلف  قضات، قانون

  بار حق  يك  هر ماه، تمديد قرار  لذا در صورت.شد   مي ويا فك  بايد تمديد  نيز هر ماه بازداشت
  .شد   مي  فراهم  متهم  براي تجديدنظرخواهي

هاي عمومي و انقالب،    اصالح قانون تشكيل دادگاه در پي1381الزم به ذكر است در سال 
 3ماده » ح«متعاقب اين امر و بر اساس بند . دادسرا به نظام عدالت كيفري ايران بازگشت

تواند در تمام مراحل تحقيقاتي در موارد   قانون فوق، بازپرس رأسا ويا به تقاضاي دادستان مي
مي و انقالب در امور كيفري، قرار بازداشت موقت هاي عمو  مقرر در قانون آيين دادرسي دادگاه

در صورتي كه بازپرس رأسا قرار بازداشت موقت را صادر كرده باشد . متهم را  صادر كند
 دادستان هرگاه.  ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد دادستان ارسال دارد24مكلف است ظرف 

ان متبع است و چنانچه علتي كه موجب با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد نظر دادست
 نباشد، بازداشت با موافقت بازداشت بوده مرتفع شده و موجب ديگري براي ادامه بازداشت

بازپرس همچنين در موردي كه دادستان تقاضاي بازداشت كرده و . دادستان رفع خواهد شد
  . حل خواهد بودبا آن موافق نيست، حل اختالف حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقالب م

گردد ظرف   همين ماده، قرار بازداشت موقت كه به شرح فوق صادر مي» ن«بر اساس بند 
) حسب اتهام، دادگاه عمومي كيفري يا دادگاه انقالب( روز قابل اعتراض در دادگاه صالح 10

  .  خواهد بود
 آيين دادرسي قانون 138   ماده  براساس  كه ستا ماند اين  مي جا باقي  در اين  كه اي نكته

 يا   كفيل  عاجز از معرفي  اما متهم ، صادر شده  يا وثيقه  كفالت  قرار تأمين  كه  در مواردي كيفري
   را همين شدگان     از بازداشت اي  عمده  نيز قسمتً عمال . خواهد شد  باشد، بازداشت  وثيقه توديع
 افراد   اين  براي  و تجديدنظرخواهي اعتراض   حق گونه  در حالي كه هيچ؛دهند  مي  تشكيل دسته
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ساير    را به  قرار بازداشت  به  اعتراض  حق دامنهصراحتاً    مقنن  است لذا الزم.  متصور نيست
  . دهد شود سرايت  مي  انجام  يا كفالت  از وثيقه  بدل  بازداشت ها  در آن كه قرارهاي تأميني

  

 ي از اشتباهات قضايي در مرحله تحقيقات مقدماتيحق متهم بر جبران خسارات ناش -3-10

 از  شوند ويا پس  مي  تبرئه  رسيدگي  در مرحله  كه شدگاني    از بازداشت  خسارت  جبران لزوم
 را در   تحقيق تواند قضات  مي  كه  است شود، از الزاماتي  مي ها مرتفع  آن  بازداشت، اعتراض

   تشويق  صادره  بر قرارهاي  اعتراض  را به د و متهمينزساتر      محتاط صدور قرار بازداشت
 خود   جاي  مترقي  كشورهاي  در قوانين  كه  است دير زماني)   خسارت  جبران لزوم( امر  اين. دكن

  شدگان    بازداشت  خسارت  جبران  به ها مكلف  دولت  و امروزه]147، ص20[  است را باز كرده
  ].253ص ،17[ ندهست   گناه  بي

المللي متعددي   كه امروزه در اسناد بينگناه   بي شدگان    بازداشت  خسارت  جبران حق
 ،]321ص ،13[ است هاي قضايي نيز درخصوص آن شكل گرفته  صراحت قيد شده و رويه  به

   عدم  به  با توسل دولت ندارد و  خاصي جايگاه  ايران  عادي و رويه قضاييدر قوانين
كه ريشه  را   متهم  حق  اين،  مقنن  است الزم. رود  مي  طفره  خسارت ا، از جبراندادسرمسؤوليت 

  نيز افراد را   اين از  خسارت  بشناسند و راهكار جبران  رسميت  بهدر قانون اساسي نيز دارد
  1.كند  مشخص

  

  گيري نتيجه -4

انست؛ زيرا پايه و اساس ترين مرحله فرايند كيفري د توان مهم  مرحله تحقيقات مقدماتي را مي
گيرد و مراجع بعدي رسيدگي همواره به نتايج اين   يك پرونده كيفري در اين مرحله شكل مي

اول آن : توجه به دو نكته اساسي در اين مرحله ضروري است. مرحله توجه خواهند داشت
عقيب و شده به واسطه ارتكاب جرم، مقامات ت  كه به منظور حفظ و اعاده نظم عمومي مخدوش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران مـورد توجـه مقـنن اساسـي قـرار                     171الزم به توضيح است كه اين مهم در اصـل           . 1

رايي شدن اين اصل باشد به تصويب نرسيده و به لحـاظ فقـدان              با وجود اين تاكنون قانون عادي خاصي كه براي اج         . است    گرفته

گذار بـه ايـن مهـم توجـه      لذا الزم است قانون. است  منبع قانوني مشخص، رويه قضايي خاصي نيز درباره اين مسأله شكل نگرفته  

 .  قانون اساسي را به تصويب برساند171كند و قانون اجراي اصل 
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ضابطان بايد تمام تالش خود را صرف كشف حقيقت و ايجاد زمينه مناسب براي اجراي 
طبيعي است به منظور جلوگيري از فرار مجرمان واقعي ويا امحاي ادله و موارد . عدالت كنند

. مشابه، اين مرحله بايد با حساسيت خاص و گاه به صورت محرمانه و غير علني انجام شود
تر آن است كه در اين مرحله هنوز مجرميت شخص تحت تعقيب محرز نشده  همنكته دوم و م

جهت   و لذا بايد در پرتو حاكميت فرض برائت گام برداشت و به بهانه حفظ نظم عمومي، بي
به همين علت، مرحله تحقيقات مقدماتي از . هاي فردي فراهم نگردد  امكان سلب حقوق و آزادي

ار است و هنر، آن است كه مقنن و دستگاه عدالت كيفري اهميت و حساسيت خاصي برخورد
اين نكته باعث شده تا قسمت عمده . الذكر را توأمان مدنظر قرار دهند  بتوانند دو مصلحت فوق

ها، به مرحله تحقيقات مقدماتي  هاي ناظر بر آن  معيارها و ضوابط دادرسي منصفانه و تضمين
  . اختصاص يابد

من تبيين اهميت اين مرحله، معيارها و ضوابطي كه اسناد در مقاله حاضر سعي شد ض
 وضعيت اند بيان شوند و با ديدگاهي تطبيقي به المللي ويا رويه قضايي كشورها ايجاد كرده بين

در اين خصوص الزم به ذكر است كه نظام . نظام حقوقي ايران در اين زمينه نگريسته شود
در وضعيت كنوني نيز . است ا طي كردهحقوقي كشورمان، فراز و فرودهاي بسياري ر

ها و اصول دادرسي عادالنه در قانون اساسي جمهوري اسالمي   رغم پذيرش برخي پايه علي
ايران و قوانين عادي، نظير پذيرش فرض برائت و حق دسترسي به وكيل، هنوز تا دسترسي 

  .  فاصله داريمها در مرحله تحقيقات مقدماتي  به نقطه مطلوب و پذيرش اصل تساوي سالح
از جمله طرحي . است هاي اخير صورت گرفته  هاي تقنيني نافرجام در سال  برخي تالش

در مجلس شوراي اسالمي » طرح قانوني حمايت از حقوق متهمان و محكومان«تحت عنوان 
 قانون آيين دادرسي كيفري صورت گرفت كه 128مطرح شد ويا تالشي براي اصالح ماده 

هاي مشروع   احترام به آزادي«قانون . دي براي نظام حقوقي ما در پي نداشتكدام رهاور  هيچ
، فاقد ضمانت  نيز كه برخي از معيارهاي دادرسي عادالنه را ذكر كرده» و حفظ حقوق شهروندي

  . اجراهاي مناسب است
بنا به مراتب فوق، ضروري است كه مقنن در گام بعدي تقنين در حوزه آيين دادرسي 

اقص و خألهاي مربوط به مرحله تحقيقات مقدماتي را رفع كرده، اين مرحله را هر كيفري، نو
  .تر با ضوابط و معيارهاي دادرسي منصفانه هماهنگ كند چه بيش
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