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 چکیده
آوری دلیل و امکاا  وودساری   پیش از محاکمه از نظر جمع اعمال قواعد نظام تفتیشی، و حساسیت مرحله

اهمیت آ  را در مقایسه با سایر مراحل دادرسی نشا  می دهد. از اینرو این مرحله در اسناد  مقامات قضایی،
عنوا  مرجع رسایدگی باه   . دادگاه عالی انتظامی قضات بهالمللی حقوق بشر بیشتر مورد توجه بوده استبین

هاای  تخلفات انتظامی قضات، آرای متعددی در جهت محکومیت انتظامی قضات متخلا  از حقاوق و آزادی  
محکومیات   ءدهد که آرابررسی رویه دادگاه انتظامی قضات نشا  می مرحله صادر نموده است.این متهم، در 

دادگاه در تضمین بروی از مصادیق حقوق و آزادی های متهم در مرحله پایش از   ای از اینمتعدد و شایسته
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 مقدمه

ترین کارکرد هر دولت اجرای قانو  و برقراری نظم به نمایندگی از سوی جامعه اسات. در صاورت   ممه

توانند با وضع قاوانین مقتضای، متجااوزا  را    ها میارتکاب جرم، دولت اوالل در نظم جامعه، در نتیجه

برای جرایم ارتکابی وود مسئول شاناوته و دادرسای کیفاری متناسا  را جهات تعقیا  و محاکماه        

ها در این راستا مسئولیت سنگینی را باه دنباال   مرتکبا  برمبنای قانو  ایجاد نمایند. اما اقدامات دولت

تارین اقاداماتی اسات کاه     هاا، شادید  ه افراد به جهت ارتکاب جرم و سال  آزادی آ  دارد، زیرا محاکم

تاوا  بعاد از   ها در ایان راساتا را تنهاا مای    ها می توانند بر علیه افراد  انجام دهند. اقدامات دولتدولت

   بروورداری متهم از یک دادرسی عادالنه توجیه نمود.  

ای از اصاول و قواعادی اسات کاه     ر بردارندة مجموعاه د« حق بر بروورداری از دادرسی منصفانه»

: 1333بینای گردیاده اسات) یااوری،     جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعاوای آناا  پایش   

ها نشاا   های بنیادین هر نظام حقوقی است. تاریخ این حق و رویه دادگاه(. این حق، یکی از مؤلفه251

دسات آورده اسات. در واقاع    ای را بهاقبال جهانی گستردهداده که حق بر دادرسی منصفانه شناسایی و 

این حق نه تنها در نظام حقوقی اغل  کشورها گنجاناده شاده اسات، بلکاه هم ناین در معاهادات و       

عناوا  یاک   . در زما  حاضر حق بر دادرسی منصفانه باه 1های حقوق بشر مدو  شده استکنوانسیو 

تقرار یافته است، و از دیدگاه بسایاری، وضاعیت یاک قاعاده     قاعده عرفی در حقوق بین الملل کامالً اس

  .(Robinson, 2009:11الملل عمومی را به دست آورده است. )آمره در حقوق بین

اعالمیاه جهاانی حقاوق     11یکی از ابزارهای تحقق یک دادرسی منصفانه، هما  طور که در مااده  

تضامین  » و مساتقل اسات. در واقاع    بشر بیا  گردیده است، ایجاد یک نظاام دادگساتری بای طار     

                                                           
اعالمیه جهانی حقوق بشار، اصاالحیه ششام قاانو       11. حقوق گوناگونی که مرتبط با دادرسی منصفانه است در ماده 1

کنوانسیو  اروپایی حقوق بشر، و هم نین قوانین اساسی و اعالمیه هاای دیگار در    6اساسی ایاالت متحده آمریکا، ماده 

زم به ذکر است که مقررات باین المللای الازام آوری کاه در آ  دادرسای      سرتاسر جها  به صراحت بیا  گردیده است. ال

منصفانه تعری  شده باشد، وجود ندارد. با این وجود اعالمیه جهانی حقوق بشر که نشا  دهنده حقوق بین الملل عرفای  

و  3،  7، 6ر ماواد  است بروی از حقوق مرتبط با دادرسی منصفانه، مانند فرض بیگناهی تا زما  اثبات اتهامات ماتهم، د 

این اعالمیه به صورت واص به حق بر دادرسی منصافانه اشااره نماوده     11را تضمین نموده است، در این رابطه ماده 11

است. سالها بعد از تصوی  اعالمیه جهانی حقوق بشر، حق بر دادرسی منصفانه با جزئیات بیشتر، در میثاق حقوق مادنی  

این سند بین المللی مورد حمایت قرار گرفته است کاه   16و  11سی منصفانه در مواد و سیاسی بیا  گردید. حق بر دادر

حقاوق بنیاادین دادرسای منصافانه را      11( مااده  1به دلیل تصوی  آ  توسط دولت ها الزام آور نیز تلقی می شود. بند)

فهرسات حاداقلی از حقاوق     11 مااده  3فرض بیگناهی متهم را مقرر داشته، و  بند  11( ماده 2ایجاد نموده است، بند )

محاکمه مجدد متهم را ممناوع   11ماده  7مرتبط با دادرسی منصفانه در دادرسی کیفری ارائه نموده است. سرانجام بند 

   کرده است.
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دادگستری شایسته آرما  مطلوبی است که با استقرار آ  حقوق دادوواها  احقاق، متجاوزا  تنبیاه و  

(. متهمین یا مظنونین به جارائم کیفاری، در   231: 1331هاشمی، « ) یابد.عدالت و صلح گسترش می

در معرض موارد نقض حقاوق انساانی از جملاه    پذیر هستند که برابر اقتدار دستگاه قضایی، افراد آسی 

هاای کیفاری قارار    رحمانه و غیرانسانی در مراحال باازجویی و رسایدگی   شکنجه و دیگر رفتارهای بی

دورا  محاکماه   -2دورا  قبال از محاکماه   -1گیرند. اگر مراحل رسیدگی کیفری را به سه مرحله می

م متهم در هر مرحله دارای حقوقی وواهد باود.  اجرای احکام( تقسیم نمایی) دورا  پس از محاکمه -3

دادرسای، در عمال    تمرحله تعیاین کنناده سرنوشا   » نتایج مطالعات کیفری شناسی نشا  می دهد: 

مرحله رسیدگی ماهوی نیست که احتمال تبرئه در آ  بسیار ضعی  است، بلکاه مرحلاه مقادماتی در    

(.  در حقیقت، به دلیال حساسایت مرحلاه    115: 1335)دلماس مارتی، «. این باره تعیین کننده است

کارگیری دقیق اصول دادرسی منصفانه و نیز نظاارت بار   آوری دالیل، بهتحقیقات مقدماتی از نظر جمع

های مقامات امنیتی و قضائی مصو  بمانند. حاکمیات نظاام   شود که متهما  از وودسریآ  باعث می

-دادرسی، نیز بر اهمیت تضامین حقاوق و آزادی   بر مرحله پیش از محاکمه، بروال  مرحله 1تفتیشی

 های متهما  در این مرحله می افزاید.  

عنوا  یکی از ابزارهای تضمین حاکمیت قانو  و جلاوگیری از وودساری مقاماات     نظام نظارت، به

و رکه بار اصالی دادرسای کیفاری بار عهاده قضاات اسات، از ایان        توجه به اینکند. باعمومی عمل می

دادرسی کیفری عادالنه و منصافانه مساتلزم ایجااد سیساتمی جهات نظاارت و ارزیاابی        تضمین یک 

در وصوص نظارت بر اعمال و رفتار قضات پراکندگی بسیاری در قوانین کشور ماا  عملکرد قاضی است. 

این پراکندگی تا حادودی ساازماندهی    1331 نظارت بر رفتار قضات که با تصوی  قانو   هوجود داشت

به موج  این قانو  در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات انجاام مای    2گی به تخلفات قضاتگردید. رسید

گردد. دادگاه انتظامی قضات  متشکل از دادگاه عالی انتظامی قضات و دادگاه عالی تجدیدنظر انتظاامی  

این قانو  دادسرا در معیت دادگاه عاالی انتظاامی قضاات عمال مای کناد.        3قضات است. مطابق ماده 

این قانو  احصاء و مجازات انتظامی تخلفاات منادرد در هار     15و  11خلفات انتظامی قضات در مواد ت

 ذکر گردیده است.   13دو ماده، در ماده 

                                                           
. نظام تفتیشی در واقع یکی از نظام های دادرسی کیفری است که مهمترین ویژگی آ  در مرحله تحقیقاات مقادماتی   1

 (.  11:1333رترافعی بود  است) ر.ک آشوری، غیر علنی، و غی

 حکام  به را شامل می شود که قضاتی ، کلیه1331قانو  نظارت بر رفتار قضات مصوب  2. منظور از قضات مطابق ماده 2

باه تخلفاات انتظاامی قضاات     » شوند. هم نین مطابق تبصره ایان مااده:  می منصوب قضائی سمت به قضائیه قوه رئیس

 «شود.نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی میویژه روحانیت، مطابق آیین دادگاه و دادسرای
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مرحله پیش از محاکمه که در این پژوهش مبنای بررسی است، مرحله کش  جرم توسط ضابطین 

را شامل می گردد. حقاوق ماتهم را در    دادگستری، مرحله تعقی  و تحقیقات مقدماتی جرم در دادسرا

این مرحله تحت دو عنوا  کلی حقوق بنیادین متهم در دادرسی کیفری و سایر حقوق مورد بحث قرار 

باا   1332می گیرد. مبنای این تقسیم بندی پیاروی از روش قاانو  آیاین دادرسای کیفاری مصاوب       

 2ذار در مواد ابتدایی این قاانو  ) ماواد   گاست. با این توضیح که در این قانو   قانو  1331اصالحات 

( حقوق بنیادین متهم را ذکر کرده است. این رویکرد قانو  که مبنای تقسیم بنادی ایان پاژوهش    6تا 

نیز می باشد، در واقع یادآوری به قضات محاکم کیفری است که بایاد در دادرسای هاای کیفاری ایان      

مورد لحاظ قارار دهناد. هم ناین در تفسایر ساایر       اصول را به عنوا  راهنما در تمام مقاطع رسیدگی

حقوق متهما  نیز این اصول به عنوا  راهنمای قضات عمل می کند.  بررسی حقوق ماتهم در مرحلاه   

قبل از محاکمه در اسناد بین المللی حقوق بشری و نحاوه انعکااس آ  در آراء دادگااه عاالی انتظاامی      

محاکم کیفری موضوع این مقاله است. در این راساتا،   قضات، در موارد نقض این حقوق از سوی قضات

مطال  مقاله به دو بخش تقسیم شده است. نخست اصول بنیاادین دادرسای کیفاری در مرحلاه قبال      

گناهی، رفتار برابر از سوی قانو  یاا براباری در مقابال قاانو ،     ازمحاکمه، شامل؛ اصل برائت یا فرض بی

ی گردد. در بخش دوم سایر اصولی دادرسی منصفانه کیفاری  اصل قانونی بود ، حق بر سکوت بحث م

مربوط به مرحله پیش از محاکمه مطرح شده و مورد بررسی قرار می گیرد. این اصول عبارتناد:حق بار   

آزادی یا ممنوعیت بازداشت وودسرانه، حق بر داشتن وکیل، حق بر حضور فوری در پیشاگاه قاضای و   

منوعیت شکنجه و حق به بروورداری از شارایط انساانی در طای    به چالش کشاند  دالیل بازداشت، م

 توقی  قبل از محاکمه.  

گویی به آ  است، این است که رویه قضایی دادگاه های اساسی که این مقاله به دنبال پاسخپرسش

عالی انتظامی قضات در وصوص حقوق و آزادی های متهم در مرحله پیش از محاکماه در مقایساه باا    

بشری چه وضعیتی دارد؟ آیا آراء دادگاه عاالی انتظاامی قضاات توانساته حقاوق و آزادی       اسناد حقوق

های رویه قضایی ایان دادگااه   های مصرحه در اسناد بین المللی حقوق بشری را تضمین نماید؟ کاستی

 در این وصوص چیست؟

            

 حقوق بنیادین متهم در مرحله قبل از محاکمه. 1

های بنیادین برووردار است که این حقاوق مبناای   منصفانه متهم از حقوق و آزادیدر فرایند دادرسی 

عمل قضات محاکم کیفری در تمام مراحل دادرسی کیفری است. قانو  آیاین دادرسای کیفاری ماواد     

 های بنیادین متهم آغاز نموده است.  ابتدایی وود را با حقوق و آزادی
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 شوند)اصل برائت( که افراد بی گناه فرضحق بر این. 1. 1

که جارم او باه   گناه می باشد تا اینهای کیفری بر مبنای این اصل می باشند که متهم بیتمام دادرسی

هر سیستم حقوقی دمکراتیک و نیاز حقای بنیاادین    در گناهی یک اصل بنیادین اثبات برسد. فرض بی

ات، در سرتاسار فرایناد   برای شخص متهم است. این فرض باید از زما  مظنو  شد ، در طای تحقیقا  

دادرسای کیفاری   (. Glanville, 1963:184-185)رسیدگی تا صدور حکم اصلی راهنما و معتبر باشد.

منظور حمایات از ایان حاق ساازما  دهای      گیرد و بهحول اصل بیگناهی تا زما  اثبات جرم شکل می

اقع باه ایان معناا    شده است. هنگامی که گفته می شود که شخص متهم بی گناه فرض می شود، در و

است که بار اثبات جرم آ  شخص بر عهده مقام تعقی  کننده است. به عبارت دیگار،  وییفاه شااکی    

قوع جرم را در آ  شرایط نشا  دهد بلکه هم نین ضرورت دارد که هریک از عناصر است که نه تنها و

استدالل شده اسات کاه حقاوق    جرم را فراتر از هر گونه تردید معقولی اثبات کند. در بسیاری از موارد 

پیش بینی شده برای متهم تا حدودی به پایمال شد  حق مجنی علیه، دولت و جامعه می انجامد، اماا  

این استدالل قابل پذیرش نیست، به این دلیل که پیامد محکومیت یک شخص بی گناه آنقدر گساترده  

، اعمال محکومیات بار شاخص    می باشد که طنین آ  در سرتاسر جامعه احساس می شود. برای مثال

بی گناهی نمی تواند با اقدام متعاق  به نسخ آ  حکم مرتفع گردد. از اینرو به منظور اطمینا  از اینکه  

هیچ دادگاهی به ناحق حکم  محکومیت شخص بی گناهی را صادر نمی کند، شخص ماتهم بای گنااه    

-Glanville, 1963:185 ود)که جرم توساط مقاام تعقیا  کنناده اثباات شا      فرض می شود تا زمانی

186.) 

هر کس که متهم به جارم کیفاری شاود ایان     » دارد اعالمیه جهانی حقوق بشر مقرر می 11ماده 

کاه در آ  او  -که جرم او مطابق قانو ، در یک دادرسی علنی حق را دارد که بی گناه فرض شود تا این

 «.ات شوداثب -تمام تضمینات الزمه برای دفاع از وود را داشته باشد

 گناه فرض شد )اصل برائت( عبارت از:طور والصه، آثار ناشی از اصل بیبه

 ( بار اثبات بر عهده مقام تعقی  کننده می باشد.1

 ( مقام تعقی  کننده باید جرم را بدو  هر گونه تردیدی معقولی اثبات کند.2

 شود.فسیر می( در هنگام وجود تردید در جریا  رسیدگی این تردید به نفع متهم ت3

کاه امکاا    تواند منجر به صدور حکم محکومیت شود. در جاایی (  صر  احتمال بسیار زیاد نمی1

 (. Colvin, 2004: 25 چند احتمال وجود دارد، احتمالی که به نفع متهم می باشد باید تأیید گردد.)

اماا از آ  جهات کاه    طور صریح مورد اشاره قرار نگرفته است، در اسناد منطقه هر چند این حق به

توا  به طاور ضامنی حاق بار فارض بای       در تمام این اسناد بر حق محاکمه منصفانه تأکید دارند، می
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گناهی را نیز استنباط کرد. در حقوق داولی کشورما  نیز اصل برائت در قوانین مختل  انعکاس یافتاه  

 .  1است

ر وصاوص محکومیات انتظاامی    در رویه قضایی دادگاه عالی انتظامی قضات، به طور وااص ریی د 

گردد. البته این به معنای عدم تأیید این اصال توساط   قاضی به دلیل تخطی از اصل برائت مشاهده نمی

این محکمه نیست، بلکه آثار اصل برائت را می توا  در بروی از آراء این دادگاه دیاد. بارای نموناه باه     

ر عادم مراعاات بای طرفای در امار      تخلا  قاضای تحقیاق دادگساتری د    » چند مورد اشاره می شاود: 

(. عدم رعایت حقاوق  33: 1333زاده ،)کریم«تحقیقات و در صدور قرار مجرمیت غیر مستدل و مستند

 (.  71: 1333زاده، ( بازداشت و تعقی  غیر قانونی )کریم2:1333 زاده،)کریم دفاعی متهم،

طور یقین یکی از مهمترین ماوارد   عدم استناد به اصل برائت در آراء دادگاه عالی انتظامی قضات به

نقص در رویه قضایی این دادگاه است و از این جهت یکی از ضاع  هاای رویاه قضاایی دادگااه عاالی       

انتظامی قضات است. لذا با توجه به اهمیت این اصل شایسته اسات دادگااه عاالی انتظاامی قضاات باا       

یشتر در تضامین ایان حاق بنیاادین     مدنظر قرارداد  این اصل در رسیدگی به تخلفات قضات هر چه ب

 بکوشد.

 

 رفتار برابر از سوی قانون. 2. 1

این حق به این معنی است که تبعیض در  تمام مراحل رسیدگی ممناوع مای باشاد. مقاماات قضاایی      

تواند در هنگام اجرای قانو  به شیوه تبعیض آمیزی رفتار کنناد و آنهاا بایاد اطمیناا  یابناد کاه       نمی

 مساوی مورد حمایت قرار می گیرد. حقوق همه به طور

از بعد اجرای عدالت، اصل برابری دو پایه اساسی دارد: دسترسی برابر به دادگاهاا و رفتاار برابار در    

قانو . در جریا  اجرا، این حق، به این معنی است که صارفنظر از هویات ماذهبی، جنسایت، گاروه و      

ن حق را دارد که در فرایند دادرسی یا شایوه ای  طبقه اجتماعی، هر شهروند هنگام حضور در دادگاه ای

 که در آ  قانو  اعمال می شود مورد تبعیض قرار نگیرد.

گوناه شاناوته شاده    با این وجود، برابری همیشه به مفهوم  رفتار یکسا  با همه نیست، بلکاه ایان  

وجاود دارد باا   هاا  های به حقی وجود دارد که الزم است تا آ  انادازه کاه ایان تفااوت    است که تفاوت

اشخاص نیز متفاوت رفتار شود. تبعیض هم نین می تواند از اعمال قواعد متفاوت بر شرایط مشاابه یاا   

هاا در واقاع از   که آ اعمال قواعد مشابه بر شرایط متفاوت ناشی شود. رفتار یکسا  با اشخاص هنگامی

                                                           
اصل برائت است و هیچ کس از نظر قاانو  مجارم شاناوته نمای شاود، مگار       » قانو  اساسی مقرر شده:  37. در اصل 1

 1332ین دادرسی کیفری مصاوب  قانو  آی 1هم نین  امر موصو  در ماده «. اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد

 نیز بیا  شده است.
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دوام تبعایض محساوب مای شاود.      که باعث از بین رفتن تبعیض شاود قبل نابرابر بوده اند به جای این

ترین تبعیض می تواند در این باشد که با چیزهای متفاوت طوری رفتار شود گاویی دقیقاا   گاهی بزرگ

 1مشابه می باشند.

میثاق بین المللی حقوق  26در اسناد بین المللی نیز این حق به رسمیت شناوته شده است. ماده 

در پیشگاه قانو  با هم برابر هساتند و بادو  هار گوناه     همه اشخاص » سیاسی و مدنی مقرر می دارد: 

تبعیضی مستحق حمایت برابر توسط قانو  می باشند. در این زمینه قانو  بایاد هار گوناه تبعیضای را     

ممنوع کند و برای همه اشخاص حمایت برابر و ماوثری را بار علیاه تبعایض بار مبناای ناژاد، رنا ،         

اید دیگر، وواستگاه ملی و اجتماعی، دارایی، تولاد یاا ساایر    جنسیت، زبا ، مذه ، عقیده سیاسی و عق

میثاق تدارک دیاده شاده    11حق  برابر در محضر دادگاه به طور صریح در ماده «. حاالت تضمین کند

 ها و محاکم برابر باشند.است که مقرر می دارد: همه اشخاص باید در محضر دادگاه

ای حقوق منع تبعیض دراسناد منطقه مقابل قانو  و ری درسوی قانو ، براب افراد ازاز  حمایت برابر

گردیاده  اسناد ذیل به رعایت این اصل تصریح  ، دراین راستا بشر هم به رسمیت شناوته شده است. در

 :است

(، هام چناین    11) مااده  1351آزادیهاای اساسای    و کنوانسیو  اروپایی حمایت ازحقاوق بشار   -

 رماده اول وویش برمنع عام تبعیض تاکید کرده است.این کنوانسیو  د 12پروتکل شماره 

 (1ماده  1)بند 1363 کنوانسیو  امریکایی حقوق بشر -

منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها: درماده دوم این منشاور تبعایض )باه هردلیلای کاه باشاد(        -

 ممنوع اعالم شده است.

تساوی پرداوته نشده اما در مفااد آراء  طور صریح به این نوع در آراء دادگاه عالی انتظامی قضات به

که ایان تسااوی رعایات    توا  تساوی در برابر قانو  و رعایت آ  را مشاهده نمود و درصورتیصادره می

/ 3/ 13  -27موج  دادناماه شاماره   گردد. بهنگردد قاضی مربوطه متخل  و با وی بروورد انتظامی می

أمین از متهم بدو  توجه اتهام به وی بروال  ماوازین  تحقیق و اوذ ت» شعبه اول دادگاه موصو   67

کاریم  «)قانونی بوده و بازپرس بروال  مواد و موازین قانونی رفتار نموده و مرتکا  تخلا  شاده اسات    

جانشاین  »شعبه اول دادگاه اویرالاذکر بیاا  شاده کاه      63/ 3/ 3 -131(. در دادنامه 33: 1333زاده، 

قرار بازداشت قانوناً تکلی  داشته که پرونده را جهات رسایدگی باه    هبازپرس با توجه به اعتراض متهم ب

اعتااراض او بااه دادگاااه ارسااال دارد و چنااین اقاادامی را متااروک گذاشااته مرتکاا  تخلاا  شااده      

 (.  123: 1333زاده، کریم«)است.

                                                           
1. U.S. Supreme Court: JennessFortsom403 (1971) US 431, Available at: 

supreme.justia.com/cases/federal/us/403/431/ 
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ا مقایسه رویه قضایی دادگاه عالی انتظامی قضات در زمینه حق متهم به برابری در پیشگاه قانو ، با 

اسناد بین المللی حقوق بشر، حاکی از این است که این اصل توانسته به ووبی جاای واود را در رویاه    

قضایی دادگاه عالی انتظامی قضات باز نماید. در واقع آراء متعددی از دادگاه عالی انتظامی قضات صاادر  

 رفته است.  شده که در آ  تخل  انتظامی قضات به دلیل عدم رعایت قانو  مورد حکم قرار گ

 

 اصل قانونی بودن. 3. 1

گاذار  محکوم کرد  شخصی به ارتکاب جرم ممکن نمی باشد مگر اینکه فعل ارتکابی به وسایله قاانو   

ممنوع شده باشد. این اصل هم نین به این معنا می باشد که قوانین نمی توانند با عطا  باه ماسابق    

اب یافتاه اسات. جرایمای کاه  در زماا       شد  بر جرمی اعمال شود که پیش از تصاوی  قاانو  ارتکا   

حکومت یک قانو  اتفاق افتاده باید به موج  هما  قانو  مجازات شوند؛ این جرایم نبایاد باه موجا     

قانو  جدید مجازات شوند. البته این اصل استثنائاتی دارد و آ  هم هنگامی می باشد که قاانو  جدیاد   

جرم را تخفی  دهد یا تبدیل به مجازات دیگری کناد  وص  کیفری را از جرمی بردارد و یا مجازات آ  

 .1که مناس  به حال متهم باشد

هایچ کاس    »المللی حقوق مدنی و سیاسی  در این باره مقرر مای دارد:  میثاق بین 15ماده  1بند 

المللای جارم نباوده محکاوم     فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا باین دلیل به

و هم نین مجازاتی شدیدتر از آن ه در زما  ارتکاب جرم قابل اعمال باوده تعیاین نخواهاد     نمی شود

 (.  73: 1336)امیر ارجمند، شد

هاا  اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز با هما  عبارت اصل قانونی بود  جرایم و مجازات 11ماده  2بند 

 (.  73: 1336)امیر ارجمند،  را به رسمیت شناوته است

ایج مهم اصل قانونی بود ، اصل عط  به ماسبق نشد  قوانین است. مطابق این اصل هر یکی از نت

گاه مردم عملی را انجام داده باشند و سپس قانونی وضع شود نمی تاوا  اعماال قبلای ماردم را باطال      

نمود و مطابق آ  مردم و افراد را مسؤول قلمداد نمود. این اصل یکی از ارکا  اصالی و پایاه حاکمیات    

(. اصل عطا  باه ماسابق نشاد  قاوانین در اماور جزائای        3: 1373انو  محسوب می گردد) زارعی، ق

(. 133: 1331موج  امنیت و آرامش واطر است و در امور مدنی حافظ ثبات اقتصادی است )بااهری،  

بر اصل عط  به ماسبق نشد  قوانین در نظام های مختلا  اساتثنائاتی وارده شاده اسات. مهمتارین      

 ات این اصل عبارتند:استثنائ

 قانو  جدید به نفع متهم باشد. .1

                                                           
باه   هاا را قانو  اساسی اصل قاانونی باود  جارایم و مجاازات     36و اصل  1332قانو  مجازات اسالمی مصوب  2. ماده 1

 رسمیت شناوته است.
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که قانو  جدید باا  در قوانین شکلی اصل عط  به ماسبق شد  قوانین اعمال می شود مگر این .2

 حقوق مکتسبه افراد در تعارض باشد.

تواناد  گاذار مای  در قوانین ماهوی اصل عط  به ماسبق نشد  قوانین اعمال می شود؛ اما قانو  .3

 .  1ماهوی وود به عط  به ماسبق شد  آنها در قانو  تصریح نمایددر قوانین 

دارد: هیچ کس نباید به دلیل فعل یاا تارک فعلای    میثاق حقوق سیاسی و مدنی مقرر می 15ماده 

که مطابق قوانین ملی یا بین المللی در زمانی که ارتکاب یافته جرم نبوده است مجارم محساوب کارد.    

تر از مجازاتی زماا  ارتکااب جارم قابال اعماال      تی داده شود که سنگینهم نین نباید حکم به مجازا

باشد. اگر بعد از ارتکاب جرم قانونی به تصوی  برسد که مجازات سابک تاری را بارای آ  جارم مقارر      

 کرده باشد، مجرم باید از این تخفی  بهره مند شود.

وپایی حقوق بشر  به اصل عطا   کنوانسیو  ار 7کنوانسیو  امریکایی حقوق بشر و ماده  3در ماده 

به ماسبق نشد  قوانین کیفری تصریح شده است. سند مهم دیگر که در آ  به صراحت به اصل عطا   

 2به ماسبق نشد  قوانین کیفری اشاره شده است اساسنامه دیوا  بین المللی کیفری در رم است.

یج اصل قانونی بود  اسات در  اصل قانونی بود  و نیز اصل عط  به ماسبق نشد  قوانین که از نتا

، 1377/ 1/ 15 -133 -31دادناماه شاماره   آراء دادگاه عالی انتظامی قضات انعکااس یافتاه اسات. در    

قاانو  مجاازات اساالمی تخلا  جانشاین دادساتا         2دادگاه موصو  مقرر داشته: با عنایت باه مااده   

عناه و صادور   رار داد  مشتکیعمومی و دادیار تحقیق در رسیدگی به شکایت شاکیه و تحت تعقی  ق

که شکایت مطروحاه تحات عناوا  نفاوذ رطوبات از منازل       قرارهای تأمین و مجرمیت علیه وی، با این

عنه  به دیوار منزل شاکیه، دارای وص  جزایی نبوده، تخل  وی محرز و مسلم اسات )معاونات   مشتکی

شعبه اول دادگاه موصو  بیاا    1371/ 2/ 11 -117(. در ریی شماره 253: 1337آموزش قوه قضاییه 

داشته که: اعطای نیابت قضایی از سوی دادیار مرکز استا  جهت احضار شهردار شهرساتا ، باه علات    

عدم صدور پروانه ساوتمانی برای شاکی، مخالفت مقررات موضوعه است زیرا صر  عدم صادور پرواناه   

نیست لذا تخلا  دادیاار   نیز موجه  از سوی شهردار جرم نیست تا قابل تعقی  کیفری باشد و دفاع وی

شاعبه دوم دادگااه    1377/ 6 -211در ریی شاماره  سارانجام   (.176: 1333کاایم زاده،  مسلم است )

موصو  ذکر شده که: دادرس دادگاه عمومی  کاه در تطبیاق مااده اساتنادی در ریی صاادره باا بازه        

                                                           
باه   1332قاانو  مجاازات اساالمی مصاوب      11قانو  اساسی و مااده   163. در نظام حقوقی ایرا  با وجود اینکه اصل 1

صراحت اصل عط  به ماسبق نشد  قوانین را به رسمیت شناوته شداند،  لیکن به موج  رای وحدت رویه دیوا  عاالی  

فوق الاذکر، اساتثنائاتی کاه در     11ین و احکام الهی می باشند. هم نین در ماده کشور اعمال این قاعده منصر  از قوان

 جهت منافع متهم بوده بر این اصل وارد شده است.

 اساسنامه دیوا  بین المللی کیفری.  22. ماده 2
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قانو  تعزیرات استناد نماوده   126ه ارتکابی متهم در وصوص احراق عمدی وسیله نقلیه اشتباهاً به ماد

و در الیحه دفاعیه نیز اشتباه مذکور را ناشی از تراکم امور و عادم ممارسات و تجاارب عملای دانساته      

 (.  176: 1333تخلفش مسلم است )کایم زاده، 

تخطی از قاعده عط  به ماسبق نشد  قانو  توسط قضاات نیاز در ماواردی در آراء دادگااه عاالی      

کنناده  تعاارض   و چنان اه قاضای رسایدگی   ت، تخل  انتظامی تشخیص داده شده است انتظامی قضا

گاردد.  قوانین در زما  را در جریا  رسیدگی رعایت ننموده باشد مرتک  تخل  و مجازات انتظامی مای 

شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات مقرر شده: با عنایات باه مااده     31/6/76 - 161-166در دادنامه 

مجازات اساالمی و تااریخ تصاوی  قاانو  تشادید مجاازات مارتکبین ارتشااء و اواتالس و           قانو  11

قاانو  آیاین دادرسای کیفاری و مااده       163متأور از تاریخ  وقوع  بزه و ماده  76کالهبرداری مصوب 

قانو  تعزیرات است لذا تخل  دادیار دادسرا در استناد به قانو  مؤور از وقوع بزه به جای اساتناد   116

 11/3/33 - 121-122(. دردادناماه  217: 1333قانو  تعزیرات محرز است) کاریم زاده،   116به ماده 

از جمله تخلفات انتظامی قضات مندرد در دادنامه مذکور، صدور حکم بار   »دادگاه موصو  بیا  شده: 

 اسات کاه باا وجاود قاانو       1317محکومیت متهم به شش ماه حبس به استناد قانو  دالال  مصوب 

قانو  آیاین دادرسای کیفاری     211غیرموجه و بروال  مقررات ماده  1376تعزیرات حکومتی مصوب 

همین دادگاه مقارر شاده اسات:     21/3/76 - 55(.  سرانجام در دادنامه 211: 1333باشد. ) زندی، می

های تنرسد چو  در تاریخ صدور دستور، قانونی به منع استفاده از آنبه هر حال آن ه محق به نظرمی»

توا  با اساتناد باه قاانو  متاأور مسائول و قابال  تعقیا         کس را نمیماهواره وضع  نشده بود و هیچ

طرفی و نقض مقررات قانونی و تخلا   شناوت، عمل و اقدام دادستا  انقالب در این مورد  ورود از بی

 (.  135:1333کایم زاده،  ).است

 

 حق بر سکوت. 4. 1

از حقوق بنیادین متهم عبارت است از امتیازی که برای متهم باه صاورت   عنوا  یکی حق بر سکوت به

قانونی به رسمیت شناوته شده است و بر مبنای آ  متهم می تواناد ازپاساخگویی باه ساؤاالت ماأمور      

تحقیق اعم از ضابطا  یا مقامات قضایی امتنااع نمایاد. ساکوت هماا  واودداری از ساخن گفاتن یاا         

متهم تکلیفی برای اثبات بی گناهی وود ندارد، ایان وییفاه نهااد تحقیاق     واموشی است. اگر بپذیریم 
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است که بدو  هیچ گونه شک معقولی مجرمیت متهم را اثبات کند که البته اگر چناین اسات سااکت    

 (.   113: 1331.)شاکری و شیرازی، 1ماند  حق متهم است

کناد کاه دولات    مین مای حق بر سکوت تضمیناتی را برای متهم در پی وواهد داشت. نخست، تض

در واقع به منظور احترام شایسته به تعارض ناپاذیری   2.برای شهروندا  وود کرامت و احترام قائل شود

شخصیت انسانی، در یک سیستم اتهامی کیفری، محاکم  باید تالش کنند که مدارک الزم برای اثباات  

ن کاار را از طریاق روش هاای    جرم را از طریق تالش مستقل وود  فراهم آورند، باه عاوض اینکاه، ایا    

ثانیاا،  3شود.یالمانه و وادار کرد  متهم به بیا  عبارتی انجام دهند که دلیل بر مجرمیت او محسوب می

حق بر سکوت کرد  از طریق منع پلیس از اجبار متهم به اعترا ، پشتیبانی برای متهم محسوب مای  

ر ساکوت ایان امار را تضامین مای کناد کاه        ثالثا، از طریق ممانعت از ایهارات اجباری ، حق با 1شود.

 5ایهاراتی که توسط متهم بیا  شده معتبر می باشد.

میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق متهم به ممانعت از اجبار به شهادت علیه وود یا اقارار   11ماده 

وا  نیز می تا  6کند. این تضمینات را در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم به جرم را  تضمین می

 7یافت.

دادگاه عالی انتظامی قضات حاق موصاو  را باه صاراحت در آراء واود ذکار ننماوده اماا هیاأت          

توجااه بااه ایااراد قاضاای دارد: بااامقررماای3/5/73 - 112/73تجدیاادنظر انتظااامی قضااات در دادنامااه 

رار و رعایت علیه مبنی بر استنکا  متهم از اداء بازجویی و صدور قرار تأمین و قید امتناع ذیل قمحکوم

قانو  آیین دادرسی کیفری حاکم در مراحل بعدی تحقیق به لحااظ تمکاین    125مقررات تبصره ماده 

(. 152: 1333گردد)کاایم زاده،  متهم از بازجویی تحقاق تخلا  انتساابی در ایان ماورد احاراز نمای       

صاادر از   1373ماور   226-225و دادنامه شماره:  1371موروه  172هم نین در دو دادنامه شماره: 

( آزار متهم و تحت فشار قرار داد  او تخل  محساوب  6: 1333دادگاه عالی انتظامی قضات)کریم زاده، 

                                                           
اقارار یاا   به رسیمت شناوته است. مطابق این اصل: اجبار شخص به  33بر سکوت را در اصل  . قانو  اساسی ایرا  حق1

 137سوگند مجاز نیست و چنین شهادتی و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است، هم نین حق بر سکوت در ماده 

 قانو  آیین دادرسی کیفری به صراحت پذیرفته شده است.
2. U.S. Supreme Court: MIRANDA v. ARIZONA, 384 U.S. 436(1966) available at: 

http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=384&invol=436 

3. Ibid. See also 8 Wigmore , Evidence (1961). 

4. ibid 

5. Ibid. 

6. International Criminal Court 

7. NandiniSatpathy v P.L. DaniAIR 1978 SC 1025, para, 45, Police and People: Role and 

Responsibilities byDalbir Bharti available at: http://indiankanoon.org/doc/1938988/ 

http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=384&invol=436
http://indiankanoon.org/doc/1938988/
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شده است. در این دو رای به طور ضمنی از حق متهم به سکوت نیز دفاع شاده اسات زیارا اغلا  آزار     

 نماید.  متهم در مواردی است که متهم در مرحله تحقیق و بازجویی سکوت می

نظر می رسد که دادگاه عالی انتظامی قضات حق بر سکوت را در ذیال عناوا  کلای ممنوعیات      به

آزار متهم در آرای وود انعکاس داده است و به همین دلیل در رویه این دادگاه در رابطه با مواردی کاه  

شکساتن  قضات حق بر سکوت متهم را نادیده گرفته، در صورتی که همراه با آزار و اذیت متهم به قصد 

سکوت باشد، تخل  انتظامی محسوب گردیده است. اما در وصوص سایر اشکال نقض حق سکوت رای 

 از این دادگاه صادر نشده است.  

 

 سایر حقوق و آزادی های متهم قبل از محاکمه   .2

المللی تضمینات واصای نیاز   عالوه بر تضمینات عام دادرسی در مرحله پیش از محاکمه، در اسناد بین

بینی شده است. برای مثال کنوانسیو  اروپایی حقوق بشر تفهیم اتهام به زباا  شاخص ماتهم در    پیش

اسرع وقت، اعطای فرصت کافی جهت آماده سازی دفاع، حق دفاع مستقل با استفاده از وکیل منتخا   

وود، و کمک وکیل و استفاده از مترجم رایگا  را به عنوا  تضمینات یک دادرسای منصافانه کیفاری    

بندی فاوق، مای تاوا  ساایر حقاوق ماتهم در       گیری از تقسیم(. با بهره2: 1332ناوته است)یاوری، ش

 مرحله قبل از محاکمه را تحت موارد ذیل بررسی نمود.  

 

 حق بر آزادی  . 1. 2

هاای فاردی واود    توا  از آزادیهمه اشخاص از حق بر آزادی فردی برووردار هستند. افراد را تنها می

که اصی محروم نمود. استانداردهای حقوق بشری اقدامات حمایتی را مقرر داشته تا اینتحت شرایط و

های  شخصی وود محروم نشاوند، و  تضمین نماید که اشخاص به طور غیر قانونی و وودسرانه از آزادی

ز کند. بروای ا که تحت توقی  قرار دارند در برابر سایر اشکال سوء استفاده حمایت می ینیز از اشخاص

اناد قابلیات   طور غیر قانونی محروم شاده های فردی وود بهاین استانداردها بر همه افرادی که از آزادی

اعمال را دارد و سایر استانداردها تنها بر اشخاصی اعمال می گردد که در ارتباط با جرم کیفاری تحات   

جامعاه، مانناد    بازداشت قرار دارند، و هم نین بخشای نیاز در وصاوص گاروه هاای واصای از افاراد       

 (. fair trail manual, 2014: 37)بیگانگا  و یا کودکا  اجرا می گردد

محرومیت فرد از آزادی جسمانی در قری  به اتفاق کشورهای عضو به عنوا  یک مجازات کیفاری  

عنوا  یک اقدام انظباطی حتی بر علیه نظامی در آراء دیوا  اروپایی حقاوق  تلقی می گردد، تلقی آ  به

 (.253: 1332)یاوری،  ر مورد قبول قرار نگرفته استبش
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در راستای ممنوعیت بازداشت و توقی  وودسرانه، هر کسی که بازداشت و یا توقی  شاود بایاد از   

هد  اصلی الازام فاوق   . 1(fair trail manual, 2014:.37).دالیل محرومیت وود از آزادی آگاه شود

ر به غیر قانونی بود  بازاداشت وود به توقی  وود اعتاراض  این است که اشخاص بتوانند در صورت باو

نمایند. از اینرو، دالیلی که در وصوص بازداشت ارائه می شود باید همراه با جزئیات و دقیق باشد. ایان  

دالیل باید شرح دقیقی از مقررات حقوقی که شخص به موج  آ  تحت بازاداشت قارار گرفتاه و نیاز    

بارای مثاال کمیتاه    . 3(fair trail manaual, 2014: 37) 2.  را شامل گاردد علل بازاداشت و یا توقی

که باه دالیال امنیتای    حقوق بشر معتقد است که صر  اطالع به شخص تحت توقی  در وصوص این

 . 4که دالیل در وصوص اتهامات به او ارائه گردد، کفایت نمی کندتحت توقی  قرار گرفته، بدو  این

تاوا  وودسارانه بازداشات کارد یاا      هیچ کس را نمای » دارد: بشر ایهار میاعالمیه جهانی حقوق 

هر شاخص  » ( میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر شده: 1)3. هم نین در ماده 5«زندانی یا تبعید نمود

                                                           
لمللی مرتبط با حقوق بشری، مانناد ممنوعیات شاکنجه یاا ساایر      . بروی از تضمینات حقوق بشری در معاهدات بین ا1

رفتارهای غیر انسانی، را تحت هیچ شرایطی  نمی تواند محدود کرد. باا ایان وجاود، میثااق حقاوق مادنی و سیاسای ،        

ز کنوانسیو  آمریکایی حقوق بشر و کنوانسیو  اروپایی حقوق بشر به دولت های عضو اجازه داده کاه از اجارای بروای ا   

تضمینات حقوق بشر به طور موقت در بروی از وضعیت های محدود معا  شوند. این اسناد هر یک شرایط مجااز جهات   

 معافیت، فهرستی از حقوق که مشمول معافیت نیستند و الزامات شکلی برای معافیت را مقرر داشته اند.  

Inter-American Court Advisory Opinion OC-8/87, (1987) §18; Juan Carlos Abella v Argentina 

(11.37), Inter-American Commission (1997) §§168-170. 

2. European Court: Shamayev and Others v Georgia (36378/02), (2005) §413, Kortesis v Greece 

(60593/10), (2012) §§58-62, Nechiporuk and Yonkalo v Ukraine (42310/04), (2011) §§209-

211;Kelly v Jamaica (253/1987), HRC, UN Doc. CCPR/C/41/D/253/1987(1991) §5.8. 

قانو  اساسی ممنوعیت هر گونه بازداشت وودسرانه و بادو  مجاوز قاانونی را مقارر داشاته اسات. یکای از         33اصل . 3

آیین دادرسی کیفاری ضاابطین    قانو  16استثنائات مهم بر این اصل، توقی  متهم در جرایم مشهود است. مطابق ماده 

ساعت متهم را تحت نظار نگاه دارناد. در     21اجازه دارند که در صورت ضرورت در جرایم مشهود و آ  هم برای حداکثر 

در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دالیال بالفاصاله کتبااً    »قانو  اساسی مقرر شده است:  32قسمت دوم اصل 

قانو  آیین دادرسی کیفری سابق نیز مورد توجاه قارار    21تسریع در تفهیم اتهام در ماده  «ددبه متهم ابالغ و تفهیم گر

متهم باید در اسرع وقات، از موضاوع و ادلاه اتهاام     دارد: مقرر می 32قانو  آیین دادرسی کیفری  5نگرفته بود؛ اما ماده 

شده که در صورت که شاکی، مدعی وصوصای،  قانو  آیین دادرسی کیفری پیش بینی  211. در ماده انتسابی آگاه شود

متهم و مطلع قادر به سخن گفتن به زبا  فارسی نباشند بازپرس مکل  است که شخصی را باه عناوا  متارجم بارای او     

همین قانو  برای اشخاص موصو  که قدرت تکلم ندارند نیز مترجم در نظار گرفتاه شاده     211تعیین نماید. و در ماده 

 ر راستای اصل آگاهی متهم از دالیل بازداشت وضع شده است.است. این دو ماده د
4 . Adolfo Drescher Caldas v Uruguay (43/1979), HRC, UN Doc. A/38/40 Supp. 40 at 192 (1983) 

§13.2; See HRC Concluding Observations: Sudan, UN Doc. CCPR/C/79/Add.85 (1997) §13; 

Nechiporuk and Yonkalo v Ukraine (42310/04), European Court (2011) §§209-211. 

 اعالمیه جهانی حقوق بشر 3. ماده 5
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حق دارد از آزادی و امنیت شخصی برووردار شود. هیچ کس نباید مورد بازداشت و توقی  وود سارانه  

نباید از آزادی هایش محروم کرد مگر بر مبنا و مطابق با فرایندی کاه باه وسایله     قرار گیرد. هیچ کس

شاود بایاد در   هارکس کاه دساتگیر مای    » (  همین ماده مقرر می دارد: 2بند )« قانو  ایجاد می شود.

موقع دستگیرشد  از جهات )علل( آ  مطلع شود و در اسرع وقت اطالعیة دائر بر هر گونه اتهامی کاه  

این مقرره به این معنای تفسایر شاده کاه هار شخصای کاه        1«شود دریافت دارد.سبت داده میبه او ن

، اطاالع یاباد در حاالی کاه     «در زماا  بازداشات  » شود باید از دالیل کلی بازداشت واود  بازداشت می

 Whatشود، باید حاوی اتهامات متهم به تفضیل باشد)ارائه می« اسرع وقت»اطالعات بعد از آ  که در 

is a Fair Trial?,200:37)      با این وجود اطالعاتی که در اوتیار متهم قرار مای گیارد بایاد اطالعاات

 What is a )کافی باشد که او این اجازه را بدهد که قانونی بود  بازداشت واود را باه چاالش بکشاد.    

Fair Trial?,2000:37.)  
اری از مشااور حقاوقی(، بایاد باه     دالیل بازداشت، و توضیح سایر حقوق) برای مثال حق بر بروورد

. در نتیجه متهم از این حق برووردار است کاه از  2زبانی ارائه شود که شخص بازداشت شده آ  را بداند

 .  3مترجم مناس  در هنگامی استفاده نماید که او زبا  محل بازداشت را نمی تواند بفهمد

نسیو  اروپایی حقوق بشر به این معنی کنوا 5( ماده 2دیوا  اروپایی حقوق بشر ریی داده که بند )

دالیل اتهام او به زبا  ساده، غیر فنی به شاکلی گفتاه شاود    « تحت بازداشت»است که باید به شخص 

کاه بتواناد، در صاورتی کاه     که او بتواند دالیل موضوعی و قانونی اصل بازداشت وود اطالع یابد، تا این

با این وجاود، دیاوا  چناین ریی داده    «. چالش بکشاند.. شایسته دید، قانونی بود  بازداشت وود را به

این حق هم نین در مااده  . 1که ضرورتی به ارائه شرح کاملی از اتهامات در هنگام بازداشت وجود ندارد

 منشور آفریقایی حقوق بشر تضمین شده است. 6کنوانسیو  امریکایی حقوق بشر و ماده  7

ح داده شده، حق بر ممنوعیت بازداشت و توقی  وودسارانه  ای که در باال شرحق بر آزادی به گونه

شود. در آراء دادگاه عالی انتظامی قضات نقض آزادی ماتهم  و حق بر آگاهی از دالیل اتهام را شامل می

به هر دو شکل ممنوع شده است. در وصوص ممنوعیت بازداشت وودسرانه، شعبه سوم دادگااه عاالی   

ابالغ قرارهای بازداشت موقت به بعضی از متهمین و عادم   3/11/31 - 313انتظامی قضات در دادنامه 

                                                           
( کنواسایو  آفریقاایی حقاوق بشار؛     1)7( کنوانسیو  اروپایی حقاوق بشار؛ مااده    2بند) 5. هم نین بنگرید به  ماده 1

   آفریقایی حقوق بشر و مردم:   در وصوص حق بر دادرسی منصفانه و دروواست غرامت کمیسیو 1332قطعنامه شماره 
http//www1.umn.edu/humanrts/africa/achpr11resrecourse.html 

 ( پارگرا  )ال ( اساسنامه دیوا  بین المللی کیفری. 1بند) 67( کنوانسیو  اروپایی حقوق بشر؛ ماده 2بند) 5. ماده 2

ری حق باه برواورداری از متارجم مناسا  را تضامین      ( پارگرا )د( اساسنامه دیوا  بین المللی کیف1بند ) 61. ماده 3

 نموده است.
4. Fox, Campbell and Hartley (18/1989/178/234-236), August 30, 1990, para 40 
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(. 71: 1336کننده تخل  دانساته اسات )میرزایای،    ذکر قابلیت اعتراض به آ  از ناحیه قاضی رسیدگی

صدور قرارهای نامتناسا  نسابت باه     27/7/77 - 261هم نین شعبه دوم دادگاه موصو  در دادنامه 

نیز عدم فک قارار   3/3/77 - 263تخل  اعالم نموده است و در دادنامه  متهمین توسط قاضی شعبه را

بازداشت و تبدیل به تأمین مناس  توسط دادیار دادسرا را تخل  دانسته است. سرانجام شعبه ساوم در  

گونه دلیال و مساتندی توساط    صدور قرار بازداشت موقت متهم را بدو  هیچ 11/11/77 - 13دادنامه 

 (.  53:: 1333خل  محسوب کرده است ) کایم زاده، قاضی پرونده را ت

جنبه دیگر حق بر آزادی متهم؛ یعنی حق بر آگاهی از دالیل بازداشت یا حق بار تفهایم اتهاام در    

شاعبه ساوم    7/3/31 - 32 – 31آراء دادگاه عالی انتظامی قضات نیز انعکاس یافته اسات. در دادناماه   

، در اوتیار پاسگاه گذاشتن متهم به صدور چند فقره چاک  دادگاه موصو  تخل  قاضی پرونده از حیث

بالمحل پس از معرفی او به محکمه در چند نوبت به جای تحقیق و تفهیم اتهاام و اواذ تاأمین از وی    

شاعبه ماذکور    1/11/31 - 373که نهایتاً موج  فرار او شده است ثابت دانسته شده است.در دادناماه  

م معرفی متهم از سوی پاسگاه به مدت چند ماه  باروال  مقاررات   رغبیا  شده که قاضی تحقیق علی

تهاام نکارده مرتکا  تخلا      به متهم تفهایم ا  (قانو  آیین دادرسی کیفری )حاکم در قضیه 123ماده 

 (.  35: 1333زاده، کریمشده است.)

اده با بررسی در منابع موجود در آراء دادگاه عالی انتظامی قضات در وصوص عدم رعایت حق استف

ویاژه تفهایم   که این حق در راستای حقوق متهم باه از مترجم موردی مشاهده نگیرد اما با توجه به این

 فهمد تفهیم گردد.بایستی دالیل به زبانی که متهم میباشد میاتهام می

دهد، دادگااه عاالی انتظاامی    بررسی آراء دادگاه انتظامی قضات در وصوص حق بر آزادی نشا  می

نموده که نظارت دقیقی بر رفتار قضات در جهت تضمین این حق داشاته باشاد و از ایان    قضات تالش 

جهت آراء محکومیت انتظامی متعددی را نیز صادر نموده است. البته هما  طور کاه در بااال اساتدالل    

ویژه در زمینه استفاده از مترجم برای متهماانی کاه   شد در بروی از جنبه های حق بر آزادی متهم، به

شنا به زبا  فارسی نبوده و یا قادر به تکلم نباشند فاقد رویه قضایی است. از این جهات رویاه قضاایی    آ

 دادگاه عالی انتظامی قضات در مقایسه با اسناد بین المللی ناقص است.  

 

 حق بر داشتن وکیل. 2. 2

ترین حقوق کلیه اشخاص متهم یا مظنو  باه ارتکااب جارم در فرایناد دادرسای حاق بار        یکی از مهم

بروورداری از وکیل در کلیه مراحل دادرسی  است. اما جواز اعمال این حق نباید صرفاً جنبه نظاری و  

صوری داشته باشد. این حق باید به شیوه اعمال شود که کاربردی و موثر باشد. بر این اساس، اشاخاص  

کاه واود قاادر باه     م به ارتکاب جرم باید بتوانند از هما  آغاز فرایند تحقیقات کیفری، در صاورتی مته
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هاای  های وکیل  نباشند، به طور مجانی این کماک را دریافات نمایناد. اعطاای کماک     پرداوت هزینه

دفااع  طور مؤثری در دادگااه  کند که متهما  معسر بتوانند از دعاوی وود بهحقوقی مجانی تضمین می

 دلیل وضعیت مالی مورد انکار قرار نگیارد ها به بروورداری از دادرسی منصفانه صرفا بهنمایند و حق آ 

(Arrest Rights Brief No.3:The Right to Legal Aid, 2013: 25)1 . 

()د( منشاور آفریقاایی حقاوق    1)7()د( میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 3)11ماده 

()د( کنوانسایو  اروپاایی حقاوق بشارهمه     3)6()د( منشور آمریکای حقوق بشر و ماده 2)3بشر، ماده 

حق متهم را در فرایند دادرسی به دفاع از وود به طور شخصی یا از طریق کمک حقوقی شخصای کاه   

 کند را تضمین می کنند.  وود انتخاب می

تعیین اتهام علیه شاخص، هار   در » اشعار  می دارد که:  11میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ماده 

کس باید حق محاکمه به طور حضوری  و حق دفاع از وود به شخصه یا ازطریق کمک حقوقی کسای  

که وود انتخاب می کند را داشته باشد و در صورتی که کمک حقوقی نداشته باشد از این حق آگااهی  

ور مساوی از زما  مناسا  و کلیاه   یابد. این ماده هم نین الزام بر این امر دارد که کلیه متهمین به ط

 «.2امکانات الزم برای تدارک دفاع از وود و تماس با یک مشاور که وود انتخاب می کند برووردارشود

در وصوص حق بر بروورداری از وکیل آرایی از دادگاه انتظامی قضات صادر شده است. شاعبه اول  

رر داشته: چو  متهم وکیل معرفای کارده و   مق 31/7/75- 151دادگاه عالی انتظامی قضات در دادنامه 

نامه ضمیمه پرونده است، صدور ریی بر محکومیت متهم از طر  قاضای محکماه بادو  احضاار     وکالت

قاانو  آیاین دادرسای کیفاری      312وکیل و استماع دفاع او، بروال  موازین بوده و الاقل طبق مااده  

 12/11/71 - 215رده متخل  است و در دادناماه  )قانو  حاکم( متهم را برای استماع دفاع او احضار نک

قاانو    221بیا  شده: نپذیرفتن وکیل متهم از طر  قاضی با توجه به اینکه حق قانونی او بوده و ماده 

باشد. )کاایم  آیین دادرسی کیفری بدا  نایر است تخل  از قانو  بوده و بروال  حق مسلم متهم می

دارد: مقرر می 6/11/36- 333-311ادگاه موصو  در دادنامه (هم نین شعبه دوم د177: 1333زاده، 

عناوا  وکیال شااکی و تحقیاق از وی و تحویال      تخلفات دادیار در پذیرش غیر وکیال دادگساتری باه   

 (.113: 1333اتومبیل به او مسلم است )کایم زاده، 

                                                           
قانو  اساسی را در رابطه با حق بر داشتن وکیل مقرر می دارد: در همه دادگاه ها طارفین دعاوا حاق دارناد      35. اصل 1

نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیاین وکیال فاراهم     برای وود وکیل انتخاب

گردد. در قانو  آیین دادرسی کیفری نیز این حق در مرحله پیش از محاکمه  و هم در مرحله ای که ماتهم تحات نظار    

شده است و حتی سل  این حق از ماتهم و  ضابطا  قضایی قرار می گیرد و هم در مرحله تحقیقات مقدماتی پیش بینی 

 قانو  آیین دادرسی کیفری(   131و  13دانسته است)مواد  3و  3عدم تفهیم آ  را موج  مجازات انتظامی درجه 

کلیه اشخاصی که بازداشت می شوند باید فوراً حق به دسترسی به وکیل داشاته  » . کمیته حقوق بشر ایهار داشته که 2

 «  باشند.
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یاک جنباه از   آرای دادگاه انتظامی قضات در وصوص حق بر بروورداری از وکیل تنها نایر باه     

این حق، یعنی؛ پذیرش وکیل شخص توسط قاضی در فرآیند دادرسای اسات. اماا در وصاوص جنباه      

مهم دیگر این حق، یعنی؛ برووردای از مشاوره حقوق مجانی) وکیال تساخیری( و محاکماه اشاخاص     

ویاه  فاقد تمکن مالی و یا اشخاص که به هر دلیل وکیل انتخاب ننموده اند، بدو  حضور وکیال فاقاد ر  

-می باشد. با توجه به اینکه محاکمه متهما  بدو  وکیل به حقوق بنیادین دفاعی آنها ودشه وارد مای 

 آورد از این جهت نقض جدی در رویه قضایی دادگاه عالی انتظامی قضات وجود دارد.  

 

حق بر حضور فوری در پیشگاه قاضی و به چاال  کشایدن قاانونی باودن توقیا  و      . 3. 2

 بازداشت

گی سیستمهای حقوقی، یا تکنیکی بود  در بروی دعاوی، عدم ساازماندهی صاحیح و مناسا     پی ید

دادگستری، لزوم دوالت مراجع قضایی متعدد در جریا  رسیدگی و نبود نیروی تخصصای مناسا ) از   

توا  از عواملی بر شمرد که سب  کند گردید  جریا  دادرسای مای باشاند)    نظر کمی و کیفی( را می

که میزا  این مهلت منطقی کدام است و بر چه اساسای تعیاین   (. در وصوص این231:  1333یاوری، 

می گردد؟ به عبارت اوری، مالک منطقی یا غیر منطقی بود  مهلات چیسات؟ در پاساخ ایان ساوال      

دیوا  اروپایی حقوق بشر در آراء وود به مالک هایی از قبیل میازا  پی یادگی و یاا ساادگی دعاوی،      

ای وواها  در تحصیل یک تصمیم، رفتار وواها  و در طار  مقابال نحاوة برواورد و     اهمیت زما  بر

 (.  231: 1333رسیدگی دعوی به وسیله مراجع و محاکم صالح، اشاره نموده است) یاوری، 
دلیال اتهاام   طور واص به حق اشخاصی کاه باه  ( میثاق حقوق مدنی و سیاسی به3بند) 3در ماده 

باید در اسارع وقات در   » می باشند اشاره نموده است که  مقرر می دارد  کیفری بازداشت یا در توقی 

محضر دادرسی یا هر مقام دیگری که به موج  قانو  مجاز به اعماال اوتیاارات قضاایی باشاد حاضار      

فوریت توسط کمیته حقوق بشار باه معناای دوره    « نموده و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود

خص در محضر دادرسی یا سایر مقامات حاضر شاود تفسایر شاده، کاه نبایاد      حبس، پیش از اینکه ش

. دیوا  اروپایی حقوق بشر در رای وود مقرر داشاته کاه نگهاداری شاخص     1زیاده از چندین روز باشد

 . 2( منشور اروپایی حقوق بشر است3)5ساعت بر وال  ماده  1روز و  1برای مدت زما  

عنوا  قاعاده کلای   نباید به» ز بازداشت به روشنی بیا  شده که ( مفهوم توقی  قبل ا3)3در ماده  

و به صراحت مقرر داشته که شخص توقی  شده که تقاضای مشروع در وصوص آزادی در ازای « باشد

                                                           
 .1332جوالی  27کمیسیو  حقوق بشر سازما  ملل متحد،  3مومی شماره . نظریه ع1

2. Brogan et al v United Kingdom, 10/1987/133/184-187, November 29, 1988, para 62.  
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( 3)3. بعاالوه، مااده   1وثیقه یا بروی دیگر از تضمینات حضور در جلسه دادرسی را دارد باید آزاد شاود 

رسی در طی مدت زما  معقولی برگزار نشود، بعد از این زماا  ماتهم بایاد از    مقرر می دارد که اگر داد

محسوب مای شاود باه اوضااع و     « معقول» . دوره زمانی که 2توقی  قبل یا در حین دادرسی آزاد شود

احوال پرونده بستگی دارد. در این مورد از جمله فاکتورهای متناسابی مانناد؛ وطار فارار، پی یادگی      

 3رم و دقت تحقیقات و مقامات که در تعقی  پرونده صالحیت دارند باید لحاظ گردد/پرونده، ماهیت ج

(what s fair trail, 2000: 13 .) 

دیوا  اروپایی حقوق بشر در ریی وود ایهاار داشاته کاه مقاماات صاالحیت دار بایاد در برپاایی        

ش واود را باه عمال    که متهم در بازداشت قبل از توقی  است، دقات و تماام تاال   دادرسی در هنگامی

 .  1آورند

در آراء دادگاه  عالی انتظامی قضات نیز به امر موصو  تصاریح و تأکیاد شاده و چناین عملای  را      

دلیل تخل  به مجازات انتظاامی محکاوم   کننده بهبازداشت یا تعقی  غیرقانونی تلقی و قاضی رسیدگی

مذکور چاو  دادیاار دادسارا ماتهم را     شعبه اول دادگاه  23/11/63 - 253نموده است. مطابق دادنامه 

تواناد بادو    داشته و از او تحقیق نکرده و تأمین اواذ ننماوده و نمای   ساعت در توقی  نگه 21بیش از 

ساعت در توقی  نگهدارد مرتک  تخل  شده اسات.  مطاابق دادناماه     21تحقیق از متهم او را بیش از 

قاانو   )قاانو  آیاین دادرسای کیفاری      21ده همین شعبه بازپرس دادسرا از مفااد ماا   23/6/66 - 11

داشاته  سااعت در توقیا  نگاه    21حاکم( تخلفی نموده و متهم را بدو  اوذ تأمین به مادت بایش از   

که دادیار دادسارا  باتوجه به این  31/3/67 - 176- 173مرتک  تخل  شده است هم نین در دادنامه 

هاا نکارده از مقاررات    ، وقتی اعالم اتهام نیز به آ بدو  تحقیق از متهما  دستور بازداشت آنا  را داده

 (.  77: 1333مربوط به تحقیق از متهم تخل  کرده است )کایم زاده، 

                                                           
وود مقرر داشته که توقی  قبل از محاکماه بایاد باه     3. کمیته حقوق بشر سازما  ملل متحد در نظریه عمومی شماره1

تثناء تلقی شود و تا حدی که ممکن است کوتاه باشد. توقی  که صرفاً به منظور انجام تحقیقات بیشتر صاورت  عنوا  اس

 گیرد مشروعیت ندارد.  

( 1) 61(؛ مااده  5)7(؛ کنوانسیو  آمریکایی حقوق بشر ماده 3)5. هم نین  .ک کنوانسیو  اروپایی حقوق بشر، ماده 2

 اساسنامه دیوا  بین المللی کیفری. 

و چهاار سااعت    در صورت بازداشات .....حاداکثر یار  مادت بیسات     »قانو  اساسی:  32. بر اساس قسمت سوم اصل 3

قاانو    17در مااده  «. ی قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فاراهم گاردد  پرونده مقدماتی به مراجع صالحه

 ده شده است.آیین دادرسی کیفری نیز بر تصریح در تدارک مقدماتی محاکمه تأکی
4. seeTomasi v France, 27/1991/279/350, 25 June 1992, para 84; Abdoella v the Netherlands, 

1/1992/346/419, 28 october 1992, para 24.  
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ساعت برای قضات در مرحله پیش از محاکمه جهت شروع باه انجاام تحقیقاات     21تعیین مهلت  

عاالی انتظاامی در ایان    مقدماتی و  یا  توقی  متهم بدو  صدور قارار  تاأمین، مطابقات رویاه دادگااه      

توا  نتیجه گرفات؛ زیارا تعیاین ایان مهلات در واقاع       المللی در این زمینه را میوصوص با اسناد بین

طور که استدالل شد باعث می شود که در مدت معقولی متهم فرایند دادرسی را طی نماوده و از  هما 

 ری شود.اطاله هر چه بیشتر دادرسی کیفری و سل  آزادی بیشتر متهم جلوگی

 

ممنوعیت شکنجه و حق به برخاورداری از شارایا انناانی در طای توقیا  قبال از       . 4. 2

 محاکمه

طاور  تردید مفهوم کرامت انسانی با ممنوع کرد  شکنجه و رفتارهای غیر انسانی یا ترذیلی، یعنی بهبی

ی و مشاخص  دهد تا انساانی باود  انساا  بررسا    بینی شده است، اجازه میمنفی، در حقوق بشر پیش

(. شکنجه در ردی  جنایات علیه بشریت محسوب می شود از اینرو مشمول 515: 1335شود. )مارتی، 

      (.  515: 1335مرور زما  نمی گردد. )ماراتی، 

آمیز ممنوعیات مطلاق در   در وصوص شکنجه و سایر اشکال رفتارهای وشن، غیر انسانی یا تحقیر

. در حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر بین المللای  1داردکلیه اسناد بین المللی مرتبط وجود 

شکنجه تخطی نسبت به کرامت انسانی تلقی شده است. ممنوعیت شکنجه و سایر اشاکال رفتاار غیار    

کنوانسیو  منع شکنجه وسایر رفتارها و ، 1337، و پروتکل الحاقی 1313های ژنو انسانی از کنوانسیو 

المللی مرتبط ناشی مای شاود.   و سایر اسناد بین 1331 ر انسانی یا تحقیر آمیزهای یالمانه، غیمجازات

(ICRC, 2014:1.)  کنوانسیو  ساازما  ملال   2شکنجه را تعری  نموده است1331کنوانسیو   1ماده.

های عضو باید اقدامات قانونی، اداری، قضاایی یاا هار    بر علیه شکنجه الزام می کند که: هر یک از دولت

                                                           
قانو  اساسی ممنوعیت شکنجه را به طور مطلق باه رسامیت شاناوته اسات و نیاز       33. در قوانین داولی ایرا  اصل 1

قاانو  مجاازات اساالمی مصاوب       573که در اثر شکنجه به عمل آمده مطابق این اصل فاقد اعتبار است. ماده اعترافاتی 

ساال در نظار    3ماه تاا   6برای گیرنده چنین اقراری، عالوه بر قصاص یا پرداوت دیه حس  مورد، مجازات حبس 1375

 گرفته است.  

رد یا رنج هایی وواه جسامی یاا روحای باه شاخص وارد آورد،      واژه شکنجه به هر عملی اطالق می شود که عمداً د. » 2

واصه به قصد اینکه از این شخص یا شخص ثالث اطالعات یا اقرار هایی گرفته شود، یا اتهام عملی کاه ایان شاخص یاا     

شخص ثالث مرتک  شده یا مظنو  به ارتکاب است تنبیه گردد، یا این شخص یا شخص ثالثی مرعوب یاا مجباور شاود    

هر دلیل که مبتنی بر شکلی از اشکال تبعیض است باشد، مناوط بار اینکاه چناین درد هاا و رنجهاایی باه دسات         یا به 

کارگزارا  دول یا هر شخص دیگری که در سمت رسمی مامور بوده است یا ترغی  یا رضای صریح یا ضامنی او تحمیال   

ی سیاسی، تهرا : انتشارات حقاوقی میازا ،   ( حقوق بشر و آزادی ها1333به نقل از هاشمی، سید محمد) «) شده باشد.

 (. 321چاپ چهارم، ص 
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هاا مای باشاد باه     منظور ممانعت از عمل شکنجه درهر منطقه که تحت حاکمیت آ گری را بهاقدام دی

های عضو بایاد تضامین کنناد    کند که : هر یک از دولتهمین کنوانسیو  الزام می 1عمل آورند. ماده 

 که  عمل شکنجه مطابق قوانین کیفری وود جرم می باشد.

لی کیفری آ  را تحت عنوا  جرم بر علیه بشاریت در  تعری  شکنجه، که اساسنامه دیوا  بین المل

زمانی ممنوع نموده است که درسطح گسترده و طاور سیساتماتیک روی دهاد، انادکی در اساسانامه      

تر از کنوانسیو  شکنجه است. بروال  کنوانسایو  شاکنجه، تعریا  اساسانامه دیاوا  باین       گسترده

ستقل از مقامات عمومی ارتکاب می یاباد) یعنای   المللی کیفری شامل رفتارهای می باشد که به طور م

 .  1توسط اشخاص وصوصی با انگیزهای وصوصی(

ایهاار مای    7و هم میثاق حقوق مادنی و سیاسای در مااده      5اعالمیه جهانی حقوق بشر در ماده 

 هیچ کس نباید مورد شکنجه یا مجازات یا رفتار یالمانه، غیر انسانی، ووار کنناد قارار گیارد.   » دارد : 

طور ضمنی ممنوعیت شکنجه را به رسامیت شاناوته اسات.    ()ز( میثاق حقوق مدنی نیز به3)11ماده 

 اجباری در شهادت داد  علیه وود و یا اقرار باه مجارمیتش وجاود نداشاته     »این ماده مقرر می دارد: 

 «باشد

و  حاق آزادی از شاکنجه  کنوانسیو  اروپایی حقاوق بشار)    3ممنوعیت شکنجه هم نین در ماده 

حق بار رفتاار و برواورد انساانی و     کنوانسایو  امریکاایی حقاوق بشار)     5(، مااده  رفتارهای غیرانسانی

منشاور آفریقاایی حقاوق     2( و مااده  ، تحقیر آمیز و یالماناه یممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسان

 صراحت به رسمیت شناوته شده است.( بهحق آزادی از شکنجهبشر)

سایر اشکال رفتار غیر انساانی نیاز آرایای در محکومیات قضاات       در وصوص ممنوعیت شکنجه و

از مجماوع   13/3/1371-172متخل  از دادگاه عالی انتظامی قضات صادر شده است. مطاابق دادناماه   

مقررات قضائی و آئین دادرسی کیفری بر می آید که متهم باید آزاداناه تحات تعقیا  و تحقیاق قارار      

متهم بروال  موازین آزادی و عدالت است که قانو  اساسی نیز بار ایان   گیرد، و هر گونه فشار وارد بر 

قانو  آئین دادرسی کیفری) قانو  حاکم( هر گونه اجبار و اکاراه نسابت باه     125امر ناطق است. ماده 

متهم را در امر تحقیق ممنوع داشته است. چو  دادیار دستور تحت فشار قرار داد  متهم را باه ساپاه   

، گرچه این دستور به مورد عمل گذاشته نشده، ولی صر  این دستور تخلا  از مقاررات   پاسدارا  داده

 (.  6: 1333می باشد)کریم زاده، 

                                                           
یعنی تحمیل عمادی درد یاا   » ()ه( اساسنامه دیوا  بین المللی کیفری شکنجه را اینگونه تعری  می کند: 2) 7. ماده 1

نجی کاه  رنج شدید جسمی یا روحی بر شخص که در توقی  یا تحت کنترل متهم است؛ اال اینکه شکنجه شامل درد یا ر

 «صرفاً ناشی از مجازات قانونی که ذاتی یا الزمه آ  است، نمی شود.
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ریی فوق الذکر، شکنجه را در معنای گسترده وود مورد توجه قرار داده است، باه ایان معنای کاه     

تری از صر  ی گستردههما  طور که در تعری  شکنجه در اسناد بین المللی گفته شده، شکنجه معنا

شکنجه بدنی و جسمانی دارد. بنابراین هر گونه فشار جسمی یا روانی به متهم به منظور اقرار باه جارم   

را شامل می شود. از این جهت رویه دادگاه عالی انتظامی قضات با اسناد بین المللی در تعری  شکنجه 

وانی ماتهم یکای از ماوارد شاایع نقاض حقاوق       مطابقت دارد. البته با توجه به اینکه اجبار فیزیکی و ر

دهاد، رویاه   متهما  توسط قضات دادگستری است که لزوم نظارت دقیق بر رفتار قضات را نشاا  مای  

 دادگاه عالی انتظامی قضات چندا  در این زمینه غنی نیست.  

 

 گیرینتیجه

دادرسای از اهمیات    های متهم در مرحله پیش از محاکمه در مقایسه باا ساایر مراحال   حقوق و آزادی

هاای متهماا  در ایان مرحلاه     بیشتری برووردار است. در واقع بیشترین موارد نقاض حقاوق و آزادی  

رو اسناد بین المللی حقوق بشری به این مرحله توجه ویاژه ای داشاته اناد، باه     گیرد. از اینصورت می

ایت قرار گرفتاه، مرباوط باه    گونه ای که بیشترین مواردی از حقوق متهما  که در این اسناد مورد حم

مرحله قبل از محاکمه است. در واقع این مرحله از دادرسی کیفری در مقایسه با ساایر مراحال از ایان    

جهت اهمیت دارد که قوانین کشورهای مختل  در این مرحله اوتیارات گسترده به مقاماات قضاایی و   

  جرم را بر عهده دارند، به طوری کاه  ضابطا  قضایی اعطاء نموده که زیر نظر این مقامات وییفه کش

می توانند در بسیاری از موارد به حریم وصوصی اشخاص ورود کرده، اقدام به بازرسی منزل و یا اشایاء  

نمایند و حتی در مواردی اقدام به توقیا  ماتهم نمایناد. هم ناین بار ایان مرحلاه اصاول دادرسای          

است که این امر واود وطار وودساری مقاماات      تفتیشی، یعنی؛ غیر علنی و غیر ترافعی بود ، حاکم

 نماید.  قضایی را دوچندا  می

در وصوص حقوق بنیادین متهم، مقایسه تطبیقی بین این حقاوق در اساناد باین المللای حقاوق      

بشری با آراء دادگاه عالی انتظامی قضات نشا  می دهد که اصول بنیادین دادرسی کیفاری باه شاکلی    

نتظامی قضات انعکاس یافته، متناسا  باا اصاول دادرسای منصافانه و اساناد       که در رویه دادگاه عالی ا

بروی آرای این دادگاه در بروورد های قاطع باا قضاات    توا ری مربوطه نیست. هر چند نمیحقوق بش

-متخل  و تضمین حقوق متهما  را نادیده گرفت، اما رویه قضایی این دادگاه در مقایسه با اسناد باین 

ری از غنای کافی برووردار نبوده به طوری که در موارد بیشماری یا فاقد رویه باوده و  المللی حقوق بش

یا رویه آ  مبهم است.  برای مثال در وصوص اصل برائت رای از دادگاه عاالی انتظاامی قضاات صاادر     

ر نشده است و تنها بروی از لوازم این حق را می توا  در آرای قضات این دادگاه مشاهده نماود و یاا د  
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وصوص حق بر سکوت رویه قضایی دادگاه عالی انتظامی قضات نقض ایان حاق را در ماواردی تخلا      

 انتظامی تشخیص داده که همراه با آزار متهم به قصد شکستن سکوت او باشد.

های متهم موارد متعاددی از فقادا  رویاه قضاایی دادگااه عاالی       در وصوص سایر حقوق و آزادی

توا  یافت. در موردی که ماتهم آشانایی باه زباا      اسناد بین المللی را می انتظامی قضات در مقایسه با

فارسی ندارد و یا قادر به تکلم نیست، هما  طور که در اسناد بین المللی حقوق بشری بحث و بررسای  

شد، باید متهم از حق بر مترجم برووردار گردد. این حق که از مصادیق حق بر آگاهی از دالیال اتهاام   

رویه قضایی دادگاه عالی انتظامی قضات مورد حکم قرار نگرفته است. دادگااه عاالی انتظاامی    است، در 

که متهم تمکن مالی نداشته و یا واود اقادام   قضات در وصوص حق بر بروورداری از وکیل در هنگامی

به انتخاب وکیل ننماید، ساکت است. در وصوص ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای غیرانساانی از آ   

طاور کلای اجباار و اکاراه ماتهم درجریاا  تحقیقاات        جهت که در رویه دادگاه عالی انتظامی قضات به

رو شکنجه در آرای این دادگاه تنهاا محادود باه فشاار     مقدماتی تخل  انتظامی تلقی شده است، از این

 فیزیکی نشده است، در نتیجه کامال با اسناد حقوق بشاری مطاابق دارد. در وصاوص حاق بار حضاور      

فوری در پیشگاه قاضی و یا هما  حق بر محاکمه در مدت زما  معقول، نیز رویه قضایی دادگااه عاالی   

سااعت مقارر در قاانو  آیاین      21انتظامی قضات برای شروع به تحقیقات و یاا توقیا  ماتهم مهلات     

امال دادرسی کیفری را مالک تخل  قرار داده که از این جهت نیز با اسناد بین الملی حقاوق بشاری کا   

 مطابق دارد.  

دادگاه عالی انتظامی قضات را می توا  با مسامحه نوعی دادگاه حقاوق بشاری داولای نیاز تلقای      

نمود، زیرا این دادگاه وییفه وطیر رسیدگی به شکایات اشخاص را در رابطه باا آ  دساته از تخلفاات    

ادرسای کیفاری ماورد    انتظامی قضاتی دارد که بروی حقوق بنیادین آنهاا)حقوق بشاری( را در یاک د   

تخطی قرار داده است. از اینرو، بازرسی و کش  تخلفات قضات، تعقی  آنها و هم نین نظارت مساتمر  

، در صاالحیت دادسارای   1331قانو  نظاارت بار رفتاار قضاات      11بر عملکرد قضات، که مطابق ماده 

و تعقیا  انتظاامی، و    عنوا  ابزار مناسبی جهت کش  تخلفات قضاتتواند بهانتظامی قضات است، می

در نتیجه تضمین حقوق قانونی متهما  عمل نماید. هم نین رویاه ایان دادگااه، همانناد رویاه ساایر       

دادگاه های حقوق بشری، باید تالش نماید که بروی ابهامات و جزئیات حقاوق متهماا  کاه حادود و     

ه تأسیس دادگاه انتظامی قضاات  کثغور آنها در قوانین موجود مبهم است، را برطر  نماید. با وجود این

های حقوق بشاری،  در ایرا  سابقه طوالنی دارد، اما متاسفانه رویه این دادگاه در مقایسه با سایر دادگاه

 چندا  از گستردگی و غنای که شایسته است، برووردار نیست.  

 



 135 (02، )ایپپی  9318 پاییز و زمستان  ، دوم ، شمارهدهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال      ...حقوق متهم رد آراء دادگاه عالی انتطامی قضات

 

   

 منابع

مجموعاه مقاا ت    ،«قانو  آیین دادرسی کیفاری ایتالیاا در بوتاه آزماایش    » ،(1376) آشوری، محمد

 گنج دانش.   :تهرا  کیفری،

قسامت اول: اساناد جهاانی،     مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشار،  ،(1336) دشیرامیر ارجمند، ار

 .دانشگاه شهید بهشتیتهرا :  چاپ دوم،

 .  انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجدتهرا :  چاپ اول، ،حقوق جزای عمومی ،(1331) اهری، محمد

ترجماه علای حساین نجفای     های بازر  سیاسات جنااحی     نظام ،(1335دلماس مارتی، می ری )

 تهرا : نشر میزا . آبرندآبادی، چاپ سوم،

  دانشگاه آزاد اساالمی واحاد تهارا  مرکاز،    جزوه حقوق اداری تطبیقی،  ،(1373)زارعی، محمدحسین 

 نیم سال اول.

 چااپ اول،  اء دادسرا و دادگاه انتظامی قضات،هشدارهای انتظامی در آر ،(1333) زندی، محمدرضا

 تهرا : نشر جنگل.  

حق سکوت و تکلی  مقاماات تغقیا  نسابت باه آ  در     » ،(1331) شاکری، ابوالحسن؛ شیرازی غالمرضا

دفتار   فصلنامه دان  انتظاامی خراساان شامالی،   .« 1332مصوب  قانو  آیین دادرسی کیفری

 .7سال دوم شماره تحقیقات کاربردی فا.ا. وراسا  شمالی، 

 تهرا : نشر جنگل.   چاپ اول، مقررات انتظامی قضات، ،(1333) زاده، علیکایم

تهارا : نشار    چااپ اول،  آراء دادگاههای انتظامی قضات در امور کیفری، ،(1333) احماد  کریم زاده،

 جنگل.  

  : نشر جنگل.  تهرارویه قضایی ایران در ارتباط با دادیار، ، (1337) معاونت آموزش قوه قضاییه

 تهرا : نشر بهنامی.   چاپ ششم، ی قانون آیین دادرسی کیفری،امحش ،(1336) علیرضا میرزایی،

تهارا : انتشاارات    ، چااپ چهاارم،  هاای سیاسای  حقوق بشر و آزادی ،(1333) هاشمی، سید محماد 

 حقوقی میزا .  

 تهرا : نشر میزا .   چاپ چهارم، حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، ،(1331) هاشمی، سید محمد

 شاماره دوم، نشریه حقوق اساسی، ، «حق بر بروورداری از دادرسی منصافانه » ،(1333) یاوری، اسداهلل

   253-233ص 

تساری تضامینات کیفاری در دادرسای     »از حقوق کیفری تاا قلمارو کیفاری:    » ،(1332) یاوری، اسداهلل

دوره هفاتم،  دانشاگاه شایراز،   مجله مطالعات حقاوقی  ، «های شبه کیفریمنصفانه به رسیدگی

 221-253شماره دوم، ص



 (02ی ، )ایپپ  9318 تانپاییز و زمس ، دوم، شماره دهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  فیض اهل صالحی طیبلو ، منوچهر توسلی انئینی  و محمد مهدی غمامی            136

 
Colvin, Prof. E., ‘Conceptions of Fairness in the Criminal Process’ Occasional 

Paper delivered at the International Society for the Reform of Criminal Law 
Conference, 9 July 2004. 

What is a Fair Trial? A Basic Guide to Legal Standards and Practice, Lawyers 
Committee for Human Rights, March 2000, available at: 

 https://www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/pdf/fair_trial.pdf 
William Glanville, The Proof of Guilt; edn. 3, Stevens،1963. 
Amnesty international. Fair Trials Manual. Amnesty International Publications 

1998, available at:  https://www.amnesty.org/download/Documents 
/156000/pol300021998en.pdf 

Arrest Rights Brief No.3:The Right to Legal Aid(2013) available at: 
https://www.opensocietyfoundations.org/.../arrest-rights-template-legal-aid-
20130412.pdf 

Robinson, P .(2009). The Right to a Fair Trial in International Law, with Specific 
Reference to the Work of the ICTY, BERKELEY J.L INT’L L. PUBLICIST, Vol. 

ICRC(2014) Prohibition and punishment of torture and other forms of ill-treatment, 
ADVISORY SERVICE ON INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW available 
at: https://www.icrc.org/.../prohibition-and-punishment-of-torture-icrc eng.pdf. 

 ها:آدرس سایت
http://www.amnesty.org/ailib/intcam/fairtrial/fairtri.htm 
http//www1.umn.edu/humanrts/africa/achpr11resrecourse.html 
http://caselaw.lp.findlaw.com/cgibin/getcase.pl?court=us&vol=384&invol=436 
http://www. indiankanoon.org/doc/1938988/ 
http://www.isrcl.org/papers/colvin.pdf 
http://www.lchr.org/pubs/fairtrial.htm 

 :دعاوی
Abdoella v the Netherlands, 1/1992/346/419, 28 october 1992, para 24.  
Brogan et al v United Kingdom, 10/1987/133/184-187, November 29, 1988, para 

62. 
Fox, Campbell and Hartley (18/1989/178/234-236), August 30, 1990, para 40 
NandiniSatpathy v P.L. DaniAIR 1978 SC 1025, para, 45, Police and People: Role 

and Responsibilities byDalbir Bharti. 
supreme.justia.com/cases/federal/us/403/431/ 
Tomasi v France, 27/1991/279/350, 25 June 1992, para 84; 
U.S. Supreme Court: JennessFortsom403 (1971) US 431  
U.S. Supreme Court: MIRANDA v. ARIZONA, 384 U.S. 436(1966)  
 

 

https://www.opensocietyfoundations.org/.../arrest-rights-template-legal-aid-20130412.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/.../arrest-rights-template-legal-aid-20130412.pdf
https://www.icrc.org/.../prohibition-and-punishment-of-torture-icrc
http://www.amnesty.org/ailib/intcam/fairtrial/fairtri.htm
http://caselaw.lp.findlaw.com/cgibin/getcase.pl?court=us&vol=384&invol=436
http://www.isrcl.org/papers/colvin.pdf
http://www.lchr.org/pubs/fairtrial.htm

