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 چکيده

نظر در حقوق فرانسه در مقايسه با حقوق ايران به تفصيل و با دقت الزم  مقررات مربوط به تحت

 8731گذار ايران در قانون آيين دادرسي كيفري  توان گفت كه قانون تدوين شده و به وضوح مي

بيني  هاي الزم را پيش تضميناهتمام چنداني به وضعيت فرد در اين مرحله نداشته و بسياري از 

ريزي كرده و  هاي ارزشمندي را پايه ، نوآوري8731قانون آيين دادرسي كيفري مصوب . نكرده است

نظر در نظر گرفته و ميان فرد بازداشتي و  از محاسن آن اين است كه براي حقوق شخص تحت

گونه كه در  هاي قانوني آنرسد تمامي ساز و كار نظر قائل به تفكيك شده است اما به نظر مي تحت

نظر به عنوان يك  قانون فرانسه وجود دارد مد نظر نبوده و حتي مطابق برخي نظرات قضايي، تحت

در مقابل، مقنن فرانسوي ضمن پذيرش . مرحله در فرايند دادرسي كيفري پذيرفته نشده است

ويژه  ،به.گرفته استاستثنائاتي،از محاسن آن اين است كه براي شخص تحت نظر، حقوقي در نظر 

نظر در قانون آيين  ، تحولي گسترده را در قوانين مربوط به تحت1188آوريل  81قانون مصوب 

در اين قانون سعي بر آن است تا بسياري از موضوعات . دادرسي كيفري فرانسه ايجاد نموده است

ائات متعددي، مرتبط با حقوق مظنون، متناسب با شرايط جديد بازنگري شده و به خصوص استثن

پژوهش  .هاي تحقيق نسبت به مقررات سابق تدوين شود متناسب با شدت جرم ارتكابي يا ضرورت

گردآوري . حاضر، از لحاظ نوع، نظري و كاربردي بوده و از نظر روش، تحليلي ـ توصيفي مي باشد

ه گيري از داده ها به صورت كتابخانه اي صورت گرفته كه با مطالعۀ كتاب ها، مقاله ها و بهر

                                                                     .اينترنت و تحليل و بررسي موضوع ، متن نهايي به زيور طبع آراسته گرديده است

 ، 8731قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ،تحقيقات مقدماتي، حقوق متهم :يديکل واژگان

 تحت نظر  ،بازداشت متهم 
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 مقدمه               

 
كيفري در اين مرحله   ترين مرحله از فرايند كيفري است؛زيرا اولين مواجهه متهم با دستگاه عدالت تحقيقات مقدماتي،حساس                 

ه از اهميت بسياري اصول دادرسي عادالنه در اين مرحل  لذا توجه به.گيرد شود و اساس پرونده كيفري در اين مرحله شكل مي انجام مي

كه اين مرحله بايد تحت حاكميت اصل برائت انجام شود،زيرا در اين هنگام هنوز مجرميت شخص محرز نشده  از جمله اين.برخوردار است

اعالم حق »،«رساني به متهم و خانواده وي اطالع»،«حق آزاد بودن متهم و امكان سلب اين حق در موارد استثنايي»همچنين تصمين. است

ترين اصول كلي دادرسي عادالنه حاكم بر مرحله  در زمره مهم« لزوم معقول بود مدت بازداشت موقت»و«اعالم حق انتخاب وكيل»،«كوتس

قدمتي طوالني   در نظام عدالت كيفري ايران،برخي معيارها و ضوابط دادرسي عادالنه،نظير فرض برائت داراي .تحقيقات مقدماتي است

رساني به متهم و خانواده وي،اعالم حق سكوت، اعالم حق داشتن وكيل و لزوم معقول بودن مهلت  ظير لزوم اطالعهستند؛اما برخي ديگر،ن

نظر  يكي از مراحل مهم و اثرگذار در فرايند رسيدگي قضائي، نگهداري مظنونين تحت.اند بازداشت چندان مورد توجه مقنن واقع نشده

مقنن از گنجاندن اين مرحله در قانون، به دنبال . بيني شده است ين شكلي اكثر كشورها، پيشضابطين دادگستري است كه تقريباً در قوان

كند ماداميكه مجرميت افراد به موجب حكم دادگاه صالح  اصل برائت حكم مي. باشد كه زمان و مدت آن متفاوت است تأمين اهدافي مي

قوق دفاعي و نيز حق برخورداري از دادرسي عادالنه به محض دستيگري ح. احراز نگرديد، حقوق و آزاديهاي شخصي ايشان محفوظ بماند

از طرف ديگر به منظور كسب موفقيت بيشتر در كشف جرايم و برخورد با . شوند الرعايه مي مظنون در همان بدو امر، جريان افتاده و الزم

مرحله تحقيقات پليسي براي ضابطين قائل شده تا ضمن مجرمين، قوانين كشورهاي مختلف در جرايم مشهود اختيارات بسيار وسيعي را در 

نتيجه آنكه . جلوگيري از فرار متهم و متواري شدن وي، نهايتاً ميزان موفقيت حكومتها را در كاهش سطح وقوع جرايم افزايش دهد

ن اقدامات پليسي و حقوق دفاعي اي اقدام كرد كه توازن بي بايست در نحوه تصويب مقررات فراتقنيني، تقنيني و فروتقنيني به گونه مي

نظر سنگ اول بناي مرحله دادرسي را تشكيل داده و حسب  نظر به اينكه اقدامات ضابطين در مرحله نگهداري تحت. مظنونين برقرار شود

كه موضوع  تواند موجبات احقاق و يا تضييع حقوق طرفين پرونده خصوصاً متهم را فراهم آورد، فلذا همين امر مبين آن است مورد مي

 8731باتوجه به مطالب فوق ، توجه به رويكرد قانون آيين دادرسي كيفري مصوب .تحقيق حاضر از اهميت و ضرورت وافري برخوردار است

كه باتوجه به اصل )فرانسه مي تواند به منظور تضمين موقعيت مطلوب  شخص  تحت نظر 1188آوريل 81در حقوق ايران و  لحاظ قانون 

 در فرايند كيفري جامه عمل به خود بپوشد( خص مظنون مي باشدبرائت،همان ش

 : نگارنده، ضمن انجام اين پژوهش، به دنبالِ پاسخ به سؤال هاي زير مي باشد

وحقوق فرانسه، در همه مراحل 8731تحت نظر در قانون  آيين دادرسي كيفري مصوب( مظنون)آيا  حقوق پيش بيني شده  شخص .8

 شده است؟رسيدگي به رسميت شناخته 

تحت نظر داراي ضمانت اجراي مطلوب و مؤثر مي ( مظنون)باتوجه به سوال فوق،تخطي وعدم رعايت حقوق پيش بيني شده شخص .1

 باشند؟

، 8731در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب( مظنون)آيا در تطبيق و مقايسه ،مقررات حمايت از حقوق پيش بيني شده شخص .7

 ملل مي باشد؟مطابق با مقررات و اسنادبين ال

 .با توجه به جنبه هاي مجهول فوق،قصد داريم در  اين  مقاله، به پاسخ  اين مجهوالت بپردازيم

 

 ایران کيفري نظام در  متهم حقوق . 

درواقع شناسايي حق دفاع براي افراد . حق دفاع از مقدمترين حقوق انساني است كه موجب تضمين حقوق وآزادي هاي فردي است         

حفظ نظم ودفاع از حقوق جامعه همه جا ، با حمايت از حقوق  . در مقابل تجاوز به حقوق و آزاديهاي فردي ضرورتي غيرقابل انكاراست جامعه

متهم محدود و متوازن مي گردد و دفاع از منافع جامعه نبايد منجربه ناديده گرفتن حقوق متهمان گردد وقتي فردي متهم به ارتكاب جرمي 

حقوق دفاعي متهم امروزه به عنوان  يكي از اصول مهم در .عرض خطر محروميت از آزادي و ديگر تحريمات قرار مي گيردمي شود وي درم

اي و همچنين قوانين ومقررات كشورها مطرح و مورد حمايت واقع مي گرددو حقوقي از محاكمه منصفانه ، در اسناد بين المللي و منطقه

براي متهم، در رسيدگي به اتهام .... ،حق سكوت، حق داشتن وكيل مدافع ، ممنوعيت اقرار اجباري و( اصل برائت)جمله  فرض بي گناهي 

به عبارت ديگر حق دادرسي عادالنه تضميني است در جهت اطمينان بخشيدن به اينكه افراد . وي دريك محاكمه منصفانه تعيين مي نمايند

دريك تقسيم بندي كلي ، مراحل دادرسي به مرحله . حقوق آنان رعايت مي گردد به صورت غيرقانوني و ناعادالنه مجازات نمي شوند و

 :، مرحله محاكمه يا دادرسي و مرحله اجراي حكم تقسيم مي شود(كشف، تحقيق و تعقيب )تحقيقات مقدماتي 
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 حقوق متهم در مرحله کشف جرم  - -2

حفظ آثار و داليل موجود، دستگيري متهم و جلوگيري از فرار وي و كه پس از اطالع از وقوع جرم براي  هايي كشف جرم عبارت است از اقدام

متهم در اين . دادگستري است اين امر زير نظر مقام قضايي بر عهده ضابطان. شود آوري اطالعات مربوط به بزه ارتكابي انجام مينيز جمع

 :ارددمرحله داراي امتيازها و حقوق ذيل است كه او را در برابر تعرض پليس باز مي

اصوالً احضار يا جلب متهم به وسيله احضارنامه يا برگه جلب و به موجب دستور  ـ احضار يا جلب متهم به وسيله احضارنامه يا برگه جلب؛

 11بر اساس ماده . اختيارات پليس در مرحله كشف جرم با تميز جرايم مشهود و غيرمشهود متفاوت است. پذير استمقام قضايي امكان

 11حفظ آثار جرم و دستگيري متهم اقدام و متهم را ظرف  جهت ک در جرايم مشهود مأموران پليس حق دخالت داشته و به.ا.ع.د.د.ا.ق

 (56، 8717زراعت،.)نمايند ساعت نزد مقام قضايي حاضر مي

ادند، مبارزه با مجرمان براي حفظ هاي افر پس به همان اندازه كه دولتها متعهد به احترام به حقوق و آزادي ـ منع تعقيب و توقيف خودسرانه؛

اما در تلفيق بين حرمت اشخاص و نظم جامعه بايد توجه داشت كه آزادي به عنوان . رودنظم جامعه نيز از اهم تكاليف حكومتي به شمار مي

ستگيري افراد متعرض رود كه در اين صورت تعقيب و دحق طبيعي رايج و متداول است و تعرض به نظم جامعه امري استثنايي به شمار مي

هيچ كس را » مطابق با صدر اصل سي و دوم قانون اساسي(11، 8717هاشمي،)اساس ضوابط قانوني باشد پذير و بربايد منطقي، توجيه

 .«كند توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي نمي

جراي كيفري توقيف غيرقانوني افراد توسط ضابطان دادگستري يا كه ضمانت ا. م.ق 636تا  631شخص توقيف شده با استناد به مواد 

باشد، حق شكايت عليه فرد خاطي  صالح ميمأموران نيروي انتظامي است و فرد ممتنع از رسانيدن تظلمات فرد توقيف شده به مقامات ذي

 .را دارد

 
 حقوق متهم در مرحله تحقيقات مقدماتی -2-2

علت اهميت اين مرحله اين است كه از نظر زماني ، . ي عمومي ، مرحله تحقيقات مقدماتي است كي از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعواي

رفته است ، شهود احتمالي هنوز مشاهدات نمعموالً مدت زيادي از تاريخ وقوع جرم تا انجام تحقيقات نگذشته و داليل و آثار جرم از بين 

ست به دتهم هنوز متواري نشده يا براي رهايي از مجازات با شركاء و معاونين خود خود را به خاطر دارند و اين احتمال وجود دارد كه م

بدين ترتيب تحقيقاتي كه در اين هنگام صورت مي گيرد ، تأثير زيادي در حفظ و جمع آوري داليل و تشكيل پرونده اي . تباني نزده باشد 

اما متهم در اين . موقع و سريع مرجع تحقيق در اين زمينه انكار ناپذير است كامل و آماده براي رسيدگي در دادگاه داشته ، اهميت اقدام به 

ک حمايت از حقوق افراد است كه . د . پس بايد گفت يكي از اصول راهبردي در آ  .مرحله از حقوقي برخوردار است مانند حق داشتن وكيل 

يكي از اصحاب دعوي كيفري مي باشد نيازمند استفاده از ابزارهاي  متهم كه. حمايت از متهم و حقوق دفاعي وي جايگاه خاصي دارد  ،در آن

اين حقوق بايد . دفاعي در جهت زدودن برچسب اتهام از خود در برابر ادله و مدارک طرفهاي ديگر دعوي يعني دادستان و شاكي مي باشد 

 .بنحوي تدوين گردد كه حمايت حداكثري را از متهم داشته باشد

 :گيرددهد، سه گروه از اعمال انجام ميبنيان پرونده جزايي را تشكيل ميدر اين مرحله، كه 

 .آوري ادله له و عليه متهم جمع ـ الف

 .الزم براي جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم از طريق صدور قرار تأمين متناسب هاي ـ اقدام ب

 .نـع تعقيـب، موقوفي تعقيب يا قرار مجرميتاظهـارنظـر دربـاره جرم ارتكابـي در قالـب يكـي از قـرارهاي م ـ ج

 :البته در اين مرحله نيز بايد اصول مربوط به احضار يا جلب متهم و غيره كه قبالً آمد به عالوه موارد زير رعايت گردد

تحقيقات . ر شودكننده حاضمتهم بايد حق داشته باشد كه به اتفاق يك وكيل نزد مقام تحقيق حق همراهي توسط وكيل دادگستري؛ ـ الف

اي از توضيحات را بدون حضور در موارد كامالً استثنايي نيز كه بازپرس اخذ پاره. بايد در حضور وكيل به عمل آيد و محرمانه تلقي نشود

طرف  در اولين فرصت مناسب بايد اين امر بر. بايد پس از تصويب دادستان اجازه اين كار از دادگاه صالح كسب شود وكيل ضروري بداند،

 (16، 8733شيرازي،)گردد

لذا در طول مدت تحقيقات مقدماتي و دادرسي و قبل از  ترين حقوق فردي است؛حق دفاع از طبيعي اعطاي فرصت كافي براي دفاع؛ ـ ب

مدارک  در صورتي كه متهم بازداشت شود،امكان تهيه اسناد و. صدور حكم، بايد فرصت كافي به متهم جهت تدارک وسايل دفاعي داده شود

خواهي و فرجام براي وارده استفاده كند و حق پژوهش هاي و گفتگو با شهود به وي اعطا شود و در دادگاه نيز از فرصت كافي براي رد اتهام

 (15همان،.)اي معقول و مناسب وجود داشته باشدوي تضمين شود و بين تاريخ وقوع بزه و محكوميت قطعي بزهكار بايد فاصله

مصونيت زندگي خصوصي متهم از جمله مسائل مهمي است كه بايد به دقت مورد توجه مقامات قضايي و  آوري ادله؛م بر جمعـ قواعد حاك ج

مي هاي اساسي متهم آوري ادله و كشف جرم موجب تضييع حقوق و آزاديكوچكترين مسامحه در جمع ضابطان دادگستري قرار گيرد؛ زيرا
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شناسي، تشخيص هويت ژنتيكي و استفاده از كامپيوتر در جهت شناسايي متهم از چنان تحول ي، اسلحهنگارامروزه علومي مثل انگشت. شود

بايد توجه داشت ضرورت رعايت . نمايندو پيشرفتي برخوردارند كه ضريب اطمينان بااليي را در زمينه كشف دقيق و سريع جرم ايجاد مي

در . هاي علمي و تكنولوژيك غيـراصولي و غيرانساني استفاده نشودكه از پيشرفتنمايد حقوق دفاعي متهم در مقطع كشف جرم ايجاب مي

 .هاي متهم است يابي، حقوق و آزاديواقع مرز استفاده از علوم و فنون جرم

 
 حق گرفتن وکيل و وکيل تسخيري - -2-2

ين حق را به متهم مي دهد كه از ا 815ماده .جهت هر چه بهتر دفاع شدن از حقوق متهم به او حق گرفتن وكيل داده است 811ماده 

در اين مورد . و در صورتي كه دادگاه تشخيص دهد متهم توانايي انتخاب وكيل ندارد، براي او تعيين مي كند. دادگاه تقاضاي وكيل نمايد

ده مذكور بيان مي كند تبصره ما .دادگاه حق الزحمه وكيل را تعيين مي كند و آن را از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت مي نمايد

كه در مواردي كه مجازات قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد اگر متهم شخصا وكيل معرفي نكرد تعيين وكيل براي او الزامي است 

مقصود  .اصل علني بودن محاكمات را مطرح مي كند 811اصل علني بودن محاكمات ماده   .كه به اين وكيل وكيل تسخيري گفته مي شود

اصل بر علني بودن محاكمات است مگر در مواردي محدود كه علني  .از علني بودن حق حضور افراد جهت شركت در جلسه دادگاه است

در همين ماده حق انتشار خبر جلسه دادگاه از طريق رسانه هاي  .بودن مخل امنيت باشد يا جلسه دادگاه مربوط به اعمال منافي عفت باشد

پس رسانه هاي گروهي تا زماني كه حكم دادگاه . ن حكم منع شده است و براي متخلف تعيين مجازات شده استگروهي قبل از قطعي شد

علني بودن جلسه دادگاه تا جايي محترم است كه حتي اگر متهم يا ساير حضار  .قطعي نشود حق ندارند مراتب را در رسانه ها انعكاس دهند

سه تبديل به جلسه غير علني نخواهد شد و قاضي مكلف است به گونه مقتضي نظم دادگاه را جلسه دادگاه نظم جلسه را مختل نمايند جل

 .نه اينكه جلسه را غير علني اعالم نمايد. دوباره برقرار كند

 به متهم يا وكيل او اين امكان را مي دهد كه پس از تكميل تحقيقات و پيش از شروع جلسه 831ماده :آگاهي يابي از محتويات پرونده

ر محاكمه به دفتر دادگاه مراجعه كند و از محتويات پرونده اطالعات الزم را تحصيل نمايد و با دستيابي به اين اطالعات به گونه اي موثرت

آدک در جرايم حق الناسي در صورتي كه متهم يا نماينده  183بر اساس ماده  :صدور راي غيابي و اصل برائت.بتواند از حقوق خود دفاع كند

آنچه از رعايت اصول   .ر جلسه دادگاه حضور پيدا نكنند و لوايحي نيز تقديم دادگاه نكنند دادگاه مكلف است كه راي غيابي صادر نمايداو د

مربوط به اصل برائت در اينجا ديده مي شود وجود حق واخواهي براي متهم است يعني متهم از تاريخ ابالغ واقعي ده روز فرصت دارد كه 

اعتراض كند و پس از انقضاي مهلت واخواهي نيز مي تواند مطابق قانون دادگاه هاي تجديد نظر تقاضاي تجديد نظر در راي نسبت به حكم 

علت وضع اين قانون و اجازه واخواهي و تجديد نظر به متهم احترام به حق آزادي و برائت كسي است كه بنا به هر دليل در جلسه . نمايد

 (61، 8711گلدوزيان،. )دادگاه حضور نيافته است

بنابراين اصل برائت آزادي متهم  را قبل از محاكمه و جمع آوري داليل عادي وي تضمين مي نمايد و به عنوان يكي از اصول پيشرفته و  

ر مختلف المللي در قوانين كليه كشورها به ويژه در قوانين اساسي به صومهم در دعاوي كيفري شناخته شده است كه عالوه بر مقررات بين

هرچند برخي مواقع . لذا بايد اين اصل به نحوي تضمين شود كه جلوي تجاوزات خودسرانه مأموران دولت را بگيرد. بيني شده است پيش

اما بايد اين موارد به نحو دقيق و كاملي در موارد  هاست،مصالح و منافع ملي و حفظ ثبات و صلح و آرامش مجوز صدور برخي بازداشت

 (16، 8733،سركشيكيان .)ي و كوتاه مدت صورت پذيرداضطراري مل

 حق اطالع از علت احضار و داشتن فرصت حضور؛  -2-2-2
در احضارنامه اسم وشهرت احضار شده وتاريخ و علت احضارومحل حضور ونتيجه عدم حضور بايد قيد » :قانون يادشده  887به موجب ماده 

 .شود

 .ت احضار و نتيجه عدم حضور ذكر نخواهد شددرجرائمي كه مصلحت اقتضاء نمايد ،عل –تبصره  

قانون مذكور اجازه ي جلب  881البته قانونگذار برحق مذكور به خاطر اهميت و حساسيت برخي از جرايم استثناء قائل گرديده ودرماده ي 

ن اينكه بدواً  احضاريه فرستاده باشد ، قاضي مي تواند  درموارد زير بدو» :متهم بدون احضار اوليه را تجويز كرده است اين ماده مقرر مي دارد

 :دستور جلب متهم را صادرنمايد

 .در جرائمي كه مجازا ت قانوني آنها قصاص، اعدام و قطع عضو مي باشد ( الف

 .«متهميني كه محل اقامت يا شغل و كسب آنها معين نبوده و اقدامات قاضي براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده باشد( ب
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 م اتهام ؛تفهي  -2-2-3

هدف اصلي از الزام آگاه . هرفردي كه  دستگير يا بازداشت مي شود بايد فوراً از داليلي كه موجب محروميت از آزاديّت وي شده مطلع شود  

ده و بنابراين داليل ارائه شده بايدمشخص بو. كردن اين است كه فرد بازداشت شده بتواند به اعتباربازداشت ،از لحاظ قانوني اعتراض كند

بعبارتي حق اطالع متهم از اتهام وارده آن، احترام به حق . شامل توضيح واضحي از اساس قانوني و واقعي بودن دستگيري يا بازداشت باشد

و دفاع او برقراري موازنه ميان او ومدعي به حساب مي آيد، زيرا جهل و عدم اطالع متهم از اتهام انتسابي وداليل آن موجب تضييح حق دفاع 

 (61، 8716رجبي،)آزادي هاي فردي او مي شود

چنانچه در جرايم ... »:قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقالب  در امور كيفري  مقرر مي دارد 11ازاين رو قانونگذار در ماده ي 

اً به متهم ابالغ شود وحداكثر تا مدت مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد با ذكر داليل بالفاصله كتب

ساعت مي توانند متهم را تحت نظر نگهداري نموده و دراولين فرصت بايد مراتب را جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطالع مقام قضايي 11

 «...برسانند

ر متهم در نزد قاضي، موضوع اتهام قانون اساسي بايد پس از حضو 71اعزام سريع متهم نزد مراجع قضايي كافي نيست، بلكه به موجب اصل 

ساعت به متهم تفهيم اتهام نكند، مستنداً  11چنان چه قاضي رسيدگي كننده ظرف . وداليل آن به وي به صورت صريح وروشن تفهيم شود 

... »:ه قاضي قانون مذكور مقرر گرديد 813همچنين درماده ي .ک مرتكب جرم بازداشت غير قانوني شده است.ع وا.د.د.آ.ق813به ماده 

 «...موضوع اتهام و داليل آن را به صورت صريح به متهم تفهيم مي كند آنگاه شروع به تحقيق مي نمايد

 ؛ (امتناع ازپاسخ)حق سکوت  -2-2-4
اين حق خصوصاً در شرايط فقدان . متهم بايد بداند كه مي تواند به سؤاالت پاسخ نگويد و سكوت او نمي تواند عواقب كيفري داشته باشد

تنها  حضور وكيل . يل كه متهم ناآشنا با قوانين ممكن است اغفال شود يا دچار توهم و تناقض گويي گردد وسيله دفاع از متهم است وك

آئين دادرسي كيفري ايران اين حق را به رسميت شناخته مي  813ماده ي . است كه مي تواند سخن گفتن رابراي متهم موجه سازد

گفتني است اكثر نظام هاي  دادرسي  پذيرفته اند كه « .دادن  امتناع نمايد امتناع اودر صورت مجلس قيد شود چنانچه متهم از پاسخ»:گويد

 متهم حق دارد آزادانه  از قدرت خود براي پاسخگويي يا امتناع از آن استفاده كند به ديگر سخن قوانين كشورها، نيز مقررات صريحي دراين

 (56، 8711اردبياي،)ي قضايي به تدريج چنين حقي رابراي متهم تثبيت نموده است باره پيش بيني كرده اند يا رويه

 حق برخورداري از وکيل؛  -2-2-5
درهمه ي دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند واگر توانايي انتخاب » :قانون اساسي مقرر مي دارد 76اصل 

 .«نات تعيين وكيل فراهم گرددوكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكا

مجمع تشخيص مصلحت نظام  83/7/8711قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقالب درامور كيفري اصالحي  811همچنين ماده ي 

مه متهم مي تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد، وكيل متهم مي تواند بدون مداخله درامر تحقيق پس از خات» :مقرر مي دارد

اظهارات وكيل درصورتجلسه منعكس . تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع يا اجراي قوانين الزم بداند به  قاضي اعالم نمايد

 .مي شود

درمواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارديا حضور غيرمتهم به تشخيص  قاضي موجب فساد گردد و همچنين درخصوص جرائم  –تبصره 

 . شور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه ي دادگاه خواهد بودعليه امنيت ك

اصحاب دعوي حق انتخاب وكيل دارند :مقرر مي دارد8731ماده واحده مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكيل مصوب

مجازات  631اين اصل ماده وكليه دادگاه هايي كه به موجب قانون تشكيل مي شوند، مكلف به پذيرش وكيل مي باشند، ضمانت اجراي 

 .اسالمي است

 ممنوعيت اغفال؛ -2-2-6
مفهوم اغفال اين است كه مقام تحقيق در ضمن تحقيقات خويش نبايد مظنون را فريب دهد وبراي مثال به او بگويد اسنادي را دراختيار » 

اغفال يا به تله انداختن ، ... ترتيب اثر نيست اقراري كه بدين شكل به دست مي آيد قابل. دارد درحالي كه واقعاً چنين اسنادي نداشته است

يكي از . يك دفاع قانوني است كه به موجب آن فرد مظنوني كه به وسيله عوامل اجراي قانون به ارتكاب جرم مجبور شده است آزاد مي شود 

سؤاالت »  :ک مي گويد.د.ا.ق813 درماده ي. روشهاي متداول در بازجويي ها، اغفال متهم يا بلوف زدن و فريب براي كسب اقرار است 

شتباه انداختن و فريب سؤاالت ديكته شده ممنوع ،ذكر سؤاالت مبهم و كلي براي به ا. «تلقيني يا اغفال يااكراه واجبار متهم ممنوع است

دادن متهم ويا سؤاالت ديكته شده و تلقيني ممنوع است ومتهم نبايد  به هر سوالي كه چنين خصوصياتي داشته باشد پاسخ گويد گرچه 

بايد مفيد  سؤاالت»ک .د.ا.ق 813طبق ماده ي . متهم ناآشنا باقوانين به دام اين سؤاالت مي افتد اما بازجو حق طرح چنين سؤاالتي راندارد 

 .«سؤاالت تلقيني يا اغفال واكراه و اجبار متهم ممنوع است. و روشن باشد 
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 ممنوعيت شکنجه براي اخذ اقرار؛   -2-2-7

هاي فردي را به دست اند كه با اصالت بخشيدن به اجتماع و منفعت جمع و مصالح حكومت، حقوق و آزاديدر طول تاريخ افرادي بوده

هاي  و هنگامي كه تعارضي ميان منافع دولت از جمله حفظ آن با مصالح انساني مانند احترام به حقوق و آزادياز اين ر. اندفراموشي سپرده

كننده است كه مسأله شكنجه به شيوه حل اين تعارض زماني نگران .ندارند از انكار اين حقوق و فدا كردن آن هيچ ابايي آيد،فردي پيش مي

، كشف حقيقت است ونه تحميل خواسته هاي خودبر متهم، لذا بازجو يا قاضي بايد باطرح سؤاالت مفيد هدف از بازجويي متهم. آيد ميان مي

در فقه اماميه و نظرفقها ، درشرايط اقرار . هاي خالف قاعده و قانون دراين مورد پرهيز كندو روشن حقيقت را كشف كند واز توسل به روش

قاصد، مختارباشد ، بنابراين اقرار مجنون و مكره به واسطه التزام به حديث رفع فاقد اعتبار  كننده آمده است كه اقرار كننده بايد عاقل ،

 (61ق، .ه8181شهيد ثاني،.)شرعي است

اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز  و هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطالع ممنوع است» ا.ا.ج.ا.ق 71به موجب اصل 

 .«ادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار استنيست و چنين شه

همچنين شيوه هايي از قبيل طوالني نمودن امر بازجويي و خسته كردن متهم بدون اينكه بين بازجويي به متهم فرصت تمدد اعصاب و 

ونه اذيت يا آزار بدني فرد كه گ عالوه بر هر.استراحت داده شود، شكنجه روحي است واقرار حاصله از آن فاقد ارزش قضايي و قانوني است

چون  هم تواند از مصاديق شكنجه باشد، نيز مي انجام هر اقدامي كه عرفاً اعمال فشار رواني بر زنداني تلقي شود، باشد، اعالي شكنجه مي

زندان و يا بازداشتگاه،  بند زدن به زنداني در محيطنگهداري زنداني به صورت انفرادي يا نگهداري بيش از يك نفر در سلول انفرادي، چشم

خوابي دادن به زنداني و بازجويي در شب، فحاشي، به كار بردن كلمات ركيك، فشار رواني به زنداني از طريق اعمال فشار به اعضاي بي

تزريق . باشد ني ميهاي انسا خانواده زنداني، ممانعت از مالقات متهم با وكيل و ممانعت از انجام فرايض مذهبي كه تماماً نقض حقوق و آزادي

شود وي مكنونات قلبي خود را بدون اراده بيان نمايد نيز از انواع شكنجه و ممنوع  به بدن متهم كه موجب مي آورانواع مواد مخدر و خواب

هيچ فرد متهمي به جرم كيفري نبايد مجبور به . ا اين امر را به خوبي مورد التفات قرار داده است.ا.ج.ا.ق 71اصل (61، 8731سرشار، )است

 .اقرار يا شهادت  عليه خود شود واين حق ممنوعيت اقرارهاي اجباري در هردو مرحله قبل و بعد از محاكمه الزم الرعايه است
  الت؛منع مداخله خودسرانه در مسکن، زندگی خصوصی، مراس -2-2-8

ا اشاره نمود كه بازرسي و نرساندن .م.ق 611توان به ماده  در قوانين ايران بر ضرورت احترام به حريم خصوصي تأكيد شده كه از جمله مي

گونه تجسس را  ها و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات، تلگراف و تلكس، سانسور و عدم مخابره آنها و استراق سمع و هرنامه

 .كرده، مگر آنكه به حكم قانون صورت گيردممنوع 

 صدور قرار تأمين متناسب با اتهام و وضعيت متهم؛  -2-2-9

از التزام به  :عبارتند ک.د. آ.ق 871باشد كه درماده  از جمله مهمترين اقدامات مقام قضايي در مرحله تحقيقات مقدماتي صدور قرار تأمين مي

 .وجه التزام؛ اخذ كفيل با تعيين وجه الكفاله؛ اخذ وثيقه؛ بازداشت موقتالتزام به حضور با تعيين  حضور با قول شرف؛

هاي فردي است كه در مدت تحقيقات مقدماتي و گاه تا پايان  قرار بازداشت موقت مهمترين و شديدترين اقدام تأميني نسبت به آزادي

كه زندان جايگاه  ، چرا(ک.د.آ 711ماده )با اصل برائت است  يابد و اقدامي مغايررسيدگي به شرطي كه كمتر از حداقل حبس باشد، ادامه مي

توان به سلب آزادي فرد، ايراد ضرر و زيان مادي و معنوي به متهم، از دست دادن  از معايب اين قرار تأمين مي. يافته استمجرمان محكوميت

هاي ويژه نامه دادسراها و دادگاهآيين 75ک و .د.آ.ق 871در حقوق ايران بر اساس مواد . شغل و از هم گسيختگي خانواده وي اشاره نمود

اهميت  به با توجه. به باال خواهد بود 1روحانيت در صورت تخلف بازپرس از اين شرايط وي قابل تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه 

ن دادرسي مورد تقنين قرار گيرد كه از رعايت شرايـطي الزامي است كه بايد در متن قوانين آيي بازداشت موقت كه نوعي سلب آزادي است،

 :گردد آن جمله موارد زير بيان مي

بايد دادگاه صالح حل  در صدور قرار بازداشت موقت بايد نظر موافق دادستان كسب گردد و در صورت اختالف نظر بين دادستان و بازپرس،

شده و گردد و دفتر مخصوصي جهت ثبت مشخصات افراد بازداشتقرار بازداشت متهم و حق اعتراض به آن بايد به وي ابالغ . اختالف نمايد

اين مدت بايد در صورت محكوميت وي به زندان در رابطه با همان جرم در ايام . تاريخ شروع بازداشت آنان بايد در بازداشتگاه موجود باشد

هر زمان علت . متن قرار تصريح گردد شده شكايت كند و اين حق بايد در متهم حق دارد از قرار صادر. محكوميت احتساب گردد

قرار آزادي او را  متهم نيز حق دارد از مقام قضايي تقاضا كند تا در صورت رفع علت بازداشت،. زايل شود بايد از توقيف رفع اثر گردد توقيف،

اينكه . شود يا حكم قرار تأمين الغاء مي در ضمن همان قرار اگر بازپرس قرار منع تعقيب صادر نمايد يا دادگاه او را تبرئه كند،. صادر نمايد

   .براي تسريع در دادرسي و حفظ حقوق وي بايد در كيفرخواست دادستان قيد و تصريح گردد متهم در بازداشت است،
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 لزوم تشکيل پرونده شخصيتی متهم -1 -2-2

مرتكب و شخصيت وي از جهات  و نيز انگيزهشناسي به علت يا علل ارتكابي جرم  شناسي از حقوق جزا، توجه جرم ازجمله وجوه افتراق جرم

قصد يا )مختلف است و اين در حالي است كه حقوق جزا محور اصلي مجرميت مرتكب را در بررسي عمل مادي ارتكابي و احراز سوءنيت 

ترديد در  بدون .ستثنايياز سوي ديگر، در حقوق جزا اصوال انگيزه مرتكب در تحقق جرم نقشي ندارد مگر در موارد ا. دهد وي قرار مي( خطاي

هاي كيفري پيشرفته، عواملي چون انگيزه، شخصيت مجرم، شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيانبار آن در تعيين مجازات  نظام

 .گيرد تا ضمن عدالت جزايي بر مبناي فردي كردن مجازات در حدود قانون، حقوق جامعه نيز حفظ شود مورد توجه قرار مي

اي و الزام آنان به رعايت قانون در صدور حكم  قانون جديد مجازات اسالمي ضمن ايجاد محدوديت براي قضات در تعيين مجازات سليقهدر 

مورد توجه ( با رعايت حقوق فرد و جامعه)هاي تعزيري  منظور عادالنه كردن مجازات شناختي به هاي جرم مجازات، توجه به برخي از جنبه

به »قانون جديد با تصريح به اينكه اعمال مجازات تعزيري، نوع، مقدار، كيفيت اجرا و ديگر مقررات مربوطه بايد  81ماده . قرار گرفته است

 موارد قانوني، مقررات رعايت با تعزيري، حكم صدور در دادگاه…»: گويد باشد در قسمت اخير ماده مرقوم، به نحو الزامي مي« موجب قانون

 :دهد مي قرار توجه مورد را زير

 .جرم ارتكاب حين وي رواني و ذهني وضعيت و مرتكب انگيزه –الف 

 .آن زيانبار نتايج و وظيفه نقض گستره جرم، ارتكاب شيوه –ب 

 .كاب جرمارت از پس مرتكب اقدامات –ج 

 .وي بر تعزير تاثير و مرتكب اجتماعي و خانوادگي فردي، وضعيت و سوابق –ت 

رو  از اين. تشكيل دهد« پرونده شخصيتي»ه الزامي بودن بررسي و احراز و تعيين جهات فوق، براي هر متهم قاضي جزايي بايد با توجه ب

 (16، 8731شهروز،.)داي تهيه و به قضات محاكم جزايي ابالغ شو نامه اصلح است در اين زمينه شيوه

 آخرین دفاع از متهم -  -2-2
راي بيان آخرين دفاع و تكليف يا عدم تكليف به اخذ آن از سوي قضات مي از مباحث مورد اختالف بين حقوقدانان و قضات، حق متهم ب

عده اي فقط در مواردي خاص اخذ آخرين دفاع را تكليف دادگاه دانسته اند و حتي به اينكه آيا بيان آخرين دفاع حق متهم است يا . باشد

و بيان آن از حقوق متهم است؛ ( قضات)ليف دادسراها و دادگاه ها ولي به نظر مي رسد كه اخذ آخرين دفاع از تكا. خير، اشاره اي نكرده اند

چرا كه وقتي كه جرمي به متهم نسبت داده شده و حيثيت اجتماعي او مورد خدشه واقع مي شود، نظام قضايي كشور بايستي به متهم 

ي قضايي سرلوحه تكاليف خود قرار دهد تا حساسيت بيشتري از خود نشان دهد و رعايت كليه حقوق متهم را به موجب قوانين و راهكارها

يكي از حقوق اساسي بنابراين . ضمن آنكه اصل برائت نيز كه به نفع متهم است چنين اقتضائاتي دارد. حقوق متهم به درستي تامين شود

آخرين از تكاليف مقام همچنين اخذ  .متهم، اخذ آخرين دفاع از متهم است كه در دو مرحله ،تحقيقات مقدماتي و دادرسي بعمل مي آيد

در آخرين دفاع ،متهم اظهاراتي را در خصوص برائت .قضايي است وعدم اعمال آن صرف نظر از تخلف انتظامي ،از موارد نقض راي است

 (ک.د.آ.ق 837ماده :ا .ع.د.ت.ق 7بند ک ماده .)خويش اعالم مي نمايد وچنانچه موثر باشد مقام قضايي مكلف به رسيدگي به آن است

 نهایی هار نظراظ -2 -2-2

دهد و در قالب قرار موقوفي تعقيب، گيرد، پايان تحقيقات مقدماتي را نشان مياظهار نظر نهايي كه از طريق صدور قرار نهايي صورت مي 

در راستاي حفظ حقوق شاكي خصوصي بايد قرارهاي موقوفي و منع تعقيب قابل تجديدنظر . يابدمنع تعقيب و قرار مجرميت تجلي مي

 بايد مستدل و موجه باشند مزبور  كليه احكام اينكه مضافاً. ا به درستي لحاظ شده است.ع.د.ت. كه اين امر در بند ن ماده سه ق باشد

 فرانسه و ایران دادرسی فرآیند نظر،در تحت قواعد ناظر بر مرحله .2

 حقوق شخص تحت نظر در حقوق فرانسه و ایران - -3

 حق اطالع از موضوع اتهام - - -3

عنوان يكي از حقوق اساسي متهم در نظام كيفري ايران از جمله قانون اساسي و قانون آيين دادرسي كيفري  ضوع اتهام بهحق اطالع از مو

نظر قرار دادن متهم بايد اتهام وي تفهيم و ابالغ شود و اين  مورد توجه قرار گرفته است و پليس را مكلف نموده كه در صورت ضرورتِ تحت

 گرفتن خود قرار گيرد  نظر قرار ر قرار دادن وي صورت گيرد تا فرد قبل از سلب نوعي آزادي از او در جريان علت تحتنظ  امر بايد قبل از تحت

 حق اطالع به نزدیکان -2- -3

نظر است كه فرد  اجازه دادن ضابطين دادگستري به متهم جهت ارتباط و تماس با خانواده و بستگان خويش از حقوق اوليه شخص تحت

اقدامات و  تعيين الزامات قانوني جهت مطلع كردن .  نظر قراردادن خويش آگاه سازد ان و آشنايان خود را از جريان تحتتواند نزديك مي

اشاره نشده است و همواره اطالع ديگري از دستگيري،  8731نظر بودن وي در آيين دادرسي كيفري مصوب  خانواده  شخص از تحت
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هاي  با تصويب قانون احترام به آزادي 8717تأسفانه قانونگذار ما هم به سختي نهايتاً در سال تهديدي براي دادرسي صحيح تلقي شده و م

اصل منع دستگيري و بازداشت افراد »: دارد اين قانون مقرر مي« 6»بند . مشروع و حفظ حقوق شهروندي، اين حق را به رسميت شناخت

باشد كه در  قانون معين گرديده است و ظرف  مهلت مقرره  پرونده به مراجع   نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي ايجاب مي

شدگان از  ي دستگير بديهي است تصديق حق اطالع خانواده« .شدگان در جريان قرار گيرند صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگير

 . كافي است دستگيري مظنون يا متهم، قابل تقدير و ليكن به شدت نا

 تحق سکو -3- -3
نظر قرار گرفتن و يا انجام  نظر، از آثار حاصله از اصل برائت است كه متهم بايد قبل از تحت حق سكوت، از ديگر حقوق دفاعي شخص تحت

 .هاي اوليه از اين حق  مطلع گردد تحقيقات و بازجويي

هاي مقامات صالحيتدار از جمله  سخ به پرسشمسئله اين است كه آيا متهم حق دارد از پا. ترين حقوق دفاعي متهم است بحث اين حق از پر

 توان اين سكوت را به ضرر متهم تفسير نمود؟ ضابط دادگستري در ضمن بازجويي خودداري كند؟ آيا سكوت به معني انكار است؟ آيا مي

 . تقانون آيين دادرسي كيفري پذيرفته شده اس 813در حقوق ايران نيز به شرح فوق با عنايت به قسمت اخير ماده 

تنها كاري كه در . شود وادار كردن متهم به پاسخ و يا اينكه چگونه پاسخ بدهد يا ندهد ممنوع و تخلف محسوب مي. متهم حق سكوت دارد»

، كه البته اين امر هيچگونه ( 65، 8731گلدوست جويباري،) «.باشد مجلس مي در صورت( سكوت متهم)توان كرد، فقط ثبت  اين بخش مي

برعليه متهم ( سكوت)شود كه از اقدام متهم در، در اختيار كردن  هر چند برخي موارد مشاهده مي  تهم از ديدگاه مقنن ندارد،عواقبي براي م

تواند كاشف از قصد و رضا  سكوت بدون همراهي قرينه متناسب، نمي»شود و اين امر خالف اصول دادرسي منصفانه است زيرا  استفاده مي

 «.كند و نه اجازه توان استنباط كرد و بنابراين نه داللت بر قبول مي دلولي را نميباشد، لذا از سكوت هيچ م

صحبت نكند و  "تواند مي "است و به موجب اين قانون متهم 8731قانون آيين دادرسي كيفري هاي برجسته  حق سكوت متهم يكي از ويژگي

 براي اولين بار است كه در قانون به صراحت آمده است موضوع اين. سكوت اختيار كند و تقاضاي حضور وكيلش را داشته باشد

 حق معاینه پزشك -4- -3
ها و مشكالت احتمالي  نظر قرار گرفتن مورد معاينه قرار گيرد تا از ايجاد برخي محدوديت يكي از حقوق ديگر متهم اين است كه قبل از تحت

در قوانين فعلي مورد اشاره قرار گرفته است يا خير؟بايد گفت در  نظر اينكه برخورداري از اين حق براي متهم تحت. در آينده جلوگيري شود

االجرا هيچگونه تصريح روشني در اين باب به جهت ايجاد تكليف براي ضابطين دادگستري و پليس وجود ندارد و  حال حاضر در قوانين الزم

قانون اساسي نياز به خدمات بهداشتي و  13د، زيرا اصل توان از اصول كلي قانون اساسي اين حق را از سوي قانونگذار استخراج كر فقط مي

نظر است كه بايد اين حق را براي وي  ملحوظ داشت و  عنوان حق همگاني شمرده است و يكي از اقشار   جامعه هم متهم تحت پزشكي به

 تمام افراد  ملت بايد

الزم به ذكر است حقِ بر معاينه توسط پزشك در حقوق ايران  از تأمين اجتماعي كه خدمات پزشكي نيز از مصاديق آن است برخوردار باشد

 .در صورت نياز فرد و به صورت اختياري است

 حق داشتن مترجم -5- -3

كنند،  تواند به زباني كه مقامات اعم از پليس، ضابطين دادگستري و قاضي با آن صحبت مي گيرد و نمي نظر قرار مي هر شخصي كه تحت

صورت مجاني برخوردار گردد و همچنين حق  فهمد، حق دارد از ياري مترجم در طول مراحل پس از بازداشت به را نمي تكلم نمايد و يا آن 

در صورتي كه شاكي و مدعي خصوصي »: آمده است 8731قانون آيين دادرسي كيفري  111در ماده .  دارد اسناد و مدارک او ترجمه شود

كند، مترجم بايد مورد وثوق دادگاه باشد و متعهد باشد كه همه  ا براي ترجمه تعيين مييا متهم يا شهود، فارسي ندانند دادگاه دو نفر ر

ماده مذكور به حق داشتن مترجم در دادگاه صراحت دارد ولي زماني اين امر براي « .طور صحيح و بدون تغيير ترجمه نمايد اظهارات را به

ه زير بناي تشكيل پرونده قضايي براي دادگاه است نيز ضروري است و همچنين ترديد در مرحله تحقيقات مقدماتي ك دادگاه ضرورت دارد بي

توانند مترجم را رد نمايند، ولي رد مترجم بايد  متهم و مدعي خصوصي مي»: دارد بيان مي 8731قانون آيين دادرسي كيفري  117ماده 

 «.موارد رد مترجم همان جهات عدم پذيرش شاهد است. اشدب مدلل باشد، رد يا قبول مترجم به نظر دادگاه است و نظر دادگاه قطعي مي

 حق داشتن وکيل  -6- -3
كننده حق دفاع وي  داشتن وكيل تضمين. مند باشد نظر از داشتن وكيل بهره كند كه شخص تحت اصل دادرسي عادالنه و منصفانه حكم مي

 .              شود محسوب مي

طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب  ها،  در همه دادگاه»: و مقرر داشته است قانون اساسي اين حق را به رسميت شناخته 76اصل 

اين اصل اطالق دارد و به هيچ تفسيري « .براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، 

 .ور داشته باشد، نيازي نيستبراي بيان اينكه وكيل در كدام يك از مراحل بايد حض
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 پيشنهادات و گيري نتيجه .3

 با همسو مقدماتي، تحقيقات مرحله در ويژه به ايران، دادرسي نظام ،8731 سال در كيفري دادرسي آيين قانون تصويب از قبل تا چند هر

 امر اين متهم، دفاعي حقوق ارتقاي زمينه در ويژه به ،8731 كيفري دادرسي آيين قانون ابداعات با ولي بود، تفتيشي دادرسي هاي نظام

 مهمترين از دفاعي حقوق از شدن مطلع حق و پزشكي معاينه حق خويشاوندان، ساختن مطلع مانند موازيني بيني پيش. است يافته تغيير

 براي اجرا ضمانت يبين پيش ، حق اين تفهيم به كيفري عدالت نظام كارگزاران الزام و سكوت حق بيني پيش. است قانون اين ابداعات

 موازين نقض با كه اي ادله نشناختن معتبر و فريب و اغفال ممنوعيت بر مجدد تاكيد بازجويي، ضبط و ثبت ترتيبات تعيين روحي، شكنجه

 يينآ قوانين در نظر تحت به مربوط قوانين در را گسترده تحولي ،1188 آوريل 81 قانون.است تدابير مهمترين از اند، شده اخذ دادرسي

 با متناسب مظنون، حقوق  با  مرتبط موضوعات  از  بسياري تا  است  آن  بر سعي  قانون  اين در. است  نموده ايجاد فرانسه كيفري دادرسي

 سابق مقررات به نسبت تحقيق هاي ضرورت يا ارتكابي جرم شدت با متناسب متعددي، استثنائات خصوص به و شده بازنگري جديد شرايط

 رفع براي ايران قانونگذار تالش از نشان ،8717 مصوب شهروندي حقوق حفظ و مشروع هاي آزادي به احترام قانون تصويب .شود تدوين

 شخص وضعيت موضوع به قانون اين واحده ماده از بندهايي. است بازداشتي  متهم  سرنوشت و  وضعيت درباره موجود  قانوني  خالءهاي

 مرحله درباره را مهمي ابداعات و تحوالت ،8731 كيفري دادرسي آيين با مقايسه در 8731 كيفري ادرسيد آيين قانون. پردازد مي نظر تحت

 مرحله يك عنوان به نه را مدت اين ،8731 مصوب كيفري دادرسي آيين در قانونگذار كه رسد مي نظر به چنين. است نموده ايجاد نظر تحت

 حقوق تبيين و تعريف ترتيب بدين و دانسته قضايي مقام نزد معرفي و دستگيري ميان يزمان دوره عنوان به صرفاً بلكه كيفري، دادرسي

 را الزم هاي تضمين از بسياري و ندارد مرحله اين در فرد وضعيت به چنداني اهتمام گفت، توان مي وضوح به و است ندانسته ضروري را متهم

 خصوص اين در انديشي چاره به قانونگذار و شده داده پاسخ خالء اين به  8731 كيفري دادرسي آيين  قانون در.   است نكرده بيني  پيش

 نظر تحت شخص براي فرانسه حقوق مشابه مقرراتي كه شده آن بر سعي است كرده توجه نظر تحت فرد حقوق از برخي به و پرداخته

  دارد، وجود ديگر هاي كشور از بسياري حقوق و فرانسه نقانو در كه آنگونه  قانوني، كارهاي و ساز تمامي رسد مي نظر به اما شود بيني پيش

 متهم حقوق كنندگان نقض با قانوني برخورد جهت قانونگذاري اتخاذ ، نظر تحت متهم حقوق كننده تأمين ابزارهاي از يكي.است نبوده مدنظر

 نظر تحت متهم حقوق بيشتر چه هر رعايت باعث كه عواملي از يكي اينكه، ديگر نكته. گيرد قرار توجه مود خاص ظرافت با بايد كه باشد مي

 .شود مي بشر حقوق عرصه در قوانين اين پيشرفت به منجر كه بود خواهد زمينه اين در مختلف كشورهاي قوانين بررسي شد، خواهد

 .گردد يم پيشنهاد محققان به جديد هاي پژوهش انجام جهت زير موضوعات تحقيق، انجام طي شده حاصل نتايج به توجه با

 انگلستان كيفري دادرسي آيين قانون در نظر تحت مرحله بررسي .8

  نظر تحت شخص حقوق حفظ جهت در مأموران و مجريان آموزش نقش بررسي .1

 نظر تحت شخص حقوق حفظ حقوقي و كيفري اجراي ضمانت بررسي .7
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