اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ )ﻓﺮض ﺑﯽﮔﻨﺎھﯽ( در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی
اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ ﺟﺰو اﺻﻮل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪهی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﮭﻢ اﺳﺖ .طﺒﻖ اﯾﻦ
اﺻﻞ ،ھﻤﮫی اﻓﺮاد ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺟﺮم ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺛﺒﺎت ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺘﮭﻢ ﺑﺮای
اﺛﺒﺎت ﺑﯽﮔﻨﺎھﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺎورد و اﯾﻦ وظﯿﻔﮫی ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻘﯿﺐﮐﻨﻨﺪه )دادﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﺷﺎﮐﯽ
ﺧﺼﻮﺻﯽ( اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﯽ طﺮف )دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی( ﺑﺎ اراﺋﮫی ﺷﻮاھﺪ و ﻣﺪارک ﮐﺎﻓﯽ و
ﺑﺎ طﯽ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﺗﮭﺎم اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺘﮭﻢ را ﺑﮫ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺛﺒﺎت ﺟﺮم،
ﻣﺘﮭﻢ ﺗﺒﺮﺋﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﺻﻞ  ۳۷ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ اﺻﻞ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ» :اﺻﻞ ،ﺑﺮاﺋﺖ اﺳﺖ و
ھﯿﭻﮐﺲ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺮم )ﺑﺰھﮑﺎر( ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺟﺮم او در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﺛﺎﺑﺖ
1
ﮔﺮدد«.

 1ﻣﺎدهی  ۴ﻗﺎﻧون آﺋﯾن دادرﺳﯽ ﮐﯾﻔری» :اﺻل ،ﺑراﺋت اﺳت .ھرﮔوﻧﮫ اﻗدام ﻣﺣدودﮐﻧﻧده ،ﺳﺎﻟب آزادی و ورود ﺑﮫ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ اﺷﺧﺎص ﺟز ﺑﮫ
ﺣﮑم ﻗﺎﻧون و ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات و ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﻣﻘﺎم ﻗﺿﺎﺋﯽ ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت و در ھر ﺻورت اﯾن اﻗداﻣﺎت ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای اﻋﻣﺎل ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐراﻣت و
ﺣﯾﺛﯾت اﺷﺧﺎص آﺳﯾب وارد ﮐﻧد«.
در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻣﺎدهی  ۱۱اﻋﻼﻣﯿﮫی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺼﻮب  ۱۳۴۸ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد» :ھﺮﮐﺲ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺰھﮑﺎری ﻣﺘﮭﻢ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ دادرﺳﯽ ﻋﻠﻨﯽ ﮐﮫ در آن ﮐﻠﯿﮫ ﺗﻀﻤﯿﻦھﺎی ﻻزم ﺑﺮای دﻓﺎع او ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺮم او
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ً ﻣﺤﺮز ﮔﺮدد« .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﻨﺪ  ۳از ﻣﺎدهی  ۱۴ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب  ۱۹۶۶ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ
ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻓﺮد و آزادیھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرخ  ۱۹۵۰ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺻﺮاﺣﺖ دارﻧﺪ.

ﺣﻖ دﻓﺎع
ﺑﺎ وﻗﻮع ھﺮ »ﺟﺮم« ،دو ﺣﻖ روﺑﺮوی ھﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ :اول »ﺣﻖ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺣﻖ زﯾﺎندﯾﺪه از ﺟﺮم)ﺑﺰه
دﯾﺪه(« و دوم »ﺣﻖ ﻣﻈﻨﻮن و ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم«؛ دادﺳﺮا ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ دادﺳﺘﺎن ،ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺎع از »ﺣﻖ
ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻧﯿﺰ ﺣﻖ زﯾﺎندﯾﺪه از ﺟﺮم « در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﺮم اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از »ﺣﻖ دﻓﺎع« اﺳﺖ ،ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای »ﻣﻈﻨﻮن و ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم«
در ﻣﺮﺣﻠﮫی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ در دادﮔﺎه ﺗﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺣﻖ
دﻓﺎع ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺗﻀﻤﯿﻦھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻛﮫ در ﻣﻈﺎن اﺗﮭﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ ﺗﺎ در طﻮل دادرﺳﯽ
ﻛﯿﻔﺮی ﺑﺘﻮاﻧﺪ آزاداﻧﮫ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر اﺷﺘﺒﺎه اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﻛﮫ ﻗﻮاﻋﺪ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺣﻖ دﻓﺎع ﻣﺘﮭﻢ ،دﻓﺎع از ﺟﺮم ،از ﺟﺎﻧﯽ و از
ﺗﺒﮭﻜﺎر اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﺬﯾﺮش اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ ،ھﺪف از ﻣﻘﺮرات ﺣﻖ دﻓﺎع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯽﮔﻨﺎه از
ﺑﺰھﻜﺎر ﺗﻔﻜﯿﮏ ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﺣﻖ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ )ﯾﺎ ﺑﮫ طﻮرﺧﺎص ﺣﻖ دﻓﺎع( ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
اﻓﺮاد ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﺗﻤﺎم
ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺘﮭﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ،اﻣﺘﯿﺎزات و ﺗﻀﻤﯿﻦھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺘﮭﻢ در دادرﺳﯽ
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ از آﻧﮭﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺗﮭﺎم اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ )ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺧﻼف اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ ﯾﺎ
ﻓﺮض ﺑﯽﮔﻨﺎھﯽ اﺳﺖ( در ﺷﺮاﯾﻄﯽ آزاد و اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ.
]اﺗﮭﺎم ،ﺑﺮﺧﻼف اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ ﻧﯿﺴﺖ! ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﭘﯿﺶ از ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﺑﺮﺧﻼف  ...اﺳﺖ[
ﻣﺎدهی  ۱ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب  ،۱۳۹۲ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهی ﺣﻘﻮق
»ﻣﺘﮭﻢ« » ،زﯾﺎندﯾﺪه از ﺟﺮم« و »ﺟﺎﻣﻌﮫ« در طﻮل دادرﺳﯽ ﻣﯽداﻧﺪ 2 .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ دادرﺳﯽ
ﮐﯿﻔﺮی ،دادﺳﺘﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم )در ﯾﮏ طﺮف دﻋﻮی( در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﮭﻢ )طﺮف دﯾﮕﺮ دﻋﻮی( ،از
ﻗﺪرت و اﻗﺘﺪار ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و طﺮف دﯾﮕﺮ دﻋﻮا )ﻣﺘﮭﻢ( در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻓﺮودﺳﺖ ﻗﺮار دارد ،اﺻﻞ
ﺑﺮاﺋﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮازن ﻣﯿﺎن طﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺮاﺑﺮی اﻓﺮاد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ وﺳﺎﯾﻞ ﻻزم دﻓﺎﻋﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺬﯾﺮش اﺻﻞ
ﺑﺮاﺋﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﻊ اﻋﻤﺎل اﺟﺒﺎر و ﺷﻜﻨﺠﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺘﮭﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﮭﻢ )از
ﺟﻤﻠﮫ ﺣﻖ ﺳﮑﻮت( ،ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪه را ﻣﻜﻠﻒ ﺑﮫ اﺛﺒﺎت اﺗﮭﺎم اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺘﮭﻢ ﻛﻨﺪ.

 2ﻣﺎدهی  ۱ﻗﺎﻧون آﺋﯾن دادرﺳﯽ ﮐﯾﻔری» :آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻋﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺟﺮم ،ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺘﮭﻢ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ،
ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی ،ﺻﻠﺢ ﻣﯿﺎن طﺮﻓﯿﻦ ،ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ،ﺻﺪور رأی ،طﺮق اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ آراء ،اﺟﺮای آراء ،ﺗﻌﯿﯿﻦ وظﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ و
ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮی و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﮭﻢ ،زﯾﺎندﯾﺪه از ﺟﺮم و ﺟﺎﻣﻌﮫ وﺿﻊ ﻣﯽﺷﻮد«.

ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻖ دﻓﺎع ﻣﺘﮭﻢ:
اﻟﻒ( ﺣﻘﻮق ﻣﺘﮭﻢ در ﻣﺮﺣﻠﮫی ﮐﺸﻒ ﺟﺮم :
- ۱اﺣﻀﺎر ﯾﺎ ﺟﻠﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﮫی ﻣﺘﮭﻢ )اﺻﻞ  ۳۲ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ(:
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺑﮫ روﻧﺪ دادرﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺑﮫ طﺮﯾﻘﯽ ﮐﮫ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻓﺮدی را ﺑﺪون دﻟﯿﻞ و ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﻮدﺳﺮاﻧﮫ
اﺣﻀﺎر ،ﺟﻠﺐ ،ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﯾﺎ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﻤﻮد 3 .ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﮫ ﺑﻨﺪ  ۳از ﻣﺎدهی  ۴ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺼﻮب  ۱۹۶۶ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺑﺎزداﺷﺖ اﺷﺨﺎص ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻗﺎﻋﺪهای ﮐﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﺑﮫ طﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ آن ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ ﺟﺮم و
ﺷﺪت ﻣﺠﺎزات ،دﻻﯾﻞ و اﺳﺒﺎب اﺗﮭﺎم ،اﺣـﺘﻤﺎل ﻓﺮار ﻣﺘﮭﻢ و اﻣﮑﺎن اﻣﺤﺎی آﺛﺎر ﺟﺮم ،ﺳﺎﺑﻘﮫی ﻣﺘﮭﻢ و
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺰاﺟﯽ و ﺳﻦ او در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد.

- ۲ﺗﻔﮭﯿﻢ اﺗﮭﺎم ﺑﮫ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﮭﻢ و آﮔﺎھﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺘﮭﻢ از اﺗﮭﺎم اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ و ادﻟﮫی آن )اﺻﻞ  ۳۲ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺎدهی  ۵ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی(:
ﺗﻔﮭﯿﻢ اﺗﮭﺎم ،ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس ﺣﻖ دﻓﺎع ﻣﺘﮭﻢ را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲدھﺪ و ﺑﺪون آن اﻣﮑﺎن دﻓﺎع ﺑﺮای ﻣﺘﮭﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد،
زﯾﺮا ﺑﺪون اطﻼع از اﺗﮭﺎم و دﻻﯾﻞ آن ،ﺗﺪارک دﻓﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﻜﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد 4 .در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻣﺘﮭﻢ
)ﯾﺎ وﮐﯿﻞ او( ﺣﻖ دارد ﺑﮫ ﺗﻤﺎم اوراق ﭘﺮوﻧﺪه دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻣﮑﺎن ﺗﮭﯿﮫی ﮐﭙﯽ ﯾﺎ
روﻧﻮﺷﺖ از ﻣﺪارک ،ﻣﺴﺘﻨﺪات ،ﻗﺮارھﺎ و آرای ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای وی ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.

 3اﺻل  ۳۲ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ» :ھﯾﭻﮐس را ﻧﻣﯽﺗوان دﺳﺗﮕﯾر ﮐرد ﻣﮕر ﺑﮫ ﺣﮑم و ﺗرﺗﯾﺑﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﻧون ﻣﻌﯾن ﻣﯽﮐﻧد .در ﺻورت ﺑﺎزداﺷت ،ﻣوﺿوع اﺗﮭﺎم
ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ذﮐر دﻻﯾل ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐﺗﺑﺎ ً ﺑﮫ ﻣﺗﮭم اﺑﻼغ و ﺗﻔﮭﯾم ﺷود و ﺣداﮐﺛر ظرف ﻣدت ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻋت ﭘروﻧده ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ﺻﺎﻟﺣﮫ ﻗﺿﺎﯾﯽ
ارﺳﺎل و ﻣﻘدﻣﺎت ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ،در اﺳرع وﻗت ﻓراھم ﮔردد .ﻣﺗﺧﻠف از اﯾن اﺻل طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ﻣﺟﺎزات ﻣﯽﺷود«.
 4ﻣﺎدهی  ۵ﻗﺎﻧون آﺋﯾن دادرﺳﯽ ﮐﯾﻔری» :ﻣﺗﮭم ﺑﺎﯾد در اﺳرع وﻗت ،از ﻣوﺿوع و ادﻟﮫ اﺗﮭﺎم اﻧﺗﺳﺎﺑﯽ آﮔﺎه و از ﺣﻖ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ وﮐﯾل و ﺳﺎﯾر ﺣﻘوق
دﻓﺎﻋﯽ ﻣذﮐور در اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﮭرهﻣﻧد ﺷود«.

 -۳ﺣﻖ ﺳﻜﻮت )اﺻﻞ  ۳۸ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺎدهی  ۱۹۷ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی(:
ﻣﺘﮭﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﮭﺎم وارد ﺷﺪه ﺣﻖ دارد ﺳﻜﻮت ﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫ ﺳﻮاﻻت در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﻜﻮت ﻣﺘﮭﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻞ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﮫ ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﯽﮔﻨﺎھﯽ وی ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد .ﺿﺎﺑﻄﺎن
دادﮔﺴﺘﺮی و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﮭﻤﯽ ﮐﮫ از ﺣﻖ ﺳﮑﻮت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده را ﻣﻮرد ﻓﺸﺎر ،آزار و
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ﺷﮑﻨﺠﮫ ﻗﺮار دھﻨﺪ ﺗﺎ او را وادار ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 5اﺻﻞ  ۳۸ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ» :ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺮار و ﯾﺎ ﮐﺴﺐ اطﻼع ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .اﺟﺒﺎر ﺷﺨﺺ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت ،اﻗﺮار ﯾﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ
و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮭﺎدت و اﻗﺮار و ﺳﻮﮔﻨﺪی ﻓﺎﻗﺪ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ .ﻣﺘﺨﻠﻒ از اﯾﻦ اﺻﻞ طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﻮد«.
ﻣﺎدهی  ۱۹۷ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی » :ﻣﺗﮭم ﻣﯽﺗواﻧد ﺳﮑوت اﺧﺗﯾﺎر ﮐﻧد .در اﯾن ﺻورت ﻣراﺗب اﻣﺗﻧﺎع وی از دادن ﭘﺎﺳﺦ ﯾﺎ اﻣﺿﺎی اظﮭﺎرات،
در ﺻورﺗﻣﺟﻠس ﻗﯾد ﻣﯽﺷود«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺪ  ۳از ﻣﺎدهی  ۱۴ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد» :ھﺮﮐﺲ ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮﻣﯽﺷﻮد ﺣﻖ دارد ﮐﮫ
ﺑﺎ ﺗﺴﺎوی ﮐﺎﻣﻞ ،از ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه زﯾﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد) ... :ز( ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺸﻮد ﮐﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻮد ﺷﮭﺎدت دھﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺠﺮم ﺑﻮدن اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ«.
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ دﯾﻮان ﮐﯿﻔﺮی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺳﻨﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﺑﮫ ﺣﻖ ﺳﮑﻮت ﻣﺘﮭﻢ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮاد  ۵۶و ۶۷اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ
ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺘﮭﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ادای ﺷﮭﺎدت ﯾﺎ اﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﺳﮑﻮت دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﯽ
ﮔﻨﺎھﯽ او داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.

ب( ﺣﻘﻮق ﻣﺘﮭﻢ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ
 -۱ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ وﻛﯿﻞ )اﺻﻞ  ۳۵ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻮاد  ۳۴۶ ،۱۹۰ ،۴۸ ،۵و  ۳۴۷ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ
دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی(:
ﺣﻖ داﺷﺘﻦ وﻛﯿﻞ و ﻟﺰوم ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﮐﯿﻞ در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ وﯾﮋه در ﻣﺮﺣﻠﮫی
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و در زﻣﺎن ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ از ﻣﺘﮭﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ
دﻓﺎع ﻣﺘﮭﻢ اﺳﺖ .ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ در ﺳﯿﺮ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮای اﺻﻮﻟﯽ ھﻤﭽﻮن اﺻﻞ
ﺑﺮاﺋﺖ ،اﺻﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﺣﯿﺜﯿﺖ ذاﺗﯽ اﻓﺮاد ،اﺻﻞ ﻣﻨﻊ ﺷﮑﻨﺠﮫ و اﺻﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺧﺬ اﻋﺘﺮاف ﺑﮫ اﺟﺒﺎر و
زور ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻘﻮق ﻣﺘﮭﻢ از ﺟﻤﻠﮫ ﺣﻖ ﺳﮑﻮت را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮده و از ﭘﺬﯾﺮش و ﻗﺒﻮل اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺗﻠﻘﯿﻨﯽ و ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻗﺎرﯾﺮ ﻣﺘﮭﻢ ﺑﺮ ﺿﺪ او ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﮐﯿﻞ در دادﮔﺎه ﺑﺎ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﺘﮭﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ
دادﺳﺘﺎن ،اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺪرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرات و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ،ﺣﻘﻮق
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺘﮭﻢ را ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت و ﺣﻖ آزادی در روﻧﺪ دادرﺳﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﯿﻦ ﻗﻮای طﺮﻓﯿﻦ
دﻋﻮی ﺗﻮازن و ﺗﻌﺎدل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﮫ ﻣﺘﮭﻢ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب وﻛﯿﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽدھﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
در ﻣﻮاردی ﻛﮫ ﻣﺘﮭﻢ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎب وﮐﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ )ﻣﺜﻼ در ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﻣﺘﮭﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﮫ
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اﺳﺘﺨﺪام وﮐﯿﻞ را ﻧﺪارد( ﺑﮫ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن از طﺮف دادﮔﺎه ﺑﺮای ﻣﺘﮭﻢ وﻛﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.

 6اﺻﻞ  ۳۵ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ» :در ھﻤﮫ دادﮔﺎهھﺎ طﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮی ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد وﮐﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب وﮐﯿﻞ را ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای آﻧﮭﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ وﮐﯿﻞ ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮدد« .
ﻣﺎدهی  ۴۸ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی » :ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﮐﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ و ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﺑﻮدن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﺬاﮐﺮات ،ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ و وﮐﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺘﮭﻢ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﮐﺘﺒﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای درج در ﭘﺮوﻧﺪه اراﺋﮫ دھﺪ«.
ﻣﺎدهی  ۱۹۰ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی » :ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ھﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﭘﺮس ﺑﮫ ﻣﺘﮭﻢ اﺑﻼغ و ﺗﻔﮭﯿﻢ ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﺘﮭﻢ اﺣﻀﺎر ﺷﻮد اﯾﻦ ﺣﻖ در ﺑﺮﮔﮫ اﺣﻀﺎرﯾﮫ ﻗﯿﺪ و ﺑﮫ او اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد .وﮐﯿﻞ
ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اطﻼع از اﺗﮭﺎم و دﻻﯾﻞ آن ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ و دﻓﺎع از ﻣﺘﮭﻢ ﯾﺎ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ،اظﮭﺎر ﮐﻨﺪ .اظﮭﺎرات
وﮐﯿﻞ در ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  -۱ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻦ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻔﮭﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﮫ ﻣﺘﮭﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  -۲در ﺟﺮاﯾﻤﯽﮐﮫ ﻣﺠﺎزات آن ﺳﻠﺐ ﺣﯿﺎت ﯾﺎ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﺘﮭﻢ اﻗﺪام ﺑﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ وﮐﯿﻞ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎزﭘﺮس
ﺑﺮای وی وﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﻣﺎدهی  ۳۴۶ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی» :در ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی ،طﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد وﮐﯿﻞ،
ﺣﻀﻮر ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ«.
ﻣﺎدهی  ۳۴۷ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی» :ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ رﺳﯿﺪﮔﯽ از دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ وﮐﯿﻠﯽ ﺑﺮای او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .دادﮔﺎه در
ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻋﺪم ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ،از ﺑﯿﻦ وﮐﻼی ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﮑﺎن از ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺑﺮای ﻣﺘﮭﻢ ،وﮐﯿﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ وﮐﯿﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻖاﻟﻮﮐﺎﻟﮫ ﮐﻨﺪ ،دادﮔﺎه ﺣﻖاﻟﻮﮐﺎﻟﮫ او را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ در ھﺮ ﺣﺎل ﻣﯿﺰان
ﺣﻖاﻟﻮﮐﺎﻟﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ .ﺣﻖاﻟﻮﮐﺎﻟﮫ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد«.

 -۲ﺣﻖ ھﻤﺮاھﯽ ﻣﺘﺮﺟﻢ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ )ﻣﻮاد  ۲۰۰و  ۲۰۱ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی(:
اﮔﺮ ﻣﺘﮭﻢ زﺑﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺣﯿﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ آن ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﺪ و ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ آن
زﺑﺎن ﺗﮑﻠﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺣﻖ دارد ﺑﮫ راﯾﮕﺎن از ﻣﺘﺮﺟﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺻﻞ ﺿﺎﻣﻦ ﺣﻖ ﻣﺘﮭﻢ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ
اطﻼﻋﺎت و آﮔﺎھﯽ از ﻋﻠﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮی و اﺗﮭﺎم اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺷﺮوط دﻓﺎع ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد،
ﭼﺮا ﮐﮫ آﮔﺎھﯽ دﻗﯿﻖ از ﭘﺮوﻧﺪه و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت آن ،اﻣﻜﺎن اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﯾﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ
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ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﮭﻢ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽآورد.

 -۳ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺴﮭﯿﻼت و زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع )ﻣﻮاد  ۵و  ۶ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی(:
اﺧﺘﺼﺎص ﺗﺴﮭﯿﻼت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﺘﮭﻢ و وﻛﯿﻞ وی از زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای آﻣﺎده ﺳﺎزی دﻓﺎع
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،از دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺘﮭﻢ در روﻧﺪ دادرﺳﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﺎﺷﯽ از اﺻﻞ »ﺗﺴﺎوی اﺑﺰار و
اﻣﻜﺎﻧﺎت« ﺑﺮای طﺮﻓﯿﻦ دادرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ و
اﺗﮭﺎﻣﺎت وارده ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻮد ،ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺴﮭﯿﻼت و زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺟﮭﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزی دﻓﺎع ﻣﺆﺛﺮ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺘﮭﻢ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم را ﺟﮭﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ وﻛﯿﻠﺶ در
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اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.

 7ﻣﺎدهی  ۲۰۰ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی » :ﺑﺎزﭘرس ﺑرای ﺷﺎﮐﯽ ،ﻣدﻋﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ،ﻣﺗﮭم ،ﺷﺎھد و ﻣطﻠﻌﯽ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﻧﯾﺳت ،ﻣﺗرﺟم ﻣورد وﺛوق از ﺑﯾن ﻣﺗرﺟﻣﺎن رﺳﻣﯽو درﺻورت ﻋدم دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺗرﺟم رﺳﻣﯽ ،ﻣﺗرﺟم ﻣورد وﺛوق دﯾﮕری ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﺗرﺟم
ﺑﺎﯾد ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﮐﻧد ﮐﮫ راﺳﺗﮕوﯾﯽ و اﻣﺎﻧﺗداری را رﻋﺎﯾت ﮐﻧد .ﻋدم اﺗﯾﺎن ﺳوﮔﻧد ﺳﺑب ﻋدم ﭘذﯾرش ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﺗرﺟم ﻣورد وﺛوق ﻧﯾﺳت«.
ﻣﺎدهی  ۲۰۱ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی » :ﺑﺎزﭘرس ﺑرای ﺷﺎﮐﯽ ،ﻣدﻋﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ،ﻣﺗﮭم ،ﺷﺎھد و ﻣطﻠﻌﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺷﻧوا اﺳت ﯾﺎ ﻗدرت ﺗﮑﻠم ﻧدارد ،ﻓرد
ﻣورد وﺛوﻗﯽ ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑﯾﺎن ﻣﻘﺻود را از طرﯾﻖ اﺷﺎره ﯾﺎ وﺳﺎﯾل ﻓﻧﯽ دﯾﮕر دارد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺗرﺟم اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﺗرﺟم ﺑﺎﯾد ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﮐﻧد ﮐﮫ
راﺳﺗﮕوﯾﯽ و اﻣﺎﻧﺗداری را رﻋﺎﯾت ﮐﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﻓراد ﻣذﮐور ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﻧﺷﯽ ﺷﻌﺑﮫ ﺳؤال را ﺑرای آﻧﺎن ﻣﯽﻧوﯾﺳد ﺗﺎ ﺑﮫ طور ﮐﺗﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ
دھﻧد«.
 8ﻣﺎدهی  ۵ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی» :ﻣﺘﮭﻢ ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﺮع وﻗﺖ ،از ﻣﻮﺿﻮع و ادﻟﮫ اﺗﮭﺎم اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ آﮔﺎه و از ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ وﮐﯿﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق
دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد«.
ﻣﺎدهی  ۶ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی» :ﻣﺘﮭﻢ ،ﺑﺰه دﯾﺪه ،ﺷﺎھﺪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در ﻓﺮآﯾﻨﺪ دادرﺳﯽ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺎزوﮐﺎرھﺎی
رﻋﺎﯾﺖ و ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد«.

 -۴ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺘﮭﻢ از ﺗﻌﺮض ،ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرﺳﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ در
زﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻣﺘﮭﻢ ،ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرﺳﯽ )ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻤﻊ آوری ادﻟﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺘﮭﻢ( )ﻣﻮاد ،۵۶ ،۵۵
 ۱۴۶ ،۱۳۷ ،۱۰۲ ،۵۸ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی(:
در ﺟﺮاﯾﻢ ﻏﯿﺮﻣﺸﮭﻮد  ،9ورود ﺑﮫ ﻣﻨﺎزل ،اﻣﺎﮐﻦ ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺑﺴﺘﮫ و ﺗﻔﺘﯿﺶ آﻧﮭﺎ و ﺑﺎزرﺳﯽ اﺷﺨﺎص و اﺷﯿﺎء،
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺧﺎص ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزﭙﺮس ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎ و اﺷﯿﺎء ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻣﺘﮭﻢ ﮐﮫ ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم وی
ﻧﺪارد ،ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺸﺎی ﻣﻀﻤﻮن و ﻣﺤﺘﻮای آﻧﮭﺎ ﻧﮕﺮدد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﺎزرﺳﯽ
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اﺷﺨﺎص ،اﺷﯿﺎء و اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺗﮭﺎم ھﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ.

9ﺟراﺋم ﻣﺷﮭود و ﻏﯾر ﻣﺷﮭود :ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن اﯾران ﺟراﺋم ﺑﮫ دو ﻧوع ﻣﺷﮭود و ﻏﯾرﻣﺷﮭود ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﺷوﻧد .ﺟراﺋم ﻣﺷﮭود ﯾﻌﻧﯽ ﺟراﺋﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎﺑل
ﭼﺷﻣﺎن ﺿﺎﺑطﺎن ﻗوهی ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ﺻورت ﻣﯽﭘذﯾرد و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﺎزداﺷتﮐﻧﻧده ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣرﺗﮑب را ﺑﺎزداﺷت ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ در ﺟراﺋم ﻏﯾرﻣﺷﮭود
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﺟوز دادﺳﺗﺎن و ﻓﻘط در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل و ظن ﻗوی ﺑر ارﺗﮑﺎب ﺟرم وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽ ﺗوان ﻓرد را ﺑﺎزداﺷت ﻧﻣود.
 10ﻣﺎدهی  ۵۵ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی» :ورود ﺑﮫ ﻣﻨﺎزل ،اﻣﺎﮐﻦ ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺑﺴﺘﮫ و ﺗﻔﺘﯿﺶ آﻧﮭﺎ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ اﺷﺨﺎص و اﺷﯿﺎء در ﺟﺮاﯾﻢ
ﻏﯿﺮﻣﺸﮭﻮد ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻣﻮردی ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ وی اﺟﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﺑﮫطﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﮫ ﺿﺎﺑﻂ ارﺟﺎع داده ﺑﺎﺷﺪ«.
ﻣﺎدهی  ۵۶ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی» :ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ طﺒﻖ ﻣﺠﻮز ﺻﺎدره ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﺑﺎزرﺳﯽ اﺷﺨﺎص ،اﺷﯿﺎء و ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی
ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ«.
ﻣﺎدهی  ۵۸ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی» :ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﻣﻨﺎزل ،اﻣﺎﮐﻦ ﺑﺴﺘﮫ و ﺗﻌﻄﯿﻞ ،ﺿﻤﻦ اراﺋﮫ اوراق ھﻮﯾﺖ ﺿﺎﺑﻂ
ﺑﻮدن ﺧﻮد ،اﺻﻞ دﺳﺘﻮر ﻗﻀﺎﺋﯽ را ﺑﮫ ﻣﺘﺼﺮف ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ و ﻣﺮاﺗﺐ را در ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﮫ اﻣﻀﺎء ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص از رؤﯾﺖ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮاﺗﺐ در ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺿﺎﺑﻄﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ«.
ﻣﺎدهی  ۱۰۲ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی» :اﻧﺠﺎم ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺟﺮم زﻧﺎ و ﻟﻮاط و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﭘﺮﺳﺶ از ھﯿﭻ
ﻓﺮدی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﺟﺮم در ﻣﺮﺋﯽ و ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎم واﻗﻊ ﺷﻮد و ﯾﺎ دارای ﺷﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﻌﻘﯿﺐ و
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﺪوده ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﯾﺎ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﺸﮭﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد«.
ﻣﺎدهی  ۱۳۷ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی » :ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﻨﺎزل ،اﻣﺎﮐﻦ ﺑﺴﺘﮫ و ﺗﻌﻄﯿﻞ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرﺳﯽ اﺷﯿﺎء در ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﺣﺴﺐ
ﻗﺮاﺋﻦ و اﻣﺎرات ،ظﻦ ﻗﻮی ﺑﮫ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﮭﻢ ﯾﺎ ﮐﺸﻒ اﺳﺒﺎب ،آﻻت و ادﻟﮫ وﻗﻮع ﺟﺮم در آن وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﺑﺎزﭘﺮس و ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﺟﮭﺎت ظﻦ ﻗﻮی در
ﭘﺮوﻧﺪه ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد«.
ﻣﺎدهی  ۱۴۶ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی» :از اوراق و ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﯿﺎء ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻣﺘﮭﻢ ،ﻓﻘﻂ آﻧﭽﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺟﺮم اﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم
ﺑﮫ ﺷﮭﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎزﭘﺮس ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎ و اﺷﯿﺎء ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻣﺘﮭﻢ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺸﺎی ﻣﻀﻤﻮن و
ﻣﺤﺘﻮای ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺟﺮم ﻧﺸﻮد ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت وی ﺑﮫ ﺟﺮم اﻓﺸﺎی اﺳﺮار ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد«.

 ۵ﻣﻨﻊ ﺷﮑﻨﺠﮫ )اﺻﻞ  ۳۸ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺎدهی  ۶۰ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی(:
ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ اﺟﺒﺎر ﯾﺎ اﮐﺮاه ﻣﺘﮭﻢ در ﻣﺮﺣﻠﮫی ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺬ اﻗﺮار ﯾﺎ اﻋﺘﺮاف در ﻣﻮرد اﺗﮭﺎم اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺷﮑﻨﺠﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻮھﻦ )ﺗﻮھﯿﻦ و ﻓﺤﺎﺷﯽ ﺑﮫ ﻣﺘﮭﻢ(
در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ طﺮح ﺳﻮاﻻت ﺗﻠﻘﯿﻨﯽ ﯾﺎ اﻏﻔﺎل ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ طﺮح ﺳﻮاﻻت
ﺧﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع اﺗﮭﺎم در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد 11 .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎرﯾﺮ ﻣﺘﮭﻢ ﮐﮫ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ اظﮭﺎرات ﻣﺘﮭﻢ ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺒﺎر و اﮐﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

 -۶ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﻣﺘﮭﻢ ﺑﯿﺶ از  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪون ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ )ﻣﺎدهی  ۴۶ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ
دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی(:
ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮی در ﻣﺮﺣﻠﮫی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺘﮭﻢ را ﺑﯿﺶ از  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﺖﻧﻈﺮ ﻗﺮار
دھﻨﺪ .در ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺸﮭﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﺘﮭﻢ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﺎﺑﻄﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﺗﮭﺎم و دﻻﯾﻞ ﺧﻮد
را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﮫ ﻣﺘﮭﻢ اﺑﻼغ و ﺗﻔﮭﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻮرا ً ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ دﺳﺘﻮر و
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ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﮫ اطﻼع دادﺳﺘﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

 11اﺻﻞ  ۳۸ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ» :ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺮار و ﯾﺎ ﮐﺴﺐ اطﻼع ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .اﺟﺒﺎر ﺷﺨﺺ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت ،اﻗﺮار ﯾﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ
و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮭﺎدت و اﻗﺮار و ﺳﻮﮔﻨﺪی ﻓﺎﻗﺪ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ .ﻣﺘﺨﻠﻒ از اﯾﻦ اﺻﻞ طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﻮد«.
ﻣﺎدهی  ۶۰ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی » :در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎ اﺟﺒﺎر ﯾﺎ اﮐﺮاه ﻣﺘﮭﻢ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻮھﻦ ،طﺮح ﺳﺆاﻻت ﺗﻠﻘﯿﻨﯽ ﯾﺎ اﻏﻔﺎلﮐﻨﻨﺪه و ﺳﺆاﻻت
ﺧﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع اﺗﮭﺎم ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و اظﮭﺎرات ﻣﺘﮭﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺆاﻻﺗﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اظﮭﺎراﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺒﺎر ﯾﺎ اﮐﺮاه اﺳﺖ ،ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﺎرﯾﺦ ،زﻣﺎن و طﻮل ﻣﺪت ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اوراق ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد و ﺑﮫ اﻣﻀﺎء ﯾﺎ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺘﮭﻢ ﺑﺮﺳﺪ«.
ﻣﺎدهی  ۵اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﮫ ھﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺷﮑﻨﺠﮫ ﮐﺮد ﯾﺎ ﻣﻮرد ﻋﻘﻮﺑﺖ ﯾﺎ روش وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ و ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ اھﺎﻧﺖآﻣﯿﺰ ﻗﺮار
داد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎدهی  ۷ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻮرد آزار و ﺷﮑﻨﺠﮫ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزاﺗﮭﺎ ﯾﺎ رﻓﺘﺎرھﺎی ظﺎﻟﻤﺎﻧﮫ ﯾﺎ
ﺧﻼف اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺮذﯾﻠﯽ ﻗﺮار داد .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﻗﺮار دادن ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮭﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﻤﯽﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ آزاداﻧﮫ او ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
 12ﻣﺎدهی  ۴۶ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی» :ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را ﻓﻮری ﺑﮫ دادﺳﺘﺎن اطﻼع دھﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ دادﺳﺘﺎن اﻗﺪاﻣﺎت
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ آن را ﺑﺨﻮاھﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺿﺎﺑﻄﺎن ﺑﺎﯾﺪ طﺒﻖ دﺳﺘﻮر دادﺳﺘﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺮای ﮐﺸﻒ
ﺟﺮم و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﮭﻢ را ﺗﺤﺖﻧﻈﺮ ﻧﮕﮫ دارﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺸﮭﻮد ،ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﺘﮭﻢ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﺎﺑﻄﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﺗﮭﺎم و ادﻟﮫ آن را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ و ﺑﮫ طﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﺑﮫ ﻣﺘﮭﻢ اﺑﻼغ و ﺗﻔﮭﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮاﺗﺐ را ﻓﻮری ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﮫ اطﻼع دادﺳﺘﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .در ھﺮ ﺣﺎل ،ﺿﺎﺑﻄﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺘﮭﻢ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دھﻨﺪ«.

۷ـ ﺣﻖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده )ﻣﺎدهی  ۵۰ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی(:
ﻣﺘﮭﻤﯽ ﮐﮫ در ﻣﺮﺣﻠﮫی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮی ﻗﺮار دارد ﺣﻖ دارد ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ
ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ ھﺮ وﺳﯿﻠﮫی ﻣﻤﮑﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﮫ و آﻧﺎن را از ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد آﮔﺎه
13
ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۸ـ ﺣﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫی ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮐﺴﺐ ﮔﻮاھﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ )ﻣﺎدهی  ۵۱ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی(:
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﯽ و ﯾﺎ رواﻧﯽ ﻣﺘﮭﻢ در ﻣﺮﺣﻠﮫی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﻣﺘﮭﻢ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن وی
ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﮫ از دادﺳﺘﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﮭﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﺳﻮی دادﺳﺘﺎن ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺷﻮد.
14
ﮔﻮاھﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد.

۹ـ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ارﺗﺒﺎطﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ،ﭘﺴﺘﯽ ﻣﺘﮭﻢ )ﻣﻮاد  ۱۵۰و ۱۵۲ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی(:
ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ظﻦ ﻗﻮی ﺑﮫ ﮐﺸﻒ ﺟﺮم ﯾﺎ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ وﻗﻮع ﺟﺮم و ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺘﮭﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺮاﺳﻼت ﭘﺴﺘﯽ و
15
ﮐﻨﺘﺮل ارﺗﺒﺎطﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻣﺘﮭﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﺳﺖ.

 13ﻣﺎدهی  ۵۰ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی» :ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖﻧﻈﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ ھﺮ وﺳﯿﻠﮫ ﻣﻤﮑﻦ ،اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد را از ﺗﺤﺖﻧﻈﺮ
ﺑﻮدن آﮔﺎه ﮐﻨﺪ و ﺿﺎﺑﻄﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻻزم را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖﻧﻈﺮ
ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺮای أﺧﺬ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﮫ اطﻼع ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ«.
 14ﻣﺎدهی  ۵۱ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی» :ﺑﻨﺎ ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺰدﯾﮏ وی ،ﯾﮑﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ دادﺳﺘﺎن از
ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺑﮫﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد .ﮔﻮاھﯽ ﭘﺰﺷﮏ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮد«.
 15ﻣﺎدهی  ۱۵۰ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی» :ﮐﻨﺘﺮل ارﺗﺒﺎطﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ اﻓﺮاد ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪھﺎی )اﻟﻒ() ،ب() ،پ( و )ت( ﻣﺎدهی  ۳۰۲اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻻزم ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن و ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪت و دﻓﻌﺎت ﮐﻨﺘﺮل ،اﻗﺪام ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻨﺘﺮل ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ اﺷﺨﺎص و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدهی  ۳۰۷اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻮط ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ«.
ﻣﺎدهی  ۱۵۲ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی» :ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺮاﺳﻼت ﭘﺴﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺘﮭﻢ در ﻣﻮاردی ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﮫ ظﻦ ﻗﻮی ﺑﮫ ﮐﺸﻒ ﺟﺮم،
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ادﻟﮫ وﻗﻮع ﺟﺮم و ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺘﮭﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺎزﭘﺮس از ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻼت را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﻨﺪ و
ﻧﺰد او ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻗﯿﻒ ،ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط ،اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﮫ اطﻼع ﺑﺎزﭘﺮس ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و از وی ﮐﺴﺐ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از وﺻﻮل،
ﺑﺎزﭘﺮس آﻧﮭﺎ را در ﺣﻀﻮر ﻣﺘﮭﻢ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ او ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺮاﺗﺐ را در ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی ﻣﺘﮭﻢ ،آن را ﭘﯿﻮﺳﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ
در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﺘﻨﮑﺎف ﻣﺘﮭﻢ از اﻣﻀﺎء ﯾﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺘﮭﻢ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ او در ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد  .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﺷﯿﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﺋﺰ
اھﻤﯿﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﮕﮭﺪاری آﻧﮭﺎ ﺿﺮورت ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ أﺧﺬ رﺳﯿﺪ ﺑﮫ ﻣﺮﺟﻊ ارﺳﺎﻟﮑﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽﺷﻮد«.

ج( ﺣﻘﻮق ﻣﺘﮭﻢ در ﻣﺮﺣﻠﮫی دادرﺳﯽ
 -۱ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل  ۱۶۵و  ۱۶۶ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻮاد  ۲و  ۳ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ،ﮐﻠﯿﮫی ﻣﺮاﺣﻞ
دادرﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﻮری و ﺑﺪون ﺗﺎٴﺧﯿﺮ ﻧﺎﻣﻮﺟﮫ ،در دادﮔﺎھﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﯽ طﺮف ،ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ و ﺑﺮ
16
اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠﺎم ﭙﺬﯾﺮد ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ و اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﺘﮭﻢ ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮدد.

 -۲در ﻣﻮرد اﺗﮭﺎﻣﺎت زﻧﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﯾﻦ ﻣﺘﮭﻤﺎن و ﻧﯿﺎز وﯾﮋه ﺑﮫ
ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﻣﻮاد  ۴۲ ،۳۱و  ۲۸۵ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت
ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎت آﻧﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮی و
17
ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ را ﺑﮫ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﺻﻮل ﻣﻠﺰم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

16اﺻﻞ  ۱۶۵ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ» :ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ،ﻋﻠﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ،ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮدن آن ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽﯾﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در دﻋﺎوی ﺧﺼﻮﺻﯽ طﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﻋﻠﻨﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ«.
اﺻﻞ  ۱۶۶ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ» :اﺣﮑﺎم دادﮔﺎه ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﺪل و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن و اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﻣﺎدهی  ۲ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی» :دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻘﻮق طﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮی را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﻗﻮاﻋﺪ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﺷﺨﺎﺻﯽ
ﮐﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوی ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺎن اﻋﻤﺎل ﺷﻮد«.
ﻣﺎدهی  ۳ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی » :ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﯽطﺮﻓﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﺷﺨﺎص در ﮐﻮﺗﺎھﺘﺮﯾﻦ ﻣﮭﻠﺖ ﻣﻤﮑﻦ،
رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ھﺮ اﻗﺪاﻣﯽﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل ﯾﺎ طﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻓﺮآﯾﻨﺪ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ«.
17ﻣﺎدهی  ۳۱ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی» :ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺴﻦ اﺟﺮای وظﺎﯾﻒ ﺿﺎﺑﻄﺎن در ﻣﻮرد اطﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﭘﻠﯿﺲ وﯾﮋه اطﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در
ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽاﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .وظﺎﯾﻒ و ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات آن ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻻﯾﺤﮭﺎی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯽ
ﺷﻮد«.
ﻣﺎدهی  ۴۲ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی» :ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از زﻧﺎن و اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ درﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺎﺑﻄﺎن آﻣﻮزش دﯾﺪه زن و ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد«.
ﻣﺎدهی  ۲۸۵ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی» :در ﻣﻌﯿﺖ دادﮔﺎه اطﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و در ﻣﺤﻞ آن ،ﺷﻌﺒﮫ ای از دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽو اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دادﺳﺮای
وﯾﮋه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﮫ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن دادﺳﺘﺎن و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎزﭘﺮس ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺟﺮاﺋﻢ اﻓﺮاد ﭘﺎﻧﺰده ﺗﺎ ھﺠﺪه
ﺳﺎل ﺑﮫ ﺟﺰ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد  ۳۰۶و  ۳۴۰اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺳﻮی دادﮔﺎه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در اﯾﻦ دادﺳﺮا ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  -۱ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽﺟﺮاﺋﻢ اﻓﺮاد زﯾﺮ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در دادﮔﺎه اطﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ و دادﮔﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻠﯿﮫ
وظﺎﯾﻔﯽ را ﮐﮫ طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮی و دادﺳﺮا اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  -۲در ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺸﮭﻮد ،ھﺮﮔﺎه ﻣﺮﺗﮑﺐ ،طﻔﻞ ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺣﻔﻆ آﻻت ،ادوات ،آﺛﺎر ،ﻋﻼﺋﻢ و دﻻﯾﻞ ﺟﺮم
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻟﮑﻦ اﺟﺎزه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ از طﻔﻞ ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮان را ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺻﻮرت دﺳﺘﮕﯿﺮی وی ،ﻣﻮظﻔﻨﺪ ﻣﺘﮭﻢ را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ،ﻓﻮری ﺑﮫ دادﺳﺮا ﯾﺎ
دادﮔﺎه اطﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﻨﺪ .اﻧﻘﻀﺎء وﻗﺖ اداری و ﻧﯿﺰ اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﺎﻧﻊ از رﺟﻮع ﺑﮫ دادﺳﺮا ﯾﺎ دادﮔﺎه اطﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ.

 -۳ﺣﻖ ھﻤﺮاھﯽ ﻣﺘﺮﺟﻢ در ﻣﺮﺣﻠﮫی دادرﺳﯽ )ﻣﻮاد  ۳۶۸ ،۳۶۷ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی(:
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﮫی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،در ﻣﺮﺣﻠﮫی دادرﺳﯽ ﻧﯿﺰ اطﻼع و آﮔﺎھﯽ دﻗﯿﻖ و ﺑﺪون اﺑﮭﺎم ﻣﺘﮭﻢ از
روﻧﺪ ﭘﺮوﻧﺪه و ﺳﯿﺮ دادرﺳﯽ ،از ﺗﻀﻤﯿﻦھﺎی دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﯾﮑﯽ از ﺷﺮوط دﻓﺎع ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺘﮭﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻟﺬا در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از زﺑﺎن ﻣﺘﮭﻢ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺺ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﻗﺎدر ﺑﮫ دﺳﺘﺮﺳﯽ و آﮔﺎھﯽ از اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ روﻧﺪ دادرﺳﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دادﮔﺎه وظﯿﻔﮫ دارد ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ ﻣﻮرد
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وﺛﻮق ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

18ﻣﺎدهی  ۳۶۷ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی» :دادﮔﺎه ﺑرای ﺷﺎﮐﯽ ،ﻣدﻋﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ،ﻣﺗﮭم و ﺷﺎھدی ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯾﺳت،
ﻣﺗرﺟم ﻣورد وﺛوق از ﺑﯾن ﻣﺗرﺟﻣﺎن رﺳﻣﯽو در ﺻورت ﻋدم دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ او ،ﻣﺗرﺟم ﻣورد وﺛوق دﯾﮕری ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﺗرﺟم ﺑﺎﯾد ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﮐﻧد ﮐﮫ
راﺳﺗﮕوﯾﯽ و اﻣﺎﻧﺗداری را رﻋﺎﯾت ﮐﻧد .ﻋدم اﺗﯾﺎن ﺳوﮔﻧد ﺳﺑب ﻋدم ﭘذﯾرش ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﺗرﺟم ﻣورد وﺛوق ﻧﯾﺳت«.
ﻣﺎدهی  ۳۶۸ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی» :دادﮔﺎه ﺑرای ﺷﺎﮐﯽ ،ﻣدﻋﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ،ﻣﺗﮭم و ﺷﺎھدی ﮐﮫ ﻧﺎﺷﻧوا اﺳت ﯾﺎ ﻗدرت ﺗﮑﻠم ﻧدارد ،ﻓرد ﻣورد
وﺛوﻗﯽ ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑﯾﺎن ﻣﻘﺻود او را از طرﯾﻖ اﺷﺎره ﯾﺎ وﺳﺎﯾل ﻓﻧﯽ دﯾﮕر دارد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺗرﺟم اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﺗرﺟم ﺑﺎﯾد ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﮐﻧد ﮐﮫ
راﺳﺗﮕوﯾﯽ و اﻣﺎﻧﺗداری را رﻋﺎﯾت ﮐﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﻓراد ﻣذﮐور ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﻧﺷﯽ دادﮔﺎه ﺳؤال را ﺑرای آﻧﺎن ﻣﯽﻧوﯾﺳد ﺗﺎ ﺑﮫ طور ﮐﺗﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ
دھﻧد«.

د( ﺣﻘﻮق ﻣﺘﮭﻢ ﭘﺲ از دادرﺳﯽ و در ﻣﺮﺣﻠ ﮫی اﺟﺮای ﺣﮑﻢ
 -۱ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاھﯽ و اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ رأی:
ﻣﺘﮭﻢ ﺣﻖ دارد ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﮫ ﺧﻮﯾﺶ و ﯾﺎ ﻗﺮار ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﻏﯿﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻮد اﻋﺘﺮاض
ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ رأی ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار و ﯾﺎ ﺣﮑﻢ
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اوﻟﯿﮫ ،ﺟﺰو ﺣﻘﻮق دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺘﮭﻢ اﺳﺖ و ﺿﺎﻣﻦ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

 -۲ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺠﺪد در ﺻﻮرت اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات و ﯾﺎ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﺘﮭﻢ:
ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ و اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺘﮭﻢ و ﯾﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﮭﻢ
در ﻓﺮآﯾﻨﺪ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد و ﺟﺮم او ﺑﮫ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان او
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را ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻋﻨﻮان اﺗﮭﺎﻣﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ،اﺣﻀﺎر ﻣﺠﺪد و ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﻗﺮار داد.

 -۳ﺣﻖ اﻋﺎدهی ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﮫ ﻣﺘﮭﻢ در ﺻﻮرت ﺑﺮاﺋﺖ:
در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽو اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﺮ ﺧﻼف
اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ ،اﻗﺪام ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺘﮭﻤﺎن -ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮادی ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺑﺰه ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﮫ اﯾﺸﺎن در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺸﺪه و ﺑﮫ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ -ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﺮاد و ﻧﻘﺺ در ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻮرت
ﮔﯿﺮد و ﭼﮫ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻗﺎﺿﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد ،ﺑﺮای ﻣﺘﮭﻢ ﺣﻖ اﻋﺎده ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت اﯾﺠﺎد ﺧﻮاھﺪ
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ﮐﺮد.

 19ﺑﻧد  ۵ﻣﺎدهی  ۱۴ﻣﯾﺛﺎق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ» :ھرﻛس ﻣرﺗﻛب ﺟرﻣﯽاﻋﻼم ﺑﺷود ﺣﻖ دارد ﻛﮫ اﻋﻼم ﻣﺟرﻣﯾت و ﻣﺣﻛوﻣﯾت او ﺑﮫ
وﺳﯾﻠﮫ ﯾك دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯾﺗر طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ﻣورد رﺳﯾدﮔﯽ واﻗﻊ ﺑﺷود«.
 20ﺑﻧد  ۷ﻣﺎدهی  ۱۴ﻣﯾﺛﺎق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ» :ھﯾﭻ ﻛس را ﻧﻣﯽﺗوان ﺑرای ﺟرﻣﯽﻛﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت اﺗﮭﺎم آن ﺑﮫ ﻣوﺟب ﺣﻛم ﻗطﻌﯽ ﺻﺎدر
ﺷده طﺑﻖ ﻗﺎﻧون آﺋﯾن دادرﺳﯽ ﻛﯾﻔری آن ﮐﺷور ﻣﺣﻛوم ﯾﺎ ﺗﺑرﺋﮫ ﺷده اﺳت ،ﻣﺟددا ً ﻣورد ﺗﻌﻘﯾب و ﻣﺟﺎزات ﻗرار داد«.
 21ﻣﺎدهی  ۷ﻗﺎﻧون آﺋﯾن دادرﺳﯽ ﮐﯾﻔری» :در ﺗﻣﺎم ﻣراﺣل دادرﺳﯽ ﮐﯾﻔری ،رﻋﺎﯾت ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدی ﻣﻘرر در»ﻗﺎﻧون اﺣﺗرام ﺑﮫ آزادیھﺎی ﻣﺷروع
و ﺣﻔظ ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدی ﻣﺻوب  «۱۳۸۳/۲/۱۵از ﺳوی ﺗﻣﺎم ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺿﺎﺋﯽ ،ﺿﺎﺑطﺎن دادﮔﺳﺗری و ﺳﺎﯾر اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ در ﻓرآﯾﻧد دادرﺳﯽ ﻣداﺧﻠﮫ
دارﻧد ،اﻟزاﻣﯽاﺳت .ﻣﺗﺧﻠﻔﺎن ﻋﻼوه ﺑر ﺟﺑران ﺧﺳﺎرات وارده ،ﺑﮫ ﻣﺟﺎزات ﻣﻘرر در ﻣﺎدهی ۵۷۰ﻗﺎﻧون ﻣﺟﺎزات اﺳﻼﻣﯽ)ﺗﻌزﯾرات و ﻣﺟﺎزاتھﺎی
ﺑﺎزدارﻧده( ﻣﺻوب  ۱۳۷۵/۴/۴ﻣﺣﮑوم ﻣﯽﺷوﻧد ،ﻣﮕر آﻧﮑﮫ در ﺳﺎﯾر ﻗواﻧﯾن ﻣﺟﺎزات ﺷدﯾدﺗری ﻣﻘرر ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﺑﻧد  ۶ﻣﺎدهی  ۱۴ﻣﯾﺛﺎق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ» :ھرﮔﺎه ﺣﻛم ﻗطﻌﯽ ﻣﺣﻛوﻣﯾت ﺟزاﺋﯽ ﻛﺳﯽ ﺑﻌدا ً ﻓﺳﺦ ﺑﺷود ﯾﺎ ﯾك اﻣر ﺣﺎدث ﯾﺎ اﻣری ﻛﮫ
ﺟدﯾدا ً ﻛﺷف ﺷده دال ﺑر وﻗوع ﯾك اﺷﺗﺑﺎه ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣورد ﻋﻔو ﻗرار ﮔﯾرد ﺷﺧﺻﯽ ﻛﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﻣﺣﻛوﻣﯾت ﻣﺗﺣﻣل ﻣﺟﺎزات ﺷده
اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺧواھد داﺷت ﻛﮫ ﺧﺳﺎرت او طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ﺟﺑران ﺑﺷود ﻣﮕر اﯾن ﻛﮫ ﺛﺎﺑت ﺷود ﻛﮫ ﻋدم اﻓﺷﺎء ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﻛﺗوم ﻛﻼ ﯾﺎ ﺟزا ً ﻣﻧﺗﺳب ﺑﮫ ﺧود
او ﺑوده اﺳت«.

