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کیفری  مقایسه تطبیقی حقوق دفاعی متهم در قانون آئین دادرسی 

 78و 92 مصوب 

 سید کرامت حسینی

  احسان کیانی 

 واحد بوشهر.وق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی دانشجو دکتری حق

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزاو جرمشناسی دانشگاه آزاد، واحد بوشهر  

 

 مراحل تمام در متهمان دفاعی حقوق تضمینات مهمترین از یکی اتهام دالیل و موضوع از آگاهی:چکیده

 شناسایی بر ایمنطقه چه و المللیبین چه بشری حقوق اسناد تمام رود تقریبامی شمار به کیفری هایرسیدگی

 آنان محکومیت سرانجام و دستگیری، جلب، بازداشت ضمن اشخاص علیه که دالیلی از اطالع یعنی حقی چنین

 مقامات برای متهمان،تکالیفی حق این به تصریح با نیز کیفری دادرسی آیین قانون .اند نهاده تأیید مهر شده اقامه

 و نامه احضار اتهام،ابالغ تفهیم همچون رسانی اطالع خاص هایشیوه به توسل با که نموده مقرر قضایی و انتظامی

 که کسانی همه درحق و مواقع همه قانون،در این در آگاهی ضرورت لیکن. است آن اجابت درصدد جراید در آگهی

این پژوهش با در .است نشده بینی پیش افتاده خطر به مأموران اقدامات نتیجه در نوعی به آن ها شخصی امنیت

استفاده از روش توصیفی تحلیلی اقدام به بررسی مفاهیم و مبانی نظری مربوط به موضوع تحقیق مکاتب حقوقی 

مختلف نموده و سپس مصادیق حمایت از حقوق دفاعی متهم و خصوصاً تفهیم اتهام در قانون آیین دادرسی کیفری 

ون آیین دادرسی کیفری به این نتیجه می رسیم که بررسی گردیده است با تحلیل مواد مختلف قان 92مصوب 

قانونذار با توجه به اصل برائت و حفظ حقوق دفاعی متهم در تمام مراحل رسیدگی خصوصاً قبل از محاکمه و در 

مرحله تحقیقات به حمایت از متهم برخواسته آن را به طور دقیق تشریح نموده است و نهایتاً به این نتیجه می 

دفاعی متهم و نتیجه اتهام و نگاه قانون گذار حقوق دفاعی متهم بسیار متفات تر از آن چیزی است  رسیم که حقوق

که در قانون سابق وجود داشت. بنابراین در این قانون مشخص گردیده که حقوق دفاعی متهم به طور نسبتاً خوبی 

 رعایت گردیده است.

 حقوق. متهم، تفهیم، اتهام، حق،: واژه کلید

 

 مقدمه

 میدزان دهندده نشان آن به مربوط رعایت قواعد و است کیفری دادرسی آیین مهم موضوعات از یکی اتهام تفهیم و کردن متهم

 هسدتند، گنداه بدی افدراد همه که است این بر اصل کیفری حقوق در. است نظام دادرسی در شهروندی های آزادی و حقوق اهمیت

 و احتیاط با باید بنابراین است؛ اصل برائت خالف عملی اشخاص، به اتهام کردن وارد. شود ثابت صالح دادگاه در فرد اینکه جرم مگر
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 اقدرار نظیدر مواردی در و محکم دالیلی وجود با تنها اتهام کردن وارد است چه مسلم آن. گیرد صورت ها جنبه تمام گرفتن نظر در

 را افراد کردن متهم شهروندان حفظ حقوق برای نیز مقنن. رسد می نظر به صحیح مشهود، جرم ارتکاب و معتبر شهود متهم، وجود

 وی بده انتساب قابل ، مدارك و دالیل براساس و باشد جرم قانون در باید فرد اینکه عمل جمله از است؛ داده قرار خاصی شریط تابع

 . کنند می ایفا ای عمده نقش تحقیق دادیارو  بازپرس دادستان، ویژه به قضایی مراجع اتهام، تفهیم و کردن متهم روند در. نیز باشد

 دسدتگاه جدرم، کشدف زمدان از. دارند عهده به فرایند از مرحله این در نقش حساسی نیز انتظامی مأموران و مسئوالن همچنین

 تحقیقدات وظیفده اینکده رغدم بده .دهدد تشدکیل قضدایی پرونده متهم تعقیب و جرم به رسیدگی برای که شود می قضایی موظف

 عدام ضدابطان انتظامی، مأموران توسط تحقیق قضات از نمایندگی به این وظیفه عمالً است، قضایی مقامات عهده بر اصالتاً مقدماتی

 کده اسدت ضروری موارد جمله از پیامدهای آن و آثار و اتهام ،تفهیم کردن متهم نحوة با آشنایی سان بدین. شود می قضایی، انجام

 مواد با مبارزه ادارات و ها کالنتری ها، آگاهی جمله از انتظامی مراجع در قانونمند پرونده و درست تشکیل به تواند می آن از آگاهی

 تفتدیش جدرایم خصدوص در مکلفند » که است دانسته مأمورانی را دادگستری ضابطان 1290 ك.د.آ.ق 19 کند. ماده مخدر کمك

 قدانون ایدن نظدر از. آورندد عمدل بده مددارك و دالیل آوری جمع و متهم شدنمخفی  یا فرار از جلوگیری برای را اقداماتی و کنند

در همدین  1«مناسدب. صاحبان و ها مقام آن قائم و پلیس افسران بازپرس، وی، معاونان دادستان،: از اند عبارت ضابطان دادگستری

 راستا در این مقاله به مقایسه تفهیم اتهام در دو قانون آئین دادرسی کیفری جدید و سابق می پردازیم.

 تعریف تفهیم اتهام

 اسالمی دادرسی آیین در که آنچه زیرا است؛ نشده بیان فقها ی ناحیه از مطالبی صراحت به اسالم، حقوق در حق این ی درباره

 کده است متهم حقوق از یکی واقع در اتهام تفهیم. ا.ق 32 اصل موجب به 2رسیدگی ها است. بودن ای مرحله باشد تك می مرسوم

 خود از امکانات تمام با و درستی به بتواند متهم که شود می میسر وقتی عادالنه دادرسی. است دادرسی فرآیند بودن عادالنه ضامن

 3.باشد داشته کامل اطالع آن دالیل و وارده اتهام های موضوع یا موضوع از آنکه مگر نیست ممکن این و کند دفاع

 هدر آن موجب به که است حقی دفاع حق»تعریف، یك مقدمه دانستن تفهیم اتهام دانستن حقوق دفاعی متهم است که مطابق

 بده تدرتعریدف،بیش ایدن.«نماید دفاع خود از بگیرد قرار حکم مورد آنکه از پیش محاکم در بتواند بگیرد قرار تعقیب مورد که فردی

. اسدت نشدده اسدت،توجهی بشدری حقدوق مدرتبط اسناد موردنظر کهآن حقوقی مفهوم به و کرده تکیه دفاعی حقوق لغوی مفهوم

 صدورت قدانونی حقیقدت در مداقده بدا باید آن تعریف و است گرفته فاصله حدی تا آن لغوی مفهوم از دفاعی حقوق قانونی حقیقت

 یدا و ایملی،منطقده سدطح در کده اسدت قضدائی و قدانونی تضمینات مجموع از عبارت متهم دفاع حق»دیگر، تعریفی مطابق.گیرد

 بده - عادالنده تصدمیمی اتخاذ هدف با و کیفری رسیدگی یك سراسر گیرند،در قرار بزه ارتکاب مظان در که افرادی برای المللیبین

                                                            
 .55ص (، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، چاپ اول، اصفهان، نشردادیار.1383.شاملو احمد، محمد حسین، ) 1

 .14 ص. تهران دانشگاه شناسی، جرم و جزا حقوق ارشد کارشناسی  رساله مقدماتی، تحقیقات در دفاع حق ،(1358)، اسدی،فاطمه . منتصری 2

 .64 ص. طباطبایی عالمه دانشگاه انتشارات تهران، ، 1 جلد. دادبان حسن ترجمه. کیفری دادرسی آیین(.  1377)  برنار بولوك، استفانی، ژرژ، . لواسو، 3
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 کده گفت توانمی و شودمی جدا عادالنه دادرسی از دفاعی حقوق تعریف،مرز این با 1«است گردیده منظور -قضائی اشتباهات از دور

 2.آن معادل است،نه عادالنه دادرسی هستهء گناهیبی فرض تبع به دفاعی حقوق

 سدوی از مدتهم بده مجرمانه اعمال یا عمل اعالم رسمی» است:  داده دست به تعریفی چنین اتهام تفهیم از 3آشوری دکتر آقای

که می توان آن را بده عندوان یدك  باشد. درك قابل او برای متهم هر خاص وضعیت به توجه با که ای شیوه و زبان به تحقیق قاضی

 تعریف مناسب از تفهیم اتهام قلمداد کرد.

 

 داشتن حق یا بودن حق

 حقدوق جایگداه و کدرد تحلیدل را حدق مفهوم باید ابتدا آن،ناگزیر شمول دامنهء و دفاعی حقوق دقیق مفهوم به بردن پی برای

 مداهوی هدایحدق.کرد تقسدیم ماهوی و ایرویه هایحق به را هاحق توانمی منظر یك از.    کرد مشخص تحلیل این در را دفاعی

 قدرار قدانونی حمایت تحت و بوده حق صاحب برای ارزش متضمن خود خودی به که اندحقوقی هاینظام در مندرج هایحق همان

 حقدوق اسدناد بده نگداه بدا    4.دارند کاربرد ماهوی هایحق تحقق و حمایت جهت در که اندآنهایی ایرویه هایمقابل،حق در.دارند

 جهدت صدرفا مدتهم دفداعی حقدوق که گفت توانمی(سیاسی و مدنی حقوق المللیبین میثاق و بشر حقوق جهانی اعالمیهء)بشری

تقسدیم بنددی  5.گیرندمی قرار ایرویه هایحق بنابراین،جزء و اندشده بینیپیش گناهیبی فرض به تعرض عدم و عادالنه محاکمهء

 ایدن در.دانسدتداشدتن حدق و بدودن حدق در حدق معدروف بنددیتقسدیم بتدوان شداید را حدق مفهدوم دربارهء بندیتقسیم دیگر

 تداریخی تقددم که رودمی کار به بودن درست یا بودن خوب معادل اغلب و دارد ارزشی مفهومی نخست معنای در بندی،حقتقسیم

 از حقدوقی نظدام کده امتیازهاست برخی از حق صاحب فرد مندیبهره همان دوم معنای در حق.دارد دوم معنای در حق بر طوالنی

  6.گیردمی قرار تکلیف مقابل در اغلب و کندمی حمایت آنها

 دوران انسدان خواهانهءبرابری و خواهانهآزادی عملی و نظری هایجنبش بستر در و بوده مدرن دوران محصول حق اخیر معنای

 در قضدائی و قدانونی هایتضمین و هاحمایت امتیازها، برخی از متهم مندیبهره معنایبه متهم دفاعی حقوق.است یافته رشد مدرن

 و نیسدت آن ارزشدی بار شود،منظورمی صحبت متهم دفاعی حقوق از کیفری،وقتی حقوق و حقوق فلسفهء در.است دادرسی جریان

 جریدان در وی بدرای شدده مقرر هایتضمین و هاحق از متهم مندیبهره بررسی مراد گیرد،بلکهنمی قرار اخالقی هایگزاره موضوع

 7.بودن حق مفهوم زیر گیرند،نهمی قرار داشتن حق مفهوم زیر دفاعی بنابراین،حقوق.است دادرسی و مقدماتی تحقیقات

                                                            
 89 ص. میعاد نشر: تهران ایرانی، دادرسی ،(1359) غالمرضا، ؛ غفوری،91 ص. احمدی انتشارات تهران، اول، چاپ دادسرایی، رسیدگی ،1388 امید، . صادقی، 1

 تهران، جلدی، تک کیفری دادرسی آئین ،1387 مصطفی، پورعلی، . دانش شهر پژوهشهای و مطالعات مؤسسه تهران، اول، کیفری،چاپ دادرسی آئین ،1388علی، خالقی،.  2

 .45 ص. سفیر انتشارات

 .87، تهران، انتشارات سمت. ص 2جلد، آئین دادرسی کیفری، 1384. آشوری، محمد،  3

 100 ص. چاپ سهامی شرکت تهران، کشور، دیوان آراء و همگانی کیفری ،1330تقی، محمد پور، . امین 4

؛ 77 ص تهران، دانشگاه شناسی، جرم و جزا ارشد کارشناسی انگلستان، و ایران حقوق در کیفری دادرسی و کیفری مسئولیت تطبیقی بررسی ،1377 حسن، پرور، . گل 5

 .163  ص. دادگستر نشر تهران، اول، چاپ المللی،بی کیفری دادرسی آیین ،1388محمود، صابر،

 77 ص. میزان نشر اول، چاپ اول، جلد کیفری، دادرسی آئین ،1383منصور، . میرسعیدی، 6

 ی موسسه تهران، کیفری، حقوق تحوالت تاریخ ،1353 مرتضی، . محسنی،118 ص. فردوسی انتشارات تهران، ، اول چاپ کیفری، تامین ،1373 عبدالحسین، ابادی، . علی 7

 .12 ص. تهران دانشگاه انتشارات

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 219-232، ص 1395،  اردیبهشت 1، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

222 
 

 مفهوم متهم

 ن آ و سدهو از است عبارت وهم» است. طریحی در تعریف وهم می گوید: «  وهم»ی  ماده از محترم وزن بر عرب لغت در متهم

 در چیدز آن خدواه ذهدن؛ در چیزی تخیل و تصور : »است آمده وهم ماده دیگر تعریف در 1«می شود. واقع خیال و خاطر در که چه

متهم مأخوذ از لفظ ) تهمه ( کسی کده مدورد » و در معنای لغوی متهم آمده است:  2«باشد. نداشته خواه و داشته وجود خارج عالم

شدود؛  مدی تعبیدر مددعی برابدر در علیده مدعی عنوان با متهم از فقها عرف و اسالمی دادرسی نظام در 3«اتهام واقع شده می باشد.

 الخصدومه ترك لو یترك الذی هو المدعی»  :از عبارتند که اند کرده بیان را معیار سه علیه مدعی از مدعی تشخیص در فقها مشهور

 لفدظ، دو ایدن بدرای مقددس شارع معاصر، فقهای از برخی نظر به 4«الظاهر. خالف الذی یدعی هو أو االصل قوله یخالف الذی هو أو

 سدوی از نزدیکدی کده تعدابیر با ها ف تعری دیدگاه، این اساس بر 5شرعی ندارد.  مجاز یا شرعیه حقیقت به صورت خاصی اصطالح

 تشخیص برای باید و است علیه مدعی از مدعی تشخیص مورد به مربوط آنها تمام شده، بیان علیه مدعی و مدعی برای سلف فقهای

 رجوع کرد. عرف به علیه مدعی از مدعی

 ضرورت تفهیم اتهام

 دعوا اصحاب بین عدالت اجرای زمینه و بپردازد متهم علیه و له دالئل آوری جمع به باید مقدماتی، تحقیق متصدی قضایی مقام

 طدوریاسدت؛به شدده اشاره بدان صراحت به بشری حقوق اسناد برخی در و آشناستنام اصطالحی عادالنه دادرسی .نماید فراهم را

 همچون مواردی سیاسی و مدنی حقوق المللیبین میثاق در بنیادین هایحق از یکی عنوانبه عادالنه دادرسی از مندیبهره که،حق

 شدده ذکدر آن هدایمصدداق جزء گناهیبی فرض و(پلیسی تحقیقات)ایمحاکمه پیش هایدادگاه،تضمین دادگاه،استقالل طرفیبی

 در کدافی فرصدت باید برائت، اصل به توجه با است شده ارائه وی علیه بر ادعایی شاکی طرف از که شده احضار فرد بنابراین  6.است

 بدرای را منتسدب اتهامات یا اتهام رد امکان یکسو، از که است ضروری جهت آن از اتهام تفهیم پس. باشد داشته خود دفاعیات ارائه

 تحقیدق قاضی دیگر، سوی از و 7می شود آغاز و گرفته خود به عملی جنبۀ دفاعی حقوق به ناظر تضمینات و می سازد فراهم متهم

 مدتهم اگدر که است چنان اتهام تفهیم اهمیت. شود متوسل تأمینی قرارهای اصدار جمله از و ضروری اقدامات به که میکند مجاز را

 8. شود اتهام تفهیم وی به باید مرحله هر در گیرد، قرار بازجویی مورد متعدد روزهای در یا و روز یك در خواه

 

 

                                                            
 185المرتضویه. ص  مکتبه تهران، ، 6البحرین، جلد  مجمع . ه.ق، 1395محمد، بن فخرالدین . طریحی، 1

 .643حوزه. ص  ادب نشر قم، ، 12العرب، جلد  لسان ه.ق،  1405مکرم، محمدبن منظور، . إبن 2

؛ .واژه ذیل امیرکبیر، انتشارات تهران، ، پانزدهم چاپ فارسی، فرهنگ  ،1375 محمد، معین، ؛ واژه ذیل. تهران دانشگاه انتشارات تهران، نامه، لغت  ،1342اکبر، علی دهخدا،.  3

 ذیل واژه.. دانش گنج تهران، حقوق، ترمینولوژی در مبسوط  ، 1387محمدجعفر، لنگرودی، جعفری

 .563المؤمنین. ص  أمیر مکتبه قم، االولی، الطبعه القضاء، فقه ه. ق،  1408عبدالکریم،  اردبیلی، . موسوی 4

 دارالکتی  تهیران، ، 40الطبعیه السادسیه،جلد  قوچیانی، عبیا  شییخ : تحقییق ،هالسوم  ع شواه  شوا  فو  جواهراهکالم ه.ق،  1398  محمدحسین، نجفیی،.   5

 .410ص ، نجف، مطبعه اآلداب، جلد دوم، تحریرالوسیله، ، 1377؛ خمینی، روح اهلل،  371االسالمیه، ص 

 موارد و برائت اصل ،1383 ابراهیم، ناتری،محمد ؛ شمس59 ص. اسالمی اندیشهء و فرهنگ پژوهشگاه آثار مرکز تهران، اول، چاپ حقوقی، عدالت ،1381 نیا،ناصر،. قربان 6

 169 ص سمت، جنایی؛انتشارات علوم مقاالت مجمموعه:کیفری؛در حقوق در آن از عدول

 .56 ص. دانش گنج انتشارات تهران،  اول، چاپ مقاالت، مجموعه کیفری،  عدالت ،1376 محمد، . آشوری، 7

  126اندیشه. ص  عصر نشر تهران،  اول، کاربردی،چاپ نگاهی با کنونی حقوقی سامانه در دادسرا ، 1388امراهلل، نژاد، حکیمی علی؛ خیاوی، . اعتمادی 8
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 اتهام تفهیم زمینه در تعقیبی مراجع وظایف

بررسی وظایف مراجع تعقیبی که همان ضابطین دادگستری هستند خواهیم پرداخت به این شدیوه کده ابتددا در این قسمت به 

را بیان نموده و سپس مطالب بیان شده در قانون جدید آئین دادرسی کیفدری  1378مطالب مربوط به قانون آئین دادرسی کیفری 

 را بیان می کنیم.

 24 از بیش قضایی مقام توسط تکلیف بدون که متهم دارد می مقرر است، دادگستری ضابطان اقدامات بر ناظر که. ا.ق 23 اصل

 توجده مقدررات قدانونی دقیدق اجدرای به نسبت باید دادگستری ضابط عنوان به انتظامی نیروی لذا .بماند بازداشت در نباید ساعت

 بددون انتظدامی مدأموران کده دهدد می نشان ها دادگستریو  کالنتری مراکز در موجود اطالعات و آمارها وجود این با. باشد داشته

 بدی موضدوع موجدب ایدن کده کنندد، مدی بازداشدت را افراد اتهام، تفهیم به مربوط اصول از انحراف برخورد و موضوع، این به توجه

 1شود. می دادگستری توسط نیروی انتظامی مأموریت شغلی وظایف کردن محدود و طرف یك از مردم اعتمادی

 منظدور به متهم جلب قضیه احوال و اوضاع به توجه با که مواردی است در آمده 1378 کیفری دادرسی آئین قانون 24 ماده در

 موضددددوع .1 :دارد دنبال به ها آن برای ایجابی و سلبی تکلیف سه ظابطان اقدام این باشد، الزم او تبانی یا فرار از جلوگیری

 بیشدتر سداعت 24 از مدتهم نگهداری مدت .3شود،  داده اطالع او ی خانواده به متهم دستگیری .2شود،  تفهیم متهم به کتبا اتهام

 و نوشدته تحقیقات صورتمجلس برگ در را او اتهام موظفند دادگستری ضابطین مشهود جرائم در متهم جلب با ترتیب بدین نباشد.

 بدا پدس    نمایدد. امضداء مدتهم به اتهام تفهیم و ابالغ بر دلیلی عنوان به را صورتمجلس ذیل که بخواهند وی از و کرده اعالم او به

 بده کتبدی اتهدام تفهیم اول مشهود جرائم در متهم دستگیری از پس دادگستری ضابطین وظیفه فوق در شده بیان مطالب به توجه

 .باشد می دادسرا به تحقیقات صورتمجلس و واقعه گزارش همراه به متهم ارسال و اولیه تحقیقات ، وی

اما در جرائم غیر مشهود وظیفه ضابطین دادگستری به اعالم وقوع جرم به دادستان محدود می گردد و فاقد اختیاراتی هسدتند 

پیش بینی شده است که می گویدد:  1378قانون آئین دادرسی کیفری سال  18که در مورد جرم مشهود بر شمردیم و این در ماده 

ع از وقوع جرم، در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور الزم به مقدام ضابطین دادگستری به محض اطال» 

 خصدوص در تکلیفی دادگستری ضابطین مشهود غیر جرائم در پس الذکر فوق ماده به توجه با« ذی صالح قضایی اعالم می کنند...

 .  ندارند عهده بر متهم به اتهام تفهیم

 مداده »مقرر نموده است:  46ضابطین دادگستری در قانون جدید آئین دادرسی کیفری در ماده در خصوص تفهیم اتهام توسط 

 کافی را شده انجام اقدامات دادستان چنانچه. دهند اطالع دادستان به فوری را خود اقدامات نتیجه مکلفند دادگستری ضابطان -46

 کشدف بدرای را قدانونی اقددامات و تحقیقات دادستان دستور طبق باید ضابطان صورت، این در. بخواهد را آن تکمیل میتواند نداند،

 بدرای مدتهم نگهدداری مشدهود، جرائم در چنانچه. دارندنگه نظرتحت را متهم توانندنمی اما آورند، عمل به تحقیقات تکمیل و جرم

 و کنندد تفهدیم و ابدالغ مدتهم بده کتبدی طور به و بالفاصله را آن ادله و اتهام موضوع باید ضابطان باشد، ضروری تحقیقات تکمیل

 سداعت چهدار و بیسدت از بیش نمیتوانند ضابطان حال، هر در. برسانند دادستان اطالع به قانونی تصمیم اتخاذ برای فوری را مراتب

 «.دهند قرار نظر تحت را متهم

                                                            
 56انتظامی. ص  علوم انتشارات دانشگاه: تهران مقاالت، ه مجموع. پلیس و عمومی امنیت. 1384  اکبر ی نیا، . علی ورد 1
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 را مدتهم توانندد نمدی ضابطان که گذاشته این بر را اصل سابق کیفری دادرسی آئین قانون 24 ی ماده خالف بر ماده این در   

  :باشد داشته وجود قید دو اینکه مگر دارند نگه نظر تحت

 کیفدری دادرسی آئین قانون 44 ماده. باشد داشته وجود مظنوان توسط جرم ارتکاب بر قوی امارات و قرائن مشهود جرائم .در1

 .دارد می بیان صراحت به را مطلب این جدید

 .باشد ضروری تحقیقات تکمیل برای متهم نگهداری مشهود جرائم .در2

 قدرار آندان نظدر تحت تحقیقات انجام برای متهم که مواردی در را ضابطان گذار، آیدقانون می بر روشنی به ماده از که همانطور

 بده را مراتدب نیدز و کنندد تفهدیم و ابالغ متهم به کتبی طور به و بالفاصله را آن ی ادله و اتهام موضوع که است نموده مکلف دارد

 مدی را دارد  تازگی سابق قانون به نسبت اتهام تفهیم زمینه در که آنچه.برساند دادستان اطالع به قانونی تصمیم اتخاذ برای فوریت

 :  دارد می مقرر که کرد مالحظه جدید کیفری دادرسی آئین قانون 52 ماده در توان

 منورد در قنانون اینن در مندرج حقوق مکلفند دادگستری ضابطان گرفت، قرار نظر تحت متهم هرگاه -52 ماده» 

 پروننده ضنیییه و دریافنت رسنید و دهند قرار وی اختیار در مکتوب صورتبه و تفهیم متهم به را نظر تحت شخص

 «.کنند

 مدورد نظدر تحدت شخص دفاعی حقوق اعالم به تکلیف سابق کیفری دادرسی آئین قوانین در کردیم اشاره نیز قبال که همانطور

 در منددرج حقدوق کده کدرده مکلدف را دادگستری صراحتاضابطین گذار قانون ماده این در که آن حال. بود نشده واقع مقنن توجه

 ی ضدمیمه و دریافدت رسدید و دهندد قدرار او اختیار در مکتوب صورت به و کنند تفهیم وی به را نظر تحت شخص مورد در قانون

 .کنند پرونده

 حقوق مندرج در قانون در مورد اشخاص تحت نظر را می توان این گونه بر شمرد:

.حقوق مربوط به اشخاص تحت نظر مندرج در ماده واحده ی قانون احترام به آزادی های مشروع و حفدظ حقدوق شدهروندی.  1

 مقرر می دارد که:1392قانون آئین دادرسی کیفری  7ماده 

 و مشروع هایآزادی به احترام قانون» در مقرر شهروندی حقوق رعایت کیفری، دادرسی مراحل تیام در -7 ماده» 

 در کنه اشخاصی سایر و دادگستری ضابطان قضائی، مقامات تیام سوی از« 15/2/1383 مصوب شهروندی حقوق حفظ

( 570) مناده در مقرر مجازات به وارده، خسارات جبران بر عالوه متخلفان. است الزامی دارند، مداخله دادرسی فرآیند

 سنایر در آنکنه مگنر شنوند،می محکوم 4/4/1375 مصوب( بازدارنده هایمجازات و تعزیرات) اسالمی مجازات قانون

 «.باشد شده مقرر شدیدتری مجازات قوانین

 .آگاهی از موضوع و ادله ی اتهام انتسابی.2

 .حق دسترسی به وکیل.3

 آشنایان خود از تحت نظر بودن..حق آگاه ساختن خانواده و 4

 .حق معاینه ی پزشکی.5

به محض تحت نظر قرار گرفتن متهم، ضابطان مکلفند حقوق مذکور فوق را به شخص مذکور تفهیم نمایند و به صورت مکتوب 

 در اختیار وی قرار داده و رسید دریافت کنند.
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 ضمانت اجرای عدم تکالیف مذکور در این ماده که عبارتند از

 تفهیم حقوق شخص تحت نظر به وی .1

 . در اختیار نهادن مکتوب آن ها به او2

 .دریافت رسید 3

 . ضمیمه کردن به پرونده4

سه ماه تا یك سال انفصال از خدمات دولتی اسدت. کده اینگونده  1392قانون آئین دادرسی کیفری مصوب   63به موجب ماده 

 بیان شده است:

 ،(52) ،(51) ،(49) ،(42) ،(41) ،(40) ،(39) ،(38) ،(37) ،(35) ،(34) ،(30) منواد مقنررات از تخلنف -63 ماده» 

 دولتی خدمات از انفصال سال یک تا ماه سه به محکومیت موجب ضابطان، توسط قانون این( 141) و( 59) ،(55) ،(53)

 «.است

تا اینجا در مورد وظایف ضابطین دادگستری در زمینه ی تفهیم اتهام صحبت کردم و در ادامه به بررسی ایدن مطلدب از طدرف 

 مقامات قضایی خواهیم پرداخت. 

 وظایف مقامات قضایی در خصوص تفهیم اتهام  

 :است آمده 1378 مصوب کیفری دادرسی آئین قانون 129 ماده در

 و(  تابعیدت و اوالد ، عیدال ، شدغل ، سن ، فامیل ، شهرت ، پدر اسم ، اسم) متهم ومشخصات هویت ابتدا قاضی - 129 ماده» 

 ابدالغ کده نحدوی بده نمدوده سدئوال "دقیقا را او(  منزل شماره و کوچه ، خیابان ، روستا ، دهستان بخش ، شهر) آدرس همچنین

 بده را آن دالیل و اتهام موضوع سپس و باشد خود اظهارات مواظب که شود می متذکر و باشد مقدور آسانی به اوراق وسایر احضاریه

  .نماید می تحقیق به شروع آنگاه کند می تفهیم متهم به صریح صورت

 امتناع پاسخ ازدادن متهم چنانچه. است ممنوع متهم اجبار و اکراه یا اغفال یا تلقینی سئواالت. باشد وروشن مفید باید سئواالت

  .شود می قید مجلس صورت در او امتناع نماید

 قدانونی اقامدت محدل ، کند می اعالم خود اقامت برای که را محلی کند می تفهیم متهم به تحقیق ابتدای در قاضی - 1 تبصره

 غیدر در ، کندد اعدالم باشدد ممکدن ابدالغ کده ای گونه به را جدید اقامت محل باید دهد تغییر را خود اقامت محل وچنانچه اوست

 کده ای گونده بده تعلل و طفره و تاخیر منظور به اقامت محل تغییر. شد خواهد فرستاده سابق اقامت محل به ها احضاریه اینصورت

 کده است مقامی با موضوع این تشخیص. شد خواهد ابالغ سابق محل همان به اوراق کلیه و نیست پذیرفته باشد متعسر اوراق ابالغ

 ..«.است الزم خصوصی مدعی یا شاکی اقامت محل تعیین نظر از ماده این مقررات رعایت. نماید می رسیدگی

 :باشد می ذیل شرح به قضایی مقامات توسط آن انجام ی نحوه و اتهام تفهیم

 شخصی که عنه مشتکی نظری لحاظ از است متهم به اتهام تفهیم بعدی، اقدام هویت استعالم از پس الذکر فوق ماده به توجه با

 فدرد قضدایی ی رویه هم و قانون هم عمل در اما گردد می تبدیل متهم به لحظه این از گردیده طرح او علیه شکایتی صرفا که بوده

 خوانند. می متهم نیز اتهام تفهیم از قبل را مزبور
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اتهام است و بده به نظر می رسد که تفهیم اتهام همان گونه که از معنی عرفی آن به ذهن می رسد، امری بیش از بیش از اعالم 

واقع باید مقامات قضایی به متهم بفهمانند که چه عمل مجرمانه ای به وی نسبت داده می شود تا او بداند که دقیقا به دلیل ارتکاب 

چه امر ممنوع یا خودداری از انجام چه وظیفه ای احضار شده تا بتواند به خوبی از خود دفاع کند. با توجه به ممنوعیت احضار بدون 

قانون آئین دادرسدی  129و به منظور تامین امکان دفاع مناسب از خود، ماده  (1378 قانون آئین دادرسی کیفری 124لیل )ماده د

مقرر می دارد که عالوه بر اتهام ، دالیل آن نیز باید به صورت صریح به متهم تفهیم گردد. از این رو است که دادگداه  1378کیفری 

تفهیم اتهام به متهم بدون این که دلیلی بر توجه اتهام به او باشد را تخلدف  72/ 25/7مورخ  125ه ی انتظامی قضات در رای شمار

 .انتظامی دانسته است

 در قانون جدید آئین دادرسی کیفری مقامات قضایی مواردی را باید به متهم تفهیم نمایند که ذیال به آن ها اشاره می کنیم:

 آمده است: 1392کیفری قانون آئین دادرسی  190در ماده 

 بایدد حدق ایدن. باشدد داشته خود همراه دادگستری وکیل نفر یك مقدماتی، تحقیقات مرحله در تواند می متهم -190 ماده» 

 او بده و قیدد احضاریه برگه در حق این شود احضار متهم چنانچه. شود تفهیم و ابالغ متهم به بازپرس توسط تحقیق شروع از پیش

 اجدرای یدا مدتهم از دفاع و حقیقت کشف برای که را مطالبی آن، دالیل و اتهام از اطالع کسب با میتواند متهم وکیل. شودمی ابالغ

 .شودمی نوشته صورتمجلس در وکیل اظهارات. کند اظهار بداند، الزم قانون

 .شود می تحقیقات اعتباریبی موجب متهم به حق این تفهیم عدم یا وکیل داشتن همراه حق سلب -1 تبصره

 تحقیقدات مرحلده در وکیدل معرفی به اقدام متهم چنانچه است، ابد حبس یا حیات سلب آن مجازات که جرائمی در -2 تبصره

 ..«.می کند انتخاب تسخیری وکیل وی برای بازپرس ننماید، مقدماتی

 قانون آمده بود:آن  128در قانون آئین دادرسی کیفری سابق مشابه این ماده را می توان دید که در ماده 

متهم می تواند یك نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواندد بددون مداخلده در امدر تحقیدق پدس از خاتمده » 

تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین الزم بداند به قاضدی اعدالم نمایدد. اظهدارات وکیدل در 

 «شود.صورت جلسه منعکس می 

 می بینید که در این ماده هرگز صحبتی از تفهیم این مطلب توسط قاضی نشده است.

با اینکه محرمانه بودن یکی ازویژگی های مرحله ی تحقیقات مقدماتی در نظام مختلط است با ایدن حدال ایدن امدر مدانع از آن 

قدماتی از منظر اصول دادرسی منصدفانه دسدت کدم نیست که متهم وکیل همراه داشته باشد. به عبارت دیگر مرحله ی تحقیقات م

 نسبت به وکیل متهم، غیر محرمانه است. 

این قانون متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی فقط یك نفر وکیل می تواند همراه خود داشته باشد. بده  190با توجه به ماده 

اند در جلسه تحقیقات همراه وی باشد نه اینکه مدتهم نظر می رسد منظور این است که فقط یك نفر از وکالی تعیینی متهم می تو

 نتواند بیش از یك نفر وکیل در مرحله ی تحقیقات مقدماتی داشته باشد.

نکته ی دیگری که در قانون سابق وجود نداشت و در این ماده صراحتاً پیش بینی شده ایدن اسدت کده حدق داشدتن وکیدل در 

ع به تحقیق توسط بازپرس به وی ابالغ و تفهیم شود. ر صورتی که متهم به وسیله ی مرحله ی تحقیقات مقدماتی باید پیش از شرو

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 219-232، ص 1395،  اردیبهشت 1، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

227 
 

احضاریه، احضار شود، حق داشتن وکیل در برگه ی احضاریه نیز قید و به او ابالغ می شود ولی این ابالغ ندافی تکلیدف بدازپرس بده 

 ابالغ و تفهیم این حق پیش از شروع به تحقیق نمی باشد.

را حدذف « بدون مداخلده در امدر تحقیدق» ماده نسبت به ماده ی قانون سابق این است که قانون گذار عبارت  تحول دیگر این

کرده است. لذا وکیل متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی پس از اطالع یافتن از اتهام و دالیدل آن )نشدانه ترافعدی شددن مرحلده 

حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قدانون الزم بداندد، اظهدار کندد. اظهدارات تحقیقات مقدماتی( می تواند مطالبی را که برای کشف 

 وکیل باید در صورتجلسه تحقیقات مقدماتی قید گردد.

سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم کردن این حق به متهم از سدوی بدازپرس صدرفا بدا ضدمانت اجدرای بدی اعتبداری 

 ی.تحقیقات همراه است و نه ضمانت اجرای دیگر

در کلیه ی جرائم اعم از حدی، قصاص و تعزیری که مجازات آن سلب حیات و یدا حدبس ابدد اسدت در صدورتی کده مدتهم در 

 ی تحقیقات مقدماتی وکیل تعیینی معرفی نکند بازپرس مکلف است برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید.مرحله

 ی مداده در رابطه این در که گردد تفهیم کامل طور به قضایی مرجع به خود اقامت محل دقیق اعالم عواقب و آثار باید متهم به

 129 ی مداده ی تبصدره در مداده ایدن مفداد    این مورد را بیان نموده است. 1392 سال مصوب کیفری دادرسی آئین قانون 194

 .بود شده ذکر 1378 سال مصوب کیفری دادرسی آئین قانون

 محل تغییر یا و قضایی مقام به جدید محل اعالم عدم و خصوصی مدعی یا شاکی یا متهم سوی از اقامت محل تغییر صورت در

 محدل همدان بده اوراق تمدام و نیسدت پذیرفته باشد دشوار اوراق ابالغ که ای گونه به تعلل و تاخیر منظور به ها آن سوی از اقامت

 مدواردی در حتدی و نیسدت آگهی نشر به نیازی و شده محسوب قانونی حالت این در ها ابالغ ی کلیه و گردد می ابالغ قبلی اقامت

 اجرایدی ضمانت اال و گردد تفهیم متهم به دقیق و کامل طور به باید موارد این .گیرد قرار متهم جلب دستور صدور مبنای توان می

 .پردازیم می آن به آتی موارد در که نموده تعیین آن برای قانون همین در را

مطالبی را بیان نمدوده اسدت کده  1392قانون آئین دادرسی کیفری سال  195توسط بازپرس در ماده در خصوص تفهیم اتهام 

 اظهارات مراقب که کند اعالم وی به او، سکوت حق جمله از متهم حقوق به توجه با تحقیقات به شروع از پیش است مکلف بازپرس

 .باشد خود

متهم باید اعالم کند این است که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات یکی از مواردی که بازپرس پس از تفهیم اتهام به 

 تخفیف در مجازات را برای دادگاه فراهم سازد.

پس از تفهیم اتهام بازپرس شروع به پرسش می کند. پرسش های بازپرس از متهم باید مفید و روشدن و در ارتبداط بدا موضدع 

برخی از کشورها مثل فرانسه طرح پرسش هایی خارج از موضوع اتهام تفهدیم شدده بده مدتهم اتهام باشد نه چیز دیگری. در حقوق 

 آنجدایی از    1منجر به ابطال تحقیقات مقدماتی می شود. در حالی که در قانون ایران چنین ضمانت اجرایی یش بینی نشده اسدت.

 همراه یا تلقینی های پرسش طرح 1383 مصوب روندیشه حقوق حفظ و مشروع های آزادی به احترام قانون ی واحده ماده در که

 دارای 1392 کیفدری دادرسدی آئدین قدانون 7 مداده موجدب به واحده ماده این و است شده دانسته ممنوع اجبار و اکراه و اغفال با

                                                            
 56پیشین . ص  احمد، . شاملو 1
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 در مقدرر کیفدری اجدرای ضدمانت 196 ماده در مقرر انتظامی اجرای ضمانت بر عالوه ماده این برای توان می لذا است اجرا ضمانت

 .دانست جاری نیز را قانون این 7 ماده

 سدایر یا تلقینی سواالت طرح صورت در که است داده اجازه متهم وکیل به ماده این تبصره در گذار قانون که است ذکر به الزم

 .دهد تذکر بازپرس به قانون خالف موارد

برای تخلف بازپرس از تفهیم اتهام را بیان کرده و چنین مقدرر ضمانت اجرایی  1392قانون آئین دادرسی کیفری  196در ماده 

 می دارد:

   «   .است چهار درجه تا انتظامی محکومیت موجب قانون این( 195) تا( 193) مواد مقررات از تخلف -196 ماده» 

 رجه ی یك تا چهار است:این قانون به شرح زیر از سوی بازپرس موجب مجازات انتظامی از د 195تا  193تخلف از مفاد مواد 

 ( 193.عدم توجه به اوراق هویت متهم و عدم پرسش در خصوص مشخصات متهم و نشانی دقیق وی.)ماده 1

 .عدم تفهیم این امر به متهم و شاکی یا مدعی خصوصی که محل اقامت اعالمی از سوی آنان، محل اقامت قانونی ایشان است.2

ینکه مواظب اظهارات خود باشد، عدم تفهیم اتهام و ادله ی آن به صورت صریح به متهم، .عدم تفهیم اعالم به متهم مبنی بر ا3

عدم اعالم این امر که اقرار یا همکاری موثر او می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را فراهم آورد، پرسیدن سدواالت مدبهم و غیدر 

 ، اکراه و اجبار.مرتبط با موضوع اتهام و طرح پرسش های تلقینی یا همراه با اغفال

 حق سکوت پیامد تفهیم اتهام در دو قانون مورد بحث

 :مهم ترین پیامدهای تفهیم اتهام حق سکوت می باشد که در فقه اسالمی نیز مورد توجه واقع شده است به این شرح یکی از 

 در فقهدا که ی جای یافت؛ دادرسی به مقررات مربوط بررسی و مالحظه با توان می را متهم سکوت حق مبنای اسالم حقوق در

 در میتواندد مدتهم کندد، مطرح را مسموعی دعوای مدعی هرگاه» چنین بحث می کنند.  علیه مدعی پاسخ مبحث ذیل القضاء، باب

 حدق یدك تنهدا شدده یداد حدق که شود باید خاطرنشان ولی 1« دهد. نشان واکنش مطروحه اتهام به سکوت یا یا انکار، اقرار، قالب

 .است متداول عرفی حقوق در که آنطور نیست، برخوردار ویژگی استمرار از و بوده محسوب متهم برای ابتدایی

 پاسدخ اداء از مدتهم چنانچه: » شرح این به  کیفری دادرسی آیین قانون 129 در ماده 1378اما در قانون آئین دادرسی کیفری 

 سدکوت حدق کده شود می حاصل نتیجه این وضوح به«  شود می قید صورتجلسه در او امتناع(  مقدماتی تحقیقات در) کند امتناع

 آخدر قسدمت در کده گونه همان ممنوعیت این اجرای ضمانت. است شده تضمین و شده شناخته رسمیت به قضایی نظام در متهم

در این قانون بده همدین مقددار بسدنده  .است اجبار و اکراه از ناشی شده اخذ اقرار ارزشی بی و اعتباری بی است آمده ا.ق 38 اصل

 :است آمده چنین 197 ماده در 1392شده اما در قانون آئین دادرسی کیفری 

                                                            
 بکر أبی ؛ کاسانی،81األمیر. ص  المطبعه قم، جلد سوم، محمد کالنتر، سید:  تحقیق ، الدمشقیه اللمعه شرح فی البهیه ه. ق، الروضه 1410 علی، بن الدین زین ثانی، . شهید1

 جامعه قم، المقنعه،  ق،.ه 1410 نعمان، بن محمد بن محمد ؛ مفید،225 ص. الحبیبیه المکتبه ، باکستان ششم، جلد الشرائع، ترتی  فی الصنائع بدائع ق،.ه 1409مسعود، بن

؛ .333 ص. التراث إلحیاء( ع)البیت ل آ    ی مؤسسه ، قم  ،18 جلد ، الشریعه مسائل تحصیل الی الشیعه وسائل ق،.ه 1414 حسن، بن محمد عاملی، ؛ حر.725 ص. المدرسین

 ، طوسی،.875 ص. استقالل انتشارات تهران،  ،4 جلد شیرازی، صادق سید: تحقیق ، الحرام و الحالل مسائل فی اإلسالم شرائع ق،.ه 1409 ، حسن بن جعفر حلی، محقق

 مختلف ق،.ه 1413 حسن، بن محمد ، طوسی،.160 ص. المرتضویه مکتبه ، جا بی  ،8 جلد بهبودی، باقر محمد:  تحقیق ، االمامیه فقه فی المبسوط ،1351 حسن، ابن محمد

 153  ص المدرسین، جامعه قم، االسالمی، النشر مؤسسه 6 جلد:  تحقیق االولی، الطبعه ، الشریعه األحکام فی الشیعه
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 اظهارات، امضای یا پاسخ دادن از وی امتناع مراتب صورت این در. کند اختیار سکوت تواند می متهم -197 ماده» 

 «.شود می قید صورتیجلس در

متهم اجباری به پاسخگویی به سواالت بازپرس ندارد و این همان حق سکوت متهم است که صراحتاً در این مداده پدیش بیندی 

 شده است. 

بدا ممنوعیدت اجبدار  38الزم به ذکر است که حق سکوت به صورت ضمنی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایدران در اصدل 

 اشخاص به اقرار پذیرفته شده است.

سابقاً مقام قضایی، تکلیفی به اعالم حق سکوت به متهم نداشت. این در حدالی اسدت کده امدروزه در بسدیاری از قدوانین آئدین 

دادرسی کیفری کشورهای مترقی، اعالم حق سکوت به عنوان یکی از مهم ترین حقوق دفاعی متهم، به عنوان تکلیفی نه تنها بدرای 

 ن آغاز تحت نظر قرار گرفتن متهم، منظور شده است.مقام تحقیق بلکه برای پلیس و از هما

همچنین الزم است بگوئیم که قانون گذار، تکلیف به اعالم حق سکوت را صراحتاً در این ماده مقرر نکرده است ولی با توجه بده 

ت بدا ایدن حدال قانون آئین دادرسی کیفری جدید  باید گفت که مقام تحقیق، مکلف به اعالم حق سکوت بده مدتهم اسد 6ماده ی 

 ضمانت اجرایی برای عدم اعالم این حق به متهم پیش بینی نشده است. این ماده چنین مقرر می دارد:

 و شنوند آگناه دادرسنی فرآینند در خنود حقنوق از بایند ذینربط افراد سایر و شاهد بزهدیده، متهم، -6 ماده» 

 «.شود فراهم حقوق این تضیین و رعایت سازوکارهای

معیارهای دادرسی منصفانه و عادالنه که در اسناد حقوق بشری به آن تأکید شده است، برخورداری متهم از حقوق خود یکی از 

 در فرآیند دادرسی و لزوم آگاهی متهم در مورد داشتن این حقوق است.

ه ی قانونگذار به شخص بزه لزوم آگاهی یافتن بزه دیده از حقوق خود در فرآیند دادرسی کیفری، نشانگر توجه بزه دیده شناسان

دیده است؛ به عبارت دیگر آگاهی یافتن بزه دیده از حقوق خود در فرایند دادرسی از ره آورد های بزه دیده شناسی به عنوان یکدی 

 از علوم جنایی تجربی است.

 

 گیرینتیجه 

 را سدابق قدانون 15 مداده در مقرر تعریف همان تقریبا نیز جدید قانون 28 ماده در گذار قانون  نمودید مالحظه که گونه همان

 جمدع اسدت، افدزوده ضدابطان وظایف به جدیدی وظیفه واقع در و دارد سابق با جدید قانون که کوچکی تفاوت تنها. است پذیرفته

 جدرم وقدوع ادله و آثار حفظ به صرفا سابق قانون در که است حالی در این. باشد می متهم یافتن و شناسایی جرم، وقوع ادله آوری

 تحت شخص دفاعی حقوق اعالم به تکلیف سابق کیفری دادرسی آئین قوانین در کردیم اشاره نیز قبال که همانطور. بود کرده اشاره

 حقدوق کده کدرده مکلدف را دادگسدتری صراحتاضدابطین گذار قانون ماده این در که آن حال. بود نشده واقع مقنن توجه مورد نظر

 و دریافدت رسدید و دهندد قدرار او اختیدار در مکتوب صورت به و کنند تفهیم وی به را نظر تحت شخص مورد در قانون در مندرج

 .کنند پرونده ی ضمیمه

 قدانون در امدا بدود. نشده بیان صراحت با وکیل از استفاده حق تفهیم  خصوص در مطلبی سابق کیفری دادرسی آئین قانون در

 که دیگری  مطلب.   است داده قرار نظر مد را حق این صراحت به 190 ماده در مطلب این خصوص در کیفری دادرسی آئین جدید
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 مقدماتی تحقیقات ی مرحله در وکیل داشتن حق که است این شده بینی پیش صراحتاً ماده این در و نداشت وجود سابق قانون در

 حدق شدود، احضار احضاریه، ی وسیله به متهم که صورتی ر. شود تفهیم و ابالغ وی به بازپرس توسط تحقیق به شروع از پیش باید

 از پیش حق این تفهیم و ابالغ به بازپرس تکلیف نافی ابالغ این ولی شود می ابالغ او به و قید نیز احضاریه ی برگه در وکیل داشتن

 .باشد نمی تحقیق به شروع

  :که است صورت این به و است شده گرفته نظر در هم اجرا ضمانت امر این برای  جدید قانون در حتی

 اعتبداری بدی اجدرای ضدمانت بدا صدرفا بدازپرس سدوی از متهم به حق این کردن تفهیم عدم یا وکیل داشتن همراه حق سلب

 . است همراه تحقیقات

 ی مداده در مورد این در که گردد تفهیم کامل طور به قضایی مرجع به خود اقامت محل دقیق اعالم عواقب و آثار باید متهم به

 دادرسی آئین قانون 129 ی ماده ی تبصره در ماده این مفاد. است شده مقرر 1392 سال مصوب کیفری دادرسی آئین قانون 194

 .بود شده ذکر 1378 سال مصوب کیفری

 حقوق به توجه با تحقیقات به شروع از پیش است مکلف بازپرس    1392 سال کیفری دادرسی آئین قانون 195 ماده اساس بر

 تفهدیم از پدس بدازپرس کده مواردی از  دیگر یکی.    باشد خود اظهارات مراقب که کند اعالم وی به او، سکوت حق جمله از متهم

 فدراهم دادگداه بدرای را مجدازات در تخفیف موجبات تواند می وی موثر همکاری یا اقرار که است این کند اعالم باید متهم به اتهام

 .سازد

 موضدع بدا ارتبداط در و روشدن و مفید باید متهم از بازپرس های پرسش. کند می پرسش به شروع بازپرس اتهام تفهیم از پس

 مدتهم بده شدده تفهدیم اتهام موضوع از خارج هایی پرسش طرح فرانسه مثل کشورها از برخی حقوق در. دیگری چیز نه باشد اتهام

 .خورد نمی چشم به کامل روشنی به موارد این سابق قانون در که شود می مقدماتی تحقیقات ابطال به منجر

 قدانون در کده کدرده بیان را اتهام تفهیم از بازپرس تخلف برای اجرایی ضمانت 1392 کیفری دادرسی آئین قانون 196 ماده در

 .نداشت وجود.نداشت وجود سیاق و سبك این با  سابق

 

 پیشنهادها

 دارندد کار و سر متهمان با که انتظامی سایر مراجع و مخدر مواد آگاهی، ادارات ها، کالنتری قضایی دوایر وظایف شرح .اصالح1

 .مراجع مذکور وظایف در( مشهود جرایم در ویژه به) متهمان به اتهام های موضوع موضوع یا اعالم و ابالغ کردن لحاظ و

 حقدوق آمدوزش بده توجده خصوصدا آمدوزشمراکدز  و انتظامی علوم دانشگاه در کیفری دادرسی آیین آموزش به ویژه . توجه2

 .هنگام دستگیری و مشهود جرایم در متهمان

 .های نظارتی سازمان توسط متهمان با انتظامی مأموران رفتار نحوة بر مستمر .نظارت3

 با متهمان. ها آن برخورد چگونگی و مأموران اقدامات نحوه از فرماندهان نظارت و .بازدید4

 .متهمان باشد حقوق متضمن که نحوی به قضایی مقامات و مراجع با تعامل .بهسازی5

 و انتظدامی مراجع در آن نسبت و متهم منشور حقوق تدوین و ها آن تکالیف و حقوق خصوص در متهمان و مردم سازی .آگاه6

 .قضایی

 گردد: می ارائه ذیل پیشنهادات نمایند تحقیق زمینه این در دارند قصد که پژوهشگرانی برای
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 در ای پروندده و گذرد نمی  1392جدید آئین دادرسی کیفری  قانون شدن ازتصویب  زیادی مدت نوشتار این زمان در . چون1

 هدای رویده از قدانون مسدکوت مدوارد در آتدی تحقیقات در گردد می پیشنهاد زمینه به دلیل اجرایی نشدنش وجود ندارد، این

 .شود استفاده زمینه این در رویه وحدت آراء از وجود صورت در و مشورتی نظریات قضایی،

 و اسدت شدده انجدام زمینه این در اندکی بسیار تألیفات 1392 آئین دادرسی کیفری  قانون بودن التصویب اخیر به توجه .  با2

 بررسدی و نقد مورد نظریات و شود استفاده تر گسترده صورت به دانان حقوق نظریات از بعد های پژوهش در شود می پیشنهاد

 .گیرد قرار

 در شود می پیشنهاد لذا نمائیم، بررسی جزئی صورت به را موارد همه نتوانستیم موضوع بودن کلی دلیل به ما تحقیق این در .3

 .شود پرداخته این خصوص در تری جزئی مسائل به بعدی های پژوهش

 منابع

 .دانش گنج انتشارات تهران،  اول، چاپ مقاالت، مجموعه کیفری،  عدالت ،1376 محمد، آشوری، .1

 . سمت انتشارات تهران، ،2جلد کیفری، دادرسی آئین ،1384 محمد، آشوری، .2

 .حوزه ادب نشر قم،  ،12 جلد العرب، لسان  ق،.ه 1405مکرم، محمدبن منظور، إبن .3

  تهدران، اول، کاربردی،چاپ نگاهی با کنونی حقوقی سامانه در دادسرا  ،1388امراهلل، نژاد، حکیمی علی؛ خیاوی، اعتمادی .4

 .اندیشه عصر نشر

 .چاپ سهامی شرکت تهران، کشور، دیوان آراء و همگانی کیفری ،1330تقی، محمد پور، امین .5

 .سفیر انتشارات تهران، جلدی، تك کیفری دادرسی آئین ،1387 مصطفی، پورعلی، .6

 .دانش گنج تهران، حقوق، ترمینولوژی در مبسوط  ، 1387محمدجعفر، لنگرودی، جعفری .7

 آل    ی مؤسسده ، قدم  ،18 جلدد ، الشدریعه مسائل تحصیل الی الشیعه وسائل ق،.ه 1414 حسن، بن محمد عاملی، حر .8

 .التراث إلحیاء( ع)البیت

 .  دانش شهر پژوهشهای و مطالعات مؤسسه تهران، اول، کیفری،چاپ دادرسی آئین ،1388علی، خالقی، .9

 .اآلداب مطبعه نجف، ، دوم، جلد تحریرالوسیله، ،1377 اهلل، روح خمینی، .10

 .تهران دانشگاه انتشارات تهران، نامه، لغت  ،1342اکبر، علی دهخدا، .11

 .نشردادیار اصفهان، اول، چاپ مقدماتی، تحقیقات و دادسرا ،(1383) حسین، محمد احمد، شاملو .12

 علدوم مقداالت مجمموعده:کیفری؛در حقدوق در آن از عددول مدوارد و برائدت اصدل ،1383 ابراهیم، محمد ناتری، شمس .13

 .سمت جنایی؛انتشارات

 جلدد کالنتر، محمد سید:  تحقیق ، الدمشقیه اللمعه شرح فی البهیه الروضه ق،. ه 1410 علی، بن الدین زین ثانی، شهید .14

 .األمیر المطبعه قم، سوم،

 .دادگستر نشر تهران، اول، چاپ المللی،بی کیفری دادرسی آیین ،1388محمود، صابر، .15

 .احمدی انتشارات تهران، اول، چاپ دادسرایی، رسیدگی ،1388 امید، صادقی، .16

 .المرتضویه مکتبه تهران،  ،6 جلد البحرین، مجمع  ق،.ه. 1395محمد، بن فخرالدین طریحی، .17

 مکتبده ، جدا بدی  ،8 جلدد بهبدودی، بداقر محمد:  تحقیق ، االمامیه فقه فی المبسوط ،1351 حسن، ابن محمد طوسی، .18

 . المرتضویه

 النشدر مؤسسه 6 جلد:  تحقیق االولی، الطبعه ، الشریعه األحکام فی الشیعه مختلف ق،.ه 1413 حسن، بن محمد طوسی، .19

 المدرسین. جامعه قم، االسالمی،
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 .فردوسی انتشارات تهران، ، اول چاپ کیفری، تامین ،1373 عبدالحسین، آبادی، علی .20

 .انتظامی علوم دانشگاه انتشارات: تهران مقاالت، ه مجموع. پلیس و عمومی امنیت. 1384  اکبر نیا، ی ورد علی .21

 . میعاد نشر: تهران ایرانی، دادرسی ،(1359) غالمرضا، غفوری، .22

 .اسالمی اندیشهء و فرهنگ پژوهشگاه آثار مرکز تهران، اول، چاپ حقوقی، عدالت ،1381 ناصر، نیا،قربان .23

 .الحبیبیه المکتبه ، باکستان ششم، جلد الشرائع، ترتیب فی الصنائع بدائع ق،.ه 1409مسعود، بن بکر أبی کاسانی، .24

 کارشناسدی انگلسدتان، و ایدران حقدوق در کیفدری دادرسی و کیفری مسئولیت تطبیقی بررسی ،1377 حسن، پرور، گل .25

 تهران، دانشگاه شناسی، جرم و جزا ارشد

 انتشدارات تهدران، ، 1 جلدد. دادبدان حسدن ترجمده. کیفدری دادرسی آیین(.  1377)  برنار بولوك، استفانی، ژرژ، لواسو، .26

 .طباطبایی عالمه دانشگاه

 .تهران دانشگاه انتشارات ی موسسه تهران، کیفری، حقوق تحوالت تاریخ ،1353 مرتضی، محسنی، .27

 جلدد شیرازی، صادق سید: تحقیق ، الحرام و الحالل مسائل فی اإلسالم شرائع ق،.ه 1409 ، حسن بن جعفر حلی، محقق .28

 .استقالل انتشارات تهران،  ،4

 امیرکبیر، انتشارات تهران، ، پانزدهم چاپ فارسی، فرهنگ  ،1375 محمد، معین، .29

 .المدرسین جامعه قم، المقنعه،  ق،.ه 1410 نعمان، بن محمد بن محمد مفید، .30

 شناسدی، جدرم و جدزا حقدوق ارشد کارشناسی  رساله مقدماتی، تحقیقات در دفاع حق ،(1358)، اسدی،فاطمه منتصری .31

 .  تهران دانشگاه

 .المؤمنین أمیر مکتبه قم، االولی، الطبعه القضاء، فقه  ق،. ه 1408 عبدالکریم، اردبیلی، موسوی .32

 .میزان نشر اول، چاپ اول، جلد کیفری، دادرسی آئین ،1383منصور، میرسعیدی، .33

 الطبعده قوچدانی، عبداس شدیخ:  تحقیدق االسدالم، ع شدرا  شدرح فدی جدواهرالکالم ق،.ه 1398  محمدحسدن، نجفی، .34

 االسالمیه. دارالکتب تهران،  ،40 السادسه،جلد
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