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مقایسه ی تطبیقی حقوق دفاعی متهم در  نظام حقوقی 

 اسالمی و حقوق انگلستان

 

 سحر سیفی،زهرا خسرونژاد

 

seifi.sahar@ut.ac.ir 

 

در مظان اتهام قرار دارد و چه بسا پس از رسیدگی اتهام "متهم به عنوان فردی که صرفا: چکیده

او هرگز اثبات نشده و منجر به صدور حکم برائت گردد ، لذا ضروریست که به منظور حفظ کرامت 

دادرسی عادالنه ای انسانی و تأمین و تضمین حقوق  و آزادی های فردی که هدف و غایت هر 

است، از حداقل تضمین هایی برخوردار گردد. در رویکردهای حقوق نوین ، اغلب حقوقی  که برای 

متهم به رسمیت شناخته شده اند از جمله حق سکوت، حق برخورداری از وکیل، حق تفهیم اتهام، 

و مقررات اساسی  ممنوعیت بازداشت موقت و رعایت تساوی ، جملگی از حقوقی هستند که پایه ها 

عدم قبول سکوت متهم به عنوان دلیلی . ها در فقه اسالم نیز به رسمیت شناخته شده است  آن

، اختیارات محدود بازداشت موقت متهم ، لزوم تفهیم اتهام به حکم عقل، ویبرای مجرم دانستن 

فرد قاصی از  پذیرش اخذ وکیل برای دفاع از فرد مظنون و رعایت تساوی میان طرفین دعوا توسط

جمله حقوق دفاعی هستند که در حقوق اسالمی مورد شناسایی قرار گرفته اند. در حقوق 

انگلستان نیز الزام به بیان حق سکوت به متهم و اجتناب از خود اتهامی، الزام به تفهیم  اتهام به 

 متهم در اولین فرصت ممکن و ارائه ی کمک و مشورت حقوقی توسط وکیل مجانی به محض

روز قبل از دادرسی از جانب دادستان و رسیدگی 7بازداشت و در مرحله ی رسیدگی،  ارائه ی ادله 

ی هم قطار با متهم از جمله اقداماتی هستند که در منصفه  نفر اعضای هیئت 11به اتهام  توسط 

 راستای تضمین حقوق متهم و برگزاری دادرسی عادالنه مورد پذیرش قرار گرفته اند. در واقع

مواردی که در باب دادرسی در کتاب های فقهی با عنوان آداب القضاء مطرح هستند را می توان به 

عنوان منبعی برای تضمین حقوق متهم  برشمرد. این مقاله با نگاهی تطبیقی  سعی در مقایسه 

جایگاه متهم در خصوص حقوقی از قبیل حق سکوت ، حق تفهیم اتهام ، ممنوعیت بازداشت 

برخورداری از وکیل و رعایت تساوی میان طرفین بین دو نظام حقوقی بزرگ اسالم و  متهم، حق

 دارد. انگلستان

 ، حقوق اسالمیحقوقی انگلستانحقوق دفاعی، متهم ، نظام  کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه 

 که تحقق آن در پرتو برگزاری دادرسی است برقراری عدالت کیفری یکی از مهمترین آرزوهای بشر در طول تاریخ بوده      
 دفاعی حقوق عادالنه، دادرسی مؤلفه های از یکی عادالنه مبتنی بر فراهم نمودن حق دادخواهی و دفاع ممکن خواهد شد.
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 و حقوق آن پرتو در تا گیرد می قرار متهم اختیار در که است امکاناتی و امتیازات از مجموعه ای عنوان به که[1] است متهم

 حقوق از می باشد، آن ها رسیدگی تشریفات و ها دادگاه در دادرسی انواع بر ناظر که عادالنه گردد.دادرسی تأمین وی منافع

 ]4[. کند می تضمین را کشور یک قضایی سیستم سالمت و کارایی صحت، که است بشر بنیادین

شود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم می توجه به حقوق متهم و شاکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی

قانونگذاری اسالمی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این 

آسایش و مردم آن در  و خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود »فرمایدزمینه می

گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به بی«.1رسیدکردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان میاطمینان زندگی می

اندیشان عالم های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیکپیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغه

چون بین مردم حاکم شوید به » دفرمایدر بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده، می خداوند متعال بوده است.

بنابراین در راستای تحقق عدالت توجه به حقوق دفاعی متهم به شکل های مختلف همواره در دین  .«1عدالت داوری کنید

تان نیز در ادوار تاریخی مختلف رعایت و تضمین حقوق اسالم و حقوق اسالمی مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق انگلس

دفاعی متهم همواره یکی از مهم ترین دغدغه های پیش روی نظام عدالت کیفری به شمار می رفته است. از مهم ترین قوانینی 

اشاره  4413که در این کشور در راستای رعایت این حقوق مصوبه ای گشته است می توان به قانون پلیس و ادله ی کیفری 

آیین نامه ی اجرایی آن به تفصیل حقوق دفاعی متهم و تأثیری که عدم رعایت آن می تواند به دنبال  3کرد که در این قانون و 

 داشته باشد بیان شده است .

در این مقاله سعی بر آن است تا مهم ترین حقوق دفاعی متهم از قبیل ممنوعیت بازداشت موقت ،تفهیم اتهام ،دادن حق 

سکوت به متهم  ،حق داشتن وکیل و رعایت تساوی میان طرفین در حقوق اسالمی به صورت تطبیقی با حقوق انگلستان مورد 

 بررسی و مطالعه قرار گیرد .

 

 .ممنوعیت بازداشت موقت 1

 حقوق اسالمی   1.1   

طبق دالیل منصوص فقهی امری  در قوانین جزایی اسالم اصل نامشروع بودن قرار بازداشت موقت و توقیف احتیاطی      

ظاهری و روشن است زیرا در اسالم حکمی که موجب سلب آزادی افراد بدون دلیل شود تشریع نشده و این ادعا هم با جستجو 

در سخن فقها که در ادامه خواهد آمد به دست می آید. البته از این اصل تنها در مورد اتهام به قتل، نگهداری و بازداشت متهم 

 ت زمان معین استثنا شده است.در مد

 جواز بازداشت موقت متهم قتل 1.1.1   

در مورد بازداشت متهم به قتل دسته ای از فقهای شیعه وسنی به جواز آن فتوا داده اند و گروهی مانند محقق حلی شهید      

مخالفت کرده اند. اینک به بیان ثانی و ابن حزم از فقهای ظاهری با حبس متهم به این جهت که سبب اش ثابت نشده است 

 برخی اقوال موافق و مخالف بازداشت متهم می پردازیم.

 
                                                           

 111 آیه ی،نحلسوره ی  7

 .85آیه ینسا،سوره ی . 8
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 .موافقان بازداشت متهم1.1.1.1   

 6روز بازداشت شود اگر در فاصله  6شیخ طوسی در نهایه می گوید: شایسته است کسی که متهم به قتل است به مدت      

در غیر اینصورت ثابت شد  بر اساس آن عمل می شود  د یا به گونه ای دیگر اتهامروز مدعی دلیلی برای اثبات قتل ارائه کر

 متهم آزاد می شود.

صاحب مختلف الشیعه نیز موافق نظر شیخ طوسی است و لی جواز حبس متهم به قتل را منوط به این دانسته اند که باید برای 

روز  6د حاصل شود تا در این صورت بازداشت متهم تنها به مدتقاضی احتمال صحت اتهام با دالیلی که وجدان او را اقناع کن

جایز باشد. در علت این حکم می نویسد: تا هم به مقتضای روایت) روایت سکونی از امام صادق( عمل شده باشد و هم به 

 منظور حفظ جان انسانها و جلوگیری از اتالف آن الزم است که بازداشت متهم در این مدت مشروع باشد.

دس اردبیلی در جواز بازداشت متهم به اتهام قتل می نویسد: بعید نیست که در صورت حاصل شدن ظن قوی برای قاضی مق

 نظر عالمه در مختلف الشیعه را بپذیریم  عالوه بر این ممکن است جواز بازداشت را تا هنگام احضار شهودی که ولی دم مدعی

روز  6امام خمینی نیز با استناد به خبر سکونی، حبس متهم به قتل را در مدت خویی و [17]آن است فراهم گردد، الزم بدانیم.

 [17],[16].جایز دانسته اند

 .مخالفان  بازداشت متهم1.1.1.1  

گروهی از فقها هستند که حتی در اتهام به قتل نیز بازداشت متهم  را جایز نمی دانند. ابن ادریس می نویسد: به صرف      

 بلکه این روایت مخالف با ادله اینمی توان بازداشت کرد و دلیلی که این روایت را حمایت کند، موجود نیست اتهام ، کسی را 

شهید ثانی در این باره می گوید: روایتی که قائالن به آن استناد کرده  .را منوط به ثبوت جرم کرده انداست که اجرای مجازات 

عدم جواز بازداشت  مجازاتی است که موجب آن ثابت نشده است پس پذیرشاند ضعیف بوده و بازداشت متهم تعجیل در 

 [19]متهم بهتر است.

در کتاب های حدیثی اهل سنت روایتی از پیامبر )ص( نقل شده است که به صورت مطلق جواز بازداشت متهم در همه اتهام 

ر اکرم )ص( مردمانی را به دلیل اتهام بازداشت ها از آن فهمیده میشود. در سنن نسایی در مورد حبس متهم آمده است: پیامب

در ارزیابی دو دیدگاه در خصوص جواز  و بعد آنها را آزاد کردند. همین حدیث در سنن ابو داوود وسنن ترمذی نیز آمده است.

را یا عدم جواز بازداشت موقت می توان گفت اصل اولی در جواز یا عدم جواز شخصی به صرف اتهام، عدم جواز است زی

زادی افراد ناسازگار است ؛ بلکه با اصل بنیادین برائت مخالف است و از سوی دیگر بازداشت بازداشت از یکسو نه تنها با اصل آ

متهم در واقع مجازات او برای عملی است که سببش ثابت نشده است و با توجه به تعریف سبب که از عدمش عدم مسبب الزم 

این رو در باره مشروعیت بازداشت الزم است به قدر متیقن مدلول روایت یعنی جواز  شود.از می آید صدور آن منتفی می

حبس در اتهام به قتل و آنهم در مدت یاد شده قناعت کرده و در دیگر موارد اتهام ، روایت یاد شده نمی تواند داللت روشنی بر 

 ها داشته باشند.  جواز بازداشت در آن

صاحب جواهر نیز درشرایع در این زمینه می گوید: ظاهر روایات اختصاص به اتهام به قتل دارد و در  مورد جراحات نیز این 

 .با توجه به ایناز آنجایی که این حکم خالف اصل است الزم است که در مورد خود روایت عمل شودپس حکم اجرا نمی شود. 

زادی متهم و حفظ نظم اجتماعی است الزم است دادرس با در نظر گرفتن اصل که بازداشت متهم نقطه تالقی و برخورد آ

برائت این نهاد را به عنوان یک نهاد استثنایی برای جرم خاص در نظر بگیرد و تنها در هنگام ضرورت صدور این قرار را مجاز 

  [9]شمرد.
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  .حقوق انگلستان1.1

   18521اصالحی  قانون پلیس و ادله ی کیفری 12و  12.بازداشت موقت به موجب ماده ی 1.1.1  

بر خالف حقوق اسالمی که موارد بازداشت موقت متهم درآن به صورت استثنایی مورد پذیرش قرار گرفته ، در حقوق      

گسترده انگلستان به موجب قوانین مصوبه ای متعددی اختیارات پلیس به عنوان مقام تعقیب برای بازداشت موقت متهم بسیار 

آیین نامه ی اجرایی مشخصی در خصوص بازداشت موقت وجود نداشت و گفته می  1009تان تا سال است .در حقوق انگلس

به موجب  .در این باره کامل و بسیار شفاف هستند 1344اصالحی  قانون پلیس و ادله ی کیفری  14و  14شد که ماده ی 

، در بداشته باشد که فردی در حال ارتکا لتواند در صورتی که ظن معقوهر پلیس و شهروندی می "این قانون : 14ماده ی 

سال  9ن آداقل مجازات حمی که رج و فرد مذکور را دستگیر نمایدبل بازداشتی شده است صدد ارتکاب یا مرتکب جرم قا

یکی این  د.اصالح نمودو امر را   1334اصالحی سال  14ماده ی .شناخته شده بود  1بل بازداشتقاحبس است به عنوان جرم 

تبدیل نمود و اختیار بازداشت توسط شهروندان را محدود به مواردی کرد که شهروند  شدیدت را به جرم شابل بازداقکه جرم 

افتاده یا مرتکب در حال ارتکاب جرم است . در صدد ارتکاب جرم را حذف کرد جرم شدید را  فاقمعقول دارد که جرمی ات نظ

 .رمی دانست که قابل کیفرخواست است جهم 

 H 2ی اجرایی  هبه موجب آیین نام 1002بازداشت موقت بعد از سال 1.1.1   

در خصوص 1344مهم ترین آیین نامه ی اجرایی از قانون پلیس و ادله ی کیفری  1009سال  Hآیین نامه ی اجرایی      

انون مصوبه ای زیادی را برای پلیس در زمینه ی بازداشت ایجاد نمود و قاین آیین نامه اختیارات  . ت استقبازداشت مو

تواند هر کسی را که نسبت به او  یموجب این آیین نامه پلیس مبه  به شدت کاهش داد.اختیارات بازداشت شهروندان را 

داشت اب جرم است بازحال ارتک رصدد یا د درکرد (جرم جدی به جرم تغییر پیدا )داده استمظنون است که جرمی انجام 

اختیارات  .این آیین نامه همانگونه که ذکر شدباشد  حدادگاه صل طبل رسیدگی توسقاجرم را هم عملی دانست که  .نماید

دیگری را بازداشت نماید ملزم به جبران  به اشتباه شهرونداگر شهروند  آنبازداشت شهروندان را کاهش داد و به موجب 

ردی ازداشت شهروندان را کاهش دارد موادد و این گونه اختیارات برگ یبه شخص بازداشت شده م 4رامتغسارت و پرداخت خ

کسی امکان آسیب رساندن  درد پلیس می تواند چنانچه فکر کنح شد که در این موارطت کلی پلیس ماتیارخنیز تحت عنوان ا

،یا فردی مانع عبور و مرور می گردد  ،خود او استرفتارش محرک دیگری برای آسیب رساندن به ،ا دیگران را دارد یبه خود 

 .زداشت نماید اوع یک جرم شخص را بقحتی بدون و و... درس خود امتناع می نمایدآا از بیان اسم و یت سیب پذیر اسآ

اده بنابراین همانگونه که مشخص است اختیارات بازداشت موقتی که در اختیار مقامات صالحیت دار در کشور انگلیس قرار د

 ]3[شده، به مراتب بسیار گسترده تر از موارد استثنایی است که در حقوق اسالمی مورد نظر فقهای اسالمی می باشد . 

 .تفهیم اتهام 1  

آگاهی ازموضوع و دالیل اتهام یک از مهم ترین تضمینات حقوق دفاعی متهمان در تمام مراحل رسیدگی های کیفری به      

باره این حق در حقوق اسالم به صراحت مطالبی از جانب فقها بیان نشده زیرا آنچه در آیین دادرسی در . [4] شمار می رود

اسالمی به خاطر تک مرحله ای بودن رسیدگی مرسوم می باشد این است که مدعی در نزد قاضی بر علیه مدعی علیه طرح 

شود . اما ضرورت  دعی علیه اعالم و ابالغ میدعوا می کند و موضوع و دالیل اتهام در همان جلسه رسیدگی در حضور م

                                                           
7Police and Criminal Evidence Act 7429  
8 Arrestable offence  
3 Code of Practice (H) 
9 Compensation 
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زیرا تفهیم اتهام به متهم مقدمه واجب برای ادامه دادرسی است و  .وجودی این حق برای متهم در نزد عقل امری ثابت است

 شود قادر به دفاع از خود خواهد بود. متهم فقط با آگاهی از  آنچه دانستن آن حق مسلم او محسوب می

پلیس بالفاصله پس از  1344قانون پلیس و ادله ی کیفری  AوC در حقوق انگلستان نیز به موجب آیین نامه ی اجرایی 

بازداشت فرد باید به وی علت کلی بازداشت و نه عنوان اتهامی وی را بگوید . افسر پلیس باید پس از ذکر نام خود ،نام کالنتری 

آن را به صورت کتبی به فرد ارائه دهد و اگر فرد مانع از تحقق این امر شد در اولین مربوطه، علت ظن و بازداشت و نتیجه ی 

 فرصت ممکن باید تفهیم اتهام صورت پذیرد .

 

 1.حق سکوت2   

 حقوق اسالمی  2.1  

پس  امروزه نه تنها حق سکوت متهم در بسیاری از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده بلکه مقام قضایی مکلف است     

 [6].از احضار و یا جلب متهم به وی متذکر شود که دارای حق سکوت بوده و الزامی به پاسخ گویی ندارد

که بر پایه آزادی بیان و اصل برائت استوار است به طور مستقیم ناظر به حق متهم در برخورد با سوال های قاضی  حق سکوت

 در ادامه به بیان هر یک از این مبانی پرداخته خواهد شد. .مبنا باشددر حقوق اسالمی حق سکوت می تواند ناشی از سه است. 

 .مبانی حق سکوت در اسالم 2.1.1  

قبل از توضیح این سه منشا باید خاطر نشان شود که حق سکوت در اسالم یک حق ابتدایی برای متهم بوده و از ویژگی      

 .برخوردار نیستآنگونه که در حقوق عرفی متداول می باشد، استمرار 

مبنای اول سکوت در برابر دعوای مدعی می تواند ناشی از کر و الل بودن وی باشد که در این حالت دادرس باید به هر نوعی 

 [14]ید.شاره یا مترجم به درک جواب نایل آکه ممکن است خواه به وسیله ا

توانه و اقتدار مساوی میان متهم و قاضی سبب تزلزل مبنای دوم اینست که متهم در دادگاه و در برابر ابهت قاضی و عدم پش

روحی و احساس عدم امنیت متهم شده و او با این تصور که با بیان حقیقت در معرض خطر قرار میگیرد فطرت صیانت از خود 

او پاسخ  صورت قاضی باید با رفق و مدارا زمینه را برای آرامش متهم فراهم کرده و سپس از او را به سکوت بکشد. دراین

 [17]بخواهد.

 .سوم جایی که سکوت متهم از روی اختیار وعناد باشد که به بحث ما مربوط می شود

 .اقوال مختلف در برخورد با سکوت اختیاری متهم 2.1.1  

 درباره برخورد با این مسئله در اسالم اقوالی مطرح است.      

که جواب دعوا را متناع نماید او را حبس کرده تا آن از دادن پاسخ اقول اول؛ دادرس متهم را الزام به جواب می کند و اگر 

اظهار کند. طرفداران این قول به حدیثی از پیامبر اکرم )ص( استناد می کنند که می فرماید : فرد توانایی که در ادای دین 

 .خود سهل انگاری می کند حبس و سخن گفتن شدید بدون مدارا با او جایز است 

                                                           
7Right of Silence   
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محقق حلی در شرایع از برخی از فقها نقل کرده درصورت خودداری متهم از پاسخ دادن، از باب امر به معروف با ؛  قول دوم

به حال  من تا "زدن و امثال آن او را مجبور به پاسخ دادن می کنند. هر چند صاحب جواهر در ذیل این عبارت می نویسد : 

 . "امصاحب این نظر را نشناخته 

را اختیار کرده اند قائل هستند  وسی در مبسوط و ابن ادریس در سرائر و محی الدین از فقهای شافعی آنقول سوم که شیخ ط

که درا ین مسئله قاضی سه بار به متهم تفهیم می کند که جواب بدهد و در صورت امتناع از جواب دادن حکم به نکول او 

ر این است که به صرف سکوت متهم قاضی نمی تواند حکم به کند. این قول مبتنی ب کرده و حق سوگند اورا به مدعی رد می

مجرمیت او کند بلکه بعد از عرضه حکم نکول به متهم به خاطر امتناع از پاسخ دادن، سوگندی که حق او بوده به طرف دیگر 

 شود. دعوا داده می

 را تقویت کرد قول اخیر است . ننظری که می توان آ

دلیلی بر بزهکاری وی تلقی کنیم و به مجرد سکوت  "وصف که سکوت متهم را نمی توان لزوما بنابراین در حقوق اسالم با این

سکوت متهم را می توان به عنوان قرینه ای در کنار  "و ضمیمه کردن آن با حبس یا زدن او را ملزم به پاسخ کنیم بلکه صرفا

تواند بیانگر  رت دیگر نهایت چیزی که سکوت متهم میسایر شواهد و دالیل برای اقناع وجدان قاضی به حساب آورد . به عبا

آن باشد اینست که اگر دلیلی دال بر مجرمیت متهم باشد و این دالیل به طور صریح به متهم ابالغ شده و متهم از دادن پاسخ 

برای اثبات مجرمیت و دفاع از خود امتناع ورزد در این صورت می توان گفت این امر در کنار سایر دالیل می تواند شرط الزم 

  [9]او باشد.

 

 حقوق انگلستان2.1  

  1885حق سکوت قبل از بازنگری سال  2.1.1  

پلیس [14].ال به شمار می آید  ورهای کامنشتان و کحقوق انگلسدر  متهم حق سکوت یکی از مهم ترین حقوق دفاعی     

گر او مانع از وت را اعالم نماید و اسکفاصله به وی حق بالت اولیه ی بازداشت به وی باید و بیان عل فرددن رپس از متوقف ک

ق را به او اعالم دارد  و از کوتاه ترین مسیر ممکن فرد باید به کالنتری برده حرفع مانع باید این  زا سه پاین امر شد بالفاصل

ا وی و کسب اطالعات کن برای صحبت بممبردن شخص به کالنتری از طوالنی ترین مسیر –  verbalingشود و هر گونه 

ی که در مغایرت با کنوانسیون اروپایی رد امردممنوع گشته زیرا ممکن است منجر به خود اتهامی گ –بیشتر توسط پلیس 

از این قرار بود که به فرد گفته می شد  تا و تعیین مجازازبل از قانون اختیارات دادگاه جقحق سکوت تا حقوق بشر می باشد . 

 .در دادگاه علیه تو استفاده خواهد شد گفته هایت بگویی ولی اگر چیزی بگویی از یزی چنیازی نیست 

 به بعد 1885حق سکوت از سال  2.1.1  

 الف وقت وتگلستان انجام پذیرفت . برای جلوگیری از اان ستم عدالت کیفریو در پی بازنگری که در سی 1334در سال  

سکوت خود از بیان جواب های ین با استفاده از حق ع متهمقدر بسیاری از موا با توجه به این که -های دادرسیهزینه  کاهش

در حق –ه های گزاف بر سیتم عدالت کیفری می گشتند نب امتناع می ورزیدند و باعث اطاله ی دادرسی و تحمیل هزیسمنا

هی و سواالت می توانی پاسخ ند یزی بگویی و بهچفته می شود که نیازی نیست که گبه فرد  هامروز .اد شدتغییراتی ایجسکوت 

ه ئن سوال را اراآجواب ندهد و به عنوان دفاع در دادگاه پاسخ  ر سوالی از فرد پرسیده شود و به آننی اما اگسکوت اختیار ک

 در مقابل این "که وی قبالشود  فه اعالم میی دادگاه به هیت منص هدادگاه اعالم می گردد و با اجاز انجام این کار در ،دهد
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 صفهت منئی را بر تصمیمات هیئتأثیر سو"ن امر غالباله استنتاج نمایند که ایسئبا توجه به این ماست حال سوال سکوت کرده 

 [10].دارد 

بنابر این همانگونه که اشاره شد در حقوق اسالمی الزامی برای بیان حق سکوت به متهم تحت بازداشت وجود ندارد و 

معنی مجرمیت فرد دانست اما درحقوق انگلستان بیان این حق به متهم امری ضروری است و سکوت وی را نمی توان به "صرفا

 به عنوان یکی از مهم ترین حقوق دفاعی متهم به شمار می آید .

 

 .حق داشتن وکیل2  

 حقوق اسالمی2.1  

وقتی فردی  .دفاع از او می باشداز جمله تضمین هایی که برای حفظ حقوق دفاعی متهم الزم است استفاده از وکیل برای      

 به ارتکاب اعمال مجرمانه متهم می شود ممکن است به علت عدم آشنایی و اطالع کافی از حقوق اش و نحوه برخورداری از آن

ها حقوق فردی خود را به عنوان متهم از دست بدهد و حتی ممکن است در اظهارات خود الفاظی را بیان کند که اسباب تضرر 

 ایت زمینه را برای محکومیت خود فراهم کند.و در نه

در شریعت اسالم وکالت در دعاوی به صورت نهادی قانونی که بنای عقال در نخستین جوامع بشری پایه گذار آن بوده است 

ه مانند دیگر عقود  امضایی مورد قبول شارع مقدس قرار گرفته است زیرا در شریعت اسالم نه تنها این شیوه رد و منع نشد

 بلکه به موجب نصوص گوناگون تأیید شده است.

ها تعلق گرفته و  نآفقهای اسالم اعم از شیعه و سنی توکیل را در همه امور جز در مواردی که غرض شارع به طور مستقیم به 

را در اموری ها که وکالت  بر این اساس از اطالق کالم آن. مباشرت مکلف را در انجام آن عمل شرط دانسته، جایز دانسته اند

که قابل نیابت هستند صحیح دانسته اند می توان مشروعیت وکالت را بدست آورد زیرا برخورداری متهم از وکیل در دعاوی به 

 منظور دفاع از او و ارائه شواهد قانونی در زمره اموری است که نیابت در آن صحیح است.

د وکیل گرفتن در دعوا صحیح است و هر عملی که بتوان با شیخ طوسی در مبسوط در مورد جواز وکالت در دعاوی مینویس

وکیل ذیل عناوینی مانند توکیل بالخصومه، التوکیل  را انجام داد قابل وکالت است. در اسالم حق بهره مندی از نائب گرفتن آن

 [9]فی المنازعات یعنی وکالت در دعاوی مطرح است.

فقها مبنی بر مشروعیت وکالت در دعاوی ، دالیل عقلی ، سیره عقال و اصل  برای اثبات پذیرش وکالت در اسالم در کنار نظر

عدالت قضایی نیز بهره مندی متهم از این حق را مستحکم تر جلوه می دهد. در اینجا به  حدیثی از حضرت علی )ع( اشاره می 

متن حدیث به . ه آن استناد کرده اندشود که در کتب روایی اهل سنت نقل شده و فقهای امامیه برای جواز وکالت در دعاوی ب

ت خصومت حاضر است و من این شرح است : امام علی می فرمایند برای خصومت و نزاع مهلکه ای است که شیطان در وق

به همین خاطر ایشان در دعوایی که بین ایشان و طلحه واقع شد برادر  [19]کراهت دارم که چنین جایی حضور داشته باشم .

هلل بن جعفر را به عنوان وکیل خود انتخاب کرد و در جایی دیگر برادرش عقیل را در مجلس ابوبکر یا عمر وکیل زاده اش عبدا

ه برای او قضاوت شود برای من چ چه بر او قضاوت شود برعهده من و آن نآ خود قرار داد و فرمود این عقیل وکیل من است و

 .ستنباط می شود. از این عمل امام جواز اخذ وکیل در دعاوی ااست
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  حقوق انگلستان 2.1  

 حق داشتن وکیل شخص تحت بازداشت  2.1.1  

ن که . شخص پس از آیدکیل به عنوان یکی از حقوق بنیادی و اساسی متهم به شمار می آنگلستان حق داشتن ودر کشور ا     

از کوتاه ترین مسیر ممکن به گردید ، بازداشت به او گفته شد و از حق سکوت برخوردارعلت و داشت قرار گرفت ازتحت ب

 :ادله ی کیفری مقرر می دارد  وقانون پلیس  94( 1 )  یماده  .کالنتری برده می شود

زمان به صورت رت باید حق داشته باشد که در هو در بازداشت به سر برد ... در صورت در خواسشخصی که دستگیر شده 

نیز  1344از قانون پلیس و ادله ی کیفر یC  اجرایی  آیین نامه ینیز  ریکالنت در [3].ک وکیل مشورت کند وصی با یخص

حق داشتن کمک و مشورت حقوقی گرفتن از یک  -  legal Advice and Assistanceبیان می دارد که حق داشتن 

از مهم ترین حقوق متهم به شمار می آید و او باید امکان مشورت با یک وکیل در خلوت و به صورت مستقل را داشته  -وکیل

انه روز که با و پلیس در هر ساعت شب نمایند از وکالی کشیک تهیه مییک لیستی را کالنتری ها  30ی  هاز ابتدای ده .باشد

توجه به تمکن مالی فرد تحت بدون  کاناتاین ام ارائه دهند.شاوره حقوقی مبه متهم ده و شر ضباید حا بگیردان تماس آن

یعنی حتی اگر شخصی نیز تمکن مالی الزم را برای گرفتن وکیل داشته باشد می تواند از  در اختیار وی قرار می گیردت بازداش

ال وجود داشته باشد که با صحبت ن احتم. البته اگر ایره مند شودحله از فرآیند رسیدگی به اتهام بهوکیل مجانی در این مر

س ی رئیضامتهمین متواری شوند به تشخیص افسر بازداشت و ام یرکردن متهم با یک وکیل ادله جرم از بین رود یا سا

 .تواند این حق به متهم تحت بازداشت داده نشود می نتری کال

 حق داشتن وکیل در دادگاه  2.1.1  

فردی که دارای تمکن مالی الزم باشد نمی تواند از وکیل مجانی استفاده  در مرحله ی رسیدگی به اتهام فرد در دادگاه اما      

فرمی از ؟کیل مجانی به منفعت عدالت است یا نه دادگاه بررسی می کند که آیا در اختیار قرار دادن و 1333از سال  .نماید

نباید از یک میزان مشخصی بیشتر شخص  .تیار دادگاه قرار می گیرد.. تهیه شده و در اخو  سابقه ی کیفری فرد  ،دارایی ها 

د و هم چنین اگر وی دارای سوابق کیفری نمی گیر قل در حساب بانکی خود داشته باشد واال به وی وکیل مجانی تعلپو

 به متهم خودداری می نماید .ه ی این تسهیالت ی دیده شده است که دادگاه از ارائعدد باشد در موارد بسیارمت

 . رعایت تساوی میان طرفین8  

و  کشورهامامی رعایت تساوی میان طرفین دعوا کیفری همواره به عنوان یکی از مهم ترین حقوق دفاعی متهم در قوانین ت     

در حقوق اسالمی که چندین سال پیش از شکل گیری .[10],[13]دارای جایگاه قابل مالحظه ای می باشد اسناد بین المللی 

رفین رعایت تساوی میان طز توجه ویژه به کنونی حکمفرما بوده است نینظام ها ی قانونمند نوشته و دارای رویه ی منسجم 

جایگاه  ف درک است .در ادامه سعی بر آن است تا با تکیه بر اسناد و روایت مختل همواره از اسناد موجود قابل ی کیفریدعوا

 این مهم در حقوق اسالمی و در حقوق کشور انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

 حقوق اسالمی 8.1  

در ذیل آداب و تشریفاتی که برای قاضی در هنگام  "وجوب التسویه بین الخصمین  "در اسالم فقها این اصل را با عنوان      

قاضی را ملزم می دانند تا در طول رسیدگی در رفتار خود با اصحاب دعوا، بی دادرسی الزم است مطرح کرده اند و طبق آن 

ه انگیز و اقدامی که موجب تقویت یک طرف یا تضعیف موقعیت طرف دیگر هطرفی ظاهری را رعایت کرده و از رفتارهای شب
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تفاوتی قائل شود بلکه باید نسبت به شود، خودداری کند. بر این اساس قاضی نه تنها در اجرای قانون نباید میان طرفین دعوا 

 انواع اکرام مانند سالم کردن ، نگاه کردن و سخن گفتن و همه نوع احترام مساوات را رعایت کند .

 .نظرات قائلین به وجوب رعایت تساوی میان طرفین8.1.1  

نه بلکه بعنوان یکی از آداب راجحه  فقهای امامیه در اینکه آیا رعایت تساوی میان اصحاب دعوا بر قاضی به نحو وجوب است یا

 در هنگام دادرسی برای اوست اختالف نظر دارند.

و گفته اند رعایت مساوات میان طرفین دعوا بر قاضی واجب  [11]مشهور فقها در این باره قائل به وجوب این مسئله هستند

 بوده و برای صحت مدعای خود به روایت های زیر استناد کرده اند.

از پیامبر اکرم )ص( آمده است : هرکس که متولی امر قضا است باید میان طرفین دعوا در اشاره و نگاه در مجلس  در روایتی

میان مسلمان در نگاه کردن ، صحبت  "مده است وایتی از امام علی خطاب به شریح آدر ر.دادرسی تساوی را رعایت کند 

 .امید نگردند تو به ظلم تو طمع نکنند و دشمنانت از عدل تو نا کردن و در محل نشستن مساوات را رعایت کن تا نزدیکان

حلبی هم از امام صادق نقل میکند که امام )ع( فرمودند : امیر مومنان خطاب به عمر فرمودند سه چیز است که اگر رعایت 

ه حدود در مورد خویشان اقام -1کنی تو را کفایت خواهد کرد و اگر رهایشان کنی هیچ چیز دیگر به تو سود نخواهد داشت: 

در حدیثی از امام رضا )ع( هم امده است .رعایت عدالت میان سرخ و سیاه  -9حکم کردن به کتاب خدا در حالت خشنودی  -1

 [9].: بدان بر تو واجب است تساوی میان دو طرف دعوا را رعایت کنی حتی در نگاه کردن به هردو 

 قائلین به عدم وجوب رعایت تساوی میان طرفین 8.1.1  

نبوده و گفته اند : رعایت این امور ، از آداب مستحبه  رعایت تساوی میان طرفیندسته ای از فقهای امامیه قائل به وجوب      

اصل بر برائت ذمه  ها نیست. این گروه برای عدم وجوب این امور اینگونه استدالل کرده اند که بوده و قاضی ملزم به رعایت آن

 .قاضی در رعایت تساوی میان دو طرف دعوا است از جمله این فقها صاحب جواهر می باشد

روایات در مقام بیان تشریفات قضا به صورت کلی و با هدف  "شیخ انصاری نیز بر نظر صاحب جواهر مهر تأیید زده و میگوید : 

 [11].ر وجوب رعایت مساوات میان دو طرف دعوا باشد رفع تهمت و سوء ظن نسبت به قاضی است نه اینکه مشع

اما به نظر می رسد قائالن به وجوب رعایت مساوات استدالالت صحیح تر و محکم تری دارند. چرا که آیاتی که همواره بر 

ی باشند سوره ص و ... مطلق م 16سوره نساء و آیه  94وجوب رعایت قسط و عدل و داوری به حق سفارش می کنند مانند آیه 

در این آیات خداوند به پیامبران دستور می دهد هنگامی که قضاوت می کنند بر اساس عدالت رفتار  کنند رعایت عدالت در 

حکم هم منوط به رعایت تمام تشریفات و آداب قضایی است . پس مطابق مفاد آیه که به رعایت عدالت در حکم دستور می 

 در مقدمات آن هم الزم خواهد بود.دهد به تبع آن رعایت عدالت و تساوی 

 حقوق انگلستان8.1  

در راستای  و رعایت تساوی میان طرفین دعوا از دیرباز حائز اهمیت ویژه ای بوده است . 1دادرسی منصفانه در حقوق انگلستان

ابل دادستان که به نمایندگی از طرف ملکه دعوای کیفری ص متهم در مقرعایت تساوی میان طرفین و با توجه به این که شخ

 به همین دلیل دادستان باید لیست تمامی ادله ای که در دست دارد و انات بسیار کمی برخوردار استز امکا نماید می حمطر را

                                                           
7 Fair Trial 
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ن ه از آنماید یا امکان استفادن ها استفاده ه در دست دارد اما نمی خواهد از آن ها استفاده نماید یا ادله ای کو قرار است از آ

و اگر  1قرار دهدتیار او در اخ یروز قبل از دادرس 7ت و کیل متهم را در صورت در خواس ها به لحاظ سری بودن میسر نیست

 زه دهد و هیج عنصری اوکیل وی ارائاست ادله را به متهم یا  ی موظفین دادرسی به دست دادستان برسید وادله ای در ح

یرد امکان رسیدگی ذرفین صورت می پکه در راستای رعایت تساوی میان ط ن اقدام دیگریهم چنی.در کار نیست غافل گیری 

نده است و قاصی رسیدگی کن 1فهتهم تحت عنوان هیئت منصقطار با فرد م نفر از افراد هم 11توسط  پرونده کیفری به موضوع

ت منصفه مالک عمل خواهد بود  و در نظر هیئ شخص تنهات مجرمیت و برائ ی مسائل حکمی است و در خصوصضاق"صرفا

طرفین دعوا  برای به طور یکسانتنظیم خطوط دفاعی پرسیدن سوال از او و ارائه ی ادله و  ،حق احضار شاهدهمین راستا ط 

 [10].ر گرفته شده است ظدر نی کیری 

 گیرینتیجه 

وق شاکی و متهم از مهمترین اصول در آیین دادرسی رعایت اصل عدالت و حفظ امنیت اجتماعی و همچنین رعایت حق

کیفری نظام های حقوقی از جمله نظام حقوقی اسالم و کامن ال می باشند. می توان گفت اهم اصول و قواعد مربوط به حقوق 

 و جایگاه متهم یک مسئله مشترک و همگون میان دو نظام حقوقی است.

، پلیس و سایر مقامات صالح  1009مه اجرایی قانون پلیس و ادله کیفری در سال در حقوق انگلستان تا قبل از تصویب آیین نا

و حتی شهروندان قدرت صالحدیدی وسیعی در خصوص بازداشت متهم دارا بوده اند و پس از تصویب این آیین نامه نیز 

ایر مقامات صالح از اختیاراتی هرچند تا حدود زیادی از اختیارات شهروندان در این خصوص کاسته شد، اما همچنان پلیس و س

در این خصوص برخوردارند که در مقایسه با نظام اسالم بسیار گسترده است. در حقوق اسالم حق بازداشت متهم محدود به 

این حق در اسالم تحت هیچ شرایطی به شهروندان داده  "اتهام قتل و آنهم در دوره محدود زمانی شش روزه می باشد ضمنا

به صراحت به این  1344یم اتهام در حقوق انگلستان به موجب آیین نامه اجرایی قانون پلیس و ادله کیفرینشده است. تفه

حق متهم تصریح شده است . اما در اسالم با توجه به یک مرحله ای بودن رسیدگی و حضور متهم در هنگام طرح دعوا نزد 

اعالم  امری ثابت و قابل دفاع است. "ن حق برای متهم عقالقاضی ، این اصل به این صورت مطرح نشده اما ضرورت وجودی ای

حق سکوت به متهم در راستای اجتناب از خود اتهامی وی در حقوق انگلستان امری ضروری بوده و از مهمترین حقوق دفاعی 

 1334که در سال متهم به شمار می آید هر چند در مورد نحوه اعالم این حق و چگونگی برخورد با این حق بعد از اصالحاتی 

در قبال اتهام داشته  "صورت گرفت تغییراتی ایجاد شد و تصمیم گیری در خصوص مجرمیت متهم با توجه به سکوتی که قبال

در اختیار هیئت منصفه قرار گرفت است ، در اسالم و در متون فقهی الزامی به اعالم این حق به متهم وجود ندارد و تنها نحوه 

در کنار سایر ادله می تواند به عنوان اماره ای بر مجرمیت متهم  "مطرح بوده است  که آن هم صرفا برخورد با سکوت متهم

حق داشتن وکیل به محض بازداشت متهم و در مرحله رسیدگی در دادگاه از بنیادی ترین حقوق متهم در حقوق  باشد.

انونی مانند دیگر عقود امضایی مورد قبول شارع قرار انگلستان می باشد.در اسالم نیز حق استفاده از وکیل به صورت نهادی ق

 گرفته و به موجب نصوص گوناگون تأیید شده است.

در راستای رعایت تساوی میان طرفین در حقوق انگلستان حقوقی برای متهم در نظر گرفته شده است که او را حتی المقدور 

یک نظام دادرسی عادالنه را برای وی فراهم سازد. در اسالم نیز  در مقامی مساوی با دادستان قرار دهد و امکان برخورداری از

مطرح است و در این خصوص دو قول بین فقها رایج است قول اول مبنی  "وجوب التسویه بین الخصمین "این اصل با عنوان  

ها باشد و با مبانی بر وجوب رعایت تساوی و قولی مبنی بر عدم وجود رعایت تساوی و آنچه به نظر می رسد نظر مشهور فق

عقلی و اصل عدالت قضایی سازگارتر باشد قول به وجوب رعایت تساوی است.  بنابراین اغلب حقوقی که در رویکردهای حقوق 

                                                           
7 Advance Disclose 
8 Jury 
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نوین ، برای متهم به رسمیت شناخته شده اند از جمله حق سکوت، حق برخورداری از وکیل، حق تفهیم اتهام، ممنوعیت 

ی که در این مقاله به تفصیل به آن ها پرداخته شد ، جملگی از حقوقی هستند که پایه ها و بازداشت موقت و رعایت تساو

مقررات اساسی  آنها در فقه اسالم نیز به رسمیت شناخته شده است . در واقع مواردی که در باب دادرسی در کتابهای فقهی با 

 تضمین حقوق متهم  برشمرد.عنوان آداب القضاء مطرح هستند را می توان به عنوان منبعی برای 
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