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  چكيده
 مهمترين از و است، انسانها حقوق مهمترين و ترين محبوب معروفترين، از يكي عادالنه دادرسي
 عامل بشر حقوق تمدني تحول جريان كه بشر حقوق و عدالت قانون، حاكميتِ براي بنيادي مسايلِ
 و دقيق اصول اساس بر حق احقاق بر است مبتني عادالنه دادرسي. است مقوله اين آمدن پديد
 دادرسي اجرايي قلمرويي و اعمال. باشد مي قضائي رسيدگي مختلف مراحل بر ناظر كه شفاف

 از عام مفهوم در كه باشد، مي مدني و كيفري هاي رسيدگي تمام وسعت به حاكميتي عادالنه،
 در رسيدگي شروع مرحله از خاص مفهوم در و مجازات، اجراي تا متهم تعقيب و جرم كشف مرحله
 در عاملي كه اين عالوه حق اين. دهد مي پوشش را صادره حكم قطعيت و رسيدگي ختم تا دادگاه
 از هم افراد انساني كرامت حفظ باشد، مي جامعه در عدالت تر صحيح و بهتر هرچه اجراي جهت
  .است عادالنه دادرسي هاي رهاورد ديگر

 
 .دادگاه طرفي بي علني، دادرسي عادالنه،  دادرسي عدالت، دادرسي، :يديكل واژگان

 

  مقدمه

رود؛ زيرا عدالت، حق است و نبايد دادرسي منصفانه يكي از مسائل بنيادي براي حاكميت قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار مي
و ناديده گرفتن حقوق شهروندي است. عدالت با مفهوم احترام به حقوق دادگري عدالتي، بيبرخالف آن عمل كرد، هرگاه چنين شود، بي

عدالتي، رفتار مخالف قانون و نقض حقوق بشر است. در واقع، رابطه تگاتنگي دارد. در حقيقت، عدالت، رفتار مطابق قانون است؛ پس بي
يي براي ترويج حاكميت قانون است. ق شهروندي و زمينهدادرسي عادالنه، محاكمه شخصي در پرتو قانون وبا در نظر داشتن احترام به حقو

 اند.مند شدهالمللي، در قالب بعضي از اصول، نظاماين حقوق، توسط هنجارهاي ملي و بين

اند بنابراين در عملكرد خود بايد حساس و بنياد تشكيل خود را در نظر دادگاهها براي تأمين عدالت و حل اختالف تشكيل شده
ترين نقش را در تحقق اهداف قوة قضايي دارند و براي اينكه اين اهداف بيش از پيش تأمين گردد بايد برخي از باشند. دادگاهها مهمداشته 

هاي اخير كه طرح مباحث حقوق بشر و در دهه«كند. اصول را رعايت كنند كه سالمت رسيدگي و عدالت تصميمات را از پيش تضمين مي
هاي حقوقي با فراري از هاي حقوقي از جمله آيين دادرسي كيفري سايه افكنده، مشاهده آن هستيم كه نظامم شاخهلزوم رعايت آن بر تما

كنند و سعي بر آن دارند و تمام تالش خود را معروف عادالنه كردن دادرسي ميچنگال سيستم تفتيشي، به سوي سيستم اتهامي گام برمي
توان گفت دادرسي، زماني عادالنه است كليه مراحل رسيدگي كيفري مراعات شود به طور خالصه ميهاي فردي در دارند تا حقوق و آزادي
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هاي الزم براي دفاع از كه بتواند به حفظ توازن ميان مصالح جامعه و متهم بپردازد و متهم در شرايطي كامالً آزاد و در حالي كه از تضمين
 1»خود برخوردار است، مورد محاكمه واقع شود

است. اين » دادرسي عادالنه«ز مقتضيات اصل كرامت ذاتي انسان در قلمرو حقوق كيفري شكلي، حق بهره مندي شهروندان از از ا
كنوانسيون  14ماده  1حق كه يكي از حقوق بنيادين بشر است، در بسياري از اسناد بين المللي در سطح جهاني و منطقه اي، خصوصاً بند 

 19اعالميه جهاني حقوق بشر و بند ب ماده  10كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و نيز ماده  6ماده  1ياسي و بند بين المللي حقوق مدني و س
  اعالميه اسالمي حقوق بشر پيش بيني گرديده است.

) نيز پاره اي 39و  38, 37, 36, 35, 34, 32در قوانين اساسي و عادي كشورهاي مختلف از جمله ايران (به موجب اصول   
صول و قواعد حاكم بر دادرسي عادالنه در نظام حقوق حقوق بين الملل و به طور كلي جوامع مردم ساالر دارد, در هيچيك از اسناد بين از ا

كتوانسيون اروپايي حقوق بشر و همچنين  6المللي و قوانين داخلي كشورها, تعريف مشخص و روشني از آن به عمل نيامده است و در ماده 
يون بين المللي حقوق مدني و سياسي صرفاً به بيان پاره اي از اصول و ضوابطي كه رعايت آنها جزء الينفك دادرسي عادالنه كنوانس 14ماده 

است, پرداخته شده است.؛ بنابراين در اين قسمت نخست دادرسي عادالنه را تعريف نموده و سپس از ضوابط و معيارهاي حاكم بر دادرسي 
ه و آنگاه مقررات دادرسي كيفري ايران را از نظر مطابقت با استانداردهاي جهاني دادرسي عادالنه مورد بررسي عادالنه سخن به ميان آورد

  قرار مي دهيم.
  

  تعريف دادرسي عادالنه .1
چنانچه گفته شد؛ نه در قوانين و مقررات بين المللي و منطقه اي حقوق بشر و نه در قوانين اساسي و داخلي كشورها،   

واژه دادرسي مركب از دو كلمه «نه به روشني تعريف نگرديده و صرفاً به بيان مهمترين معيارهاي آن پرداخته شده است. دادرسي عادال
است كه نخستين آن به معناي عدل انصاف و دومي به معني رسيدن و رسيدگي كردن است. پس دادرسي يعني به داد » رسي«و » داد«

دادرسي به  2»كند.كردن است. بنابراين واژه دادرسي خود رسيدگي به عدل و داد را افاده ميكسي رسيدن يا به دادخواهي كسي رسيدگي 
به رسيدگي براي دادستاندن و داد دادن داللت دارد. عادالنه به معناي رفتار برابر و مطابق با قواعد و حقوق با هر شخص يا طرف است و نيز 

شود. در ادبيات مانند آنجا كه وصف معامله، سهم، دستمزد، قيمت و مانند آنها واقع مي معناي معقول و عادالنه يا متناسب با شرايط است
طرفي و درستي، آزادي از تعصب و جانبداري و نفع شخصي، عادالنه، منصفانه، غير جانبدارانه و قضايي اين واژه به معناي داشتن وصف بي

از نظر دكترين حقوقي و  3»ارت دادرسي عادالنه نيز بر همين معاني داللت داردشود. اين صفت در عببرابري ميان منازعه به كار برده مي
كنوانسيون بين المللي  28رويه قضايي مفهوم دادرسي منصفانه چندان روشن نيست. كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، كه بر اساس ماده 

دار است و همچنين ديوان اروپايي حقوق بشر در آراي حقوق مدني و سياسي تشكيل شده و از صالحيت تفسير مواد كنوانسيون برخور
 متعدد خود دادرسي منصفانه را به مصداق تعريف كرده اند و نه مفهوم، براي مثال علني و ترافعي بودن محاكمه, برابري سالح ها يا موازنه

 6كنوانسيون بين المللي و ماده  14ده قوا, استقالل و بي طرفي دادگاه و به طور كلي رعايت حقوق و آزادي هاي شناخته شده در ما
ف كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر را از عناصر ذاتي و غيرقابل انتزاع محاكمه منصفانه تلقي كرده اند؛ بنابراين الزم است به تعري

دادرسي عادالنه, يك «يف شده است: دادرسي عادالنه بپردازيم. در حقوق اياالت متحده آمريكا, دادرسي منصفانه و عادالنه به شرح زير تعر
دادرسي عادي و معمولي است كه در يك فضاي آرام و در برابر يك قاضي و نيز هيأت منصفه بي طرف كه تنها هدف و نفع آنان اجراي 

يأت منصفه صحيح و درست قانون است, برگزار گردد؛ اساس و پايه دادرسي عادالنه اين است كه هيچ نفوذ و عامل خارجي روي قاضي و ه
در تعريف  4».اثر نگذارد و هيچ دليلي مورد بررسي و ارزيابي قرار نگيرد, مگر داليلي كه ارائه شده و در جريان دادرسي پذيرفته شده است

بايد نه فقط در دادگاه هيأت منصفه عادل و بي طرف, درستكار و دانشمند بايد حضور داشته باشد بلكه «ديگري نيز در اين زمينه آمده كه: 
فضاي آرامي در آن برقرار باشد كه در آن گواهان بتوانند گواهي خود را بدون ترس و نگراني از تهديد بيان دارند؛ وكالي دادگستري نيز 

                                                            
، شماره 13ه . صابر، محمود؛ معيارها و تضمين دادرسي عادالنه در مرحله تحقيقات مقدماتي، مجله مدرس علوم انساني، پژوهشهاي حقوق تطبيقي، دور1
 .145، ص 1388، زمستان 4
  . 45، ص1388ش، تهران، المللي، شهر دان. فضائلي، مصطفي؛ دادرسي عادالنه، محاكمات كيفري بين2
 50،49. همان، ص 3

 .211و  210، صص1374سيد محمود كاشاني، استانداردهاي جهاني دادگستري، چاپ اول، نهران، انتشارات رشد،  -4
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 وربتوانند حق متهم را آزادانه و به صورت كامل, تشريح كنند و در اين دادگاه حقيقت و واقعيت بتواند بدون ترس از خشونت مورد استقبال با

  5».قرار گيرد
گرچه در اين تعريف ها به پاره اي از اركان و عناصر اساسي دادرسي عادالنه از جمله، استقالل و بي طرفي قاضي و هيأت   

منصفه و تخصص قاضي و رعايت حقوق دفاعي متهم و حاكميت فضاي آرام بر دادرسي اشاره شده است, ليكن رعايت اين اصول براي تحقق 
ه تنهايي كافي نيست. دادرسي عادالنه مستلزم رعايت قواعد و اصول ديگري چون اصل تساوي افراد در مقابل دادگاه ها, دادرسي عادالنه ب

اصل علني بودن رسيدگيو حاكميت سيستم تعدد قاضي و تفكيك مرحله رسيدگي از مرحله تحقيقات مقدماتي و غيره است كه بدون رعايت 
كن نيست. از طذرف ديگر, ركن ديگر دادرسي عادالنه مربوط به قوانين كيفري ماهوي عادالنه است كه آنها امكان تحقق دادرسي عادالنه مم

مستلزم حاكميت اصل قانوني بودن جرم و مجازات, ممنوعيت وضع و اعمال مجازات هاي ظالمانه, غير انساني و تحقيركننده, خودسرانه و 
زماني مي توان محاكمه را منصفانه تلقي كرد كه اصول و قواعد يك نظام «مده است: نامتناسب و غيره است. در تعريف ديگري نيز چنين آ

دادرسي مترقي بر جريان رسيدگي حاكم باشد و متهم در شرايطي كامالً آزاد و در حالي كه از تمامي تضمين هاي دفاع برخوردار است, مورد 
, مفهوم و ماهيت دادرسي عادالنه و منصفانه را به روشني بيان نمي كند؛ اين تعريف هم, آنگونه كه بايد و شايد». محاكمه قرار مي گيرد

چون اوًال, مفهوم اصول و قواعد كلي حاكم بر نظام دادرسي مترقي چندان روشن نيست؛ اگر منظور از اين اصول و قواعد همان اصول و 
كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مقرر گرديده است, كه  6ه كنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي و ماد 14قواعدي باشد كه در ماده 

ظاهراً هم اين است, در اين صورت بايد گفت كه تدابير و تضمين هاي مقرر در اين مواد, كافي براي تضمين يك دادرسي عادالنه و منصفانه 
ي ماهوي عادالنه را در بر نمي گيرند. از سوي ديگر, نيستند؛ زيرا همه اين تدابير ناظر به قواعد شكلي دادرسي عادالنه هستند و قوانين كيفر

اشاره  6»بزه ديده«در اين تعريف بيشتر بر رعايت حقوق يكي از طرفين دعوا يعني متهم تأكيد شده است و به حقوق طرف ديگر دعوا يعني 
در فرايند كيفري, دادرسي عادالنه محقق  اي نشده است. ركن ديگر عدالت كيفري, بزه ديده مي باشد و بدون توجه به جايگاه و موقعيت او

  نخواهد شد. 
دادرسي عادالنه و منصفانه «با عنايت به آنچه گفته شد, مي توان دادرسي كيفري عادالنه را به شرح زير تعريف نمود:   

انون تشكيل گرديده و در عبارت است از اينكه, دعواي مطروحه ميان طرفين دعوا در يك دادگاه صالح و مستقل و بي طرف, كه مطابق با ق
يك فضاي آرام و شرايطي برابر توسط قضات متخصص و دانا به صورت علني و با رعايت كليه تضمين هاي شكلي و ماهوي مربوط به حقوق 

انداردهاي به بيان ديگر, دادرسي كيفري زماني منصفانه خواهد بود كه با رعايت كليه معيارها و است». اصحاب دعوا مورد رسيدگي قرار گيرد
  7جهاني دادگستري انجام شود.

  
  ضوابط و معيارهاي دادرسي عادالنه .2

با توجه به تعريف ارائه شده و معيارهايي كه در نظام حقوق بشر پيش بيني شده است، وجود دادگاه هاي صالح و مستقل و بي 
دون تأخير موجه، رسيدگي توسط قضات صالح و طرف، تساوي افراد در برابر قانون و دادگاه، علني بودن دادرسي، محاكمه سريع و ب

متخصص، لزوم رعايت تضمين هاي شكلي و ماهوي مربوط به حقوق طرفين دعوا از مهمترين معيارها و ضوابط حاكم بر دادرسي عادالنه 
  است كه به اختصار مورد بررسي قرار مي گيرد.

  
  . برائت1- 2

باشد. طبق اين اصل، هرگاه ارتكاب جرم در فرد يا افراد دم تحقيق جرم ميبرائت اصلي عملي است كه مضمون آن بنا نهادن بر ع
گناهي متهم اصل اساسي محاكمه عادالنه است. اصل برائت يا فرض بي« 8».متهم، مشكوك يا مورد ترديد باشد، اصل مقتضي عدم آن است

در دادرسي كيفري و گاه در بندي جداگانه آورده شده است،  المللي حقوق بشر گاه در كنار حقوق ديگر متهماين اصل كه در اسناد مهم بين
ميالدي در اعالميه حقوق بشر  1789اصل برائت به طور رسمي نخستين بار در سال  9»يكي از سنگ بناهاي دادرسي كيفري جديد است

از جمله اسناد معتبري كه به » آينده شمار ميگناه بافراد تا زمان محكوميت، بي«دارد: اين اعالميه بيان مي 9فرانسه مطرح شد، كه در ماده 

                                                            
  همان. -5
  .122ص ،1382، تابستان38شماره, مجله راهبرد», دادرسي كيفري و حقوق بشر«جليل اميدي,  -6
  .221ص  1387نشر ميزان، تهران،  ،مت انساني در حقوق كيفريكرااسماعيل رحيمي تژاد،  -7
 .57، ص 1391حقوقي)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي، قم؛  -. فخار طوسي، جواد، حقوق متهمان (فقهي8
  .293كيفري بين المللي، همان، ص  ت. فضائلي، مصطفي؛ دادرسي عادالنه، محاكما9
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 2اعالميه آمريكايي حقوق و تكاليف انسان، بند  26كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، ماده  6ماده  2توان بند اند مياعالم اين اصل پرداخته
 2در بند » ب«از رديف » i«قوق بشر، شق منشور عربي ح 7منشور آفريقايي، ماده   7ماده  1كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر، بند  8ماده 
قانون  37همچنين در اصل «اند. كنوانسيون حقوق كودك همگي با عباراتي كم و بيش مشابه به بيان اين اصل اختصاص يافته 40ماده 

جرم او در دادگاه  شود؛ مگر اينكهاصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي«اساسي جمهوري اسالمي ايران آمده است 
دادگاهها را موظف كرده كه احكام خود را متعدل و مستند به موارد حكمي و اصولي  1ق.  16بر همين مبناء اصل » صالح ثابت گردد

باشد تا زماني كه دادرسي صحيح و عادالنه صورت گيرد و باشد كه اصل بر مصونيت افراد مياصل برائت بيان كننده اين مطلب مي 10»كنند
هاي ها و خيره سريجرم فرد توسط يك مرجع صالح قضايي ثابت گردد. در واقع بايد اذعان كرد كه اصل برائت سدي در برابر خودكامگي

هاي خورد، صدها سال پيش در آمرزهاولين اسناد رسمي حاكي از اعتقاد بر برائت متهم، در آيين اسالم به چشم مي« باشد.قدرت عمومي مي
الزم به  11»خوردالب آيات قرآن و نيز تعاليم پيشوايان منعكس شده است، مستندات و مدارك توجه به اين اصل به چشم ميديني كه در ق

ان ذكر است با توجه به مطالعات تاريخي دين مبين اسالم براي اوّلين بار به بيان همين مسئله پرداخته است كه در ذيل نمونه از آيات را بي
  داريم:مي

ها معصيت است: (حجرات ان از پندار و گمان بر در حق يكديگر اجتناب كنيد، كه برخي از ظن و گماناي اهل ايم .1
 )12و49

 )157و 4كنند. (نساء آنان اطمينان ندارند و جزء از گمان پيروي نمي .2

 )36و 10كند. (يونس نياز از حق نميهمانا گمان و حدس كسي را بي .3

 )116و6پايه چيزي در دست ندارد (انعام حدس بيروند و جز اينان جز از پي گمان نمي .4

 ) 116و6گويد. (انعام اساس سخن نميكنيد و جز بر پاية حدس بيشما جز از گمان و خياالت باطل پيروي نمي .5

هرگز آن چه را كه بدان علم و اطمينان نداري، دنبال نكن؛ تا چشم و گوش و دل در پيشگاه خدا مسئولند. (اسراء  .6
ظن ورزيده و براساس اين گمان، مقصود از پرهيز ظّن، ترتيب اثر دادن به آن است؛ مانند اينكه به شخصي سوء«) 36و17

و از ابن عباس (رمز)   12»چيزي را به او نسبت دهيم و يا در غيابش او را به بدي ياد كنيم و يا ساير آثار ترتيب سازيم
دانيد به كسي نسبت ندهيد و به صرف ست، هر چيزي را كه نميسوره اسراء) آن ا 36مقصود آيه (آيه «منقول است: 

  13». اتهام او را به ارتكاب، محكوم نسازيد
  باشد:در حقوق اسالمي، اصل برائت داراي دو تأثير مهم مي

  الف) نشاندن متهم به جاي منكر.
  .14باشدگناهي خويش مينياز ساختن متهم از اثبات بيب) بي

باشد كه امروزه با توجه به گسترش حقوق بشر و پذيرش اين اصل در قوانين اكثريت قريب به اتفاق نكته قابل توجه اين مي«
اي ارائه كند گردد. اما رعايت اصل فوق اقتضاء دارد كه مقام تعقيب، ادله را به گونهالمللي مطرح ميكشورها در واقع به عنوان يك هنجار بين

  15».گردد اثبات» بدون شك و شبه معقول«كه دعوا 
  

  :  وجود دادگاه هاي صالح، مستقل و بي طرف2- 2
ترين حقوق، آدميان بدل شده است، اين حق،  به طرف، امروزه به يكي از اساسحق محاكمه شدن توسط يك دادگاه مستقل و بي

ترديد يكي از بي«اي كه به گونهالمللي حقوق بشر آمده است و در بسياري از قوانين اساسي ملي درج گرديده است، روشني در مقررات بين

                                                            
  .59فخار طوسي، جواد، همان، ص .10
 فخار طوسي، جواد، همان..11

 .61همان، ص .12
 .110، ص 15ج بيروت، انتشارات دارالعلم، بي تا، محمد بن جرير طبري، جامع البيان، .13
 .77.فخار طوسي، جواد، همان، ص 14
 .167، 166صابر، محمود؛ معيارهاي تضمين دادرسي عادالنه در مرله تحقيقات مقدماتي، همان، ص .15
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نه تنها دادگاه بايد از فشار ساير قواي حكومتي در « 16».يك اصل اساسي حكومت قانون است«و »دهداصول كلي حقوق را تشكيل مي
  17»طرفي تمام به ان رسيدگي كند.رسيدگي به پرونده بركنار بماند؛ بلكه قاضي نيز بايد با بي

م براي عادالنه بودن دادرسي آن است كه دادگاه رسيدگي كننده صالح, مستقل و بي طرف باشد. يكي از معيارهاي اساسي الز
دادرسي زماني منصفانه خواهد بود كه اوالً, دادگاه رسيدگي كننده مطابق با قانون تشكيل گرديده وصالحيت ذاتي براي رسيدگي به دعوا را 

بناي قانوني نداشته و يا در تشكيل آنها مقررات قانوني رعايت نشده باشد, با اصول و داشته باشد؛ بنابراين رسيدگي در دادگاه هايي كه م
معيارهاي حاكم بر دادرسي عادالنه مغاير است؛ براي مثال درنظام قضايي ايران, مي توان به رسيدگي در دادگاه هاي مستقر در حوزه قضايي 

آئين  299ا نيست و صرفاً بر اساس ابالغ رئيس قوه قضاييه و مطابق با ماده  بخشها نسبت به آن دسته از دعاوي كه در صالحيت ذاتي آنه
در صورت ضرورت به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه بخش، دادگاه عمومي بخش تشكيل مي «, اشاره نمود: 1392دادرسي كيفري 

نيًا, دادرسي به وسيله ي قاضي بي طرف انجام شود؛ ؛ ثا»شود. اين دادگاه به تمامي جرايم در صالحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي مي كند
منظور از بي طرفي قاضي آن است كه قاضي رسيدگي كننده به پرونده يك قاضي طبيعي بوده و از هر نوع پيش داوري يا گرايش نسبت به 

وا (شاكي و متشاكي) حاليت طرفين به هر حال قاضي رسيدگي كننده نبايد در برابر هيچ يك از طرفين دع 18يكي از طرفين دعوا پرهيز كند.
داشته باشد. او موظف است به عنوان داور حكم و كسي كه مسئول ختم پرونده و فصل دعواست، بر كرسي قضاوت بنشيند، به همين دليل، 

اساس مالكات او بايد به هر دو طرف اجازه دهد سخنان خود را آزادانه مطرح كنند. او موظف است سخنان ايشان را بشنود و آن گاه بر
قضاوت نماييد. معناي ديگر بي طرفي آن است كه رسيدگي به دعوا در يك دادگاه عادي صورت گيرد؛ بنابراين دادگاه هاي استثنايي (فوق 
 العاده يا ويژه) ذاتًا غير عادالنه بوده و برخالف اصول دموكراسي هستند؛ در اينگونه دادگاه ها معيارهاي عيني و شخصي بي طرفي محقق

    19نيست.
در بررسي بي طرفي قاضي از ديدگاه ذهني توجه به نداي دروني وجدان قاضي نيز حائز اهميت است. در اين مورد بايد ديد   

ي كه آيا قاضي انديشه نادرستي در سر دارد؟ آيا تصميم مغرضانه اي خواهد گرفت؟ آيا احتمال دارد كه منافع يكي از طرفين دعوا را بر ديگر
براي مثال چنانچه قاضي دادگاه نسبت به يكي ازطرفين دعوا بنا به داليلي از قبيل مالحظات نژادپرستانه، يا مليت گرايانه و  ترجيح دهد؛

غيره تمايل نشان داده و نسبت به طرف ديگر از خود احساسات تنفرآميز بروز دهد، بايد گفت كه برخالف معيار ذهني بي طرفي، رفتار 
اضي رسيدگي كننده بايدكامالً مستقل باشد. استقالل قاضي به اين معناست كه قاضي دادگاه در انجام وظايف قضايي ثالثاً، ق 20نموده است؛

يا طرفين دعوا يا هر مقام قضايي يا اداري ديگر مصون بوده و به صورت » قوه مجريه«خود، از هرگونه مداخلع و اعمال نفوذ و فشار از طرف 
در متون فقهي ما به تبعيت «ابستگي مادي و معنوي و صرفاً با در نظر گرفتن وجدان و قانون اتخاذ تصميم نمايد. كامالً آزاد و بدون هرگونه و

  طرفي قاضي در سه حوزه مورد بحث است:از روايات، موضوع بي
 طرفي كامل و برقراري عدالت به صدور حكم بپردازد.كه قاضي موظف است با بي طرفي در صدور حكم:بي .1

طرفي در شوند كه گروهي معتقد به وجوب بيبندي ميدر اين زمينه نيز فقها به دو دسته تقسيم در رفتار: طرفيبي .2
طرفي در رفتار توان به صاحب رياضي اشاره كرد اما گروه دوم معتقد به استسحاب بيرفتار ظاهري كه از جمله آنها مي

 ق اربيلي اشاره كرد. توان به محقظاهري هستند كه از طرفداران اين ديدگاه مي

 21»طرفي و مساوات از اين نظر واجب نيست.اند مراعات بيعموم فقها متذكر شده طرفي در تمايالت قلبي:بي .3

تأمين استقالل قضايي مستلزم رعايت پاره اي از اصول و مقررات است؛ اين اصول در هفتمين كنگره سازمان ملل متحد   
  به شرح زير مورد تأكيد قرار گرفته است:  1985رفتار با مجرمان در سال پيرامون پيشگيري از جرم و جنايت و 

الف) حمايت از استقالل قوه قضائيه در قوانين اساسي و عادي؛ ب) حمايت از اعضاي قوه قضائيه در برابر اعمال نفوذهاي نابجا و 
  تهديد و تطميع؛

                                                            
 .  179رسي عادالنه، محاكمات بين المللي، همان، ص . فضائلي مصطفي، داد16

، 1385پاييز ،43شماره خانواده، حقوق و فقه فراملي، اسناد و ايران حقوقي نظام براساس متهم حقوق بر مروري كليماني، عباسيعاطفه  و هدي غفاري .17
 .29ص

 
 .203محمود كاشاني، پيشين، ص  -18
 همان. -19

  .334ص, 1383انتشارات سمت,تهران،، چاپ اول, مجموعه مقاالت در تجليل از دكتر محمد آشوريمحمد ابراهيم شمس ناتري،  -20
  364-373حقوقي)، همان، ص  –فخار طوسي، جواد، حقوق متهمان (فقهي .21
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  بق قانون؛ ج) قدرت انحصاري قوه قضائيه در تعيين قلمرو قضائي خود بر ط 
  د) ماهيت الزم االجرا بودن تصميمات دادگاه ها؛ 

  22ه) تضمين امنيت شغلي و قضائي قضات در دوران تصدي.
 42قانون اساسي و ماده  167، و 156، 57در نظام قضايي ايران با وجود مقررات مختلف در قوانين اساسي و عادي از جمله اصول 

استقالل قوه قضائيه و تأمين امنيت شغلي و قضايي قضات است، پاره اي از قوانين و مقررات ديگر قانون تشكيالت دادگستري، كه مربوط به 
مجلس شوراي اسالمي، استقالل قضايي قضات را به خطر انداخته است. برابر اين  1376از جمله قانون رسيدگي به صالحيت قضات مصوب 

ازين قانوني و رسمي از ناحيه مقامات مصرح در اين قانون مورد ترديد است از قانون، رسيدگي به صالحيت قضاتي كه صالحيت آنان طبق مو
نفر از مسئوالن قوه قضائيه  7طريق محكمه عالي انتظامي قضات كه متشكل از سه نفر قاضي خواهد بود، صورت مي گيرد؛ در اين قانون به 

ع را به كميسيون كارشتاسي ارجاع دهند بعد از گزارش كميسيون، اجازه داده شده است تا در صورت ترديد در صالحيت قضات بتوانند موضو
قانون رسيدگي  5و برابر ماده 23محكمه عالي انتظامي قضات رسيدگي نموده و به انفصال دائم از مشاغل دولتي يا قضائي، محكوم مي كند 

  به صالحيت قضات احكام صادره هم قطعي است. 
  
  ادگاه: تساوي افراد در برابر قانون و د3- 2

كنوانسيون بين المللي  حقوق  14ماده  1يكي ديگر از تضمين هاي اساسي الزم براي منصفانه بودن دادرسي كه در بند   
اعالميه جهاني حقوق بشر مورد تصريح قرار گرفته، عبارت است از: تساوي افراد در مقابل فانون و دادگاه. اصل  10مدني و سياسي و ماده 

مقابل دادگاه ها متضمن چند نكته مهم و اساسي است: نخست اينكه، دادگاه ها با طرفين دعوا رفتاري مساوي و برابر داشته برابري افراد در 
باشند؛ بنابراين خصوصيات و ويژگي هاي ذاتي و يا اعتباري افراد از قبيل رنگ، نژاد، زبان، مليت، مذهب، جنسيت و افكار و عقايد نبايد 

يان آنان شود؛ دوم اينكه، دادگاه بايد سعي كند ميان اصحاب دعوا توازن و تعادل برقرار كند؛ به عبارت ديگر اصل موجب تمايز و تبعيض م
را مورد توجه قرار دهد؛ بنابراين چنانچه دادرسي در شرايطي انجام شود كه يكي از اصحاب دعوا » موازنه قوا«يا » برابري امكانات طرفين«

امساعدي قرار گيرد، در اين صورت بايد در مورد منصفانه بودن دادرسي ترديد نمود؛ براي مثال حضور نماينده نسبت به ديگري در موقعيت ن
دادسرا و عدم دعوت از متهم يا وكيل او در مرحله تجديدنظر، جايي كه رسيدگي ماهوي صورت گرفته و حكم صادر شده، نقض آشكار اصل 

ه بودن محاكمه است.  سوم اينكه، تشكيالت دادگاه ها، آئين رسيدگي به اتهامات افراد و برابري اصحاب دعوا و ناديده گرفتن منصفان
تسهيالت و امتيازات اعطايي به آنان جز در موارد رسيدگي به جرايم خاص مثل جرايم نظامي و جرايم اطفال بايد نسبت به همه شهروندان 

يدگي به اتهامات وارده بر قشر يا طبقه خاصي از افراد، آن هم با وجود عمومي يكسان باشد؛ بنابراين تشكيل دادگاه هاي اختصاصي براي رس
ست، بودن جرايم آنان، مغاير با اصل برابري افراد در مقابل دادگاه است؛ به عبارت ديگر همانگونه كه تساوي افراد در برابر دادگاه ضروري ا

  24ي است.تساوي دادگاه در برابر شهروندان نيز علي االصول امري ضرور
  
  :  علني بودن دادرسي4- 2

علني بودن دادرسي كيفري يكي از «علني بودن دادرسي به معناي گشودن دادگاه و فرآيند قضائي به روي مردم است.   
كند. به موجب اين خصوصيت، ها بايد به طور علني به اتهام وارد به متهم رسيدگي ميخصوصيات مهم آن است. براساس اين قاعده دادگاه

توانند ضمن حضور در محاكمات و تهيه گزارش و خبر هاي گروهي ميحضور و نظارت افراد در جريان برگزاري محاكمه آزاد است. رسانه
براي روشن شدن افكار عمومي مبادرت ورزند. علني بودن محاكمات، نوعي نظارت مردمي براي محافظه كيفيت تحقيق اجراي عدالت، احقاق 

رسيدگي علني به عنوان يك  25»رعايت حقوق دفاعي متهم و نيز تامين منافع جامعه در تعقيب بزهكاران استحقوق مقضرر از جرم، 
تضمين اساسي براي عادالنه بودن و استقالل روند قضايي است و ابزاري حمايتي براي اعتماد عمومي و نظام قضايي است. علني بودن 

ودن دادرسي و استقالل و بي طرفي قاضي را تضمين مي كند و به دليل اينكه اجراي دادرسي از اين جهت حائز اهميت است كه منصفانه ب
عدالت كيفري را از نظر عموم مردم عيني تر و ملموس تر مي كند، باعث ميشود كه اعتمادمردم نسبت به سيستم عدالت كيفري حفظ شود؛ 

                                                            
 .32، ص 1377، چاپ اول، تهران، انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسالمي، چهره نظام دادگستري ما در آئينه غيرسعيد رجايي خراساني، -22
 به بعد. 299، ص 1379، ج چهارم، چاپ اول، قم، انتشارات اشراق، آئين دادرسي كيفريمحمود آخوندي،  -23

 .121و120جليل اميدي، همان، صص  -24
، ص 1373س تهران، نامه دوره دكتري، دانشگاه تربيت مدر.موذن زادگان، حسنعلي؛ حق دفاع متهم در آيين دادرسي كيفري و مطالعه تطبيقي آن، پايلن25

279. 
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ارتي مستقيم  و مردمي بر جريان دادرسي بوده و زمينه را براي عالوه بر اين، علني بودن دادرسي در حقيقت يك نوع مكانيسم قضايي نظ
هاي مدني و هم محاكمات كيفري بايد رعايت شود، علني بودن دادرسي هم در دادرسي«تحقق سياست جنايي مشاركتي فراهم مي كند. 

اي كه امكان دسترسي عموم يك عنصر هليكن بدهي است در محاكمات كيفري از اهميت و ضرورتي به مراتب بيشتر برخوردار است، به گون
تواند بسته و سري باشد. اصل علني بودن دادرسي متكلف دو مصلحت است، يكي حمايت از متهم در افكارناپذيري بوده و اصوالً محاكمه نمي

ر گرفته است، از جمله در اسناد معتبر حقوق بشري نيز اين مسئله مد نظر قرا26»برابر محاكمات سري، و ديگري جلب اعتماد عمومي است.
كنوانسيون اروپايي  6ماده  1ميثاق حقوق مدني سياسي، بند  14ماده  1اعالميه جهاني حقوق بشر، بند  10توان به ماده اين اسناد مي

  كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر اشاره نمود. 8ماده  5حقوق بند 
به طور كلي علني بودن «بودن دادرسي مي گويد:  كميته حقوق بشر سازمان ملل در توضيح كلي خود پيرامون علني  

كنوانسيون بين المللي حقوق  14ماده  1محاكمه، يك تضمين مهم براي حفظ حقوق متهم و جامعه است و با اين حال، همچنان كه در بند 
مام يا قسمتي از دادرسي را سري مدني و سياسي آمده، دادگاه ها مي توانند به منظور حفظ نظم عمومي و امنيت ملي و مالحظات اخالقي، ت

 اعالم كنند... غير از اين موارد استثنايي، دادرسي بايد علني بوده و عموم مردم از جمله اعضاي مطبوعات بايد بتوانند در جلسات دادرسي
يون، حتي در موارد سري بايد توجه داشت كه از نظر اين كميس». شركت نمايند؛ شركت در دادگاه نبايد به گروه خاصي از مردم محدود شود

بودن محاكمه نيز؛ صدور حكم نهايي دادگاه بايد علني باشد؛ مگر اينكه مصالح مربوط به صغار مقتضي خالف آن باشد و يا محاكمه مربوط 
   27به اختالفات زناشويي يا سرپرستي اطفال باشد.

ها صحه گذاشته شده است. ي بودن رسيدگيتوان گفت: كه در رويه اسالمي نيز همواره بر علندر همين راستا نيز مي  
دادند. همچنان كه مولفان نظام دادرسي استنباط حضرت علي (ع) جلسات دادرسي و محاكمه افراد را در مسجد جامع كوفه ترتيب مي«

همين جهت اند، فلسفه جلسات دادرسي در مسجد رعايت اصل علني بودن و تسهيل حضور مردم در جلسه دادرسي بوده است. به كرده
  28»اندفقهاي اماميه به منظور اعمال كامل اصل مزبور، اتخاذ حاجب را هنگام جلسه دادرسي مكروه دانسته

اصل علني بودن محاكمه در نظام حقوقي ايران، عالوه بر قانون اساسي در قوانين عادي نيز پيش بيني شده است. به موجب      
انجام مي شود و حضور افراد بالمانع است؛ مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي محاكمات علني «قانون اساسي ايران  165اصل 

محاكمات دادگاه علني است، مگر در «در اين خصوص بيان مي دارد: 1392آئين دادرسي كيفري  352ماده ». عفت يا نظم عمومي باشد...
ا درخواست كنند. همچنين دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان، قرار غير جرايم قابل گذشت كه طرفين يا شاكي، غير علني بودن محاكمه ر

علني بودن، مخل _امور خانوادگي و جرايمي كه مافي عفت يا اخالق حسنه باشد. ب _علني بودن محاكم را در موارد زير صادر مي كند: الف
  ».امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا ملي باشد

قانون اساسي به اينكه رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي بايد  168با وجود اين قبيل مقررات و همچنين تصريح اصل   
علني و با حضور هيأت منصفه و در محاكم دادگستري انجام شود، جرايم عليه امنيت كشور حتي در مواردي كه كامالً ماهيت سياسي دارند؛ 

غير علني و سري و در محاكم فوق العاده و استثنايي يعني دادگاه هاي انقالب صورت مي گيرد. از طرف  مثل كودتا، براندازي، به صورت
، كه در قانون اساسي وقوانين عادي دادرسي ذكر گرديده اند، چندان واضح »امنيت عمومي«، »اخالق حسنه«، »نظم عمومي«ديگر مفاهيم 

تفاوت را دارند و لذا مي توان گفت كه در عمل اضي مي تواند هر نوع محاكمه اي را با و روشن نبوده و تاب و توان تفسيرهاي مختلف و م
اين بهانه كه علني بودن آن مخالف اخالق حسنه و عفت عمومي و يا نظم عمومي است، غير علني اعالم نموده و بدين ترتيب متهم را از يك 

د جرايمي را كه رسيدگي علني به آنها مغاير با نظم عمومي و اخالق حسنه است، نوع دادرسي عادالنه محروم نمايد؛ بنابراين قانونگذار باي
 188دقيقاً در قانون مشخص نمايد. عالوه بر آنچه كه گفته شد، به اين نكته هم بايد اشاره كرد كه در قانون سابق به موجب تبصره ماده 

، مطبوعات از انتشار جريان دادرسي قبل از قطعي شدن 1378وب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري مص
حكم، منع شده بودند كه خود اين امر با اصل علني بودن محاكمه و رسالت مطبوعات كه همانا روشن كردن افكار عمومي از جريان دادرسي 

ل برطرف گرديد و اين اجازه به مطبوعات و تا حدودي اين اشكا 1392آئين دادرسي كيفري  353است، مغايرت داشت. اما به موجب ماده 
رسانه ها داده شد تا از جريان دادرسي گزارش تهيه نموده و بدون اشاره به هويت فردي و موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه 

                                                            
  .314. فضائلي، مصطفي، همان، ص 26
 .226و  226اسماعيل رحيمي نژاد، همان، صص  -27
  .34، ص1379،تيرماه 34مجله مصباح، شماره موذن زادگان،حسنعلي، اصول دادرسي كيفري از ديدگاه امام علي (ع)،  .28
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به مرحله استماع طرفين،  شود، بلكه تنها نسبتشرط علني بودن نسبت به همه مراحل فرآيند قضايي اعمال نمي 29آن را منتشر نمايند. 
   يعني بررسي شفاهي ادله و لوايح آنها ضرورت دارد.

  
  : رسيدگي در يك مدت معقول5- 2

يكي ديگر از مقتضيات دادرسي عادالنه ان است كه رسيدگي به اتهام متهم بايد در يك مدت معقول و بدون تأخير ضروري   
دادرسي و تأخير بدون دليل در محاكمه متهم، دادرسي عادالنه و منصفانه را از هدف انجام شود. اهميت اين امر از آن جهت است كه اطاله 

اصلي آن، كه تضمين حقوق اصحاب دعوا از يك طرف و حقوق جامعه از سوي ديگر است، منحرف مي سازد. تأخير بدون دليل در محاكمه و 
فته خود محروم مي سازد و هم با حقوق دفاعي جامعه مغاير است.؛ مجازات متهم، هم قرباني جرم را از رسيدن به موقع به حقوق از دست ر

عالوه بر اين، امنيت زندگي اجتماعي، شغلي و خانوادگي و حتي رواني متهم را نيز با خطر جدي مواجه مي سازد و در نهايت امر موجب 
ا جايگزين آن مي سازد. به همين دليل است سلب اعتماد مردم نسبت به دستگاه عدالت كيفري عمومي گرديده و عدالت كيفري خصوصي ر

 14ماده  3كه امروزه، محاكمه سريع و بدون تأخير غير ضروري متهم به عنوان يك حق در اسناد بين المللي و قوانين اساسي به ويژه بند 
اياالت متحده آمريكا، پيش بيني  منوانسيون اروپايي حقوق بشر و قانون اساسي 6ماده  1كنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي و بند 

شده است. البته معقول و متعارف بودن مدت محاكمه به اوضاع و احوال موجود در پرونده بستگي دارد. ديوان اروپايي حقوق بشر معيارهايي 
فتار خواهان و اعمال و چون پيچيدگي دعوا به احاظ تعدد اصحاب دعوا، مشگالت ناظر به تحصيل دليل، ابهام در برخي قوانين و مقررات، ر

ود رفتار مقامات قضايي صالح و حتي تأثير عوامل بين المللي را براي ارزيابي مهلت معقول ارائه كرده است؛ بنابراين در مواردي كه رفتار خ
موجبات اطاله دادرسي  خواهان به داليلي مثل تغير مداوم وكيل مدافع، اهمال در ارائه اسناد و مدارك الزم و يا معرفي شهود به دادگاه از

باشد بديهي است كه ادعاي عدم رعايت مدت معقول مسموع نخواهد بود. در مورد اعمال و رفتار مقامات قضايي صالح نيز بايد يادآوري نمود 
عت عادي كه دولت ها مكلفند كه نظام و تشكيالت قضائي خود را به گونه اي طراحي كنند كه بتوانند به دعاوي در مدت معقول و با سر

  30رسيدگي نموده و اتخاذ تصميم نمايد؛ پس تراكم پرونده ها جز به صورت موقتي، دليل موجهي براي اطاله دادرسي نيست.
 597در نظام عدالت كيفري ايران چارچوب مشخص و منسجمي براي رعايت اين تضمين پيشبيني نگرديده است. تنها در ماده 

ماه تا  6مقامات قضائي كه رسيدگي و صدور حكم را بر خالف قانون به تأخير بيندازند، براي بار اول  قانون مجازات اسالمي براي آن دسته از
  يكسال و در صورت تكرار انفصال ابد از شغل قضائي پيشبيني شده است.  

  
  :  رسيدگي توسط قضات صالح و متخصص6- 2

وني است، بلكه اقتضاي آن را دارد كه قضات رسيدگي دادرسي عادالنه نه فقط مستلزم وجود دادگاه هاي صالح از نظر قان  
  كننده نيز از نظر علمي و اخالقي صالحيت الزم و كافي را داشته باشند.

و » عدالت«در فقه اسالمي معيارهاي دقيقي براي انتخاب قضات در نظر گرفته شده است كه از مهمترين آنها مي توان   
از عدالت، تقوا و درستكاري قاضي است و مراد از علم قاضي هم عبارت است از: توانايي اجتهاد و قاضي را نام برد. در اينجا منظور » علم«

منظور از علم قاضي آن است كه قاضي توانايي فتوا و اجتهاد را به صورت مستقل داشته «استنباط قاضي. محقق حلي در اين مورد مي گويد: 
در اين زمينه » المختصر في الفقه«در فقه عامه نيز بر اين امر تأكيد شده است؛ مؤلف كتاب  31».باشد و كافي نيست كه فتاوي علما را بداند

  32».قاضي اين منصب را عهده دار نمي شود مگر آنكه بالغ، عاقل، مسلمان، آزاد، عادل، عالم، فقيه و پرهيزگار باشد«مي گويد: 
ح اصول بنيادي مربوط به استقالل دستگاه دادگستري، خود، ضمن تشري 1985مجمع عمومي سازمان ملل نيز در قطعنامه   

اشخاصي كه براي منصب قضا برگزيده مي «خود در مورد شيوه انتخاب دادرسان و خصوصيات آنان چنين پيشبيني نموده است:  10در ماده 
اشند؛ در برگزيدن دادرسان بايد از شوند بايد اشخاص درستكار، توانا و برخوردار از اموزش هاي مناسب و يا ويژگي هاي در رشته حقوق ب

روش هاي نامناسب پرهيز نمود؛ در انتخاب دادرسان نبايد هيچگونه تبعيضي عليه يك شخص بر پايه نژاد، رنگ پوست، جنسيت، مذهب، 

                                                            
 .227اسماعيل رحيمي نژاد، همان، ص  -29
 .339ران، پيشين، ص محمد آشوري و ديگ -30
، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 4، ترجمه ابوالقاسم احمد يزدي، ج شرايع االسالمابوالقاسم نجم الدين قاسم حلي (محقق حلي)،  -31

 .1624، ص 1372
 .79محمد كاشاني، همان، ص  -32
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ي تبعيض عقيده سياسي و غيره وجود داشته باشد؛ البته مي توان شرط كرد كه قضات داراي تابعيت كشور مربوطه باشند و چنين امر
   33».محسوب نمي شود
با عنايت به آنچه گفته شد، معلوم مي شود كه عدم توجه به صالحيت هاي علمي و اخالقي و توانايي هاي فكري و عملي   

قاضي در مرحله گزينش قضات و رسيدگي هاي كيفري، اساس دادرسي عادالنه را متزلزل مي كند؛ بنابراين بايد ترتيبي اتخاذ گردد تا در 
له گزينش قضات همه اين معيارها مورد توجه قرار گيرد و تا آنجا كه ممكن است سيستم تعدد قاضي در رسيدگي هاي كيفري مرح

جرايم مهمتر كه مستلزم مجازات هاي سنگين هستند به وسيله ي قضاتي مورد رسيدگي قرار «جايگزين سيستم وحدت قاضي گردد و 
  34».باشند گيرند كه تجربه علمي و عملي كافي داشته

  
  دفاعيه تهيه براي كافي زمان و تسهيالت از برخورداري حق: 7- 2

رسد اين است كه تمام متهمين به جرم كيفري، به منظور تضمين آنچه در يك محاكمه عادالنه اساسي و ضروري به نظر مي
اشند و اين حق جنبه مهم و اصل اساس هدفمند بودن حق دفاع بايد حق برخورداري از تسهيالت و زمان كافي براي دفاع را داشته ب

اي صورت بگيرد كه حق طرفين دعوا را در برخورداري از فرصت مساوي جهت است. دفاع و تعقيب بايد به شيوه» تساوي ابزاري و امكانات«
  آماده شدن و ارائه شكايت در طول روند رسيدگي تضمين نمايد.
دفاعيه نسبت به متهم و وكالء در تمام مراحل رسيدگي من جمله در دادگاه  حق برخورداري از تسهيالت و زمان كافي براي تهيه

و مراحل تجديد نظرخواهي الزم الرعايه است. به موجب اين حق متهم بايد براي ارتباط محرمانه با وكيلش مجاز باشد خصوصاً اين حق 
ها و اوضاع و احوال واقعي هر هيه دفاعيه به ماهيت رسيدگيبرند. زماني كافي براي تمربوط به افرادي است كه در بازداشتگاهها بسر مي

هاي زماني و قانوني، همچنين پرونده بستگي دارد و اين عوامل عبارتند از: امكان دسترسي متهم به داليل و مدارك وكيل خود و محدوديت
بند » ب«توازن داشته باشد. در اين خصوص شق حق محاكمه شدن در زمان معقول بايد با حق برخورداري از زمان كافي جهت تهيه دفاعيه 

داده شود تا دفاعيه خود را » متهم«اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي نيز مقرر نموده كه وقت كافي و امكانات الزم به او  67يك ماده 
  35كند ارتباط داشته باشد.تدارك كند و آزادانه و محرمانه با وكيل مدافعي كه خود انتخاب مي

متون ديني ما بحث دفاع متهم به صورت پررنگ و برجسته طرح نشده است و بابي به اين عنوان اختصاص نيافته است: اما با در «
يابيم، در اسالم اثبات دعاوي چه در حوزه مدني، چه كيفري متكي بر بنيه دقت در متونروايي مربوطه، به خوبي خالف اين ادعا را در مي

باشد. در شكايت مربوط به حق الناس. به نظر اكثريت فقها علم قاضي خوانده) مي - خوانده) و سوگند (متهم - (شهادت) اقرار (شخص متهم
دهد علم قاضي كاربرد نداشته و تواند مبنا قرار بگيرد، ولي در مسائل مربوط به حق ا... كه بخش وسيعي از حوزه كيفري را تشكيل ميمي

اگر متهم هنگام «دارد كه: صاحب جواهر نيز در اين مسئله اعالن مي 36»ه، اقرار، و سوگند) خواهد بود.عامل اثبات (بني 3صرفاً اتكابه همان 
-اداي شهادت حاضر نبوده است همه فقها معتقدند كه بايد محتولي شهادت بينه را به اطالع رسانيد و اگر وي در مجلس حضور دارد، نمي

  37»ود.توان بدون اطالع وي از محتواي بينه قضاوت نم
  

  :  لزوم رعايت تضمين هاي شكلي مربوط به حقوق اصحاب دعوا2-8 
  : لزوم رعايت تضمين هاي شكلي مربوط به حقوق متهم و بزهكار8-1- 2

، مي توان گفت كه مهمترين اين تضمين ها عبارت 1392با در نظر گرفتن مجموعه مقررات آئين دادرسي كيفري مصوب   
است از: تفهيم اتهام به متهم، داشتن وقت و تسهيالت كافي براي تهيه دفاع و ارتباط با وكيل منتخب، محاكمه بدون تأخير موجه، حضور در 

خصي يا توسط وكيل، مواجهه با شهود مخالف و تسهيل اداي شهادت شهود موافق، برخورداري از كمك محاكمه و دفاع از خود به صورت ش
رايگان مترجم، ممنوعيت اجبار متهم به اقرار به مجرميت يا شهادت عليه خود، تشكيل دادگاه هاي اختصاصي براي رسيدگي به جرايم 

گساالن، حق درخواست تجديدنظر از آراي صادره، جبران خسارت از متهمان بي ارتكابي اطفال بزهكار و جدايي آئين دادرسي آنان از بزر
گناه، ممنوعيت محاكمه و مجازات مضاعف، حاكميت اصل قانوني بودن جرم و مجازات، ممنوعيت عطف قوانين جزايي به گذشته، ممنوعيت 

                                                            
 .83همان، ص  -33
 .315ص  ، همان،4محمود آخوندي، آيين دادرسي كيفري، جلد  -34
 .91-94، صفحات 1386. دادرسي عادالنه، ترجمه: فريده طه و ليال اشرافي؛ چه اوّل، ميزان، تهران، 35
  .344،343فخار طوسي، محمد جواد، همان، صفحات .36
  .222، ص 40. محمد حسن نجفي، جواهر الكالم فرشرح و الشرائع االسالم، جلد 37
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تناسب، ممنوعيت تحصيل دليل از طريق شكنجه و طرق وضع و اعمال مجازات هاي خودسرانه، ظالمانه و غير انساني، تحقيركننده و نام
نامتعارف و غيرقانوني، ممنوعيت دستگيري و توقيف خودسرانه افراد، لزوم حفظ آزادي و امنيت شخصي، تشكيل پرونده شخصيت، طبقه 

تن ارتباط با خانواده، حمايت پزشكي بندي زندانيان، لزوم برخورد انساني با زندانيان بازداشتي و محكوم و حفظ كرامت انساني آنها، حق داش
  38و غيره.

  
  :  لزوم توجه به تضمين هاي شكلي مربوط به حقوق بزه ديده و نقش وي در تكوين جرم8-2- 2

نه فقط مستلزم رعايت حقوق متهم و بزهكار در فرآيند رسيدگي » رفتار منصفانه و دسترسي به عدالت«دادرسي عادالنه و   
ي نمايد كه تضمين هاي شكلي و ماهوي مربوط به حقوق بزه ديدگان نيز در مراحل مختلف دادرسي كيفري كيفري است، بلكه ايجاب م

  مورد توجه قرار گرفته و موقعيت و سهم آنان در فرآيند تكوين جرم بررسي گردد. 
، يافته هاي دانش دادرسي عادالنه زماني عادالنه خواهد بود كه عالوه بر توجه به شخصيت بزهكار و رعايت از حقوق وي  

نيز در سطوح مختلف سياست جنايي (تقنيني، قضايي و اجرايي) مورد توجه » بزه ديده شناسي حمايتي«و » بزه ديده شناسي علمي«
  قانونگذار، قضات دادگاه ها و دادسراها و مجريان عدالت كيفري قرار گيرد.

ديده شناسي است، شاخه جديدي از از دانش جرم بزه ديده شناسي علمي، كه در حقيقت نخستين رويكرد دانش بزه   
شناسي است كه به بررسي قرباني مستقيم جرم و خصوصيات زيست شناختي، روان شناختي و جامعه شناختي وي پرداخته و روابط او با 

  بزهكار و همچنين ميزان سهم وي در تكوين جرم را مورد مطالعه قرار مي دهد.
اني چون بنيامين مندلسون، فون هنتينگ، كه از بنيانگذاران اين دانش نوين محسوب مي در چارچوب اين رويكرد دانشمند  

شوند، به طبقه بندي بزه ديدگان از جهات مختلف پرداخته اند كه از جمله مي توان به طبقه بندي بزه ديدگان بر اساس معيار نتقصير يا 
در اين طبقه بندي به چشم مي خورند كه به گونه هاي مختلف، موجبات  آنان اشاره نمود؛ دسته هاي متعددي از بزه ديدگان» مسئوايت

بزه ديده «و » بزه ديده محرك«تحريك يا برانگيختگي بزهكار را در ارتكاب جرم فراهم مي سازند؛ براي مثال در طبقه بندي مندلسون به 
د مجرم را به ارتكاب جرم تحريك مي كنند و يا به علت اشاره شده است؛ اين بزه ديدگان در حقيقت كساني هستند كه با رفتار خو» مقصر

 تجاوز به ديگران در مقام دفع تجاوز از طرف مدافع، بزه ديده واقع مي شوند، اين قبيل بزه ديدگان در حقيقت خود بيش از بزهكار و يا به
  39تنهايي مقصرند.

خود بزه ديدگان و درجه تقصير آنان در تكوين  با توجه به آنچه گفته شد، معلوم مي شود كه در نظر گرفتن ميزان سهم  
  جرم از عناصر ذاتي يك محاكمه عادالنه است كه بايستي در عرصه هاي مختلف سياست جنايي مورد توجه قرار گيرد.

بررسي قوانين كيفري ايران نشان مي دهد كه قانونگذار ايران در مواردي چند، به صورت آگاهانه يا ناآگاهانه، تحت تأثير   
قانون  4140و در ماده 40 38يافته هاي دانش بزه ديده شناسي علمي، مقرراتي را وضع نموده است كه براي نمونه مي توان به بند پ ماده 

  مجازات اسالمي و در مواد مربوط به دفاع مشروع اشاره نمود. 
ي است كه قانونگذار در راستاي هر چند وجود اين قبيل مقررات در سياست جنايي تقنيني ايران نشان دهده گامهاي مثبت  

اجراي عدالت كيفري برداشته است، ليكن وجود اين قبيل مقررات اوالً به تنهايي كافي نيست و الزم است مقررات دقيق و جامعي در اين 
كه بزه ديده، ديگري مورد وضع گردد؛ ثانياً، خود اين مقررات هم خالي از عيب نيست؛ چرا كه اجراي عدالت اقتضا مي كند در كليه مواردي 

را تحريك كرده و موجب وقوع جرم شده و يا خود يك وضعيت پيش جنايي را فراهم آورده، به تناسب تقصير و خطاي او، از مجازات مجرم 
هاي  كاسته شود؛ بنابراين اختياري بودن تخفيف مجازات و يا تعليق آن در چنين شرايط و اوضاع و احوالي به منزله ناديده گرفتن يافته

                                                            
  .230اسماعيل رحيمي نژاد، همان، ص  -38
   1379، ترجمه روح الدين كردعليوند و احمد محمدي، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، بزه ديده و بزه ديده شتاسيژينا فيليزوال و لپز ژرار،  -1
تحريك آميز قانون مجازات اسالمي، اوضاع و احوالي كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل رفتار و گفتار  38در بند پ ماده ماده  -2

  بزه ديده، از موجبات تبديل و يا تخفيف اختياري مجازات پيشبيني شده است.
  اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده از جمله شرايط تعليق اختياري مجازات پيشبيني گرديده است. 40در ماده  -3
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دانش بزه ديده شناسي علمي است؛ بهتر آن است كه قانونگذار در اين قبيل موارد تحريك خود مجني عليه را به عنوان عذر اجباري تخفيف 
  دهنده و يا معاف كننده از مجازات پيش بيني كند.

ي كند كه به يافته هاي بزه ديده عالوه بر آنچه گفته شد، دادرسي عادالنه و اصل رفتار منصفانه و دسترسي به عدالت اقتضا م
شناسي حمايتي نيز توجه شود؛ بزه ديده شناسي حمايتي يكي از شاخه هاي جرم شناسي واكنش اجتماعي است كه بزه ديدگان را به عنوان 

خواسته هاي بزه  يكي از صورت هاي واكنش اجتماعي عليه جرم مورد بررسي قرار داده و موضوع خود را در زمينه برآوردن حقوق، نيازها و
   42ديدگان متمركز مي سازد.

اين رويكرد حمايتي نسبت به بزه ديدگان كه اصطالحاً بزه ديده شناسي حمايتي ناميده مي شود، در پيĤن است كه به   
جرايي و حقوق بزه ديدگان و خواسته ها و نيازهاي آنان در فرايند رسيگي كيفري و سطوح چهارگانه سياست جنايي (تقنيني، قضايي، ا

  . مشاركتي) توجه شود
  بحث ونتيجه گيري:

باتوجه به مواردي كه در پژوهش حاضر به رشته تحرير در آمد مي توان به اين نتايج رسيد كه؛ حق بر دادرسي منصفانه همانگونه بيان 
جمهوري اسالمي ايران كه چكيده اي گرديده است از، حقوق مقبول در بين قوانين اسالمي و حقوق بين الملل مي باشد و در حقوق كيفري 

از حقوق جزاي اسالم و حقوق بين الملل كيفري مي باشد بطور كامل موردپذيرش است. اما نكته حائز اهميت در اين نظام هاي حقوق اين 
ست  و از الزامات و مي باشد كه نظام اسالمي در پذيرش الزامات خود همواره به شخصيت افراد جامعه انساني توجه بيشتري مبذول نموده ا

ضمانت اجراهاي قوي تري برخوردار مي باشد، كه متاسفانه اين مقوله در حقوق بين الملل از خاصيت كمتري برخوردار مي باشد. اما از 
ملي ديدگاه اجرايي باتوجه به اينكه نظام كيفري اسالم بيشتر جنبه رويه و و محدود به دوران صده اول ظهور اسالم مي باشد از بعد ع

كمتري برخوردار است، اما نظام بين المللي باتوجه به ساختارش و نفوذي كه بر جامعه بين المللي داشته است، توانسته وجه عملي تري 
برخود بگيرد و همين شاخصه سبب گرديده نفوذ حقوق بين الملل در اين موارد قوي تر از حقوق اسالمي باشد. راهكار حل اين مشكل و 

و مترقي كردن هرچه بهتر حقوق بين الملل كيفري اين مي باشد كه حقوقدانان مسلمان با سعه صدر بيشتر و گسترش نفوذ  حقيقتا پيشبرد
خود در نهادهاي بين المللي حقوقي اصول مترقي اسالمي را هرچه بهتر و متناسب تر با نياز روز معرفي نموده تا جامعه بشري هرچه بهتر 

  مكتب مترقي بهرمند گردد بتواند از فضائيل جهاني اين
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