
 

 گناھی) در امور کیفریاصل برائت (فرض بی
ترین حقوق انسانی متھم است. طبق این بین المللی و از اساسی یاصل برائت جزو اصول پذیرفتھ شده

 متھم براینابراین اثبات شود. ب منتسب بھ آنھا ممگر اینکھ جر شوندگناه محسوب میافراد بی یاصل، ھمھ
کننده (دادستان و یا شاکی مقام تعقیب یگناھی خویش الزم نیست دلیل بیاورد و این وظیفھاثبات بی

و  شواھد و مدارک کافی یبایست در یک مرجع بی طرف (دادگاه کیفری) با ارائھمیخصوصی) است کھ 
جرم،  در صورت عدم اثباتبدیھی است ، اتھام انتسابی بھ متھم را بھ اثبات برساند. با طی تشریفات قانونی
 متھم تبرئھ خواھد شد. 

اصل، برائت است و «نمایند: میقانون اساسی بر پذیرش این اصل در حقوق ایران اشاره  ۳۷اصل 
ادگاه صالح ثابت شود، مگر این کھ جرم او در د(بزھکار) شناختھ نمی کس از نظر قانون مجرمھیچ

 1».گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
اصل، برائت است. ھرگونھ اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود بھ حریم خصوصی اشخاص جز بھ «قانون آئین دادرسی کیفری:  ۴ یماده  1

کھ بھ کرامت و  ای اعمال شودحکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در ھر صورت این اقدامات نباید بھ گونھ
 » د.حیثیت اشخاص آسیب وارد کن

 
ھرکس کھ بھ بزھکاری متھم «دارد: سازمان ملل متحد مقرر می میمجمع عمو ۱۳۴۸جھانی حقوق بشر مصوب  یاعالمیھ ۱۱ یمادهدر این رابطھ 

ھای الزم برای دفاع او تأمین شده باشد، جرم او گناه محسوب خواھد شد تا وقتی کھ در جریان یک دادرسی علنی کھ در آن کلیھ تضمینشده باشد بی
سازمان ملل متحد و کنوانسیون اروپایی  میمجمع عمو ۱۹۶۶میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب  ۱۴ یمادهاز  ۳بند  ھمچنین».  قانوناً محرز گردد

 .نیز بھ این امر صراحت دارند ۱۹۵۰ھای اساسی مورخ حفظ و حمایت حقوق فرد و آزادی



 

 حق دفاع
(بزه دیده از جرمزیانحق جامعھ و حق «گیرند: اول می، دو حق روبروی ھم قرار »جرم«با وقوع ھر 

حق «دادسرا بھ ریاست دادستان، مسئول دفاع از  ؛»حق مظنون و متھم بھ ارتکاب جرم«و دوم  »دیده)
 . استدر مقابل مجرم »  دیده از جرمزیانجامعھ و نیز حق 

 »مظنون و متھم بھ ارتکاب جرم«است، منظور حقوقی است کھ قانون برای » حق دفاع«وقتی صحبت از 
بینی نموده است.  در واقع حق تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه تا صدور حکم نھایی پیش یدر مرحلھ

 یاند تا در طول دادرسمظان اتھام قرار گرفتھ افرادی كھ در یقانونی است برا ھایدفاع مجموعھ تضمین
 بتواند آزادانھ از خود دفاع كنند. یكیفر

از جانی و از ممكن است این تصور اشتباه ایجاد شود كھ قواعد راجع بھ حق دفاع متھم، دفاع از جرم، 
گناه از کھ بی، ھدف از مقررات حق دفاع این است لیکھ با توجھ بھ پذیرش اصل برائتتبھكار است. در حا

ھ این است ک یکننده حق دفاع) تضمین خاصشود. در واقع حق دادرسی عادالنھ (یا بھ طور کبزھكار تفكی
تمام ر دنیز آنان  انسانی و قانونی مجازات نشوند و حقوقتعقیب یا  افراد بھ صورت غیر قانونی و ناعادالنھ

 د.شوسی رعایت ردادمراحل 

متھم در دادرسی ھایی است کھ و تضمین امتیازات ،م مجموعھ امکاناتبھ بیان دیگر حقوق دفاعی متھ
 ایکھ بر خالف اصل برائت  ییادعامنصفانھ از آنھا برخوردار خواھد بود تا بتواند در مقابل اتھام انتسابی (

 در شرایطی آزاد و انسانی از خود دفاع نماید.  )است یگناھیفرض ب

 مجرم شناختن پیش از محاکمھ برخالف ... است][اتھام، برخالف اصل برائت نیست!  

حقوق  ی، قوانین آیین دادرسی کیفری را تضمین کننده۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱ یماده
از آنجا کھ در فرایند دادرسی   2داند.میدر طول دادرسی » جامعھ«و » دیده از جرمزیان «، »متھم«

العموم (در یک طرف دعوی) در برابر متھم (طرف دیگر دعوی)، از کیفری، دادستان بھ عنوان مدعی 
اصل ، م) در موقعیتی فرودست قرار داردبرخوردار است و طرف دیگر دعوا (متھ میقدرت و اقتدار عمو

توان می. بنابر این رودبھ شمار میبرائت کیفری تضمینی برای ایجاد تعادل و توازن میان طرفین دعوا 
ری افراد در مقابل قانون و دسترسی متھم بھ وسایل الزم دفاعی از نتایج پذیرش اصل گفت رعایت براب

و با تضمین حقوق متھم (از  منجر شودتواند بھ منع اعمال اجبار و شكنجھ علیھ متھم میکھ  استبرائت 
 جملھ حق سکوت)، مقام تعقیب کننده را مكلف بھ اثبات اتھام انتسابی علیھ متھم كند. 

 

 

                                                           
ن دادرسی کیفری مجموعھ مقررات و قواعدی است کھ برای کشف جرم، تعقیب متھم، تحقیقات مقدماتی، ئیآ«قانون آئین دادرسی کیفری:  ۱ یماده 2 

ی و یمیانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض بھ آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضا
 »شود.میو جامعھ وضع  دیده از جرمزیانگستری و رعایت حقوق متھم، ضابطان داد

 



 

 :مصادیق حق دفاع متھم
 :کشف جرم یالف) حقوق متھم در مرحلھ

 قانون اساسی): ۳۲(اصل متھم  یتعقیب و توقیف خودسرانھمنوعیت احضار یا جلب قانونی و م- ۱

بایست بھ موجب قانون صورت گیرد و بھ طریقی کھ میجرم بھ روند دادرسی فراخواندن متھم بھ ارتکاب 
خودسرانھ بھ صورت توان فردی را بدون دلیل و توجیھ قانونی و میپذیرد و نانجام قانون معین نموده 

حقوق مدنی و سیاسی  ثاقیم ۴ یماده از ۳بھ بند  تیبا عنا  3احضار، جلب، تعقیب و یا توقیف نمود.
 بایستمیو  شودای کلی تبدیل بھ قاعده دیبازداشت اشخاص نبا ،سازمان ملل میمجمع عمو ۱۹۶۶مصوب 
جرم و  تیبا اھم تناسب آن دیدر حد امکان کوتاه باشد. در صدور قرار بازداشت با استثنایی و بھ طور

و  ممتھ یسابقھ ،آثار جرم یامحاامکان احـتمال فرار متھم و  ،و اسباب اتھام لیدال ،شدت مجازات
 .گرفتھ شوددر نظر  او وضعیت مزاجی و سن

 

 

 

 

قانون  ۳۲(اصل  آن یآگاھی سریع متھم از اتھام انتسابی و ادلھتفھیم اتھام بھ شخص متھم و - ۲
 قانون آئین دادرسی کیفری):  ۵ یاساسی و ماده

ندارد،  برای متھم وجوددفاع  مکاندھد و بدون آن اتفھیم اتھام، پایھ و اساس حق دفاع متھم را تشكیل مي
در ھمین راستا، متھم  4پذیر نخواھد بود.دفاع مناسب امكان کزیرا بدون اطالع از اتھام و دالیل آن، تدار

ی کپی یا بایست امکان تھیھ(یا وکیل او) حق دارد بھ تمام اوراق پرونده دسترسی داشتھ باشد و می
 رونوشت از مدارک، مستندات، قرارھا و آرای موجود در پرونده برای وی فراھم شود.

 

 

 

                                                           
. در صورت بازداشت، موضوع اتھام کندیم نیکھ قانون مع یبیکرد مگر بھ حکم و ترت ریدستگ توانیرا نم کسچیھ«قانون اساسی:  ۳۲اصل  3 
 ییابھ مراجع صالحھ قض یو چھار ساعت پرونده مقدمات ستیشود و حداکثر ظرف مدت ب میبالفاصلھ کتباً بھ متھم ابالغ و تفھ لیبا ذکر دال دیبا

 ».شودیاصل طبق قانون مجازات م نیاز ا متخلفوقت فراھم گردد.  اسرعارسال و مقدمات محاکمھ، در 
 
قوق ح ریو سا لیبھ وک یآگاه و از حق دسترس یدر اسرع وقت، از موضوع و ادلھ اتھام انتساب دیتھم بام«قانون آئین دادرسی کیفری:  ۵ یماده 4 

 ».مند شودقانون بھره نیمذکور در ا یدفاع
 



 

  قانون آئین دادرسی کیفری): ۱۹۷ یقانون اساسی و ماده ۳۸(اصل  حق سكوت -۳

تواند از پاسخ دادن بھ سواالت در این مورد میو کند متھم در برابر اتھام وارد شده حق دارد سكوت 
ضابطان  گناھی وی تلقی گردد.مجرمیت یا بی نشانھتواند دلیل یا میخودداری نماید. سكوت متھم ن

توانند متھمی کھ از حق سکوت خود استفاده نموده را مورد فشار، آزار و ی نمیدادگستری و مقامات قضائ
  5.شکنجھ قرار دھند تا او را وادار بھ پاسخگویی نمایند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ھرگونھ شکنجھ برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالع ممنوع است. اجبار شخص بھ شھادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست «قانون اساسی:  ۳۸اصل  5 

 »شود.است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می و چنین شھادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار
 

تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظھارات، متھم می «قانون آئین دادرسی کیفری:  ۱۹۷ یماده
 ».شوددر صورتمجلس قید می

 
شود حق دارد کھ میھرکس متھم بھ ارتکاب جر«دارد: میمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این خصوص بیان  ۱۴ یمادهاز  ۳ھمچنین بند 

 ».ندبا تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد: ... (ز) مجبور نشود کھ علیھ خود شھادت دھد و یا بھ مجرم بودن اعتراف ک
 

اساسنامھ  ۶۷و ۵۶اساسنامھ دیوان کیفری بین المللی، سند بین المللی دیگری است کھ در آن بھ حق سکوت متھم اشاره شده است. بھ موجب مواد 
تواند سکوت اختیار کند، بدون اینکھ این سکوت داللت بر مجرمیت یا بیمیمزبور متھم مجبور بھ ادای شھادت یا اعتراف بھ مجرمیت نیست  و 

 .اھی او داشتھ باشدگن
 



 

 ب) حقوق متھم در مرحلھ تحقیقات مقدماتی

قانون آئین  ۳۴۷ و ۳۴۶، ۱۹۰، ۴۸، ۵قانون اساسی و مواد  ۳۵(اصل  حق دسترسی بھ وكیل -۱
 دادرسی کیفری): 

 یثر و فعالیت قانونی وکیل در دفاع از حقوق متھم بھ ویژه در مرحلھؤحق داشتن وكیل و لزوم حضور م
تحقیقات مقدماتی و در زمان بازجویی از متھم موجب تضمین حقوق قانونی و جلوگیری از تضییع حق 

تواند ضامن اجرای اصولی ھمچون اصل میحضور وکیل در سیر دادرسی کیفری  .دفاع متھم است
برائت، اصل احترام بھ حیثیت ذاتی افراد، اصل منع شکنجھ و اصل ممنوعیت اخذ اعتراف بھ اجبار و 

زور باشد و حقوق متھم از جملھ حق سکوت را تضمین نموده و از پذیرش و قبول اتھامات تلقینی و نیز 
ید. ھمچنین وکیل در دادگاه با دفاع از حقوق متھم در برابر استفاده از اقاریر متھم بر ضد او جلوگیری نما

مطابق با اختیارات و تکالیف قانونی خود، حقوق  میکند کھ قدرت عمومیاطمینان حاصل دادستان، 
بین قوای طرفین شامل حق حیات و حق آزادی در روند دادرسی رعایت نموده و در نتیجھ را اساسی متھم 

 نماید.میجاد دعوی توازن و تعادل ای

بایست میدھد. ھمچنین میحق دسترسی بھ مساعدت حقوقی بھ متھم حق انتخاب وكیل مورد نظر خود را 
 (مثال در مواردی کھ متھم توانایی مالی پرداخت ھزینھ نیستدر مواردی كھ متھم قادر بھ انتخاب وکیل 

 6ھم وكیل تسخیری تعیین شود. از طرف دادگاه برای متبھ صورت رایگان استخدام وکیل را ندارد) 

 

 

                                                           
ھا طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشتھ باشند، باید در ھمھ دادگاه«قانون اساسی:  ۳۵اصل  6 

 » . برای آنھا امکانات تعیین وکیل فراھم گردد
 

 

تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجھ بھ میبا شروع تحت نظر قرار گرفتن، متھم « قانون آئین دادرسی کیفری:  ۴۸ یماده
تواند در پایان مالقات با متھم کھ نباید بیش از یکساعت باشد محرمانھ بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر مالقات نماید و وکیل می

 ».ات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائھ دھدمالحظ
 

تواند در مرحلھ تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری ھمراه خود داشتھ باشد. این حق باید میمتھم « قانون آئین دادرسی کیفری:  ۱۹۰ یماده
ود. وکیل شود این حق در برگھ احضاریھ قید و بھ او ابالغ میپیش از شروع تحقیق توسط بازپرس بھ متھم ابالغ و تفھیم شود. چنانچھ متھم احضار ش

د. اظھارات متھم میتواند با کسب اطالع از اتھام و دالیل آن، مطالبی را کھ برای کشف حقیقت و دفاع از متھم یا اجرای قانون الزم بداند، اظھار کن
 .شودوکیل در صورتمجلس نوشتھ می

 .شودمیاعتباری تحقیقات یا عدم تفھیم این حق بھ متھم موجب بی سلب حق ھمراه داشتن وکیل -۱تبصره 
کھ مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچھ متھم اقدام بھ معرفی وکیل در مرحلھ تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس مییدر جرا -۲تبصره 

 »کند.میبرای وی وکیل تسخیری انتخاب 
 

توانند وکیل یا وکالی مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، میدر تمام امور کیفری، طرفین «کیفری: قانون آئین دادرسی  ۳۴۶ یماده
 ».حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است

 
وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در تواند تا پایان اولین جلسھ رسیدگی از دادگاه تقاضا کند متھم می«قانون آئین دادرسی کیفری:  ۳۴۷ یماده

یمی، برای متھم، وکیل تعیین یی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضایصورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکالی حوزه قضا
کند کھ در ھر حال میزان میالوکالھ او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین الوکالھ کند، دادگاه حقنماید. در صورتیکھ وکیل درخواست حق

 ».شودمیالوکالھ از محل اعتبارات قوه قضائیھ پرداخت الوکالھ نباید از تعرفھ قانونی تجاوز کند. حقحق
 
 



 

قانون آئین دادرسی کیفری):   ۲۰۱و  ۲۰۰(مواد  حق ھمراھی مترجم در مرحلھ تحقیقات مقدماتی -۲
تواند بھ آن میفھمد و یا نمیکنند نمیکھ مقامات قضایی در حین رسیدگی بھ آن تکلم را اگر متھم زبانی 

از مترجم استفاده کند. این اصل ضامن حق متھم در دسترسی بھ  رایگانزبان تکلم کند، حق دارد بھ 
شود، و یکی از شروط دفاع محسوب می استاطالعات و آگاھی از علت دستگیری و اتھام انتسابی بھ خود 

، امكان اعتراض بھ دستگیری یا بازداشت آنو دسترسی بھ اطالعات از پرونده چرا کھ آگاھی دقیق 
 7آورد.میغیرقانونی متھم را فراھم 

 

 

 

قانون آئین دادرسی کیفری):    ۶و  ۵(مواد  حق برخورداری از تسھیالت و زمان کافی برای دفاع -۳
برای آماده سازی دفاع  زمان کافیاز متھم و وكیل وی برخورداری اختصاص تسھیالت مورد نیاز و 

تساوی ابزار و «این حق ناشی از اصل  از دیگر حقوق دفاعی متھم در روند دادرسی است.مناسب، 
بایست در برابر شکایت انجام گرفتھ و میبرای طرفین دادرسی است کھ بھ موجب آن متھم » امكانات

جھت آماده سازی دفاع مؤثر را اتھامات وارده علیھ خود، حق برخورداری از تسھیالت و زمان مناسب 
جھت ارتباط محرمانھ با وكیلش در  راداشتھ باشد.  بھ عنوان مثال متھم باید زمان مناسب و امکانات الزم 

 8اختیار داشتھ باشد.

 

 

 

                                                           
 یکھ قادر بھ سخن گفتن بھ زبان فارس یمتھم، شاھد و مطلع ،یخصوص یمدع ،یشاک یبازپرس برا «آئین دادرسی کیفری: قانون   ۲۰۰ یماده 7 
. مترجم کندمی نییتع یگریمترجم مورد وثوق د ،یبھ مترجم رسم یو درصورت عدم دسترسمیمترجمان رس نیمترجم مورد وثوق از ب ست،ین
 ».ستیترجمھ مترجم مورد وثوق ن رشیسوگند سبب عدم پذ انیات عدمکند.  تیرعا ار یو امانتدار ییکند کھ راستگو ادیسوگند  دیبا
 

قدرت تکلم ندارد، فرد  ایکھ ناشنوا است  یمتھم، شاھد و مطلع ،یخصوص یمدع ،یشاک یبازپرس برا «قانون آئین دادرسی کیفری:  ۲۰۱ یماده
کند کھ  ادیسوگند  دی. مترجم باکندمیدارد، بھ عنوان مترجم انتخاب  گرید یفن لیوسا ایاشاره  قیمقصود را از طر انیب ییکھ توانا یمورد وثوق

پاسخ  یطور کتب تا بھ سدینویآنان م یشعبھ سؤال را برا یت کند. چنانچھ افراد مذکور قادر بھ نوشتن باشند، منشیرا رعا یو امانتدار ییراستگو
 ».دھند

 
متھم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادلھ اتھام انتسابی آگاه و از حق دسترسی بھ وکیل و سایر حقوق «دادرسی کیفری: قانون آئین  ۵ یماده 8 

 ».مند شوددفاعی مذکور در این قانون بھره
 

ی آگاه شوند و سازوکارھای ، شاھد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسدهیبزه دمتھم، «قانون آئین دادرسی کیفری:  ۶ یماده
 .»رعایت و تضمین این حقوق فراھم شود

 
 



 

مصونیت زندگی خصوصی متھم از تعرض، تفتیش و بازرسی و رعایت موازین قانونی و اخالقی در  -۴
، ۵۶، ۵۵(مواد  و بازرسی (قواعد حاکم بر جمع آوری ادلھ علیھ متھم)زمان تحقیق از متھم، تفتیش 

 قانون آئین دادرسی کیفری):  ۱۴۶، ۱۳۷، ۱۰۲، ۵۸

و تفتیش آنھا و بازرسی اشخاص و اشیاء،  بستھ، ورود بھ منازل، اماکن تعطیل و 9 م غیرمشھودیدر جرا
 . استتنھا با حکم خاص قضایی امکان پذیر 

بایست نسبت بھ نوشتھ ھا و اشیاء متعلق بھ متھم کھ ارتباطی بھ اتھام وی میپرس مطابق قانون ھمچنین باز
ندارد، با احتیاط رفتار نماید تا موجب افشای مضمون و محتوای آنھا نگردد و ھمچنین از بازرسی 

 10 اشخاص، اشیاء و اماکنی کھ غیر مرتبط با موضوع اتھام ھستند خودداری نماید.

 

 

 

 

 

                                                           
کھ مقابل  ئمیجرا یعنیمشھود  مائشوند. جریم میمشھود تقسریبھ دو نوع مشھود و غ ئمجرا رانیا نیبر اساس قوان  :مشھود ریم مشھود و غائجر9 

 مشھودریغ مئاما در جرا .مرتکب را بازداشت کنندبالفاصلھ توانند یم کنندهبازداشت ینھادھا و ردیپذیصورت م ھیقضائ یقوه ناچشمان ضابط
 توان فرد را بازداشت نمود.  یبر ارتکاب جرم وجود داشتھ باشد، م یاحتمال و ظن قو ھک یدر صورت فقطبا مجوز دادستان و  تنھا

 
م یتفتیش آنھا، ھمچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرا و بستھورود بھ منازل، اماکن تعطیل و «قانون آئین دادرسی کیفری:  ۵۵ یماده  10

 ».طور کلی بھ ضابط ارجاع داده باشدی است، ھر چند وی اجرای تحقیقات را بھیغیرمشھود با اجازه موردی مقام قضا
 

ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکانھای «قانون آئین دادرسی کیفری:  ۵۶ یماده
 ».غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند

 
ضابطان دادگستری باید بھ ھنگام ورود بھ منازل، اماکن بستھ و تعطیل، ضمن ارائھ اوراق ھویت ضابط «قانون آئین دادرسی کیفری:  ۵۸ یماده

بودن خود، اصل دستور قضائی را بھ متصرف محل نشان دھند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند و بھ امضاء شخص یا اشخاص حاضر 
 »دھند.شود و ضابطان بازرسی را انجام میھ این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید میبرسانند. در صورتی ک

 
انجام ھرگونھ تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از ھیچ «قانون آئین دادرسی کیفری:  ۱۰۲ یماده

گر در مواردی کھ جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد کھ در این صورت، تعقیب و فردی در این خصوص مجاز نیست، م
 ».شودتحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشھود توسط قاضی دادگاه انجام می

 
و ھمچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی کھ حسب تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بستھ و تعطیل « قانون آئین دادرسی کیفری:  ۱۳۷ یماده

در قرائن و امارات، ظن قوی بھ حضور متھم یا کشف اسباب، آالت و ادلھ وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جھات ظن قوی 
 »شود.میپرونده، انجام 

 
و سایر اشیاء متعلق بھ متھم، فقط آنچھ راجع بھ جرم است تحصیل و در صورت لزوم از اوراق و نوشتھ ھا «قانون آئین دادرسی کیفری:  ۱۴۶ یماده

شود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشتھ ھا و اشیاء متعلق بھ متھم با احتیاط رفتار کند و موجب افشای مضمون و میبھ شھود تحقیق ارائھ 
 »شود.میبھ جرم افشای اسرار محکوم محتوای غیرمرتبط آنھا با جرم نشود، در غیر این صورت وی 

 



 

 قانون آئین دادرسی کیفری):  ۶۰ یقانون اساسی و ماده ۳۸(اصل  منع شکنجھ ۵

اتھام انتسابی  در موردبازجویی بھ منظور اخذ اقرار یا اعتراف  یھر گونھ اجبار یا اکراه متھم در مرحلھ
 (توھین و فحاشی بھ متھم) . ممنوعیت شکنجھ ھمچنین شامل ممنوعیت استفاده از کلمات موھناستممنوع 

در بازجویی، ممنوعیت طرح سواالت تلقینی یا اغفال کننده در بازجویی و نیز ممنوعیت طرح سواالت 
مطابق قانون اقاریر متھم کھ در پاسخ بھ چنین   11.شودمیخارج از موضوع اتھام در جریان بازجویی 

 .ستنیاز اجبار و اکراه باشد، بھ ھیچ وجھ معتبر دست آمده باشد و نیز اظھارات متھم کھ ناشی ھ سواالتی ب

 

 

 

قانون آئین  ۴۶ ی(ماده ساعت بدون حکم قضایی ۲۴ممنوعیت تحت نظر قرار دادن متھم بیش از  -۶
 دادرسی کیفری): 

نظر قرار ساعت تحت ۲۴ارند متھم را بیش از تحقیقات مقدماتی حق ند یضابطان دادگستری در مرحلھ
بایست موضوع اتھام و دالیل خود میچنانچھ نگھداری متھم الزم باشد، ضابطان در جرائم مشھود دھند. 

موضوع را بھ منظور کسب دستور و  را بالفاصلھ و بھ صورت کتبی بھ متھم ابالغ و تفھیم کنند و فوراً 
 12تصمیم قانونی بھ اطالع دادستان برسانند.

 

 

 

 

                                                           
ھرگونھ شکنجھ برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالع ممنوع است. اجبار شخص بھ شھادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست «قانون اساسی:  ۳۸اصل  11 

 »شود.و چنین شھادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می
 

ت کننده و سؤاالھا اجبار یا اکراه متھم، استفاده از کلمات موھن، طرح سؤاالت تلقینی یا اغفالدر بازجویی «قانون آئین دادرسی کیفری:  ۶۰ یماده
است، معتبر نیست. خارج از موضوع اتھام ممنوع است و اظھارات متھم در پاسخ بھ چنین سؤاالتی و ھمچنین اظھاراتی کھ ناشی از اجبار یا اکراه 

 »تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و بھ امضاء یا اثر انگشت متھم برسد.
 

ار آمیز قرتوان شکنجھ کرد یا مورد عقوبت یا روش وحشیانھ و غیر انسانی یا اھانتاعالمیھ جھانی حقوق بشر مقرر داشتھ ھیچ کس را نمی ۵ یماده
توان مورد آزار و شکنجھ یا مجازاتھا یا رفتارھای ظالمانھ یا میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ھیچ کس را نمی ۷ یمادهنین بر اساس داد. ھمچ

 بدون رضایت آزادانھ او ممنوع است.  میپزشکی یا عل خالف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایشھای
 
ضابطان دادگستری مکلفند نتیجھ اقدامات خود را فوری بھ دادستان اطالع دھند. چنانچھ دادستان اقدامات «قانون آئین دادرسی کیفری:  ۴۶ یماده 12 

ف کش تواند تکمیل آن را بخواھد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برایمیانجام شده را کافی نداند، 
دارند. چنانچھ در جرائم مشھود، نگھداری متھم برای تکمیل تحقیقات  نظر نگھتوانند متھم را تحتجرم و تکمیل تحقیقات بھ عمل آورند، اما نمی

صمیم اتخاذ ت ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتھام و ادلھ آن را بالفاصلھ و بھ طور کتبی بھ متھم ابالغ و تفھیم کنند و مراتب را فوری برای
 »توانند بیش از بیست و چھار ساعت متھم را تحت نظر قرار دھند.میقانونی بھ اطالع دادستان برسانند. در ھر حال، ضابطان ن



 

 : قانون آئین دادرسی کیفری) ۵۰ ی(ماده ـ حق ارتباط با خانواده۷

حق دارد کھ از طریق  تحقیقات مقدماتی تحت نظر ضابطان دادگستری قرار دارد یکھ در مرحلھ میمتھ
با افراد خانواده یا آشنایان خود تماس گرفتھ و آنان را از شرایط خود آگاه  دیگر ممکن یتلفن یا ھر وسیلھ

 13نماید.

 

 

 :قانون آئین دادرسی کیفری) ۵۱ ی(مادهپزشکی و کسب گواھی پزشکی  یمعاینھدرخواست ـ حق ۸

تحقیقات مقدماتی، متھم یا یکی از بستگان وی  یو یا روانی متھم در مرحلھ میبھ منظور ثبت شرایط جس
حق دارند کھ از دادستان درخواست نمایند کھ متھم توسط پزشک منتخب از سوی دادستان معاینھ شود. 

 14بایست در پرونده ثبت گردد. میگواھی پزشکی صادر شده 

 

 

 :آئین دادرسی کیفری)قانون  ۱۵۲و ۱۵۰(مواد  متھم ـ ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی، پستی۹

تنھا در موارد مرتبط با امنیت داخلی یا خارجی کشور و یا در صورتی کھ ظن قوی بھ کشف جرم یا 
دستیابی بھ دالیل وقوع جرم و یا شناسایی متھم وجود داشتھ باشد، تفتیش و بازرسی مراسالت پستی و 

 15کنترل ارتباطات مخابراتی متھم قابل توجیھ است. 

                                                           
نظر وسیلھ تلفن یا ھر وسیلھ ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر میتواند بھشخص تحت«قانون آئین دادرسی کیفری:  ۵۰ یماده 13 

نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت الزم را در این خصوص بھ عمل آورند، مگر آنکھ بنا بر ضرورت تشخیص دھند کھ شخص تحت
 »ز چنین حقی استفاده کند. در اینصورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی بھ اطالع مقام قضائی برسانند.نباید ا

 
 
نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان بھ تعیین دادستان از بنا بھ درخواست شخص تحت«قانون آئین دادرسی کیفری:  ۵۱ یماده 14 

 »شود.میآورد. گواھی پزشک در پرونده ثبت و ضبط یعمل منظر معاینھ بھشخص تحت
 
 

کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی کھ بھ امنیت داخلی و خارجی کشور «قانون آئین دادرسی کیفری:  ۱۵۰ یماده  15
انون الزم تشخیص داده شود. در این صورت با این ق ۳۰۲ یمادهمربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندھای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) 
این  ۳۰۷ یمادهشود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می

 ».باشدقانون منوط بھ تأیید رئیس قوه قضائیھ است و این اختیار قابل تفویض بھ سایرین نمی
 

آید کھ ظن قوی بھ کشف جرم، عمل می تفتیش و بازرسی مراسالت پستی مربوط بھ متھم در مواردی بھ«قانون آئین دادرسی کیفری:  ۱۵۲ یماده
خواھد، این مراسالت را توقیف کند و دستیابی بھ ادلھ وقوع جرم و یا شناسایی متھم وجود داشتھ باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط می

کند. پس از وصول، رساند و از وی کسب تکلیف مییف، مرجع مربوط، این امر را بھ اطالع بازپرس مینزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توق
نماید یا میکند و پس از امضای متھم، آن را پیوست پرونده میبازپرس آنھا را در حضور متھم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید 

چنانچھ اشیای مزبور حائز   .شودمیمتھم از امضاء یا عدم حضور متھم یا وکیل او در صورتمجلس قید  کند. استنکافمیدر محل مناسب نگھداری 
 ».شوداھمیت نباشد و نگھداری آنھا ضرورت نداشتھ باشد، با أخذ رسید بھ مرجع ارسالکننده یا بھ صاحبش مسترد می



 

 دادرسی یم در مرحلھج) حقوق متھ

ی مراحل ، کلیھقانون آئین دادرسی کیفری ۳و  ۲قانون اساسی و مواد  ۱۶۶و  ۱۶۵مطابق اصول  -۱
در دادگاھی مستقل و بی طرف، بھ صورت علنی و بر  ،خیر ناموجھفوری و بدون تاٴ بایست میدادرسی 

  16پذیرد تا موجبات دادرسی عادالنھ و احقاق حقوق متھم فراھم گردد. اساس قانون انجام 

 

 

در مورد اتھامات زنان، کودکان و نوجوانان و با توجھ بھ شرایط خاص این متھمان و نیاز ویژه بھ   -۲
قانون آئین دادرسی کیفری شرایط و تضمینات  ۲۸۵و  ۴۲، ۳۱د حفظ و حمایت از حقوق این افراد، موا

بینی نموده است و ضابطان دادگستری و خاصی را برای ھر یک از مراحل رسیدگی بھ اتھامات آنان پیش
 17نماید.مراجع قضائی را بھ رعایت این اصول ملزم می

 

 

 

                                                           
 عفت منافی آن بودن ، علنیدادگاه تشخیص بھ کھ مگر آن ر افراد بالمانع استشود و حضومی انجام ، علنیمحاکمات«قانون اساسی:  ۱۶۵ اصل16 

 ».نباشد علنی محاکمھ دعوا تقاضا کنند کھ طرفین خصوصی باشد یا در دعاویمیعمو یا نظممیعمو
 

 ».است صادر شده حکم آن بر اساس باشد کھ صولیو ا مواد قانون و مستند بھ ھا باید مستدل دادگاه احکام«قانون اساسی:  ۱۶۶ اصل

دادرسی کیفری باید مستند بھ قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت بھ اشخاصی «قانون آئین دادرسی کیفری:  ۲ یماده
 ».یکسان اعمال شودگیرند، بھ صورت میکھ در شرایط مساوی بھ سبب ارتکاب جرائم مشابھ تحت تعقیب قرار 

طرفی و استقالل کامل بھ اتھام انتسابی بھ اشخاص در کوتاھترین مھلت ممکن، مراجع قضائی باید با بی « قانون آئین دادرسی کیفری: ۳ یماده
 ».د، جلوگیری کنندشومیکھ باعث ایجاد اختالل یا طوالنی شدن فرآیند دادرسی کیفری میرسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از ھر اقدا

 
منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در بھ «قانون آئین دادرسی کیفری:  ۳۱ یماده17 

میشود. وظایف و حدود اختیارات آن بھ موجب الیحھای است کھ توسط رئیس قوه قضائیھ تھیھ ایران تشکیل میمیجمھوری اسالمینیروی انتظا
 ».شود

 
بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با «قانون آئین دادرسی کیفری:  ۴۲ یماده

 ».درعایت موازین شرعی انجام شو
 

و انقالب با عنوان دادسرای میدر معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبھ ای از دادسرای عمو«قانون آئین دادرسی کیفری:  ۲۸۵ یماده
ده تا ھجده پانزشود. تحقیقات مقدماتی جرائم افراد ویژه نوجوانان بھ سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می

 .آیدگیرد، در این دادسرا بھ عمل میمیاین قانون کھ بھ طور مستقیم از سوی دادگاه صورت  ۳۴۰و  ۳۰۶سال بھ جز جرائم موضوع مواد 
اه مذکور کلیھ آید و دادگمیجرائم افراد زیر پانزده سال بھ طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان بھ عمل میتحقیقات مقدماتی تما  -۱تبصره 

 .دھدوظایفی را کھ طبق قانون بر عھده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می
در جرائم مشھود، ھرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت بھ حفظ آالت، ادوات، آثار، عالئم و دالیل جرم   -۲تبصره 

تی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متھم را حسب مورد، فوری بھ دادسرا یا اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدما
 .دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دھند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع بھ دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست



 

  :قانون آئین دادرسی کیفری)  ۳۶۸، ۳۶۷(مواد  دادرسی یحق ھمراھی مترجم در  مرحلھ  -۳

دادرسی نیز اطالع و آگاھی دقیق و بدون ابھام متھم از  یتحقیقات مقدماتی، در مرحلھ یھمانند مرحلھ
ھای دادرسی عادالنھ و یکی از شروط دفاع مؤثر متھم خواھد بود. روند پرونده و سیر دادرسی، از تضمین

کنند و یا متھم بھ دلیل نقص فیزیکی مییر از زبان متھم تکلم لذا در صورتی کھ مقامات قضایی بھ زبانی غ
مورد  میقادر بھ دسترسی و آگاھی از اطالعات مربوط بھ روند دادرسی نباشد، دادگاه وظیفھ دارد مترج

 18وثوق تعیین نماید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متھم و شاھدی کھ قادر بھ سخن گفتن بھ زبان فارسی نیست، «کیفری: قانون آئین دادرسی  ۳۶۷ یماده18 

کند. مترجم باید سوگند یاد کند کھ میو در صورت عدم دسترسی بھ او، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین میمترجم مورد وثوق از بین مترجمان رس
 ».م اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمھ مترجم مورد وثوق نیستراستگویی و امانتداری را رعایت کند. عد

 
دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متھم و شاھدی کھ ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد «قانون آئین دادرسی کیفری:  ۳۶۸ یماده

کند. مترجم باید سوگند یاد کند کھ میعنوان مترجم انتخاب  وثوقی کھ توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، بھ
طور کتبی پاسخ  نویسد تا بھمیراستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچھ افراد مذکور قادر بھ نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنان 

 ».دھند
 



 

 اجرای حکم یھد) حقوق متھم پس از دادرسی و در مرحل

 :یأو اعتراض بھ رحق تجدیدنظر خواھی    -۱

متھم حق دارد بھ اتھام منتسب شده بھ خویش و یا قرار یا حکم غیر قطعی صادر شده علیھ خود اعتراض 
نماید. امکان بازبینی رأی صادر شده توسط مرجع قضایی باالتر از مرجع صادر کننده قرار و یا حکم 

 19د بود. اولیھ، جزو حقوق دفاعی متھم است و ضامن دادرسی عادالنھ خواھ
 

 

 :تعقیب مجدد در صورت اجرای مجازات و یا برائت متھم منوعیتم  -۲

پس از صدور حکم قطعی دادگاه صالح و اجرای مجازات صادر شده برای متھم و یا در صورتی کھ متھم 
و اگناه شناختھ شود و جرم او بھ اثبات نرسد، دیگر نمی توان در فرآیند دادرسی عادالنھ و مطابق قانون بی

 20را با ھمان عنوان اتھامی پیشین مورد تعقیب، احضار مجدد و یا مجازات قرار داد.

 

 :حیثیت و جبران خسارات وارده بھ متھم در صورت برائت یحق اعاده -۳

و اجرای عدالت کیفری در جامعھ و بر خالف میبھ بھانھ حفظ نظم عمو ییدستگاه قضادر بسیاری موارد 
افرادی کھ ھنوز بزه منتسب بھ ایشان در دادگاه صالح  یعنی- نابازداشت متھمبھ اقدام  ،اصل برائت

صورت  ایراد و نقص در قانون این امر چھ در نتیجھ. نمایدمی -رسیدگی نشده و بھ اثبات نرسیده است
گیرد و چھ بر اثر اشتباه قاضی انجام پذیرد، برای متھم حق اعاده حیثیت و جبران خسارت ایجاد خواھد 

  21رد. ک

 

                                                           
 او بھ تیو محكوم تیمجرم اعالم دارد كھ بشود حق اعالممیجر مرتكب سھرك«میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:  ۱۴ یماده ۵بند  19 

 »بشود. واقع یدگیمورد رس قانون طبق تریعال دادگاه كی لھیوس
 
صادر  یقطع حكم موجب بھ آن اتھام علت بھ كھمیجر یبرا توانیرا نم كس چیھ«میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:  ۱۴ یماده ۷بند  20 

 »قرار داد. و مجازات بیمجدداً مورد تعق ،است شده ا تبرئھی محكوم آن کشور یفریك یدادرس نیآئ قانون طبقشده 
 
 

مشروع ھای قانون احترام بھ آزادی«در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شھروندی مقرر در«قانون آئین دادرسی کیفری:  ۷ یماده 21 
از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی کھ در فرآیند دادرسی مداخلھ » ۱۵/۲/۱۳۸۳ و حفظ حقوق شھروندی مصوب

ھای ت و مجازات(تعزیرامیقانون مجازات اسال ۵۷۰یمادهاست. متخلفان عالوه بر جبران خسارات وارده، بھ مجازات مقرر در میدارند، الزا
 .شوند، مگر آنکھ در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشدمحکوم می ۴/۴/۱۳۷۵نده) مصوب بازدار

 
 كھ یا امری امر حادث كیا یبشود  بعداً فسخ یكس یجزائ تیمحكوم یقطع حكم ھرگاه«میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:  ۱۴ یماده ۶بند 
 شده مجازات متحمل تیمحكوم نیا جھیدر نت كھ یرد شخصیمورد عفو قرار گ جھیباشد و بالنت ییقضا اشتباه كی بر وقوع دال شده داً كشفیجد

خود  بھ ا جزاً منتسبیكال  مكتوم قتیحق موقع افشاء بھ عدم شود كھ ثابت كھ نیبشود مگر ا جبران قانون او طبق خسارت كھ خواھد داشت استحقاق
 ».است او بوده
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