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 و ایران کیفری دادرسی آییه در ضابطیه توسط حق اعالم تطبیقی مطالعه

  آمریکا
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 چکیده

حاضز تا ّذف تزرسی هطالعِ تطثیمی اعالم حك تَسط ضاتطیي در آییي دادرسی کیفزی ایزاى ٍ آهزیکا تِ طَرت  پژٍّش

کتاتخاًِ ای اجزا شذُ است. رعایت حمَق هتْویي در جزیاى دادرسی اس هلشٍهات اجزای عذالت لضایی است ٍ ایي اطل در 

عی هتْن تَسط ضاتطیي در هزاحل هختلف رسیذگی تِ یک اتْام، در لَاًیي هلی ٍ تیي الوللی تجلی یافتِ است؛ لذا حمَق دفا

همزرُ ّای تیي الوللی اس جولِ هیثاق تیي الوللی حمَق هذًی ٍ سیاسی ٍ در عزطِ داخلی در لاًَى اساسی جوَْری اسالهی 

ِ ایي دستِ اس حمَق ایزاى تضویي شذُ است. تا ایي ٍجَد در لَاًیي عادی الذاهات السم ٍ هَثزی در جْت تحمك تخشیذى ت

طَرت ًگزفتِ است. ایي حك ٍ حمَق ّا جٌثِ ّای هختلفی در سطح داخلی ٍ تیي الوللی دارد کِ هثال یک جٌثِ اس ایي 

حمَق، حك سکَت هتْن درهزاحل تعمیة، تحمیك ٍ دادرسی است یا جٌثِ ای دیگزحك داشتي ٍکیل تَدُ. حك سکَت هتْن 

است. ّز هماهی اعن اس لضایی ٍ اًتظاهی ًثایذ هتْن را هجثَر تِ الزار تِ هجزهیت یا الزار هَافك اطَل تشز ٍ ثوزُ اطل تزائت 

لاًَى اساسی جوَْری اسالهی ایزاى تِ طزاحت تِ  38تِ عول ًکزدُ، ًوایذ یا اٍ را هجثَر کٌذ علیِ خَد درٍغ تگَیذ. اطل 

ست. ضوي آى کِ سکَت هتْن را ًوی تَاى دلیل تز طحت هوٌَعیت اخذ الزار اس طزیك تَسل تِ اکزاُ ٍ اجثار اشارُ کزدُ ا

 .ٍالعِ یا تاییذ آى تلمی کزد. چزا کِ اگز سکَت هتْن را تِ سیاى اٍ تفسیز کٌین، خَد تِ خَد حك سکَت را اس اٍ سلة کزدُ این

ت هتْن ، ّیچ همزرُ طزیحی در خظَص داشتي حك سک1312َاگز چِ در لاًَى آییي دادرسی کیفزی ایزاى هظَب سال 

لاًَى هذکَر تِ طَرت تلَیحی ایي حك تزای هتْن استخزاج هی گزدد. در حمَق آهزیکا ًیش  111دیذُ ًوی شَد، اها اس هادُ 

حك سکَت ٍ سایز حمَق هتْن هَضَعی است کِ تحمیك حاضز تز آى است کِ تکلیف یا عذم تکلیف هماهات لضایی ٍ هحذٍدُ 

 .ت هاًذى در هماتل اتْاهات ٍ ّن هثٌی تزشٌاسایی سایز حمَق هتْن هشخض گزددآى در آگاُ کزدى هتْن ّن هثٌی تز ساک
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