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 اصول مشترک حقوق کیفری و حقوق بشر 
 

 2یف یس  ریام، 1شادی آجیلیان

 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)دامغان(   1

 کارشناس حقوق دانشگاه آزاد اسالمی هشتگرد 2

 

 چکیده 

به وسیله    ،خود  درکارکرد دومه است و  نخست خود همواره به حمایت از ارزش های اجتماعی پرداخت  کیفری در کارکردحقوق  

مفهوم حقوق بشر در ساختار    ،می شود  افراد جامعهمحدود کننده آزادی ها و حقوق اساسی    ،ابزار سنتی خود بعنی مجازات

امروزی خود عمری طوالنی ندارد به همین دلیل طبیعی است که حقوق کیفری در معنای متعارف خود مستقیما به حقوق بشر 

پایه گذاری شد و حفظ حقوق و آزادی های فردی    1۷8۹از سال    ، د این  با وجو  .ده استتوجه نکر   رسالت دوم حقوق جدید 

در این نوشتار تالش بر این بوده تا اصول و موازین حقوق کیفری که مورد حمایت حقوق بشر در    . ده استحقوق کیفری ش

 . زمینه حقوق دفاعی متهم است بررسی شود

 

 . همتحقوق م ،اصول مشترک ،کیفری ق حقوق بشر حقوهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

تمام مکاتب و نظام های عدالت جوو   .اصول مورد توجه حقوق بشر با قواعد عدل و انصاف و حقوق فطری انسان ها مطابقت دارد

پاره   .للی گرداوری شده اندتمام این اصول در منبعی جامع به نام اصول عرفی بین الم  .به دنبال این آرمان ها و ارزش ها هستند

رامت انسانی و مربوط می شود و بخش مهمی از آن بوه بوه حقووق فورد در مقابول محاکموات کای از این حقوقی به نوع بشر و  

محاکمات جزابی راه سلطه دولت بر شهروندان است و نباید به ابزاری برای استبداد و اعمال قودرت تبودیل   .جزایی مربوط است

 ،مجازاتهوا صصول تسواوی افوراد در برابور دادگواه اصل شخصی بوودن ،قوق قانونی بوده جرائم و مجازات هان این حبارزتری  .گردد

کمو  رایگوان  ،حوق داشوتن وکیول ،محاکمه بدون تواخیر روروری ،حق سکوت ،تفهیم فوری ،برائت ،محاکمه علنی در دادگاه

 ،درخواسوت تجدیود نظور ،ی اطفوال از افوراد بزرگسوالین دادرسجدایی آی ،ع اقرار به اجبارنحق مواجه با شهود اصل م  ،مترجم

در نوشتار ذیل به بررسی بخشوی از ایون  ،ن های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات می باشدیاان زرجب

 .  حقوق می پردازیم

 

 بند اول: اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها 

منظور از این اصل بطور خالصه اینست اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها می باشد و   ،جزایکی از اصول اولیه و مسلم حقوق  

 که:

 اوال: هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قبال از طرف مقنن به این صفت شناخته شده باشد؛

 ده باشد؛دوم: هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار گیرد مگر آنکه قبال از طرف مقنن برای همان جرم ورع ش

صالحیت آن محکمه را برای رسیدگی بوه آن جورم   ،ی نیست مگر آنکه قانونسوم: هیچ محکمهای صالح برای رسیدگی به جرم

 شناخته باشد؛

آنهم در شرایط پیش بینوی  ،چهارم: هیچ حکمی از محکمه صالح علیه متهمی صادر نخواهد شد مگر پس از رسیدگی و محاکمه

 . شده در قانون صورت گیرد

حقوق جزا است و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ممکن است این   به نظر می رسد این اصل خود جزئی از اصل قانونی بودن

مؤثر و در سایر قسمت ها از جمله آیین دادرسی کیفری توثثیری   توهم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی

 .  ت و اصول قانونی باشدهم اقدامات و رسیدگی ها و سایر موارد باید طبق مقرراندارد در حالیکه در آیین دادرسی کیفری 

شرع مقدس و تعوالیم اسوالم )قاعوده قوبح  یزاعالمیه جهانی حقوق بشر ( و ن 1۹ماده  2این اصل که در حقوق بین الملل ) بند 

قوانون  1۹۹و 1۹۹ ،15۹ ،۳۷ ،۳6 ،۳2 ،25 ،2۳ ،22 ،عقاب بال بیان ( به رسمیت شوناخته شوده در حقووق ایوران طوی اصوول

اصل قانونی بودن جرم و مجازات نخستین بوار 1.  قانون مجازات اسالمی مبنای قانونی خود را یافته است  11و    2اسالمی و مواد  

حود ارات بی یمیالدی تحت تثثیر افکار و اندیشه های انقالبی دانشمندانی چون سزار بکاریاو متسگبو با حمله به اخت  18در قرن  

جرمهوا و  ،تا قبل از استقرار این اصل .انون گذاری کشورهای غربی گردیدقضات در تعیین جرمها و کیفرها وارد سامانه ق  و حصر

قضات مفید و محدود به هیج اصل و قاعوده ای نبودنود و از اختیوارات بوی حود و حصوری بور   .مجازات ها دلبخواهی بوده است

 2. خوردار بوده اند

 
 18۷جلد اول ، صفحه  1۳ ی، روزنامه رسم یمسائل کفر نهی فره تنائبه در زم یاداره حقوق اتینظر 1
 15م  1۳۹1، جلد اول، انتشارت جنگل، چاپ اول سال 1۳۹0 یبر اساس قانون مجازات اسالم یعموم یفری حقوق ک ن؛ی جنت مکان، حس یآقا ن،یجتت مکان حس  ییآقا 2
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 ات ها آثار زیر را به دنبال داردن جرایم و مجازاصل قانونی بود

ف به ماسبق نشدن مقررات جزایی: در صورتی که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها مالک عمل قرار گیرد قهورا قووانین عط  .1

ف نبووده حد زیادی متاثر از شرع و فقه است لیکن فقهی صر  حقوق ما تاهر چند    .به ماسبق معطوف نمی گردد  روجب کیفستم

قانون مدنی( و در موارد جزایی نموی تووان عملوی کوه در   4می شود )ماده    قوانین جهت آینده ورع  "ون قاعدتامدو در حقوق  

گذشته صورت گرفته و برای آن مجازاتی معین نشده با قانون جدید حاکی از جرم انگاری آن عمل مورد عقوبت و کیفر قورارداد 

ر این مواده قیود شوده و منطبوق بوا نایی که داستث.    می در این مورد تعیین تکلیف نموده استقانون مجازات اسال  11لذا ماده  

عدم مجوازات باشود یعنوی قوانون جزایوی اخیور التصوویب در یا  اصول مترقی حقوقی می باشد مواردی است که شامل تخفیف  

در زمان وقوع جرم باشد با مبتنی بور عودم   صورتی به گذشته قابل سرابت است که با از لحاظ مجازات رعیف تر از قانون حاکم

و طبیعت انسوان این امر با فطرت    .ماسبق شمول و عطف داردیا    مجازات عمل ارتکابی است که در این صورت قانون به گذشته

 . هم سازگار است

دود قوانین جزایوی اسوت تفسیر مضیق قوانین و مقررات جزایی: دیگر اثر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها لزوم تفسیر مح  .2

مقررات مدنی تفسیر موسع بعمل بیواورد و مووارد بعبارتی بر خالف حقوق مدنی که دادگاه می تواند با قیاس و وحدت مالک از  

دی را تحت مشمول قانون و قاعده ای قرار دهد در امور جزایی تفسیر قانونی و صحیح تفسیری است که محدود و منحصر به زیا

 ۳ .می شود ه است نتیجتا در موارد ش  و حالتی که دلیل وجود ندارد رای بر برائت صادرموارد تصریح شد

 

 -بند دوم: اصل شخصی بودن مجازات  

جرم محسوب میشود و مجازات مقورر در قوانون را بوه  ،قانون با قید مجازات آنها را ممنوع کرده است  عبور از خط قرمزهایی که

تکب را به دادگاه کیفری باز می کند بلکه شرکا و معاونان جرم هم محاکموه شوده و در پای مر  نه تنها  ،ارتکاب جرم  .همراه دارد

در ارتکاب ی  جرم دخالت داشته اند مجوازات شوخد دیگوری کوه  اما غیر از کسانی که  .صورت ثبوت اتهام مجازات می شوند

ن را منطقی می یابد در حقوق بوه اصول عقل کامال آ  این قاعده که  .ارتباطی با ارتکاب جرم نداشته اند منطقی به نظر نمی رسد

 . شخصی بودن مجازات معروف است

که مجازات منحصرا دامنگیور شوخد مجورم شوده و بوه منظور از اصل شخصی بودن اینست که عدل و انصاف اقتضاء می کند  

ران را مورد توجوه قورار موی دهود اموا نزدیکان و اقربای او سرایت نکند البته اگر چه این اصل صرف اعمال کیفر در مورد بزهکا

زنودان بوا اعودام کسی کوه بوه نادیده نباید انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده او بی تثثیر باشد  

ی نگرانی و ناامنی می شوند و در این موارد مجوازات بوه شوکل ،بی ش  خانواده اش از فقدان او دچار تشویش  ،محکوم می گردد

در جواموع اولیوه و حتوی در جواموع   4.  شخصی بودن محدود می گردد  غیرمستقیم آنها را نیز متثثر می سازد و در نتیجه اصل

ردی و اصل شخصی بودن اصال مطرح نبود و اگر کسی مرتکب جرموی میشود تموام اقووام و اعضواء مسئولیت ف  ،سده های اخیر

بود مسئولیت داشتند و در مناطقی که مردم بصورت قبیلوه و طایفهوای زنودگی خانواده در مقابل جرمی که ی  نفر انجام داده  

قائل می شد کوه بتواننود  مقتول این حق را برای خودقبیله  ،شتمی کردند اگر فردی از ی  قبیله فردی از قبیله دیگر را می ک

ین مسوئله باعوم موی شود بوین دو کوچ  تربر علیه نبیله نائل وارد جنگ شده و تمامی آنها را از دم تیغ بگذرانند گاهی کون 
 

 154ص1۳88انتشارات دانشگاه تهران، سال  ران،یا یعموم  یحقوق جزا رج،یا ان،ی. گلدوز ۳

 
 421-421، صد 1۳۷8چاپ دوازدهم  ن،یران، نشر دادآفرته ،یعموم ی. نوربها، ررا، حقوق جزا 4
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واب داده شوود و قبیله سالها جنگ و خونریزی برپا شود و مادها و هزاران نفر ابره شوند و معتقد بودند خون بایستی با خوون جو

 5  .میشود  خون تنها به خون شسته و پاک

 

 ی افراد در برابر دادگاه وبند سوم: تسا 

وجه نخست آن به این معنی است که آنچه در عالم ظاهر موجوب امتیواز   .دارای سه وجه است  ،مساوات افراد در برابر دادگاه که

جنسویت  افکوار و عقایود سیاسوی و اجتمواعی و گورایش هوا و   ،موذهب  ،ملیت  ،نژاد  ،زبان  ،افراد از یکدیگر می شود نظیر رنگ

موتهم بوه عنووان  .یض و تمایز نخواهود بوودقساوت و عدالت به هیچ وجه موجب تبعدر عالم    .وابستگی های حزبی و تشکیالتی

فردی از افراد بش به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه فظواهر شوده و مجورد ان اوصواف و 

تضمین مورد بحم توازنی است که وجه کو پگر  .عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت های اجتماعی مورد محاکمه واقع می شود

داوری در میوان   ،در ی  نظام دادرسوی مترقوی و انسوانی نقوش دادگواه  .برقرار نماید  اه ناگزیر باید در میان اصحاب دعویدادگ

منصوفانه نخواهود  ،بدیهی است که داوری بدون مراعات حقوق طرفین و اعطای بالسویه امکانات و امتیازات  .اصحاب دعوی است

یگری چون محاکم منصفانه و رورورت بیطرفوی ستگی تمامی باندابیر و تضمین های دوی در برابر دادگاه از این نظر پیوبود تسا

تساوی در برابر دادگاه ب  تضمین عام است و هم صصحاب و اطراف دعوی از جمله شوهود مودعی و مونهم و ارزش   .دادگاه دارد

آن اسوت کوه  ،ترش هوم میدهودتضمین کوه توا حودودی مفهووم آن را گسو  وجه سوم این  .شهادت آنان را نیز در بر می گیرد

صلین رسیدگی به اتهامات وارد بر افراد و تسهیالت و امتیازات اعطایی به آنوان جوز در مووارد رسویدگی بوه   .تشکیالت دادگاهها

تشوکیل دادگاههوای   جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به هموه افشوار و اصوناف شوهروندان یکسوان باشود بنوابراین

اصی از شهروندان عادی با وجود عمومی بودن جرایم ارتکابی آنان بوا دگی به اتهامات وارد به طبف باطن خاختصاصی برای رسی

این که در این گونه دادگاه هانسهبالت خاص بورای متهموان قائول   .این وجه از وجوه نساری افراد در پراپر دادگاه ناسازگار است

دادگاه های خاص اموری  نکته آنست که تشکیل .م نیستمقا در موثر ،رنددامی روا انسان به نسبت اریہسی و تشدمی شوند با نف

دادگاه رروری افراد در برابر  تساویهمان طور که  .می رود  انصاف به شمارعدالت و    خالف قاعده که توسط ان نقضو    استثنایی

)افوراد در برابور دادگواه   میثواق اموده  14ماده    1در صدر بند    .رروری است  ،لقاعدا  برابر شهروندان نیزدادگاه در    تساوی  .است  

 6. حقوق بشر هم تصریح شده است اعالمیه جهانی    10( مساوات افراد در برابر دادگاه که ررورت آن در ماده ،  یندمساو

 

 بند چهارم: علنی بودن محاکمه

در جلسات دادرسی   مردم بتواننداین معنا که    .امنیت انسانی به شمار می رودعلنی بودن محاکمات یکی از تضمینات مهم برای  

 ۷و صحت و سقم صن مورد ارزیابی قرار دهند ،در جریان محاکمات صسرار گیرند  . .حضور یابند

علنی بودن محاکمه هنگامی است که شهروندان عوادی امکوان حضوور در جلسوات دادگواه را داشوته باشوند و بتواننود جریوان 

در واقع علنی بوودن  .لت نظارت کنندماع نمایند و از نزدی  بر فرایند اجرای عدارسیدگی و اظهارات اطراف دعوا را مشاهده است

 8. محاکمه که از ویژگی های نظام دادرسی اهامی است و از روم باستان به یادگار مانده است

 
 1۳2 ص 1۳1جرم، ج اول، چاپ دوم.   مکاتب و خچهی نار ات،یل ک ،عمومی مفرق جران  ل،ی، محمد اسماع افراسیابی  ' 5
 اه تهران، دانشگ یاسیدانشکده حقوق و علوم س یو منطقه ا یالملل  نیبر اساس اسناد ب یفری ک یحقوق بشر در دعاو ل،یجل  ،یدی ام 6
 :  ۳10محمد، همان، ص  ،ی هاشم ۷
 ۳8، ص 1نشر مهران، جلد  ،یفری ک یدادرس  نیمحمد، ا  ،ی. انور 8
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بودن ی  اصل وسیله برای نظارت در امر دادرسی است علنی    به تجربه ثابت شده است که حضور افراد در جلسه دادگاه بهترین

مقرر است در شرایط استثنایی جریان رسیدگی در دادگاه به دالیلوی   14ماده    1ان که در بند  و قاعده کلی است با این حال چن

وکراتی  مصوالح نظم عمومی با امنیت ملی در ی  جامعه دم ،ممکن است به صورت سری باشد به منظور مراعات اصول حقوقی

مضر به مصالح مربوط بوه اجورای عودالت   ز در موارد خاصی که به تشخید دادگاه محاکمهزندگی خصوصی اصحاب دعوی و نی

است تمام یا قسمتی از رسیدگی ممکن است غیرعلنی باشد اما در هر حال حکم صادر شوده در اموور جزایوی یوا حقووق علنوی 

ه اختالف زناشویی با سرپرسوتی اطفوال صغار مقتضی خالف آن باشد یا محاکمه مربوط بخواهد بود مگر اینکه مصالح مربوط به 

 .  باشد

 

 بند پنجم: تفهیم اتهام 

تفهیم اتهام یعنی اعالم رسمی عمل مجرمانه به منهم از جانب قاری تحقیق به زبان و شیوه ای که با توجه بوه وروعیت خواص 

 ،اعی یو  موتهم )حوسوکوتشتکی عنه بوه موتهم تبودیل شوده و از حقووق دفوبا تفهیم اتهام م  .منهم برای او قابل درک باشد

( برخوردار می شود و قاری تحقیق می تواند هر گونه پرسشی راجع به موروع اتهام بنماید وقتی فردی بوه   . .معاردت وکیل و

بایود بوه او متوذکر  ،ویقاری تحقبق بعد از سوال در مورد هویت و مشخصوات کامول   ،احضار یا دستگیر می شود  ،عنوان متهم

الیلی که منجر به دستگیری با صدور احضواریه یوا بواز داشوت وی رات خود باشد و سپس موروع اتهام و دشود که مواظب اظها

 ۹.  به صورت صریح به متهم تفهیم کند  ،گردیده

م انگلوساکسن را بوه عنووان چه کسی باید حقوق منهم ربه او تفهیم کند؟ در حقوق انگلیس و آمریکا و سایر کشورهایی که نظا

 -پلیس عالوه بر رعایت حقوق منهم مکلف است این حقوق را به وی تفهیم کند و در نظام حقووق روموی   .رده اندالگو انتخاب ک

ژرمنی این وظیفه مهم بر عهده قاری تحقیق گذاشته شده است؛ ولی در نظام جزایی اسالمی که ایون هموه بوه اصول برائوت و 

این حق موتهم اسوت  .ای این امر مهم تدبیری اندیشیده نشده استرب .هم و رعایت حقوق دفاعی او تثکید داردفرض بیگناهی مت

باید به متهم اطمینان بدهیم که حقوق او در نظوام فضوایی مراعوات موی شوود و   ،که بداند در جریان دادرسی چه حقوقی دارد

هور یو  از عوامول و   را آگاه کنیم که اگر این حقووق موورد تعورضنقض آن دارای رمانت اجرای کافی است و باالخره باید او  

برای جبران خسارات وارده و اعاده حیثیت خود چه کند و شکایت به کجا و نزد چه مقوامی   ،قرار گرفترابطان دستگاه قضایی  

 10  .ببرد

ایی حمایوت از حقووق بشور آموده کنوانسیون اروپ   6ماده    ۳میثاق و قسمت اول بند    14ماده    ۳آن گونه که در قسمت اول بند  

حق دارد در کوتاه ترین زمان ممکن به زبانی که با آن آشناست بوه تفصویل   ،ان اتهام به ارتکاب جرم قرار گیرد»هر کس در مظ

نوع و درجه آن که در ابتدایی ترین مراحل تعقیب و  ،حق اطالع دقیق از زمینه اتهام  ،از ماهیت اتهامی که بر وی آمده آگاه شود

و موازنوه ی قووا  ازد و میان او و مدعیم بتواند خود را برای دفاع مناسب آماده ستحقیق باید صورت گیرد برای آن است که مته

بنابراین پویش از تشوکیل جلسوات  .تفهیم اتهام مستلزم آن است که مواد قانونی ناظر بر اتهام اعالم و ارائه گردد  .صورت بگیرد  

اظهارات خود متهم در مراحل اولیوه  ت شهود و حتیتسلیم رونوشت اظهارا  هم وتدارک مدعی به مدادگاه ارائه لیست شهود و م

 نطوق ایونم .روروری بوه شومار موی رود ،رونوشت تمامی اسناد و مدارکی که مستند ادعای مدعی است  طور کلیو به    قتحقی

 
 15، صفحه (   11/0/8۹۳)شماره ی! روزنامه اعتماد مل  ۹
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کنوانسویون در خصووص  6مواده  ۳میثاقی و قسمت پونجم توا  14ماده    ۳تضمین به کم  آن چه از فحوای قسمت ششم بند  

به هزینه  ،مستلزم آن است که ساده مدارک تنظیم شده به زبانی ناآشنا برای متهم  ،می گردد  خستفادارایگان از مترجم  استفاده  

گفت که چنین حقی فقط به اسناد و مدارک موثر در دفاع مربوط می شود و منهم   گرچه میتوان  .دادگاه با دادسرا ترجمه شوند

 11در خواست نمایدکلیه اوراق پرونده را  نمیتواند ترجمه ی

 

 بند ششم: اصل برائت 

اجتمواعی و ارتکاب جرایم در طول تاریخ امری بدیهی بوده و به تبع آن دولت ها کوشیده اند در دسوتان حوق امنیوت فوردی و 

از جمله تودابیر اتخواذ شوده در جهوت حفوظ   .ورع نمایندص قوانین و مقرراتی را  جلوگیری از تجاوز و تعرض به حقوقی اشخا

هر جامعه پیش بینی اصل برائت کیفری بوده که این امر نشان از دغدغه های تمام   و معنوی افرادروانی و ثبات اجتماعی    امنیت

کسوی   بنوابراین اصول هویچ  .آزادی های فردی و اجتماعی بوده است  نقض  از  جلوگیری  در  بشری  جوامع  عمومی  ۔کش ها و نگا

براسواس دالیول احصواء  ،دادگواه صوالحیت دار انه درفعل مجرم انجامست تا اینکه فعلی را که عنوان مجرمانه دارد انجام نداده ا

 2میثواق و بنود    14مواده    2به موجب بنود    .شناخته می شودعنوان مجرم    شخد بهدر آن صورت    .شده قانونی به اثبات برسد

از پویش قوانون اثبوات شوده حوق داره مادام که تقصیر او موافق  ،متهم به ارتکاب جرم است کساروپایی هر  کنوانسیون  6ماده  

 .  ت برخوردار باشد(ائفرض بر

منشوور افریقوایی و  1بنود امواده  ،نوانسیون آمریکاییک 8ماده  2بند  ،اعالمیه امریکایی 2۹ماده    ،اعالمیه جهانی  1۹ماده    1بند  

روزه میراث مشترک برائت منهم ام  امروزه پیش فرض  .دارند  تصریح تماماعالمیه اسالمی حقوق بشر بر این مطلب    1۹بنده ماده  

در  ،یویولی برای نخستین بار به طور رسمی نبول حاکمیت آن بر محاکمات جزا  12.  حقوقی همه ملل جهان محسوب می شود

 . در اعالمیه حقوق بشر فرانسه صورت گرفته است 1۷8۹

جورایم از جملوه جورایم علیوه امنیوت و   مالق نبوده بلکه در موارد خاص استثنائاتی در خصوص بعضوی از،  پذیرش اصل برائت  

ئوت اسوت مگور بر آن وارد می شود که فرض مجرمیت منهم مقدم بر امساره برا . . .پولشویی و  ،جنایات جنگی  ،آسایش عمومی

این است که اوال دادگاه نمی تواند وظیفه فضوایی  ،به هر حال آن چه در مقررات فرق مورد نظر بوده  .در صورت اثبات خالف آن

بار اثبات مجرمیت متهم بر دوش دادسر است و هر نوع تردید و   .ع نمایدود را به اعتقاد و حتی به گمان مجرمیت مسنهم شروخ

تقصویر   .ثانیا دادگاه باید امکان ارزیابی و رد و ابطال دالیل اتهام را برای موتهم فوراهم سوازد  .ویل می گرددابهام به نفع منهم تا

 1۳. ن ناشی میشوند قابل اثبات استیر قابل ردی که مستقیما از قانومنهم فقط از طریق دالیل غ 

ن به مرحله تعیین نوع با میوزان مجوازات پوس از بنابرای  ،قلمرو اجرای اصل برائت به مرحله اثبات تقصیر متهم محدود می شود

و کیفیت ارتکاب جرم در تعیوین  اصل برائت مانع تاثیر سوابق و ویژگی های فردی مرتکب .اثبات مجرمیت تعمیم پیدا نمی کند

تحقیوق  از سوی دیگر بایود دانسوت کوه .ت وی با رعایت قانون در دادگاه صالح اثبات شده نخواهد بودمجازات فردی که مجرمی

غف اصل با پویش   .هر اندازه که برای متهم ایجاد محدودیت کند  ،مراجع صالح و اخذ تدابیر و تامینات قانونی پس از توجه اتهام

میثاق با بنود  14ماده  2نهادهای ناظر بر اجرای حقوق بشر مواردی نظیر موارد زیر را مغایر با مفاد بند   .برائت نخواهد بود  فرض

 یون اروپایی ندانسته اند:کنوانس  6ماده   2
 

 10همان، ص  ل،یجل  یدی ام 11
 ۷۹، سال 11. ش یاسی دانشکده حقوق و علوم سشربه  ، یفریمحمد اصل برائت و اثار آن در امور ک  یاشور 12
 40ص   ۳8 ی شماره ۹0 سال –مجلس و پژوهش  ی ه یو حقوق بشر، نشر  یفریک یدادرس  ل،یجل  یدی ام 1۳
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 دست بند زدن به منهم در مراحل مختلف رسیدگی حتی در برابر هیات منصفه؛ .1

 ی متهم؛  انجام آزمایش های پزشکی الزم بر رو .2

 سنجش میزان الکل موجود در خون متهم؛ .3

 گرفتن عکس با اثر انگشت متهم با هر نوع مدرک مربوط به هویت او و بایگانی کردن آن .4

 استفاده از وقایع موجود در محاکمات دیگر و نتایج حاصله از آنها علیه منهم؛   .5

یر شده اند با این که افراد خاصوی مظنوون بوه ارتکواب اعالم این که فرد یا افرادی در ارتباط با ارتکاب جرم خاصی دستگ  .6

 هستند؛جرم مورد نظر 

م این که فرد با افراد خاصوی بوه ارتکواب جورم موورد نظور اعالم عمومی جریان تحقیقات و بازجویی های اولیه حتی اعال  .7

  14.  اعتراف کرده اند

 :قانون اساسی نیز می گوید 2۷اصل 

 نکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شودانون مجرم شناخته نمی شود مگر ایاصل برائت است و هیچ کس از نظر ق

 

 بند هفتم: حق سکوت

یت و صوحی ،افراد در جامعه ای که زنودگی موی کننود در حفوظ جوان ،اساس آن امنیت عبارت است از اطمینان خاطری که بر

به عنوان منهم در پیشوگاه قضوا قورار موی  ی کهزمان ،حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند« تمامی شهروندان

مجموعه ارکان نظام حاکم بر یو  از یکسری حقوق و تضمینات دفاعی در سایه اصل برائت برخوردارند که در نگاه کالن    ،گیرند

 کشور و به طور خاص نظام عدالت کیفری موظف و مکلف به رعایت این حقوق هستند و نقض آن در هر ی  از مراحل دادرسی

 15.  می تواند سرنوشت انسانهای بی گناه را به مخاطره بیندازد  ،اعم از مرحله تحقیقات و بازجویی و رسیدگی نهایی

تکلیف قضات و ماموران تحقیق آن است تا در نهایت بی طرفی و با لحاظ جمبوع  ،ن اتهام قرار می گیردوقتی که شخد در مظا

این بدان معناسوت کوه اصووال مونهم وظیفوه ای   .یل بپردازندو تحصیل دل  به جمع آوری  ،شرایط و تضمین حقوق دفاعی منهم

حقیق هستند که باید دالیل مثبت بزهکواری فورد مظنوون را از دلیل ارائه کنند و این مراجع ت  ،ندارد تا جهت رفع اتهام از خود

در مفهووم   .و خاموشوی اسوت  سکوت در لغت عبارت از خودداری از گفتن و حورف نوزدن  .طرق ومجاری قانونی به دست آورند

ر سکوت د .و امری سلبی است چرا که سکوت چیزی جز عدم نمی باشد ،حقوقی نیز سکوت یعنی عدم اعالن اراده صریح باطنی

 در حوزه اخالق و مذهب آثاری مترتب است که در حقوق آن آثار بر سکوت مترتب نیست

در  .قام قضایی را ندهود و سوکوت کنودحق دارد پاسخ سواالت م حق سکوت است؛ یعنی متهم ،یکی از حقوق بنیادین هر منهم

مکلف است سکوت متهم را در صورتمجلس قید کنود   بلکه  ،کند  مرجع قضایی حق ندارد او را وادار به پاسخگویی  ،اینگونه موارد

 . و برای کشف حقیقت راجع به ادله دیگر تحقیق کند

ی بین المللوی مقورر اساسنامه دادگاه کیفر  55است شق ب بند آماده    در خصوص رعایت حق سکوت که از حقوق دفاعی منهم

دادگاه کیفری بین المللی قرار می گیرد باید از حق سکوت اگاه نموده: در مواردی که متهم در معرض بازجویی توسط دادستان  

 ۹۷همچنوین شوق ز بنود امواده    ،بدون اینکه چنین سکوتی در تعبین گناهکاربودن یابی گناهی او مورد توجه قرار گیورد  ،شود

شت شده بوه اتهوام جورائم حق سکوت در طول بازجویی از فرد بازدا  ،اساسنامه دادگاه مذکور این مورد را مدنظر قرار داده است

 
14 Paul sieghart: the international law of human rights. london.clarendon nrace 1001 

 دانشگاه تهران،  یاسیف و عدالت، تهران،  ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سمساوات، انصا می محمد حقوق بشر و مفاه دیهاشمب س 15
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آسیب پذیر است از آنجایی که مثموران اجرای قانون حداکثر تالش خود را می کنند که از فرد بازداشت شوده اقورار بوا   ،کیفری

حق سکوت در بسویاری از  .ی را دال بر مجرمیتش اخذ نماید و اعمال حق سکوت منهم این تالش ها را منتفی می سازداظهارات

در مقوررات   .هرچند در معاهدات بین المللی حقوق بشر این حق صریحا بیوان نشوده اسوت  ،داخلی مقرر شده  نظام های حقوق 

حق سکوت متهم )امتناع از پاسخ( یعنی منهم باید بدانود   .مثالی آوردداخلی نیز می توان به حق سکوت متهم پرداخته و شاهد  

این حق خصوصوا در شورایط فقودان   16.  عواقب کیفری داشته باشد  که می تواند به سؤاالت پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند

ه دفاع متهم اسوت در حقووق ممکن است اغفال شود یا دچار توهم و تناقض گویی گردد وسیل  ،وکیل که متهم نا آشنا به قوانین

قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر موی دارد: چنانچوه موتهم از دادن پاسوخ امتنواع   12۹ده  ایران با عنایت به قسمت اخیر ما

حق سکوت متهم در اثنای بازجویی به نحو تلویحی مورد قبولی مقونن اسوت و   ،  .امتناع او در صورت مجلس قید میشود  ،نماید

که توسط پلیس   رابطان دادگستری مکلف به رعایت این حق خواهند بود و لذا موفق نیست تا به پرسش هاییقضات تحقیق و  

گوید قاری تحقیوق را در اجورای وظیفوه اش کوه همانوا  پاسخ نداردهدفی جز اثبات محرمیت وی با بازپرس مطرح می شود و  

 1۷ .ر اسرع وقت اعالم شودباری رساند و این حق او باید د ،اثبات وقوع و انتساب جرم است

 

 هشتم محاکمه بدون تأخیر ضروری   بند

مقاموات  ،قاین ح .د وصادز ش باید بدون تاخیر غیر موجه شروع و حکم قطعی بعد از تمام مراحل تجدیدنظرخواهی  رسیدگی ها

 ان معفوول تکمیول وخواهی قطعوی در زموتجدید نظر   ،ذیصالح را ملزم به تضمین این امر می کند که مراحل پیش از محاکمه

کیفری بین المللی آمده است که رسیدگی به اتهامات کیفری بودون  دادگاهاساسنامه  1۷در شق ج بندی  ماده  .آراء صادر شود

فرض بیگناهی و حق دفواع از خوود  ،: تصمین محاکمه فوری در دادرسیهای کیفری با حق آزادی  گیرد  جه صورتتثخیر غیر مو

چراکوه  .غیر موجه تعیین و دفاع فرد با سپری شدن زمان خیلی زیاد تضعیف نشودتاخیر   ت کهین اسهدف ا  .وند خورده استپی

ممکن است شهود غیر قابل دسترس شده و سایر مدارک معودوم  خاطره و حافظه شهود از بین می رود و  طوالنیدر مدت زمان  

و عوامول  ،ه با توجه به در به هر پرونده بررسی می شووددر جریان رسیدگی به پرونده زمان معقول زمانی است ک  .با ناپدید شود

است با خبور موورد توجوه زیادی در بررسی اینکه آیا زمانی که رسیدگیها با توجه به پیچیدگی های پرونده تکمیل شده معقول  

جرم و تعداد شهود  ماهیت تحقیقات رروری و تعداد افراد داخل در ،تعداد اتهامات  ،از جمله ماهیت و شدت جرم  ،قرار می گیرد

ماده به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با عبارتی مشابه( آمده   2ین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند  میثاق ب  ۹ماده    ۳در بند  

ر کس به اتهام جرمی دستگیر با بازداشت می شود باید او را در اسرع رفت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری کوه بوه است: ه

بازداشت اشخاصوی کوه  .جاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حارر نموده و در مدت معقولی دادرسی با آزاد شودموجب قانون م

لیکن آزادی موقت ممکن است که موکول به اخذ تامین هایی شود که موکول   ،ددر انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باش

قسمت سووم اصول  .تامین نماید  درسی و سایر مراحل رسیدگی قضائیبه اخذ تصمیم هایی شود که حضور منهم را در جلسه دا

دت بیسوت و چهوار سواعت قانون اساسی نیز مقرر می دارد: وحسب مورد برای اجرای حکم تامین نماید حوداکثر ظورف مو  ۳2

تحوت اعت سو  24درگیری که میتوانند متهم را حداکثر ظرف مودت    پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات
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مقوام قضوایی در  .فضوایی برسوانند تصومیم بوه اطوالع مقوام  باید در اولین فرصت مراتب را جهت اتخاذ  .نظر نگهداری نمیایند  

 18.  مینماید   با آزادی متهم تعیین تکلیفخصوص ادامه بازداشت و 

 

 بند نهم: حق داشتن وکیل 

به قاری برای کشف حقیقت کم  می کند و همچنین بوه وکیل  زیرا    .از وکیل و قاری به عنوان دو فرشته عدالت یاد می شود

الزامی به نظر میرسد مخصوصا در بنابراین حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی    .متهم برای دفاع از حقوق خود باری میرساند

 . دادگاهای کیفری که حیثبت و جان و آبروی افراد در میان است و حضور وکیل رروری تر است

در صورتی که متهم حق داشتن وکیل نداشته باشود نمیتوانود از خوود در برابور   .رد بنام تساوی مالحهالی وجود دادر حقوق اص

دفواع کنود و همچنوین بوه دلیول عودم  ،تجربه و تخصد در زمینهی حقوق مسلح است ،دادستان که به سالح آگاهی از قوانین

 .  آشنایی به قوانین و اصطالحات حقوقی این دو در شرایط برابری نیستند و سالح های برابری برای اثبات حرف خود ندارند

اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شوده در مراحل دادرسی کیفری در مقررات اکثر قریب به  فعصصل الزامی بودن شرکت وکیل مدا

متهمی که وارد فرایند کیفری موی شوود توا زموانی کوه مسوئولیت کیفوری  .ن اصل تضمین حقوق دفاعی متهم استو هدف ای

مجرمیت او طی ی  دادرسی عادالنه ثابت نشود بی گناه است به این ترتیب و با اصل قرار دادن این ماده قانونی در کشور ما نیز 

 . رای متهم در نظر گرفته شده استاین حق ب

بورای برقوراری یو  محاکموه  د حقوق بشری و در قوانین داخلی اکثر کشورها حق داشتن وکیل یکی از حقوق اساسویدر اسنا

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که کشور موا نیوز بوه آن   16در ماده    .عادالنه و تضمینی برای حفظ حقوق متهم است

الت کافی جهت تهیه دفاعیه خود و گفتگو باوکیلی کوه خوود انتخواب قوانین آن الزام آور است: یه وقت و تسهیپیوسته است و  

شخصا از خوود دفواع نمایود و یوا از   .در حضور خودش محاکمه شود  .دادگاهی شود  ،بدون تاخیر موجه  .داشته باشد  ،کرده است

در صورتی کوه  ،کیل ندارداو باید از حقوق خود مطلع گردد که اگر و .طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است از خود دفاع کند

بودون   ،کوافی بورای پرداخوت دسوتمزد وکیول را نداشوته باشودتوانایی  مصالح دادگستری اقتضا می نماید و نیز در صورتی که  

 1۹.  تعیین میگردد   وکیلی برای او ،پرداخت هزینه ای

ومت نسوبت بوه تعیوین وکیول حک تکلیفدعوا دانسته و حتی از  صاحب قح قانون اساسی به صراحت داشتن وکیل را  ۳5  اصل

حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخواب   وارایگان برای آنها سخن می گوید: »در همه دادگاهها طرفین دع 

قانون آیین دادرسی کیفری منتشر شده   128« در ماده    .را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد  وکیل

وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق بس از خاتموه   .که منهم می تواند ی  نفر وکیل همراه خود داشته باشداست  

 قاری اعالم کند تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم با اجرای قوانین الزم بداند به

ت زیرا در این صورت و گیل می تواند حقووقی از جملوه اصول از مرحله شروع تحقیقات تا اجرای حکم رروری اسحضور وکیل  

را به موکل اش در مرحله تحقیقات مقدماتی گوشوزد کنود و همچنوین   . . .چگونگی انجام بازجویی قانونی و  ،حق سکوت  ،برائت

ش در برابور دادسوتان اهی اش به قوانین می تواند از حقوقی موکول ااطالعات فنی و آگ  ،در دادگاه نیز با استفاده از تخصی خود

بنوابراین روروری اسوت کوه   .دفاع کند و این گونه توازن و تعادل در دادگاه بین دادستان و متهم با وجود وکیل ایجاد می شود
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اما اگر شخصی ناتوان  .شود افراد نسبت به این حق خود مطلع شوند تا جلوی نقض قوانین به خصوص در مرحله بازجویی گرفته

اشد همانطور که هم در اسناد بین المللی وهم قوانین موروعه ما مورد اشاره قرار گرفته دادگاه با توجه به نووع از گرفتن وکیل ب

آیین دادرسی مورد توجه قرار گرفته   18۹این حق در ماده    .جرم و شدت مجازات می تواند برای او وکیل تسخیری انتخاب کند

 ت:اس

چنانچه دادگاه تشخید دهود سوهم توانوایی انتخواب وکیول را   .ی برای او تعیین نمایدمتهم می تواند از دادگاه تقارا کند وکیل

وکیلی برای متهم تعیین خواهود کورد و در  ،کترین حوزه مجاورنزدی ندارد از بین وکالی حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از

عیوین خواهود کورد و در هرحوال حوق الوکالوه ه کند دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تصورتی که وکیل درخواست والوکال

که البتوه   .خواهد شد  حق الوکاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت  .تعیینی بعد از تعرفه قانونی تجاوز کند

جورم  بنا بر این اگر مونهم نواتوان باشود در موورد ایونالزامی است   یلوکل  نداشتحم  و ر  اعدامدر مورد فصاص نفسه حبس ابد  

   .ددادگاه ملزم به تعیین وکیل تسخیری می باش

است کوه حتوی ردیفوی از بودجوه  ارزشی برخوردارهمانطور که مشاهده می شود حق داشتن وکیل در نظام حقوقی ما از چنان 

حکوم   عقل و انصواف  .را ندارند اختصاص داده شده است  لیدادگستری برای تعیین وکیل برای اشخاصی که توانایی انتخاب و ک

هم تمو .جان وعرض افراد در ارتباط است  ،حیثیت  ،وفی به ویژه در امور کیفری که با آبروحقمی کند که با پیچیده شدن مسائل  

حضوور وکیول  .دبتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل فضایی است از وجود وکیول مودافع برخووردار شوو

 20. دار فضایی استتطرار ورعب وی در پاسخگویی به سواالت مطروحه مقامات صالحیرمدافع موجب قوت قلب منهم ورفع ا

 

 بند دهم: کمک رابگان مترجم 

حوق دارد از مسواعدت متورجم واجود صوالحیت و رایگوان   ،هر متهم به جرم کیفری اگر زبان دادگاه را نفهمد با صحبت نکنود

خواندن زبوان دادگواه  .فهمیدن ،اگر متهم در صحبت کردن .جمه شودباشد و هم چنین حق دارد اسناد و مدارک او تر  برخوردار

حق ترجمه و تفسیر برای تضمین دادرسوی عادالنوه مهوم و حیواتی اسوت ایون اموور بورای تضومین حوق   .مشکل داشته باشد

بودون   .وری اسوتزار و امکانات و حق دادرسی عادالنه الزم و رراصل تساوی اب  ،برخورداری از امکانات کافی جهت تهیه دفاعیه

و دفاعیوه مووثری را  ،منهم ممکن است نتواند محاکمه را بفهمد و به طور کامل در جریان دادرسوی قورار گیورد  ،هیچ مساعدتی

درسوی عادالنوه و از فراهم کند لذا حق ترجمه و دانستن زبان دادگاه و فهمیدن یا صحبت کردن با آن پیش شرط اصلی حق دا

اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی اگر رسیدگی دیوان و بوا مودارکی  1۷ب شق و بند ی  ماده  حقوق دفاع متهم است به موج

وی موی توانود بوه  ،که در محاکمه ارائه می شود به زبان دیگری غیر از زبانی است که متهم کامال درک کرده و صحبت می کند

 21بهره مند شود؟ ،  محاکمه منصفانه الزم استترجمه هایی که در ی دت مترجم کارآمد و همچنینصورت رایگان از مساع 

های پلویس و تحقیقوات  بازجویی برخورداری از مترجم در تمامی مراحل دادرسی کیفری اعمال می شود از جمله در طول  حق

فری اساسنامه دادگاه کی  ۹۷ماده  الف  بند  شق ی   .  فراهم شود    مترجم صرف نظر از نتیجه محاکمه باید به صورت رایگان  ،اولیه

و دقیقا از ماهیت و سوبب محتووای اتهوام  ازبانی که کامال درک کرده و با آن صحبت می کند فوربه    بین المللی مقرر نموده که

بوا  ،اسوت دفاعیوه تهیه ی حق داشتن مترجم بخش اصلی حق دفاع شخصی و حق داشتن زمان و امکانات کافی برای  .مطلع ده
 

 تیدانشگاه ترب  ،ی شناسو جرم  یفریحقوق ک  یآن، رساله دکتر یق یو مطالعه تطب یفریحقوق ک  یآن، رساله دکتر یق یو مطالعه تطب یفری ک یدادرس نیمتهم در آئ   یموذن زادگان، حسنعل  20
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جیح می دهود زبوان دیگوری را صوحبت   فهمد اما ترمی کند یا می    صحبت  سبیطور منا  این وجود اگر متهم زبان دادگاه را به

 .  کند    مترجم رایگان فراهم  ،قامات ملزم نیستند تا برای متهمم  ،کند

 

 بند یازدهم: حق مواجه با شهود

مایوت از حقووق بشور کنوانسویون اروپوایی ح 6ماده  ۳میثاق و قسمت چهارم بند   14ماده    ۳بنابر آن چه در قسمت پنجم بند  

هم چنوان کوه حوق  ،یا بخواهد که از آنان سوال شود  آمده ) متهم حق دارد از شهودی که علیه وی شهادت داده اند سوال کند

با همان شرایط و تسهیالت شهود مخوالف احضوار شووند و شهادتشوان اسوتماع   ،دارد شهودی که به نفع وی شهادت می دهند

میوان  کنوانسیون امریکایی حقوق بشر نیز مورد تصریح قرار گرفته موازنه قدرت 8ماده    2ر بند  ( منطق این تضمین که د  .گردد

متهم و مدعی و امکان ارزیابی و ابطال مفاد شهادت شهود دادسرا با شاکی خصوصی است ولی باید توجوه داشوت کوه مقوررات 

مزبور مانع از آن نخواهد بود کوه قووانین و مقوررات   مفاد مقررات  .مورد اشاره حاوی با حامی ی  حق مطلق برای متهم نیستند

آن چه از نظر ایون مقوررات روروری موی  .ی مفاد شهادت آنان را مشروط به شروطی نمایندملی احضار شهود و استماع و ارزیاب

ه شوهود نماید آن است که شرایط و محدودیت های ایجاد شده همچون تسهیالت و امتیازات اعطا شده به طور یکسان نسبت بو

ح تضمین مورد بحم درباره این مسواله کوه محاکم ملی می توانند در حین مراعات رو  ،افزون بر این  .طرفین دعوی اعمال گردد

آیا شهود به انگیزه کشف حقیقت وارد دعوی شده اند یا خیر شمیم بگیرند و در صورت منفی بودن پاسوخ از اسوتماع اظهوارات 

که  هر پرسشی همین طور باید گفت که متهم نمیتواند به بهانه استیفای ی  حق مطلقه  .ی زرندآنان با استناد به چنین اظهارات

 .کنترل دادگاه خواهود بوود اعمال این حق تحت نظارت و .می خواهد مطرح کند و پاسخ آنها را از شهود مقابل درخواست نماید

 یودموثر باشد نیز بایقت کشف حق درکه  و پاسخ دهده طرح  به پرسش هایی اجارخود فقط  و ارزیابی    هدادگاه می تواند با مداخل

حوق   دفواعام  قواو در م  جهشهادت شهود مقابل نیست گرمستلزم حضور متهم هنگام ادای    مراعات تضمین مورد بحمکه    فتگ

یوونی و قوانونی  که منظور از عبارت )با همان شرابط ( لتل شرابول ،گفته شد  ،را در دادگاه درخواست نماید  ،دارد تکرار شهادت  

نیست که این مساله نیز باید مورد توجه واقع شود  نیست و مراعات یکسان مقررات قانونی نسبت به شهود مسنهم و مدعی کالی

که آیا دادگاه در اجرای وظایف قانونی و البی خود بار با برخوردی یکسان با اطراف دعوی داشته است یا خیر؟ همین طور گفتوه 

ا شهود مقابل آگاه را از حق احضار شهود موافق و مواجهه ب  ،مستهم  ،موظف است  ،عنوان ی  امر ناشی از حق  شده که دادگاه به

هم چنان که موظف است در صورت درخواست متهم شهودی را کوه در غیواب وی ادای شوهادت کورده انود مجوددا فورا   ،سازد

فری فردی که حق دفاع دارد از این حق باید در تموام مراحول در امر کی  .خوانده و در حضور متهم شهادت آنان را استماع نماید

 .این نظر در تمام نظامها کامال اعمال نمی شود  اما  .رسیدگی استفاده نماید

 

 بند دوازدهم: اصل منع اقرار به اجبار

د بورای تحمیل رنج شدید جسومی بور یو  شوخ  ،شکنجه از جمله رفتارهای رد انسانی است که بشر بر علیه خود روا داشته

مجازات با وا داشتن او به اعتراف به جرم با افشای نام هم دستان از گذشته های دور تا هین سده های اخیر نیز نوزد بسویاری از 

کنجه یکی از مهمترین قواعد بنیادین و آمره حقوق بشری است و در اسوناد بوین اصل منع ش  .ملت ها امری معمولی بوده است

شکنجه شوامل رفتارهوایی اسوت کوه وی   .مورد تاکید قرار گرفته است  جمله اعالمیه ی حقوق بشر  المللی و منطقه ای تعدد از

 . عمد و توسط و یا تحت نظر مامور دولت انجام گیرد
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چکس را نباید تحت شکنجه با کیفر ظالمانه و غیر انسانی و حقیر امیز قورارداد مواده هفوت مطابق اصل ه عالمیه حقوق بشر هی

ی و سیاسی تصریع دارد: »هیچکس نباید در معرض رفتارها و مجازاتهای بی رحمانوه و غیور انسوانی و مووهن میثاق حقوق مدن

هیچ شرایط و اوراع و احووالی نموی تووان دلیول حقوق بنیادین است بدین معنا که در  شکنجه از جملهو ممنوعیت   ،قرار گیرد

 مواده بودان تصوریحدیدترین نوع رفتار مصنوعی است که در ایون اعمال آن اقامه کرد شکنجه در واقع شکننده ای برای    توجیه

منع شکنجه سازمان ملل متحد در دانمارک دو تا توانست قودرت اجورای بایود سوه   کنوانسیون  1۹8۷ژوئن    2۹روز    .شده است

 144البتوه ایون بوه معنوی آن نیسوت کوه در    .به طور مضف استشکنجه    موروع این کنوانسیون ممنوعیت  .ال طول کشیدس

در پروتکل الحاقی این کنوانسیون پیش بینی شده اسوت  .کرده اند دبکر شکنجه وجود ندارد  امضاکشوری که این کنوانسیون را  

تنهوا در ایون اسوت کوه  .ستقل زندانها و مراکز نگهبانی پلیس را کنترل کنندهای ملی و بین المللی بتوانند به طور مکمیته    که

کشور  21البته هنوز حدود   .به دعا می کند یا نه  ،یی که کنوانسیون ردشکنجه را امضا کرده اندمی توان دانست که آیا کشورها

جمله آنکه شکنجه گران از کار خود شورم کنوانسیون منع شکنجه دستاوردهایی داشته است از    .به این پروتکل ملحق نشده اند

از شکنجه به عنووان روش سیاسوی اسوتفاده موی کنود و در   دارند و دیگر کشور با دیکتاتوری وجود ندارد که به صراحت بگوید

 ". چنین موروع شکنجه به طور گسترده در جهان مطرح شده است

 

 بند سیزدهم: جدایی آیین دادرسی اطفال از بزرگساالن 

ن بوه هموی .ن می دهد که رسیدگی به جرائم کودکان همانند بزرگساالن مجموع نتیجه ررایت بخشی نداشوته اسوتتجربه نشا

ایجاد دادگاه های ویوژه را بوه هموراه داشوته   ،با استفاده از شیوه های دادرسی تخصصی  ،اندیشه اصالح و تربیت کودکان  ،جهت

 . ده استالبته این مساله در اسناد حقوق بشری هم عنوان ش .است

 رشود بوا متناسوب و مطلووب یھمیثاق مفرر داشته که رسیدگی به اتهامات اطفال باید با مالحظه سون و در ب  14ماده    4بند  

 حقووق  بوه مربووط میثاق  در فقط حق  یا  تضمین  این  فاهرا  پیدا  عمل  به  آنان  بازپروری  و  اصالح  ررورت  با  هماهنگ  و  شخصیت

بوه هور  .ی ذکری از آن بوه میوان نیواورده انودا منطقه با المللی بین های اعالمیه و سد سایر و شده بینی پیش  سیاسی  و  مدنی

رقتارهوای نسونجیده و تصومیمات عیور علموی در   تواثیر نوامطلوبو    اطفوال  ویژگی های مربوط به شخصویت  با توجه به  ،حال

منطوق  د. رورورت تموام دارد رسیدگی به اتهام انان از مقررات عمومی دادسراهای جزایوی  شخصیت و تربیت انان تفکی  ایین

ام با اهداف مورد نظر در رسیدگی به اته  ،ان خو گرفتهدادرسان محاکم جزایی عمومی که ذهن و زبانشان به تحمیل مجازات و ی

 دادگواه .هماهنگ نخواهد بود ،کودکان و تدابیر تامینی و اقدامات به جای تنبیه و تحمیل مجازات در مورد آنان اعمال می گردد

ون های روان شوناختی و  کننده به اتهام اطفال بیش و پیش از آن که نیازمند اطالعات حقوقی و قانونی باشد نیاز مندرسیدگی  

چه از لحظه توجه اتهام به اطفال تا زمان صدور حکوم نهوایی و اجورای رومانت اجراهوای قوانونی آن    .تجربه های تربیتی است

حمایت قوانونی و قضوایی  .درمان و بازپروری آنان باشد ،تربیت ،همه باید در راستای ررورت اصالح ،درباره آنان اعمال می گردد

 کودکان فقط حکم منطق سلیم بوا توصویه دانوش هوای اموروزی و حکمت و احتیاط درباره  جرمیر و اقدامات توام با  ویژه و تداب

خواه به تسواهل ظواهر    ،حقی که نادیده گرفتن آن خواه به تعمد  ،بلکه حقی از حقوق اساسی آنان نیز به شمار می رود  ،نیست

هوای اجتمواعی و ولی در واقع بایود آن را تقویوت عوامول آسویب   ،آید  نقض یکی از تعهدات بین المللی دولت ها به حساب می

 22. انتقام جوی جامعه ستیز به شمار آورد  کم  به تکوین شخصیت های

 
 www.tehran.irمندرج در:  ی آن بر نظام ادله اثبات دعو ریحقوق شهروند و تثث 22
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 د چهارهم: حق درخواست تجدید نظربن

سووی حق دارد که محکومیت و مجوازات او از    ،میثاق »هر کس به خاطر ارتکاب جرمی محکومیت یافته  14براساس بنده ماده  

کنوانسیون امریکایی نیز   8ماده    2و این حق در قسمت هشتم بند    .واقع شود  مورد رسیدگی مجدد  ،دادگاهی باالتر موافق قانون

 ، ۷پروتکل شماره  2اما ماده  ،از حقوق بشر درباره این حق با تضمین نیز ساکت است  کنوانسیون اروپایی  .پیش بینی شده است

شواید بتووان دربواره آثوار  .گفته اسوتسخن  و به تصریح تمام از ررورت مراعات حق تجدیدنظرچنین سکوتی را جبران نموده  

 .به هیچ وجه نمی توان تردید بوا تامول روا داشوت  ،اما درباره آثار مجازات محکومان بی گناه  ،مثبت مجازات مجرمان تردید کرد

 همان بی گناه و آثار زیان بار آن حتوی در شورایطی کوهتجدیدنظر در جزایی یکی از راههای پیشگیری از تحمیل مجازات به مت

های مربوط به ی  محاکمه منصفانه نیوز رعایوت شوده معیار    استقالل و بی طرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و  ،صالحیت

ین امکان اشتباه چرا که اشتباء قضایی با قانونی دادگاه همیشه ممکن است و هم  ،نبود  نمی توان ررورت تجدیدنظر در احکام را

 . ی کافی استبه تنهایی برای توجیه چنین ررورت

رعایت مقررات فوق مستلزم وجود دادگاه های تجدیدنظر از ی  سو و پیش بینی مهلت مناسب پراس درخواسوت تجدیودنظر از 

یش بینوی مودت نه تنهائفی ررورت با مشروعیت تجدیدنظر با عدم تشکیل دادگاههای تجدیدنظر بوا عودم پو  .سوی دیگر است

حقی از حقوق اساسی بشر امروز محسوب موی شوود بلکوه تعلول و تواخیر تووام بوا زمان الزم برای درخواست تجدیدنظر نقض  

از نظر کمینه حقوق بشر عودم رسویدگی مجودد بوه محکومیوت   .مسامحه در رسیدگی مجدد هم نقض چنین حقی خواهد بود

با این همه حوق موورد   .میثاق است  14ماده    5تخلف از دستور بند    ،ده بدویماه به عذر عدم دسترسی به پرون  ۳6متهم پس از  

بحم ممکن است در مواردی نظیر محکومیت به مجازات های سب  و مواردی که محکوم علیوه از هموان آغواز در عوالی تورین 

ایت از حقوق بشر چنوین کنوانسیون اروپایی حم  ۷پروتکل شماره    2محدود گردشه بند شوم ماده    ،مراجع قضایی محاکمه شده

 .محدودیت هایی را پذیرفته است

 

 بند پانزدهم: جبران زیان وارده به محکومان بیگناه 

 ،تجربه نشان داده است تعداد زیادی از متهمانی که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی در مرحله دادرسی بازداشت شده اند

گناهکوار بووده و جرمشوان مسلما بورای متهموانی کوه  .نموده و آزاد شده اندبی گناه شناخته شده و بعد از مدتی برائت حاصل  

در بسیاری از کشورها برای جبران خسارت افرادی که در بازداشت .  اهد شدونخحاصل    چنین امتیاز و اعتباری  ،اثبات شده است

ادعاهای مناسوبی در  ،خالصی یافته اندبزهکاری آنان اثبات نشده و از بند    ،بوده و سپس به لحاظ بررسی ها و عدم کفایت دلیل

کشورها حتی در موورد متهموانی کوه بوا  این. است شده و نحوه جبران خسارات مالی و معنوی آنان پیش بینی شدهنظر گرفته  

 .به صرف صدور قرار منع پیگرد جبران خسارات را پذیرا شوده انود  شده اندصدور قرار منع پیگرد بعد از مدتی بازداشت مرخد  

باید مصالح و منافع آنان بوه  ،وس بودن آنها ناحق تشخید داده شدهتبرئه و محب متهمانی که چنین هم این است که وقتیحق  

 شود ملحوظ نظر قرار گیرد و به طریقی جبران ،عنوان و از اعضای جامعه که بر ایشان ستم رفته است

بوی تفواوت است نباید در قبال انان  عمومی و مصالح اجتماعی   حفظ نظمرهگذردر  با این استدالل که این امر  از این رو جامعه  

 2۳.  بماند

 

 
 iran.ir-www, huanrights، مندرج در :  یفرد زندان  یو معنو یماد یها نا یگناه و و ررر و ز یبازداشت متهم ب 2۳
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 بند شانزدهم: منع تجدید محاکمه و مجازات

تجدیود محاکموه و مجوازات  عمنو ی هدفاع  .یکی دیگر از مفاهیم و معیارهای بین المللی حمایت از حقوق بشر در دعاوی جزنی

تهامی که سابقا به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسویدگی اتوان به دلیل  مفهوم این قاعده آن است که هیچ کس را نمی  .است

محاکمه و مجوازات قورارداد؛  ،برای بار دوم مورد تعقیب ،محکومیت و برائت شده اعم ازقرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی 

ه هر جهت از جهات قانونی غیر قابل اجرا محکوبت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده باشد یا بحتی اگر  

میثاق در این باره می گوید: )هیچ کس را نمی توان به علت جرمی که براساس قانون و آیین دادرسوی هور  14ماده   ۷بند    .باشد

 4مواده  1 ( بنود .ده یا از آن برانت بافته مجددا مورد محاکمه و مجازات قوراردادکشور به صورت نهایی به ارتکاب آن محکوم ش

 4 بنود .کنوانسیون اروپایی همین مطلب را عینا مورد حکم قرار داده و سکوت کنوانسیون را جبران کرده است  ۷پروتکل شماره  

نهمی که به موجب ی  حکم غیور قابول اسوتیناف کنوانسیون امریکایی نیز فقط در خصوص احکام برائت مقرر داشته: م  8ماده  

پذیرش منع محاکمه و مجازات که ی  قاعده فراقوانونی و   .ن آنهام دوباره مورد محاکمه واقع شودبرائت یافته نباید به دلیل هما

ا برانوت وی ی  بار رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجوازات بو  .ماللی نیست  نیازمند هیچ اندیشه و  ،مقتضای عدل و انصاف است

ی که فردی در ی  کشور متحمل مجازات شماره پا به صورت در موارد .که مجدد او را نفی خواهد کرد  همیشه و همه جا امکان

سوپس بوه کشوور دیگوری رفتوه  .نهایی تبرئه شده با حکم محکومیت وی به جهتی از جهات قانونی غیر قابل اجرا اعالم شماره 

دادگاه   ،قرار گرفتهیش از بروز ی  بحران اجتماعی با انقالب سیاسی تبرئه شده یا مورد مجازات  است و نیز در مواردی که فرد پ 

بوه  ،از بروز بحران با انقالب و استقرار نظام سیاسی یا حقوقی جدید تشوکیل شواهه انسوان  -های کشور دهم با دادگاههایی که  

صالحیت مراجع قضایی پیشین با بوه بهانوه اخوتالف در نووع یوا   هیچ وجه نمی توانند با اعتقاد به عدم مشروعیت قوانین یاعدم

 کوه است ای اندازه به بحم مورد  قاعده  بداهت  ۔ا به هر علت دیگری دوباره مبادرت به محاکمه و مجازات نما بنامیزان مجازات ی

 و تفسویر مجوال هنووز محققوان از بعضوی نوشوته به بنا افراد اساسی های  آزادی  و  بشر  حقوق   اجرای  بر  ناظر  نهادهای  و  مراجع

 .  گذاران ملی پذیرفته اند قانون  تمام ریباتق را بحم مورد  قاعده . .انا نیافته را آن توریح
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