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 2895-2910،صص 1399(زمستان12سوم شماره چهارم)پياپي  شناسي سياسي ایران، سالپژوهشي( جامعهـ فصلنامه علمي )مقاله علمي

 نظام حقوق بشر و يالملل نيب اسناد در  دادرسي بودنعلني   اصلمتناظر بر اصول

 1مریم بیرانوند 

 * 2مسعود قاسمی 

  3یزدان نصرتی

  

 چکيده
اصل علنی بودن دادرسی  مفهومی ترکیبی و قابل تجزیه به عناصر مختلف است. به همین دلیللل 

برای فهم و تبیین مفهوم واقعی و دقیق اصل یاد شده بایستی مجمللوآ  ن عناصللر و الزامللا  را 

اصللوت کلله  در واقع دغدغه اصلی این پژوهش پاسخ به ایللن سللوات اسللت مورد توجه قرار داد .

این پللژوهش بللا روص توصللیفی ل   ؟علنی بودن محاکما  کیفری چیست   متناظر و مکمل اصل

. یافتلله هللای پللژوهش و منابع اینترنتی انجام شللده اسللت   تحلیلی و با منابع موجود کتابخانه ای

، قانونی بودن و...با اصل علنی بودن در مانند اصل برائت تاکید گر این فرضیه است که اصولی ه

کللردن   علنللییکی از الزاما  مهم دادرسی علنللی،    چنانچه  .دادرسی عادالنه تناظر دارندستای  را

احکام است که در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقللوق ب للر بلله 

کللردن  رای دادگاههللا بللرناد اسللناد حقللوق   علنیقانون ایران در مورد  است . ن تأکید شده  

حقوق ب ری ایران به ویژه ماده   دی را ذکر کرده است که با تعهدا ثنا مواربه عنوان است،ب ری  

 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی متعارض است. 14

 علنی بودن محاکمات ، حقوق بشر ، دادگاههای بین المللی کیفری  کليد واژه ها :
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 بيان مسله:

 درجلسات توانند می  مردم زیرا است؛ قضایی امنیت مهم تضمینات از دادرسی علنی بودن اصل

عمــومی منصــفانه  داوری یــ  در و گیرنــد قــرار محاکمات جریان در کند؛ پیدا حضور دادرسی

 ارگانهــای دولتــی، و نهادهــا دیگر همانند قضایی دستگاه  که آنجا از .نمایند ارزیابی را آن بودن

 و افكــار مــردم مســتقیم نظــارت تحــت آن ردعملكــ  دادرســی، یبودن علن با است؛ مردم امانتدار

 نظارت،امنیــت ایــن طریــ  از و مــی مانــد مصــون انحراف به گرایش از و گیرد می قرار عمومی

 دادرسی بودن جمله علنی از بشر حقوق اسناد شود. در می تضمین شایسته نحو به نیز افراد قضایی

 بــه منســو  تعــدیات محــاکم مهــار بــرای ابزاری و متهم حقوق از حقی عنوان به چیز هر از قبل

است تا آنجا که کمیته حقوق بشــر اظهــار داشــته اســت  شده  بینی پیش شهروندان حقوق به دولت

مگر در اوضاع و احوال بسیار مضی  تعریف شده دادگاه باید به صورت علنــی رســیدگی و صــدور 

 1 بنــد بشــر، حقــوق جهــانی میهاعال 10 ماده  در نمونه عنوان رای کند.در میان اسناد بین المللی به

 بینــالمللی، کیفــری دیوان اساسنامه 68 و 67 ماده  سیاسی، و مدنی حقوق بینالمللی میثاق 14 ماده 

 .است شده  اشاره  دادرسی علنیبودن بشر اصل حقوق اروپایی کنوانسیون 6 ماده 

بســیاری از  قــوانین ح  برخورداری از محاکمه عادالنه،منصفانه و بی طرف موضوعی است که در  

داخلی و اسناد بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است.مهمترین سند بین المللی در این زمینه میثــاق 

در مجموع در اسناد مختلف بین المللی که به عادالنــه بــودن دادرســی   حقوق مدنی و سیاسی است.

 11و  10رفتــه اســت.مواد  استناد شده،از بی طرفانه بودن دادرسی به منزله جــزض ضــروری آن ســخن

اعالمیه جهانی حقوق بشر از اصل دادرسی عادالنه و بی طرفانه بودن آن را پیش بینی کرده است.بر 

»هر کس که متهم به جرم است ح  دارد بی گنــاه فــرد شــود تــا اینكــه گنــاه وی بــه   11پایه ماده  

ی الزم برای دفــاع پــیش موجب رسیدگی مطاب  قانون در دادگاهی علنی که در آن همه تضمین ها

ایــن اعالمیــه نیــز   10بینی شده باشد ،ثابت شود«.از جمله این تضمین ها اصل بی طرفــی اســت.ماده  

مقرر می دارد که »هر کسی ح  دارد با برابری کامل طی یــ  دادرســی عادالنــه و علنــی از ســوی 

ح شــده علیــه او دادگاهی مستقل و بی طرف در مورد ح  ها و تعهــد هــا و هــر اتهــام کیفــری مطــر

 تصمیم گیری شود«

 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد: 14بند نخست ماده 

»همه در برابر دادگاه ها و دیوان های دادگستری برابرند.هر کسی ح  دارد که به دادخــواهی او 

ن عادالنه و علنی در دادگــاهی صــالحیت دار،متســقل و بــی طــرف و تشــكیل شــده مطــاب  قــانو

رسیدگی شود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهام های کیفری علیه او یا اختالف های مربــوب بــه 

این میثاق مقرر  2ح  ها و تعهد های او در امور مدنی تصمیم گیری کند...«افزون بر آن در ماده 

م در شده که دولتهای عضو باید همه ح  های شناخته شده در این میثاق را درباره همه افراد مقی

قلمرو و تابع حاکمیت شان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد،رنگ،جنس و غیره اعمال کرده 

خود دولتها را  5و آنها را در قانون اساسی خود به رسیمت بشناسند.این میثاق در بند نخست ماده 
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دن ح  منع می کند که مقررات میثاق را به گونه ای تفسیر کنند که موجب پایمال یا محدود کر

 (45 :1383)ورجیا،  ها و آزادیهای شناخته شده در آن باشد.

خــود مقــرر مــی   67در بند نخست ماده    1998ژوییه    17اساس نامه دیوان بین الملل کیفری مصو   

دارد :»برای تصمیم گیری درباره هر اتهامی متهم ح  دارد که با رعایت مقررات این اساس نامه بــه 

 رف و با رعایت تضمین های حداقل زیر با برابری کامل محاکمه شود...«شكل علنی،عادالنه و بی ط

در اسناد منطقه ای نیز به ح  دادرسی عادالنه و بی طرفانه بودن دادرسی تصریح شده است.از جمله 

،که از سوی سازمان کشــورهای آمریكــای در ســال 4اعالمیه آمریكایی ح  ها و تكلیف های انسان

تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر تصویب شد،کنوانسیون آمریكایی حقوق چند ماه پیش از    1948

 به این مهم اشاره داشته اند. 6،منشور آفریقایی حقوق بشر و ملل5بشر

اما از جانب دیگر  باید اقزود که بی طرفی دادگاه دارای دو وجه اساسی است ؛یكــی اســتقالل و -2

بــین المللــی یــا مــراودات سیاســی ودیگــری عــدم   عدم وابستگی به دیگر قوای حاکم یا فشار هــای

وابستگی به اطراف دعوی . دادگاه مستقل و بی طرف از چنان ثبات و صالبتی و اقتداری در ســطح 

برخــوردار اســت کــه بــه دور از هــر نــوع قواعــد و مقــررات حقــوق بــین الملــل    بین المللی بر طبــ 

مستقیم ، تصــمیمات خــود را صــرفاا بــر واقعیــات یا غیر    محدودیت ، توصیه ،مداخله و فشار مستقیم

قانونی حاکم بر آن واقعیات استوار می سازد. کمیسیون اروپایی حقوق   موجوددر پرونده و مقررات

قضــات و   این نكته تاکید تمام کرده که ضرورت استقالل دادگاه مستلزم نصب مــادام العمــر  بشر بر

  .(23 :1384 )یروی،عدم امكان انتقال محل خدمت آنان نیست 

است که دادگاه در انجام وظایف قضایی خود از هر گونه مداخله  آن چه ضروری می نماید آن  -3

 به دور باشد. به عنوان یكی از اصول مسلم دادرسی ،چنانچه قاضــی رســیدگی کننــده   و اعمال نفوذ

ن او را ی  قاضــی توا قبالا به هر عنوان در پرونده مورد رسیدگی اظهار نظر کرده باشد ، دیگر نمی

دیوان اروپایی حقوق بشر در یكــی از  مستقل ، بی طرف و دارای صالحیت رسیدگی به شمارآورد.

دادگــاه ســابقاا بــه عنــوان معــاون دادســتان در تحقیقــات   آرای خود اظهار داشته که چنانچــه رســیس

بــه حفــ    باشددیگر نمی توان گفت در چنین دادگاهی تضمین های مربوب  مقدماتی مداخله کرده 

 (45. 1390 ،یشاملو،محمد )ت.ل بی طرفی دادگاه رعایت شده اساز جمله اص حقوق متهم

نظام های ارزشی یا انقالبی که ساختار سیاسی آنهاغالباا از نوع ت   ی  نكته دیگر این است که در

خاصــی  اعمال کنندگان قدرت عمومی از جمله دادرسان محاکم از میان طیف یا طبقه  حزبی است،

مــی شــوند . در چنــین  از طبقات اجتماعی که دارای وابستگی فكری به طبقه حاکم باشند ، گزینش

به جرایم سیاسی و امنیتی بشــدت مــورد   نظام هایی مساله بی طرفی دادگاه بویژه در موارد رسیدگی

از پیكره انصاف بر منافع سیاسی از دادگاهی که خود را بخشی   تردید است . انتظار ترجیح عدالت و

 
4The American declaration of rights and duties of man   

5 The American convention on human rights  

6 The African charter on human and peoples rights  
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ــدافع ــت . از حــز  حــاکم وم ــع اس ــه دور از واق ــبینانه و ب ــیار خوش ــمارد ، بس ــی ش  مصــالح آن م

انقال  های سیاســی  نظرکمیسیون امریكایی حقوق بشر غالب دادگاههای ویژه ای که به دنبال بروز

 8ماده  1بی طرفی موردنظر در بند  و بحران های اجتماعی تشكیل می شوند واجد وصف استقالل و

میثاق (نیستند. در این گونه دادگاهها معموالا افــراد   14ماده    1کنوانسیون امریكایی حقوق بشر ) بند  

 صالحیت های قضایی درباره سرنوشت متهمان تصمیم می گیرند ؛ افــرادی کــه هنــوز  فاقد سواب  و

صــب و بــه تع تحت تاثیر روان شناسی انقال  و سرمست از پیروزی به دست آمــده هســتند و بیشــتر

 خشونت گرایشدارند تا عدالت و انصاف .

 

 

 

 متناظر با اصل علني بودن دادرسي : اصول  ورود به بحث

 :اصل برائت یا فرض بيگناهي متهم -1

فرد براست یعنی اینكه هر شخصی که متهم به جرمی است تا زمانیكه بــا دالیــل قــوی اتهــام او بــه 

گنــاه  دانســته شــود. ایــن حــ  بایــد در تمــام مراحــل فراینــد اثبات نرسیده است  ، باید همچنان بــی  

دادرسی و تا وقتی که محكومیت  نهایی  و الزامی متهم مشخص نشده ، مورد مالحظــه قــرار گیــرد. 

فرد براست مستلزم اینست که تمام تردیدهای موجود در خصوص اتهامات افراد باید  در جهت بی 

تان و شاکی را مكلف می کنــد  کــه بــا دالیــل محكــم و گناهی افرادتفسیر شود. فرد براست دادس

معقول گناه متهم را به اثبات برسانند ، در غیر اینصورت  او بی گناه است. حتی اگر شخصــی واقعــا 

نیز گناهكار باشد اما دالیل معقول  و محكمی برای اثبات گناه او  در دست نباشد  از لحاظ حقوقی 

زبان عامه »دزد نگرفته پادشــاه اســت «. پــس بــر مبنــا ی اصــل   باز هم این شخص بی گناه است و به

براست متهم ملزم به اثبات بی گناهی خود نیست و او این خصیصه )بی گنــاه بــودن ( را بــه خــود بــه 

 همراه دارد تا زمانیكه گناه او را ثابت کنند.

ت مشاهده کــرد.در تبلور صریح اعالم اصل براست را می توان در اسناد جهانی و منطقه ای به صراح

میان اسناد جهانی اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بــه صــراحت 

 اصل براست را مورد تاکید قرار داده اند.

 اعالمیه جهانی حقوق بشر مقرر داشته است: 11ماده  1بند 

تــی کــه در جریــان یــ  » هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسو  خواهد شد تــا وق

 دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های الزم بــرای دفــاع او تــامین شــده باشــد تقصــیر او قانونــاَ

 محرز گردد.«

خــود مقــرر داشــته  11مــاده  1اعالمیه جهانی حقوق بشر به به صورت واضح اصل براست در در بند 

براست پس از جنگ جهانی دوم با  است. تاکید اعالمیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد بر اصل

توجه به تجربیات تلخ بشر که ناشی از بازداشتهای دسته جمعــی و اردوگــاه هــای کــار و مــر  در 
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دوران فاشیسم در اروپا و تبدیل شدن مقوله مظنون به دشمن عینی و سلب آزادی از شــهروندان بــه 

 :1363رنــت،آ  )  ف« بــوده اســت.استناد نسخه نازی »جنایت محتمل« به جای مقوله »مظنون بــه خــال

247 ). 

جنــگ جهــانی دوم و اشــوال اروپــا توســز آلمــان نــازی و در بنــدکردن مــیهن پرســتان و از جملــه 

حقوقدانان و قضات سبب شد که پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل براست کــه در اعالمیــه حقــوق 

مبذول گردد. به ویژه قضات که بــه فرانسه بهای الزم به آن داده شده بود، توجه بیشتری    1789بشر  

علت مقاومت و یا عدم همكاری با اشوالگران به بندنیروهای متجاوز گرفتار و از نزدی  با زندان و 

محرومیت از ح  دفاع آشنا شــده بــودد بــه ایــن حقیقــت ملمــوس کــه عــالوه بــر بزهكــاران واقعــی 

ار گرفتــه و بــه سرنوشــت تبهكــاران شهروندان بی گناه نیز ممكن است در مظان اتهامامات ناروا قــر

 دچار شوند پی بردند.

بــه تصــویب مجمــع عمــومی ســازمان ملــل  1966دســامبر  16میثاق حقوق مدنی و سیاسی در تاریخ 

 1985مــارس  23به مرحله اجــراض درآمــد و نهایتــا در تــاریخ    1967ژوییه    3متحد رسید و در تاریخ  

میثاق حقوق مدنی و سیاســی بــه اصــل براســت   14ه  ی  پروتكل اختیاری بدان اضافه گردید.در ماد

 (276 ،1388ضیایی بیگدلی،) پرداخته شده است.

 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است: 14ماده  2همچنین در بند  

»هر کس به ارتكا  جرمی متهم شده باشد ح  دارد بی گناه فرد شود تا اینكه مقصر بــودن او 

 (93، 1386ارجمند ، .)امیرمحرز بشودبر طب  قانون 

بنابراین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز برخی از آثار اصل براســت را کــه در مرحلــه  

صدور حكم و پس از آن بایستی موردرعایت قرار گیرند، شناسایی و بیان نموده است. بر اساس 

د، حــ  دارد کــه اعــالم مجرمیــت میثاق » هر کس به ارتكا  جرمی محكوم بشــو  14ماده    5بند  

ومحكومیت او بوسیله ی  دادگاه عالیتری طب  قانون مورد رســیدگی واقــع شــود«. ایــن بنــد در 

واقع ح  پژوهش خواهی واعتراد متهم به حكم صادره توســز دادگــاه بــدوی را مــورد توجــه 

،هر گــاه حكــم ماده مزبور اعالم مــی نمایــد 6همچنین بند (28، 1393جوانمرد ، )قرار داده است.

قطعی محكومیت کیفری کسی بعداا فسخ شود  یا ی  امر حــادی یــا امــری کــه جدیــداا کشــف 

کرده دال بر وقوع ی  اشتباه قضایی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد . شخصی که در نتیجه 

این محكومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارات او طب   قانون جبــران 

مگر اینكه ثابت شود که عدم افشاض به موقع حقیقت مكتوم کالا یــاجزاا منتســب بــه خــوداو   بشود

میثاق نیز  منع تعقیب و محاکمه مجدد متهم را مورد توجه قــرار داده و   14مادة    7بوده است. بند  

اعالم می نماید که هیچ کس را نمی توان برای جرمی که بــه علــت اتهــام آن بــه موجــب حكــم 

طب  آسین دادرسی کیفری هر کشوری محكوم یــا تبرســه شــده اســت مجــدداا مــورد   قطعی صادر

 تعقیب و مجازات قرار داد. 
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میثاق ، هیچ کس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتكا  بر طب    15همچنین بر اساس مادة  

از آنچــه قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محكوم نمی شود و همچنــین هــیچ مجــازاتی شــدیدتر  

 درزمان ارتكا  جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهدشد. 

در میان اسناد منطقه ای نیز اعالمیه حقوق بشر اسالمی ،کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بــه صــراحت 

 1990اصل براست را مورد تاکید قرار داده اند. اعالمیه قاهره یا اعالمیه حقوق بشر اســالمی در ســال 

در قاهره به  7نوزدهمین کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمیدر  

 .(269: 1388ضیایی بیگدلی، .)تصویب رسید

و در واقع جدیدترین و شاید بتوان گفت رسمی ترین اعالمیــه حقــوق بشــر اســالمی اســت.اعالمیه  

مهرپور ت.)ه اصل براست نیز پرداخته اسب  19ماده و ی  مقدمه است که در بند ه ماده    25مشتمل بر  

،1377:  344) 

 اعالمیه حقوق بشر اسالمی آمده است: 19در بند ه ماده 

»متهم بی گناه است تا این که محكومیتش از راه محاکمه عادالنه ای که همه تضمین ها برای دفــاع 

 او فراهم شده باشد ثابت گردد.«

تصــویب  1950نــوامبر  4مــاده در تــاریخ  66ی  مقدمه و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشتمل بر 

که پس از تودیع بیستمین سند تصویب نزد دبیــر کــل شــورای اروپــا   66ماده    2شد و با توجه به بند  

 (. 25: 1995)ماجور،  به مرحله اجراض درآمد 1953سپتامبر  3الزم االجراض می شود،در تاریخ 

یون صیانت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی نیــز خوانــده کنوانسیون اروپاسی حقوق بشر که کنوانس

به اعالم اصل براست و با عبارت )هر فردی که مورد اتهامی قــرار   6ماده    2می شود، با اختصاص بند

گیرد بیگناه فرد می شود مگر اینكه مجرمیت او به طریــ  قــانونی ثابــت گردد(توجــه کشــورهای 

کنوانســیون و پروتكلهــای الحــاقی آن را بــه ضــرورت   اروپاسی عضو شورای اروپا وتصویب کننــده 

ایجاد شرایز خاص جهت اعمال جهت اعمال اصل مذکور، در سطح منطقه ای ، به خــود معطــوف 

 داشته است

 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشعار می دارد: 6ماده  2بند 

مقصر بودن او بر طب  »هر کس به اتهام جرمی متهم شده باشد ح  دارد بی گناه فرد شود تا اینكه 

 .(182 :1386امیر ارجمند، ، )قانون محرز بشود.«

 :اصل قانوني بودن جرایم و مجازاتها -2

منشور ملل متحد، اشاره صریحی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ندارد اما می توان از ترکیــب 

که مقرر می دارد :»احترام جهانی و موثر حقوق بشــر و آزادیهــای   55با با بند ج ماده    11ماده    2بند  

ه در اساسی برای همه بدون تبعیض از حیــن نژاد،جنس،زبان،مــذهب و... «بــه ایــن نتیجــه رســید کــ 
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منشور ملل متحد نیز به طور ضمنی صحبت از پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات بــه عنــوان 

 .(188 :1386میالنی،  )یكی از اصول حقوق بشر در دادرسی های عادالنه شده است.

اما بند دوم اعالمیه جهانی حقوق بشر صراحتا داللت بر پذیرش اصل قانونی بودن جرایم و مجازات 

هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتكا  آن   11، مادة    2. بر اساس بند  ها دارد

عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است ،محكوم نخواهد شد.به همــین 

طری  هیچ مجازاتی شدید تر از آنچه در موقع ارتكا  جرم بدان تعل  مــی گرفــت دربــاره احــدی 

واهد شد.«نه تنها اعالمیه به اصل متن اشاره دارد بلكه آثار آن را نیز می پذیرد و صحبت از اعمال نخ

قلمرو قوانین در زمان می نماید که البته دور از ذهن نیز نمی باشد زیرا زمانی که این اصــل پذیرفتــه 

منــافی   شود بسیار طبیعی است که آثار آنرا نیز مورد پــذیرش قــرار دهــد و عــدم پــذیرش اثــر قطعــا

بــه صــورت  30و مــاده  17مــاده  2،بنــد 5،10پذیرش اصل خواهد بود.در موارد دیگر از جمله مواد  

 (. 98: 2014)استپنیاک،  ضمنی آثار اصل مورد پذیرش قرار گرفته است

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ی  قاعده عام در مورد پذیرش عام دارد و در موارد دیگــر 

 قانون این میثاق آمده است: 2ماده  2پذیرش اصل اشاره کرده است.در بند  به صورت ضمنی به

»هر کشور طرف این میثاق متعهد می شود که بر طبــ  اصــول قــانون اساســی خــود و مقــررات ایــن 

منشور اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیر آن به منظور تنفیذ حقوق شــناخته شــده در 

 به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر الزم االجراض نشده است به عمل آورد.« این میثاق که قبال

همان طور که مشاهده می شود این بند ناظر به الــزام قانونگــذاری در خصــوص حفــ  و صــیانت از 

حقوق بشر است و از آنجایی که در اعالمیه برخورداری از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهــا از 

به شمار می رود مفهوم منطقی این بند نیز حمایت و پــذیرش اصــل اســت.بندهای   جمله حقوق بشر

 و... نیز اشاره هایی مبنی بر پذیرش اصل دارند.  7،9،14

در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صحبت از مشروعیت قوانین شده است که بــه نــوعی بــه 

:»هیچ ی  از مقررات این میثاق را نمی تــوان بــه آمده است    5بحن ارتباب دارد.در این بند از ماده  

نحوی تفسیر نمود که متضمن ایجاد حقی برای کشوری یا گروهی یا فرد خاصی گردد که به استناد 

آن به منظور تضییع هر ی  از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمــودن آن 

 ت مباردت به فعالیتی بكند و یا اقدامی به عمل آورد«بیش از آنچه در این میثاق پیش بینی شده اس

مفهوم این بند نیز به طور ضمنی و با توجه به اعالمیه حقوق بشر و با توجه به اینكه این میثاق جهت 

تكمیل آثار آن اعالمیه است این می باشد که تخطــی از اصــل قــانونی بــودن جــرایم ومجــازات هــا 

 سی عادالنه محسو  می شود.عملی بر خالف حقوق بشرو نقض دادر

،کنوانسیون اروپایی حمایت از 20و    19در میان اسناد منطقه ای اعالمیه حقوق بشر اسالمی در مواد  

حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و کنوانسیون آمریكایی حقوق بشر،اعالمیه آفریقــایی حقــوق بشــر و 

 مردم نیز به این مهم پرداخته اند.
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 :تفهيم اتهام -3

منظوراز تفهیم آن است که هر متهمی از ماهیت اتهام جزایی خــود قبــل از شــروع تحقیقــات مطلــع 

گرددتا بدین وسیله بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه نماید.تفهیم اتهام به دلیل اهمیــت وافــری کــه 

ورها قــرار گرفتــه دارد مورد توجه اعالمیه های حقوق بشر وقوانین اساسی و حتی عــادی اکثــر کشــ 

 است .

(، مجمــع 25/9/1345)1966دســامبر 16میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاســی مصــو     9ماده  2بند

عمـــومی ســـازمان ملـــل متحـــد، مقررکرده:»هـــرکس دستگیرمیشـــودباید درموقـــع دستگیرشـــدن 

ده ازجهات)علل( آن مطلع شودودراسرع وقت اخطاریه ای داسربه هرگونه اتهامی که بــه اونســبت دا

 میشوددریافت  دارد.«

ماده مذکور : »هرکس به اتهام جرمــی دستگیریابازداشت)زندانی(میشــودباید   3همچنین براساس بند

اورابه اسرع وقت درمحضردادرسی یاهرمقام دیگری که به موجب قانون مجازبــه اعمــال اختیــارات 

دانی نمــودن( قضــاسی باشــد حاضــرنمودوباید درمــدت معقــولی دادرســی یاآزادشود.بازداشــت)زن

اشخاصی که درانتظاردادرسی هستندنباید قانون کلی باشد، لیكن آزادی موقت ممكن است موکول 

به اخذ تضمین هاسی بشودکه حضورمتهم رادرجلسه دادرسی وسایرمراحل رسیدگی قضاسی وحسب 

 الموردبرای اجرای حكم تامین نماید.«

 :ممنوعيت حبس و بازداشت خودسرانه -4

ف اشخاص در اعالمیه های جهانی و منطقه ای حقوق بشــر مــورد شناســایی و ت کیــد اصل منع توقی

اعالم می دارد : »احدی نمی تواند   1948اعالمیه جهانی حقوق بشر مصو    9قرار گرفته است. ماده  

خود اعــالم مــی دارد: » هــر  3خودسرانه توقیف ، حبس یا تبعید شود.« همچنین این اعالمیه در ماده 

گی ، آزادی و امنیت شخصــی دارد«. مــی دانــیم کــه یكــی از لــوازم داشــتن آزادی و کس ح  زند

امنیت شخصی ،منع بازرسی های بدنی، توقیف و عدم کنترل هویت اشخاص است و منع بازرسی و 

اعالمیه جهانی حقوق بشر این ح   به رسمیت شناخته شده اســت : » احــدی در   12تجسس در ماده  

وادگی ، اقامتگاه یا مكاتبات خود نباید مورد مداخلــه هــای خودســرانه زندگی خصوصی ، امور خان

واقع شود و شرافت واسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هــر کــس حــ  دارد کــه در مقابــل 

اعالمیه اعالم می دارد که  13اینگونه مداخالت و حمالت، مورد حمایت قرار گیرد.« همچنین ماده  

درداخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامــت خــود را   هر کس ح  دارد که  -1: »  

 انتخا  نماید«.

نگاهی به موارد باال نشان می دهد که اصول منع تجسس ، منع توقیف و منع کنترل هویت اشخاص 

در  اعالمیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است و در مرحلــه کشــف جــرم بایســتی ایــن 

 قرار گیرند.  اصول مورد احترام
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میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز این مهم  را که در مرحله کشف جرم بایستی مورد توجه 

میثــاق »هــر کــس حــ  آزادی و امنیــت شخصــی  9قرار گیرند، شناسایی نموده است. بر اساس ماده 

هیچ کس نمــی   دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه ) بدون مجوز( دستگیر یا بازداشت نمود. از

میثــاق  17توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طب  آسین دادرسی مقرر به حكم قــانون« و  مــاده 

نیز منع بازرسی و تجسس را مورد شناسایی قرار داده است: »هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و 

د و همچنــین خانواده و اقامتگاه یا مكاتبات مورد مداخالت خودسرانه یــا خــالف قــانون قــرار  گیــر

 شرافت وحیثیت او نباید مورد تعرد غیر قانونی واقع شود.«

ه.ق نیز برخی مــواردی را کــه هنگــام کشــف جــرم   1411اعالمیه اسالمی حقوق بشر قاهره مصو   

بایستی مد نظر قرار داد، مورد شناسایی قرار داده است. اعالمیه در ماده هجدهم خود اعالم می دارد 

ح  دارد که نســبت بــه جــان و دیــن و خــانواده و نــاموس و مــال خــویش ، در   : » الف ( هر انسانی

آسودگی زندگی کند .  ( هر انسانی ح  دارد که در امور زندگی خصوصی خــود )در مســكن و 

خانواده و مال و ارتباطات( استقالل داشته باشــد و جاسوســی یــا نظــارت بــر او یــا مخــدوش کــردن 

او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه در ایــن شــئون حمایــت   حیثیت او  جایز نیست و بایستی از

شود. ج( مسكن درهر حالی حرمت دارد ونباید بدون اجازه ســاکنین آن یــا بصــورت غیــر مشــروع 

 وارد آن شد، و نباید آن را خرا  یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود.«

میالدی نیز مــواردی را   1950آزادیهای اساسی مصو   کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و  

و  که به اقتضای اصل براست بایستی در مرحله کشــف جــرم و موقــع بازرســی، توقیــف و دســتگیری

« 5کنترل هویت اشخاص مورد رعایت قرار گیرد، مورد بیان قرار داده اســت. کنوانســیون در مــاده » 

یت شخصی دارد و هــیچ کــس نبایــد از آزادی هر کس ح  آزادی و امن  -1خود اعالم می دارد: »  

بر اساس این ماده کنترل هویــت اشــخاص و   -3خود محروم شود مگر در موارد مقرره طب  قانون.«  

نیز توقیف افراد موایر با اصل براست بوده و آزادی اشخاص را محدود یا نقض می نماید. کنوانسیون 

ماده هشتم خود مورد شناسایی قرارداده است:  مزبورهمچنین اصل منع تجسس و بازرسی افراد را در

ماده  2» هر کس ح  دارد حرمت زندگی خصوصی و مكاتباتل وی حف  شود.« کنوانسیون در بند 

مزبور بازرسی و تجسس را فقز طب  قانون و زمانیكه برای منافع امنیت ملی ، سالمت عمومی ، رفاه 

مایت از بهداشت یا اخالقیات ، یــا حمایــت از اقتصادی کشور ، حف  نظم و پیشگیری از جرایم ،ح

 (98 :1389)محمودی، حقوق و آزادیهای دیگران الزم باشد ،جایز می شمارد. 

نیز دربرگیرنده اصولی است کــه در مرحلــه کشــف  1969کنوانسیون آمریكایی حقوق بشر مصو  

»هر شخص ح  دارد که ماده پنجم کنوانسیون  1جرم بایستی مورد رعایت قرار گیرند. بر اساس بند 

تمامیت جسمی ، روانی واخالقی اش محتــرم باشــد.« همچنــین مــاده هفــتم کنوانســیون حــ  آزادی 

هر شــخص حــ  آزادی و امنیــت خصوصــی   -1شخصی را مورد ت یید و شناسایی قرارداده است: »  

پــیش از هیچ کس نمی توان سلب آزادی بدن نمود مگر به دالیل و بــر اســاس شــرایز از   -2دارد.  

تعیین شده به موجب قانون اساسی کشور مربوب یا بر اساس که طب  قانون اساسی وضع شده باشــد. 
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بر اساس این ماده کنترل هویت و توقیف اشخاص موایر با ح  آزادی شخصی است و در مواقع   -3

ده لزوم بایستی تشریفاتی رعایت گردد. کنوانسیون همچنین منع تجسس و بازرسی را در بند دوم مــا

در زندگی خصوصــی ، خــانواده ، خانــه یــا مكاتبــات   -2یازدهم خود مورد میان قرار داده است : »  

 هیچ کس نباید دخالت خود سرانه شود یا به شرافت یا حیثیتش غیر قانونی معترد شود.« 

م نیز برخی اصولی را کــه در موقــع کشــف جــرم  1981منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها مصو  

ورد رعایت قرار گیرد، و از آثار اصل براست می باشند مورد بیان قرار داده است بــر اســاس بایستی م

ماده چهارم منشور » انسانها قابل تعــرد نیســتند.هر فــردی اســتحقاق احتــرام بــه تمامیــت جســمی و 

زندگی خویش را دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه از ایــن حقــوق محــروم کــرد.« منشــور در 

خود نیز اعالم می نماید: » هر فردح  برخورداری از آزادی و امنیــت خــویش را خواهــد ماده ششم  

داشت. هیچ کس را نمی توان از آزادی خویش جز به دالیل و شــرایطی کــه قــبالا بــه وســیله قــانون 

 معین شده محروم کرده به خصوص  هیچ کس را نمی توان خودسرانه توقیف  یا حبس کرد . « 

مواد فوق منشور ، کنترل هویت، بازرسی و توقیف اشخاص موایر با ح  آزادی و در واقع بر اساس  

امنیت شخصی است و بایستی در مواقــع لــزوم بازرســی و کنتــرل هویــت اشــخاص یــاتوقیف افــراد 

 (138  :1399)مهرپور، تشریفاتی جهت تطاب  با اصول فوق از جمله اصل براست رعایت گردد. 

 : بازداشت موقت صدور قرار بودن موارد   استثنایي اصل-5

بازداشت موقت قرار تامینی است که به موجب آن متهم در تمام یــا در قســمتی از دوران تحقیقــات 

مقدماتی و یا دادرسی باید در بازداشتگاه بماند.همان طور که می دانیم بازداشت متهم شــدید تــرین 

متهمــان و آزادی رفــت و آمــد نوع تامین های کیفری است.از آنجا کــه ایــن قــرار بــا اصــل براســت 

شهروندان موایر است و نتایج زیانبار فراوانی دارد قانونگذار بین المللی نیز سعی کرده اســت مــوارد 

اعمال آن را محدود کند.در بیشتر اعالمیه های جهانی حقوق بشر وکنوانسیون های بین المللی ناظر 

یه شده است که بازداشت موقت نبایــد بــه به آن از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی توص

قاعده کلی درآید.موارد آن باید در قانون احصــاض شــود و بــه حــداقل ممكــن کــاهش   صورت ی 

 یابد.این قرار باید به اشد کیفر ها مختص شود.

مــورد  در ملــل ســازمان حــداقل »قواعــد و اســتانداردهای بــه سند موســوم 2 ماده  1همچنین در بند  

 :است نیز آمده  میالدی 1990دسامبر  14 » مصو غیرحبس هایمجازات

 افــراد تحــت از افــراد اعــم سند در مورد همــه مذکور در قواعد این هایها و ممنوعیت»محدودیت

قرار  باید مورد توجه کیفری عدالت اجرای مراحل و در کلیه و یا محكومان محاکمه ، تحتتعقیب

 ».گیرد

 بازداشــت جزایــی اتهــام یــ  واســطه بــه کــه دارد: هــر شخصــی الذکر نیز اشاره سند فوق 37 اصل

 قــانون براســاس کــه صــالح یا سایر مقامــات قضایی نزد مقامات از جلب سریعا پس شود، بایستیمی

 بازداشــت و ضــرورت نبــود مورد قانونی تاخیر در باید بدون مقامات شود. این اعزام مشخص شده 

 .اظهار نظر نمایند موقت
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 هــایمجازات متحــد در مــورد ملــل ســازمان حــداقل ســند قواعــد و اســتانداردهای 6 ماده  1در بند 

 آخــرین عنوان باید به موقت های: »بازداشتاست آمده  میالدی 1990دسامبر  14 مصو  غیرحبس

 جــرم و قربــانی از جامعه و یا حمایت متهم اظهارات منظور استماع به جزایی هایدر دادرسی وسیله

 گیرد.« صورت

 :ادله و دالیل اتهامي  ، از علت بازداشت و اطالع متهم  حق آگاهي-6

 9مــاده  2هر شخصی که بازداشت می شود باید بالفاصله از علت بازداشــت خــود مطلــع گردد.بنــد 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد:»هر شخصــی کــه بازداشــت مــی گــردد بایــد 

بالفاصله در زمان دستگیری از علل اتهامات و بازداشت علیه خود مطلع گردد.« همچنین  بر اســاس 

میثاق نیز هر کس متهم به ارتكا  جرمی بشود با تساوی کامل الاقل ح  تضمین های  14ادة  م  3بند

در اسرع وقت و به تفصیل  به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی   –ذیل را خواهد داشت: الف 

از  مادة ششم کنوانسیون اروپایی حمایت 3که به او نسبت داده می شود مطلع می شود. بر اساس بند 

حقوق بشر و آزادیهای اساسی ، هر کس که به جرم کیفری  متهم می شود ،حداقل حقــوق زیــر را 

 داراست:

 و به زبانی که درک می کند. 8اطالع فوری و دقی  از ماهیت و علت اتهام علیه خود –الف 

برای انجام محاکه ای عادالنه هرکس باید بتواند از خود دفاع کند این امر مستلزم اینست که آن 

متهم بداند که در مقابل چه چیزی باید از خود به دفاع برخیزد ، بنا براین باید نســبت بــه ماهیــت  

تهام ناظر اتهام و حقایقی که سبب توجه آن اتهام به وی شده است اطاع یابد . اطالع از ماهیت ا

بر  اطالع رسانی دقی  نسب به توصیف قانونی جرم  مورد ادعا است. بنا به ی  قاعده بنیادین در 

حقوق جزا که از آن به عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات یاد می شود ، هیچ کس را نمی 

ت در توان به خاطر راتكا  عملی مجازات کرد مگر اینكه از قبل ممنوعیــت آن عمــل و مجــازا

 (118  :1390 ،یقربان)نظر گرفته شده برای آن  ، از طری  قانون اعالم شده باشد. 

بنابراین باید به متهم اطالع داد که عملی که شما انجام داده اید با تعریف مــثال ســرقت مطابقــت 

سیــد دارد یا شما متهم به سرقت هستید عالوه بر این باید حقای  و دالیلی که  این ادعا را مــورد تا

قرار می دهد را نیز به اطالع وی رساند. اصل اینست که اطالعاتی که باید به متهم در این رابطــه 

یاد آور شد به حدی باشد که برای تدارک دفاع  از جانب متهم یا وکیل یا وکالی وی کفایــت 

داده  کند . به همین خاطر  باید این اطالعات به نحوی که هدف گفته شده را تامین کند به متهم

 ســید قــاری) شود ، برای مثال به زبانی که کامال  برای متهم قابــل فهــم اســت بــه او گفتــه شــود.

 (259  :1392فاطمی، 

هدف اصلی از ضرورت اطالع از علل بازداشت شخص متهم این اســت کــه بــه او فرصــت داده 

شود که مشروعیت و قانونی بودن بازداشت خود را زیر سوال ببرد .بنابراین اطالعــاتی کــه بــه او 

 
8 The right to prompt notice of the nature and cause of criminal charge   
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داده می شود باید کامل،تفصیلی و دقی  باشد و اساس حقیقی و حقوقی بازداشــت وی را در بــر 

عنوان مثال کمیته حقوق بشر مقرر می دارد که صرف مطلع کردن مــتهم از اینكــه   داشته باشد.به

بازداشت او برای حف  امنیت ضروری بوده است اینكه مفاد شكایت به او تفهیم گردد صحیح و 

کنوانســیون  5مــاده  2کافی نیست.دادگاه اروپا در قضیه ای توضیح داده است که منظــور از بنــد 

زبانی ساده و قابل فهم برای متهم از علل بازداشت وی گفته شود بــه گونــه  اروپا این است که به

میثاق حقوق مدنی و  9ماده  2ای که وی بتواند قانونی بودن بازداشت خود را زیر سوال ببرد.بند 

سیاسی به مطلع کردن متهم از علل بازداشت و بالفاصله در هنگام بازداشت اشــاره مــی کننــد.اما 

اطمینان حاصل شود که متهم اطالعات کــافی در مــورد دالیــل بازداشــت    در این خصوص اگر

خــود دارد بایــد کمــی آزادی عمــل داد و یــا حــداقل در موضــوعاتی کــه مــتهم از آنهــا اطــالع 

 (188 :1387فضایلی،) دارد،مطلع کردن وی را اختیاری و غیر ضروری تلقی کرد.

متهم از علل بازداشتش را در زمان بازداشــت کنوانسیون اروپا مطلع گرداندن فوری  5ماده    2بند  

ضروری اعالم کرده است.در اینجا مقصود از فوری فوریــت عرفــی اســت.دادگاه اروپــا در ایــن 

خصوص معتقد است که ی  وقفه چند ساعته میان زمــان بازداشــت و دادن اطالعــات در مــورد 

ماده  2واژه فوری در بند  علل بازداشت و دادن اطالعات در مورد علل بازداشت خارج از مفهوم

کنوانسیون اروپا نیست بلكه این فاصله زمانی را بایــد فــوری دانســت.به طــور کلــی دو هــدف   5

عمده از مطلع کردن متهم در اسناد بین المللی مد نظر قرار گرفته است.اولین هدف آن است که 

ایــرادات و به متهم امكان پاسخ گــویی داده شــود و دومــین هــدف آن اســت کــه امكــان طــرح  

دفاعیات را برای متهم فراهم کند.این اطالعات در صورتی موثر واقع خواهــد شــد کــه بــه زبــان 

متهم تفهیم شود در غیر این صورت متهم ح  دارد به زبانی که برای او قابل فهم است اطالعاتی 

 را در مورد حقوق خود،علــل بازداشــت و اتهامــاتی کــه بــه او زده مــی شــود را بــه دســت آورد.

 (120  :1398)ذاکریان، 

 : و پرهيز از اطاله ی دادرسي  نجام دادرسي در زمان معقولا-7

یكی از مهمترین ویژه گیهای دادرسی عادالنه این است که رسیدگی بــه اتهــام کیفــری دریــ  

مدت معقول صورت گیرد.به درازا کشیدن پیگرد با هدف احقاق ح  و حل و فصــل خصــومت 

دارد.هنگــامی کــه بــه دالیلــی ماننــد بــی نظمــی ســازمان دادگســتری یــا در تعارد آشكار قــرار  

آشفتگی قوانین پیگردها و دادرســی هــا بــه گونــه غیــر معقــول بــه درازا مــی کشــد مراجعــان بــه 

دادگستری امید به احقاق ح  و دفع ستم و تجاوز را از دست می دهند که این چنین امــری جــز 

امروزه رسیدگی به ی  دعوی در مهلت معقول نفی عدالت و دادگستری در ی  کشور نیست.

و یا انجام گرفتن پیگرد و محاکمه بدون تاخیر ناموجه از حقوق مردم در هر کشــوری محســو  

می شود.تاخیر در پیگرد کیفری ممكن است آمادگی های متهم را در اراسه دالیــل براســت خــود 

قید وثیقه آزاد گردیده باشد تاثیر آشفته سازد،بر زندگی و آزادی او چه بازداشت باشد و چه به  

در دوره پیگرد و محاکمه وضع استخدامی متهم آشفته   (235  :1391) جعفری لنگرودی،  گذارد.
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می شود،منابع مالی او ته می کشــد،ح  شــرکت او در انجمــن هــا و حســن شــهرت او بــه مــدت 

د.این تاخیرها از طوالنی آسیب می بیند و موجب تحمیل نگرانی به خانواده و نزدیكانش می شو

سوی دیگر موجب انباشته شدن پرونده ها می گردد و مشكالت بیشتری را برای دولتها به وجود 

یكی از پدیده هایی است که در دادگســتری بســیاری از کشــورها بــا آن  9می آورد.تورم کیفری

گــاری و درگیر شده اند.علت این امر می تواند تــورم در مجموعــه قــوانین باشــد . تــورم جــرم ان

اطالق عنوان مجرمانه بر اعمالی که از دید جامعه به هیچ روی بزه کارانه تلقی نمی شــوند ســبب 

تضعیف اعتبار جرم انگاری اعمــال واقعــا مجرمانــه در دیــد اجتمــاع اســت و بــی اعتبــار شــدن و 

 2000ناکارآمدی حقوق جزا را نزد مردم به دنبال خواهد داشت.بنا بر ی  ادعا  وجــود بــیش از 

عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین جزایی ایران گشاینده دروازه بزه کاری بر روی کسانی اســت 

که بی جهت اقدام به اعمالی که در واقع امــر، غیــر مجرمانــه هســتند دســت زده انــد و برچســب 

مجرمانه دریافت نموده و منحرف تلقی می شوند،این در حالی است کــه بــرخالف آنچــه گفتــه 

اید به عنوان آخرین حربه مورد استفاده قرار گیرد و برای شكستن فندق نبایــد از شده، مجازات ب

پت  استفاده کرد، استفاده از مجازات در سیستم حقوقی ایران در بسیاری مــوارد اولــین و مــوثر 

ترین راهكار برای مبارزه با وقایع و پدیده های ضد اجتماعی جدید به کار گرفته شده است.این 

خود فرآیند دادرسی را از ی  زمان منطقی و معقول دور می کند.بنابراین می توان با   امر به نوبه

کشف علل طوالنی شدن فرآیند دادرسی به حذف آن عوامل جهت تحقــ  اهــداف پــیش بینــی 

 (138 :1388دادبان، آقایی،  1)  شده پرداخت.

آنكــه ســرعت رســیدگی امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان تا جایی که ممكن است و بــی 

موجب آسیب رسیدن به ح  دفاع طرفین دعوی گردد در کاستن از زمان دادرسی کوشیده انــد.در 

همین راستا اسناد بین المللــی بــه ویــژه در زمینــه پیگردهــای کیفــری کــه در آنهــا آزادی و حیثیــت 

میثاق  14ماده  3اشخاص در میان است بر برگزاری محاکمه بدون تاخیر ناموجه تاکید کرده اند.بند 

حقوق مدنی و سیاسی حداقل تضمین های قانونی برای هر فرد بشر را در پیگرد کیفری پــیش بینــی 

 کرده و در بند ج می گوید :»این که بدون تاخیر غیر موجه مورد محاکمه قرار گیرد.«

بــه  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد:»هر شخصی کــه  9ماده    3همچنین بند  

موجب ی  اتهام کیفری دستگیر یا بازداشت شده باشد باید بالفاصله نزد یــ  قاضــی یــا یــ  

) مقام صالح دیگر که قانون تجویز کرده حاضر گردد تا اقتدار قضایی در مورد او اعمال گــردد.

قاعده کلی نباید به گونه ای باشد که شخص بتواند با دادن تضــمیناتی   (158:  1396اشرافی، طه،  

ای اطمینان از حضور یافتن برای محاکمه آزاد گردد. «کمیسیون اروپا مقرر داشته است مــدت بر

کنوانســیون  6مــاده  1زمانی که قبل از محاکمه در نظر گرفته می شود ممكــن اســت از نظــر بنــد 

اروپا معقول به نظر برسد اما همان زمان برای شخصی که در بازداشت قرار دارد ممكن اســت از 

 
9 Criminal inflation or overctiminalization 
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کنوانسیون معقول تلقی نگردد.لذا هدف آن است که از طول مدت زمان بازداشت تا   5  نظر ماده 

 زمان محاکمه کاسته شود نه اینكه سرعت محاکمه زیاد شود.

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز این قاعده را گســترش داده مقــرر مــی دارد کــه رســیدگی  6ماده  

گونــه پیگــرد کیفــری علیــه او بایــد در یــ  نسبت به حقوق و تعهدات مدنی هر شخص و نیــز هــر  

دادگاه و در ی  زمان معقول صورت گیرد.بر همین اســاس کشــورهای عضــو کوشــش کــرده انــد 

 .(211و  210: 1383کاشانی،) شرایز تحق  این امر را در دادگستری خود فراهم سازند.
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 یريگ جهينت

یكی از الزامات مهم دادرسی علنی، علنی کردن احكام است که در میثاق بین المللی حقــوق مــدنی 

سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به آن ت کید شده قانون ایران در مــورد علنــی کــردن آرای 

دادگاهها برخالف اسناد حقوق بشری به عنوان استثنا مواردی را ذکر کــرده اســت کــه بــا تعهــدات 

 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی متعارد است.  14قوق بشری ایران به ویژه ماده ح

 قابـــل شـكـــل بـــه اصـــل نیا ران،یا حقوق در یدادرس  بودن  یعلن  اصل  ریانكارناپذ  گاه یجا  رغم  به

 نیا.  است ساخته  ریناپذ  اجتنا  را مذکور  اصل  موانع ییشناسا  ضرورت امر  نیا  و  افتهین  تحق   یقبول

 خصــوص در. هســتند بحـــن قابـل یقانون موانع و ینظر موانع همچون یمتعدد  یها  جلوه   در  موانع

 کرامــت اصــل با اصل نیا رتیموا یادعا با یدادرس  بودن  یعلت  اصل  با  مخالفتها  شتریب  ،ینظر  موانع

 راداتیا حال، نیا با. است شده  مطرح یخصوص میحر بر ح   و  اشخاص  یآبرو  حف   لزوم  ،یانسان

 بــه  احتــرام  و  انســان  شـــ ن  رعایـت  جهت  در  بشر  حقوق  رایز  رسد،  ینم  نظر  به  رشیپذ  قابل  مذکور

 در فــرد از تیــ حما جهــت در و کرامت اصل بر  یمبتن  زین  بحن  مورد  اصل  و  شده   مطرح  او  کرامت

 حرمــت حفــ  لــزوم بــا یعلنــ  یدادرســ  رتیموــا یادعا. است  شده   ییشناسا  حكومت  قدرت  مقابل

 و منــافع خصــوص بــه و یدادرســ  بودن یعلن اصل دوگانه یمبنا گرفتن ده یناد لیدل  به  ز،ین  اشخاص

 یبرخ با یعلن یدادرس رتیموا یادعا خصوص  در.  رسد  ینم  نظر  به  رشیپذ  قابل  ،یاجتماع  مصالح

 توجه دیبا  زین  یقاض  یطرف  یب  اصل  و  یقاض  استقالل  اصل  براست،  اصـل  جملـه  از  یدادرس  اصول  از

 از مــردم اطــالع  رســد  یمــ   نظــر  بــه  و  اســت  یجــار  حكــم  تیــ قطع  مرحلــه  تا  براست  اصل  که  داشت

 یتلق براست اصل ریموا یامر تواند  ینم  اشخاص  تیمحكوم  تبعات  از  یكی  عنوان  به  فرد  تیمحكوم

 کــه یا ســتهیشا قــانون نیتــدو جهــت در موجــود، یحداقل نیقوان اصالح با  که  است  الزم  لذا.  شود

 . شود گمارده  همت باشد، یعلن یدادرس الزامات و عناصر همه دربردارنده 

 منابع 

 .ترجمه محسن ثالثی،نشر جاویدان،چاپ اول. توتالیتاریسم(. 1363. )آرنت،هانا

ــیر ــر ارجمند،اردش ــر(. 1386. )امی ــوق بش ــی حق ــین المل ــناد ب ــه اس ــناد . مجموع ــمت اول،اس قس

 .دانشگاه شهید بهشتی،چاپ دوم،جهانی،مرکز چاپ و انتشارات 

 .چ. اول، بنیاد حقوقی میزان، تهران .دادرسی عادالنه (1396)اشرافی، لیال؛ طه، فریده،

ــارا ــن و آقایی،س ــلنامه (. 1388. )دادبان،حس ــگیری از جرم،فص ــش آن در پیش ــدگی و نق بازدارن

 .،پاییز3،شماره 39حقوق،مجله حقوق و علوم سیاسی،دوره 

نشــر گــنج .  (. دایــره المعــارف حقــوق؛ دانشــنامه حقــوقی1391لنگرودی، محمد جعفر. )جعفری  

 .6دانش، چاپ 

المللی ؛ پایان یلــدای مصــونیت جنایتكــاران ، نشــریه دیوان کیفری بین(.  1392)جوانمرد ،بهروز ،

 66شماره -قضاوت 

 مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین المللی. نشر میزان.(. 1398ذاکریان، مهدی. )
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 اقــدام از یا جلــوه  ،یقاضــ  اســتقالل عدم و  یطرف  یب  نقض(.  1390)  شهرام  ،یمحمد  باقر؛  شاملو،

 .6 ش ،یحقوق قاتیتحق مجله ،عادالنه یدادرس مخل

حقــوق بــین الملــل عمومی،نشــر گــنج دانش،چــاپ ســی و (.  1388. )محمد رضا  ضیایی بیگدلی،

 .یكم،

 .انتشارات شهر دانشدادرسی عادالنه، (1387)فضایلی، مصطفی،  

 دانشــگاه  انتشــارات و چــاپ معاصر، مرکز جهان  در  بشر  ( حقوق1392فاطمی، محمد،)  سید  قاری

 بهشتی، تهران،. شهید

 .امروز حقوق: قم بشر، حقوق ییاروپا دادگاه  هیرو در منصفانه یدادرس(. 1390) یعل ،یقربان

 .دادگستری،نشر میزان،چاپ اول،استانداردهای جهانی (. 1383. )کاشانی،سید محمود

 .نظام بین المللی حقوق بشر،نشر اطالعات،چاپ اول.(1377)مهرپور،حسین،

چــاپ  نشــر میــزان، هــا، نگرشی بر اصل قانونی بــودن جــرایم و مجــازات(.  1386)میالنی،علیرضا،

 .اول،پاییز

 ایــران، چــاپ اسالمی جمهوری  موضع  و  المللیبین  اسناد  در  بشر  حقوق.  (1399مهرپور، حسین، )

 اطالعات، تهران. دوم، انتشارات

(. مجموعه اسناد و قوانین بین المللی حقوق بشر. نشر 1389محمودی، عبدالحسین؛ جهانی، سیما. )

 موج اندیشه.

 مقاالت :
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 ، پاسیز و زمستان.40قیقات حقوقی، دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره زاده، مجله تح

 . 23نشریه حدین زندگی، شماره . آزادی در اعالمیه جهانی حقوق بشر(. 1384بابه. )یروی، ر
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