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 حقوق متهم ٢ 

 :قبل از ورود در بحث الزم است كه تعريفي از متهم داشته باشيم

در حقوق جزا به كسي اطالق مي شود كه گمان برود كار مجرمانه اي انجام داده است،ولي هنوز ثابت نشده است كه آن كار :متهم

چون اگر ثابت شود كه عمل مجرمانه اي انجام داده،در اين صورت به او متهم نمي گويند،بلكه مجرم .مجرمانه را او انجام داده است

 خواهند گفت؛

قتلي اتفاق افتاده و شخصي را به عنوان مظنون به قتل متهم كرده اند،چون هنوز ثابت نشده كه اين شخص قتل را انجام داده : مثال

 .در اين مرحله به او عنوان متهم مي دهند نه مجرم.است يا نه

به عبارت ديگر متهم كسي است كه گمان مي رود ارتكاب بزه از ناحيه ي وي صورت گرفته است و اثبات اتهام گناه كار بودن او نيز 

اين طور نيست كه متهم خودش مكلف به اثبات بي گناهي خودش باشد؛ زيرا هم در .به عهده كسي است كه او را متهم كرده است

اعالميه ي جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و هم در قانون اساسي :قوانين بين المللي مورد پذيرش ايران مثل

جمهوري اسالمي ايران اصل بر اين است كه همه بي گناه هستند،مگر كسي كه طبق مقررات قانوني و با دالئلي كه قانون آن ها را 

 )1.(معتبر مي داند و در يك دادگاه عادالنه و بي طرف گناه كار بودن او ثابت شود

بنابراين به صرف وجود گمان و ترديد بر اين كه جرمي توسط كسي ارتكاب يافته است نمي توتن آن شخص را به عنوان مجرم تلقي و 

 .معرفي كرد

در يك ساختمان چهار طبقه ي چهار واحدي كه همه مالكين داراي خودرو هستند،دزدي شبانه با باز كردن قفل در پاركينگ،وارد :مثال

در اين مرحله مراجع تحقيق و دادگاه بايد در .پاركينگ شده و لوازم قيمتي تمام خودروها به جز يكي از آن ها را به سرقت مي برد

به همين جهت .نهايت بي طرفي و با فرض بي گناه بودن متهم،با تحقيق از وي و بررسي مدارك و دالئل موجود داوري و قضاوت كنند

 و براي اينكه متهم بتواند دفاع قابل قبولي از خود ارائه دهد و دادگاه هم با رعايت بي طرفي به حقيقت برسد،قانون گذار حقوقي را براي

دو گونه .متهم در نظر گرفته و مقرر داشته است؛از جمله اين كه هر كس شكايتي عليه ديگري مي كند،بايد شكايت او مستدل باشد

 :دليل بايد ارائه دهد

 يكم دالئل اثبات اين مطلب كه جرمي واقع شده؛

 .انجام داده است” متهم“دوم اين كه جرم واقع شده را 

در واقع دادسرا حق ندارد به شكايتي كه بدون ارائه مدرك و دليل اقامه شود و دالئل كافي براي احضار متهم و تحقيق از او وجود 

 )2.(نداشته باشد،ترتيب اثر دهد و كسي را به عنوان متهم احضار و از او تحقيق كند

در مورد سرقت لوازم خودرو همسايگان از .پس تكليف ارائه دليل و اثبات گناه كار بودن متهم به عهده شاكي است و نه خود متهم

دليل كافي براي ورود به اتهام نيست،بلكه فقط ايجاد ظن و )به سرقت نرفتن لوازم خودروي او(پاركينگ و متهم شدن يكي از آن ها

همسايه ها بايد دالئل خود را به همراه شكايت شان به مرجع قضايي ارائه كنند،وگرنه هيچ كس نمي تواند بدون دليل .گمان مي كند

اگر همسايه يي كه متهم واقع شده پيش از اين به جرم سرقت محكوم شده يا همسايه ها :براي مثال.كسي را در مظان اتهام قرار دهد

ديده باشند كه او از پاركينگ خارج مي شود يا كسي از همسايه ها وسيله يي از وسائل خودروهاي به سرقت رفته را در دست او ديده 

به غير از اين شروع به تحقيق از كسي كه هيچ قرينه يا داليلي .باشد،در اين صورت مي توان شخص مظنون را مورد بازجويي قرار داد

وضع اين مقررات سخت گيرانه بدين منظور است كه مبادا بي گناهي بي جهت در .عليه او نيست امري غير قانوني تلقي مي شود

 .معرض اتهام قرار گرفته و يا بي جهت محكوم و يا گناه كاري بيش از آن چه قانون تعيين كرده،مجازات شود

 :انواع جرائم

قبل از اين كه درباره ي حقوق متهم از زمان احضار به دادسرا و يا زمان دستگيري و جلب او صحبت كنيم،الزم است كه بدانيم از يك 

 :نظر و با يك تقسيم بندي كلي،جرائم دو دسته هستند



 حقوق متهم ٣ 

 جرائم مشهود-الف

 جرائم غير مشهود-ب

 جرائم مشهود

 :جرائمي هستند كه داراي يك يا چند ويژگي زير هستند

براي مثال در خيابان درگيري صورت مي گيرد و مامور نيروي .جرائمي كه در برابر چشمان ماموران نيروي انتظامي اتفاق مي افتند)1

l جرم مشهودlدر اين صورت مي گويند.انتظامي مي بيند كه آقاي خسرو با چاقو به آقاي مهران حمله كرده و به او ضربه اي مي زند

 .چون مامورين نيروي انتظامي خود شاهد وقوع جرم بوده اند.است

مثل اين كه بعد .جرائمي كه بالفاصله بعد از وقوع آن ها مامورين در محل حاضر شده و آثار وعالئم وقوع جرم را مشاهده مي كنند)2

از نزاعي كه بين آقاي خسرو و آقاي مهران در گرفته است مامورين انتظامي برسند وببينند كه آقاي خسرو چاقويي در دست دارد كه 

در اين .خون آلود است و آقاي مهران هم با چاقو زخمي شده و محل زخم در حال خون ريزي است و بي حال يا بي هوش افتاده است

جا آثار وقوع جرم مثل زخمي بودن آقاي مهران و عالئم آن مانند وجود چاقوي خوني در دست آقاي خسرو دليل وقوع جرم است كه 

 .چون مامورين آن را مشاهده كردند،جرم مشهود ناميده مي شود

صاحب .جرمي كه در يك محيط بسته مثل خانه يا محل كار اتفاق افتاده است و مامورين با خبر شده و در آن جا حاضر شده اند)3

در داخل منزل بين زن :براي مثال.خانه يا صاحب كار به مامورين اجازه مي دهد كه وارد محل شده و آثار و عالئم وقوع جرم را ببينند

يكي از آن ها پليس را خبر .فرض بگيريم زن و شوهر هم ديگر را مورد ضرب و جرح قرار داده اند.شوهر درگيري صورت مي گيرد

جرم “در اين صورت جرم اتفاق افتاده .كرده و در منزل را به روي پليس باز مي كند،تا آثار درگيري و ضرب و جرح را مشاهده كنند

 .ناميده مي شود”مشهود

در درگيري : براي مثال.شخصي كه مورد حمله قرار گرفته و آسيبي ديده است،خودش فرد مهاجم را به عنوان متهم معرفي مي كند)4

بين خسرو ومهران بعد از حضور مامورين در محل حادثه ممكن است چاقوي زني دست كس ديگري باشد،اما مهران بي حال يا بي 

هوش نباشد و خودش به مامورين بگويد كه شخصي كه چاقو در دست دارد او را نزده،ولي خسرو كه در حال فرار است او را مضروب 

 .به شمار مي آيد”جرم مشهود”كرده،اين هم

كساني كه محل سكونت يا (به طور كلي تمامي جرائمي كه توسط افراد ولگرد.وقتي كه جرمي اتفاق افتاده و متهم آن ولگرد است)5

  .تلقي مي شوند” جرم مشهود“صورت مي گيرد )محل كار معيني ندارند

 جرائم غير مشهود

در واقع جرمي هستند كه در خفا و دور از چشم مامورين .جرائمي هستند كه هيچ يك از ويژگي هاي مربوط به جرائم مشهود را ندارند

 .ودر اصل با شكايت شاكي خصوصي يا دادستان مطرح مي گردند.يا انظار عمومي واقع مي شوند

 حال ببينيم فايده ي تشخيص جرائم مشهود و غير مشهود و جدا كردن آن ها از يكديگر در چيست؟

در جرائم مشهود كه بدون شكايت شاكي خصوصي يا دادستان مطح مي شوند و مامورين به طور مستقيم در جريان وقوع آن ها قرار 

اما در .مي گيرند،مامورين مي توانند بدون دستور مقام قضايي نسبت به دستگيري و جلب متهم و هدايت او به كالنتري اقدام كنند

جرائم غير مشهود كه مامورين به طور مستقيم در جريان وقوع آن ها قرار نمي گيرند و با شكايت شاكي خصوصي يا دادستان مطرح 

در اين گونه موارد براي دخالت و اقدام مامورين الزم است كه مقام .مي شوند،مامورين حق ندارند بدون دستور مقام قضايي اقدام كنند

 .و در برخي مواقع دادستان،دستور اقدام دهد) مثل بازرس يا داديار و يا قاضي دادگاه(صالح قضايي

1lحقوق متهم در هنگام دستگيري يا جلب: 

 :در جرائم مشهود)الف
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بديهي است كه .گفتيم كه در اين جرائم مامورين مي توانند بدون دستور مقام قضايي متهم را دستگير و به كالنتري محل هدايت كنند

مامورين مربوطه و در همان محل،صورت جلسه يي تنظيم و آن را به امضاي حاضرين و متهم رسانده و با تهيه گزارشي مراتب 

حق ندارند متهمي )يعني پاسگاه هاي كالنتري(و گرنه هيچ يك از مراجع انتظامي.دستگيري و تحويل متهم به كالنتري را اعالم مي كنند

را بدون صورت جلسه و گزارش و امضاي مامور مربوطه به كالنتري تحويل دهند و اگر اين طور شود،هم مامور مزبور مرتكب تخلف 

بعد از اين كه متهم دستگير و در كالنتري .شده است و هم مرجع انتظامي كه متهم را بدون گزارش تحويل گرفته،تخلف كرده است

بازداشت شد،كالنتري يا مرجع انتظامي كه متهم به آن جا تحويل شده،مكلف است كه حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت متهم را به 

 .مرجع قضايي صالح معرفي كند تا در مورد او تعين تكليف شود

همچنين مامورين نيروي انتظامي كه شاهد  وقوع جرم مشهودي هستند و به تبع آن متهمي را دستگير و به كالنتري هدايت مي 

كنند،حق ندارند هيچ گونه تعرض يا توهيني نسبت به او روا دارند و چنان چه هرگونه توهيني نسبت به متهم مرتكب شوند و يا او را 

 .مورد ضرب و جرح قرار دهند،متهم مي تواند از مامورين مربوطه شكايت كند

 :در جرائم غير مشهود)ب

براي مثال آقاي .در مورد متهمين جرائم غير مشهود دستگيري و يا جلب متهم فقط با دستور و حكم خاص قضايي صورت مي گيرد

كريم شكايت مي كند كه مستاجرش آپارتماني را كه او اجاره كرده به مركز فساد تبديل كرده و دالئل كافي هم براي اثبات اين ادعاي 

خود ارائه مي كند و احتمال فرار متهم هم وجود دارد،در اين صورت اگر قاضي دستور جلب او را بدهد بايد در همان برگ جلب به 

قاضي حق ندارد كه در برگه جلب .طور مشخص اسم متهم و ساير مشخصات او را قيد كند تا به اشتباه كس ديگري دستگير نشود

اين چنين برگ جلبي اعتبار قانوني ندارد چون بر .بنويسد هر كسي كه آن خانه را به مركز فساد تبديل كرده جلب و دستگير شود

البته بايد گفت مقام قضايي كه برگ جلب صادر مي كند در صدور جلب يا دستگيري متهم مختار و آزاد .خالف حكم قانون گذار است

از جمله اين كه قاضي نمي تواند بدون وجود دالئل كافي . نيست و مقيد به قيودي است كه قانون گذار براي صدور آن قائل شده است

بنابراين در جرائم غير مشهود،احضار و جلب و دستگيري متهم بدون .متهمي را حتا احضار كندچه برسد به اينكه او را جلب كند

بعد از اين كه شكايتي در دادسرا مطرح شد و پرونده براي انجام تحقيقات به يك . حكم مخصوص مقام قضايي خالف قانون است

شعبه بازپرسي، يا دادياري يا دادگاه فرستاده شد،بازپرس يا داديار يا قاضي مربوطه مكلف است ابتدا دالئل شكايت را بررسي و در 

 .صورتي كه دالئل را كافي تشخيص داد متهم را به وسيله ي ابالغ احضاريه يي به داسرا يا دادگاه احضار كند

در احضاريه ي مزبور بايد علت احضار و محل حضور و نتيجه عدم حضور قيد شود زيرا هيچ مقامي حق ندارد بدون دليل فردي را به 

متهم بايد بداند كه به چه دليل و به چه عنوان احضار شده و به كجا بايد مراجعه كند و اگر مراجعه نكرد چه .هر عنواني احضار كند

 )4.(عواقبي دارد

برگ جلب .يكي از نتايج عدم حضور بدون عذر موجه متهم در موعد مقرر در احضاريه،صدور برگ جلب او توسط مقام قضايي است

 )5.(صادره بايد حاوي همان مضمون احضاريه يعني نوع اتهام و محل حضور باشد

 :در خصوص جلب متهم نيز قانون گذار براي متهم حقوقي در نظر گرفته است كه عبارتند از

در اين صورت قاضي كه .جلب متهم بايد در روز به عمل بيايد مگر اين كه فوريت داشته باشد كه تشخيص فوريت با قاضي است-1

موجوبات فوريت و ضرورت جلب متهم در شب را در صورت جلسه درج و  برگ جلب را به قيد فوريت صادر مي كند مكلف است

 .اعالم كند

در هنگام جلب،مامورين حق ندارند وارد منزل يا محل كار متهم بشوند مگر اينكه در برگ جلب صادره دستور ورود به محل حضور -2

 )6.(او كه در اصطالح مخفيگاه گفته مي شود،نيز صادر شده باشد
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برگ جلب زماني صادر مي شود كه از قبل احضاريه يي براي متهم فرستاده شده باشد و با وجود اطالع متهم از احضار،در حالي كه -3

مگر اين كه متهم بي جا و مكان باشد يا .هيچ عذر موجهي هم براي عدم حضورش نداشته باشد در بازپرسي يا دادگاه حاضر نشده باشد

اين كه مجازات جرمي كه به او نسبت داده شده براي مثال قصاص يا اعدام باشد،كه در اين صورت بدون اينكه براي اش احضاريه 

 )7.(فرستاده شود،او را جلب مي كنند

توضيح اينكه متهم به علت عذر موجه مانند بيماري شديديا فوت نزديكان به رغم ابالغ احضاريه نتواند حضور پيدا كند در اين صورت 

 .قاضي حق جلب متهم را ندارد

 حقوق متهم پس از احضار يا جلب

كه در اين موارد (مامورين.چنانچه در جرائم غير مشهود فردي به عنوان متهم با حكم مخصوص قاضي،توسط مامورين دستگير شود

نخست بايد اقدامات الزم را براي جلوگيري از محو آثار جرم و فرار متهم و هر )قانون به آن ها ضابطين دادگستري گفته مي شود

سپس بقيه .تحقيقي كه براي كشف جرم الزم است به عمل آورده و نتيجه ي اقدامات خود را به اطالع مرجع قضايي صالح برسانند

با دستور نظارت مقام قضايي -اگر مرجع قضايي الزم دانست كه توسط ضابطين دادگستري انجام شود-عمليات مربوط به تحقيقات را

 )8.(انجام دهند

 تفهيم اتهام و دالئل آنlالف

آن چه كه بايد در اولين اقدام از ناحيه ي ضابط دادگستري رعايت شود اين است كه بالفاصله موضوع اتهام را به طور كتبي با ذكر 

حتا متهمي كه در صحنه وقوع جرم و در معرض ديد (يكي از مهم ترين حقوق هر متهمپس،)9.(داليل به متهم تفهيم و ابالغ كنند

 ..اين است كه بالفاصله و به وطور كتبي،نوع اتهام و دليل و داليل آن به وي تفهيم شود)مامورين دستگير شده است

بنابراين .يعني فرد دستگير شده يا متهم بايد از همان ابتداي امر بداند كه به چه دليلي و به چه نوع جرمي مورد اتهام واقع شده است

تا با آگاهي از نوع اتهام و دالئل آن به دفاع از خود .يكي از مهم ترين حقوق متهم،تفهيم اتهام و دالئل آن به طور كتبي به اوست

 .بپردازد

در منزل شخصي كشته شده باشد و آلت قتاله هم اسلحه ي صاحب منزل باشد و صاحب  9/6/67براي مثال اگر كسي در تاريخ 

وسيله يي -2جسد در منزل شما پيدا شده و -1:متهم هستي به قتل،دليل اش هم اين كه:اسلحه را دستگير كنند و به او تفهيم كنند كه

 .كه مقتول با آن كشته شده اسلحه متعلق به شماست

حال اگر متهم در آن تاريخ در مسافرت بوده باشد ودليل هم داشته باشد،وقتي از اتهام و دالئل اتهامات اش آگاه شد مي تواند با ارائه 

دليل ثابت كند كه در زمان وقوع قتل در منزل و در شهر محل وقوع قتل نبوده است و در اين جا دست كم معلوم مي شود كه از 

 .اسلحه كس ديگري استفاده كرده و بايد دنبال قاتل واقعي بگردند

 .و امكان دفاع براي افراد بي گناه ميسر مي شود! به اين ترتيب با رعايت مقررات انوني مذكور سر بي گناهي باالي دار نمي رود

 :حق استفاده از وكيل-ب

همان گونه كه قانون گذار اجازهداده كه در مواقع خطر جاني يا مالي هر شخصي بتواند با رعايت شرايط قانوني از خود دفاع كرده و 

خطر را از خودش دور كند؛در واقع به او اجازه ي دفاع مشروط داده است؛در امور حقوقي نيز چنان چهشخصي مواجه با حمله يي شود

به عبارت .حق دارد با استفادهاز ابزارهاي مناسب قانوني از حقوق خود دفاع كند)يعني دعوايي كيفري يا حقوقي عليه وي مطرح شود(

با توجه به ابزارهاي قانوني صورت مي گيرد و به طور )مثل ايراد اتهام(ديگر چون در اين صورت حمله ي انجام شده به چنين شخصي 

بايد امر دفاع را كسي كه آشنا با .معمول اشخاص غير متخصص در امور حقوقي با مسائل قانوني وزيرو بم هاي حقوق خود آشنا نيستند

يعني انتخاب .به عمل آورد) يعني ايراد اتهام(مسائل حقوقي ومسلط به قوانين كشور باشد به عهده گيرد تابتواند دفاعي مناسب حمله

و تنها وكيل مدافع مي تواند چنين حقي را به  وكيل در واقع براي استيفاي حق دفاع است كه از حقوق اوليه هر شهروند ايراني است



 حقوق متهم � 

به همين دليل در اغلب سيستم هاي حقوقي مدرن جهان امروز همراه داشتن وكيل در تمامي مراحل . را به نحو احسن استيفاء كند

درقانون آئين دادرسي ما نيز چنين حقي براي طرف هاي دعوا در نظر گرفته شده .تحقيق و رسيدگي از حقوق اساسي هر شخص است

نه تنها متهم حق دارد كه از وكيل استفاده كند بلكه دادسرا مكلف شده است كه اگر متهمي وكيل نداشت براي او امكانات . است

 )10.(استفاده از وكيل را فراهم كند

 :منع تهديد و شكنجه متهم-پ

 :در رابطه با اين بند دو سوال مطرح مي شود

 آيا مقام قضايي يا كسي كه با دستور مقام قضايي تحقيقات مي كند حق دارد هر گونه سوالي كه خودش الزم مي داند مطرح كند؟)1

آيا مقام قضايي يا كسي كه با دستور مقام قضايي تحقيقات به عمل مي آورد حق دارد پاسخ سواالت اش را به هر طريقي كه الزم مي )2

 داند از متهم بگيرد؟

در پاسخ به سوال هاي مطرح شده بايد گفت؛يكي ديگر از مواردي كه مراجع تحقيق وقضات در رسيدگي و تحقيقات بايد مورد توجه 

قرار دهند،تا متهم در كمال آزادي اراده و اختيار،پاسخ سواالت مطروحه را داده ودادسرا يا دادگاه را به سمت حقيقت راهنمايي اين 

بلكه .مرجع تحقيق تحت هيچ عنواني و در شرايطي حق ندارد هرگونه سوالي كه به نظر خودش الزم است مطرح كنداست كه 

 :سوال هايي كه از متهم مي شود بايد

منظور از سوال هاي .يعني قاضي حق ندارد سوال هاي غير مرتبط با موضوع اتهام را از متهم بپرسد.در ارتباط با موضوع اتهام باشند

 .غير مرتبط با موضوع اتهام،سوال هايي است كه پاسخ به آن ها هيچ تاثيري در كشف حقيقت و اتهام وارده ندارد

سوال و تحقيق شود همچنين قاضي حق ندارد l شرب خمرlدر پرونده اي كه موضوع آن سرقت است از متهم راجع به : مثل اينكه

 .سوال هايي درباره گذشته متهم،كه بي ارتباط با موضوع اتهام است،بكند

از متهم بپرسند آيا در سال هاي پيش سفر به خارج از كور داشته اي يا نه؟ يا بپرسد آيا تاكنون رابطه ي نامشروع داشته : مثل اينكه

اي يا نه؟اين گونه سوال ها، سوال هاي غير مفيد و غير مرتبط با موضوع اتهام هستند كه پاسخ آن ها هيچ تاثيري در رسيدن قاضي به 

 .حقيقت ندارد

براي مثال از . قاضي حق ندارد طوري از متهم سوال و تحقيق كند كه در واقع پاسخ به آن را به متهم القا و تلقين كند:در ضمن

كه قانون متهم،كه از اصل منكر سرقت است بپرسد مال مسروقه را به چه كسي فروختي؟اين گونه سوال القايي يا تلقيني است 

همچنين قاضي يا مقام تحقيق حق ندارد متهم را اغفال كرده و با فريب دادن متهم . گذار طرح اين گون سوال هاي را ممنوع كرده است

اگر اين سوال را پاسخ بدهي و اتهام را قبول كني،در مجازات ات تخفيف براي مثال به متهم بگويد . او را وارد به پاسخ گويي كند

يا مقام قضايي حق ندارد در مورد عقايد و و نيز قاضي .داده مي شود،يا اگر اتهام را بپذيري پرونده را مي بندم وآزاد مي شوي

 ..،زيرا اين گونه سوال ها جنبه تفتيش عقايد دارند و طرح آن ها ممنوع شده استنظرهاي متهم در موارد خاصي سوال كند

نظرت در مورد فالن مقام مملكتي چيست؟يا اينكه آيا در نماز جمعه شركت مي كني؟تابع چه مذهبي :مثل اينكه از متهم بپرسند

اما در خصوص اين كه آيا قاضي يا مقام تحقيق حق دارد از هر طريقي . هستي؟ و از اين قبيل سوال ها كه جنبه ي تفتيش عقايد دارند

كه هرگونه تهديد يا شكنجه متهم و اجبار او به پاسخ دادن ممنوع است و كه الزم مي داند به حقيقت برسد،الزم به يادآوري است 

قاضي يا هر كسي كه با دستور قاضي از متهم تحقيق مي كند حق ندارد از هر راهي كه تشخيص مي دهد پاسخ سوال هايش را به 

از ان جايي كه .و به عبارت ديگرو به اصطالح حقوق دانان،تحصيل دليل از طرق غير قانوني ممنوع است . .دست آورد

تهديد،شكنجه،اجبار و اغفال متهم به پاسخ گويي،طرح سواالتي كه تلقيني والقايي هستند،يا طرح سوال هايي كه غير مفيد هستند و 

  )11(ارتباطي با موضوع اتهام دارند،طبق قانون منع شده است و طرح آن ها غير قانوني است



 حقوق متهم ٧ 

پس تحقيقاتي كه بدون رعايت اين موارد انجام شود غير معتبر است و قاضي دادگاه نمي تواند در هنگام صدور راي به آن ها توجه 

 .اگرراي بدون رعايت اين موارد صادر شود در مراحل تجديد نظر و در مراجع باالتر قابل نقض است.كند

 :رعايت حق سكوت-ت

آيا متهم مي تواند از پاسخ به سوال هايي كه در بازجويي يا بازپرسي و يا دادگاه از او مي شود خودداري كند؟به عبارت ديگر آيا : سوال

 متهم مي تواند از پاسخ به سوال ها طفره برود؟

يعني متهم حق دارد پاسخ سوال ها را ندهد و سكوت .استl حق سكوتlيكي از حقوق حقه ي هر متهم در اين قبيل موقعيت ها:پاسخ

در اين گونه موارد مرجع قضايي حق ندارد او را وادار به پاسخ گويي كند،بلكه فقط مكلف است سكوت متهم را صورت جلسه كند .كند

 )١٢(و براي كشف حقيقت،درباره ي ادله ي ديگر تحقيق كند

 رعايت حرمت و كرامت فرد دستگير شده-ث

نگهداري متهم در سلول انفرادي  وتحقيق و بازجويي از وي در شرايط فشار وغير عادي مثل تحقيق با چشم يا دست وپاي بسته،يا 

زيرا اعال هر گونه .تحقيق و بازجويي در شب آن هم براي مدتي طوالني به نحوي كه مانع خواب متهم شود،خالف مقررات قانوني است

رعايت حرمت و كرامت انساني همه متهمين از وظايف اساسي مامورين و متصديان تحقيق .شكنجه به افراد دستگير شده ممنوع است

بنابراين مامورين و كساني كه كار تحقيق از متهم را انجام مي دهند،حق ندارند متهم را در شرايطي قرار دهند كه حرمتو كرامت .است

بلكه تكليف دارند كه با متهم طوري رفتار كنند كه شخصيت انساني او حفظ شود،زيرا همان طور كه گفتيم متهم .انساني او تضييع شو

هر چند .كسي است كه هنوز جرم او اثبات نشده است و ممكن است كه حتا بعد از اين كه تحقيقات تمام شد حكم برائت اوصادر شود

ونيز تا زماني كه حكم قطعي عليه كسي ) 13(كه اگر مجرم هم شناخته شود،باز مامورين حق ندارند با او به طور غير انساني رفتار كنند

صادر نشده و ثابت نشده است كه مجرم بوده،هيچ يك از مقامات قضايي حق ندارند اتهام او را افشا كنند و لطمه به آبرو وحيثيت او 

 )14.(وارد كنند

 :ممنوع بودن استراق سمع و شنود مكالمه هاي تلفني متهم_ج

بدين معني كه از ديگر حقوق متهمين،مصون و محفوظ بودن مكالمه هاي تلفني و نوشته هاي آن ها از كنترل و ديد ديگران است 

هيچ كس حق ندارد تلفن او را كنترل كند،مگر با دستور قاضي،آن هم در مواردي كه ضروري تشخيص دهد كه در اين مواردقاضي 

 )15.(مكلف است جهت ضرورت را با ذكر دليل در دستور خود قيد كند

براي مثال قاضي كه دستور مي دهد مكالمه هاي تلفني متهم شنود شود،در دستور خود قيد كند دليل اين كه مكالمه هاي تلفني متهم 

بايد شنود شود و علت ضروري بودن آن چيست؟به طور مثال بگويد براي اين است كه شاكي به آن استناد كرده است و قرينه ي 

 .قوي بر وجود دليل وقوع جرم در آن مكالمه ها ارائه شده باشد

پس همه مكالمه هاي مردم و نامه ها و دست نوشته اي آنان بايد محرمانه تلقي شود و هيچ كس حق ندارد آن ها را كنترل و يا تلفن 

اما گاهي ممكن است يكي از دالئل شاكي براي ادعاي اش مثال مكالمه ي تلفني متهم باشدكه تقاضا كرده است .هاي آن ها را شنود كند

اما قاضي يا هيچ كس ديگر حق ندارد به منظورساختن دليل،دستور بدهد مكالمه هاي شخصي شنود و .تا از مخابرات استعالم شود

اگر در مورد كسي اين كار انجام شود و با كنترل و شنود تلفن كسي عليه او دليل درست كنند،چون اين دليل از راه غير .كنترل شود

 .قانوني به دست آمده است،از نظر قانوني معتبر نيست وكسي كه چنين دستوري داده متخلف است



 حقوق متهم ٨ 

 :اخذ آخرين دفاع)چ

پس از رعايت تمامي حقوق متهمين و پايان امر تحقيقات و رسيدگي، يكي ديگر از مهم ترين حقوق متهم در مرحله تحقيق و تعقيب و 

اخذ آخرين دفاع از متهم است كه پس از اخذ آخرين دفاع از متهم ديگر هيچ گونه ادعايي در خصوص )در دادسرا و دادگاه(رسيدگي

اتهامي كه نسبت به آن،آخرين دفاع اخذ شده است پذيرفته نمي شود و به عبارت ديگر در جلسه هاي تحقيق و رسيدگي،متهم آخرين 

اعم (فردي است كه در دفاع از خود اظهاراتي را بيان مي كندو بعد از اين مرحله دادسرا با اعالم ختم تحقيقات مبادرت به صدور قرار

مي نمايد و دادگاه با اعالم ختم دادرسي مبادرت به صدور قرار موقوفي تعقيب يا حكم برائت )از منع پيگرد،موقوفي تعقيب يا مجرميت

به زبان ساده تر بايد گفتبعد از اينكه تحقيقات تمام شده و همه دالئل و مدارك شاكي بررسي گشت و دفاعيات . يا محكوميت مي كند

براي (متهم شنيده شد،آخرين حرف را در داسرا و دادگاه متهم مي زند،يعني قاضي بايد دوباره به متهم بگويد كه اتهام شما اين است

براي مثال چاپ آگهي در روزنامه و اعالم اينكه داراي شركتي (و دالئل اتهام شما اين است) مثال شما متهم به كالهبرداري هستيد

حاال آخرين دفاع )هستيد كه افراد را به خارج از كشور اعزام مي كند و اينكه مدارك شاكي داللت مي كند كه شما از او پول گرفته ايد

شما در مقابل اين اتهام و دالئل ارائه شده چيست؟ به اين مي گويند اخذ آخرين دفاع كه بايد قبل از اينكه دادگاه يا داسرا آخرين 

تصميم را بگيرد از متهم بخواهد كه براي آخرين بار از خودش دفاع كند و بعد از آن ختم تحقيقات يا رسيدگي را اعالم كرده،راي 

 .بدهد

 :حق مالقات متهم بازداشت شده-ح

منظور از متهم بازداشت شده متهمي است كه با اينكه براي او قرار وثيقه و يا قرار كفالت صادر شده است،متهم نتوانسته وثيقه يا كفيل 

در اين صورت مي گويند به واسطه ي عجز از پرداخت .معرفي كند و به همين دليل تا موقع معرفي وثيقه يا كفيل بايد بازداشت شود

وثيقه يا معرفي كفيل بازداشت مي شود يا متهمي است كه براي او قرار بازداشت موقت صادر شده است و به همين دليل در بازداشت 

و همچنين بايد در اين مدت با ). 16(چنين شخصي مي تواند با شرايطي كه براي اش تعيين مي كنند به مرخصي برود.به سر مي برد

 .وكيل يا با افراد خانواده خود مالقات داشته باشد

 :حق برخورداري از دادرسي عادالنه و دادگاهي صالح و بي طرف)خ

برخي از جرائم از جمله جرائمي هستند كه تحقيق از متهم و رسيدگي به آن ها فقط در صالحيت دادگاه است و دادسرا حق دخالت در 

مثل تحقيق در جرائم منافي عفت و يا رسيدگي به اتهامات اطفال كه به طور مستقيم در دادگاه هاي مربوطه .اينگونه موارد را ندارد

 .مطرح مي شوند

اگر اينگونه پرونده ها به دادسرا فرستاده شوند متهم حق دارد كه اعتراض كند و بخواهد كه پرونده اش در دادگاه مربوطه رسيدگي 

 )17.(شود

همچنين جرائمي كه مجازات قانوني آن ها قصاص نفس،قصاص عضو،رجم،اعدام و يا حبس ابد است و نيز جرائم مطبوعاتي و 

رسميت اين دادگاه ها با حضور سه يا پنج قاضي .سياسي،در دادگاه هاي خاصي تحت عنوان دادگاه كيفري استان رسيدگي مي شود

به همين دليل اين موارد كه مربوط به .البته در جرائم مطبوعاتي و سياسي حضور هيات منصفه نيز در دادگاه الزامي است.است

 )18.(صالحيت دادگاه رسيدگي كننده است،يكي از حقوق متهم براي رسيدگي دقيق تر و در شرايطي بهتر به اتهام به شمار مي آيد

كه به موجب اين قانون دادسرا ها احياء و دوباره تشكيل شدند،يكي  1381پس از تصويب قانون اصالح آئين دادرسي كيفري در سال 

ديگر از حقوقي كه براي متهم در نظر گرفته شده است اين است كه دادگاه فقط به جرائم مدرج در كيفرخواست،وقف قانون آئين 

دادرسي مربوطه رسيدگي مي كنند؛يعني اين كه دادگاه ها حق ندارند به اتهامات متعددي كه عليه متهم اعالم شده ولي در قرار 

فقط متهم )كسي(براي مثال اگر در كيفر خواست.مجرميت و كيفر خواست ذكري از آن ها به ميان نيامده،رسيدگي و حكم صادر كنند

فروش مال مسروقه،هم :به سرقت شده است،دادگاه حق ندارد عالوه بر سرقت به اتهامات ديگري كه ممكن است به او وارد شود،مثل

يعني فقط حق دارند به مواقعي كه پس از تحقيقات الزم در كيفرخواست جرم تلقي شده اند رسيدگي نموده و حكم ) 19(رسيدگي كند

در چنين مواردي كه دادگاه به موارد خارج از كيفرخواست نيز رسيدگي مي كند،متهم حق دارد كه اعتراض نموده و اين .صادر كنند



 حقوق متهم ٩ 

 .و اين ايراد مي تواند از مواردي باشد كه در مرحله تجديد نظر موجب نقض دادنامه شود

 :حق برخورداري از قاضي صالح و بي طرف)د

و قاضي صادر كننده ي حكم در نظر )بازپرس،داديار،دادستان(براي رعايت حقوق متهم شرايطي نيز براي صالحيتقاضي تحقيق يعني

به (يكي از شرايط زير را)يعني بازپرس يا داديار و يا قاضي صادر كننده حكم(گرفته شده است كه چنان چه درپرونده قاضي تخقيق

 :داشته باشد،طرفين دعوا مي توانند به صالحيت وي ايراد وارد كنند) عنوان مثال

 .در آن مورد نسبت به همان متهم حكم صادر كرده و يا تصميمي قضايي گرفته باشد اگر پيش از اين_1

 .با طرف دعوي نسبت خويشاوندي داشته باشد-2

اگر قاضي يا بازپرس در قضيه نفع داشته باشد،ديگر چنين قاضي اي صالحيت ندارد براي تحقيقات يا رسيدگي وارد قضيه شود و -3

 )20.(قرار يا حكم صادر كند

رد (كه در اين گونه موارد متهم مي تواند با ايراد پس يكي ديگر از حقوق متهم حق ايراد به صالحيت دادرس يا قاضي است

 .،عدم صالحيت قاضي تحقيق يعني بازپرس يا داديار تحقيق يا قاضي صادر كننده ي حكم را اعالم كند)دادرس

 حق محاكمه متهم به اتهامات متعدد در محكمه ي واحد-1-ذ

اگر يك نفر به انجام چهار جرم سرقت،خيانت در امانت،جاسوسي و فرار از خدمت نظام وظيفه متهم شده باشد آيا در يك : سوال

 دادگاه محاكمه م شود يا به طئر جداگانه در دادگاه هاي مختلف؟

 :مي دانيم كه طبق قانون چهار نوع دادگاه داريم كه براي رسيدگي به جرائم صالح هستند: اول

 كه براي رسيدگي به جرا: دادگاه عمومي=الف

تبليغ عليه :مثل.كه براي رسيدگي به جرائمي كه قانون آن ها را جرم سياسي يا امنيتي تلقي كرده است،صالح هستند: دادگاه انقالب_ب

 ...نظام،اقدام عليه امنيت ملي،جاسوسي و

آن هم فقط در صورتي كه نظامي ها در موقع انجام وظيفه ي .كه براي رسيدگي به جرائم خاص نظاميان صالح هستند:دادگاه نظامي-پ

 .فرار از خدمت:مثل.نظامي خودشان مرتكب جرم شده باشند

 .براي رسيدگي به جرايم سنگين مثل قتل،تجاوز به عنف و امثال آن:دادگاه كيفري استان-ت

پس در مورد چهار اتهام فوق الذكر به اقدام عليه امنيت ملي در دادگاه انقالب،به خيانت در امانت و سرقت در دادگاه عمومي و به 

 .فرار از خدمت در دادگاه نظامي رسيدگي مي شود

اگر همه جرائمي كه به متهم نسبت داده مي شود،از نظر مجازات يكي باشند و هيچ كدام از آن جرايم مجازات اش بيش از :دوم

مجازات جرايم ديگر نباشد،وهمه ي آن ها در صالحيت دادگاه عمومي باشند،در اين صورت به همه ي اين جرائم در يك دادگاه 

 .رسيدگي مي شود

براي مثال مجازات .گاهي ممكن است جرائمي كه متهم به انجام آن ها متهم شده است از نظر مجازات با هم فرق داشته باشند:سوم

يكي سه تا شش ماه باشد و مجازات جرم ديگر يك تا سه سال و مجازات جرم سوم دو تا ده سال مجازات باشد،در اين صورت به همه 

براي مثال در مورد .صالح است) مهم تر(ي اين اتهامات در دادگاهي رسيدگي مي شود كه براي رسيدگي به جرم سنگين تر

سرقت،خيانت در امانت و كالهبرداري چون مجازات كالهبردلري از همه بيشتر است،در دادگاهي رسيدگي مي شود كه در مقر آن 

مگر در مواردي كه كسي متهم به انجام يك جرم شده باشد،مثل سرقت؛ورسيدگي به اتهام سرقت شروع شده . دادگاه واقع شده باشد

باشد،اما در حالي كه به اتهام سرقت رسيدگي مي شود يك شكايت ديگر هم به عنوان كالهبرداري از او بشود،در اين صورت به اتهام 

  .كالهبرداري در همان دادگاهي كه به اتهام سرقت رسيدگي مي كند و زودتر اين كار را شروع كرده،رسيدگي مي شود



 حقوق متهم ١٠ 

 :حق محاكمه ي شركا و معاونين جرم،هم زمان در محكمه ي واحد-2-ذ

اگر چند نفر با هم مرتكب جرم شده باشند و متهم اصلي در تهران باشد،اما برخي از متهمين در قم و يكي درسمنان باشند،آيا هر :سوال

 كدام در شهر خودشان محاكمه مي شوند؟

در مواردي كه جرم توسط چند نفر انجام گرفته،براي اين كه متهمين داراي شرايط مساوي براي تحقيق و رسيدگي باشند،به .خير:پاسخ

فايده .در آن دادسرا يا دادگاه رسيدگي مي شود) مجرم اصلي(اتهام همه ي آن ها در دادسرا يا دادگاهي رسيدگي مي شود كه به اتهام

دوم .و حكم شايسته تري صادر مي كند به پرونده رسيدگي ي اين نحوه ي رسيدگي اين است كه در ابتدا دادگاه با اشراف بيشتري

اينكه ممكن است اظهارات يكي از متهمين به نفع ديگران مورد استفاده قرار گيرد و به اين ترتيب از تضييع حقوق افراد جلوگيري مي 

 )22(شود

 حق تحصيل اطالعات از پرونده)ر

 آيا متهم حق دارد كه از محتويات پرونده مطلع شود يا نه؟:سوال

همين كه پرونده به دادگاه فرستاده شد و براي آن وقت رسيدگي تعيين شد ومتهم يا وكيل وي از آن مطلع شدند،حق دارند .بلي:پاسخ

 .آن را مطالعه و محتويات اش را مالحظه كنند مطالبه كنند و همان جارا  كه با مراجعه به دفتر شعبه دادگاه، پرونده

كسي متهم به قتل است و دليل آن هم دوچيز است؛يكي چاقويي خوني كه كنار جسد بوده است و ديگري فيلمي كه در موقع :مثال

وقوع قتل با دوربين هاي مدار بسته گرفته شده است وآن فيلم نشان مي دهد كه متهم با چاقو به قلب مقتول زده و او را كشته 

وقتي متهم يا وكيل اش به دفتر شعبه مراجعه مي كنند و مي خواهند از محتويات پرونده مطلع شوند،دادگاه مكلف است كه هم .است

اوراق پرونده را براي مطالعه در اختيار متهم يا وكيل اش قرار بدهد و هم چاقوي خوني اي كه ضبط شده و ضميمه پرونده است را به 

ر رويت متهم يا وكيل اش نشان بدهند،تا بتوانند در روز محاكمه دفاع قانوني الزم را به عمل آورند يا نسخه اي از فيلم يا نوار تهيه و د

 )23(اختيار متهم يا وكيل اش قرار گيرد

 :حق مطالعه صورت جلسات و هر اوراقي كه براي امضا در اختيار متهم قرار مي گيرد)ژ

آيا قاضي مي تواند به متهم بگويد حق نداري صورت جلسه هاي دادگاه را مطالعه كني يا اين كه به بهانه ي كمبود وقت،متهم را :سوال

 از مطالعه صورت جلسه دادگاه يا هر مطلبي كه براي امضا در اختيار او قرار دهد منع كند؟

متهم حق دارد تا زماني كه مطالبي را به تمامي مطالعه نكرده است و از محتويات آن به طور كامل با خبر نشده است،از .خير:پاسخ

حق ندارد او را وادار به امضاي مطلبي كند كه آن را مطالعه نكرده است  9حتا قاضي(امضاي زير آن برگه خودداري كند و هيچ مقامي

 .و يا ممكن است سفيد امضا باشد

ممكن است در بازجويي برگه اي را در مقابل متهم قرار دهند و بگويند امضا كن يا انگشت بزن،اين قبيل برخوردها غير قانوني : مثال

است و مقام قضايي يا هر مرجعي كه امر تحقيق به او واگذار شده است و يا مسئول به امضاي متهم رساندن مطلبي است،مكلف است 

ابتدا به متهم تفهيم كند متني كه در اختيار او قرار داده مي شود را بخواند و سپس در صورت تاييد آن را امضا كند،زيرا امضاي سند و 

 .مدركي و هر برگه ايي در واقع تاييد محتوايت آن است و الزمه اش مطالعه و كسب اطالع از محتويات آن برگه است

 :حق اعتراض به قرار بازداشت)س

در صورتي كه براي تضمين حضور متهم در دادسرا يا دادگاه،الزم باشد كه قاضي قرار بازداشت موقت صادر كند،بايد حتما در متن 

قرار بازداشت موقت، قابل اعتراض بودن آن را هم قيد كند و نيز به متهم تفهيم كند كه قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است وده 

" داشتن حق اعتراض به قرار بازداشت موقت"پس يكي ديگر از حقوق حقه ي متهم . روز فرصت دارد كه به اين قرار اعتراض كند

حال اگر قرار بازداشت دو ماهه صادرشود و متهم اعتراض كند،ولي دادگاه قرار را .است كه به اعتراض وي در دادگاه رسيدگي مي شود

تاييد كند،باز هم متهم حق دارد بعد از يك ماه به اين قرار اعتراض كند و دادسرا تكليف دارد كه اعتراض متهم را به دادگاه بفرستد تا 

در اين صورت هم متهم مي تواند .ممكن است شرايطي پيش بيايد كه موجبات بازداشت متهم از بين برود. دوباره به آن رسيدگي شود



 حقوق متهم ١١ 

 .از بازپرس بخواهد كه قرار بازداشت او را فسخ كد

ممكن است دو نفر با هم جرمي را مرتكب شده باشند،و فقط يكي از آن ها دستگير شده و از او تحقيق شود ولي ديگري فراري :مثال

باشد و بازپرس براي جلوگيري از تباني اين دو متهم با يكديگر قرار بازداشت متهم دستگير شده را صادر كند و بعد از پانزده روز متهم 

فراري هم دستگير شود،و تحقيقات الزم انجام بشود،چون امكانتباني بادستگيري او و انجام تحقيقات از بين رفته است متهم اولي كه در 

يا اگر . بازداشت است مي تواند از بازپرس تقاضا كند كه قرار باز داشت او را فك كند و به قرار خفيف تر و مناسب تري تبديل كند

 .موجبي براي صدور قرار نباشد بالقيد آزاد شود

 :حق سوال از شهودي كه عليه متهم شهادت مي دهند)ش

 آيا متهم حق دارد كه از شهودي كه عليه او شهادت مي دهند سوال هايي بكند؟:سوال

ولي بايد سوال .متهم مي تواند براي روشن شدن قضيه و كشق حقيقت از شهودي كه عليه او شهادت مي دهند سوال هاي بكند.بلي:پاسخ

 )24.(هاي خود را به قاضي دادگاه بدهد و قاضي دادگاه سوال هاي او را مطرح كند و از شهودپاسخ بخواهد

 :حق اخذ رسيد در هنگام بازرسي از منزل و بازرسي بدني متهم)ص

همان گونه كه در باال گفته شد ورود به منزل و بازرسي و تفتيش منزل و محل كار متهم بايد با دستور مقام قضايي و با حكم :اول

 )25.(مخصوص انجام شود

در صورتي كه مامورين و ضابطين دادگستري بر اساس دستور مقام قضايي و حكم مخصوص اقدام به بازرسي منزل يا محل كار :دوم

ضمن اين كه كليه ي اشيا و آن چه در منزل و يا محل كار متهم .متهم كنند،مكلف هستند كه صورت جلسه يي در دو نسخه تهيه كنند

در ارتباط باموضوع اتهام كشف مي كنند و هر دو نسخه به امضاي متهم و حاضرين در محل و مامورين بازرسي كننده برسانند،و يك 

 .نسخه از صورت جلسه ي مذكور را به عنوان رسيد به متهم تسليم كنند

ضابطين دادگستري با دستور مقام قضايي و حكم خاص بازرسي از .كسي متهم به تقلب در تهيه و ساخت مواد دارويي شده است: مثال

منزل متهم بايد پس از ارائه حكمصادره به متهم،وارد منزل شده و فقط آن چه كه مرتبط با تهيه و ساخت مواد دارويي است از منزل 

ولي حق ندارندشي ديگري كه غير مرتبط با تهيه و ساخت ...)ترازو سنجش مواد اوليه،برچسب هاي دارويي و (متهم توقيف و ضبط كنند

در ضمن در صورت مجلس تنظيمي ويژگي هاي مواد دارويي .را از منزل يا محل كار متهم توقيف كنند...دارو است مثل چك يا پول يا

پودر است يا مايع و ميزان آن ها را قيد كنند و به امضاي حاضرين يا متهم در صورت حضور :كه كشف شده است،براي مثال

 )26.(پس صورت مجلس امضا نشده توسط متهم يا حاضرين فاقد هر گونه اعتبار قانوني است.برسانند

مامورين بازرسي كننده بدني از متهم مكلف هستند كه در هنگام بازرسي بدني در دو نسخه صورت مجلس تنظيم و ضمن تعريف : سوم

و توصيف اشياي توقيف شده از متهم در آن،هر دو نسخه صورت مجلس تنظيمي را به امضاي متهم رسانده و يك نسخه از آن را به 

 .در غير اين صورت،صورت جلسه فاقد امضا و رسيد هيچ گونه اعتبار قانوني ندارد.عنوان رسيد به متهم تسليم كنند

 :حق استرداد اموالي كه در بازرسي بدني متهم كشف شده است)ض

 آيا متهم حق دارد اموالي را كه در منزل يا محل كار يا در بازرسي بدني از او بدست آمده را از دادگاه يا از دادسرا مطالبه كند؟: سوال

زيرا اموالي كه در جريان بازرسي منزل يا محل كار و يا در بازرسي بدني از متهم كشف و توقيف مي شود،تنها به منظور .بلي:پاسخ

تحقيق و بررسي در خصوص ارتباط اموال مذكور با اتهام وارده و سنجش آن ها به عنوان دليل يا قرينه مورد استفاده قرار مي گيرند و 

بازپرس يا قاضي دادگاهمكلف است پس از سنجش وبررسي اشياي مزبور وپس از پايان تحقيقات و در صورت رفع نياز دستور استرداد 

بنابراين در صورتي كه تحقيقات پايان يافته باشد و ديگر نيازي به در توقيف بودن آن اشيا نباشد متهم مي .آن ها را به متهم صادر كند

مگر اين كه اشياي توقيفي از جمله اشيايي باشند كه بايد معدوم گردند مثل ) 27.(تواند استرداد آن ها از دادسرا يا دادگاه را تقاضا كند

 .مواد مخدر



 حقوق متهم ١٢ 

 :حق دريافت نسخه ايي از قرار يا دادنامه)ط

بعد از اين كه نتيجه ي انجام تحقيقات يا رسيدگي به اتهام،منجر به صدور قرار يا حكم شود،دادسرا و دادگاه مكلف هستند كه يك 

مي گويندو چنان چه l ابالغlنسخه از راي صادر شده را بعد از امضا و مهر به متهم تسليم كنند كه به اين عمل در اصطالح حقوقي 

دادسرا يا دادگاه از تسليم يك نسخه راي به متهم خودداري كند،متهم حق دارد كه يك نسخه از راي صادره را مطالبه كند و عدم 

زيرا علت اينكه متهم حق دارد .تسليم نسخه اي از دادنامه به متهم تخلف از قانون است كه متهم حق شكايت به مراجع صالح را دارد

يك نسخه از راي صادره در اختيار او باشد،اين است كه متهم حق دارد نسبت به آراي صادر شده اعتراض و تجديد نظرخواهي كند و 

براي اعتراض و تجديد نظرخواهي الزم است كه از محتوياي راي مطلع باشد تا چنان چه راي صادره بر خالف قانون يا آن چه كه در 

پرونده بوده است صادر شده باشد به موارد نقض قانون يا بي توجهي به اسناد و مدارك موجود در پرونده استناد كرده و نقض آن را 

يعني (باشد و موجه)يعني مطابق قانون(باشد،مستند)يعني با دليل(از نظر قانوني هر راي يي كه صادر مي شود بايد مستدل.بخواهد

چنان چه نسخه يي از راي به متهم تسليم نشود،نمي تواند از محتواي آن و از مستدل يا مستند يا موجه بودن يا نبودن آن .باشد)عقالني

 )28.(مطلع و نسبت به آن اعتراض موجهي كند

 :حق برخورداري از بهداشت،غذا و تفريح سالم در زندان)ظ

آيا متهمي كه با قرار بازداشت موقت يا به هر دليل ديگر مدتي را بايد در بازداشت باشد حق دارد از حقوق مربوط به زندانيان :سوال

 در رابطه با بهداشت،غذا و تفريح سالم در زندان برخوردار باشد؟

حق درخواست )29.(متهمان نيز مانند محكومان از حقوق مربوط به بهداشت زندانيان مثل حق داشتن لباس به ميزان مناسب.بله:پاسخ

سم پاشي و ضد عفوني كردن مكاني كه درآنجا نگهداري مي شود،براي جلوگيري از ظهور حشرات يا اشاعه ي ويروس و بيماري هاي 

همچنين از نظر غذايي متهمين بيمار بايد غذايي ميل كنند كه طبق .وحق مراجعه به بهداري زندان برخوردار است) 30...(موسمي و 

و حق دارند از آب آشاميدني سالم و اغذيه الزم كه داراي كالري و )31(برنامه و نظريه ي پزشك معالج براي او تجويز شده است

در ضمن متهمين حق دارند از تفريحات سالم در زندان برخوردار باشند و در مدت اقامت )32(ويتامين هاي كافي باشد برخوردار باشند

 )33(در زندان در مراكز حرفه آموزي و اشتغال و يا موسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي مشغول به كار و حرفه آموزي شوند

 :پي نوشت ها

 قانون اساسي 37ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اصل  2اعالميه جهاني حقوق بشر و بند  1بند -1

 قانون آئين دادرسي كيفري 124ماده -2

 6قانون آئين دادرسي كيفري بند  21ماده -3

 قانون آئين دادرسي كيفري 113ماده -4

 قانون آئين دادرسي كيفري 119ماده -5

 قانون آئين دادرسي كيفري 24ماده -6

 قانون آئين دادرسي كيفري 118ماده -7

 قانون آئين دادرسي كيفري 41و  40.  25مواد -8

 قانون آئين كيفري 192و  129و  24قانون اساسي و مواد  32اصل -9

 قانون آئين دادرسي كيفري 128قانوناساسي و ماده  35ماده واحده ي قانون حفظ حقوق شهروندي و اصل  3بند -10

 قانون اساسي 23قانون آئين دادرسي كيفري و اصل  129ماده -11

 قانون آئين دادرسي كيفري 194و 129ماده -12

 قانون حفظ حقوق شهروندي 7قانون اساسي و بند  39و  38و  22اصل -13

 قانون آئين دادرسي كيفري188ماده  1تبصره -14



 حقوق متهم ١٣ 

 و تبصره ذيل آن از قانون آئين دادرسي كيفري 104قانون مجازات اسالمي و ماده  582قانون اساسي و ماده  25اصل 15-

 آئين نامه ي سازمان زندان ها 227ماده -16

قانون آئين  43قانون اصالح قانون دادرسي تشكيل ددگاه هاي عمومي و انقالب و ماده  20ماده  1و تبصره  3ماده  3تبصره -17

 دادرسي كيفري و تبصره ذيل آن

 قانون اصالح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي انقالب 20ماده  1تبصره -18

 قانون اصالح قانون تشكيل  دادگاه هاي عمومي انقالب 14بند ج ماده -19

 قانون آئين دادرسي كيفري 46ماده -20

 قانون آئين دادرسي كيفري 54و55ماده  -٢١

 قانون آئين دادرسي كيفري 56ماده  -٢٢

 قانون آئين دادرسي كيفري 190ماده  -٢٣

 قانون آئين دادرسي كيفري 199و198ماده  -�٢

 قانون آئين دادرسي كيفري 24ماده  -�٢

 قانون آئين دادرسي كيفري 108و107ماده  -�٢

 قانون اساسي كيفري 111ماده -27

 قانون آئين دادرسي كيفري  �٢١و�٢١و�٢١و٢١٣ قانون اساسي و مواد 166اصل -٢٨

 آئين نامه اجرايي زندان ها 92و  91مواد -29

 آئين نامه اجرايي زندان ها 105ماده-30

 آئين نامه اجرايي زندان ها103ماده -31

 آئين نامه اجرايي زندان ها 93ماده -32

 آئين نامه اجرايي زندان ها 43ماده -33

 


