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Abstract 
Today, the issuing of a fair verdict cannot be 

considered as a result of handling a case that was 

prepared in the pre-trial stages, in an 

investigative manner and without benefiting the 

litigants from all the facilities necessary for an 

effective and useful defense. Therefore, criminal 

proceedings can move in the right direction 

when all criteria of fair proceedings are enforced 

in all stages, including preliminary 

investigations, which are the basis of 

proceedings. Therefore, it should be accepted 

that fair trial is a general concept that affects the 

criminal justice system from the beginning of 

the investigation to the acquittal of the accused 

or the release of the criminal. Hence, it can 

hardly be called a right in its broad and 

traditional sense, rather it is a principle that 

should be a guide in all stages. What is 

necessary to achieve the prominent goals of a 

fair trial in the preliminary investigation stage is 

that the confidentiality of the preliminary 

investigation process, which is divided into non-

public and confidential, should not be 

interpreted in such a way that the accused's right 

to defense is violated. Therefore, in order to 

adjust the confidentiality of this process, precise 

guarantees have been provided to protect the 

defense rights of the accused in the criminal 

justice system of Iran.The current research deals 

with this issue in Iran's criminal system with a 

descriptive-analytical approach. 

Keywords: Preliminary Inquiries, Non-Public, 

Confidentiality, Defensive Rights. 

  چکیده

توان ناشی از  امروزه صدور حکم منصفانه را نمی
به ، اي که در مراحل پیش از محاکمه رسیدگی به پرونده

هاي دعوا از تمامی  مندي طرف تفتیشی و بدون بهره ۀشیو
، امکانات ضروري جهت دفاع مؤثر و مفید تهیه شده باشد

تواند در مسیر  دادرسی کیفري زمانی می، دانست. بنابراین
ست حرکت نماید که کلیه معیارهاي دادرسی منصفانه در

در تمام مراحل از جمله تحقیقات مقدماتی که مبنا و 
االجرا گردد. لذا باید  الزم، باشد ها می اساس دادرسی

پذیرفت که دادرسی منصفانه یک مفهوم کلی است که 
سیستم عدالت کیفري را از آغاز تحقیق تا تبرئه متهم یا 

 توان به سختی می، رو سازد. ازاین أثر میمت، آزادي مجرم

بلکه ، و سنتی آن نامید گستردهیک حق به معناي آن را 
آنچه که  اصلی است که در تمام مراحل باید راهنما باشد.

دادرسی منصفانه در مرحله  برجسته براي تحقق اهداف
این است که ، باشد تحقیقات مقدماتی ضروري می

که به غیرعلنی و  ت مقدماتیتحقیقا فرایندمحرمانه بودن 
اي باشد و یا  نباید به گونه، شود سري بودن تقسیم می

طوري مورد تفسیر قرار گیرد که به حق دفاع متهم خدشه 
بودن این  محرمانه در راستاي تعدیل، رو وارد شود. از این

متهم  یت از حقوق دفاعیدر حما یقینات دقیتضم، فرایند
شده است.  ینیب  شین پایرا يفرکی یدادرس  در نظام
این به ، تحلیلی-توصیفی با رویکردي حاضر پژوهش

  پردازد. می موضوع در نظام کیفري ایران

، محرمانه، غیرعلنی، تحقیقات مقدماتی: واژگان کلیدي
  حقوق دفاعی.
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  مقدمه

، باشد از آن جا که سازوکارهاي نظام دادرسی مختلط بر مقررات دادرسی کیفري ایران حکمفرما می

ها  آن بر حاکم ضوابط و بوده جدا یکدیگر از دادگاه در رسیدگی و مقدماتی تحقیقات مرحلۀ دو لذا

 از الزم العاتاط کسب ضرورت به توجه با مقدماتی تحقیقات مرحله در .دارد تفاوت یکدیگر نیز با

 طبق دادرسی، رسیدگی مرحله در اما .گردد می محدود حدودي تا وي هاي آزادي و حقوق، متهم

 دادرسی آیین که کشورهایی در .گیرد می صورت دفاع حق کامل رعایت با و اتهامی نظام اصول

 شده نهاده سراداد نام به ارگانی عهده بر متهم تعقیب، است مبتنی مختلط نظام اصول برها  آن کیفري

 غیرترافعی کتبی و، سرّي، غیرعلنی یعنی تفتیشی طریق به متهم از بازپرسی یا مقدماتی تحقیقات و است

  .گیرد می صورت تحقیق قاضی توسط

دهنده دادرسی منصفانه  یکی از اصول اساسی تشکیلکه علنی بودن دادرسی کیفري ، ترتیب بدین

غیرعلنی گردد. برگزاري  رعایت نمی، بر مصالح و توجیهاتی اتحقیقات مقدماتی بن ۀدر مرحل، باشد می

از طرفی موجبات تسهیل رسیدگی و تسریع در امور مربوط به ، بودن آن در کنار سرّي تحقیقات مقدماتی

، ترتیب گردد و بدین حمایت از متهم و جامعه را موجب می، نماید و از طرف دیگر تحقیق را فراهم می

اصول کلی دادرسی  مغایرتی با، از افراد دخیل در پرونده در جلسات بازپرسی عدم حضور اشخاصی غیر

خطرات و ، اي دادرسی کیفري در هر مرحله فرایند محرمانهمنصفانه ندارد. اما نباید از یاد برد که برگزاري 

حقوق متهم را  تواند حقوق دفاعی طرفین دعوا مخصوصاً هایی را در پی خواهد داشت که می آسیب
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آنچه که براي تحقق اهداف متعالی دادرسی منصفانه در مرحله تحقیقات ، الشعاع قرار دهد. بنابراین تتح

اي باشد و یا  تحقیقات مقدماتی نباید به گونه فرایندبودن محرمانه این است که ، باشد مقدماتی ضروري می

غیرعلنی در راستاي تعدیل ، ور طوري مورد تفسیر قرار گیرد که به حق دفاع متهم خدشه وارد شود. ازاین

ایران  يفرکی یدادرس  متهم در نظام یت از حقوق دفاعیدر حما یقینات دقیتضم، فرایندبودن این  و سرّي

  شده است. ینیب شیپ

تضمینات و سازوکارهاي قانونی در جهت  به این سؤال خواهیم بود که  در پی پاسخما در این پژوهش 

صورت از چه طریق ، ات مقدماتی و تعدیل محرمانه بودن این مرحلهحقوق متهم در مرحله تحقیق حفظ

حقوق متهم نیز به بهترین صورت مورد ، یابد که جنبۀ محرمانه بودن آن تعدیل می تا در عین اینپذیرد  می

  گیرد.حمایت قرار 

است که هرچند به دلیل  ذکر به الزم، حاضر مقالۀ نوآوري نیز وجه پیشینۀ تحقیق و خصوص در

اما تاکنون مطالعه ، هایی صورت گرفته است پیرامون آن پژوهش، همیت اساسی مرحله تحقیقات مقدماتیا

بودن تحقیقات مقدماتی در جهت تضمینات حقوق  محرمانهدر خصوص سازوکارهاي مربوط به تعدیل 

یران و لذا فقدان و عدم سابقۀ انجام چنین پژوهشی در ا؛ به شکل حاضر به انجام نرسیده است، متهم

با توجه به آنچه  دلیل و انگیزۀ انجام دادن این پژوهش است.، همچنین تازگی و جدید بودن موضوع آن

پردازد. بدین شکل که مبحث اول شامل تعریف  تبیین موضوع میبه ، سه مبحثاین مقاله در ، اشاره شد

قیقات مقدماتی را تبیین مبحث دوم که از دو بند تشکیل شده است محرمانه بودن تح، تحقیقات مقدماتی

 تحقیقات بودن محرمانه تعدیل سازوکارهاي، مبحث سوم که متشکل از پنج بند است، نماید و سرانجام می

  مقدماتی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

  تعریف تحقیقات مقدماتی -1

ها از سوي  فهاي بسیاري صورت گرفته است. برخی تعری تعریف، در رابطه با اصطالح تحقیقات مقدماتی

در قوانین مختلف تصریح  گذار قانوناز سوي ، ها و نویسندگان حقوقی ارائه شده و برخی نیز حقوقدان

  شده خواهیم پرداخت.  به بیان برخی از تعاریف ارائه، شده است. در ادامه

  شده توسط دکترین تعریف ارائه - 1- 1

وسیله  مجموعه اقداماتی که به«: اند که اتی نوشتهبرخی از نویسندگان در مقام بیان معنی عام تحقیقات مقدم
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جلوگیري از فرار یا ، آوري دالیل و قرائن و امارات جرم جمع، مقامات خاص قضایی براي کشف جرم

عمل   کار بودن یا نبودن متهم به همچنین اظهارنظر درباره بزه، پنهان شدن متهم و امحاي آثار و عالئم جرم

تحقیقات مقدماتی عبارت است از «: در تعریفی دیگر نیز آمده است که ).14 ،5ج، 1384، آخوندي( »آید

مجموعه اقدامات و تحقیقاتی که از سوي ضابطان دادگستري رأساً یا به دستور و حسب ارجاع مقامات 

با ، اعم از دالیل اثبات جرم و دالیل مفید به حال متهم، تسجیل و تمهید دالیل، به منظور کشف، قضایی

سازي پرونده و تسریع و تسهیل رسیدگی  آماده، پذیرد و هدف اصلی آن صورت می، به اصل برائتتوجه 

 به تحقیقات مقدماتی در معناي وسیع«همچنین گفته شده که  ).13، 2ج، 1386، آشوري( »در دادگاه است

 به یترسدس يبرا اقدام، جرم شفک با و آغاز جرم وقوع زمان از هک شود یم اطالق یاقدامات مجموعه

 به  راجع اظهارنظر و تأمین قرار صدور، ییبازجو انجام، متهم ضرر ای نفع به لیدال يآور جمع، متهم

  ).301، 1389، زادگان مؤذن( »ندک یم دایپ خاتمه متهم یگناه یب ای يارک بزه

مرحله کشف جرم داخل در مفهوم تحقیقات ، شود در هر سه تعریف مزبور چنانچه مالحظه می

به کلیه اقداماتی اطالق ، گیرد. بنابراین باید گفت که تحقیقات مقدماتی در این معنا ی قرار میمقدمات

، شود. اما در معناي خاص انجام می، گردد که از لحظه وقوع جرم تا ارسال پرونده به دادگاه مرجع رأي می

سود متهم و جلوگیري آوري ادله به ضرر یا  تحقیقات مقدماتی فقط شامل اقدامات قاضی تحقیق در جمع

در ، باشد. در واقع گناهی وي می از فرار یا مخفی شدن او و اظهارنظر قضایی در خصوص بزهکاري و یا بی

 تحقیقات، تر ساده بیان بهاین معنا مرحله کشف جرم از مفهوم تحقیقات مقدماتی خارج گردیده است. 

 کمک به قضایی مقام یک آن در که شود می اطالق کیفري دادرسی از اي مرحله به معنا این در مقدماتی

 پردازد می وارده اتهام سقم و صحت تشخیص و دالیل آوري جمع به است سپرده او به قانون که اختیاراتی

  ).102، 1384، باقرپور(

  شده توسط قوانین موضوعه تعریف ارائه - 2- 1

در تفتیش جرم و «آن  18رغم آن که عنوان ماده  به، 1290 مصوب جزایی محاکمات اصول قانون

مقدماتی  تحقیقات تعریف مشخصی از، باشد و مواد متعددي در این مورد دارد می» تحقیقات مقدماتی

، 1387 مصوب کیفري امور در انقالب و عمومی هاي دادگاه دادرسی آیین قانون اما در ارائه نداده است.

مجموعه اقداماتی است که ، تحقیقات مقدماتی«، کند این ماده بیان می .یافت اختصاص امر این به 19  ماده

براي کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی و تسلیم به مرجع قضایی 
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معتقدند که در ) 302، 1389، زادگان مؤذن( ها برخی حقوقداناینکه  از نظر صرف..» .گیرد صورت می

اما تردیدي نیست که چنین تعریفی از تحقیقات ، ار گرفته استمعناي موسع موردتوجه قر، تعریف فوق

مقرون به صحت نیست و ، هاي عمومی و انقالب مقدماتی حتی در چهارچوب ساختاري دادگاه

تحقیقات مقدماتی باید در مفهوم وسیع آن ملحوظ و به کلیه اقدامات و تحقیقات مقدم بر رسیدگی 

عمل آمده  ضابط دادگستري و یا دادگاه به، دادیار، دادستان، زپرساز سوي بااینکه  نهایی دادگاه اعم از

به حفظ آثار و ادله جرم و اقدام به » تحقیقات مقدماتی«همچنین اطالق صرف  اطالق شود.، باشد

چندان قابل هضم نیست و باید بگوییم منظور از ، به علت انجام نشدن تحقیق به معنی واقعی، تعقیب متهم

اما  ).115، 1386، زراعت( تحقیقات مقدماتی ضابطان دادگستري است، در این ماده تحقیقات مقدماتی

ها  آن تر از تحقیقات پلیسی دارد و یکی پنداشتن باید دانست که تحقیقات مقدماتی مفهومی وسیع

این است که اقدام الزم براي تعقیب ، ! از دیگر نواقص این تعریف) 14، 5ج، 1384، آخوندي( خطاست

  ا جزء مرحله مقدماتی دانسته اما اقدام الزم براي جلوگیري از فرار وي لحاظ نشده است.متهم ر

این  90 در ماده، 1392 کیفري در دادرسی در پی تصویب قانون آیین گذار قانون، با تمام این تفاسیر

طور  نمقدماتی را برطرف نماید. لذا ای تحقیقات هاي پیشین تعاریف مربوط به قانون تالش نمود ضعف

 دیگر یا بازپرس سوي از که است قانونی اقدامات مجموعه تحقیقات مقدماتی«: اشعار نموده است که

 فرار از جلوگیري و یافتن، شناسایی، جرم وقوع ادله آوري  جمع و عالئم و آثار حفظ براي، قضایی مقامات

  »شود. می انجام متهم شدن مخفی یا

  محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی -2

 اتهامی نظام سوي به بیستم قرن طول در و تدریج به مقدماتی تحقیقات، کشورها از بسیاري که در چندهر

لیکن در ایران همانند سایر کشورهایی که آیین )، 24، 2ج، 1386، آشوري( است کرده پیدا گرایش

نام دادسرا نهاده  تعقیب متهمان بر عهده ارگانی به، بر اصول نظام مختلط مبتنی استها  آن دادرسی کیفري

یکی ، در این راستا گیرد. به طریق تفتیشی صورت می، شده است و تحقیقات مقدماتی یا بازپرسی از متهم

تحقیقات ، باشد. بر این اساس غیرعلنی و محرمانه بودن آن می، هاي تحقیقات مقدماتی ین ویژگیتر مهماز 

در هر حال باید ، طین دادگستري انجام پذیردوسیله مقامات قضایی و خواه توسط ضاب مقدماتی خواه به

بودن آن تفاوت  و غیرعلنی برگزار گردد. از آن جا که بین غیرعلنی بودن تحقیقات مقدماتی و سرّي سرّي

  لذا باید به تفکیک مورد بررسی قرار گیرند.، وجود دارد
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  غیرعلنی بودن - 1- 2

کارشناسان و در ، شهود، اب دعواي کیفريمنظور از غیرعلنی بودن تحقیقات این است که غیر از اصح

سایر افراد از جمله ، مجموع افرادي که حضور آنان براي انجام دادن یا تکمیل تحقیقات الزم باشد

، شهود، دعوا اصحاب با حق مصاحبه، هاي گروهی در این مرحله حق حضور در جلسه بازپرسی رسانه

 نیز قطعیت پرونده از قبل چون طور همین و داشت واهندرا نخ ها پرونده اطالعات به دسترسی و حق مطلعین

 شد مجازات خواهند يمفتر جرم به صورت در غیر این؛ ندارند را مطلبی گونه هیچ انتشار حق، باشد می

  ).135، 1394، پور اقمشه و سلمان(

در از جمله محاسن اصل غیرعلنی بودن تحقیقات مقدماتی آن است که چون متهم در این مرحله فقط 

آبرویش ، بنابراین چنانچه برائت حاصل کند، باشد و هنوز جرم او به اثبات نرسیده است معرض اتهام می

هاي عجوالنه قرار  افکار عمومی یا اعمال نفوذهاي ناروا و قضاوت تأثیر شود. همچنین قاضی تحت حفظ می

معایب اصل غیرعلنی بودن تحقیقات  جمله  پردازد. اما از گیرد و با آسایش فکري بیشتري به تحقیقات می نمی

هایی که دخالت  خصوص در سیستم آن است که قاضی تحقیق بدون واهمه نظارت دیگران و به، مقدماتی

ممکن است تخلفاتی را مرتکب شود که با حقوق ، اند وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را ممنوع کرده

محاصن غیرعلنی بودن تحقیقات مقدماتی ، حقوقی ایراندر نظام ، هرحال دفاعی متهم تعارض داشته باشد. به

  اند. جزء اصول اساسی تحقیقات مقدماتی قرار دادهآن را  بر معایب آن ترجیح داده شده است و

 در همین رابطه باید بیان داشت که یکی از مقتضیات غیرعلنی بودن تحقیقات این است که انتشار

باشد. از ماده  ممنوع مختلف مراجع و هاي گروهی رسانه سطتو متهم هویت به مربوط مشخصات و تصویر

96
1
شود که اصل بر ممنوعیت انتشار تصویر و سایر  استنباط می 1392مصوب  کیفري دادرسی آیین قانون 

در مرحله  1392 مصوب کیفري دادرسی آیین مشخصات مربوط به هویت متهم است. طبق قانون

                                                     
 هـا و مراجـع انتظـامی و قضـایی     انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسـانه  -1

ممنوع است، مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصـویر و یـا سـایر مشخصـات     

) این قانون 302متهمان به ارتکاب جرایم عمدي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ( -مربوط به هویت آنان مجاز است: الف

کافی براي توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگري امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور  که متواري بوده و دالیل

متهمان دستگیرشـده   -شود. ب نگاري آنان منتشر می شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره

دیدگان و طرح  اند و تصویر آنان براي آگاهی بزه بت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کردهکه به ارتکاب چند فقره جرم نس

 شود. شکایت و یا اقامه دعواي خصوصی توسط آنان، منتشر می
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تواند تصویر و مشخصات متهم را منتشر  دادگاه نمی، در واقع؛ ندارداین اصل استثناء ، رسیدگی در دادگاه

این » ب«و » الف«اما در مرحله تحقیقات مقدماتی در صورت وجود یکی از شرایطی که در بندهاي ، کند

طور  انتشار تصویر و مشخصات متهم جایز است. بدیهی است در مواردي که پرونده به، ماده آمده است

در صورت وجود شرایط موجود ، ه مطرح شده و دادگاه در مقام تحقیقات مقدماتی استمستقیم در دادگا

دادگاه حق ، اما در مرحله رسیدگی؛ تواند حکم به انتشار تصویر و مشخصات متهم بدهد می، در ماده

  انتشار تصویر و مشخصات متهم را ندارد.

این » الف«ید گفت براي تحقق بند با، 1392 مصوب کیفري دادرسی آیین قانون 96با توجه به ماده 

 302ماده  »ت«تا  »الف«جرم ارتکابی از جرایم موضوع بندهاي : شرط الزم است که عبارتند از چهار، ماده

از طریق دیگري جز انتشار تصویر و ؛ دالیل کافی براي توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد؛ باشد

به این معنی که متهم به منظور ؛ متهم متواري باشد؛ باشد مشخصات امکان دستیابی به متهم وجود نداشته

اقامتگاه خود را ترك کرده و خود را مخفی کرده باشد. بنابراین ، عدم دسترسی مقامات صالح به وي

به معنی متواري بودن وي نیست. ، المکان بودن متهم یا عدم حضور وي در اقامتگاه خود صرف مجهول

 از تحقیق«: دارد اشعار می 1392 مصوب کیفري دادرسی آیین قانون 192 در ماده گذار قانونهمچنین 

  به االمکان حتی دادسرا درها  آن به که گذشت قابل جرایم در مگر، است انفرادي و غیرعلنی متهم و شاکی

 سازش و صلح ایجاد در سعی، امکان صورت در است مکلف بازپرس و شود می رسیدگی ترافعی صورت

 126نوعی به این موضوع اشاره شده بود. ماده  در قوانین سابق نیز به .»نماید میانجیگري به رام ارجاع یا و

شوند و نباید با  متهمین منفرداً استنطاق می«: دارد بیان می 1290قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 

عمومی هاي  دگاهقانون آیین دادرسی دا 130همچنین در ماده ». همدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند

صورت انفرادي  به، از متهمین جز در مورد مواجهه«: آمده است 1378و انقالب در امور کیفري مصوب 

  ..».آید و نباید با همدیگر وارد در گفتگو و مواضعه شوند عمل می بازجویی به

در ارتباط با لذا ، باشند تحقیقات می فرایندهاي درگیر در  از آن جا که شهود و مطلعین یکی از گروه

ي آیین گذار قانوندر سیر  گذار قانون، یک اقدام تحقیقی از سوي بازپرس عنوان بهاستماع شهادت شهود 

 اصول قانون 143 طبق ماده، نموده است. در قوانین سابقها  آن توجه خاصی به حقوق، دادرسی کیفري

، متهم حضور بدون فرد و فرداً را مطلعین و تحقیق شهود، مستنطق«، 1290 مصوب جزایی محاکمات

 رساند. آنان می امضاء و مهر به نوشته و  را ایشان اطالعات منشی و؛ نماید می را الزمه و سؤاالت احضار
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 144 ۀهمچنین در ماد» است. جایز اختالف صورت در آنان مواجه و مطلعین و شهود از استعالم تجدید

هاي  پس از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه.» استنطاق در هر موقع غیرعلنی است«: دارد اشعار می

 از قاضی«: طور آمده است که این قانون این 151 در ماده ، 1378عمومی و انقالب در امور کیفري مصوب 

 به نوشته را اظهارات شان و نماید می تحقیق، متهم حضور بدون و جداگانه مطلعین و شهود از هر یک

 ۀماد »است. بالمانع ضرورت صورت در آنان مواجهه و مجدد تحقیق. ساندر می  آنان انگشت اثر یا امضاء

شود که  به قضات تحقیق یادآور می، قانون اصول محاکمات 144این قانون نیز با همان مفهوم ماده  152

 آیین با تصویب قانون گذار قانون» غیرعلنی است.، تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعین قبل از محاکمه«

 و تحقیق«که  با تصریح این موضوع، این قانون 207و ماده  206 در ماده، 1392 در کیفري دادرسی

 و شهود از یک هر از بازپرس«و » است غیرعلنی، دادگاه در رسیدگی از قبل مطلعان و شهود از بازجویی

 یا امضاء هب و کند می ثبت را ایشان اطالعات منشی و کند می تحقیق متهم حضور بدون و جداگانه مطلعان

. است بالمانع آنان مواجهه یا ضرورت موارد در مطلعان و شهود از مجدد تحقیق. رساند می آنان انگشت اثر

  به نوعی همچنان به رویه صد ساله خود پایبند بوده است.؛ »شود قید صورتمجلس در باید ضرورت دلیل

، 1383، خالقی( عنوان شده است دالیل متعددي، براي توجیه غیرعلنی بودن مرحله تحقیقات مقدماتی

بازپرس را از فشار افکار عمومی و ، غیرعلنی بودن تحقیقات: کنیم اشاره میها  آن به برخی ازکه  )40

متهم از انگ شهرت به اتهامی که هنوز دالیل توجه آن ؛ رهاند می، هیجان ناشی از ارتکاب جرم در جامعه

متهم ، با برگزاري غیرعلنی تحقیقات، ماند. به بیان دیگر  می مصون، به وي مورد بازرسی کامل قرار نگرفته

قرار ، هاي ناروایی که حتی قرار منع تعقیب هم ممکن است بعضاً قادر به زدودن آن نباشد در معرض تهمت

نفوذ بر بازپرس و سایر  از فشار اشخاص ذي، صورت غیرعلنی برگزاري جلسات تحقیق به؛ گیرد نمی

از جامعه در مقابل آن گروه از ارباب مطبوعات که مترصد ؛ کند جلوگیري می، یقتحق فرایندکنشگران 

توان  طور کلی می کند. بنابراین به کسب اخبار جنایی براي جلب خوانندگان بیشتري هستند حمایت می

کند و هم منافع خود متهم را  غیرعلنی بودن تحقیقات مقدماتی هم به کشف حقیقت کمک می«گفت که 

  ).344، 1383، آشوري و همکاران( »دربردارد، است از اتهام وارد بر خود برائت حاصل کند که ممکن

 مرحله به محدود تنها منصفانه دادرسی حق که داده نشان، عباراتی ذکر بارغم اینکه  بهاروپایی  دادگاه

 ادامه را رسیدگی و گیرد می قرار امور جریان در دادرس که اي مرحله یعنی، کلمه دقیق معناي در دادرسی

علنی نبودن رسیدگی ، با وجود شرایطی اما، شود می شامل نیز را رسیدگی مقدماتی مراحل و نیست دهد می
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 ECHR, Allenet( کند کنوانسیون قلمداد نمی 6در مرحله تحقیقات مقدماتی را موجب نقض بند اول ماده 

de Ribemont v.France,1995.( از الزاماتی که است نموده مقرر احتصر به بشر حقوق همچنین کمیته 

 رسانی اطالع بر مبنی دادگاه وظیفه همچنین و استماع جلسه شفاهی برگزاري و دادرسی بودن علنی قبیل

 توجه با مناسب تسهیالت نمودن فراهم و جلسه تشکیل مکان و زمان به مربوط اطالعات زمینه در عمومی

 که پیشاقضایی مراحل مورد در لزوماً، مردم عموم میان زا اشخاصی حضور براي معقول هاي محدودیت به

 HRC, General Comment( شود نمی اعمال، گیرد می انجام عمومی مقامات یا دادستان توسط

No.32,2007,28) . موجب به .شود می دیده نیز فرانسه مانند کشوري حقوقی نظام در حتی موضوع این 

11 ماده
2
 معاونت( است مقدماتی تحقیقات مرحله بودن غیرعلنی، اصل، انسهفر کیفري دادرسی قانون آیین 

  ).39، 1389، قضاییه قوه قضایی توسعه و حقوقی

 مجرمیت اثبات دالیل، مقدماتی تحقیقات مرحله در که آن جا از گفت توان می، المجموع حیث من

 نه صرف، نهایی هدف و آید می عمل به الزم اقدامات مجرمین شناسایی و جرم کشف جهت و آوري جمع

 نخستین که تحقیقات بودن علنی، است جامعه حقوق از صیانت و حقیقت کشف بلکه، مظنون فرد محکومیت

 خواهد جامعه به یافته تحصیل اطالعات و اخبار افشاي و نشر، گروهی هاي رسانه و مردم ورود و حضور آن آثار

 به تعرض بر عالوهکه  گذاشت خواهد منفی اثر یقضای مقامات تصمیم و تحقیقات کیفیت بر تردید بی، بود

 اقدامات روند در اخالل موجب، تحقیقات از اصلی مظنونین یا واقعی مرتکبین یافتن آگاهی با، گناهی بی فرض

بنابراین مالحظه  ).25و  24، 1389، خاکزاد( گردید خواهد آنان دستگیري شناسایی و در قضایی و پلیسی

گردد و از  از طرفی حمایت از متهم و جامعه را موجب می، علنی تحقیقات مقدماتیگردد که برگزاري غیر می

نماید. بدین ترتیب عدم حضور اشخاصی غیر از افراد دخیل  موجبات تسهیل رسیدگی را فراهم می، طرف دیگر

پس از در پرونده در جلسات بازپرسی مغایرتی با قبول اصول کلی علنی بودن دادرسی ندارد. بدیهی است که 

پذیرد. مگر آن که دادگاه به  جنبه غیرعلنی بودن پایان می، ارسال پرونده به دادگاه و تشکیل جلسه رسیدگی

3به شرح مندرج در قانون، جهات خاص و موجه
در این صورت غیرعلنی که  رسیدگی را غیرعلنی اعالم کند، 

  شود. بودن تحقیقات مقدماتی به غیرعلنی شدن کل رسیدگی کیفري تبدیل می

                                                     
دفاع منافات  که با حق دادرسی در جریان تحقیق و بازپرسی جز در مواردي که قانون چیز دیگري را مقرر کرده باشد و جز درصورتی -2

 نداشته باشد، غیرعلنی است.

 .1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  352ماده  -3
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  سرّي بودن - 2- 2

 محرمانه صورت  به مقدماتی تحقیقات«: دارد بیان می 1392 مصوب کیفري دادرسی آیین قانون 91 ماده

 جریان در که اشخاصی کلیه. نماید مقرر دیگري نحو به قانون که مواردي در مگر، گیرد می صورت

 جرم مجازات به، تخلف صورت در و هستند اسرار این حفظ به موظف دارند حضور مقدماتی تحقیقات

  4»شوند. می محکوم اي حرفه و شغلی اسرار افشاي

سرّي بودن تحقیقات مقدماتی است که این ویژگی از دیرباز در ، هاي نظام تفتیشی ین ویژگیتر مهماز 

نحو یکسان  قوانین کشورهاي مختلف وجود داشته است. سرّي بودن تحقیقات نسبت به اصحاب دعوا به

در کامالً ، دانیم دادستان همیشه قادر است با مطالبه پرونده و مطالعه آن اي که می به گونه؛ شود یرعایت نم

 100ماده ، یکی دیگر از اصحاب دعوا عنوان بهجریان امر تحقیق قرار گیرد. در ارتباط با شاکی خصوصی 

، تحقیقات هنگام در تواند می شاکی«: مقرر داشته است که 1392 مصوب کیفري دادرسی آیین قانون

 مقدماتی تحقیقات مجلس صورت، یابد حضور تحقیقات در و کند اظهار را اش ادله و معرفی را خود شهود

ها  آن از خود هزینه به یا و کند مطالعه، ندارد منافات حقیقت کشف ضرورت با که را پرونده اوراق سایر یا

هایی را نیز براي دسترسی  محدودیت، اي این مادهه در تبصره گذار قانونالبته » بگیرد. رونوشت یا تصویر

  شاکی در نظر گرفته است.

ناظر به او و  ویژه بهدر ارتباط با دیگر اصحاب دعوا یعنی متهم باید گفت که سرّي بودن تحقیقات 

، مدافع اوست. هرچند عدم اطالع متهم از اقدامات قاضی تحقیق به پیشرفت سریع تحقیقات وکیل

همه در جهان امروز با توجه  با این، کند انی متهم با شهود و شرکا و معاونان جرم کمک میجلوگیري از تب

هدف از دادرسی اینکه  ویژه شود و به می تأکیدبین اصحاب دعوا » ها تساوي سالح«به این که بر ضرورت 

سرّي بودن  از تدریج به، کیفري دستیابی به واقعیت امر و نه انجام دادن تشریفات صوري رسیدگی است

تحقیقات مقدماتی نسبت به متهم و وکیل مدافع او در قوانین بسیاري از کشورها کاسته شده است و هدف 

نهایی این است که در این مرحله از رسیدگی کیفري نیز جنبه ترافعی رسیدگی تا حد امکان مدنظر قرار 

توان در میزان حقوقی که کشورها  ا میگیرد. این تقلیل جنبه سرّي بودن تحقیقات مقدماتی نسبت به متهم ر

 ۀمدافع او امکان دستیابی و مطالع هرقدر که متهم و وکیل؛ جستجو کرد، اند منظور کرده» مدافع وکیل«براي 

به همان اندازه از سرّي بودن تحقیقات نسبت ، پرونده و حضور در جلسات بازپرسی بیشتري را داشته باشد

                                                     
 ذکر شده است. 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  648اي، در ماده  مجازات جرم افشاي اسرار حرفه -4
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هاي نظام اتهامی  هر قدر بر ترافعی بودن تحقیقات که از ویژگی، ت دیگرشود. به عبار به متهم کاسته می

 شود هاي نظام تفتیشی است کاسته می به همان میزان از سرّي بودن آن که از ویژگی، است افزوده شود

  ).30، 2ج، 1386، آشوري(

  سازوکارهاي تعدیل محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی -3

 جامعه قضایی عدالت در به سزایی تأثیر و کند می حمایت را اجتماعی و يفرد حقوق که مسائلی از یکی

 متهم حقوق. است شده داده نسبت يو که به باشد می هایی اتهام برابر در متهم و تضمین حقوق حفظ دارد

 نسبت يو به جرمی ارتکاب که است شخصی برابر درها  آن يکارگیر به و راهکار ارائه، حمایت يمعنا به

 حقوق دفاعی تضمین مقدمه و شود می جا بی اتهامات کاهش موجب آن تضمین، نتیجه در؛ است هشد داده

 یکسان و برابر حقوق از يدعو طرفین است که آن مستلزم منصفانه دادرسی به زیرا رسیدن؛ باشد می متهم

  ).79، 1397، گلدوست جویباري و همکاران( باشند برخوردار دادرسی کیفري روند در

همان ، به دادرسی منصفانه  هاي مربوط مکن است گفته شود مقصود از معیارها و تضمیناگرچه م

لیکن ، متهم در طی مرحله محاکمه و دادرسی در نزد دادگاه صالح است ویژه بهحقوق اصحاب دعوا و 

در مرحله مقدماتی و تا پیش از شروع دادگاه بر متهم رفته آنچه  دادگاه چشم خود را بر که درصورتی

استماع ، داشتن وکیل، از قبیل حق حضور( فرو بندد و دل خوش دارد که حقوق متهم را در دادگاه، است

ممکن آنچه  به محکومیت او رأي داده است و از، رعایت کرده و پس از استماع منصفانه و علنی) شهود

ه میزان تا چ، خاطر خویش را فارغ سازد، به ناحق بر محکوم جاري گردد، است ضمن اجراي حکم

اند  روست که گفته اطمینان حاصل کند؟! از این، کلی فرایندتواند نسبت به حصول نتیجه عادالنه از این  می

 به، محاکمه از پیش در مراحل که اي پرونده به رسیدگی از ناشی توان نمی را منصفانه حکم صدور امروزه

 و تهیه، مفید و مؤثر دفاع جهت ضروري از تمامی امکانات متهم مندي بهره بدون و تفتیشی مطلق شیوه

 در که اي پرونده به رسیدگی در قاضی طرفی بی به تنها توان نمی، دیگر عبارت به. دانست، باشد شده آماده

صدور  براي، باشد شده انگاشته نادیده مقدماتی تحقیقات مرحله در دادرسی و منصفانه درست اصول، آن

تواند در مسیر درست حرکت  دادرسی کیفري زمانی می .کرد بسنده، عدالت موازین مبتنی بر حکمی

نماید که کلیه معیارهاي دادرسی منصفانه در تمام مراحل از جمله تحقیقات مقدماتی که مبنا و اساس 

  ).159، 1395، نقیبی پور و مهدوي( االجرا گردد الزم، باشد ها می دادرسی

ی است که سیستم عدالت کیفري را از آغاز لذا باید پذیرفت که دادرسی منصفانه یک مفهوم کل
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به معناي » حق«یک آن را  توان به سختی می، رو سازد. ازاین متأثر می، تحقیق تا تبرئه متهم یا آزادي مجرم

بر  ).Safferling,2001,26( »اصلی است که در تمام مراحل باید راهنما باشد«بلکه ، بسیط و سنتی آن نامید

خصوص محرمانه بودن تحقیقات  در جهت تعدیل و تنظیم شیوه تفتیشی بهسازوکارهایی ، این اساس

  پردازیم. میها  آن مقدماتی تمهید شده است که در ادامه به بررسی هر یک از

  تحقیقات مقدماتی فرایندحق حضور متهم در  - 1- 3

 حق، اردد ارتباط هاي دعوا طرف برابري اصل با که منصفانه دادرسی یک در اساسی الزامات از یکی

 چرا که، باشد می برخوردار فراوانی اهمیت از حق این. است تحقیقات مقدماتی فرایند متهم در حضور

، سو یک از دیگر عبارت به. شود می شهود و شاکی اظهارات با مقایسه متهم در اظهارات ارزیابی موجب

و  دادستان با تهمم شدن رو به رو توانایی، دیگر سوي از و است شخصی دفاع حق مهمی در عنصر

توسلی نائینی و ( کند می کمک حقیقت کشف به و افزاید می رسیدگی اعتبار بر، اتهام واردکننده

 یاشخاص با، کنند می مطرح را یتیاکش واقع برخالف هک يافراد نیب دیاز طرفی با ).80، 1395، همکاران

 است نکمم هم نیضابط .قائل شد تفاوت، نمایند یم تیاکش طرح به اقدام جهت احقاق حق درصرفاً  هک

 اعالم و تیاکش دیبا، بهتر به عبارت. باشند ردهکن تیرعا را یطرف یب اصل، خود يها گزارش میتنظ در

توان گفت که اولین و  می، رو نمود. ازاین کیکتف یواقع يها جرم اعالم و تیاکش از را يصور يها جرم

 يها تیاکش و ها گزارش صیتشخ، تحقیقات مقدماتی ندفرایین آثار حضور متهم در تر مهمشاید یکی از 

 داده صیتشخ يضرور يامر عنوان به تحقیقات مقدماتی فرایند در متهم حضور یباشد. وقت واقع می خالف

روشن ، تیاکش ای گزارش سقم و صحت، خود لیدال و ها دگاهید انیب با امر يابتدا همان در، شود

 نیا از .نماید کیکم را تفیسل يدعاو از میسق يفرکی يتواند دعاو سهولت می به گردیده و مقام قضایی

زراعت ( گردد یم محدود ییمراجع قضا به واقع خالف يها گزارش و تیاکش ورود راه هک است رهگذر

  ).126، 1393، و احمدي

 محل معاینات در متهم حضور ضرورت به، متهم مؤثر حتی در راستاي تحقق کامل حق دفاع گذار قانون

، کرده کمک ها بازرسی و معاینات تر مطلوب و بهتر انجام به، متهم حضور .کند می حکم منازل بازرسی و

 125 ماده، در این زمینه .نماید می بیشتر را وارده اتهامات از دفاع در وي توانایی و تضمین را متهم آگاهی

، محل معاینه هنگام «...: دارد می قانون سابق مقرر 78همانند ماده  1392 مصوب کیفري دادرسی آیین قانون

 معاینه انجام از مانع، آنان حضور عدم اما، شوند حاضر توانند می دارند شرکت کیفري امر در که اشخاصی
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5اي تبصره، لیکن در قانون جدید» نیست.
  به این حکم الحاق گردید که در قانون سابق وجود نداشت. 

 طور این، قانون سابق 78و ماده  1392 مصوب کیفري دادرسی آیین قانون 125ماده  از حکم مشترك

 حضور از تواند تنها نمی نه مقام قضایی و، دارد را محل معاینه در حضور حق متهم اوالً که شود می استنباط

 حق از متهم استفاده براي را محل معاینه به است تصمیم بلکه مکلف، نمایند جلوگیري معاینات در آنان

 و معاینه انجام مانع وي حضور عدم ولی، نشود حاضر تواند متهم می ثانیاً؛ .برساند او اطالع به خویش

 قضایی مقام، دیگر سوي نیست و از الزامی معاینات در متهم حضور سو یک از یعنی؛ نیست بازرسی

شده  اما آنچه که در تبصره الحاق .دهد انجام وي حضور در را ها بازرسی و معاینات که است مکلف نشده

 سایر یا براي متهم، معاینه هنگام در گردد این است که اختیار عدم حضور مالحظه می 125به ماده 

 حضور طوري که هرگاه به؛ کمی محدودتر از قبل شده است، دارند شرکت کیفري امر در که اشخاصی

  شوند. حاضر محل در بازپرس دستور به مکلفند، باشد ضروري محل معاینه هنگام درها  آن

قانون  99 حضور در هنگام بازرسی است. ماده، دیگر از حقوق متهم و اشخاص مرتبط به پرونده یکی

با اصل قرار دادن حضور متهم  1378هاي عمومی و انقالب در امور کیفري مصوب  آیین دادرسی دادگاه

 بازرسی و تفتیش موقع در توانند می هستند دخیل جزایی امر در که اشخاصی«: مقرر داشت، در این مرحله

در  گذار قانوناما » قانونی. متصرف اجازه با مگر  شوند داخل توانند نمی اشخاص سایر ولی، باشند حاضر

143 ماده
6
اعمال این حق را منوط به اجازه متصرف نموده است  1392 مصوب کیفري دادرسی آیین قانون 

 143که از قسمت اخیر ماده  طور مانهو در واقع این حق براي متهم تا حدودي محدود گردیده است. البته 

دیگر ، بداند ضروري تحقیق براي را متهم و سایر اشخاص حضور زمانی که بازپرس، شود استنباط می

  محلی از اعراب ندارد.، اجازه متصرف

  تحقیقات مقدماتی فرایندبر حضور وکیل مدافع در  حق متهم مبنی - 2- 3

 حق، سیستم اتهامی به شدن نزدیک و تفتیشی سیستم از شدن دور با المللی حقوق بشر امروزه در نظام بین

است.  کرده پیدا اي ویژه اهمیت، دادگاه در رسیدگی از پیش هاي مرحله در وکیل از برخورداري

                                                     
معاینه محل ضروري باشد، مکلفند به دسـتور بـازپرس   هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفري شرکت دارند در هنگام  -5

 در محل حاضر شوند.

حضور اشخاصی که در امر کیفري دخیل هستند در هنگام بازرسی، منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی  -6

 شوند. را براي تحقیق ضروري بداند، به دستور وي در محل حاضر می
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 از مطالعات استفاده و منصفانه دادرسی جهانی يالگو از يپذیرتأثیر با 1392ایران نیز در  گذار قانون

است  گرفته مقدماتی فاصله تحقیقات مرحله در تفتیشی دادرسی نظام از، نوین يدهارویکر اتخاذ با تطبیقی

 به ناظر مقررات، میان این ظهور گذاشت. در این مهم را به منصه، کیفري دادرسی آیین و با تصویب قانون

 همرحل( يکیفر فرایند آغاز همان از او از حمایت توجه و و داشته مهمی تحوالت، متهم دفاعی حقوق

، مقدماتی تحقیقات فراینددر  وکیل مداخله، رو از این .گرفته است قرار گذار قانون نظر مورد) جرم کشف

 سازد خارج خود بار زیان حالت از را مرحله این بودن غیرترافعی و بودن غیرعلنی صفت تواند می نوعی به

  .تضمین نماید را متهم حق احقاق زمینه و

 روند در ها سالح يتساو اصل تحقق و توازن يبرقرار موجب، یتمقدما قاتیتحق در لکیو حضور

 و او يالکو ای لکیو و یخصوص کیشا، بیتعق مجرب قضات را حضوریز. است يفرکی یدادرس

 از دهید انیز و جامعه حقوق از تیحما زهیانگ به هک دادسرا در سازمان يدادگستر همچنین حضور ضابطان

 در برجسته و فعال هایی حقوقدان وجود مستلزم، دارند اشتغال متهم ررض به لیدال يآور جمع امر در جرم

 فرایند در وکیل از برخورداري حق، رو ازاین. باشد می يو یقانون حقوق از دفاع به منظور متهم نارک

 از ناشی دارد. این اهمیت دادرسی مراحل سایر به نسبت باالتر و بیشتر مراتب به اهمیتی، مقدماتی تحقیقات

 تعقیب و بازداشت از ناشی فشارهاي دچار، آمده پیش اتفاقات دلیل به اشخاص اوالً: است دلیل دچن

 هایی واکنش  به منجر، قوانین موجود و خود حقوق به نسبت آنان ناآگاهی همچنین هستند و خود قضایی

 مرحله این رد، ثانیاً؛ داشت خواهد پی در دادرسی ادامه در شخص براي ناگواري تبعات که شد خواهد

 در وي براي ناگواري عواقب، ورزي غرض یا اشتباه گونه هر و است گیري شکل حال در شخص پرونده

  ) .164، 1394، فضائلی و مالکه( داشت خواهد پی

 نیا هک يفرد یهمراه و دارد یبرم گام كخطرنا و یکتار يفضا یک در هک است يفرد مانند متهم

 اثر بر دنشید ا صدمهی چاله و چاه به متهم افتادن از، ستین مجهول و یکتار شیبرا و شناسد یم را فضا

 هیلک در متهم مهم حقوق از یکی عنوان به لکیو حضور ضرورت. ندک یم يریجلوگ موانع با برخورد

 حضور، بنابراین ).360، 1397، مستقیمی( است هیپا نیهم بر تحقیقات مقدماتی جمله از و یدادرس مراحل

 متهم به انتسابی اتهام از دفاع در حقوقی و قانونی موازین از آگاهی و لحاظ اطالع به تنها نه مدافع وکیل

 سوءاستفاده هرگونه باب، بلکه از طریق تنظیم و تعدیل غیرعلنی بودن تحقیقات مقدماتی، است مفید

  .کند می سلب یغیرقانون و غیرحقوقی دالیل آوري جمع در و بازپرسان ضابطین دادگستري از را قانونی فرا



  131  یمقدمات قاتیتحق بودن محرمانه لیتعد و میتنظ سازوکار  

 

تصریح نموده است که  1392 مصوب کیفري دادرسی آیین قانون 190و ماده  48در ماده  گذار قانون

حق استفاده از وکیل را ، متهم هم در مرحله تحت نظر و هم در مرحله تحقیقات مقدماتی به معنی اخص

  ته است.هایی را نیز در این زمینه در نظر گرف هرچند که محدودیت؛ باشد دارا می

میان  مورد بحث موضوعات از یکی، نظر قرارگرفتن متهم تحت مدت در وکیل حضور امکان

، 1392 در کیفري دادرسی آیین ایران با تصویب قانون گذار قانون .است مختلف يها نظام در حقوقدانان

 ازکه  است کرده اشاره نظر تحت مرحله در حضور وکیل به بار اولین ياین قانون برا 48 ماده در

 عنوان به شخص این که محض به، باشد. در واقع می متهم دفاعی زمینه حقوق در جدید قانون يها ينوآور

باشد. در مورد موضوع  داشته را مدافع وکیل با مالقات درخواست تواند می، گرفت قرار نظر تحت متهم

سابق و تبصره  کیفري رسیداد آیین قانون 128 ماده برخالف، حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی

 رقم پرونده یک سرنوشت هک اي نقطه نیتر در حساسمفاد آن با یکدیگر در تعارض بودند و که  آن

، اصل بر عدم جواز حضور وکیل متهم بنا نهاده شده بود و حضور او در گرو اجازه دادگاه بود، خورد یم

 مدافع وکیل از متهم مندي حق بهره ذیرشبر پ عالوه، 1392 مصوب کیفري دادرسی آیین قانون 190 ماده

 و اتهام از اطالع بر وکیل حق، متهم به حق این مانند تفهیم دیگر تضمینات، مقدماتی تحقیقات مرحله در

 .است شناخته رسمیت به نیز را قانون اجراي یا متهم از دفاع و حقیقت براي کشف مطالبی بیان و آن دالیل

 منطبق که بوده 1392 مصوب کیفري دادرسی آیین قانون در مقرر پیشرفت هب رو و بدیع مواد از ماده این

  باشد. می نیز منصفانه دادرسی اصول با

 بسیار 1392 مصوب کیفري دادرسی آیین قانون در مدافع وکیل و متهم حقوق نقش، ترتیب بدین

حله تحقیقات اشخاص در مر اساسی حقوق تضمین راستاي در، مزبور مواد داشتن مقرر و شده پررنگ

 اجراي اهداف اهم از متهم و دیده بزه، جامعه حقوق در تساوي رعایت گویا. است شده بینی پیش مقدماتی

  .باشد می 1392 مصوب کیفري دادرسی آیین قانون

  حق دسترسی به پرونده تحقیقات مقدماتی و مطالعه آن - 3- 3

نفوذ سیستم اتهامی در مرحله تحقیقات  اي است از در واقع جلوه، حق دسترسی به پرونده و مطالعه آن

شود. متهم یا  ابزاري در جهت تنظیم و تعدیل محرمانه بودن این مرحله شناخته می عنوان بهو ، مقدماتی

از محتویات پرونده و ، طور شفاف و صریح توانند به می، با حق دسترسی به پرونده و مطالعه آن، وکیل وي

 یکی دیگر از، حق مطالعه پرونده و آگاهی از محتویات آن رونده تحقیقات اطالع کسب نمایند.
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 تضمین رعایت حقوق این امر موجب که؛ باشد می 1392 مصوب کیفري دادرسی آیین قانونهاي  ينوآور

، باشد داشته آگاهی تحقیق است جریان در که یپروندهای از متهم که زمانی زیرا، خواهد شد متهم دفاعی

  .کند اعدف خود از تواند می بهتر

در مقام بیان ، 1392 مصوب کیفري دادرسی آیین قانون 191ماده اگرچه نباید از نظر دور داشت که 

هایی براي مطالعه پرونده تحقیقاتی از سوي متهم یا وکیل وي و منع کردن ایشان از دسترسی به  محدودیت

 دسترسی بازپرس است که صورتی رباشد. البته این د پرونده می مدارك یا اسناد، اوراق از برخی یا تمام«

 داخلی امنیت علیه جرایم از موضوع یا بداند منافی حقیقت کشف ضرورت با«را  مدافع وي متهم یا وکیل

 قرار، موجه و با استدالل مستدل باید بازپرس صورت این درکه  »باشد عفت منافی یا از جرایم خارجی و یا

.نماید را صادر پرونده به دسترسی عدم
 عفت جرایم منافی به مربوط شده مطرح اتهام نین چنانچههمچ 

باید با ذکر  بازپرساست و در این مورد نیز  جاري191 ماده مفاد، 190سوم ماده  بر اساس تبصره، باشد

 و شود می ابالغ وي وکیل یا متهم به حضوري، قرار این. نماید را صادر پرونده به دسترسی عدم قرار، دلیل

 اعتراض به العاده فوق وقت در است مکلف دادگاه. است صالح دادگاه در اعتراض قابل روز سه ظرف

.کند گیري تصمیم و رسیدگی
7

  

ولی گاهی اوقات دسترسی ، شود که تحقیقات مقدماتی همیشه محرمانه است استنباط می، بر این اساس

، 1388، خالقی( هی اوقات نداردبا این محرمانه بودن منافات دارد و گا، ها داشتن و مطالعه اسناد و پرونده

 دلیل ذکر با بایدحتماً  که پرونده به دسترسی عدم قرار صدور به لزوم گذار قانونتکلیف ، بنابراین ).137

 به منجر بسا چه قضات که خودسرانه اقدامات از بسیاري جلوي، آن به اعتراض امکان همچنین و باشد

 تحوالت این نماید. می تضمین را متهمین حقوق تري کامل حون به و گیرد را می شود می متهم حقوق تضییع

 و متهم حقوق به گذار قانون پیش از بیش توجه دهنده نشان، 1392 مصوب کیفري دادرسی آیین قانون در

  .باشد می مقدماتی تحقیقات مرحله شدن اتهامی جهت در تالش

  برقراري ارتباط با دنیاي خارج از بازداشت - 4- 3

 يسو نباید از، شده است داده نسبت يو به جرمی اتهام شد و دادسرا وارد متهم کهاین  به صرف

 و اتهام است معرض در او زیرا، شد قائل او يبرا قانونی همانند یک مجرم يها محدودیت گذار قانون

                                                     
  .1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  191قسمت اخیر ماده  -7
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به رو است  است. ازاین شهروند برخوردار عنوان به قانونی يها حمایت از و است نشده ثابت او علیه جرمی

با  تماس بر مبنی متهم حق، ها از حضور در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی جهت محرومیت عموم و رسانه

  .باشد می يشهروند حقوق رعایت و متهم حقوق تضمین يراستا در، آشنایان خانواده یا

 که است آن این حقوق از یکی و شود مند بهره خود حقوق از گذار قانون حمایت چتر زیر باید متهم

، وي که کند می ایجاب دفاعی متهم حقوق واقع در. دهد اطالع یا آشنایان خود خانواده به بتواند وي

 از بتواندها  آن کمک با تا کند مطلع خود و تحت نظر بودن يدستگیر از را خانواده یا آشنایان خویش

 کمک متهم به وردم این در که دارند وظیفه جوید. بنابراین ضابطان بهره الزم تسهیالت و دفاعی حقوق

 حقی چنین نباید از که دهند تشخیص، ضرورت بر بنا که درصورتیامر داراي استثناء بوده و  البته این. کنند

8، کند استفاده
 فرار بیم که است زمانی ضرورت رسد می نظر به عمل خواهد آمد. از ارتباط او ممانعت به 

  ).83، 1397، دوست جویباري و همکارانگل( برود جرم ادوات و آالت کردن مخفی تبانی یا یا

 از، او داشتن راضی نگه و خود موکل از حمایت جهت به مدافع يوکال که است داده نشان تجربه

 مراحل در اگرها  مالقات این و کنند میرا  خانوادهاش با متهم يحضور مالقات درخواست تحقیق قاضی

 و حقیقت کشف جهت قضایی دستگاه يبرا يیاربروز مشکالت بس موجب، باشد مقدماتی تحقیقات اولیۀ

یا  جابجایی، جرم آثار رفتن بین از، دستان هم با تبانی، دادن يفرار: از قبیل مسائلی؛ شود می دیگر مسائل

  غیره. و مسروقه اموال کردن مخفی

، ضابطین تشخیص به که هم را خاص موارد حکم گذار قانون، که این است مهم در این رابطه نکته

. است نموده روشن، است حق این از متهم استفاده عدم مصلحت در یا و جرم کشف به مربوط هاي رورتض

 این بر. پذیرد صورت قضایی مقام از دستور اخذ با باید، حق از این متهم کردن محروم که ترتیب بدین

 و اطالع نیازمند رام این بلکه سازند محروم حقش از را متهم، تشخیص خود به توانند نمی ضابطین، اساس

 با متهم ارتباط از توان یم هکباید اذعان داشت  الوصف مع ).48، 1394، حیدري( است قضایی مقام دستور

اعمال  و بشر حقوق نقض از يریجلوگ يبرا یاساس و مهم اریبس نیتضم عنوان به از بازداشت خارج يایدن

خود  یشخص معالج کپزش یا با، با خانواده خود یراحت به بتواند متهم هرگاه رایز؛ برد نام، متهم هیعل خشونت

 رونیب به انتقال اطالعات سهولت علت به، نندک مالقات را متهم بتوانند یردولتیغ يها سازمان ایو  ندک مالقات

  ).157، 1388، صابر( ابدی یم اهشک حداقل به یجسمان لطمات و نجهکش انکام، زندان از
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 در تنها، دستگیري از اطالع حق، 1392 در کیفري دادرسی آیین انونق تصویب از قبل تا ما کشور در

1383 مصوب شهروندي حقوق حفظ و مشروعهاي  آزادي به احترام قانون واحده ماده پنجم بند
9
 

 مفصل و دقیق صورت به این حق 1392 مصوب کیفري دادرسی آیین قانون در اما، بینی شده بود پیش

 این و برادر خواهر، فرزندان، همسر، والدین«... : قانون این 49 ماده مانند. است گرفته قرار پذیرش مورد

 فوق بستگان به پاسخگویی. یابند اطالع آنان بودن نظر تحت از مزبور مراجع طریق از توانند می اشخاص

 نداشته منافات نظر تحت اشخاص اجتماعی و خانوادگی حیثیت با که حدي تا، گرفتن قرار نظر تحت درباره

 اش خانواده اطالع به را خود وضعیت دارد حق نیز متهم و نظر اما شخص تحت» است. ضروري، باشد

، ممکن وسیله هر یا تلفن وسیله  به تواند می نظر  تحت شخص«: دارد مقرر می 50ماده ، راستا این در. برساند

 این در را الزم مساعدت مکلفند زنی ضابطان و کند آگاه بودن نظر  تحت از را خود آشنایان یا خانواده افراد

 چنین از نباید نظر  تحت شخص که دهند تشخیص ضرورت بر بنا آن که مگر، آورند عمل به خصوص

» برسانند. قضایی مقام اطالع به مقتضی دستور أخذ براي را مراتب باید صورت  این در. کند استفاده حقی

تر از خانواده در معناي عام دارد و  شده که مفهومی وسیع نام برده» خانواده و آشنایان«در متن این ماده از 

دهد  تواند شامل اشخاصی مثل دوست و همکار نیز باشد. این دیدگاه از آن جهات که به متهم اجازه می می

رسانی به سایر اشخاص را نیز به دالیل مختلف از جمله حفظ حیثیت و آبروي  حق اطالع، غیر از خانواده

  ).166، 1394، زادگان و جهانی مؤذن( قابل دفاع است ،خود داشته باشد

  شهود معرفی حق - 5- 3

 شاکی به نسبت منصفانه و رفتار متهم به نسبت منصفانه دادرسی متضمن کیفري عدالت که اندیشه این پایه بر

از  یکی، شهود از دعوا هاي طرف مندي حق بهره شناخت، است جامعه حقوق رعایت و دیده بزه یا

 در سطحکه  گردد می قلمداد هاي پرونده طرف توازن و برابري تضمین راستاي در اساسی هايراهکار

 موافق شهود معرفی ها حق طرف از هر یک این که بر عالوه، رو ازاین. است گردیده تأکید آن بر نیز المللی بین

 را مواجهه در حمایتی رتدابی از باید حق برخورداري نیز شهود، دارند را خود مخالف شهود از پرسش و خود

رساند  می یاري را او، خود قانونی وظیفه بر بنا شاکی و دادستان که، کیفري دعواي طرف یک در .باشند داشته

عمده و مسلم متهم بر  حق، رو حضور داشته و تمام ابزارها را جهت محکوم کردن متهم در اختیار دارند. ازاین

                                                     
به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است  نماید که در موارد ضروري نیز  اصل منع دستگیري و بازداشت افراد ایجاب می -9

  ل شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند. و ظرف مهلت مقرره، پرونده به مراجع صالح قضایی ارسا
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ارائه نماید. در واقع رعایت تساوي  گناهی خود جهت بی را و مدارکیاین پایه استوار است که بتواند دالیل 

 شهود شهادت، پرونده شاکی یا دیده بزه دلیل اگر، رو باشد. ازاین ها در این زمینه بسیار مهم و حیاتی می سالح

و  ضاییق مرجع به شهود معرفی بر مبنی خود حق از بتواند باید او، گیرد قرار جایگاه شاهد در خود یا باشد

 مواجهه براي متهم نیز ممکن است دیگر سوي از ).57، 1395، نژاد باقري( ببرد بهره خود نفع به شهود شهادت

. نماید شهودي معرفی به اقدام، خود گناهی بر بی شهادت منظور به یا، دادستان یا و پرونده شاکی دالیل با

، گردد نقض، گواهان از حمایت عدم و تهدید دلیل به ها طرف هر یک از براي مسلم حق این اگر بنابراین

  .آمد خواهد وارد عدالت اجراي و ها سالح برابري اساسی به آسیب گمان بی

  نتیجه

ن مواجهه یرا اولیز؛ مرحله تحقیقات مقدماتی است، کیفري فرایندساز  یکی از مراحل مهم و سرنوشت

منظور تعیین  به يفرکیاساس تدارك پرونده  شود و ین مرحله انجام میدر ا يفرکیمتهم با دستگاه عدالت 

رد. یگ یل مکن مرحله شیدر ا، دیدگان و اجراي عدالت کیفري سرنوشت قضایی متهم و احقاق حقوق بزه

به زمان وقوع ها  آن ترین ین دالیل و نزدیکتر مهماین مرحله از این جهت واجد اهمیت است که ، در واقع

توانند در سرنوشت پرونده و  شده در این مرحله می ا دالیل تحصیلجرم در طی آن تحصیل خواهند شد. لذ

طرفی قاضی در رسیدگی به  توان تنها به بی نمی، حکم نهایی آن نقشی بنیادین را ایفا نمایند. بر این اساس

اصول درست و منصفانه دادرسی در مرحله تحقیقات مقدماتی نادیده انگاشته شده ، اي که در آن پرونده

  بسنده کرد.، راي صدور حکمی مبتنی بر موازین عدالتب، باشد

، باشد جا که سازوکارهاي نظام دادرسی مختلط بر مقررات دادرسی کیفري ایران حکمفرما می از آن

نیز با ها  آن لذا دو مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه از یکدیگر جدا بوده و ضوابط حاکم بر

، له تحقیقات مقدماتی با توجه به ضرورت کسب اطالعات الزم از متهمیکدیگر تفاوت دارد. در مرح

محرمانه بودن تحقیقات ، ها گردد. یکی از این محدودیت هاي وي تا حدودي محدود می حقوق و آزادي

  باشد. مقدماتی بوده که شامل غیرعلنی و سرّي بودن روند تحقیقات می

خطرات و ، اي دادرسی کیفري در هر مرحله فرایندمانه نباید از یاد برد که برگزاري محر، در این بین

حقوق متهم را  تواند حقوق دفاعی طرفین دعوا مخصوصاً هایی را در پی خواهد داشت که می آسیب

آنچه که براي تحقق اهداف متعالی دادرسی منصفانه در مرحله تحقیقات ، الشعاع قرار دهد. بنابراین تحت

اي باشد و یا  تحقیقات مقدماتی نباید به گونه فرایندست که محرمانه بودن این ا، باشد مقدماتی ضروري می
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در راستاي تعدیل غیرعلنی ، رو طوري مورد تفسیر قرار گیرد که به حق دفاع متهم خدشه وارد شود. ازاین

 ایران يفرکی یدادرس  متهم در نظام یت از حقوق دفاعیدر حما یقینات دقیتضم، فرایندو سرّي بودن این 

بر  حق متهم مبنی، تحقیقات مقدماتی فرایندشده است. موضوعاتی همچون حق حضور متهم در  ینیب شیپ

، حق دسترسی به پرونده تحقیقات مقدماتی و مطالعه آن، تحقیقات مقدماتی فرایندحضور وکیل مدافع در 

ها  آن که با کمک باشند از حقوقی می، برقراري ارتباط با دنیاي خارج از بازداشت و حق معرفی شهود

بر این اساس ضروري است که  عدیل نمود.تتوان محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی را تنظیم و  می

حساسیت زیادي به خرج داده و سازوکار و ، اندرکاران و مسئولین امر در رابطه با این موضوعات دست

منصفانه بودن مرحله ، ین طریقرا به بهترین نحو تدوین نمایند تا از اها  آن ضوابط اجراي هر یک از

  تحقیقات مقدماتی را تضمین نمایند.

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات : مالحظات اخالقی

 مقاله تماماً رعایت گردیده است.

 تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد.: تعارض منافع

  اعتبار مالی نگارش یافته است. تأمینپژوهش بدون این : اعتبار پژوهش تأمین
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