
  131-148ص ، 1393تابستان ، هفتم، شماره ومد، سال کیفريپژوهش حقوق 

  

هاي  ترازي حق بازاندیشی دادرسی دادگرانه در پرتو اصل هم
  1دیده و متّهم بزه

  *مهرداد رایجیان اصلی
  

  )26/8/93تاریخ پذیرش  -1/5/93:ریخ دریافت تا(

چکیده
اســت از رســیدگی یــک مرجــع یــا دادگــاه   دادرســی دادگرانــه در تعریــف ســنّتی خــود عبــارت 

هاي متّهم بر پایه رعایت کرامت  هایی شکلی براي حمایت از حق بینی تضمین دار قانونی با پیش صالحیت
این مقاله با این استدالل که داد و دادگري و دادگستري چه بر پایه قـانون و چـه بـا    . گناهی او انسانی و بی

هـاي جنـایی را ایجـاب     دیـده و مـتّهم در رسـیدگی    هـاي بـزه   حـق  معیارهاي عدالت و انصاف، شناسـایی 
. بازاندیشی کنـد » تعریف تجویزي«به یک » تعریف  هستاري«کوشد دادرسی دادگرانه را از  کنند، می می

گناهی او دو رکـن زیربنـایی و وجـود یـک      در نخستین تعریف، رعایت کرامت انسانی متّهم با فرض بی
هاي مـتّهم دو رکـن روبنـایی     هاي شکلی براي رعایت حق ر قانونی و تضمیندا مرجع یا دادگاه صالحیت

هـاي   کند که با توجه به مالزمه گریزناپـذیر حـق   گیري می مقاله نتیجه. شوند دادرسی دادگرانه شناخته می
رسیدگی یک مرجـع یـا دادگـاه    : دیده و متّهم، تعریف دادرسی دادگرانه را باید چنین بازاندیشی کرد بزه

دیـده و مـتّهم بـا     هـاي بـزه   تـراز حـق   هاي شکلی براي رعایت هم بینی تضمین دار قانونی با پیش حیتصال
  .گناهی متّهم رعایت کرامت انسانی هر دو و با فرض بی

ترازي دیده، متّهم، اصل هم دادرسی دادگرانه، حق، بزه: واژگان کلیدي
                                                                                                                            

بـا نشـانه جمـع فارسـی     » حـق «، صـورت جمـع واژه   )به دلیل کاربرد رسمی آن(» حقوق بشر«جز اصطالح  در این مقاله به.1
» جنـایی «از واژه  درنظـر بـوده،   criminalعنوان معادل  چنین، هرجا که مفهوم یا اصطالحی به هم. کار رفته است به) ها حق(

ـ  سرانجام، شیوه بحث مقاله، نظري. استفاده شده است؛ مانند آیین دادرسی جنایی و نظریه کالسیک جنایی» کیفري«جاي  به
  . مفهومی است و مطالعه تطبیقی با سامانه حقوقی خاصی مانند ایران یا سامانه دیگري، مبناي روش پژوهش مقاله نیست 

rayejianasli@modares.ac.ir                           جزا و جرم شناسی  دانشگاه تربیت مدرس استادیار گروه  حقوق*
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  درامد
هاي متّهم تعریـف   ي بشر، همواره بر پایه حقهاي بنیاد منزله یکی از حق دادرسی دادگرانه، به

مانند کمیسیون اروپـایی  (المللی  دانان و نهادهاي حقوقی بین شده است و اگرچه برخی از حقوق
ولـی مسـأله    1انـد،  هاي دعوا در یک دادرسی جنـایی اشـاره داشـته    هاي طرف به حق) حقوق بشر

هـاي یـک دادرسـی دادگرانـه      از رکـن  المللـی  دیده در نوشتگان حقوقی ملّـی و بـین   هاي بزه حق
دادرسـی دادگرانـه، کـه بـا      3»تعریـف هسـتاري  «این مقاله با درنظـر گـرفتن    2.شناخته نشده است

دیـده در   هـاي بـزه   دنبال بازاندیشی این مفهوم با گنجانـدن حـق   شود، به هاي متّهم شناخته می حق
هـا در ایـن    سـازي  اهمیـت مفهـوم   البتّه، بـا توجـه بـه   . دادرسی دادگرانه است 4»تعریف تجویزي«

نخسـت، مسـأله مقـدماتی کـه     : بازاندیشی، مسأله مقاله حاضر نیز بر دو محور استوار خواهد بـود 
ــوم   ــی مفه ــت از بازاندیش ــارت اس ــی    عب ــی معرف ــانه، یعن ــه «شناس ــی دادگران ــاي  » دادرس ــه ج ب

اصلی که عبارت  در نوشتگان فارسی حقوقی؛ و دوم، مسأله» منصفانه/دادرسی عادالنه/محاکمه«
تـرازي   شناسـانه، یعنـی تعریـف دادرسـی دادگرانـه بـر پایـه اصـل هـم          است از بازاندیشی تعریف

  .دیده و متّهم هاي بزه حق
بر این اساس، مسأله مقدماتی در همین درآمـد و مسـأله اصـلی در پیکـره محتـوایی مقالـه بـه        

شـود کـه چـرا اصـطالح      داده میدر مسأله مقدماتی به این پرسش پاسخ . شوند بحث گذاشته می
                                                                                                                            

دیـده در یـک    ها کوشیده است جایگاهی بـراي بـزه   براي نمونه، کمیسیون اروپایی حقوق بشر از گذر اصل برابري سالح .1
  ).بعدو  79. ، صص1385ساقیان، : بنگرید به(دادرسی دادگرانه بشناسد 

استاد ممتاز آیـین دادرسـی   (اي که در کتاب تجلیل از دکتر محمد آشوري  از میان نوشتگان داخلی، براي نمونه، در مقاله .2
اي  المللـی و منطقـه   به عنوان الزم الینفک محاکمـه منصـفانه در اسـناد بـین     «هاي دفاعی متّهم  نوشته شده، حق) جنایی ایران

هـاي   معرفی شده و در همین راستا، ضمن تعریف دادرسی دادگرانه بر پایه حق» ملّی کشورهاحقوق بشر و قوانین و مقررات 
امیـدي،  . (هاي متّهم مورد اذعان نویسنده واقع شده است ها در چارچوب حق هاي این دادرسی دفاعی متّهم، شناسایی مالك

کنـد، منظـور از    رسی جنایی ایران تبیین میدر مقاله دیگري که دادرسی دادگرانه را در مقررات داد) 224-5. ، صص1383
از مرحلـه کشـف جـرم تـا     ] جنـایی [متهم طی دادرسـی کیفـري   «دادرسی دادگرانه فرآیندي دانسته شده که به موجب آن، 

گـرد و محاکمـه قـرار     رسیدگی و اجراي حکم در پناه قواعدي که حقوق متهم را در برابر دادستان تضمین کند، مـورد پـی  
طور معمول، مفهـوم دادرسـی دادگرانـه بـر پایـه نقـش         در نوشتگان خارجی نیز به) 312. ، ص1388رحمدل، (. »گرفته باشد

بـه  » هاي جنایی حقوق بشر در رسیدگی«شناخته شده است؛ از جمله در کتابی با عنوان ) هاي دفاعی متّهم حق(محوري متّهم 
هـاي شـکلی در    نـه، منظـور از شخصـی کـه از تضـمین     هـاي مربـوط بـه دادرسـی دادگرا     این نکته اذعـان شـده کـه در مـتن    

 ,Trechsel, Stefan(مند شود، کسی ست که یک اتهام مجرمانه علیه او مطرح شده باشد  هاي جنایی باید بهره رسیدگی
2005, p. 36 (چنین، بنگرید به هم) :Summers, Sarah J., 2007, p. xx (21).(

  .»تعریف آن چه هست«یا » تعریف توصیفی«.3
  .»تعریف آن چه باید باشد«یا » تعریف هنجاري«.4
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در » منصـفانه /دادرسـی عادالنـه  /محاکمـه «هاي  تري براي عبارت دادرسی دادگرانه معادل مناسب
:در مسأله اصلی نیز به دو پرسش زیر پاسخ داده خواهد شد. نوشتگان حقوقی ایران است

ک دادرسـی  هـاي یـ   دیدگان از رکـن  هاي بزه از نظرگاه تاریخ تحوالت علوم جنایی، آیا حق
اند؟ دادگرانه بوده

دیـده نیـز بایـد در یـک دادرسـی       محـور دادرسـی دادگرانـه، چـرا بـزه      با وجود تعریف متّهم
مند باشد؟ هایی بهره دادگرانه از حق یا حق

ــه    ــدماتی ب ــأله مق ــش مس ــه پرس ــخ ب ــی  در پاس ــر م ــارت   نظ ــزینش عب ــه گ ــد ک ــون   رس ــایی چ ه
تفاوت یا تمـایزي را نسـبت بـه     fair trialمعادل اصطالح عنوان  به» منصفانه/محاکمه عادالنه/دادرسی«

که تفاوت یا تمـایزي را   آن برند، بی کار می جاي هم به ها را به دانان ایرانی آن دهد و حقوق بازتاب نمی
گزینـی   این در حالی ست که زبـان فارسـی تـوانش و ظرفیـت معـادل      1.میان آن ها درنظر داشته باشند

سـازي   اي که در ایـن مقالـه بـراي مفهـوم     واژه کلید. سازي را داشته و دارد هومتري براي این مف مناسب
مشـتق   13است که در فرهنگ واژگان فارسی نزدیک بـه  » داد«کار گرفته شده، اصطالح  مورد نظر به

  2.اند شده ها در نوشتگان حقوقی ایران شناخته تر آن از آن ساخته شده و بیش
کـار   بـه » محاکمـه «جـاي   بـه » دادرسی«نوشتگان کنونی، واژه که در  چنان بر همین اساس، هم

عنـوان   ــــ کـه در فارسـی بـه    » دادگرانـه «توان از واژه  رفته است، براي جزء دوم اصطالح نیز می
اسـتفاده  » منصـفانه «یا » عادالنه«جاي  رود ـــ به کار می به» عدالت«یا همان » دادگري«صفت واژه 

تـوان پاسـخ داد    ه دو اصطالح اخیر معناهاي متفاوتی دارند، میوانگهی، اگر گفته شود ک 3.کرد
                                                                                                                            

» دادرسی منصفانه«و » محاکمه عادالنه«، دو عبارت حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالتبراي نمونه، در کتاب .1
  )325و  193. ، صص1383آشوري، . (اند کار رفته جاي هم به به fair trialبراي اصطالح خارجی 

منظـور حفـظ یـا اجـراء      و رفتار و داوري درست بـه ) 1478. ، ص1381معین، (معناي قانون، عدل و انصاف  در فارسی به» داد«واژه .2
: دادخـواهی . 1: بدین شـرح انـد   فرهنگ فارسی معینمشتقات این واژه براي نمونه در . آمده است) 2942. ، ص1386انوري، (عدالت 

. 4معنـاي محاکمـه؛    از جملـه بـه  : دادرسـی . 3از جمله بـه معنـاي داور و قاضـی نشسـته؛      :دادرس. 2؛ )دادخواه: و اسم فاعل آن(تظلّم 
معنـاي محـل    از جمله بـه : دادگاه. 6معناي اداره مدعی عمومی؛  از جمله به: دادسرا. 5از جمله کسی که اجراي عدالت کند؛ : دادستان

معناي عـدالت   از جمله به: دادگري. 8. ده و عادل و حاکم عدالتخانهمعناي داد دهن از جمله به: دادگر. 7دادرسی، محکمه و عدالتخانه؛ 
معناي عدالت  از جمله به: دادگستري. 10معناي کسی که اجراي عدالت کند و عادل؛  از جمله به: دادگستر. 9و حکومت بعدل و داد؛ 

ه    واژه نیز افزون بر فرهنگ بزرگ سخنچنین، در  هم) 1478ـ1480. ، صص2معین، جلد . (و عدلیه هاي باال، سه اصطالح دیگر نیـز ـب
بر اساس : دادگرانه. 13خواهان اجراي عدالت بودن؛ و : دادجویی. 12معناي عادل بودن و عدالت؛  به: دادپروري. 11: خورند چشم می

  )2950و  2947. ، صص1386انوري، . (رعایت عدل و انصاف و عادالنه
ساخته شده اند، نباید چنین ) داد(سازي بازاندیشیده از ریشه یکسانی  در مفهوم »دادگرانه«و » دادرسی»از این موضوع که .3

هایی شود  دهند، زیرا اگر قرار بود این ریشه مفهومی مانع تمایز اصطالح برداشت کرد که این دو جزء تمایزي را بازتاب نمی
گانـه واژه   هاي سیزده سان، مشتق بدین. نمودند یهاي چندگانه آن در فارسی نیز بیهوده م که از آن گرفته شده اند، پس مفهوم
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تفـاوت یـا تمـایزي را     fair trialویژه در بحـث   دانان و نویسندگان ایرانی، به نخست، حقوق: که
چشـم   سازي انگلیسی ایـن اصـطالح نیـز تفـاوت یـا تمـایزي بـه        دوم، در مفهوم. اند درنظر نداشته

و چـه  ) دادگري یا عـدالت (justiceـــ چه با  fairــ یعنی  خورد، زیرا جزء نخست اصطالح نمی
 ,American Heritage Dictionary; 2008; also: Garner). معناسـت  هم) انصاف(equityبا 

2009, p. 676)   ــان ــوم، واژگ ــه «س ــري و دادگران ــوم    »دادگ ــر دو مفه ــش ه ــت پوش ، ظرفی
اگـر چنـین تمـایزي درنظـر باشـد،       ین، حتّیبنابرا. را دارند» منصفانه/انصاف«و » عادالنه/عدالت«

تواند معناي قـانون و عـدل    زمان می هم) دادگرانه/دادگري(هاي جایگزین  در معادل» داد«مفهوم 
بـر ایـن اسـاس، دادرسـی دادگرانـه یعنـی       ) 1478. ، ص1381معـین،  . (و انصاف را بازتاب دهـد 

)2950. ، ص1386انوري، . (فرسیدگی به دادخواهی بر اساس قانون و با رعایت عدل و انصا
دهی مقالـه   هاي مسأله اصلی، سازمان اما پس از این مسأله مقدماتی و در مقام پاسخ به پرسش

هـاي   دیـده از رکـن   هـاي بـزه   نخست، در پاسخ به این پرسش که آیا حق: بدین شرح خواهد بود
شـود   ي جنایی بررسی میها دیده در دادرسی اند، جایگاه تاریخی بزه یک دادرسی دادگرانه بوده

از  دیده باید در یک دادرسی دادگرانه و سپس در راستاي پاسخ به این پرسش که چرا بزه) الف(
هـا   دیـده و مـتّهم در ایـن دادرسـی     هاي بـزه  تراز حق مالزمه هم مند باشد؟ هاي مشخصی بهره حق

  ).ب(گریزناپذیر شمرده خواهد شد 
  

  هاي جنایی رسیدیده در داد جایگاه تاریخی بزه) الف
انـد، بـه دو    هـاي دادرسـی دادگرانـه بـوده     دیده از رکن هاي بزه آیا حق که در پاسخ به این پرسش

) 1: (انجامند که عبـارت انـد از   این دالیل به وجود دو نظریه می. توان استناد کرد دلیل تاریخی مهم می
دیـده را در تـاریخ    یگـاه تـاریخی بـزه   نخستین نظریـه جا . بنیاد نظریه حق) 2(دیده؛ و  نظریه غفلت از بزه
عنـوان   هاي دفاعی متّهم را بـه  کند و نظریه دوم، سیر تحول حق هاي جنایی تبیین می تحوالت دادرسی

  .دهد نشان می» یک دادرسی دادگرانه«تا » یک فرآیند درست قانونی«رکن دادرسی جنایی، از 
                                                                                                                            

دهنـد و چنـین تمـایزي در     ، هر یک مفهوم متمایزي را از یـک ریشـه بازتـاب مـی    )8پانوشت (تر اشاره شدند  که پیش» داد«
وان گفت ت با این همه، از نظرگاه نوشتگان حقوقی و آیین دادرسی می. یابد سازي بازاندیشیده این مقاله نیز مصداق می مفهوم
از جملـه، مرحلـه خاصـی از فرآینـدي را کـه در مجمـوع همـان        ) trial: با معادل انگلیسی آن(» دادرسی«جا که واژه  از آن

یا (ست، دربردارد، و ضرورت دادگرانه بودن رسیدگی فقط به مرحله خاص دادرسی محدود نیست » هاي جنایی رسیدگی«
نیز بهره گرفت؛ هرچند که ایـن مفهـوم در نوشـتگان خـارجی     » یدگی دادگرانهرس«سازي  توان ار مفهوم ، پس می)نباید باشد

  .رود به کار نمی» هاي دادگرانه رسیدگی«به معناي  fair proceedingsطور معمول با معادل  به) انگلیسی(
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»شدگان وشفرام«دیدگان به منزله  بزه: دیده نظریه غفلت از بزه
توان بـه   دیده از تعریف دادرسی دادگرانه می یکی از دالیل تاریخی مهم که براي بیرون ماندن بزه

واقعیـت ایـن اسـت کـه     . دیـده در نظریـه کالسـیک جنـایی سـت      انگاشتن بـزه  آن استناد کرد، نادیده
ایـن  . سـت هـاي کالسـیک جنـایی نبـوده ا     هـاي مکتـب   هاي کلیدي در آمـوزه  دیده یکی از مفهوم بزه

قول رمون گسـن، هـدف    به. کار و کیفر بزه، بزه: اند چرخیده ها بر مدار سه مفهوم می ها و مکتب آموزه
مثابه یک برداشت عینی کالسیک توصیف کـرد زیـرا    توان به آیین دادرسی جنایی در این دوره را می

، 1385گسـن،  . (بـوده اسـت   مطرح) کار بزه(و قابلیت انتساب آن به فرد ) بزه(در آن فقط رفتار جنایی 
در سـامانه اتّهـامی    حتّـی . ها رنگ باخته بـود  این مفهومدیده زیر شعاع  سان، مفهوم بزه بدین) 337. ص

دیـده فراتـر از طـرح شـکایت در یـک       ترین شیوه آیین دادرسی جنایی ــــ نقـش بـزه    منزله کهن ـــ به
تـوان   اسـتان بـا شـریف بسـیونی، مـی     د وانگهی، هـم ) 27. ، ص1385آشوري، . (رسیدگی ترافعی نبود

هاي حقوقی، حق دعواي خصوصـی بـراي کسـانی     گفت که اگرچه از هنگام پیدایش نخستین سامانه
، 1393بسـیونی،  (شدند، وجود داشت  دیدند یا متحمل خسارت مادي می دست دیگران زیان می که به

عنـوان حقـوقی    بـه «سـیک،  چنان که مارك آنسل گفته است در حقـوق جنـایی کال   ، اما هم)27. ص
دیـده از جـرم از لحـاظ     ترضیه خاطر زیـان ] و[دیده مورد توجه نبود  صرفاً متّکی بر مجازات مجرم، بزه

ذهنی با اعمال مجازات بر مجرم و از نظر عینی با اخذ حکم کیفري مبنی بر پرداخت خسـارت عملـی   
نقش سنّتی طـرح شـکایت    یدیده حّت هبا پیدایش سامانه تفتیشی، بز) 127. ، ص1391آنسل، . (»شد می

هـاي حقـوقی    سامانه 1ستیزانه این روش، هاي متّهم برعکس، ویژگی. و مطالبه جبران را نیز از دست داد
  2.سوق دادند »فرآیند درست قانونی«ریزي یک دادرسی جنایی بر پایه  را با گذشت زمان به سوي پی

ی   گري نیز بازهم بزه عصر روشن هاي تاریکی و ورود به سان، با گذر از سده بدین دیده نقش مهمـ
شناسـان   دیده همین وضعیت است که بزه) 30. ، ص1393بسیونی، (3.کرد در اجراء دادگري ایفاء نمی

                                                                                                                            
. ، ص1385آشوري، (اي  مندي از دادرسان حرفه رغم امتیازهایی چون بهره دانیم روش دادرسی تفتیشی، به چنان که می هم.1

  )44. ، ص1385آشوري، . (هاي متّهم ارزیابی شده است ، در برخورد با حق)37
نکته شایان توجه این است که قلمرو مفهومی و مبنایی دعواي خصوصی از قلمرو دادرسی دادگرانه جدا ست و از مفهـوم دعـواي   .2

مدعی خصوصی حق مطالبه جبران ضرر و زیان ِناشـی از جـرم    توان نتیجه گرفت که چون در این دعوا براي شاکی یا خصوصی نمی
به سخن دیگر، در دعـواي خصوصـی سـخن از    . اند هاي یک دادرسی دادگرانه دیده نیز از رکن هاي بزه در نظر گرفته شده، پس حق

در پـی شناسـایی یـک     است، در حالی که در دادرسی دادگرانه باید) به منزله شاکی و مدعی خصوصی(دیده   احقاق حق جبران بزه
  .کند ها حکایت می دیده بود که نخستین نظریه مورد بحث از کمبود آن در تعریف هستاري این دادرسی هاي بزه سامانه حق

هـا   در این سال. گستراند هاي پایانی سده نوزدهم می هاي حقوقی را به دهه دیده در سامانه باخته بزه جایگاه رنگ ژان پرادل.3
توانست دعواي خصوصی جبران خسارت را نزد دادرس جنایی مطرح کند ولی از حقِ  دیده فقط می فرانسه بزه براي نمونه در

پرداخت غرامت . دیده امکان طرح دعواي خصوصی در دادگاه جنایی را نداشت ال حتّا بزه در کامن. داشتن وکیل محروم بود
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دیدگان را در این سیر تحوالت تاریخی در بسیاري از کشورها تا نزدیک به نیمه سده  را واداشت تا بزه
دیده با یک  نظریه غفلت از بزه) 6. ، ص1384شایان، . (توصیف کنند 1»شدگان فراموش«منزله  بیستم به

همان اندازه که بر تضمین فرآیند مناسب براي  خورد زیرا در این سیر تاریخی به بنیاد پیوند می نظریه حق
  .هاي او توجه نشده بود دیده و حق شد، به بزه هاي متّهم تأکید می رعایت حق

  
منـدي از یـک    حق بهـره «تا » مندي از یک فرآیند درست قانونی هرهحق ب«از : بنیاد نظریه حق

»دادرسی دادگرانه
دارد، معیـار   18و  17هاي  ها و تحوالت حقوق بشري سده بنیاد که ریشه در اندیشه نظریه حق
محتواي این نظریه شـامل  . هاي متّهم است دادرسی دادگرانه بر پایه حق» هستاري«اصلی تعریف 

ایـن دو  . تـوان تحلیـل کـرد    هـاي مـتّهم را از گـذر آن مـی     ست کـه تحـول حـق    سازي دو مفهوم
و مفهوم کلیدي مطرح در این مقاله ـــ یعنـی،  » فرآیند درست قانونی«سازي عبارت اند از  مفهوم

ـ سازي دوگانـه از یـک جریـان ملّـی     توان گفت که خط سیر این مفهوم می. »دادرسی دادگرانه«
 تـوان ترجمـان مفهـوم    به سخن دیگر، فرآینـد درسـت قـانونی را مـی    . ستالمللی را گذشته ابین 

سـازي   خاسـتگاه مفهـوم  . هـاي حقـوق داخلـی تلقّـی کـرد      المللی دادرسی دادگرانه در سامانه بین
جو کـرد کـه بـا مگنـا کارتـاي انگلیسـی        و ال جست فرآیند درست قانونی را باید در سامانه کامن

مایـه ایـن    درون) Rush, 2003, p. 127. (بـه اوج رسـید   3ریکـا و در قانون اساسی آم 2آغاز شده
                                                                                                                            

توان از  روشن است که در چنین فضایی نمی) 149. ، ص1392ل، پراد. (ها وجود نداشت دولتی نیز در هیچ یک از این سامانه
  .دیده در یک دادرسی دادگرانه سخن گفت هاي بزه حق

1. forgotten persons
هـا یـا    هیچ فردي نباید توقیف یا حبس شـود، یـا از حـق   «): مگنا کارتا(هاي بریتانیا  منشور حق 39موجب بخشی از ماده  به.2

.»...ود هاي اش محروم ش دارایی
(The Text of Magna Carta, 1215, http://www.fordham.edu/halshall/ source/ magnacarta.html(

نـام دارد،  ) Due Process Clause(فرآیند درست قـانونی ) شرط(بند اي در قانون اساسی آمریکا که  بر اساس مقرّره.3
این مقرّره با دو بند . حق زندگی، آزادي یا مالکیت منع شده است ساختن نادادگرانه و خودسرانه اشخاص از دولت از محروم

)ویژه در موردهایی  اند و به هاي قانون اساسی تضمین شده اصالحیه 14و  5ترتیب در بندهاي  شود که به دیگر کامل می) شرط
نین، بر اساس رأي دیـوان عـالی   چ هم. شوند که حق زندگی یا آزادي فرد در آستانه سلب یا نقض قرار داشته باشد اعمال می

هایی  هاي بنیادي فرآیند درست قانونی نسبت به کودکان و نوجوانان بالغ و نابالغ، از جمله در وضعیت کشور آمریکا، تضمین
طبق این رأي، نوجوان بالغ یا نابـالغ حـق دارد از اتّهـام    . ها در دادرسی ممکن است سلب شود شوند که آزادي آن اعمال می

 ,Garner. (منـد اسـت   گاه شود و از حق رویارویی با گواهان پرونده یا فراخواندن گواه یـا گواهـان خـود نیـز بهـره     خود آ
2009, p. 575 (هـاي فرآینـد درسـت قـانونی در آمریکـا، ایـن مفهـوم در         موجـب مقـرّره   شود که به بنابراین، مالحظه می

  .هاي متّهم تعریف شده است محدوده حق
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ــطالح   مفهــوم ــا اص ـــ   garantismoســازي ب ــی ـ ــوق روم ــی  در حق ــد م ــز پیون ــی نی ــورد ژرمن . خ
)EncyclopediaTreccani.it (ها فرآینـد درسـت قـانونی فقـط بـراي رعایـت        در همه این سامانه

البتّـه چـه از نظـر    . آن تصـریح نشـده اسـت   دیـده در   هاي بزه هاي متّهم تعریف شده و به حق حق
ــوق بشــري      ــک گفتمــان حق ــانونی در ی ــد درســت ق ــاریخی و چــه از جهــت مفهــومی، فرآین ت

دیـده ــــ را شـامل     هاي هر انسانی ـــ خواه مـتّهم خـواه بـزه    سازي شده و در واقع باید حق مفهوم
در یک دادرسی قضایی هاي متّهم   سوي تضمین حق شود، ولی در عمل و در سیر تحول خود، به

هـاي قـانونی ایجادشـده بـراي رفتـار       سخن دیگر، بـا وجـود آن کـه تضـمین     به. جهت یافته است
، ولـی  )62. ، ص1387فضـائلی،  (دادگرانه با شهروندان معیار اصلی فرآیند درست قانونی اسـت  

ي شناخته مندي از دادگر این فقط متّهم بوده که در صورت رعایت تشریفات قانونی شایسته بهره
هـاي دادگـري جنـایی یـا      امروزه، فرآیند درست قـانونی بـه منزلـه یکـی از مـدل      1.شده است می

اي از دادگري جنایی، بر این اصل مبتنی ست که فرد تا هنگـامی کـه تقصـیرش بـه اثبـات       فلسفه
سـان، ایـن مفهـوم در گفتمـان      و بـدین ) Rush, 2003, p. 126(شـود   گنـاه فـرض مـی    برسد، بی
  .شود هاي متّهم تعریف می چنان بر پایه حق جنایی معاصر همدادگري 

بنیاد ــ یعنی، دادرسـی   سازي مطرح در نظریه حق نقطه پیوند فرآیند درست قانونی با دومین مفهوم
دار  دادگرانه ــ در تعریف آن نهفته است، زیرا حق رسـیدگی دادگرانـه نـزد یـک دادگـاه صـالحیت      

هـاي رسـمی و    هـا و قاعـده   هاي قـانونی بـر پایـه اصـل     ه اعمال دادرسیبرجست عنوان مصداق همواره به
. شـود  هاي افراد در تعریف فرآیند درست قـانونی شـناخته مـی    شده براي اجراء و حمایت از حق تثبیت

)Garner, 2009, p. 575 (سازي دادرسی دادگرانه را باید اساسنامه دادگاه نـورنبرگ   خاستگاه مفهوم
شـده در منشـور    المللـی شـناخته   هاي حقوق بـین  و اصل) 1945آگوست  8ه لندن، نام پیوست موافقت(

ایـن دو سـند بـراي نخسـتین بـار       5و  16هاي  ماده. دانست) 1950(دادگاه نورنبرگ و رأي این دادگاه 
در » مندي از یک دادرسـی دادگرانـه   حق بهره«و » دادرسی دادگرانه متّهمان«هایی را زیر عنوان  مقرّره

Yearbook of the International Law Commissionبینی کردنـد   المللی پیش ینسطح ب (1950/2005)( 
                                                                                                                            

، با تأکید بر نقش غالب دولت مـدرن در فرآینـد دادگـري    دیدگان عدالت براي بزهان ملل متّحد با عنوان در کتابچه سازم.1
هاي متّهم چنین تبیین شده که توجـه بسـیار بـه ایـن تضـمین       جنایی، موضوع تضمین فرآیند درست قانونی براي رعایت حق

اي به وي داده شود که البتّه این  هاي دفاعی ویژه راه با حقگناهی متّهم هم کرده که هرگونه مجالی براي اثبات بی ایجاب می
کـرده و نیـازي بـه     دیـده تلقـی مـی    جا که دولت در این مدلْ خود را نماینده منـافع بـزه   ولی از آن. موضوع موجه بوده است

هـاي جنـایی    ي او در دادرسیها دیده توجه نکرده و به حق دیده، به اندازه متّهم به بزه ها نمی درگیري مستقیم او در رسیدگی
  )5ـ6. ، صص1384شایان، . (داده است بها نمی
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 6مـاده   1.هاي متّهمـان را کامـل کردنـد    گیري تعریف دادرسی دادگرانه بر پایه حق سان، جهت و بدین
نـدي  م اگرچه همه اشخاص را بـراي بهـره  ) 1950(هاي بنیادي  کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادي

دار  طرف قانونی حـق  از یک دادرسی دادگرانه، علنی و در مهلت معقول نزد یک دادگاه مستقل و بی
سـوي   گیـري ایـن دادرسـی دادگرانـه بـه      گـر جهـت   ، در سایر بنـدهاي خـود نمایـان   )1بند (شناسد  می
  2.هاي متّهم است حق

هـاي تعریـف    رکـن هـاي مـتّهم از    دیده در کنـار حـق   هاي بزه اکنون در چنین فضایی که حق
المللی  دادرسی دادگرانه در یک فرآیند درست قانونی ـــ چه از نظرگاه ملّی و چه از دیدگاه بین

منـد   هـایی بهـره   دیده باید در یک دادرسـی دادگرانـه از حـق    ـــ نبوده است، باید دید که چرا بزه
ویـژه در   دیده و متّهم بـه  هاي بزه کلید پاسخ به چرایی این مسأله در مالزمه گریزناپذیر حق. باشد

بـه یـک   » تعریـف هسـتاري  «توانـد مـا را از    ایـن مالزمـه مـی   . یک دادرسی دادگرانه نهفته اسـت 
  .دادرسی دادگرانه برساند» تعریف تجویزِي«

  
دیده و متّهم در بستر دادرسی دادگرانه هاي بزه مالزمه گریزناپذیر حق) ب

باید در کنار متّهم در یک دادرسی دادگرانـه   دیده چرا بزه«ترین پاسخ این پرسش که  بدیهی
نبایـد   وتـوان،   ، این است که هیچ رسیدگی یا دادرسی جنایی را نمی»مند باشد؟ هایی بهره از حق

) دیـده  دادسـتان یـا مـدعی عمـومی، مـتّهم، و بـزه      : یعنی، نماینده جامعه(هاي آن  وجود طرف بی
ریه جنایی کالسیک هـم چنـان   دهد که نظ ن میولی واقعیت تاریخی نشا. تصور کرد یا پذیرفت

. دیده در دادرسی دادگرانه نیجامیـده اسـت   تر گفته شد، در عمل به شناسایی جایگاه بزهکه پیش
                                                                                                                            

شماري انجامید، ولی تحوالت  دیدگی گسترده افراد بی دو جنگ جهانی در نیمه نخست سده بیستم به بزه اگرچه تراژدي.1
نخست، : قانونی رسیدندـ  فهوم حقوقیدیدگان بینجامند، به ایجاد و تکوین دو م که به حمایت ویژه از بزه این دوره پیش از آن

هـاي حقـوق داخلـی در حقـوق جنـایی       که فراتر از حقوق جنایی کالسیک در پهنه سـامانه  مسؤولیت جنایی فرديموضوع 
هاي متّهم، کـه افـزون بـر آیـین دادرسـی جنـایی        با محوریت حق دادرسی دادگرانهالمللی نیز پذیرفته شد، و دوم، مسأله  بین

کـه   سـان، بـا وجـود آن    بـدین . رسـمیت شـناخته شـد    المللی نیز به هاي بین هاي حقوق داخلی در دادرسی مانهکالسیک در سا
هـاي قـانونی    ، سـوژه حـق  بسـیونی بـاور   المللی ـــ یا بـه  پیدایش و تحول این دو مفهوم سبب شد که فرد به سوژه حقوق بین

هاي دادرسی دادگرانه  هاي متّهم بود که از رکن ه غالب به حقـــ تبدیل شود، ولی توج) 31. ، ص1393بسیونی، (المللی  بین
  .شناخته شد

صـراحت شـامل حـق هـر مـتّهم بـه        به 3منزله متّهم؛ بند  گناهی افراد به درباره فرض بی 6ماده  2بند : براي نمونه، بنگرید به.2
امکانـات کـافی بـراي تـدارك دفـاع؛ حـق        منـدي از فرصـت و   ترین زمان؛ بهـره  آگاهی از نوع و علّت اتّهام خود در کوتاه

  .مندي از یک مترجم رایگان رسی به وکیل؛ احضار گواهان؛ و بهره دست
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: توان تحلیـل کـرد   هاي جنایی بر پایه نظریه کالسیک را از دو جنبه می رابطه سه طرف رسیدگی
شـدنی   هـا تبیـین   بر پایه اصـل برابـري سـالح   با متّهم، که ) مدعی عمومی(نخست، رابطه دادستان 

دیـده، کـه بـر پایـه منطـق دعواهـاي دوگانـه         و بزه) مدعی عمومی(است، و دوم، رابطه دادستان 
رسـد کـه مالزمـه گریزناپـذیر      نظـر مـی   با وجـود ایـن، بـه   . پذیر است عمومی و خصوصی تحلیل

چوب رابطه سـومی بـر پایـه نظریـه     دیده و متّهم در بستر دادرسی دادگرانه را در چار هاي بزه حق
اي دوسـویه بـر پایـه اصـل      گیري کرد کـه عبـارت اسـت از رابطـه     توان تحلیل و نتیجه معاصر می

  .دیده و متّهم هاي بزه ترازي حق هم
  

ها با متّهم در پرتو اصل برابري سالح) مدعی عمومی(رابطه دادستان 
، و )Negri, 2005, p. 513(انونی ها، رکن جداناپـذیر فرآینـد درسـت قـ     اصل برابري سالح

. شـمرده شـده اسـت   ) Tuinstra, 2009, p. 147(بخشی از مفهـوم گسـترده دادرسـی دادگرانـه     
هاي دعوا بایـد بتوانـد ادعـاي     اگرچه تعریف این اصل این معنا را دربردارد که هر یک از طرف

سـی در وضـعیت   شـکل اسا  خود را در شرایطی مطرح کند کـه او را نسـبت بـه طـرف مقابـل بـه      
دیده در پرتو این اصل  توان گفت جایگاه بزه ، می)79. ، ص1385ساقیان، (تري نگذارد  نامناسب

بـراي نمونـه، در سـامانه    . و مـتّهم قـرار داشـته اسـت    ) مـدعی عمـومی  (زیر شعاع رابطه دادسـتان  
و مـتّهم   دیـده  هاي دعـوا را شـامل دادسـرا، بـزه     اروپایی حقوق بشر، اگرچه دیوان اروپایی طرف

، 1998کنوانسیون اروپـایی حقـوق بشـر در سـال      11شدن پروتکل  دانسته بود، تا پیش از اجرایی
شد، جایگاه بسیار محدودي نزد دیـوان داشـت و    علّت که طرف دعوا انگاشته نمی دیده بدین بزه

ز با توجه به در سطح ملّی نی) 90. ، ص1385ساقیان، (1.مند نبود ها بهره از امتیازهاي برابري سالح
                                                                                                                            

)) 1(6مـاده  (ها نقطه آغازین مطلوب براي بررسی دادرسی دادگرانه طبق کنوانسیون اروپـایی حقـوق بشـر     برابري سالح.1
نامیده شده، رکن جداناپـذیر  » ها اصل برابري سالح«بشر به منزله این مفهوم که از جمله از سوي دیوان اروپایی حقوق . است

کنوانسیون آمده انـد، همگـی   ) 3(6هایی که از جمله در ماده  شود و بر پایه آن، موضوع دادرسی دادگرانه در نظر گرفته می
,Summers, 2007. (انـد  میـان مـتّهم و دادسـتان مربـوط    ) مبتنی بر آیین دادرسی(به برابري شکلی  p. 103 (   رجـوع بـه

به کار گرفته شـد نیـز   » ها برابري سالح«ها براي نخستین بار عنوان  اند و در آن هاي جنایی که در دیوان رسیدگی شده پرونده
) Summers, 2007, p. 106. (یافتـه اسـت   طور عمده به رابطه میان دادستان و متّهم جهـت  دهد که این اصل به نشان می

تـوان همـین    ها که در چند پرونده دیوان مورد استناد واقع شده مـی  دگی ترافعی با اصل برابري سالحچنین، از تعامل رسی هم
تـر دادرسـی    هـاي مفهـوم گسـترده    ها یکی از شاخص ها اصل برابري سالح رابطه را برداشت کرد، زیرا به موجب این پرونده

هاي جنایی بایـد ترافعـی    ادگرانه دربردارد که رسیدگیعنوان یک جنبه اساسی دادرسی د دادگرانه است که این مفهوم را به
-Summers, 2007, pp. 110. (ها میـان دادسـتان و مـتّهم اسـت     بوده و این ترافعی بودن در وافع مستلزم برابري سالح
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هـاي اصـلی در برابـري     دیـده یکـی از ضـلع    تـوان گفـت کـه بـزه     نمی 1گفته،  دالیل تاریخی پیش
بنابراین، این واقعیت که دادسرا از منافع کـل جامعـه   ) 6. ، ص1384شایان، . (ها بوده است سالح

له کـه دولـت در   دیده هر یک به دنبال منافع خود انـد، و نیـز ایـن مسـأ     کند و متّهم و بزه دفاع می
دیـده در فرآینـد دادگـري     دیـده اسـت و نیـازي بـه درگیـري مسـتقیم بـزه        واقع نماینده منافع بـزه 

تر بر پایه رابطه دادستان و متّهم ـــ از جملـه   ها بیش اند که اصل برابري سالح بیند، سبب شده نمی
دیـده و مـتّهم در    اي بزهه در نتیجه، مالزمه حق. در یک دادرسی دادگرانه ـــ کاربرد داشته باشد

  .دست آورد ها به توان از اصل برابري سالح دادرسی دادگرانه را نمی
  

دیده بر پایه منطق دعواهاي عمومی و خصوصی و بزه) مدعی عمومی(رابطه دادستان 
منطق دعواهاي عمومی و خصوصی را باید در تاریخ تحـوالت حقـوق و بـر پایـه معیارهـاي      

از نظرگاه تاریخی، گذار دادگستري خصوصی به . جو و تبیین کرد و ستآیین دادرسی جنایی ج
کـه  ) 96. ، ص1385، 1.آشوري، ج(دادگستري عمومی، به تفکیک دو دسته از دعواها انجامید 

دعـواي  (دیـده   هـاي بـزه   و دیگري در جهت حـق ) دعواي عمومی(یکی در راستاي منافع جامعه 
عنـوان اصـل زیربنـایی     نیـز جنبـه عمـومی جـرم، بـه     از دیدگاه نظـري  . شود توجیه می) خصوصی

سـان، موضـوع    هاي دادرسی جنایی، همواره بر جنبه خصوصی جـرم سـایه انداختـه و بـدین      آیین
مـدعی  (بـر ایـن اسـاس، رابطـه نماینـده جامعـه       . دیده را زیر شعاع خود گرفته اسـت  هاي بزه حق

در  یهـاي جنـایی ــــ حّتـ     دگیهـاي رسـی   دیـده یکـی دیگـر از شـاخص     با بـزه ) دادستان/عمومی
در پرتو این رابطه، دولت نه تنهـا خـود را نماینـده     2.شود هاي حقوقی معاصر ــ شناخته می سامانه

ــ  کــار، بــا تعیــین  گــرد بــزه دیـده دانســته و افــزون بــر انحصــار پـی   نماینــده بــزه یجامعـه بلکــه حتّ
                                                                                                                            

ندرج در ها در منبع م توان به موردهاي زیر اشاره کرد که مشخصات و موضوع آن ها براي نمونه می از میان این پرونده) 111
  :این پانوشت آمده اند

Patak & Dunshirn v. Austria; Opfer & Hopfinger v. Austria; Belziuk v. Poland (1998); 
Rowe & Davis v. United Kingdom (2000).

  .ها و دو نظریه مطرح در آن 2ـ  و الف 1ـ بندهاي الف: بنگرید به .1
ژرمنی، اگرچه امکان طرح دعواي خصوصی و مطالبه ضـرر و زیـان ناشـی از    ـ  براي نمونه، در برخی از کشورهاي رومی.2

جرم در دادگاه جنایی وجود دارد، وظیفه اصلی دادگاه، رسیدگی به جنبه عمومی جـرم در راسـتاي کیفردهـی متناسـب بـه      
. صـل پذیرفتـه نیسـت   نیز طـرح دعـواي خصوصـی در دادگـاه جنـایی بنـا بـر ا       ) از جمله انگلستان(ال  در کامن. کار است بزه

دعواي عمومی «به  4/12/1393در ایران، فصل دوم بخش یکم قانون آیین دادرسی جنایی ) 13. ، ص1385، 1. آشوري، ج(
محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جـرم کـه داراي جنبـه    «موجب آن،  پرداخته است که به» و اختصاصی

  )1393قانون  8صدر ماده . (»اشدتواند دو حیثیت داشته ب الهی ست، می
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ه او در فرآینـد دادگـري   دیده، در عمل جایگاه محـدودي بـ   هایی براي احقاق حق بزه چارچوب
کـار از جنبـه    گـرد بـزه   روشن است که در این فضا با توجه به موضـوع پـی  . داده است جنایی می

هـایی بـراي تضـمین     بینی مقـرّره  تر به سوي پیش نیز بیش 1هاي آیین دادرسی عمومی جرم، قانون
هاي نـاظر بـر    قرّرههاي متّهم در بستر یک دادرسی دادگرانه سوق پیدا کردند و پراکندگی م حق
هاي جنایی  دیده در دادرسی ها، به رنگ باختن جایگاه بزه الي این قانون دیده در البه هاي بزه حق

  .انجامید
و ) هـا  بر پایه اصل برابـري سـالح  (سان، تعریف دادرسی دادگرانه، چه در پرتو رابطه نخست  بدین

بـا  » تعریـف هسـتاري  «، یـک  )خصوصـی بر پایـه منطـق دعواهـاي عمـومی و     (چه در پرتو رابطه اخیر 
  :توان به شرح زیر نشان داد هاي متّهم است که ساختار شمائی آن را می محوریت حق

  
  »هستاري تعریف «ساختار شمائی دادرسی دادگرانه بر پایه : 1نمودار 

              

  متّهمانسانیکرامترعایت            
  دادگرانهدادرسیهاي زیربنایی رکن

  )برائت(اهی گن بیفرض            
  

  طرف و علنی مستقل، بیمرجع یا دادگاه                                  
  دادگرانههاي روبنایی دادرسی رکن

  هاي متّهم حق): مدار آیین دادرسی(هاي شکلی  تضمین          
  

بر پایه این تعریف، با وجود اطالق و عموم مفهوم کرامت انسانی در گفتمان حقـوق بشـري،   
هاي زیربنایی دادرسی دادگرانه فقط به فرد متّهم معطـوف اسـت    مثابه یکی از رکن به رعایت آن

  .کند هاي روبنایی دادرسی دادگرانه را توجیه می گناهی او و نیز رکن و بر همین مبنا، فرض بی
  

ترازي دیده و متّهم در پرتو اصل هم رابطه بزه
هـاي   هاي دعواي جنـایی، مالزمـه حـق    طرفترین تحول در رابطه  مثابه تازه ترازي به اصل هم

ترازي به منزلـه یـک    توصیف مفهوم هم. کند دیده و متّهم در دادرسی دادگرانه را ایجاب می بزه
                                                                                                                            

  ).13. ، ص1385؛ آشوري، 149. ، ص1392پرادل، : (براي نمونه، بنگرید به .1
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ویـژه در پهنـه هنجارهـاي حقـوق بشـر و       المللـی، بـه   توان از فرآیند هنجارگذاري بین اصل را می
تـرازي را   وانگهـی، هـم  ) 250. ، ص1390رایجیـان اصـلی،   . (حقوق بشردوستانه، برداشـت کـرد  

شناسـی   دیـده  دیـدگان در چـارچوب نظریـه بـزه     هـاي بـزه   هاي بنیـادي حـق   توان یکی از اصل می
تـرازي یـک هنجـار راهبـردي کلّـی       بر این اساس، هم) Rayejian Asli, 2013, p. 66. (دانست

گرانـه را بـا   دیـده و مـتّهم در دادرسـی داد    هاي بـزه  حقوق بشري است که شناسایی و احقاق حق
ترازي عبارت اند از کرامت انسانی ــ که در منشـور   هاي اصل هم بنیان. دهد دیگر سازش می یک
و خـود یکـی از    Scott, 2006, pp. 335-371(1(المللـی حقـوق بشـر تعریـف شـده اسـت        بـین 

ـــ   2ناپـذیري  نام خدشه رود، و هنجار دیگري به شمار می هاي زیربنایی دادرسی دادگرانه به رکن
زدن بـه   بینی هیچ حق یا تعهدي نباید در راستاي محدود کردن یـا خدشـه   موجب آن، پیش که به

هنجـار  . انـد، تلقّـی شـود    المللـی شناسـایی شـده    ها یا تعهدهایی که در حقوق داخلـی یـا بـین    حق
مجمـع عمـومی   ) 2005(147/60تـرین شـکل خـود در قطعنامـه      المللی اخیـر، کـه بـه روشـن     بین

ها یا تعهدهاي  ناپذیري حق نخست، خدشه: مستلزم سه امر است 3لل متّحد تعریف شده،سازمان م
دیـدگان،   هاي بنیـادي بـزه   ناپذیري حق المللی؛ دوم، خدشه شناسایی شده در حقوق داخلی یا بین

یکـی از   4.المللـی  هاي ویژه حقـوق بـین   ناپذیري قاعده ویژه حق جبران و ترمیم؛ و سوم، خدشه به
                                                                                                                            

) 1966(المللـی حقـوق مـدنی و سیاسـی     میثـاق بـین  و ) 1948(اعالمیه جهانی حقوق بشرهنجار ناظر به کرامت انسانی در .1
هاي برابر و مسلّم همه اعضاء خانواده بشري بنیان  رامت ذاتی و حقسو، شناسایی ک بر این اساس، از یک. شناسایی شده است

مثابـه   هاي مـدنی و سیاسـی ــــ بـه     و از سوي دیگر، حق) دیباچه اعالمیه(شود  آزادي، دادگري و صلح در جهان شناخته می
,Scott) ( دیباچـه میثـاق  . (نخستین نسل حقوق بشر ـــ ناشـی از کرامـت ذاتـی انسـان شـمرده شـده اسـت        2006, Ibid (

روشنی بنیان دادگري شناخته شده و از این رو، باید آن را یکی از  المللی به سان، هنجار کرامت انسانی در این منشور بین بدین
  .شمار آورد دیده ـــ به هاي زیربنایی دادرسی دادگرانه ـــ هم براي متّهم و هم براي بزه رکن

2. non-derogation
توان برداشت کرد  المللی دیگري نیز می ناپذیري را از سندهاي بین ، منطق اصل بودن هنجار خدشه2005افزون بر قطعنامه .3

دیـدگان و   هاي بنیـادي دادگـري بـراي بـزه     مجمع عمومی درباره اعالمیه اصل 1985ـ 34/40قطعنامه  2بند : که عبارت اند از
شـوراي امنیـت دربـاره اساسـنامه      1993ـ 827پیوسـت آن؛ قطعنامـه   ب اعالمیه  ـ 6استفاده از قدرت و پاراگراف  قربانیان سوء

و  24ـ 2هـاي   ، مـاده )1998ـ رم (المللی  از اساسنامه دیوان جنایی بین 68ـ 5و  68ـ 3، 68ـ 1هاي  دادگاه یوگسالوي پیشین؛ ماده
ـ ب پروتکل یکـم و   2ـ 6و ماده ) 2000ـ  پالرمو (ی یافته فرامّل سازمان کنواسیون سازمان ملل متّحد درباره مبارزه با جرم 24ـ 3

، و )2002(المللـی   هـاي آیـین دادرسـی و دالیـل دیـوان جنـایی بـین        قاعده 97ـ 3، قاعده )2000(پروتکل دوم آن  19ـ 1ماده 
: تر، بنگرید بـه  آگاهی بیشبراي ) 2003مریدا، . (کنوانسیون سازمان ملل متّحد براي مبارزه با فساد 32ـ  بـ  5، 32ـ 2هاي  ماده

  ).و پس از آن 251. ، صص1390رایجیان اصلی، (
هـا و رهنمودهـاي بنیـادي دربـاره حـق       اصـل «با عنوان  2005از قطعنامه ) ناپذیري خدشه(زیر اصل دوازدهم  26متن ماده .4

هـا یـا    ی تفسـیر شـود کـه حـق    شـکل  هیچ چیز در این اصول و رهنمودهاي بنیادي نباید بـه «: بدین شرح است» جبران و ترمیم
توان دریافت که اصول  ویژه، چنین می به. المللی را محدود کند یا به آن خدشه بزند تعهدهاي برخاسته از حقوق داخلی و بین
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، زیـر عنـوان   2005قطعنامـه   27المللـی، کـه در مـاده     شده ملّی و بین هاي شناسایی حق هاي جلوه
مندي از یک دادرسی دادگرانه  تعریف شده است، حق متّهم به بهره) هاي دیگران حق(13اصل 

  1.رسد ترازي می است که با حق جبران و ترمیم، به شرح مندرج در این قطعنامه، به هم
دیـده و مـتّهم را در چـارچوب     هـاي بـزه   ترازي حق توان هم نایی نیز میاز نظرگاه دادگري ج

هایی کـه از   به سخن دیگر، با وجود تفاوت 2.سامانه دوگانه دادرسی جنایی و ترمیمی تبیین کرد
زادگـان،   مـؤذن (هاي جنـایی و ترمیمـی وجـود دارنـد      نظر تعریف، موضوع و هدف در دادرسی

) گـري  مانند سازش و میـانجی (هاي ترمیمی   هاي از شیوه ق پارهتوان با تلفی ، می)658. ، ص1388
  .دیده و متّهم را تقویت کرد هاي بزه ترازي حق در بستر دادرسی جنایی، هم
دیـده و   تـوان رابطـه دوسـویه بـزه     ترازي و هنجارهاي دوگانه آن می بنابراین، بر پایه اصل هم

المللـی در   هایی که در سطح ملّـی و بـین   و ضابطهها  ه سو، مقرّر از یک: متّهم را چنین تحلیل کرد
انـد،   بینـی شـده   هاي متّهم در فرآیند درست قانونی و دادرسی دادگرانـه پـیش   زمینه شناسایی حق

و ) کرامـت انسـانی  (3مندي از رفتار دادگرانـه  دیدگان ـــ شامل حق بهره هاي بنیادي بزه نباید حق
از سـوي دیگـر،   . کـرده یـا بـدان خدشـه بزننـد     را محـدود  ) جبـران (رسی به دادگـري   حق دست

منـدي از رفتـار دادگرانـه و     حـق بهـره  (دیدگان  هاي بنیادي بزه هاي ناظر بر حق ها و ضابطه مقرّره
هاي دفاعی آنان ـــ در یـک فرآینـد    ویژه حق هاي متّهمان ـــ به نباید حق) رسی به دادگري دست

  .کرده یا بدان خدشه بزننددرست قانونی و یک دادرسی دادگرانه را محدود 
از » تعریف تجـویزي «ترازي به یک  یافته در اصل هم باید بازتابـ  سان، ویژگی هنجاري بدین

  :توان به شرح زیر نشان داد انجامد که ساختار شمائی آن را می دادرسی دادگرانه می
  

                                                                                                                            
المللی حقـوق بشـر و حقـوق     هاي حقوق بین دیدگان همه نقض و رهنمودهاي بنیادي کنونی، به حق جبران و ترمیم براي بزه

هـاي ویـژه    توان دریافت که این اصول و رهنمودهـا ي بنیـادي بـه قاعـده     چنین، می هم. زند المللی خدشه نمی ینبشردوستانه ب
  )78. ، ص1391رایجیان اصلی، . (»زنند المللی خدشه نمی حقوق بین

یا ملّـی دیگـران   المللی  شده بین هاي حمایت شکلی تفسیر شود که به حق هیچ چیز در این سند نباید به«: 27به موجب ماده  .1
، 1391رایجیـان اصـلی،   . (»فرآیند درست قانونی ــــ خدشه بزند کاربردپذیرهاي  مندي از مالك ویژه حق متّهم به بهره ـــ به

  )78. ص
کـاري   بـه بـزه   هـاي جنـایی و ترمیمـی، ایـن سـامانه دوگانـه را هـم در رسـیدگی         دانان با مقایسه دادرسی بعضی از حقوق .2

، 1388زادگـان، حسـنعلی،    مـؤذن . (اند ساالن رو به گسترش دانسته هاي بزرگ نان و هم در رسیدگی به جرمنوجوا و کودکان
  )و بعد 657. ص

3. fair treatment
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»تعریف تجویزي«ساختار شمائی دادرسی دادگرانه بر پایه : 2نمودار 
  

  دیده و متّهم انسانی بزهکرامترعایت                           
  هاي زیربنایی رکن

)برائت(گناهی  فرض بی              
  

  طرف و علنی دار مستقل، بی وجود یک مرجع یا دادگاه صالحیت                     
  هاي روبنایی رکن

  دیده بزه م وهاي متّه حق): مدار  آیین دادرسی(هاي شکلی  تضمین               

دادرسی دادگرانه در » تعریف هستارِي«با » تعریف تجویزي«هاي  ترین تفاوت سان، مهم بدین
رعایـت کرامـت انسـانی، بـر پایـه فلسـفه       : هاي زیربنایی و روبنایی بدین شرح انـد  دو سطح رکن

آیـین  (هـاي شـکلی    شـود و تضـمین   دیـده هـم مـی    حقوق بشري آن، افزون بر مـتّهم، شـامل بـزه   
  .گیرد دیده را نیز دربرمی هاي بزه هاي متّهم محدود نیست و حق نیز فقط به حق) مدار ادرسید

ترازي بـه   ترازي را باید با پاسخ به آن پایان برد این است که مفهوم هم اي که بحث اصل هم مسأله
» تـرازي  هـم «به همین دلیل، در سومین رابطه مورد بحث در این مقاله، واژه . معناي مطلق برابري نیست

گیـرد، زیـرا ایـن برابـري ـــ       در نخستین رابطـه مطـرح در نظریـه کالسـیک را مـی     » برابري«جاي واژه 
سـو، در   از یـک . پـذیر نیسـت   معناي دقیق و واقعـی امکـان   چنان که در نخستین رابطه تبیین شد ــ به هم

هـاي جنـایی    رسـی دیده همواره جایگاه و نقـش محـدودي در داد   ها بزه چارچوب اصل برابري سالح
از . یافتـه اسـت   طور عمده به دادسـتان و مـتّهم جهـت    ها به داشته و بر همین اساس، اصل برابري سالح

تـرازي   دیده و متّهم در عمـل بـه هـم    هاي بزه ترازي نیز ماهیت حق سوي دیگر، در چارچوب اصل هم
ماننـد حـق   (دیـده و مـتّهم    زههاي مشـترك بـ   ها، زیرا اگرچه در حق انجامد نه برابري آن ها می این حق

) رسی هر دو به وکیـل مـدافع   هاي خود در فرآیند دادگري جنایی، یا حق دست آگاهی هر دو از حق
هـا و   ه ارائـه دیـدگاه  دیـده بـ   مانند حق بـزه (هاي ویژه  ترازي در واقع همان برابري ست، در حق این هم
ی و   هم) ش درباره آثار جرم بر خود، یا حق متّهم به تفهیم اتّهامهای نگرانی ترازي ناگزیر به برابري کمـ

در نتیجه، هدف دادگري جنایی بر پایـه   1.انجامد هاي هر دو در یک دادرسی دادگرانه نمی کیفی حق
                                                                                                                            

بینی  دیده و جامعه پیش هاي متّهم، بزه ، مفاد این قانون براي رعایت حق)4/12/1393(در قانون آیین دادرسی جنایی ایران  .1
چنین،  هم) 1بخش پایانی ماده . (هاي قانونی خود تصریح شده است هاي دعوا از حق مندي برابر همه طرف رهسان به به و بدین
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گر فرآینـد  هاي این دو بـازی  تراز حق این اصل عبارت است از شناسایی و فراهم کردن زمینه احقاق هم
  .جنایی

  گیري نتیجه
گـواهی تـاریخ    گیـرد کـه بـه    در پاسخ به دو پرسش مسأله اصلی، این مقاله نخست نتیجه مـی 

انـد   شـده  هاي متّهم، دادگرانه شناخته می هاي جنایی همواره بر پایه حق  تحوالت حقوق، دادرسی
اي که از پاسـخ بـه    مین نتیجهدو. اند هاي یک دادرسی دادگرانه نبوده دیده از رکن هاي بزه و حق

آید این است که دادرسی هنگامی دادگرانه خواهـد بـود کـه افـزون بـر       دست می پرسش دوم به
بـه سـخن دیگـر،    . تراز در آن رعایت شده باشند دیده نیز به شکل هم هاي بزه هاي متّهم، حق حق
تنهـا   چرا کهمند باشد  ههاي مشخّصی بهر دیده به این دلیل باید در یک دادرسی جنایی از حق بزه

. تواننـد دادگرانـه باشـند    معنـاي واقعـی و درسـت مـی     ها بـه  در این صورت است که آن دادرسی
  :توان برشمرد هاي این دلیل را به شرح زیر می ترین شاخص مهم

، که بر پایه مسأله مقدماتی ایـن مقالـه بـراي    »دادگستري«و » دادگري«و » داد«نخست، منطق 
شوند،  نامیده می fair trialو  justice ،fairچه در حقوق و علوم جنایی معاصر  آنتبیین و تحلیل 

هـاي   حـق ) دیده و متّهم بزه(کند که براي هر دو بازیگر فرآیند جنایی  روند، ایجاب می کار می به
هـاي   به سخن دیگـر، نخسـتین شاخصـی کـه ضـرورت شناسـایی حـق       . مشخّصی شناسایی شوند

کنـد، اقتضـاء    ها را توجیـه مـی   درسی دادگرانه و در نتیجه، مالزمه این حقدیده در تعریف دا بزه
  .دادگري و دادگستري ست

خوانـده   criminal justiceچـه در علـوم جنـایی معاصـر      یـا آن » دادگري جنایی«دوم، منطق 
کنـد، زیـرا    دیده در تعریف دادرسـی دادگرانـه را ایجـاب مـی     هاي بزه شود، نیز شناسایی حق می

                                                                                                                            
کنـد کـه بـر پایـه آن، هـر دو طـرف بایـد از         دیده و متّهم بیان می هاي مشترك بزه این قانون هنجاري را در زمینه حق 6ماده 
هاي دفاعی متّهم  رسی به وکیل را یکی از حق ون نیز اگرچه حقِ دستقان 5ماده . هاي شان در فرآیند دادرسی آگاه شوند حق

هر دو طرف دعواي جنایی  346موجب ماده  زند، زیرا به رسی به وکیل خدشه نمی دیده به دست شناخته است، ولی به حق بزه
دیده  هاي بزه ترازي حق فت که همتوان نتیجه گر نمی با وجود این، از این برابري. توانند از حق داشتن وکیل بهرمند باشند می

هـاي   ها ست که در کنار حق هاي ویژه هر یک از طرف شود، زیرا این حق و متّهم ناگزیر با برابري کمی و کیفی حاصل می
استماع «ویژه  اي ست که با شناسایی حق نمونه 1392قانون  359ماده . انجامد ها در دادرسی می ترازي حق مشترك آنان به هم

تـرازي در   در راستاي برقراري هـم » پرسش از متّهم راجع به قبول یا رد اتّهام انتسابی«و » رات شاکی یا مدعی خصوصیاظها
  .بینی شده است یک رسیدگی ترافعی پیش
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است و دادگري بیش از هر چیز با میزان قانون  1»اجراء قانون«جا به معناي  جنایی در این دادگري
انجامـد کـه افـزون     در نتیجه، اجراء قانون در مورد جرم هنگامی به دادگري می. شود سنجیده می

هـاي یـک دادرسـی     دیـده نیـز از رکـن    هـاي بـزه   هاي جامعه و متّهم، رعایـت حـق   بر رعایت حق
  .اشددادگرانه ب

هـاي   ، شناسـایی حـق  »انصـاف «و چه به منزله » عدالت«سرانجام، سوم، دادگري، چه به مثابه 
بـه سـخن دیگـر، دادگـري چـه تـاب       . کنـد  دیده در تعریف دادرسی دادگرانه را ایجـاب مـی   بزه

هـا را دربرگیـرد،     پوشش دادن هر دو مفهوم عدالت و انصاف را داشته باشد، چه هر یـک از آن 
دیده و مـتّهم در یـک دادرسـی     تزار بزه هاي هم مالزمه گریزناپذیر حق: ک چیز استنتیجه آن ی

  .دادگرانه

                                                                                                                            
  )Garner, 2009, p.431: (براي دیدن این معنا، براي نمونه، بنگرید به .1
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  دیده و متّهم هاي بزه ترازي حق همبازاندیشی دادرسی دادگرانه در پرتو اصل

  ابعمن
.؛ آیین دادرسی کیفري، انتشارات سمت، چاپ یازدهم)1385(آشوري، محمد -
؛ حقـوق بشـر و مفـاهیم مسـاوات، انصـاف و عـدالت،       )1383] (زیـر نظـر  [آشوري، محمد -

.لوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اولانتشارات دانشکده حقوق و ع
حســین نجفــی  ؛ دفــاع اجتمــاعی، ترجمــه محمــد آشــوري و علــی )1391(آنســل، مــارك -

.ابرندآبادي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم
علـــوم جنـــایی : ؛ دکتـــر آشـــوري و حقـــوق دفـــاعی مـــتهم، در)1383(امیــدي، جلیـــل  -

، مرکز تحقیـق و توسـعه علـوم انسـانی     )مد آشوريمقاالت در تجلیل از استاد دکتر مح مجموعه(
.، چاپ اول»سمت«

، انتشـارات سـخن، چـاپ    4و  1؛ فرهنگ بـزرگ سـخن، جلـدهاي    )1386(انوري، حسن -
.چهارم
هـاي   المللـی حـق   شناسی، جلد دوم، شناسایی، بـین  دیده ؛ بزه)1393(بسیونی، محمدشریف -

شـهر  (ات مؤسسه مطالعات و پژوهشـهاي حقـوقی   دیده، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی، انتشار بزه
.، چاپ اول)دانش
حسـین نجفـی ابرنـدآبادي،     هـاي کیفـري، ترجمـه علـی     ؛ تاریخ اندیشـه )1392(پرادل، ژان -

.انتشارات سمت، چاپ هفتم
شناسـی و   دیـده  شناسی، جلد یکـم، تحـوالت بـزه    دیده ؛ بزه)1390(رایجیان اصلی، مهرداد -

.، چاپ اول)شهر دانش(ت مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقی علوم جنایی، انتشارا
شناسـی، جلـد یکـم، اجـراء      دیـده  ؛ کتابچـه بـزه  )1391] (متـرجم [رایجیان اصـلی، مهـرداد   -

.دیدگان، انتشارات آرمان حقوق، چاپ اول هاي بزه حق
نجفـی  : ؛ دادرسی عادالنه و مقررات دادرسـی کیفـري ایـران، در   )1388(رحمدل، منصور -

هـا، بنیـاد حقـوقی میـزان،      مقاله مجموعه: هاي علوم جنایی ، تازه)زیر نظر(حسین  ابرندآبادي، علی
.چاپ اول

هـا در فرآینـد کیفـري، مجلـه حقـوقی       ؛ اصـل برابـري سـالح   )1385(مهدي  ساقیان، محمد-
.، پاییز و زمستان56ـ 57هاي  دادگستري، سال هفتادم، دوره جدید، شماره

دیدگان، معاونت حقـوقی و توسـعه قضـایی     ؛ عدالت براي بزه)1384] (رجممت[شایان، علی-
.سلسبیل، چاپ اول: قوه قضائیه، مرکز مطالعات توسعه قضایی، ناشر

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



148
1393تابستان، هفتموم، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال د

المللـی، انتشـارات    محاکمـات کیفـري بـین   : ؛ دادرسـی عادالنـه  )1387(فضائلی، مصـطفی  -
.، چاپ اول)شهر دانش(مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقی 

هایی درباره هـدف آیـین دادرسـی کیفـري، مجلـه حقـوقی        ؛ مالحظه)1385(، رمون گسن-
.دادگستري، سال هفتادم، دوره جدید، پاییز و زمستان

، انتشـارات امیرکبیـر، چـاپ    2و 1؛ فرهنگ فارسـی معـین، جلـدهاي    )1381(معین، محمد -
.نوزدهم

و ترمیمـی در حقـوق    ؛ مقایسـه اجمـالی دادرسـی کیفـري    )1388(زادگان، حسـنعلی   مؤذن-
، بنیـاد  )نجفـی ابرنـدآبادي   حسـین  زیر نظر علی(ها  مقاله هاي علوم جنایی، مجموعه تازه: ایران، در

  .حقوقی میزان، چاپ نخست
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