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 مقدمه

 صفت را عدالت االیام قدیم از. دارند بشري تاریخ تمدن در ریشه عدالت مفاهيم دادرسی و

نظامهاي حقوقی  کليه در دادرسی در منصفانه رفتار چگونگی و کردندمی قلمداد دادرسی ذاتی

بویژه نظام حقوقی اسالم مورد توجه بوده است. با این حال تغيير و تحول همه جابنه جوامع بشري و 

ير هاي اخروابط حاکم بر آنها در اثر عطف توجه شایان به موازین حقوق بشر در دادرسی در سده

المللی حقوق بشر، مورد توجه و در اسناد و موازین بين« حق دادرسی منصفانه»موجب شده که 

 تأکيد بيشتر قرار گيرد و اصول و تضمينات آن در انواع دادرسی مطرح شود.

تاثير تواند بیاي نمیبرند و هيچ حادثه و واقعهامروزه که از دنيا به عنوان دهکده جهانی نام می

 امور اداره به نحوي به که تدابيري اتخاذ در کشورها عمومی سایر ملتها باشد، هماهنگیدر افکار 

 تاثير دولتها قلمرو تحت افراد بشري بنيادین حقوق به غيرمستقيم یا مستقيم و شودمی مربوط کشور

نماید. یکی از این حقوق بنيادین حق بر دادرسی منصفانه با ضروري می پيش از بيش گذارند،می

 تمامی ارکان و لوزام آن است. 

 قضائيه قوه خاصه مملکتی امور اداره در دولتها سایر مداخله عدم دولتها، حاکميت اصل چند هر

که انسانند،  طبيعی و امروزه حقوق بشر که انسانها از آن حيث حقوق مقوله اما نمایدمی ایجاب را

از آن برخوردارند، رعایت حقوق برابر در تمام جهان و احقاق آن را در هر کشوري به قدري 

هاي این حقوق به دور هم آوري و توافق بر سر حداقلنماید که دولتها را بر سر جمعبدیهی می

از دستاوردهاي آن  توانها، اصول، رهنمودها و امثال آنها را میها، کنوانسيونگردآورده و اعالميه

 دانست.

یابيم که حتی در المللی در میهاي متعدد بينها و اعالميهبا نگاهی به کنوانسيونها، ميثاقها، بيانيه

هایی در نظر گرفته شده اموري که پيش از این در صالحيت صرف حاکميت دولتها بود، حداقل

الملل پس با شرایطی که بر جهان بينحد و حصر بسته است. است که دست دولتها را در اقتدار بی

المللی حقوق هاي بينیابيم که پشت کردن به استانداردها و حداقلکنونی حاکم است، در می

المللی اعتنایی نسبت به آن جز انزواي بينبشري در نظر گرفته شده براي رفتار با شهروندان و بی

 ثمري نخواهد داشت.
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المللی حقوق مدنی و سياسی و ميثاق ها، دو ميثاق بينسازي در ميان کنوانسيونها و استاندارد

المللی حقوق اقتصادي،اجتماعی و فرهنگی از نقش محوري و اهميت به سزایی برخوردارند.با بين

المللی حقوق مدنی و سياسی دولتهایی که  به این ميثاق تحقق حقوق مندرج در ميثاق بين

وق شناخته شده در آن را درباره کليه افراد مقيم در قلمرو پيوندند، موظف و ملزم هستند که حقمی

و تابع حاکميتشان بدون هيچ گونه تمایزي از قبيل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسی 

ها، محترم شمرده و یا عقيده دیگر،اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسبت یا سایر وضعيت

 تضمين نمایند.

للی مختلف تاکيد شده دولتهاي عضو مکلفند این استانداردها را در نظام المدر اسناد بين

شود، تعهد المللی جذب و وارد نظام ملی کنند. در همين زمينه دو تعهد به دولت تحميل میبين

 تضمین به تعهد و( obligation to respect) رعایت به تعهدکلی خود دولت، 

(obligation to insureهم خود نقص نک ) ند و هم از نقص آن جلوگيري کند. دولتهاي

عضو مکلفند وسيله مطمئن براي احقاق حق اشخاص که حقوق آنها نقض شده است را فراهم 

 آورند.

المللی است. در اغلب معاهده و حق بر دادرسی منصفانه از حقوق شناخته شده در سطح بين

شده است. مصادیق یک دادرسی  هاي آن اشارهکنوانسيونهاي حقوق بشري به این حق و تضمين

باشند بلکه این نياز به طریق هاي مرسوم کشورها مورد نياز میمنصفانه نه تنها در چارچوب دادرسی

تر، در ارتباط با دادگاههاي نظامی همچون دادگاههاي گوانتانامو و به اولی و در جایگاهی وسيع

مرتبط با تشکيالت قضایی حاکمه در طریق کلی تمامی دادگاههایی که خارج از اصول و قواعد 

 شود.گردند، احساس مییک کشور و یا یک منطقه ایجاد می

اما چرا دادرسی منصفانه یا عادالنه اهميت دارد؟ دادرسی منصفانه و ساز و کارهاي نيل به آن از 

آن رو مورد توجه و اهميت است که عالوه بر این که مانند سایر موازین حقوق بشري ناظر به 

برخی از حقوق انسانی چون حق دفاع است اما از سوي دیگر چتر حمایتی براي سایر حقوق 

شود. رعایت اصول دادرسی منصفانه موجب حفظ سایر حقوق بنيادین بشري نيز محسوب می

انسانی مثل حق آزادي، حق رهایی از شکنجه، و امثال آنها در مقابل اقتدار و حاکميت دولتها 
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ین موازین در راستاي جلوگيري از استبداد قضائی و محدود کردن اقتدار سيستم خواهد بود. کليه ا

قضائی در پيشگيري از جرم، تعقيب متهم، محاکمه و نهایتاً مجازات محکوم و به عبارتی اجراي 

 عدالت در درون کشورهاست.

و روشهاي  هادر نظام دادرسی کيفري اسالمی به عنوان نظامی مستقل و قائم به ذات، هرگز شيوه

دادرسی دوران باستان و قرون وسطی در اروپا و کشورهاي معاصر آن دوران مورد تأیيد نبوده 

است. این نظام دادرسی بخشی از کليت نظام حقوق اسالم است که با ظهور رسالت حضرت رسول 

و بينی  ، پيش(اکرم)ص( در قرن هفتم ميالدي براساس منابع مربوط )کتاب، سنت، عقل و اجماع

مقرر شده است. اصول مقرر در نظام دادرسی کيفري اسالم با نظامهاي موجود همزمان ظهور اسالم 

در قرن هفتم ميالدي و حتی تا قرن هجدهم در اروپا و کشورهاي معاصر، که از احکام مترقی 

 شکنجه متهم درقرون مزبوردر اروپا،عادي و قانونی .اند، قابل مقایسه نيستاسالم پيروي نکرده

بوده است،در حالی که به موجب منابع و متون معتبر فقهی،اقدام ضدانسانی مذکور برخالف دستور 

 شریعت بوده و اقرار ناشی از شکنجه فاقداعتبار شرعی است.

استفاده از روش غيرمعقول اوردالی در صورت تردید در صحت انتساب اتهام به متهم، فاقد 

الً جزء ادله اثبات دعوي در حقوق اسالم محسوب مجوز در نظام دادرسی اسالم است و اصو

 شود.نمی

گناهی و تفسير قوانين جزایی به نفع بی همچنين اصولی از قبيل اصل برخورداري متهم از فرضيه

بينی شده  قرن قبل از آن در حقوق اسالم پيش 61متهمان در صورت تردید در انتساب بزه به آنان، 

قوق اسالم در روش قضائی و دیدگاههاي امام علی)ع( بيانگر این منابع و متون ح است. مالحظه

است که ایشان قرنها قبل از سير تکاملی تحول دادرسی کيفري به این اصول پایبند و بلکه واضع 

 ها بوده است.آن

  



 

 فصل اول
 دادرسی منصفانه( کلیات )مفاهیم، مبانی، قلمرو و پیشینه

هدف از تدوین این فصل بيان مسائل مقدماتی و کلی در ارتباط با موضوع طرح یعنی: دادرسی 

توان از آن به عنوان مدخل و باشد. در واقع میالمللی میمنصفانه در حقوق کيفري ایران و بين

نامه نام برد.از آنجائيکه براي بررسی علمی هر مقوله، ب اصلی پایاندیباچه براي ورود به مطال

بایستی مفاهيم و اصطالحات کليدي آن موضوع،شفاف و روشن گردد،به همين منظور در این 

فصل ، برخی از اصطالحاتی که ارتباط تنگاتنگ مفهومی و موضوعی با مسأله دادرسی منصفانه 

 کنيم.دارند را بررسی می

 ـ تبیین مفاهیم و چگونگی پیدایش دادرسی منصفانه مبحث اول

واقعيت آن است که دادرسی منصفانه درهيچ سند بين المللی تعریف نشده است ودراسناد 

مختلف فقط به ذکر مقتضيات تشکيل دهنده دادرسی منصفانه اکتفا شده است  همچنين درحقوق 

 6.داخلی ایران نيز تعریفی ارائه نگردیده است

هاي جامعه دموکراتيک و محورهاي پذیرفته شده منصفانه یکی از مهمترین ضرورت دادرسی» 

ها و معيارهاي زیادي باید رعایت شوند تا بتوان از وجود یا تحقق جهانی حقوق انسانی است. حق

 0«.دادرسی منصفانه سخن به ميان آورد

                                                           
 611ژرمنی(،ص -یوسفی،ایمان،تحقيقات مقدماتی در آیين دادرسی کيفري)ایران،کامن ال،رومی -6
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« دادرسی»ستند. واژه در اصطالح حقوقی مترادف ه« Trial»و « محاکمه »، «دادرسی»سه واژه 

است که نخستين آن به معناي عدل و انصاف و دومی به معناي « رسی»و «داد»مرکب از دو کلمه 

رسيدن و رسيدگی کردن است. پس، دادرسی یعنی به داد کسی رسيدن یا به دادخواهی کسی 

و  خود به معنی رسيدگی به عدل و داد است« دادرسی». بنابراین واژه 9رسيدگی کردن است

 دادرسی منصفانه به نوعی تأکيد مؤکّد است.

گرفته شده و یکی از معانی لغوي آن سنجش، آزمون و  tryمصدر است که از  Trialکلمه 

بررسی است، و در فرهنگ قضائی به مفهوم رسيدگی است که از همين معنا اقتباس شده است. در 

رسيدگی رسمی به ادله در یک دادگاه قانونی، به »ها این کلمه را به معناي لغت هم برخی فرهنگ

گيري راجع به این که آیا شخص متهم به تصميموسيله قاضی و اغلب یک هيأت منصفه، براي 

شود، این تعریف ناظر بر معنی کردند. همان گونه که مالحظه می« یک جرم، مجرم است یا نه

رسيدگی کيفري است، ليکن موضوع محاکمه اعم از کيفري و غير کيفري است. با نظر به این 

 معنا کرد.« رسيدگی قضائی»را  Trialتوان مفهوم عام می

رفتار برابر و مطابق با قواعد و »است، که در لغت به معناي « Fair»واژه منصفانه ترجمه کلمه 

« معقول و عادالنه یا متناسب با شرایط»آمده است و نيز به معناي « حقوق با هر شخص یا هر طرف

 شود. در ادبياتاست، مانند آنجا که وصف معامله، سهم، دستمزد، قيمت و مانند آن واقع می

طرفی و درستی، آزادي از تعصب و جانبداري و نفع ها به معناي داشتن وصف بیقضائی، این واژه

شود. این شخص، عادالنه، منصفانه، غيرجانبدارانه و برابري ميان طرفين منازعه به کار برده می

 نيز بر همين معانی داللت دارد.« دادرسی عادالنه»صفت در عبارت 

المللی است که به منظور حمایت اشخاص در نرم حقوق بشر بينحق دادرسی منصفانه یک 

هاي اساسی در نظر گرفته شده است که از مقابل کاهش خودسرانه و غيرقانونی و آزادي

باشد. حق دادرسی هاي اساسی میترین حقوق اساسی، از جمله حق حيات و آزاديبرجسته

                                                                                                                                              
حق برخورداري از وکيل یا مشاور حقوقی در مرحله تحقيقات مقدماتی با تاکيد بر رویه دیـوان »فر، محمد حسن ، ـ ضيایی0

 163، ص «اروپایی حقوق بشر

 0622ـ عميد، حسن، فرهنگ عميد، ص 9
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هر شخص »دنی و سياسی که تصریح نموده: المللی حقوق مميثاق بين 61منصفانه به موجب ماده 

طرف که به حق دارد از یک دادرسی منصفانه و علنی که توسط یک دادگاه صالح، مستقل و بی

تضمين شده است.مقصود از دادرسی منصفانه، «.موجب قانون تشکيل شده، برخوردار باشد

وسطی مصداق واقعی محاکمه بر مبناي عدالت است. با این توجيه دادرسی منصفانه تا قرون 

نداشت  و تا این زمان، محاکمه افراد از حقوق پادشاهان بود که به وسيله حکام و روحانيون اجرا 

گرفتند تا بتوانند ترین طرق تحت شکنجه قرار میپناه به فجيعشد، در این محاکمات، متهمان بیمی

 گناهی خود را در چنين شرایطی ثابت کنند.بی

ها دادند تا متهم پس از ماهک اوردالی،دست متهم رادرآب جوش قرار میبر طبق قواعد سالي

اش ثابت شود.گذاشتن اعضا و یا اندام شخص در روغن مذاب، گناهیشکنجه،اگر زنده بود، بی

انقالب کبير فرانسه طليعه پایان 1گردید.فرو بردن در سرب یا فلز گداخته،امري عادي تلقی می

وحشيانه بودو عصر رنسانس زمان به چالش کشيدن قدرت و روحانيون هاي دادن به این دادرسی

شد.مبارزات مردم جهت کليسا،هر روز قاعده جدیدي وضع و رسوم وحشيانه کهن منسوخ می

پذیر نبود. دستگاه قضائی،بدون استقالل،خام و کسب آزادي،بدون داشتن دادگستري نوین امکان

ساختار قضائی راهدف گرفتندوانقالب عظيم در دستگاه بيهوده بود.مبارزان راه آزادي به جدي 

قضائی ایجاد شد.دادگستري نوین برمبناي استقالل قضات و قوه قضائيه ایجاد شد.این حرکت 

 شد.انقالبی وعظيم تمام کار نبودبلکه باید هنوز قواعد جدیدي جهت حرمت انسان وضع می

ع قواعدي جهت حفظ و حرمت انسان جنایات ناشی از جنگ جهانی اول، ملل متحد را به وض

 وادار نمود، اما این قاعده پراکنده نتوانست قواعدي جهان شمول را فراهم آورد.

ها به خصوص کشورهاي اشغال آغاز جنگ جهانی دوم، شروع تجاوز وحشيانه به حقوق انسان

قين به پایان با پيرزوي متف 6311شده از طرف دول متجاوز بود. جنگ جهانی دوم باالخره در سال 

هاي تحت ستم است. اعالميه جهانی حقوق بشر در سال شروع پيروزي انسان 6312رسيد. سال 

ها و اي که باید به خودسريدر مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسيد. اعالميه 6312

                                                           
 93ـ راوندي، مرتضی، سير قانونگذار در ایران، ص 1
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رات کشيد، چه این اعالميه، مجموعه قواعد و مقرتجاوزات حکام در سراسر جهان خط بطالن می

 اعالميه جهانی حقوق بشر آمده است: 61جهان شمول است.در ماده 

با ،به او وارد شودهر کس در تعيين حقوق و تعهدات خویش و هر گونه اتهام جزایی که »

به «.طرف داردمساوات کامل حق برخورداري از دادرسی منصفانه و علنی را در دادگاه مستقل و بی

ق بشر،اقدامات سازمان ملل در این زمينه با تصویب ميثاق حقوق دنبال تصویب اعالميه جهانی حقو

این ميثاق به بيان موازین دادرسی  61تکميل گردید.ماده  6311دسامبر  61مدنی و سياسی درتاریخ 

ميثاق،مجموعه ضوابط و اصول 61و  3،3،61،66منصفانه پرداخته است.این ماده همراه با مواد 

هاي دهد.معيارهاواصول دادرسی منصفانه در اسناد و کنوانسيوندادرسی منصفانه را تشکيل می

المللی دیگر همانند کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، کنوانسيون منع تبعيض نژادي،منشور بين

آفریقایی حقوق بشر، کنوانسيون آمریکایی حقوق بشر و کنوانسيون اروپایی حقوق بشر و مجموعه 

صول اساسی نقش وکال،استقالل قوه قضائيه تصریح و مورد مصوبات سازمان ملل در زمينه ا

المللی به ميثاق بين6911اردیبهشت ماه  63شناسایی قرار گرفتند.الزم به ذکر است دولت ایران در 

قانون مدنی،مقررات عهودي که جمهوري  3حقوق مدنی و سياسی ملحق گردیده، بر حسب ماده 

کنوانسيون  61م قانون است.همچنين بند اول ماده اسالمی ایران به آن ملحق گردیده در حک

 63اساسنامه یوگسالوي،بند اول ماده  01کنوانسيون آمریکایی،بند اول ماده  2اروپایی،ماده 

المللی،به این موضوع اساسنامه دادگاه کفيري بين 13و بند اول ماده  11( ماده 0اساسنامه روندا،بند )

 اختصاص دارد.

 دادرسی منصفانه گفتار اول  ـ  تعریف

براي ورود به پژوهش و بحث درباره دادرسی منصفانه، بيش از هر اقدامی بایستی با دقت و 

 ظرافت کامل، تعریفی جامع و مانع از دادرسی منصفانه ارائه گردد.

 بند اول ـ مفهوم دادرسی منصفانه در حقوق داخلی

ترین هدفش آید که مهمشمار میدادرسی منصفانه و اصول آن یکی از موازین حقوق بشري به 

» برخورداري طرفين دعوي از موقعيت مساوي و برابر در روند دادرسی است.از این اصل با عنوان 

 شود.یاد می« برابري سالحها 


