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Abstract 

The principles and rules of fair trial as a part of procedural law and human rights 

established for protecting and guaranteeing the substantive rights that are recognized 

in the international and national laws and documents. This law so called fair 

proceeding principles is rooted in human dignity and should be protected by the 

governments. Administrating the justice, the aim of each proceeding, isn't possible 

without establishing a fair trial in which rights and freedom of accused person and 

other people involved in proceeding process are respected. Fulfilling the right of 

questioning of the judicial system from the person based on the presumption of 

knowing him “moral agent” causes him to be summoned for criminal investigation. 

This summons requires that the criminal charge be explained to him in a detail and 

clear, unambiguous and comprehensible language, and not that the charge be stated 

and that the criminal title and the relevant article be only read to him. Relying on the 

defenses of the suspect or accused and assessing their credibility and value depends on 

the fact that he has a good understanding of what he is accused of. In order to prevent 

the nature of the summons or detention from changing into an illegal and unjustified 

act, the charge must be clearly and completely arraigned to him as soon as possible, by 

stating the reason for his summons or arrest, and his judicial rights must be reminded 

to him. In the meantime, if the accused is not aware of the language of the summoning 

authorities, he has the right to use a free interpreter to defend himself in all respects. 

Fulfilling arraignment and its elements and characteristics on the presumption of 

knowing the suspect or accused “moral agent” and also on the principle of 

innocence, as well as the important effects and consequences of guaranteeing this 

right in order to achieve a fair trial, has caused international human beings, both 

general and specific, as well as in domestic laws of countries to be specified and 

emphasized and their implementation to be ensured by the judicial systems of 

governments. This article examines the arraignment in the judicial proceeding of the 

European Court of Human Rights by comparing it with its place in Iranian criminal 

procedure. The main question of this study is “how was guaranteed the right of 

arraignment as one of the essential rights of defendant by European Court of Human 

Rights and Criminal Procedure Act of Iran?  
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The European Convention on Human Rights, as a continental treaty, recognizes 

arraignment as one of the most important principles of criminal procedure and has 

obliged member governments to fully implement it. The European Court of Human 

Rights, as the judicial body of this convention, in its procedure, has acted with great 

obsession on the most detailed rights of litigants, especially arraigning the accused, and 

has precise and thought-provoking rulings, as far as it can be claimed that all 

conceivable rights for litigants in the litigation process, is carefully and strictly 

considered by the Court. In this regard, the full attention of the court to the principle of 

arraigning the accused in its judicial procedures, including attention to the concept and 

nature of the arraignment, its promptness and completeness, as well as attention to the 

accused in terms of familiarity with the language of the accusation and consequently 

getting a free translator familiar with legal issues to inform arraign who are unfamiliar 

with the language of the accusation in charge, has resulted in a fair trial, especially from 

the outset, to be under the strict control of a district judicial body whose order are of 

high executive guarantee. The court, with full seriousness in this case, has tried to 

guarantee this important principle of the trial as much as possible so that the most 

important right of the accused is not violated. On the other hand, in the Iranian criminal 

law system, the Code of Criminal Procedure, in order to protect the defense rights of the 

accused, has identified, emphasized and guaranteed the principles of the trial, including 

the arraignment. However, this right has not been fully identified and defined in such a 

way that the detailed accusation has been replaced by explicit arraignment and the right 

to have a “free” translator has not been provided for the accused. Having a translator 

free of charge is a guarantee for a fuller arraignment, not merely identifying the right to 

have a translator. An accused who is unable to pay for the translator may be practically 

deprived of this right. It seems that the drafters of this Act did not pay enough attention 

to the close connection between the right to have a translator and the right to be 

arraigned, otherwise all the stages of the investigation, including the investigation of the 

officers and the prosecutor’s office and the court, would not be neglected. Paying 

attention to the procedures of international criminal institutions, including the above-

mentioned Court, and in particular the principles on the basis of which the Court 

obliges member states to compensate damages to defendants or convicts and considers 

the actions of those countries in violation of the Convention to understand the 

importance of this right in all procedures are required. It seems that in addition to 

reforming criminal laws and regulations, basic education of these important rights and 

also further guaranteeing this right during the trial, including through, can be very 

effective in eliminating the shortcomings in Iranian criminal law. 
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 دهیچک

ای و بیاای صییا ا اه حقیوق میاهوی       اصول دادرسیی مصفیفا و و عاده یو ایو اه ملیو حقیوق رو یو       
 ا سا ی ضاورت صیا ا اه اااما در شور شده در اسصاد حقوق بشای و قوا ین داخلی اسا،  بیصی پیش

 ا یاای   اپیی ا اسیا    دارد او رعا ا آ ها در  ا ان تعقیب، تحقیق و دادرسی ایفای ضاورتی ا تصاب
 هیای  آهادی و حقیوق  درآن ایو  ای مصفیفا و  محاامی   باقااری بدون اسا دادرسی ها هدف او عدالا
تفهییم    داشیا  ظهور  خواهید  فاصا شود هشماد محتام دادرسی فاا صد در درگیا افااد سا ا و متهم

شود  عامل اخالقی تلقی  اتهام اه ملو حقوق اساسی فادی اسا او درگیا در فاا صد دارسی ایفای می
اقتضا دارد اتهام بو مخاطب تفهیم شود تا بتوا د آگاها و اه خود دفاع اصد   اادن مخاطب قاعدۀ ایفای

د و بیار اببیات را   اصی   گصیاه فیاض میی    بی ،م را در مقام دفاعاسا او متهفاض باائا  ا ن مبصا،ار صا در
  عدم تعاض بو فاد بدون داشتن مدارک اافی و در صورت و یود آن،  دهد مقام تعقیب قاار می ۀباعهد

تفهیم سا ع و بدون فاصلو و اامل اتهام بو شخص متهم اه سوی ما ع قضا ی با ا ین مبیا ی اسیتوار    
رات د وان اروپا ی حقوق بشا و آرای صادره اه طاف د وان اروپا ی حقوق با بارسی مقا مقالو ن ا اسا 

 اسیا  مهیم بشا اه  ک سو و حقوق و رو   قضا ی در ا اان اه سوی د گا، درصدد پاسخ بو ا ن پاسش 
 اان ی ا یفیا یا حقیوق  بیا  سیو  مقا در متهم بو اتهام میتفه  مقول در بشا حقوق  یاروپا وان د   رو او

 5و ژه مواد  ها و  تا ج آن در چصد ماده بو و ژگی خ ا ن اسا او هاچصد تفهیم اتهام وپاس اسا؟ چگو و
ای  ن شصاسا ی و تضمین شد د، ا ن د وان اروپا ی حقوق بشا اسا ایو بیو صیورت رو یو    واصوا سی 6و 

هیای قضیا ی    هیا و  ایام   اقدام بو تبیین و تفسیا ا ن حق و ا زای آن و تعیین قلماو و تکیالی  دولیا  
ای با تو و بو گسیتاۀ رو ی  قضیا ی      ما د  اه حیث مقا سو شورهای عضو در قبال ا ن حق اساسی میا

تا اه مفهوم و قلمیاو حیق تفهییم اتهیام      د وان و آرای صادره، حقوق ایفای ا اان  یاهمصد بیان تففیلی
 اسا   ن حقتای باای رعا ا ا  های قوی بیصی تضمین و  یز پیش مثاب   قط  آغاه تعقیب ایفای بو

 واژگان کلیدی
ل باائا، تفهیم اتهام، دادرسی عاده و، د وان اروپا ی حقوق بشا، اصوا سیون اروپا ی حقیوق  اص

  بشا، مخاطب حکم ایفای 
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 مقدمه
ای در  اام حقوق قضا ی اصوهً با مدار تضمین حقیوق اصیحاب    های تحقق عدالا رو و شاخص

خفیو  میتهم    اصول، تضمین حقوق اصحاب دعوی، بودعوی قاار دارد  بماۀ عملی ا اای ا ن 
طور طبیعی متهم و حتی مجام  یز صاحب حقوقی اسا او ههم اسیا   بو در امور ایفای اسا 

 رسمیا شصاختو شود   سوی ماا ع قضا ی بو ها مورد شصاسا ی قاار گیاد و اه اه سوی دولا
ا او در فاا صید رسییدگی بیو    های بصیاد صی اس ای اه حق ای، مجموعو حقوق قضا ی  ا رو و

ا ین   ک دعوا اه سوی ماا ع قضا ی، شصاسا ی و ا اای آ هیا اه  ا یب ا شیان تضیمین گیادد       
ای  ای دار د  بو د گا سخن، حقوق قضا ی  ا رو یو  حقوق همچون حقوق ماهوی ماهیتی مطالبو

ن حقوق، و ود ادعا بودن ا  -ادعای شهاو دان بوده او ههم  حق - یز ما صد حقوق ماهوی، حق
تا ن مکلی  در ا ین    تا ن و اصلی متعهد و مکل  در تضمین آن خواهد بود  در ا ن صورت، مهم

ها هستصد، چاااو در صورت عدم حما ا  ا تضمین ا ن حقوق اه سیوی آ یان در    موضوع، دولا
هییا قابییل تاد یید خواهیید بییود   سییطود داخلییی، ا ییاای حقییوق مییاهوی  یییز اه سییوی دولییا  

 (  202 :1397)سیدفاطمی،
ها مصحفیا بیو شصاسیا ی و  قیش آن در قیوا ین       تضمین حقوق اصحاب دعوا اه سوی دولا

های قضا ی و آرای قضا ی  قیش خواهید بسیا  در      یسا، لیکن تضمین آن در عمل و در رو و
ا ن راستا، قوا ین ایفای و ا اای دقیق آ ها اه سوی مقامات قضا ی با ید متضیمن حااسیا اه    

د یدگان، تییمین حقیوق دفیاعی متهمیان و       مهار بزهکاری،  باان خسارات بزه حقوق  امعو در
با سیا هصگیام تفیو ب     گیار می محکومان باشد  لیا باای دستیابی بو ا ن مقفود، ماا ع قا ون

 قوا ین مابوطو، ا ن حقوق را مورد تو و قاار دهصد 
ری اسا  لیکن اولین حقوق متهمان وا د اهمیا بسیا در مسیا دستیابی بو عدالا قضا ی،

تا ن حق اه حقوق متهمان، تفهیم فوری و اامل اتهام بیو میتهم اه سیوی مقامیات      و شا د مهم
با سا مقدم با استصطاق اه میتهم و پیس اه احیااه هو یا وی      قضا ی اسا  تفهیم اتهام او می

ما یع  صورت پی اد، بو معصای آگاهی اامل متهم اه عصوان اتهامی اسیا ایو در آن راسیتا بیو     
با سا فوری و با هبا ی او باای متهم قابیل درک   قضا ی احضار شده اسا، لیکن ا ن آگاهی می

 باشد، صورت پی اد  
عصیوان   حق با تفهیم اتهام  کی اه حقوق قضا ی متهم در دادرسی عاده و اسا او اماوهه بو

لملیل حقیوق بشیای    ا  کی اه حقوق مهم بشای مد  اا قاار گافتو و تقا با در تمام اسصاد بیین 
تفا ح شده اسا  اه اعالمی  حقوق بشیا و میثیاق حقیوق مید ی و سیاسیی و د یوان ایفیای        

الملل گافتو تا اعالمی  حقوق بشا اسالمی و اصوا سیون اما کیا ی و افا قیا ی حقیوق بشیا،      بین
تیا اه اسیصاد    رسمیا شصاختو شیده اسیا، لییکن مهیم     ا ن حق اساسی و بصیاد ن باای متهم بو

الملل  ادشده، تو و اصوا سیون اروپا ی حقوق بشا بو ا ن اما اسا؛ چاااو ا ن اصوا سییون   نبی
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توان  خستین سصد حقوق بشای دا سا او  هادی قضا ی بو  ام د وان اروپا ی حقوق بشا  را می
 اللی ) بیصی ااده اسا المللی پیش را باای  اارت و اصتال قضا ی با حسن ا اای پیما ی بین

ای حما ییا اه حقییوق بشییا و  (  ا یین د ییوان، اولییین سییاهواار مصطقییو60:13۸۸-64، باو سییود
های الحیاقی   شمار رفتو، با استصاد بو اصوا سیون حقوق بشا و پاوتکل های اساسی افااد بو آهادی

اصصدۀ دادرسی مصففا و اه ملو  های قضا ی در مورد اصول تضمین بو آن، مبادرت بو صدور رو و
ها الزام  موده  های اروپا ی عضو را بو تمکین اه آن رو و  ما د و دولا و متهمان میتفهیم اتهام ب

توا ید   های د وان در مورد چگو گی باخورد با تفهییم اتهیام میی    اسا  اه همین رو، مطالع  رو و
 معیار خوبی باای مقار و و مقا سو با حقوق ایفای ا اان در ا ن همیصو باشد 

بودن مخاطب احکام ایفای و « عامل اخالقی»فاض  با آن  رابط و اماته میتفهمفهوم بیان  
مبصای  اای حق متهم بیا    مثاب بو باائا اصل یز عصوان مسئول ایفای و  بوبودن او  خودمختار

 بیا  در مقا سیو  بشا حقوق  یاروپا وان د  یقضا یها و روضاورت دارد تا با آن پا و تفهیم اتهام 
  بو  حو بهتای درک شود اان ا یفایا حقوق در مقار یقا و  مواد و اصول

 

 . مفهوم و مبانی تفهیم اتهام1
تیوان شصاسیا ی ایاد      دو مبصای مهم را باای شصاسا ی حق ماصون  ا متهم با تفهیم اتهام میی 

گیار ایفای اسا و تابع آن  اوسا او محیق   مخاطب حکم قا ون« ا سان» خسا ا صکو بالیات 
و در قبال رفتارها ش پاسخگوسا   قض قاعیدۀ ایفیای بصیابا ادلیو و     شود  و مکل  شصاختو می

پی ا، و در صورت و ود  مبا ی د گای او در ا صجا مجال پاداختن بو آ ها  یسا، وی را ساه ش
اصید  ههمی  اسیتقاار فیاد در فاا صید       هیای ایفیای میی    شاا طی متحمل مجاهات  ا سا ا پاسخ
حکم ایفیای، ا ین اسیا ایو آ چیو بیو او  سیبا داده         پاسخگو ی ایفای، اه دادساا تا ا اای

خوبی بو او فهما ده شود و بو تففیل باا ش معصا  ابد تا بتوا د اه خیود دفیاع اصید و     شود بو می
گصاهی چصین شخفی اسیا  وارد   پاسخی درخور بو اتهام وارده بدهد  اه سوی د گا، فاض با بی

در صیورت  بیود دفیاع مصاسیب، اه قلمیاو      ، بو ا ن معصاسیا ایو   شخصاادن اتهام ایفای با 
گصاهی بو آن سوی ماه او خطاااری و مجامیا اسا، ا تقال داده شود  بمیاۀ فیاض باائیا     بی

 شود، بو هبا ی قابل درک بو او فهما ده شود  ا ن اسا او آ چو بو او  سبا داده می
 

 قانونی« خطاب». تفهیم اتهام و ابتنای آن بر 1. 1
 ش  تهما و بهتان هدن اسا و در حقوق ایفای،  سبا دادن ارتکاب  ام بو اتهام در لغا اه ر

دا یان آن را اعیالم صیا ح و      ابد  در تعا   تفهیم اتهام، باخیی اه حقیوق    ک شخص معصی می
یب وی بدا ید  تدا صد او بو متهم  سبا داده شده اسا تا بو ا ن تا ای می روشن عصوان مجاما و
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شیود )خیالقی،    زاوار ساه ش و قابل تعقییب ایفیای شیصاختو میی    او باای ارتکاب چو عملی س
(  باخی د گا  یز آن را تبیین و تشا ح  یام ارتکیابی و پیامیدهای قیا و ی آن بیو      213: 1397

طور اامل مطلیع شیود و     حوی او اه موقعیا قضا ی و حقوقی تکالی  خود بو متهم دا ستو، بو
(  در تعا فی د گا، 170: 13۸6) وروهی،  دا  ما دآمادگی دفاع را در مااحل مختل  دادرسی پی

تفهیم اتهام اعالم رسمی عمل  ا اعمال مجاما   متهم اه سوی مقام قضیا ی بیو شییوه و هبیا ی     
ا ن چصین اعیالم رسیمی،    .اسا او با تو و بو وضعیا خا  ها متهم باای او قابل درک باشد

ی هاگو و دفاع اسا  تفهیم اتهیام  شاط ضاور اه ملو حقوق دفاعی متهم محسوب شده و پیش
غیا اه قاائا اتهام اسا   ز در مورد باخی اتهامات او ممکن اسا باای میتهم  یام ارتکیابی    
معصا ی روشن داشتو باشد، در اغلب موارد اتهامات مفهوم و معصا ی مبهم بیاای میتهم دارد و اه   

بفما ید ایو در خفیو  چیو     ا ن رو، مقام قضا ی مکل  اسا با توضیح روشن و مفید بو متهم 
رفتاری با د توضیح دهد و اه خود دفاع اصد  با ا ن اساس، تفهیم اتهام عالوه با ا صکو امکان رد 

آورد، اه لحا  تفهییم اتهیام، فیاد تحیا تعقییب       اتهامات وارده بو متهم را اه سوی او فااهم می
ان اه ملیو حیق سیکوت و    توا د اه سا ا حقوق مابوط بو ا ن عصو مشمول عصوان متهم شده، می

 ( 34: 1394حق دارا بودن وایل باخوردار شود )حیدری، 
در همین راستا، باای متهم  مودن شخفی اه سوی ماا ع قضا ی و بو تبع آن، تفهیم اتهام 
بو وی، و ود سو شاط مهم ههم و اساسی خواهد بود  اول ا صکو عمل ا تسیابی بیو فیاد میتهم     

توان شخص را متهم بو  امی دا سا ایو   رت د گا، درصورتی میمفداق  ک  ام باشد؛ بو عبا
ا گاری  موده باشد  دومین شاط، و ود   کی اه قوا ین ایفای بو آن تفا ح و  ام گیار در قا ون

ده ل و مستصدات اافی با ا تساب عمل مجاما و بو  ک شخص اسا و بدون آن، ما ع قضا ی 
مجاما و ااده، آن اتهام را بو وی تفهیم  ما ید   تیجی    توا د شخفی را متهم بو ا جام فعل   می

فهما ید، دلییل    ا ن شاط آن اسا او مقام قضا ی عالوه با ا صکو عصوان اتهامی را بو میتهم میی  
ا تساب آن را  یز با د بیان اصد  باای مثال، در اتهام معامل  اوراق بهادار با اسیتفاده اه اطالعیات   

ا ون باهار اوراق بهادار، قاضی با د عالوه بیا تشیا ح حکمیی ا ین     ق 46مادۀ  2 ها ی موضوع بصد 
عصیوان آخیا ن    اتهام، ده ل ا تساب اتهام بو وی را تشا ح اصد و اه میتهم توضییح بخواهید  بیو    

شاط، فاد متهم دارای مسئولیا ایفای باشد؛ چاااو فقدان مسئولیا ایفای، ماا یع قضیا ی   
عبارت د گا، هم با د مشخص باشد او اتهام متو     ما د  بو را اه تفهیم اتهام بو ا شان مصع می

پی ای را او اه ارایان   چو شخفی اسا و هم ا صکو شخص معین اه  اا حقوقی قابلیا ساه ش
 اساسی مسئولیا ایفای اسا، داشتو باشد  

چصان با اهمیا اسا او در اسصاد مهیم حقیوق بشیای     افزون با ا ن، حق با تفهیم اتهام آن
ای و  ها ی بو آن پاداختو شده، آن را ههم   ک دادرسی مصففا و و  ه عام و خا ، مصطقواعم ا

سیاسیی   -میثیاق حقیوق مید ی    9اه مادۀ  2  در ا ن راستا، بصد ا د همااه با عدالا قلمداد  موده
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ها اس دستگیا شود، با د بو هصگیام دسیتگیای، اه ده یل قیا و ی دسیتگیای      »دارد:  بیان می
چصا چو اتهامی در خفو  شخص دستگیاشده و ود داشتو باشد، در اساع وقا اه  مطلع شود 

اصوا سیون اروپا ی حقوق بشا  یز بیان  موده اسیا:   6)ال ( مادۀ  3 بصد«  ا ن اتهام مطلع شود
تا ن مدت و بو هبیا ی ایو بیاای او     ها شخص او در ماان اتهام قاار گیاد، حق دارد در اوتاه»

 « تففیل اه ماهیا اتهامی او با او وارد آمده اسا آگاه گادد قابل فهم اسا، بو
حما ا اه حق دفاع متهم در دفع  ا رد اتهام روا  ا  اروا ی او بو او  سبا داده شیده،   ههم 

آگاهی وی اه موضوع اتهام و ده ل آن اسا، ه اا او  هیل  سیبا بیو موضیوع و ده یل اتهیام       
هادگیان،   )موذن گادد و ژه حقوق قضا ی متهم می دی بوهای فا مو ب خدشو بو حقوق و آهادی

(  باای دستیابی بو ا ن مقفود و در  ها تحقق  ک دادرسی مصففا و و عاده و و 30۸: 13۸9
ای متهم، تفهیم اامیل و فیوری اتهیام اه سیوی ماا یع قضیا ی بیو میتهم          تضمین حقوق رو و

ا گاری در ا اا و ا جام ا ن تکلی  اه  و سهلشاط ههم بوده، بدون تو و بو ا ن اما  ا اغفال  پیش
 نو ا ی بی  سیخن  ن اسوی ماا ع قضا ی، د گا حقوق متهم  یز مورد خدشو قاار خواهد گافا  

 و حقیوق  نیتضیم  و میتهم  یدفیاع  حقیوق  ا ی رعا مصفیفا و،  یدادرسی  هیا  هیدف  او معصاسا
 در متهمیان  خفیو   وبی  افااد حقوق  خودساا  و یاقا و یغ سلب با و  اسا او یفاد یها یآهاد

 ( Denning, 1948: 6) شد خواهد معصا فاقد زی  آ ان ن ادیبص حقوق ا سا ،یدادرس مااحل
تیوان حیق بیا تفهییم اتهیام را       هیا، میی   های حقوق بشیا و در مبحیث حیق    اه سو ی در آموهه

تیوان ا ین حیق را مبتصیی بیا حیق بیا         ه امجموع  حق با اطالعات دا سا  درسا اسا ایو میی  
: 1394( و آهادی بیان فهم ایاد )قاسیمی مقیدم،    37: 1391ااامی سااب،  و )سار خا یاطالعات 

« عامل اخالقی»مثاب   ک  قاار گافتن متهم بو« خطاب»(، اما ماهیا ا ن حق مبتصی با مورد 131
هیای   دهی بیو پاسیش   اسا او صاحب اراده و آهادی اسا؛ فااخوا دن متهم بو دادرسی باای پاسخ

همین دلیل ابتدا با د وی را احضار ااد و  و  لب  تا پاسش بیو مخاطیب تفهییم    قضا ی اسا، بو 
 گای بار ااد    توان ابای در حد ساه ش  شود، با پاسخ او اه روی عقل و مصطق  می

تفهیم اتهام با اصل حاامیا قا ون  یز مبتصی اسا، ه اا قا و ی بودن اما  زا ی اقتضا دارد 
بو آن در قالب  ک بیان قا و ی، تفو ب و اعالم شود  متهم ایادن   ا گاری رفتار و پاسخ او  ام

عصیی بییان    فاد،  عصی ا صکو او ماتکب  قض  ک مقارۀ  زا ی خا  شده اسا و تفهیم اتهیام  
 ی خا  و با لحاظ عصاصا همان  ام  وع و ایفیا اتهام با اساس ماده  ا مواد قا و 

 

 ت  . تفهیم اتهام و ابتنایش بر اصل برائ2. 1

ای و اه معیارهیای دادرسیی مصفیفا و     اصل باائا،  کی اه اصول بسیار مهم در حوهۀ حقوق رو و
اسا  اصل باائا گو ای ا ن  کتو اسا او در تمامی مااحل دادرسی، قبل و بعد اه آن تا هصگام 
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با سیا وی را   قطعیا و بو اببات رسیدن فعل مجاما و اه سوی متهم توسط ما ع قضا ی، میی 
 ه فاض  موده، اه لحاظ قا و ی مباا اه  ام دا سا  گصا بی

با پی اش اصل باائا، آبار مختل  حقوقی با آن بار شده تا بو ا ن وسیلو، حقوق میتهم میورد   
طور الی آباری او رعا ا اصل باائا در  ک  ایام حقیوقی بیاای     حما ا و تضمین قاار گیاد  بو

بو  فع متهم، تکلی  مقیام تعقییب بیو تحفییل و ارائی        د اه: تفسیا ا همااه دارد، عبارت متهمان بو
تا اه همو، تفهیم اتهام  باای تضمین ا ن اصل اه سوی ماا یع قضیا ی، میتهم با ید اه      دلیل و مهم

موضوع اتهامی و ده ل و مستصدات ا تسابی آن اامالً آگاه باشید؛ در صیورت عیدم شصاسیا ی ا ین      
عدم پیشگیای اه خودسای مقامات قضا ی در باهداشیا   اصل مهم در ماحل  تفهیم اتهام، عالوه با

 یا و اعمیال ا بیار و شیکصج  متهمیان  هیا اقیاار و         ه ی بی چسب و سلب حقوق متهمان، راه با
در افا اطالعات باه خواهد بود  بصاباا ن، با تضمین ا ن اصل، مقام قضا ی مکلی  بیو اببیات اتهیام     

 اپیی ا   تهام  کی اه آبار مهم اصل باائا و  یز   یدا ی  خواهد شد  با تو و بو ا ن موضوع، تفهیم ا
شود  درصورتی او متهم بو دعوت ماا ع قضا ی  زد مقامات  ادشده حضور پیدا اصد،  آن تلقی می

با د بو وضود و با ذاا ده ل، اه اتهام  ا اتهامات مو ود علیو خود مطلع گادد و اه ا ن حیث  با د 
 ( 29: 1372و د گاان و ود داشتو باشد )آشوری، شده  تفاوتی بین متهم باهداشا

 

 ای های تفهیم اتهام در حقوق رویه ها و مؤلفه . ویژگی2
اافی  یسا او در مقارۀ  زا ی  ا رو   قضا ی گفتو شود او متهم حق دارد اتهیام وارده بیا او در   

ن  تفهییم اتهیام   آ« تفهییم »اتهیام و  « بییان »تا ن همان بو وی گفتو شود  تفاوت اسا میان  اوتاه
ها ی اسا او بدون آ ها اه تفهیم اتهام چیزی  ز بیان عصیوان اتهیامی و    ها و مؤلفو متضمن و ژگی

ما د  اگا دو مبصای مهم پیشین را باای تفهیم اتهام قبول اصیم، تضیمین   مادۀ قا و ی آن باقی  می
ای را بیاای   حقوق رو یو ا ن حق مصوط بو درک ماهیا آن و عصاصای خواهد بود او ا ن  هاد مهم 

 شمار آوردن، پا دار و مؤبا خواهد ااد    گصاه فاض شدن و خودمختار بو پاسداشا حق فاد با بی
 

 . حق اطالع از ماهیت و فوری بودن تفهیم اتهام1. 2

متهم حق دارد اه ماهیا و علا اتهام خود مطلع شود او ا ن اه حقوق بصیاد ن و مهم متهم اسیا  
المللی حقوق بشا مورد تی ید و تیاید قاار گافتیو اسیا      ها ی و در اسصاد بین او مورد شصاسا ی

ا ن حق مستلزم تفکیک  هادهای عدالا ایفای بو آگاه  مودن متهم اه ماهییا اتهیام و علیا آن    
هیا و   عصوان  ک حق اساسی، دادن اخطار مصاسب در همیص  ابهام اسا  آگاه شدن اه موضوع اتهام بو

(  در 20: 13۸3)ااشیا ی،   ا ید  شیود، تعبییا  میوده    ا ا صکو عصوان اتهام بو او بیان می ا حق متهم ب
همین راستا، ماهیا و دلیل  ک اتهام ایفای عالوه با ا صکو بو معصای توصی  حقوقی دقیق  یام  



 319  تفهیم اتهام در حقوق کیفری ایران و رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر

ای ایو عیالوه بیا امکیان اعتیااض بیو        گو و اسا، بلکو شامل وقا ع مابوط بو آن هم خواهد بود؛ بو
ساهد )اردبیلی،  های اافی را باای آمادگی دفاعی متهم فااهم می  ی بودن دستگیای، همیصوغیاقا و
ساهی متهم باای دفاع اه خود در ماا یع ایفیای    تا ن فا دۀ ا ن اما، آماده (  لیکن مهم61: 13۸5

اسا  در واقع، حق باخورداری متهم اه فاصا و امکا ات اافی  ها دفاع اه خود، مستلزم فیوری  
(، بو ا ن مصاور 197 :1394قابل فهم بودن موضوع اتهام اه سوی ماا ع ایفای اسا ) زا ای، و 

 با سا بیان گادد  ماهیا اتهام و فوری و سا ع بودن تفهیم اتهام می

 

 . ماهیت اتهام1. 1. 2

ماهیا اتهام بو توصی  حقوقی اه  ام در  ک اشور با تو و بو قواعد حقیوقی ایفیای تعا ی     
، بیو ارائی  تعا فیی اه مفهیوم     1«دو ا علیو بلژ ک»د وان اروپا ی حقوق بشا در پاو دۀ شود   می

اتهام اعالم رسمی اه سوی مقام صالح بو متهم اسا او متضمن ا ن ادعاسیا  »پاداهد   اتهام می
، 2«ایی تا  با ویی علا الصید  »لیکن در دعیوا ی د گیا و در پاو یدۀ    «  او او ماتکب  ام شده اسا

ن مسئلو تیاید  مود او صاف اطالع و اعالم رسمی اه سوی مقام صیالح قضیا ی بیو    د وان با ا 
شخص متهم اه  ها باهداشا بو دلیل اقدامات امصیتی اافی  یسا و ا ن اما بو معصای تفهییم  

با سا بو ماهیا و پا و و اسیاس و دلییل باهداشیا میتهم  ییز اه سیوی        اتهام  خواهد بود و می
 و متهم اامالً بیان شود ماا ع قضا ی اشاره و ب

 

  اتهامفوری و سریع . تفهیم 2. 1. 2
در گ بو متهم ابیال    با سا سا ع و فوری و بی عصوان حقی مهم در رو د دادرسی، می تفهیم اتهام بو

توا ید خیود را بیاای مااحیل      گادد  با تفهیم اتهام، متهم متو   موقعیا و وضعیا خود شیده، میی  
اصید   ا ن تاتیب، ا ن اما  ک الزام حقوقی را باای ما ع ایفای ا جیاد میی  دادرسی آماده  ما د  بو 

او بالفاصلو موضوع اتهام را بو متهم تفهیم اصد  ا ن مسئلو در  ها دستیابی بو دو هدف اساسیی  
توا د محک مصاسبی باای مشاوعیا ده یل دسیتگیای و باهداشیا     خواهد بود؛ اول آ کو ا ن اما می

و متهم  یز قادر خواهد بود بو آن اعتااض  ما د و دوم آ کو امکان تدارک دفیاع  متهم باشد و در تیج
اصوا سیون اروپا ی حقوق بشا در تیایید بیا    5د  بصد دوم اه مادۀ ساه  را باای شخص متهم فااهم می

با سیا سیا عاً توسیط ما یع      موضوع اتهام و همچصین ده ل آن، می»دارد:  اهداف  ادشده بیان می
در ا ین  «  متهم ابال  شود و ا ن فاد اه ده ل اتهام  ا دسیتگیای خیود فیوراً مطلیع شیود      قضا ی بو

د یوان بییان داشیتو اسیا ایو بیا        197۸در دسامبا  3«ا کس علیو آلمان فدرال»راستا، در دعوای 

                                                           
1. Deweer v. Beljium, Application no. 6903/75, Judgement 27 February 1980.  

2. Irland v. The United Kingdom, Application no. 5310/71, Judgement 20 March 2018. 

3. X V.  Federal Republic of Germany 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["6903/75"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["5310/71"]}
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طیور مصاسیب اه    اصوا سیون اروپا ی حقوق بشا ها فیاد دستگیاشیده با ید بیو     5مادۀ  2اساس بصد 
با سا قادر باشد ایو   فوراً مطلع گادد  خفوصاً او او می اسا مو ب آن دستگیا شده بوده لی او 

 76، د یوان تییخیا   1«سیعدی علییو با تا ییا   »اتهام وارده را قبول  ا رد  ما د  همچصین، در دعیوای  
ع موقی  ساعتو را در اطالع و آگاهی اه موضوع اتهام بو خواهان اه سوی دادگاه ا گلستان با اقتضای بیو 

بودن ارائ  موضوع اتهام، خالف و مغا ا با اهداف اصوا سیون دا سا  همچصین ا ن د یوان در پاو یدۀ   
اصوا سییون اروپیا ی حقیوق بشیا،      5مادۀ  2دارد او بصد  بیان می «فااس و د گاان علیو ا گلستان»

یا اه مصایا  اظهار داشتو اسا او فاد دستگیاشده با د سا عاً اه ده ل دستگیای خود مطلع شود  ل
د وان، تفهیم اتهام بدون فوت وقا با د ا جام شود، ه اا اسی او در معاض اتهام اسا با ید بتوا ید   

ایو   2«فلیشیا و ساسیی علییو فاا سیو    »در پاو دۀ  ،آهادا و اه خود دفاع  ما د  با تو و بو ا ن موضوع
سییدگی بیو همیان د گیا     اصصده، اتهامات علیو متهمان را بدون مواول اادن وقا ر دادگاه رسیدگی

ها فاصا آماده شدن باای دفاع پییدا  کاد ید، د یوان تفیا ح      داشتو بود و بصاباا ن، آن محاما و  گو
ون اطالعات دربیارۀ توصیی  فعیل ارتکیابی و ماهییا آن، وصی        م مود او در ا ن مورد با د بو مض

ی اسیا، لییا با ید بیو     حقوقی داده شود  هدف آماده شدن متهم باای دفاع اه خود در ما ع قضیا  
 پی اش دعوای متهمان اقدام  مود   

البتو در ا ن همیصو  با د تفور ااد او واژۀ سا ع و بالفاصیلو بیودن تفهییم اتهیام، بیو ا ین       
او د یوان    معصاسا او  توان هیچ وقفو  ا تیخیای را در موقع تفهیم قابل اغماض دا سا  چصان

توان  چصدساعتو میان همان دستگیای و تحقیق را  میدر ا ن همیصو اظهار داشتو اسا او وقف  
اصوا سییون مغیا ا    5میادۀ   2شیده در بصید    با محدود ا هما ی مورد اا در مفهوم ساعا بییان 

دا سا  بو عبارت د گا، د وان با ا ن عقیده اسا او در همان دستگیای، توضییح اامیل تمیام    
 ( 197: 1394شده الزامی  یسا ) زا ای،  اتهامات بو فاد باهداشا

سا ع و بالفاصلو بودن تفهیم اتهام در  اام ایفای ا اان  یز مورد تو و و تی ید قاار گافتیو  
اه قا ون اساسی، در صورت باهداشا، موضوع اتهام با د با ذایا ده یل،    32اسا  با اساس اصل 

مقدماتی  ساعا پاو دۀ 24بالفاصلو و بو صورت اتبی بو متهم ابال  و تفهیم شود و ظاف مدت 
د او قا ون اساسی حیدااثا مهلیا   شو با ا ن اساس، مالحاو می  بو ماا ع قضا ی ارسال گادد

 46ساعا اعالم ااده اسا  اما با اساس مادۀ  24ههم را باای ارسال پاو ده  زد مقامات قضا ی، 
  ید  تیجی  اقیدامات خیود را فیوری بیو      ا قا ون آ ین دادرسی ایفای، ضابطان دادگستای مکل 

توا د تکمییل آن را   شده را اافی  دا د، می دادستان اطالع دهصد  چصا چو دادستان اقدامات ا جام
بخواهد  در ا ن صورت، ضابطان با د با اساس دستور دادستان، تحقیقیات و اقیدامات قیا و ی را    

 د  توا صد متهم را تحا  اا  گو دار عمل آور د، لیکن  می باای اش   ام و تکمیل تحقیقات بو

                                                           
1. Saadi v. The United Kingdom, Application no. 13229/03,  Judgement 29 January 2008 

2. Pelissier and Sassi V. France, Application no. 25444/94, Judgement 25 March 1999 
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چصا چو در  اا م مشهود،  گهداری متهم باای تکمیل تحقیقات ضیاوری باشید، ضیابطان با ید     
در گ و بو صورت اتبی بو متهم ابال  و تفهیم  ما صید و مااتیب را    موضوع اتهام و ادل  آن را بی

توا صید   فوری باای اتخاذ تفمیم قا و ی بو اطالع دادستان باسا صد  در هیا حیال، ضیابطان  میی    
دارد او  همین قا ون بیان می 5ساعا متهم را تحا  اا قاار دهصد  همچصین مادۀ  24یش اه ب

حق دستاسی بو وایل و سیا ا   متهم با د در اساع وقا اه موضوع و ادل  اتهام ا تسابی آگاه و اه
 مصد شود  حقوق دفاعی  ادشده در ا ن قا ون بهاه

طیور   ارسال پاو دۀ متهم بو ماا ع قضا ی بو کت  مهم ا صسا او فوری بودن تفهیم اتهام و 
گو یو اسیتثصا ی در آن    مطلق در قا ون آ ین دادرسی ایفای میورد تیایید قیاار گافتیو و هییچ     

بیصی  شده اسا؛ اه ا ن رو، تفهیم فوری اتهام و ارسال پاو ده بو ما یع صیالح قضیا ی در     پیش
 :13۸6اما خواهد شد )مقدسی، ی  یز شامل ا ن عیطب یا بال و  صگ همچون یاضطاارشاا ط 

(  بصاباا ن، در حقوق ایفای ا اان  یز با ساعا تفهیم اتهام اه سوی ضابطان دادگستای و 275
هیای   ماا ع قضا ی تیاید شده و ا ین امیا مجیالی بیاای میتهم در  هیا پاسیخ بیو باهپاسیی         

 ی خواهد بود گافتو و فااهم اادن دفاعی  مصاسب و مؤبا اه خود در باابا ما ع قضا  صورت

 

 . تفهیم کامل موضوع اتهام  2. 2

های اساسی و بصیاد ن  متهم در باابا ماا ع ایفای، تفهیم اامل موضوع اتهام   کی د گا اه حق
افتاده و ده ل حقیوقی    د تمامی وقا ع اتفاقا اسا؛ بو ا ن معصا او ماا ع قضا ی ایفای موظ 

وضیح دهصد تا او بتوا ید باهداشیا خیود را در    دستگیای  ا باهداشا را بو شخص دستگیاشده ت
  مقابل دادگاه مورد  قد و اعتااض قاار دهد 

با سا سا ع، اامل و قابل فهم باای شخص  های حقوق ایفای، تفهیم اتهام می اه مصاا آموهه
و طور الی اه تمام اسیصاد   متهم باشد  چاااو آگاهی اامل متهم اه هم  ابعاد  اظا بو اتهام خود و بو

 ا بیو را بیاای میتهم در مقابیل      مدارای او مستصد ادعای ماا ع ایفای اسا، همیص  دفیاع همیو  
آورد  اه د دگاه امیسیون اروپا ی حقوق بشا، ا ن موضع او تفهییم اتهیام    ماا ع قضا ی فااهم می
 شده بو صورت اامل با د صورت گییاد،  یک تکلیی  مسیتقیم اسیا ایو       بو فاد متهم  ا باهداشا

ا ین    اصصده اسا باعهدۀ مقامات باهداشا اصوا سیون اروپا ی حقوق بشا 5 ۀاه ماد 2مو ب بصد  بو
دسیتگیای  یا حیدااثا بیو      مقام با د اطالعات مصاسب مابوط بو علا باهداشا را در همان لحای  

: 1393پیور،   ؛ اسماعیل۸-9: 13۸7محض امکان بو فاد متهم اطالع دهد )آشوری و بهمصی قا ار، 
ا ن موضوع همچصین در آرای د وان اروپا ی حقوق بشا  ییز ایامالً هو داسیا  در دعیوای       (145

اش بیو دلییل    ی در خا وارتشاو در آن خا م مارگارت مای اه سوی  ک فاد  1«مای علیو با تا یا»
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خواه ا الصید   آوری غیاقا و ی پول باای خا داری سالد باای ارتش  مهوری ظنّ بو شااا در  مع
عصیوان عضیوی اه ارتیش پادشیاهی دسیتگیا       شما را بیو »ستگیا شد، سا وخو اعالم ااد شمالی د

گو ید ایو    ای اه قیا ون، صیافاً میی    مو یب چیو میاده    وی در پاسخ بو ا ن پاسش او بیو «  اصم می
)اه قا ون ا الصد شمالی در شاا ط اضطااری( دستگیا شده اسیا  در  تیجیو و    14مو ب بخش  بو

ی بو  کی اه ماااز تحقیق ارتش، وی اه سیوی مییمور د گیای در خفیو      پس اه ا تقال خا م ما
رابط  باادرا ش با او درمورد خا د سالد مورد باه و ی قاار گافا  اما خا م مای پاسخگو ی بو ها 

« چ»ساعا آهاد شد  لیکن وی  زد د وان بو  ها  قض تعهد بصد  2ااد و پس اه  سؤالی را رد می
سیون بو دلیل عدم اطالع اافی در خفیو  ده یل دسیتگیا ش در طیول     اصوا  5مادۀ  2در بصد 

و و میموران تحقیق، شکا ا ااد  امیا ااثا یا قضیات د یوان، شیکوائی       خباهداشا اه سوی سا و
ا شان را رد ااده، بیان داشتصد او باای خا م مای با د روشین شیده باشید ایو وی در خفیو       

مصاور خا د سالد بیاای ارتیش ا الصید اه طیاف      الی بوآوری اعتبارات م مشاراا احتمالی در  مع
همیی علییو   »اه سیو ی د گیا و در دعیوای     .باادرا ش در اما کا مورد باه و ی قیاار گافتیو اسیا   

، د وان اظهار داشتو اسا او ارائ  اپی باگ  لب او محتوی ده ل باهداشا و  زئییات  1«بلژ ک
 .اصد تفهیم اامل اتهام افا ا میرسا ی و  عصوان اطالع اتهامات وارده بود، بو

گیار در قا ون آ ین دادرسی ایفای بو تفهیم اامل اتهام بو  در  اام حقوقی ا اان  یز قا ون
اتهیام    متهم با د در اساع وقا، اه موضیوع و ادلی  ا ن قا ون،  5متهم اشاره دارد  با اساس مادۀ 

مصید   در ا ین قیا ون بهیاه    ادشده ی ا تسابی آگاه و اه حق دستاسی بو وایل و سا ا حقوق دفاع
ربط با د اه حقوق خیود   د ده، شاهد و سا ا افااد ذی متهم، بزهدارد او   یز بیان می 6 ۀماد .شود

همچصیین   .دگادو ساهواارهای رعا ا و تضمین ا ن حقوق فااهم شو د  صد دادرسی آگاه ادر فا
هود،  گهداری متهم بیاای تکمییل   م مش چصا چو در  اادارد او  همین قا ون مقار می 46مادۀ 

طیور   آن را بالفاصیلو و بیو    با د موضوع اتهام و ادلی دادگستای تحقیقات ضاوری باشد، ضابطان 
 ایا   علا تحیا  ه اسا اودمو  مکل را ضابطان  53 ما صد  مادۀ اتبی بو متهم ابال  و تفهیم 

ا بیین دو بیاه و ی و   ، تار خ و ساعا آغاه آن، مدت باه و ی، مدت استااحشخص متهم بودن
  آن را بو امضا  ا ابیا ا گشیا او باسیا صد     موده،مجلس قید  در صورتاظهارات شخص متهم را 

شو ده، تار خ،  ار و،  ام و  ام خا وادگی احضارخطدر ا دارد او همین قا ون  یز بیان می 170مادۀ 
ی  مقیام قضیا   یشیود و بیو امضیا    عدم حضور قید می  ساعا، محل حضور، علا احضار و  تیج

هیا  پییش اه  در ماحل  تحقیقات مقدماتی باهپاس  کی اه وظا    195د  همچصین مادۀ رس یم
را آگاه اادن و فهما دن اتهام و ده ل آن بو صورت واضح بو متهم دا سیتو، و میادۀ    اقدام د گا

ار  یز ضما ا ا اای محکومیا ا تاامی تا در   چهار را باای تخلی  اه ا ین تکلیی  مقی     196
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 آن بیودن  یلیتففی  بیا   یو  و اتهام مهیتف بودن ح صا با تصها یاا  ا گیار قا ون کنیل  ااده اسا
مصاور تحقق دادرسی مصففا و، تفهیم اتهیام پییش اه    ا ن درحالی اسا او بو  اسا ااده دیایت

( و ا ن موضیوع  کتی    76: 1395محاامو با د بو صورت تففیلی بیان شود )توسلی و همکاران، 
طور الی، رعا ا حقوق متهم و ماصون را در ا یاان   ار مهمی اسا او اصل تفهیم اتهام و بوبسی

و ژه ا صکو در اغلب موارد،  ز قاائا عصوان اتهامی و توضییح بیشیتای در    اشد؛ بو بو چالش می
 شود   خفو  محتوا و ا زای اتهام بو متهم ارائو  می

اصصیده را   سا ایو وی هبیان مقیام رسییدگی    در  ا ان تفهیم اامل اتهام بو متهم، ممکن ا
اه ، با سا باای عدم تضییع حق متهم  فهمیده، محتوای اتهام وارده را درک  کصد؛ اه ا ن رو، می

 متا م استفاده شود  

 

 . حق برخورداری از مترجم3. 2
تفهیم اتهام مستلزم تسلط متهم بو فهم هبان دادرسی اسا و صِاف آشصا ی متهم بو ا ین هبیان   

(؛ ۸29: 1390اصید ) یا ی هواره،    اصطالد مو ب فهم اسا، باای تفهیم اتهام افا ا  می و بوا
با سیا اه   اصصده  داشتو باشید، میی   لیا درصورتی او متهم تسلط اافی با هبان ماا ع رسیدگی

اصصده بو اتهام، اه متا م  ها تفهیم اامل اتهام بیو هبیان قابیل     سوی ماا ع قضا ی رسیدگی
 تهم استفاده شود فهم باای م

با سیا بیاای    اصصده، میی  حق دستاسی بو متا م  ها آشصا ی و فهم هبان مقام رسیدگی
مصیدی اه   واقع،  کی اه لواهم بهاه بیصی شود  در های قضا ی ایفای پیش های دعوا در  اام طاف

ام امکا ات باای تفهیم اامل اتهام، استفاده اه متا م در صیورت عیدم فهیم میتهم اه هبیان مقی      
اصصده بو اتهام اسا، چاااو در ها صورت، ممکن اسا متهم قادر بو فهمیدن  یا درک   رسیدگی

اصصده  باشد  حق متهم باای دستاسی بو متا م در اسیصاد حقیوق بشیا     هبان مقامات رسیدگی
های عضیو تضیمین شیده اسیا       اعم اه عام و خا  مورد تیاید بوده و ا اای آن اه سوی دولا

هیای   های رسمی مابوط بو اتهامات و فیام  های عضو با د ضما ا  ما صد او باگو بصاباا ن، دولا
هیای متیداول ایو در اشیور  ادشیده ایارباد دارد، مو یود باشید          مابوطو با د بو تمامی هبیان 

(Joseph, 2000: 327) با سیا بیو      اه مصاا اصوا سیون اروپا ی حقوق بشا، اعمال ا ن حق میی
توان آن را بو ماحل  رسیدگی  حل دادرسی و ود داشتو باشد و  میصورت را گان در تمامی ماا

خفیو    و محاامو محدود  مود  لیا تیاید با آن اسا او تفهیم ا ن حق در ماحل  مقدماتی بو
در هصگام باهداشاِ متهم اعمال و ا اا شود، ه اا در ا ن ماحلو اسا او فاد با اتهام روباو اسیا  

شیده  هیا    شیود  بیاای دسیتیابی بیو اهیداف  یاد       اه آ جا آغیاه میی  و اقدامات اولیو باای دفاع 
مصیدی اه امیک را گیان متیا م در مااحیل دادرسیی،        رسمیا شصاختن حق میتهم در بهیاه   بو
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پل ارتباطی میان میتهم و ما یع     متا م با سا باای شخص متا م شاا طی مو ود باشد می
ف بتوا صید اه موضیع  کید گا آگیاه     اسا تا بو ا ن تاتیب ها دو طیا  قضا ی در مااحل دادرسی

خوبی اه خود دفاع ااده، دستگاه قضا ی  یز ماتکب اشتباه و  قیض   شو د؛  عصی، متهم بتوا د بو
با آشصا ی اامل متا م بو ها دو هبان متهم و مقیام  عالوه (  306: 13۸7عدالا  گادد )قاسمی،

درغییا ا ین    ه یاا داشیتو باشید،    قضا ی، با د با مفاهیم و اصطالحات حقوقی  یز اامالً آشیصا ی 
 و ژه در ماحل  تفهیم اتهام تضمین  ما د   توا د حقوق متهم را در مااحل دادرسی بو صورت  می

مصد بودن متهم اه متا م  اساس و رو کاد رو   د وان اروپا ی حقوق بشا در مقابل حق بهاه
اصوا سییون   6میادۀ   3ه بصد ا« ال »مو ب قسما  بسیار آشکار و  ما ان اسا  در ا ن همیصو بو

فهمید اه ده یل    در گ و بیو هبیا ی ایو میی     شده با د بی اروپا ی حقوق بشا، ها شخص دستگیا
وان اییج علییو   »دستگیای ها اتهامی او علیو او اقامو شیده اسیا، مطلیع گیادد  در پاو یدۀ      

و علیا بیدهی   ، د وان معتقد بود او اعتااض  ک تبع  هلصدی بو توقی  خود در  و ان ب1« و ان
گماای اامالً وارد اسا؛ چاااو فاد هلصدی  ادشده اه اتهامی او بو هبان  و ا ی بیو وی تفهییم   

ساعا و بو هبا ی سیاده و ایامالً    شد؛ بصاباا ن، موضوع اتهام با د بو شده بود مطلبی متو و  می
ا فهیم اامیل   قابل درک بو متهم تفهیم شود  لیکن د وان در آرای د گا خود ادعای عدم درک  

قابیل   2«هامی علیو ا تالیا»هبان اتهامی را اه سوی خواهان  پی افتو اسا  ا ن قضیو در پاو دۀ 
مشاهده اسا  در ا ن پاو ده، شاای با ملیا تو سی اه محکومیا خود بو  اا م مابوط بو مواد 

شیااا در    ما د  اما وی دادگاه را در مورد درخواسا خود باای مخدر درخواسا تجد د اا می
رسیدگی آگاه  کاد و در رسیدگی فوری، دادگاه تجد د اا محکومیا وی را تی ید  مود  شیاای  

چصین بیان داشا او اطالعات را ع بو  ادعای  قض حقوق دادرسی مصففا و خود را اه د وان ا ن
د او شد،  وشتو شده بود  د وان تفا ح  مو تار خ رسیدگی بو هبان ا تالیا ی او وی متو و  می

مستلزم تا م  هم  مدارک مکتوب  ا اسصاد رسمی در دادرسیی  یسیا و امیک     6مادۀ  3بصد 
توا د الزامات اصوا سیون را باآورده ساهد  د وان در ادامو افزود او در میورد   هبا ی شفاهی  یز می

و اعمال بصد  ادشده، مسئل  آگاهی هبا ی متهم ضاوری اسا  در همین پاو ده، د وان در افا ا
و یژه ا صکیو در    شاای احاط  اافی بو هبان ا تالیا ی باای درک معصی اخطار و داشتو اسیا، بیو  

 توا د ا تالیا ی صحبا اصد   رسیدگی بدوی شاای اعالم ااده بود او می
عصوان  ک حق بصیاد ن باای متهم بیو صیورت    رو   د وان با آن اسا او استفاده اه متا م بو

خفیو     د ا ن حق را باای میتهم در تمیامی مااحیل دادرسیی، بیو     ا ل ها مک را گان اسا و دولا
ا ین   در افیا تفهیم اتهام، مورد شصاسا ی قاار دهصد و ا اای آن را تضمین  ما صد  بصاباا ن، د وان 

صیورت متهمیی ایو بیو هبیان میورد         مادود اعالم  موده اسا؛ چو درغیا ا ین  رامتهم  اهها  هز صو

                                                           
1.Vankuij v. Greece 

2. Hermi v. Italy, Application no. 18114/02, Judgement 18 October 2006 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["18114/02"]}
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شود و بیو آن   ی  دارد، در مقا سو با متهمی او هبان دادگاه را متو و میاستفاده در دادرسی آشصا 
(؛ ا ن موضوع در قضی  5۸5 :1393گیاد )پاادل،  تای قاار می  ما د، در وضعیا  امطلوب تکلم می

قابل مشاهده اسا  در ا ن پاو ده سیو خواهیان  یامباده  یزد      1«لود ک، بلکام و اک علیو آلمان»
ق بشا در دادگاه ملی آلمان متهم بو ارتکاب  اا م ایفیای بود ید  اهآ جیا ایو     د وان اروپا ی حقو

آ ان بو هبان آلما ی آشصا  بود د،  ک متا م طبق قا ون آلمان بو ا شان مسیاعدت  میود  پیس اه    
های دادرسی اه ملو استفاده اه متا م  یز محکوم شید د  آ یان    پاداخا هز صو بومحکومیا، آ ها 

اصوا سیون اروپا ی حقوق بشا اسیا  د یوان تفیا ح     6مادۀ  3 ن اما خالفِ بصد مدعی شد د او ا
فهمد و قادر بو صیحبا    مود او حق معافیا موقا اه پاداخا، بو حق متهمی او آن هبان را  می
  دساه  یسا در مقا سو با شخفی او با آن هبان آشصا بوده اسا، لطمو وارد می

خفیو  تفهییم اتهیام در حقیوق ایفیای ا یاان،        ی، بیو استفاده اه متا م در مااحل رسییدگ 
اه قیا ون آ یین دادرسیی ایفیای،      201و  200چصان مورد تو و قیاار  گافتیو اسیا  در میواد      آن

هیای رسییدگی ایفیای     باهپاس را مکل  بو تعیین متا م رسمی  ا مورد وبوق باای تمامی طاف
ت مقدماتی  موده اسا  اه سو ی باتو و بیو  د ده، شاهد و     در طول مدت تحقیقا اعم اه متهم، بزه

هیا میورد    گفتو، حق باخورداری اه متیا م بیو صیورتی مطلیق بیاای تمیامی طیاف        دو مادۀ پیش
بیصی چصین حقی باای تمیامی طیافین دعیوا در ماحلی  تحقیقیات       شصاسا ی قاار گافتو و با پیش

(، اما اه 7۸: 1395و همکاران، ها باداشتو شده اسا )توسلی  مقدماتی، گامی بو سوی باابای سالد
سو ی د گا با تو و بو موارد  ادشده، اعمال ا ن حق در  اام ایفای ا اان در تحقیقیات باهپاسیی   

هیا   بیصی شده اسا  با ا ین حیال، بیاخالف باخیی اه د یدگاه      و در مااحل تحقیقات مقدماتی پیش
ن دادگسیتای تضیمین  شیده    توان گفا او اعمال ا ن حق  زد ضابطا (  می46: 1393) فااللهی 

گو ید، ولیی    اسا  درسا اسا او در مواد  ادشده اه تعهدات باهپاس در ا ن خفو  سیخن میی  
مقید بو تحقیقات  زد باهپاس  یسا و چون ضابطان دادگستای تحیا هیدا ا و تعلییم بیاهپاس     

خیوردار شیود    اصصد، متهم حق دارد او اه تسهیالت و امکا ات مقار در ا ن مواد با ا جام وظیفو می
شود او تحقیقیات مقیدماتی ایو اه سیوی داد یاران ا جیام        ا ااد تفسیا لفای ا ن ماده مو ب می

 شیود  حیال آ کیو تفکییک مییان       هیا  ، بو دلیل عدم ذاا  ام آ ها  یز مشمول ا ن تضمیندگیا می
بیو   تحقیقات مقدماتی بو  ها مقام قضا ی در دادساا، بالو و و حفا باخورداری اه ا ین حقیوق  

او ا ین حیق را در ماحلی     همچصان  موردی او باهپاس مقام تحقیق اسا، تا یح بالما ح اسا؛
اه متیا م  رسمیا شصاخا  همان مبصا ی او باخورداری میتهم   توان بو دادرسی باای متهم  یز می

ی بودن باخیوردار  ما د  را گان  دادرسی  یز ضاوری می  ا جاب  موده، آن را در ماحل در دادساارا 
  م باای حفظ باابای افااد در تفهیم اتهام  یز ضاورت دارد اه متا

                                                           
1. Ludicke, Belkacem and Koç v. Germany, Application no. 6210/73; 6877/75; 7132/75, Judgement 10 

March 1980. 
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 نتیجه
و  د ده، حقوق شخص میتهم  یا بزهکیار     ما د، عالوه با تضمین حقوق بزه رعا ا عدالا ا جاب می

علیو در هم  مااحل دادرسی شصاسا ی شده، تضمین شو د  ا ین مهیم در اسیصاد     همچصین محکوم
اسیا  میتهم با ید اه تمیامی حقیوق        وبیش بیان و تضمین شده داخلی، ام ای و المللی، مصطقو بین

شیده در   های ماتبط با حقوق ایفای و حقوق شیهاو دی تفیا ح   مفاد در معاهدات و اصوا سیون
شود او وی در معیاض   مصد گادد  ا ااد اتهام ایفای بو فاد مو ب می قوا ین داخلی اشورها بهاه

گای  ایام قضیا ی اه    های فادی قاار گیاد  ابتصای حق پاسش هادیخطا  ا ی، مالی،  ا حقوق و آ
شیود ایو او بیو تحقیقیات و      دا سیتن وی مو یب میی   « عامل اخالقی»فاض  فاد  ادشده با پیش

دادرسی ایفای فاا خوا ده شود  ا ن فااخوا ی مستلزم ا ن اسا او بیو هبیا ی روشین و صیا ح و     
و صیافاً عصیوان    بییان شیود  هما ده شود و  و ا صکو اتهیام  قابل فهم، اتهام ایفای بو تففیل بو او ف

مجاما و و مادۀ مابوطو باای او قاائا شود  تکیو با دفاعیات ماصون  ا میتهم و سیصجش اعتبیار و    
خوبی درک ااده باشد او بو چو چیزی و چو امیوری میتهم    ارهش آ ها مصوط بو ا ن اسا او او بو

یا احضار  ا باهداشیا فیاد بیو  یوعی اقیدام غیاقیا و ی و       شده اسا  باای  لوگیای اه تغییا ماه
 امو و، اتهام با د در اساع وقا با ذاا علا احضار  ا دستگیای بو صورت شفاف و اامل بو میتهم  
تفهیم، و حقوق قضا ی وی بو او گوشزد شود  در ا ن میان اگا متهم، بو هبان مقامات احضیاراصصده  

 اه خود، محق اسا او اه متا م را گان استفاده اصد   ا بو  آگاه  باشد،  ها دفاع همو
دا سیتن ماصیون  یا    « عامل اخالقی»های آن با فاض  ابتصای تفهیم اتهام و عصاصا و و ژگی

متهم و  یز با اصل باائا و همچصین آبار و پیامدهای مهم تضمین ا ن حق  ها دسیتیابی بیو   
المللی اعیم اه   در اسصاد حقوق بشا بین ک دادرسی عاده و و مصففا و، سبب شده اسا او هم 

عام و خا ، و هم در قوا ین داخلی اشورها مورد تفیا ح و تیایید قیاار گییاد و ا یاای آن اه      
عصیوان  یک    ها تضمین شود  اصوا سیون اروپا ی حقوق بشیا بیو   های قضا ی دولا سوی سیستم

سیی میورد تو یو قیاار داده و     عصوان  کی اه اصیول مهیم دادر   ای، تفهیم اتهام را بو معاهدۀ قاره
عصوان  هاد  های عضو را با ا اای اامل آن مکل   موده اسا  د وان اروپا ی حقوق بشا بو دولا

خفو  تفهییم   تا ن حقوق اصحاب دعوا بو قضا ی ا ن اصوا سیون، در رو   خود پیاامون  زئی
قابل تیملی اسیا تاآ جیا    اتهام بو متهم، با وسواس بسیار ه اد عمل ااده و دارای احکام دقیق و

گیای  توان ادعا  مود تمامی حقوق متفور باای اصحاب دعوا در فاا صد دادرسی، با سخا او می
و دقا مورد تو و د وان قاار گافتو اسا  در همین راستا، تو و اامل د یوان بیو اصیل تفهییم     

تفهیم اتهام، سیا ع،   های قضا ی خود، اه ملو تو و بو مفهوم و ماهیا اتهام بو متهمان در رو و
فوری و اامل بودن آن و همچصین تو و بو متهم اه حیث آشصا ی بیا هبیان اتهیام و در پیی آن،     
أخی را گان متا م آشصا بو مسائل و موضوعات حقوقی باای تفهیم اتهام بو متهما ی او آشصا ی 
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رسیی عاده یو   اصصده بو اتهام  دار د، مو ب شیده اسیا ایو داد    با هبان اتهامی ما ع رسیدگی
ای قیاار گییاد ایو آرای آن اه     و ژه اه همان آغاه، تحا اصتال دقیق  ک  هاد قضا ی مصطقیو  بو

د وان با  د ا اامل در ا ن قضیو، در تضمین هاچو  ضما ا ا اا ی باه ی  یز باخوردار اسا 
د تیا ن حیق اه حقیوق میتهم میور      بیشتا ا ن اصل مهم دادرسی سعی داشتو اسا تا مبادا مهم

در  اام حقوق ایفیای ا یاان، قیا ون آ یین دادرسیی ایفیای        تضییع واقع شود  اه سوی د گا،
مصاور حفظ حقوق دفاعی متهم، اصول دادرسیی اه ملیو تفهییم اتهیام را شصاسیا ی و میورد        بو

ای  گو یو  تیاید و تضمین قاار داده اسا  لیکن ا ن حق بو  حو اامل شصاسا ی و تعا    شده، بو
اتهیام قیاار گافتیو و فهیم شیده اسیا و حیق         بودن یلیتفف ای  اتهام مهیتف دنبو ح صااو 

بیصی  شده اسا  را گان بیودن باخیورداری اه    باخورداری اه متا م را گان باای متهم  یز پیش
تای ضامن تفهیم اتهیام اسیا و  یو صِیاف شصاسیا ی حیق باخیورداری اه         متا م بو  حو اامل

های متا م را  داشتو باشد او بیو ا ین تاتییب      ی تیمین هز صوبسا متهمی او توا ا متا م  چو
اصصدگان قا ون بو ربط وبییق مییان حیق     رسد تدو ن  اا می بوشود   عمالً اه ا ن حق محاوم می

در شیاد و   درغییا ا ین صیورت    ، دا وباخورداری اه متا م و حق تفهیم اتهام تو و اافی  داشت
تحقیقات ضابطان و دادساا و  ییز رسییدگی در     ماحلمااحل رسیدگی اعم اه   بسط آن بو هم

و  المللی ایفای اه ملو د یوان  ادشیده   های  هادهای بین تو و بو رو وشد   دادگاه اوتاهی  می
های عضو را مکلی  بیو  بیاان خسیارات وارده بیو       او د وان با آن اساس دولا ای و ژه مبا ی بو

بیاای درک   اسا، ها را  اقض اصوا سیون دا ستومتهمان  ا محکومان  موده و اقدامات آن اشور
رسید در اصیار اصیالد      اا میی  مااحل دادرسی ضاورت دارد  بو  اهمیا رعا ا ا ن حق در هم

قوا ین و مقارات ایفای، آموهش مبصا ی ا ن حقوق مهم اسا و  یز تضمین بیشتا ا ن حیق در  
های  توا د در  ها رفع ااستی می  ا ان دادرسی اه ملو اه طا ق تو و بو رو   د وان اروپا ی

 مو ود در حقوق ایفای ا اان بسیار مؤبا باشد  
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  دادبان حسن داتا بزرگداشا مقاهت

 ا تایامی،  دا یش  ففیلصام   ،«ا یاان  ایفای مقارات در اتهام تفهیم» ،(13۸6)  ادر  وروهی،  20
  3 ش  هم، سال
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