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 A fair and equitable trial is amongst the most important basic rights 

granted to individuals. Consequently, human rights criteria should 

govern it. These criteria which are also referred to as judicial standards, 

are set of rules that guarantees a fair and just trial; principles such as 

respecting a reasonable period of time in proceedings or avoiding 

unreasonable delays in the criminal process, which is sometimes known 

as the principle of speed in proceedings. Of course, the principle of 

speed in handling should be accompanied by accuracy to achieve the 

purpose of that principle. This article has identified the theoretical 

foundations of observing reasonable time in the criminal process in a 

descriptive-analytical way by using library tools. The findings of this 

research indicate that for the emergence of a fair and equitable trial, 

moral foundations, natural law, and criminological foundations are 

necessary. Therefore, the recognition and introduction of each of these 

foundations, which are basically derived from the most important goal 

of criminal proceedings, that is the execution of justice, helps us in the 

formation of criminal proceedings based on fundamental human rights. 

Paying attention to these rights in international documents, both global 

and regional, as well as domestic regulations shows the desire of most 

countries to strengthen these principles in their criminal system and as a 

result, to align with the aforementioned rules. 
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بنابراین  .است متصور انسان برای که است حقوقیو عادالنه از جمله  دادرسی منصفانه 

این معیارها که از آن به استانداردهای . معیارهای حقوق بشری باید بر آن حاکم باشد

را سی عادالنه و منصفانه دادر قواعدی است کهمجموعه شود؛ در واقع  یاد میز نیدادرسی 

 ریتأخیا اجتناب از  اصولی چون رعایت مدت زمان معقول در رسیدگی ؛کند تضمین می

البته اصل  .شود شناخته می نامعقول در فرایند کیفری که گاهی با اصل سرعت در رسیدگی

این مقاله به شیوه . باشد تا مقصود از آن حاصل آیدبا دقت م باید توأسرعت در رسیدگی 

 معقول زمان مدت رعایت مبانی نظری ،ای کتابخانه ابزارو با استفاده از تحلیلی  -توصیفی 

 ی تحقیق حاکی از آن است کهها یافته. است شناسایی قرار دادهرا مورد  کیفریفرایند  در

اخالقی، حقوق مبانی  مانندمهماتی  ضرورتًابرای پیدایش دادرسی عادالنه و منصفانه، 

لذا شناخت و معرفی هر یک از این مبانی که  .ختی دخیل بوده استشنا جرمطبیعی، مبانی 

ا در ما ربرگرفته از مهمترین هدف دادرسی کیفری که همانا اجرای عدالت است،  اصواًل

توجه به این . نماید های کیفری بر مبنای حقوق بنیادین بشر یاری می گیری دادرسی شکل

، بیانگر قررات داخلیم همچنین ای و المللی اعم از جهانی و منطقه حقوق در اسناد بین
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 مقدمه

ای  المللی و منطقه حقوق دفاعی متهم در اسناد بینامروزه 

قرار گرفته  تأکیدمورد کشورها  یداخلحقوق بشری و قوانین 

دانند و  ا ملزم به رعایت آن میو اغلب کشورها خود ر است

مصادیق نقض آن فراوان یافت ممکن است هرچند در عمل 

مطلبی و ) .دارند کمتریمخالفت  ،، حداقل در مقام نظرشود

 واکاویرسد که  با این حال به نظر می (102 :1000همکاران، 

یکی از  عنوان بهمدت زمان معقول  مبانیشناسایی در مورد 

نظری و هم از جهت عملی  جهت هم از ،حقوق دفاعی

حقوقی بر  قواعد ،از منظر حقوق طبیعی. باشدضروری و مفید 

گیرند و در این زمینه اراده حکومت  می شکلای  پایه مبانی

طرفداران جدی  متاسفانه دگاهیداین . دارد نقش اعالمی صرفًا

حقوقی بیشتر دیدگاه  یهنجارهاگیری  ندارد و در زمینه شکل

است که اراده حکومت را نه تنها منبع، بلکه تحققی حاکم 

، ضرورت الوصف مع. داند نیز می تمام قواعد حقوقی یمبنا

حداقل برای  زیرا. بیین مبانی منتفی نشده استتشناسایی و 

باید به  لزومًاحقوقی و یافتن علل مشروعیت آن  قواعدتوجیه 

مبانی و  شناساییاز جهت عملی، . متوسل شویمآن  یمبان

تر خواهد کرد و  بهتر آنها، ماهیت حقوق دفاعی را روشن درک

تری به آنها  عدالت کیفری پایبندی بیش مجریانتبع آن  به

به عبارت دیگر، آنان رعایت حقوق دفاعی . نشان خواهند داد

ری ناپذیر تلقی خواهند کرد، نه ام را ضرورتی تخلف

ی با که، در معارضه و برابر اهمیت؛ به نحوی غیرضروری و کم

مجریان امر . نقض نخواهند کردها، آن را  برخی مصلحت

حقوق دفاعی را واجد ارزش پیشینی تلقی نموده و ارزش  ،قضا

هایی مانند نظم و امنیت عمومی و  آنها را برتر از مصلحت

آرامش جامعه تلقی خواهند کرد و در مقام برابری حق دفاع با 

. هند گرفتهای اخیر، دسته اخیر را نادیده خوا مصلحت

آن را  حامیانپرداختن به مبانی حقوق دفاعی، دالیل اخالقی 

که معمواًل نهفته و در پشت پرده آنها قرار دارند، روشن 

سازد و نظر به اینکه دالیل اخالقی نسبت به دالیل  می

 بهترسبب پذیرش لذا ، هستند آورتر اقناع حقوقی برای مردم

ق دفاعی همان انی حقوحقوق دفاعی خواهند شد؛ بنابراین، مب

هایی که  اند؛ یعنی ریشه ساز حقوق دفاعی ها و علل موجه پایه

فرح ) .سازند ها را آشکار می ضرورت و مشروعیت این حق

حق محاکمه در مدت معقول لذا  (121-120 :1275 بخش،

و از اصول حاکم بر دادرسی جزء الینفک حقوق دفاعی 

مطالعه و تبیین آنجا که از بنابراین . استعادالنه و منصفانه 

حقوقی، موجب شناختی عمیق نسبت یا قاعده مبنای هر اصل 

یک سیستم حقوقی و قضایی به فلسفه ایجاد و رعایت آن در 

پرسش این  پاسخ ؛ این مقاله با هدف دستیابی بهگردد می

 بودهمبانی نظری کدام به  اتکاء با اصل این پذیرشکه  مهم

 .پرداخته استیی این مبانی به شناسابه طور مفصل  ،است

یکی  عنوان بهاز آنجا که مدت زمان معقول در فرایند کیفری 

لذا  ؛بر دادرسی عادالنه و منصفانه است ماز اصول حاک

ضروی است تا قبل از بیان مبانی آن، به مفهوم دادرسی 

 .عادالنه و منصفانه پرداخته شود

 مفهوم دادرسی عادالنه -0

عد حقوق بشری، حق دادرسی عادالنه یکی از الزامات و قوا

ای از موازین اصولی  حقوق بشر مجموعهچه اینکه . است

درباره تعهداتی است که تمامی افراد را بر مبنای حیثیت و 

هنجارهای  عنوان بهاین موازین . گیرد کرامت انسانی در بر می

المللی پذیرفته شده است و در برگیرنده حق حیات، آزادی  بین

مصفا و ) اصر الزم برای یک زندگی انسانی استو همه عن

لذا حق دادرسی عادالنه داخل در این  .(200 :1278ابراهیمی، 

دادرسی و محاکمه  در ادبیات حقوقی،. گیرد مفهوم قرار می

 ،شوند، در فرهنگ قضایی کار برده می معادل یکدیگر به اصواًل

ها  هنگبرخی فر ،در لغت هم. کند مفهوم آزمودن را افاده می

را به معنای رسیدگی رسمی به ادله در یک دادگاه  اتاین کلم

ت منصفه برای أوسیله یک دادرس و اغلب یک هی به قانونی

مجرم  ؛اجع به اینکه شخص متهم به یک جرمگیری ر تصمیم
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 :Lea & Bradbery, 2010) اند معنی کرده ،است یا نه

صدور  نییع گفت کلمه دادرسی اما به طور خاص باید .(1275

به مقدمات صدور نیز محاکمه . نمودن حکم و فصل خصومت

 ارزیابی و تبیین است و البته این نوعی حکم اشاره دارد که

رسیدگی به "دادرسی به  .باشد می به منظور کشف حقیقت عمل

 اللت داردد "رسیدگی به دادخواهی دادخواه"و " داد مظلوم

ی رسیدگی به پس دادرسی خود به معنا. (ذیل کلمه/معین)

لیکن . عدل است اما در واژه محاکمه چنین وصفی نهفته نیست

که در این نوشتار از آن به  1از آنجا که در اصطالح التین

آنچه از  ،شود محاکمه یا دادرسی عادالنه یا منصفانه یاد می

متفاوت از مفهوم  ،وصف عادالنه یا منصفانه مدنظر است

دادرسی به  .(00-05: 1298 فضائلی،) ماهیتی عدل و داد است

ای از علم حقوق که هدف  معنی اعم آن عبارت است از رشته

درباره تشکیالت قضایی، صالحیت مراجع  آن تعیین قواعد

و اجرای  قضایی، تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی

. القضاء گویند باشد که در فقه به آن علم ها می تصمیمات دادگاه

مجموعه عملیاتی است که به اخص آن  دادرسی به معنی

 رود، مانند کار می حل قضایی به مقصود پیداکردن یک راه

مجموعه مقرراتی که برای اخذ یک تصمیم در یک دعوی 

 .(78 :1270 جعفری لنگرودی،) شود کار برده می معین به

برگرفته از دوکلمه در معنی اخص، اما دادرسی عادالنه 

ه لحاظ لغوی مفهومی دادرسی ب». دادرسی و عادالنه است

به  فارسیداد در لغت . است" رسی"و " داد"ترکیبی از دو واژه 

نیز افاده معنی " رسی"معنای عدل، قسط و فغان آمده و 

پس دادرسی یعنی به داد کسی رسیدن یا به . رسیدن دارد

و در  (ذیل کلمه/عمید) دادخواهی کسی رسیدگی کردن است

 و الماسی) باشد می دخواهمفهوم اصطالحی رسیدگی به داد دا

دادرسی عادالنه از الزامات حقوق  .(58: 1291 حبیبی درگاه،

                                                           
1-Fair Trial 

حقوق نبعث از حقوق بشر است چه اینکه و م شهروندی

گیرد و  جهت که از طبیعت انسان سرچشمه می آنطبیعی از 

شود مبنای حقوقی برای  در قانون طبیعت یافت می

مله دادرسی عادالنه ها از حقوق بشر، از ج برخورداری انسان

دادرسی  .(Symonides, 2018: 37) تلقی گردیده است

عنوان  مبنای عدل و عدالت است و اصل برائت بهعادالنه بر

گناهی اشخاص در  یکی از اصول فقهی و بر مبنای فرض بی

مواجهه با اتهام، از اصول راهبردی دادرسی عادالنه است که 

قانون آیین  0ماده  و مقنن در 2 28قانون اساسی در اصل 

با الحاقات و اصالحات بعدی  1292دادرسی کیفری مصوب 

با این بیان مفهوم دادرسی . کرده است به آن اشاره 2(1290)

با های حاکمیت قانون است  منصفانه یکی از بنیانعادالنه و 

بنابراین وابستگی متقابل حاکمیت  ؛منشأ مشترک فلسفی

رسی منصفانه بسیار آشکار قانون و حقوق بشر در حق بر داد

 .(205: 1277 اسمیت،) است

گیری قضایی میان  دادرسی عادالنه را رسیدگی و تصمیم

طرفین دعوی چه در امور حکمی و چه در امور موضوعی، در 

طرف با تضمین و رعایت  دار، مستقل و بی دادگاه صالحیت

حقوق قانونی طرفین دعوی در طی مراحل گوناگون دادرسی 

 .(00 :1298فضائلی، ) کنند یتعریف م

ترین اصل حقوق بشری و ستون  رعایت عدل و انصاف مهم

به بیان دیگر محاکمه  .(2: 1277قاری، ) ستا ها فقرات حق

ر واقع د ؛ن استدعادالنه، اجرای عدالت در شیوه قضاوت کر

رعایت این عدالت به جهت  ،کند آنچه در عمل نمود پیدا می

                                                           
شود مگر اینکه  اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی -2

 .جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد

و ورود به حریم هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی . اصل برائت است -2

ت نظارت مقام خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تح

 ....قضایی مجاز نیست
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چنین . طرفانه است نصفانه و بیتحقق قضاوتی عادالنه، م

های  یابد که به هر یک از طرف قضاوتی هنگامی تحقق می

اگر یکی  .ایسته دریافت آن است، اعطا نمایددعوی آنچه را ش

بدون درنگ  ،نمایدبیش از آنچه محق بوده است را دریافت 

ن را به حکم متناسب با پس گیرد، مجرما آن را از وی باز

و به معنای واقعی میان کرده ه را تبرئه گنا بی و جرم محکوم

لیکن برقراری . تعادل و توازن را برقرار کنددعوی های  طرف

مستلزم بروز نوعی موازنه شکلی در فرایند  ،این تعادل ماهیتی

قانون برای پشتیبانی از حقوق بنیادین افراد، . کیفری است

انگارد و از طرف دیگر،  اعمال ناقض آن حقوق را جرم می

گناه فرض  رست به همان جهت، شخص متهم به جرم را بید

کند تا آن هنگام که در دادگاه صالح، با رعایت تشریفات  می

دور از هرگونه شک و تردید معقول،  قانونی الزم، به

آنچه در صحن  به نهالبته دادرسی عادال. خته شودشنا جرمم

محاکم قضایی و سیستم حقوقی مربوط و راجع به نتایج 

ها و  افتد، بستگی ندارد؛ بلکه به تالش ی اتفاق میدعاو

که در ساحت گسترده جامعه انجام  است وابسته هایی برداشت

ای به لحاظ قضایی عادالنه باشد، اما  اگر محاکمه. پذیرد می

مسائل توجه به  یو ب به سبب عدم موازنه و تعادل اجتماعی

ای دیگر ه له را باید در حوزهأحل مس دیگر صادر گردد، راه

از طرفی در هر مورد خاص پشتیبانی از حق . جستجو کرد

ای عادالنه  دقیقًا به معنای نتیجهو منصفانه محاکمه عادالنه 

محور، طراحی  سیستم دادرسی عدالت. باشد یا صحیح نمی

امکان محکومیت که حقوقی را بدهد  ،شده تا به متهم

مجرم نادرست به حداقل برسد؛ نه آنکه کسی که در واقع 

خواهند مجرم محکوم  همگان می. برائت بیابد امکان ،است

عمل آید؛ در همین  گناه اجتناب به کردن بی شود و از محکوم

عیارهای عدالت شکلی رعایت ای که در آن م حال محاکمه

ای کامل و خالی از عیب و خطا  همواره محاکمه ،است شده

ری، گیری بش دیگر در هر سیستم تصمیم عبارت به. نیست

کردن عدالت  رود؛ لیکن عینی کلی از بین نمی هامکان خطا ب

قضایی به کاستن از میزان احتمال سوءاستفاده و خطا کمک 

 ،د از دادرسی عادالنهرام .(02 :1298فضائلی، ) کند می

وصف کارگیری  بههرچند . محاکمه بر مبنای عدالت است

 . ضرورت داردنیز عادالنه وصف منصفانه به دنبال 

یکی از عنوان  حق دادرسی عادالنه بهرخورداری از ب

 از قواعد برگرفته یهای بشر حقاستانداردهای دادرسی از جمله 

 تضمین به منظورابزاری  این حق در واقع. استالمللی  بین

 ،رعایت دادرسی عادالنه. جامعه است افرادبرای اجرای عدالت 

یا سایر  پشتیبانی محض از متهم، شاکی وبه معنای  لزومًا

دادرسی نیست بلکه رعایت اصول اشخاص دخیل در دعوی 

 مواجههشود در  می عادالنه و منصفانه در فرایند کیفری باعث

و اشخاص دخیل در آن، حقوق بنیادین و با اصحاب دعوی 

اشخاص نادیده انگاشته نشود و فرایند کیفری با  انسانیکرامت 

، رعایت این حققع الوا فی. وصف عادالنه و منصفانه پیش رود

بیانگر اجرای اصولی چون اصل منع تبعیض اشخاص در برابر 

قانون و برخورداری اشخاص به طور تساوی از مقررات قانونی، 

پرهیز از جانبداری از یکی از طرفین دعوی، تضمین تمامی 

حقوق بر شمرده در قانون و در نتیجه احترام به ارزش واالی 

گذاری  قانونتقنینی یا ر مرحله نظری د جهتاز . است انسانی

دقیق حدود اختیارات و مشخص و طور  که به قوانینیوضع 

را تعیین نماید از طرفی عدالت کیفری دستگاه وظایف مجریان 

ذکر  صراحتًارا این حقوق  شاکی و تضمینات ومتهم حقوق 

 .نماید

مستلزم رعایت برخی تشریفات خاص  1تحقق دادرسی عادالنه

الزم است  ؛عادالنه تلقی شود ،ینکه دادرسیاست و برای ا

اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی متهم از یک سو و اصول 

 .فاعی شاکی از سوی دیگر رعایت شودمتضمن رعایت حقوق د

رکن اصلی دادرسی عادالنه  ،رعایت حقوق دفاعی متهم

                                                           
1  - Fair trial 
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هم در  ،اولین رکن این حق نیز قبول فرض برائت. باشد می

. باشد می 2(قضایی)م در مرحله اثباتی و ه 1مرحله تقنینی

ایده دادرسی عادالنه ابتدا در جوامعی  (27 :1290خالقی، )

مورد قبول و عمل قرار گرفته  2مطرح شد که سیستم اتهامی

افراد برای زمان طوالنی در  0چون در نظام تفتیشی. است

شدند بدون آنکه از اتهام خودآگاهی  داشته می بازداشت نگه

مفهوم دادرسی . شدند متهمان وادار به اقرار می ند وداشته باش

تان مطرح شد و در انگلسدر اواخر قرون وسطی  عادالنه

های آمریکا  خذ و وارد منشور همه ایالتأآمریکاییان آن را 

 ،که گفتیم یکی از اجزای نظام دادرسی عادالنه اما چنان. نمودند

ت است و جای فرض مجرمی گناهی به قبول فرض برائت یا بی

عنوان یک  اند فرض برائت برای متهم به که برخی گفته چنان

در سایه . شود بلکه باید آن را نوعی امتیاز دانست حق تلقی نمی

تنها مدعی باید دلیل بزهکاری را ارائه کند و  اصل برائت نه

بلکه  ؛کند گناه تلقی می تنها شخص را بی دیگر نه عبارت به

 دهد نیز بر عهده مدعی قرار میتکلیف اثبات گناهکاری را 

 1نمود این مفهوم در ماده  .(111-110: 1275رحمدل، )

در . مشاهده است مقدماتی آیین دادرسی کیفری فرانسه قابل

این ماده هم به دادرسی عادالنه اشاره شده و هم در این شیوه 

                                                           
در بعد تقنینی، اصل برائت مقتضی آن است که هیچ عملی جرم محسوب  -1

نشود، مگر اینکه قانونگذار آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین نموده 

 .باشد

عنوان متهم  در بعد قضایی، اصل برائت مقتضی آن است که شخصی که به -2

در یک دعوای عمومی تحت تعقیب قرار گرفته است، تا زمان صدور حکم 

یا گناه فرض شود و اوضاع و احوالی مانند متواری بودن  یت قطعی، بیمحکوم

او  گیری اعتقاد به مجرمیت او نگردد، بلکه سابقه محکومیت کیفری، سبب شکل

وری دالیل له یا آ عنوان یک فرد ناکرده بزه تلقی و اقدامات الزم برای جمع به

علیه او توسط مرجع قضایی صالح و بر طبق مقرراتی صورت گیرد که توسط 

 .قانونگذار تعیین شده است

3  - Adversarial system 

4  -  Inquisitorial System 

 در این ماده آمده است. شده است تأکیددادرسی بر اصل برائت 

فری باید منصفانه و ترافعی باشد و تعادل میان دادرسی کی که

دادرسی کیفری . حقوق طرفین دعوی را تضمین و تأمین نماید

باید تفکیک میان مراجع تعقیب دعوی عمومی و مراجع صدور 

نسبت به اشخاصی که دارای . رأی را تأمین و تضمین نماید

مشابه تحت تعقیب قرار  جرایمخاطر  شرایط یکسان هستند و به

تدین، ) گیرند باید قواعد دادرسی یکسان اعمال گردد می

منزله خط  در حقیقت آیین دادرسی کیفری به .(25: 1277

( مجازات -جرم )اتصالی است که دو عنصر مهم حقوق جزا 

شاید به همین مناسبت باشد که  .کند را به هم متصل می

من دا اند آیین دادرسی کیفری قانون افراد درستکار و پاک گفته

: 1270 آخوندی،) و قانون جزا قانون افراد جانی و تبهکار است

00-08).  

اصحاب دعوی اطالعات اسرار و به حفظ  مکلفمراجع قضایی 

همچنین . کیفری هستند فرایندریان در ج آنهاو تضمین حقوق 

که  مادام، کیفریمظنون یا تحت تعقیب دعوی  هر شخص

از  ؛شود گناه فرض می بی ؛مجرمیت وی به اثبات نرسیده باشد

و  اتهام خود موضوعحق دارد که از طرفی از آغاز فرایند کیفری 

همراهی و از  در این فرایندنیز با خبر شود و  آندالیل 

تمامی تدابیر اجباری . مند گردد بهره مدافعمعاضدت یک وکیل 

باید با تصمیم یا  ،کیفریعلیه شخص تحت تعقیب دعوی 

این تدابیر باید بر . انجام پذیردصالح مقام قضایی  دقیقنظارت 

 جرایمهای دادرسی و متناسب با شدت جرم یا  اساس ضرورت

ارتکابی در نظر گرفته شود و نباید حیثیت و کرامت اشخاص را 

موضوع  نسبت بهمعقول،  زمانمخدوش کند و باید در مدت 

 تاحق دارد  ،هر شخص محکوم. اتهام رأی صادر شود

و تجدیدنظر مورد تبیین  عالیدادگاه محکومیت وی در یک 

و نادیده  گناهی به فرض بیبا تعرض  فلذا چنانچه .قرار گیرد

 (اعم از مادی یا معنوی)یی ها آسیب ،گرفتن سایر حقوق دفاعی
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حسب مورد شخص زیان زننده مجازات ، باید شودوارد متهم  به

 .خسارت نمایدجبران شده و یا 

ونی در مورد اصل برائت و در حقوق ایران نیز مواد گوناگ

وجود  ؛دادرسی عادالنه که بر مبنای این اصل بنا شده است

 ،اصل»: دارد قانون اساسی که مقرر می 28از جمله اصل . دارد

 ،شود خته نمیشنا جرمکس از نظر قانون م برائت است و هیچ

در قانون آیین  «.مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد

صراحت به اصل برائت اشاره نشده  سابق به دادرسی کیفری

با الحاقات و اصالحات  1292مصوب  جدیداما در قانون  ؛بود

ورزیده  تأکیدصراحت به این اصل  گذار به قانون 1290بعدی 

. اصل، برائت است»: دارد قانون مذکور اشعار می 4ماده . است

هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم 

و با رعایت مقررات و  قانونحکم  وصی اشخاص جز بهخص

تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و درهرصورت این 

ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت  گونه اقدامات نباید به

برآیند این اصل در قوانین دیگر نیز  «.اشخاص آسیب وارد کند

درسی قانون آیین دا 198ماده  مثال عنوان به. بیان گردیده است

این ماده آمده در . است تصریح نمودهاین اصل نیز به مدنی 

بنابراین اگر کسی مدعی حق یا  .برائت است ،اصل»: است

در غیر این صورت  .باید آن را اثبات کند ؛دینی بر دیگری باشد

حال که  «.با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد

اکنون . گرفت دادرسی عادالنه و منصفانه مورد بررسی قرار

یکی از  عنوان بهمدت زمان معقول فرایند کیفری  نظری مبانی

 .گیرد میاصول دادرسی عادالنه و منصفانه، مورد شناسایی قرار 

 مبانی نظری -2

امکان  هدف آن جز با تشخیصمبانی  شناختنشود  گفته می

در این خصوص هدف از  .(25: 1279کاتوزیان، )د ندار

اتهامات صحیح از تعقیبات سقیم و دادرسی کیفری تفکیک 

 نیتأمناروا، پیشگیری از اشتباهات قضایی و در نهایت، 

هرچند . (8، 1270آشوری، ) آرامش خاطر شهروندان است

به صراحات هدف از قوانین آیین دادرسی کیفری را  برخی

آخوندی، )دانند  تهم و حفظ مصالح اجتماع میم منافع نیتأم

ها برای  این است که همه این دغدغهواقعیت اما  ،(08، 1270

 عنوان بهبنابراین آنچه از خوبی و بدی . اجرای عدالت است

در محدوده این مبانی  شود؛ معیارهای تشخیص عدالت یاد می

اشاره  ها آن نیتر مهم در ذیل به کند که نمایی می جلوه

 .گردد می

 مبانی اخالقی -2-1

از جمله مقدمه حقوق بشر ( جهانی)المللی  در اسناد بین

 ،ها اتی انساناعالمیه جهانی حقوق بشر، کرامت و حیثیت ذ

ناپذیر  ها از حقوق یکسان و انتقالآن رخورداریایی برای بمبن

تدوین  آغازیننقطه  عنوان به مذکورذکر شده است؛ اعالمیه 

را اساس آزادی،  بشرحقوق بشر، شناسایی کرامت ذاتی 

ارزش  پذیرشز طرفی ا. داند عدالت و صلح در جهان می

مندی  مبنای بهره ،در اعالمیه جهانی حقوق بشرانسان واالی 

به نیز ق بشری یک ح عنوان بهافراد از حق دادرسی عادالنه 

ها در مظان  صورتی که انسان، در آنبه موجب . رود میشمار 

ها و اقدامات  باید در برابر خودسری ؛قرار گیرندی اتهام

کامل  و تضمینات ی از پشتیبانیای مأموران حکومت سلیقه

برخوردار باشند و مادام که اتهام آنان از رهگذر یک دادرسی 

عادالنه و با رعایت تضمینات دادرسی به اثبات نرسیده است، 

ها روا  گناه فرض شده و به هیچ روی، تعرض نسبت به آن بی

کرامت انسانی یکی از  .(21: 1292 حسینی،) داشته نشود

باشد که تحت  رام و مقبول تمامی جوامع میاصول مورد احت

تأثیر آن، شاهد تلطیف و انسانی شدن حقوق کیفری خواهیم 

چه اینکه کرامت انسانی  .(208 :1298وطنی و نرگسیان، ) بود

نه یک حق، بلکه وصف ذاتی انسان است که تمامی افراد در 

نقاط جهان با هر عقیده و نژاد و مذهبی به جهت داشتن  اقصی

نتخاب و آزادی اراده و اختیار نایی تعقل، تفکر، قدرت اتوا

 :1278رحیمی نژاد، ) طور فطری و یکسان از آن برخوردارند به
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ها سزاوار حرمت و  هایی، انسان لذا به جهت چنین ویژگی. (10

احترام هستند؛ این در حالی است که چنین احترامی مستلزم 

ندان در زمینه در نظر گرفتن حقوق و رفتار برابر با شهرو

در این راستا با مراجعه به اسناد . حقوق مدنی و سیاسی است

المللی مانند  ملی از جمله قوانین اساسی کشورها و اسناد بین

مقدمه منشور سازمان ملل، اعالمیه جهانی حقوق بشر، مقدمه 

و بسیاری از اسناد  و سیاسی المللی حقوق مدنی میثاق بین

های اساسی  نی از حقوق و آزادیدیگر که در زمینه پشتیبا

مالحظه  .(119: 1295 شریفی طراز کوهی،) اند تدوین شده

گردد که در تمامی آنها سخن از کرامت انسانی به میان  می

، گیری مبنایی برای شکل عنوان بهنفسه  آمده است و از آن فی

حقق و تخصیص حقوق بشری از جمله حق دادرسی ت

رهای آن مانند اصل تسریع محور و موازین و معیا عدالت

زمان، یاد شده است؛ زیرا کرامت انسانی ارج و حرمتی است 

 باشد از آن برخوردار میحیث انسان بودن، که انسان از 

و برخالف باور برخی حتی به مجرد  (00 :1278رحیمی نژاد، )

ارتکاب جرم قابل سلب و انتزاع از آدمی نیست؛ زیرا آن چه در 

فعل مجرمانه هست نه  ،ل سرزنش استصورت وقوع جرم قاب

ها در ذات، مشترک و برابر  به دیگر سخن انسان. ذات انسان

مندی از این  هستند و فعل جدا از ذات آدمی است و بهره

ارزش و کرامت انسانی است که موجب گردیده متهمان و 

مجرمان در برابر هجمه و تعقیب نظام حاکم با ادعای عمل 

د وصف کیفری، حقوقی شکلی که مخل نظم عمومی و واج

در جهت پشتیبانی از آنها در برابر اقتدار نظام قضایی، وضع 

 .(112: 1275 فرح بخش،) گردیده، بیابند

مندی از برخی حقوق متهمان و  بهره ،اگرچه ارتکاب جرم 

سازد، لیکن از  قرار داده و محدود می ریتأثمجرمان را تحت 

دار  اثر ارتکاب جرم خدشهاین نظر که نفس ملکوتی آنان در 

نشده و تا زمانی که عنوان انسان بر آنان صدق کند از حرمت 

مندی از دادگاه مستقل در رسیدگی  برخوردارند، استحقاق بهره

های الزم در زمانی  های انتسابی، با رعایت پشتیبانی به اتهام

دارند؛ تا با اعمال این تضمینات بنیادین، از  را متناسب

وران دولتی مصون مانده و افزون بر این، تعرضات مأم

رعایت مدت . مشروعیت نظام عدالت کیفری نیز تضمین گردد

 نامعقول ریتأخزمان معقول فرایند کیفری و جلوگیری از 

کننده در فرایند کیفری  دادرسی برای هر یک از افراد شرکت

به . های آنان تأمین و تضمین گردد است تا حقوق و آزادی

امنیت زندگی اجتماعی، شغلی و  ،دادرسی دنطول انجامی

خانوادگی و حتی روانی متهم را نیز با خطر جدی مواجه 

سازد و در نهایت امر موجب سلب اعتماد عموم مردم  می

نسبت به دستگاه عدالت کیفری شده، عدالت کیفری ذهنی را 

که  (207 :1298وطنی و نرگسیان، ) نماید جایگزین آن می

کرامت انسانی محسوب شده و اخالق خطری بزرگ برای 

اگرچه باید پذیرفت که . کشاند بشر را به ورطه نابودی می

دار شدن  وقوع جرم از سوی مجرم خود منجر به خدشه

گردد، اما این امر  کرامت انسانی و پایمال شدن اخالق می

تواند دلیل موجهی برای از بین بردن حقوق دفاعی وی  نمی

یک انسان مستحق  عنوان بهباشد و به هر روی، وی 

عادالنه و  طرف مستقل، بی یدادگاهمحاکمه در مندی از  بهره

 .است که این امر باید در زمانی معقول و متعارف صورت گیرد

 مبانی حقوق طبیعی -2-2

تر قانون طبیعی  یافته مفاهیم ابتدایی حقوق بشر صورِت تکامل

نماینده  .(205 :1292 جاوید، و هیدن) و حقوق طبیعی است

بود که جان الک حقوق طبیعی در دنیای مدرن،  نظریهاصلی 

. گسترش داد 10گرایی قرن  فلسفه خود را در چارچوب انسان

حقوق طبیعی از آن جهت که از طبیعت انسان سرچشمه 

شود مبنای حقوقی برای  گیرد و در قانون طبیعت یافت می می

درسی عادالنه ها از حقوق بشر، از جمله دا برخورداری انسان

حقوق طبیعی بازتاب نظم طبیعی جهان . تلقی گردیده است

هستی است و حقوق طبیعی نیز مبتنی بر این دیدگاه است که 
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: 1292هاشمی، ) انسان جزئی از نظام هماهنگ هستی است

تواند سرچشمه حقی باشد که  به عبارت دیگر طبیعت می .(00

اساس این دیدگاه بر . کنند الهیون آن را به خدا منتسب می

انسان نیز جزئی از طبیعت و حامل قوانین طبیعی در خود 

حق دفاع از جمله حقوق  .(90-95: 1277جاوید، ) است

گذار مکلف به پذیرش و  باشد که قانون طبیعی افراد می

شک داشتن مدت معقول فرایند  بی. پشتیبانی از آن است

م و سازی قرائن و شواهد برای مته کیفری جهت آماده

دادرسی به مقداری که منجر به از  نامعقول ریتأخپیشگیری از 

بین رفتن حقوق قربانی جرم و جامعه گردد؛ از جمله حقوق 

تواند در  رود که می بنیادین و طبیعی هر فرد به شمار می

ی یقق دادرسی عادالنه در دستگاه قضانهایت موجب تح

 .گردد

 ه مجرمانشناختی؛ انتخاب حسابگران مبانی جرم -2-2

 یی که در نقشها انسانپیرامون  1حسابگرانه انتخاب یهنظر

خذ حداکثر أگرانی هستند که بر اساس اصالت سود و  کنش

اصلی این  راهبرد. نمایند فایده، اعمال خویش را تنظیم می

در قبال کمترین هزینه برای  ،حداکثر منافع بر با اتکاء نظریه

گران  مثابه کنش ها را به انساناین نظریه . است شخص

ها  ، تمامی انساناساساین بر . گیرد در نظر می 2اقتصادی

 جههستند و سالیق خود را بر اساس درموجوداتی هدفمند 

 بهترین طرفی از. نمایند میو تنظیم  بندی رتبه اهمیت،

 به منجر اتخاذی استراتژی که شود می حاصل زمانی انتخاب،

 از متأثر هزینه حداقل و سود حداکثر اصل شود، سود حداکثر

انسانی ازجمله علوم  های علوم صاد در دیگر رشتهاقت علم

 گردد نیز مطرح می... ، علوم اجتماعی، جغرافیا، حقوق وسیاسی

فیلسوف انگلیسی  2ژرمی بنتام .(02: 1292 ناری، دانش و الهام)

                                                           
1  - Rational Choice Theory 

2  - Economical Actors 

3  - Germy Bentham 

 انتخاب نظریه لّذت، اصالت یهانگلیسی بر اساس نظر

 داده قرار تبیین مورد کیفری حقوق قلمرو در را حسابگرانه

 یهبر اساس نظر (Grattet & Jenness, 1998: 286) است

دارد، بزهکاران با  0شناسی کالسیک ریشه در جرم که بنتام

های  سوی پدیده رو به 5فایده –توّجه به رویکردهای هزینه 

بر این اساس چنانچه بزهکاران، منافع . آورند مجرمانه می

های آن برآورد نمایند،  ارتکاب جرم را بیشتر از هزینهحاصل از 

 برابرطه کنند و در نق اب جرم سوق پیدا میسوی ارتک به

 آن منافع از بیشتر جرم ارتکاب از حاصل های هزینه چنانچه

بر اساس افکار بنتام و . دهند م انصراف میجر ارتکاب از باشد،

بزهکار فردی اقتصاددان قرن هفدهم،  0گاری بیکرآن،  ازپس 

خذ أفردی است هدفمند و ورود وی به دنیای مجرمیت جهت 

فرض بنیادین در این نظریه آن است  پیش. حداکثر سود است

های حاصل از ارتکاب  که بزهکار با توّجه به منافع و هزینه

 ,Siegel) کند های مجرمانه حرکت می سوی پدیده به جرم،

یی، بر این اعتقاد بکاریا، از اندیشمندان علوم جنا .(84 :2012

ویژه سرعت در اجرای  است که سرعت در فرایند کیفری، به

شود بزهکاران احتمالی و واقعی، نظام  مجازات، سبب می

گیر بدانند و  عدالت کیفری را نسبت به بزهکاری سخت

ای که امکان دارد، برای آنان  پیامدهای بزهکاری، تا اندازه

رتکاب جرم و محسوس باشد؛ زیرا هرچه زمان میان ا

تر باشد، ربط دادن  دهی دستگاه عدالت کیفری کوتاه پاسخ

برخورد نظام عدالت کیفری با بزه ارتکابی در ذهن شهروندان 

شود آنان فورًا یکی را علت  پذیرد و سبب می تر انجام می سریع

 .(220: 1290نوریان و سلیمی، ) و دیگری را معلول بدانند

سخت هم به مراتب از تسریع در حتی اثر بازدارندگی مجازات 

 که معتقد است منتسکیوفرایند کیفری کمتر است کما اینکه 

کنند نگاهی به  کیفرهای مفرط حتی استبداد را هم فاسد می

                                                           
4  - Classic Criminology 

5  - Cost-Benefit Approaches 

6  - Gary Bicker 
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قوانین جزایی ژاپن بیفکنیم در این کشور تمام جنایات را با 

دهند و عدم اطاعت به عظمت امپراتور خود  مرگ کیفر می

زیرا در آنجا مقصود اصالح مجرم نیست  .جنایتی عظیم است

بلکه منظور از مجازات انتقام پادشاه است و این افکار ناشی از 

تمام اموال است تقریبًا بردگی است و چون امپراتور مالک 

شود در این کشور  م مستقیمًا علیه منافع او واقع مییتمام جرا

امری که ظاهرًا جرم نیست به سختی مورد مجازات واقع 

 .(200: 1295 منتسکیو،) شود یم

با توجه به آنچه بیان شد، مجرمان با رویکردی حسابگرانه و 

های بزهکاری به سراغ  منطقی و پس از ارزیابی منابع و زیان

روند؛ بنابراین تهدیدهای احتمالی و واقعی  ارتکاب آن می

شود تا مجرمان احتمالی با مشاهده  ناشی از کیفر، سبب می

ان جرم و بزهکاران واقعی و به دلیل تجربه مجازات مرتکب

کیفر و تحمل رنج و عذاب ناشی از آن از ارتکاب بزهکاری 

یکی از  .(272-202: 1298وطنی و نرگسیان، ) منصرف شوند

نمودهای بنیادین برای اجرای بهتر سازوکارهای مجازات، 

باشد،  تسریع در فرایند رسیدگی و مجازات کیفری مجرمان می

جرم با مشاهده سرعت عمل دستگاه قضاء این امر چرا که م

گنجاند و سبب افزایش  را در نگاه محاسبه گرایانه خود می

در واقع سرعت . گردد های ارتکاب جرم از دید وی می هزینه

دادرسی و  نامعقول ریتأخعمل در رسیدگی، پیشگیری از 

رعایت مدت زمان معقول در فرایند کیفری منجر به 

 ،ر دستگاه عدالت کیفری و در نتیجه آنگیری بیشت سخت

های ارتکاب جرم و در نهایت اثربخشی بیشتر  افزایش هزینه

از طرفی نباید در مسیر دادرسی دقت را . گردد ها می مجازات

فدای سرعت کرد چه اینکه ممکن است شخصی که مورد 

خوبی فرصت دفاع را نداشته باشد در  گیرد به اتهام قرار می

از انتساب بزه به وی دچار اشتباه شویم که در نتیجه در احر

زنی یا  زنی یا انگ این صورت بر اساس نظریه برچسب

، یکی از دالیل اساسی گرایش به تکرار جرم در 1زنی لکه

 .جوامع، زدن برچسب انحراف به افراد است

های مختلف کنترل اجتماعی  شناسان، مکانیسم به نظر جامعه

ای در پیشگیری و  ش سازندهبه شکل رسمی و غیررسمی نق

ها  دارد ولی اگر این کنترل جرایمکنترل انحراف اجتماعی و 

 جرایممنجر به تولید انحراف و  ؛خوبی صورت نگیرد به

در همین راستا، در کنار کنترل . شود اجتماعی در جامعه می

عنوان  اجتماعی غیررسمی، نهادهای عدالت کیفری به

اجتماعی رسمی، در فرایندی که  یافته کنترل ابزارهای سازمان

از طریق آن، شخص به سمت پذیرش تصوری مجرمانه از 

یکی از محورهای اصلی . سزایی دارند رود، نقش به خود می

زنی آثار دخالت نهادهای کیفری اعم از پلیس،  نظریه برچسب

حکم، نظیر کانون اصالح دادسرا و دادگاه و نهادهای مجری 

قاسمی و ) دن فرد مجرم استبرچسب خور... و تربیت و

هرچند این ایده که در واکنش  .(107-100: 1290پور،  کیهان

کار، در واقع جامعه آنها را تشویق  به افراد تحت عنوان جنایت

تواند جنایت  کند تا چنین شود و مداخله عدالت کیفری، می می

 زنی است را تقویت کند در تضاد اصلی با رویکرد برچسب

(Burke, 2019: 202). واده به طور مثال واکنش جامعه و خان

له قابل توجهی است که از أدر قبال نوجوانان بزهکار مس

ای  گونه تواند به ای برخوردار است و می العاده اهمیت فوق

بنابراین تأخیر . قاطع، سرنوشت نوجوانان را در آینده رقم بزند

قض مورد در فرایند کیفری عالوه بر ن جهت یا تسریع بی بی

حقوق متهم، ممکن است در شخصیت اجتماعی وی تأثیر 

گذاشته و فردی که با مدت زمان معقول دادرسی مواجه 

بود و درصد اصالح وی یا پذیرش هنجارها در وی  می

بود اکنون به مجرمی تبدیل شده که درصد تکرار  تأثیرگذار می

جرم وی نیز زیاد خواهد بود؛ لذا رعایت مدت زمان معقول در 

                                                           
1  - Stigmatization 
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ایند کیفری و سرعت بخشی به اجرای کیفر، نقش به فر

نوریان و )کند  سزایی در کاهش میزان بزهکاری ایفا می

 .(220 :1290سلیمی، 

 مبنای اعتماد جامعه -2-0

مجرمانه، همراه با  دهیگسترش روز افزون پد دیدر دوره جد

نظام مشکل ناکارآمدی بزه و بزهکار،  نیابعاد نویدایش پ

 ی استفریک یضمانت اجراها استفاده ازرد یفریعدالت ک

رسیدگی در مدت بر این اساس . (17: 1001مطلبی و نادری، )

شود که اعتماد  زمان معقول در فرایند کیفری منجر به آن می

به  اجتماعی به دستگاه قضایی افزایش یابد و در واقع افراد

صورت وقوع جرم در جامعه، این اطمینان دست یابند که در

ضایی توانایی رسیدگی و اعمال مجازات به مجرمان را نظام ق

گیری  دادرسی، منجر به انتقام نامعقول ریتأخ. خواهد داشت

شخصی در جامعه، کاهش اعتماد اجتماعی به حاکمیت، جری 

های جرم و در نهایت ایجاد  شدن مجرمان، کاهش هزینه

در بین مردم خواهد  بدبینی نسبت به دستگاه قضاییحس 

ته باید به این نکته اشاره کرد که تسریع بیش از حد در الب. شد

ای، عدم رعایت مدت زمان معقول فرایند  گونه دادرسی نیز به

تواند منجر به  گردد و این امر نیز می کیفری محسوب می

مثال  عنوان به. کاهش اعتماد اجتماعی به نظام قضایی گردد

مان زمانی که دستگاه قضا به بهانه رعایت اصل مدت ز

معقول فرایند کیفری، فرصت مناسب برای دفاع متهم از خود 

تواند سبب کاهش اعتماد  می مسألهرا سلب نماید، این 

اجتماعی و سلب امنیت افراد شود؛ بنابراین تسریع بیش از حد 

دو روی یک سکه هستند که  ،آن نامعقول ریتأخدر دادرسی و 

 .ایی منفی نمایدتواند نگاه جامعه را به دستگاه قض هر دو می

 مبانی عقلی -2-5

از دیگر مبانی رعایت مدت زمان معقول فرایند کیفری 

رسی عادالنه، تأمین عدالت در زندگی اجتماعی در داد مطلوب

اش به طور  بشر به دلیل فطرت الهی و ساختار وجودی. است

عدالت گوهری است . طبیعی و فطری، خواستار عدالت است

المللی  ضایی و از جمله نظام بینکه هر سیستم حقوقی و ق

ریزی شده و آرمان اصلی رسیدن  حقوق بشر، بر اساس آن پی

عدالت مفهومی است  .(220 :1270کاتوزیان، ) باشد به آن می

های ویژه  ها و پیچیدگی تکه برخالف ظاهر ساده آن، از ظراف

انواع  مفهوم پیچیده عدالت به. فرد برخوردار است بهو منحصر

دار ایجاد توازن در  کدام عهدهتقسیم شده که هر گوناگونی

باشند، که از آن جمله  یک بخش از زندگی اجتماعی بشر می

عدالت اجتماعی، عدالت توزیعی، عدالت تنبیهی، عدالت 

لت طبیعی با بحث اعد .(217: 1275شیری، ) طبیعی است

تعیین مدت زمان معقول فرایند کیفری تالقی داشته و روند 

دالنه و منصفانه به دعاوی و اتهامات را تشکیل دادرسی عا

عدالت طبیعی بر پایه دو اصل حیاتی؛ قاعده . دهد می

و حق استماع دعاوی و دالیل و حق متهم به ارائه  1طرفی بی

دالیل خود، به برقراری توازن در حوزه مسائل مربوط به 

عدالت و دادگری بر پایه و . پردازد های قضایی می رسیدگی

ویژه در بخش آیین دادرسی کیفری،  گذاری، به انوناساس ق

گردند و  موجد معیارهای شکلی حقوق بشری محسوب می

گذاران قرار  پایبندی به این مفاهیم از دیرباز مورد توجه قانون

جوی جوامع بشری بر اصول  گرفته که تمرکز روح عدالت

: 1272زاده،  حبیب) باشد دادرسی عادالنه، از این جمله می

رعایت این اصول از جمله زمان مطلوب فرایند کیفری  .(129

ها در  به معنای ارفاق به کسی نیست؛ بلکه رعایت آن

شود در برخورد با طرفین  های کیفری موجب می رسیدگی

دعوی، انسانیت افراد فراموش نگردد؛ زیرا اگرچه حفظ امنیت 

مردم و رعایت مصلحت جامعه در برابر متهمان و مجرمان 

مقدس و از نظر عقلی واجب بوده و نیز از جمله تکالیف  امری

گردد؛ لیکن عدالت اقتضا دارد که بین  نظام قضایی تلقی می

طرفین دادرسی تعادلی مطلوب و معقول برقرار گردد و دالیل 

                                                           
1  -  Rule against Bias 
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گفته شده، عاملی در جهت نقض موازین و معیارهای دادرسی 

از سوی  .عادالنه و نفی زمان مطلوب دادرسی به شمار نرود

دیگر حتی در صورت اثبات و احراز جرم باید به متهم فرصت 

مناسب داده شود تا ابزار و امکانات الزم جهت تدارک دفاع را 

در واقع تسریع به دادرسی نباید تفسیر یک سویه  .داشته باشد

داشته و از حقوق دفاعی متهم غافل شد و قدر متیقن ضرورت 

این ضرورت نیز به معقول اعطای این فرصت است، البته از 

حکم  شود چه اینکه ضرورت به بودن آن تعبیر و تفسیر می

عقل و عرف است و این عرف، عقاًل باید در قالب قانون 

ای به انسان دارند  کسانی که دلبستگی نسنجیده. تدوین گردد

 صورت وجودلی در دانند؛ و ظاهرًا چنین شتابی را پسندیده نمی

یا خصوص مدت زمان مطلوب  درگذاری  نقایص قانون

 ،کند گناه را تهدید می یک بیانحراف در فرایند دادرسی که 

 .ماند دیگر تردیدی در لزوم سرعت باقی نمی

کند؛  هر انسانی با ابتناء بر عدالت، حرمت و مصونیت پیدا می

تواند نافی آن  تا حدی که سعادت و رفاه اجتماعی هم نمی

اجرای عدالت با  (110 :1295، شریفی طراز کوهی). باشد

تواند با  این اساس نظام قضایی نمیو بر  اقتداء به عقل است

این بیان که متهم با ارتکاب جرم شأن انسانی خود را از دست 

مندی او از تضمینات  داده و نزول شأن سبب عدم بهره

گردد، وی را در معرض  بنیادین یک دادرسی عادالنه می

ا فرایند محاکمه باید در کمال اطناب بالوجه قرار دهد؛ لذ

سرعت معقول انجام گردد تا از اشتباه، سوءاستفاده و 

و توازن  آوردهورزی تا حد امکان ممانعت به عمل  غرض

های قضایی برقرار شود و تحقق عدالت  نامبرده در رسیدگی

 .محسوس، ملموس و میسر گردد

 مبانی حاکمیت قانون -2-0

مبنای قانون است بر همین  حاکمیت قانون، تجلی اقدام بر

گیری  اساس استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم

عمومی بودن قوانین، اعالن . توجیه نخواهد بود قابل ،حکومتی

نگری  بینی قوانین، آینده عمومی قوانین، صراحت و روشن

قوانین و استمرار و ثبات  قوانین، قابلیت اجرا و پیروی از

حاکمیت قانون  به معنای وجودمحوری، اصول  و قوانین

ارتباط حاکمیت  .(202 :1278مصفا و ابراهیمی، ) باشد می

شود که قوه  قانون و دادرسی عادالنه آن جا مشخص می

قضاییه مستقل، ابزارهای مؤثر حقوقی قابل دسترس، سیستم 

حقوقی و قضایی با تضمین برابری همه افراد در برابر قانون، 

اسب با رعایت شأن انسانی، نیروی انتظامی در نظام تنبیهی من

خدمت قانون و مردم که جملگی از مصادیق دادرسی 

های حاکمیت قانون ذکر  مؤلفه عنوان به ؛محورند عدالت

مندی شهروندان از  برقراری امنیت قضایی و بهره. اند شده

محور در گرو تنظیم اقتدار هیئت حاکمه از  دادرسی عدالت

نی است که حدود اختیارات آنان را به نحو رهگذر وضع قوانی

این امر در پرتو حاکمیت قانون میسر  .منطقی مشخص نماید

 .(291 :1292هاشمی، ) شود می

های حقوقی در وهله  موضوع حقوق بشر و ترسیم آن در نظام

و تحقق عملی آن، موکول به فرهنگ  بوده اول امری آرمانی

 باشده داشته دموکراسی است که بر فضای جامعه احاط

توجه به رعایت مدت زمان معقول  .(10: 1272هاشمی، )

جزئی از اجزای حقوق بشری، پیش از  عنوان بهفرایند کیفری 

آن که به صورت نهادی و رسمی مطرح گردد، نیازمند رشد 

، به استساالری  فکری جوامع و برقراری فرهنگ مردم

یت برقراری ترتیبی که نفی استبداد و تکوین دموکراسی در مع

از جمله مدت و حقوق بشری  مطالبه به همراه چنین نظامی

زمان معقول فرایند کیفری، ملکه اذهان جامعه گردد؛ زیرا 

های  توجهی به حقوق و آزادی تبعیت قانون از اراده حاکم، بی

های اقتدارگرا را در ردیف ناقضین  بشری و نفی آن، دولت

خواه  های عدالت م انساندهد و انزجار تما حقوق بشر قرار می

کم مسیر انحطاط را در  را در پی داشته و چنین حکومتی کم

های  لیکن با گسترش اندیشه ایجاد نظام. گیرد پیش می
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ساالر، قبول حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و  مردم

سیاسی خویش، افول اقتدار و قدرت مطلق زمامداران و ایجاد 

ی بشردوستانه، فضایی باز ها زمینه رشد و اعتالی اندیشه

های بنیادین بشری، از جمله حق  گرفته و حقوق و آزادی شکل

دادرسی عادالنه، با محوریت رعایت مدت زمان معقول فرایند 

. گیرد کیفری مطلوب در رأس توقعات اجتماعی قرار می

ساالر متکی به قانون در جامعه  بنابراین وجود حکومت مردم

ی مترصد خواهد بست و در چنین حالتی ها عدالتی راه را بر بی

زمامداران منتخب مردم، عالوه بر جلوگیری از برخی اقدامات 

ای در راستای فراهم  مالحظه زا، موظف به مساعی قابل آسیب

نمودن فضای باز سیاسی و اجتماعی، به منظور رعایت و 

های بنیادین بوده و با قید  تضمین حقوق و آزادی

کیفری، ملتزم به عدم تجاوز نسبت  های سیاسی و مسئولیت

باشند؛ زیرا این امر  ها می به مجموعه این حقوق و آزادی

ساالر،  کاماًل مسلم است که دوام و بقای یک جامعه مردم

 .مستلزم وجود نظام قضایی عادالنه است

 گیری نتیجه

مبانی مدت زمان  بهتر گفته شد که برای شناسایی و درک

را  عادالنه دادرسی مفهوم د ابتداایبمعقول فرایند کیفری 

نامعقول یا اصل رعایت  ریتأخچه اینکه جلوگیری از . دریافت

مدت زمان معقول فرایند کیفری یکی از اصول دادرسی 

 نظری های دیدگاه بهبر این اساس  .عادالنه و منصفانه است

 اسناد در آن تقنینی پیشینه ،همچنین و پرداخته آن پیرامون

بر این مبنا، . گرفت قرار اثبات و کنکاش ردمو المللی بین

 دادرسی ای، منطقه و جهانی از اعم المللی بین اسناد مطابق

 نوع این آن، رعایت بدون که است اصولی واجد عادالنه

 اصل این اساس همچنین. گردد می تلقی مخدوش دادرسی

 اعتماد طبیعی، حقوق عقل، اخالق، چون ای مبانی از برگرفته

 نظریات از الهام با ختیشنا جرم مبانی و قانون کمیتحا جامعه،

 و است گرفته شکل منتسکیو و بکاریا ،بنتام چون دانشمندانی

بوده  مبانی این به اتکاء با اصل این پذیرش که شد اثبات

 این به المللی بین اسناد از یک هیچ صورت این غیر در است

 مدت در دادرسی که شد گفته. ورزیدند نمی تأکید بدان شکل

 نامعقول تأخیر بدون محاکمه اصل از برگرفته معقول زمان

 که شود می محسوب بشری حقوق الزامات از که است

 آید؛ می اصل این یاری به که عادالنه دادرسی اصل مهمترین

 فرایند درزیرا . است گناهی بی فرض تعبیری به یا برائت اصل

 از برخی متهم، گرفتن قرار تعقیب تحت مجرد به و کیفری

 که گردد می محدود یا و سلب وی های آزادی و اساسی حقوق

 این. است گناهی بی فرض یا برائت اصل با مغایر امر این

 نظر از هیچکس: دارد می اشعار اشخاص از حمایت در اصل

 اصول اساس بر او اتهام اینکه مگر نیست؛ مجرم قانون

 قانون ابربر طرف، بی و مستقل دادگاهی در عادالنه دادرسی

 در است متهم فردی که مادام بنابراین. گردد اثبات و احراز

 از خروج منع جمله از هایش، آزادی برخی او اتهام به بررسی

 بازداشت در یا و خاص محل در سکونت یا کشور حتی یا شهر

 لوازم شنود یا کنترل وی، اموال توثیق یا توقیف یا و بودن

 یا سلب دست، این از مسائلی و همراه تلفن قبیل از مخابراتی

 و نظری مبانی به اقتداء با مذکور اصل .گردد می محدود

 المللی بین اسناد در خوبی به کیفری حقوق دانشمندان نظریه

 قضایی سیستم در آن وضعیت البته که است شده گنجانده

 دارند، مختلط و نوشته ال، کامن حقوق که مختلف کشورهای

ر موجب شده تا اکثر کشورهای این ام. است متفاوت کمی

کیفری خود را در نظام دادرسی دنیا با لحاظ مبانی یادشده، 

 .های دادرسی عادالنه و منصفانه قرار دهندچارچوب استاندارد

البته صرف به کارگیری این اصول در قوانین کشورها، موجبی 

چه . قضایی به این اصول نیست یها نظامبرای مقید کردن 

دادرسی یا  مراحلدر تمام  عماًلین اصول باید اینکه اجرای ا

یفری از بدو تا ختم، رعایت شود، کل فرایند کدر به تعبیری 

با قانونگذاری این  ممکن است کشورها، در غیر این صورت

به تظاهر به اجرای این اصول  اقداماصول در قوانین خود، 
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ی ها بتوانند از هجمه نهادها و سازمانتا  نمایندوق بشری حق

، امری که در برخی از کشورها باشنددر امان  شریحقوق ب

 .شود دیده میبسیار 

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

انجام  هنویسندتوسط تمامًا نگارش مقاله  :سهم نویسندگان

 .ست گرفته

که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی

 .اند، سپاسگزاریم یاری رسانده

مین اعتبار مالی ون تأاین پژوهش بد: تأمین اعتبار پژوهش
 .سامان یافته است

 منابع و مآخذ
 منابع فارسی . الف

 .المللی بشر قواعد حقوق بین .(1277) م .اسمیت، روناک -

انتشارات دانشکده  :ترجمه فاطمه کیهانلو، چاپ اول، تهران

 .حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

درآمدی » .(1291) حبیبی درگاه، بهنام و الماسی، نجادعلی -

فصلنامه علمی  .«بر کیفیت دادرسی در فرایند دادرسی کارآمد

 .82-08 (:57)18های حقوق قضایی،  پژوهشی دیدگاه

تأملی » .(1292) ناری، حمید رضا دانش و الهام، غالمحسین -

مطالعات  .«وها و قلمر بر نظریه انتخاب حسابگرانه؛ بنیان

 .02 -05 (:2)2 ،تحول در علوم انسانی

جلد اول،  .آیین دادرسی کیفری .(1270) آخوندی، محمود -

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و : چاپ نهم، تهران

 .ارشاد اسالمی

جلد اول،  .آیین دادرسی کیفری .(1270)آشوری، محمد  -

 .سمت: پ ششم، تهرانچا

 .قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه .(1277) تدین، عباس -

 .روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران :هرانت

نظریه نسبیت در حقوق  .(1277) جاوید، محمد جواد -
 :تهران .تحلیلی مبتنی بر اطالق در حقوق طبیعی: شهروندی

 .انتشارات گرایش

 .ترمینولوژی حقوق .(1270) جعفری لنگرودی، محمدجعفر -

 .گنج دانش :چاپ هجدهم، تهران

آسیب شناسی نظام » .(1272) حبیب زاده، محمدجعفر -

مجله علوم اجتماعی و علوم انسانی  .«عدالت کیفری ایران
 .87-59 :21، دانشگاه شیراز

آشنایی با مفاهیم حقوق  .(1292) حسینی، سیده لطیفه -
پژوهشکده  :تهران .«دادرسی عادالنه»عمومی؛ تبیین مفهوم 

 .شورای نگهبان

ون آیین دادرسی در قان ها نکته .(1290) یعلخالقی،  -

 .شهر دانش: چاپ چهارم، تهران .کیفری

قانون اساسی ایران و اصل » .(1275) رحمدل، منصور -

 .122-109 (:8)0، نشریه حقوق اساسی .«برائت

کرامت انسانی در حقوق  .(1278) نژاد، اسماعیل رحیمی -
 .نشرمیزان :چاپ اول، تهران .کیفری

ها و  ارزش)قوق بشر ح .(1295) شریفی طراز کوهی، حسین -
 .نشر میزان :چاپ دوم، تهران .(ها واقعیت
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 .«های عدالت کیفری پارادایم»، (1275) شیری، عباس -

 :80، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

212-205. 

سی و چاپ  .فرهنگ فارسی عمید .(1290) عمید، حسن -

 .انتشارات امیرکبیر :، تهرانهشتم

مفهوم و مبانی حقوق دفاعی » ،(0785)مجتبی فرح بخش،  -

 .120-111 :56، مجله حقوقی دادگستری .«متهم

محاکمات : دادرسی عادالنه .(1298) فضائلی، مصطفی -
 .نشر شهر دانش: چاپ چهارم، تهران .المللی کیفری بین

حقوق بشر در جهان ، (1277) قاری سید فاطمی، محمد -
جلد دوم،  .ها ها و آزادی جستارهایی تحلیلی از حق: معاصر

 .انتشارات شهر دانش: چاپ اول، تهران

بررسی عوامل ». (1290) کیهان پور، مونا و قاسمی، قاسم -

شناسی  تکرار جرم نوجوانان بزهکار استان تهران در پرتو جرم

 :21، مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری .«گرا تعامل

100-129. 

فصلنامه  .«لت و حقوق بشرعدا» .(1270) کاتوزیان، ناصر -
: 2دانشکده حقوق و علوم انسانی دانشگاه تهران،  حقوق،

222-221. 

مقدمه علم حقوق و مطالعه در  .(1279)کاتوزیان، ناصر  -
 .انتشار: چاپ هفتاد و چهار، تهران .نظام حقوقی ایران

جایگاه حقوق » .(1278)اهلل  ابراهیمی، نبی و مصفا، نسرین -

، مجله فصلنامه سیاست .«الملل های روابط بین بشر در نظریه

-259 (:0)27دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 

288. 

حمایت کیفری از » .(1001)نادری، شیما  و مطلبی، مجید -
 .09-09 (:2)5، تمدن حقوقی .«حق بر محیط زیست

نوروزی،  و قاسمی، قاسم ؛میرزاجانی، حمید ؛مطلبی، مجید -
رعایت مدت زمان معقول فرایند کیفری از » .(1000) نادر

، یالملل فصلنامه مطالعات بین .«های حقوق بشر منظر بایسته
18(0:) 180-159. 

جلد  ،.(شش جلدی) یفارسفرهنگ  .(1291)معین، محمد  -

 .نشر امیر کبیر: انردوم، چاپ بیست و هفتم، ته

روح القوانین به  .(1295) منتسکیو، شارل لوئی دو سکوندا -
ترجمه علی اکبر مهتدی،  .انضمام درآمدی بر روح القوانین

 .نشر امیرکبیر: چاپ چهاردهم، تهران

مهلت معقول » .(1290) سلیمی، احسان و نوریان، علیرضا -

در مرحله پیش دادرسی کیفری؛ از سازوکارهای اعمال تا 

 (:92)20، فصلنامه مجلس و راهبرد .«ضمانت اجرای نقض

229-250. 

 اصل گاهیجا» .(1298)محمد  نرگسیان، و امیر وطنی، -
 فصلنامه .«یفریک ندیفرا در معقول مدت در دگییرس

 .272-202 (:70)20 ،قضایی حقوق های دیدگاه

 شرایط در منصفانه دادرسی حق .(1292)حسن  سید هاشمی، -
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