
 ١

  منشور حقوق متهم
  

  :اصل برائت
مگـر ايـن كـه      . گنـاه فـرض شـود      اصل، برائت است؛ لذا هركس به ارتكاب جرمي متهم شود حق دارد بـي             

  .مجرميت وي با رسيدگي قانوني اثبات شود
  :لذا

 .توان بازداشت كرد مگر به حكم قانون و دستور قضاييكس را نميهيچ 

وانند متهم را تنها در صورت ضرورت انجـام تحقيقـات و            تدر جرائم مشهود، ضابطين دادگستري مي      
 .ساعت بدون دستور قضايي در بازداشت نگه دارند24عدم امكان دسترسي به مقام قضايي تا 

 .ارائه دليل براي اثبات وقوع جرم و ارتكاب جرم توسط متهم، بر عهده شاكي و دادسرا است 

ا دارد مدارك شناسائي و دستور قضايي مبني بر         هر متهم حق دارد از مأموري كه قصد دستگيري او ر           
  .مگر اين كه جرم مشهود باشد كه نياز به دستور قضايي ندارد. دستگيري را مطالبه كند

  : طرفي مرجع رسيدگيبي
  .طرف و عادل به اتهامش رسيدگي شود متهم حق دارد  در يك مرجع قضايي بي

  :حق سكوت
  .شهاي غير مرتبط با موضوع اتهام سكوت اختيار كندگويي به پرسهر متهم حق دارد از پاسخ

  :ضرورت تفهيم اتهام
ساعت بايد نوع اتهام و داليـل آن را بـه مـتهم             24دادسرا و دادگاه بالفاصله پس از حضور متهم يا حداكثر تا            

  .  به چه اتهامي و به استناد چه داليلي احضار يا جلب شده استمتهم بداند تفهيم نمايد تا

  :ه پروندهحق مطالع
هر متهم حق دارد پرونده اتهامي خود را مورد مطالعه قرار دهد تا از محتويات آن مطلع شود؛ اما حق گـرفتن                      

  .كپي از اوراق آن را ندارد

  :مصونيت منزل و مسكن
كننده به پرونده دسـتور ورود      هيچ مأمور انتظامي حق ورود به منزل متهم را ندارد مگر اين كه قاضي رسيدگي              

  .نزل را صادر كرده باشدبه م
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  :حق استفاده از وكيل
هر متهمي حق دارد در مرحله دادسرا يك نفر و در مراحل ديگر حداكثر از دو نفر وكيـل دادگـستري                      

 .براي دفاع از خود استفاده كند

 قـانون آيـين دادرسـي كيفـري از دادگـاه      186هر متهم حق دارد در صورت ناتواني مالي وفق مـاده     
 .در اين صورت متهم هيچ پولي به وكيل پرداخت نخواهد كرد.  او وكيل بگيردبخواهد براي

در جرائمي كه حسب قانون مجازات آن قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشـد داشـتن وكيـل                     
دادگستري براي متهم ضروري است و اگر متهم وكيل معرفي نكند دادگاه يا دادسـرا بـراي او وكيـل                    

 .گيردتسخيري مي

  :ه اطفالدادگا
 .سال بايد در دادگاه اطفال با رعايت شرايط قانوني رسيدگي شود18به اتهام كليه افراد زير 

 .براي رسيدگي به اتهام اطفال، حضور پدر متهم يا وكيل دادگستري نزد مرجع قضايي ضروري است 

   .شوندشدن در كانون اصالح و تربيت نگهداري مياطفال در صورت بازداشت 

  :حق اعتراض
روز از  10هر متهم حق دارد به قرار بازداشت موقت يا قرار تأميني كه بـه بازداشـت وي انجاميـد تـا                       

  .تاريخ ابالغ اعتراض كند
هر متهم حق دارد از حكم محكوميت خود كه از سوي دادگاه صـادر شـده اسـت در حـدود قـانون                        

  .تجديد نظرخواهي كند

  :ضرورت پذيرش تأمين
 صادر شده باشد، حق دارد با التزام يـا معرفـي كفيـل              -كفالت، وثيقه، التزام  –أمين  چنانچه براي متهمي قرار ت    

  .متمكن و يا توديع وثيقه مناسب بالفاصله آزاد شود

  :آزادي فوري
هر متهم حق دارد در صورت صدور رأي برائت، قرار تعليق اجراي مجازات، قرار موقوفي يا منـع تعقيـب يـا                    

  .ه آزاد شودقبولي قرارهاي تأمين، بالفاصل

  :حق دفاع
كننده بايد فرصت الزم را به مـتهم   هر متهم حق دارد در برابر اتهام انتسابي از خود دفاع كند و مرجع رسيدگي              

استناد ... تواند به داليلي هم چون شهادت شهود، سند، تحقيقات محلي و            هر متهم براي دفاع از خود مي      . بدهد
  .كند
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  :منع شكنجه
كننده قابل تعقيب است و اقرار حاصل از شـكنجه  شكنجه.از سوي هرشخص ممنوع است   شكنجه به هر نحو و      
  .فاقد اثر قانوني است

  :حفظ اموال
وسايلي كه در جريان ارتكاب جرم مورد استفاده قرار گرفته يـا            .  اموال متهمان از هرگونه تعرض مصون است      

استفاده از امـوال    . كننده توقيف خواهد شد   از طريق ارتكاب جرم به دست آمده است به دستور مقام رسيدگي           
  . توقيف شده توسط هر شخص مطلقاً ممنوع است

  :حق دادخواهي
دادخواهي حق مسلم هر فرد است؛ لذا هرگاه به فردي ظلم شود او حق دارد با مراجعه بـه دادگـاه صـالح بـا               

  .رعايت مقررات قانوني، درخواست احقاق حق كند

  :اعالم برائت
س از رسيدگي از اتهام انتسابي تبرئه شود حق دارد با هزينه شخصي نسبت بـه اتتـشار حكـم                    هرگاه متهمي پ  

  .برائت در نشريات اقدام كند

  :منع جلب متهم
توان رأساً جلب نمود مگر اين كه قبالً با ارسال احضاريه كتبـي احـضار شـده باشـد و در            هيچ متهمي را نمي   

  : اين كهمگر. صورت احضار و عدم حضور جلب خواهد شد
  .در جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص، اعدام و قطع عضو باشد .1
 .هرگاه محل اقامت يا شغل يا كسب متهم معين نباشد .2

 .جلب متهم بايد در روز به عمل آيد به استثناء موارد فوري 

  :رسيدگي به اتهامات متعدد
  .ات، مقررات تعدد جرم رعايت شودبه اتهامات متعدد متهم بايد توأم رسيدگي شود و براي تعيين مجاز

  :نوشتن دفاعيات
  .جلسه تحقيقات نمايدمتهم حق دارد در صورت باسواد بودن خودش مبادرت به نوشتن صورت

 


