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ها است. رکن رکین های حقوقی دنیا، دادرسی عادالنه از اهم مطالبات ملتدر اکثر نظام
 هم است که مدت معقول فرایندکیفری از جمله آن است.دادرسی عادالنه، رعایت حقوق دفاعی مت

شود. طول این مدت در دادرسی اهمیت این مرحله از شروع تعقیب تا اجرای حکم را شامل می
ای برای آن مشخص نگردد، ای دارد زیرا اگر مدت معقول فرایندکیفری معین نباشد یا ضابطهویژه

هدشد. همچنین، روند قضایی را به نسبت سالیق یقینا برخی از حقوق متهم سلب یا محدود خوا
گردد. مسأله این قضات، متفاوت نموده و نهایتا موجب نقض حقوق دفاعی متهم و حتی شاکی می

است؟  کیفری چگونهالمللی نسبت به مدت معقول فراینداست که رویکرد حقوق ایران و اسناد بین
ای، ضمن اشاره به و با استفاده از منابع کتابخانهتحلیلی  -تا به روش توصیفی این مقاله قصد دارد

های نوین، های حقوق بشری با هدف بررسی علل اطاله دادرسی و ارائه رهیافتمبانی و بایسته
وضعیت مدت معقول در فرایندکیفری را مورد بررسی و ارزیابی قراردهد. آنچه از مجموع 

المللی حقوق بشری، ضابطه در اسناد بینتوان یافت اینکه اگرچه های پژوهش حاضر میبررسی
گذار در فرایندکیفری وجودندارد؛ لیکن عوامل گوناگون تاثیرمشخصی برای تعیین مدت معقول
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و غیرو را  قضایی مقامات اعمال نوع اتهام، ،این فرایند از قبیل: مقررات داخلی، پیچیدگی پرونده
اشاره به عوامل مذکور، صرفا با اکتفاء به اشارات است. اما قانونگذار ما بدون مورد توجه قرارداده

های نوین مدت معقول ، تمایلی به تعریف، تبیین و ذکر بایسته«رسیدگی در اسرع وقت»مجمل 
 است.  فرایندکیفری نشان نداده

 
 کلیدواژگان

 نوین هایکیفری، رهیافتدفراینها، دادرسی عادالنه، مدت معقول دادرسی، بایسته
 

 مقدمه
تاخیر  .فرایندکیفری از موارد بسیار مهم دادرسی عادالنه است و تسریع مهلت معقول رعایت

در فرایندکیفری، برخی حقوق اصحاب دعوی،  به ویژه متهم را محدود و حتی در مواردی سلب 
توان قضایی متفاوتی اتخاذ گردد آن وقت دیگر نمی کند و چنانچه در اثر این خال قانونی، رویهمی

کند که مطابق با استانداردهای سی عادالنه سخن گفت. برای اینکه مقنن قانونی وضعاز دادر
دادرسی عادالنه باشد باید به ارکان و اصول دادرسی عادالنه، به ویژه مدت معقول فرایندکیفری به 
عنوان یکی از اصول راهبردی دادرسی عادالنه، آگاه باشد و مبنای وضع قانون، آنهم از 

گردد؛ در اینصورت وضع و اجرای قانون به سهولت ای مشخص، تبیینر با ضابطهمنظرحقوق بش
المللی نسبت به مدت رویکرد قانونگذار ایران و اسناد بینکه پذیرد. مسأله این استانجام می

ها، حسب مورد است؟ چه اینکه تطابق یا عدم تطابق با این بایستهمعقول فرایندکیفری چگونه
آن یا نقض حقوق دفاعی اشخاص است و یا بود و نتیجهف مثبت و منفی خواهدابعاد مختلموجد 

ای، در چهار تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه -به روش توصیفی این مقالهحمایت ازآن. 
است در قسمت اول، پیشینه تحقیق با توجه به مولفه های موجود در حوزه موضوع قسمت بیان شده
ه است. در قسمت دوم ابتدا به چارچوب مفهوم شناسی پرداخته و سپس به مبانی شدمقاله پرداخته

ی رعایت مدت زمان هابایستهتاریخچه است. در قسمت سوم حقوق بشری این حق اشاره شده
فرایندکیفری با گریزی به حقوق داخلی و اسناد بین المللی ذکر شده است و در قسمت  معقول

المللی اعم از اسناد جهانی و ی حقوق داخلی و اسناد بینرویکرد نظرچهارم ضمن بررسی 
گیری و پیشنهادات های نوین حقوق بشری، نیز دست یافتیم و در پایان نتیجهبه رهیافتای، منطقه

است. در بدو امر آنچه به عنوان فرضیه قابل طرح است اینکه هرچند در اسناد شدهالزم ارائه
تعیین مدت معقول فرایندکیفری وجود ندارد لیکن عوامل المللی، ضابطه مشخصی برای بین

متهم  اعمال نوع اتهام، ،تاثیرگذار در این فرایند از قبیل مقررات داخلی، پیچیدگی پرونده
، برای دولت خاطی حتی دربرخی از اسناد است.گرفتهو غیرو مورد توجه قرار قضایی ومقامات
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قانونگذار ما در قانون آیین اما 1است.نموده نکنوانسیون، ضمانت اجرای سختی تعییعضوآن
، عوامل مذکور( بدون لحاظ 1394با الحاقات و اصالحات بعدی ) 1392کیفری مصوب دادرسی

به »، «اسرع وقت»توجهی نکرده و صرفا با اشارات مجمل از قبیل  حتی به رعایت مدت معقول نیز
و تمایلی به تعریف، تبیین و ذکر  2استدهکربسنده« کوتاه ترین مهلت ممکن»و « فوری»، «سرعت
که این امر به معنای عدم توجه به مبانی است های نوین مدت معقول فرایندکیفری نشان ندادهبایسته

اندازد. لذا آن حق است؛ به طور یقین این مسامحه، حقوق دفاعی اشخاص را به مخاطره می
های نوین حقوق بشری در این عرصه ه رهیافتدقیق به مبانی این حق، ب ضروری است تا با نگاهی

 دست یابیم.
 

 پیشینه  -1
از  یفریک یدادرسشیمهلت معقول در مرحله پ»ای با عنوان مقاله (،1396ی)میو سل انینور

مورد موضوع را  یو جرمشناس یمنظر فقهاز « نقض یاعمال تا ضمانت اجرا یکارهاوساز
المللی به قوانین داخلی و اسناد بینشده و ی فقهی پرداختهداده که صرفا به مباحث نظرقراریبررس
صابر و پردازد. های حقوق بشری این حق میاست. لذا مقاله حاضر به مبانی و بایستهای نشدهاشاره
 ءالملل و آرانیب یفریک وانیدر د یمهلت معقول دادرس»ای با عنوان ( در مقاله1393) انیناظر

در  یفریکیدادرس معقولدر مدت  لیعوامل دخ یو بررس نییبه تب« 3رحقوق بشیی دادگاه اروپا
المللی و حقوق و مبانی حقوق بشری در اسناد بین استپرداختهاین دو مرجع به صورت تطبیقی 

است. هرچند از بعدکاربردی مقاله مفیدی است لیکن مقاله حاضر، به ایران سخنی به میان نیامده
 .پردازداسناد می های حقوق بشری اینبایسته

طول مدت دادرسی کیفری از نظر دادگاه »ای با عنوان در مقاله (2014هنزلین و رودرف )        
های خروج از مدت معقول با صرفا حالتاین اثر « شود؟اروپایی حقوق بشر چه زمانی نامعقول می
مفید است ولی به مبانی و  کرده، که از نظرکاربردی بسیارتاسی از آراء دادگاه اروپایی را بررسی

توان جهت است. لیکن به دنبال این پژوهش، میهای حقوق بشری ایجاد این حق، نپرداختهبایسته
حق محاکمه در »در اثر خود با عنوان ( 2018)گنا آروتعیین مدت معقول، از آن اثر الهام گرفت. 

ی مهلت معقول دادرسی از به بررس« کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 6زمان معقول طبق ماده 
منظرکنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نیز باز تعریف آن اشاره داشته در واقع صرفا به ضرورت 

حاضر  قیتحق تیجامعاست. تسریع در محاکمه پرداخته و سخنی از مبانی این حق به میان نیاورده

                                                           
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،برای دادگاه ناقض مفاد کنوانسیون جبران عادالنه خسارت بزه  41. به طور نمونه ماده  1

 دیده را پیش بینی نموده است.
 (  1394الحاقات و اصالحات بعدی )با  1392کیفری مصوب قانون آیین دادرسی 94و  5، 3. به ویژه مواد 2

3. European Court of Human Rights 
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با درک آن، قانونگذار  های حقوق بشر است چه اینکهبررسی مبانی و بایستهآن در  ینگرو ژرف
 یابد.ی عادالنه دست میدادرس یهااستانداردبرده و به سازی قواعد دادرسی پیبر ضرورت یکسان

 
 چارچوب مفهوم شناسی -2

ین عبارت ا»نامند. مطلوب میمعقول، متعارف و  مدتانجام عمل معین را  یمتناسب برا زمان
 «استشدهتحت عنوان مدت زمان معقول به کار برده 2و هم در زبان فرانسه 1هم در زبان انگلیسی

(Jafarilangeroudi. 2001: 630.) یهمچون اصل برابر ی،دفاع حقوق سایر زمان در کنار این 
عادالنه را  یدادرس و ... شاکله 5یاصل محاکمه حضور ،4یبودن دادرس ی، اصل علن3سالح

دهد، مستلزم شناسایی اتهام قرار می تحقق هر بزه که شخصی را در مظان»می نماید.  یزیریپ
 عناصرو (Gholizadeh. Mirzajani. 2017: 112) «حاالت و ابعاد مختلف موثر در موضوع است.

 بودن برخی فنی پرونده و پیچیدگی داخلی، متاثر از مقررات حق این نقض در مورد توجه
 نداشتن فرایندکیفری،نبود سیستم یکپارچه دادگستری و سایر مراجع دخیل در » موضوعات و

 (. Leach. 2017: 398-399)« باشدمقامات صالحیت دار می و متهم اعمال متخصص، نیروی
اسناد  در حتی و است حق اشخاصخواسته به آن، اجرای و حکم ، صدوررسیدگی تسریع

 ترینمهم ین مدت ازاست. رعایت اشدهتأکید آن بر «معقول مهلت»عنوان با هم المللیبین
 نظام نفع به حتی و دیدهبزه حقوق بزهکار، از حمایت جهت در کیفریعدالت نظام سازکارهای

های اساسی نقش کیفری در غنا بخشی و تحقق حقوق بشر و آزادیحقوق» .است کیفریعدالت
بکاریا بیان داشته است »از سوی دیگر همانگونه که  .(Molaverdi. 2016: 119) «کننده داردتعیین
م م به متهاست، باید فرصت و امکانات الزی ادله جرمی محرز و به وقوع جرم یقین حاصل شدهوقت

ز سرعت کند ولی این فرصت باید به قدر ضرورت کوتاه باشد تا اداد تا برائت خود را اثبات
 رد با ی،جنای علوم منابع از بعضی که نحوی به. (Bakaria. 2016: 61)« اجرای کیفرکاسته نشود

 برای راهکار ترینمناسب را وکاهش مدت فرایندکیفری تعقیب در سرعت ها،مجازات شدت
 دهیپاسخ برای ریضرو رویکرد یک دادرسی، کردناختصاری»البته .دانندمی بزهکاری کاهش

 .(khaleghi. 2014: 71)« است روزگارکنونی هاینیازمندی به
 عبارت(1394الحاقات و اصالحات بعدی ) با 1392 مصوب کیفریدادرسیآیینقانون 3 ماده

                                                           
1.  Reasonable Period- Reasonable time.   
2. Delai raisonnable 
3.  Eguality of arms. 
4.  Public hearing. 
5.  Face to face trid. 
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 صـورت بـه و است. سـرعت در رسیدگیذکرکرده را« ممکن مهلـت تـریندرکـوتاه رسیدگی»
 بکاهد دقـت را دادرسـی، تسـریع کـهصـورتی در لذا. استحق متهم و حتی شاکی  منصفانه
 در» آنچه رو ازایـن. است غـرض نقـض موجب و تضییع شده متهم حقوق
 همـان بشـر، حقوق اروپایی کنوانسیون 6 مـاده از تبعیـت بـه شـده، ذکر کیفریدادرسیآیینقانون

 کــه اسـت آن بیانگر که است منصفانه دادرسـی اصـول از یکـی عنـوان بـه« معقـول مهلـت»
 زمانی مدت در دنبای دقت با توأم و شفاف و بموقع دسترسی تضـمین ضـمن فـراینـدکیفـری،

(  دیدهبزه و متهم حقوق نـظرگـرفتن در بدون) کوتاهزمانی ظرف در اینکه یا یابد ادامه طـوالنی
 در عمـد بـه بشر، حقوق اروپایی کنوانسیون» بیان، دیگر به (Ashouri. 2009: 27)« رسـد انـجام بـه
 عمومی مقامات به اصطالح، این ینشگزبا و استکردهاستفاده «متعارف»عبـارت  از قلمـرو ایـن

 :Ghorbani. 2011) «قـرارگیرد تـسریع الشعاع تحت نباید رسـیدگی در تـدقیق کـهمتذکر شـده
 تعبیر این کهشود این از مانع شده تابـازشناسـی معقول مهلت مـفهوم دارد ضـرورت از ایـنرو .(172
 یکیاست که به عنوان  یمان از جمله اصولعنصر ز یترعا اصل» .گردد خالصه تسریع مفهوم در

قواعد  یگرهمراه با د یو به نوع یدهگردمطرح ی،حقوقهاینظاماکثردر یه،الرعاالزم یناتاز تضم
 باشاعم( می ی)به معنا یدادرس یانمتهم در جریدفاعکننده حقوقینعادالنه، تأم یدادرس

(Ebrahimivarkiani. 2010: 185) .شود و نمی یافت ما یندر قوان یحبه طور صر عنصر زمان یترعا
 یا« اسرع وقت»های از جمله واژه یمواد قانون یالتوان در البهاز آن را می یقیتنها مصاد

به چشم  یزن ییقضا یهاصل در رو یناز ا یجامع یفتعریافت. « فرصت یناول» یا« بالفاصله»
و هرگونه تأخیر غیرموجه خالصه 1طالهزمان مطلوب را در اجتناب از ا یتاصل رعا»و خوردنمی

را  ییقضا یدگیرس یعمترادف پنداشته و ضرورت تسر یدگیدر رس تسریع کرده و آن را با
و به  یک مبانربا د لذا. (Fakhar tousi. 2012: 336)« اندعنصر زمان نموده یتاصل رعا یگزینجا
در کاهش یا تطویل عوامل موثر » ،اصل ینا یتی مشروعهایشهشدن ر یداهو آن، تبع

کیفری، ارزیابی رفتار مقامات صالح دادرسیویژه اینکه در آیینگردد بهفرایندکیفری مشخص می
  .(Kaija. 2013: 739) «است بسیار حائز اهمیت

 

 ی رعایت مدت زمان معقولهابایستهتاریخچه  -3
و  دفاعی ازحقوقبشر، متهم  حقوق المللیبین کشورها و اسنادداخلی در قوانین امروزه

 در بسیاری از جوامع، رعایت این مهم در تضمینات دادرسی عادالنه برخوردار است. اگرچه
اینکه چرا »خورد؛ به چشم می فراوان نظر است اما در رویه قضایی، نقض آنمطمح بسیار  تئوری،

اجرای قواعد آن ای ما را به باید از قانون اطاعت کرد؟ و چه نیرویی پشتیبان آن است و چه جاذبه

                                                           
1. Procedure Prolong 
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لذا (. katouzian. 2011: 19)« سازد؟ این نیرو و جاذبه پنهانی را مبنای حقوق نامیدندوادار می
مبنای  .باشدمی ضروری عملی و تئوری جهت از دفاعی اشخاص های حقوقمبانی، بایسته واکاوی

 استجوامع  یتمام از اصول مورد احترام و مقبول یکی یانسان کرامت»اخالقی مؤید آن است که 
. ((Bradly. 2001: 19« بود یمخواه یفریشدن حقوق ک انسانی که تحت تاثیرآن، شاهد تلطیف و

 هایپدیده سوی به رو 1فایده -هزینه رویکردهای به توجّه با بزهکاران»در حوزه جرم شناختی 
 کم کردن هزینه و سود حداکثر اصل» .(Grattet and Jenness. 1998: 248«)آورندمی مجرمانه
 جغرافیا، اجتماعی، علوم سیاسی، علوم ازجمله انسانی علوم هایرشته دیگر در اقتصاد علم از متأثر

 بر انگلیسی فیلسوف 2بنتام ژرمی .) .2014Elham, Daneshnari :62(«شودمی مطرح نیز...  و حقوق
دارد، معتقد  3سیککالشناسیجرم در ریشه که حسابگرانه لذّت و گزینش اصالت نظریۀ اساس

 نماید، آوردبر آن هایهزینه از بیشتر را جرم ارتکاب از حاصل منافع بزهکار، است: چنانچه
 ،17 قرن اقتصاددان 4بیکر به اعتقاد گاری. بالعکس و کندمی پیدا سوق جرم ارتکاب سویبه

 طبق .تاس سود حداکثر کسب جهت مجرمیت دنیای به وی ورود و هدفمند است فردی بزهکار
 هایپدیده سویبه جرم، ارتکاب از حاصل هایهزینه و منافع به توجّه با بزهکار» نظریه این

 فرایند در سرعت باور بودکه این بر بکاریا نیز (.Siegel. 2012: 84« )کندمی حرکت مجرمانه
 منظا واقعی، و احتمالی بزهکاران شودمی باعث مجازات، اجرای سرعت در» به ویژه کیفری،
 امکان که ایاندازه تا بزهکاری، پیامدهای و بدانند سختگیر به بزهکاری نسبت را کیفریعدالت
از آنجاکه یکی از نمودهای اساسی برای  (Bakaria. 2016: 83) «محسوس باشد. آنان برای دارد،

رعایت مدت معقول »باشد لذا اجرای بهتر سازکارهای مجازات، تسریع در فرایندکیفری می
کیفر، نقش به سزایی در کاهش میزان بزهکاری ایفا ایندکیفری و سرعت بخشی به اجرایفر
 (Nourian. 2017: 234) .«کندمی

 رسمی صورت به که آن از پیش بشر، های حقوقبایسته از مدت دادرسی، جزئی به توجه
بدون دموکراسی »بوده که  ساالری مردم فرهنگ استقرار و فکری رشد نیازمند گردد، مطرح

 « یابد.ممکن است و بدون دموکراسی نیز هیچ حقوق بشری تحقق نمیاحترام به حقوق بشر غیر
(Rahimi. 2019: 66) نفی و بشر هایآزادی و حقوق به توجهیبی حاکم، اراده از قانون تبعیت زیرا 

 ورت  ص بشر حقوق»لذا  دهدمیقرار بشر حقوق ناقضین ردیف در را اقتدارگرا هایدولت آن،
 حقوق. »(Hayden. 2013: 305)« است طبیعی حقوق و طبیعی قانون تر ابتدایی مفاهیم تکامل یافته

                                                           
1. Cost-benefit approaches 
2. Germy Bentham 
3. Classic criminology 
4. Gary bicker 
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 مبنای شودمی یافت طبیعت قانون در و گیردمی سرچشمه انسان طبیعت که از جهت آن از طبیعی
 تلقی عادالنه دادرسی جمله از بشر، حقوق از هاانسان برای برخورداری حقوقی
 قانونگذار بوده و افراد طبیعی حقوق جمله از دفاع حق (.Symonides. 2018: 37«)ستاگردیده
حقوق بشر نباید بواسطه تغییرات سیاسی یا »رو ازاین. است آن از حمایت و پذیرش به مکلف

 . (.Fazio 33 :2019 ,)«قدرت حاکم از بین برود بلکه فقط قانون باید تاثیرگذار باشد
ماده  1ای )بند اسناد منطقه ،1(1971 یکاآمر یقانون اساس یه هفتم)اصالح یدر اسناد مختلف مل

اسناد در حقوق بشر( و  ییاروپا یونکنوانس 6ماده  1بند  و بشر یکایی حقوقآمر یونکنوانس 7
 کیفری اساسنامه دادگاه 67ماده  یاسی وس یحقوق مدن یثاقم 4ماده  3ج بند  قسمت) یجهان

 حداقل تضمینات دادرسی عادالنهاز  یکیآن به عنوان  یترت درج و رعاعبا ین( با همیالمللینب
 است.یدهگردمطرح

 لحاظ به هاانسان»بشر  حقوق جهانی اعالمیه مقدمه جمله از بشر حقوق المللیبین اسناد در 
«. بودخواهند  برخوردار وظایفی و حقوق از هستند، انسانی برابر وکرامت حیثیت دارای اینکه

(Fattahi zafarghandi. 2016: 22)  ،و در این خصوص هیچ تفاوتی از نظر جنس، رنگ، مذهب
 حقوق المللیبین میثاق 11 ماده 4 بند ج از قسمت براین اساسقومیت و سایر موارد وجود ندارد. 

 اروپایی کنوانسیون 4 ماده 1 بند همچنین و تاخیر غیرموجه بدون محاکمه عنوان با سیاسی و مدنی
 حقوق بشر با آمریکایی کنوانسیون 1 ماده 1 بند و معقول مهلت در رسیدگی مضمون با شرب حقوق
های است که پس از ذکر تاریخچه و بررسی بایستهشدهشناخته رسمیت به معقول مدت عنوان ذکر

 شود.این حق به رویکرد اسناد فوق پرداخته می

 

 های نوینهیافتالمللی بر رویکرد نظری حقوق داخلی و اسناد بینر -4
 وهای نوین ضروری است تا رویکرد نظری در حقوق داخلی برای پرداختن به رهیافت

ته تا ای مورد مطالعه و بررسی قرارگرفالمللی اعم از اسناد جهانی و منطقههمچنین اسناد بین
 گیری شود.های تحقیق براساس آن نتیجهیافته

 المللی رویکرد نظری حقوق داخلی و اسناد بین -1-4
ا باخلی پذیرش یا عدم پذیرش رعایت مدت زمان معقول فرایند کیفری در تطبیق حقوق د

قوله مالمللی مستلزم کنکاش و واکاوی مستندات قانونی در هر یک از این دو اسناد بین
 باشد.می

 حقوق داخلی -1-1-4
حاکمه در اسرع به حق متهم در ابالغ و تفهیم اتهام و م 32قانون اساسی ایران در اصل 

                                                           
1.  Sixth Amendment to the United States Constitution 197. 
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الحاقات و اصالحات  با کیفریدادرسیآیینقانون 3 است. از طرفی مادهکردهوقت اشاره
 اتهام به استقالل کامل و طرفیبی تا با مکلفند قضایی مراجع»دارد: اشعار می (1394بعدی )
 .«نمایند اتخاذ مقتضی تصمیم و رسیدگی ممکن، مهلت تریندرکوتاه اشخاص به انتسابی

هدف از سرعت در فرایندکیفری و محاکمه »چه اینکه لذا رعایت این حق، مبنای قانونی دارد؛ 
از بین بردن حس عدم امنیت و نیز قطع تمام فشارهای روحی و روانی و اجتماعی ناشی از انتساب 

که فرایند مذکور از چه زمانی این (.Bradly. 2001: 19« )اتهام به متهم و حتی بستگان وی است
آغاز این »شود و ختم آن کجاست تا بتوان اعمال آن را نظارت نمود؛ برخی معتقدند شروع می

 :Adeline. 2003«)گرددفرایند زمانی است که پیرو وقوع جرم، اتهام کیفری به شخصی وارد می
یا  قضایی اعالم»هرچند برخی دیگر رسد به زمان شروع تفهیم اتهام اشاره داردکه بنظر می(. 356

 .Roagn) «دانندکیفری یا تاریخ نصب وکیل را به عنوان آغاز می دادرسی اخطار دریافت یا رسالا
طبق این دیدگاه آغاز این مرحله، از لحظه تحت تعقیب و یا تحت نظر را نیز شامل (. 17 :2018

اشعار  قانون اخیرالذکر 94 ماده باشد.شود که موافق اصول دادرسی عادالنه میمی
 مانع تعطیل ایام و شود انجام مستمر نحو به و سرعت به باید مقدماتی تحقیقات»دارد:می

، حق دسترسی متهم به «اسرع وقت»همان قانون با قید  5همچنین در ماده  .«نیست آن انجام
وکیل و حقوق دفاعی و اطالع از موضوع و ادله اتهام و نیز سرعت بخشیدن در تحقیقات 

دادرسی است و اهمیت آن در فته که مختص مرحله پیشگرمقدماتی مورد اشاره قرار
 387، 388، 341ومواد  340مرحله دادرسی یعنی محاکمه در دادگاه، با انشاء بند ب ماده

در مرحله اجرا، قاضی اجرای »همچنین است؛ شده، موردتاکید واقع شدهگفتهقانون پیش 389و
احتساب آن از سوی قاضی صدور حکم  احکام مکلف به کسر ایام بازداشت قبلی در صورت عدم

حائز اهمیت اینکه قاضی اجرای احکام مکلف به تعیین وقت  . نکته(Aghaei. 2020: 21)« باشدمی
روز قبل از اتمام مدت حبس است و این توجه مقنن به رعایت مدت معقول  10پرونده، حداقل 

 فرایندکیفری در مرحله اجراست. 
   هانیج اسناد -2-1-4

ی را برای هایروشی حقوقی خاصی است که ای از هنجارهاجهانی، مجموعه اسناد
رها، ها با تبعیت از این هنجاکه دولت سازدمی فراهمها المللی دولتنظارت بر تعهدات بین

های داخلی نمایند که از این رهگذر،کل سیاستگذاری داخلی را تعیین میساختار قانون
 این سیاست داخلی اصوال»المللی قرارگیرد که داوری بین بی وتواند مورد ارزیاها میدولت

 دو از قسمت این در (Gregory. 2001: 342-344)« یابندای موثرتر نظم و نسق میبه گونه
 گوییم:می سخن مهم، المللیبین سند
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سند حقوق بشری با تاسی از  این :1سیاسی و مدنی حقوق المللیبین میثاق -1-2-1-4
تصویب  متحد ملل سازمان عمومی مجمع توسط آراء ، با اجماع2هانی حقوق بشراعالمیه ج

این پروتکل به لزوم  9ماده  3در بند . گردید ملحق به آن 1354اسفند  در ما نیز کشور.شد
آن ضمن  14ماده  3دارد. همچنین شق ج بند احضار و محاکمه متهم در مدت معقول اشاره

تضمینات دادرسی عادالنه  غیرموجه، آن را از حداقلتاکید بر محاکمه بدون تاخیر
 است. دانسته
کشورجهان از  160با تالش نمایندگان  :3المللیبین کیفریدیوان اساسنامه -2-2-1-4

 کیفری جهت تدوین و نهایی کردن اساسنامه دیوانرم  دیپلماتیک کنفرانس در جمله ایران
اساسنامه  60شد. در ماده  االجراالزم این سند 2002  جوالی اول المللی، سرانجام دربین

شده و مدت غیرمعقول بازداشت متهم قبل از محاکمه، به جهت تاخیر ناموجه دادستان اشاره
این اساسنامه، ضرورت اطالع متهم از اتهام، مستندات دادستان و  67و  61همچنین در مواد 

دت متعارف و مناسب و رسیدگی است. در این مواد به مبینی گردیدهتشکیل جلسه پیش
اساسنامه،  75گردیده که در نهایت ماده مطلوب و سریع و بدون تاخیر ناموجه اشاره

است.البته ضمانت اجرای عدم رعایت آنرا، جبران خسارت و پرداخت غرامت تعیین نموده
 در این خصوص رایی، جهت بررسی رویه قضایی یافت نشد.

    ایمنطقه اسناد -3-1-4
است، به  فرایندکیفری معقول ضرورت رعایت مهلت که موید ایمنطقه مترین اسنادمه

    باشد:قرار ذیل می
 که از آن 4بنیادین هایآزادی و بشر حقوق از حمایت اروپایی کنوانسیون- 1-3-1-4

 6ماده  1و بند 5 ماده 3 به موجب بند شود.مینام برده بشر حقوق اروپایی کنوانسیون به
کنوانسیون، از لحظه دستگیری یا بازداشت متهم تا محاکمه، ظرف مدت معقول این

« هرچه زودتر»یا « بالفاصله»به تفسیر واژه  5رای بروگاندیوان در »است. البتهتاکیدشده
وضمانت اجرای تخطی از آن و محرومیت فرد از  (Ashouri. 2015: 493« )پرداخته است

کنوانسیون، حق اقامه  این 5 ماده 4 داشت، طبق بندحق آزادی از لحظه دستگیری یا باز
کنوانسیون، به ضرورت حق تشکیل جلسه  6 ماده اول باشد. عالوه بر آن، در بنددعوی می

استماع منصفانه نسبت به حقوق و تعهدات مدنی و نیز اتهام کیفری علیه متهم به صورت 

                                                           
1. International Covenant on Civil and Political Rights,1966 
2. Universal Declaration of Human Rights, 1948 
3. Rome Statute of the International Criminal Court, 1998 
4. European Convention on Human Rights,1950. 
5. Brogan 
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 است.ای اشخاص تاکید شدهعلنی با رعایت مدت معقول در دادگاه بی طرف و مستقل، بر
ای از دادرسی مقامات داخلی در مدت هرچند در پرونده مامدوا روسی، در هیچ مرحله»

( (McBride. 2009: 102«است.اند و مدت معقول هرگز اعمال نشدهمعقول، رسیدگی نکرده
رسی براساس رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر، داد» شد.که این موضوع در دیوان مطرح

الزم به ذکر است  (Nasiri. 2020: 39). «مند گرددمنصفانه، یعنی شخص از مزایای آن عینا بهره
 .«تواند به موضوع رسیدگی کندبعد از تمام شدن مراحل رسیدگی داخلی، دادگاه می»فقط 

(Edel. 2007: 79) 
 حوزه این سند، با عضویت کشورهای 1بشر حقوق آمریکایی کنوانسیون -2-3-1-4
است. مقر آن در شده االجراالزم 1978 تصویب و در التین آمریکای و کارائیب دریای

 7ماده  6و 5باشد. مستفاد از بندهای می خوزه سن در دادگاه تأسیس واشنگتن بوده و مرکز
صالح  مقام یا قاضی نزد اسرع وقت در باید شده، کنوانسیون، فرد دستگیر یا بازداشت این

 مهلت در محاکمه و کند، حاضرگرددقضایی هایصالحیت اعمال ندتوامی کهدیگری
 با رسیدگی کنوانسیون،این 8 ماده اول برابر بند است. همچنیناز حقوق وی معقول

برای هر شخص  و مستقل صالح قضایی مرجع توسط معقول مهلت ، ظرفکافی تضمینات
مریکا، این حق شناسایی شده آاساسیبه موجب اصالحیه هفتم قانون»است. پیش بینی شده
روز  72های فدرال این کشور، محاکمات جزایی باید ظرف قضایی در دادگاهو مطابق رویه
روز  120های نظامی این مدت به کیفرخواست انجام شود و در دادگاهبعد از تقدیم

 .(Saber. 2009: 207) «رسدمی
 عضو در نایروبی توسط دول این سند :2مردم و بشر حقوق آفریقایی منشور -3-3-1-4

 7 ماده اول بخش  5در بند شد، االجراسال الزم 5و پس از  تصویب آفریقا وحدت سازمان
حق محاکمه ظرف مهلت معقول توسط دادگاه یا دیوان مستقل برای هر  منشور،
 نشد. است. البته در این مورد رایی جهت بررسی رویه قضایی یافتشدهبینی پیششخص

ن به ی اسناد مذکور صرفا از رعایت مهلت معقول سخن به میان آمده، لکدر تمام
رسد، هدف از تصویب این اسناد و حتی است. که به نظر میضابطه مشخصی اشاره نشده

ن این ه بودقوانین حقوق داخلی، صرفا شناسایی این حق بوده و ضابطه تعیین مهلت و موج
ش رویه شده که این امر یقینا چالرونده واگذارکننده به پمدت به نوعی به مقام رسیدگی

 داشت. قضایی متفاوت در مقوله مدت زمان متعارف فرایندکیفری را به دنبال خواهد

                                                           
1. American Convention on Human Rights,1969 
2. African Charter on Human and Peoples' Rights,1981 
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 کیفری فرایند در معقول مدت رعایت های نوینرهیافت -2-4 
 وجه هیچ به حقوقی هایرسیدگی برخالف کیفریهایرسیدگی در معقول مدت رعایت عدم

 اثر جرم، وقوع تاریخ از طوالنی مدت گذشت با و تأخیر با رسیدگی که چرا باشد،نمی یهتوج قابل
 یأس و ایحرفه جرمینم ویژه به افراد تجری موجب و بردهبین از را مجازات ارعابی و بازدارندگی

لذا جهت به کارگیری از . گرددمی قضایی دستگاه به آنها اعتمادیبی و مردم نومیدی و
 های نوین دادرسی، ضروری است تا به چند مورد آن اشاره شود.سیستم

 ضرورت دادرسی اختصاری -1-2-4
 دادرسی و دادگاه در دادستان شفاهی ادعای دادرسی اختصاری شامل ایران، حقوقی نظام در
 86ه ماد در دادستان شفاهی ادعای. است( دادگاه در مستقیم دادرسی) کیفرخواست بدون
بینی  پیش (1394با الحاقات و اصالحات بعدی ) 1392کیفری مصوب رسیدادآیینقانون
 یا نداشتهدوجو وشاکی حاضر متهم یا حاضر وشاکی متهم باید شیوه این است. درشده

 یا راسا تواندمی دادستان شرایط این در» که باشد هم کامل مقدماتی باشد وتحقیقاتکرده گذشت
 را کیفریدعوای او همراه به حضورشاکی صورت ودر تهمم اعزام با بازپرس، درخواست به

 دادرسی. (Tahmasbi. 2016: 282)« کندمطرح شفاهی صورت به کیفرخواستبدون بالفاصله
 رسیدگی مرجع عهده به مقدماتی تحقیقات دادسرا، امر بدون دخالت یعنی کیفرخواست،بدون
 در مقدماتی حقیقاتتدادگاه،  در اتهامی هر به رسیدگی از قبل باید اصوال» اینکه با. باشدمی

 به قرارجلب متهم، به اتهام توجه دالیل بودن وکافی جرم وقوع احراز از پس و گرفته انجام دادسرا
 رد استثنائاً اما ،نماید متهم محاکمه به اقدام تا باشد شده صادر آن مورد در وکیفرخواست دادرسی
 دادگاه به را آن انجام قانونگذار و نشده انجام دادسرا در مقدماتی موارد، تحقیقات برخی
این  .(Khaleghi. 2016: 182) «گیرد صورت مرجع یک در و دادرسی تحقیق تا استنمودهواگذار

 تواند به رعایت مهلت معقول فرایندکیفری کمک نماید.کیفری میشیوه در دادرسی
 های الکترونیکیرسیبرگزاری داد -2-2-4

 اطالعات و لتباد و پردازش ثبت، الکترونیکی، تجهیزات با به کارگیری یالکترونیک دادرسی
 شدن ایانهرای همراه به جدید تاسیسی عنوان به که است حتی محاکمات برخی جرایم کم اهمیت

داشته  کیفریرسیدگی کردن عادالنه در سزایی به نقش که است آن بر فرض و شده امور، مطرح
 امور انجام جهت اطالعاتی، مسیست نیز پایان امر در و نماید تضمین را سرعت که ایگونهبه. باشد

 دادرسی بر الکترونیکی دادرسی مثبت تاثیر. (Fazeli. 2014: 37)«گردد ارائه و طراحی کیفری
 سازییکپارچه ها،پرونده ارجاع در طرفیبی رسیدگی، در دقت امور، در نظم ایجاد در منصفانه
 در توانمی را مثبت تاثیر این هایجلوه» و است فرایندکیفری از سریع بییااطالع و هاپرونده
پرونده،  در گیردر اشخاص سوی از اقدام تسهیل و جامعه و دیدهبزه متهم، حقوق بهتر تضمین
 . (Jalilifarahani. 2013: 76)« دید اجراهاضمانت ترمناسب اعمال و هاپرونده در سازیشفاف
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  مقدماتی تحقیقات فرایند و لیستخصصی شدن پ -3-2-4
دستگاه  که نیست است. حقی بشر حقوق نوع از تضمینات دادرسی عادالنه رعایت حداقل

 تدابیر باید دستگاه قضایی لذا. نماید سلب اشخاص از بتواند تا باشدواگذارکرده جامعه به قضایی
 متهم اختیار در الزم ناتامکا و نماید از آن را فراهم حمایت حقوق متهم و رعایت جهت الزم

 توانمی حقوق این بارزترین از. شود تبرئه ناروا اتهامات از گناهیبی صورت در بتواند تا بگذارد
 گناهی،برائت و فرض بی قانونی بودن جرایم، مجازاتها، محاکمه، اصل قانون، حاکمیت اصل به

به ویژه اصل رعایت مدت  فرادا تساوی و دادگاه طرفی بی و استقالل و دادرسی بودن علنی اصل
در حمایت از اصل اخیرالذکر با تخصصی کردن پلیس و حضور  .برد معقول در فرایند کیفری نام

کار و  نوع به توجه با حکم، اجرای تا جرم کشف از کیفری عدالت جریان در پلیس قضایی
تی توسط قضات است و نیز انجام تحقیقات مقدماشدهکه در قانون به آن اشاره هاییمشخصه

 توان به اجرای این اصل امیدوار بود.های مشخص کیفری تبحر دارند، میدادسرا که در زمینه
اما  1بودشدهبینی  پیش پلیس در اسنادی کردن تخصصی یا قضایی پلیس واحد هرچند طرح احیای

ن نظر از اهمیت این موضوع، تخصصی بودصرفدر قانون جدید جای این واحد خالی است. 
ویژه قضات آن از حیث تحقق دادرسی عادالنه، ضرورتی انکار ناپذیر است. چه اینکه ها بهدادسرا

 خصوصی حریم و رعایت و امنیت نظم نهادهای اقتدار ونگاهداری شهروندان حقوق با احترام به»
همچنین  دربردارد. را مدنی و حقوقی اجتماع هایخواسته گویی بهپاسخ اقدامات، این نتایج آنها،

 فراهم وامنیت نظم دهندهسامان هایوسازمان هانهاد مجموعه کوشش از شهروندان مندیرضایت
 .(Sadeghmanesh. 2016: 67)«سازدمی

 
 و پیشنهادها گیرینتیجه

 سایر در کناربه عنوان یکی از اصول راهبردی دادرسی کیفری  یفریدر فرایند ک معقول زمان
 یاصل محاکمه حضور ی،بودن دادرس یسالح، اصل علن یبرابرهمچون اصل  ی،تضمیمات دفاع

در اسناد مختلف و از جمله حقوق بشر است که  نموده یزیریعادالنه را پ یدادرس شاکلهغیره و 
، ضمانت اجرای مشخصی نیز آن یترعا ضمن تاکید به و به این مهم اشاره شدهای و منطقه یجهان
ون اروپایی حقوق بشر، دولت ناقض این حق را با محکومیت است از جمله کنوانسیگردیدهتعیین

 و اوضاع اصوال به رسیدگی مهلت بودن اگرچه نامعقول .سازدبه جبران عادالنه خسارت مواجه می
 یا عادالنه تشخیص و حق این نقض در مورد توجه عناصر معموالً و دارد بستگی پرونده هر احوال
بودن  کشورها، فنی قوانین هایمتاثر از پیچیدگی پرونده، به رسیدگی مهلت بودن عادالنه غیر

ویژه و اختصاصی، نبود سیستم از جهت نوع جرم، میزان مجازات، مراجع قضایی هاپرونده برخی

                                                           
 1390 مصوب توسعه پنجم برنامه قانون .1
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 متهم اعمال متخصص، نیروی نداشتن مراجع دخیل در فرایندکیفری، یکپارچه دادگستری و سایر
 یا شاکی متوجه که است تکالیفی یا اقدامات، حق این . گاهیباشددار میمقامات صالحیت و

 به دعوی، اعتراض اقامه: شود، مانند انجام یا مدت معقول ا عمال در و باید بوده خصوصی مدعی
 غیره. و حکم اجرای جرم، تقاضای از ناشی زیان و ضرر دادگاه، مطالبه به مستندات آراء، ارائه

 شود ا عمال معینی وقت در باید که است علیهوممحک یا متهم متوجه تکالیف و حق این گاهی
و  وکیل دفاع، معرفی تدارک و مستندات آراء، ارائه به قضایی، اعتراض مقام نزد حضور :مانند

مطلعین،  و مانند: شهود است دعوی طرفین از غیر ثالثی شخص متوجه موارد این غیره. گاهی
 قضایی مقام متوجه قانونی تکالیف و حق این گاهی نهایت و غیره. در مترجم، کارشناس، ضابطان

 قضایی تصمیم اتخاذ یا امر انجام به اقدام معینی زمان در باید است که پرونده به کنندهرسیدگی
 زمانی مدت بخشد،می موضوعیت و دادرسی، هویت روند به که نماید. اکنون مشخص شد آنچه

 طی در( قضایی مقام یا شاکی، متهم، ثالث یسو از) قانونی و قضایی الزم اقدامات باید که است
لیکن از  .و صدور رای قاطع گردد مشخص منجر به نتیجه برآیند آن نهایتاً و گرفتهانجام آن

ها در واقع هایی است که قبال بیان شد و مهم اینکه این بایستهآنجایی که این اصل دارای بایسته
دهندکه با پی حقوق بشر است، را تشکیل می شالوده بسیاری از حقوق اساسی اشخاص، که همان

بردن به این مبانی حقوق بشری و تدوین قوانین ملی مطابق با استانداردهای دادرسی عادالنه، 
آنها، دادرسی عادالنه را بر نظام  اجرای دقیق های نوین اشاره شده در مقاله ورهیافت توان بامی

تدقیق در  المللی ویح مبانی این حق و بررسی اسناد بینبا تشر در نتیجه،کشور استوار نمود. قضایی
 نتیجه این (، به1394با الحاقات و اصالحات بعدی) 1392کیفری مصوب  دادرسی آیین قانون مواد

المللی حقوق بشری، ضابطه مشخصی برای تعیین مدت اگر چه در اسناد بینیابیم که دست می
ثیرگذار در این فرایند از قبیل مقررات داخلی، معقول وجود ندارد لیکن عوامل گوناگون تا

مضافا  است.و غیره را مورد توجه قرار داده قضایی مقامات اعمال نوع اتهام، ،پیچیدگی پرونده
ای، برای دولت ناقض مفاد کنوانسیون، ضمانت اجرای بسیار المللی منطقهاینکه برخی از اسناد بین
، حتی به رعایت مدت معقول عوامل مذکورما بدون لحاظ قانونگذار اما  سخت تعیین نموده است.

و « فوری»، «به سرعت»، «اسرع وقت»توجهی نکرده و صرفا با اشارات مجمل از قبیل  نیز
های نوین و تمایلی به تعریف، تبیین و ذکر بایستهکرده است بسنده« ترین مهلت ممکنکوتاه»

های ها و رهیافتبایستهبا اقتداء به  شودشنهاد میلذا پیاست. مدت معقول فرایندکیفری نشان نداده
از طریق اجرای دقیق و کامل دادرسی الکترونیکی به ویژه در صورت حضور  نوین حقوق بشر

کردن ضابطان و مقامات تحقیق و قضات دادگاه، قطعیت وکیل، دادرسی اختصاری، تخصصی
کردن ، الزامیل از تعدد قاضیآراء جرایم کم اهمیت پس از رسیدگی در دادگاه بدوی متشک

کیفری به منظور هدایت صحیح فرایندکیفری، در تحقق دادرسی حضور وکیل در تمامی محاکم
 های متفاوت قضایی در موارد مشابه نباشیم.عادالنه گامی موثر برداشته تا شاهد اعمال سلیقه
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