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 1تقابل رویه با اصول ؛ظاهر متهم در مراحل رسیدگی کیفری

پورغالمرضا قلی، نسرین مهرا
 

 دهیچک

مند است که به صرف های بنیادینی بهره مدار، شخص مظنون یا متهم، از حقدر الگوی دادرسی کرامت
مندی از لباس شخصی، ها، »حق بهره این حقشود. یکی از ها محروم نمیدستگیری، اتهام و بازداشت از آن 

او را ملزم به پوشیدن یا    تواند این حق را سلبای که هیچ مقام یا مرجعی نمیگونهبه  ؛متعارف و انتخابی« است
گناهی« باشد؛ گناهی است و لباس او نیز باید »لباس بیبیزیرا، متهم در پناه فرض  کند؛»لباس مجرمانه« 

مهمی در  ثیرأتمحور«. وانگهی، لباس متهم، محور« باشد نه »مجرمیت متهم، باید »برائتآیین رفتار با 
ی  کنونی نظام عدالت  ۀکیفیت دفاع، تصمیم مرجع قضایی و داوری عموم دارد. این در حالی است که در رو

شان و بستگان  شوند؛ اقدامی که آنانشده مجبور به پوشیدن لباس مجرمانه میکیفری ایران، متهمین بازداشت 
ی  اینکهسازد. در پاسخ به های منفی میرا آماج برچسب کنونی چیست، پژوهش حاضر به  ۀمستند حقوقی رو

یه،   خوانی با قوانین داخلی و استانداردهای جهانی دادرسی کیفری هم  تنهانهاین نتیجه رسیده است که این رو
یژه کندارد بلکه با اصول راهبردی دادرسی کیفری، به مندی آیینی، گناهی، قانونرامت انسانی، فرض بیو

، ضروری است که روازاینهای شهروندی نیز در تعارض است.  طرفی و پاسداری از حقها، بیبرابری سالح 
ی   .شوددی هماهنگ راهبر کنونی با استانداردهای جهانی و اصول  ۀرو

محور، خشونت ساختاری رفتار برائتلباس مجرمانه، کرامت انسانی، دادرسی منصفانه،  :واژگان کلیدی

 
و ارزشمند در   مانهیصم ییبابت راهنما یابرندآباد  ینجف نیحسی قدر دکتر علاز استاد گران دانندی م فهی نگارندگان، بر خود وظ. 1
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 مقدمه
یژه اگر این پوشش افزون بر شخصیت و جایگاه اجتماعی او دارد؛ به پوشش هر انسان، پیوند نزدیکی با و

یه )اجتماعی( نیز یافته و به ۀکارکردهای اولی   از به کار رود.  نماد اجتماعیعنوان )طبیعی( خود، کارکرد ثانو
متعارف )پوشش عادی شهروندان(،   : پوششکردتوان چندین گونه پوشش در جوامع مشاهده  یکرد، میرو  این

آمیز )مانند پوشش شاهان(، آیینی )مانند لباس جشن(، درمانی )مانند ای )مانند پوشش پلیس(، احترامحرفه
 اخیر است. ۀنیز همین گون. موضوع این نوشتار  …متهم( و ۀ)مانند لباس مجرمان تحقیرآمیزلباس بیماران(، 

معمواًل با هدف فروکاستن جایگاه  (347: 2535دانش، ) 2« یا »لباس کیفری  1«مجرمانه »لباس 
یژگی دارند: الف( لباس شخصِی متهم شود. این لباساجتماعی و انسانی شخص طراحی می ها چند و

پوشش متعارف جامعه است؛ و ت( معمواًل نیست؛ ب( انتخابی نیست، بلکه تحمیلی است؛ پ( متفاوت از  
رساند: الف(  را به متهم و جامعه میها مجرمانه معمواًل این پیام لباس 4است.  3تحقیرکننده و سالب حیثیت

رود؛ ب( متهم در دستان که دشمن جامعه به شمار می بساچهجایگاه متهم برابر با یک محکوم بوده و 
اری مماشات ننموده و با تمام توان به آن ککیفری است؛ و پ( دولت در برابر بزه مند نظام عدالتقدرت

: )نکی زنانگهای قضایی از این لباس برای رو، در برخی از نظام همین (. ازقدرت کیفری دهد )پاسخ می
بیدن شخصیت مرتکبین، بههمدریا  (65-90: 1396 و همکاران، منصورآبادی یژه کو های مرتکبین بزه و

 
1. Criminating clothing 

2. Penal attire/Penal dress 
بار ببینند، چه  هایم از راه برسند و من را با این وضِع حقارت مانند »… اگر همسرم مخصوصًا بچه ، . اظهارات برخی از متهمین3

یم و شخصیتماای میبار در بیرون بیشتر کینه مانند »… ]با[ ظاهرشدن با وضع حقارت ، یا محکومین «کنم … ن را از دست شو
ایران،   ۀپاره!«، روزنامهای پاره بینیم … .« )شهباز، سمانه، »نگاهی به پوشش و وضع ظاهری زندانیان: متهمانی با دمپایی رفته می 

 پذیر در: ، دسترسی22 ، ص.1391بهمن 23، دوشنبه، 5269 ۀسال نوزدهم، شمار
http:www.magiran.com/npview.asp?ID=2677858 ، :بی بیان(، به1397خرداد 12واپسین بازدید   ۀ کنندخو

یژگی است.   همین و
 ها را زیبا و غیرتحقیرآمیز دانسته بودند. ها و اقدامات تأمینی و تربیتِی کشور، این لباس ن ا. رئیس وقِت سازمان زند4

 .(1397خرداد19، واپسین بازدید: http://jamejamonline.ir/online/671386295559542399: )نک

http://jamejamonline.ir/online/671386295559542399
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 ها( را با لباسمتهمین )بازداشتی گاهدر نظام عدالت کیفری ایران نیز  1شود.تروریستی و امنیتی استفاده می

 3کنند.و ظاهری تحقیرآمیز در پیشگاه مرجع قضایی حاضر می 2زندان
 ؛شودتری مواجه میمایراد ک لباس کیفری تا زمانی که در درون »زندان« بر »مجرم« پوشانده شود، با

یژه بهولی آنگاه که »متهم« نیز مجبور به پوشیدن آن،  حقوقی آن آغاز  مسائل ، شوددر »بیرون از زندان«  و
 اینکهیا  الزم برخوردار است 4رفتار با متهم، از بنیان حقوقی ۀاصلی این است که آیا این شیو ۀشود. مسئلمی

کرامت انسانی شکل گرفته و  ۀادین دادرسی کیفری است؛ اصولی که بر پایدر تنافی آشکار با اصول بنی
دارند. باری، در دوران کنونی و در گونه و ابزاری با متهم بازمیءهای عدالت کیفری را از رفتارهای شینظام

استانداردهای جهانی حقوق شناختی، های جرمهای فلسفی، نظریههای مذهبی، اندیشهپرتو گسترش آموزه 
یهبشر و پیدایی الگوی حکمرانی مردم های دادرسی صورت گرفته و ساالر، اصالحات زیادی در حقوق و رو

 ,See: Packer)  الگوی کنترل جرم جایگزین    الگوی دادرسی منصفانهشدن« حقوق کیفری،  در پرتو »انسانی

ین، کرامت (167-184: 1391ران، و همکای : قپانچنک) گردیده است( 671-716 :1999 . در الگوی نو
محوری(، سنگ زیربنای دادرسی کیفری به شمار گناهی متهم )برائتمحوری( و فرض بیانسانی )کرامت

 
هایی شبیه  جمهور این کشور اعالم کردند که متهمیِن کودتا، با لباس (، رئیس 2016. پس از کودتای نافرجاِم نظامیان در ترکیه )1

 شوند. های زندانیان ُگوانتانامو محاکمه می لباس 
 http://www.irna.ir/fa/News/82776139و  /http://www.mehrnews.com/news/4051920 )نک:

 شود.( نیز مشاهده می2014رسی )محمد مُ  ۀمشابه این رفتار در محاکم. (1397خرداد19واپسین بازدید: 
 (. 1397خرداد12، واپسین بازدید: http://www.khabaronline.ir/detail/428582/Worid/middle-east: )نک

2. Prison garb/Prison uniform/Prison clothing/Prison dress 

 : شود. برای نمونهمانه دیده می. در صفحات مجازی، چند نوع لباس مجر3
http://www.shahrekhabar.com/picnews/1360123440912383 
http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(fzkoke015hoeqfy5gibaew1u))/detail/239066/society/j

udiciary 
 .1397خرداد 16واپسین بازدید: 

شناسی انتقادی و…( نیز زنی، جرم های کنترل اجتماعی، برچسب شناختی )نظریه جرم ۀ توان به این موضوع از دریچ . می 4
فقهِی این موضوع نیز بسیار سودمند است. گفتنی است که در منابع فقهی به موضوع لباس  ۀ سان، مطالع همین نگریست. به

یژه مجرمانه اشاره مبنی بر امکان ای در رابطه با لباِس مرتِد فطرِی زن ای نشده است. با این حال، در مورد جرم ارتداد، مقررات و
: الموسوی االردبیلی، السید عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، الجزء الرابع،  . )نکشود مشاهده میهای خشن پوشاندن لباس 

. در این رابطه، باید اشاره شود که نخست، مضموِن روایات  (ه.ق(  1430الطبعه الثانیه، مؤسسه النشر لجامعه المفید )رحمه الله(، ) 
گیری در معیشت« بسنده شده و  سان نیست و حتی در برخی منابع به »سختهای فقهی در این زمینه یکتبع آن عبارات کتاب و به 

نه   ،توان با قاطعیت سخن گفت. دوم، این حکم ناظر به مرتِد فطرِی زن استرو، نمی سخنی از لباس به میان نیامده است. ازاین 
.  زمان حبس و داخل زندان است راظر بن سایر مرتکبین. سوم، حکم روایات ناظر بر شخص محکوم است نه متهم. چهارم، حکم

  های فقهی اساس برخی از دیدگاه تواند این حکم را تعدیل یا برپنجم، در صورت ضرورت و مصلحت، حکومت اسالمی می و
)مانند نظریۀ تعطیلی حدود در زمان اجرای غیبت، قاعدۀ حرمت تنفیر از دین و …( تعطیل نماید؛ مانند اقدامی که در مورد اجرای 

 حکم رجم انجام شد. 

http://www.mehrnews.com/news/4051920/
http://www.mehrnews.com/news/4051920/
http://www.mehrnews.com/news/4051920/
http://www.khabaronline.ir/detail/428582/Worid/middle-east
http://www.shahrekhabar.com/picnews/1360123440912383
http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(fzkoke015hoeqfy5gibaew1u))/detail/239066/society/judiciary
http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(fzkoke015hoeqfy5gibaew1u))/detail/239066/society/judiciary
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رسیدگی، در کانون اصلی  فرآیندو سایر افراد دخیل یا مرتبط با  دیدهبزه های آیینی متهم، رفته و رعایت حق 
شود و صرف عنوان انسان و متناسب با شأن واالی او رفتار مییرد. در این الگو، با انسان بهگتوجه قرار می

بند به اصولی چون ی. این الگو، پاشوددار شود که کرامت انسانی وی خدشهاتهام یا ارتکاب جرم باعث نمی
طرفی، نفی شکنجه، الل قضایی، بیمندی، برابری، استقمندی، حریممندی، قضاءمندی، کرامتقانون

کند بوده و تالش می  …و  دیدهبزه های  دادرسی حضوری، دادرسی علنی، دسترسی به وکیل، حق سکوت، حق
 .کندشهروندان را تضمین  امنیت قضاییتا 

یهبا وجود این پیشرفت پوشاندن ،  مجرمانهلباس    ۀپدیدچون  های تحقیرآمیزی، همهای چشمگیر، گاه رو
شود که با موازین در نظام عدالت کیفری مشاهده می …، تراشیدن موی سر متهم و1لباس زنانه به مردان

یههم  دادرسی اخالقیدادرسی منصفانه و   های حقوقی زدا، افزون بر اعتراضهای کرامتخوانی ندارد. این رو
 فرآیندهایی از این قبیل که پوشش متهم در گردد؛ پرسش ادی می های زی، منجر به طرح پرسش2و غیرحقوقی

مند دادرسی کیفری چگونه باید باشد؟ آیا متهم حق دارد از پوشش شخصی، متعارف و انتخابی خود بهره 
ی   پاسخ  منظوربه  ؟  …خوانی دارد وکنونی با موازین دادرسی منصفانه و استانداردهای جهانی هم  ۀشود؟ آیا رو

حلیلی، نخست، تپژوهش توصیفی ۀ ی و شیوانهاها، در این نوشتار با استفاده از منابع کتابخبه این پرسش
ی است لباس متهم در حقوق دادرسی کیفری ایران و برخی از اسناد جهانی مرتبط بررسی شده ۀ ، سپس رو

 گردد.پژوهش ارائه می ۀپایان نیز نتیجشود و در کنونی با معیار اصول راهبردی دادرسی کیفری سنجیده می

 ایران و اسناد جهانی لباس متهم در حقوق دادرسی کیفری .۱
حقوق ایران و برخی از اسناد  بر اساسدادرسی کیفری  فرآینددر این قسمت، به بررسی لباس متهم در 

سازی بررسی ین، آسانشود. در این راستا، نظر به تفاوت برخی از مقررات و همچنجهانی پرداخته می
رسیدگی )کشف، تحقیق و تعقیب(، رسیدگی اصلی پیش ۀموضوع، مراحل دادرسی کیفری به سه مرحل

 شود.)محاکمه و تعیین کیفر( و پسارسیدگی )اجرای کیفر و پساکیفری( تقسیم می

 رسیدگی پیش ۀمرحل. ۱-۱

تعقیب است. وظایف این سه مرحله  فرعی کشف، تحقیق و ۀرسیدگی، شامل سه مرحلپیش ۀمرحل
شود که با عنوان معمواًل توسط ضابطان دادگستری و مقامات دادسرا )دادستان، دادیار و بازپرس( انجام می

شود؛ تحقیقاتی که بسیار مهم و حساس بوده و یاد می  هاآن »تحقیقات پلیسی« و »تحقیقات مقدماتی« از 

 
1. See: http://namehnews.ir/fa/news/36263 / 

 .1397خرداد 19واپسین بازدید: 
2. See: http://www.asriran.com/fa/news/215323/ 
https://www.khabaronline.ir/detail/14054/weblog/news 

 .1397خرداد 19دید: واپسین باز

http://namehnews.ir/fa/news/36263/
http://namehnews.ir/fa/news/36263/
http://namehnews.ir/fa/news/36263/
http://www.asriran.com/fa/news/215323/
https://www/
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دارد. حساسیت این مرحله به این دلیل است که از یک سو، تأمین نظم و  دادرسی ۀبسیاری در نتیج ثیرأت
دیدگان، در گرو آن است که هر چه زودتر، شخص مظنون دستگیر شده، ادله امنیت جامعه و حمایت از بزه 

ی گناهگردآوری شده و پرونده به دادگاه ارسال شود؛ و از سوی دیگر، شخص مظنون یا متهم، در پناه فرض بی
 ۀ. بنابراین، رفتار با متهم باید بر پایکردهای مدنی او را فدای امنیت جامعه ها و آزادیتوان حقاست و نمی

 گناهی باشد.فرض بی
گناه باشد. ، لباس او نیز باید لباس شخص بیروازایناین فرض منطقی، بر لباس متهم نیز حاکم است. 

گناه شدگان، بیموجب آن تمامی بازداشت اند که بهرا شناسایی کرده  اصل بنیادینیدر این رابطه، اسناد جهانی  
شود. در این راستا، در رفتار می گناهانهمانند بی شدن حکم محکومیتفرض شده و با آنان تا زمان قطعی

بینی شده است: پیش  1(«2015رفتار با زندانیان )  ۀ ندارد ملل متحد دربار»حداقل قواعد استا  111  ۀقاعد 2بند  
مرکز ) «.رفتار شود هاآنهمین فرض، با  بر اساسگناه فرض شوند و »زندانیان منتظر محاکمه باید بی

»میثاق   10  ۀماد  1در بند    (231 :1383کانادا(،    –المللی اصالح قوانین کیفری و سیاست جنایی )ونکوور  بین
»افراد متهم در شرایط استثنایی و جدا از (« نیز مقرر شده است: 1966المللی حقوق مدنی و سیاسی )بین

در اصل  «.رفتار شود هاآنم با محکورشان همانند افراد غیطافراد محکوم نگهداری شوند، با توجه به شرای
 2(«1988»مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر گونه اشکال بازداشت یا حبس )  وششمسی

گناه فرض شود و بر مظنون یا متهم به ارتکاب جرم باید بی ۀشد»شخص بازداشت نیز بیان شده است که: 
نین شخصی در مواقعی که بالضروره برای هدف تحمیل محدودیت بر چ …همین اساس با وی رفتار شود

بازداشت یا ممانعت از ایجاد تأخیر در اجرای تحقیقات یا اجرای عدالت یا بقاء نظم و امنیت مطلوب مکان 
 (50 :1388دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، ) «.باشدبازداشت الزم است، ممنوع می

است که  «گناهرفتار همانند افراد غیرمحکوم یا بی»دهند و آن نیز این سه سند، معیار روشنی را ارائه می
کند که پوشاندن لباس مجرمانه . این معیار، به روشنی بیان میکردتعبیر    «محوررفتار برائت»توان از آن به  می

کند که متهم، محور ایجاب میزیرا آیین رفتار برائت ؛د استبه متهم، از منظر استانداردهای جهانی، مردو

 
یب رسیده  1955. زین پس حداقل قواعد زندانیان. این قواعد که در سال 1 مورد بازنگری اساسی قرار   2015اند، در سال به تصو

گرفته و به پاس تالش نلسون ماندال برای مبارزه با تبعیض نژادی و تحمل بیست و هفت سال حبس، به ناِم »قواعِد نلسون ماندال«  
ها نیز تغییر کرده است. در این  آن ۀها، شمارماندال، افزون بر محتوای برخی از قاعده  ۀدر نسخ گفتنی است که ند. اه گذاری شدنام 

رفتار   ۀ : ابراهیمی، شهرام، »چگونگی اجرای قواعد حداقل سازمان ملل دربار)نکشده است.  فادهماندال است ۀنسخ  ازنوشتار 
شناسی محکومان، چاپ نخست، نشر  جرم  ۀوق داخلی«، در: شیری، عباس )به کوشش(، دانشناماصالحی با زندانیان در حق

 ؛87- 116، صص. 1397میزان، 
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), The United Nations Standard 

Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules), 2015. ( 
 . 173/43ۀ مجمع عمومی، شمار ۀ. قطعنام2
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یه را بیش از پیش روشن میبر تن داشته باشد. آن 1گناهیلباس بی   115 ۀسازد، قاعدچه ناروایی این رو
 قاعده:موجب این اختصاص یافته است. به لباس متهم ۀلئ»حداقل قواعد زندانیان« است که به مس

های شخصی خود باشد، به شرطی که پاکیزه یک زندانی منتظر محاکمه باید مجاز به پوشیدن لباس .1»
 و مناسب باشند.

چه که های مزبور از آن های زندان را بپوشد، الزم است لباسچنانچه زندانی منتظر محاکمه، لباس .2
 المللی اصالح قوانین کیفری و سیاست جنایی،مرکز بین) «.کنند، متفاوت باشدزندانیان محکوم بر تن می

1383 :232-233)2 
کند که شخص متهم اصواًل )اکنون بخوانید لزومًا( باید از لباس مقرر می نخست این قاعده، در بخش

بی نشان میشخصی استفاده کند. عبارت لباس  دهد که این سند تمایلی به پوشاندنپردازی آن نیز به خو
یژ ، متهمی که در پناه روازاینمحکومین است؛ ۀ مجرمانه ندارد. دلیل این امر مشخص است؛ لباس زندان، و

یژ ،فرض برائت است محکومین شود. البته استفاده از لباس شخصی تا زمانی  ۀ نباید ملزم به پوشیدن لباس و
نیز اشاره  دوم ایجاد نکند. در بخش  مجاز است که مناسب و تمیز باشد تا خطری برای خود یا سایر افراد

متهم باید متفاوت از لباس  کند، در این صورت لباسچه متهم از لباس زندان استفاده مینکند که چنامی
شود تا هم »حیثیت گناهی است و سبب میمحکومین باشد. تفکیک پوشش دقیقًا مبتنی بر همان فرض بی

 115 ۀقاعد دوم  و هم از فشار روانی آنان کاسته شود. البته، باید اشاره شود که بخش متهمان حفظ شود«
و نسخ عملی شده است.  (79: 1381المللی، جزایی بینسازمان اصالحات ) امروزه چندان کاربرد نداشته

توان به این نتیجه رسید که طبق استانداردهای جهانی، روشنی میهای یادشده، بهقاعده  بر اساس  آنکهخالصه  
یژه در خارج از بازداشتگاه و زندان ممنوع استپوشاندن لباس مجرمانه به متهم، به  ،للیالمسازمان عفو بین)  و

 اینک باید بررسی شود که آیا در حقوق ایران نیز چنین ممنوعیتی وجود دارد یا خیر. .(152 :1390
سخنی از لباس مظنون یا متهم در  گذارقانوندهد که سیری در قوانین دادرسی کیفری ایران نشان می

تحت نظر  ،باشد یا غیرمشهود؛ مظنونمشهود   ارتکابی رمرسیدگی به میان نیاورده است. خواه جپیش ۀمرحل
 گذار قانونباشد یا آزاد؛ متهم در بازداشت باشد یا آزاد، قانون در مورد پوشش او ساکت است. ظاهرًا، برای 

یش روازاینبدیهی بوده است که در این مرحله، فرض بر برائت است و  ، متهم باید از لباس شخصی خو
منع قانونی صریحی وجود داشته باشد که در این مورد   اینکهار است، مگر  زیرا اصل بر آزادی رفت  کند؛استفاده  

های شهروندان دیگر برخوردار  ها و آزادیحق ۀشدگان از هم، بازداشت درنتیجهچنین منعی وجود ندارد. 
ن، در نیچ. هم(51-52: 1393بوشهری، ) لباس خود را بر تن کنند هستند و باید به آنان اجازه داده شود تا

 
1. The cloak of innocence/Garb of innocence 

پایی زندان )قاعد2  ( وجود دارد.97 ۀ. مشابه همین قاعده، در قواعد ارو
(see: Council of Europe, European Prison Rules, Council of Europe Publishing, June 2006, 

p. 33 & pp. 49-50 & p. 95). 
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آن را نداشته باشد، شایسته است که لباس  ۀمواردی نیز که مظنون یا متهم نیاز به لباس داشته ولی توانایی تهی
 مناسب )نه مجرمانه( و بهداشتی در اختیار وی گذاشته شود.

رخی شود بلکه از بمجوز قانونی برای پوشاندن لباس مجرمانه یافت نمی تنهانهبنابراین در حقوق ایران، 
توان به این نتیجه رسید که لباس مجرمانه می 1(1397شده در میئدا 1392مواد قانون آیین دادرسی کیفری )

منظور حفظ به  گذارقانون،  172ۀ  خوانی ندارد. برای نمونه، در ماددادرسی کیفری هم  با گفتمان حاکم بر قانون
»ابالغ احضاریه توسط است:  کردههای ناروا، مقرر زنیبرچسباعتبار اجتماعی اشخاص و پیشگیری از 

مشابه همین حکم در « .شودکارت شناسایی انجام می ۀمأموران ابالغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائ
ر نیز تکرار شده است. این دو ماده با وضوح تمام بر این نکته داللت دارند که لباس مأمو 615ۀ ماد 2ۀ تبصر

، باید احتیاط الزم صورت گیرد. افزون بر این، روازایننقش زیادی در تغییر نگاه مردم نسبت به متهم داشته و 
محور است. حال، مدار و برائتگرا، بلکه کرامتبه متهم، نه نگاهی امنیت گذارقانوندهد که نگاه نشان می

ین به آداب انسانی متعالی پایبند بوده است، آیا سزاوار است که چن برای ابالغ احضاریه، این گذارقانونوقتی 
 2لباس مجرمانه بر متهم پوشانده شود؟!

استانداردهای جهانی و حقوق ایران، شخص مظنون یا  بر اساسرسیدگی، پیش ۀدر مرحل آنکهنتیجه 
ی در صورت تغییر لباس )به ، انتخابی و متعارف خود را داشته و حت3مندی از لباس شخصیمتهم، حق بهره 

های بهداشتی یا نیازمندی یا نامتناسبی( نیز لباس متهمین باید متفاوت از لباس محکومین بوده و به هیچ دلیل 
استفاده از لباس مجرمانه، محدود به خود بازداشتگاه و زندان  ۀ افزون بر این، گستر 4وجه تحقیرآمیز نباشد.

 باشند.رسیدگی نیز همین احکام جاری  ۀرسد در مرحلنظر می( است. به هاآن)نه بیرون از 

 
 قانون آیین دادرسی کیفری . زین پس:  1
گذاری حاکم است و سبب تولید  توان به این نتیجه رسید که فرض برائت، پیش از دادرسی، بر قانون. از همین مواد قانونی می2

محور سخن به میان ور نیز در کنار دادرسِی برائت مح گذارِی برائت توان از قانونشود. به این ترتیب، میمحور میهای برائت قاعده 
 آورد. 

3. Civilian attire/Civilian clothes 

. ممکن است پرسیده شود که مستند قانونِی ممنوعیت پوشاندن لباس مجرمانه به متهمین چیست؛ زیرا، تا منع قانونی نباشد،  4
بلکه در حقوق   ؛ل بر آزادی هر گونه رفتار با مظنون یا متهم باشدگونه نیست که اصاصل بر جواز است؟ پاسخ این است که این

شود، باید به استناد  دادرسی کیفری، اصل بر عدم آزادی بوده و هر تصمیم یا تدبیِر محدودکننده یا سالب آزادی یا حقی که اتخاذ می
جا که هر انسانی رو، از آنمتهم نیز وجود ندارد. ازاین قانون باشد و تا قانونی نباشد، اختیاِر تحدید یا سلب آزادی یا حق مظنون یا 

حق پوشیدن لباس شخصی خود را دارد، الزام او به تغییر پوشش، نیاز به حکم قانون دارد. همچنین، ممکن است تصور شود که 
و در  که به مهمانی آمده  ناپوشیدن لباِس شخصی، ناظر به آن دسته از متهمانی است که مهماِن نظام عدالت کیفری نیستند و آن

میزبان را بر تن کنند! این پندار نیز درست نیست؛ زیرا در این مرحله،   ۀبرند، باید لباس خاندوران تحت نظر یا بازداشت به سر می
هم ندارد  گناهان یا همان لباس شخصی استفاده نماید؛ تفاوتی گناهی است و باید از لباس بی متهم تحت حمایِت کامل فرض بی 

 شود.که در کجا نگهداری می 
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 رسیدگی  ۀمرحل. ۱-۲

شود ساز است؛ زیرا، از یک سو، متهم نزد مقامی حاضر میرسیدگی، بسیار حساس و سرنوشت ۀمرحل
 تنهانهها است و باید چنان رفتار نماید که  ها و تمدنطرفی و مظهر عدل و انصاف در تمامی فرهنگکه نماد بی

های جامعه جریان داشته باشد؛ همواره در رگ «  امید به عدالت»، بلکه احساس نیز شود تا  دعدالت اجراء شو
برابرسازی  »سازی دادرسی نیز نیازمند و از سوی دیگر، سرشت این مرحله ترافعی و تناظری است. ترافعی

، دادرس مکلف به ایجاد وضعیت برابر روازاینشود. بری شامل پوشش آنان نیز میاست که این برا  «طرفین
 دادگاه است و با هر گونه عامل نابرابرساز، مانند لباس تحقیرآمیز باید مقابله کند.ۀ در جلس

 ۀرسیدگی، همان استانداردهای حاکم بر مرحل ۀاسناد جهانی، استانداردهای حاکم بر مرحل بر اساس
رسیدگی است و از این حیث تفاوت چندانی وجود ندارد. در قوانین داخلی نیز سخنی در مورد لباس پیش

بودن موضوع توجهی بلکه به دلیل بدیهیمتهم در این مرحله به میان نیامده است و این امر نه ناشی از بی
محور ول آیین رفتار برائتگناهی بوده و مشمدر این مرحله نیز شخص متهم در پناه فرض بی چراکه ؛است

یژه که اوج درخشش »امارشود؛ بهمی در همین مرحله  (160 :1394آخوندی، ) گناهی«بخش بینجات ۀ و
، اگر در سایر مراحل پیشینی و روازاینمحور باشد. برائت کامالا ، رفتار با متهم باید درنتیجهگردد. نمایان می

ری داشته باشد، تزندان ُقبح کمیا  بازداشتدر نظر،  تحتپسینی دادرسی، پوشاندن لباس مجرمانه به متهم 
 ۀ، وظیفروازاینعدالتی عریان و تبعیض آشکار بین طرفین دعوی است.  رسیدگی، چنین رفتاری، بی  ۀدر مرحل

و دستور دهد تا او را در   کردههای تحقیرآمیز خودداری این پوشش  دادرس عادل است که از پذیرش متهم با
دادرسی )اعم از بدوی  ۀلباس شخصی، انتخابی و متعارف خود و در وضعیتی برابر با سایر طرفین در جلس

دارد در لباسی غیرمجرمانه در دادگاه  1متهم حق چراکه ؛( حاضر نمایند…یا تجدیدنظر، علنی یا غیرعلنی و
کند که به دلیل حساسیت موضوع و گاه برگزاری علنی دادگاه، شود. حتی عدالت و انصاف ایجاب می حاضر

 چنانچه لباس متهم نامناسب باشد، لباس مناسبی برای ایشان تدارک دیده شود.
توان مستندی حقوقی برای پوشاندن لباس مجرمانه به متهم، در ، در این مرحله نیز نمیآنکهنتیجه 

داردهای جهانی و قواعد داخلی یافت. این در حالی است که قواعد بنیادین دادرسی جملگی داللت بر استان
 ۀرسیدگی است و بر مرحل ۀکه این ممنوعیت تا پایان مرحل هرچند ؛ممنوعیت لباس مجرمانه دارند

 پسارسیدگی احکام متفاوتی حاکم است.

 پسارسیدگی ۀ مرحل. ۱-3

، سرشت و اینکهفرعی اجرای کیفر و پساکیفری است. نظر به  ۀپسارسیدگی، شامل دو مرحل ۀمرحل
 شود.پرداخته می هاآناحکام این دو مرحله تفاوت بسیار دارند، به تفکیک به بررسی 

 
1. The right to stand trial in non-criminating clothing 
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 اجرای کیفر  ۀمرحل. ۱-3-۱
، اعم از داخلی و ای است که مجوز حقوقیاجرای کیفر، تنها مرحله ۀبرخالف مراحل پیشینی، مرحل

توان یافت. در این زمینه، در محکومین )و نه متهمین( به پوشیدن لباس مجرمانه می الزامفراملی، برای 
(«، چند قاعده به موضوع لباس زندان اختصاص یافته است. توجه این سند 2015»حداقل قواعد زندانیان )

بر شناختی« و »حقوق بشری« دارد. «، »جامعهشناختیبه موضوع لباس، چهار دلیل »بهداشتی«، »روان
 این سند: 20و  19های قاعده اساس

 :19 ۀ»قاعد
هایی را دریافت نماید که های شخصی خود نباشد، باید لباسهر زندانی که مجاز به پوشیدن لباس. 1

وجه نباید هیچهایی بهمتناسب با شرایط آب و هوایی بوده و برای حفظ سالمتی وی کافی باشد. چنین لباس
 آمیز باشند.توهینیا  تحقیرکننده

های منظور حفظ بهداشت، لباسها باید تمیز بوده، در شرایط مناسبی نگهداری شوند. بهتمامی لباس  .2
یض و شست  شو شوند.وزیر باید به دفعات ضروری، تعو

در شرایط استثنائی، هنگامی که زندانیان برای یک منظور مجاز، به خارج از مؤسسه انتقال داده  .3
هایی را بپوشند که های شخصی خود را بر تن کنند یا لباسداده شود تا لباس هاآنشوند، باید این اجازه به می

 م مشخص برای جلب توجه دیگران است.ئفاقد عال
های شخصی خود باشند، الزم است تمهیداتی اتخاذ زندانیان مجاز به پوشیدن لباس  چهچنان  :20  ۀقاعد

 «.برای استفاده، اطمینان حاصل شود هاآن بودن شود تا هنگام پذیرش آنان در مؤسسه، از تمیزی و مناسب
 1(376 :1383 المللی اصالح قوانین کیفری و سیاست جنایی،مرکز بین)

ی موجب قاعدهبه یکرد نسبت به لباس زندان وجود دارد؛ یا  ۀهای یادشده، بر حسب رو کشورها، دو رو
های شخصی باید تمیز، مرتب های شخصی هستند که در این صورت، لباسزندانیان مجاز به پوشیدن لباس

لباسی   .1  د:، پوشیدن لباس شخصی مجاز نیست که در این صورت زندانیان بایاینکهیا    و قابل استفاده باشند؛
لباس  .3متناسب باشد؛  …لباس دریافتی با آب و هوا، یعنی سرما و گرما و .2از زندان دریافت نمایند؛ 

لباس دریافتی متناسب با قامت فرد بوده و موجب تمسخر دیگران   .4دریافتی برای حفظ سالمتی کافی باشد؛  
 

پایی زندان )1  ,Council of Europeبینی شده است )( نیز پیش 20 ۀ(« )قاعد2006. مشابه همین قاعده، در »قواعد ارو

(« نیز مقرر شده  1990یت از نوجوانان محروم از آزادی )»قواعِد ملل متحد برای حما  36 ۀ(. در قاعد49-50 & 11 :2006
باشند. مؤسسات نگهداری باید اطمینان   داراهای شخصی خود را است: »نوجوانان باید تا سرحد امکان، حق استفاده از لباس 

و به   کندها را تضمین متی آن ای که سالهای شخصِی کافی و متناسب با شرایط آب و هوایی را به گونه یابند که هر نوجوان، لباس 
شوند، باید  منتقل یا از آن خارج می ۀآمیز نباشد، در اختیار دارد. نوجوانانی که به هر منظور از مؤسسهیچ رو تحقیرکننده یا توهین 

  : 1383و سیاست جنایی،  المللی اصالح قوانین کیفری های خود را بر تن کنند« )مرکز بین از این اجازه برخوردار گردند که لباس 
رو بهتر است  ازاین ؛ساالن است(. گفتنی است آسیب لباس مجرمانه بر نوجوانان، به مراتب شدیدتر و ماندگارتر از بزرگ 381

 طور کامل و در هر زمان و مکانی منع شود. به 
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وجه نباید تحقیرکننده باشند هیچها بهاین لباس  .5؛  (80  :1381المللی،  سازمان اصالحات جزایی بیند )نشو
 :1381 المللی،سازمان اصالحات جزایی بین) پوشند«هایی باشند که مردم در جامعه میو »باید شبیه لباس

(، ضرورت ایجاب …، چنانچه به هر دلیلی )مانند مرخصی، شرکت در دادرسی و اینکهتر مهم .6؛ و (80
هایی بپوشد که موجب لباسیا  کندکند که محکوم از زندان خارج شود، باید از لباس شخصی خود استفاده 

بی نشان میجلب توجه دیگران نمی لباس مجرمانه نباید تحقیرآمیز باشد تا دهند شود. دو شرط اخیر به خو
کرامت انسانی حفظ شود. وانگهی، قلمرو مکانی استفاده از آن نیز تنها محدود به زندان بوده و خارج از آن 

دهد که ، نشان می19ۀ قاعد 3. تأمل در بند ( 81 :1381المللی، سازمان اصالحات جزایی بین) ممنوع است
شود، شرکت در دادرسی موردی( که شخص به دلیل آن از زندان خارج می  ترینهممیکی از مواردی )و شاید  

هایی بپوشد لباسیا    های شخصی خود استفاده کنداست. در این موارد، اجازه داده شده است تا متهم از لباس
ف هستند از توان گفت که مقامات زندان مکلشود. بر همین اساس، میکه موجب جلب توجه دیگران نمی

سازمان ملل متحد )مرکز حقوق بشر ژنو،  )نک: های زندان یا تحقیرآمیز خودداری کننداعزام متهم با لباس
ین(،  ۀشاخ ی (68 :1383پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و  برخالفکنونی،  ۀ. این در حالی است که رو

شوند که هم هایی به مراجع قضایی اعزام میلباسشده، با این استاندارد جهانی است و متهمین بازداشت
 و هم تحقیرآمیز هستند. کنندمیتوجه دیگران را جلب 

ی استانداردهای جهانی، نشان می حداقلعنوان ، به1های یادشدهبه این ترتیب قاعده نظام  ۀدهند که رو
و فراتر از آن،  2رفتار استاندارد بوده رچوبچهاهای مجرمانه، خارج از عدالت کیفری ایران در طراحی لباس

مقرر شده است که لباس شخص محکوم )نه متهم( در  19 ۀقاعد 1در بند  آنکهتحقیرآمیز است. با وجود 
ی   3علنی دادگاه، لباس تحقیرآمیز ۀکنونی، در جلس  ۀداخل زندان )نه خارج از آن( نباید تحقیرآمیز باشد، در رو

توان حکمی مبنی بر شود! این در حالی است که در قوانین و مقررات داخلی نیز نمیبه متهم پوشانده می

 
یز گام دیگری در راستای پاسداری از کرامت انسانی  »قواعد حداقل زندانیان« ن   73  ۀ( قاعد1های یادشده، در بند ) . افزون بر قاعده 1

االمکان از انظار عمومی دور بماند…« )سازمان اصالحات  موجب این قاعده: »زندانی، هنگام انتقال، باید حتی برداشته است. به
ها  را در انظار عمومی و رسانهتوان متهم ماند که نمی (. با وجود چنین حکمی، تردیدی نمی 180- 181 :1381المللی، جزایی بین 

 به نمایش گذاشت! 
یب ها می آور نبوده و دولت . ممکن است استدالل شود که این استانداردها، الزام 2 بر   گان . نگارندکنندتوانند احکام دیگری را تصو

شدن به  رهنمودی دارند، ولی تردیدی نیست که این قواعِد حداقلی، در حال تبدیل  ۀکه هرچند که این اسناد، جنب هستنداین باور 
گذاری  ها در قانون ها الزامی است. وانگهی، اختیار حکومت ها برای تمامی دولت المللی هستند که رعایت آن قواعد عرفی بین 

استانداردهای حقوق بشر، حقوق زندانیان و اصول راهبردِی    رو، قواعد حاکم بر لباس کیفری، تابع کیفری، دیگر مطلق نیست. ازاین 
 داردسی کیفری است. 

. البته، تحقیرآمیزبودن یک لباس امری نسبی بوده و داوری در این زمینه با عرف هر جامعه است. البته، یک معیار سنجش دیگر 3
یم، حاضر هستیم با آن لباس در جامعه  نیز وجود دارد که آن نیز قاعدۀ طالیی اخالق است: اگر خود ما متهم به ارت کاب جرمی شو

یم؟  و دادگاه حاضر شو
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ی  یز یا تأیید رو ی نکنونی یافت و آ ۀتجو کنونی دارد؛  ۀچه وجود دارد نیز جملگی داللت بر حکمی خالف رو
یژه، در داخل زندان نیز اجباری نیست.  چراکه موجب ، بهاینکهتوضیح    1در حقوق کنونی ایران، پوشیدن لباس و

: 2« با اصالحات بعدی(  1384و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور )  هان ا اجرایی سازمان زند  ۀنام»آیین  90  ۀماد
یژ نیز   91  ۀماد  «.هان ا مگر به تشخیص سازمان زند  ؛محکوم، برای محکومان الزامی نیست  ۀ »پوشیدن لباس و

مددکاری، از سوی زندان، سالیانه به متهمان و محکومان  ۀ شخیص دایر»به تافزاید: در تکمیل این ماده می
های بهداشتی ضروری متهمان و محکومان زن نیز تأمین نیازمند، به میزان مناسب لباس داده شده و نیازمندی

یژبه این ترتیب، مشاهده می «.شودمی محکوم«، فقط ناظر به »محکومان«  ۀ شود که از یک سو، »لباس و
، مگر اینکه 3است نه متهمین و از سوی دیگر، پوشیدن این لباس حتی برای محکومین نیز الزامی نیست

 
طور خاص به لباس زندانیان توجهی نشده بود ، به1347. از نگاه تاریخی، گفته شده است در نظام حقوقی ایران تا پیش از سال 1

قانون   5  ۀ( و ماد 1307نون محاکمات نظامی )صد و هشتاد و نهم قا  ۀ(. البته، در ماد 154  :1383  و همکاران،  )گودرزی بروجردی
یژ1339اقدامات تأمینی ) ها« مقرر شد که هر  ن اجدیِد زند ۀنامدر »آیین  1347محکومین اشاره شده بود. در سال  ۀ(، به لباس و

یا محکوم، مکلف است که در مدت اقامت در زندان، ملبس به لباس مخصوص زندانیان ب اشد. این  زندانی، اعم از بازداشتی و
یه، با اندکی تغییرات، در آیین ، نوعی انقالِب  1380نیز ادامه یافت. تا اینکه در سال  1372و  1368، 1361، 1354های نامه رو

ها و اقدامات تأمینی و  نااجرایِی سازمان زند ۀنام»آیین 86 ۀهنجاری در سیاسِت لباِس کیفری رخ داد. به این صورت که در ماد 
(« مقرر شد: »پوشیدن لباس مخصوص زندان، الزامی نیست مگر به تشخیص رئیس زندان«. دلیل این تحول 1380)شور  تربیتی ک

از این  آن را موجب »تحقیر« زندانی دانسته بودند.  ،آیت الله هاشمِی شاهرودی ، قضائیه ۀاساسی آن بود که رئیس محترم وقت قو
یت هر فرد محسوب می»پوشیدن لباس دلخواه در واقع بخشی از   منظر، یت هو یژگی  ۀکنندشود و تقو کید بر و های عزت نفس و تأ

(. در همین راستا، پیرو دستور  78  :1381المللی،  ثیری معکوس دارند« )سازمان اصالحات جزایی بین أها تفردی است. اما یونیفرم 
، پیرامون منع پوشیدن  1382/ 11/09ربیتی کشور، در تاریخ ها و اقدامات تأمینی و تن اشفاهِی ایشان خطاب به رئیس سازمان زند

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در تاریخ  ناریزِی سازمان زندشورای برنامه  ۀالعاد شکِل زندانیان، در نشسِت فوق لباِس یک 
یب رسید: 15/09/1382  ، بندهای زیر به تصو

به نه   (»الف یب این مصو شکِل مخصوص زندانی برای زندانیان  ه الزام و ضرورتی برای پوشیدن لباس یک تنها هیچ گوناز تاریخ تصو
باشد، بلکه  ها نمی ناهای اصالح و تربیت و سایر مراکز وابسته به سازمان زندها، کانون ها، اردوگاهها، بازداشتگاهنادر داخل زند

به به آوری آن جمع   ل اجرایی تلقی خواهد شد. عنوان دستورالعمها با ابالغ این مصو
به مشمول زندانیان نسوان نیز می  –تبصره   باشد. این مصو

الیهم به مراجع قضایی، محاکم، مراکز درمانی انتقال زندانیان از محلی به محل دیگر و نیز در اعزام و بدرقة ُمشار  ودر موارد نقل   (ب
- 157 :1383ان خودداری گردد« )گودرزی بروجردی و همکاران، و سایر اماکن از پوشاندن لباس فرم متحدالشکل به زندانی

154 .) 
 ها. ن ازند ۀنام. زین پس: آیین 2
 (. 79 :1381المللی، شود« )سازمان اصالحات جزایی بین . امروزه اجبار محکوم به پوشیدن لباس زندان، »کهنه محسوب می 3
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یژه در و به 91 ۀوانگهی، آنچه در ماد 2که پوشیدن چنین لباسی الزم است. 1تشخیص دهد هان ا سازمان زند و
لباس شخصی مناسب ندارند. افزون رابطه با لباس متهمین آمده است، ناظر به اشخاص نیازمندی است که 

ی ، روشن میروازاین، هیچ طرح و رنگی نیز برای لباس زندان تعیین نشده است. بر این کنونی با  ۀشود که رو
کند. فقط به »محکومین« )و نه متهمین( اشاره می 90 ۀهنجارهای حقوقی داخلی نیز تعارض دارد؛ زیرا ماد

زندان )و نه خارج از آن(  ۀومین نیز قلمرو پوشش زندان، محدود به محیط بستوانگهی حتی در رابطه با محک
توان گفت که قوانین و مقررات حقوقی ایران، از این حیث، هماهنگ با است. بر همین اساس، می

ی استانداردهای جهانی است و آن  عملی مراجع قضایی و  ۀچه محل ایراد است، نه قوانین و مقررات بلکه رو
، شایسته است که نظام عدالت کیفری با پایبندی به قانون، اصول و استانداردهای روازایناست.  هانا زند

یژه که پاسداری از کرامت انسانی، یکی از آموزه گام بردارد؛ به مداردادرسی کرامتجهانی، در مسیر  های و
الله س وقت دستگاه قضایی )آیتهای اتخاذشده از سوی رئیبنیادین دین مبین اسالم است. سیاست

چنین ظرفیتی در فقه اسالمی  ۀدهند( نیز به روشنی نشان1388تا  1378های در سال شاهرودیهاشمی
مندی در راستای رعایت موازین  شهای ارز، گاممدارفقه کرامت ۀبودند تا بر پای کردهاست. ایشان تالش 

که  هرچنداستانداردهای جهانی،  ۀبر پای 3ا با استانداردهای جهانی بود.راستدادرسی منصفانه بردارند که هم
یژه در محیط زندان، بازداشتگاه و شود نظرگاه هنوز منع نشده است )توصیه می تحت استفاده از لباس و

یژه به تحقیرآمیز باشد؛ وجه نباید  هیچاستفاده نشود(، در سه مورد، ممنوعیت مطلق وجود دارد: الف( لباس و
یژه در خارج از محیط زندان، بازداشتگاه و یژتحت  ب( لباس و  ۀ نظرگاه نباید استفاده شود؛ و پ( لباس و

یژ ی  ۀ متهمین نباید شبیه لباس و کنونی ناقض هر سه ممنوعیت  ۀمحکومین باشد. این در حالی است که رو
 یادشده است!

نونی مرتبط با لباس محکومین، بسیار سودمند است. در تکمیل مطالب این قسمت، اشاره به دو حکم قا
عمومی جرم سیاسی«، متهمین و محکومین سیاسی از پوشیدن لباس زندان معاف   ۀ، طبق »نظریاینکه  نخست
یژه به این دسته از مرتکبین، به دلیل  ۀاین قاعد (.29 :1393اردبیلی، ) هستند حقوقی که درصدد ارفاق و
« نیز پذیرفته شده 1395»قانون جرم سیاسی  6 ۀآنان است، در ماد ۀطلباناصالح  های خیرخواهانه وانگیزه 
 

: صفاری،  )نک . واگذاری اختیار تشخیص این موضوع به سازمان، بدون تعیین معیار و موارد آن، از نظر حقوقی پذیرفتنی نیست  1
1386: 72.) 

یق  شود، استفاده از لباس شخصی ممکن است به در مواردی که از لباس زندان استفاده می شایان ذکر است که . 2 عنوان یک تشو
 (. 98 :1393به کار رود )بوشهری،  

ولین وقِت دستگاه قضایی، از زبان ئ نیز همین است. یکی از مس ،آیت الله آملی الریجانی، دستگاه قضایی سابق . موضع رئیس3
های کشور ابالغ کرده که زنان متهم که مرتکب جرائم خالف عفت ن ااند: »آیت الله الریجانی به رئیس سازمان زندیشان نقل کردها

سایت تحلیلی خبری عصر )در جامعه در دادگاه حاضر شوند« ]نه چادِر اجباری[ اند با همان وضعیِت لباس معمول عمومی شده
پذیر در:  ، دسترسی 1391اردیبهشت 30، 215323خبر:  ۀپوشند«، شناسمالی در دادگاه چه می ایران، »زنان متهم به فساد 

http://www.asriran.com/fa/news/215323/ :1397خرداد 19، واپسین بازدید.) 

http://www.asriran.com/fa/news/215323/
http://www.asriran.com/fa/news/215323/
http://www.asriran.com/fa/news/215323/
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، … (شود: الف»موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال میموجب این ماده: است. به
پوشاندن   به این ترتیب، هر گونه  «.…  -ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول بازداشت و حبس، پ    (ب

لباس مجرمانه به این دسته از متهمین و محکومین، در تمامی مراحل دادرسی کیفری ممنوع است. ایراد این 
، ممکن است موافقین لباس مجرمانه، به اینکهتوضیح  1ماده آن است که به »بازداشت« نیز اشاره کرده است. 

پوشاندن لباس زندان به متهم سیاسی  گذارقانون. به این صورت که وقتی کنندمفهوم مخالف این ماده استناد 
را در طول بازداشت، به دلیل سیاست ارفاقی خود منع کرده است، پس در مورد سایر متهمین که مشمول 

. به نظر نگارندگان، چنین برداشتی از این ماده کردز لباس مجرمانه استفاده توان اسیاست ارفاقی نیستند، می
زیرا، اشاره به بازداشت در این بند، به  2؛چنین منظوری داشته باشد گذارقانونپذیرفتنی نیست و بعید است 

گاه سازد که بهشخاطر احتیاط بی توان چنین میوجه نهیچتر بوده است تا کارگزاران نظام عدالت کیفری را آ
یژه به متهمین هنوز به؛ بهکردرفتاری با متهم سیاسی   یژه که در استانداردهای جهانی نیز پوشاندن لباس و طور و

یژ هرچند ؛کامل منع نشده است محکومین باشد. در واقع، این اقدام،  ۀ که این لباس باید متفاوت از لباس و
یی ی  گذارقانونکه  فقط از باب اطمینان خاطر بوده است؛ گو گاه بوده و احساس نگرانی کرده  ۀاز رو عملی آ

پوشاندن لباس مجرمانه  ۀ است. دلیل این مطلب، آن است که تا زمانی که قانونی وجود نداشته باشد که اجاز
به سایر متهمین را بدهد، پوشاندن لباس مجرمانه به متهم، ممنوع است. وانگهی، حتی در صورت استناد به 

تواند به بیرون از زندان توسعه یابد؛ زیرا فقط ناظر به درون بازداشتگاه خالف این بند نیز، حکم آن نمیمفهوم م
 و زندان )نه بیرون از آن( است. 

(« در راستای بسترسازی 1393( قانون مجازات اسالمی )79)  ۀاجرایی ماد  ۀنام»آیین  10  ۀ، ماداینکه  دوم
شده باید بدون »محکومان معرفیاست:    کردهمات عمومی رایگان( مقرر  برای اجرای کیفرهای اجتماعی )خد

این ماده نیز  .هیچ گونه نشانه یا لباس متمایزی در نهاد پذیرنده حاضر و به انجام خدمت مبادرت ورزند«
های بیرون از زندان ای بر آن است که نظام حقوقی ایران، مخالف استفاده از لباس مجرمانه در محیطقرینه

است. دلیل این حکم بسیار روشن است؛ هدف، حفظ اعتبار اجتماعی اشخاص و تسریع و تسهیل بازپروری 
این ماده، روشن است که وقتی شخص محکوم نباید لباس »متمایز« بر تن داشته باشد،   بر اساساست.    هاآن 

عمومی این است که لباس مجرمانه   ۀواقع، قاعد. در  کندبه طریق اولی، شخص متهم نباید چنین لباسی بر تن  
توان از لباس کیفری پساکیفری نیز نمی  ۀنباید در خارج از محیط زندان استفاده شود. به همین دلیل، در مرحل

 استفاده کرد.

 
ی  ۀ گرنه از حیث عملی و با مالحظ. بدیهی است که ایراد یادشده، از حیث نظری است، و1 بینانه  کنونی، این حکم کاماًل واقع  ۀرو

 است.
 . اگر چنین منظوری داشته باشد، قانون نیاز به اصالح دارد. 2
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 پساکیفری ۀمرحل .۱-3-۲

پیدایی در پ ۀشود، مرحلپساکیفری که با پایان اجرای کامل کیفر آغاز می ۀمرحل دادرسی کیفری  ۀهننو
: 1388دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد،  )نک: است که تا همین اواخر چندان مورد توجه نبود

یژه جرمشناختی، بههای جرم. با این حال، در پرتو آموزه (95-116: 1394؛ و ابراهیمی، 91-88 شناسی و
زپروری، ضرورت وجودی این مرحله تأیید گردیده و در قوانین شناسی بایا جرم (1390: بابائی، )نک بالینی

دادرسی کیفری خارج و به آزادی و زندگی   فرآیندتدریج از  و مقررات نیز به آن اشاره شد. در این مرحله، فرد به
یش بازمی نند به توا ها نمیجا که برخی از اشخاص پس از آزادی تا مدتگردد. با این حال، از آنعادی خو

باره در مسیر بزهکاری قرار میدرنتیجهشرایط عادی خود بازگردند و   ها یا نهادهای خصوصی گیرند، دولت، دو
 کنندمیهای امدادی، حمایتی و مراقبتی، از این دسته از افراد مراقبت تحت نظارت دولت، از رهگذر برنامه

 1شود.تعبیر می« مراقبت بعد از خروج »که از آن به 
، پوشش روازاین  ؛کیفری نداشته و صرفًا حمایتی است  ۀاقدامات مراقبتی این مرحله، جنب  اینکهبا توجه به  

گونه پوشش خاصی برای این مرحله تعیین نشده است. هیچفرد نیز همان پوشش عادی و متعارف او بوده و 
( نهاد مراقبت بعد …شناختی وشناختی، جامعهشناختی، روانی نظری )حقوقی، جرمهانابنی بر اساسحتی 

 تنهانهدر این مرحله،  روازاینخواهد بود.  هانااز خروج، تحمیل هر گونه لباس در تعارض آشکار با این بنی
به اشخاص آزادشده نیز  عادیلباس مجرمانه وجود ندارد بلکه از اعطای لباس  ۀنه حکمی در زمینهیچ گو

 2آید.سخن به میان می
جا که متهم در پناه فرض برائت قرار دارد، باید نتوان گفت از آمطالب این بخش می  بر اساس، آنکهنتیجه  

رسیدگی و حتی نظرگاه، بازداشتگاه و زندان حاضر شود.   فرآیندبا لباس شخصی، انتخابی و متعارف خود در  
یهروازاین  ,See: Tait, 2011: 467-495; Themis Competition) هایی چون محاکمه در قفس، رو

داری و استثمار که یادگاری از دوران برده …، تراشیدن موی سر، پوشاندن لباس مجرمانه و(1-19 :2012
نظم و آیین زندان  ۀازین دادرسی منصفانه بوده و در یک نگاه حقوقی دقیق، توسع، خالف مو3زندانیان است

که قابل دفاع  (A report by JUSTICE, 2015: 33) است سازی دادگاهزندانبه دادگاه و به تعبیر بهتر، 

 
 (. 1384ها« )ن ازند ۀنام»آیین 237- 242: مواد نک. 1
یس زندان  ئ های کافی نداشته و فاقد بضاعت باشد، رلباس ها«، »… چنانچه محکوم هنگام خروج نازند ۀنام»آیین 245 ۀ. ماد 2
 « .باشدآنان می  ۀانجمن حمایت از زندانیان موظف به تهی ۀوسیلبه 
یرجینیا  Ruffin v Commonwealth of Virginia (1871) 62 Va (21 Gratt 790. در رأی رافین )) 3 (، دیوان و

دهد و  های خود را به جز مواردی که قانون معین کرده است، از دست می حق  ۀکه زندانی به دلیل ارتکاب جرم، هم  کرد  بیان
شود! زندانی از منظر قانون، یک مرده تعریف می  ؛کشور است ۀتر نخواهد بود. در حقیقت، زندانی برد های او از یک برده بیش حق

 (. 36- 42: 1394)ایستون، 
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یه، افزون بر ناسازگاری با استانداردهای جهانی  1خودداری شود.  هاآننبوده و باید از   ، با اصول راهبردی این رو
 شود.پرداخته می خوانی ندارد که در بخش دوم نوشتار به آندادرسی کیفری نیز هم

 اصول راهبردی دادرسی کیفری  ۀلباس متهم در سنج .۲
قانون آیین دادرسی  7تا  2»اصول راهبردی دادرسی کیفری« یا »اصول حاکم بر دادرسی کیفری« )مواد 

ای از موازین دادرسی منصفانه هستند که با هدف ایجاد توازن میان قدرت حاکمیت و (، پاره 1392 کیفری 
ینی چون »اصول  هاآن ه از اند کبینی شدههای مدنی شهروندان، در اسناد فراملی و ملی پیشآزادی  با عناو

. این اصول (50و  51 :1395 طهماسبی،) شودهای دادرسی عادالنه« نیز یاد میدادرسی عادالنه« یا »مؤلفه
 یر دادرسیهستند که مانع انحراف مس  یاستوار  یهانای، بن(71  :1394آخوندی،  )  گرفته از اسناد جهانیالهام 

توان به کرامت انسانی، این اصول، می ترینمهم . از (27 :1378زادگان، مؤذن) شوندیعدالت م یاز اجرا 
طرفی، مندی، برابری قانونی و قضایی، نفی شکنجه، بیمندی، قضاءمندی، حریمگناهی، قانونفرض بی

زراعت، ؛ 1394د، نژا : باقری )نک اشاره کرد …استقالل قضایی، نفی رسیدگی مجدد، دسترسی به وکیل و
1382) . 

ی  عملی دادرسی کیفری هستند   ۀاز آنجا که اصول راهبردی، شاخصی برای ارزیابی قواعد، تشریفات و رو
یه خوانی نداشته باشد، شایستگی ورود به حقوق دادرسی کیفری و ای که با این اصول همو هر حکم یا رو

ی مه ، در نبود احکام صریح در مورد لباس متهم در نظام درنتیجه،  2یابدنظام عدالت کیفری را نمی  ۀچنین، رو
تواند از لباس مجرمانه را باید با محک اصول راهبردی سنجید تا روشن گردد که آیا می ۀحقوقی ایران، پدید

یه، چند اصل راهبردی، سربلند بیرون آید یا خیر. در این راستا، برای ارزی «آزمون اصولیاین » ابی این رو
 گیرند.انتخاب و به ترتیب مورد بررسی قرار می

 اصل کرامت انسانی. ۲-۱
حقوق بشر و زیربنای تمامی هنجارهای حقوق  ۀنامدانش ۀ واژکلید ترینمهماصل کرامت ذاتی انسان، 

ها را در مسیر ت جنایی دولتکه سیاس 3بشر است. این اصل، نه یک هنجار ساده، بلکه اصلی راهبر است
 

حاضر هیچ زندانی در  حال ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که: »در نامان زند. بر این اساس، این مطلب رئیس محترم ساز1
کند مگر به ضرورت؛ برای مثال، هنگام اعزام به دادسرا یا دادگاه به سبب مسائل کنترلی و امنیتی،  زندان، لباس زندانی به تن نمی 

، 567383خبر:  ۀ، شناس1394بهمن  23پوشند«، باس زندانی نمی « )تابناک، »زندانیان در ایران ل. کنندلباس زندانی به تن می 
رفتار   (، مصداق بارز 1397خرداد 19، واپسین بازدید: http://www.tabnak.ir/fa/news/567383 در: پذیردسترسی

 خوانی ندارد. و اصول حقوقی هم  و با قانون، استانداردها رود می وارونه به شمار 
 نیز همین باشد.   قانون آیین دادرسی کیفری. شاید معنای »حاکم« در عنوان فصل اول از بخش اول  2
  هان اگذاِر جنایِی قضایی( نیز رسیده است: »اصل، کرامت انس. جایگاه راهبردی آن به تأیید رئیس پیشین دستگاه قضایی )سیاست 3
قضایی    ۀ(. یا »محور اصلِی اصوِل توسع89  :1394باید در خدمت احیای کرامت باشد« )هاشمی شاهرودی،    مسائلست و سایر  ا

 

http://www.tabnak.ir/fa/news/567383
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کند. اصل کرامت انسانی، دو اثر ایجابی و سلبی دارد؛ در ُبعد ایجابی، هر رفتاری که درست هدایت می
هنجاری راه  ۀموجب اعتالی ارزش انسان شود، مهر تأیید »کرامت انسانی« را دریافت نموده و به منظوم

هنجاری   ۀه موجب تخفیف ارزش انسان شود، رد گردیده و از منظومیابد. در ُبعد سلبی نیز، هر رفتاری کمی
 ؛ . این نکته در مورد رفتار با متهم نیز صادق است(1387نژاد، ؛ رحیمی1393: قماشی، )نک شودخارج می

ین، آیین رفتار با متهم بر پای ریزی شده است. در این راستا، در اصل پی کرامت  ۀقاعد ۀزیرا، در نظم حقوقی نو
(« مقرر شده 1988»مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر گونه بازداشت یا حبس ) یکم

ای انسانی و با احترام به اشخاصی که تحت هر گونه بازداشت یا حبس قرار دارند، باید به شیوه ۀ»کلی است:
المللی اصالح قوانین کیفری و مرکز بین) ی، مورد رفتار قرار گیرند«عنوان افراد انسانبه هاآنکرامت ذاتی 

(« نیز اشاره شده 1990( »اصول اساسی رفتار با زندانیان )1بند )در  .(187-188 :1383سیاست جنایی، 
در و جرم دفتر مقابله با مواد مخ) زندانیان باید با احترام به کرامت و شأن انسانی رفتار گردد« ۀ»با کلیاست: 

(« نیز 1966المللی حقوق مدنی و سیاسی )»میثاق بین 10 ۀماد 1. بند (51 :1388سازمان ملل متحد، 
کید می اند، باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی افردی که از آزادی خود محروم شده ۀکلی ۀ »دربارکند: تأ

در حقوق   (187  :1383المللی اصالح قوانین کیفری و سیاست جنایی،  مرکز بین)  «.شخص انسانی رفتار کرد
کید 6داخلی نیز در اصول دوم )بند  ( و سی و نهم قانون اساسی بر ضرورت احترام به کرامت ذاتی انسان تأ

 ۀ. ماد(51-82 :1386و همکاران،  زادهحبیب) سازی آن پرداخته استاساسی به اساسی گذارقانونشده و 
آیین دادرسی و بستر  کرده( نیز اصل راهبردی کرامت انسانی را تأیید 1392) نون آیین دادرسی کیفری قا 4

هر گونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به  …»را بیش از پیش فراهم ساخته است:  مدارکرامت
ایی مجاز نیست حریم خصوصی اشخاص، جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قض

 « .ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کندو در هر صورت، این اقدامات نباید به گونه
محکومیت یا  ماند که قرارگرفتن در موضع اتهاممستندات یادشده، تردیدی بر جای نمی بر اساس

. این در حالی است که پوشاندن لباس مجرمانه، بدون تردید با کندتواند کرامت ذاتی انسان را سلب نمی
ای بدیهی . این مطلب به اندازه (European Prison Rules: 49-50) خوانی نداردکرامت ذاتی متهم هم

بلکه  ؛تون حقوق بشری نیستمیا  است که برای اثبات آن لزومی به استناد به قانون اساسی یا قوانین عادی
آن،  بر اساساستناد شود که  ،که مورد تأیید شرع، عقل و عرف است طالیی اخالق ۀقاعدکافی است که به 

پسندد که هیچ فردی نمی 1«. هر کس باید با دیگران چنان رفتار کند که دوست دارد با او چنان رفتار شود»

 
«  . های حاکمیت نظام و هم برای مردم، فرهنگ کنیم…این است که ما این اصل را در درون دستگاه قضایی و نیز دیگر بخش

 (. 26 :1394)هاشمی شاهرودی، 
یش می . حضرت امیرالمؤمنین )علیه 1 فرمایند: »ای پسرم! نفس خود را میزان میان خود و دیگران  السالم( در سفارش به فرزند خو

پسندی، برای دیگران مپسند …«  قرار ده، پس آنچه برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار، و آنچه برای خود نمی
 (.375- 376: 1389رضی، )سید 
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عنوان متهم در برابر مقامات قضایی، طرفین دادرسی، عموم دادرسی به ۀلباس مجرمانه پوشیده و در جلس
یژه رسانهشهروندان و به یژگی اصلی این لباسو ها است. ها حاضر شده و تحقیر شود. تحقیر و رسوایی، و

خاص و تراشیدن سر آنان را اقدامی برای شکستن  رم فی، الزام زندانیان به پوشیدن یون گافَمندلیل نیست که بی
یت پیشین آنان دانسته و  رنگشخصیت زندانی همراه با کم یسشدن هو نیز این نابودی شخصیت را جزئی   دیو

. واقعیتی که از سوی محکومین (38 :1394ایستون ، ) وردآبه شمار می «حیوان کردن محکومین»از روند 
یسد:. یکی از آنان مینیز تأیید گردیده است  نو

توصیف نیست، هیچ من اتفاق افتاده بود؛ چیزی که قابل  ۀبارترین بخش تجرب»حاال بدترین و حقارت
گتون رسیدم در حالی که تمام جمعیت به تواند حس مرا وقتی به ایستگاه عمومی قطار در پدینتای نمیواژه 

شده بودم، خیره شده بودند، ]بیان کند[. بخشی از جمعیت برای دیدن ما ها[ زنجیر من که ]به سایر زندانی
شرافت داشتند که سرشان را برگردانند.  قدرآنکردند. البته افرادی هم بودند که تر میحرکتشان را سریع

ال های نجابت در من در حال فروریختن است و به زودی تبدیل به یک هیوکردم آخرین ذره احساس می
 1(77 :1396به نقل از: پَرت، ) «.خواهم شد

ی  کنونی افزون بر نقض قوانین عادی و اصول حقوقی، در تعارض کامل با اصل سی و نهم  ۀباری، رو
به حکم قانون دستگیر، بازداشت،  کهکسی»هتک حرمت و حیثیت موجب آن، قانون اساسی است که به

به هر صورت که ». عبارت ، ممنوع و موجب مجازات است«به هر صورت که باشدزندانی یا تبعید شده، 
حیثیت  ۀکننداساسی خواسته است تمامی رفتارهای هتک  گذارقانوندهد که در این اصل، نشان می «باشد

ی  2.کندمی انگاریجرمو  کردهنع انسانی، از جمله پوشاندن لباس مجرمانه را م کنونی با  ۀنباید در مغایرت رو
یه را به  چراکهاصل یادشده، تردیدی به خود راه داد؛   طور صریح محکوم رئیس پیشین دستگاه قضایی نیز این رو

 اند:و بیان کرده کرده
زنجیر و در منظر عام با روح کرامت انسان از  بند و »آوردن و بردن زندانیان از بازداشتگاه و زندان با دست 

نظر اسالم مخالف است. حاال ممکن است اصل اتهام این شخص مربوط به چک باشد. رفتار با زندانیان 
خیلی بد است، َسرَتراشی، لباس مخصوص پوشیدن نسبت به بسیاری از زندانیان، ناروا و تحقیرآمیز است. 

شد او را یک مجرم و شرور بدانیم و هر چه بتوانیم او را تحقیر کنیم. تمام  ما نباید هر کسی را که وارد زندان
 «. …این رفتارها باید تغییر کند تا دستگاه قضایی اسالمی و مورد اعتماد مردم داشته باشیم

 (64 :1394شاهرودی، هاشمی)

 
ناپذیر . البته، آنچه گفته شده ناظر به محکومین است؛ رنج متهم وصف(77- 78  :1396: ِپَرت،  )نک. برای دیدن سایر اظهارات  1

 است!
یژگی 2 انگاری اساسی« را  طرح مفهومی با عنوان »جرم  ۀهای استثنائی این اصل، اشاره به »کیفرپذیری رفتار« است که زمین . از و

 سازد.فراهم می 
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از دست   سپر برائتکیفری، ای از دادرسی  ای است که اگر در مرحله باری، جایگاه اصل کرامت، تا اندازه 
، نباید با رفتارهایی چون پوشاندن روازاین  1شود.هیچ گاه از تن او بیرون نمی  جوشن کرامتافتد،  متهم بر زمین  

یژه کرامت شخصی که هنوز بزهکاری او به دار ساخت؛ بهلباس مجرمانه، کرامت ذاتی انسان را خدشه و
 رائت است.اثبات نرسیده و در پناه فرض ب

 فرض برائت . ۲-۲
، نخستین  (160 :1394آخوندی، ) گناهی«بی ۀ »فرض برائت« یا »امار تعبیر درست آنیا  اصل برائت

 : 1383کاتوزیان، ) های اصلی حقوق کنونی است«حرف از حروف الفبای دادرسی کیفری و »یکی از پایه
کید شده است؛ چند (258 حقوق  ۀ ادعا شده است »در زمر که نا که از زمان باستان نیز بر ضرورت آن تأ

و هم   2رو، هم در اسناد داخلی اساسی و عادی  همین  از  (253:  1394آخوندی،  )  «.فطری عصر ما قرار دارد
ی مراحل رسیدگی )تا قطعیت ای و مذهبی بر ضرورت پایبندی به آن در تمام، منطقه3در اسناد فراملی جهانی

کید شده و در زمر آخوندی، ) بخش«نجات ۀ این »امار بر اساساصول راهبردی قرار گرفته است.  ۀ حکم( تأ
شود که متهم هیچ جرمی مرتکب نشده است و با او همچون اشخاص ناکرده بزه ، فرض می (160 :1394

 معیارشخص مدعی، یعنی دادستان و شاکی است که باید با  ۀاتهام بر عهد بار اثبات، روازاینشود. رفتار می 
که شخص متهم، مرتکب جرم شده است. بیهوده نیست که از فرض  کند)فراتر از تردید معقول( ثابت  یقین

 شود.سپر دفاعی متهم در برابر اتهامات انتسابی یاد می ترینمهمبرائت به 

خوانی دارد؟ پاسخ بدیهی و منفی باس مجرمانه با این اصل راهبردی هماینک، پرسش این است که آیا ل
مریکا نیز بیان شده است، »فرض آ ۀهای ایاالت متحدکه در برخی از آرای دادگاه همان طوراست؛ زیرا، 

در این نظام حقوقی  (,Quoted: Mukai 1971: 394) 4. گناهی است«گناهی، مستلزم پوشش بیبی
 شده است که: پذیرفته

شود، سزاوار آن است که گناه فرض میخود، همچنان بی ۀجا که متهم، در مدت و جریان محاکم»از آن 
ایمنی و نظم دادگاه   اینکهگناه حاضر شود، مگر  یک انسان آزاد و بی  مدر پیشگاه دادگاه، با ظاهر، ارزش و احترا 

 
تنها محکوم خوانی نداشته و برخالف این سیاست رحمانی، نه پوشی« نیز هم »ِستر« یا »بزه  ۀ کنونی با سیاست احیاکنند ۀ. روی 1

 ( 161- 192  :1378: صادقی، )نکگذارد! طور علنی به نمایش می های عمومی به بلکه متهم را نیز با لباس مجرمانه در عرصه 
(: »اصل، برائت است و هیچ کس از نظر  1368اصالحی  1358م قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ). اصل سی و هفت2

های قانون احترام به آزادی  ۀواحده( ماد 2« بند ).که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد شود مگر اینقانون، مجرم شناخته نمی 
است:  کردهنیز مقرر  قانون آیین دادرسی کیفری 4 ۀاشاره دارد. ماد ( نیز به این اصل 1383مشروع و حفظ حقوق شهروندی )

 ( 1387بناب،  ؛ سرمست109- 131  :1385: رحمدل، .« )نک  »اصل، برائت است…
 (. 1966المللی حقوق مدنی و سیاسی )میثاق بین  14 ۀ( ماد 2( و بند )1948جهانی حقوق بشر ) ۀاعالمی 11 ۀ( ماد 1. بند )3

4. “The presumption of innocence requires the garb of innocence” Eaddy v. People, 115 

Colo. 488, 174 P. 2d 717 (1946). 
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اش زاوار پوشیدن لباس شخصی به جای لباس زندان در محاکمهغیر از این را ایجاب نماید. بنابراین، او س
است. این ]اقدام[ نادرستی است که او را در حالی که همچون یک محکوم لباس پوشیده است، در پیشگاه 

او  ۀکنندمحاکمه ۀمنصف هیئت هاآنکند، یا فهرست اعضایی که از بین ای که او را محاکمه میمنصفه هیئت
  1«کرد.شوند، حاضر به قید قرعه انتخاب می

بوده و  «گناهانآیین رفتار با بی »این قاعده به روشنی بر این نکته داللت دارد که شخص متهم، مشمول 
د همانند یک انکند که متهم بتوگناهی نیز ایجاب میگناهی رفتار شود. فرض بیفرض بی بر اساسبا او باید 

رسیدگی حاضر شود. تنها در  فرآیندشهروند عادی، با لباس شخصی، متعارف و انتخابی خود در تمامی 
مانند بازداشت موقت یا ، های موقتتوان برخی محدودیتعنوان آخرین راه چاره میموارد استثنائی و به

ت که پوشاندن لباس مجرمانه، این پیام را به متهم این در حالی اس  3را بر شخص متهم تحمیل کرد.  2بنددست
ردیف با مجرمین دانسته و وضعیت حقوقی وی را از یک کند که دستگاه عدالت کیفری وی را هممنتقل می

رفتار با  ۀکند که شایستچنان رفتار میشهروند عادی جامعه به یک فرد محکوم تغییر داده است و با او آن
یی که نظام عدالت کیفری فرض را بر مجرمیت گذاشته است! بی  دلیل نیست که گفته شدهمجرمین است؛ گو

 :Neds, 1972) «.ون یک مجرم مجسم شده استچگناهی، متهم همشدن از لباس بی: »با محروم است

شود که افزون بر حور« سبب میممحور« به »رفتار مجرمیت از »رفتار برائت انقالب رفتاریاین  (676
یژه که »از دیدگاه بسیاری از مردم، کند؛ بهمجرم به او نگاه    ۀکارگزاران نظام عدالت کیفری، جامعه نیز به دید و

طور ها حتی ممکن است بهوانگهی، این لباس (54 :1395نژاد، رحیمی) «.اتهام برابر با مجرمیت است
داوری آغاز شود تا دادرسی را با پیشمنفی گذاشته و باعث    ثیرأتنیز  قضایی  ه بر مقامات  غیرمستقیم و ناخواست

و دادرسان    داردداوری، نخستین پرتگاهی است که در مسیر فرض برائت قرار  . این در حالی است که پیشکنند
پایی حقوق بشر نیز در دعوی که ناچنمکنند. هدر آن سقوط می علیه  5خاباردوو  4باربرا مسگه، دیوان ارو

 
1. 21 Am Jur 2d, Criminal Law, § 239, pp. 275, 276. See: People v. Shaw (1969), available at: 

https://law.justia.com/cases/michigan/supreme-court/1969/381-mich-467-0.html; also 

Eaddy v. People, 174 P.2d 717 (Colo. 1946), available at: 

https://www.courtlistener.com/opinion/3319035/eaddy-v-people/, Last visited: 8 June 

2018. 
(«، »برای پیشگیری از فرار زندانی به هنگام انتقال او، به شرط 2015زندانیان )قواعد »حداقل  47ۀ موجب بند )الف( قاعد. به 2

الت محدودکننده از بدن او باز شود«، اجازآنکه به محض حضور زندانی در مقابل مرجع قضایی یا  استفاده از ابزارهای   ۀاداری، آ
شود که در پیشگاه دادگاه (. مالحظه می 58- 59 :1381المللی، محدودکننده داده شده است )سازمان اصالحات جزایِی بین 

 توان از این ابزارها بهره گرفت. نمی 
به متهم، همشود که ر میت. دشواری کار، زمانی بیش3 شود: لباس مجرمانه، کنترل ضابطین، رو میزمان با چندین محدودیت رو

در چنین مواردی بدیهی است که فرض برائت از بین رفته و   بند، پابند، کمربند ایمنی، قفس، سِر تراشیده، پاَافزار پاره و… .دست
 ( See: Neds, 1972: 675-676)ندارد.  ییمعنادیگر دادرسی منصفانه 

4. Barbera Messegue 
5. Jabardo 

https://law.justia.com/cases/michigan/supreme-court/1969/381-mich-467-0.html
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داوری بر حذر داشته است: »فرض برائت ( به این نکته اشاره نموده و دادگاه را از پیش2001)مارس  اسپانیا
ی بر ارتکاب جرم داوری مبنکند که اعضای دادگاه عالوه بر سایر وظایفی که بر عهده دارند، با پیشایجاب می

داوری دادرس را به سمت زیرا، پیش ؛(29 :1395آشوری، ) [«…توسط متهم، رسیدگی را آغاز نکنند ]
، درنتیجهسازد. ( دور میدادرسی عینیهای پرونده )سوق داده و از توجه به تمامی واقعیت دادرسی ذهنی

محور محور به رفتار مجرمیتاری از رفتار برائتاحتمال محکومیت متهم را افزایش داده و سبب انقالب رفت
عدالتی آشکار است که به صرف توجه اتهام به سوی یک فرد، رفتاری برابر با مجرمین و حتی شود. بیمی

نه متهم و از سوی دیگر، تنها در محیط زندان   و زیرا شخص زندانی، محکوم است  ؛شدیدتر از آن با وی شود
هیچ گاه لباس زندان  …آزادی مشروط و ۀ کند. زندانی در ایام مرخصی و دورن استفاده میاز لباس زندانیا

شده مجبور است با همان لباس زندان در دادرسی حاضر پوشد. این در حالی است که شخص بازداشت نمی
 سازد.با نقد مواجه میمندی دادرسی کیفری را نیز شود؛ وضعیتی که قانون

 مندی آیینیقانون اصل . ۲-3
االصول حقوق جنایی است که مندی، سنگ زیربنای حقوق جنایی و به تعبیر دیگر، اصل اصل قانون

سازی نیز اساسی  1های اساسیامروزه یکی از هنجارهای بنیادین حقوق بشر به شمار رفته و در بسیاری از قانون
مندی آیینی )شکلی(، »به این معنی قانون .(1394وی، ؛ هال1388زاده و همکاران، : حبیب)نک شده است

 فرآیندعملکرد کنشگران  ۀو نحو هاآناست که تشکیالت و ساختارهای قضایی و حدود صالحیت و اختیار 
 «.ای و خودسرانه جلوگیری شوددادرسی کیفری باید مبتنی بر قانون باشد و از هر گونه اقدام سلیقه

این اصل، تمامی تصمیمات، تدابیر و اقدامات کارگزاران نظام عدالت  بر اساس (59 :1395 طهماسبی،)
یژه اگر آن تصمیم، تدبیر یا اقدام منجر به تحدید یا سلب حقبه ؛موجب قانون باشدکیفری باید به ها یا و

باشد، اصل بر آزادی های مشروع اشخاص گردد. به بیان دیگر، تا منع قانونی صریحی وجود نداشته آزادی 
قانون  2 ۀشوند. در همین راستا، مادرفتار شهروندان بوده و کارگزاران نظام عدالت کیفری از مداخله منع می

عنوان نخستین اصل راهبردی، شناسایی و با بیانی مندی آیینی را به(، اصل قانون1392) آیین دادرسی کیفری 
این اصل، تعیین تمامی  ۀبر پای «. …ی کیفری باید مستند به قانون باشد»دادرساست:   کردهکوتاه و رسا مقرر 

است و تا منع قانونی  گذارقانون  ۀامور مربوط به دادرسی کیفری، از جمله وضعیت لباس متهم، بر عهد
رسیدگی حاضر شود. این در  فرآیندصریحی وجود نداشته باشد، متهم باید با لباس شخصی خود در تمامی 

شود که هیچ مستند قانونی در این زمینه وجود ست که با بررسی قوانین دادرسی کیفری آشکار میحالی ا
مندی مغایر با اصل قانون …، رفتارهایی چون پوشاندن لباس زندان، پاَافزار پاره، َسرتراشی ودرنتیجهندارد. 

 
اصالحی  1358: اصول بیست و دوم، بیست و پنجم، سی و دوم و سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران )نک. 1

1368.) 



 پوری قلو  مهرا/  اصول با هیرو تقابل ؛یفر یک یدگ یرس  مراحل در متهم ظاهر

 

۲3۵ 

مبنای برابری طرفین دادرسی تنظیم آیینی بوده و مصداق بارز نقض حاکمیت قانون است؛ قانونی که باید بر 
 دهد.های برابری در اختیار طرفین دعوی قرار و سالح  شود

 هااصل برابری سالح . ۲-۴
پیدا در قلمرو حقوق کیفری آیینی استاصل برابری سالح  -110 :1385: ساقیان، )نک ها از مفاهیم نو

پایی حقوق بشر است. این اصل، »به این معنا که رشد و بالندگی خود را مدیون دادگاه و کمیسیو (79 ن ارو
های دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف است که هر یک از طرف

بر این اساس، »دو   (71  :1395نائینی و همکاران، توسلی)  «.تری قرار ندهدمقابل خود در وضعیت نامناسب
طرف دعوای عمومی یعنی متهم و مقام تعقیب، باید در جریان رسیدگی از وسایل و امکانات برابر برخوردار 

منظور از   (249-250: 1395خالقی، ) «.باشند تا بتوانند در شرایط مساوی از موضع خود دفاع نمایند
نی است که به شخص قدرت، امکان و فرصت ها«ی آییها« و »آزادی»سالح« در این اصل، همان »حق

دهد تا در وضعیتی برابر با طرف مقابل خود )شاکی یا دادرسی را می فرآیندحضور و مشارکت فعال در تمام 
مند شود. هدف اصلی از این اصل نیز، »برابرسازی دادستان( قرار داشته و از امکانات نسبتًا برابری بهره 

گاه کامل و مطلق که بدیهی است برابری طرفین دعوی، هیچ هرچند ؛وی« استموقعیت و حقوق طرفین دع
معنای  دادرسی ترافعیبه اجرا گذاشته شده،  آیین تناظرنخواهد بود. باری، تنها در وضعیت برابر است که 

آیین دادرسی  قانون 2 ۀرو، در ماد همین  شود. از راستین خود را پیدا کرده و حقیقت نیز برای دادگاه آشکار می
اصول راهبردی دادرسی کیفری شناسایی شده از عنوان یکی دیگر ها، به(، اصل برابری سالح 1392) کیفری 

موجب این ماده: کرد. بهتری به این اصل اشاره میبا عبارات صریح گذارقانونکه بهتر بود  هرچند ؛است
بر این اساس، فرض اولیه و اصلی حاکم  .« …حقوق طرفین دعوی را تضمین کند …»دادرسی کیفری باید 

وزن هستند و برابری قضایی طرفین های طرفین دادرسی برابر و همدادرسی کیفری این است که حق فرآیندبر 
 ، تبعیض و نابرابری ناروا بین آنان روا نیست. روازاین 1باید رعایت شود.

ها و معنا و مفهومی که از »سالح« و »برابری« ارائه شد، روشن است اصل برابری سالح با توجه به هدف  
، طرفین دادرسی، در این روازاینرود. های آیینی او به شمار میها و آزادیحق ترینمهمکه لباس متهم نیز از 
ت که یک طرف دعوی، حق )و گاه تکلیف( توان پذیرفمند شوند. نمیهای برابری بهره زمینه نیز باید از حق

، ولی طرف دیگر دعوی، به اجبار، لباسی ماالمال 2کنندآمیز در دادرسی شرکت داشته باشد تا با لباس احترام

 
ی ( و از »اصول بنیادین دادرس111  :1395. بر همین اساس در دادرسی اسالمی، برابری بین طرفین دعوی واجب بوده )سنگلجی،  1

کید شدید شده است که دادرس در نگاه، سالم و کالم خود با  23 :1392اردبیلی، شود )موسویاسالمی« شناخته می  (. حتی تأ
یه و همکاران)نکتساوی در اکرام(.  ۀطرفین دادرسی نیز باید برابری را رعایت کند )قاعد   (30- 61 :1394  ،: محمدی جورکو

:  نک  ،. همچنین در مورد لباس وکیالن دادگستری( 104:  1395  ،: سنگلجی)نک. در رابطه با آیین پوشش دادرس در فقه اسالمی  2
 (. 1334قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری ) ۀاجرایی الیح  ۀنامآیین 45 ۀماد 
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ای خمیده شود تا از نگاه مردم و از تحقیر و شرم بر تن نموده و با ترس، لرز و احساس ناامیدی در گوشه
 .ها رهایی یابدرسانه

گذارد بلکه سالحی در اختیار متهم نمی تنهانهباری، با پوشاندن لباس مجرمانه، نظام عدالت کیفری 
ترین سالح دفاعی او، یعنی لباسش را نیز به زور از تنش بیرون کرده و با این اقدام، توانایی فکر، استدالل بدیهی

 قانون آیین دادرسی کیفری 5 ۀ)ماد قوق دفاعی متهمحو  کردهرا از او سلب  دفاع منصفانهو تکلم یا همان 
شود؛ زیرا، اصل سازد. بدیهی است که در چنین حالتی، اصل بنیادین برابری نقض می( را محدود می1392

های مشابه برخوردار شوند. این در  کند که طرفین دادرسی در موارد مشابه، از حقبرابری قضایی ایجاب می
که در  سایر متهمیندادرسی برابر نیست بلکه با  سایر طرفینوضعیت شخص متهم با  تنهانهحالی است که 
توان به دو گونه نابرابری ، با دقت در طبیعت این اقدام، میاینکهبرند نیز نابرابر است. توضیح آزادی به سر می

بین اصحاب دعوی و ب( نابرابری بین این دسته از متهمین با سایر متهمینی که با لباس الف( نابرابری   :پی برد
شوند. از این نگاه، پوشاندن لباس مجرمانه به متهم، با بخش دیگر شخصی خود در مرجع قضایی حاضر می

د دادرسی کیفری کند قواع( نیز در تعارض است؛ آنجا که اشاره می1392)  قانون آیین دادرسی کیفری 2  ۀماد
گیرند، »نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میباید 

چنین است که از بین دو متهمی که از هر جهت به جز کنونی،  یۀ  زیرا پیامد رو  «.صورت یکسان اعمال شودبه
یشاوندان یا توانایی مالی وضعیت یکسان یشاوند یا توانایی مالی دسترسی به خو ی دارند، شخصی که خو

یشاوند یا توانایی مالی ؛  شودندارد، راهی بازداشتگاه شده و با لباس مجرمانه محاکمه می ولی شخصی که خو
، فرد فقیر و درنتیجهشود! دارد، با قرارهای تأمین مالی، آزاد گشته و با لباس خود در مرجع قضایی حاضر می

شود و این حقارت، به تدریج فقر او را دلیل فقر خود )فقر اولیه( ناچار از تحمل حقارت نیز میَکس به بی
سازد که های شغلی او را محدود میهای منفی، اعتبار اجتماعی و فرصتکند؛ زیرا برچسبتشدید می

یه«می »فقیر« بود، »حقیر« نیز شده )حقیرسازی( و  که آنتعبیر کرد. به این ترتیب،  توان از آن به »فقر ثانو
 شود )فقیرسازی(.روز »فقیرتر« میبهروز 

ها و برابری قضایی تواند با اصل برابری سالح ، الزام متهمین به پوشیدن لباس مجرمانه نمیآنکهخالصه 
هیچ گونه ضرورتی متهم را در وضعیتی کاماًل نابرابر با  زیرا بدون ؛داشته باشد خوانیطرفین دادرسی هم

؛ وضعیتی که شودمیدادستان و شاکی قرار داده و او را تا جایگاه محکوم تنزل داده و با او چون مجرم رفتار 
 دهد.الشعاع خود قرار میطرفی مرجع رسیدگی را نیز تحتبدون تردید بی

 طرفی مرجع قضایی اصل بی. ۲-۵
رود که در بیشتر موازین دادرسی منصفانه به شمار می ترینمهمطرفی مرجع قضایی، یکی از بی اصل 

کید شده است ؛ و ناجی 29-78 :1385: ناجی، )نک اسناد جهانی حقوق بشر بر ضرورت رعایت آن تأ
ر گرفته و در همین ترین تحوالت دادرسی کیفری، این اصل در ردیف اصول راهبردی قرا . در تازه (1391زواره،  

کید و مقرر نموده است: بر ضرورت بی قانون آیین دادرسی کیفری  3 ۀراستا، ماد طرفی مراجع قضایی تأ
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رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ  …کامل به اتهام انتسابی به اشخاص … طرفیمراجع قضایی باید با بی»
 «.نمایند

دادرسی از تمایل  فرآیندطرفی به این معنی است که قاضی در »بی طرفی گفته شده است:در تعریف بی
داری شود پرهیز کند. قاضی باید برای طرفین فرصت هایی که سبب جانبشخصی، گروهی و دیگر خواسته

برابری ایجاد کند که بتوانند ادعا یا دفاعیات خود را آزادانه ارائه دهند و مبتنی بر آن دالیل و دفاعیات قضاوت 
مرجع قضایی، ایجاب   کامل طرفی  بی  (55  :1395  ،طهماسبی)  «.یک از طرفین جانبداری نکندو از هیچ  کند
داوری رسیدگی را آغاز نماید؛ ب( فرض یا پیشالف( بدون پیش حائز شرایطی باشد: کند که دادرسمی

نسبت به طرفین نداشته باشد؛ پ( نفع شخصی در دعوی  …گرایش یا نفرت نژادی، قومی، مذهبی، زبانی و
نداشته باشد؛ ت( خصومتی با طرفین دعوی نداشته باشد؛ ث( تحت فشار یا نفوذ سایرین قرار نگیرد؛ ج( 

یشاوندی نزدیک با طرفین دادرسی نداشته باشد؛ و چ( رفتاری ننماید که بی  ثیرأتطرفی او را تحت نسبت خو
 قرار دهد.

طرفی به آنچه گفته شد، ناگفته پیدا است که پوشاندن لباس مجرمانه، نقض آشکار »اصل بیبا توجه 
داری، گرایش به یکی نب، اشاره به حالتی از رسیدگی دارد که هیچ گونه جاکامل« دادگاه است. وصف کامل 

عملکرد دادگاه  در …از طرفین، لحاظ نفع شخصی، نگاه و رفتار نابرابر با طرفین، برتری یکی بر دیگری و
این در حالی است   .طرفی دادگاه از سوی طرفین دعوی و ناظران احساس شودتا جایی که بیمشاهده نشود؛ 

منفی گذاشته و او را به سمت  ثیرأتطرفی ذهنی یا درونی دادرس بر بی اینکهکه لباس مجرمانه، افزون بر 
طرفی عینی یا بیرونی مرجع قضایی نیز در تعارض بی(، بلکه با دادرسی ذهنیدهد )داوری سوق میپیش

دهد. دادگاهی که شدید قرار می ثیرأت، تردیدی نیست که لباس مجرمانه منافع متهم را تحت روازایناست. 
کند؛ تر قرار داده و تا پایان دادرسی تحقیر میپذیرد، او را در جایگاه پستمتهم را با لباس مجرمانه می

ها را گرفته  جانب حکومت را ا، آشک…مانند محاکمات تروریستی و، ها در مواردیدادگاه اینکهاز  نظرصرف
طرفی کامل، لباس برابر طرفین کنند. باری، یکی از مظاهر بارز رعایت بی طرفی را نقض میو اصل بنیادین بی

دهد وضوح نشان میکند، بهکه شخص متهم را با لباس مجرم محاکمه می دعوی است. نظام عدالت کیفری 
های ؛ زیرا رفتار برابری با طرفین نداشته و حقکندطرفی  تواند ادعای بیطرف نیست. چنین نظامی نمیکه بی

 است. کردهشهروندی آیینی را نقض 

  1های شهروندی آیینیاصل احترام به حق. 6-۲
 :1395آشوری، ) رودهای شهروندی، یکی از اصول راهبردی دادرسی کیفری به شمار مییت حق رعا

 هاآن(« به  1383های مشروع و حفظ حقوق شهروندی )هایی که عمدتًا در »قانون احترام به آزادیحق؛  (24

 
یه . حق 1 ستند که اشخاص در زمان طرح و رسیدگی به دعاوی در  های بشری و شهروندی های، آن دسته از حق هایی آیینی یا رو

 شوند. مند می ها بهرهقضایی از آن نهادهای قضایی و شبه 
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دهد ، نشان می1واحدهه. تأمل در بندهای این ماد(13- 30: 1388ابرندآبادی، : نجفی)نک اشاره شده است
 …»( 2بند ) بر اساس اینکههای شهروندی آیینی است. توضیح که لباس مجرمانه در تعارض آشکار با حق

. این در حالی است اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت الزم برخوردار باشد«
کند؛ لباس فرد بخشی برائت بوده و امنیت قضایی متهم را تهدید میکه پوشاندن لباس مجرمانه، مغایر فرض  

 (.امنیت پوششیاز امنیت او است )
های دفاعی اند »حق دفاع متهمان« را رعایت کنند. حق(، محاکم و دادسراها مکلف شده3طبق بند )
 کردهشود که بتواند با پوشش شخصی و متعارف خود در دادرسی شرکت  نحو مطلوب تأمین میمتهم زمانی به

های تحقیرآمیز است، ها و نگاههای منفی از خود دفاع کند. فردی که در اسارت لباس دور از تحقیر و نگاه  و به
 دهد.توانایی دفاع منصفانه را از دست می

و مطلعان از وقایع و کالا  جرائممظان اتهام و مرتکبان با دادخواهان و اشخاص در (، »4موجب بند )به
« این .در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، الزم است اخالق و موازین اسالمی کامالا مراعات گردد

، لباس مداردادرسی اخالق ۀزند. ناگفته پیدا است که در سنجبند، دادرسی کیفری را به اخالق پیوند می
توان انتظار  نمی  مدارنظام عدالت کیفری اخالقخوانی ندارد. از یک  مجرمانه، با اخالق و موازین اسالمی هم 

یه یه  …هایی چون لباس مجرمانه، َسرتراشی ورو زا نیست بلکه اقتدارآفرین و امنیت  تنهانهها  را داشت. این رو
 خشونت قضاییشود. وانگهی، این رفتارها نوعی  م به آن میموجب کاهش اعتبار دستگاه قضایی و اعتماد مرد

که اخالق  (1-16 :1383و همکاران،  زاده؛ حبیب1385: طاهری، )نک است خشونت ساختارییا 
قضائیه  ۀقو ۀ یک به اندازگانه، هیچتوان گفت که در بین قوای سهکند. به جرأت میاجتماعی را تضعیف می

گریز این قوه، پیامدهای منفی بیشتری نسبت به سایر قوا وازین اخالقی نیست. رفتار اخالقملزم به رعایت م
 دارد. 
نماید که در موارد ضروری نیز به حکم »اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می(،  5مطابق بند ) 

بر این اساس، اگر دستگیری و بازداشت افراد تنها باید به  «. …و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است
برای پوشاندن لباس  «ترتیبی»، هیچ قانونی وجود ندارد که «ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است»

 مجرمانه به متهم تعیین نموده باشد.
یی یا استطالع و تحقیق، از ایذ(، 6بند ) بر اساس  ای افراد، نظیر بستن »در جریان دستگیری و بازجو

صراحت و قاطعیت این بند، راه را بر هر گونه  «.چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد
 مجرمانه، بدون شک موجب ایذاء، تحقیر و استخفاف اشخاص است.  بندد؛ زیرا لباساستدالل مخالف می

 
عنوان یکی از مصادیق بارِز جرائم علیه دادرسی منصفانه،  ، تخلف از این تکالیف به قانون آیین دادرسی کیفری 7 ۀ. در ماد 1

 ن اقدام، درصدد حمایت کیفری از دادرسی منصفانه برآمده است.گذار با ایانگاری شده و قانون جرم 
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یان و مأموران تحقیق(، »7موجب بند )به  از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن  بازجو
یی است، .های خالف قانون خودداری ورزندآنان به اماکن نامعلوم و کالا اقدام « این بند که ناظر به آیین بازجو

عنوان با بیان تمثیلی خود، اقداماتی همچون پوشاندن صورت، نشستن پشت سر متهم و سایر رفتارها را به
، درنتیجهکند. سرشت لباس مجرمانه با این رفتارها انطباق کامل دارد و  های خالف قانون« توصیف می»اقدام

 ممنوع است. 
های شهروندی آیینی است. هر ، الزام متهمین به پوشیدن لباس مجرمانه، نقض آشکار حقآنکهخالصه 

از پوشش انتخابی، متعارف و انتخابی خود طور قطعی محکوم نشده است،  شهروندی حق دارد تا زمانی که به
 سلب کند.از وی تواند این حق را مند شود و هیچ مرجع و مقامی نمیبهره 

توان گفت که پوشاندن لباس مجرمانه به متهم، در تعارض کامل با اصول بخش دوم، می ۀعنوان نتیجبه
شهروندان را تهدید نموده و دادرسی منصفانه را در ُمحاق راهبردی دادرسی کیفری بوده، امنیت قضایی 

و  »کرامت«کند که دو اصل بنیادین یی غروب میآنجابرد. آفتاب درخشان دادرسی منصفانه، درست فرومی
صورت تحقیرآمیز رفتار یی که با متهم همچون مجرم و بهآنجامورد انکار اساسی قرار گیرند؛ یعنی  »برائت«
 یی که به او لباس مجرمانه پوشانده شده و در انظار عمومی آورده شود. آنجای شود؛ یعن

 نتیجه
توان  نمای تمدن و سطح رشد اخالقی آن است. از همین رو، میتمام  ۀآیین دادرسی کیفری هر کشور، آیین

وازات رشد و پیشرفت م؛ به این معنا که بهکردبرقرار  اخالقو  تمدن ،آیین دادرسی کیفری پیوند تنگاتنگی بین 
دارد. در  گام برمی نیز به سوی تکامل، تعالی و اخالق بشری و اخالق آن، الگوی دادرسی کیفری آن  تمدن

ترین الگوی دادرسی کیفری به عنوان مطلوب را به الگوی دادرسی منصفانههمین راستا، تمدن کنونی بشر نیز 
یز هنجارها  ۀ سازی آن است. ثمردنبال جهانیرسمیت شناخته و به اصلی رشد و پیشرفت تمدن بشری، تجو

یه یههای کرامتو رو های مغایر با کرامت انسانی از سوی دیگر محور از یک سو و ممنوعیت هنجارها و رو
ین، کرامت انسانی زیربنای اصلی دادرسی منصفانه است و  ، تحقیر روازایناست. باری در نظم حقوقی نو

انسانی، از جانب هر شخص و به هر صورت که باشد، ممنوع است. بر همین اساس، رفتارهایی چون  هر
رود. چنین به شمار می  محورآیین رفتار برائتپوشاندن لباس مجرمانه، نقض آشکار کرامت انسانی و 

 ازگیرند بلکه انکار اساسی فرض بنیادین برائت کیفری است. کرامت انسانی را نادیده می تنهانهرفتارهایی، 
گر و تحقیرکننده، مصداق بارز سرکوب نماد اجتماعیعنوان یک یکرد، پوشاندن لباس مجرمانه، بهرو این

زیرا در چنین مواردی، خود لباس نقش کیفر را ایفا  ؛است قدرت کیفری و کاربرد ناروای  ابزارگرایی کیفری 
شود. یاد می لباس کیفری کند و شاید به همین دلیل است که از آن با عنوان کارکرد کیفری پیدا میو  کرده

یه های تفتیشی، الگوی دادرسی کنترل ای، سازگاری بیشتری با سرشت دادرسیناگفته پیدا است که چنین رو
یژه برتری منافع اجتماعی، به هاآن ۀهای سیاست جنایی اقتدارگرا دارد که وصف مشترک همجرم و نظام و

دادرسی منصفانه،   ۀهای مدنی است. این در حالی است که در منظومها و آزادیمنافع نهادهای قدرت، بر حق
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است. از منظر دادرسی منصفانه، پوشاندن لباس مجرمانه به متهم،  بطالنچنین رفتارهایی همواره محکوم به 
مندی از دادرسی به شمار رفته و بدون تردید، با حق بهره  سازی دادگاهزندانو نظم زندان به دادگاه  ۀتوسع

خوانی ندارد بلکه در قوانین و مقررات با اسناد جهانی هم تنهانهای که گونهمنصفانه در تعارض است؛ به
ود دارد که داللت بر توان مستندی برای آن یافت. در مقابل، مستندات حقوقی متعددی وجداخلی نیز نمی

 «.تواند و نباید لباسی غیر از لباس شخصی، متعارف و انتخابی او باشدلباس متهم نمی»این نکته دارند که 
از منظر اصول راهبردی دادرسی کیفری نیز پوشاندن لباس مجرمانه به متهم، با اصول بنیادینی چون 

های شهروندی آیینی طرفی و پاسداری از حقها، بیبرابری سالح مندی، فرض برائت، انسانی، قانون کرامت
اصول راهبردی، شخص متهم، از این حق برخوردار است که با پوشش شخصی،  ۀدر تعارض است. بر پای

تواند او انتخابی و متعارف خود، در تمامی مراحل دادرسی کیفری حاضر شود و هیچ مقام و مرجعی نیز نمی
یهروازاینحق محروم سازد.  را از این های خود را با این اصول ، شایسته است که نظام عدالت کیفری نیز رو

«، هدف هانا زندۀ نام»آیین 3 ۀپذیر نیست که نظام عدالت کیفری، از یک سو در مادهماهنگ سازد. توجیه
 ۀی و بازسازگاری« قرار داده و در مادآموزی، بازپرورو زندان را کانون »حرفه کردهاعالم  بازپروریحبس را 

ولی از سوی دیگر، با شخص متهم رفتاری نماید که  کند؛، زندانیان را از پوشیدن لباس زندان معاف 90
دوستانه و بازپرورانه قرار دارد. این دوگانگی در سیاست جنایی های انسانمقابل این سیاست ۀدرست در نقط

خوانی ندارد که از یک سو، با گذار جنایی همی، با حکمت سیاستیو اجرا  تقنینی و سیاست جنایی قضایی
یش بازگردد و از سوی دیگر، با  ۀمندانتر به زندگی شرافتکند تا هر چه زودمی دارا م محکوم  چنین  متهمخو
یش دور  ۀمندانکند تا از زندگی شرافتگیرانه و تحقیرآمیز رفتار میسخت  افتد.خو

ی آنکهنتیجه  کنونی نظام عدالت کیفری، با استانداردهای جهانی، قوانین و مقررات داخلی و اصول  ۀ، رو
تمامی اسناد، قوانین و اصول بر این نکته داللت دارند   چراکه  ؛ راهبردی دادرسی کیفری در تعارض کامل است

فرض ۀ یین رفتار با محکوم بوده و با ایشان همواره باید بر پایآیین رفتار با مظنون و متهم بسیار متفاوت از آکه 
ی روازاین گناهی رفتار شود.بی که ناعادالنه،  نظام عدالت کیفری  ۀ، ضروری است که تغییر اساسی در رو
محوری چون لباس مجرمانه، َسرَتراشی، صورت گرفته و رفتارهای مجرمیت ،است بارزیانفایده و بی

محور داده و از نظام عدالت کیفری، جای خود را به رفتارهای برائت …، پوشاندن پاَافزار پاره وپابندزدن
شود که در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شود که استفاده گردد. در این راستا، پیشنهاد می زداییخشونت

دادرسی کیفری  فرآیندخابی متهم در از لباس مجرمانه یا هر گونه لباسی غیر از لباس شخصی، متعارف و انت
 و همچنین بیرون از زندان ممنوع است.

 کردهچه گفته شد به معنای آن نیست که حقوق دادرسی کیفری باید صرفًا منافع متهم را تضمین البته، آن 
بیان این مطلب است که آنچه  ،دیدگان غفلت ورزد؛ بلکه هدفو از تأمین امنیت جامعه و تضمین حقوق بزه 

تواند شود، از یک سو نمیولین محترم مطرح میئدر توجیه پوشاندن لباس مجرمانه به متهمین از سوی مس
های و از سوی دیگر، روش،  کندتواند وسیله را توجیه  هدف نمی  ،های متهم باشدتوجیه کافی برای نقض حق
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را به کار گیرد. دستگاه قضایی کشور باید مشکل فرار احتمالی   هاآنضایی باید  بهتری وجود دارند که دستگاه ق
یژه ابزارهای الکترونیکی برطرف  به،  ابزارهای نظارتی  ۀمتهمین را با توسع . افزون بر این، تأمین »امنیت« کندو

 صورت پذیرد. حکم قانون و نه تشخیص افراد بر اساسنیز باید 
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