فرم چکیده پایان نامه جهت ارائه به دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویی
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چکیده پایان نامه
از زمانی که زندگی اجتماعی انسان قوام گرفت تصادم خواستهها و منافع نوع بشر در طول تاریخ ارتکاب جرم
و به تبع آن ،اعمال مجازات را اجتناب ناپذیر ساخته است .در گذذرگاه طذوينی تذاریخ اعمذال مجذازاتهذا
وحشیانه و شکنجهها طاقتفرسا جا خود را به مجازاتها متناسب با شأن و کرامت انسان امروز داده
و این مهم ب ر عهده دستگاه قضایی قرار داده شده است .نظر بر وظیفه این قوه در تضذمین امنیذت قضذایی و
نیل بر عدالت ،صیانت از حق دفاع متهم از وظایف اساسی محسوب میگردد.
این رساله در جستجو بررسی حق دفاع متهم در حقوق کیفر ایران از منظر شرع و قوانین داخلذی
بوده و اسناد و موازین بینالمللی را از نظر دور نداشته است.
رساله فوق به شیوه کتابخانها و از نوع نظر میباشد که نحوة اجرا آن تحلیلی و توصیفی اسذت و
در دو بخش تنظیم و پس از بررسی مباحث مهم مربوطه از جمله اصول و مبانی حق دفاع و تحويت تاریخی
آن حق دفاع را در فرآیند دادرسی کیفر از کشذف جذرم تذا طذرض مودذوع در دادگذاه و مرحلذه تعقیذب و
تحقیقات مقدماتی و پس از صدور حکم را مورد توجه قرار داده اسذت و در نهایذت پیشذنهادات و نظراتذی را
عنوان نموده است و در پایان بر این امر دست یافته که هرچند مقررات فعلی ریشه در موازین نذورانی اسذ م
داشته و از سویی دستاوردها جهانی را نیز مورد امعان نظر قرار داده گاه نیازمند اص ض و بذازنگر اسذت و
گاه دارا خ ءها و نواقص قانونی است که علیرغم عملکرد مطلوب قانونگذار ایذران ،بایذد دذمن پذر کذردن
نواقص و خ ءها راهکارهایی مناسب با عطوفت اس می و اصل برائت اس می برا حفظ حقوق متهم فذراهم
آورد.
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