مفاهیم و بنیانهای نظری رعایت حق سکوت و دسترسی به وکیل در فرآیند
بازجویی ضابطان دادگستری
تاریخ پذیرش1316/8/2:

تاریخ دریافت1316/2/2 :

ابراهیم رجبی تاج امیر 1،علی خالقی 2،محمد جعفر حبیب

زاده3

از صفحه  221الی 252

چکیده:
زمینه و هدف :بازجويي متهمان ،مركز ثقل تحقيقات مقدماتي محسوب ميشود و با عنايت به لزوم حمايتت از
اصل برائت و حفظ كرامت انساني در فرآيند دادرسي عادالنه خطوط اصلي حقوق دفاعي اشخاص (از جمله حت
سکوت و دسترسي به وكيل) در اثناي بازجويي وف اسناد بين المللي حقوق بشر (اعت از جهتاني و منطقتهاي)
در اين مرحله تعيين گرديده است .از اين رو ،شناخت اين دسته از اصول سازنده و راهبردي حتاك بتر فراينتد
دادرسي عادالنه ،چه از منظر ويژگيهاي خاص يا مشترک اين اصول و چه از منظر بازشناسي مباني حتاك بتر
آن ها ،نقطه شروع ترسي رابطه بين اين اصول با تدابير بازجويي و بته دنبتال آن ،شناستايي و تعيتين تتمانت
اجراهاي مختلف و تضمينگر حسن جريان اين اصول در فرايند بازجويي تابطان دادگستري متيباشتد كته در
اين مقاله به آنها پرداخته ميشود.
روششناسی :با توجه به اهداف تحقي  ،ماهيت آن كاربردي بوده و روش اجتراي ايتن مطالعته توصتيفي-
تحليلي و كاربردي و از نظر شيوه اجرا ،كتابخانهاي با استفاده از ابزار فيشبرداري ميباشد .جامعته آمتاري ايتن
تحقي شامل كليه اسناد ،قوانين و مستندات در حوزه تحقي ميباشد.
نتایج و یافتهها :نتايج نشان داد بنيانهاي نظري رعايت حت ستکوت و دسترستي بته وكيتل در فرآينتد
بازجويي تابطان دادگستري پنج نوع؛  -1رعايت شان و كرامت انساني  -2فرض بي گنتاهي  -3تضتمين حت
دفاع مته  -4اصل تساوي سالحها  -5منزلت مناسب در اسناد بين المللي و حقوق داخلي ميباشند .كته هتر
يک از اين عوامل به تفصيل بازشناسي شدند ،تا به عنوان ابزار تفسير صحيح قانون در جهت پاسداري از اصتول
اساسي دادرسي ،همچنين معيار و مبنايي مه براي سنجش و ارزيابي اعتبار تصميمات تابطان دادگستتري از
جهت تطاب با اصول بنيادين مذكور باشند.
واژههای کلیدی
بنيان هاي نظري ،ح سکوت ،ح دسترسي به وكيتل ،تتابطان دادگستتري ،بتازجويي ،مشتروعيت تحصتيل
دليل.

 -1مربی دانشگاه علوم انتظامی امین (نویسنده مسئول) e.rajabi.t@gmail.com
 -2دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 -3استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
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تصميمات قضايي و سرنوشت متهمان پرونده تا حدود زيادي در گِرو چگونگي انجتام
تحقيقات تابطان دادگستري است .عدم رعايت حقوق دفاعي مته در اين مرحلته و
اعمال فشارهاي فيزيکي ،روحي و رواني به وي ممکن است منجر بته پتذيرش اتهتام
شده و محکوميت كيفري او را به دنبال داشته باشد .از اين رو ،در بيشتتر نظتامهتاي
دادرسي كيفري ح سکوت و حضتور وكيتل در مرحلته تحقيقتات توستط تتابطان
دادگستري به عنوان يک اصل پذيرفته شده است و تنها در برختي متوارد استتینايي
ح سکوت و مداخله وكيل در اين مرحله با محدوديتهايي مواجه است.
در كشور ما گاهاً مصادي متنوعي از نحوه برخورد با متهمين منتشر متيشتود كته
قابل تأمل است بدين صورت كه مدعي هستند در زمان دستگيري و بازداشتت يتا در
زمان بازجويي و در بازداشتگاه مورد برخوردهاي نامناسب قترار گرفتتهانتد .بنتابراين،
براي رفع نگرانيهاي مذكور و پايبند نمودن هرچته بيشتتر تتابطان دادگستتري بته
رعايت حقوق مقرر قانوني متهمان و استانداردسازي رفتار آنان و شتفاف نمتودن ايتن
حقوق ،شناسايي مفاهي و بنيانهاي نظري رعايت ح سکوت و دسترسي به وكيتل
در فرآيند بازجويي براي تابطان دادگستري ترورتي انکارناپذير استت .بتدين ستان،
اين پژوهش تالش دارد در راستاي كشف بهتر جرم ،رعايت تساوي سالحها و عادالنه
شدن هر چه بيشتر فرآينتد بتازجويي تتابطان دادگستتري بته چتارچوب مفهتومي
در(گفتار اول) و بازشناسي بنيانهاي مذكور (گفتار دوم) ،بپردازد.
گفتار اول :چارچوب مفهومی
الف -حق سکوت
در دانش حقوق و در ما نحن فيه ،ح عبارت است از امتياز و توانايي .همين معنتاي
لغوي در تعريف منطقي تر از حت در علت حقتوق ملحتور نظتر استت .برختي نيتز
گفتهاند؛ ح آن توانايي است كه به اراده اشخاص اعطا شده است .به عبارتي ،عنصتر
اصتتلي ح ت  ،اراده فتتردي استتت كتته بتته واستتطه قتتوانين ،اعتبتتار و حاكميتتت يافتتته
است(كاتوزيان .)33 :1331،ح ستکوت عبتارت استت از توانتايي و اختيتار فترد بتر

1 . solum
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خاموش بودن و ساكت مانتدن ،يعنتي ايتنكته فترد ،آزاد باشتد در مقابتل امتري يتا
موتتتتوعي ،ستتتخن گفتتتته و ارهتتتارنظر كنتتتد و يتتتا همچنتتتان ستتتاكت بتتتاقي
بماند(سوالم .)11 :2004،1بر اين اساس ،حت ستکوت متته  ،بته معنتاي توانتايي و
اختيار وي در عدم پاسخ به پرسشهاي طرح شده است؛ بنابراين ،سکوت امري است
كه مته در اعمال يا عدم اعمتال آن ،آزاد استت و از آنجتا كته در برابتر هتر حقتي،
تکليفي هست -و اگر جز اين باشد ،ح و تکليف معناي خود را از دست متيدهنتد-
در مقابل ح سکوت براي مته  ،تابطان دادگستري تکليف دارند كه اين ح را بته
رسميت شناخته و شرايط احقتاق آن از ستوي متته را در جريتان بتازجويي فتراه
آورند.
ح سکوت را ميتوان عقي گذاشتن فرآيند بازجوييهاي پليسي از سوي مته در
فرآيند دادرسي دانست.
به عبارت ديگر ،ح مزبور از سوي مته به منظور اجتناب از خود اتهتامي و بتراي
حمايت از خود در برابر بازجو متورد استتفاده قترار متيگيترد .بنتابراين ايتن حت را
ميتوان مصونيت ويژهاي دانست كه در اختيار متهمان تحت بازجويي قرار دارد كه او
را از مجبور شدن به پاسخگويي به سواالت و يا ارائه دليل در فرآيند رسيدگيها رهتا
ميسازد.
منظور از اين ح  ،ناتمام گذاردن فرآيند دو جانبه پرستش و پاستخ قضتايي استت،
اع از اينکه اين فرآيند «گفتاري» يا «نوشتاري» و يا حتي «رفتتاري» باشتد .بتدين
ترتيب حتي اگر مته برگه كتبي بازجويي را تکميل ننمايد و يا حتي پس از پرسش
و پاسخ ،از امضاي برگه صورتجلسه ارهارات امتناع نمايد؛ از حت ختود در بتيپاستخ
گذاشتن پرسشهاي قضايي استفاده نموده و فرآيند مذكور را ناتمام گذاشته است .از
سوي ديگر به نظر ميرسد كه حتي اگتر متته بته نشتانه تأييتد يتا رد اتهتام وارده،
حركات بدني سر و يا دست از خود نشان دهتد ،ستکوت ختود را شکستته و فرآينتد
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جريان يافته است .بنابراين منظور از «سکوت»« ،بي پاسخي» و يا حتي «عتدم دفتاع
در برابر اتهام» است و نه صرفاً خاموشي گفتاري.
بر اين اساس ح سکوت را بايد هت شتامل همکتاري نکتردن بتا پلتيس در فرآينتد
بتتازجويي در متتورد جتترم دانستتت و هتت شتتامل گتتواهي نتتدادن در محاكمتته
خودش(حبيبزاده.)51:1315 ،
اين سکوت و بيپاسخي را ميتوان از منظرهاي گونتاگون نگريستت؛ گتاهي متته
بدون دليل و بدون آنکه توجيهي براي سکوت خود ابراز كند ،حالت انفعال محض بته
خود گرفته و تمام پرسشهاي مقام بازجو را بتيپاستخ بگتذارد .عمومتاً ايتن گونته از
سکوت مته مورد توجه بوده و در روند رسيدگي چالش برانگيتز بتوده است(ستکوت
مطل ) .گاهي نيز مته پاسخ داده و گاهي بيپاسخي در پيش ميگيرد؛ مانند اينكه
تنها به برخي پرسشها پاسخ ميدهد و برخي را بتيپاستخ متيگتذارد و يتا در برابتر
تفهي اتهام ،پاسخ و در برابر تفهي داليل سکوت مينمايد(ستکوت نتاق.).همچنين
امکان دارد سکوت و بيپاسخي مته بنابر توجيه خاصتي باشتد كته بتا رفتع توجيته
وعلت سکوت ،فرآيند دوگانه پرسش و پاسخ قضايي ادامه خواهد يافت؛ ماننتد اينکته
مته علت بيپاسخي خود را بياطالعي از موازين دادرسي و حقوق خود و بي پاستخ
ناسنجيده ابراز دارد و يا اينکه به شرايط و اوتاع نامساعد روحي و رواني و يا جسمي
خود ،بازداشتگاه و يا رفتار مقام بازجو معترض باشد و تغيير وتعيت مزبتور را شترط
پاسخگويي خود عنوان دارد .كه اين سکوت مقطعي داراي توجيه را ميتوان با فتراه
آوردن خواسته مته پايان داد .از ديگر گونههاي سکوت موجه ميتوان به سکوت در
برابر پرسشهاي غيرقانوني يا نامشروع مانند سکوت در برابر سوالهاي غيرمرتبط بتا
اتهام ،سواالت تلقيني و پرسشهاي فريبکارانه و حتي بتيپاستخي در برابتر تفتتيش
عقايد دانست(سکوت موجه به دليل سواالت نامشروع)(حبيب زاده ،پيشين.)52 :
مته در پرتو ح سکوت به عنوان يکتي از ابزارهتاي تتأمين حقتوق وآزادي هتاي
شهروندي ،ميتواند در مقابل سوالهاي تابطان دادگستري و مقامات قضايي ستاكت
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بماند ،بدون اين كه ملزم به پاسخگويي و افشاء اسرار شخصي خويش ،آن ه به ترر
خود باشد(يکرنگي.)251: 1331 ،
رعايت ح سکوت متهمان در پارهاي از موارد تتابطان را بتا چتالشهتاي اساستي
مواجه ميكند؛ زيرا در برخي موارد فقط اقرار صريح مته است كه منجتر بته كشتف
حقاي ميگردد و تقريباً هيچ روش علمي را نميتوان جايگزين آن كرد میتل كشتف
محل اختفاي جسد مقتول و يتا امتوال و متدارک مستروقه .از ايتن رو ،اولتين دليتل
مخالفان ،آن است كه ح سکوت ،از سوي مجرمين حرفهاي مورد سوءاستتفاده قترار
ميگيرد (يکرنگي ،پيشين .) 1 :بته ويتژه زمتاني كته تتابطان دادگستتري بتا جتراي
سنگين ،سازمانيافته يا فراملي رو به رو هستند ،نميتوانند به نحتو متوثر وارد عمتل
شوند؛ چون مرتکبين چنين جرائمي از حت ختود سوءاستتفاده كترده و بته جتراي
ارتکابي اعتراف نميكنند(قرباني .)34:1334،بنابراين ،پذيرش حت ستکوت موجتب
فرار مجرمان از محاكمه و مجازات خواهد شد .از اين رو ،پليس مجبور متيشتود بتار
ديگر به دنبال كشف داليل ارتکاب جرم به وسيله مته باشد و از اين رهگذر موجتب
تحميل هزينههاي مالي گزاف بتر نظتام عتدالت كيفتري شتود .ايتن سياستت كته در
راستاي تأمين امنيت جامعه ميتواند در جهت سياستهاي سختگيرانه در برختورد
با برخي از جر اي خاص و بزهکتاران خطرنتاک بتر مبنتاي سياستت متديريت خطتر
(عدالت تخميني) صورت گيرد ،نشانگر تمايتل پلتيس بتر انتختاب متدل افتراقتي در
خصوص مجرمان پرخطر است.
از ديد مخالفان ،پذيرش ح سکوت باعث تعف عملکرد تابطان در كشف جتراي
و در نتيجه موجبي براي تجري و افزايش آمتار جتراي و بته طتور غيتر مستتقي بتا
افزايش آمار پروندهها سبب اطاله دادرسي خواهد شد .در ايتن راستتا بته طتور قطتع
اطاله دادرسي موجب وارد آوردن اترار به اصحاب دعتوا متيشتود و براستاس قاعتده
«الترر» و به حک عقل و منط بايد با شناخت علل اطاله دادرسي نستبت بته رفتع
ترر از مردم اقدام كرد (رجبي تاج امير و رتوي.)101:1315 ،

فصلنامة پژوهش های انتظام اجتماعی  /سال نهم  /شماره چهارم  /زمستان 1316

222

در جوامع امروزي كه اجتماع حيات خود را در مخاطره با جتراي پيچيتده و ستازمان
يافتهاي چون تروريس  ،قاچاق مواد مخدر و ...ميبيند و از حقوق كيفتري «شتهروند
مدار» به سمت حقوق كيفري «دشمن مدار» گام بتر متيدارد و بته برقتراري نظت و
احياي امنيت در جامعه بيشتر از اجراي عدالت توجه مينمايد ،اين اهميتت و شتدت
جراي ارتکابي است كه تناسب رعايت ح سکوت و مشروعيت آن را تعريف و تبيين
مينمايد .به عبارتي ،جراي سازمان يافته امروزه ،آن قدر پيچيده و حساب شده واقتع
ميشوند كه به عقيده برخي از نويسندگان «بستن دست و پتاي متأموران بته منزلته
آزاد گذاشتتتن مجرمتتان و تکليتتف مااليطتتاق بتتر پلتتيس استتت»(يزديتتان جعفتتري،
.)130:1334
ب -حق دسترسی به وکیل
وكيل نيز در لغت به كسي گويند كه كتاري بته او واگتذار شتده و نايتب و جانشتين
ديگري است ،بدون اينکه اختيار انجام آن كتار را از منتوب عنتد ستاقط شتود(معين،
« .)1551 :1332الوكاله بفتح الواو و كسرها معناها في اللغه التفويض»؛ يعني وكالتت
ه به فتح واو ه به كسر واو در لغتت بته معنتاي ستپردن ،تفتويض استت (مغنيته،
.)213: 1421
ماده 151قانون مدني بتا الهتام از قتول مشتهور فقهتاي اماميته ،وكالتت را تعريتف
كردهاند « :وكالت عقدي استت كته بته موجتب آن يکتي از طترفين (موكتل) ،طترف
ديگر(وكيل) را براي انجام امري نائب خود مينمايد ».اين تعريف وكالت را يتک نتوع
اعطاي نيابت دانسته ،يعني موكل اقدام وكيل را در متورد انجتام اعمتال حقتوق ،بته
منزله اقدام خود دانسته و به او اختيار ميدهد كه به نام و حستاب ختود تصترفاتي را
انجام دهد نه آنکته موكتل بتا وكالتت بتراي وكيتل ايجتاد ستلطه و واليتت مستتقل
بنمايد(جعفري لنگرودي.)112: 1335 ،
وكيل دادگستري همان وكيل مدني است كه در نزد مراجع قضايي وكالت مينمايد
و محاك دادگستري جتز وكيتل دادگستتري ،شتخ .ديگتري را در دادگتاه و بتراي
مالحظه در امر دادرسي نميپذيرند (پورابراهي .)5:1313 ،

ج -مشروعیت تحصیل دلیل
تحصيل دليل در حقوق كيفري آزاد است ،ولي پذيرش چنين ادعايي به طتور مطلت
محل تأمل خواهد بود .همه چيز بايد در سايه حکومت قانون تعريف و تفسير گردد و
دليل نيز از اين قاعده مستینا نخواهد بود .از به اين دليل است كه اصل آزادي دليتل
بايد با اصل قانوني بودن دادرسي هماهنگ گردد؛ به اين مفهوم كه دليتل ،مشتروع و
شيوه تحصيل آن قانونمند باشد(باقرينژاد.)202 :1314 ،
در جمعآوري و تحصيل ادله ،شرايط تحقي بايد به گونهاي باشد كه از يک طترف،
اراده آزاد افراد حفظ گردد و كرامت و منزلت انستاني آنهتا مصتون از تعترض بتاقي
بماند و از طرف ديگر ،شتأن و اعتبتار دستت انتدركاران عتدالت كيفتري زيتر ستوال
نرود(تدين .)121 :1312 ،در اين جاست كه اصل قتانوني بتودن بته عنتوان يکتي از
اصول مه كيفري قلمرو خود را به بحث ادله گسترش داده و قانونگذار در پرتتو ايتن
اصل كوشيده است ادله معتبر و شيوههتاي مشتروع را شناستايي و ادلته نامشتروع و
شيوههاي غيرقانوني را طرد نمايد .از اين رو ،اصل مشروعيت تحصيل دليل به مفهوم
احترام به قانون در توسل به شيوههايي است كه هتدف آنهتا جمتعآوري دليتل بته
منظور كشف و اعالم واقعيت است.
يکي از جلوههاي بارز صيانت از حقوق مسل شتهروندي ،رعايتت قواعتد و مقتررات
مربوط به فرآينتد گتردآوري داليتل ،عليته متهمتان در رستيدگي كيفتري استت .در
گفتمانهاي جديدتر در مورد اصل ترورت مشروعيت تحصيل دليل در دادرسيهاي
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ح دسترسي به وكيل امروزه به عنوان يکي از مهت تترين شتروط فرآينتد دادرستي
عادالنه در محاك داخلي و بينالمللي بوده و از بديهيترين حقوق شهروندان در تمام
نقاط دنيا شناخته شده است .اين ح الزمه و مقدمه اجتراي مطمت ن حت ديگتري
است كه در اسناد حقوق بشري «ح دفاع» ناميده ميشود .اغلتب متته  ،از حقتوق
قانوني خود مطلع نيست و نميتواند ادعاهاي خود را آن گونته كته بايتد و شتايد بته
سمع قاتي برساند ،از اين رو ح داشتتن وكيتل يکتي از تضتمينات حقتوق دفتاعي
مته است كه در اسناد بينالمللي متعددي مورد تصريح قرار گرفته است.
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كيفري ،اين اصل ،محور سنجش ميزان احترام يا عدم احترام به حقوق و آزاديهتاي
فردي متهمتان قلمتداد شتده استت (جمعتي از نويستندگان .)21 :1332 ،از منظتر
حقوقدانان ،تحصيل دليل در رسيدگي كيفري بايد به گونتهاي باشتد كته آزادي اراده
افراد را مخدوش نسازد و منزلت انسان آزاد را ،از تعرض مصتون نگتاه دارد .جتز ايتن
باشد ،دادرسي كيفري در مسير جتدايي حقتوق و اخلتالق گتام برداشتته استت .ان
پرادل بر اين باور است كه اين جدايي اگر به صورت قاعتدهمنتد اجترا گتردد ،ستبب
جدايي حقوق از منشاء اصلياش يعني عدالت و انصاف خواهد شد .او نام اين وتعيت
اسفناک را «بيعدالتي قانونمند» نهاده استت (پترادل .)55 :1353 ،از ايتن رو ،اصتل
ترورت مشروعيت شيوههاي تحصيل دليل به دنبتال برقتراري تعتادل ميتان اصتول
دادرسي منصفانه و حقوق و تکاليف دست اندركاران دعواي كيفري است.
كشف حقيقت ايجاب ميكند تا ادله معتبر و مشروع از سوي قانونگذار و در صتورت
ترورت از طري رويه قضايي معلوم گردد تا اصحاب دعوا از تحصيل و ارائه ادله فاقتد
ارزش قضايي امتناع ورزند و همچنين ،شيوهها و طرق صحيح تحصيل ادله قتانوني و
توابط نارر بر آنها و يا حداقل ،شيوههاي غيرقانوني تحصيل ادله از سوي قانونگذار و
رويه قضايي معلوم گردند تا از توسل به آنهتا در تحصتيل و ارائته دليتل ختودداري
شود(آشوري .)22 : 1331 ،از اين رو ،جمعآوري داليل بايد بر طب قواعد و شترايط
خاص انجام پذيرد و اين قواعد تنها نارر به قضات دادگاه نيست ،بلکه قضات دادسترا
و ساير مأموران كشف و تعقيب جرم در ورايف خود ملزم به رعايت ايتن قواعتد متي
باشند (خزائي .)55 :1355 ،دليل هرچند آزاد است ،ولي به هتر شتيوهاي نمتيتوانتد
تحصيل گردد و «بايد با رعايت اصولي كه توسط اصل مشتروعيت و اختالق تحميتل
ميگردد ،به دست آيتد» (رنالتت .)125 :2010 1،بنتابراين ،تتابطان دادگستتري در
انجام تحقيقات ،تحصتيل و جمتعآوري ادلته تتابع الزامتات محتدوديتهتاي قتانوني
ميباشند و عدم رعايت اصل قانوني بودن به منزله عدم قابليت استناد و عتدم اعتبتار
گزارش آنها است.
1 . Renault

د -بازجویی

1 . Interrogatoire
2 . Robert
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«از نظر لغوي ،ريشته لغتت بتازجويي 1،كلمته التتين( )Interrogatoriusاستت و آن
عبارت است از روش تحقي كيفري كه مرجع قضايي تعيين كننده يا تحقي كننتده
يا صادر كننده حک يا مأموران صالحيتدار پليس از طريت طترح ستوالهاي مکترر از
مظنون يا مته به ارتکاب جرم به عمل مي آورد» (ربرت.)125 :2012 2،
بازجويي عبارت از هنر و فن طرح يک رشته سواالت ماهرانه و قتانوني از متته يتا
مظنون به ارتکاب جترم ،بته منظتور اختذ اطالعتات صتحيح دربتاره حادثته كيفتري
مي باشد .در حقوق آمريکا هدف از بازجويي تنهتا تحصتيل اقترار نيستت بلکته متراد
بدست آوردن اطالعات صحيح و كشف حقيقت و تميز دروغ از راست است .چه اقترار
ممکن است درست يا نادرست باشد (انصاري.)310 :1310،
اصطالح بازجويي براساس حقوق دفاعي ميراندا نه تنها به طرح سواالت اشتاره دارد
بلکه شامل هر نوع گفتار يا اعمال پليس كه موجب ميگردد مظنون يا متته نستبت
به جرم ارتکابي اعتراف نمايد نيز ميشود .نکته ديگري كه در اين تعريتف بايتد ركتر
گردد ،ممانعت از بازجويي مته در محيطهاي اجبار مانند اداره پليس و ...مي باشتد.
كه بازجويي در اين مواقع بايد پس از تفهي حقتوق دفتاعي انجتام پذيرد(سوانستون،
.)301 :1313
بازجويي يکي از مه ترين مراحل تحقيقات كيفري است كه در آن همته اطالعتات
جمع آوري شده در غياب شخ .در اختيار مأمور بتازجويي استت و متأمور اطالعتات
مزبور را با ارهارات بازجويي شونده مستمراً مطابقتت و كنتترل متيكنتد تتا ارزش و
اعتبار اطالعات جمعآوري شده و صحت و سق ارهتارات مظنونتان را متورد ارزيتابي
قرار دهد.
مسأله بازجويي پليس در طي سالها ،جايگاهي بس مه تتر از تحقيقتات را بته ختود
اختصاص داده استت .امتروزه حتدود نيمتي از تمتام افتراد در بازداشتت ،در معترض
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بازجويي قرار ميگيرند( لنگ .)1523 :1112 1،حتي در زماني كه ديگتر شتيوههتاي
بدست آوردن ادله ،امکانپذير ميباشد ،باز ه بازجويي به عنوان راه ميتان بتر تلقتي
مي شود و توليدكننده اطالعاتي درباره ديگر جراي و ديگر مجرمان استت (ستافتلي2،
.)1530 :1130
بازجويي تحقي تفصيلي از مته درباره بزه انتسابي به وي و درخواست تأييد يا رد
تأييد اتهتام استت(عوجي .)512 :1110،همچنتين بتازجويي طترح ستواالت قتانوني
ازمته يا مظنونان به ارتکاب جرم ،به منظور كشف واقعيت مجرمانته وتضتمين حت
دفاع است(مورن زادگان.)114 :1353،
گفتار دوم :بنیانهای نظری
از آنجا كه بازشناسي بنيانهاي نظري ح سکوت و دسترستي بته وكيتل در فرآينتد
تحقيقات تابطان دادگستري ،ابزار تفسير صتحيح قتانون در جهتت پاستداري ،بيتان
اصول و مباني اساسي دادرسي و معيار و مبنايي مه براي سنجش و ارزيتابي اعتبتار
تصميمات تابطان دادگستتري از جهتت تطتاب بتا ايتن اصتول بنيتادين متيباشتد،
بنابراين ،در اين گفتار به شرح آنها پرداخته ميشود.
الف -رعایت شأن و کرامت انسانی
با توسل به ادله قرآني ،عقلي و نقلي موجود در معارف اسالمي ،ميتوان اينگونه ابراز
داشت كه كرامت انساني اثر و بازتاب مقامي است كه خداوند به انستان اعطتا نمتوده
است (رحيمي نژاد .)3 :1335،بدين معنا كه علت اعطاي كرامتت بته انستان 3،مقتام
خالفت الهي اوست كه از سوي خداوند متعال دريافت كرده استت .يعنتي انستان بته
واسطه اينکه از سوي خال خود به اين مقتام نائتل شتده ،در ميتان تمتام موجتودات
سرآمد گرديده است .به ديگر سخن ،كرامت انساني ،نوري ساطع شده از سوي آفتاب
مقام انسانيت است .به طوري كه اين ديدگاه «مقتام محتور» بته كرامتت انستاني ،بتا
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1. Leng
2 . Softly
 « .3ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من اطیبات وفضلناهم علی کثیر ممن خلقنا
تفضیالً»(اسراء.)07/

« .1فازا سویته و نفخت فیه من روحی فقعواله ساجدین»(حجر)22/
«. 2العقل ،ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان».
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معناي لغوي «كرامت» كه شرافت ،عزت و«مقام» و بزرگي استت ،هماهنتگ خواهتد
بود.
نتيجه اين ديدگاه آن است كه اوالً ،كرامت انساني بازتاب مقام انسان در نزد ختال
ا ست .لذا اين وصف به عنوان يک موهبت جدا و مستقل در وجود آدمي نيست .ثانيتاً
انسان از همان آغاز خلقت داراي كرامت شده و هست و ايتن كرامتت بته هتيچ نحتو
زوال پذير نيست .بنابراين با توجه بته ازلتي بتودن انستان در ديتدگاه توحيتدي ،ايتن
كرامت تا ازل با اوست .ثالیاً ،اينكه خداوند متعال فرموده است كه «من از روح ختود
در او دميدم» 1به آن معنا نيست كه اين روح الهي صرفاً و في نفسته كرامتت آفترين
است.
زيرا اين روح الهي آن گاه كه در پيکره انسان دميده شد ،او را به احستن الختالقين
تبديل نموده است و در واقع تکملهاي است براي احسن المخلتوقين شتدن انستان و
احسن المخلوقين شدن او باعث انتخاب او به عنوان «جانشيني خداوند» روي زمتين
گرديده است .وقتي موجودي ميتواند به مقام جانشيني ختدا برستد كته همته ابعتاد
وجودي او «احسن» باشد .بدين ترتيب ،روح الهي را بايد تکملهاي براي تبديل شدن
انسان به احسن المخلوقين دانست تا به واسطه بهترين مخلوق شدن ،به مقام خليفته
الهي در روي زمين برسد .رابعاً ،وجود قوه تعقل در انسان را به خودي خود نميتتوان
معيار كرامت بخش براي انسان دانست ،زيرا عقل در زندگي انسان به عنوان يک ابزار
و چراغ هدايتگر دروني براي انسان معرفي شده و كاركرد او در وجود بشتر ،يتاري و
هدايت انسان در مسير زندگاني است تا او را به هدف ختود يعنتي رستيدن بته مقتام
خالفت الهي اكمل و يا همان «عبوديت محض»برستاند و بهشتت را نصتيب او ستازد
(كليني 2.)35 :1352،در واقع اهميت عقل در معارف شريعت ،به دليل آن استت كته
نقش چراغ هدايتگر دروني را براي انسان ايفا مينمايد .اي بسا بته دليتل رفتارهتاي
انساني ،همين عقل از كارايي الزم افتاده و نور هتدايتگتري ختود را از دستت بدهتد
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(نهج البالغه/حکمت 1.)211بنابراين نميتوان عقل را بتا ايتن اوصتاف يگانته مبنتاي
كرامت دانست (حبيبزاده ،پيشين.)53:
با توجه به برداشت باال كه حتاكي از اهميتت و نقتش بنيتادين كرامتت انستاني در
زندگي انساني است ،ديگر نميتوان آن را تنها به عنتوان يتک اصتل در عترض ستاير
اصول و موازين حقوق بشري معرفي نمود؛ زيرا كرامت انساني بازتاب گتوهري استت
هميشگي و زوال ناپذير با قابليت توسعه و تضيي متناستب بتا نحتوه رفتتار بشتر در
زندگي خود .بنابراين بايد آن را فوق همه اصول و به عنوان «فرا-اصل» معرفي نمتود.
اين برداشت را ميتوان از مقدمه و بند  1اصل دوم قانون اساسي جمهتوري استالمي
ايران كه در آن ايمان به كرامت انساني را به عنوان يکي از پايههاي نظتام جمهتوري
اسالمي معرفي كرده است و يکي از راههاي احترام به آن را «قسط و عتدل»(بنتد ج)
ميداند نيز استنباط نمود .يعني عالوه بر اينكه احتترام بته كرامتت انستاني يکتي از
ويژگيهاي عادالنه بودن موازين قضايي است ،الزمه احترام به كرامت انساني ،قسط و
عدل نيز ميباشد .ردپايي از اين ديدگاه را ميتوان در بند  1ماده  10ميیتاق حقتوق
مدني و سياسي نيز مشاهده كرد كه اشتعار متيدارد «افترادي كته از آزادي محتروم
شدهاند ،بايد از رفتار انساني و رعايت كرامت راتي برخوردار باشند ».اينكه اين ستند
بينالمللي معيار نحوه برخورد محرومين از آزادي ،ازجمله متهمان را كرامتت انستاني
معرفتتي متتيكنتتد ،حتتاكي از ستتلطنت ايتتن مه ت در تمتتام فرآينتتدهاي دادرستتي و
بازجوييهاي پليسي و به اصطالح فراتر از همه رويههاي نظام عتدالت كيفتري بتودن
آن است .به گونهاي كه رعايت كرامت انساني و حقوق آدمي به عنوان سير نگهتداري
از كرامت ،از بنيادهاي مه نظ اجتماعي به شمار ميآيد و حکومتهتا در ايتن بتاره
وريفه اساسي دارند و مشروعيت آنهتا مبتنتي بتر رعايتت كرامتت انستاني و حقتوق
برگرفته از آن است (قپانچي و دانش ناري.)32 :1311،
در پرتو فرا -اصل كرامت انساني و براي پاس داشت اين گتوهر تابنتاک وجتود بشتر
،الزم است در فرآيندهاي نظام عدالت كيفري ،موازين و اصول ثانويتهاي پتيشبينتي
« .1کم من عقل اسیر تحت هوی امیر»

1 .Constitutional
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شود .براي اين منظور بايد با دركي شايسته از مفهتوم ،مبنتا و آثتار كرامتت انستاني،
چرخه رسيدگيهاي قضايي به خصوص در مراحل بازجوييهاي پليسي را به گونهاي
مناسب با شأن انسان وارد شده به آن ترسي نمود .اين ستازوكارها بايتد بته گونتهاي
باشند كه واكنش اعتراضآميز نوع بشر (مظنونان ومتهمان) را در پي نداشته باشد.
رفتاري كه سرشت هر انسان متعارف در هتر جتا و مکتاني آن را پتذيرا بتوده و بتا
كرامت خود همسو دانسته و در برابتر آن ستر تعظتي فترود آورد .از ايتن رو ،الزمته
عادالنه بودن دادرسي ،توجه به كرامت انساني و دركتي شايستته و بايستته از آثتار و
مقتضيات آن است .بنابراين ،عدالت را بايد در خود كرامتت انستاني جستت و نته در
جايي ديگر .بدين ترتيب ميتوان از اصل اوليهاي سخن به ميان آورد كه در ريل فرا-
اصل كرامت انساني و وراي ساير اصول و موازين حقوق بشتري قترار متيگيترد و آن
«اصل عدالت كيفري»است .اصلي كه به موجب آن تالش مي شود با تعيتين پتارهاي
اصول دومين و برخي شاخ.ها ،مناسبات نظتام عتدالت كيفتري بته ستوي عتدالت
رهنمون شود(حبيبزاده و صادقي،پيشين .)53:در اين راستا و براي دستتيابي بته آن
اصل اولين ،دو اصل دومين عدالت تقنيني و عتدالت قضتايي و يتا همتان «دادرستي
عادالنه» قرار دارند(حبيب زاده.)330 :1313،
امروزه اصول راهبردي حقوق كيفري و به ويژه موازين انسان محتور آيتيندادرستي
كيفري ،در نظام حقوقي بسياري از كشورها ،از اعتباري ه شأن اصول قانون اساسي
برخوردارند و قانونگذاران ،با «اساسي» 1محسوب نمودن آنها ،راه را بر هرگونه نقض
يا ك اثر نمودن آنهتا ،بستتهاند(حيتدرپور .)45 :1311،اگتر قواعتد آيتين دادرستي
رالمانه و خودسرانه باشد و بته دولتت و مقامتات اجرايتي قتانون ،اجتازه استتفاده از
شيوهها و تدابير خودسترانه و مستتبدانه را بدهنتد ،كتارايي و مشتروعيت سياستي و
اخالقي خود را از دست خواهند داد(شتاكري گلپايگتاني .)201 :1335،از ايتن رو ،از
جمله موازين انسان مدارانه آييندادرسي كيفري ،حت بتر دادرستي عادالنته و لتزوم
برخوردار نمودن متهمان از اين ح و تضمين آن توسط تابطان دادگستري است.
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گفتني است ،اصل حاكميت قانون كه ختود مبتنتي بتر احتترام بته كرامتت راتتي
انسانها ،حقوق و آزاديهاي آن هاست ،يکي از پايههاي مه آييندادرستي كيفتري
به ويژه در مرحله تحقيقات مقدماتي است و بر اين مبنا توجيه ميگردد.
از آنجا كه مقررات آيين دادرستي كيفتري و چگتونگي عملکترد مراجتع قضتايي و
تابطان دادگستري ،بيانگر حدود و قلمرو حقتوق آزاديهتاي شتهروندان در جامعته
است (پرادل ،پيشين  ،)53:احترام به كرامت راتي انسانها و رعايتت حقتوق و آزادي
هاي آنان در بستر رسيدگي هتاي كيفتري از اهميتت بيشتتري برختوردار استت و بتا
تمانت اجراهاي خاص خود تأمين و تضمين ميگردد.
در كنوانسيونهاي مختلف بينالمللي از جمله ميیتاق بتينالمللتي حقتوق متدني و
سياسي (ماده  )5كه به تصويب دولت ايران نيز رسيده است،كرامت و حيیيتت راتتي
انسانها مورد تأكيد قرار گرفته و مقررات حمايتي مختلفتي در ايتن خصتوص پتيش
بيني گرديده است 1.در همه اين كنوانسيون هتا 2،حيیيتت و كرامتت راتتي انستاني،
محتتور و مبنتتاي عتتدالت ،آزادي ،صتتلح و حقتتوق مستتاوي بشتتر تلقتتي گرديتتده
است(باقرينژاد .)135:
ب -فرض بیگناهی
فرض بيگناه بودن و بيگناه ماندن مته تا زماني كه اتهام وي به اثبتات برستد ،بته
عنوان يکي از درخشان تترين دستتاوردهاي تمتدن بشتري و بته میابته يتک ميترا
مشترک ميان نظتامهتاي حقتوقي (سرمستت بنتاب ،)1 :1310،اساستيتترين ركتن
دادرسيهاي كيفري به شمار ميآيد(آشوري .)21 :1351 ،براساس اصتل احتترام بته
كرامت انساني و لزوم حفظ امنيت و آزادي شهروندان ،بنياديترين اصل راهبردي در
دنياي متمدن و نظامهاي نوين دادرسي كيفري ،فرض برائت يا بيگناهي 3استت كته
 .1به عنوان نمونه ر.ک :بندهای  0 ،6 ،1،2و  9ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی.
 .2به عنوان نمونه ر.ک :ماده  3کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ،بند 2ماده  5کنوانسیون
آمریکایی حقوق بشر ،ماده  5کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر و ملت ها و مواد  11و  27اعالمیه اسالمی حقوق بشر.
3 .Innocence Presumption.
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در تمامي مراحل فرآيند دادرسي كيفري ،براي متهمتان از ستوي كنشتگران عتدالت
كيفري به عنوان يکي از اصول اساسي و غيرقابل انفکاک پذيرفته شتده استت(حبيب
زاده ،پيشين.)320:
1
فرض بيگناهي يا همان اصل برائت كه در آيات متعدد قرآن ،نظامهاي حقتوقي و
نيز برخي از اسناد بينالمللي(مانند بند  11اعالميه جهاني حقوق بشر ،بند 2ماده 14
ميیاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي و اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي) و اصل
 35قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،بند  2ماده واحده قانون حقوق شتهروندي
و نيز ماده  4قانون آييندادرستي كيفتري مصتوب 1312بته عنتوان پاستدار كرامتت
انساني پيش بيني شده،بدين معناست كه همه انسانها مادام كته مجرميتت آنهتا در
جريان رسيدگي قضايي عادالنه در دادگاهي صالح ،به طور قطع و يقين اثبات و احراز
نشده است،تنها با عنوان «مته »از آنها ياد شده و بي گناه محسوب مي شوند(حبيب
زاده و صادقي ،پيشين .)55:در پناه اين اصل،مته مي تواند از حقوق خود در مقابتل
قدرت تابطان و مقامات قضايي دفاع كند.
الزمه اعتبار اين اصل در ساختار مبنا شناختي حقتوق دادرستانه بشتري ،تنظتي و
اعمال پارهاي شاخ.هاي عدالتگسترانه است تا بته كرامتت انستاني «افتراد در بنتد
نظام عدالت» خدشهاي وارد نيايد .اين معيارهتا همتان حقتوقي استت كته در استناد
مختلف بينالمللي و قوانين داخلي كشورها بته عنتوان «حقتوق دادرستانه بشتر» بته
رسميت شناخته شدهاند كه از جمله آنها «ح ستکوت متته » استت(همان) .بتدين
ترتيب يکي از مه ترين آثار التزام به فرض بيگناهي در دادرستي كيفتري ،پتذيرش
ح مته بر سکوت در برابر اتهامات وارد شده اوست (شاملو .)251 :1333،بنابراين،
ح مته بر سکوت در برابر اتهامات وارد شده بر او ،از اينجا ناشي ميشود كه مته ،
چون در پناه فرض بيگناهي است و تا زمتان اثبتات اتهتامش براستاس ادلته متتقن،
بيگناه قلمداد ميگردد ،ملزم به اثبات بيگناهي خود نيست و تکليتف اثبتات اتهتام،
الجرم بر عهده مدعي وجود اتهام است(منصورآباد .)353 :1333 ،به عبتارتي ،متته
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براي اثبات بيگناهي خود هيچ تکليفي نداشته و الزام او بته اثبتات بتيگنتاهي ختود
ممنوع است؛ زيرا اين امر «تکليف ماال يطاق» بوده و عقالً قبيح و بتا آزادي انستاني و
انصاف نيز ناسازگار است(حبيبزاده ،پيشين .)233:به جهت همين مالحظتات استت
كه در حقوق اسالمي ،بر پايه فرض بيگناهي«،قاعده ترجيح اشتباه در عفو ،بر اشتباه
در كيفر» وارد آمده است(عوده 1.)215 :1113،بر همين مبنا ،برخي معتقدند؛ «بدي
محکوميت يک نفر بيگناه به مجازات ،به انتدازه بتدي تبرئته شتدن مجترم استت»(
نوبهار .)3 :1331،نخستين اثر مستقي فرض بيگناهي نسبت به مته حت ستکوت
وي است ،از اين رو ،نميتوان از مته ادلهاي مبني بر بيگناهي خود مطالبته نمتود؛
زيرا او ادعايي مطرح نکرده تا ناگزير به اثبات باشد ،بلکته طترف مقابتل ادعتاي عتدم
استحقاق او را از فرض بيگناهي مطرح كرده است .در مقابل اين ادعا مته ميتوانتد
پاسخي ندهد و سکوت پيشه كند .بر همين مبنا ،به نظتر متيرستد كته اوالً ستکوت
مته عقالً نميتواند به عنوان دليل به حساب آيد ،زيرا ،اعمال حت و استتفاده از آن
توجيه نميخواهد و اين سکوت به معناي «امتناع از ارائته دليتل» و نتوعي «واكتنش
انفعالي » در برابر بازجو است.
بنابراين سکوت مته -كه ميتواند ناشي از نداشتتن پاستخ در برابتر پرستشهتا و يتا
تصمي آگاهانه بر عدم دفاع در برابر ادلته اتهتامي باشتد-نمتيتوانتد عالمتت رتتا و
پذيرش اتهام به شمار آيد ،هرچند كه ممکن است راهر در انکار اتهتام وارده قلمتداد
گردد.ثانيا نمي توان در برابر «بي پاسخي حاكي از انفعال متته » حالتت كنشتي بته
خود گرفت و به تالش در نفي و پايان بخشيدن به ستکوت متته پرداخت.بته تعبيتر
ديگر،وقتي مته از انکار يا اقرار خودداري مي كند ،نمي توان او را مجبتور بته اتختار
«واكنش اقراري يا انکاري» نمود چرا كه در غير اين صورت ،اقترار حاصتل شتده بته
علتتت عتتدم تحصتتيل آزادانتته و آگاهانتته ،مصتتداق بتتارز «تحصتتيل دليتتل نامشتتروع»
استتت(حبيبزاده و صتتادقي .)51:از ايتتن رو ،چنانچتته تتتابط دادگس تتري در فرآينتتد
.1ابتناء این قاعده بر حدیثی از پیامبر اکرم(ص) است که فرموده اند«:ان االمام ان یخطی فی العفو خیر ان یخطی فی
العقوبه».

ج -تضمین حق دفاع متهم
حقوق دفاعي مته  ،به معناي امتيازها ،حمايتها و تضمينهاي قتانوني -قضتايي در
جريان دادرسيهتاي كيفتري استت .در حقيقتت ،ايتن حقتوق ،مجموعته امتيازهتا و
امکاناتي است كه در يک دادرسي منصفانه الزم است تا مته از آن برخوردار گردد تا
بتواند در برابر ادعايي كه بترخالف اصتل برائتت ،عليته او مطترح گرديتده استت ،در
شرايطي آزاد و انساني از خود دفتاع نمايتد (اميتدي .)225 :1333 ،منطت اجتمتاع
مقتضي آن است كه حقوق مته در موازنه با حقوق اجتماع مطرح شود و دفاع از آن
بدون تعرض به مصالح عمومي به عمل آيد .ح دفاع از مقدستترين حقتوق انستاني
است كه موجب تضمين آزاديهاي فردي است (طباطبايي موتمني.)23 :1352،
از اقتضائات اصل برائت اين است كه ح دفاع مته در جريان تحقيقات و رستيدگي
به اتهام وارد بر وي بايد به بهترين وجه ممکتن تضتمين شتود و او از همته امکانتات
قانوني براي دفع اتهام از خود برخوردار باشد .از اين رو ،اصل برائتت در مفهتومي كته
در اصل  35قانون اساسي آمده ،منشأ همه حقوق و الزامتات نتارر بته تضتمين حت
دفاع مته تلقي ميشود تا آنجا كه اگر اصول و قواعد ديگر ه وجود نداشتت غنتاي
اصل برائت به تنهايي براي تأمين حقوق دفاعي مته كافي مينمود.
مهمترين معيار تضمين ح دفاع مته  ،پيشبيني ح انتخاب وكيل بتراي وي در
قوانين كيفري استت (گلدوستت جويبتاري .)141 :1335،بتدين ترتيتب،گرايش بته
تحليل جنبه سري بودن تحقيقات مقدماتي و تقويت بعد ترافعتي آن امتروزه عرصته
مداخله وكيل مدافع را در اين مرحله بويژه تحقيقات پليسي فراختر كرده استت .كته
اين مه خود معلول ترورت مراعات حقوق دفاعي مته تلقتي متيشتود .ازايتن رو،
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بازجويي در مقابل سکوت مته « ،موتع اعتراتي» مبني بتر لتزوم پايتان بخشتيدن
مته به سکوت به خود بگيرد ،در وهله نخست ،تحت فشار و اجبار و تلقتين بيرونتي
آزادي او را در ارائه دليل را مخدوش كرده و در وهله دوم ،با توجه به ناآگتاهي متته
از محتوا و بار اثباتي دليل و عدم ارزيابي آن و نيز عدم تسلط بر حقوق و آزاديهتاي
خود پاسخهاي ناسنجيده بيان كند ،قيد آگاهانه بودن نيز ناديده انگاشته ميشود.
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شناخت حقوق مذكور و تفهي آنها به محتض دستتگيري و تحتت نظتر قترار دادن
مته توسط تابطان جداي از اينكه از آثار اصل برائت ميباشد ،از به اتهام كشتيدن
مته توسط خود جلوگيري به عمل ميآورد.
به عبارتي ،اطالع مؤثر و صريح مته از اين حقوق ،بتدون شتک منجتر بته رعايتت
اصل تساوي سالحها ميان تابطان دادگستري و مته و حفظ حقوق او خواهد شد.
گفتني است ،حقوق دفاعي را حکومت ايجاد نميكند .بلکه اين حقوق از آثار فترض
بيگناهياند .به عبارتي ديگر ،تفسير و تفصيل فرض بيگناهي ،حقوق دفتاعي استت؛
به نحوي كه ،همه اين ح ها را ميتوان به فرض بيگناهي فرو كاست .مته از فرض
بيگناهي بهرهمند است و بنابراين ،امتيازهاي پيش گفته متعل به اوست و نميتوان
آنها را از وي سلب كرد و حکومتي كه چنين ح هايي را به رسميت نشناسد يتا آنهتا
را محدود كند ،فرض بيگناهي را نقض كرده و به تبع آن بته كرامتت راتتي آدميتان
تعرض كرده است .مواردي همچون جلوگيري از دسترسي مته به پرونده ،جلوگيري
از حضور وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي و عتدم تمهيتد امکانتات متادي و
معنوي براي استفاده ازتضمينهاي پيشبيني شده خالف فرض بيگناهي استت(فرح
بخش .)130 :1335 ،برخي ديگر معتقدند كه پذيرش ح سکوت براي مته  ،كتامالً
در راستاي قبول ح دفاع براي اوست و بدين ترتيب ،در صورت نقض حت ستکوت
براي مته  ،به وتوح در جهت نقتض حت دفتاع متته گتام برداشتتهاي (گلدوستت
جويباري و عبدالهي.)211 :1333،
اقتضاي دادرسي عادالنه و منصفانه در حقوق كيفري در گرو رعايت حقتوق دفتاعي
مته ميباشد ،به نحوي كه هرگونه تعدي و تجتاوز بته حقتوق دفتاعي متته ستبب
خدشهدار شدن اساسي دادرسي عادالنه ميشود .بنابراين تترورت دارد تتا بتا ايجتاد
نظام دادرسي كرامت محور و شهروند محور در مستير تحقت هتدف آرمتاني عتدالت
حركت نمايي .

د -اصل تساوی سالحها

1 .Equality of Arms.
2 .Audi alteram partem
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اصل تساوي سالح ها 1يکي از بارزترين جلوهها و اصتول راهبتردي دادرستي عادالنته
محسوب ميشود كه ريشه در اصل برابتري در دادرستي دارد(ستاقيان.)101 :1335،
اين اصل را نخستين بار كميسيون اروپايي حقوق بشر در سال  1151ميالدي به كار
برده است .به عبارتي ،تساوي سالحها كه منطب با موازين اسالمي نيز ميباشد نارر
به رعايت تساوي الزم بين اصحاب دعواست(آشتوري .)111 :1312،از ايتن رو ،اصتل
برابري سالحها بر اين ح براي طرفهاي دعوا تاكيد دارد كه هر يتک از آنتان بايتد
بتواند ادعاي خود را در شرايطي مطرح كند كه وي را نسبت به طرف مقابل خود بته
گونهاي اساسي در وتعيت نامناسبتري قرار ندهد .ايتن اصتل از ستالهتا پتيش در
كشورهاي مختلف پذيرفته شتده رعايتت آن از جملته شترطهتاي اساستي دادرستي
عادالنه است(ساقيان،پيشين .)105:در واقع ،پذيرش اين اصل در كشورهاي مختلتف
متأثر از«الگوي جهاني دادرسي عادالنه»است .اين الگوي جهاني كته بتر پايته استناد
بينالمللي به ويژه ميیاق بينالمللي حقتوق متدني و سياستي و كنوانستيون اروپتايي
حقوق بشر در حال تکوين است ،بر پايه تدافعي كردن هر چه بيشتر دادرسي به ويژه
در مرحله تحقيقات مقدماتي و دادن امکانتات برابتر بته همته طترفهتاي دعتوا و در
نتيجه،گرايش به سوي يک نظام اتهامي شکل گرفته است.
2
در حقيقت ،اين اصل ريشه در اصطالح التين «حرف دو طرف رابشنويد» داشته و
تداعيگر رعايت اصل تدافعي بودن دادرسي است.بنابراين اصل ،هر دو طترف فرآينتد
دادرسي بايد داراي فرصت و تسهيالت برابر باشند ،به گونته اي كته هتيچ يتک از دو
طرف دعوا نسبت به ديگري د رموقعيت نامطلوبي قرار نگيرد.
مبناي اصل برابري سالح ها در ح برابري و تضمين عدالت نهفته استت ؛چترا كته
برابري ميان دو طرف ميتواند منجر به اجراي عتدالت گتردد .انستانهتا بتا يکتديگر
برابرند و از اين رو ،داراي حقوق و تکاليف يکسان خواهند بود .بنابراين ،اصل برابتري
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سالحها از يک سو ،اين برداشت را تداعي مينمايد كه دادگاه نسبت به دو طرف دعوا
رفتار يکساني داشته باشد و از سوي ديگر ،طترفين از امکانتات ،تستهيالت و فرصتت
برابر برخوردار باشند .ح برابري سالحها به عنوان يکي از اصتول بنيتادين دادرستي
كيفري در رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر اين گونه تفسير شده است كته هتر
دوطرف دعوا بايد شرايطي كه آنها را در برابر طرف مقابل ،به گونهاي قابل توجته در
وتعيت نامساعد قرار ندهد ،امکان معقول بيتان دفاعيتات ختود رادر دادگتاه داشتته
باشند .به عبارت ديگر ،براساس رويه قضتايي اروپتايي ،حت بهترهمنتدي از دادرستي
عادالنه بر مبناي برابري سالحها و تدافعي بودن رسيدگي استتوار شتده استت 1.ايتن
مفهوم در رويه قضايي محاك كيفري بين المللي نيتز نمتود يافتته استت .در پرونتده
تتتاديچ ،عتتدم رعايتتت اصتتل برابتتر ستتالحهتتا ميتتان دادستتتان و متتته اولتتين انگيتتزه
تجديدنظرخواهي بوده است .در راي شعبه بدوي ديوان كيفري بينالمللي يوگسالوي
ساب آمده است «آن چه در خصوص اصل برابري سالحها مه و راتي است آن است
كه هر دوطرف امکان معقولي براي پيگيري و ارائه دعوا در شرايطي داشته باشند كته
واقعاً نسبت به طرف مقابل در موقعيت مناسبتري قرار نگيرند2».
ازاين رو ،رسيدگي در دادگاه بايستي با رعايت انصاف باشد ،انصاف اقتضتا متيكنتد
كه هريک از طرفين دعوا به نحوي از خود دفاع كنند كه در مقابتل طترف ديگتر بته
گونهاي نامساعد قرار نگيرد .بنابراين از مجموع آرا مذكور مشخ .ميشود كه انصاف
داراي  2مولفه ،تساوي سالحها و تدافعي بودن است .تساوي ستالحهتا در كتل رونتد
دادرسي از جمله پليس وجود دارد.
براساس ماده  14ميیاق بينالمللتي حقتوق متدني و سياستي ،متته بايتد «وقتت و
تسهيالت كافي براي تهيه دفاع از خود و ارتباط با وكيل منتخب خود داشته باشتد».
همچنين براساس رويه قضايي كميته حقوق بشر سازمان ملتل متحتد ،حت داشتتن
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 .1ر.ک :ماده6کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی.
2 .The Prosecutor V.brdjanin, case No.IT-99-36-T,23 mai2002.

ه -منزلت مناسب در اسناد بین المللی و حقوق داخلی
 .2جایگاه حقوقی حق سکوت
ح سکوت و اجتناب از خود اتهامي يا اقرار به جرم ،كه ريشه در اصل برائت داشتته
و نمايانگر دفاع غير فعال مته از خود خواهد بتود ،امتروزه تقريبتاً در تمتامي استناد
بينالمللي به رسميت شناخته شده استت .از جملته بنتد  3متاده  14ميیتاق حقتوق
مدني و سياسي است كه اشعار داشته است« :هركس مته به ارتکتاب جرمتي شتود،
ح دارد كه با تساوي كامل از حداقل حقوق تضمين شده زير برخوردار گردد:
بند(ز) :مجبور نشود كه عليه خود شهادت دهد يا به مجترم بتودن اعتتراف كنتد».
همچنين بنتد 2متاده  40كنوانستيون حقتوق كتودک ( )1131از دولتتهتاي عضتو
خواسته است كه در تضمين ح دفاع كودكان در مراجتع قضتايي بته ايتن موتتوع
توجه نمايند .در اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي ،در قسمت دوم بنتد  2متاده 55
و نيز در قسمت نخست بند ب متاده  ،15كته بتا عبتاراتي مشتابه اشتعار متيدارد«...
مي تواند سکوت اختيار كند ،بدون اينکه سکوت وي به منزله اعتراف و يا انکتار تلقتي
شتتود ».ح ت مزبتتور بتته رستتميت شتتناخته شتتده استتت .همچنتتين متتواد  20و21
اساسنامههاي ديوانهاي كيفري بينالمللي يوگسالوي ساب و روآندا در تبيتين حت
سکوت مقرر داشتهاند« :نبايد مته را به شهادت دادن عليه خود يا اعتراف بته جترم،

1 .The Prosecutor V.Tadic, case No.IT-94-1-AR72,2October 1995.
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فرصت كافي يا زمان كافي براي دفاع از اتهام ،با توجه به شرايط هر پرونتده متفتاوت
خواهد بود.
در بند ماده  15اساسنامه ديوان كيفري بين المللي يکي از حقتوق متته  ،داشتتن
فرصت و تسهيالت كافي جهتت تتدارک دفتاع دانستته شتده استت .ديتوان كيفتري
بينالمللي يوگسالوي ساب در پرونده تاديچ ارهار داشته «اصل برابري سالح ها يک
اصطالح است و بدين معناست كه هر طرف بايد فرصتي معقول براي دفتاع از منتافع
خود در اختيار داشته باشد»1.
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وادار كتترد» .از ايتتن رو ،هتتيچ ترديتتدي وجتتود نتتدارد كتته آن را متتيتتتوان يکتتي از
استانداردهايي دان ست كه در قلب مفهوم دادرسي عادالنه جاي گرفته است1.
به رغ عدم تصريح ح سکوت در اعالميه حقوق بشر ،اما دادگتاه اروپتايي حقتوق
بشر ،ح سکوت را براستاس معيتارهتا و استتانداردهاي بتينالمللتي ،از جملته حت
برخورداري از يک رسيدگي عادالنه كيفري مذكور در بند اول ماده  1اعالميه حقتوق
بشر به رسميت شناخته است .همچنين مركتز مطالعتات حقتوق بشتر ستازمان ملتل
متحد،در تحقيقي با عنوان«حقوق بشر و پليس» در پاسخ به پرسش «ح يا تکليتف
بودن سکوت» از لحار بازجويي و حقوق مته  ،به نتايج زيتر نائتل آمتده استت :اوالً،
پليس بايد قبل از بازجويي ،ح سکوت مته را محترم شمارد؛ اصتل آزادي فتردي،
مقتضي بهرهمندي از آنان است .ثانياً ،پلتيس تکليفتي نتدارد ستکوت متته را بته او
تفهي كند و اصوالً تفهي آن موجب عدم همکاري متته بتا ستازماني كته متصتدي
حراست از ح جامعه است ميشود و مانع جمعآوري داليل كشف جترم و پيشترفت
تحقيقات شده و در نهايت زيان جامعه را به همراه دارد .ثالیاً ،سکوت ح مته است
ولي بيان آن ،تکليف پليس نيست (صالحي.)130 :1331 ،
در ايران ،پيرامون ح سکوت و اعالم آن بر اساس اصل  33قانون اساسي ،با توجه
به مفاد مواد 121،114و  115قتانون آيتيندادرستي كيفتري  1353و نيتز بنتدهاي
 1،5،1،10،11،12قانون حفظ حقوق شتهروندي مصتوب  ،1333دو ديتدگاه مطترح
شده بود .در ديدگاه «پذيرش تلويحي ح سکوت» ،اين بتاور مطترح بتود كته حت
سکوت مته به طور تلويحي به رسميت شناخته شده است .لکن در مورد ح اعتالم
و تمانت اجراي عدم رعايت آن قوانين ايران ساكت است و در عمل موجب به تأخير
افتادن بازجويي از مته نمي شود ،ولي اگر مته از وكيل برخوردار باشد ،مي بايست
بازجويي به تأخير بيافتد (طاليي.)11 :1333،
بتتا تصتتويب قتتانون آيتتين دادرستتي كيفتتري مصتتوب  1312و در راستتتاي تقويتتت
تضمينهاي حقوقي ،قضايي و انساني مته در فرآينتد تحقيقتات مقتدماتي ،دركنتار
1 .Murry V.United Kigdpm,case No.42/1994/488/570,8February 1996.

 .2جایگاه حقوقی حق دسترسی به وکیل
يکي از مه ترين حقوق مته در دادرسي كيفتري ،حت استتفاده از وكيتل و مشتاور
حقوقي است.در بند  1ماده  11اعالميه جهاني حقوق بشر اين ح متته را يکتي از
تضمينهاي الزم براي دفاع محسوب كرده است .همچنين در قسمت دال بند  3ماده
 14ميیاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي ح مذكور متورد پتذيرش قترار گرفتته
است .براساس اين بند «هر كس مته به ارتکاب جرمي شود با تساوي كامتل الاقتل
ح تضمينهاي ريل را خواهد داشت:

 .1ماده  507قانون مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب  ،1305ضمانت اجرای ماده مذکور
میباشد.
 .2ماده  63قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392ضمانت اجرایی ماده مذکور میباشد.
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پذيرش صريح فرض برائت در جهت تأمين كرامت انساني(ماده  )4و نيتز لتزوم آگتاه
نمودن مته از حقوق قانوني خود در فرآيند دادرسي (متواد 5و )1و همچنتين التزام
تابطان دادگستري به رعايتت حقتوق شتهروندي (متاده  1)5و تبيتين حت ستکوت
(ماده )10و تفهي و آگتاه ستاختن از ايتن ح (متاده 2،)52همچنتين در متاده 115
قانونگذار به پذيرش صريح ح سکوت مته پرداخته است .به موجتب متاده متذكور
مقرر داشته« :مته ميتواند سکوت اختيار كند .در اين صورت مراتتب امتنتاع وي از
دادن پاسخ يا امضاي ارهارات ،در صورت مجلس قيد ميشود».
با توجه به ماده  11قانون مذكور ،رعايت ترتيبات و قواعد تحقيقات مقدماتي در مورد
اقدامات تابطان دادگستري نيز ترورت يافته است ،از اين رو ،حت ستکوت متته و
حقوق تابع آن به تابطان نيز تسري پيدا خواهد نمود.
آنچه مسل است ،پذيرش ح سکوت مته به عنتوان يکتي از مهت تترين حقتوق
دفاعي است كه در مراحل مختلف رسيدگي كيفري و از جملته در فرآينتد بتازجويي
تابطان دادگستري براي متهمان به رسميت شناخته شده و نشتان از اصتل برائتت و
فرض بيگناهي متهمان دارد.
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د) در محاكمه حاتر شود و شخصاً يا به وسيله وكيل منتخب از خود دفتاع كنتد و
درصورتي كه وكيل نداشته باشد ح داشتن وكيل به او اطالع داده شود.».
در برخي از اسناد غير معاهدهاي سازمان ملل از قبيل اصول اساستي دربتاره نقتش
وكالي دادگستري 1به ح دسترسي به وكيل پرداخته شتده استت .از جملته ،همته
اشخاص ح دارند از معاتدت وكيل منتخب خود براي حمايت ،از احراز حت دفتاع
از خويش در تمام مراحل دادرسي كيفري بهتره ببرند(اصتل  .)1دولتت بايتد بودجته
كافي را به منظور دسترسي به خدمات حقوقي براي تهيدستان فتراه كند(اصتل .)3
دولتها بايد متهمان را از ح انتخاب وكيل مدافع مطلع كنند(اصل .)5دولتها بايتد
اطمينان يابند تمام اشخاص بازداشتي با اتهتام كيفتري بته وكيتل دسترستي فتوري
دارند(اصل .)5تمام افراد بازداشت شده بايتد از فرصتتهتاي مناستب ،زمتان كتافي و
تسهيالت مناسب بهرهمند شوند و با يک وكيل مالقات و مشاوره داشته باشند (اصتل
.)3
از ديگر اسناد بينالمللي خاص ميتوان به مجموعه اصول براي حمايت همته افتراد
تحت هرگونه بازداشت يا زندان اشاره كرد .اين مجموعه به لزوم مطلع كردن مته از
ح ت بهتترهمنتتدي از وكيتتل و مشتتاوره بتتا او (اصتتول 11و ،)13ح ت بهتترهمنتتدي از
حمايتهاي وكيل تسخيري در مورد افرادي كه توانايي مالي كتافي ندارند(اصتل )15
و نظارت قضايي بر هرگونه اعمال محدوديت بر بهرهمندي مته از كمکهتاي وكيتل
(اصل )13اشاره دارد.

1 .Basic Principles on the Role of Lawyers(Eighth united nations congress on the
prevention of Crime and the Treatment of offenders, welcomed bygeneral Assembly
)Reolution 45/121 of 18 December1990
این سند با عنوان اصول اساسی درباره نقش وکالی دادگستری Basic Principles on the Role of Lawyerدر
هشتمین کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به پیشگیری از جرم و اصالح مجرمان ،که در هاوانا ،کوبا ،از  20اوت تا 0
سپتامبر  1997بر پا شد ،به تصویب رسید .سند شامل یک مقدمه و  26ماده است و به وظایف اصلی وکال اشاره کرده
است .در ماده  2این سند به صراحت به وظیفه ضابطان در برابر وکال و موکالن آن ها اشاره شده است.

1 .The Prosecutor V.Tadic ,case NO.IT-94-1-A,15July 1999.

222
مفاهیم و بنیان های نظری رعایت حق السکوت و دسترسی به وکل در فرایند بازجوی ظابطان دادگستری

در ديوانهاي كيفري بينالمللي نيز اين ح بته صتراحت در متورد  21اساستنامه
ديوان كيفري يوگسالوي ساب و ماده  20اساسنامه ديوان كيفري بينالمللتي روآنتدا
مورد پذيرش قرار گرفتته استت .بته عبتارتي ديگتر ،برختورداري متته از فرصتت و
تسهيالت كافي براي تدارک دفاع و ارتباط با وكيل در زمره حقتوق متهمتان دانستته
شده است .نهاد قضايي بايد تضمين كند كه هيچ يک از طرفين هنگتام ارائته پرونتده
خود در شرايط نامساعد قرار نگرفته اند 1.قستمت دال از بنتد  1متاده  15اساستنامه
ديوان كيفري بينالمللي نيز مقرر ميدارد كه مته ح دارد شخصاً از طري مشتاور
حقوقي انتخابي خود در محاكمه حضور يابد و از اين ح مطلع شود كه اگر از وكيل
بهرهمند نيست ،ح دارد از مساعدت مشاور حقوقي كه ديوان در صتورت تترورت و
در چارچوب اجراي عدالت فتراه متيآورد ،بهترهمنتد گتردد .براستاس بنتد 2متاده
55اساسنامه ديوان ،يکي از حقوق اشخاص در حين تحقي  ،استفاده از مساعدتهاي
حقوقي و بازپرسي در حضور وكيل ميباشد .همچنين ،اين ح در جريان محاكمات،
براساس ماده 15اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي براي اشخاص مته  ،بته رستميت
شناخته شده است .بند 2ماده  21آيين نامهدادرسي و ادله ديوان كيفري بينالمللتي
در راستاي ح مذكور مقرر داشته«:رئتيس دبيرخانته فهرستتي از مشتاوريني را كته
واجد معيارهاي مندرج در ماده 22و آيين نامه دادرسي و ادلته متيباشتند را تهيته و
نگهداري خواهد كرد .هر شخصي آزادانه مشاور خود را از ميان فهرست و يا مشاورين
ديگر ،خارج از فهرست كه واجد معيارهاي الزم بوده و درخواست گنجانتدن نتام وي
در ليست را دارد ،انتخاب مينمايد».
ترورت تدافعي شدن تحقيقات مقدماتي سبب شتده استت كته در قتوانين برختي
كشورها ،مقامات قضايي در مرحله تحقيقات مقدماتي مکلف بته اعتالم حت داشتتن
وكيل به مته باشند (آشوري ،پيشين .)105 :از اين رو ،آگاهي دادن به مته و آشنا
نمودن او با حقوقش در فرآيند دادرسي بته تتوازن و تعتادل ميتان دو طترف دعتواي
كيفري منجر خواهد شد .ح مذكور در ايران به موجب اصل  35قانون اساستي كته
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مقرر داشته« :در همه دادگاهها طرفين دعوي ح دارند بتراي ختود وكيتل انتختاب
نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايتد بتراي آنهتا امکانتات تعيتين
وكيل فراه گردد» به رسميت شناخته شده است .همچنتين براستاس بنتد  3متاده
واحده قانون احتترام بته آزاديهتاي مشتروع و حفتظ حقتوق شتهروندي ،محتاك و
دادسراها مکلف به رعايت ح دفاع متهمان و فراه نمودن فرصت استفاده از وكيتل
و كارشناس براي آنان شدهاند .به موجتب متواد  123و  135قتانون آيتين دادرستي
كيفري مصوب  ،1353مته ميتوانست ه در مرحله دادسرا و ه در مرحله دادگاه
وكيل داشته باشد.
براساس مواد 5و 1قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  1312ترورت آگاهي متته
و بزهديده از ح دسترسي به وكيل و ساير حقتوق دفتاعي و ستازوكارهاي رعايتت و
تضمين اين حقوق تبيين شده است و لزوم تفهي مکتوب حقوق متهمان تحت نظتر
(از جمله ح داشتن وكيل و ساير حقوق دفاعي) به موجب متاده  52قتانون متذكور
مشخ .شده است.
ح دسترسي به وكيل و مشاور و جلوههتاي برختورداري از ايتن حت در متواد ،5
تبصره  2ماده  ،111، 110 ،13 ،43 ،33 ،13تبصره متاده  343 ،345 ،341 ،115و
 415قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  1312به تصريح بيان شده است.
همچنين لزوم تعيين وكيل تسخيري در دادگاهها به موجتب متواد  345و343؛ در
دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان به موجب ماده415؛ در صورت جنون مته در هتر
مرحله پيش از صتدور حکت قطعتي بته موجتب تبصتره  2متاده13؛ تعيتين وكيتل
تسخيري براي شاكي به موجب تبصره ماده 345قانون مذكور تبيين شده است.
محدوديتهاي انتخاب وكيل براي طرفين در مرحله تحقيقتات مقتدماتي براستاس
تبصره ماده  43و محدوديتهاي انتخاب وكيل در ستازمان قضتايي نيروهتاي مستلح
براساس ماده  125قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1312مشخ .شده است.

بحث و نتیجه گیری
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مرحله بازجويي تابطان دادگستري كه در برگيرنده مجموعه اقداماتي استت كته بته
موجب قانون براي كشف جرم و تحصيل ادله كيفري صورت ميپذيرد ،تتابع اصتول و
قواعدي است كه عدم رعايت آنها ميتواند منجر به بطالن تحقيقتات و بتياعتبتاري
ادله گردد .در واقع ،اين دسته از اصول و قواعد دادرسي ،در جريان تحقيقات پليستي،
شرايط اعتبار و صحت اعمال و تدابير تابطان را هدف قرار ميدهند و در قالب يکتي
از اصول بنيادين نمود يافته و به عنوان معيار سنجش سالمت و صحت رفتتار پلتيس
در نظر گرفته ميشوند .در حقيقت رعايت آنها در جريتان رستيدگيهتاي كيفتري،
پايهگذار قواعدي است كه در قانون ،رويته قضتايي و نظريتههتاي علمتاي حقتوق بته
رسميت شناخته شده و تمانت اجراي عدم رعايت آنها بطالن راتي ميباشد.
بي ترديد از دل بسياري از اصول بنيتادين متيتتوان قواعتد چنتدي را استتنباط و
استخراج نمود .اما در مفهوم اخ ،.اصلي قاعدهستاز قلمتداد متيگتردد كته :اوالً ،بتر
اساس و مبناي آن ،ساير قواعد و اصول دادرسي ايجاد و تفسير گردد؛ ثانيتاً ،در پرتتو
رعايت آن اصل ،ارزش قضايي و اعتبار اقدامات و تدابير دادرسي سنجيده گردد؛ ثالیاً،
نقض اين دسته از اصول بته مفهتوم عتدول از تشتريفات دادرستي و منتافع اساستي
اصحاب دعوا قلمداد گرديده و با بطالن راتي ادله تحصيلي يا فرآيند تحقيقات مواجه
گردد .از اين رو ،رعايت كرامت انساني ،فرض بيگنتاهي و اصتل تستاوي ستالحهتا و
تضمين ح دفاع مته به عنوان بنيانهاي نظري ح سکوت و دسترسي بته وكيتل
اهميت و ترورت مييابند .به عبارتي ،انديشه احترام به كرامتت راتتي انستانهتا بته
عنوان يکي از مفاهي سازنده دادرستي عادالنته ،در فرآينتد رستيدگيهتاي كيفتري،
پديدآورنده حقوق و تضمينكننده اصول بنياديني براي پديدآورندگان دعواي كيفري
است .اهميت اين اصل و احترام به حقوق و آزاديهاي شهروندان تا آنجاست كه جزء
مباني اعتقادي نظام و ه طراز اصول اعتقادي چون توحيتد ،نبتوت و معتاد قلمتداد
شده و سرلوحه قانون اساسي محسوب گرديده است.
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گفتني است ،اصول اساسي و بنيادين كه الگوي جهاني دادرسي عاالنته را متيستازند
ريشه در يافتهها و آموزههاي حقوق بشري ،حقوق داخلي و اسناد بينالمللي دارنتد و
در مرحله تحقيقات مقدماتي كه سرآغاز تحصيل و جمعآوري ادله كيفتري و مرحلته
تقابل ميان حقوق فرد و جامعه محسوب ميگردد جلوه بيشتري مييابند .بنتابر ايتن،
از يک ستو ،تتأمينكننتده حقتوق فتردي و از ستوي ديگتر ،تضتمينكننتده امنيتت
شهروندان و جامعه ميباشند .از اين رو بازشناسي آنها ،ابزار تفسير صحيح قتانون در
جهت پاسداري ،بيان اصول و مباني اساسي دادرستي و معيتار و مبنتايي مهت بتراي
سنجش و ارزيابي اعتبار تصميمات تابطان دادگستري از جهت تطاب با ايتن اصتول
بنيادين تروري است.
استانداردسازي رفتار تابطان در روشهاي ،برخورد با متهمان و مجرمان به منظتور
تحق رفتار واحد از سوي كليه تابطان دادگستري موجب گسترش عدالت و نظ در
فرآيند تحقيقات ميگردد .به عبارتي ،مس له اصلي در استانداردسازي رفتار تتابطان،
حوزه رويهها و عملکردها است .از اين رو ،يکي از بسترها و فرآينتدهايي كته نيتاز بته
وحدت رويه و رفتار منطب بر قانون بيش از ديگر حوزههتا در آن الزم بته نظتر متي
رسد حوزه عملکرد تابطان در تحقيقتات پليستي بته خصتوص در فرآينتد بتازجويي
است .بنابراين ،تابطان دادگستري نقش مه و قابل توجهي در دستيابي بته عتدالت
كيفري و نزديک شدن هر چه بيشتر به نظام كيفري مطلوب ،كارآمد و انساني دارنتد.
بر اين اساس ،تعيين توابط و استانداردهاي رفتاري براي بازجويان به جهت پرهيز از
رفتارهاي خارج از توابط قانوني امري تروري بوده تا تتمن رعايتت حقتوق متته ،
اجراي كامل قانون عملي گردد.
همچنين ،عالوه بر پيشبيني و تدوين استتانداردهاي ت وريتک و عملتي حتاك بتر
رفتار و عملکرد تابطان دادگستري ،تدوين منشورهاي اخالقي نظاممند براي آنتان و
تبيين و تشريح فلسفه پيدايش چنين منشورهايي براي مخاطبان خويش ،در راستاي
دروني سازي اصول اخالقي مزبور ،به موازات تقويت اعتماد مردمي نسبت به تابطان
و متمايلسازي شهروندان به سمت و سوي مشاركت در فرآيند تأمين و حفتظ نظت

پیشنهادها
 -1براي رفع نگرانيهاي مذكور و پايبند نمودن هرچه بيشتر تابطان دادگستتري بته
رعايت حقوق مقرر قانوني متهمان و استانداردسازي رفتار آنان و شفاف نمودن ايتن
حقوق ،تدوين «منشور حقوق مته » يکي از ترورتهاي انکارناپذير است.
 -2عالوه بر «تدوين منشور حقوق مته » ،پليس كشورمان نيازمنتد «تتدوين منشتور
اخالقي پليس» در كنار «تدوين منشور حقوق پليس» نيز ميباشد.
 -3براي حفظ فرهنگ پليسي كه بته حقتوق اساستي افتراد احتترام گذاشتته و از آن
حمايت ميكند ،شهروندان بايد به حقوق اساسي و شتأن نيروهتاي پلتيس احتترام
بگذارند .بدين سان «تدوين منشور حقوق پليس» براي ارتقاي باالترين استانداردها
در حرفه پليس و ايجاد فرهنگي كه به حقوق شتهروندان احتترام بگتذارد ،تتروري
است.
 -3متاسفانه ،به جهت فرهنگ پادگاني تابطان دادگستري ،بيشترين تهديتد حقتوق
دفاعي مته نيز ،از سوي ايشان متصور است .اهتمام به آموزش و متقاعتد ستاختن
اين قشر در احترام گذاردن به حقوق دفاعي مته  ،تدبيري است كه سدي در برابتر
بسياري از نارساييهاي حقوق دفاعي مته  ،بنا خواهد كرد.
 -4با توجه به ترورت و اهميتت ارتقتاي كيفيتت دورههتاي آموزشتي تتابطان در
فرايند بازجويي ،نيز رعايت اين مهت در استانداردستازي رفتتار آنتان ،همزمتان بتا
آموزش شيوههاي فني و علمي نوين جرميابي به بازجويان ،بايستي منشتور حقتوق
مته و منشور اخالق حرفهاي مأموران بازجو در منابع و سرفصتل دروس آموزشتي
دورههاي طولي و عرتي مأموران بازجو لحار شود.
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عمومي ،همچنين تخصصيسازي و تفکيک حيطه شغلي هر يک از تتابطان ،همگتي
در زمره مؤلفهها و راهبردهاي الزم جهت حصول به ترازمنتدي حقتوق شتهروندي و
امنيت اجتماعي است.
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-

-

-
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-

حبيتتبزاده ،محمتتدجعفر( .)1313جتتزوه درستتي حقتتوق كيفتتري در پرتتتو استتناد
بينالمللي حقوق بشر .دانشکده حقوق دانشگاه تربيت مدرس.
حيتتدرپور ،حميدرتتتا ( .)1311فرايندستتازي اصتتول راهبتتردي حقتتوق كيفتتري.
پاياننامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ،دانشگاه شهيد بهشتي.
ختالقي ،علتتي( .)1314نکتتتههتتا در قتتانون آيتين دارستتي كيفتتري .چ دهت  ،نشتتر
شهردانش.
خزائي ،منوچهر( .)1355تقريرات درس آيين دادرستي كيفتري .دوره كارشناستي،
دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
دراج ،بهزاد( .)1332اصل برائت ،مبتاني و آثتار آن در حقتوق كيفتري .پايتاننامته
كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي ،دانشگاه شهيد بهشتي.
رحيمي نژاد ،اسمعيل( .)1335كرامت انساني درحقوق كيفري .نشر ميزان.
رجبي تاج اميتر ،ابتراهي و محمتد رتتوي( .)1315بررستي نقتش تتابطان عتام
دادگستري بر اطاله دادرسي .فصلنامه پژوهشهاي دانش انتظامي ،سال هجتده ،
ش )101-112( ،2
سوانسون ،چارلزر( .)1313تحقيقات جنايي .ترجمه محمتدنجابتي و همکتاران ،چ
اول ،انتشارات مجد.
سرمست بناب ،باقر( .)1310اصل برائتت و اثتار آن در امتور كيفتري .چ اول ،نشتر
دادگستر.
ساقيان ،محمدمهدي( .)1335اصل برابري سالحها در فرآيند كيفتري (باتکيته بتر
حقوق فرانسه و ايران) .مجله حقوقي دادگستري ،ش 51و .55
شاكري گلپايگاني ،طوبي( .)1335سياست جنايي اسالمي .چ نخست ،تهران ،دفتر
نشر فرهنگ اسالمي.
شاملو ،باقر( .)1333اصل برائتت در نظتامهتاي نتوين دادرستي در علتوم جنتايي.
مجموعه مقاالت در تحليل استاد دكتر محمد آشوري ،چ اول ،انتشارات سمت.
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صالحي ،جواد؛ ابراهيمي ،يوسف ( .)13311بررسي جايگاه ح سکوت مته درنظام
حقوقي ايران .مجله حقوقي عدالت آراء ،ش .3
طاليي ،احمد( .)1333چالشهاي رعايت حقوق دفاعي مته در مرحله تحقيقتات
مقدماتي .پاياننامه كارشناسي ارشد حقوق كيفري و جرم شناسي ،دانشکده علتوم
انساني ،دانشگاه تربيت مدرس.
طباطبايي موتمني ،منوچهر( .)1352آزادي هتاي عمتومي و حقتوق بشتر .چ اول،
انتشارات دانشگاه تهران.
عوجي ،محمد( .)1110قانن االجراعات الجنائيه[.بي جا] ،دارالمطبوعات الجاميه.
عوده ،عبتدالقادر( .)1113التشتريع الجنتايي استالمي .ج اول ،دارالکتتب العربيته،
بيروت،الطبعه الخامسه.
فرح بخش ،مجتبي( .)1335مفهوم و مباني حقوق دفتاعي متته  .مجلته حقتوقي
دادگستري ،ش 51و .55
قپتتانچي ،حستتام؛ دانتتش نتتاري ،حميدرتتتا ( .)1311الگوهتتاي دوگانتته فرآينتتد
كيفري:كنترل جرم و دادرسي منصفانه ،آموزه هاي حقوق كيفري .دانشتگاه علتوم
اسالمي رتوي ،ش چهارم ،پاييز و زمستان.
قرشي ،سيد علي اكبتر(1412هتت.ق) .قتاموس قترآن .ج ،5چ ،1تهتران ،دارالکتتب
االسالميه.
كاتوزيان ،ناصر( .)1331مقدمه عل حقوق ،چ سي و هشت  .شركت سهامي انتشار.
كليني ،ثقه االسالم( .)13521اصول كافي ،ترجمته محمتد بتاقر كمتره اي .ج يتک،
انتشارات اسوه.
گلدوست جويباري ،رجب علي( .)1335كليات آيين دادرسي كيفري .چ  ،2تهران،
انتشارات جنگل.
گلدوست جويباري ،رجب؛ عبدالهي  ،افشين( .)1333اخذ آخرين دفاع از مته در
حقوق كيفري ايران .مجلته تحقيقتات حقتوقي دانشتکده حقتوق دانشتگاه شتهيد
بهشتي ،ش،50ص 212.و.211
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 مغنيه ،محمدجواد(1421هت.ق) .فقه االمتام جعفرالصتادق(ع) .ج چهتارم ،چ ستوم،ق  ،موسسه انصاريان.
 مورن زادگان ،حسنعلي( .)1353حت دفتاع متته در آيتين دادرستي كيفتري ومطالعه تطبيقي آن .رساله دكتري دانشگاه تربيت مدرس.
 مورن زادگان ،حسنعلي( .)1315مطالعته تطبيقتي ورتايف و اختيتارات تتابطاندادگستري در مقررات كنوني و اليحه آيين دادرستي كيفتري .دايرالمعتارف علتوم
جنايي و مجموعه مقاالت تازه هاي علوم جنايي ،كتاب دوم ،زير نظتر دكتتر علتي
حسين نجفي ابرند آبادي ،چ دوم.
 منصور آباد ،عباس( .)1333بار اثبات شرايط مساعد به حال مته  .در علوم جنايي(مجموعه مقاالت در تجليل استاد دكتر محمد آشوري) ،چ اول ،انتشارات سمت.
 نوبهار ،رحي ( .)1331اصل قضايي بودن مجازاتها(تحليل فقهي ح بتر محاكمتهعادالنه) .چ اول ،انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوق شهر دانش.
 يکرنگي ،محمد( .) 1331حت متته در سيستت عتدالت كيفتري نتوين .مقتاالتبرگزيده همايش حقوق شهروندي ،تهران :مركز مطبوعات و انتشارات قوه قضائييه.
 يزديان جعفري ،جعفر( ،)1334دام گستري؛ مفهوم ،مباني و جايگاه آن در حقتوقكيفري ايران .فصلنامه تخصصي فقه و حقوق ،سال دوم ،ش .1
- Solum,ia wrence B.Procedural Justic,Southern Californid Law Review
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The Prosecutor V.brdjanin, case No.IT-99-36-T,23 mai2002.
Harvard V.Jamaica, caseNo.733/1997,CCPR/C/63/D/733,30JULY1992
The Prosecutor V.Tadic, case No.IT-94-1-AR72,2October 1995.
Murry V.United Kigdpm,case No.42/1994/488/570,8February 1996
Basic Principles on the Role of Lawyers(Eighth united nations congress
on the prevention of Crime and the Treatment of offenders, welcomed
bygeneral Assembly Reolution 45/121 of 18 December1990)
- The Prosecutor V.Tadic ,case NO.IT-94-1-A,15July 1999
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