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الزامات حقوق بشری کشف جرم در نظام حقوقی ایران
نسرین مهرا ،*1کامران محمودیان

اصفهانی 2

چکیده
نوشتار حاضر به منظور تحلیل الزامات حقوق بشری مربوط به حقوق متهم در فرایند کشف جرم
در پرتو قواعد داخلی و نظامات بین المللی (اعالمیۀ جهانی حقوق بشرر میاراق حقروق مردنی و
سیاسی) به رشتۀ تحریر درآمده است .رهیافت حاصل مؤیرد آن اسرت کره قرانون جدیرد آیرین
دادرسی کیفری در مواد متعددی با تأسی از اسناد حقوق بشرری تارالیف گونراگونی را متوجره
ضابطان دادگستری به منزلۀ اصلی ترین کارگزار دولتی مرحلۀ کشف جرم کرده و حقوق متهم را
در این مرحله توسعه داده است .در این خصرو سرؤا اصرلی ایرن اسرت کره ایرن قرانون در
نخستین فرایند کیفری (کشف جرم) چه تضمیناتی را درخصو حقوق دفراعی و آزادی مرتهم
به ارمغان داشته است .در این تحقیق با روشی توصریفی -تحلیلری حقروق مربروط بره آزادی و
دفاع متهم را به اعتبار اسناد بین المللی نامبرده بررسی کرده و به این نتیجه رسیده ایم که قانون
اخیر بهمنظور تطابق با موازین حقوق بشری اهتمام ویژهای مبذو داشته اما در پارهای از موارد
با نارسایی ها و نواقصی روبهرو بوده است که به تبیین این موارد و ارائرۀ پیشرنهادهای اصرالحی
پرداختهایم.

کلیدواژگان
اعالمیۀ جهانی حقوق بشر حقوق متهم قرانون آیرین دادرسری کیفرری  2931میاراق حقروق
مدنی و سیاسی.

 .2دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشادۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران (نویسندۀ مسئو ).
Email: docnas@yahoo.com

 .1دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات گروه حقوق کیفری و جرمشناسی تهران ایران.
تاریخ دریافت 2931/80/12 :ر تاریخ پذیرش2931/28/29 :
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مقدمه
تطور و تاامل سیر اندیشه و تمدن بشر و گذر از مجاری سخت و تاریک تراریخ امرروزه نظرامی
معرفتی 2تحت عنوان نظام بین المللی حقوق بشر را برای انسان به ارمغان آورده کره مبتنری برر
احترام به کرامت انسانی است .این نظام همراه با نگرشی غایت مدارانه به انسران و حیایرت وی
حقها و آزادیهایی را در چارچوبی حقوقی برای وی به ویژه در مقابل دولت مطرح میکند .یای
از موضوعات و مصادیق شاخص در منظومۀ حقوق بشر مقولۀ امنیت 1است .یای از ابعاد اساسی
امنیت امنیت قضایی است و «امنیت قضایی زمانی ایجاد می شود که دادخواه و دادخوانده پس
از توسل به دستگاه قضایی و قضات دادگستری به وسیلۀ اعما اصو و رویه های متعرار یرک
دادرسی عادالنه نسبت به اجرای تمام حقوق قضایی خویش و عدم تضییع آن احساس اطمینان
کنند» (زارعی  .)21 :2901بر این اساس حقوق مرتهم و نقرش آن در ترأمین امنیرت قضرایی
جامعه یای از موضوعات مورد توجه نظام بین المللی حقوق بشر است و اعالمیۀ جهرانی حقروق
بشر و میااق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران به آن متعهد شده 9الزاماتی را در
فرایند کشف جرم جهت تضمین حقوق متهم پیش بینی کردهاند .دغدغۀ اصلی اسناد بین المللی
حقوق بشر به پیشبینی ساز و کارها و نظاماتی معطو است که بهوسیلۀ آنها بتوان از حقروق
متهم در مرحلۀ کشف جرم صیانت حداکاری کرد و زمینههای سوء استفادۀ احتمالی کرارگزاران
دولتی یعنی پلیس قضات دادسراها و محاکم را به حداقل رساند .بره همرین منظرور در عرصرۀ
داخلی نیز قانون آیین دادرسی کیفرری در مراحرل پرن گانرۀ کشرف جررم تعقیر ،تحقیرق

 .2زمینههای وجودی معرفتی که حقوق بشر از آن بهره میبرد شامل مبانی منابع و مبادی یرا پایرههرای اعتقرادی اسرت.
پایههای اعتقادی نیز پایههای هستیشناختی انسانشناختی و معرفتشناختی را دربر میگیرند.
 .1در مفهوم سنتی امنیت فقط به امنیت نظامی محدود بوده است اما در دنیای مدرن چند مؤلفرۀ مهرم از جملره
محیط اقتصاد اجتماع و همیاری در تحقق امنیت نقش مهمی را ایفا میکننرد ( .)synder, 1999: 114لرذا در
تعریفی ساده می توان گفت امروزه «امنیت عبارت از اطمینان خاطری است که براساس آن افرراد در جامعره ای
که زندگی می کنند نسبت به حفظ جان حیایت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشرته باشرند»
(هاشمی .)111-111 :2901
 .9جمهوری اسالمی ایران می بایست قوانین داخلی خود را با تعهدات بین المللی حقروق بشرر هماهنر کنرد و بره
نهادهای حقوق بشری مانند کمیتۀ حقوق بشر گزارش دهد« .پایبندی به این تعهد تا جایی است که اگرر ایرن
تعهد بین المللی نقض شود مسئولیت بین المللی دولت را در پری خواهرد داشرت» (مقتردر  .)91 :2911البتره
نباید از یاد ببریم که دادرسی اسالمی در جهت دادرسی منصفانه و رعایت حقوق متهم پیشینه ای دیرینه ترر از
کنوانسیون های ذکرشده دارد به گونه ای که ردپاهای بعضی از این قرائت های نوین از حقوق مرتهم نظیرر اصرل

برائت را میتوان در حقوق بشر اسالمی مشاهده کرد (.), 2001: 220Brems
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رسیدگی و اجرای حام کیفری استانداردهایی را مطرح میکند که جروهرۀ تمرامی آن ضروابط
حقوق بشری و معطو به مقولۀ امنیت است .در این میان حقوق متهم 2در مرحلۀ کشف جرایم
مشهود و غیرمشهود از اهمیت واالیی برخوردار است زیرا در این فرایند مظنون به ارتااب جرم
دارای حقوقی است که رعایت آن هرا مریتوانرد در پاسداشرت هرچره بیشرتر اصرو «دادرسری
عادالنه» نقش بسزایی داشته باشد .نوشتار حاضر به منظور تحلیل الزامات حقوق بشرری یاری از
مراحل فرایند کیفری یعنی «کشف جرم» به رشتۀ تحریر در آمده است و سعی دارد حرقهرای
شناسایی شدۀ متهم را در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  2931به اعتبرار اعالمیرۀ جهرانی
حقوق بشر 1میااق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نقد و تحلیل کند .بدین منظور نگارنردگان
طی دو بخش حقوق مربوط به آزادی متهم و حقوق دفاعی وی را با روشی توصریفی و تحلیلری
ارزیابی خواهند کرد و در نهایت نیز ضمن نتیجهگیری پیشنهادهایی را ارائه میکنند.

حقوق مربوط به آزادی متهم در فرایند کشف جرم؛ ضمانت اجراهاای
ناظر بر آن و ضوابط سلب این حق
الف) تعریف کشف جرم :کشف جرم اولین مرحله از فرایند پرن مرحلرهای دادرسری کیفرری
است تا جرمی کشف نشود چرخۀ دادرسی کیفری به حرکت در نخواهد آمد (موسروی :2938
 .)11کشف جرم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری اعالمیۀ جهانی حقوق بشر میااق حقوق
مدنی و سیاسی تعریف نشده است و در عین حا دکتررین حقروقی تعراریف متهرافتی را ارائره
کردهاند .بعضی بر این نظرند که کشف جرم به مرحلۀ اطالع بر وقروع جررم شناسرایی مرتهم و
جمع آوری ادلۀ انتسابی به وی اطالق میشود (جال  .)1 :2332برخی دیگرر اشراره کرردهانرد:
کشف جرم مجموعه اقداماتی است که پس از اطالع از وقوع جرم برای حفظ آالت و ادوات آثار
و عالئم دالیل جرم و جلروگیری از فررار یرا مخفری شردن یرا تبرانی مرتهم صرورت مریگیررد
(مسعودی مقام  .)12 :2908به نظر نویسندگان اقدامات «پس از اطالع» از وقروع جررم کشرف
جرم نیست .در تعراریف یادشرده بره تفراوت برین مراحرل «کشرف جررم» «تعقیر ،مرتهم» و
«تحقیقات مقدماتی» توجهی نشده است زیرا این سه فراینرد مطرابق برا مرادۀ  2قرانون آیرین
دادرسی کیفری  2931سه مرحلۀ متمایز تلقی میشوند .لرذا همران طرور کره مرادۀ  38قرانون
ذکرشده تصریح کرده است شناسایی متهم جمع آوری ادلۀ منتس ،به وی حفظ آثار عالئرم و
دالیل جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شردن مرتهم همگری از مجموعره اقرداماتی اسرت کره
1. Right of the accused.
2. The Universal Declaration of Human Rights (1948). The International Covenant on Civil and Political
Rights (1966). (ICCPR).
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«تحقیقات مقدماتی» نامیده میشوند 2.بدین ترتی ،ماحصل تتبرع در مقرررههرای  10 11 2و
 38قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  2931این اسرت کره بگروییم فراینرد «کشرف جررم»
عبررارت اسررت از :مجموعرره اقرردامات قررانونی ماننررد تحررتنظررر قررراردادن تفترریش و بازرسرری
انگشت نگاری بررسی صحنۀ جرم و تفحص آثار و بقایای انسانی که از سوی ضابطان دادگستری
در حیطۀ حقوق و تاالیف قانونی آنها بهمنظور اطالع از وقوع جرم انجام میشود.
ب) فرض برائت :مادۀ  21میااق حقوق مدنی و سیاسی بند یک مادۀ  22اعالمیرۀ جهرانی
حقوق بشر و بند پنجم مادۀ  23اعالمیرۀ اسرالمی حقروق بشرر برر «فرر برائرت» 1بره منزلرۀ
مهمترین استاندارد تضمین حقوق متهم تصریح دارند .امروزه فر برائت از حقوق اساسی افراد
به شمار میرود و «فر مذکور به صورت گسرترده و برهعنروان یرک اصرل مبنرایی در عردالت
کیفری مورد قبو واقع شده است» ( (Schwikkard, 1999: 15و اهمیت آن تا جایی اسرت کره
حق بر بیگناهبودن تا زمان اثبات جرم بهمنزلۀ یک «مسیر طالیی» در فرایند دادرسری کیفرری
توصیف شده است ( .(Hamilton, 2007: 252فر برائت به زبان حقوق بشری «حق مرتهم برر
برائرت1
فر برائت »9نیز تعبیر شرده اسرت (قراری سریدفاطمی  )113 :2903زیررا «فرر
استمراربخشیدن به آثار حفظ کرامت انسانی و مصونبودن افراد جامعه از هرگونه تعر اسرت»
(آشوری  .)212 :2911با توجه به ایناه مبنای حق آزادی اشخا و حتی حقوق دفاعی مرتهم
 .2مادۀ  23قانون آیین دادرسی کیفری سابق (« )2910کشف جرم» را در تعریف تحقیقات مقدماتی گنجانده بود.
2. Presumption of Innocence.

 .9در مورد «اصل برائت» و «فر برائت یا بی گناهی» این ناته خاطرنشان می شود که اصل برائرت یاری از اصرو
عملیه است که مبانی آن را می بایست در اندیشۀ فقهی تحقیق کرد اما قرائت «فر برائت» را بایرد در اسرناد
و میااق های بین المللی حقوق بشری جستجو کرد (فضائلی  .)211 :2939به هر حا باید توجه کررد «فرر
برائت دائرمدار شک نبوده و تنها بر گرد اتهام به ارتااب یک جرم کیفری می گردد» (مردی  .)230 :2931امرا
از جهت گسترۀ این دو معنا می توان گفت اصل برائت در همۀ موارد حقوقی و کیفری اما فر برائت فقرط در
موارد آیین دادرسی کیفری تأثیرگذار است (بهمنیقاجار  .)213 :2901بدینترتی ،فر برائت اخص از اصرل
برائت است و غر اصلی از مفهوم فر بی گناهی مصونیت بخشیدن به افراد عادی از تعر سایرین بره ویرژه
صاحبان قدرت و نمایندگان قوای عمومی است (شاملو  .)111 :2903به هر روی باید توجه کرد صر تفراوت
در «پیشینه» نمی تواند موجبی برای افترراق عبرارات فرر برائرت و اصرل برائرت باشرد درخصرو تفصریل
تفاوت ها و تشابهات دو مورد پیش گفته ن.ک :قربانی علی و موحدی جعفر (« .)2938اصل برائرت در اندیشرۀ
فقهی و فر بیگناهی در اندیشۀ اروپایی» فصل نامۀ فقه و حقوق اسالمی سا هشتم شمارۀ بیست و ششم
.211-211
 .1در حقوق داخلی مادۀ  1قانون آیین دادرسی کیفری اصل  91قانون اساسی و بند دوم ماده واحدۀ قرانون احتررام
به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب  2909به اصل برائت توجه ویرژه ای مبرذو داشرته انرد.
ضمن آناه در اینجا از منظر «ماهوی» افتراقی بین مفاهیم «اصل برائت» و «فر برائت» مترت ،نیست.
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پذیرش فر مزبور است بدین ترتی ،باید هرگونه تحدید یا سرل ،آزادی اشرخا مسرتند بره
«قانون» و فقط با رعایت مالحظات فر یادشده انجام گیرد .قانون گذار ما تضرمینات مختلفری
را در مسیر نظارت بر حق آزادی متهم در مرحلۀ کشف جرم در نظر داشرته اسرت کره در ذیرل
آنها را تحلیل و ارزیابی خواهیم کرد.

 .1مصونیت حریم خصوصی ارتباطات گفتاری و نوشتاری متهم
مصون بودن ارتباط های گفتاری و نوشتاری یای از جلوههای آزادی افراد و از آثرار فرر برائرت
است که در قلمرو خصوصی افراد به شمار میرود .پارهای از نویسرندگان (نوبهرار )111 :2901
بر این جنبه از حق بر خلوت تأکید میکنند .مصون بودن اسرار مااتبات ماالمرات و مخرابرات
شخصی افراد از جمله گزارههای حقوق بشری شرناخته شرده اسرت .بنرد ب مرادۀ  20اعالمیرۀ
اسالمی و مادۀ  21اعالمیۀ جهانی حقوق بشر به حافظان کرامت انسانی به حق «حمایت قرانونی
و قضایی در برابر تعرضات خودسرانه به حریم مااتبات خصوصی» اشاره دارند .ناتۀ اخیر نشانگر
آن است که باید در برابر هرگونه مداخله نسبت به مااتبات خصوصی افراد حمایرت هرای کرافی
وجود داشته باشرد .مرادۀ  21میاراق کنوانسریون حقروق مردنی و سیاسری هرم بره طرور رسرا
برخورداری از حمایت قانونی در برابر مداخالت خودسرانه در مااتبات افراد را حق قانونی آن هرا
دانسته است .این ماده مشعر بر آن است که .2« :هیچکس نباید در زندگی خصوصی خرانواده و
اقامتگاه یا مااتبات شخصی 2تحت مداخله و مزاحمت خودسرانه (بردون مجروز) قررار گیررد و
همچنین شرافت و آبروی او نباید مورد تعر غیرقانونی واقع شود  .1هرر کسری حرق دارد در
مقابل این گونه مداخالت یا تعر از حمایت قانونی برخوردار شود» .مادۀ  21بر خرال مرادۀ 0
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر فهرستی حصری از مداخالت مجاز در حریم ارتباطات خصوصری
اشخا ارائه نداده است .با این حا کمیتۀ حقوق بشر در تفسیر مادۀ  21میاراق اعرالم کررده
است« :حمایرت از حرریم خصوصری ضررورتا نسربی اسرت» ( )General comment, 1988: 7و
منظور از اصطالح «غیرقانونی» در مادۀ ذکرشده آن اسرت کره« :هریچ نروع مداخلره در حرریم
خصوصی دیگران مجاز نیست مگر در موارد پریشبینریشرده در قرانون» ( Crawshaw, 2009:
.)135
حقوق داخلی ما با پذیرش تعهدات بین المللی حقوق بشرری تضرمینات قرانونی الزم بررای
رعایت حریم مراسالت و ارتباطات اشخا را پیش بینی کرده است .در این زمینره بنرد هشرتم
 .2شایان یادآوری است که لفظ مااتبات ( )corrrespondenceدر مادۀ ذکرشده به معنی نوشتههاست اما «به حارم
وحدت مالک می توان گفت مواردی چون ماالمات تلفنی یا پیرام هرای الاترونیاری را هرم شرامل مری شرود»
(نوبهار .)119 :2901
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ماده واحده «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و اصل بیست و پنجم
قانون اساسی به روشنی به حمایت از حریم خصوصی ارتباطات افرراد اشراره دارنرد .از آنجرا کره
ممان است از کشف جرم به ماابۀ دستاویزی برای کنشگران عدالت کیفری در نقرض ایرن حرق
اساسی سوء استفاده شود نظامهای حقوقی داخلی باید نسبت بره پریش بینری ضرمانت اجررا و
شناسررایی مسررئولیت دسررتانرردرکاران عرردالت کیفررری در صررورت ضرربط و شررنود غیرقررانونی
ارتباط های گفتاری و نوشتاری متهم در فرایند کشف جرم اقدام کننرد .از همرین جهرت قرانون
مجازات اسالمی بهمنظور پذیرش موازین بینالمللی مطابق با مادۀ  101قانون مجرازات اسرالمی
(تعزیرات) برای هتک حرمت نسبت به مراسالت یا مخابرات یا مااتبات تلفنی اشخا از سوی
«کارکنان و مأموران دولتی» ضمانت اجرای کیفری پیش بینری کررده اسرت 2.امرا قرانون اخیرر
درخصو نقض حریم خصوصی افراد از سوی اشخا «عادی» مساوت الحام است .از این رو
به منظور پاسداری از آزادیهای فردی ضروری است اشخاصی که مستخدمان و مأموران دولتری
هم نیستند در محدودۀ مداخلۀ حقوق کیفری قرار گیرند زیرا جرمانگاری برای اشرخا عرادی
در این حوزه با اصو مهم جرم انگاری همچون «اصل ضرر به دیگران »1هماهن است .در ایرن
خصو کمیتۀ حقوق بشر در تفسیر مادۀ  21میااق بر این نظر است که حریم خصوصی افرراد
باید در برابر هر نوع مداخله خواه از طر مقامات حاومتی و خواه از سوی اشخا حقیقری یرا
حقوقی تضمین شود (.)Kumar das, 2016: 69
قانون آیین دادرسی کیفری نیز با پذیرش معیارهای بین المللی پیش گفته بررای جلروگیری
از نقض حریم ارتباطات نوشتاری افراد احاامی را در جهت گسترۀ جواز نقض آنها پریشبینری
کرده است .مواد  211و  211تا  211قانون آیین دادرسی کیفرری اصرل آزادی مااتبرات را بره
علت «مصلحت عمومی» در جهت تقدم حق جامعه بر حق خصوصی با محدودیت هرایی مواجره
کرده است .مضافا ایناه افتراق بین «تالیف» برازپرس در بررسری مراسرالت پسرتی در حضرور
متهم یا وکیل او (مادۀ  211قانون آیین دادرسی کیفرری) و «حرق» برازپرس در محررومکرردن
متهم از حق دفاعی او مبنی بر بررسی مدارک مؤثر در کشف جرم در حضور وکیل مرتهم یرا آن
شخص (مادۀ  211قانون آیین دادرسی کیفری) قابل توجیه نیست .لذا با توجه به وحدت مالک
ضروری است حق دفاعی متهم در مقررۀ اخیر مشروط به خواست بازپرس نشود.
باید توجه کرد اختیارات مقام قضایی در مقرررههرای پیشرین بره وسریلۀ پلریس (ضرابطان)
 .2عالوه بر این برابر با مادۀ  21قانون تشایل شرکت پست جمهوری اسالمی ایران مصوب  2911مفتوح بازرسری
توقیف معدوم یا افشای مراسالت و نامه های اشخا جرم انگاری شده است .مقررۀ ذکرشده مخصّص بعضری از
مصادیق شمو عام مادۀ  101قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) است .از این رو کارکنان شرکت پست مشرمو
مادۀ  21قانون ذکرشده میشوند.
2. Harm to others.
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در جرررایم مشررهود هررم اعمررا شرردنی اسررت .برردینتوضرریح کرره ضررابطان دادگسررتری در
جرایم غیرمشهود قبل از أخذ مجروز قضرایی حرق کنترر نوشرتههرا و اوراق مرتهم را ندارنرد
اما عمومیت عبارت «تمام اقردامات الزم» در مرادۀ  11قرانون آیرین دادرسری کیفرری داللتری
است بر جرواز قرانونی بازرسری مااتبرات مرتهم در جررایم مشرهود از سروی ضرابطان .برا ایرن
همه چنین اقدامی از سوی ضابطان صرفا با هد ضروری « ...حفظ آالت ادوات آثرار عالئرم و
ادلۀ وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن مرتهم و یرا تبرانی( »...مرادۀ  11قرانون آیرین
دادرسی کیفری) قابلیت توجیه خواهد داشت .بنابراین برای ماا کسی که پس از ارتااب یای
از جرایم علیه امنیت کشور در حا سوزاندن اوراق و نوشتههای مربوطه است بررسی این اوراق
از سوی ضابطان اقدامی الزم در برابر جرم مشهود بهمنظرور حفرظ ادلرۀ وقروع جررم بره شرمار
میآید.
مادۀ  218قانون آیین دادرسی کیفری  2931به منظور صیانت از حریم خصوصری اشرخا
در زمینۀ ارتباطات «مخابراتی» از اصلی تبعیت کرده است که براساس آن نمیتروان برا وارسری
ارتباطات باال به منظور کشف جرم علیه متهم به جمع آوری دلیل اقدام کرد البتره اصرل مزبرور
یعنی اصل «ممنوعیت کنتر ارتباطات مخابراتی» در برخی موارد برا اسرتانائاتی مواجره شرده
است .قانون یادشده در جهت پیشبرد جمع بین دو قاعدۀ «حفظ حرمت ارتباطات مخرابراتی» و
«صیانت حقوق جامعه» کنتر مخابراتی را با محوریت امنیت در جرایم مهم جایز شمرده است.
این موارد عبارت اند از .2 :مواردی که به «امنیرت داخلری و خرارجی» کشرور مربروط باشرد .1
کنتر ارتباطات مخابراتی برای کشف« 2جرایم موضوع بندهای الف تا ت مادۀ  981قانون آیین
دادرسی کیفری» الزم باشد .در همین خصو ناتۀ شایان یادآوری آن است که گرزارۀ «مروارد
مربوط به امنیت داخلی و خارجی» تفسیر بردار و مبهم است 1.به نظرر برخری (خرالقی :2931
 )211منظور جرایم مندرج در مواد  130تا  121قانون مجازات اسالمی  2911است اما به نظر
نویسندگان جرایم محاربه (مادۀ  113ق.م.ا )2931 .افساد فی االر (مرادۀ  101ق.م.ا)2931 .
و بغی (مادۀ  101ق.م.ا )2931 .جزو جرایم علیه امنیت تلقی میشوند .به نظر میرسد رویاررد
اخیر با منع تعمیم استانا موافق است اما با اتخاذ یک تفسیر «غایتگرا» میتروانیم قائرل شرویم
عالوه بر موارد پیش گفته مواد  129تا  121قرانون مجرازات اسرالمی (تعزیررات) نیرز در زمررۀ
 .2ضروری است این کنتر با هد «کشف جرایم» مذکور باشد در غیر این صورت اگر برای تحصیل دلیل بیشرتر
بهمنظور محاومیت اشخا دخیل در پرونده باشد وجاهت قانونی نخواهد داشت.
 .1ابهام در عبارت « ...مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد  »...بهاندازهای اسرت کره مریتروان
اذعان کرد با توجه به واژۀ «موارد» و حساسیت در حراست از مصالح حاومت اسالمی منظور قانون گرذار لزومرا
«جرایم» مربوط به امنیت داخلی و خارجی نبوده است به عالوه این نظر برا واژۀ «افرراد» در صردر مرادۀ 218
تقویت میشود.
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جرایم علیه امنیت محسوب میشوند .به هر حا راه حل صواب آن است که بررای جلروگیری از
طرح سلیقههای متفاوت و ناصواب قانونگذار گسترۀ «موارد علیه امنیت داخلری و خرارجی» را
مشخص کند.
قبل از هرگونه دستور به کنتر مخابراتی افراد در جرایم موضوع بنردهای الرف ترا ت مرادۀ
 981قانون آیین دادرسی کیفری الزم است کلیۀ شیوههای جرم یرابی انجرام شرود و بره منزلرۀ
«آخرین راهاار» برای کشف جرم به کنتر مخابراتی توسل جست .این برداشرت از عبرارت «...
الزم تشخیص داده شود ( »...مادۀ  218ق.ا.د.ک ).استنباط میشود امرا چنرین محردودیتی در
موارد امنیت داخلی و خارجی موردنظر قانونگذار نبوده است زیرا بینش تدوینکنندگان قرانون
آیین دادرسی کیفری بر مبنای «حفظ نظام اسالمی» به منزلۀ یای از مصالح اجتماعی به تجویز
حداکاری کنتر ارتباطات مخابراتی در موارد امنیتی منجر شده است .به هر حا ایرن گسرتره
در همۀ جرایم یادشده مطابق با مادۀ  218با دو محدودیت روبه روست بدین معنی که «دفعات»
و «مدت» این کنتر باید از سوی باالترین مقام قضایی استانی (رئیس کل دادگسرتری اسرتان)
تأیید شود.
تبصرررۀ دوم مررادۀ  218قررانون آیررین دادرسرری کیفررری برره کنتررر ارتباطررات مخررابراتی
«محاومان» اشاره دارد .ضرورت کنتر ارتباطات اشخاصی کره جررم آن هرا «کشرف» و حتری
«اثبات» هم شده بر نگارندگان حاضر پوشریده اسرت .برا ایرن حرا برا توجره بره لرزوم تطرابق
«موضوعی» تبصره با اصل ماده و نقش تبصره که در مقام بیان استانائات ماده است بایرد قائرل
شویم کنتر ارتباطرات مخرابراتی محاومران شرامل همرۀ شررایط مقررر در مرادۀ  218اسرت.
بدین ترتی ،کنتر مخابراتی محاومان نه در مطلق جرایم بلاه فقط در موارد مربوط به امنیرت
داخلی و خارجی یا جرایم موضوع بندهای الف تا ت مادۀ  981قانون آیین دادرسی کیفرری بره
شرط تشخیص دادگاه نخستین یا قاضی اجرای احاام و با موافقت رئیس کل دادگستری استان
اماانپذیر است.

 .2مصونیت حریم منازل ،اماکن و اشیا متهم
پذیرش فر برائت یای از مبانی اصل آزادی متهم و امنیرت شخصری اوسرت .اصرل مصرونیت
مناز اماکن و اشیا متهم یای از مظاهر آزادی فردی به شمار میآید تا جرایی کره بیران شرده
«مصونیت خانه و مسان بخشی از حریم خصوصی و آن وجه تمایز آزادی و توتالیتاریسم است»
(طباطباییمؤتمنی  .)11 :2911مادۀ  21میااق بینالمللی مدنی و سیاسی و مرادۀ  21اعالمیرۀ
جهانی حقوق بشر در جهت پشتیبانی از آزادیهای فردی مصونیت اقامتگاه و منز را حمایرت
کردهاند .مطابق بند یک مادۀ  21میااق مداخله در حریم اقامتگاه اشخا در صورتی کره ایرن
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مداخله خودسرانه 2یا غیرقانونی باشد ممنوع است .مرادۀ بیران شرده مروارد مشرروع مداخلره در
حریم خصوصی اقامتگاه اشخا را بیان نارده است .بدینجهرت کمیترۀ حقروق بشرر در مقرام
مرجع ناظر بر اجرای میااق بین المللی حقوق مدنی -سیاسی در تفسیر مادۀ مذکور بیان داشرته
است« :قانونی که مستند مداخلۀ ورود به حریم خصوصی قرار میگیرد باید با مقررات و اهردا
میااق هماهن باشد .بنابراین باید در قانونی خا اوضاع و احوا دقیق و مشخصی که در آن
مداخله در حریم خصوصی مجاز است به تفصیل بیران شرود» ( .)Crawshaw, 2009: 135بایرد
توجه کرد اصل مصونیت حریم مناز اماکن و اشیا متهم یک اصل مطلق نیست بلاه در موارد
کامال استانایی با هد صیانت از حقوق جامعه در مقابل حقوق افراد تحت شررایطی در قروانین
نقض میشود .تفتیش و بازرسی از جمله وظایف ضابطان دادگستری است که برهمنظرور کشرف
آالت و ادوات ارتااب جرم و دالیل آن در منز مخفیگاه یا در محلی که مورد ظن مقام قضایی
است و قرائن قوی بر وجرود آالت جررم در آن موجرود باشرد بره عمرل مری آیرد .از همرین رو
به واسطۀ احتما نقض امنیت مسان و منز اشرخا در نتیجرۀ مداخلرۀ خودسررانۀ ضرابطان
نسبت به اقامتگاه افراد اصل بیست و دوم قانون اساسی با امتاا بره معیارهرای حقروق بشرری
اصل را بر غیر قابل تعر بودن مسان افراد اعالم کررده و نقرض آن را مسرتلزم تجرویز صرریح
قانونگذار دانسته است.
در این زمینه قانون جدید آیین دادرسی کیفری با پذیرش تلویحی اصل یادشده تفتریش و
بازرسی مناز اماکن و اشیا را در مواردی مجاز دانسته است .یای از این مروارد اسرتانا نقرض
مصونیت اماکن منز و اشیا افراد در نظام جرم مشهود است به بیان بهترر بره موجر ،بنرد
مادۀ  11قانون آیین دادرسی کیفری برای ضابطان دادگسرتری اختیرارات گسرترده در «جررایم
مشهود» به منظور بازرسی منز یا محل سانای افراد پیش بینی شده است« .علت ایرن وسرعت
اختیار لزوم فوریت رسیدگی و فوق العاده بودن آیین دادرسی در جرم مشهود اسرت» (انصراری
 .)111 :2908البتره دامنرۀ اختیرار ضرابطان درخصرو «منرز یرا محرل سرانای افرراد» برا
محدودیت هایی مواجه شده است بدین معنی که مطابق با قسمت اخیر مادۀ  11وظیفۀ ضابطان
در جرایم مشهود ایجاب میکند «تمام اقدامات» الزم را به منظور حفظ آالت ادوات آثار عالئم
و ادلۀ وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یا تبانی او با دیگران انجام دهند .البتره
به نظر میرسد چنین اختیاری برای ضابطان مجوزی برای ورود به منز یا محل سرانای افرراد
نیست مگر آناه مطابق با بند مادۀ  11قانون آیین دادرسی کیفری «شخص ساکن» بالفاصله
پس از وقوع جرم ورود مأموران را به منز یا محل سانای خود «درخواسرت» کنرد .بنرابراین
برای ماا اگر آقا و خانمی در منزلی مرتا ،روابط نامشروع موضوع مرادۀ  191قرانون مجرازات
اسالمی (تعزیرات) شده باشند و دو نفر هم که ناظر وقوع جرم بودهاند بالفاصله شرخص معینری
1. Arbitrary interference.
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را به عنوان مرتا ،معرفی کنند 2ضابطان در این خصو حق ورود به منز را بدون اجازۀ مقام
قضایی ندارند زیرا جرم واقع شده در «منز یا محل سانی» وقتی یای از افرراد موضروع جررم
مشهود تلقی میشود که «شخص ساکن بالفاصله پس از وقوع جرم ورود مأموران را به منز یرا
محل سانای خود درخواست کند» (بند مادۀ  .)11همان طور که مالحظه شرد قرانون آیرین
دادرسی کیفری به منظور عملیاتی کردن اصل  11قانون اساسی اهمیت ویژهای را برای «منز و
محل سانی» بهمنزلۀ بارزترین حریم خصوصی قائل شده است تا جایی کره مطرابق برا بنرد
مادۀ  11اختیارات ضابطان در ورود به منز یا محل سانی مشرروط برر «درخواسرت» شرخص
ساکن شده است.1
به حام مواد  11و  911قانون آیین دادرسی کیفری ورود به مناز اماکن تعطیل و بسرته و
تفتیش آن ها درخصو «جرایم غیرمشهود» با اجازۀ «موردی» مقام قضایی است .ضرمن آناره
مادۀ  212قانون آیین دادرسی کیفری در رویاردی حقوق بشری اعطای نمایندگی به ضرابطان
را برای تفتیش به صورت مطلق و نامشخص و بدون تعیرین مشخصرات نماینرده و محرل مرورد
بازرسی و مدت و دفعات بازرسی ممنوع اعالم کررده اسرت .تشرریفات شرالی تفتریش نیرز بره
تفصیل طبق مفاد مواد  10و  212تا  219در قانون پیش گفته مورد توجه قانون گذار قرار گرفته
است.
 .2ن.ک :بند ب مادۀ  11قانون آیین دادرسی کیفری.
 .1بعضی از حقروقدانران محتررم (خرالقی  11 :2931شراکری و قاسرمی  )31 :2931در مخالفرت برا ایرن نظرر
معتقدند« :عموم عبارت «تمام اقدامات» در مادۀ  11که داللتی قوی تر از اطالق دارد این اماان را می دهد کره
نتیجه بگیریم که اختیارات ضابطان در جرایم مشهود به اندازهای است که اگرر بررای حفرظ آالت ادوات آثرار
عالئم و ادلۀ وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یا تبانی او با دیگران الزم باشد حتی می تواننرد
بدون اجازۀ مالک وارد منز او شوند و دست به تفتیش محل بزنند  .»...به نظر می رسد برداشت اخیر عالوه برر
ایناه خال منع تعمیم استاناست مغایر با فلسفۀ وجودی بند مادۀ  11قانون آیین دادرسری کیفرری نیرز
باشد زیرا قانون گذار برای تحقق جرم مشهود در «منز یا محل سانی» ضوابط خاصی را توصیف کرده اسرت.
به عبارت دیگر هنگامی جرم در منز یا محل سانی مصداقی برای جرم مشهود تلقی مری شرود کره شرخص
ساکن بالفاصله پس از وقوع جرم ورود مأموران را «درخواست» کند .ضمن آناه در مادۀ « 11مصرادیق» جررم
مشهود احصا و در مادۀ « 11اختیارات» ضابطان بر آن مشخص شده است از این رو باید ابتدا تحقرق مصرداق
«جرم مشهود» محرز سپس اختیار ضابطان در آن بررسی شود .بنابراین اگر مطابق با «اطالق» بنردهای الرف
تا ت مادۀ  11قانون آیین دادرسی کیفری قائل شویم ورود مأموران بره منرز یرا محرل سرانای افرراد بردون
رضایت آن ها جایز است آنگاه باید به عبث بودن بند مادۀ مذکور رأی دهریم زیررا بردون وجرود بنرد اخیرر
می توان گفت ورود به منز یا محل سانی بدون رضایت صاح ،خانه جایز است .برای اطالع از تفسیر هرم سرو
با نگارندگان ن.ک :نظریۀ شمارۀ  1/39/111مورخ  39/1/1ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه.
 .9عالوه بر این ن.ک :بند هشتم مادهواحدۀ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفرظ حقروق شرهروندی مصروب
.2909
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مادۀ  291قانون آیین دادرسی کیفری ضابطۀ «ظن قوی» را برای قابل قبو بودن مداخلره
در حریم خصوصی (مناز یا اماکن) به کار گرفته در حالی که کمیتۀ حقروق بشرر معیرار ظرن
«معقو » 2را برای ورود به حریم خصوصی در نظر داشرته اسرت ( .)Crawshaw, 2009: 136در
مقام مقایسۀ این دو معیار میبایست متذکر شویم که «ظن» مطابق با قرائت فقهری آن حالرت
نفسانی بین قطع و شک را گویند به عبارت بهتر احتما ثبوت چیزی در حد پنجراه  +یرک ترا
کمتر از صد درصد است (قبلهای خویی  .)212 :2901ضمن آناه مراد از «ظن قوی» ظن غال،
است یعنی ظنی است که نزد متعار مردم به منزلۀ علم شناخته مریشرود (جعفرریلنگررودی
 .)232 :2919از طر دیگر به نظر می رسد معیار «ظن معقو » درجهای از دلیل قطعی اسرت
که در ردیف کمتر از «دلیل معقو » و بیشتر از «شک» قرار می گیررد بره عبرارت دیگرر ظرن
معقو اندازهای از علم است که موج ،میشود انسان محتاط و متعار در شررایط مشرابه بره
فعالیت جزایی اقدام کند ( .)Rolando, et al., 2016: 81به این ترتی ،میتوان گفرت در هرر دو
معیار نامبرده درجۀ علم نسبت به واقعیت بیرونی یاسان و در هر کدام از معیار «نوعی» تبعیرت
شده است نه «شخصی» .عالوه بر این قرائن و امارات منتهی به ظن باید «عینی» باشرند زیررا
امارات قرائن خارجی اند که موج ،حصو ظن میشوند .1لذا منطقی اسرت برین مظنرونی کره
مورد ظن ذهنی یا غریزی است با مظنونی که مورد ظن مبتنی بر قرائن قوی عینری و خرارجی
است تفاوت قائل شویم.
9
شایان یادآوری است که مادۀ  1قانون حمایت از آمران به معرو و ناهیان از منار مصروب
 2931/2/19به اصل تعر ناردن به «مسان» و «حریم خصوصی» اشخا اشاره کرده اسرت.
هرچند که الزمۀ حمایت از آزادی و استقال افراد و احترام بره حرریم خصوصری آن هرا ایجراب
میکند مفهوم و مصداق «حریم خصوصی» به دقت تبیین شود اما در قرانون مرذکور و قروانین
دیگر تعریفی از آن به عمل نیامده است .با وجود این تبصرۀ مادۀ  11قانون پریش گفتره مفهروم
1. Reasonable suspicion.

 .1برای نظر موافق با نگارندگان ن.ک :نظریۀ مشورتی شمارۀ  39/0/23-1/39/2319ادارۀ حقوقی.
 .9مطابق با این ماده« :در اجرای امر به معرو و نهی از منار نمی توان متعر حیایت جان ما مسران شرغل
و حریم خصوصی و حقوق اشخا گردید مگر در مواردی که قانون تجویز کند» .شایان یرادآوری اسرت بررای
اولین بار در نظام حقوقی ایران به موج ،این ماده از عبارت «حریم خصوصری» اسرتفاده شرده اسرت .یاری از
ایرادات قانون نگاری (اطناب) در این ماده ذکر عبارت عام (حریم خصوصی) پس از موارد خا (مسران مرا
حیایت و جان) است.
 .1این تبصره بیان کرده است« :اماکنی که بدون تجسس در معر دید عموم قرار مریگیرنرد ماننرد قسرمتهرای
مشترک آپارتمان ها هتل ها بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمو حریم خصوصی نیستند» .مشرابه همرین
موضوع درخصو مشاعات آپارتمان ها و هتل ها در مادۀ  1پیش نویس الیحۀ حمایت از حریم خصوصی اتخراذ
شده بود .مضافا ایناه طبق مادۀ  1قانون تملک آپارتمانهرا قسرمتهرای مشرترک یرا مشراع قسرمتهرایی از
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حررریم خصوصرری را بررا معیررار «در معررر دیررد عمرروم» شناسررایی کرررده اسررت .بنررابراین برره
حاررم تبصرررۀ مررذکور قسررمتهررای مشررترک آپارتمررانهررا هتررلهررا بیمارسررتانهررا و وسررائل
نقلیه مشمو حریم خصوصی نیست .در شال گیری مبانی مرز حوزههای عمرومی از خصوصری
عوامل متعددی همچون اجتماعی اقتصادی فرهنگی و حتی مرذهبی نقرش بره سرزایی دارنرد.
بدین ترتی ،شناسایی اماکن عمومی از خصوصی براساس ضابطۀ «بدون تجسس در معر دیرد
عموم قرارگرفتن» (تبصرۀ مادۀ  1قانون مذکور) ناشی از یک آموزۀ فقهی است کره براسراس آن
ساکنان جامعۀ اسالمی مجاز نیستند به طرور آشراار (در معرر دیرد دیگرران) مرتار ،گنراه
شوند2.

 .3مصونیت متهم از تحتنظر قرارگرفتن 2خودسرانه
اسناد بین المللی در موارد متعددی از جمله بند الف مادۀ  28اعالمیۀ اسالمی حقوق بشر و بنرد
 2مادۀ « 3میااق بین المللی حقوق مدنی سیاسری» برر حرق آزادی اشرخا تأکیرد کرردهانرد.
بنابراین باید پیش از تحت نظر قراردادن متهم دالیل متقن بر ارتااب جرم وجود داشته باشرد و
نمیتوان ابتدا فرد را تحت نظر قرار داد سپس به جمع آوری ادله اقدام کررد .بره عبرارت دیگرر
«نمیتوان از متهم بهعنوان وسیلهای برای جمع آوری ادله استفاده نمود» (فرجیهرا و مقدسری
 .)18 :2931گزافه نگفتهایم اگر قائل شرویم تحرت نظرر قرراردادن مرتهم قبرل از صردور حارم
محاومیت قطعی با فرضیۀ بیگناهی متهم و اصرو پیشررفتۀ دادرسری مغرایرت دارد (خزایری
 .)11 :2911به همین دلیل در فرایند دادرسی کیفری تحتنظر قراردادن مرتهم برهمنزلرۀ یرک
اقدام «استانایی» بر فر بیگناهی عنوان میشود بدین رو قانون آیین دادرسی کیفرری بررای
ضابطان دادگستری حق تحتنظر قراردادن متهم را در شرایط خا کره پاسرخ فروری ایجراب
میکند به طریق فوق العاده و بدون تشریفات به رسرمیت شرناخته اسرت .البتره قرانون مرذکور
به منظور ایجاد توازن بین «نظم عمومی و آزادی فردی» تاالیفی را هم بررای کنشرگران عرصرۀ
کشف جرم در نظر گرفته است زیرا در فرایند اخیر پاسخ آنی مقامات غیرقضایی مروجبی اسرت
برای احتما هرچه بیشتر نقض حقوق و آزادیهای فردی و جمعی بدین ترتی ،برای تقویرت و

ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان نبوده است و به همۀ مالاران بره نسربت
اختصاصی آن ها تعلق می گیرد .به طور کلی قسرمت هرایی از سراختمان اسرت کره بررای اسرتفادۀ اختصاصری
تشخیص داده نشده است.
 .2برای اطالع بیشتر ن.ک :کدیور محسرن (« .)2901پریش درآمردی برر بحرث عمرومی و خصوصری در فرهنر
اسالمی» مجلۀ بازتاب اندیشه شمارۀ .11
2. Garde á Vue.
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تضمین حقوق متهمان و جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی حق 2بر تحت نظرر قرراردادن برا
محدودیتهایی مواجه شده است.
قانون آیین دادرسی کیفری با اهتمام ویرژه بره مالحظرات حقروق بشرری محردودیت هرای
شاخصی را برای ضابطان در این خصو مطابق با ذیل مادۀ  11قرانون مرذکور در نظرر گرفتره
است .مطابق با مادۀ مزبور و ذیل مادۀ  11همان قانون حق ضابطان بر تحت نظر قراردادن متهم
با نهادن سه قید ایجابی تحدید شده است .او وجود قرائن و امارات قوی بر ارتااب جررم دوم:
ارتااب جرم مشهود از سوی متهم 1و سوم محدودیت زمان تحت نظرر بره حرداکار  11سراعت.
تجاوز از حدود یادشده مسئولیت کیفری ضرابطان دادگسرتری را مطرابق برا مرادۀ  109قرانون
مجازات اسالمی مصوب ( 2911توقیف غیرقانونی) به دنبرا خواهرد داشرت .بررای مارا اگرر
ضابطان بالفاصله پس از وقوع جرم توهین 9در محل حاضر شوند اما قرائن قوی دا بر ارتاراب
این جرم را احراز نانند هرگونه اقدام آن ها مبنی بر تحدید آزادی افراد اعم از جل ،یا تحت نظر
قراردادن جرم قلمداد میشود .با آناه مظنون تحتنظر بدوا حق اعترا به اقدام صرورتگرفتره
از ناحیۀ ضابطان را ندارد اما پیرو حق دادخواهی کیفری حق جبران خسارت بررای «مرتهم»1
 .2ناتۀ شایان یادآوری آن است که مطابق با قسمت اخیر مادۀ  11ق.ا.د.ک .ضابطان «میتوانند» متهم را بازداشرت
کنند .تحت نظر قراردادن متهم به منزلۀ یک «حق» برای پلیس (ضابطان) بدان جهت است که «فلسفۀ اعطرای
اختیار به پلیس در جرایم مشهود عدم دسترسی به مقام قضایی برای کس ،تالیف است» (شاکری و قاسرمی
 )01 :2931لذا اگر ضابطان طی این واکنش فوری «ملزم» به تحتنظر قراردادن متهم میشردند زمینرههرای
هرچه بیشتر نقض آزادی های فردی فراهم می شد اما در مقابل مطابق با مادۀ مرقوم ضابطان در جرایم مشهود
«مالف» هستند «تمام اقدامات الزم» را به منظور حفظ آالت ادوات آثار عالئم و ادلۀ وقوع جرم و جلروگیری
از فرار یا مخفیشدن متهم یا تبانی به عمل آورند .وصف الزامیبودن چنین امری به دالیلی مانند حفظ نظرم و
امنیت جامعه و عدم حدو فاصلۀ زمانی بین اقدامات پلیس و اطالع دادستان قابل فهم و توجیه است.
 .1حق ضابطان در همۀ «انواع جرایم مشهود» با محدودیتهایی روبهرو است .درخصو جرایم منافی عفرت (مرادۀ
 )281تالیف تعقی ،و تحقیق حتی در موارد مشهود بر عهردۀ مقرام قضرایی اسرت و چرون «تعقیر »،مرتهم
مستلزم تحت نظر قراردادن اوست لذا موارد تحت نظر نیز در این مورد باید از سوی «مقام قضایی» انجام شرود.
همچنین مطابق تبصرۀ دوم مادۀ  101ق.آ.د.ک .درخصو کلیۀ جرایم افراد زیر  20سا (طفل یرا نوجروان)
ضابطان حق تحت نظر قراردادن متهم را ندارند .مقررۀ اخیر گام مؤثری جهت رعایت اصرو دادرسری منصرفانه
برای کودکان و نوجوانان است .گذشته از ایرن مطرابق برا مرادۀ  92ق.آ.د.ک .پلریس ویرژۀ اطفرا و نوجوانران
بهمنزلۀ یک تالیف قانونی پیشبینی شده است.
 .9بعضی از حقوقدانان (شاکری و قاسمی  )30 :2931بهدرستی بر این نظرنرد کره اطرالق قرانون آیرین دادرسری
کیفری در ذکر جرایم مشهود و تفایک ناردن بین انواع جرایم صرر نظرر از شردت و اهمیرت جررم حقروق و
آزادی افراد را در معر تهدید قرار میدهد.
 .1ضرورت پیش بینی جبران خسارت از «محاومان بی گناه» در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ضروری بره نظرر
میرسد و امید است پس از طی مدت اجرای آزمایشی قانون مذکور ایرن نقیصره برطرر شرود .در ایرن مرورد
ن.ک :اصل  212قانون اساسی مواد  219 29و  101قانون مجازات اسالمی مصوب  2931و بند ششرم مرادۀ
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بیگناه تضمین شده است که ناشی از استمرار آثار فر برائرت اسرت .از ایرن رو قرانون آیرین
دادرسی کیفری جدید به منظور هماهن شدن با موازین حقروق بشرری 2در مرادۀ  111همرین
قانون جبران خسارت مادی و معنوی متهمان بیگناه را پذیرفته است .بعضی (شراملو و مررادی
 )111 :2939بر این نظرند که شمو مادۀ مزبور مظنون تحتنظر را دربر نمیگیرد زیررا مرادۀ
مذکور فقط شامل کسانی است که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی «بازداشت» شدهاند
اما به نظر ما مقرون به صحت است که با اتخاذ یک رویارد موسرع تفسریری -کره مرورد طبرع
قوانین شالی است -واژۀ «بازداشت» را به مرحلۀ «تحتنظرر» توسرعۀ مفهرومی دهریم .نتیجرۀ
تفسیر یادشده قطعا به نفع متهم خواهد بود لذا در رد نظرر اخیرر و تأییرد رأی دیگرر (خرالقی
 )110 :2931می توان گفت فرد تحت نظر در مرحلۀ کشف جرم میتواند از حق یادشده استفاده
کند.
1
اما ناتۀ درخور توجه دیگر درخصو عبارت «قرائن و امرارات قروی » در مرادۀ  11قرانون
آیین دادرسی کیفری است .همان گونه که میدانیم اماره چیزی است که به طور «ظنی» کاشف
از حام یا موضوع باشد (محمدی  111 :2900جعفری لنگرودی  )181 :2939امرا مقصرود از
«ظن» مطلق ظن نیست بلاه در مقررۀ اخیر قویترین مرحلۀ ظن یعنی «غال ،الظن »9مدنظر
است زیرا گزارۀ «قرائن و امارات» به قیرد «قروی» مقیرد شرده اسرت بردینوصرف تحرتنظرر
قراردادن اشخا برحس« ،ظن ساده» به دلیل جلوگیری از نقرض آزادیهرای فرردی ممنروع
است .عالوه بر این «احتما دارد منظور از قوی بودن باالبودن میزان قدرت اقناعی ظن به طور
نوعی باشد نه به طور شخصی» (انصاری  )211 :2901زیررا جردایی قلمررو قواعرد حقروقی و
اخالقی ایجاب میکند که ابهامات در قلمرو قواعد حقوقی به نفع ضابطۀ نوعی تفسریر شرود .در
این خصو میتوان بدون تردید قبو کرد کره تحرتنظرر قرراردادن مرتهم در وضرعیت جررم
مشهود واقعی یا موضوعی (جرم در مرئی و منظر ضابط دادگستری واقع شود) با پشتوانۀ امارات
قوی محقق شده است اما در سایر موارد یعنی جرایم مشهود فرضی یا حامی باید وقروع جررم
مشهود بر مبنای «قرائن و امارات قوی» از سوی ضابطان مشرخص شرود .مبررهن اسرت احرراز
چنین امری در عمل به دلیل مشرخص نبرودن مفهروم و مصرادیق «قررائن و امرارات قروی» برا
 21کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی.
 .2بند پنجم مادۀ  3میااق حقوق مدنی و سیاسی.
 .1در مادۀ  291قانون آیین دادرسی کیفری عبارت « ...حس ،قرائن و امارات ظن قوی »...آمرده امرا در مرادۀ 11
همین قانون گزارۀ « ...قرائن و امارات قوی  »...به کار رفته است .الزم است در تفراوت برین «ظرن» و «امراره»
متذکر شویم که ظن حالت نفسانی است که برای انسان حاصل و اماره قرائن خارجی است که موجر ،حصرو
این ظن می شود که اگر معتبر باشد شریعت دارد واال مشروع نیست .به عبارت دیگر ظن نتیجۀ وجرود امرارات
مختلف و معتبر است و گاهی این ظن از طریق امارات غیرمعتبر حاصل میشود.
 .9یعنی احتما خال آن بسیار ضعیف است.
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اشااالتی مواجه خواهد شد لذا الزم است برای جلوگیری از برداشتهرای شخصری و سرلیقهای
ضابطان دادگستری و به منظور ممانعرت از تهدیردات احتمرالی نسربت بره آزادیهرای مشرروع
شهروندان عبارت «قرائن و امارات قوی» در قانون آیین دادرسی کیفری تعریرف و مصرادیق آن
احصا شود .البته قانون یادشده با قراردادن عبارت «بالفاصله 2پس از وقوع جرم» در بندهای الف
تا ج مادۀ  11شرطی را برای تجویز قانونی اقدامات ضابطان قررار داده اسرت .بره موجر ،شررط
پیشگفته حضور سریع ضابطان در محل وقوع جرم موج ،میشود با سهولت بیشتری به قرائن
و امارت قوی دا بر ارتااب جرم دست یابند .ضمن آناه مأمور کشرف جررم مرادام کره فاصرلۀ
نزدیک به زمان وقوع جرم را احراز نارده ست اقدام وی به تحت نظر قراردادن متهم غیرقرانونی
خواهد بود.

حقوق دفاعی متهم 2در فرایند کشف جرم و ضمانت اجراهای ناظر بر آن
یای از آثار فر برائت حقوق دفاعی متهم است .این حقوق در نظامات دادرسی کره حرق هرا و
آزادی های فردی بر مبنای رعایت اصو اخالقی و انصا پایه گذاری شده است جایگاه ویرژهای
دارد .از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر تضمین حق دفاع متهم در مادۀ  22اعالمیرۀ جهرانی
حقوق بشر و بند سه مادۀ  21میااق حقروق مردنی و سیاسری تصرریح شرده و رعایرت مروازین
بین المللی از سوی کشورهایی که به آن ملحق شدهاند الزامی است .از این رو در حقوق داخلری
باید راهاارهای تضمین حقوق دفاعی متهم پیش بینی شود (گلدوسرت جویبراری .)118 :2900
با یک بیان ساده در تعریف حقوق دفاعی میتوان گفرت :مجموعرۀ تضرمینات قرانونی و قضرایی
است که در سطح ملی منطقهای و بین المللری بررای افررادی کره در مظران ارتاراب برزه قررار
میگیرند در سراسر یک رسیدگی کیفری و با هد اتخاذ یک تصرمیم عادالنره صرورت گرفتره
است (آشوری  .)10 :2911لذا متهم دارای حقوقی است کره در جریانرات دادرسری بره منظرور
تدارک دفاع مؤثر برای خود از آن بهرهمند میشود مانند حق داشتن وکیل حق ساوت و حرق
أخذ مهلت مناس ،بهمنظور تسهیل دفاع .حقوق مرذکور از زمران گذشرته تراکنون رونرد رو بره
گسترشی را طی کررده و برا تغییررات چشرمگیری روبرهرو برودهانرد (, 1982: 28; Stetsovski
 .)Starmer & Christou, 2005: 1309قانون جدید آیین دادرسی کیفرری کشرور مرا در جهرت
تضمین حقوق مزبور گامی مؤثر برداشته است .در ادامه حقوق یادشده را در فرایند کشف جررم
 .2شایان یادآوری است واژۀ «بالفاصله» مفهومی است که مصادیق آن برر حسر ،عرر مارانی و شررایط اوضراع و
احوا و حوزۀ جغرافیایی متغیر است و ممان است عمال در بعضی از منراطق حرداقل زمران ممارن ترا ماران
وقوع جرم چند ساعت به طو انجامد.
2. The right of defence of accused.
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تحلیل و ارزیابی خواهیم کرد.

 .1حق داشتن وکیل

1

وکیل مدافع و حق دفاع متهم یای دیگر از آثار فر برائت است .حق داشتن وکیل و اعرالم آن
از لحظۀ کشف جرم از مهم ترین تضمینات حقوق دفاعی متهم محسوب مریشرود زیررا حضرور
وکیل در مراحل ابتدایی تشایل پرونده سب ،میشود پروسۀ دادرسی کیفری به طور شفافی در
جهت اصو دادرسی منصفانه برای حفظ هرچه بیشتر حقوق متهم شال گیرد ( Ulmer, 2015:
 )79; Casenote Legal Briefs, 2009: 90و از رفتارهررای غیرانسررانی ماننررد شررانجۀ مررتهم
جلوگیری به عمل آید .از آنجا که انجام کشف جررم ارتبراط مسرتقیم و تنگاتنر برا حقروق و
آزادیهای فردی دارد ضروری است که اوال بهمنظرور حفرظ حقروق شرهروندی و رعایرت اصرل
تساوی سالحها وکیل حضور مؤثر و محسوسی داشرته باشرد و از سروی دیگرر پلیسری آگراه و
آموزش دیده عهدهدار چنین مسئولیتهای حساسی شود «این نیاز بهویرژه در عصرر کنرونی بره
دلیل عدم حضور پلیس قضایی بیشتر در ایران احساس می شود زیرا دیده شرده اسرت کره بره
دلیل عدم تسلط ضابطان دادگستری برر مروازین حقروقی بسریاری از اقردامات و تردابیر آنهرا
مطابق قوانین موجود نیست» (کوشای  .)131 :2931بند  2مرادۀ  22اعالمیرۀ جهرانی حقروق
بشر و بند ب و د جزء  9مادۀ  21میااق حقوق مدنی و سیاسی مصروب  2311مجمرع عمرومی
ملل متحد بر دفاع متهم از خود و حق داشتن وکیل از نخستین مرحله تأکید کردهاند .مادۀ 21
میااق به طور صریح حق بر دفاع متهم را در قال ،حق بر دفراع از سروی خرود مرتهم حرق برر
داشتن وکیل مدافع اختیاری و تالیف مقامات در مطلع کردن مرتهم از حرق برر انتخراب وکیرل
پیشبینی کرده است.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری برای اولین بار در نظام حقروقی ایرران بررای مرتهم حرق
داشتن وکیل را مطابق با مادۀ  10قانون مزبور در فرایند کشف جررم پریش بینری کررد .یاری از
ایرادات وارد بر مادۀ اخیر نظم ساختاری به منزلۀ یای از بایستههای قانون نگاری صرحیح اسرت.
در مادۀ ذکر شده این نظم به دلیل مطابقت نداشتن موضوع تبصره با موضوع اصرل مراده رعایرت
نشده است .تبصرۀ مادۀ  10درخصو محردودیتهرای مداخلرۀ وکیرل در مرحلرۀ «تحقیقرات
مقدماتی» است در حالی که موضوع ماده درخصو حق برخورداری متهم از وکیرل در فراینرد
«شروع تحتنظر» است .جایگاه تبصرۀ مرذکور در ذیرل مرادۀ  238صرحیح بره نظرر مریرسرد.
بدین ترتی ،مادۀ  10مشمو هیچ کدام از محدودیت های ناظر بر تبصرۀ مذکور نمیشرود .ناترۀ
دیگر آن است که در مقررۀ پیش گفته زمان دخالت وکیل «با الهام از حقوق فرانسره بری درنر
1. Right to counsel.
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پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن است» (ساقیان  .)221 :2939برا ایرن حرا مرادۀ مزبرور دو
شرط ایجابی را برای برخورداری متهم از وکیل در این مرحله در نظر گرفته اسرت :او در حرد
«مالقات» با متهم به مدت یک ساعت باشرد دوم فقرط برا «مالحظرات کتبری» وکیرل باشرد.
درخصو شرط او سؤا این است که آیا وکیل متهم یا متهم حق دسترسی و مطالعۀ پرونده
را دارند یا ایناه حق آن ها به صر «مالقات» با هم محدود شده است .از یک سو میتوان گفت
«بر پایۀ مادۀ  12قانون آیین دادرسی کیفری تمام اقردامات ضرابطان در انجرام تحقیقرات بایرد
مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است .بدین سران برا توجره بره
مواد  238و ( 232مطالعۀ پروندۀ کیفری توسط متهم) قانون فوق شخص تحت نظر حقوق مورد
اشاره را دارد» (همان .)223 :بدین ترتی ،در نظر داشتن حق «مالقات» با وکیل متهم به معنای
ممنوعیت وی از مطالعۀ پرونده نیست اما از سوی دیگر به نظر میرسد مادۀ  12در مقرام بیران
یک اصل کلی درصدد تبیین قواعد حاکم بر تاالیف ضابطان است یعنی اصل تارالیف ضرابطان
در فصل دوم مشخص و ترتیبات حاکم بر آن مانند اصل سرعت (مادۀ  )31در مواد  03ترا 121
پیش بینی شده است .از این رو حق متهم و وکیل او به نص مرادۀ  10فقرط «مالقرات» اسرت و
تالیف ضابطان در این مورد تسهیل شرایط برای تحقق حق مذکور است .به نظر ما از میان این
دو رویارد تفسیر او مقرون به صواب است زیرا مقتضای اصو تفسیری قانون آیین دادرسری
کیفری آن است که محدودیت های حقوق متهم به طور آشاار مشخص شود لذا با شک در این
موارد میبایست رأی به نفع اصل حاکم بر رعایت حقوق دفاعی متهم دهیم .بنابراین میتروانیم
قائل شویم مادۀ  10در مقام بیان انحصار حق متهم و وکیل او به صر مالقرات نبروده اسرت و
حق دسترسی به پرونده تابع اصل عدم ممنوعیت است .عالوه بر این باید توجه کرد که مبنرای
محدودیت یک ساعتۀ مالقات با متهم برا الهرام از آیرین دادرسری کیفرری فرانسره 2و براسراس
حفاظت از منافع و نظم عمومی و جلوگیری از تبانی احتمرالی در جهرت برقرراری تعراد برین
منافع فرد و جامعه شال گرفته است.
مطل ،دیگر آن است که مادۀ  10قانون آیین دادرسی کیفرری وکیرل مرتهم را بره رعایرت
«محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات» ملزم کرده است .البته میدانیم مفهوم محرمانه بودن الزمۀ
طبیعی تحقیقات مقدماتی است .در حوزۀ تقنرین بررخال قرانون آیرین دادرسری دادگراه هرای
عمومی و انقالب مصوب  2910قانون آیین دادرسی کیفری  2931در مادۀ  32تعریف مشخص
 .2مادۀ  19-1قانون آیین دادرسی کیفری فرانسره مصروب  21آوریرل  1822بیران کررده اسرت« :وکیرل تعیینری
میتواند در شرایطی که محرمانهبودن مذاکرات آنها تضمین میگردد با شخص تحتنظر مالقات نماید .مردت
مالقات نمی تواند از سی دقیقه تجاوز نماید» .کمیسیون اروپایی حقوق بشر نیز بر این نظر اسرت کره برخری از
محدودیتها در حق مشورت با وکیل بهمنظور حرذ خطرر تبرانی مجراز اسرت ( Krocher, 1982بره نقرل از
آشوری و سپهری .)21 :2931
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و روشنی را از جنبۀ محرمانه بودن ارائه داده اسرت .از ایرن رو وکیرل ملرزم اسرت از افشراکردن
اقداماتی از قبیل آثار و عالئم و جمعآوری ادلۀ وقروع جررم خرودداری کنرد .مالحظره شرد کره
قانون گذار در قانون جدید رویارد حق مدارانۀ خود را حتی از الزامات برخاسرته از اصرل سری و
پنجم قانون اساسی که حق بر داشتن وکیل را ظاهرا منحصر 2به مرحلۀ دادرسری مریدانرد نیرز
فراتر کرده و در نخستین مرحلۀ دادرسی کیفری یعنی کشف جرم و تحت نظر قرارگرفتن متهم
نیز وی را محق داشتن وکیل دانسته است.
ناتۀ پایانی و مهم در این بحث آن است که محروم کردن متهم از حق مالقات با وکریلش از
سوی ضابطان ضمانت اجرا ندارد و ضابطان را با محاومیرت انفصرا موقرت از خردمات دولتری
موضوع مادۀ  19قانون آیین دادرسی کیفری روبهرو نمی کند .بنابراین فقدان مادۀ  10در شرمار
موارد مندرج در مادۀ  19و عدم جرم انگاری چنین رفتاری توجیهی ندارد و زمینههای لطمه بره
حقوق اساسی افراد را فراهم میکند1.

 .2حق تفهیم فوری نوع و علت اتهام
یای دیگر از آثار فر برائت که از تضمینات حقوق دفاعی مرتهم در آغراز فراینرد کیفرری بره
شمار میآید حق اطالع دقیق از اتهام و دالیل آن است .اثر مهم این حق در آماده شردن مرتهم
برای تدارک دفاع اصولی از خود در دفع اتهام است .بردینترتیر« ،برا تفهریم اتهرام کسری کره
وضعیت او در دست بررسی است دیگر مظنون قلمداد نمیشود بلاه متهمی است که میتوانرد
از سایر حقوق دفاعی خود مانند حق ساوت و معاضدت وکیل مدافع بهرهمند شرود» (اردبیلری
 .)18 :2901در تعریفی از تفهیم اتهام 9آمده است« :اعالم رسرمی عمرل یرا اعمرا مجرمانره از
سوی بازپرس به شیوهای که با توجه به وضعیت خرا هرر مرتهم بررای او قابرل درک باشرد»
 .2قو به انحصار اصل  91قانون اساسی به مرحلۀ «دادگاه» در صورتی موجه است کره بره یرک رویاررد تفسریری
متن گرایی معتقد باشیم .اما در رویارد «هد گرا» می توان قائل شد که هرد قرانون اساسری برهمنزلرۀ سرند
حقوق بشر ملی تضمین آزادیهای بنیادین است لذا حق بر داشتن وکیل در همرۀ مراحرل پرن گانرۀ کیفرری
قابل شناسایی است.
 .1باید توجه کرد در این مورد نمی توان به مادۀ  1قانون آیین دادرسی کیفرری کره -بره مجرازات منردرج در مرادۀ
 118قانون تعزیرات  2911احاله کرده است -استناد کرد زیرا مجازات پیشبینیشرده در ایرن مراده بره علرت
تخلف از «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» است .از این رو موضوع بنرد  9همرین
قانون درخصو تالیف «محاکم و دادسراها» در رعایت فرصت از استفاده از وکیل اسرت و تالیفری برر دوش
ضابطان در مرحلۀ پلیسی در این رابطه نیست .از طر دیگر حتری نمریتروان بره مرادۀ  118قرانون مجرازات
اسالمی (تعزیرات) استناد کرد زیرا حق برخورداری از وکیل در اصل  91قرانون اساسری در مرحلرۀ «دادگراه»
تضمین شده است.
1. Causing to understand.
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(آشرروری  .)291 :2900در اینجررا حررق تفهرریم اتهررام برردون ذکررر دلیررل اتهررام آن هررم در
فرایند تحقیقات مقردماتی تعریرف شرده اسرت .آشراار اسرت کره در معنرای مضریق و خرا
کلمه ضررورت تفهریم اتهرام بره مرتهم در مرحلرۀ تحقیرق از سروی برازپرس رخ مرینمایانرد
(مررواد  231و  238قررانون آیررین دادرسرری کیفررری) .منتهرری دقررتنظررر در قررانون اساسرری
اسناد بین المللی و قانون آیین دادرسی کیفری گویرای آن اسرت کره ضرابطان دادگسرتری نیرز
در مرحلۀ کشف جرم به تفهیم اتهام به متهم مالرف انرد .در حقروق داخلری اصرل سری و دوم
قانون اساسی مؤید این معناست 2.در اسناد بین المللری حقروق بشرری بنرد دوم مرادۀ  3و بنرد
الف شق  9مادۀ  21میااق حقوق مدنی و سیاسی مصروب  2311مجمرع عمرومی ملرل متحرد
در بیان حداقل تضمینهای متهم به این مهرم اشراره دارنرد .کمیترۀ حقروق بشرر در قضریهای
اظهار کرده است که تعلل در تفهیم اتهرام بره متهمری کره بیسرت و یرک روز در بازداشرت بره
سر برده و آزاد شده است نقض بند دوم مادۀ  3میاراق بره شرمار مریآیرد 1.ضرمن آناره ایرن
کمیته درخصو سودان دو ضابطه را برای تفهریم اتهرام تردوین کررده اسرت نخسرت مرتهم
از مقررۀ قانونی و ماهیت شاایتی که علیه وی تنظیم شده است آگراه شرود دوم مرادۀ قرانونی
که فرد مظنون به اتهام آن دستگیر شده است بایستی دربرگیرنردۀ تعریفری روشرن و مشرخص
از عمل مجرمانه باشد (آشروری و بهمنریقاجرار  .)3 :2901ناترۀ اخیرر نشرانگر آن اسرت کره
تفهیم اتهام با اصل قانونی بودن جرایم در ارتباط است زیرا تفهیم اتهام یعنی آگاهانیردن مرتهم
نسبت به اتهامی که در قانون به طور شفا و بدون ابهام برای آن جررم انگراری صرورت گرفتره
است.
در مقررات آیین دادرسی کیفری حق آگاهی به اتهام و دالیل آن به طور صریح در مواد  1و
 11قانون دادرسی کیفری پیشبینی شده است .مادۀ  11ناظر به تالیف کنشگران عرصۀ کشرف
جرم در جرایم مشهود است اما درخصو جرایم غیرمشهود ضابطان مطابق با مادۀ  1مواجه برا
تالیف آگاهاندن اتهام و دالیل آن هستند زیرا مادۀ اخیر حق اطالع متهم از اتهام خرود و ادلرۀ
آن را محدود به فرایند خاصی از دادرسی یا مقام خاصی نارده است 9.از این رو ضابطان بر پایرۀ
مواد  1و  11به تفهیم اتهام و ادلۀ آن به متهم مالف شدهاند اما در صرورت تخلرف برا ضرمانت
اجرای مقرر در مادۀ  12این قانون مواجه نخواهند شد .بدیهی است با توجره بره ضروابط علمری
جرمانگاری پیشبینیناردن کیفر در این خصو در قیاس با سایر مقررههای منردرج در مراده

 .1اصل نامبرده منحصر به متهمان بازداشت شده است و «چون ضرورتی بین متهم بازداشتی و سایرین وجود نردارد
لذا ضرورت دارد در اصالحات بعدی قانون اساسی این دوگانگی مرتفع شود» (آشوری .)211 :2911
3. Bakhridin Kurbonov v. Tajikistan (1208/2003), 16 March 2006, UN Doc CCPR/C/86/D/1208/2003.

 .1ضمن آناه بر مبنای مادۀ  19قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان مالفاند «علت تحتنظر» را در صورت مجلس قید کنند.
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 19سنجیده
تفهیم در مادۀ  11قانون آیین دادرسی کیفری بدان معناست که «بیان اتهرام برا جزئیرات و
دالیل آن به گونهای صورت بگیرد که متهم آن را کامال درک کند» (مؤذن زادگان .)922 :2903
بنابراین برای ماا اگر شخصی به منزلۀ «تظاهر به عمل حرام در علن» موضوع مادۀ  190قانون
مجازات اسالمی (تعزیرات) تحت تعقی ،است ضابط دادگستری بایرد بره توصریف صرر ایرن
مفهوم مبهم و گن بسنده ناند بلاه میبایست عالوه بر اوصا قانونی اطالعراتی درخصرو
موقعیت زمانی ماانی و رفتار متهم (فعل یا ترک فعل) بیران و دالیرل ایرراد اتهرام را بررای وی
بازگو کند اما «الزم نیست خصیصۀ جزایی عمل توصیف شود زیرا تمیز عناوین مجرمانه بررای
مردم عادی و بعضا برای حقوقدانان نیز امر مشالی است» (کریمی و رحیمیپور .)921 :2900
در همین زمینه متذکر میشویم برخال مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ایران در بند دوم
مادۀ  3میااق واژۀ «تفصیل» به کار گرفته شده است .کمیتۀ حقوق بشر در قضیه ای 1که در آن
فردی صرفا براساس «تدابیر امنیتی» دستگیر شده بود ابراز کرده است که «تفصیل» کافی کره
حاکی از اساس شاایت علیه او باشد به فرد مظنون ارائه نشده اسرت ( Svensson, McCarthy,
 .)1998: 741اگر متهم فارسی نداند یا ناشنوا باشد ضابطان مالرفانرد مطرابق برا مرواد  188و
 182قانون آیین دادرسی کیفری برای وی شرایط حضور متررجم یرا فررد مرورد وثروقی را کره
توانایی بیان مقصود را دارد فراهم کنند .هرچند موازین اخیر این تالیف را بررای «برازپرس» در
نظر داشتهاند اما با استمداد از مادۀ  12همان قانون کره اظهرار داشرته اسرت« :تمرام اقردامات
ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد کره بررای تحقیقرات
مقدماتی مقرر است» میتوان تالیف قانونی ضابطان در تفهیم اتهام را در حوزۀ این گونره مروارد
نیز جاری دانست .از شق ششم بند سوم مادۀ  21میااق مدنی -سیاسی نیز اسرتفادۀ رایگران از
مترجم مستفاد میشود .لذا الزم است اسناد تنظیم شده به زبانی ناآشنا بررای مرتهم بره هزینرۀ
دولت ترجمه شوند.

 .3حق سکوت

3

 .2شایان یادآوری است اگر ضابطان مطابق با اصل  91قانون اساسی درخصو متهمران «بازداشرت» شرده بره منظرور
تفهیم اتهام و دالیل آن مرتا ،جرم شوند به مجازات شدید مقرر در مادۀ  118قانون مجازات اسرالمی (تعزیررات)
محاوم خواهند شد این در حالی است که اگر متهم به هرر دلیلری بازداشرت نشرده باشرد و ضرابطان درخصرو
تفهیم اتهام و دالیل آن از وظیفۀ خود تخطی کنند ضمانت اجرایی ندارند .این سیاست کیفری افتراقی دشرواریاب
است و توجیهپذیر نیست.
2. Communication No.43/1979, submitted on behalf of A. Drescher Caldas v. Uruguay (views adopted on
21 July 1983), GAOR, A/38/40, Report HRC.
1. Right of silence.
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حق ساوت از جمله آثار فر برائت و حقوق دفاعی متهم محسوب میشود کره بره اسرتناد آن
متهم می تواند از پاسخدادن به سؤاالت ضابطان در فرایند کشف جرم امتناع کند زیرا «نخستین
اثر مستقیم فر بیگناهی نسبت به متهم حق ساوت وی است .او ادعایی مطرح ناررده اسرت
تا ناگزیر به اثبات باشد» (فرح بخش  )211 :2901بنابراین برار اثبرات اتهرام برر دوش مردعی
است .درواقع هنگامی که دفاع را به ماابۀ حقی برای متهم در نظر میگیریم باید اختیرار وی در
اسقاط حق خویش و ساوت وی در برابر اتهامات انتسابی را بپذیریم به ویژه آناه ناآگاهی متهم
از قوانین و مقررات و بیان مطالبی برخال آن ضوابط چره بسرا علیره وی قابلیرت اسرتناد یابرد.
بدینترتی ،حق ساوت موج ،مصونیت شخص متهم از استنباط غلط پلیس میشود که ناشری
از تقصیر متهم در پاسخگویی است .از سوی دیگر بنا بر نظر بعضی حق ساوت به طور آشااری
بر کاهش بازداشتهای به ظاهر قانونی تأثیرگذار است ( .)Fenwick, 2009: 1234بره هرر حرا
ساوت متهم در امور کیفری نه اقرار است و نه کاشف از آن و حتی قرینهای هرم برر مجرمیرت
وی نیست ضمن آناه «امتناع متهم از پاسخ گویی ممان است دالیل گوناگون داشته باشد :ماال
متهم تمایل داشته باشد اظهارات خود را در حضور وکیل بیان نماید و یا پریش از آن برا وکیرل
مشورت نماید» (اردبیلی .)120 :2903
در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر حق ساوت به طور صریح ذکر نشده امرا بنرد یارم مرادۀ 22
این اعالمیه به طور کلی متعر تأمین حقوق دفاعی متهم شده است .با توجه به ایناه یاری از
پیامدهای حق ساوت متهم منع از اجبار متهم به دادن اطالعات و اقرار علیه خرود اسرت لرذا
میتوان قائل شد که شق ز بند سوم مادۀ  21میااق حقوق مدنی و سیاسی به طور ضمنی حرق
ساوت را به رسمیت شناخته است .در عرصۀ داخلی اصل  90قانون اساسی بدون ایناه صراحتا
به حق ساوت اشاره کند هرگونه شانجه برای گرفتن اقرار یرا کسر ،اطرالع را ممنروع اعرالم
کرده است .لذا می توان گفت اصل مزبور به صورت ضمنی این حق را برای متهم شناسایی کرده
است .عالوه بر این بند نهم ماده واحدۀ قرانون احتررام بره آزادیهرای مشرروع و حفرظ حقروق
شهروندی هم به صورت غیرمستقیم به حق ساوت اشاره کرده است .در این بند شانجۀ مرتهم
بهمنظور اقرار یا اجبار او به امور دیگر ممنوع دانسته شده است.
مادۀ  231قانون جدید آیین دادرسی کیفری ساوت متهم را در مرحلۀ تحقیقات مقردماتی
از طریق بازپرس شناسایی کرده است .به موج ،مقررۀ اخیر ساوت «حق» مرتهم و آگاهانیردن
آن به موج ،مادۀ  1قانون آیین دادرسی کیفری «تالیف» دست اندرکاران عدالت کیفری است.
درست است که مادۀ اخیر ناظر بر فرایند «تحقیقات مقدماتی» از سروی برازپرس اسرت امرا برا
توجه به حام مقرر در مادۀ  12که ضابطان را مالف کرده که تمام اقدامات خود در کشف جررم
و بازجویی مقدماتی را منطبق با قواعد تحقیقات مقدماتی کنند می توان حق سراوت مرتهم در
مرحلۀ بازجویی از سوی ضابطان را استنباط کرد .زیرا مطابق با مادۀ ذکرشده یای از «ترتیبرات
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مقرر برای تحقیقات مقدماتی» که رعایت آن برای ضابطان الزامی است حق ساوت متهم است.
ضمن آناه مطابق با مادۀ  18قانون آیین دادرسی کیفری توسل به شیوههرایی ماننرد اغفرا یرا
اجبار و اکراه برای واداشتن متهم به پاسخگویی ممنوع شناخته شده است .بدین ترتی ،مبررهن
است بین پذیرش حق ساوت در فرایند کشف جرم با فرایند تحقیقات مقدماتی تفراوتی وجرود
ندارد.
ناتۀ آخر در این بحث آن است که تخلف ضابطان در این زمینه با ضمانت اجررای مقررر در
مادۀ  19روبه رو نشده است و در این خصو اگر ضابطان فقط مفاد «بند نهم ماده واحدۀ قرانون
احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» را زیر پا بگذارنرد بره مجرازات سرنگین
مندرج در مادۀ  1قانون آیین دادرسی کیفری محاوم میشوند.

 .4حق برخورداری از ضابطان ویژۀ آموزشدیده در اثنای بازجویی
امروزه مقولۀ «آموزش» در مرحلۀ کشف جرم اهمیت ویژهای یافتره اسرت .کشرف علمری جررم
میبایست از طریق نیروهای آموزش دیده باشد به همین دلیل افزایش «آموزشهای خرا » برا
هد رفتارهای صحیح با متهمان خا و افزایش کارایی مقامات پلیس در جرمیابی به خصرو
در اجتماعرات ناهمسران اهمیرت روزافزونری یافتره اسرت (.)Council of Europe, 2008: 130
بنابراین به نظر میرسد توجه ویژه به آموزش پلیس به خصو پلریس زن در دانشرادۀ پلریس
برای مواجهه و برخورد مناس ،با کرودک بزهارار و فراگیرری مبراحای پیرامرون روان شناسری
همچنین آموزش تضمینهای دادرسی منصفانه به پلیسهای ویژه گامی مؤثر در رعایت حقروق
کودکان و تحقق دادرسی منصفانه باشرد (ابراهیمریورکیرانی  .)11 :2903در همرین خصرو
نوآوری قانون جدید که براساس مالحظات اخالقی جامعۀ ایران انشا شده است و گام مرؤثری در
پیشگیری از سوءاستفاده های احتمالی برخی ضرابطان بره شرمار مریرود ضررورت برازجویی و
تحقیقات از زنان و افراد نابالغ از طریق ضابطان ویژه و آموزشدیدۀ «زن» است کره قرانونگرذار
آن را در مادۀ  11قانون آیین دادرسی کیفری البته مقید به شرط در صورت «اماان» شناسایی
کرده است .شاید ساز و کارهای تأمین نیروی «زن» و اماران اقتصرادی در ایرن زمینره یاری از
دالیل گریز قانونگذار از اجباریکردن این مهم برای خود باشد.

نتیجهگیری
در این نوشتار سعی بر آن بود تا یای از مقوالت مهم گفتمان حقوق بشر یعنی امنیت قضایی و
به طور خا حقوق متهم بررسی شود .در پژوهش حاضر استانداردهای حقوق بشرری مرحلرۀ
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نخست دادرسی کیفری یعنی کشف جرم در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر (اعالمیرۀ جهرانی
حقوق بشر و میااق حقوق مدنی و سیاسی) و نظام حقوقی ایران (قانون آیین دادرسری کیفرری
 2931قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقروق شرهروندی  2909قرانون آمرران بره
معرو و ناهیان از منار  2931قانون مجازات اسالمی  )2911تحلیل شد و نتای زیر به دسرت
آمد:
 .2حق مصونیت حریم خصوصری ارتباطرات مرتهم در اصرل  11قرانون اساسری جمهروری
اسالمی ایران و اسناد بین المللی شناسایی شده است .در این زمینه قانون آیین دادرسی کیفری
در مواد متعددی ( 211و  211تا  )211حقوق مربوط به مااتبات اشخا را با محدودیتهرایی
روبهرو کرده است .در این میان افتراق بین «تالیف» برازپرس در بررسری مراسرالت پسرتی در
حضور متهم یا وکیل او (مادۀ  )211و «حق» بازپرس در محرومکرردن مرتهم از حرق دفراعی او
(مادۀ  )211توجیه پذیر نیست .ضمن آناه اصل «ممنوعیت کنتر ارتباطات مخرابراتی» (مرادۀ
 218ق.ا.د.ک ).در جهت جمع بین دو قاعدۀ «حفظ حرمرت ارتباطرات مخرابراتی» و «صریانت
حقوق جامعه» با استانائاتی مواجه شده است .در این زمینه ابهامی کره بریش از بریش نمایران
میشود گزارۀ مبهم مادۀ  218یعنی «موارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی» است .بره نظرر
میرسد با اتخاذ یک تفسیر «هد گرا» میتوانیم قائل شویم عالوه بر مواد  130ترا  121قرانون
مجازات اسالمی  2911جرایم محاربه (مادۀ  113ق.م.ا )2931 .افسراد فری االر (مرادۀ 101
ق.م.ا )2931 .بغی (مادۀ  101ق.م.ا )2931 .و مواد  129تا  121قانون تعزیررات نیرز در زمررۀ
جرایم علیه امنیت محسوب میشوند .همچنین کنتر ارتباطات مخابراتی «محاومران» شرامل
همۀ شرایط مقرر در مادۀ  218است .بردینترتیر ،کنترر مخرابراتی محاومران نره در مطلرق
جرایم بلاه فقط در موارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی یا جرایم موضوع بندهای الف تا ت
مادۀ  981قانون آیین دادرسی کیفری اماانپذیر است.
 .1اسناد بین المللی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در جهرت پشرتیبانی
از آزادیهای فردی مصونیت اقامتگاه و منز را حمایت کرده اند .در عرصۀ قوانین داخلی قرانون
آیین دادرسی کیفری  2931در جهت عملیاتیکردن اصل  11قانون اساسی اهمیت ویرژهای را
برای «منز و محل سانی» بهمنزلۀ بارزترین حریم خصوصی قائل شرده اسرت ترا جرایی کره
مطابق با بند مادۀ  11این قانون اختیارات ضابطان در ورود به منز یا محل سانی مشرروط
بر «درخواست» شخص ساکن شده است .مرادۀ  1قرانون آمرران بره معررو و ناهیران از منارر
مصوب  2931نیز به اصل تعر ناردن به «مسان» و «حرریم خصوصری» اشراره کررده اسرت.
براساس تبصرۀ مادۀ  1قانون مذکور ضابطۀ «بدون تجسس در معر دیرد عمروم قرارگررفتن»
معیاری است برای شناسایی اماکن عمومی از خصوصی .این ضابطه ناشی از آموزۀ فقهری اسرت
که براساس آن ساکنان جامعۀ اسالمی مجاز نیستند در معر دید دیگران مرتا ،گناه شوند.
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 .9اسناد حقوق بشری به استانایی بودن تحت نظر قرارگرفتن متهم اذعران دارنرد .در حروزۀ
قوانین داخلی نیز قانون آیین دادرسی کیفری محدودیت های شاخصی را برای ضرابطان مطرابق
با مواد  11و  11قانون مذکور در نظر گرفتره اسرت .مطرابق برا مرواد مرذکور حرق ضرابطان برر
تحتنظر قراردادن متهم تحدید شده است و تجاوز از حدود یادشده مسئولیت کیفرری ضرابطان
دادگستری (مادۀ  109قانون مجازات اسالمی مصوب  )2911را به دنبا خواهد داشرت .ضرمن
آناه در مورد اخیر قانون آیین دادرسی کیفری جدید در جهت هماهن شدن با موازین حقروق
بشری در مادۀ  111همین قانون حرق جبرران خسرارت مرادی و معنروی متهمران بریگنراه را
پذیرفته است.
 .1اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و میااق حقوق مدنی و سیاسی بر دفاع مرتهم از خرود و حرق
داشتن وکیل از نخستین مرحلۀ فرایند کیفری تأکیرد کرردهانرد .قرانون جدیرد آیرین دادرسری
کیفری با رویارد حقوق بشری برای اولین بار در نظام حقوقی ایران بررای مرتهم حرق داشرتن
وکیل را مطابق با مادۀ  10قانون مزبور در فرایند کشف جررم پریش بینری کررده اسرت .چرالش
مهمی براساس مادۀ اخیر وجود دارد مبنی بر ایناه آیا وکیل متهم یرا مرتهم حرق دسترسری و
مطالعۀ پرونده را دارد یا خیر؟ به نظر نگارندگان مادۀ یادشده در مقام بیان انحصار حق مرتهم و
وکیل او به صر «مالقات» نبوده و حق دسترسری بره پرونرده در ایرن مرورد ترابع اصرل عردم
ممنوعیت است.
 .1اسررناد بررینالمللرری حقرروق بشررری ماننررد میارراق حقرروق مرردنی و سیاسرری در بیرران
حداقل تضمینهای متهم ضرورت تفهیم اتهام به متهم را مترذکر شردهانرد .در حقروق داخلری
اصل سی و دوم قانون اساسی و مرواد  1و  11ق.ا.د.ک .مؤیرد ایرن مهرم هسرتند بردینمنظرور
اگر متهم فارسی نداند یا ناشنوا باشد ضابطان مالفانرد مطرابق برا مرادۀ  188و  182ق.ا.د.ک.
برای وی شرایط حضور مترجم یا فرد مورد وثروقی را کره توانرایی بیران مقصرود را دارد فرراهم
کنند.
 .1با توجه به ایناه یای از پیامردهای حرق سراوت مرتهم منرع از اجبرار مرتهم بره دادن
اطالعات و اقرار علیه خود اوست لذا میتوان قائل شد بند یام مادۀ  22اعالمیۀ جهرانی حقروق
بشر و شق ز بند سوم مادۀ 21میااق حقوق مدنی و سیاسی و اصل  90قانون اساسری بره طرور
ضمنی حق ساوت را به رسمیت شناختهاند .به موج ،ماده  231قانون جدیرد آیرین دادرسری
کیفری نیز حق ساوت متهم به طور صریح در مرحلۀ «تحقیقات مقردماتی» از سروی برازپرس
شناسایی شده است .به نظر نگارندگان تفاوتی بین پذیرش حق ساوت در فرایند کشف جرم برا
فرایند تحقیقات مقدماتی وجود ندارد.
با تحلیل آنچه گذشت پیشنهاد میشود قانونگذار بهمنظرور جلروگیری از تضرییع حقروق و
آزادیهای فردی و رعایت هرچه بیشتر حقوق متهم و جامعه به این موارد توجه کنرد .نخسرت
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فرایند کشرف جررم ماننرد مرحلرۀ تحقیقرات مقردماتی (مرادۀ  )238تعریرف شرود .دوم بررای
«اشخا عادی» که ناقض حریم ارتباطاتی اشخا اند ضمانت اجرای کیفری در قانون تعزیرات
پیش بینی شود .سوم در جهت جلوگیری از طرح سلیقههای متفاوت و ناصواب گسرترۀ «مروارد
علیه امنیت داخلری و خرارجی» در مرادۀ  218ق.ا.د.ک .مشرخص همچنرین واژۀ «افرراد» بره
«متهمان» تحدید شود .چهارم به منظور احترام به حریم امراکن حردود اختیرارات ضرابطان در
ورود «بدون اجازه» به منز یا محل سانی در جرایم مشرهود صرراحتا مشرخص شرود .پرنجم
برای ممانعت از برداشتهرای سرلیقهای پلریس عبرارت «قررائن و امرارات قروی» در مرادۀ 11
ق.آد.ک .تعریف و مصادیق آن احصا شود .ششم به منظور رعایت نظم ساختاری در قانون نگاری
تبصرۀ مادۀ  10ق.ا.د.ک .در ذیل مادۀ  238درج شود .هفتم بررای ضرابطانی کره حرق دفراعی
متهم در مادۀ  10را زیر پا میگذارند ضمانت اجرای مناسر ،در نظرر گرفتره شرود و در نهایرت
بهمنزلۀ آخرین پیشنهاد الزم است برای رفتار ضابطانی که بهمنظور تفهیم اتهرام و ادلرۀ آن بره
متهم (مواد  1و  11ق.ا.د.ک ).مرتا ،تخلف میشوند جرمانگاری شال گیرد.

منابع
الف) فارسی
 .2ابراهیمیورکیانی فاطمه ( .)2903حق دادرسی منصفانۀ کودکان در تعار

با قانون تهران:

انتشارات جاودانه جنگل.
 .1انصاری باقر ( .)2901حقوق حریم خصوصی تهران :میزان.
 .9انصاری ولیاهلل ( .)2908حقوق تحقیقات جنایی (مطالعۀ تطبیقی) تهران :سمت.
 .1آخوندی محمود ( .)2900آیین دادرسی کیفری ج دوم تهران :سازمان چاپ و انتشارات.
 .1آشوری محمد ( .)2900آیین دادرسی کیفری ج دوم تهران :سمت.
 .1ررررررررررررررررررررررر ( .)2909حقوق بشر و مفراهیم مسراوات انصرا و عردالت تهرران:
دانشگاه تهران.
 .1ررررررررررررررررررررررر ( .)2911عدالت کیفری تهران :گن دانش.
 .0ررررررررررررررررررررررر (« .)2911اصل برائت و آثار آن در امرور کیفرری» مجلرۀ دانشرادۀ
حقوق و علوم سیاسی دورۀ بیست و نهم.
 .3آشوری محمد و سپهری روح اهلل (« .)2931بررسی تطبیقری مرحلرۀ تحرت نظرر در حقروق
کیفری ایران و فرانسه» مجلۀ آموزههای حقوق کیفری پاییز و زمستان  2931شمارۀ 1.
 .28آشوری محمد و بهمنیقاجار محمدعلی (« .)2901رویۀ کمیتۀ حقوق بشرر در حمایرت از
حق آزادی و امنیت شخصی» فصل نامۀ حقوق مجلۀ دانشادۀ حقوق و علوم سیاسری دورۀ
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 90شمارۀ سوم.
 .22اردبیلی محمدعلی (« .)2901تفهیم اتهام با حق اطالع از موضوع و دالیرل اتهرام» مجلرۀ
تحقیقات حقوقی شمارۀ 19.
 .21ررررررررررررررررررررررر (« .)2903نگهداری تحتنظر در علوم جنایی» (مجموعرۀ مقراالت
در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری) تهران :سمت.
 .29بهمنی قاجار محمدعلی (« .)2901مبرانی و سریر تحرو حرق آزادی و امنیرت شخصری»
فصلنامۀ اطالعات سیاسی اقتصادی شمارۀ 112.
 .21جعفری لنگرودی محمدجعفر ( .)2939مبسوط در ترمینولوژی حقوق چاپ ششم تهرران:
گن دانش.
 .21ررررررررررررررررررررررر ( .)2919مات،های حقوقی در حقوق اسالم تهران :ابنسینا.
 .21ررررررررررررررررررررررر ( .)2911ترمینولوژی حقوق تهران :گن دانش.
 .21جال ثروت ( .)2332اصو المحاکمات الجزائیه سریر الردوی العمومیره الردار الجامعیره
الطباعه و النشر.
 .20خالقی علی ( .)2931آیین دادرسی کیفری چاپ بیست و هفتم تهران :مؤسسۀ مطالعرات
حقوقی شهر دانش.
 .23ررررررررررررررررررررررر ( .)2931ناته ها در قانون آیرین دادرسری کیفرری چراپ چهرارم
تهران :مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
 .18خزایی منوچهر ( .)2911فرایند کیفری (مجموعۀ مقاالت) چاپ او تهران :کتابخانه گن
دانش.
 .12طباطباییمؤتمنی منوچهر ( .)2911آزادیهای عمومی و حقروق بشرر چراپ دوم تهرران:
مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 .11زارعی محمدحسین (« .)2901امنیت قضایی بهماابۀ حق» فصرلنامرۀ مجلرس و راهبررد
تابستان  2901شمارۀ .11-3 11
 .19ساقیان محمدمهدی (« .)2939تقویرت حقروق و آزادیهرای مرتهم در مرحلرۀ تحقیقرات
مقدماتی آیین دادرسی کیفری  »2931مجلۀ پژوهش حقروق کیفرری سرا دوم شرمارۀ
ششم.
 .11شاکری ابوالحسن و قاسمی مسعود (« .)2931پاسخ به جرم مشرهود در سیاسرت جنرایی
ایران با نگاهی به حقوق انگلستان» فصلنامۀ پژوهشهای دانش انتظامی سا هجدهم.
 .11شاملو باقر (« .)2903اصل برائت کیفری در نظامهرای نروین دادرسری» در علروم جنرایی
(مجموعۀ مقاالت در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری) تهران :سمت.
 .11شاملو باقر و مرادی مجیرد (« .)2939خسرارتزدایری از مظنونران متهمران و محاومران
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بیگناه جایگاه حقوقی فرایند عملی» سا هفتاد و هشتم شمارۀ هشتاد و هفتم.
 .11فرجیها محمد و مقدسی محمدباقر (« .)2931معیارهای دادرسی عادالنه ناظر بر توقیرف
متهم» مجلۀ پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی شمارۀ یک.
 .10فضائلی مصطفی (« .)2939جایگاه و اصرو دادرسری عادالنره در حقروق بشرر و دکتررین
قضایی اسالم» فصلنامۀ پژوهش تطبیقی حقوق اسالم و غرب شمارۀ او .
 .13فرررحبخررش مجتبرری (« .)2901مفهرروم و مبررانی حقرروق دفرراعی مررتهم» مجلررۀ حقرروقی
دادگستری شمارۀ  11و 11.
 .98قاری سیدفاطمی محمد ( .)2903حقوق بشرر در جهران معاصرر :جسرتارهایی تحلیلری از
حق ها و آزادیها دفتر دوم چاپ دوم تهران :مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر
دانش.
 .92قبلهایخویی خلیل ( .)2901علم اصو در فقه و قوانین موضوعه چاپ او تهران :سمت.
 .91کریمی عباس و رحیمیپور ایمان ( .)2900قواعد حاکم بر اسرتجواب کیفرری فصرلنامرۀ
حقوق دورۀ  93شمارۀ دوم.
 .99کوشای غالمحسین ( .)2931بررسی مهم ترین نوآوری های حمایتی و سازمانی الیحۀ آیین
دادرسی کیفری در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی دایرۀ المعار علوم جنایی (مجموعره مقراالت
تازههای علوم جنایی) زیر نظر علیحسین نجفی ابرندآبادی چاپ او تهران :میزان.
 .91گلدوسررتجویبرراری رجرر .)2900( ،توسررعۀ قضررایی و حقرروق متهمرران در علرروم جنررایی
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