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چکیده
پلیس به عنوان نهاد کشف جرم همواره در فرآیند دادرسی کیفرر
نقش مهمیداشته

تحصری ادهره ااتراتی

بر تحصی ادهه توسط این نهاد در پرترو الر مشرر عیح تحصری دهیر

تاکید گشته اسح .هدف از پژ هش حاضر بررسی اهزامات حاکم بر نهاد کشف جرم در رعایح
ال مشر عیح تحصی دهی در خصوص اقرار اسح ،با توجه به اهمیرح ایرن دهیر  ،ضروابط
حاکم بر آن در راستا پایتند به ال مشر عیح تحصی دهی متفا ت اسح .پژ هش حاضر
از هحاظ هدف جزء تحقیقات کاربرد مساهه محور میباشد که با مراجعه به آرشریو ال عرات
پژ هش را بارگذار نموده اسح؛ با توجه به انجام پرژ هش در حروزه علروم انسرانی تحقیر
حاضر به ر ش اسناد تحریر گشته اسح ابزار گرردآ ر دادههرا اعرم از کتر  ،مقراتت
پایاننامهها میباشد .نتایج حال از تحقی حاکی از آن اسح کره اهزامرات پلریس در تحصری
اقرار هم ناظر بر رعایح ال مشر عیح تحصی دهی بوده هرم مریبایسرح اقررار برا ر ش
قانونی مشر ع بد ن هرگونه اجتار اکراه به د ر از شکنجه تکنیکهرا ییرمنصرفانه
اخذ گشته ارزشها اخ قی در کس

اقرار هحاظ گردد.

واژگان کلیدی :پلیس ،ال مشر عیح تحصی دهی  ،اقرار ،اهزامات.
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مقدمه
طرح مسئله
پلیس به عنوان نهاد کشف جرم در فرآیند کیفر از ابتدا

قوع بزه تا ختم فرآینرد

کیفر نقشی مهم را ایفا مینماید .هذا این نهاد در راستا کشف حقیقرح بره عنروان
باز ان اجرائی دستگاه قضایی بایستی در مدار حقیقح سیر نموده مطاب با قانون ،ادهه
جرم را در حد د

ظایف قانونی خویش تحصی نمایرد در ایرن مسریر مکلرف بره

رعایح مشر عیح در تحصی ادهه میباشد .چه بسا اقرار به عنوان ملکره دتئر ؛ میرزان
پایتند پلیس به تحصی قانونی آن را بیشتر جلوه میدهد؛ برا توجره بره اینکره ممکرن
اسح نتایج حال از کس

دتئ جرم باتخص اقرار در راستا اجرا حکم ،ییرقابر

جتران باشد ضر ر اسح اقرار توسط مقام قانونی با رعایح ضوابط قانونی تحصری
گردد متهم در کمال اراده اقدام به اقرار اعترراف نمایرد .از اینرر الر مشرر عیح
تحصی دهی به عنوان یکی از تضمینات اساسی دادرسی عادتنره همرواره مرورد توجره
نظامها حقوق کیفر قرار گرفته سعی گشته اسح قروانین مقرراتری آمرره کره برا
ال مذکور همسو میباشد تد ین گردد که هم تضمینکننده حقوق آزاد ها فرد
میباشد هم نظم عمومی اخ ق حسنه را مدنظر قرار دهد .چره بسرا در برال دهیر
ااتاتی اقرار به عنوان دهیلی پراهمیح که در کشف حقیقح نقشی یژه را ایفرا مرینمایرد
این امر ملموستر باشد .هذا تحصی دهیر ااتراتی اقررار برا توجره بره حکومرح قواعرد
دادرسی عادتنره منصرفانه در نظرام حقروق کیفرر ایرران بایسرتی برا رعایرح الر
مشر عیح تحصی دهی انجام گرفته ضوابط شرائط شکلی ماهو آن مدنظر قرار
گیرد .در پژ هش مذکور سعی گشته به ابعاد ال مشر عیح تحصی دهی ناظر بر اقرار
با تکیه بر نقش پلیس پرداخته شده شیوهها ییرمتعارف دهیر آ ر مرورد بحر
بررسی قرار گیرد .هدف از پژ هش حاضر بررسی اهزامات حاکم بر نهاد کشف جرم در
خصوص تحصی دهی ااتاتی اقرار در پرتو ال مشر عیح تحصی دهی میباشد .چره
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بسا با تتیین اهداف حاضر باتخص اهزامات پلریس در راسرتا تحصری قرانونی اقررار،
کشف حقیقح سه اهولول گشته از ر شها ییر قانونی در کشف حقیقح امتنراع
گردد .با این ا لاف در این پژ هش به دنتال پاسخی به این پرسش اساسی میباشیم که
چه اهزاماتی در پرتو رعایح ال مشر عیح تحصی دهی در خصوص اقررار برر نهراد
کشف جرم بار گشته الوت بار ااتات ارائه دهی مولوف در پرتو ال مشرر عیح
تحصی دهی با چه نهاد اسح .از آنجا که ساز کار مناسر
پلیس در کس

در جهرح تتیرین نقرش

ادهه در دستور کار قرار نگرفته ،انجام پژ هش مولوف ضرر رت دارد.

پژ هش حاضر به ایدها نوین در بال تحصی اقرار پرداخته اسح ،هذا پژ هشهایی که
میتوانند در جهح برآ رد نتایج مطلولتر در تحقی پیش ر مثمرامر اقع گردند بره
قرار زیر میباشند:
 )1دکتر عتاس تدین؛ با تأهیف کتابی در انتشارات میزان ،چاپ د م  ،1391با عنروان
تحصی دهی در آیرین دادرسری کیفرر هردف اساسری پرژ هش را مترانی ،ضروابط
شیوهها تحصی دهی در آئین دادرسی کیفر برشمرده نتایج حال از پرژ هش در
آن قسمح که با موضوع تحقیر ارتتراد دارد حراکی از آن اسرح کره ا تت در تحصری
آزادانه دهی هیچ گاه ،نتایستی ال مشر عیح تحصی دهی را نادیده گرفرح بایسرتی
در راستا آن باشد .محد دیح ها قانونی در راه تحصی آزادانۀ دهی

جود داشته کره

محد دیح عام (ادهه فاقد ارزش قضائی) محد دیح خاص ااتات جرم با ادهۀ قضرائی
خاص مورد نظر میباشد؛ اانیات در بال تحصی دهی من جمله اقرار ،استفاده از شریوههرا
سائ مختلف من جمله لرق علمی ،شریوه ضرتط محرا رات تصرا یر پریشبینری
گردیده اسح .ااهثات ،بر عدم رعایح ال مشر عیح تحصی دهی آاار من جمله بط ن
سل

اعتتار از دهی نامشر ع در قاه

بط نها ذاتی (قضائی) منصوص (قرانونی)

بط ن مربود به نظم عمومی پیشبینی گردیده اسح ،افز ن بر آن ر یه قضرائی ایرران
در موضوع مشر عیح تحصی ادهه چنردان شرفاف نمریباشرد شراید تمایر بره ایجراد
جامعها امنیح محور که حفظ بقرا اجتمراع در آن بره لرراحح مهمترر بهترر از
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حقوق افراد شهر ندان اسح در عم باع

گردیده تا سیسرتم قضرائی مرا برا نادیرده

انگاشتن برخی از الول بنیادین اساسی جامعه حقوقی مانند ال قانونی بودن ،ال
برائح ،ال مشر عیح تحصی دهی  ،کمترر بره فکرر ایجراد ر یره قضرائی عملری
منسجم قانونمند باشد ،دیدگاهی که در عم بر آموزهها علمرا حقروق بری ترأایر
نتوده اسح.
 )2حسنعلی مؤذن زادگان سحر سهی مقدم در پژ هشی برا عنروان قاعرده بطر ن
دهی در دادرسی کیفر (با تأکید بر حقوق آمریکرا) کره در فصرلنامه مطاهعرات حقروق
کیفر

جررمشناسری دانشرگاه تهرران د ره سروم ،شرماره 2؛ پراییز زمسرتان  95در

لفحات  243تا  267چاپ گردیده ،ضمن تتیین هردف کره عترارت از بررسری قاعرده
بط ن دهی با ر یکرد تطتیقی اسح به نتایج ذی دسح یافتند .با توجه بره الر برائرح
بار ااتات دهی مجرمیح متهم بر عهده دادستان اسح که در دعوا عمومی لرف الرلی
متهم محسول میشود ،هذا رد دهی به معنا عدم پذیرش ادهه تحصری شرده بره دهیر
جمعآ ر آنها از لرق ییرقانونی اسح بط ن دهیر بره معنرا عردم پرذیرش ادهره
تحصی شده به دهی تأایرگذار مؤار مقامات مأموران قضائی در فرآیند تحصی ادهره
مذکور میباشد  ،در حقوق ایران ضمانح اجرا بطر ن تحقیقرات اقردامات ناشری از
تحصی ادهه ییرقانونی از قتی کس

ادهه ناشی از تفتریش یرا توقیرف ییرقرانونی یرا

شکنجه متهم در اانا بازجویی ،فقد سمح قانونی مأمور در انجام تحقیقات اقرداماتی
مانند نداشتن کارت یژه ضابطان قضائی ،تأایر بسریار مهمری در بازدارنردگی پلریس از
ارتکال رفتارها خر ف قرانون در فرآینرد دادرسری کیفرر دارد .در حقروق کیفرر
آمریکا نیز شیوه تحصی ادهه منطت با قانون تصریح گردیده اسح.
 )3اههام حیدر

محمدجواد فتحی ،در پژ هشی تحح عنروان گسرترا الر آزا

تحصی دهی در دادرسی کیفر ایران انگلستان که در مجله مطاهعات حقوقی دانشگاه
شیراز د ره ششم ،شماره د م ،تابستان  93چاپ گردیده اسح .ضمن تتیین هدف اللی
پژ هش با عنوان تعیین گستره ال آزاد تحصی دهی در نظام حقوق کیفر ایرران
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انگلستان به نتایج ذی دسح یازیدند ،ال آزاد تحصی دهی به عنروان یکری از مهرم
ترین الول حاکم بر دهی متضمن آزاد دادرسان نیز لرفین یک پر نرده کیفرر در
تحصی

ارائه هرنوع دهیلی اسح که میتواند ع

ه بر مؤار بودن در ضرعیح پر نرده

راهگشا دستیابی به حقیقح مطل یا اقعیتی باشد که ر

داده اسرح ،برا ایرن حرال،

اعمال این ال به نحو مطل لرفات متضمن مصاهح عمومی جامعه بروده برا حقروق
آزاد ها افراد در تعارض قرار میگیرد .در حقوق انگلستان قاعده معتتر ناشناختن ادهه
نامشر ع امر بدیع محسول میگردد .تاریخ کامنت مشتم بر آرائی اسح که تنهرا بره
دهی

محتوا آن توجه دارند راه تحصی آن را حتی اگرر برا ربرودن حالر شرده

باشده اجد اهمیح تلقی نمیکنند .با این حال ضر ت حفرظ حقروق فررد
انسانی نیز شأن دستگاه عداهح موج
تحصی به لرق نامشر ع بویژه با تصوی

شک گیر

کرامرح

اتات قاعده معتتر ناشناختن ادهره

قانون پلریس دتئر کیفرر  1948گشرته

اسح .دامنه این قاعده در انگلستان سیعتر از ایران مریباشرد .دتیلری کره برا نادیرده
گرفتن حقوق دفاعی متهم حال شدهاند را نیز در بر میگیرند.
 )4دکتر محمدعلی مهد

اابح محمردعلی محرابری در پژ هشری تحرح عنروان

تحصی دهی در حقوق کیفر ایران اسناد بیناهمللی در ماهنامه قضا ت منتشرر شرده
در مرداد ماه  91شماره  ،77ضمن تتیین هدف پژ هش که عترارت از ارائره راهکارهرا
مؤار اجرائی در جهح تحصی دهی در حقوق کیفر ایران میباشد به نتایج ذی دسرح
یافتند ،توس به ر شها گوناگون جهح ارائه دهی ؛ ضر ر شناخته شده دادرسری
منصفانه را تضمین مینماید .ر شها مولوف تابع ضوابطی هستند که عرد ل از ایرن
ضوابط دهی را نامعتتر ساخته هذا به دهیر نرامعتتر نمریتروان تکیره نمرود ،در جهرح
دستیابی به قواعد مناستی برا شناخح دتئ معتتر از نامعتتر میتوان به اسناد مدارک
جهانی حقوق بشر مراجعه نمود ،در عرله بیناهمللی تشکی محاکم بیناهمللی جهح
رسیدگی به جنایات جنگی موارد نقض حقوق بشر ،منجر به ایجراد ر یره مناسرتی در
نظام تحصی دهی شده اسح ،عداهح کیفر بیناهمللری ر یکررد انعطرافپرذیر را در
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پذیرش ادهه تقویح کرده اسح ،ر یکرد که هر چند از دیدگاه کارآئی ادهه مفید به نظر
میرسد هی تسا

رفتار با متهمان را تأمین نمیکند .هذا نظام جهانی تحصی ادهه اکثرات

تابع نظام آزاد تحصی دهی بوده برعکس نظامها سرزمینی تابع الر قرانونی برودن
تحصی دهی میباشند .در این راستا باید به برتر نظامها ترابع آزاد تحصری دهیر
علیریم معای

آن رأ داد؛ چرا که این نظامهرا در برگیرنرده قواعرد مسرتحکمترر در

دفاع از حقوق دفاعی لرفین دعوا میباشند.
پژ هش پیش ر با توجه به تقسیمبند حاکم بر آن ،از اقسام پرژ هشهرا انجرام
گرفته در حوزا علوم انسانی بره شرمار مریآیرد؛ هرذا برا توجره بره ضروابط حراکم برر
پژ هشها علوم انسانی ،پژ هش حاضر از اقسام پژ هشها تحلیلی به شمار میآید.
با توجه به ینی بودن منابع مورد استفاده در علم حقوق کیفر
آرشیو کت

جرمشناسی افرز ن برر

از مقاتت پایاننامهها نیز استفاده گردیده اسح .هرذا پرژ هش بره ر ش

اسناد تحریر گشته اسح ،هر چند ر ائری پایرائی مخرتص بره پرژ هشهرا کمری
میباشد پژ هش مولوف کیفی به حسال میآید اما ترا انردازها از قابلیرح اعتترار،
تأییدپذیر

المینانپذیر برخوردار اسح ،ر ش اسناد ر ش کیفی بوده در ایرن

پژ هش ت ش گردیده تا با استفاده مناس
استخراج ارزیابی مطاه

از ال عرات اسرناد بره کشرف حقیقرح

موردنظر با موضوع پژ هش پرداخته گردد.

 )2اصل مشروعیت تحصیل دلیل
 )2-1مفهوم اصل
ال به معنا پایه اساس در حقیقح چیز نیسح جز یک قاعده حقوقی بسیار
مهم که به اسطه نتایج عملی حال از آن م ک توجه قرار میگیرد .خصولیح الر
کلیح آن اسح هکن این کلیح با لرف مشرابه آن در قاعرده حقروقی متفرا ت اسرح؛
قاعده حقوقی کلی اسح چرا که تعداد نامعین عمر یرا اقعره را شرام اسرح نوعرات
خاص نیز محسول فقط بر عم مشخص تعل گرفته بر ضعیح حقروقی خراص
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بنا شده اسح؛ اما کلیح ال برر مروارد اسرتعمال نرامعین اشراره دارد .در علرم حقروق
عتاراتی را که سلسلها از راهح ها مثتح تابع آن اسح الول مرینامنرد؛ هرذا بیرانگر
تئور ها کلی مترت

بر یک موضوع بوده ناظر بر فرض مشخص نیسرح ،در اقرع

ال تسهی کننده یک قاعده اسح تا در مصادی مورد نظر تطتی آن برا قاعرده دچرار
اشکال یا تزهزل نگردد مجموعها از یکسر قواعد منظم اسح که ارجاع بره اجررا
قاعده را آسان میسازد؛ ال در حقوق کیفر با حد د اغور مواجره مریباشرد کره
توجه به آن بسیار پراهمیح اسح( .کاتوزیان)227 :1390 ،
با توجه به تفاسیر پیش گفته به نظر میرسد مفهوم ال در حقوق کیفر  ،قاعردها
کلی مستمر اسح بر پایه ال قانون مدار بنا گردیده اسح فری اهواقرع الروهی
هستند که اهزامات میبایسح بر متنا قوانین مد ن در لری یرک دادرسری عادتنره مرورد
توجه عم قرار گیرند؛ تمامی این الول بایستی زیر پرچم ال حاکمیح قانون قررار
داده شده منتع اللی آن الول عق نی رعایح عداهح اسح؛ با ایرن بیران منظرور از
حاکمیح قانون یژگی در ن سیستمی نظامها حقوقی اسح که براساس آن د هرحهرا
توسط قواعد حقوقی محد د میشوند در نتیجه دارا حاکمیرح مطلر
حصر نیستند( .حتی

بری حرد

زاده)11-12 :1386 ،

 )2-2مفهوم دلیل
دهی

اژها عربی سح که از فع ا ای مجرد «دلِّ یدلُّ دتهره» مشرت شرده اسرح؛

دهی به معنا راهنما؛ رهنمون شونده ،دتهحکننده هدایحکننده میباشد؛ جمع مکسرر
دهی ادهه میباشد ،همچنین آن را به معنا نشان به کار بردهانرد( .انصراف پرور:1373 ،
 ) 445این اژه در ادل پارسی به معنی راهنما ،رهترر رهنمرون اسرح همره معرانی
دیگر که در حکمح فقه برا آن گفتهاند با این ریشه اللی پیوند قرابح نزدیرک
دارد.
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معنا الط حی دهی از معنا هغو آن چندان د ر نیفتاده اسرح؛ جایگراه الرلی
بح

دهی منط می باشد؛ لت نظر علما منط  ،دهیر عترارت اسرح از شریئی کره از

جود آن پی به جود شیئی دیگر میبریم( .کریمی )26 :1394 ،در ترمینوهوژ حقروق
دهی به معنا چیز اسح که برا ااتات امر به کرار مریر د ( .جعفرر هنگرر د ،
)309 :1394
الط ح دهی در عاهم حقوق بر متنا تفکر نمایاندن؛ تشرخیص کشرف اقعیرح
استوار گردیده

ظیفه دادرس چیز جزء دستیابی بره ایرن اقعیرح نیسرح( .تردین،

 )249 :1391در حقوق هنگامی سخن از دهی میشود کره ر یرداد هردایتگر حرکرح
عق به سو

اقع گردد؛ به عتارت دیگر هرگاه عق از نشانهها یافته خود؛ بتوانرد بره

امر مجهول پی بترد ،آن نشانه را دهی مینامند .به همین اعتترار اسرح کره گراه دهیر
مترادف با برهان قیاس نیز به کار برده شده اسح گفتهاند هر چه ر ح را بره جرود
حقیقح اقناع کند دهی اسح( .کاتوزیان)20 :1390 ،
در جوامع قدیمی دادگاه ها به دنتال کشف حقیقح نتوده لرفین دعروا نیرز در پری
اقامه دهی برا قانع کردن قاضی نستح به ذیح بودن خود نتودند ظیفه محاکم لررفات
انجام اقداماتی بود که تصور میشد انجام آنها میتواند با دخاهح نیر ها فوق بشرر ؛
حقیقح را آشکار سازد؛ بدین ترتی

ر ند دادرسی متوجه آشکار شدن حقیقح به جا

کشف کردن آن بود( .میرمحمد لادقی)445 :1394 ،
در امور کیفر حضور فعال قاضی در کا ش ادهره در پری آن دسرح یازیردن بره
اقعیح اسح که عداهح کیفر را تجسم میبخشد .در کلیه مراح دادرسری کیفرر از
مرحله کشف جرم تا مرحله انشا رأ « حدت تئرور دهیر » حراکم اسرح هردف
تحصی دهی جستجو حقیقح ماد

کشف اقعیح اسح .عموما متهمران در ایلر

موارد در لورت امکان در لد امحا دتئلی بر میآیند که بتوانند بزهکرار آنران را
به ااتات رساند؛ پس باید قاضی کیفر در تهیه ادهه ااتات جرم تسرریع در تحصری
تسجی دهی در مراح ابتدائی فعال باشد( .آشور  )1383:200 ،بنابراین دهیر در امرور
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کیفر عتارت اسح از؛ هر سیله یا شیوه قانونی که برا ااتات جررم انتسرال آن بره
متهم یا نفی اتهام برا هردف کشرف حقیقرح مرورد اسرتفاده قررار مریگیررد( .تردین،
)1391:33
یژگی ادهه ااتات در امور کیفر در مقایسه با امور حقوقی این اسرح کره در امرور
کیفر ادهه از پیش آماده نیسرتند ،بلکره پرس از اقعره مجرمانره مریبایسرح بره دنترال
جمع آ ر آنان بود از این جهح نقش مرجع تحقی

رسیدگی در امور کیفر بسیار

فعالتر اهتته حساستر نستح به رسیدگیها حقوقی اسح به همین دهی اسح کره
مرجع رسریدگی بررا جمرعآ ر ادهره از مرجرع تحقیر

مرجرع اخیرر از ضرابطین

دادگستر مساعدت میجوید .تزم به ذکر اسح تکلیف ارائه دهی در امرور کیفرر در
لول فرآیند کیفر

تا قتر از لرد ر حکرم قطعری احرراز مجرمیرح تحرح تراایر

حاکمیح ال برائح آاار ناشی از آن قرار دارد( .جوانمرد)267 :1394 ،
 )2-3اصل مشروعیت تحصیل دلیل
دهی

سیله ااتات اقعیح کاشف حقیقح اسح ایرن حقیقرح فقرط در خردمح

تأمین منافع خصولی افراد زیان دیده نمیباشد به این قلمر محد د نمیگردد؛ بلکره
از آنجا که ارتکال جرایم ،موجتات اخ ل در نظم جامعره امنیرح عمرومی را فرراهم
میکنند ،هذا کشف حقیقح ،حمایح از منافع مصراهح عمرومی اجتمراع را نیرز هحراظ
میکند .گرچه کشف حقیقح ،هدف منظور اساسی پر نده کیفر اسح ،در عین حرال
نمیتواند به هر سیلها

هو نامشر ع به دسح آید .شران منزهرح دسرتگاه قضرائی

احترام به عداهح حقوق انسانی مستلزم جلوگیر از به کار برردن سرایلی اسرح کره
ارزشها اساسی تمدن بشر را به مخالره میاندازد .این کشف حقیقح میللتد تا از
یک لرف ،ادهه معتتر مشر ع از سو قانونگذار در لورت ضر رت از لری ر یه
قضایی معلوم گردد تا الحال دعوا از تحصی

ارائه ادهره فاقرد ارزش قضرائی امتنراع

رزند از لرف دیگر به شیوه ها لرق لحیح تحصی ادهه مشر ع معتتر ضوابط
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خاص تزماهرعایه ناظر بر آنها پرداخته یا حداق لرق ییرمشرر ع ادهره تحصریلی از
سو قانونگذار ر یه قضایی بیان گردد تا از توس به ر شها ییرقرانونی مرذموم
در تحصی

ارائه دهی اجتنال شود( .تدین)66 :1391 ،

ارائه دهی به ظاهر قانونی مشر ع ،چنانچه به لرق نامشر ع ییرقانونی تحصری
شده باشد در برخی از موارد ست

سل

ارزش ااتاتی آن دهی میگردد .توجره بره ایرن

نکته که علیری م عدم رعایح مشر عیح در تحصی دهی  ،در برخی موارد ،ادهه قانونی
مشر ع تحصیلی را از اعتتار نمیاندازد قدرت ااتاتی آنها را در پیشگاه مرجع کیفرر
حفظ مینماید ،بح

نستی بودن مشر عیح در تحصی دهیر را بهترر نشران مریدهرد.

(تدین)69-70 :1391 ،

 )3اقرار
 )3-1مفهوم و شرایط صحت
اقرار در هغح به معنا اتح کردن برقرار کردن میباشد ،اقررار از قررار بره معنرا
اتات ،اخذ شده از مصدر بال افعال اسح ،در هغح به معنا با گفتار خود اابح کردن
کار یا امر با اعتراف کردن آمده اسح( .معین)324 :1375 ،
در امور کیفر اقرار به تنهائی بد ن جود قرائن امارات متنی بر موار برودن آن
نمیتواند دهی باشد ،در اقع در حقوق کیفر اقرار عتارت اسح از؛ اختار شرخص بره
ارتکال جرم از جان

خود ،ماده  171قانون مجازات اس می مقرر داشته ،هرگراه مرتهم

اقرار به ارتکال جرم کند ،اقرار

معتتر اسح نوبح به ادهرۀ دیگرر نمریرسرد مگرر

اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن امارات بر خ ف مفاد اقرار باشرد کره در
این لورت دادگاه تحقی

بررسی تزم را انجام می دهرد قررائن امرارات مخراهف

اقرار را در رأ ذکر میکند( .قدسی)115 :1394 ،
از منظر شکلی اقرار بایستی گفتار یا نوشتار باشد در لورت تغذر برا فعر از
قتی اشاره نیز اقع می شود در هر لورت باید ر شن بد ن ابهام باشد .در لورت
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اقرار گفتار یا شفاهی ،می بایسح عین اظهارات مفید اقرار در لرورت مجلرس درج
متن آن قرائح گردد ،به امضاء اار انگشرح اقرارکننرده برسرد ،هرگراه اقرارکننرده از
امضاء یا اار انگشح امتناع رزد ،تاایر در اعتتار اقرار ندارد ،هی مرات

امتناع یا عجرز

از امضاء یا اار انگشح در لورت مجلس قید شده به امضاء مهرر قاضری منشری
می رسد .در لورتی که شخصی به جا اقرار شفاهی یا کتتی یا فعلی در مواجهره یرا
اتهاماتی که به

ارد میشود لرفات سکوت نماید نمیتوان سرکوت

را بره منزهرۀ

اقرار دانسح زیرا ا از ح سکوت برخروردار اسرح کره در بسریار از اسرناد حقروق
بشر به رسمیح شناخته شده اسح.
 )3-2آئین رسیدگی به اقرار
اساسات ضابطه ارائه دهی در نزد حاکم همواره در نظام دادرسی اس می جود داشرته
موضع قانونگذار ایران نیز موید همین نظر اسح؛ لتعات میبایسح مکران اقررار بعنروان
ادهه ا در راستا ااتات جرائم مشخص معین گردد؛ چرا که مطاب با ال حاکمیرح
قانون که ادهه قانونی را به رسمیح شناخته شرائط خالی را بررا آن در نظرر گرفتره
اسح ،به مرجع مکانی که اقرار بایستی در آنجا اقامه شود توجه داشرته اسرح؛ تمرامی
شرائط مولوف زیر ذره بین ال حاکمیح قانون قرار دارند ،بنابراین اقرار ع
که از هحاظ ماهو

ه بر این

شکلی شرائط خالی دارد بایستی در کمال لحح بیان گردیده

قالته حقوقدانان فقها امامیه بر اقرار نزد محکمه یعنی مرجع لر حیحدار اتفراق
نظر دارند؛ چه بسا تنها مرجع ل حیحدار ح تفهریم اتهرام رسریدگی را داراسرح
اقرار که در نزد عموم یا سائر مقامات فاقد ل حیح اخذ گردد قاب ترتیر

اارر از

منظر حقوق کیفر ایران نتاشد .بنابراین با توجه به اینکه از هحاظ موازین فقهری «اقررار
عنداهحاکم» حجیح دارد اقرار در مرجع ل حیتدار قضایی می بایسح به عم آید .اداره
حقرروقی قرروهقضررائیه در نظریرره مشررورتی شررماره  ،7/7180مررور  65/12/3بررر هررز م
«عنداهحاکم» بودن اقرار تاکید کرده اسح ،مطاب یک نظر؛ «اقرار که در قرانون مجرازات
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اس می از راهها اتوت جرم به شرح مقرر در آن قانون ذکر شده؛ اقرار اسرح کره در
محضر قاضی با رعایح شرائط انجام گیرد؛ افز ن بر آن مرجرع فروقاهرذکر در نظریره
مشورتی شماره ا 7/5577مورخۀ  1373/9/28اشاره داشرته؛ ضرر رت نردارد کره خرود
حاکم شخصات شهادت شهود گواهی گواهران را اسرتماع نمایرد اظهرارات آنران نرزد
قاضی تحقی معتتر اسح مگر اینکه حاکم به جهتی این امر را تزم بدانرد .امرا در مرورد
اقرار متهم مستفاد از ظواهر ادهه منابع فقهی قوانین موضروعه در برال اقراریر ،ایرن
اسح که اقرار باید نزد حاکم جامع اهشرائط بوده باشد اعتتار اقرار در نرزد ییرر حراکم
رسیدگی کننده هر چند قاضی تحقی بروده باشرد محررز نیسرح؛ برا شرک در اعتترار؛
مقتضا ال ؛ عدم اعتتار عدم جاهح شرعی قانونی اسح؛ فلذا تزم اسح حراکم
شخصات اقرار متهم را استماع نماید.

 )4الزامات پلیس در خصوص اقرار ناظر بر اصل مشروعیت تحصییل
دلیل
 )4-1ممنوعیت اقرار ناشی از شکنجه
آنچه مسلم اسح تحصی یک دادرسی عادتنه زمانی میسر خواهد بود که ادهه ااتاتی
انتسابی جرم به شیوها مشر ع کس

شده باشند .با توجه به اینکه اقرار تحرح نظرام

ادهه قانونی قرار داشته تعیین ادهه جرم با تصریح قانون میباشد؛ شایسته اسرح پلریس
در فرآیند کیفر با شیوه ها تحصی عادتنه مشر ع دهی آشنا ضوابط حاکم بر آن
شناخته گردد ،اع میه جهانی حقوق بشر که نمایانگر آرمانها مشترک بشر اسح بره
مثابه سند اهزامآ ر به شمار میآید در ماده  5خود اعر م داشرته ،احرد را نمریتروان
تحح شکنجه یا مجازات یا رفتار قرارداد که ظاهمانه یا برر خر ف انسرانیح شرئون
بشر باشد ،اقرار الوتت زمانی معتتر محسول میگردد که در راسرتا کشرف حقیقرح
باشد به همین دهی دادرس زمانی اقرار را میپذیرد که هیچگونه تردید در لرحح آن
نداشته باشد احتمال هیچگونه تولئه کتمان حقیقتی را ندهد؛ اقرار در گذشرتههرا
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د ر دهی ضر ر بود ،به گونها که برا تحصی آن استفاده از شکنجه تجویز میشد؛
امر زه نیز اعتتار اقرار به عنوان دهی به قوت خود باقی سرح پلریس تر ش خرود را
برا کس

آن به کرار مریبنردد( .بره نقر از تردینBorricand et, - 338 :1391 ،

 )Jacques,2005,283در قانون اساسی جمهرور اسر می ایرران در الر سری
هشتم لراحتات شکنجه منع گردیده اسح؛ این ماده بیان میدارد ،هرگونره شرکنجه بررا
گرفتن اقرار یا کس

ال ع ممنوع اسح ،اجتار شخص به شهادت ،اقررار یرا سروگند

مجاز نیسح چنین شهادت اقرار سوگند فاقد ارزش اعتتار اسرح؛ متخلرف از
این ال لت قانون مجازات میشود.
در موارد از قانون مجازات اس می آئین دادرسی کیفرر نیرز لرراحتات اقررار
توأم با شکنجه ممنوعیح داشته ،بطور که برا متخلفان ،از جمله ضابطین دادگسرتر
نیز در قتال تخطی از رفتار قانونی مجازاتهائی در نظر گرفته شده اسح .از جمله مراده
 169ق.م.ا بیان میدارد؛ اقرار که تحح اکراه؛ اجتار ،شکنجه یا اذیح آزار ر حری
یا جسمی اخذ شود ،فاقد ارزش اعتتار اسح دادگاه مکلرف اسرح از مرتهم تحقیر
مجدد کند؛ ماده  7قانون آئین دادرسری کیفرر مصرول  92نیرز در ایرن راسرتا اشرعار
میدارد؛ در تمام مراح دادرسی کیفر ؛ رعایح حقوق شهر ند مقرر در قانون احترام
به آزاد ها مشر ع حفظ حقروق شرهر ند مصرول 1383/2/15؛ از سرو تمرام
مقامات قضائی؛ ضابطان دادگستر ؛ سایر اشرخاص کره در فرآینرد دادرسری مداخلره
دارند؛ اهزامیاسح ،متخلفان ع

ه بر جتران خسارت ارده؛ به مجرازات مقررر در مراده

 570قانون مجازات اس می (تعزیررات مجرازاتهرا بازدارنرده) مصرول 1375/23
محکوم میشوند؛ مگر آنکه در سائر قوانین مجازات شدیدتر مقرر شده باشرد؛ اهنهایره
ماده  570ق .م ا (تعزیرات  )75تصریح دارد که ،هر یک از مقامات مرأمورین ابسرته
به نهادها دستگاهها حکومتی که بر خ ف قانون؛ آزاد شخصی افراد ملح را سل
کند با آنان راز از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهور اس می ایرران محرر م نمایرد؛
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ع

ه بر انفصال از خدمح محر میح یک تا پنج سال از مشای حکومتی به حتس از

د ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
افز ن بر آن در تیحه منع شکنجه نیز به تتعیح از اسناد بریناهمللری ،کلیره اقراریر
اعترافاتی که بد ن رعایح مفاد قانون از متهم اخذ شده در دادگاه از لررف

مرورد

انکار قرار گرفته باشد در لورت عدم جود ادهه قرائن قابر قترول دیگرر؛ از درجره
اعتتار ساقط از عداد دتئ خارج می گردد؛ گاهی شیوا تحصی دهی از لریر اجترار
متهم به خود اتهامی یا اقرار به جرم لورت میپذیرد که در تعارض با آزاد متهم قررار
دارد؛ بند  1ماده  55اساسنامه دیوان کیفر بیناهمللی در این راستا مقرر میدارد؛ که این
ح باید به هر شخص تحح تعقی

داده شود؛ پیر این مقرره ،شرخص نتایرد ادار بره

متهم کردن خود یا اقرار به ارتکال جرم گرد( .محمد نس )52 :1391 ،
 )4-2ممنوعیت استفاده از تاکتیکهای غیر منصفانه در اخذ اقرار
یکی از موارد که می تواند باع
جرم تعقی

عدم اعتتار ادهه قانونی گردد که توسط نهاد کشف

در حال گردآ ر میباشد؛ استفاده از تاکتیکهرا ییرمنصرفانه در اخرذ

اقرار اسح؛ که به علح عدم تطاب با الول اخ قی ارزشی؛ بیاعتتار تلقی مریگرردد؛
به عنوان نمونه؛ هرگاه به در غ به متهم گفته شود هم دستان شررکا جررم سرابقات بره
ارتکال جرم اعتراف کردهاند متهم نیز اقرار به ارتکال جرم نماید؛ اگر چه اقرار یرک
دهی قانونی اسح شیوا تحصی آن مشر ع قانونی بوده ،هکن برا الرول حقروقی
اخ قی منطت نمیباشد ،چرا که خ ف انصاف اخ ق به شمار میآید ،هرر چنرد کره
در جهح ااتات انتسال بزه به مرتک

کارآئی دارد.

 )4-3منع استفاده از روشهای مشکوک و غیرصحیح در کسب اقرار
استفاده از چنین ر شهائی که توأم با لریقه مشکوک ییرلحیح در کسر
باشند نیز میتواند ست
ما بین کی

اقررار

بیاعتتار اقرار گردد؛ به عنوان نمونه مکاتتات مرا دات فری

متهم ،محرمانه خصولی اسح هکن نهاد کشف جررم تعقیر

بررا
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اینکه ال عات دتئلی را کس

کند به لورت مخفیانه ضتط لوتی کار مریگرذارد

یا شخصی را مأمور میکند تا به لری پنهانی به مکاتتات مرا دات آنها دسترسی پیدا
کند .لتعات چنین اقرار که ییرمستقیم در نزد مقام قضرائی اقرع شرده در نرزد کیر
مدافع از سو موکلش اظهار شده اسح فاقد آاار قانونی تزم میبایسح محسول گرردد
باهتتع ال مشر عیح تحصی دهی را زیر پا خواهد نهاد ( .موحد )107 :1393 ،
 )4-4ترفندهای پلیسی
از دیگر ر شها تحصی دهی مشر ع (اقرار) به شیوه نامشر ع ترفنردها پلیسری
اسح ،برا نمونه میتوان به انجام عملیات تحح پوشش برا جمرعآ ر ال عرات از
ر شهایی چون هم سلول شدن با متهم؛ حیله لحنهساز در ضمن تحقی از مرتهم؛
قراردادن میکر فن ضتط لوت د ربرین عکاسری بره نحرو مخفیانره ،تغییرر قیافره،
پوشیدن هتاس ها متدل برا اخذ اقرار به جرائمی چون قت توسط پلیس اشراره کررد؛
چرا که با توجه به سنگینی چنرین جرائمری بعضرات ر شهرا پیچیرده از سرو مقامرات
انتظامی قضائی در جهح کشف تعقی

مجرم به کراربرده مریشرود ،مضرافات ممکرن

اسح نیر ها پلیس گاهات با عده دادن به زندانیان هم بند متهم ،سعی در کسر

اسررار

نمایند.
ماده  195قانون آئین دادرسی کیفر در خصوص موارد عنوان شرده بیران مریدارد؛
«بازپرس پیش از شر ع به تحقی با توجه به حقوق متهم به

اع م مریکنرد مراقر

اظهارات خود باشد ،سپس موضوع اتهام ادهۀ آن را به شک لریح به ا تفهیم میکند
به ا اع م مینماید که اقرار یا همکار موار

میتواند موجتات تخفیف مجرازات

را در دادگاه فراهم آ رد آنگاه شر ع به پرسش مریکنرد؛ پرسرشهرا بایرد مفیرد؛
ر شن؛ مرتتط با اتهام در محد ده آن باشد؛ پرسش تلقینی یا همراه با ایفرال ،اکرراه
اجتار متهم ممنوع اسح» بنابراین با تصریح ماده  195به نظر میرسد ،قروانین موضروعه
شکلی با شیوهها مذکور در بات مخاهف می باشند لتعات ال امانح لرحح دتئر
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در این خصوص رعایح نگردیده اسح ،افز ن بر آن از منظر فقهری بسریار از مراجرع
عظام تقلید؛ اقرار که بد ن فشار تهدید انجام شود را مواف شرع مقردس مریداننرد.
(حشمتی )1393:73 ،با توجه به ال حاکمیح قانون بر ادهه ااتات کیفر ؛ اقرار بایستی
مطاب با ا لاف شرائط مقرر در قرانون اخرذ گردیرده شریوه تحصری آن مشرر ع،
قانونی عق ئی باشد ،در ییر اینصورت آن اقرار دیگر با حاکمیح قانون تناستی ندارد؛
با این لف بازجوئی تحصی اقرار از اشخاص بایستی با رعایرح الر مشرر عیح
تحصی دهی

اقتضائات آن انجام گیرد؛ در ییر این لورت از عداد ادهه خارج فاقرد

مشر عیح اعتتار قضائی ااتاتی خواهد بود.
 )4-5ممنوعیت اجبار متهم به اقرار به مجرمیت خویش
دادرسی زمانی عادتنه خواهد بود که در پرتو قوانین موضوعه حاکم انجام گرفتره
تمامی تشریفات راجع به آن رعایح گردد؛ بعضات امکان نقض حقوق لررفین دعرو در
پارها از مراح مختلف رسیدگی جود دارد ،اما متهم بایستی برا حر تفهریم اتهرام
سائر حقوق دفاعی خویش آشنا گردد این تکلیف بر عهده محراکم قضرائی (دادسررا)
نهاده شده اسح تا در سایه تفهیم اتهام بتواند حقوق دفاعی خویش را نیز اعمرال نمایرد
گاهات ممکن اسح در مراجع انتظامی قضائی متهم مجتور به اقرار گردد ،بطور کره در
لورت عدم اقرار مجازات شدید بر

بار گردد؛ در اقع یکی از تضمینات اساسری

حقوق متهم این اسح که با اختیار بیانات خرویش را در جهرح کشرف حقیقرح اظهرار
نماید مرجع قضائی این ح را به متهم تفهیم نموده باشد؛ هذا هرگونه اجتار اعرم از
ماد

معنو بر علیه ایشان نقض حقوق ذاتی متهم بوده اقرار نیز که از این لری

اظهار شود از هحاظ قانونی با هحاظ نمودن ال مشر عیح تحصری دهیر  ،فاقرد آارار
قانونی خواهد بود .ح دفاع متهم به عنوان مجموع تضمیناتی قرانونی قضرائی کره در
سطح ملی ،منطقها

بیناهمللی برا افراد که در مظان ارتکال بزه قرار میگیرنرد

در سراسر یک رسیدگی کیفر با هدف اتخراذ تصرمیمی عادتنره بره د ر از اشرتتاهات
قضائی ،منظور گردیده اسح این امکان را برا متهم فراهم میسازد که بتواند پریش از
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محکوم شدن خویش از خود دفاع کند( .آشور  )1376:40 ،بنابراین متهم مریتوانرد در
مقاب  ،ح سکوت داشته باشد این ح سکوت مستلزم عدم اجتار متهم بره شرهادت
یا اقرار به گناه اسح ،زیرا متهم در اع م حقای به مقامات قضایی هیچ ظیفرها نردارد
بلکه دادستان خود ملزم اسح برا ااتات اتهرام ارده ادهره کرافی را جمرعآ ر کنرد
نتاید سکوت را قرینها علیه متهم در ااتات مجرمیح ا دانسح؛ این ح با ال منع
شکنجه برا اخذ اقرار ارتتاد مییابد( .بهادر  ،حسینی 31 :1388 ،به نقر از محمرود،
 )1388:155نقض ح سکوت اجتار متهم به بازگوئی مطاهتی استفاده از آن مطاهر
به عنوان دهی براتهام مظنون ،تحصی دهی بصورت ییر قانونی به شمار میآید.
 )5-5ممنوعیت تحصیل اقرار از طرق غیر قانونی و نامتعارف
یکی از حقوق الحال دعو (متهم) در دادرسی کیفر این اسح کره اقررار

از

ر شها قانونی اخذ گردد؛ با این لف در تحصی ادهه کیفر من جمله اقررار بایرد
به گونه ا عم شود که آزاد اراده افراد مخد ش نگردد کرامرح منزهرح انسرانی
آنها مصون از تعرض باقی بماند( .ع مه )282 :1389 ،الر تحصری دهیر بره شریوه
قانونی در قوانین ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته اسح ،امرا بطرور لرریح بره رسرمیح
شناخته نشده اسح.
 )5-5-1اقرار اکراهی
هرگونه فشار ر حی ر انی که منتهی به اقرار توام با اکرراه مرتهم گرردد ،از منظرر
ال مشر عیح تحصی دهی فاقرد آارار تزم در حقروق کیفرر محسرول مریشرود،
مخد ش نمودن عنصر رضا در اقرار نقضی اساسی در حقوق متهم به شمار میآیرد ،در
این راستا ماده  169ق.م.ا بیان داشته  ،اقرار که تحح اکراه ،اجتار ،شکنجه یرا اذیرح
آزار ر حی یا جسمی اخذ شود بد ن ارزش اعتتار اسح دادگاه مکلف اسرح از
متهم تحقی مجدد نماید .بند 3ماده  14میثاق بیناهمللی حقوق مدنی سیاسری نیرز کره
حقوق متهم در فرآیند دادرسی را بیان میکند در قسمح (ز) تصریح مینمایرد؛ یکری از
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حقوق متهم این اسح که مجتور نشود علیه خود شرهادت دهرد یرا بره مجررم برودن
خویش اعتراف کند( .ع مه)282 :1389،
 )5-5-2منع استعمال مواد مخدر به عنوان سروم حقیقت به منظور اخذ اقرار
تمامی حقوقدانان در خصوص منع استعمال مواد مخدر به منظور اخرذ اقررار اتفراق
نظر دارند؛ آنچه تاکنون به ااتات رسیده اسح آن اسح که به اقع چیز به عنوان سر م
حقیقح جود ندارد؛ به ع

ه نحوه به کار گرفتن مواد مخدر آاار زیانآ ر بر س متی

شخصیح فرد می گذرد مغایر با احترام اقعی به حر دفراع مرتهم اسرح؛ در اقرع
دکترین حقوقی با اعمال هرگونه اکراه اجترار ،فریر

خدعره نسرتح بره بزهکراران

مخاهف اسح ،چرا که چنین اعماهی مخاهف با ال مشر عیح تحصی دهی بروده برا
توجه به اینکه شیوا تحصی دهی در اخذ اقرار نامشر ع بوده اسح ،ال برائح جرار
سار خواهد بود.
 )5-5-3ممنوعیت استفاده از دستگاه دروغ سنج و الزام متهم به اثبات بیگنیاهی
خویش
تاکنون تقدم اماره مجرمیح بر ال برائح در ااترات جررائم ،مرورد نظرر قانونگرذار
جمهور اس می ایران قرار نگرفته اسح؛ شیوا مولروف بیشرتر در کشرورها تحرح
نظام ر میژرمنی مورد استفاده قرار می گیرد ،در اقع تحصی دهی به این شیوه آن هرم
در جهح کس

اقرار در جرائم؛ با ایراداتی من جمله فقدان ارزش مطل علمی یا هطمره

به شخصیح انسانی لدمه به ح دفاع متهم بوده اساسرات تاییرد اسرتفاده از دسرتگاه
در غسنج مخاهف با ال برائح می باشد؛ یعنی به جا آنکه دادسرا یا مرجع قضرائی
انتظامی با کس

ادهه ارتکال جرم فرض بیگناهی متهم را نفی نمایند؛ خود بیگناه ملرزم

به ااتات بیگناهی خویش می باشد این امر خ ف ال اسح؛ افز ن بر آن نهاد کشرف
جرم مقام قاضی نتایستی خویش را به سطح بزهکاران تنزل دهرد کره مرتکر
حیله تقل

جررم،

شده اسح؛ زیرا این امر بر خ ف شأن ،مقرام منزهرح پلریس دسرتگاه
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قضائی اسح قتول تعمیم استفاده از فری

نیرنگ لحنهها ساختگی ،منتهری

به ایجاد دستگاهی ،پلیسی میشرود کره مغرایر برا تمردن اخر ق اسرح( .گلرد زیان،
)1389:289
 )5-6اصل سکوت
سکوت شخص قت یا بعد از تفهیم اتهام تضمین مناستی بره منظرور اجررا فررض
بیگناهی محسول میشود؛ این ال با مساهه بار ااتات دهی ارتتاد موضوعی دارد؛ زیررا
مقام تعقی

باید دعو کیفر را اابح نماید .ال سکوت امکان دستیابی به دهی ناشی

از اظهار شخص بسان اقرار را از دستگاه عرداهح کیفرر سرل

مرینمایرد؛ ایرن الر

دارا یک تزمۀ منطقی اسح آن ال عدم متهم کردن خود اسرح؛ ایرن د الر در
اقع از یک منط تتعیح میکنند آن حمایح از شخص در مقابر اجترار یرا عملکررد
ییرحقوقی دستگاه عداهح کیفر به یژه پلیس اسح؛ ال سکوت ال عردم مرتهم
کردن خود از این منظر از انحراف دستگاه عداهح کیفر جلوگیر مینمایند؛ هذا الر
سکوت هوازمی داشته که بدان میپردازیم( .موحد )97 :1393 ،
 )5-6-1اگاهی شخص از داشتن حق سکوت
در حقوق کیفر شکلی ایران مقام انتظامی قضائی به متهم تفهیم خواهد نمود کره
میتواند در پاسخ به سواتت سکوت اختیار نماید بد ن آنکه چنین سرکوتی دتهرح برر
مجرمیح

نماید؛ در راستا اجرا دادرسی عادتنه در محاکم تفهیم چنرین حقروقی

ضر رت دارد.
 )5-6-2ممنوعیت استنباط گناهکاری از سکوت شخص
سکوت متهم ،در هرگونه استنتاد اعم از گناهکار با بیگنراهی خنثری بری لررف
اسح ،این اسح که استنتاد گناهکار از سکوت شخص نقض دادرسری عادتنره تلقری
گردیده اسح مگر اینکه این استنتاد برر ا ضراع احروال قررائن مثترح مشخصری
استوار باشد .در یک دادرسی عادتنره رعایرح احتررام بره حقروق آزاد هرا فررد
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ایجال میکند که قت از رسیدگی به ادهۀ ابراز از سو نهاد کشف جرم ،تعقیر

یرا

شاکی؛ ذهن آنها منصرف از بزهکار متهم باشد؛ زیرا لت فرض بیگناهی تا زمانی که
بزهکار متهم در دادگاه به ااتات نرسد منتهی به لد ر حکم محکومیح قطعری تزم
اتجرا علیه

نگردد،

ازحمایح فرض برائح برخوردار اسح؛ عردم رعایرح آن

نقضی بر اجرا ر ند دادرسی عادتنه به شمار میآید( .موحد )99: 1393 ،
در مجموع سل
تعقی

اعتتار دهی حال از لری ییر قانونی؛ قاعدا عمومی تکلیف مقام

به ااتات دعو را قوت بخشیده باع

انصراف پلیس قضات از این ر شها

میگردد( .هاشمی)56 : 1392 ،
 )5-6-3عدم الزام شخص به نقض حق سکوت
تزمۀ منطقی این ال عدم متهم کردن خویشتن اسرح؛ بره همرین دهیر اسرح کره
تخییر شخص بین اجرا کیفر ساه

آزاد یا ارائه ال عرات یرا همکرار مرؤار برا

دستگاه عداهح کیفر که در نتیجۀ آن آزاد

سل

شخص مختار اسرح یکری از

این د گزینه را انتخال نماید نیز نقض ال سکوت ال عردم مرتهم کرردن خرود؛
دانسته شده اسح؛ هذا به هر انردازه ااترات جررائم برا لرعوبح بیشرتر همرراه باشرد،
نمیبایسح خدشها در ح سکوت متهم به جرم ارد آید( .موحد )98: 1393 ،

 )6نتیجهگیری و بحث
 )6-1نتیجهگیری
در بال نتایج حال از پژ هش میتوان به موارد مولوف اشاره نمود:
 ) 1پلیس به عنوان نهاد کشف جرم در فرآیند کیفر از مرحله قوع جرم تا اجررا
حکم نقشها متفا تی را ایفا مینماید .هذا برا توجره بره حاکمیرح قاعرده اهتنیره علری
اهمدعی یمین من انکر بار ااتات دهی در امور کیفر با توجه به تقسریمبنرد جررائم
برعهده نهاد تعقی

مدعی اسح ،از این ر پلیس به عنوان ضابط عرام دادگسرتر در

الزامات نهاد کشف جرم در رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل ناظر بر اقرار21........................

امر تحصی دهی به مقام قضایی مساعدت نمروده دتئر تحصری شرده در نرزد از
سو مأمورین انتظامی میتواند در لورتی که با ا ضراع احروال مسرلم قروع جررم
مطابقح داشته باشد از سو مقام قضائی در کشف حقیقح مؤار افتد.
 )2اقرار خواه از لرق قانونی یا از ر شها ییرقانونی تحصی شده باشد؛ بایسرتی
قابلیح پذیرش را دارا باشد .در لورتی که قائ به پذیرش اقرار باشریم مریتروانیم ارد
مرحلۀ بعد دادرسی کیفر شویم ،در لورتی که اقرار از سو مقام قضرائی ییرقابر
پذیرش اع م گردد الوتت منجر به عدم تعقی

فرد میگرردد در اقرع ارزشگرذار

این دهی ااتاتی با مقام قضائی میباشد که بایستی شرائط شکلی ،ماهو  ،شرائط مکرانی
زمانی اخذ اقرار در نظر گرفته شود.
 )3الوتت مقام تحصی کنندا اقرار بایستی مقام ل حیتدار قانونی باشد .در لرورتی
که اقرار نزد مقامات انتظامی که ضابط عام محسول نشده کارت یژا ضابطیح را نیز
اخذ ننموده باشند؛ اخذ گردد قاعدتات قابلیرح پرذیرش را در نرزد مقرام قضرائی نخواهرد
داشح چرا که قانونگذار جمهور اس می ایران مستند به قانون آئرین دادرسری کیفرر
مصول به  92آئیننامۀ احراز عنوان ضابط دادگستر شرائط خاص را جهرح ضرابط
شناخته شدن آنها مقرر نموده اسح.
 )4پلیس در مقام ضابط عام قروهقضرائیه اهزامراتی در تحصری اقررار دارد ،یکری از
اهزامات پیش ر

پلیس رعایح ال مشر عیح تحصی ادهره بروده کره در خصروص

دهی ااتاتی اقرار نیز کارآئی خواهد داشرح؛ در برال اهزامرات پلریس در رعایرح الر
مشر عیح تحصی دهی میتوان گفح قانونگذار ایران اقرار را معتترر مریشناسرد کره
توسط مقام قانونی ل حیتدار تحصی گردید .کرامح انسرانی تضرمینات دادرسری
منصفانه در تحصی آن نیز رعایح شده باشد .هذا اقاریر

که ناشی از شرکنجه باشرد از

منظر حقوق کیفر ایران مرد د فاقد اار اسح .قاعدتات تا زمرانی مریتروان دادرسری را
عادتنه تلقی نمود که ادهه ااتاتی انتسابی جرم بویژه اقرار به شیوها قانونی مشرر ع
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رعایح گردیده باشند ،بنابراین تحصی آزادانه دهی بایستی در راستا ال مشرر عیح
تحصی دهی  ،باتخص اقرار باشد.
 )5در بال دهی ااتاتی اقرار ذکر این نکته مفید به نظر مریرسرد کره اسرتعمال بره
کارگیر ر شها مشکوک تاکتیرکهرا ییرمنصرفانه در اخرذ تحصری اقررار از
سو پلیس فاقد اار بوده مقام قضائی تکلیفی به گردن نهادن به ادهه نامشر ع نخواهرد
داشح؛ چه بسا اقرار دهیلی قانونی به شمار آمرده امرا شریوه اخرذ آن از سرو مقامرات
انتظامی ل حیتدار نامشر ع ییرقانونی باشد الول اخ قی ارزشری در تحصری
آن رعایح نگردیده باشد .هذا در این راستا استفاده از شیوههرا ییرلرحیح ،فاقرد آارار
قانونی خواهد بود.
 )6ترفندها پلیسی که در جهح تحصی اقرار به کارگرفته میشروند ممکرن اسرح
مسیر دادرسی عادتنه را منحرف نموده در تضاد با ال مشر عیح تحصی دهیر بره
شمار آیند .بنابراین استفاده از شگردها مشرر ع مقتوهیرح داشرته امرا عرده تخفیرف
مجازات از سو مراجع انتظامی که در اقع نهاد تعیین کیفر نمریباشرند خر ف الر
مشر عیح تحصی دهی به حسال میآید؛ در اخذ اقرار از سو پلیس هرگونه اعمال
فشار ر انی اعم از اکراه ،اجتار شکنجه اقرار ناشی از عده ماهی قابلیح ترتیر

اارر

را ندارد.
 )7مقامات انتظامی قضائی بایستی به ال سکوت از سو متهم احترام گذاشته
در راستا پایتند به دادرسی عادتنه آن را مورد توجه قرار دهند ،چررا کره عر

ه برر

قوانین داخلی ،این ال در حقوق بیناهمللی اسناد بریناهمللری مرورد شناسرایی قررار
گرفته اسح هذا بایستی متهم از سو پلیس بره داشرتن حر سرکوت آگراه گرردد .از
سکوت ایشان گناهکار

مجرمیح

اسرتنتاد نگرردد .در ایرن راسرتا نقرض الر

سکوت نیز در راستا پایتند به ال مشر عیح تحصی دهی تلّقی نخواهد گشح.
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 )6-2پیشنهادات
 )1هز م برگزار د رهها آموزشی برا پلیس در بال آشنایی با شیوههرا نروین
دهی

کس

 )2ترسیم متانی ال مشرر عیح تحصری دهیر در نظرام حقروق کیفرر ایرران
ضمانح اجراها عدم رعایح ال مشر عیح تحصی دهی که هم ناظر بر نهاد کشرف
جرم بوده هم سایر نهادها دخی در فرآیند کیفر را در بر گیرد.
 )3تعیین شناسایی پلیس تخصصی در بال جرائم خاص به لور که با توجه بره
لتقهبند جرائم ضر ر اسح که نهاد کشف جرم نیز تخصصی گردیرد ،از قتر آن
کشف حقیقح تخصصیتر سه اهولولتر خواهد گشح.
 )4تد ین قانونگذار مناس
برکس

در جهح برآ رد دقی شرائط شکلی ماهو حراکم

اخذ اقرار از متهم توسط مقامرات انتظرامی بره لرور کره در قروانین فعلری

نصوص چندانی در بال اخذ اقرار توسط پلیس از متهم شرائط حراکم برر آن در نظرر
گرفته نشده اسح.
 )5ضر رت حاکمیح قانون بر مراجع تحصری کننرده اقررار قرانونی برودن شریوه
تحصی آن ،چرا که با تکیه بر نهادها قانونی ل حیتدار در راستا تحصری دهیر ،
کشف حقیقح متناس

با معیارها دادرسی عادتنه خواهد گردید.

 )6پیشبینی ساز کارها ضر ر در جهح نقش آفرینی مطلولتر پلیس در بال
اخذ اقاریر مشر ع از متهم که این ساز کارها هم خواهند توانسح ،قانونی ،قضرائی
اجرائی باشند راه را برا اعمال نقش پررنگتر پلیس بگشایند.
 )7هز م تصوی

تد ین قوانینی در جهح حمایح کیفر از متهمین در بال اخرذ

اقاریر نامشر ع ییرقانونی از سو پلیس
 )8برگزار د رهها آموزشی ر انشناسی متهم ،برا پلیس از این بال که با توجه
به شناخح از شخصیح متهم ،اخذ اقرار از

نیز میتواند مؤارتر باشد.
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 )6-3محدودیتهای تحقیق
 )1محد دیح دسترسی به منابع مد ن در ارتتاد مستقیم با موضوع؛ چرا که مستقیما
در بال پژ هش انجام گرفته کت

خالی یافرح نگردیرده عمومرا از منرابعی اسرتفاده

شده که به لورت بسیار ضمنی ییرمستقیم به ال مطل

پرداختهاند.

 )2عدم ترسیم متانی ،ضوابط اهزامات نهاد کشف جرم در راستا پایتند به ال
مشر عیح تحصی ادهه ،با تدقی در مواد قانونی حقوق کیفر شکلی هویدا میگردد
که الوت به اهزامات ضابطین نپرداخته لرفا تکاهیف ایشان را در راستا ال تتعیرح
از مقام قضایی ترسیم نمودهاند که این امر نمیتواند سراز کارها اهزامرات پلریس را در
رعایح ال مشر عیح تحصی دهی مورد بح

بررسی قرار دهد.
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