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چکیده:
قانون آیین دادرسی کیفری 1392به بیان پارهای از اصول دادرسی عادالنه و در معنای اخص حقوق دفااعی
متهم پرداخته است .نقض دادرسی عادالنه ضررهای مادی و معنوی در پی دارد که تصویب ضامانت ارارا
برای نقض ان ضروری است .ضمانت ارراهای متنوعی مانند ضمانت اررا کیفاری ،انتااامی ،وازوب رناران
خسارت ،بطالن تحقیقات یا ادوه ،ساز و کاری برای رعایت دادرسی عادالنه میناشند .ما در این تحقیا ،،باا
تاکید به رعایت حقوق دفاعی متهم ،به بررسی ضمانت اررا کیفری نقاض دادرسای عادالناه پرداختاه ایام.
نتایج بدست آمده نشان میدهاد ق.ا.د.ک در ماوادی از رملاه ماواد ،60 ،55 ،52 ،51 ،50 ،48 ،5 ،4 ،3 ،2
 94 ،93 ،91دادرسی عادالنه را مورد پذیرش قرار داده است و نقض این اصاول توسا مقاماات قضاایی و
ضابطین با ضامانت ارارا کیفاری مقارر در ماواد  583،582،597 ،578 ،575 ،572 ،570ق تعزیارات 1375
روبرو است .ق.ا.د.ک در کنار شناسایی حقوق دفاعی متهم و تعیین ضمانت اررا بارای نقاض آن ،کاساتی
هایی دارد از رمله عدب حکم صریح مننی بر بطالن تحقیقات و ادوه ناشی از شکنجه مگر در صورت ورود
موارد مذکور در تنصره ماده  ،455بند ب ماده  ، 464همچناین عادب وراود حکام صاریح در رناران زیاان
معنوی ناشی از نقض دادرسی عادالنه ،عدب تکلیف ضابطین به اعالب ح ،سکوت ماذکور در مااده  197باه
متهم ،انسجاب بخشیدن و یکدست کردن قوانین مربوط به ضمانت اررا کیفری و رنران خساارت و بطاالن
ادوه و تحقیقات در موارد نقض دادرسی عادالنه که در حال حاضر بسیار پراکنده هستند ،مطرح میشوند.
واژگان کلیدی :دادرسی عادالنه ،حقوق دفاعی متهم ،اصول دادرسی ،نقض اصاول دادرسای ،ضامانت
اررا ،ضمانت اررا کیفری.

* گروه حقوق جزا و جرم شناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
** دانشیار دانشگاه تهران ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول) ramezani@usc.ac.ir
*** گروه حقوق جزا و جرمشناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
محاکمه عادالنه ،عداوت شکلی در قضاوت است .رعایت ایان عاداوت باه منااور نیا باه نتیجاه ای
است که همانا انجاب قضاوتی عادالنه ،منصفانه و بیطرفانه اسات .چناین قضااوتی هنگاامی صاورت
تحق ،مییابد که به هر یک از طرف های دعوا آنچه را سزاوار است اعطا کند ،مجرب را محکاوب و
بیگناه را تنرئه کند ،و به یک معنا بین حقوق اطراف قضیه موازنه برقرار نماید .وایکن برقاراری ایان
موازنه ماهوی مستلزب ایجاد نوعی موازنه شکلی در طی فرآیند دادرسی می باشاد .ابازار و امکاناات
الزب رهت اثنات ادعا و یا دفع اتهاب باید به نحو مطلوب و به طور برابر در اختیار طارفهاای دعاوا
قرار داده شود و این سیستم در مجموع شرایطی را فراهم آورد کاه در منناای تصامیم قاضای راای
هیچ شک و تردید معقووی باقی نماند ،و این خود یکی از حقوق اساسی افراد و رامعه است.
در این تحقی ،بر آن هستیم تا باه کنکااش دربااره اصاول دادرسای عادالناه وحقاوق دفااعی و
بررسی ضمانت اررا نقض این حقوق بپردازیم .قانونگذار ضمانت ارراهای متنوعی را مقارر نماوده
که یکی از آنها ،ضمانت اررا کیفری میباشد .ورود این ضمانت اررا زمینهای را فراهم مینمایاد
تا دست اندرکاران عداوت کیفری خود را باه آن پاینناد دانساته و باه عناارت دیگار ،آناان رعایات
حقوق دفاعی را ضرورتی تخلف ناپذیر تلقی خواهند کرد ،نه امری غیر ضروری و کم اهمیات باه
نحوی که ،معارضه و مقابله با برخی مصلحتها آن را نقض نخواهد کرد.
 .1مفهومشناسی
 .1-1مفهوم دادرسی عادالنه
دادرسی عادالنه شام دو رزء است رزء اول دادرسی به معنای «رسیدگی و تصمیمگیاری قضاایی
درباره موضوعات میان طرفین دعوا ،چه امور حکمی و چه موضوعی ،در دادگااهی صاالحیتدار»
یا « رسیدگی قضایی به امور موضاوعی و حکمای میاان طارفین ،در دعاوای کیفاری یاا مادنی ،نازد
دادگاهی صالحیتدار» وفضائلی 47 :1394،به کار رفته است .مفهوب عادالنه نیز به عنوان رزء دوب
دادرسی عادالنه در وغت به معنای «رفتار برابر و مطاب ،با قواعد و حقوق با هر شخص یا طرف» یا به
معنای «معقول و عادالنه یا متناسب با شرای » است .وهمان48 ،
 .2-1اصول دادرسی عادالنه
آیین دادرسی کیفری تابع اصووی است که بر قواعاد و مقاررات آن حاکمیات دارناد .ایان اصاول،
اصووی هستند که بنیان برگزاری یک دادرسی صحیح و قانونی را تشکی می دهند و در تصاویب،
تفسیر و ارراء مقررات آیین دادرسی کیفری باید رعایت گردند ،مانند اص برائت ،تاسیس دادگاه
بااه مورااب قااانون ،اسااتقالل و باایطرفاای دادگاااه ،علناای بااودن دادرساای ،رعایاات حاا ،طاارفین و
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برخورداری از امکانات برابر رهت دفاع وبرابری سالحها و… مواد  2تا  6فصا اول قاانون آیاین
دادرسی کیفری  1392و اصالحات  1394به بیان مهمترین اصول دادرسی کیفری پرداخته است.
 .3-1تحلیل مفهوم حقوق دفاعی
حقوق دفاعی مجموعه حقوقی هستند که متهم در طی فرآیند دادرسای بارای برقاراری محاکماهای
عادالنه از آن برخوردار میباشد و رعایت آن توس دساتانادرکاران عاداوت قضاایی ضاروری و
حتی اوزامی است .این حقوق تا حدود زیادی مترادف با مفهوب دادرسی عادالنه میباشند و در واقع
دادرسی عادالنه یعنی تنلور رعایت حقوق دفاعی متهم و در برخی قوانین از رعایت حقاوق دفااعی
متهم صحنت به میان امده است مانند قانون احتراب به آزادیهای مشروع و حفظ حقاوق شاهروندی
مصوب  1383که در بند  3این قانون محاکم و دادساراها را مکلاف مایداناد حا ،دفااع متهماان و
مشتکی عنهم را رعایت نمایند یا ماده  5قانون آیین دادرسی کیفری  1392و اصاالحات بعادی کاه
مقرر می دارد متهم باید در اسرع وقت ،از موضوع و ادوه اتهاب انتسابی آگااه و از حا ،دسترسای باه
وکی و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهرهمند شود .همچنین مااده  2قاانون مرقاوب آیاین
دادرسی کیفری را تضمین کننده حقوق طرفین دعوا میداند و ماده  6الزب میداند متهم ،بزهدیاده،
شاهد و سایر افراد ذیرب از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شاوند و ساازوکارهای رعایات و
تضمین این حقوق فراهم شود.
 .2ضمانت اجرا
ضمانت ارراء عنارت است از پاسخها یا واکنشهای مختلف قانونی و بیناومللی در قناال ارتکااب
ررب و نابهنجاری ارتماعی که رلوههای گوناگونی دارد ضمانت اررای کیفری که ضمانت اراراء
در قنال ارتکاب ررب محسوب میشود و شام مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی مایباشاد کاه
نوع سنتی و قدیمی آن از اعداب و حنس و شالق و رریمه و مانند آن تشکی شاده و ناوع ردیاد و
مدرن مجازات ها شام مجازاتهای ارتماعی و رایگزین حنس مانند خدمات عاباومنفعه ،رریماه
روزانه ،حنس در خانه و مانند آن میباشد .وساکی38 :1392 ،
در ادامه این منحث به بیان پاره ای از انواع پاسخهای کیفاری در حقاوق کیفاری ایاران کاه در
موارد نقض اصول دادرسی عادالنه وضع شده ،خواهیم پرداخت.
 .1-2ضمانت نقض فرض بیگناهی
ماده  4ق.آ.د.ک  1392مقرر میدارد اص  ،برائت است .هرگونه اقداب محدودکننده ،ساوب آزادی
و ورود به حریم خصوصی اشخاص رز به حکم قانون و با رعایت مقاررات و تحات نااارت مقااب
قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات ننایاد باه گوناه ای اعماال شاود کاه باه کرامات و
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حیثیت اشخاص آسیب وارد کند .در صورت عدب رعایات مقاررات ایان مااده و بارای حمایات از
حقوق متهم به نار میرسد که تاکید مقنن بر «نگهداری نکردن متهم در بازداشت» توسا ضاابطان
دادگستری در صورت ننود دوی یا عدب کفایت دالی کشف ررب و هامچناین محکومیات ،سالب
آزادی شخصی افراد برخالف قانون ،رزای انفصال از خدمت وسه تا پنج سال و حنس وشاش مااه
تا سه سال که در ماده  570ق تعزیرات پیشبینی شده است ،ضمانت اررای مناسنی بارای رعایات
نکردن این حقوق باشد .در این مورد می توان به ماده  578همین قاانون نیاز اساتناد کارد ،چارا کاه
تکلیف اثنات ررب برعهده ی مدعی اوعموب یاا شااکی باوده و نمایتاوان ماتهم را باه ارایاهی دویا
موظف کرد و اگر مقامی وقضایی یا غیرقضایی برای اینکه ماتهم را مجناور باه اقارار کناد ،آزار و
اذیت بدنی به وی واردکند ،به مجازاتهای یاد شده در این ماده محکوب خواهد شاد .وموسای زاده
و صاوحی106 :1388 ،
بند  2قانون احتراب به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی تا حدودی مضمونی شنیه باه
ماده  4ق.آ.د.ک  1392دارد و اص را بر برائت متهم دانسته و هارکس حا ،دارد در پنااه قاانون از
امنیت الزب برخوردار باشد و مطاب ،بند  11قانون مذکور پرسشها باید ،مفید و روشان و مارتن باا
اتهاب یا اتهامات انتسابی باشاد و از کنجکااوی در اسارار شخصای و خاانوادگی و سااال از گناهاان
گذشته افراد و پرداختن بهموضوعات غیرمااثر در پروناده ماورد بررسای احتاراز گاردد و ضامانت
اررای مقرر برای رعایت مقررات ایان قاانون مااده  7ق.آ.د.ک  1392مایباشاد .در تمااب مراحا
دادرسی کیفری ،رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احتاراب باه آزادیهاای مشاروع و حفاظ
حقوق شهروندی از سوی تماب مقامات قضایی ،ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیناد
دادرسی مداخله دارند ،اوزامی است .متخلفان عالوه بر رنران خسارات وارده ،به مجازات مقارر در
ماااده و 570قااانون مجااازات اسااالمی وتعزیاارات و مجااازاتهااای بازدارنااده مصااوب 1375/ 3/ 2
محکوب میشوند ،مگر انکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
 .2-2مستدل و مستند بودن کلیه تصمیمات و اقدامات
قضات براساا اصا  166ق.ا و مااده  374ق.آ.د.ک  1392بایاد آراء و تصامیمهاای خاود را باه
صورت مستدل و مستند انشاء کنناد ،تخطای از ایان دساتور قاانونی افازون بار محکومیات انتااامی
می تواند محکومیت کیفری نیز داشته باشد .ماده  250ق.آ.د.ک  1392مقرر میدارد :قارار تاامین و
ناارت قضایی باید مستدل و موره و با نوع و اهمیت ررب ،شادت مجاازات ،ادواه و اساناب اتهااب،
احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار ررب ،سابقه ی متهم ،وضعیت روحی و رسامی،
سن ،رنس ،شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.
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بند  2قانون حقوق شهروندی نیز تاکید دارد محکومیتها باید برطن ،ترتینات قاانونی و منحصار
به مناشر ،شریک و معاون ررب باشد و تا ررب در دادگاه صاوح اثنات نشود و رأی مساتدل و مساتند
به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتنر ودر صورت ننودن قانون  ...تاکیدی بار مساتند و مساتدل باودن
دادرسی میباشد .که ضمانت اررا عدب رعایت آن ماده  7ق.آ.د.ک 1392میباشد.
تنصره ماده  250در تضمین این حا ،،اخاذ تاامین نامتناساب را موراب محکومیات انتااامی از
دررهی چهار به باال میداند .که این دررات براسا ماده  13قانون ناارت بر رفتاار قضاات تعیاین
میشود .همچنین ضمانت اررا محکومیت انتاامی تا درره چهار برای قضاتی تعیین شده اسات کاه
از صدور رای در مهلت مقرر و براسا

قانون خودداری نمایند.

همچنین به استناد مادهی  597ق تعزیرات  1375که در قسمتی از آن به «رفتار بارخالف صاریح
قانونی» اشاره دارد .از این عنارت میتوان چنین نتیجه گرفت که هرگاه قاضی مقررات قاانون آیاین
دادرسی کیفری را در مورد متناسب بودن قرارها با نوع ررب و وضعیت متهم ماذکور در مااده 250
را رعایت نکند ،افزون بر محکومیت انتاامی ،محکومیت کیفری نیز به استناد ماده یاد شده خواهاد

داشت .وهمان108 – 107 ،

 .3-2آثار قانونی ناشی از عدم اجرای حق متهم بر اطالع از ادله اثبات جرم
مطاب ،ماده  191قانون آ دک  1392چنانچه بازپر  ،مطاوعه یا دسترسی به تماب یاا برخای از اوراق،
اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند ،یا موضوع از ررائم علیاه امنیات
داخلی یا خارری کشور باشد با ذکر دوی  ،قرار عدب دسترسی به آنها را صادر میکند .ایان قارار،
حضوری به متهم یا وکی وی ابالغ میشود و ظرف سه روز قاب اعتراض در دادگاه صااوح اسات.
دادگاه مکلف است در وقت فوقاوعاده به اعتراض رسیدگی و تصمیمگیری کند.
ح ،دسترسی متهم و وکی او در مادهی 191به صراحت اعالب نشده ،ووی با توراه باه اینکاه در
این ماده «قرار عدب دسترسی به پرونده» توس متهم و وکی او قاب اعتراض شناخته شاده ،پاس باه
دالوت اوتزامی معلوب می شاود کاه ماتهم و وکیا او از حا ،دسترسای باه پروناده برخوردارناد کاه
بازپر می تواند با صدور یک قرار ،آن را ممنوع نماید .ح ،متهم و وکی او به مطاوعه و دسترسای
به اوراق ،اسناد و مدارک پرونده است .اصوالً مطاوعهی اوراق پرونده مستلزب دسترسی به آنهاست
ووی با تفکیک صورت گرفته در قسمت اول ماده که طن ،ان بازپر میتواناد مطاوعاهی آن اوراق
یا دسترسی به آنها را ممنوع سازد ،معلوب میشود که دسترسای یعنای در اختیاار داشاتن .بناابراین،
مانعی ورود ندارد که ماتهم یاا وکیا او بتواناد باه هزیناهی خاود از اوراق پروناده کپای بگیارد و
نسخه ای برای خود داشته باشد .در صورت صدور قرار عدب دسترسی به پرونده ،این ممنوعیت فق
تا پایان مرحله ی تحقیقات مقدماتی باقی باوده و باا ارساال پروناده باه دادگااه مرتفاع خواهاد شاد.
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دادگاه صاوح به رسیدگی به اعتراض متهم یا وکی او به ایان قارار ،در مااده  271ق.آ.د.ک1392

1

ذکر شده است .وخاوقی :1395 ،ذی ماده  191ق آ د ک
مطاب ،ماده  351ق.آ.د.ک  1392شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکالی آنان می توانند باا
مرارعه به دادگاه و مطاوعهی پرونده ،اطالعات الزب را تحصی نمایند و با اطاالع رئایس دادگااه باه
هزینه ی خود از اوراق مورد نیاز تصویر تهیاه کنناد .و تنصاره مااده مقارر مایدارد :دادن تصاویر از
اسناد طنقه بندی شده و اسناد حاوی مطاوب مربوط به تحقیقات رارائم مناافی عفات و رارائم علیاه
امنیت داخلای یاا خاارری ممناوع اسات .در ماوارد ماذکور در تنصاره ،تنهاا دادن تصاویر اساناد و
مدارک یادشده ممنوع گردیده و «مطاوعه» آنها مشمول رواز مقرر در متن ماده است.
در صورت عدب ارائه ادوه اثنات ررب از سوی مررع قضایی باه ماتهم و وکیا ایشاان و محاروب
ساختن متهم از این ح ،قانونی به صورتهای مختلاف :اواف :رفتاار مرراع قضاائی خااطی ،واراد
وصف کیفری و انتاامی بوده و قاضای خااطی مای تواناد هام ماورد تعقیاب کیفاری و هام تعقیاب
انتاامی قرار گیرد ب :محروب کردن متهم و وکی وی از ح ،دسترسی بر ادوه انتساب بزه از ساوی
مررع قضائی تاوی ،بطوری که با این وصف حکم بر محکومیت متهم را صادر نمایاد .باه تشاخیص
مرارع عاوی اعم از محاکم تجدید نار و شعب دیوان عاوی کشور ،اگر به دررهای از اهمیات باشاد
که مورب عدب اعتنار قانونی رأی صادر گردد ،برابر تنصره ذی ماده  455و بناد «ب» مااده  469از
قانون آیین دادرسی کیفری  ،1392می تواند از مورنات نقض حکم مررع بدوی باشد .تنصره ذیا
ماده  455و بند «ب» ماده  469از ق.آ.د.ک  :1392نقاض حکام بادوی از ساوی مراراع عااوی ،در
صورتی که متهم یا وکی ایشان از دسترسی به ادوه انتساب بزه توس مررع بدوی محاروب شاوند و
این امر به درره ای از اهمیت باشد که باه تشاخیص مراراع عااوی موراب عادب اعتناار قاانونی رأی
صادره گردد .وپورقهرمانی و رسووی70 :1394 ،
به نار میرسد بر اسا ماده  5ق.آ.د.ک  1392که بیان میدارد :متهم بایاد در اسارع وقات ،از
موضوع و ادوه اتهاب انتسابی آگاه و از ح ،دسترسی به وکی و سایر حقوق دفااعی ماذکور در ایان
قانون بهره مند شود ،عنارت سایر حقوق دفاعی شام ح ،اطالع متهم یا وکی وی از اسناد و اوراق
و ادوه مورود در پرونده میشود عدب رعایت آن ضمانت اررای مقرر در ماده  7قانون مرقوب را در
پی خواهد داشت.

 .1مررع ح اختالف بین دادستان و بازپر و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسنت به قرارهای قاب اعتاراض ،باا دادگااهی
است که صالحیت رسیدگی به آن اتهاب را دارد .چنانچه دادگاه انقالب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضاایی دادسارا تشاکی
نشده باشد ،دادگاه کیفری دو مح  ،صاوح به رسیدگی است.
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 .4-2بیارزش و اعتبار شناختن اظهارات ناشی از شکنجه
مقامات عمومی باید ضمن مردود دانستن اقرار و اطالعاتی که به زور و عناف از بازداشاتشادگان
گرفته شده است ،دقّت نمایند که چنین اقرار و اطالعاتی به عنوان ادوّه اثنات دعوی مستند حکم در
دادرسی قرار نگیرد.
اسناد و مدارک مربوط به منع شکنجه بایاد در نهایات باه زباان محلای تررماه شاده و در تمااب
واحدهای ادارههای ک و ادارههای تابع که در مرحله دساتگیری ،تحقیقاات مقادماتی و بازداشات
مداخله میکنند و نیز تشکیالت عداوت کیفری توزیع شود .منع مطل ،شکنجه و رفتارهاای خشان و
موهن که برطن ،قوانین ملی ررب قلمداد شده است باید در تماب بازداشتگاهها در معرض دید عماوب
نصب شود .واردبیلی 21 :1377 ،و 119/ 22
در قانون حقوق شهروندی صراح تا هرگونه شاکنجه و اذیات بارای اخاذ اقارار یاا کساب دویا
ممنوع اعالب شده و ضمانت اررای ان در ماده  7قانون آیین دادرسی کیفری  1392بیان شده است.
بند  6این قانون مقرر میدارد :در رریان دستگیری و بازرویی یا استطالع و تحقی ،،از ایاذای افاراد
نایر بستن چشم و سایر اعضاء ،تحقیر و استخفاف به آنان ،ارتناب گردد .همچنین بند  7ایان قاانون
مقرر میدارد :بازرویان و مأموران تحقی ،از پوشاندن صورت و یا نشستن پشات سار ماتهم یاا باردن
آنان به اماکن نامعلوب و کالً اقدابهای خالف قانون خودداری ورزند .و در اداماه بناد  9ایان قاانون
بیان میدارد :هرگونه شکنجه متهم بهمناور اخذ اقرار و یاا ارناار او باه اماور دیگار ممناوع باوده و
اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت .این قاانون تاا مادتهاا بادون
ضمانت اررا و در حد یک توصیه نامه بود تا اینکه سرانجاب مقنن با تصاویب قاانون آیاین دادرسای
کیفری  1392طی ماده  7این قانون ،ضمانت ارراء کیفری و مسئوویت مادنی ورناران خساارت را
برای نقض اصول مقرر در قانون حقوق شهروندی در نار گرفت.
مقنن برای برخی از حقوق متهم ،مانند ح ،انتخااب و برخاورداری از معاضادت وکیا مادافع،
ح ،حفظ اسرار و اطالعات شخصی متهمان ،حمایات کیفاری متناسانی مقارر داشاته اسات ،اماا در
برخی دیگر ،مانند ضرورت حفظ شان و کرامت انسانی باا ممنوعیات شاکنجه بارای اخاذ اقارار یاا
شهادت از افراد بازداشت شده و یا متهم دارای اشکاالتی است .ماده  578ق تعزیرات  1375کاه در
حمایت از ممنوعیت شکنجه تصویب شده ،کام و رسا نیسات .افازون بار عادب شامول شاکنجهی
روحی ،شکنجه را منحصر به فع دانسته است در حاوی که شکنجه با ترک فع نیز واقاع مایشاود.
همچنین این ماده شکنجه و آزار غیرمتهم مث اطرافیان و نزدیکان وی را شام نمیشاود .از ایانرو
ضروری است کاه محتویاات ایان مااده اصاالح و دایارهی شامول ان باه «ساایر اشاکال شاکنجه و
رفتارهای غیرانسانی» و «غیرمتهمان» تسری یابد .وموسی زاده 109 :1388 ،اقدامات مذکور در بناد
 7قانون حقوق شهروندی نایر پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آناان باه امااکن
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نااامعلوب مصااداق شااکنجه روحاای ماایباشااند ،کااه مقاانن مااورد تورااه قاارار داده اساات و ماااده 7
ق.آ.د.ک 1392برای این قنی اقادامات و رفتارهاا ،رناران خساارت و ضامانت ارارای مااده 570
تعزیرات را مقرر نموده است .بهتر بود مقنن در ماوادی از قاانون دادرسای کیفاری  ،1392صاراحتا
شکنجه روحی را که مصادی ،متعددی دارد را مورد حکم قرار مایداد تاا راای هیچگوناه شاک و
تردیدی در مجازات شکنجهی روحی باقی نماند.
ماموران و مقاماتی که افراد ومتهمین را مورد شکنجه قرار دادهاند ،مشمول احکاب کتااب ساوب
قانون مجازات اسالمی یعنی احکاب مربوط به قصاص میشوند .که بحاث در ایان ماورد از حوصاله
پژوهش حاضر خارج میباشد .ذکر یک نکته نیز ضروری است که ،در صورتی که پس از محکوب
شدن این مقامات و ماموران ،به هر دوی قصاص اررا نشود ،یا از مصادی ،رراحات غیر عماد باشاد
مشمول احکاب مربوط به دیات 1وکتاب چهارب قانون مجازات اسالمی میشوند.
 .5-2حمایت از متهم و خانواده وی در برابر تهدیدات
ماده 40ق.آ.د.ک  1392افشای اطالعات مربوط به هویت و مح اقامت بزهدیده ،شاهود و مطلعاان
و سایر اشخاص مرتن با پرونده توس ضابطان دادگستری ،رز در مواردی که قانون معین می کناد
را ممنوع دانسته این ممنوعیت شام افشای اطالعات مربوط به متهم ،باه عناوان یکای از «اشاخاص
مرتن با پرونده» نیز می شود .با این حال ،قانون موارد خالف آن را به روشنی تعیین نکارده اسات و
بهتر بود که عالوه بر تعیین قانون ،تجویز بازپر

نیز به ماتن مااده فاوق اضاافه مای شاد .ممنوعیات

مذکور در این ماده ،رننه حمایتی داشته و تخلف از این مقررات مشمول ضمانت اررای سه مااه تاا
یکسال انفصال از خدمات دووتی به شرح مندرج در ماده  63خواهد باود .بناابراین ،چناین ماوردی،
مصداقی خاص از ررمی عاب وافشای اسرار حرفهای ،ماده  648ق تعزیرات میباشد.
همچنین ماده  97ق.آ.د.ک  1392بیان میدارد :بازپر به مناور حمایات از بازهدیاده ،شااهد،
مطلع ،اعالب کننده ررب یا خانواده آنان و همچناین خاانواده ماتهم در برابار تهدیادات ،در صاورت
ضرورت ،انجاب برخی از اقادامات احتیااطی را باه ضاابطان دادگساتری دساتور مایدهاد .ضاابطان
دادگستری مکلف به انجاب دستورها و ارائه گزارش به بازپر هستند .اقادامات حماایتی مایتواناد
اقداماتی نایر منع مالقات متهم یا بستگان او یا بزهدیده ،شاهد ،مطلع و اعالبکننده ررب ،یا همراهی
اشخاص فوق توس ضابطین در هنگاب مرارعه به دادسرا یا حتی پیشبینی موقات محاافظ شخصای
باشد .وخاوقی :1395 ،ذی ماده  97ق آ د ک
برای حمایت کیفری از این ح ،،در مواردی که ماتهم یاا خاانواده وی باه انحاا مختلاف ماورد
 .1برای مطاوعه بیشتر رروع کنید :قانون مجازات اسالمی  1392کتاب چهارب دیات.
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تعرض قرار میگیرند میتوان به ماده  669ق تعزیرات استناد کرد .به مورب این ماده هرگاه کسای
دیگری را به هر نحو تهدید به قت یا ضررهای نفسی یا شرفی یا ماوی و یا به افشااء ساری نسانت باه
خود یا بستگان او نماید  ...به مجازات شالق تا و 74ضربه یا زنادان از دو مااه تاا دو ساال محکاوب
خواهد شد.
 .6-2عدم انتشار جریان محاکمه قبل از خاتمهی دادرسی
انتشار رریان محاکمه قن از این که حکم به طرق قانونی قطعیت یابد ،ممنوع ،ماده  353ق.آ.د.ک
 1392انتشار رریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویات
فردی یا موقعیت اداری و ارتماعی آنان نناشد ،در رسانهها را مجاز دانساته اسات .بیاان مفااد حکام
قطعی و مشخصات محکوبٌعلیه فق در موارد مقرر در قانون امکانپذیر است .تخلاف از مفااد ایان
ماده در حکم افتراء است .همچنین هرگونه عکسنرداری یا تصاویربرداری یاا ضان صادا از رلساه
دادگاه ممنوع است ...مناور از این انتشار « ...نشر رزییات محاکمه و در رریاان قارار دادن عاماهی
مردب از راه رساانههاای گروهای ،قنا از صادور حکام اسات  »...وناریاه مشاورتی شاماره -7/11
 1380/1/5اداره حقااوقی قااوه قضاااییه  .بخشاانامهی شااماره  1381/6/4-1/81/10589ریاساات قااوه
قضاییه نیز بر خودداری از انتشار اسامی افراد و عناوین اتهامی و روند دادرسایهاا پایش از قطعیات
احکاب تاکید دارد .در قسمتی از این بخشنامه خطاب به مرارع قضاایی و اداری آماده اسات ... « :از
آنجا که قن از انجاب و اتماب مراح دادرسی ،اثنات ررب و قطعیت حکم ،انتشاراخنار ممنوع اسات
و حتی مرارع قضایی قن از قطعیت حکم رزایی نیز مجاز به انتشار موضاوع در رساانههاا نیساتند و
امکان دارد در نتیجهی سیر مراح محاکمهها ،شان برائت به دست آیاد ... ،قنا از قطعیات احکااب
رزایی از انتشار اسامی و عناوین و رریان محاکمهی اشاخاص در رساانههاا خاودداری ورزناد .»...
وهمان
به استناد ماده  353ق.آ.د.ک  1392متخلف از تکلیف موضوع این مااده باه مجاازات مقارر در
ماده  697ق تعزیرات  1375محکوب خواهد شد .افازون بار آن ،مطااب ،مااده « 9ناامناماه راراع باه
تشخیص انواع تقصیرات قضات» ،چنان چه قنا از اعاالب رسامی ،آرای محکماه افشاا شاود ،افشااء
کننده به مجازات درره  4محکوب میشود .وموسی زاده 91 :1388 ،و مطاب ،بند  9مااده  14قاانون
ناارت بار رفتاار قضاات مصاوب  1390اعاالب ناار مااهوی قاضای پایش از صادور رأی موراب
محکومیت انتاامی مقارر در مااده  14یعنای مجاازاتهاای انتااامیدرراه یاک تاا چهاار محکاوب
میشوند ،که مجازاتهای انتاامی درره یک تا چهار مطاب ،ماده  13این قانون عنارت است از:
توبیخ کتنی بدون درج در سابقه خدمتی ،توبیخ کتنی با درج در سابقه خدمتی ،کسر حقاوق ماهاناه
تا یک سوب از یک ماه تا شش ماه ،کسار حقاوق ماهاناه تاا یاک ساوب از شاش مااه تاا یاک ساال

 /80نقض دادرسی عادالنه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون آیین دادرسی کیفری 1392

میباشد.
 .7-2عدم افشا اسرار مربوط به متهم و حق حفظ حریم خصوصی
ممنوعیت تجسس در حریم خصوصی افراد از دستورات اوهای باوده و در قارآن کاریم بیاان شاده
است .خداوند چنین می فرماید« :ای اه ایمان ،از بسیار پندارها در ح ،یکدیگر ارتنااب کنیاد کاه
برخی ظنّ و پندارها معصیت است و نیز هرگز واز حال درونی هم تجسس مکنید و غینت یکدیگر
روا مدارید »1.به همین ترتیب میفرماید« :ای کسانی که ایمان آوردهایاد ،باه خاناههاایی راز خاناه

خودتان وارد نشوید مگر آنکه آشنایی دهید و ارازه گیرید و به اه آنها سالب کنید.»2

اص بر تجویز نشدن استراق سمع تلفنی و کنترل نشدن ارتناطات مخابراتی افاراد مایباشاد و از
این رو ،امکان کنترل تلفن افراد و نه فقا متهماان باه ناار قاضای و براساا مااده  150ق.آ.د.ک
 1392مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارری کشور مرباوط باشاد یاا بارای کشاف رارایم
موضوع بندهای واوف  ،وب  ،وپ و وت ماده ی و 302این قانون الزب تشخیص داده شود تجاویز
شده است .و تنصره  2ماده  150همین قانون کنترل ارتنااطی مخاابراتی محکوماان را ممناوع اعاالب
نموده است .و براسا تنصره یک ماده مذکور شارای و کیفیاات کنتارل ارتناطاات مخاابراتی باه
مورب مصوبه شورای عاوی امنیت ملی تعیین میشود .اونته قاضی باید دفعات یا زماان کنتارل تلفان
افراد را مشخص کرده و دستور خود را به صورت کتنی صادر کند ،بنابراین دستور شافاهی کنتارل
تلفن ،مجوز این امر نخواهد بود .اونتاه صادور مجاوز کتنای محادود باه ماواردی اسات کاه امنیات
خارری یا داخلی نااب در مخاطره قرار گرفته باشد .وگلدوزیان 40 :1371 ،بر طن ،اص  25قاانون
اساسی ...« :ضن و فاش کردن مکاومات تلفنی ،افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ،سانساور ،عادب
مخابره و نرساندن آنها ،استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است ،مگر به حکم قاانون» .کنتارل
ارتناطات مخابراتی افراد ،حتی به وحاظ ضارورت تحقیا ،،مجااز نناوده و از اصا کلای ممنوعیات
کنترل ارتناطات مخابراتی ،صرف ًا اقداب باه کنتارل در چناد رارب خااص ماورد اشااره در ماتن مااده
مستثنی شده است و این کار در همهی ررائم مجاز نیست.
براسا ماده  146ق.آ.د.ک 1392از اوراق ،نوشتهها و سایر اشیای متعل ،باه ماتهم ،فقا آنچاه
رارع به ررب است تحصی و در صورت وزوب به شهود تحقی ،ارائه میشود .بازپر

مکلاف اسات

در مورد سایر نوشته ها و اشیای متعلا ،باه ماتهم باا احتیااط رفتاار کناد ،موراب افشاای مضامون و
محتوای غیر مرتن آن ها با رارب نشاود ،در غیار ایان صاورت وی باه رارب افشاای اسارار محکاوب
 .1قرآن کریم ،سوره حجرات ،آیه 12
 .2قرآن کریم ،سوره نور ،آیه 27
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میشود .ضمن اینکه ماده  146در رابطه با نوشتهها و اوراق متهم ،بازپر

را مکلف به حفاظ اسارار

نموده و در غیر اینصورت به ررب افشای اسرار محکوب میشود برای ضمانت اررا نقض ایان اصا

از اصول دادرسی عادالنه میتوان به ماده  597ق تعزیرات  11375استناد کارد کاه اشااره باه رفتاار
«برخالف صریح قانون» کرده است.
در مورد ضمانت اررای کیفری بارای حمایات از ایان حقاوق و آزادیهاا چناد مااده از قاانون
تعزیرات  1375قاب استناد هستند .ضمانت اررای اصا ممنوعیات شانود تلفنای و اساتراق سامع و
بازرسی یا توقیف مراسالت و مکاتنههای اشخاص در ماده  582ق تعزیرات چنین بیان شده است.
در مورد حفظ اسرار شغلی و اسرار مربوط به حرفه نیز مطاب ،ماده  648ق تعزیرات اگر مقامات
قضایی یا ضابطان در غیر ماواردی کاه قاانون اراازه داده ،اسارار ماتهم را افشااء کنناد محکومیات
کیفری خواهند داشت .این ماده به صراحت به مقامات قضایی و ضاابطان اشااره نکارده اماا پاس از
بیان اطناء و رراحان ،ماماها و داروفروشان به «کلیهی کسانی کاه باه مناساب شاغ یاا حرفاه خاود
محرب اسرار میشوند» اشاره کرده است ،که باا توراه باه اطاالق عناارت «کلیاهی کساانی» باه ناار
می رسد قضات و ضابطان را در برگیرد .اگرچه از نار برخی اساتید چه در قانون مجاازات اساالمی
و چه در آییننامهی سازمان زندانها هیچ حمایتی از زندگی خصوصی متهماان بارای رلاوگیری از
فاااش سااازی اطالعااات مناادرج در پروناادهی شخصاایت آنهااا ورااود ناادارد و قاضاای ،زنااداننان و
مددکاران ارتماعی هیچ تعهدی در این باره ندارند و در صورت نقض این ماوارد باا هایچ ضامانت
اررایی مواره نیستند .ونجفی ابرندآبادی 2674 :1386 ،بخشنامههاای شاماره  1/78/1267مورخاه
 79/8/1و  1378/12/1-178/12670رییس قوه قضاییه نیز بر رواز بازرسی منازل و اماکن در موارد
ضروری و ارتناب از اعطای نمایندگی مطل ،و کلی تاکید دارند .بند  8قانون حقوق شهروندی نیاز
بر ضرورت بازرسی و معاینه های محلی براسا

مقررات قاانونی تاکیاد دارد .وموسای زاده:1388 ،

97
در مورد حمایتهای کیفری به عم آمده از این حقوق وبازداشت نکردن خودسارانه و تفتایش
منزل در شب میتوان به مواد  575و  580ق تعزیرات استناد کرد .بازداشت خودسارانهی افاراد باه
مورب ماده  575قاب تعقیب کیفری بوده و براسا ماده  580ق تعزیرات هر یک از مستخدمین و
مامورین قضائی یا غیر قضائی  ...بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بادون اراازه و رضاای صااحب
منزل داخ شود به حنس از یک ماه تا یک سال محکوب خواهد شد ،عنارت «بدون ترتیب قاانونی»
 .1ماده  : 597هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تالمی مطااب ،شارای قاانونی نازد آن هاا بارده شاود و باا وراود ایان کاه
رسیدگی به آن ها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا ارماال یاا تنااقض قاانون از قناول شاکایت یاا
رسیدگی به ان امتناع کند یا صدور حکم را برخالف قانون به تأخیر اندازد یا برخالف صریح قانون رفتار کناد دفعاه اول از شاش
ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغ قضائی محکوب می شود و در هار صاورت باه تأدیاه خساارات وارده نیاز
محکوب خواهد شد.
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اشاااره بااه رعایاات نکااردن مقااررات و ضااواب قااانونی یاااد شااده در مااواد  137تااا  145ق.آ.د.ک
مصوب 1392و همچنین مواد 124و 183همین قانون دارد.
 .8-2برابری (منع هر نوع تبعیض)
ماده  2ق.آ.د.ک 1392مقرر میدارد :دادرسی کیفری باید ..و قواعد آن نسنت به اشخاصای کاه در
شرای مساوی به سنب ارتکاب ررائم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند ،به صورت یکسان اعماال
شود .قسمت اخیر ماده فوق تصریح به اعمال یکساان قواعاد دادرسای کیفاری نسانت باه اشاخاص
مختلفی که در شرای مساوی به سنب ارتکاب ررائم مشابه تحت تعقیاب قارار مای گیرناد ،نماوده
است ،اما این امر مانع از ان نخواهد بود که گاه مراراع قضاایی باه دساتور قانونگاذار خصوصایات
فردی متهم را برای اعمال قوانین دادرسی کیفری در نار بگیرند وفردی کردن اقدامی که می تواند
عدب اعمال یکسان این قواعد را نسانت باه اشاخاص مختلاف ،باه دنناال داشاته باشاد .مااده  605ق
تعزیرات ضمانت اررای کیفری این ح ،را چنین بیان کرده اسات :هار یاک از ماامورین ادارات و
موسسات مذکور در ماده و 598که از روی غرض و بر خالف ح ،دربااره یکای از طارفین اظهاار
نار یا اقدامی کرده باشد به حنس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا منلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال
و رنران خسارت وارده محکوب خواهد شد .به نار مایرساد براساا

مااده  5ق.آ.د.ک  1392کاه

بیان میدارد :متهم باید در اسرع وقت ،از موضوع و ادوه اتهاب انتساابی آگااه و از حا ،دسترسای باه
وکی و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود ،عنارت ساایر حقاوق دفااعی شاام
برابری و عدب ورود تنعیض در تماب مراح دادرسی بین ماتهم و ساایر اصاحاب دعواسات و عادب
رعایت آن ضمانت اررای مقرر در ماده  7قانون مرقوب را در پی خواهد داشت.
 .9-2مصونیّت مکاتبات و مکالمات و اسرار شخصی
اص  25قانون اساسی از ح ّ،مصون ماندن مکاتنات و مکاومات و عادب تعارض باه اسارار شخصای
حمایت کرده است .بر اص مصونیّت اسرار ،مکاتنات ،مکاومات و مخابرات شخصای در دو ماورد
استثناء وارد آمده است ،یکی در زمان اضطراری مطاب ،اص  79قانون اساسی و دیگاری در ماورد
کشف و تعقیب ررایم .ضمانت اررای این اص به موراب مااده  582ق تعزیارات حانس از یاک
سال تا سه سال و یا رزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال مقرّر شده است.
الزب به تذکر است که امروز ،در روامع پیشرفته ،اص مصونیّت اسارار شخصای باا یاک خطار
ردّی روبرو شده است و آن استفاده گسترده و بیرویه ساازمان عماومی از سیساتم انفورماتیاک و
رمعآوری اطالعات دربارهی امور خصوصی افراد اسات کاه گااه ممکان اسات منادواه اطالعاات
نادرست و یا غرضآوود مشکالت ردی برای فارد بوراود آورده و یاا فارعاه بارای او بیافریناد .از
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اینرو اقتضاء دارد مقررات دقیقی از طرف دووات و رعایات اصا مصاونیّت اسارار شخصای وضاع
گردد.
متاساافانه در ماااده و 32قااانون راارایم رایانااه ای مصااوب  1388/3/5حکماای آمااده اساات کااه
برخالف روح حاکم بر این قانون که منارزه با ررایم رایانهای است میباشد ،عمالً تعرض به اسارار
شخصی کاربران رایانه و نادیده گرفتن حریم خصوصی افراد است ،در این ماده قانونی آمده اسات
که« :ارائه دهندگان خدمات دسترسی واینترنت موظفند دادههای ترافیاک را حاداق تاا شاش مااه
پس از ایجاد و اطالعات کاربران را حداق تا شش ماه از خاتمه اشتراک نگهداری کنند» .وسااکی،
81 :1392
به مورب تنصرههای ذی این ماده ،دادههای ترافیاک ،هرگوناه دادهای اسات کاه ساامانههاای
رایانهای در زنجیره ارتناطات رایانهای و مخابراتی تووید میکنند تا امکان ردیاابی آنهاا از منادأ تاا
مقصد ورود داشته باشد .این دادهها و Daytaشام اطالعاتی از قنی مندا ،مسایر ،تااریخ ،زماان،
مدت و حجم ارتناط و نوع خدمات و اطالعات کاربر شام هویت ،آدر رغرافیایی یاا پساتی یاا
پروتک اینترنتیو ، IPشماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست .همچناین باه موراب مااده و33
همین قانون ارائهدهندگان خدمات میزبانی داخ موظفند اطالعات کاربران خود را حداق تا شاش
ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصا از تغییارات ایجااد شاده را
حداق تا پانزد ه روز نگهداری کنند .از طرف دیگر کاار گاروه تعیاین مصاادی ،محتاوای مجرماناه
موضوع ماده و 22همین قانون که به کار گروه فیلترینگ معروف شده است و زیرنار قوه قضائیه و
ریاست دادستان ک کشور تشکی گردیده است به مورب این قاانون ماامور تشاخیص مصاادی ،و
پاالیش وفیلتر محتوای مجرمانه شناخته شده و تعداد زیادی از سایتهای اینترنتی را فیلتر کردهاناد.
وساکی82 :1392 ،
ضمانت اررا نقض حریم خصوصی افراد و تامین امنیت دادههای شخصی طی ماوادی از قاانون
ایین دادرسی کیفری  1392بخش نهم دادرسی اوکترونیکی در نار گرفته شاده اسات .مطااب ،مااده
 658ق آدک  1392قوه قضاییه موظف اسات تمهیادات فنای و قاانونی الزب را بارای حفاظ حاریم
خصوصی افراد و تأمین امنیت دادههای شخصی آنان در چارچوب اقدامات این بخاش فاراهم اورد
ضمانت اررا این حقوق مطاب ،ماده  660این قاانون چنانچاه اشخاصای کاه دادههاای موضاوع ایان
بخش را در اختیار دارند ،مورنات نقض حریم خصوصی افاراد یاا محرماانگی اطالعاات را فاراهم
آورند یا به طور غیر مجاز آنها را افشاء کرده یا در دستر افاراد فاقاد صاالحیت قارار دهناد ،باه
حنس از دو تا پنج سال یا رزای نقدی از بیست تا دویست میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا
ده سال محکوب خواهند شد .ماده  661ق آ دک 1392نیز در صورتی که بیاحتیاطی یا بایمنااالتی
اشخاص مسئول مورنات ارتکاب ررایم رایانهای را فراهم آورد به حنس از شش ماه تا دو ساال یاا
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انفصال از خدمت تا پنج سال یا رزای نقدی از ده تا صد میلیون ریال محکوب خواهند شد ،مقنن باه
دوی اهمیت حفظ حریم خصوصی افراد ایان بایاحتیااطی و بایمنااالتی سانگین را قابا مجاازات
دانسته است .مقنن براسا

ماده  682قانون فوق ضمانت اررا ح ،اعتراض به متضرر را در ماواردی

که ضابطان مجوز تفتیش و توقیف دادهها را براسا

ماده  1 678داشته باشند در نار گرفته است.

 .10-2ضمانت اجراءاقدامها و تصمیمهای غیرقانونی ماموران و ضابطان
ضمانت ارراهای کیفری مختص مقامات قضایی نقض کنندهی اصول دادرسی عادالنه نمایباشاند.
در کنار این مقامات افراد دیگری چون ماموران و ضابطان دادگستری قارار دارناد کاه در صاورت
نقض اصول دادرسی عادالنه مجازات میشوند.
ضابطان دادگستری باید در انجاب وظایف محوواه ،مقاررات آیاین دادرسای کیفاری را رعایات
کنند .ماده  28ق.آ.د.ک 1392ضابطان دادگستری را مأمورانی میداند که تحت ناارت و تعلیمات
دادستان در کشف ررب ،حفاظ آثاار و عالئام و رماع آوری ادواه وقاوع رارب ،شناساایی ،یاافتن و
رلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ،تحقیقات مقدماتی ،ابالغ اوراق و اررای تصمیمات قضایی،
به مورب قانون اقداب میکنند .این ماده با تاکید بر اینکه تمامی اقدامات ضابطان باید تحت نااارت
دادستان و به مورب قانون باشد ،در صورتی که ضابطان و ماموران از حیطهی وظایف محوواه پاا را
فراتر گذاشته و از چارچوب قانون خارج شوند ،مجازات میشوند.
اگرچه پلیس به دوی تعدد و تنوع ماموریتهای ارتماعی و امنیتی در سطح رامعه ،نمااد امنیات
ارتماعی شناخته میشود و عملکردش در رفتار با مردب اثرگذار در قضاوت افکاار عماومی چاه در
سااطح داخلاای و چااه در سااطح خااارری اساات .ون اوروزی 178/ 3 :1387 ،امااا عمااده اقاادابهااا و
تصمیم های غیرقانونی که ضابطان و دیگر ماموران در رابطه با متهم یا متهمان ممکن است مرتکاب
شااوند ورود غیرقااانونی و غیرمجاااز بااه مناازل و مسااکن افااراد وماااده  580ق تعزیاارات بازداشاات
خودسرانه و غیرقانونی ومااده  583ق تعزیارات نشانیدن تالماات حانسشادگان توسا مسائوالن
زندانها وماده  574ق تعزیرات است ،که می تواند نه تنهاا از ساوی ماتهم ،بلکاه از ساوی هار فارد
آزادی خواه با مقاومت مواره شود .حتی اگر ضاابطان و مااموران دووتای از حادود وظیفاهی خاود
خارج شوند و حسب ادوه و قرائن مورود بیم تجاوز به حیات یا ررح یا تعرض به عارض و ناامو
یا مال باشد ،دفاع و مقاومت در برابر آنها حتی اگر منجر به مار

آنهاا شاود وباه شارط رعایات

 .1ماده  :678چنانچه در حین اررای دستور تفتیش و توقیف ،تفتیش دادههای مرتن با ررب ارتکابی در سایر سامانههای رایاناهای
یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد ،ضابطان با دستور مقاب قضایی دامنه تفتیش و توقیاف را باه
سامانههای دیگر گسترش میدهند و دادههای مورد نار را تفتیش یا توقیف میکنند.
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شرای دفااع  ،راایز اسات .مااده  159ق ب ا مصاوب  1392دفااع و مقاومات در برابار اقادابهاای
غیرقانونی نیروهای انتاامی و دیگر ضابطان را به صراحت تجویز کرده اسات .وموسای زاده:1388 ،
 89همچنین اگر ضابطان ،تکلیف یاد شده در ماده  46ق آ د ک  1392را رعایت نکنند و ماتهم را
بیش از  24ساعت بدون ارازهی مقامات قضایی تحتنار نگاه دارناد ،مطااب ،ماواد  570و  575ق
تعزیرات قاب مجازات میباشند.
قانون آیین دادرسی کیفری  1392برای متهم تحت نار حقوقی را مقرر نموده اسات واز رملاه:
ح ،داشتن وکی  ،تفهیم اتهاب ،مناع شاکنجه ،اطاالع خاانواده ماتهم از تحات ناار باودن و ..عادب
رعایات ایاان حقااوق و تخلاف از مقااررات مربااوط عاالوه باار ضاامانت ارارا مااذکور در ماااده  7ق
آدک 1392باعث محکومیت انتاامی براسا ماده  63ق آ دک  1392میشود .این حقاوق کاه از
زمره اصول دادرسی عادالنه میباشند که در اینجا از ذکر آنهاا باه دویا اطاواهی کاالب خاودداری
میشود .و صرفا به ضمانت اررا آن پرداخته میشود.
براساا ماااده  63ق.آ.د.ک  1392تخلااف از بعضاای از وظاایف ضااابطان ،توسا آنهااا راارب
محسوب میشود و آن دسته از ضابطان دادگستری که وظایف قانونی مقرر در مااده  52ایان قاانون
در خصوص تفهیم حقوق متهمان را انجاب ندهند ،به مجازات کیفری سه ماه تا یک سال انفصاال از
خدمات دووتی محکوب میشوند« .انفصال از خدمات دووتی» کاه در مااده فاوق باه عناوان ضامانت
اررای تکلیف مقرر برای ضابطان تعیین گردیده ،در قوانین کیفری در شمار یکی از مجاازاتهاای
کیفری آمده است .بنابراین ،با ورود استفاده از کلمه «تخلف» در صدر ماده ،نقض مقررات مندرج
در مواد یااد شاده ،رارب باوده و در صاالحیت مراراع قضاایی اسات و از آنجاا کاه مارتکنین ایان
تخلفاات ،ضااب دادگساتری باوده و در مقااب ضااب مرتکاب رارب شادهاناد ،در مراراع عماومی
ودادسرای عمومی و انقالب و دادگاه کیفاری  2قابا تعقیاب و محاکماه خواهناد باود .همچناین
تنصره مااده  59ق.آ.د.ک  1392شاماره گاذاری اوراق پروناده را اوزامای و تخلاف از آن موراب
محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دووتی است .و با توره به اینکه این قاانون نااظر
به مرارع کیفری و متن ماده دربرگیرنده ضمانت اررا کیفری است پس تکلیف مقرر در ایان مااده
را باید در مورد مدیران دادگاه های کیفری دانست و به مدیران دفااتر دادگااههاای حقاوقی مساتثنا
هستند.
آن دسته از ضابطان دادگستری که عدب تفهیم حقوق متهمان از سوی آنان همراه باا ساوءنیت و
قصد اضرار بوده مجازات شدیدتری در نار گرفته نشده است .که ایان ایاراد را باا رراوع باه ماواد
عمومی قانون مجازات اسالمی میتوان رفع نمود و با توره به اینکاه تحات چاه عناوان مجرماناهای
قرار گیرد برای آن مجازات متناسب در نار گرفته میشود .همچنین میتوان برای رفتاری که عماالً
مورب ایراد ضرر شده و رفتاری که ضرری را برای متهم در پی نداشته است ،مجازاتهای قاانونی
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متفاوتی را در نار گرفت .وقاسمی مقدب150/ 2 :1394 ،
برخی دیگر از اصول دادرسی عادالنه که باید در کلیهی مراح رسیدگیهاای کیفاری درناار
گرفته شوند ،یا حمایت کیفری ندارند و یا دارای حمایات کیفاری ناکاافی و غیرصاریح هساتند .از
رمله این موارد میتوان به ح ،سکوت و ح ،آگاهی یافتن نسنت به ح ،سکوت متهم اشااره کارد
که مقاب قضایی یا ضاب دادگستری تکلیفی به اعالب این ح ،به متهم ندارناد .وموسای زاده:1388 ،
 110ماده  197ق.آ.د.ک  1392در رابطه با ح ،سکوت تدوین شده است که اوزامی به اعاالب ایان
ح ،به متهم دیده نمیشود و ضمانت اررا صریحی برای آن در نار گرفته نشده است مگر اینکه این
ح ،را از حقوق مذکور در ماده  52ق.آ.د.ک بدانیم که در صورت تخلف ضابطین از تفهیم آن باه
متهم ضمانت اررا مقرر در ماده  63این قانون در مورد مرتکنین اعمال شود.
نتیجهگیری
قانون آیین دادرسی کیفری  1392همگاب باا تحاوالت دنیاا و اساناد بایناومللی،دادرسای عادالناه و
حقوق دفاعی متهم از رمله اص برائت ،ح ،داشتن وکی  ،اص علنی بودن دادگاه ،تفهیم اتهاب باه
متهم و ممنوعیت اعمال شکنجه ،استقالل و بیطرفی دادگاه ،ترافعی بودن دادرسی و  ...را در مواد
مختلفی از رمله مواد  94 ،93 ،91 ،60 ،58 ،56 ،55 ،52 ،51 ،50 ،48 ،6 ، 5 ،4 ،3 ،2و مواد متعدد
دیگاری مااورد شناسااایی قاارار داده اساات و نقااض ایان اصااول توسا مقامااات قضاایی و ضااابطین
دادگستری با ضمانت اررا انتاامی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفاری و قاانون نااارت بار رفتاار
قضات مصوب  1390و ضمانت اررا کیفری مقرر در قانون مجاازات اساالمی وتعزیارات  1375و
برخی از مواد ق.آ.د.ک روبرو است .باا تادقی ،در محتاوای قاانون آیاین دادرسای کیفاری ،1392
می توان حساسیت مقنّن ایرانی را نسانت باه رعایات دقیا ،اختیاارات و تکااویف مقاماات قضاایی و
ضابطین دادگستری بر حقوق بزه دیده – بزهکار – گواهان و سایر افراد ذینفاع در پروناده کیفاری،
مشاهده نمود .مفاد این قانون بیانگر موشکافی مقنّن از قواعد کلی حاکم بر دادرسایهاا و پارداختن

به رزئیترین حقوق متصوّره برای متهم در فرآیند دادرسی کیفری میباشد.
همچنین اصول  32و  38و  39قانون اساسی تاکیدی بر رعایت اصول دادرسای عادالناه باوده و
نقض آن را مطاب ،قوانین عادی قاب مجازات میداند .مقنن در قانون تعزیرات  1375نقاض حقاوق
قانونی متهم و محکوب را که در قانون اساسی تصریح شده رربانگاری نماوده و بارای مرتکاب آن
مجازات تعیین نموده است .قانون تعزیرات در ماواد  583 ،578 ،575 ،572 ،570و ..مجاازاتهاایی
را برای برخی عناوین مجرمانه احصاء شده پیشبینی نموده که اگر پلایس و ضاابطین دادگساتری و
مجریان حفظ حقوق متهم و مقامات قضایی مرتکب آن گردند مطاب ،مواد مذکور به کیفر خواهند
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رسید .همچنین قانون احتراب به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب  1383اوزاماات
متعددی را برای کلیه محاکم و دادسراها و ضابطان قوه قضائیه در باب حفظ حقوق متهم و محکوب
ورعایت پارهای از اصول دادرسی عادالنه پیشبینی و مقرر داشته است که تخطی از آن با ضامانت
اررا مذکور در ماده  7قانون آیین دادرسی کیفری  1392روبرو میگردند .ماده  7بیاان مایدارد در
تماب مراح دادرسی کیفری ،رعایت حقوق شهروندی مقرر در قاانون حقاوق شاهروندی از ساوی
تماب مقامات قضایی ،ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیناد دادرسای مداخلاه دارناد،
اوزامی است .متخلفان عالوه بار رناران خساارات ،باه مجاازات مقارر در مااده  570ق.ت محکاوب
میشوند .در رابطه با تخطی ضابطان دادگستری از وظایف مقرر ،ماده 63قاانون مرقاوب محکومیات
به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دووتی را به عنوان ضمانت اررا مقرر نموده است.
در راستای تحق ،دادرسی عادالنه و حفظ حقوق دفاعی متهم بهتر اسات قاوه قضااییه و قضاات
ضمانت اررا بطالن تحقیقات را مدنار داشته باشند و در راستای تحق ،اصا  38ق.ا و ب  169ق.ب.ا
و ب  60ق.ا.د.ک عم کنند و بر چنین تحقیق اتی کاه ناشای از شاکنجه و ارناار اسات خا بطاالن
بکشند و چنین تحقیقاتی که توس ضابطین یا بازپر به عم آمده است بی اعتناار اعاالب کنناد و
مستند به ماده  169ق.ب.ا تحقی ،مجدد از متهم انجاب شود.
قانون آیین دادرسی کیفری  1392در ماده  168مقرر میدارد بازپر ننایاد بادون دویا کاافی
برای توره اتهاب ،کسی را به عنوان ماتهم احضاار و یاا رلاب کناد و تخلاف از مقاررات ایان مااده
مورب محکومیت انتاامی تا درره چهار میداند و تنصره  1ماده  190که سلب ح ،هماراه داشاتن
وکی و عدب تفهیم این ح ،به متهم را به ترتیب مورب مجازات انتاامی درره هشت و ساه دانساته
است .ماده  195اغفال و اکراه و شکنجه متهم را ممنوع و مااده  196تخلاف از مقاررات مااده 195
این قانون را مورب محکومیت انتاامی تا درره چهار شناخته است و ماواد  229و 374 ،266 ،250
و  379و ...ضمانت اررا نقاض دادرسای عادالناه را مقارر نماوده اسات .ضامانت ارارا انتااامی از
ضمانتهای نقض دادرسی عادالنه می باشد که در قانون ناارت بر رفتار قضاات مصاوب  1390در
مواد مختلف از رمله  14و  15و  16و  17عدب رعایت برخی اصول دادرسی و حقوق دفاعی متهم
را مورب محکومیت انتاامی مقرر در ماده  13این قانون میداند .قانون تعزیرات مصاوب  1375در
مواد مختلف نقض دادرسی عادالنه را مورب محکومیات کیفاری مرتکاب دانساته اسات از رملاه
مواد  582 ،580 ،579 ،578 ،575 ،572 ، 570و  583و  ...ایان قاانون و مسائوویت مادنی و بطاالن
تحقیقات ضمانت ارراهای دیگری میباشند که در قوانین کشورهای مختلاف باه رسامیت شاناخته
شده است .وزوب رنران کلیه خسارات ناشی از نقض اصول دادرسی عادالنه با تکیه بر قاعده تقصایر
و قاعده الضرر ،امری ضروری میباشد.
قانون آیین دادرسی کیفری در اص  38قانون اساسی ،شهادت ،و سوگندی را که تحت ارناار
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کسب شده باشد فاقد ارزش و اعتنار و در حقیقت باط دانسته و بند  9ماده واحده قانون احتاراب باه
آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ،اینگونه ادوه را فاقد حجیت شرعی و قاانونی خواناده
است ،با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392مقنن در چند ماده از بی اعتناری صاحنت نماوده
است در ماده  30این قانون تحقیقات و اقدامات صورت گرفته توس افرادی که فاقد کارت ویاژه
ضابطین می باشند را از نار قانونی بی اعتنار می داند .همچنین در ماده  60این قاانون در صاورتی کاه
در بازرویی ارنار و اکراه متهم باعث پاسخگویی شود ،این اظهارات را معتنر نمای داناد .مااده 115
ق.آ.د.ک  1392نوشااتن بااین سااطور ،قلاام خااوردگی و تراشاایدن کلمااات در اوراق بااازرویی و
تحقیقات ،ممنوع می داند .اگر یک یا چند کلمه اضافه گردد باید بر روی آن خ نازکی کشایده و
این موضوع قید شود و بازپر و شخصی که تحقیا ،از او باه عما مای آیاد ،آن را امضااء کنناد.
همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود ،اشخاص یاد شده بایاد زیار آن
را امضاء کنند .هرگاه این ترتیب رعایت نشود ،کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتنار اسات ،ضامانت
اررای عدب رعایت مقررات این ماده منجر باه بای اعتنااری تحقیقاات مایشاود .کاه بطاالن قاانونی
محسااوب ماایشااود زیاارا مقاانن صااراحتا آن را اعااالب نمااوده اساات .در ماااده  434از رهااات
تجدیدنارخواهی ادعای عدب اعتناار ادواه یاا مادارک اساتنادی دادگااه و تنصاره مااده  455عادب
رعایت تشریفات دادرسی را مورب نقض رای نمی داند مگر آنکه تشریفات مذکور به درراه ای از
اهمیت باشد که مورب بی اعتناری رای باشد .همینطور بند ب ماده  464در رهاات فررااب خاواهی
ادعای عدب رعایت اصول دادرسی با دررهای از اهمیت منجر به بیاعتنااری رای دادگااه مایشاود.
ضمانت اررا ماده  30ق.آ.د.ک  1392ماده ی  63همین قانون می باشد .در صاورتی کاه ضاابطان از
مقررات این ماده تخلف نمایند به سه ماه تا یکسال از خدمات دووتای منفصا مای شاوند .همچناین
تنصره ماده  190این قانون که در متن مصوب ،ضمانت اررا سلب ح ،همراه داشاتن وکیا و عادب
تفهیم آن مورب بی اعتناری تحقیقات می شد و در اصالحیه سال  1394این قانون به راای ضامانت
اررا بیاعتناری تحقیقات ،محکومیت انتاامی به عنوان ضمانت اررا پیشبینی شد.
پیشنهادها
متاسفانه ضمانت اررا کیفری منسجمی در رابطه با موارد نقض دادرسی عادالنه به چشم نمیخاورد
در قانون تعزیرات  1375در مواد  583 ،578 ،575 ،572 ،570و ...برای تحقا ،بخشایدن باه اصاول
قانون اساسی مجازاتهایی را برای مرتکنان نقض حقوق دفاعی متهم ودادرسی عادالنه به تصویب
رسانده ،مرت کنان ناقض دادرسی عادالناه اعام اسات از مقاماات قضاایی و ضاابطان دادگساتری و
پلیس که در صورت عدب رعایت حقوق دفاعی متهم به کیفر خواهند رسید .همچناین مااده واحاده
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قانون احتاراب باه آزادی هاای مشاروع و حفاظ حقاوق شاهروندی ومصاوب  1383/2/16اوزاماات
متعددی را برای کلیه محاکم عمومی ،انقالب و نااامی ،دادساراها و ضاابطان قاوه قضاائیه در بااب
حفظ حقوق متهم و محکوب ورعایت پارهای از اصول دادرسای عادالناه پایشبینای و مقارر داشاته
است که تخطی از آن با ضمانت اررا مذکور در ماده  7قانون آیین دادرسای کیفاری  1392روبارو
می گردند .الزب به نار میرسد که ما وادی تصاویب شاود کاه باه صاورت صاریح نقاض دادرسای
عادالنه توس سیستم قضایی اعم از قضات یا ضابطین را به کیفر برساند.
عدب رعایت برخی از اصول و قواعد حااکم بار دادرسایهاای کیفاری مانناد اصا مشاروعیت
تحصی دوی می تواند ادوة تحصیلی را در معرض بطالن و سلب اعتنار قرار دهد و مسئوویت کیفری
یا انضناطی به دننال داشته باشد .همانگونه که قانونگذار در قاانون آیاین دادرسای کیفاری وو قاانون
مجازات اسالمی در کتااب اول ،بخاش پانجم باه ادواه پرداختاه اسات باا دقات خاصای ،قواعاد و
مقررات و روش رستجوی ادوة ررب را تعیین و تنیین مینماید ،باید ضامانت ارارای عادب رعایات
این اصول و قواعد قانونی را که سیستم دادرسی موظف به تنعیت از آنهاست نیاز مشاخص نمایاد.
«دعاوی بطالن» ادوة تحصیلی به علت عدب رعایت این قواعد و مقررات ،دعوایی است که در آنها
قانونگذار و رویة قضایی ،به دننال برقراری تعادل و توازن میان منافع اشخاص ذینفع و منافع ارتمااع
است .در حقیقت ،باید از یک طرف ،رعایت قواعد دادرسی را به مناور حمایت از منافع اصاحاب
دعوا تضمین نمود و در نتیجه به آنها ارازة درخواست بطالن اعماال و اقاداماتی را کاه در رریاان
آنها ،قواعد و اصول دادرسی رعایت نشدهاند داد و از طرف دیگر ،با طرح «تئوری بطالن» از عدب
رعایت این هنجارهاا و قواعاد دادرسای پیشاگیری و مجریاان عاداوت را باه رعایات بهتار قواعاد و
مقرراتی که ممکن است عدول از آن ،عملکارد آنهاا را در معارض بطاالن قارار دهاد ،واداشات.
تردیدی ورود ندارد که «قانونگذار نمیتواند از نقض قواعد و مقررات پیشبینی شده برای تضمین
رعایت قانون و چگونگی تهیه و اثناات دویا رلاوگیری نمایاد ووای مایتواناد آثاار آن را باا مناع
دادرسان از پذیرش اعتنار و ارزش ادوه تحصایلی از طارق غیرقاانونی و نامشاروع ،از باین بنارد» .باه
همین علت ،قانونگذار اینگونه از ادوه را غیر مفید یا نامعتنر میخواند.
در رابطه با بطالن ادوه یا تحقیقات به عنوان ضمانت اررا نقض دادرسی عادالنه و حقوق دفااعی
متهم ،با ورود مطرح شدن این ضمانت اررا در قوانین ،تاکنون نحوهی این بطاالن و حاد و حادود
آن و پروسه بطالن توس مقنن مشخص نشده است در حااوی کاه در قاوانین برخای از کشاورها از
رمله فرانسه حدود بطالن و نحوه بطالن ادوه یا تحقیقات یا دادرسی تعیاین شاده اسات .اینکاه چارا
مقنن از روشن سااختن ایان مساای هارا و وحشات دارد مشاخص نیسات .موضاوعی اسات کاه
نپرداختن به آن باعث تضییع حقوق متهم است و الزب است قضات اگاه و با شرف در ماوارد نقاض
دادرسی عادالنه حکم به بیاعتناری و بطالن ادوه یا تحقیقات دهند رویهای که ایجااد آن گاامی رو
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به رلو است و خال قانونی و اررایی در این زمینه را مرتفع مینماید.
برخی دیگر از اصول دادرسی عادالنه که باید در کلیهی مراح رسیدگیهاای کیفاری در ناار
گرفته شوند ،یا حمایت کیفری ندارند و یا دارای حمایات کیفاری ناکاافی و غیرصاریح هساتند .از
رمله این موارد عدب تکلیف ضاب دادگساتری باه اعاالب حا ،ساکوت باه ماتهم اسات مااده 197
ق.آ.د.ک  1392در رابطه با ح ،سکوت تدوین شده است که اوزامای باه اعاالب ایان حا ،باه ماتهم
دیده نمیشود و ضمانت اررا صریحی برای آن در نار گرفته نشده است مگر اینکه ایان حا ،را از
حقوق مذکور در ماده  52ق.آ.د.ک بدانیم که در صورت تخلاف ضاابطین از تفهایم آن باه ماتهم،
ضمانت اررا مقرر در ماده  63این قانون در مورد مرتکنین اعمال شاود .شااید بتاوان از طریا ،مااده
 597ق تعزیرات و عنارت «رفتار برخالف صریح قانون» به این اقدابها پاسخ داد .اماا تفسایر مضای،
قوانین کیفری مانع از این گشادهدستی است .بنابراین ضرورت دارد که مقنن برای هار یاک از ایان
موارد ،به صراحت حمایت کیفری خاصی را تصویب کند.
تشکر و قدردانی
پژوهشگران ،از عزیزانای کاه در فرآیناد ویراساتاری ادبای و صافحهآرایای ایان مقاواه همکااری و
راهنمایی داشتند ،کمال تشکر و امتنان را دارند.
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