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چکیده:
رعايت اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات الزمه احترام به شأن و كرامت انسانیست و رعايتت
اين اصتو در رستیگيیاا يت دادرستی عادالنته را در پتی خواهتگ داشتت و ضتامن حقتو و آزادياتا
شارونگان است كه عالوه بر حفظ نظم اجتماع مانع از مجازات بی يناهان و يا مجازات مضتاع مجترمین
می يردد .لذا ،توجه به اصو دادرسی عادالنه در مرحلته تحقیقتات ابتتگايی از اهمیتت بستیار برختوردار
است .دادرس عادالنه حقوقی را برا افراد كته در دادرستی كیفتر دخیتل هستتنگ ،بته خصتو متتام
ايجاب می نمايگ كه اين حقو  ،حقو اعطايی به ايشان نیست ،بلکه حقو ذاتی آنان است .اين حقتو در
اسناد بینالمللی و منطقها مورد تأكیگ كشورها و سازماناا قرار يرفته و مقنن داخلی نیز بايستی اين معیارها
را مگ نظر قرار داده و اعما نماينگ كه بررسی تحوالت اخیر قانونگذار از جمله قانون احترام به آزادياا
مشتتروع و حفتتظ حقتتو شتتارونگ نشتتانها از تتالش قانونگتتذار جاتتت تطبیت مقتتررات داخلتتی بتتا ايتتن
معیارهاست .در نظام عگالت كیفر ايران ،برخی معیارها و ضتواب دادرستی عادالنته ،نظیتر فتر برائتت
دارا قگمتی طوالنی هستنگ؛ اما برخی ديگر ،نظیر لزوم اطالعرسانی بته متتام و ختانواده و  ،اعتالم حت
سکوت ،اعالم ح داشتن وكیل و لزوم معقو بودن مالت بازداشت چنگان مورد توجه مقنن واقع نشگهانگ.
در مقاله حاضر سعی شگه با استفاده از اسناد و الزامات بینالمللی ،ضمن معرفی معیارها و ضتواب دادرستی
منصفانه ناظر به مرحله تحقیقات ابتگايی ،وضعیت حقوقی كشورمان در اين خصو تبیین شود و خألها و
نقصها موجود نیز به همراه راهکارها پیشنااد اعالم يردنگ.
واژگانکلیدی :تحقیقات ابتگايی ،دادرسی عادالنه ،اصل برائت ،حقو اشخا .

* دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی ،گروه حقوق ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ایران.
** استادیار حقوق کیفری و جرمشناسی ،گروه حقوق ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالالمی ،نجالفآبالاد ایالران( .نویسالنده
مسئول) sy.taherinasab@gmail.com
*** استادیار حقوق کیفری و جرمشناسی ،گروه حقوق ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ایران.
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مقدمه
مطاب با رويه دادياه اروپايی حقو بشر اروپايی ،دادرسی عادالنه ،دادرسی است كه كلیه اصو و
قواعگ حاكم بر ي
حقو اشخا

دادرسی سالم و منطب با فرامین قانونی رعايت يرديتگه و از ايتن حیتت ،تمتام

داخل در دعوا يا پرونگه حفظ و تأمین يردد .اولین هگف (تتالش در جاتت حفتظ

ويا اعاده نظم عمومی) در مکاتب فکر قگيمیتر ،هتگف اولیته و بته عبتارتی ،تناتا هتگف حقتو
كیفر را تشکیل میداده است .اما امروزه به موجب آموزهها جگيگتر حقو كیفر  ،اين هتگف
حقو جزا حگت و شگت خود را از دست داده و ديگر قانونگذار كیفر نمیتوانگ به باانته حفتظ
نظم عمومی تمام قیود را ناديگه انگارد و آزاد ها فرد و حقو انسانی متام يا حتی محکتوم را
لگگما سازد ،بلکه بايگ شراي را به يونها تنظیم كنگ كه از همان ابتگا طتر دعتوا كیفتر ،
نماينگه جامعه در تعقیب جرم (دادستان و ساير اعضا دادسرا) و فرد متام ،با سال ها مستاو و
شراي برابر به نبرد قضايی بپردازنگ (بولوك.)9-28 :1377 ،
بگيای است هرچنگ جامعه در اين مسیر يام بردارد ،عمال تحق كامتل اصتل تستاو ستال هتا
امر ناممکن است ،زيرا ي طرف دعوا كیفر (نااد دادسرا) مجاز به كلیه وسايل كش جرم
و برخوردار از نیرو انسانی بسیار و امکانات و تجایزات عمومی بی شمار استت و قتگرت و هیمنته
او نیز منحصر به مرزهتا جغرافیتايی كشتور نیستت و از طريت قراردادهتا بتین المللتی معاضتگت
قضايی و استرداد مجرم ،قادر است متام را در هر يوشه دنیا به محضر دستگاه قضايی فرا بخوانتگ و
عمل او را مورد رسیگيی قرار دهگ و در عین حا  ،در برابر اعما خود مستوولیت اساستی نگاشتته
باشگ .اما در طرف ديگر ،فرد قرار دارد كه اغلتب اوقتات از ضتعی تترين اقشتار جامعته استت و
همین ضع و ناتوانی در برابر محرك ها و عوامل اجتماعی بوده كه او را بته ورطته ارتکتاب جترم
كشتتانگه استتت و در متتوارد نیتتز عوامتتل طبیعتتی و ختتار از اراده ،نظیتتر ابتالئتتات جستتمانی و يتتا
بیمار ها روانی ،زمینه كجرو او را فراهم آودهانگ.
به طور خالصه میتوان يفت دادرسی زمتانی عادالنته استت كته بتوانتگ بته حفتظ تتوازن میتان
مصالح جامعه و متام بپردازد و متام در شرايطی كامال آزاد و در حالی كته از تمتامی تضتمینهتا
الزم برا دفاع برخوردار است ،مورد محاكمه واقع شود (امیگ  .)132:1388 ،در عین حتا  ،بايتگ
بر اين نکته تأكیگ كرد كته در يت فراينتگ كیفتر صترفا متتام و دادستتان حضتور نگارنتگ ،بلکته
بزهديگه از جرم ،شاود و مطلعان نیز جزئی از اين فراينگ هستنگ .لتذا ،بترا ايتن كته يت دادرستی
كیفر به نحو عادالنه انجام شتود ،بايتگ دارا معیارهتا ،اصتو و قواعتگ باشتگ كته حقتو كلیته
طرفین دريیر در دعوا كیفر را تضمین و رعايت كنگ.
اين اصو امروزه در معتبرترين اسناد بینالمللی مورد تواف جامعه جاانی قرار يرفتهانگ .برختی
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از اين اسناد در حگ اعالمیه و بیانیه و برخی ديگر متون الزماالجرايی هستتنگ كته بته علتت الحتا و
تصويب آنها از طرف دولتها در زمره قوانین داخلی قرار يرفتهانگ و يتا عینتا و يتاهی بتا بست و
توسعه بیشتر در قوانین آيین دادرسی كیفر كشورها وارد شگهانگ .مقاله حاضتر بتا رويکترد فتو
صرفا درصگد بررسی تضمینات و معیارها دادرسی عادالنه است و در اين میان ،تأكیگ ويتهها بتر
حقو مظنون و متام داشته است .اين مرحله از دادرسی كیفر (تحقیقتات ابتتگايی) در مقايسته بتا
ساير مراحل از اهمیت بسزايی برختوردار استت؛ زيترا در ايتن مرحلته از يت ستو هنتوز مجرمیتت
شخص احراز نشگه و لذا ،بايگ هماننگ ساير مراحل ي فراينتگ كیفتر  ،اصتل برائتت سترلوحه هتر
اقگام قضايی باشگ و از سو ديگر ،پايه ي

پرونگه كیفر در همین مرحله شکل میيیرد .منظتور

از تحقیقات ابتگايی در اين مقاله ،كلیه اقگامات تعقیبی و تحقیقی قبل از رسیگيی در دادياه استت،
اعم از اين كه اين اقگامات توست مقامتات پلتی و ضتابطان داديستتر انجتام شتود و يتا توست
مقامات دادسرا نظیر بازپرس و دادستان.
ما ضواب و معیارها دادرسی عادالنه ناظر به مرحله تحقیقات ابتگايی را در دو مبحت بررستی
شگ .در مبحت او  ،اصو و ضواب ناظر بر ح آزاد بودن و ضواب سلب اين ح را مطر كترده
و در مبحت دوم« ،اصو و ضواب ناظر به حت دفتاع در مرحلته تحقیقتات» را متورد بررستی قترار
دادهايم.
 - 1حق آزاد بودن؛ اصول و ضوابط ناظر بر آن و ضوابط سلب این حق
پیش از محاكمه ممکن است متام برخالف اصل برائت از حقو بنیادين ،نظیر ح آزاد رفتت و
آمگ محروم شود و يا به موجب قرارها كنتر قضايی ،قسمتی از حقتو و آزاد هتا ختود را از
دست بگهگ .از آنجا كه اين مرحله از رسیگيی كیفر  ،اهمیتی بسزا در شکليیر پرونگه و نتتايج
بعگ خواهگ داشت و در عین حا  ،در اين مرحله ،امکان اعمتا فشتار ،تاگيتگ و حتت شتکنجه از
سو پلی و مقامات دادسرا به منظور اخذ اقرار وجود دارد ،طبیعی است كه مقنن بايگ توجه بسیار
زياد به اين مرحله معطوف دارد و حقو متام در اين مرحله را به صورت جزئتی و دقیت بیتان و
برا تضمین آناا ضمانت اجرا تعیین كنگ .به منظور برقرار توازن میان شتراي مقامتات تعقیتب و
متام و تالش در جات تساو ستال هتا طترفین ،الزم استت متتام در برابتر مقامتات متذكور از
حقوقی باره منگ شود و امکاناتی جات دفاع از خود در اختیار داشته باشگ .اهم اين حقتو عبارتنتگ
از:

 /122دادرسی عادالنه در مرحله ابتدایی ،معیارها و ضمانتهای اجرا

 - 1-1حق آزاد بودن
يکی از حقو بنیادين بشر اين است كته آزاد رفتتوآمتگ داشتته باشتگ .ايتن حت در استناد ماتم
بینالمللی نیز به رسمیت شناخته شگه است كه از جمله میتتوان بته متاده  3اعالمیته جاتانی حقتو
بشر ،ماده  9میثا حقو مگنی و سیاستی ،متاده  9منشتور آفريقتايی و متاده  5كنوانستیون اروپتايی
حقو بشر اشاره كرد .يکی از بارزترين مصادي آزاد  ،آزاد تردد و رفتوآمگ است .اما ياهی
مقامات قضايی با صگور قرار بازداشت عتم موجتب زنتگانی شتگن متتام در تمتام متگت تحقیقتات
مقگماتی و يا در قسمتی از آن میشونگ .بازداشت ،اقگامی بسیار شگيگ علیه آزاد فرد و مختال
با فر برائت است؛ زيرا قبل از تعیتین كیفتر توست داديتاه صتالح ،متتام عمتال در حتا تحمتل
مجازات است .از سو ديگر ،قرار بازداشت آثار ستوئی بتر اجترا عتگالت دارد ،بته يونتها كته
قضات كمتر رغبت به صگور رأ برائت شخصی كه مگتی را در بازداشت يذرانگه نشان میدهنتگ
و برا عگم تکذيب بازپرس ،تمايل به انتخاب مجازاتی دارنگ كه الاقل مگت آن با طو بازداشتت
موقتتت ،مستتاو باشتتگ و در صتتورت طتتوالنی بتتودن آن ،بتته ستتاديی از تعلیت اجتترا مجتتازات و
جايگزينها حب استفاده نمیكننگ .اين وضعیت هنگامی شگيگتر میشود كه در صتورت اعتالم
بیيناهی شخصی كه مگت طوالنی در بازداشت بوده ،قوا عمومی مکل بته پرداختت خستارت
به چنین شخصی باشنگ .هماكنون آشتکار استت كته تعلیت مجتازات كستانی كته دوران تحقیقتات
مقگماتی را در بازداشت به سر بردهانگ ،به فر

اعطا تعلی از سو دادياه ،مغاير با علت تعلی و

فاقگ آثار مطلوب آن به ويهه در مورد جوانان و نوجوانتان استت .همچنتین ،تترس از بازداشتت نتزد
بسیار از افراد از جمله عوامل مامی است كه متیتوانتگ از تکترار جترم و «انحتراف ثتانو » آنتان
ممانعت به عمل آورد؛ لکن ،اين ترس بر اثر زنگانی شگن در طو بازداشت موقت كه میتوانتگ در
برخی موارد بسیار طوالنی باشگ ،نه تناتا فترو متیريتزد ،بلکته متتام در توقیفگتاه (كته متأستفانه در
بسیار ازكشورها از نظامی متفاوت با زنگان محکومان تبعیت نمتیكنتگ ،بتر اثتر موانستت بتا ستاير
زنگانیان ،ويهيیها مثبت شخصیتی و خاصیت اصال پذير خود را نیز از دست میدهگ.
بازداشت موقت بر ح دفاع متام نیتز آثتار ستوئی داشتته ،او را از دسترستی آزاد بته اطالعتات
حقوقی ،و استفاده از مشاوره وكیل داديستر محروم میكنگ و به او اجازه تگارك دفاعی معقتو
و منطقی نمیدهگ.
 -1 -1- 1ضرورت توجیه قرار بازداشت موقت
مقام قضايی ذيصال برا اصگار قرار بازداشت موقت بايگ مکل به توجیه قترار بازداشتت صتادر
شگه باشگ و در قرار خود داليل صگور قرار را ذكر كنگ تا در صورت اعترا متام به ايتن قترار و
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تجگيگنظرخواهی از آن ،داليل مذكور در مرحله باالتر مورد ارزيابی قرار يیرد.
 -2 -1- 1خودسرانه نبودن بازداشت
صگور قرار بازداشت موقت بايگ صرفا در اختیار مقام قضايی باشگ و ضابطین داديستر و مقامتات
ادار دستگاه عگالت كیفر از چنین اختیتار برختوردار نیستتنگ واال چنتین بازداشتتی خودسترانه
است .عگم رعايت تشريفات قانونی بايگ به بطالن قرار بازداشت و مجازات مقتام صتادركننگه منجتر
شود؛ زيرا همان يونه كه قبال بیان شگ ،اين قرار به محرومیت اشخا از ح آزاد منجر میشتود
كه عل األصو اين مجازات شگيگ متعاقب ي

رستیگيی و بتا تصتمیم يت

مقتام قضتايی انجتام

میشود.
 -3 -1- 1مقام صالح
از آن جا كه قرار بازداشت منجر به سلب آزاد شخص میشود و از لحتا آثتار ،شتبیه بته احکتام
قضايی است ،قطعا مقام صادركننگه آن بايگ ي مقام قضايی باشگ .حا سخن بر سر اين استت كته
اين مقام قضايی چه كسی بايگ باشگ :دادستان ،بازپرس ،قاضی پرونگه يا مقامی ديگر؟
در اين زمینه ،قوانین كشورها راهاا مختلفی را تجربه كردهانگ .به موجتب كتگ  1808نتاپلوون،
اختیارات قاضی تحقیت (بتازپرس) در زمینته بازداشتت و آزاد اشتخا بته انتگازه هتا بتود كته
ناپلوون ،قاضتی تحقیت را پت

از ختود مقتتگرترين شتارونگ فرانستو تلقتی متیكترد (آشتور ،

 .)92:1379رفتهرفته ،تحت تأثیر افکار آزاد خواهانه و حقو بشر  ،اختیار بازپرس در ايتن زمینته
محگودتر شگ .به موجب اصالحات بعگ قانون آيین دادرسی كیفر  ،مرحله صگور قرار بازداشت
موقت رنگ و بو ترافعی به خود يرفت و بتازپرس مکلت شتگ هنگتام بازداشتت شتخص ،بته او
اطالع دهگ كه ح استفاده از ي مشاور انتخابی يا انتصابی را دارد و نیز مالتی برا تایه دفتاع بته
او بگهگ .تصمیم بر بازداشتت موقتت بايتگ در جلستها اتختاذ شتود كته در آن ،وكیتل انتختابی يتا
تسخیر متام حضور داشته باشگ و داليل خود را ارائه كنگ و دادستان نیز درخواستتهتا ختود را
مطر سازد.
در حقو ايران در سالاا اخیر و قبل از احیا دادسرا ،بر اساس ماده  33قانون آيتین دادرستی
دادياهاا عمومی و انقالب در امور كیفر  ،قرار بازداشت موقت توس قاضی دادياه صادر و به
تأيیگ رئی حوزه قضايی محل يا معاون و میرسیگ .به موجب تبصتره ايتن متاده ،چنانچته رئتی
حوزه قضايی كه اصوال رئی شتعبه او نیتز بتود ،قترار بازداشتت صتادر متی كترد و يتا ايتر قترار
بازداشت توس قاضی شعبه صادر میشگ و حوزه قضايی فاقگ رئی بود ،در صورت اعترا متام
پرونگه به دادياه تجگيگنظر ارسا میيرديگ تا در صورتی كه دادياه تجگيگنظر اعتترا متتام را
وارد تشخیص دهگ ،قرار بازداشت موقت را نقض و پرونگه به منظور اختذ تتأمین مناستب ديگتر بته
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دادياه صادركننگه قرار اعاده يردد .عالوه بر مقامات فو  ،بر اساس ماده  34همتین قتانون ،قاضتی
تحقی نیز میتوانست در تمام مراحل تحقیقات ،قرار بازداشت متام را صادر كنگ كه در اينصتورت
بايگ ظرف مگت  2۶ساعت پرونگه را بترا اظاتارنظر نتزد قاضتی داديتاه ارستا متیكترد كته در
صورت موافقت دادياه با قرار بازداشت موقت و اعترا

متام برابر ماده  33اقگام می شتگ .در ايتن

مقطع ،در نظام حقوقی ايران به دلیل ادغام مراحل سهيانه «تعقیتب»« ،تحقیت » و رستیگيی» و يکتی
شگن مقام تحقی و رسیگيی ،به موجب قانون تشکیل دادياهاا عمومی و انقالب ،امکان رعايت
بیطرفی از جانب مقام قضايی كه وظیفه تحقی را نیز بر عاگه داشت ،از بین رفتته بتود؛ زيترا بترا
قاضی دادياه كه حین تحقیقات در مورد پرونتگه و شتخص متتام بته نتیجتهيیتر خاصتی رستیگه
است ،عمال اين امکان وجود نگارد كه با بیطرفی به دستاوردها تحقی خود نگاه كنگ .اكنون كته
با احیا سیستم دادسرا و داديتاه بته موجتب قتانون اصتال قتانون تشتکیل دادياهاتا عمتومی و
انقالب ( ،)1381سعی بر آن بوده است كه از اختالط مراحل تعقیب ،تحقی و رسیگيی جلتويیر
شود ،در مورد بازداشت موقت نیز مناسب بود كه سیستم به يونها طراحی شتود كته يت قاضتی
بیطرف بتوانگ در پايان تحقیقات مقتگماتی انجتام شتگه توست بتازپرس ،در جلستها بته صتورت
ترافعی ،تصمیم خود را مبنی بر لزوم يا عگم لزوم بازداشت موقت اعالم كنگ.1
 -2-1حقوق اشخاص بازداشت شده
هرياه فرد علیرغم توصیهها فو الذكر و به صتورت استتثنايی در مرحلته تحقیقتات مقتگماتی
بازداشت شگ ،تناا محگوديتی كه جامعه علیه او میتوانگ اعما كنتگ ،همتان ستلب آزاد تتردد او
است و بازداشت موقت نبايگ به يونها باشگ كه ساير حقو انسانی ايتن فترد از بتین بترود و يتا بته
حقو دفاعی او لطمه وارد آيگ .به همین علت در اين مرحله ،وظیفه مقامات تعقیتب و تحقیت بايتگ
به يونها باشگ كه اوال ،مانع اجرا حقو متامین در بازداشت نشونگ و ثانیتا ،موظت
حقو اين اشخا را به آنها اعالم و تفایم كننگ .مامترين اين حقو به قرار زيرنگ:

باشتنگ كته

 .1هماكنون اختبارات بازپرس و دادستتان در صتگور و اجترا قترار بازداشتت موقتت و نحتوه
نظارت قضات دادياه بر آن تقريبا مشابه با وضعیتی است كه در قانون آيین دادرسی كیفر قبتل از
دادياهاا عمومی ،الزماالجرا بود .نحوه صگور قرار بازداشت و اعترا

بته آن در متاده  3قتانون

تشکیل دادياهاا عمومی و انقالب (اصالحی  )28 / 7 /1389آمگه است.
 .1هم اكنون اختبارات باز پرس و دادستان در صگور و اجرا قرار بازداشت موقت و نحوه نظتارت قضتات داديتاه بتر آن تقريبتا
مشابه با وضعیتی است كه در قانون آيین دادرسی كیفر قبل از دادياهاا عمومی ،الزم االجرا بود .نحوه صگور قرار بازداشتت
و اعترا

به آن در ماده  3قانون تشکیل دادياهاا عمومی و انقالب (اصالحی  ) 1381/07/28آمگه است.

 /125فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد ،دوره سیزدهم ،شماره  ،50زمستان 1399

 .2در اليحه جگيگ آيین دادرسی كیفر نیز علیرغم آنکه تالش بر آن بوده استت كته متوارد
صگور قرار بازداشت موقت را محگود سازنگ ،همچنان بازپرس مرجع صگور قرار بازداشتت موقتت
است .البته ،دادستان نیز بايگ در مورد قرار مذكور موافقت خود را اعالم كنگ واال حتل اختتالف بتر
عاگه دادياه خواهگ بود .متام نیز ظرف ده روز میتوانگ نسبت بته قترار متذكور بته داديتاه صتالح
اعتتترا

كنتتگ (ر.ك :متتواد  1۶9 / 123بتته بعتتگ اليحتته آيتتین دادرس تی كیفتتر ) .بازداشتتت ،تناتتا

محگوديتی كه جامعه علیه او میتوانگ اعما كنتگ ،همتان ستلب آزاد تتردد أو استت و بازداشتت
موقت نبايگ به يونها باشگ كه ساير حقو انسانی اين فرد از بتین بترود و يتا بته حقتو دفتاعی او
لطمه وارد آيگ .به همین علت در اين مرحله ،وظیفه مقامات تعقیب و تحقی بايگ بته يونتها باشتگ
كه اوال ،مانع اجترا حقتو متامتین در بازداشتت نشتونگ و ثانیتا ،موظت
اشخا را به آناا اعالم و تفایم كننگ .مامترين اين حقو به قرار زيرنگ:

باشتنگ كته حقتو ايتن

 -1-2-1حقوق اشخاص در بازداشت از حیث اطالعرسانی به آنها
شخص بازداشت شگه بايگ فورا از داليل بازداشت ختود مطلتع شتود .همچنتین ،از حقتو ختود در
حین بازداشت نیز آياه يردد .اين حقو از جمله شامل ح استفاده از مشاوره حقوقی خواهگ بتود.
متامین همچنین بايگ فورا از اتاامات وارد علیه خود آياه شونگ .اين اطالعرسانی از اين بابت كه به
متام امکان میدهگ كه در مورد منشأ بازداشت ختود طتر دعتوا كنتگ و يتا بته او اجتازه متیدهتگ
دفاعیات متناسبش را تایه كنگ ،اساسی و بنیادين به حساب میآيگ.
 -1-1-2-1حق متهم در اطالع فوری از دلیل بازداشت و اتهامات خود
يکی ديگر از حقو متامان در بازداشت اين است كته ستريعا از اتاامتات وارد و داليتل بازداشتت
خود مطلع شونگ .مامترين اثر اطالع دادن فور به متام راجع به داليتل توقیت يتا بازداشتت ايتن
است كه به او امکان میدهگ تا در مورد قانونی بودن يا نبودن بازداشت خود مناقشه كنتگ .بته همتین
علت بايگ اطالعاتی كه در مورد داليل بازداشت به متام ارائته متیشتود ،دقیت و جزئتی باشتنگ؛ بته
يونها كه توصی

مشخصی از مبانی قانونی يا واقعی بازداشت خود را بگانتگ .كمیتته حقتو بشتر

در جايی كه به متام در زمان بازداشت صترفا در ايتن حتگ اعتالم شتگه استت .كته او در ارتبتاط بتا
تحقیقات مربوط به ي مورد قتل عمگ بازداشت يرديتگه و در طتو چنتگين هفتته ،از جزئیتات
داليل بازداشت خود اطالعی نگاشته ،به يونها كته وقتايع مربتوط بته جنتايتی را كته بته ختاطرش
بازداشت شگه ،به او اطالع نگاده بودنگ و او از هويت قربانی جرم نیز هیچ اطالعی نگاشته ،نقض بنگ
 2ماده  9میثا بینالمللی حقوقی مگنی و سیاسی اعالم كرده است (كلی.)1978 ،1
. Kelly
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مشابه همین بحت را دادياه اروپايی حقو بشر مطر كرده استت كته :متاده ( )2ه كنوانستیون
اروپايی به اين معنا است كه بايگ برا شخص بازداشت شگه با زبانی ساده كه درك كنگ و نه زبتان
تکنیکی و پیچیگه ،نکات اساسی حقوقی و واقعی علت بازداشت او شر داده شود ،به يونها كته
اير او بازداشت خود را نامناسب يافت ،علیه آن طر دعوا كنتگ (تجگيتگنظر بخواهتگ) (فتوك

همکاران)1990 ،1

و

به موجب بنگ  2ماده ه كنوانسیون اروپايی حقو بشر ،شخص بازداشت شگه بايگ فورا از داليتل
بازداشت خود آياه يردد .اصطال «فورا ،معموال بته نحتو مضتی تفستیر متی شتود؛ هرچنتگ كته
تأخیرها جزئی قابل اغما

است .دادياه اروپايی حقو بشر نیز يفته استت تتأخیر چنتگ ستاعتی

بین زمان بازداشت و زمان بازجويی را -كه در آن فترد از داليتل بازداشتت ختود آيتاه متیشتود-
نمیتوان كوتاهی در اعما مالت زمان مقرر در ماده به كنوانستیون دانستت (فتوك و همکتاران،
.)1990
در نظام حقوقی ايران ،اين ح در اصل سیودوم قانون اساسی به اين شر ذكر شگه است....« :
در صورت بازداشت ،موضوع اتاام بايگ با ذكر داليل بالفاصله كتبا به متتام ابتال و تفاتیم شتود و
حگاكثر ظرف متگت بیستتوچاتار ستاعت پرونتگه مقتگماتی بته مراجتع صتالحه قضتايی ارستا و
مقگمات محاكمه در اسرع وقت فراهم يردد .ماده  2۶قانون آيین دادرستی دادياهاتا عمتومی و
انقالب در امور كیفر نیز مقرر داشته است ...« :چنانچته در جترائم مشتاود ،بازداشتت متتام بترا
تکمیل تحقیقات ضرور باشگ ،موضوع اتاام بايگ با ذكر داليتل ،بالفاصتله و كتبتا بته متتام ابتال
شود .»...در اينجا مالحظه میيردد كه مقنن پیشبینی كرده است كه صرفا موضوع اتاام به صورت
كتبی ،فور و با ذكر داليل به متام ابال شود.
در ماده  129اين قانون نیز همین مضامین به عنوان تفایم اتاام بته متتام آمتگه ،در حتالی كته از
اعالم داليل تحت نظر قرار يرفتن يا بازداشت ،به متام ذكر به میان نیامگه استت .لتذا ،بته منظتور
رعايت حقو متام و با اين هگف كه او باتر بتوانگ از ح تجگيگنظر خود در مورد قترار بازداشتت
استفاده كنگ ،بايگ مقامات قضايی را مکل

كرد كه داليل بازداشت متام را به او اعالم كننتگ؛ كمتا

اينکه دستور ماده  37همین قانون در موجه بودن قرارها بازداشت اصگار مويتگ ايتن معنتا استت
كه بايگ توجه قرار در خود قرار ذكر شود و نسخها از آن به متام ابال شتود .از ستو ديگتر نیتز
اصطالحاتی چون «در اسرع وقت» و يا « بالفاصله» كلماتی مبام هستتنگ كته امکتان سوءاستتفاده از

. Fox et al
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آناا وجود دارد .لذا ،مقنن بايگ زمانی دقی را مشخص سازد.

1

 -2-1-2-1ضرورت آگاه ساختن شخص بازداشت شده از حقوقش
اصوال شرط اعما هر ح  ،اطالع داشتن از وجود آن ح استت .متامتان نیتز از ايتن قاعتگه مستتثنا
نیستنگ .هرياه فرد متام به ارتکاب جرمی شود ،اما به موجب يکی از قرارهتا كنتتر قضتايی از
بازداشت رهايی پیگا كرده باشگ ،خود میتوانگ با مراجعه به وكیل يا مشاور حقتوقی از حقتوقش در
مرحله تحقیقات مقگماتی و يا مرحلته رستیگيی آيتاه شتود؛ امتا فترد در بازداشتت عمتال از چنتین
امکانی برخوردار نیست و لذا ،بايگ مقامتاتی كته هنگتام بازداشتت بتا متتام مترتب هستتنگ ،او را از
حقو قانونی خويش آياه سازنگ.
 -3-1-2-1اعالم حق انتخاب وکیل
يکی از مامترين حقوقی كه شخص در بازداشت نیازمنگ دانستن آن استت ،حت انتختاب وكیتل يتا
مشاور حقوقی در مرحله تحقیقات مقگماتی است .اعالم ايتن حت  ،بته فترد امکتان متیدهتگ كته بتا
استفاده از اطالعات ي مشاور حقوقی ،دفاعی متناستب تتگارك ببینتگ و در جاتت رفتع اتاامتات
وارد تالش كنگ .در اصل ه از اصو بنیادين نقش وكال آمگه است كه دولتها بايتگ تضتمین كننتگ
مقامات ذيصال  ،افراد را در زمان توقی

يا زمانی كه متام به جرمی شگهانگ ،از حت برختوردار

از مساعگت وكیل آياه كننگ (بولوك.)9-28 :1377 ،
 -4-1-2-1اعالم حق سکوت
ح ديگر كه اطالع دادن آن به فرد بازداشت شگه ضرور است ،ح سکوت است .متتام هتیچ
وظیفها در اعالم حقاي به مقامات قضايی نگارد ،بلکه مقام تعقیب دعوا عمومی (دادستان) ملزم
است كه در صورت ايراد اتاام به افراد ،ادله كافی علیه آنان جمعآور كنگ و نمتیتوانتگ از طترف
دعوا خود (متام) انتظار همکار داشته باشگ و او را موظ به بیتان حقتاي ستازد .در متاده 111
اليحه جگيگ آيین دادرسی كیفر كه درصگد بیان يکی از اصتو دادرستی منصتفانه استت ،چنتین
آمگه« :متام بايگ در اسرع وقت ،به تفصیل از موضوع اتاام و ادله انتسابی آياه شتود .همچنتین ،در
ماده  121-19اين اليحه در خصو وظاي ضابطان در مرحله تحت نظر آمگه است :ضابطان بايگ
موضوع اتاام و ادله آن را بالفاصله و به طور كتبی به متام ابال كننگ.
 .1در ماده  111-5اليحه جگيگ آيین دادرسی كیفر كته ذيتل فصتل او آمتگه و درصتگد بیتان يکتی از اصتو دادرستی
منصفانه است ،چنین آمگه »:متام بايگ در اسرع وقت ،به تفصیل از موضوع اتاام و ادله انتسابی آياه  ...شود ضابطان بايتگ
موضوع اتاام و ادله آن را بالفاصله و ...» :اين اليحه درخصو

وظاي

ضابطان در مرحله تحت نظر آمگه است.«.
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در نظام حقوقی ايران با توجه به اصل  38قانون اساسی كه هريونه شکنجه برا اقرار يترفتن را
ممنوع اعالم كرده است و متخل

از آن به موجتب متاده  578قتانون مجتازات استالمی ،مجتازات

خواهگ شگ و با توجه به صراحت ماده  129قانون آيین دادرستی دادياهاتا عمتومی و انقتالب در
امور كیفر مبنی بر چنانچه متتام از دادن پاستا امتنتاع نمايتگ ،امتنتاع او در صتورت مجلت

قیتگ

خواهگ شگ »...ترديگ نیست كه ح سکوت مورد تأيیگ قانونگذار ما قرار يرفته استت .امتا بتین حت
سکوت متام و تکلی پلی يا مقامات قضايی در اعالم اين ح  ،تفتاوت وجتود دارد و در قتوانین
ايران هیچگونه تکلیفی بر مقامات مذكور مبنی بر اعالم ح سکوت به متام وجود نگارد؛ در حتالی
كه همان طور كه بیان شگ ،امروزه الزام اعالم اين ح به متام در قوانین دادرستی اكثتر كشتورها
دنیا به رسمیت شناخته شگه است .لذا الزم است كه قانونگذار ايرانی نیز در يام بعگ اصال آيتین
دادرسی كیفر  ،اعالم اين حقو به متامان را در زمتره وظتاي ضتابطان و مقامتات قضتايی قترار
دهگ.
در قوانین ايران در مورد اعالم ساير حقو متام ،نظیر ح داشتن وكیل نیز هیچگونه تکلیفی بر
عاگه ضابطین و مقامات قضايی قرار نگارد .تکلی
الزم است.

در اعالم اين حقتو نیتز بته صتورت تصتريحی

 -2-2-1آگاه ساختن متهم به زبانی که او درک میکند
الزمه آياه كردن متام از حقوقش اين است كه اطالعات مذكور به زبتانی اعتالم شتود كته متتام،
ظاهرا اليحه جگيگ آيین دادرسی كیفر درصگد به رسمیت شتناختن ايتن حت استت ،در متاده -۶
 111اين اليحه چنین آمگه است« :متام ،بزهديگه و شاهگ بايتگ از حقتو ختود در فراينتگ دادرستی
آياه شونگ و سازوكارها رعايت و تضمین اين حقو فراهم شود» .همچنتین ،در متاده 123-101
اين اليحه آمگه است« :متام میتوانگ در مرحله تحقیقتات مقتگماتی ،يت نفتر وكیتل داديستتر
همراه خود داشته باشگ .اين ح بايگ پیش از شروع تحقی توس بتازپرس بته متتام ابتال و تفاتیم
شود»؛ به موجب تبصره نیز سلب اين ح يا عگم تفایم اين ح بته متتام موجتب بطتالن تحقیقتات
میشود .همچنین ،به موجب ماده  121-21اين اليحه ،دامنته اعمتا ايتن حت تتا مرحلته تحقیقتات
ابتگايی ضابطان توسعه يافته است .با توجه به اين نکات ،تصويب اين اليحه از ايتن حیتت متیتوانتگ
يام مامی در جات رفع خألها قانونی موجود باشگ.
 -3-2-1حق متهم خارجی در ارتباط با سفارتخانه و یا کنسولگری مربوط
يکی ديگر از حقو متامین در بازداشت اين استت كته چنانچته متتام ،ختارجی باشتگ ،بته منظتور
استفاده از امکانات دفاعی كه كشورها برا تبعه خود در نظر میيیرنتگ ،در استرع وقتت بتوانتگ بتا
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سفارتخانه و يا كنسولگر مربوط ارتباط برقرار كنگ و اير اين شخص خارجی ،مااجر و يتا تحتت
حمايتی

سازمان بینالمللی است ،بايگ به او امکان ارتباط با سازماناا بینالمللی داده شتود (متاده

 39كنوانسیون وين در مورد رواب كنسولی) (تريانا.)2009 ،1

 -4-2-1حق فرد بازداشت شده در برقراری ارتباط با دنیای خارج از بازداشت
اشخاصی كه بازداشت میشونگ ،ح دارنگ كه فورا با خانواده خود ارتباط برقرار كننگ ،بته صتورت
مستقیم با وكیل درخواستی خود مالقات كننگ و پزش معالجشان (غیر از پزشت زنتگان) آناتا را
معاينه كنگ .همچنین ،اير متام خارجی است ،ح دارد با مأمورين سفارتخانه يا كنسولگر متبتوع
خود در ارتباط مستقیم باشگ و اير مااجر است ،با مأمورين سازماناا بتینالمللتی ذيترب مالقتات
كنگ .تجربه نشان داده است كه میتوان از ارتباط متام با دنیا خار از بازداشت به عنوان تضتمین
بسیار مام و اساسی برا جلويیر از نقض حقو بشر و اعما خشونت علیه متام ،نتام بترد؛ زيترا
هرياه متام بتوانگ به راحتی با پزش معالج شخصی خود مالقات كنگ و يتا ستازماناا غیردولتتی
بتواننگ متام را مالقات كننگ ،به علت ساولت انتقا اطالعات به بیرون از زنتگان ،امکتان شتکنجه و
لطمات جسمانی به حگاقل كاهش میيابگ.
 -5-2-1لزوم معقول بودن مدت بازداشت
يکی ديگر از تضمینات حقو متتام ،متذكور در استناد بتینالمللتی كته از جملته در بنتگ  3متاده 5
كنوانسیون اروپايی حقو بشر و در بنگ  3متاده  9میثتا بتینالمللتی حقتو متگنی و سیاستی آمتگه
است ،رعايت «مالت معقو » چه در مرحله دادرسی و چه در مرحله تحقیقات مقگماتی و بازداشتت
اشخا است .بگين ترتیب ،مقام تحقی نمیتوانگ با استناد به اينکه تحقیقات پايان نپذيرفتته استت،
تا هر زمان كه الزم دانست ،فرد را در بازداشت نگه دارد و به تحقیقات خود ادامه دهگ.
تعیین ضابطه اين كه چه مالتی ،مالت معقو به شمار میرود ،امر مشتکلی استت و ايتن مالتت
میتوانگ از قضیها تا قضیه ديگر فر كنگ .بعضی از عناصر كه متیتواننتگ در تعیتین ايتن مالتت
موثر باشنگ ،عبارتنگ از :شگت و میزان جگيت اتااماتی كته بته فترد وارد شتگهانتگ ،ماهیتت و میتزان
مجازات احتمالی فرد و میزان خطرناكی متام چنانچته آزاد شتود و يتا احتمتا فترار متتام .بته ايتن
عوامل بايگ میزان جگيت مقامات قضايی و پیچیگيی و ويهيیاا خا موجتود در تحقیقتات نیتز
افزوده شود .همچنین ،رفتار شخص متام ،نظیر عگم همکار او با مقامتات قضتايی و عتگم حضتور
در جلسه دادرسی میتوانگ به طوالنی شگن تحقیقات و تبعأ به طوالنی شگن بازداشت كم كنگ و
در عین حتا هتم مالتت معقتو بته حستاب بیايتگ .نظتر كمیستیون اروپتايی حقتو بشتر از ختال
. Triyana
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تصمیمات متعگد بر اين بوده است كه «مالت معقو » مفاومی مبام است كه فق با لحا اوضاع و
احوا هر مورد خا

بايگ بررسی شود .كمیستیون ،عوامتل هفتگانته ذيتل را بترا بررستی معقتو

بودن مگت بازداشت مگنظر قرار داده است« :طو مگت بازداشت»« ،مگت بازداشتت در ارتبتاط بتا
نوع جرائم»« ،آثار ماد و معنو بازداشت نسبت به متام»« ،رفتار متام»« ،پیچیتگيیهتا نتاظر بته
تحقیقات مقتگماتی»« ،شتیوه اقتگام بته تحقیقتات مقتگماتی» و «رفتتار قضتايی در ارتبتاط بتا بررستی
تقاضا ف قرار بازداشت» (آشور .)31۶:1383،
ديوان اروپايی حقو بشر در دعاو متعگد كه در اين زمینه مطتر شتگه ،ضتوابطی را بترا
تعیین مالت معقو مورد استفاده قرار داده است؛ به يونها كه او هنگام بررسی شکايات افراد ،بته
ادله ارائه شگه از سو كشورها (مشتکی عنام) در توجیه ادامه بازداشت و طوالنی شتگن آن توجته
و بررسی میكنگ كه آيا از لحا حقو داخلی آن كشور در قضتیه مطتر شتگه ،منفعتتی عمتومی
وجود داشته است كه طوالنی شگن بازداشت را توجیه كنگ يا خیتر .ثانیتا ،چنانچته از لحتا حقتو
داخلی چنین ضرورتی وجود داشته است ،باز ديوان بررسی میكنگ كه آيا عمتال امکتان ختوددار

از تأخیر در محاكمه و كوتاه كردن زمان بازداشت وجود داشته است يا خیر (موردوچ )1999،1و بتا
سنجش جوانب مختل قضیه ،از جمله تعگاد متامین ،شركا ،معتاونین ،حجتم پرونتگه و ...طتوالنی
شگن تحقیقات را موجه يا غیرموجه اعالم میكنگ (طه و اشرافی.)45:138۶ ،
در نظام حقوقی ايران ،مفاوم «مالت معقو » تصريحا مورد حکتم قانونگتذار قترار نگرفتته و در
هیچ متنی به آن اشاره نشگه است؛ اما در قانون آيین دادرسی دادياهاا عمومی و انقالب در امتور
كیفر در مورد قرار بازداشت دو الزام قانونی وجود دارد كه نشاندهنگه آن است كته مقتنن ستعی
در محگود كردن مگت بازداشت داشته است.
 -6-2-1شرایط بازداشت باید انسانی باشد
يکی ديگر از تضمیناتی كه برا بازداشتشگيان در نظر يرفته شگه و در اسناد بینالمللی نیز بتگان
اشاره يرديگه ،انسانی بودن شراي بازداشت است ،به اين معنا كه بازداشتت بايتگ صترفا متتام را از
آزاد تردد و رفتوآمگ محروم كنگ و تأثیر در ساير حقتو انستانی او نگاشتته باشتگ و مقامتات
زنگان مکل

به تایه حگاقل وسايل رفاهی برا بازداشتشگيان هستنگ.

 -2اصول و ضوابط ناظر بر حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات ابتدایی
همان يونه كه اشاره شگ ،آيین دادرسی كیفر درصگد برابر ستاختن موضتع متتام و ناتاد تعقیتب
. murdoch
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دادسرا) به عنوان دو طرف دريیر در ي

فراينگ كیفر است .به ايتن منظتور ،حقتو  ،امتیتازات و

توانايیهايی را برا متام به رسمیت میشناسگ كه از طري اعما آناا زمینته دفتاع از متتام فتراهم
شود .به مجموعه اين حقو و امتیازات كه در سرتاسر فراينگ كیفتر شتاهگ آناتا هستتیم« ،حقتو
دفاعی متام» میيوينگ .در اين قسمت از پهوهش ،به اهم حقو دفاعی متتام در مرحلته تحقیقتات
ابتتگايی متیپتتردازيم و از ايتن رهگتتذر ،قتوانین و مقتتررات جتار در كشتتورمان را نقتگ و بررستی
میكنیم.
 -1-2حق استفاده از مشاوره و خدمات حقوقی
امروزه يکی ديگر از حقو متامین در مرحله تحقیقات مقگماتی ،ح استفاده از وكیل و يا مشتاور
حقوقی است كه اين ح نیز بايگ در ابتگا مرحله تحقیقات مقگماتی به او اعتالم شتود؛ هرچنتگ در
طو تاريا حقو  ،استفاده از وكیل در مرحله تحقیقات مقگماتی همواره بتا ايراداتتی مواجته بتوده
است .از جمله براساس ماده  18فرمان بزرگ كیفتر اوت  1970لتويی چاتاردهم :متامتان هركته
باشنگ بايگ به زبان خود سخن يوينگ؛ بگون حضور و استفاده از وكیل مگافع (آشور .)31۶ :1383،
اما به تگريج و با يريز از سیستم تفتیشی صرف و يام ناادن در مسیر سیستتم اتاتامی ،متامتین حت
استفاده از وكیل را در مرحله تحقیقات مقتگماتی و حتتی در مرحلته تحقیقتات ابتتگايی پلتی پیتگا
كردنگ.
هرچنگ ح استفاده از ي مشاور حقوقی در مرحله تحقیقات مقگماتی تصتريحا در كنوانستیون
حقو مگنی و سیاسی يا كنوانسیون اروپايی حقو بشتر و ...نیامتگه استت ،امتا بنتا بته تعبیتر كمیتته
حقو بشر ،ح افراد در عادالنته بتودن دادرستی ،اقتضتا آن را دارد كته متتام بتوانتگ در مرحلته
تحقیقات ،بازجويیها و در مرحله بازداشت از مشاوره حقوقی استفاده كنگ.
 -2- 2حق سکوت متهم
يکی از حقو اساسی متام در مرحله بازجويی ،ح سکوت است .ديوان اروپتايی حقتو بشتر در
مورد اين ح چنین نظر داده است :هرچنگ كه اين ح به نحو خا در ماده  ۶كنوانسیون اروپتايی
حقو بشر ذكر نشگه است ،اما هیچ ترديگ نیست كه ح سکوت در برابر سواالت پلتی  ،يکتی از
استانگاردهايی است كه در قلب مفاوم دادرسی منصتفانه منتگر در متاده  ۶كنوانستیون قترار دارد
(مورا .)199۶،1
 -3- 2لزوم ثبت دقیق بازجوییها
مطالب حاصل از بازجويی بايگ دقیقا ثبت شونگ .مگت زمان هر بازجويی بايگ دقیقا در دفتتر ثبتت
. Murray
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يردد ،زمانی كه متام از بازداشتگاه تا محل بازجويی آورده میشتود ،ثبتت شتود .مطالتب متذكور
بايگ به تأيیگ متام نیز رسیگه باشتگ .علتت ايتن امتر جلتويیر از سوءاستتفاده احتمتالی بازجويتان و
مقامات تحقی است؛ زيرا ياهی متام در بازجويی خود مطالبی را بیان میكنتگ كته توجته بته آناتا
باعت كش

حقیقت میشود و طبیعتا عگم در و يتا حتذف آناتا از صتورت جلسته بتازجويی ،در

آينگه و سرنوشت پرونتگه و تصتمیم قضتايی مربتوط متوثر خواهتگ بتود .همتین وضتعیت در متورد
اظاارات شاود و مطلعین پرونگه نیز صگ میكنگ .ثبت و در مگت زمان بازجويی نیتز بته منظتور
آن است كه متام در ساعات غیرمتعارف شبانهروز مجبور بته پاستخگويی بته ستواالت نشتود؛ زيترا
ياهی بازجويیها شبانه و بسیار طوالنی ،خود نوعی شکنجه به حستاب متیآينتگ .همچنتین ،ثبتت
مگت زمانی كه متام از بازداشتگاه تا محل بازجويی آورده میشود ،بته عنتوان عتاملی بازدارنتگه از
سوءاستفادهها احتمالی در اين فاصله است؛ به يونها كه طوالنی شگن اين زمان میتوانگ ادعتا
متام مبنی بر اينکه در اين فاصله ،و را بته مکتان نتامعلومی بترده و تاگيتگ يتا شتکنجه كتردهانتگ،
تقويت كنگ.
 ،1در ماده  121-29اليحته جگيتگ آيتین دادرستی كیفتر آمتگه استت« :ضتابطان داديستتر
مکلفنگ اظاارات شتخص تحتت نظتر ،علتت تحتت نظتر بتودن ،تتاريا و ستاعت آغتاز آن ،متگت
بازجويی ،مگت استراحت بین دو بازجويی و تاريا و ساعتی را كه شخص نزد قاضی معرفی شتگه،
در صورت مجل

قیگ و آن را به امضا با اثر انگشت او برساننگ .ضابطان همچنتین مکلفنتگ تتاريا و
4

ساعت آغاز و پايان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضب كننگ».

 -4- 2وجود یک مترجم در مرحله بازجویی
يکی ديگر از لوازم و اقتضائات دادرسی عادالنه آن است كه متام از محتوا و ماهیت اتاامتات وارد
به خود آياه شود و از جريان مذاكرات دادياه و ظرافتها لفظی اين مذاكرات مطلع يردد .ايتن
امر اقتضا آن را دارد كه يا متام ،زبان دادياه را درك كنتگ و يتا مطالتب بترا او ترجمته شتود.
طبیعی است كه برخوردار از اين ح صرفا به مرحله تحقیقات مقتگماتی اختصتا نتگارد ،بلکته
مرحله رسیگيی را هم در برمیيیرد .اين ح در اسناد حقو بشر ساب الذكر نیتز متورد تصتريح
واقع شگه است .از جمله در بنگ  3ماده  1۶میثتا بتینالمللتی حقتو متگنی و سیاستی در خصتو
مرحله تحقیقات مقگماتی آمگه است« :هرك متتام بته ارتکتاب جرمتی متیشتود ،بايتگ در استرع
وقت ،به تفصیل و به زبانی كه او بفامگ ،از نوع و علل اتاامی كه به او نستبت داده متیشتود ،مطلتع
يردد».
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 -5 - 2لزوم رعایت فرض برائت در مرحله بازجویی
فر برائت ،سنگ بنا مفاوم دادرسی عادالنه است .به عبارت باتتر ،يکتی از اقتضتائات و لتوازم
اولیه و اساسی دادرسی عادالنه كه از قگمتی بیش از ساير اصو دادرسی عادالنته برختوردار استت،
رعايت فر

برائت است .ماده يازدهم اعالمیه جاانی حقو بشر ،بنگ  2ماده  14میثا بتین المللتی

حقتتو متتگنی و سیاس تی ،بنتتگ « »5از متتاده نتتوزدهم اعالمیتته استتالمی حقتتو بش تر و بنتتگ  2متتاده ۶
كنوانسیون اروپايی حقو بشر ،از جمله استناد جاتانی و منطقتها هستتنگ كته ايتن فتر را متورد
تصريح قرار دادهانگ .عالوه بر اسناد بینالمللی ،امروزه اين اصل در قوانین اساستی و آيتین دادرستی
كیفر اكثر كشورها تجلی خاصتی دارد .از جملته در كشتور متا ،اصتل ستیوهفتتم قتانون اساستی
جماور اسالمی ايران مقرر میدارد« :اصل ،برائت است و هیچ ك
نمیشود ،مگر اينکه جرم او در دادياه صالح ثابت شود».

از نظر قتانون مجترم شتناخته

 -6 - 2حاضر کردن فوری متهم نزد یک قاضی یا افسر پلیس قضایی
به منظور تضمین ح آزاد اشخا در برابر بازداشتهتا خودسترانه و بته منظتور جلتويیر از
نقض حقو بنیادين اشخا  ،هريونه بازداشتی بايگ تحت نظارت و كنتتر مقتام قضتايی صتورت
يیرد و چنانچه فرد در حین ارتکاب جترم مشتاود دستتگیر شتگه باشتگ ،بايتگ فتورا نتزد مقامتات
قضايی حاضر شود تا راجع به بازداشتت او اظاتارنظر شتود .بته طتور كلتی ،اهتگاف حاضتر كتردن
اشخا

نزد ي

مقام قضايی با افسر پلی

قضايی را میتوان به شر زير بیان كرد:

ال ) بررسی اين كه آيا ادله كافی برا بازداشت فرد وجود دارد.
ب) بررسی اين كه آيا بازداشت فرد قبل از محاكمه ضرورتی دارد يا خیر.
) تضمین اين كه بازداشت باتر و مناسبتر انجام شود
د) جلويیر از نقض حقو بنیادين متام.
 -7 - 2لزوم اعطای مهلت و امکانات مناسب برای تهیه و ارائه دفاع
چنانچه متام در مرحله تحقیقات مقگماتی به منظور تایه ويا تکمیل دفاعیه خود ،فرصتت مناستبی را
درخواست كنگ ،مقام قضايی بايگ پ از اينکه اين فرد را از اتاامات خود به نحو كامل مطلتع كترد
و اطالعات مربوط به پرونگه را كامال در اختیار او قرار داد ،مالت مناسبی برا تگارك دفاع به اين
فرد بگهگ.
 -8- 2لزوم وجود دستور مقام قضایی برای احضار و جلب متهم و یا بازرسی اماکن
پ از تشکیل پرونگه كیفر صرفا در فرضی كه داليل كافی برا احضار يا جلتب متتام موجتود
باشگ ،می توان او را احضار كرد و اين احضار يا جلب نیز صرفا توس مقام قضايی صورت خواهتگ
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يرفت .در مورد بازرسی اماكن بايگ بین مناز و اماكن عمومی و يا محل كار قائل به تفکی

شتگ؛

به يونها كه در بازرسی مناز احتیتاط بیشتتر از ستو مقتام قضتايی صتورت يیترد و از جملته
بازرسی منز فق در روز انجام شود و يا قبل از ورود به منز  ،صاحب خانه يا ساير اشخا

مقتیم

در آن جا مطلع شونگ.
 -9- 2قرارهای تأمینی محدودکننده آزادی و پذیرش حق اعتراض متتهم نستبت
به آنها
در ي پرونگه كیفر  ،پ از تفاتیم اتاتام بته متتام ،مقتام قضتايی بترا اطمینتانختاطر از حیتت
دسترسی داشتن به متام و حاضر يرديگن او برا بازجويی و دادرسی و اجرا حکتم و همچنتین،
با هگف جلويیر از امحا آثار جرم و داليل آن و پیشگیر از تبتانی متتام بتا شتاود و مطلعتان،
متأسفانه مشابه همین حکم در ماده  123-10اليحه جگيگ آيین دادرسی كیفر تکترار شتگه استت؛
قرارهايی موسوم به «قرار تأمینی» صادر میكنگ .اين تصمیم قضتايی يتاه منجتر بته بازداشتت متتام
می شود و ياه شگتش كمتر است و تناا به ملتتزم شتگن متتام بته عتگم خترو از كشتور يتا حتوزه
قضايی خا و يا اجبار او به معرفی كفیل و يا ايگاع وثیقه منتای میيردد ( .)8 :20هماكنون متواد
 132بتته بعتتگ قتتانون آيتتین دادرس تی كیفتتر و همچن تین ،متتواد از قتتانون اصتتال قتتانون تشتتکیل
دادياهاا عمومی و انقالب ،انواع قرارها تأمینی را بر شمردهانگ و احکتام نتاظر بتر آناتا را بیتان
كردهانگ .يکی از اصو حاكم بر اين قرارها ،لتزوم تناسبشتان بتا اهمیتت جترم و شتگت مجتازات و
داليل و اسباب اتاام انتسابی است .يکی ديگر از اصو حتاكم بتر قرارهتا تتأمینی ،آن استت كته
چون برخی از اين قرارها عل رغم حاكمیت فر برائت در مرحله تحقیقات مقگماتی باعت سلب
آزاد متام میشونگ ،و بتوانگ نسبت به آناا اعترا كنگ و به اين اعترا  ،نتزد مرجتع ديگتر
غیر از مرجع صادركننگه قرار رسیگيی شود.
 -10- 2حق متهم بر جبران خسارات ناشی از اشتباهات قضایی در مرحله تحقیقتات
مقدماتی
لزوم جبران خسارت از بازداشتتشتگيانی كته در مرحلته رستیگيی تبرئته متیشتونگ و يتا پت از
اعترا  ،بازداشت آناا مرتفع میشود ،از الزاماتی است كه متیتوانتگ قضتات تحقیت را در صتگور
قرار بازداشت محتاطتر سازد و متامین را به اعترا بر قرارها صادره تشوي كنگ .اين امر (لتزوم
جبران خسارت دير زمانی استت كته در قتوانین كشتورها مترقتی جتا ختود را بتاز كترده استت
(مستعود .)1374،و امتتروزه دولتاتتا مکلت بتته جبتتران خستارت بازداشتتتشتتگيان بتیينتتاه هستتتنگ
(آشور .)203 :1375 ،
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ح جبران خسارت بازداشتشگيان بیيناه كه امروزه در اسناد بینالمللی متعگد به صراحت
قیگ شگه و رويهها قضايی نیز در خصتو

آن شتکل يرفتته استت (آشتور و همکتاران:1383،

 ،)321در قوانین عتاد و رويته قضتايی ايتران جايگتاه خاصتی نتگارد و دولتت بتا توستل بته عتگم
مسوولیت دادسرا ،از جبران خسارت طفره میرود.
 .3ضمانت اجراهای نقض معیارهای دادرسی عادالنه
ضمانت اجراء عبارت است از پاساها يا واكنشها مختل قانونی و بینالمللتی در قبتا ارتکتاب
جرم و نابانجار اجتماعی كه جلوهها يونايونی دارد.
 -1-3ضمانت اجراهای ملی (داخلی)
در اين مبحت ،به بیان پارها از انواع پاسخاا كیفر در حقتو كیفتر در ايتران كته در متوارد
نقض اصو دادرسی عادالنه وضع شگه ،خواهیم پرداخت.

 -1-1-3قانون اساسی
بنگها  4و  5اصل  56قانون اساسی جماور اسالمی ايران يکی از وظاي و رستالتهتا ماتم
قوه قضائیه را تعقیب ،محاكمه ،محکومیت و مجازات بزهکاران و نیز اصال و درمان آنان میدانگ.
همچنین ،در اصل  36قانون اساسی ايران مقترر متیدارد« :حکتم بته مجتازات و اجترا آن تناتا از
طري دادياه صالح و به موجب قانون باشگ» .لذا ،بتا عنايتت بته مقتررات متذكوردر قتانون اساستی
جماور اسالمی ايران و مقررات مشابه ديگر در كنوانسیوناا بینالمللی خصوصتا متواد  ۶و 14
میثا بینالمللی حقو مگنی و سیاسی مصوب  19۶۶سازمان ملل ،میتوان يفت كته هتیچ متتام و
يا مجرمی را نمیتتوان بتگون مجتوز قتانونی و بتگون دادرستی عادالنته و منصتفانه و صتگور حکتم
محکومیت قطعی از دادياهی كه مطاب قانون تشتکیل يرديتگه ،مجتازات نمتود .درغیراينصتورت،
مجازات اعما شگه از مصادي بارز مجازاتاتا خودسترانه ،ظالمانته و مغتاير بتا حیثیتت وكرامتت
انسانی خواهگ بود .بنابراين ،چنانچه شخص و يا اشخاصی عمگا و به طتور خودسترانه مجرمتی را بته
كیفر برساننگ ،ولو اينکه اين شخص و يا اشخا  ،خودمجنی علیه و يتا اقتوام و خويشتان او باشتنگ،
خود مجرم و مستح مجازات هستنگ (رحیمینهاد.)191-190 :1395 ،
 -2-1-3قانون مجازات اسالمی
اين مساله در قانون مجازات استالمی ( 1370آشتور  )32 :1379 ،و پت

ازآن در قتانون مجتازات

اسالمی  1392نیز مورد توجه قانونگذار قرار يرفتته استت .بته موجتب متاده  13قتانون اخیرالتذكر،
پیشبینی شگه است« :مجازات يا اقگامات تامینی و تربیتی و اجرا آناا حسب مورد نبايتگ از میتزان
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و كیفیتی كه در قانون يا حکم دادياه مشخص شگه است ،تجاوزكنگ و هريونه صتگمه و خستارتی
كه از اين جات واصل شود ،در صورتی كه از رو عمتگ يتا تقصتیر باشتگ ،حستب متورد موجتب
مسوولیت كیفر و مگنی است و درغیراينصورت ،خسارت از بیتالما جبران میشود».
 -3-1-3قانون آیین دادرسی کیفری
شکليیر فرآينگ دادرسی كیفر بر پايه اصو و مبانی خواهگ بودكته نته تناتا استتمرار و جريتان
قانونمنگ اين فرآينگ را به دنبا خواهگ داشت ،بلکته صتحت و اعتبتار تحقیقتات و ادلته جمتعآور
شگه در اين فرآينگ را تضمین خواهگ كرد .اير بپذيريم اصوابنیادين ،اصو كلی و دايمی هستنگكه
منشاء وضع قواعگ حقوقی و نما ينگه ارزشتاا حقتوقی حتاكم بتر اجتمتاع قلمتگاد متیشتونگ ،بايتگ
و

اجرا آناا از سو دولت ،تضمین و تأمین شتود .شناستايی و تتأمین ضتمانت اجراهتا مختلت
حسن جريان اين اصو به ويهه در مرحله تحقیقات مقگماتی واجتگ اهمیتت استت ،چراكته «اصتو
حقوقی بر مبانی حقو تکیه زده و نماينگه ا رزشتاا نظتام حقتوقی هستتنگ؛ مفتاهیمی كلتی كته از
تضمین اجتماعی نیرومنگ باره میبرنگ و قانونگذار و دادرس را به رعايت آناا وا میدارنگ.
بنابراين ،تحق اهگاف قانونگذار و به طوركلی ،حقو كه همتان استتقرار نظتم و تنظتیم روابت
اجتماعی است ،میطلبگ كه حاكمیت دولت برا پشتیبانی از قاعگه به جريتان افتتگ .تحقت اهتگاف
حقو در اجتماع ،يعنی استقرار نظم و تنظیم رواب اجتماعی تابع آن حقتو ايجتاب متیكنتگ كته
قواعگ و اصو حقوقی ازحمايت سیاستيذاران حاكمیت برخوردار بتوده و پشتتیبانی دولتاتا را بتا
خود داشته باشنگ .در اين راستا ،عملکرد اصو بنیتادين نیتز از طريت پتیشبینتی ضتمانت اجراهتا
مربوط به جريان دادرسی و همچنتین ،ضتمانت اجراهتا مربتوط بته نقتضكننتگيان اصتو تتأمین
میشود.
 -4-1-3قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
توجه به حريم خصوصی افراد ،به عنوان يکی از مصتادي اصتلی حقتو بشتر ،از توجته بته منزلتت
انسانی و ارزشاا مبتنی بر انواع آزاد ها نشأت يرفته است .اين موضوع امروزه به يکی ازمباحتت
مام در جامعه اطالعاتی و حقو مربوط به آن تبگيل شگه است .حريم خصوصی ازجملته حقتوقی
به شمارمیرودكه الزم است تمامی انساناا در هر حکتومتی بتا آن آشتنا باشتنگ ،زيترا بتا آيتاهی از
حريم خصوصی ،حقو شارونگ رعايت خواهتگ شتگ و در ناايتت ،ستبب آرامتش ذهنتی عمتوم
مردم و امنیت روانی آناا میشود .امروزه ،با يسترش وسايل ارتبتاط جمعتی و استتفاده از امکانتاتی
نظیر شبکهها اجتماعی ،مرز بین حريم خصوصی و عمومی بسیار باري شگه است .چنین اتفتاقی
در جامعتتها ستتنتی ماننتتگ ايتتران كتته حتتريم خصوصتتی افتتراد در آن اهمیتتت فراوانتتی دارد ،بستتیار
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حساسیتبرانگیز است .هرچنگكه به رعايت حريم خصوصی در بنگ ناتم منشتور حقتو شتارونگ
توجه شگه است ،ولی برا تحق اين هگف ،ابتگا بايگ منشور حقو شارونگ به قانون تبگيل شود
تا اين اصل كاربرد تر شود.
نتیجهگیری
برا تحق دادرسی عادالنه نیازمنگ رعايت اصو شکلی و ماهو بوده كته هتر كشتور بنتا بتر نتوع
نظام حقوقیاش بايگ زمینه مناسب برا تحق اين اصو فراهم نمايگ .در اسناد بینالمللی اين اصو
در دو بعگ جاانی و منطقها منعک شگهانگ .در واقع ،اين حوزها است كه محتل تالقتی حقتو
بشر و حقو كیفر محسوب میشتود .حقتو بشتر رعايتت قواعتگ و مقرراتتی را بترا مجموعته
انسانها فار از تفاوتاا فرد و اجتماعی مقرر میكنگ .طر اين حقو در بعگ كیفتر در استناد
بینالمللی بايگ همراه با التزام دولتاا به رعايت آن باشگ ويرنه صرف وجود متون قتانونی چتارهستاز
نخواهگ بود .مرحله تحقیقات ابتگايی را میتوان مامترين مرحله فراينگ كیفر دانست؛ زيترا پايته و
اساس ي

پرونگه كیفر در اين مرحله شکل میيیرد .توجته بته دو نکتته اساستی در ايتن مرحلته

ضرور است :او آن كه به منظور حفظ و اعاده نظم عمومی مختگوش شتگه بته واستطه ارتکتاب
جرم ،مفامات تعقیب ضابطان بايگ تمام تالش خود را صرف كش حقیقت و ايجتاد زمینته مناستب
برا اجرا عگالت كننگ .طبیعی است به منظور جلويیر از فرار مجرمان واقعی و يا امحا ادله و
موارد مشابه ،اين مرحله بايگ با حساسیت خا و ياه به صتورت محرمانته و غیرعلنتی انجتام شتود.
نکته دوم و مامتر آن است كه در اين مرحله هنوز مجرمیت شتخص تحتت تعقیتب محترز نشتگه و
لذا ،بايگ در پرتو حاكمیت فر برائت يام برداشت و به باانه حفظ نظم عمومی ،بیجاتت امکتان
سلب حقو و آزاد ها فرد فراهم نگردد .در اين راستا ،مرحله تحقیقتات ابتتگايی از اهمیتت و
حساسیت خاصی برخوردار است و هنر ،آن است كته مقتنن و دستتگاه عتگالت كیفتر بتواننتگ دو
مصلحت فو الذكر را توأمان مگنظر قرار دهنگ .اين نکتته باعتت شتگه تتا قستمت عمتگه معیارهتا و
ضواب دادرسی منصفانه و تضمینها ناظر بر آنها ،به مرحله تحقیقات ابتگايی اختصا يابتگ .در
مقاله حاضر سعی شگ ضمن تبیین اهمیت اين مرحله ،معیارها و ضوابطی كته استناد بتینالمللتی و يتا
رويه قضايی كشورها ايجاد كردهانگ ،بیان شونگ و بتا ديتگياهی تطبیقتی بته وضتعیت نظتام حقتوقی
ايران در اين زمینه نگريسته شود .در وضعیت كنونی نیز علیرغتم پتذيرش برختی پايتههتا و اصتو
دادرسی عادالنه در قانون اساسی جماور اسالمی ايران و قوانین عاد  ،نظیر پذيرش فر برائت
و ح دسترسی به وكیل ،هنوز تا دسترسی بته نقطته مطلتوب و پتذيرش اصتل تستاو ستال هتا در
مرحله تحقیقات ابتگايی فاصله داريم .برخی تالشها تقنینی نافرجتام در ستا هتا اخیتر صتورت
يرفته است .از جمله طرحی در مجل

شورا اسالمی «طر قانونی حمايتت از حقتو متامتان و

 /138دادرسی عادالنه در مرحله ابتدایی ،معیارها و ضمانتهای اجرا

محکومان» تحت عنوان مطر شگ و يا تالشی برا اصال ماده  128قانون آيتین دادرستی كیفتر
صورت يرفت كه احترام به آزاد ها مشروع» هیچ كگام رهاورد برا نظام حقوقی متا در پتی
نگاشت .قانون نیز كه برخی از معیارها دادرستی عادالنته را ذكتر كترده ،فاقتگ ضتمانت «و حفتظ
حقو شارونگ اجراها مناسب است .بنا به مراتب فو  ،ضرور است كه مقتنن در يتام بعتگ
تقنین در حوزه آيین دادرسی كیفر  ،نواقص و خألها مربوط به مرحله تحقیقات ابتتگايی را رفتع
كرده ،اين مرحله را هر چه بیش تر با ضواب و معیارها دادرسی منصفانه هماهنگ كنگ.
تشکر و قدردانی
پهوهشگران ،از عزيزانتی كته در فرآينتگ ويراستتار ادبتی و صتفحهآرايتی ايتن مقالته همکتار و
راهنمايی داشتنگ ،كما تشکر و امتنان را دارنگ.
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