
  
  
  
  
  
  
  

  
كيد بر قانون آيين دادرسي أبا ت: تفهيم حقوق متهمان از سوي ضابطان دادگستري

  1392مصوب  كيفري
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  يزددانشگاه گروه حقوق استاديار 

  
  

  

اي كه تحقق دادرسي عادالنه مستلزم تفهيم حقوق متهمان از سوي ضابطان دادگستري است به گونه
با رعايت تساوي سالح ها ميان مقامات رسمي و متهمان به لحاظ اطالعات حقوقي و قضايي، حقـوق  

. از اين طريق زمينه به كارگيري حقوق دفاعي براي آنان فـراهم گـردد  متهمان به آنان تفهيم شود و 
، در ايـن زمينـه   1378در مقايسـه بـا قـانون سـال      1392قانون جديد آيين دادرسي كيفري مصوب 

، از قانون جديـد بـر تكليـف ضـابطان دادگسـتري در      52و  6مواد . هاي جديدي كرده استپيشرفت
با وجـود ايـن، مقـررات    . نمايندكيل مدافع به متهمان تأكيد ميتفهيم حقوقي مانند حق بر داشتن و

زيـرا تفهـيم   . مربوط به تفهيم حقوق متهمان در اين قانون براي تحقق دادرسي عادالنه كافي نيستند
گيرنـد، سـازوكارهاي دقيقـي بـراي     برخي حقوق مهم مانند تفهيم حق سكوت به متهم را در بر نمي

نمايند و ضمانت اجراي دقيق و مناسـبي در مـورد تخلفـات و    ني نميبينظارت بر تفهيم حقوق پيش
ايـن مقالـه دربردارنـده پيشـنهاداتي اصـالحي      . كنندجرايم احتمالي ضابطان دادگستري طراحي نمي

براي بهبود وضعيت تفهيم حقوق متهمان از سوي ضابطان دادگستري در قانون جديد آيين دادرسـي  
  .به دادرسي عادالنه استكيفري ايران در راستاي رسيدن 

  

  .اعتباري دليلمتهم، ضابطان دادگستري، تفهيم حقوق، خود متهم سازي، بي:هاكليد واژه
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  مقدمه
-توان زيرمجموعه حق كلـي ضابطان دادگستري را ميحق بر تفهيم حقوق متهمان از سوي 

حـق بـر اطالعـات بـه معنـاي حـق دسترسـي        . تري تحت عنوان حق بـر اطالعـات دانسـت   
شهروندان به اطالعات موجود در مؤسسات حكومتي، يكي از مصاديق مهم حقوق بشر اسـت  

 :1391راب ساريخانيو اكرمـي سـ  . (الملل مورد توجه جدي قرار گرفته استكه در عرصه بين
37(.  

المللي، حـق جسـتجو و دسـتيابي و انتشـار     اكثـر اسناد اصلي حقـوق بشر در سطح بين
به عنوان نمونـه  . اندناپدير آزادي بيان به رسميت شناختهاطالعات را به عنوان بخش تفكيك

هـر كـس   «: ميالدي آمده است كـه  1966ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسي  19در ماده 
يان دارد اين حق شامل آزادي جستجو و دستيابي و انتشار اطالعـات و افكـار از   حق آزادي ب

هر قبيل بدون توجه به محدوديت ها، خواه شفاهي يا به صورت نوشته يا چاپ يا به صـورت  
در واقع حق دسترسي بـه اطالعـات   . »باشدهنري يا به هر وسيله ديگر به انتخاب شخص مي

چرا كه بدون اطالعات كامل و معتبر، چيزي براي بيان بـاقي  . از لوازم ذاتي آزادي بيان است
اي، حق دسترسي به اطالعات را به تبع حق با استناد به همين ارتباط است كه عده. ماندنمي

  .)218 :1388زاده و احمدي، رضايي(شمارند آزادي بيان، از جمله حقوق بنيادين بشر مي
با تصويب قانون انتشار و دسترسـي آزاد   1388در كشور ما نيز حق بر اطالعات در سال 

. به صورت عام و فراگير وارد نظام حقوق داخلي شده اسـت  4/11/1388به اطالعات مصوب 
اند اطالعات موضوع اين قـانون را در  مؤسسات عمومي مكلف«: اين قانون   5به موجب ماده 

 1ق بنـد دال مـاده   طبـ . »حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترس مردم قـرار دهنـد  
و براساس بند ج . باشدهمين قانون، مؤسسات عمومي شامل مراجع قضايي و انتظامي نيز مي

-نامـه همين ماده، اطالعات عمومي، در بردارنده اطالعات غيرشخصي نظيـر ضـوابط و آيـين   

و . شـود ترتيب شامل حقوق قانوني متهمان در مراجع قضـايي و انتظـامي مـي   هاست و بدين
اطالعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است، «قانون مارالذكر،  5س تبصره ماده براسا

هـاي همگـاني بـه    بايد عالوه بر موارد قانوني موجود، از طريق انتشار و اعالن عمومي و رسانه
  . »آگاهي مردم برسد

درباره متهمان، رعايت كامل حق آزادي بيان در جهت فـراهم نمـودن تسـهيالت كـافي     
) 1966ميثاق جهـاني حقـوق مـدني و سياسـي      14به موجب بند ب ماده (تهيه دفاع  براي

مستلزم رعايت حق دسترسي به اطالعات و حق مطلع شـدن ايشـان از اطالعـات حقـوقي و     
اي عام با عنوان حـق بر تفهيم حقوق، اين حق، داراي جلـوه. قضايي در فرايند كيفري اسـت

يم اتهام و ادله آن، و حـق مشـورت و مالقـات بـا وكيـل      هايي خاص نظير حق بر تفهو جلوه
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در حالي كه حق بر تفهيم حقوق دربردارنده سازوكاري عام جهت ملـزم نمـودن   . مدافع است
تمامي اطالعات الزم براي معرفي حقوق متهمان به آنان محسوب مي  ئهارامقامات رسمي به 

اص مذكور، سـازوكارهاي ويـژه اي را   حق بر تفهيم اتهام و ادله آن و ساير جلوه هاي خ. شود
  . جهت ارائه اطالعات حقوقيو قضايي به متهمان طراحي مي نمايند

هاي خاص حق متهمان بر دريافت اطالعات حقوقي و قضايي در فرايند كيفـري در  جلوه
اما در مورد جلوه  1.انداسناد حقوق بشري، بيشتر از جلوه عام اين حق، مورد توجه قرار گرفته

ميثـاق مـذكور    14مـاده   3حق مذكور يعني حق بر تفهيم حقوق صرفاً قسمت دال بند عام 
و بدين ترتيب . »شودحق داشتن يك وكيل به متهم اطالع داده مي«: تصريح نموده است كه

حق بر تفهيم تمامي حقوق متهمان، در قالب يك قاعده عمومي و به عنوان جلـوه عـام حـق    
  2.و قضايي در فرايند كيفري كمتر مورد توجه بوده است آنها بر دريافت اطالعات حقوقي

امـا در ميـان تمـامي ايـن مراحـل، مرحلـه       . فرايند كيفري داراي مراحل مختلفي است 
سـاعت و   24كه در جرايم مشهود، قبل از دستور قضايي و حداكثر ظـرف   -تحقيقات پليسي

حساسيت  -در جرايم غير مشهود با دستور قضايي توسط ضابطان دادگستري انجام مي شود 
ين مداخله رسمي در قبال متهمان در ايـن مرحلـه و توسـط    زيرا معموال نخست. اي داردويژه

و به همين علت، تضييع حقوق متهمان در اين مرحلـه  . ضابطان دادگستري صورت مي گيرد
                                                 

ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسـي   14ماده  3بند » الف«و قسمت  9ماده  2بند به طوري كه براي نمونه .1
حـق  «همـين ميثـاق بـه     14مـاده   3بنـد  » د«پرداخته و قسـمت  » تفهيم اتهام و ادله آن«به ضرورت  1966

 .اختصاص يافته است» مشورت با وكيل مدافع

-هاي موازين حقوق بشر، برخي از اسناد منطقههاي اخير با توجه به تحوالت و پيشرفتبا وجود اين، در سال.2

» هـاي كيفـري  دستورالعمل پارلمان و شوراي اتحاديه اروپا درباره حق بر اطالعات در رسيدگي«اي و از جمله 
 Directive 2012/13/EV of the Europea Parliament and of the .مـيالدي،  2012مـي   22مصـوب  

Council of 22 May 2012 on the right to information in criminal procedures هـاي  در كنار جلوه
حق بر دريافت اطالعات حقوقي و «به عنوان جلوه عام » حق بر تفهيم حقوق متهمان«خاص حق مورد نظر، به 
و يكي از مصاديق مهم حقوق بشر، و در قالب يك قاعـده عمـومي تصـريح و تأكيـد     » قضايي در فرايند كيفري

نقشه راه براي تقويـت  «دستورالعمل، در راستاي تحقق حقوق بنيادين شكلي مصرح در قطعنامه اين .نموده اند
ميالدي در شوراي اتحاديه  2009نوامبر  30مصوب » هاي كيفريحقوق شكلي مظنونان و متهمان در رسيدگي

حقوق بشـر در مـورد    كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و رويه قضايي ديوان اروپايي 6و  5اروپا، و بر مبناي مواد 
منشور حقوق بنيادين اروپايي، توسط شوراي اتحاديـه   48و  47، 6اين مواد، و همچنين حقوق مصرح در مواد 
هاي عضـو اتحاديـه اروپـا    اين دستورالعمل، دولت 11و طبق ماده . اروپا و پارلمان اروپا به تصويب رسيده است

 12(ميالدي  2014ژوئن  2د نياز براي رعايت دستورالعمل را تا هاي اداري مورنامهبايد قوانين، مقررات و بخش
ميالدي، گزارشـي   2015ژوئن  2و كميسيون اتحاديه اروپا موظف گرديده تا در . به اجرا گذراند) 1393خرداد 

  .هاي عضو را به پارلمان و شوراي اتحاديه اروپا تقديم نمايددر مورد ميزان انجام تدابير الزم از سوي دولت
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چرا كه ممكن اسـت  . مي تواند آثار زيانبارتري را نسبت به ساير مراحل به دنبال داشته باشد
م بي گناه به سوي اثبات مجرميـت  جهت گيري كلي يك پرونده كيفري را در قبال يك مته

به ويژه اگر متهم از ابتدا نسـبت بـه حقـوق قـانوني خـود ناآگـاه باشـد و بـا         . وي سوق دهد
از ايـن رو، ايـن نوشـتار در    . اظهارات اتهام بر انگيز خود زمينه چنين امـري را فـراهم نمايـد   

دادگستري بپردازد  تالش است تا ابتدا به بيان چرايي تفهيم حقوق متهمان از سوي ضابطان
و سپس انواع حقوقي كه بايد از سوي ضابطان به متهمان تفهيم شود را مـورد بررسـي قـرار    
دهد و در نهايت نحوه نظارت بر انجام اين تكليف قانوني و ضمانت اجراي نقض آن را تبيـين  

  . نمايد
  

  چرايي تفهيم حقوق متهمان از سوي ضابطان دادگستري. 1
هيم حقوق متهمان از سوي ضابطان دادگسـتري،تأمين حقـوق دفـاعي    مبناي اصلي براي تف

منظور از حقوق دفاعي متهم، مجموعه امتيازات و امكاناتي اسـت كـه در يـك    . متهمان است
دادرسي عادالنه الزم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعايي كه بـرخالف  

امكانـاتي نظيـر   . آزاد و انساني از خود دفاع كند فرض برائت عليه او مطرح شد و در شرايطي
اميـدي،  (حق تفهيم اتهام و ادله آن، حق سكوت، حق مشـورت و مالقـات بـا وكيـل مـدافع      

1388: 225(  
-به خوبي روشن است كه الزمه به كارگيري حقوق دفـاعي مـتهم، آگـاهي مـتهم از آن    

مقامات رسمي و از جمله ضـابطان  ها براي متهم در برابر اي كه تساوي سالحبه گونه. هاست
  .و متهم وادار به متهم ساختن خود نشود. دادگستري رعايت شود

  
  »هاتساوي سالح«رعايت .1.1

مـيالدي، هـر كـس     1966ميثاق جهاني حقوق مـدني و سياسـي    14ماده  3به موجب بند 
اصل . گردد مندمتهم به ارتكاب جرمي بشود بايد با تساوي كامـل از حقوق دفاعي خـود بهره

ها بدين معنا است كه در يك فرايند كيفري با هر دو طرف بـه نحـوي برخـورد    تساوي سالح
) 140 :1386طه و اشرافي، . (شود كه موقعيت مساوي هر دو از لحاظ دادرسي تضمين شود

. ناپذير استبر اين اساس، فراهم نمودن حقوق مساوي براي طرفين دادرسي كيفري اجتناب
  1.صورت، دادرسي عادالنه اي وجود نخواهد داشتدر غير اين 

                                                 
ساقيان، اصل برابري سالح ها در فرايند كيفـري، مجلـه حقـوقي دادگسـتري،     : براي آگاهي بيشتر بنگريد به. 1

 110تا  79، ص 1385پاييز و زمستان  57-56شماره 
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مندي متهم از ها و بهرهترين مقدمه الزم بـراي تحقق تساوي سالحبديهي است كه اصلي
ها و امكانات مقامات رسمي و سالح. حقوق دفاعي خود، مطلع ساختن وي از اين حقوق است

قرار گرفتن افراد در . م نيستضابطان به لحاظ اطالعات حقوقي و قضايي قابل مقايسه با مته
سـري حقـوق   داري در محيط كالنتري و يا تحت نظـر گـاه، يـك   شرايط متهم شدن و يا نگه

هسـتند و يـا    كند كه اغلب آنان يا نسبت بـه آن حقـوق ناآگـاه   دفاعي را براي آنان ايجاد مي
را از  ضربه روحي و آشفتگي و پريشاني فكري ناشي از آن شرايط، مجال صـحيح انديشـيدن  

آنان سلب نموده و از اين نظر، آنان را در شرايط نابرابري نسبت به ضابطان دادگسـتري قـرار   
گونه افراد را نسبت به حقوق خود آگاه نمود رو، با توجه به اصل برائت بايد ايناز اين. دهدمي

 مـاده » دال«مـيالدي در بنـد    1966و به همين دليل، ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسي 
. خود، لزوم مطلع ساختن متهم از حق داشـتن وكيـل را مـورد تصـريح قـرار داده اسـت       14

  )95، 1391زاده، كرامت و حبيب(
  

  »سازيخودمتهم«گيري از تحريك به پيش .2.1
 1سـازي اي تضمين شـود كه از تحريك وي به خـود مـتهم  گونهحقـوق دفاعي متهم بايـد به

كند زيرا متهم به متهم ساختن خود، اصل برائت را نقض مي در واقع، الزام. گيري نمايدپيش
با توجه به ايـن كـه دادسـتان و    . چنين الزامي، الزام به ارائه دليل براي گناه كاري خود است

شاكي ملزم به اثبات مجرميت متهم در حد ايجاد قناعـت وجـداني بـراي دادرس انـد، الـزام      
 :1388رحمـدل،  . (كنـد المـدعي را نقـض مـي    متهم به متهم كردن خود، قاعده البينه علي

315(  
سازي، بيان اظهاراتي است كه ممكن است در حد يك اقـرار صـريح   منظور از خود متهم

. تواند عليه وي مـورد اسـتناد قـرار گيـرد    نباشد اما گوينده را در معرض اتهام قرار داده و مي
و، از يـك منطـق پيـروي    اين د. اصل عدم متهم كردن خود، الزمه منطقي حق سكوت است

كنند و آن، حمايت از شخص در مقابل اجبار يا عملكرد غيرقانوني دستگاه عدالت كيفري مي
حق سكوت و اصل عدم مـتهم كـردن خـود از ايـن منظـر از انحـراف       . و به ويژه پليس است

-گويي متهم به پرسـش در واقع، حتي پاسخ. آورددستگاه عدالت كيفري ممانعت به عمل مي

تواند و بايـد  شود چرا كه وي ميمقامـات، شركت در بـه اتهام كشيدن خويش تلقي مي هاي
سازي پليس بايد گيري از تحريك به خودمتهمرو، براي پيشاز اين. خود را اصالتاً مبري بداند

                                                 
1. Self Incrimination 
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قبل از بازجويي، حق سكوت را به متهم تفهيم نمايد زيرا همه افراد به اين حق آگاهي ندارند 
  .)181 :1388تدين، (

اي سازي ناشي از حساسيت ويژهگيري از تحريك متهم به خود متهمتأكيد بر اصل پيش
است كه نسبت به چگونگي اخذ اظهارات و اقرارهاي متهمان در جريان تحقيقات مقدماتي و 

به موجب اين اصل، نبايد از جهل مـتهم بـراي اخـذ    . هاي پليسي وجود داردبه ويژه بازجويي
به ويژه اين كـه فضـاي حـاكم بـر كالنتـري      . يا اقرارهايي از ناحيه وي استفاده شوداظهارات 

اي توانـد قرينـه  كند و اين امر ميسازي افراد فراهم ميمعموالً شرايطي را در جهت خودمتهم
گيري از تحريـك  رو براي پيشاز اين. بر عدم اعتبار اظهارات اخذ شده در پاسگاه پليس باشد

تهم سازي و تضمين اعتبار اظهارات وي از سـاز و كـار تفهـيم حقـوق مـتهم      متهم به خود م
  .شوداستفاده مي

از اين نظر، تفهيم حقوق متهم صرفاً به معناي رفع جهالت و ناآگاهي متهم و يا يادآوري 
انگيز و فشارآميز ناشي از قـرار گـرفتن در موضـع يـك     و تذكر حقوق وي در شرايط اضطراب

تضمن اين سؤال از متهم است كه آيا وي تمايلي به اظهار مطلبـي دارد؟  متهم نيست، بلكه م
يا خواستار اعمال حق سكوت است؟ استفاده از ساز و كار تفهيم حقوق متهم، ابـزاري عملـي   

به . براي تضمين پايبندي مأموران رسمي به رعايت حقوق دفاعي متهم از بدو تحقيقات است
اند مشروط بر ناآگاهي متهم از حقوق خود و يا حتـي  توهمين علت تفهيم حقوق متهم، نمي

بلكه حتي يك قاضي سابق كه درموضع يـك مـتهم قـرار    . وجود اضطراب رواني در وي باشد
  1.گرفته، و بدون اضطراب رواني است، نيز بايد مورد تفهيم حقوق قرار گيرد

  چيستي و چگونگي تفهيم حقوق متهمان از سوي ضابطان دادگستري .2

                                                 
خود به ممنوعيـت تحريـك     129در ماده  1378در نظام حقوق داخلي، قانون آيين دادرسي كيفري مصوب .1

. سواالت تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنـوع اسـت  ..... « :م به خود متهم سازي اشاره نموده استمته
قانون آيـين دادرسـي كيفـري    . اما بيشتر داراي جنبه هاي انفعالي و نفي رفتارهاي نادرست قضايي است» .......

حق همراه «عاالنه مكلف به ابالغ تفهيم خود بازپرس را به عنوان يك نقش ف 190به موجب ماده  1392مصوب 
، كـه اصـل آن در مـاده    »حق سكوت به متهم«و به جاي تكليف به تفهيم . به متهم نموده است» داشتن وكيل

كنـد مراقــب   بازپرس به متهم اعـالم مـي «خود مقرر نمـوده كه  195بيني شده است، در ماده آن، پيش 197
تواند موجبات تخفيف مجازات وي نمايد كه اقرار يا همكاري مؤثر وي ميم ميو به او اعال.... اظهارات خود باشد

قانون جديـد، بـه جـاي تفهـيم حـق       195شود در ماده همانطـور كه مالحظه مي. »...را در دادگاه فراهم سازد
فتـه  سازي در دستور كار قضـايي قـرار گر  سكوت به متهم، نوعي تشويـق و تحريك متهـم بـه اقرار و خودمتهم

 .كه اين امر با تضمين حقوق دفاعي متهم منافات داشته و در مخالفت آشكار با اصل برائت است. است
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شود تا از رهگذر بررسي انواع حقوقي كه بايد به متهم تفهيم شوند، قسمت تالش مي در اين
و مرحله و زمان انجام تفهيم حقوق و در نهايت بيان شيوه آن به چيستي و چگونگي تفهـيم  

  .حقوق متهم پرداخته شود
  

  حقوق مورد تفهيم به متهمان .1.2
هـاي حقـوقي جهـان حقـوق     از نظـام با توجه به مباني تفهيم حقوق متهمـان، در هـر يـك    

و معموال عنوان هر يـك از حقـوق   . شودمتفاوتي، از سوي ماموران پليس به متهم تفهيم مي
بـراي نمونـه   . گيردمورد نظر در متن قوانين موضوعه و يا قواعد حقوقي مورد تصريح قرار مي

هـر يـك از    1)مـيالدي  2011اصـالحي  (قانون آيين دادرسي كيفري فرانسـه   63-1در ماده 
حقوقي كه بايد به متهم تفهيم شود به طور صريح مورد اشاره قرار گرفته است و نـه تنهـا از   

اجتناب  -تمامي حقوق متهم بايد به وي تفهيم شود: نظير اين كه -به كار بردن عبارات كلي
بلكه حتي به بيان شماره مواد مربوط به هر يك از حقوق مورد نظـر نيـز بسـنده    . شده است

  2.گذار قرار گرفته استده و عنوان هر يك از حقوق نيز مورد تصريح قانوننش
صرفا بـه تفهـيم    1378در نظام حقوقي ايران، قانون سابق آيين دادرسي كيفري مصوب 

خود اشاره نموده و به تفهـيم حقـوق    24اتهام متهمان از سوي ضابطان دادگستري در ماده 
اما در قانون جديد آيين دادرسي . اي ننموده است متهمان از سوي ضابطان دادگستري اشاره

مقرر گرديده  6در ماده . اين قانون اشاره نمود 52و  6توان به مواد مي 1392كيفري مصوب 
ربط بايد از حقوق خود در فرايند دادرسـي  متهم، بزه ديده، شاهد و ساير افراد ذي«است كه 

ن، تمامي حقوق مورد تفهيم، مورد تصريح قرار با وجود اين، در متن اين قانو. »..آگاه شوند و
اين قانون به صورت گزينشي به تفهيم حقوق متهمان، فقـط در زمـان    52نگرفته و در ماده 

                                                 
 :براي آگاهي بيشتر بنگريد به 1.
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شخصي كه در شرايط تحـت نظـر قـرار دارد    « :قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه مقرر مي دارد 63-1ماده 2.
فورا توسط افسر پليس قضايي يا تحت نظارت او توسط مامور پليس قضايي به زباني كه براي او قابل فهم باشد 

نگهـداري تحـت نظـر خـود و      از محـل  -1: ودر صورت اقتضا به شيوه اي مكتوب از مطالب زير مطلع مي شود
از ماهيت و زمان مفـروض   -2.همچنين از مدت نگهداري و از تمديد يا تمديدهايي كه با آن مواجه خواهد شد

: از اقدامي مي تواند از آن بهـره منـد شـود شـامل     -3.جرمي كه مظنون به ارتكاب يا شروع به ارتكاب آن است
در  -4.حق معاينه توسط يك پزشك، حق همراهي يك وكيـل  حق اطالعبه يكي از نزديكان يا كارفرماي خود،

جلسات رسيدگي بعد از اظهار هويت خود به بيان اظهارات شخصي يا پاسخ به سواالت مطروحه بپـردازد يـا از   
 » )حق سكوت.(پاسخ گويي امتناع نمايد
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هر چند براي ملـزم نمـودن مقامـات     2.بودن از سوي ضابطان اشاره شده است 1»تحت نظر«
ن به آنان، اسـتناد بـه   رسمي و ضابطان دادگستري در ايران براي تفهيم تمامي حقوق متهما

اما تصريح به عنوان هر يك از حقـوق مـورد تفهـيم در    . پيش گفته كافي است 6اطالق ماده 
هاي مخالف با اين ماده، ضروري به گيري از بروز نظرات و رويهمتن قانون جديد، جهت پيش

نخسـت،  . توان به دو دسته كلي تقسيم نمـود حقوق مورد تفهيم به متهم را مي. رسدنظر مي
دسته نخست بـه  . و دوم، حقوق ويژه متهمان محروم از آزادي. حقوق ناظر بر تمامي متهمان

شوند، اما دسـته دوم صـرفاً بـه    تمامي متهمان و از جمله متهمان محروم از آزادي تفهيم مي
  .شوندتفهيم مي -و به علت قرار گرفتن در شرايط سالب آزادي -متهمان محروم از آزادي

  
  حقوق ناظر بر تمامي متهمان. 1.1.2

  حق تفهيم اتهام و ادله آن. 1.1.1.2
، تفهيم اين حق 3در نظام حقوق داخلي به رغم تصريح به حق تفهيم اتهام و ادله آن به متهم

در قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه نيز به . به طور جداگانه مورد تصريح قرار نگرفته است
تصريح شده است اما تكليف  -63-1براي نمونه در ماده  -تهمحق تفهيم اتهام و ادله آن به م

با وجود ايـن، دسـتورالعمل مجلـس و     4.اي براي تفهيم اين حق به متهم وجود نداردجداگانه
 2012مـي   22هاي كيفري مصـوب  شوراي اتحاديه اروپا درباره حق بر اطالعات در رسيدگي

يم حق تفهيم اتهام را به متهمان، ضروري خود، تفه 3از بند اول ماده ) c(ميالدي در قسمت
  .تلقي نموده است

                                                 
ضابطان دادگسـتري   در جرايم مشهود، 1392ك .د.قانون آ 46و ماده  1378ك .د.قانون آ 24به موجب ماده .1

ساعت نگه داري نمايند و در هـر صـورت بايـد مراتـب را      24مي توانند در صورت ضرورت، متهم را حداكثر تا 
به اين اقدام كه در ابتـدا مـي توانـد بـدون دسـتور و      . فوري براي اتخاذ تصميم قانوني به دادستان اطالع دهند

 .اطالق مي شودقرار دادن » تحت نظر«تجويز قضايي باشد، اصطالحا 

هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت ضابطان دادگستري مكلفند حقوق منـدرج در  «:قانون مذكور 52طبق ماده .2
اين قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهيم و به صورت مكتوب در اختيار وي قـرار دهنـد و رسـيد    

 ».دريافت و ضميمه پرونده كنند

ك، .د.قانون جديد آ 195و  46و مواد  1378ك مصوب .د.قانون آ 129و  24اد قانون اساسي، مو 32در اصل .3
 .به اين حق اشاره شده است

 :براي آگاهي بيشتر بنگريد به.4
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-شايد تلقي عمومي اين باشد كه رعايت حق تفهيم اتهام و ادله آن به خودي خود ارائـه 

دهنده اطالعات كافي قضايي به متهم است و نيازي نيست كه اصل اين حق، به متهم تفهيم 
طان دادگستري، تفهـيم اتهـام و يـا ذكـر     اما با توجه به اينكه ممكن است برخي از ضاب. شود

ادله آن را فراموش نمايند، الزم است كه متهم از حقوق خود در اين رابطـه مطلـع شـود، تـا     
و اساسا الزام ضابطان دادگستري به تفهيم اين حق، مي تواند ابزار . بتواند آن را مطالبه نمايد

افـزون بـر ايـن، در    . متهمـان باشـد   مناسبي براي پايبندي آنان به تفهيم اتهام وادله آن بـه 
صورت تغيير عنوان جرم اتهامي، متهم بايد از حق خود مبني بر تفهيم اتهام مجـدد، مطلـع   

  .گردد
  

  حق سكوت. 2.1.1.2
هـاي رسـمي   معناي حق سكوت متهم، اين است كه متهم در قبال بازجويي و سؤاالت مقـام 

در قبال بازجويي ضابطان دادگستري ناخوشبختانه حق سكوت متهم . حق دارد سكوت نمايد
مـورد   1392ك مصـوب  . د. و قـانون آ  1378در قانون سابق آيين دادرسي كيفري مصـوب  

و ضابطان دادگستري تكليفي براي تفهيم ايـن حـق بـه متهمـان      1.تصريح قرار نگرفته است
  .  ندارند

حق سـكوت و   در آراي ديوان اروپايي حقوق بشر، به صراحت مقرر گرديده است كه بايد
دسـتورالعمل  ) 183 :1388تـدين،  . (نپذيرفتن اتهام در بازجويي پليس، به متهم تفهيم شود

خـود، تفهـيم ايـن حـق را بـه متهمـان        3اتحاديه اروپا نيز در قسمت پنجم از بند اول ماده 
  .ضروري دانسته است

ي موسوم در نظام حقوقي اياالت متحده آمريكا، تفهيم حق سكوت به موجب قاعده حقوق
مـيالدي، يكـي از    1966به سال  2»ميراندا به طرفيت آريزونا«در پرونده » ميراندا«به قاعده 

به موجب اين قاعده، نخسـتين حقـي كـه    . رودحقوق مسلم مظنونان و متهمان به شمار مي
عالي فدرال آمريكـا، قاعـده ميرانـدا را مبتنـي بـر      ديوان. 3بايد تفهيم شود، حق سكوت است

                                                 
بـه طـور ضـمني مـورد      1378ك سابق مصـوب .د.قانون آ 129اين حق در فرايند تحقيقات قضايي در ماده  .1

بـا ايـن حـال، نـه در     . مورد تصريح قرار گرفته اسـت  1392مصوب . ك.د.قانون آ 197اما در ماده . پذيرش بود
 .ده استو نه در قانون جديد، به تفهيم اين حق به طور جداگانه تصريح نش 1378قانون سال 

2. Miranda v. Arizona (1966) 

حـق سـكوت، ايـن كـه     . به موجب قاعده ميراندا، پليس موظف است موارد زير را به مظنونان يادآوري كنـد . 3
تواند عليه وي مورد استفاده قرار گيرد، حق مشورت و مالقات با وكيل مدافع، و اين كه اگر وي اظهارات وي مي

  .شوديك وكيل براي او انتخاب ميامكان اختيار وكيل ندارد، 
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براساس اين اصالحيه، هيچ شخصـي نبايـد در   . داندمي 1پنجم قانون اساسي آمريكا اصالحيه
ترتيب، تفهـيم ايـن حـق، بيشـتر     بدين. شود 2هيچ پرونده كيفري وادار به شهادت عليه خود

 :Samaha, 2012).سـازي اسـت  گيري از تحريك متهم به خـودمتهم مبتني بر ضرورت پيش

265)  
هيچ اجبار فيزيكي از سوي پليس به كار برده نشده بود امـا  » ميراندا«هر چند در پرونده 

رويه كنـوني مبنـي بـر بـازجويي در فضـايي بـدون       «: عالي فدرال آمريكابراساس رأي ديوان
بدين مضـمون كـه هـيچ فـردي     . ارتباط با خارج، مغاير با يكي از واالترين اصول ملت ماست

هـاي  وران پلـيس سـابقه بـه كـارگيري روش    مـأم ... . نبايد به متهم ساختن خود وادار گـردد 
هاي اجبار فيزيكـي مربـوط بـه    استفاده از روش. وحشيانه براي دستيابي به اعترافات را دارند

شـناختي نمـوده كـه بـه انـدازه      هـاي روان گذشته است، اما پليس شروع به استفاده از روش
بـراي دور نمـودن فضـاي    اگر ابزارهاي حمـايتي كـافي   .... هاي فيزيكي، اكراه آميزاستروش
توان هيچ يك از اظهارات هاي سلب آزادي، به كارگرفته نشود، نميآميز موجود در مكاناكراه

  (Ruschmann,2007: 18). »متهم در اين مكان را نتيجه اختيار آزاد وي دانست
اصلي و مبناي حقوقي تفهيم حق سـكوت بـه مـتهم در     به خوبي روشن است كه دغدغه

گيري از اخذ اقـرار يـا اظهـارات اتهـام برانگيـز از مـتهم از طريـق        آمريكا، پيش نظام حقوقي
-تفهيم حق سكوت به متهم، اين امر را تضمين مـي . سوءاستفاده از شرايط و وضعيت اوست

كند كه اظهارات و اقرارهاي متهم، با آگاهي كامل و در شـرايطي كـامالً آزادانـه بيـان شـده      
فهيم حق سكوت متهم بايد بالفاصله به وي تذكر داده شود كه به همين علت، پس از ت. است

تـا وي از عواقـب اظهـارات خـود     . »اظهارات وي عليه وي مورد استفاده قرار خواهند گرفت«
كننـد فقـط درصـدد تـأمين منـافع وي      آگاه باشد و بداند كه افرادي كه با وي صـحبت مـي  

االشعار بـه محـض ايـن كـه مـتهم      وقپس از تفهيم موارد ف (Samaha, 2012: 271). نيستند
 .اعالم كند كه خواستار سكوت است، بايد بازجويي متوقف گردد

  
                                                 

تحت عنوان، ) از اصالحيه شماره يك تا ده(در كنار نه اصالحيه ديگر » اصالحيه پنجم قانون اساسي آمريكا«.1
مـيالدي بـه تصـويب رسـيده      1791اصالحيه پنجم در سـال  . شونددر اين كشور شناخته مي» منشور حقوق«

  .است
بلكه . اي را ببيند يا بشنود و آن را گواهي دهداين نيست كه كسي واقعه شهادت دادن در كامن ال به معناي. 2

كه در محاكم آمريكا، يك جايگاه در برابر ميز رئيس دادگاه قـرار داده شـده   چنان. مفهوم آن بسيار وسيع است
ايـن افـراد    .شـوند كه به جايگاه شهود معروف است و كليه كساني كه بايد مطالبي را بيان كنند گواه ناميده مي

توانند متهم، گواهان به معناي اخص كلمه، شاكي، مامور پليس كارشناس و غيره بـه اسـتثناي دادسـتان و    مي
  )263، 1380انصاري، . (وكالي مدافع باشند
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  حق مشورت، مالقات و همراهي با وكيل مدافع. 3.1.1.2
به حـق متهمـان بـر داشـتن وكيـل در       1378در قانون سابق آيين دادرسي كيفري مصوب 

ي ضابطان در تفهيم اين حـق وجـود   و تكليفي برا. مرحله تحقيقات پليسي اشاره نشده است
المللي حقوق مدني ميثاق بين 14ماده » دال«با وجود اين، با توجه به اين كه در بند  1.ندارد

ميالدي تصريح شده است كه حق داشتن وكيل بايد بـه مـتهم اطـالع داده     1966و سياسي 
ي پيوسته و طبق ماده المللبه اين معاهده بين 1354جا كه دولت ايران در سال شود و از آن

مفاد اين معاهده را در حكم قانون داخلي دانسته است فلذا تفهـيم ايـن حـق    . قانون مدني 9
تـا زمـان تصـويب     1354در ايران، از طريق تدوين و تصويب قوانين داخلي مناسب از سـال  

 1392مصـوب  . ك.د.قـانون آ . ك يك تكليف قانوني براي دولت بوده است. د. قانون جديد آ
خود، ضابطان دادگستري را مكلف به رعايت حـق افـراد تحـت نظـر بـر داشـتن        48در ماده 

به طور كلي مقرر داشته كه ضابطان دادگستري بايد حقـوق   52وكيل نموده است و در ماده 
  2.را به فرد تحت نظر تفهيم كنند) و از جمله حق داشتن وكيل( مندرج در اين قانون 

، به تفهيم حق مشورت با وكيل از سوي ضـابطان  63-1ماده  فرانسه در. ك.د.در قانون آ
عـالوه   63-1ميالدي، ماده  2011و در حال حاضر با تصويب قانون . قضايي اشاره شده است

بر اشاره به شماره مواد مربوطه به عنوان كامل هر يك از حقوقي كه بايـد بـه مـتهم تفهـيم     
توانـد از بـروز   كه ايـن امـر مـي    3.ه استتصريح نمود» حق مالقات با وكيل«شود و از جمله 
  .گذار جلوگيري نمايدهاي مخالف با هدف قانوننظرات و رويه

هشـدارهاي  «يكي از هشدارهاي موسوم بـه  » ميراندا«در حقوق آمريكا، به موجب قاعده 
پس از تفهـيم ايـن   . ، مطلع ساختن متهم از حق داشتن وكيل و تماس با وي است4»ميراندا

                                                 
به حق متهم برداشتن وكيل مـدافع در قبـال تحقيقـات قضـايي      1378ك .د.،از قانون آ185و  128در مواد . 1

 .بيني نشده استهيم اين حق به متهم پيشاما تف. اشاره شده

حق متهم بر داشتن وكيل در مرحله تحقيقات قضايي و محاكمه را، نه تنهـا در   1392مصوب . ك.د.قانون آ. 2
مـتهم مـي توانـد در مرحلـه     «: مقرر داشته است كه 190بلكه در ماده . بيني نموه استپيش 346و  190مواد 

ايـن حـق بايـد پـيش از شـروع تحقيـق       . ادگستري همراه خود داشته باشدتحقيقات مقدماتي يك نفر وكيل د
و بـا اشـاره بـه عنـوان آن      -ترتيب، تنها حقي كه صراحتاًبدين. »...  توسط بازپرس به متهم ابالغ و تفهيم شود

و به طور مشخص در يك ماده از قانون جديد، بر تفهيم آن به متهم تصريح شده است، حق همراه داشتن  -حق
 .كيل در تحقيقات قضايي استو
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اين كه متهم، خواستار حضور وكيل شـود، بـازجويي بايـد تـا حضـور وكيـل        حق، به محض
شود كه در صـورتي كـه   افزون بر اين به متهم اعالم مي .)461 :1389نيوبور، (متوقف گردد 

در اين . شودامكان اختيار نمودن وكيل انتخابي را ندارد، يك وكيل براي او در نظر گرفته مي
حضور وكيل شود، تا حضـور وكيـل معاضـدتي، بايـد بـازجويي      حالت نيز اگر متهم خواستار 

  1.متوقف شود
  
  حقوق ويژه متهمان محروم از آزادي. 2.1.2

منظور از متهمان محروم از آزادي آن دسته از متهماني اند كـه قبـل از صـدور قـرار تـأمين      
ضـابطان  كيفري و براي جلوگيري از فرار آنان و حاضر نمودن آنان نزد مقام قضايي از سـوي  

  .   شونددادگستري، با رعايت شرايط قانوني تحت نظر قرار مي گيرند و يا جلب مي
  

  حق معاينه پزشكي. 1.2.1.2
بـه رسـميت    1378حق معاينه پزشكي براي متهمان در قانون سابق آيين دادرسي كيفـري  

ايـن حـق    2 1392مصـوب  . ك.د.قانون جديـد آ  51اما به موجب ماده . شناخته نشده است
قانون مذكور تصريح مي دارد كه ضـابطان   52و ماده . براي متهمان در نظر گرفته شده است

دادگستري مكلفند حقوق مندرج در اين قانون براي افراد تحت نظـر را بـه فـرد تحـت نظـر      
» تحـت نظـر  «از اين رو، ضابطان دادگستري مكلف اند ايـن حـق را بـه افـراد     . تفهيم نمايند
البته قـانون   3.فرانسه وجود دارد. ك.آد.ق 63-1همين مقررات در ماده مشابه . تفهيم نمايند

اما در قانون ايرانـي  . فرانسوي با صراحت كامل عنوان حق معاينه پزشكي را بيان نموده است
  . به طور كلي به تفهيم حقوق مندرج در اين قانون اشاره نموده است

  
  

                                                 
در (مقـدماتي   در تحقيقـات  1392ك .د.قـانون جديـد آ   190مـاده   2در حقوق ايران، هر چند طبق تبصره . 1

ا تفهـيم   . شودبراي متهم وكيل تسخيري تعيين مي) جرايمي كه مجازات آن سلب حيات يا حبس ابد است امـ
 .اين حق در يك ماده مشخص مورد تصريح قرار نگرفته است

بنابه درخواست شخص تحت نظر يا يكي از بستگان نزديك وي، «به موجب اين ماده مقرر گرديده است كه . 2
-آورد و گواهي پزشك در پرونده ثبت و ضبط ميپزشكان به تعيين دادستان، از وي معاينه به عمل مييكي از 

 ».شود
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  يحق مطلع ساختن يك فرد يا مقامات كنسول. 2.2.1.2
تـري در  و به نحو كامل 1383ماده واحده قانون حقوق شهروندي مصوب  5اين حق، در بند 

و به موجب آن مـتهم حـق   . در حقوق ايران پذيرفته شده است. ك.د.قانون جديد آ 50ماده 
دارد به وسيله تلفن يا هر وسيله ديگري افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحت نظـر بـودن   

. بينـي شـده اسـت   پيش 63-2كيفري فرانسه نيز اين حق در ماده . د.آ.در ق. خود آگاه سازد
ك و در حقوق فرانسه بـر  .قانون آد 52تفهيم اين حق به متهم در حقوق ايران براساس ماده 

دسـتورالعمل   3در قسمت دوم بند دوم مـاده  . ك ضروري است.د.قانون آ 63-1مبناي ماده 
حق مطلع ساختن مراجع كنسولي و يا يك شـخص بـه   «ه اتحاديه اروپا مقرر گرديده است ك

اشـاره بـه مراجـع    . شود، تفهيم گـردد بايد به متهمي كه از آزادي محروم مي» انتخاب متهم
-كنسولي در اين مقرره اروپايي براي تضمين حقوق افرادي كه در ساير كشورها دستگير مي

ت كنسولي و مالقات بـا آنـان   حق مطلع ساختن مقاما. رسدشوند مفيد و ضروري به نظر مي
قـانون   236مـاده   2در مرحله تحقيقات مقدماتي به عنوان تكليفي براي بازپرس در تبصـره  

ك ايران به رسميت شناخته شده اما در مرحله تحقيقات پليسي چنين وظيفـه اي  .د.جديد آ
  . بر عهده ضابطان گذاشته نشده است

  
  آزاديحق رعايت محدوديت زماني سلب . 3.2.1.2

كه در جرايم مشهود با عنوان تحت نظـر   –سلب آزادي از متهم  توسط ضابطان دادگستري 
از  24طبق مـاده  . تواند بدون محدوديت زماني اعمال شودنمي -قرار دادن شناخته مي شود 

محدوديت زماني  1392ك مصوب . د. از قانون آ 46و ماده  1378ك مصوب .د.قانون سابق آ
تفهـيم  . سلب آزادي متهمان توسط ضابطان دادگستري مقرر گرديده اسـت ساعته براي  24

رعايت اين محدوديت زماني به عنوان يكي از حقوق متهمان از سوي ضابطان دادگستري در 
مقرر 1392و  1378ك مصوب .د.ماده مشخصي و به طور صريح  در هيچ يك از قانون هاي آ

زيـرا مـاده   . ان لزوم تفهيم آن را استنباط نمـود توقانون جديد مي 52اما از ماده . نشده است
و حـق  . مذكور بر لزوم تفهيم حقوق مندرج در آن قانون به افراد تحت نظر تأكيد مي نمايـد 

 63-1در حقوق فرانسه به موجب بنـد نخسـت مـاده    . مذكور هم يكي از همين حقوق است
بلكه الزم است كـه مكـان   نه تنها بايد طول مدت سلب آزادي به متهم تفهيم شود . ك.د.آ.ق

  1.داري وي نيز به وي معرفي شودنگه
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  حق اعتراض به سلب آزادي. 4.2.1.2
-از اين. سلب آزادي از متهم يك اقدام استثنائي و خالف قاعده و مخالف با اصل برائت است

حق اعتراض به بازداشت موقت براي متهم به رسميت . ا.ع.د.قانون ت 3ماده » ن«رو، در بند 
اعتراض  حق«دك مقرر شده است كه بايد .قانون جديد آ 239ته شده است و در ماده شناخ

اما در مورد دستگيري پليسي در جرايم مشـهود، از آنجـا كـه    . »متهم در متن قرار ذكر شود
حق اعتراض به چنين دستگيري در نظام حقوقي ايران براي متهمـان بـه رسـميت شـناخته     

بـا  . توان مكلف به تفهيم چنين حقي بـه آنـان نمـود   نمي ضابطان دادگستري را. نشده است
دستورالعمل اتحاديه اروپا مقرر شده است كه تفهيم حقوق  3وجود اين، در بند سوم از ماده 

متهم بايد دربردارنده اطالعات اساسي در مورد امكان اعتراض بـه قـانوني بـودن دسـتگيري،     
  .ي آزادي باشدراههاي بازنگري در بازداشت موقت يا تقاضا برا

  
  تفهيم حقوق متهمان در جرايم مختلف و زمان آن. 2.2

  تفهيم حقوق متهمان در جرايم مشهود و غير مشهود. 1.2.2
ضــابطان دادگســتري، تحــت نظــارت مقــام قضــايي در جــرايم مشــهود و غيرمشــهود داراي 

  .انداختيارات و وظايف متفاوتي
  

  دتفهيم حقوق متهمان در جرايم مشهو. 1.1.2.2
توانند متهم ك ايران ضابطان دادگستري در جرايم مشهود مي.د.قانون جديد آ 46طبق ماده 

همين قـانون، ضـابطان دادگسـتري     52و به موجب ماده . داري و تحت نظر قرار دهندرا نگه
. اند حقوق مندرج در قانون مذكور در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهيم نماينـد مكلف

قانون جديد كه به طور خاص به حقوق شخص تحت نظـر مربـوط    53تا  46د با توجه به موا
، حـق مطلـع سـاختن افـراد     )48مـاده  (حق تقاضاي حضور وكيل و مالقات با وي . شوندمي

بايد به فرد تحت نظر، تفهيم ) 51ماده (، و حق معاينه پزشكي )50ماده (خانواده يا آشنايان 
فرادي است كه در جرايم مشـهود، تحـت نظـر قـرار     مذكور مخصوص ا 52ظاهراً ماده . گردد
  .گيرندمي

ايران تعريف مشخصي از تحت نظر قرار دادن مـتهم ارائـه نشـده    . ك.د.در قانون جديد آ
اين قانون، زمان شروع تحت نظـر در   62-2قرانسه به موجب ماده . ك.د.اما در قانون آ. است

ردي كـه وي بـه اراده خـود و بـدون     وضعيت جرم مشهود، از لحظه سلب آزادي فرد و در مو
. شودشود از زمان جلسه استماع وي آغاز ميالزام مأموران، نزد افسر پليس قضايي حاضر مي

پليس قضايي حتي در مورد جرايم مشهود براي توجيه تحت نظر قرار دادن يك فرد ملزم به 



 

 

143  

ی  ادر طان د
وی ضا

مان از 
ھ وق 

م 
ا ت:  أب

ی
ای  آ د

 ون 
ید 

 
  ١٣٩٢وب 

شـوري و سـپهري،   آ. (اثبات وجود علت يا علل قانوني خاصي مانند احتمال فرار متهم اسـت 
ممكن است فردي متهم به ارتكاب يك جرم مشهود باشد اما لزوماً تحت نظر قرار ) 7 :1392

. كننده براي تحت نظر قرار دادن وي وجود نداشـته باشـد  نگيرد و علت يا علل قانوني توجيه
د و توان تصور نمود كه دو كارمند دولتي در يكي از ادارات ايراني به يكديگر تـوهين كننـ  مي

پس از تشكيل پرونده، ضرورتي براي تحت نظر قـرار  . ضابط دادگستري در محل حاضر باشد
گونه استدالل نمـود  با توجه به مطالبي كه بيان شد، مي توان اين. دادن متهمان وجود ندارد

و به طور  -كه اگر متهمان به ارتكاب جرايم مشهود، تحت نظر قرار نگيرند، تفهيم حقوق آنان
. مذكور نبوده و از اين نظر ضـروري تلقـي نشـود    52مشمول ماده  -ق برداشتن وكيلح ويژه

هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت ضـابطان دادگسـتري   «: مقرر داشته است كه 52زيرا ماده 
» ).....نمايند(مكلفند حقوق مندرج در اين قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهيم 

هرگـاه  « قيد  52توان پيشنهاد داد كه در صدر ماده اي مذكور ميهدر راستاي رفع نارسايي
حـذف شـود تـا بـدين طريـق، تفهـيم حقـوق متهمـان صـرفا          » متهم تحت نظر قرار گيـرد 

بلكه شـامل تمـامي متهمـان    . دربردارنده مواردي كه متهمان تحت نظر قرار مي گيرند نشود
  .گردد
  

  ودتفهيم حقوق متهمان در جرايم غيرمشه. 2.1.2.2
در ساير جرايمي كه واجدشرايط تعريف جرم مشهود نيستند، ضابطان دادگسـتري اختيـاري   

و به محض اطالع از ارتكاب جرم بايـد موضـوع را بـه    . براي تحت نظر قرار دادن متهم ندارند
دادستان اطالع دهند تا وي پس از بررسي الزم، دستور ادامه تحقيقات را صادر و يا تصـميم  

شـود، ممكـن   طور كه در رويه عملي مشاهده مـي بنابراين همان. تخاذ نمايدقضايي مناسب ا
است در جرايم غيرمشهود تحقيقات و بازجويي هاي اوليه از مـتهم بـه ضـابطان دادگسـتري     

-قانون جديد قرار نمي 52در چنين شرايطي تفهيم حقوق متهم مشمول ماده . تفويض شود

در اين موارد تفهيم حقوق متهمـان، مبنـاي قـانوني    و شايد اين تلقي به وجود آيد كه . گيرد
  .ندارد

در جـرايم غيـر مشـهود ميـان دو وضـعيت،       1392قانون آيين دادرسي كيفري مصـوب  
نخست، وضعيتي كه در آن اقدامات ضـابطان، بـدون دسـتور جلـب     . تفكيك قايل شده است

نوني براي تفهـيم  در اين وضعيت هيچ مبناي قا. متهم و بدون دستگيري وي انجام مي گيرد
دوم، وضعيتي كه در آن اقدامات ضابطان، همراه با دسـتور جلـب و   . حقوق متهم وجود ندارد

قانون فوق االشعار مقرر مي  185در اين حالت، تبصره ماده . دستگيري متهم انجام مي گيرد
و بـدين  . اين قانون الزامـي اسـت   53تا  49دارد كه در خصوص فرد جلب شده، رعايت مواد 
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و ) 50موضـوع مـاده   (ترتيب تفهيم حقوق آنان يعني حق اطالع دادن به خانواده يا آشنايان 
  .از سوي ضابطان دادگستري ضروري خواهد بود) 51موضوع ماده (حق معاينه پزشكي 

در نظام حقوقي آمريكا، تفهيم حقوق متهم به دست پلـيس در صـورت احـراز دو شـرط     
. ، و دوم، وجود قصد بازجويي از سـوي پلـيس  (Custody)نخست، تحقق شرايط . الزامي است

عـالي فـدرال   امـا از نظـر ديـوان   . سلب آزادي از فرد است (Custody)هر چند معناي واقعي 
هـاي سـالب آزادي   تنها در درون مكـان » ميراندا«آمريكا، تفهيم حقوق متهم براساس قاعده 

حتي اگر متهم، در منزل خود . است آميزالزامي نيست بلكه در بردارنده تمامي فضاهاي اكراه
آميـز  ممكن است او در شرايط حبس. و از سوي چهار مأمور پليس، مورد بازجويي قرار گيرد

  (Samaha, 2012: 275). 1قرار گرفته باشد
عالي فدرال آمريكا، عـالوه بـر   ديوان. شرط دوم، وجود قصد بازجويي از سوي پليس است

-معيار هم-1: را براي احراز وجود اين قصد به كار برده استبازجويي هاي متعارف، دو معيار 

 1980رود آيلنـد بـه طرفيـت اينـيس بـه سـال       «ترازي كاربردي با يك پرسش، در پرونـده  
كردنـد و  ماموران پليس به جاي سؤاالت مستقيم از متهم، بـا خـود صـحبت مـي     2،»ميالدي

گـويي نمـود و ايـن در    بـه پاسـخ  نمودند كه در نهايت متهم را تحريك جمالتي را مطرح مي
معيـار   -2. خواهد با وكيـل خـود مشـورت نمايـد    حالي بود كه متهم اعالم نموده بود كه مي

دهي متهم، براساس ايـن معيـار حتـي اگـر مـأموران      تحريك آگاهانه مأموران پليس به پاسخ
دسـت  پليس سؤاالت مستقيمي را مطرح نكرده باشند اما به طـور آگاهانـه و از طريـق هـم     

در مجمــوع، در  . گويي وادار كرده باشند، اين از مصاديق بازجويي استمتهم، وي را به پاسخ
هشـدارهاي  «آميز و قصد بـازجويي از سـوي پلـيس، بايـد     صورت احراز تحقق شرايط حبس

  (Ibid, 278). به متهم تفهيم شود» ميراندا
لمـروي تفهـيم حقـوق    با مقايسه دو نظام حقوقي ايران و امريكا مـي تـوان گفـت كـه ق    

متهمان در نظام حقوقي امريكا گسترده تر از نظام حقوقي ايران است زيرا صرفا شامل موارد 
نگهداري متهم در مكانهاي سالب آزادي نمي شود؛ بلكه تمـامي فضـاهاي اكـراه آميـز مثـل      

بـه   اما مقررات حقوق امريكا نيز حقوق تمامي متهمان را. منزل خود متهم را در بر مي گيرد
زيرا با توجه به اين كه در ابتداي مقالـه توضـيح داده شـد كـه     . طور كامل تأمين نمي نمايد

                                                 
، معيار اصلي براي احراز شرايط )اوروزكو به طرفيت تگزاس(عالي فدرال آمريكا در پرونده براساس رأي ديوان. 1

در ايـن مـورد بـه    . ل موجـود در هـر پرونـده اسـت    آميز، توجه نمودن به مجموعه شرايط و اوضاع و احواحبس
قصد نگه داشتن متهم توسط مأموران پليس، ادبيات بـه كـار رفتـه بـراي احضـار      : اي اعم ازگانههاي نهشاخص

  .شودتوجه مي... داري متهم ومتهم، مدت نگه
2.Rhod Island v. Innis 1980 
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دستيابي به اطالعات حقوقي و قضايي، به عنوان يكي از جلوه هاي حقوق بشر، حـق تمـامي   
متهمان است و رعايت تساوي سالح ها و پيش گيري از تحريك بـه خـود مـتهم سـازي بـه      

از ايـن رو، تفهـيم حقـوق متهمـان نيـز نبايـد       . محدود نمـي شـود  صنف خاصي از متهمان 
و يا حتي نبايد محـدود بـه احـراز تحقـق     . مخصوص متهمان تحت نظر و يا جلب شده باشد

بـراي مثـال اگـر ضـابطان     . بشود –چنان كه در نظام حقوقي امريكاست  –فضاي اكراه آميز 
ند كه به وي تفهيم اتهـام نمـوده و   دادگستري در اجراي دستور قضايي، فردي را احضار نماي

  .  و مطابق موازين حقوق بشري بايد حقوق وي را به وي تفهيم نمايند بازجويي نمايند قاعدتاً
  
  زمان تفهيم حقوق متهمان از سوي ضابطان دادگستري. 2.2.2

از آنجا كه تفهيم حقوق متهمان نسبت به استفاده از اين حقوق توسط آنان، جنبه مقـدماتي  
 63-1مـاده  . ند، زمان تفهيم اين حقوق بايد فوراً يا قبل از هرگونه بازجويي از متهم باشددار

فرانسه اين نكته را رعايت نموده و مقرر نموده است كه بايد فوراً حقـوق مـتهم   . ك.د.قانون آ
و در انتهاي همين ماده تأكيد شده است كه ارائه اطالعات مـذكور بايـد   . به وي تفهيم گردد

دستورالعمل اتحاديه اروپـا   3در بند نخست ماده  1.ز آغاز شروع تحت نظر صورت گيردقبل ا
اين مقرره اروپايي تصريح شده است كه حقوق متهم بايد بالفاصله در اختيار  4و نيز در ماده 

  .تا وي بتواند به شكل مفيدي از اين حقوق استفاده نمايد. متهم قرار داده شود
ك درباره وظايف مقامـات قضـايي بـه    .د.قانون جديد آ 190ماده در نظام حقوق داخلي، 

بيني نموده است كه حق داشتن وكيل، بايد پيش از شـروع تحقيـق بـه مـتهم     درستي پيش
اين قانون هيچ تصريحي در مورد لزوم تفهيم حقوق متهم  52اما در ماده . تفهيم و ابالغ شود

و اين در حالي اسـت  . رت نگرفته استپيش از شروع بازجويي توسط ضابطان دادگستري صو
همين قانون در خصوص زمان تفهـيم اتهـام و ادلـه آن بـه مـتهم از عبـارت        46كه در ماده 

  .بالفاصله استفاده شده است
  

  شيوه تفهيم حقوق متهمان از سوي ضابطان دادگستري. 3.2
اي انجام گيرد كه اطالعات مورد نظر براي متهم، قابـل  شيوه تفهيم حقوق متهم بايد به گونه

در اينجا تأكيد بر تفاوت ميان عبارت تفهيم حقوق متهم با عباراتي . فهم و در دسترس باشد
در . ك.د.قانون جديد آ. همچون مطلع ساختن متهم و يا ابالغ حقوق به وي بسيار مهم است

                                                 
  :براي آگاهي بيشتر بنگريد به.1

Code de procédurepénale, Version consolidée du code au 4 janvier 2014 
http://www.legifrance.gouv.fr/ 
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بـديهي اسـت، مطلـع سـاختن مـتهم از      . تاز عبارت تفهيم استفاده نموده اس 52متن ماده 
تواند صدق معناي تفهيم حقوق متهم نمايد كه ضرورتاً با زباني صورت حقوق خود زماني مي

به . ك.د.آ.ق 63-1گذار فرانسوي در ماده رو، قانوناز اين. گيرد كه براي متهم قابل فهم باشد
هـاي سـاير   توانـد اعـم از زبـان   مـي و منظور از زبان قابل فهم . صراحت به اين امر اشاره دارد

  .كشورها و يا حتي زبان ناشنوايان باشد
افزون بر اين، و با توجه به اين كه تفهيم حقوق متهم يك تكليف مقيد به نتيجـه اسـت،   

توانند با ارائه يك برگه مشتمل بر فهرست حقوق متهم به وي، ضابطان دادگستري صرفاً نمي
در برخـي از  . ق مكالمات شفاهي با مـتهم اجتنـاب نماينـد   از تفهيم واقعي حقوق وي از طري

شود كه آيا حقوقي هاي حقوقي نظير آمريكا، پس از بيان حقوق متهم از وي پرسيده مينظام
تـوان تفهـيم   كه براي شما قرائت كردم را فهميديد؟ و در صورت دريافت پاسـخ مثبـت مـي   

حقـوق مـتهم بـه وي بـراي تضـمين      البته لزوم تفهيم شـفاهي  . حقوق را انجام شده دانست
زيـرا تفهـيم   . تواند به معناي عدم ضرورت تفهيم كتبي حقوق متهم به وي باشدحقوق، نمي

كتبي حقوق عالوه بر اين كه امكان فكر كردن در مورد حقوق مـورد تفهـيم را بـراي مـتهم     
گونـه  يـن سازد، به لحاظ در دسترس بودن اوراق ابالغي امكان مراجعه مجـدد بـه ا  فراهم مي

تواند عامل مناسبي براي مقابله با نسـيان و فراموشـي   نمايد و مياوراق را براي وي ايجاد مي
دستورالعمل اتحاديه اروپا در مورد متهمان محروم  4به همين جهت ماده . حقوق متهم باشد

فرصـت   و به آنان. از آزادي مقرر نموده كه بايد بالفاصله برگه تفهيم حقوق به آنان ارائه شود
اند، ايـن برگـه را   داده شود تا آن را مطالعه نمايند و مجاز باشند تا زماني كه از آزادي محروم

  .نزد خود نگه دارند
طور ويژه و به صورت واضحي، حقوق متهم را بـه  در حقوق انگلستان، افسر پليس بايد به

كند بايد به صـورت  به عالوه يك پوستر كه حق مشورت با وكيل را اعالم مي. وي بيان نمايد
در ادارات پليس شـهرهاي بـزرگ مثـل اداره پلـيس     . آشكار در اداره پليس نمايش داده شود

حتـي اگـر فـرد    . حاضر باشند 1»وكيل موظف«لندن، ممكن است در همه وقت يك يا چند 
بايد فرمـي  » وكيل موظف«نباشد، » وكيل موظف«دستگير شده حاضر به مشورت رايگان با 

  )86 :1391پرويزي، . (وق متهم را در اختيار متهم قرار دهدمشتمل بر حق
دارد كـه حقـوق   ك در اين خصوص اشعار مـي .د.قانون جديد آ 52در حقوق ايران، ماده 

براي تضمين بهتر . متهم بايد به وي تفهيم شود و به صورت مكتوب در اختيار وي قرار گيرد

                                                 
وكيل موظف، در نظام حقوقي انگلستان مشاور حقوقي با شغل خصوصي اسـت كـه بـا كميسـيون خـدمات      . 1

  .حقوقي قرارداد بسته تا در اداره پليس حاضر باشد و يا آماده فراخواني باشد
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ي را به عمل آورد به گونه اي كه ضابطان حقوق متهمان مي توان در ماده فوق الذكر اصالحات
دادگستري مكلف به تفهيم حقوق به وسيله زبان قابل فهم براي متهم باشند و از وي بپرسند 

  كه آيا حقوق مورد تفهيم به وي را فهميده است يا خير؟
  

  نظارت و ضمانت اجرا. 3
است كـه سـاز و    هاي مختلف حقوقي داراي چنان جايگاه مهميتفهيم حقوق متهم در نظام

بينـي  كارهاي دقيقي براي نظارت بر اجراي اين تكليف قانوني از سوي مقامات رسمي پـيش 
شده است، تا در صورت نقض حقوق متهم از ضمانت اجراي متناسبي در اين رابطه اسـتفاده  

  .شود
  

  نظارت بر حسن اجراي تفهيم حقوق متهم .1.3
ك ايـران، مـي تـوان از    .د.در قانون جديـد آ براي نظارت بر حسن اجراي تفهيم حقوق متهم 

مـاده  . نظارت سلسله مراتبي دادستان و مقامات قضايي بر ضابطان دادگستري استفاده نمـود 
قانون جديد به ترتيب دربردارنـده نظـارت دادسـتان بـر      98و ماده  75، 74، 73، و مواد 32

  .باشندمي انجام وظايف ضابطان دادگستري، و نظارت بازپرس بر عملكرد آنان
در راستاي اعمال نظارت سلسله مراتبي نسبت به تفهيم حقوق متهم در پاراگراف پاياني 

بينـي شـده اسـت كـه، بـه اسـتثناي اوضـاع و احـوال         فرانسه پيش. ك.د.قانون آ 63-1ماده 
-غيرمترقبه، بايد حداكثر ظرف سه ساعت از زماني كه شخص تحت نظر قرار گرفت احتيـاط 

حق مطلـع  ( 63-2مسئوالن تحقيق در اطالع دادن حقوق مذكور در مواد  هاي الزم از سوي
اما چنين محـدوديت  . به او به عمل آيد) حق معاينه پزشكي( 63-3و ) ساختن افراد خانواده

  .جديد ايران وجود ندارد. ك.د.زماني در قانون آ
ـ    ه اخـذ  افزون بر اين براي اعمال نظارت بر تفهيم حقوق متهم، مقامات رسـمي مكلـف ب

قانون جديد ايران، مقرر شده اسـت كـه پـس از تفهـيم      52در ماده . اندرسيد كتبي از متهم
-1در مـاده  . حقوق متهم، به صورت كتبي بايد از وي رسيد دريافت و ضميمه پرونده گـردد 

بيني شده است كه، اعالم حقوق متهم بـه وي در صورتجلسـه   فرانسه پيش. ك.د.قانون آ 63
در صورت امتنـاع از امضـا ايـن موضـوع در     . شودوراق توسط شخص امضا ميشود و اقيد مي

  .شودصورتجلسه ذكر مي
فرانسه مقرر داشته است كه وكيـل  . ك.د.قانون آ 63-4-1براي اعمال نظارت بهتر، ماده 

-تواند تفهيم حقوق متهم را مورد بررسي قـرار دهـد و از اوراق مربوطـه يادداشـت    مدافع مي
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دهنـده پـذيرش جايگـاه وكيـل     اين امر نشـان . لي وي حق گرفتن كپي نداردبرداري نمايد و
  .مدافع در راستاي نظارت بر تفهيم حقوق متهم است

قانون  64-1طبق ماده . همچنين يكي از ابزارهاي نظارتي، ضبط ويدئويي تحقيقات است
پلـيس  فرانسه بازجويي از اشخاص تحت نظر براي ارتكاب جنايـت كـه در واحـدهاي    . ك.د.آ

توانند بنابه درخواست موارد ضبط شده مي. شودشوند، ضبط ويدئويي ميداري ميقضايي نگه
متهم مورد بررسي قرار گيرند تا از اين طريق از تخلف در مورد تفهيم حقوق متهم جلوگيري 

  1.به عمل آيد
  

  ضمانت اجراي نقض تفهيم حقوق متهمان. 2.3
تـوان در  تهمان از سوي ضابطان دادگستري را مـي ضمانت اجراي موارد نقض تفهيم حقوق م
اعتباري دليـل و يـا تحقيقـات، مجـازات كيفـري، و      سه قسمت و به ترتيب تحت عناوين بي

  .مسئوليت مدني ناشي از ايراد خسارت به متهم مورد بررسي قرار داد
  

  اعتباري دليل و يا تحقيقاتبي. 1.2.3
نظام حقوقي آمريكا، در چنين مواردي از ضمانت  هاي حقوقي و از جمله دردر برخي از نظام

اعتباري دليل يا ادله به دست آمده از عدم تفهيم هر يك از حقوق مـتهم اسـتفاده   اجراي بي
شود و به موجب اين استفاده مي 2»رد ادله غيرقانوني«در اين نظام حقوقي از قاعده . شودمي

نيوبـور،  . (گـردد هاي غيرقانوني ممنوع ميشقاعده، امكان استناد به ادله به دست آمده از رو
بـه  » قاعده ميرانـدا «ترتيب، در صورتي كه پليس، حقوق متهم را مطابق بدين) 460 :1389

تواند اظهارات به دست آمده از متهم را به عنوان دليل مورد وي تفهيم ننمايد، دادستان نمي
قواعـد  «اظهـاراتي كـه بـا نقـض     طـور كلـي   و به (Ruchmann, 2007: 18). استناد قرار دهد

 :Samaha, 2012).تواند در زمره ادله مورد قبول قرار گيـرد به دست آمده باشد نمي» ميراندا

عالي اين كشور حكم و در صورت استناد به آنها، مراجع تجديدنظر و به خصوص ديوان (273
تفهيم حقوق مـتهم   اي است كه با نقضنمايد كه صرفاً مبتني بر ادلهبه نقض آرائي صادر مي

  .به دست آمده باشند

                                                 
  :اي آگاهي بيشتر بنگريد بهبر. 1

Code de procédurepénale, Version consolidée du code au 4 janvier 2014 
http://www.legifrance.gouv.fr/  

2. Exclusionary Rule 
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اعتبـاري تمـامي   شود در نظام حقوقي اين كشور، حكم به بـي گونه كه مالحظه ميهمان
شود بلكه دليلي كه از طريق نقض تفهيم حقـوق مـتهم بـه دسـت آمـده      تحقيقات داده نمي

-طبق رأي ديـوان بنابراين اگر حق مشاوره با وكيل نقض شود . شوداعتبار تلقي ميباشد، بي

، اقرار به دست آمده به عنوان دليل اصـلي  1964به سال  1»اسكوبدو«عالي فدرال در پرونده 
همچنين در اين نظام حقوقي، در صورتي كه حقـوق مـتهم بـه    . گرددپرونده، رد و ابطال مي

وي تفهيم نشده باشد اما از اظهارات متهمي كه حق سكوت به وي تفهيم نشده اسـت، ادلـه   
 2004يكي نظير سالح گرم كشف شود، براساس رأي ايلينويز به طرفيت پاتانه بـه سـال   فيز
  )462 :1389نيوبور، . (توان از ادله فيزيكي به دست آمده در پرونده استفاده نمودمي

گيرد كـه  تصميم مي 2»شعبه تحقيق«. ك.د.آ.ق 174در نظام حقوقي فرانسه طبق ماده 
سمتي از اعمال يا اسـناد تسـري يابـد يـا خيـر؟ شـعبه جنـايي        آيا بطالن بايد به تمامي يا ق

عالي كشور فرانسه بر اين عقيده اسـت كـه فقـط در صـورتي بايـد اعمـال دادرسـي را        ديوان
منظور كليه اعمالي است كه در راستاي دسـتيابي بـه ادلـه توسـط بـازپرس يـا در جريـان        (

اعمال، ريشه و بقاي خـود را بـر   اين : باطل نمود كه) تحقيقات توسط پليس انجام شده است
  ) 241 :1388تدين، . (مبناي اعمال باطل شده قرار داده باشند

لطمه به منـافع اصـحاب دعـوايي    «بايد . ك.د.آ.ق802و 171در حقوق فرانسه طبق مواد 
بنابراين در حقوق ) 244 :تدين، همان. (بوده است به اثبات برسد» كه تشريفات راجع به آنها

عايت برخي از تشريفات دادرسي ممكن است موجب بطالن يك يا چنـد عمـل   فرانسه عدم ر
  . كنددادرسي يا سند دادرسي شود و اين امر لزوما به تمامي تحقيقات تسري پيدا نمي

اوال، ضمانت اجراي بي اعتباري دليل يـا تحقيقـات بـه    : در نظام حقوقي ايران بايد گفت
مان از سـوي ضـابطان پـيش بينـي نشـده      طور مشخص براي عدم رعايت تفهيم حقوق مته

اعتبـاري  بـه ضـمانت اجـراي بـي    . ك.د.قـانون جديـد آ   190مـاده   1ثانيا، در تبصـره  . است
 -در صورت عدم تفهيم حق داشتن وكيل  -و نه بي اعتباري ادله به دست آمده  –تحقيقات 

بـود، كـه   اشـاره شـده    -و نه ضابطان دادگسـتري  -، از سوي بازپرس-و نه ساير حقوق متهم
قــانون اصــالح قــانون آيــين دادرســي كيفــري مصــوب  14ناخوشــبختانه بــه موجــب مــاده 

بـراي مقـام    3اين ضمانت اجرا ملغي شد و به جاي آن مجازات انتظامي درجه  24/3/1394
همـين قـانون، عـدم رعايـت      455ثالثا، طبـق تبصـره مـاده    . قضايي متخلف پيش بيني شد

                                                 
1.Escobedo v. Illinois 1964 

ايـن مرجـع از يـك    . فرانسه هر دادگاه تجديدنظر، حداقل يك شعبه تحقيـق دارد . ك.د.آ.ق 191طبق ماده . 2
تواننـد در صـورت نيـاز، ديگــر واحـد      رئيس شعبه كه منحصراً مربوط به اين واحد است و دو مستشار كـه مي

 . شودشعب دادگـاه را تأمين كنند، تشكيل مي
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-در صـورتي مـي   -امل عدم تفهيم حقوق متهمان بشود كه مي تواند ش -تشريفات دادرسي

اي از اهميت باشد كه موجب اعتباري رأي شود كه تشريفات مذكور به درجهتواند موجب بي
هر چند متن تبصره مذكور دچار ابهام است اما اين تبصره سعي دارد !! اعتباري رأي شود؟بي
  .در آيين دادرسي كيفري اشاره نمايد» بطالن ذاتي«به 

بطـالن قـانوني و   . توضيح اين كه در آيين دادرسي كيفـري، دو نـوع بطـالن وجـود دارد    
اي براي قانون جديد آيين دادرسي كيفري ايران نمونه 190سابق ماده  1بطالن ذاتي، تبصره
بينـي شـده   چرا كه اين بطالن به طور صريح در يكي از مواد قانوني پـيش . بطالن قانوني بود

بيني نشده است از بطالن ذاتي بطالني است كه در ماده قانوني مشخصي پيشاما منظور . بود
كه تشـخيص آن بـا    -مثل حقوق دفاعي متهم -ولي به علت نقض مقررات اساسي و جوهري

بنابراين در صورتي كه طبـق  ). 41: 1390 زراعت،(تواند مورد حكم قرار گيردقاضي است مي
ديدنظر استان نقض مقررات اساسي و جـوهري بـه   قانون مذكور دادگاه تج 455تبصره ماده 

اعتبـاري رأي  تواند حكم به نقض و بـي علت عدم تفهيم ساير حقوق متهم را احـراز نمايد مي
  .دهد

در نهايت اين كه با توجه به شرايط كنوني قوانين شكلي در نظام حقوقي ايران، بهتـرين  
يي در صـورتي كـه بـا نقـض حقـوق      راه حل  در اين باره اين است كه مقام هاي محترم قضا

ك ايران و بـه  . د. قانون جديد آ 36متهمان در اين خصوص روبه رو شدند با استناد به ماده 
اين علت كه گزارش ضابطان دادگستري بر اساس ضوابط و مقـررات قـانوني تهيـه و تنظـيم     

  .رار ندهندنشده است، گزارش هاي آنان را فاقد اعتبار دانسته و مبناي تصميمات قضايي ق
  

  ضمانت اجراي كيفري. 2.2.3
ك ايران، عدم تفهـيم حقـوق متهمـان از سـوي ضـابطان      .د.قانون جديد آ 63بر اساس ماده 

دادگستري، جرم محسوب مي شود و آن دسته از ضـابطان دادگسـتري كـه وظـايف قـانوني      
مجـازات  اين قانون در خصوص تفهيم حقوق متهمان را انجـام ندهنـد، بـه     52مقرر در ماده 

  )87، 1394خالقي، .( كيفري سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم مي شوند
ناخوشبختانه در ماده فوق الذكر براي آن دسته از ضابطان دادگستري كـه عـدم تفهـيم    
حقوق متهمان از سوي آنان همراه با سو نيت و قصد اضرار بوده مجازات شـديدتري در نظـر   

مچنين مي توان براي رفتاري كه عمال موجب ايراد ضرر شده و رفتـاري  ه. گرفته نشده است
  . كه ضرري را براي متهم در پي نداشته است، مجازات هاي قانوني متفاوتي را در نظر گرفت
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  وليت مدنيئمس. 3.2.2
هر كس عمـدا يـا در اثـر بـي احتيـاطي      ) 1339مصوب(وليت مدني ئقانون مس 1طبق ماده 

در . جبـران خسـارت وارده خواهـد بـود     ئولمعنوي ديگري شـود، مسـ  موجب ضرر مادي يا 
بـه   –صورتي كه در نتيجه عدم تفهيم حقوق متهمان از سوي ضابطان دادگسـتري، ضـرري   

 -ك قابل ارزيابي و مطالبه است .د.قانون جديد آ 14ماده1ويژه ضرر معنوي كه طبق تبصره 
  . ابل مطالبه استمتوجه متهم گردد، خسارات وارده از مقام مربوطه ق

  
  گيرينتيجه

اصوالً تدابير قانوني مربوط به حقوق دفاعي متهم و دادرسي عادالنه و از جمله تدابير مربـوط  
توانند به اهداف خود نائل شـوند و تـدابيري سـودمند تلقـي     به تفهيم حقوق متهم زماني مي

براي نمونـه در  . دور باشندگردند كه داراي انسجام بوده و از هرگونه ناهماهنگي و تعارض به 
برخي از نظام هاي حقوقي، تدابير منسجم و هماهنگي براي حفـظ حقـوق دفـاعي مـتهم از     

و بـه ويـژه    -تفهيم حقوق مـتهم  -1: طريق تفهيم حقوق متهم به وي پيش بيني شده است
در صورتي كه متهم تقاضاي مشـورت   -2بازجويي صورت گيرد، » بايد قبل از« -حق سكوت

براي تمامي متهماني كـه   -3ل نمايد تا زمان حضور وكيل، بازجويي بايد متوقف شود، با وكي
-شود و اين حق نيز به آنان تفهيم مـي امكان اختيار وكيل ندارند وكيل معاضدتي تعيين مي

اي در كنـار  الذكر به لحاظ انسجام، به گونـه شود، تدابير فوقگونه كه مالحظه ميهمان. شود
اند كه همچون سپر دفاعي مستحكمي از حقوق دفـاعي مـتهم محافظـت    فتهيكديگر قرار گر

يعني امكان اخذ اقرارها و اظهارهاي ناشي از جهل متهم بـه قـانون و يـا ناشـي از     . نمايندمي
  .  فشارهاي روحي و يا فيزيكي از سوي متهم را كاهش مي دهند

جهت حمايت از حقوق دفـاعي  ايران در . ك.د.بيني شده در قانون جديد آاما تدابير پيش
متهم از طريق تفهيم حقوق وي توسط ضابطان دادگستري داراي انسجام و هماهنگي كامـل  

قـانون   52كـه، طبـق مـاده    نخست ايـن . توانند سودمند تلقـي شوندنبوده و به علل زير نمي
ـ  ان جديد آيين دادرسي كيفري، ضابطان دادگستري فقط بايد حقوق افراد تحت نظر را به آن

دوم اين كه، حـق بنيادين سكوت در تحقيقات پليسـي  . تفهيم نمايند و نه تمامي متهمان را
طور مشخص مقرر نگرديده است كه اين حـق در تحقيقـات   اي بهوجود ندارد و در هيچ ماده

اي به لزوم تفهـيم  قانون جديد، اشاره 52كه، در ماده سوم اين. مقدماتي به متهم تفهيم شود
همـين قـانون،    48كـه، طبـق مـاده    چهارم ايـن . بازجويي نشده است» قبل از« حقوق متهم

پنجم اين كه، ضمانت اجراهـاي كـاملي   . بازجويي از متهم منوط به حضور وكيل نشده است
بـه خـوبي   . براي نقض اين حق متهمان از سوي ضابطان دادگستري پيش بيني نشده اسـت 
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تهم در قـانون جديـد، تـدابير منسـجم و     روشن است كه تدابير مربوط به تفهـيم حقـوق مـ   
  .كارآمدي براي حفظ حقوق دفاعي متهم و تحقق دادرسي عادالنه نيستند

ك ايران از سوي ضـابطان محتـرم   . د. اميد است همين مقررات موجود در قانون جديد آ
و رويه هاي نادرسـتي ماننـد اخـذ امضـا و اثـر      . دادگستري به نحو كامل رعايت و اجرا گردد

ايـن  ئت ت متهمان بر روي اوراق مربوط به تفهيم حقوق آنان بدون تفهيم و يا حتي قراانگش
  .حقوق براي متهمان، در ميان ضابطان محترم دادگستري شكل نگيرد و متداول نگردد
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