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مقاله

مفهوم و مباني حقوق دفاعي متهم
مجتبي فرحبخش
چكيده

1

ق دفاعي متهم از فربهترين مباحث حقوق بشر است و در اسناد حقوق
حقو 
بشري متعدد بدان توجه جدي شده است .در اين نوشتار ،براي فهم بهتر
ق دفاعي ،نخست به تحليل مفهومي آن پرداخته ايم و مفهوم آن
ماهيت حقو 
را با توجه به معاني و مفاهيم مدرن حق كاويده ايم و سپس پايهها و ريشههاي
موجهساز و مشروعيت بخش آن را بررسي كرده ايم .فرض بيگناهي به عنوان
يكي از حقهاي بنيادين بشر كه ناظر بر كرامت ذاتي است،اصليترين مبناي
ق دفاعي تلقي شده و در كنار آن به موارد فرعي همچون مصلحتگرايي
حقو 
و الزامات بينالمللي اشارت رفته است.

واژگان كليدي

حقوق دفاعي ،فرض بيگناهي ،كرامت ذاتي ،دادرسي عادالنه ،عدالت
رويهاي ،تساوي سالحها

 .1دانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرمشناسي دانشگاه تهران
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مقدمه

ق دفاعي متهم را بايد با توجه به ويژگيهاي دوران مدرن كه با پيدايش و
مباني حقو 
استقرار مدرنيته و به مفهوم اخص مدرنيتة سياسي از دوران پيشامدرن متمايز ميشود،

ش از آنكه اتفاقي تاريخي باشد ،تغيير نگرشي
تحليل كرد .زيرا ،مدرنيتة سياسي پي 

عميق و همهجانبه در انديشة انسان مدرن است كه در وهلة نخست بازتابهاي
سياسي آن در اجتماع انساني سبب ميشود كه بر خالف دوران پيشامدرن ،دولت از

جامعة مدني و بهتبع آن ،پهنة عمومي متعلق به دولت از پهنة خصوصي متعلق به

جامعه جدا شود و سرانجام بهتبع اين دو ،به انسان نيز از دو منظر متفاوت نگريسته

شود .او از آن جهت كه عضو دولت شمرده شده و در فعاليتهاي سياسي و اجتماعي

شركتي فعال دارد و داراي حقوق سياسي است ،شهروند بهحساب ميآيد و از آن

جهت كه به جامعة مدني تعلق دارد ،فردي تك و جدا ست .از ديد انسان مدرن ،فرد

تحت سيطره و سياست كل قرار نميگيرد و هرچند عضوي از دولت و وابسته به آن

است ،به عنوان فرد ميتواند مستقل از آن از حقهاي و آزاديهاي شخصي بهرهمند
شده و زندگي و فعاليت خصوصي داشته باشد.

حقوق بشر آنگونه كه در اسناد جهاني و منطقهاي حقوق بشر ذكر شده است

ق دفاعي متهم را ميتوان در قالب آن گنجاند ،محصول و مولود
و بخشي از حقو 

جهانبيني مدرن است .از منظر انسان دوران مدرن ،انسان داراي كرامت ذاتي است
و به موجب اين ويژگي به صرف انسان بودن داراي حقهايي غير قابل سلب است
و ويژگيهايي از قبيل جنس ،رنگ ،عقيده ،مليت و  ...در بهرهمندي از آنها دخالتي
ندارد .در اين دوران ،انسان نه تنها شماري حق ماهوي بنيادين و غير قابل سلب

پيدا ميكند ،بلكه در مقابل هجمه و تعقيب نظام حاكم با ادعاي ارتكاب عمل مخل

نظم عمومي و واجد وصف كيفري ،حقهايي شكلي (رويهاي) پيدا ميكند كه از او

در مقابل خودسريها و تعرضهاي دلبخواهي مأموران دولت حمايت ميكند و سبب

113

مفهوم و مبانی حقوق دفاعی متهم
مجتبی فرحبخش

مقاله

ميشود كه طي فرايندي روشن و شفاف و با تضمينها و حمايتهاي الزم ،اتهام
فرد در دادگاهي مستقل و بيطرف اثبات شود.

تمركز بر دوران مدرن در جستوجوي ريشههاي حقوق دفاعي متهم بهمعناي

انكار حقهاي متهم در دوران پيشامدرن نيست .بيگمان ،در آن دوران نيز متهمان
در مرحلة دادرسي واجد حقهايي بودند .ولي ،نظر به تفاوتهاي بنيادين ديدگاههاي

پيشامدرن و پسامدرن نسبت به حقهاي رويهاي و فربه بودن آنها در دوران مدرن

ق دفاعي متهم مندرج در قوانين كنوني از آبشخور فلسفي دوران مدرن
و اينكه حقو 

ث در اين نوشتار فراتر از دوران مدرن نخواهد رفت.
تغذيه ميكند ،دامنة بح 
ق دفاعي
الف .تحليل مفهوم حقو 
 .1حق بودن يا حق داشتن

ق دفاعي و دامنة شمول آن ،ناگزير ابتدا بايد
براي پي بردن به مفهوم دقيق حقو 
ق دفاعي را در اين تحليل مشخص كرد.
مفهوم حق را تحليل كرد و جايگاه حقو 

نخستين تقسيمبندي دربارة مفهوم حق را شايد بتوان تقسيمبندي معروف حق در

حق بودن 2و حق داشتن 3دانست .در اين تقسيمبندي ،حق در معناي نخست مفهومي

ارزشي دارد و اغلب معادل خوب بودن يا درست بودن به كار ميرود كه تقدم تاريخي
طوالني بر حق در معناي دوم دارد [ .]14حق در معناي دوم همان بهرهمندي فرد

صاحب حق از برخي امتيازها ست كه نظام حقوقي از آنها حمايت ميكند و اغلب در

مقابل تكليف قرار ميگيرد .معناي اخير حق محصول دوران مدرن بوده و در بستر

جنبشهاي نظري و عملي آزاديخواهانه و برابريخواهانة انسان دوران مدرن رشد

ق دفاعي متهم به معناي بهرهمندي متهم از برخي امتيازها،
يافته است[ .]9:186حقو 
2. being right
3. having right
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حمايتها و تضمينهاي قانوني و قضائي در جريان دادرسي است .در فلسفة حقوق

ق دفاعي متهم صحبت ميشود ،منظور بار ارزشي آن
و حقوق كيفري ،وقتي از حقو 
نيست و موضوع گزارههاي اخالقي قرار نميگيرد ،بلكه مراد بررسي بهرهمندي متهم

از حقها و تضمينهاي مقررشده براي وي در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي
ق دفاعي زير مفهوم حق داشتن قرار ميگيرند ،نه زير مفهوم
است .بنا بر اين ،حقو 

حق بودن.

 .2تقسيمبندي هوفلدي از حق

هوفلد 4حقوقدان امريكايي به مفهوم حق در معناي دوم موشكافانه نگريسته و معناهاي
متعدد آن را بررسي كرده است .از منظر هوفلد ،واژة حق ميتواند چهار معناي مختلف

زير را داشته باشد :مطالبه ،آزادي ،قدرت (اختيار) و مصونيت .حق در معناي مطالبه

5

در پيوند با تكليف متقابل است؛ بدين معنا كه ،صاحب حق ادعايي عليه غير دارد و

غير مكلف به اجراي آن است[( ]17مانند حق طلبكار نسبت به بدهكار) .مراد از حق
در معناي آزادي 6آن است كه نظام حقوقي براي افراد امتيازهايي قائل ميشود و

بهرهمندي از آن امتيازها لزوم ًا تكليف فرد سوم را در پي ندارد؛ مانند حق انتخاب شغل
يا شركت در انتخابات .حق در معناي قدرت 7به معناي قدرت و توانايي انجام كاري
است؛ مانند حق مدعي بر اقامة دعوا يا حق انسان براي وصيت كردن [ .]11:55مراد

از حق در معناي مصونيت 8حمايت صاحب حق در قبال اعمال ديگران و جلوگيري از
اعمال قدرت آنان نسبت به صاحب حق است؛ به عنوان نمونه ،حق پيوستن كارگر به

اتحاديههاي كارگري يا حقوق انسان نسبت به حيثيت و حرمت خود و .]16[....

تقسيمبندي هوفلد صرف ًا بحثي نظري نيست ،بل بسته به اينكه حق در كدام
4. Hofeld
5. claim-right
6. liberty-right
7. power-right
8. immunity-right
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يك از دستهبنديهاي فوق قرار بگيرد ،لوازم عملي متفاوتي داشته و بهتبع آن آثار

متمايزي نسبت به صاحب حق و ديگران خواهد داشت .به عنوان نمونه ،الزمه حق
در معناي ادعا ،تكليف طرف مقابل است .به تعبير ديگر« ،من عليه الحق» تكليف
آزادي حق نداشتن
اجراي تعهدي را در قبال «من له الحق» دارد .الزمة حق در معناي ْ

ديگران بر منع صاحب حق در استفاده از مزاياي پيشبينيشده در نظام حقوقي براي او
ست .حق در معناي قدرت الزمهاي مانند اثرپذيري ديگران از اعمال حق و بهتبع آن

مصونيت ناتواني ديگران مبني
مسؤوليت ديگري را در پي دارد .الزمة حق در معناي
ْ
بر بازخواست از صاحب حق به علت استفاده از حق خويش است [.]3:23

 .3جايگاه حقوق دفاعي متهم در تقسيمبندي هوفلدي

ق دفاعي بسته به اينكه زير كدام معناي حق بگنجند ،لوازم و آثار مخصوص و
حقو 
منحصربهفردي براي متهم ،نظام قضائي ،پليس و دولت (به معناي اعم كلمه) خواهد
داشت .به عنوان مثال ،اگر حقو 
ق دفاعي متهم را زير معناي آزادي 9قرار دهيم ،در

آن صورت متهم ميتواند از اين حقها استفاده كند و دولت نميتواند مانع استفادة
وي از آنها شود .و اگر اين حقها را زير معناي مصونيت بگنجانيم ،الزمة آن استفادة

متهم از اين حقها و ناتواني دولت يا افراد ديگر در بازخواست متهم به دليل استفاده
ق دفاعي ،استفاده از اين حقها
از آنها خواهد بود .شمول حق در معناي قدرت بر حقو 

مقابل متهم را
را براي متهم امكانپذير مي كند؛ به نحوي كه ،احتما ًال طرفهاي
ِ
متأثر مي سازد و آنان را در حالت انفعالي قرار مي دهد؛ به عنوان نمونه ،پليس قادر

به بازداشت وي نیست يا دادستان را به جمعآوري داليل عليه متهم و اثبات آن در

دادگاه ملزم میکند.

با توجه به اينكه تقسيمبندي هوفلد صوري است و دربارة محتواي حقها مطلبي

بيان نميكند ،نميتوان به طور مطلق دربارة جايگاه حقوق دفاعي اظهارنظر كرد؛ بلكه
9. liberty-right
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بسته به مباني اخالقي اتخاذشده از سوي هر نظام حقوقي و تضمينهاي مقرر براي

حمايت از يك حق ،ميتوان گفت كه آن نظام حقوقي در مورد هر حقي چه مفهومي

ق دفاعي به طور عمده زير عنوان حقوق بشر قرار ميگيرند و
را مراد كرده است .حقو 

اسناد حقوق بشري از جمله اعالمية جهاني حقوق بشر و ميثاق بينالمللي حقوق مدني

و سياسي بهصراحت دولتها را ملزم و مكلف به رعايت اين حقوق ميداند؛ به نحوي
كه ،ميتوان خطاب اين اسناد را دربارة افرا ْد حقمدار و دربارة دولتها تكليفمدار
دانست .بنا بر اين ،ميتوان بخش عمدهاي از اين حقها را حق در معناي ادعا دانست.
كيفري حقهايي دارد و دولت در قبال اين حقوق
در نتيجه ،متهم در فرايند دادرسي
ْ

تكاليفي بر عهده دارد .بدون ايجاد بستري مناسب جهت انجام امر دادرسي كه صرف ًا

ق دفاعي سخن
با دخالت دولتها امكانپذير است ،نميتوان از تجلي و تحقق حقو 
گفت .اگر قوانين دادرسي مناسب وضع نشوند يا ساختار مراجع قضائي ،تحقيقاتي و
پليسي به نحو عادالنه ترسيم نشوند و به مجريان عدالت به نحو صحيح آموزش داده

ق دفاعي شعاري پوچ و واهي خواهد بود .بر همين مبنا،
نشود ،سخن از تحقق حقو 
نميتوان ادعا كرد كه حقو 
ق دفاعي متهمصرف ًا حقهاي سلبي 10اند ،بلكه بايد آنها

را دوجنبهاي دانست؛ بدين معنا كه ،اين حقها از يك منظر جزء حقهاي ايجابي اند

(يعني نيازمند ايجاد بستر مناسب) و از منظر ديگر جزء حقهاي سلبي قرار ميگيرند
(يعني نيازمند عدم محدودسازي).

دولت تعيين دامنه و نوع تعيين آن از جهت تعهد به
نكتة مهم دربارة تكليف ْ

نتيجه و تعهد به وسيله است .آيا دولت صرف ًا مسؤوليت دارد كه در حد امكانات موجود

ق دفاعي تالش كند يا قطع نظر از توان خود بايد تضمينها و
خود براي تحقق حقو 
ق دفاعي پيشبيني كند؟ دربارة حقهاي
استانداردهاي الزم را براي حمايت از حقو 

 . 10حقوق بشر را ميتوان به حقهاي سلبي و ايجابي تقسيم كرد .تحقق حقهاي سلبي نيازمند اقدام ايجابي از سوي
دولتها نيست ،بلكه دولتها بايد از هر گونه دخالت براي محدود كردن آنها پرهيز كنند .تحقق حقهاي ايجابي
نيازمند مداخلة دولت است و دولتها بايد در حد امكانات موجود اقدامهايي را براي تحقق آنها عملي كنند.
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سلبي مندرج در ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي ،با توجه به نص مادة  2همان

ميثاق ميتوان گفت كه در مورد تحقق محتواي اين حقها به تعهد به نتيجه نظر

دارد و دولتها را موظف به حمايت از آنها ميداند .ولي ،دربارة حقهاي ايجابي ،مادة
 2ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي به عبارت «...با استفاده از

حداكثر منابع موجود خود »...اشاره ميكند كه ميتوان تعهد به وسيله را از آن استنباط
كرد [ .]3:33زيرا ،مراد ميثاق آن است كه دولتها در حد امكانات موجود خود در

ق دفاعي دوجنبهاي اند به طوري كه
تحقق محتواي ميثاق بكوشند .از آنجا كه حقو 

از يك منظر سلبي و از منظري ديگر ايجابي محسوب ميشوند ،ميتوان گفت كه

تعهد دولت جهت ايجاد بستر مناسب براي انجام امر دادرسي از قبيل تأسيس مراجع

قضائي ،تصويب قوانين مناسب و تربيت نيروي انساني با كفايت از نوع تعهد به وسيله

ق دفاعي تعهد
است؛ ولي ،تعهد دولت مبني بر عدم مداخله در جهت محدودسازي حقو 
به نتيجه است و دولت نميتواند با دخالت خود در اين جهت گام بردارد.

 .4تعريف حقوق دفاعي متهم از منظر آيين دادرسي كيفري

از يك منظر ميتوان حقها را به حقهاي رويهاي و ماهوي تقسيم كرد .حقهاي
ماهوي همان حقهاي مندرج در نظامهاي حقوقي اند كه بهخوديخود متضمن ارزش

براي صاحب حق بوده و تحت حمايت قانوني قرار دارند .در مقابل ،حقهاي رويهاي

آنهايي اند كه در جهت حمايت و تحقق حقهاي ماهوي كاربرد دارند [ .]13:1348به

عبارت ديگر ،حقهاي رويهاي از آن جهت واجد ارزش اند كه براي تحقق و ا ِعمال

حقهاي ماهوي به كار ميروند .ولي ،نقش آنها در راستاي ا ِعمال حقهاي ماهوي به

حدي است كه ميتوان ادعا كرد بدون آنها حقهاي ماهوي تقريب ًا به صورت نوشته

در قانون باقي خواهد ماند و قدرت بروز و ظهور نخواهد يافت .به همين دليل ،امروزه

حقهاي رويهاي فربهي فوقالعادهاي يافته اند؛ به نحوي كه ،ميتوان يكي از نكات
افتراق حقوق مدرن با حقوق پيشامدرن را نحيف بودن حقهاي رويهاي در نظام
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اخير و فربه بودن آن در نظام مدرن دانست .زيرا ،بشر امروز دريافته است كه بهترين

قوانين واجد حقهاي ماهوي مادام كه راهكار اجرايي مناسب براي تحقق آنها پيشبيني

نشده باشد ،متروك خواهد ماند و همچون صندوقچه عطاري كه كليد آن مفقود شده

باشد ،بياستفاده شده و صرف ًا مورد استفادة ابزاري قرار خواهند گرفت.

با نگاه به اسناد حقوق بشري (اعالمية جهاني حقوق بشر و ميثاق بينالمللي حقوق

ق دفاعي متهم صرف ًا جهت محاكمة عادالنه و
مدني و سياسي) ميتوان گفت كه حقو 
عدم تعرض به فرض بيگناهي پيشبيني شده اند و بنا بر اين ،جزء حقهاي رويهاي
قرار ميگيرند.

ق دفاعي كه بتواند دامنة شمول آنها را ترسيم كند،
ارائة تعريفي دقيق از حقو 

مشكل است و اين امر از نگاه به تعريفهاي ارائهشده در آثار حقوق داخلي استنباط
ميشود .مطابق يك تعريف« ،حق دفاع حقي است كه به موجب آن هر فردي كه
مورد تعقيب قرار بگيرد بتواند در محاكم پيش از آنكه مورد حكم قرار بگيرد از خود

ق دفاعي تكيه كرده و به
دفاع نمايد»[ .]7:27اين تعريف ،بيشتر به مفهوم لغوي حقو 

مفهوم حقوقي آن كه مورد نظر اسناد مرتبط حقوق بشري است ،توجهي نشده است.

ق دفاعي از مفهوم لغوي آن تا حدي فاصله گرفته است و تعريف
حقيقت قانوني حقو 
آن بايد با مداقه در حقيقت قانوني صورت گيرد .مطابق تعريفي ديگر« ،حق دفاع متهم
عبارت از مجموع تضمينات قانوني و قضائي است كه در سطح ملي ،منطقهاي و يا

بينالمللي براي افرادي كه در مظان ارتكاب بزه قرار گيرند ،در سراسر يك رسيدگي

كيفري و با هدف اتخاذ تصميمي عادالنه ــ به دور از اشتباهات قضائي ــ منظور گرديده

ق دفاعي توجه
است» [ .]1:144هر چند در اين تعريف به مفهوم حقيقت قانوني حقو 
ق دفاعي بسيار گسترش داده
كامل شده است ،به نظر ميرسد كه دامنة شمول حقو 
ق دفاعي ،به كل معيارها و ضوابط
شده است .به عبارت ديگر ،در اين تعريف از حقو 

ق دفاعي بخشي از دادرسي عادالنه
دادرسي عادالنه توجه شده است ،در حالي كه حقو 
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ق دفاعي نيست .به همين دليل،
بوده و ساير ضوابط دادرسي عادالنه ناظر به حقو 
ق دفاعي ناميد.
موسع حقو 
ميتوان اين تعريف را تعريف ّ

ق دفاعي بايد از منظر فرض بيگناهي نگريست؛ بدين
به نظر ميرسد كه به حقو 

معنا كه ،متهم در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي ،در سنگر فرض بيگناهي
از هر گونه تعرض مصون است ومجريان عدالت كيفري صرف ًا به موجب قانون و

از طريق معين و پيشبينيشده در قانون ميتوانند عدم استحقاق متهم را از فرض

بيگناهي به لحاظ ارتكاب جرم اثبات كنند و متهم نيز حق واكنش و پاسخگويي دارد.

به تعبير بهتر ،متهم و دادستان نزد مرجعي بيطرف پيكار نرمافزاري ميكنند .دادستان

با استفاده از سلسلهاي ابزارها به نام داليل اثباتي در صدد نقض فرض بيگناهي

و ا ِعمال مجازات نسبت به متهم برميآيد .در مقابل ،متهم حق دارد كه اين ابزارها
را به چالش بكشد و آنها را براي نقض ديوار سنگر فرض بيگناهي كافي نداند .در

ق دفاعي متهم در اين
اين ميان ،دادگاه بهعنوان مقامي بيطرف داوري ميكند .حقو 
ن كه دادستان فعاالنه و
فرايند جدال بين متهم و دادستان سربرميآورند تا همچنا 

مبتكرانه در جهت نقض فرض بيگناهي ميكوشد ،متهم نيز نقشي فعال در جهت

خنثي كردن اقدامهاي دادستان داشته باشد .هرچند متهم در سنگر بيگناهي مصون

از تعرض است ،اين مصونيت نقش انفعالي براي متهم به ارمغان ميآورد و صرف ًا او را
ق دفاعي اند كه به متهم محفوظ در سنگر بيگناهي
بيگناه اعالم ميكند .اين حقو 
اجازة حمله عليه دادستان را صادر كرده و او را از فردي منفعل به فردي فعال و مبتكر

ق دفاعي متهم عبارت است از
بدل ميكنند .بر همين مبنا ،ميتوان گفت كه حقو 

تضمين پاسخگويي و واكنش متهم در جهت مقابله با اقدامهاي مقامهاي تعقيب و

تحقيق كه در صدد اثبات عدم استحقاق متهم از فرض بيگناهي اند .تذكر اين نكته

ضروري است كه از منظر فلسفة آيين دادرسي ،واكنش متهم جهت خنثي كردن

اقدامهاي دادستان امري طبيعي است و در حقيقت حداقل كاري است كه يك فرد
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محفوظ در سنگر بيگناهي ميتواند انجام دهد .بنا بر اين ،قوانين آيين دادرسي كيفري
اين حقها را ايجاد نميكنند ،بل صرف ًا شناسايي و اعالم ميكنند .با اين تعريف ،مرز

ق دفاعي بهتبع
ق دفاعي از دادرسي عادالنه جدا ميشود و ميتوان گفت كه حقو 
حقو 
فرض بيگناهي هستة دادرسي عادالنه است ،نه معادل آن.

ق دفاعي
ب .بررسي مباني حقو 

ق دفاعي متهم امروزه در اسناد بينالمللي و منطقهاي حقوق بشري و قوانين داخلي
حقو 

كشورها ذكر شده اند و اغلب كشورها خود را ملزم به رعايت آن ميدانند و هر چند در

عمل موارد نقض آن فراوان يافت ميشود ،حداقل در مقام نظر مخالف كمتري دارند.

ق دفاعي هم از جهت
با اين حال به نظر ميرسد كه كنكاش در مورد مباني حقو 
نظري و هم از جهت عملي ضروري و مفيد است .از منظر حقوق طبيعي ــ بهويژه

در قرائت سنتي آن ــ هنجارهاي حقوقي بر پاية مباني (از قبيل مباني اخالقي) شكل

ميگيرند و ارادة حكومت صرف ًا نقش اعالمي در اينباره دارد .بنا بر اين ،براي يافتن
علت ايجادكنندة هنجار حقوقي ناگزير بايد دربارة مباني آن كنكاش كرد .اين قرائت

از حقوق طبيعي امروزه طرفداران جدي ندارد و در خصوص شكلگيري هنجارهاي

حقوقي بيشتر ديدگاه تحققي حاكم است كه ارادة حكومت را نهتنها منبع كه مبناي
هنجار حقوقي نيز ميداند .با وجود اين ،ضرورت بررسي مباني منتفي نشده است.
زيرا ،حداقل براي توجيه هنجارهاي حقوقي و يافتن علل مشروعيت آن بايد به مباني

متوسل شويم.

ق دفاعي را
از جهت عملي ،كنكاش دربارة مباني و درك بهتر آنها ماهيت حقو 

روشنتر خواهد كرد و بهتبع آن دستاندركاران عدالت كيفري پايبندي بيشتري

ق دفاعي را ضرورتي
به آنها نشان خواهند داد .به عبارت ديگر ،آنان رعايت حقو 

تخلفناپذير تلقي خواهند كرد ،نه امري غيرضروري و كماهميت؛ به نحوي كه ،در

121

مفهوم و مبانی حقوق دفاعی متهم
مجتبی فرحبخش

مقاله

معارضه و مقابله با برخي مصلحتها ،آن را نقض نخواهند كرد .مجريان امر قضاء

ق دفاعي را واجد ارزش پيشيني دانسته و ارزش آنها را برتر از مصلحتهايي مانند
حقو 
نظم و امنيت عمومي و آرامش جامعه تلقي خواهند كرد و در مقام مقابلة حق دفاع

ق
با مصلحتهاي اخير ،دستة اخير را ناديده خواهند گرفت .پرداختن به مباني حقو 

دفاعي داليل اخالقي حامي آن را كه معمو ًال نهفته و در پشت پردة آنها قرار دارند،

روشن ميسازد و نظر به اينكه داليل اخالقي نسبت به داليل حقوقي براي مردم
ق دفاعي خواهند شد.
اقناعآورتر اند ،سبب پذيرش اقناعي حقو 

ق دفاعي اند؛
ق دفاعي همان پايهها و علل موجهساز حقو 
بنا بر اين ،مباني حقو 

يعني ،ريشههايي كه ضرورت و مشروعيت اين حقها را آشكار ميسازند .در زير اين
مباني را بررسي ميكنيم.

 .1فرض بي گناهي

فرض بيگناهي يكي از اصول مسلم در همة نظامهاي حقوقي است و شايد بتوان
آن را فصل مشترك همة نظامهاي حقوقي دانست .از منظر تاريخي ،پذيرش فرض

بيگناهي منحصر به نظامهاي حقوقي مدرن نيست ،بلكه در روزگاران پيشامدرن نيز

قانوني
نظامهاي حقوقي به آن توجه جدي داشته اند؛ هرچند استثناءها و فرضهاي
ِ
خالف آن را فراوان ميتوان در برخي از نظامهاي قديم يافت [ .]1:125به موجب

فرض بيگناهي ،افراد بيگناه محسوب ميشوند مگر آن كه گناهكاري آنان با شيوههايي

خاص و در شرايطي خاص اثبات شود.

در فرايند دادرسي كيفري ،دادستان با اين ادعا كه امنيت حاكم بر اجتماع و نظم

عمومي جامعه ــ كه شيرازة همبستگي اجتماعي است ــ نقض شده است ،با امكانات

سختافزاري و نرمافزاري متعدد و متنوع به تعقيب متهم ميپردازد .در مقابل ،متهم

نهتنها از كمك قدرت عمومي بهرهمند نيست ،بلكه حاكميت نسبت به او نگاه مثبت
ندارد و در صدد مجازات او ست و تقريب ًا فاقد هر گونه امكان سختافزاري است؛ ولي
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امكان نرمافزاري بس وثيق و مستحكم در اختيار وي قرار دارد كه از آن به فرض

بيگناهي تعبير ميشود .دادستان بايد نزد مرجعي بيطرف و مستقل ،عدم استحقاق

متهم نسبت به فرض بيگناهي را اثبات كند .اثبات اين امر نيازمند داليل متقن و

قوي است تا مرجع بيطرف به اين اقناع وجداني برسد كه متهم استحقاق استفاده از
فرض بيگناهي را ندارد و بايد مجازات شود.

مقابل رقيب بسيار قدرتمند و مجهز به انواع و اقسام امكانات ،اهميت فرض
در
ِ

بيگناهي براي متهم روشن ميشود .وانگهي ،درست است كه در مرحلة دادرسي از

بيطرفي دادگاه سخن ميگوييم و به استقالل دادگاه كه ناشي از تفكيك قوا ست
اتكاء ميكنيم ،يادآوري اين نكته ضروري است كه اگر چه استقالل و بيطرفي دادگاه
از جهت نظري امروزه مورد توافق حقوقدانان است ،از ياد نبايد برد كه به هر حال

دادگاه را حكومت (به معناي اعم كلمه) تشكيل داده و دادرسان برگماشتة حاكميت

اند .از طرف ديگر ،حاكميت نسبت به موجوديت خود كه بر نظم و امنيت جامعه مبتني

است ،بسيار حساس است و شايد مهمترين دغدغة او محسوب ميشود .بنا بر اين،

استقالل و بيطرفي دادگاه حداقل در برخي موارد ميتواند محل ترديد و شبهه باشد.

توجه به اين نكات است كه اهميت فرض بيگناهي را در دادرسي كيفري دوچندان

ميكند و همين امر باعث شده است كه در اسناد بينالمللي حقوق بشري بهصراحت
به آن اشاره شده و در قوانين اساسي كشورها بر آن تأكيد شده است.

 .1-1مبناي فرض بي گناهي

برخي از حقوقدانان مواردي مانند اصل اباحه يا اصل عدم را مبناي فرض بيگناهي
ذكر كرده اند [ ]6:245و برخي ديگر مبناي آن را در حقوق كيفري اسالم در قاعدة
معروف درﺀ و حكم عقل دانسته اند [ .]5:287هرچند ميتوان از ديدگاههاي مختلف

به مبناي فرض بيگناهي نگاه كرد ،به نظر ميرسد كه فرض بيگناهي بهعنوان
يكي از حقهاي بنيادين انسان كه در اسناد مختلف حقوق بشري بدان اشاره شده و
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حتي آن را در كنار مواردي همچون منع بردهداري ،منع شكنجه و  ....جزء هنجارهاي
عرفي بينالمللي قلمداد كرده اند ،مبنا و پايهاي قابل دفاعتر و روشنتر داشته باشد .با
توجه به اينكه فرض بيگناهي جزء حقهاي بنيادين محسوب ميشود ،مبنا و پايهاي

مشترك با ساير حقهاي اساسي بشر دارد .به تعبير ديگر ،علت موجهساز حقهاي

بنيادين بشر علت موجهساز فرض بيگناهي نيز به حساب ميآيد.

حقهاي بنيادين بشر ـ ـ از جمله ،فرض بيگناهي ــ داراي ويژگيهاي جهانشمولي

(نه مطلق) ،ذاتي و غير قابل سلب اند .جهانشمولي بدين معنا ست كه اين حقها

منحصر به تمدن و فرهنگ خاصي نيستند؛ ذاتي بودن به معناي ارتباط آنها با حيثيت

و كرامت ذاتي آدميان است؛ و مراد از غير قابل سلب بودن آن است كه حكومت در
مقام وضع قانون قادر به سلب آنها نيست و در مقام تحميل مجازات نيز براي سلب

آنها بايد دليل موجه اقامه كند [.]3:77

از بين نظريههاي موجهساز حقهاي بنيادين بشر از قبيل حقوق طبيعي ،قراردادگرايي،

حق االهي و ،...شايد متقنترين آنها نظريهاي است كه بر حيثيت و كرامت ذاتي

آدميان تأكيد ميكند .بر مبناي اين نظريه ،انسان بهماهو انسان داراي كرامت ذاتي

است .مراد از كرامت ذاتي انسان همانا غايت پنداشتن هر انسان در خويشتن خويش

است .هر انساني بايد هدف و غايت تلقي شود و به هيچ روي نميتوان براي رسيدن

به يك هدف (هر چند هدفي انساني) انسان ديگر را وسيله قرار داد.

نظر به اينكه در طول تاريخ اصل غايت (به تعبير كانت) هميشه مورد توجه نبوده

و چه بسيار مواردي بوده اند كه انسانها بهعنوان غايت نگريسته نشده و مورد استفادة

ابزاري قرار گرفته اند ،بهترين شيوه براي حفظ كرامت ذاتي تأسيس نهادي به نام
حق است [ .]2:12از اين منظر ،حقها خود وسيلة حفظ ارزش برتر (موقعيت غايي)
آدميان اند و خادم آن تلقي ميشوند.

دربارة صدق گزارة «انسان داراي كرامت ذاتي است» بايد گفت كه اصل غايت
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بودن انسان را بايد ايدهاي پيشيني تلقي كرد و گزارة فوق را يك گزارة پيشيني

ضرورت ًا صادق فرض گرفت [ .]2:11زيرا ،انكار اين اصل به نتايج غير قابل دفاع از

قبيل بردهداري ،تبعيض و ترجيح بالمرجح يك انسان بر انساني ديگر ميانجامد كه
همة ما به نحو بدیهی بر ر ّد آنها پافشاري ميكنيم .وانگهي ،فرق انسان با موجودات

ديگر آگاهی انسان به وجود خويشتن (خودآگاهي) و اختيار (قدرت انتخاب) است؛ به
نحوي كه ،اين دو ويژگي بيبديل را ميتوان گوهر انساني او ذكر كرد و انسانيت
انسان را استوار بر آن دانست.

انسان واجد اين دو ويژگي قادر به برنامهريزي و تعيين مسير زندگي و سرنوشت
ِ

آيندة خود است و گوهر انساني او از اين طريق فعليت مييابد و كرامت ذاتياش

تجلي پيدا ميكند .به تعبير ديگر ،فاعليت اخالقي انسان ــ كه بر خودآگاهي و اختيار
مبتني است ــ روي ديگر سكة كرامت ذاتي است و شايد بتوان گفت كه مبناي آن

ذاتي بهرهمند از برخي حقهاي بنيادين
است [ .]2:15انسان به علت داشتن كرامت ْ
است كه در اسناد حقوق بشري منطقهاي و بينالمللي بازتاب یافته اند؛ حقهايي

مانند منع بردهداري ،منع شكنجه ،منع رفتار و مجازاتهاي غيرانساني يا بيرحمانه،
منع سلب خودسرانة حيات افراد ،جلوگيري از زندان و بازداشت خودسرانة افراد ،فرض

بيگناهي و. ....

بر مبناي اين نظرية موجهساز ،وجود هر يك از اين نهادها كه با عنوان حق

شناسايي شده است ،ارتباط مستقيم با كرامت ذاتي آدميان دارد؛ به نحوي كه ،سلب

هر يك از آنها به ناديده گرفتن كرامت ذاتي انسانها و نقض فاعليت اخالقي آنان
منجر خواهد شد .طبق اين نظريه ،نظر به اينكه همة انسانها داراي كرامت ذاتي اند

و همة آنان غايت در خويشتن تلقي ميشوند ،به لحاظ ارزشي با يكديگر برابر بوده و

به نحو يكسان از اين حقوق بهرهمند اند و نبايد ترجيح بالمرجحي در بهرهمندي از

حقهاي بنيادين وجود داشته باشد.
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بر مبناي اين تحليل ،حق بهرهمندي از فرض بيگناهي از جمله حقهاي ناشي

از كرامت انسان است و از آنجا كه همه به نحو يكسان از كرامت ذاتي بهرهمند اند،

بهرهاي برابر از اين حق دارند .نقض فرض بيگناهي همانا تعرض به كرامت ذاتي
انسان و تجاوز به گوهرانساني او ست.

 .2-1تحليل فرض بيگناهي در فرايند دادرسي كيفري

حقهاي بنيادين انسان كه ارتباطي وثيق با كرامت ذاتي و فاعليت اخالقي انسان
دارند ،از جهت نظري غير قابل انكار و غير قابل سلب اند و حكومت نميتواند نسبت

به آنها دستاندازي كند .اين حقوق را حكومت ايجاد نميكند تا بتواند آنها را سلب

كند .نقش حكومت در اين راستا صرفأ به رسميت شناختن اين حقها در نظام حقوقي

داخلي كشور است و از منظر فلسفة تشكيل دولت ،حكومت ملزم به اين كار است.

بهجز حقهاي وصفشده ،آدميان براي زندگي بهتر نياز به برخي امتيازها و بهرههاي

ديگر اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و ...نيز دارند كه در قالب حق نميگنجند ،ولي
بخشي از ضروريات زندگي انساني محسوب ميشوند و تأمين آنها امروزه يكي از

وظايف ضروري حكومتها تلقي ميشود.

بهرهمندي از حقها و امتيازها البته مطلق نيست و مقيد به شرايطي است .زيرا،

گاهي در مرحلة عمل ،حقها در تعارض با يكديگر قرار ميگيرند و چهبسا ا ِعمال

حق ديگري را محدود و تهديد كند يا بهره برگرفتن از
يك حق از طرف دارندة حقِ ،
امتيازي خاص مستلزم سلب امتيازي ديگر از افراد باشد يا اعمال حق با مصلحتهاي

جمعي ديگري همچون نظم و آسايش عمومي جامعه يا پيشرفت و توسعة اجتماعي

ق
در تعارض قرار گيرد .در اينجا ست كه بحث تعيين حد و مرز براي استفاده از ح 

اجتماعي مسؤوليت تعيين اين حد و مرز را بر
مطرح ميشود و آدميان وفق قرارداد
ْ
عهدة دولت قرار داده و قدرت بازخواست از افراد خاطي را نيز به آن سپرده اند.

بر همين اساس ،در جامعة بشري ،آزادي عمل فرد در اعمال حق و بهره بردن
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از امتيازها اصل بوده و تعيين حد و مرز امري استثنائي تلقي ميشود .زيرا ،حد و مرز

محدود و مقيد به تعارض حقها با يكديگر يا اصطكاك حقها و امتيازها با مصلحتهاي

جمعي همچون نظم و آسايش عمومي است و بهتبع آن ،ادعاي تعرض به محدودة

ممنوع خالف اصل و ظاهر تلقي ميشود و بنا بر اين ،اثبات آن نياز به دليل دارد؛ بدين
معنا كه ،مدعي بايد مقام بيطرف و ذينفع در قضيه را به اين اقناع وجداني برساند

كه فرد به محدودة ممنوعشده تعرض كرده و مستوجب بازخواست است.

با توجه به اين تحليل ،شايد نتوان فرض بيگناهي را همعرض ساير حقهاي

بنيادين دانست .زيرا ،فرض بيگناهي ترجمان آن معنايي است كه حقها در بطن خود

دارند و نهاد حق كه خود با كرامت ذاتي موجه و معلل شده است ،موجهساز آزادي فرد
در اعمال حق است و بدون آن محقق و متجلي نميشود .صرف ادعاي اصطكاك

استثنائي قدرت معارضه با حق را ندارد و نميتواند موجبات بازخواست
حق با امري
ْ
يا سلب حق از صاحب حق را فراهم كند .بنا بر اين ،ميتوان گفت كه ذكر فرض

بيگناهي در اسناد حقوق بشري بهعنوان حق بنيادين صرف ًا براي تأكيد است ،نه براي
تأسيس .به بیان دیگر ،اگر فرض بيگناهي در اسناد حقوق بشري ذكر نميشد ،باز

حق مفهوم فرض بيگناهي
هم ميتوانستيم از فلسفة حق و به تعبير بهتر از معناي ْ
را برداشت كنيم؛ بدين صورت كه ،فرد ميتواند از حقها بهرهمند شود و نميتوان

به علت بهرهمندي از حق او را بازخواست كرد .بازخواست زماني صورت ميگيرد كه
اعمال حق در تعارض با حقهاي ديگران يا مصلحتهاي جمعي قرار گيرد .از آنجا

كه اين موارد جزء استثناءها بوده و اصل بر آزادي بهرهمندي از حقها ست ،ادعاي

تعارض خالف ظاهر و اصل بوده و بايد با داليل متقن اثبات شود.
ْ

با توجه به اين تحليل ،ميتوان گفت كه وقتي حكومت مدعي است كه صاحب

حق در اعمال حق خويش حق ثالثي را پايمال كرده يا مصلحت جمعي را نقض كرده

است ،خالف اصل و ظاهر سخن ميگويد و بايد اقامة دليل كند .از طرف ديگر،
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حكومت با اين ادعا در صدد سلب حق از متهم يعني ا ِعمال مجازات است .مواردي

همچون سلب حيات يا سلب آزادي رفت و آمد ،و سلب مالكيت (هرچند به نحو جزئي)
هستة اصلي مجازاتها را تشكيل ميدهند و همگي سلب حقهاي بنيادين محسوب

ميشوند .اين ادعاي كام ً
حق
خالف اصل و
ال
ِ
ظاهر با وجود ضمانتاجراي سالب ْ
ْ
ادعايي است بس ثقيل و ا ِعمال آن از طرف دولت داليل توجيهي و اثباتي ميخواهد؛

دليل توجيهي آن در فلسفة حقوق كيفري و دليل اثباتي آن در آيين دادرسي كيفري
مورد بحث قرار ميگيرد.

 .3-1حقوق دفاعي ناشي از فرض بيگناهي براي متهم

فرض بيگناهي حقهاي زير را براي متهم به ارمغان ميآورد:

يكم .نخستين اثر مستقيم فرض بيگناهي نسبت به متهم حق سكوت وي است.

او ادعايي مطرح نكرده است تا ناگزير به اثبات باشد ،بلكه طرف مقابل ادعاي عدم
استحقاق او را از فرض بيگناهي مطرح كرده است .طبق نظرية پيشگفته ،متهم به

نحو پيشيني و صرف ًا به دليل انسان بودن مستحق استفاده از حقهاي بنيادين است.

نمايندة حكومت مدعي است كه متهم با اجراي حق خويش به محدودة ممنوع (حق

ديگران يا مصلحت جمعي) تعرض كرده است و بايد براي اين تعرض بازخواست شود.

در مقابل اين ادعا ،متهم كه كماكان پشتگرم به داشتن سلسلهاي حق و ا ِعمال آنها
ست ،ميتواند پاسخي ندهد و سكوت پيشه كند.

بر همين مبنا ،به نظر ميرسد كه سكوت متهم را نميتوان قرينهاي دال بر بزهكاري
وي قلمداد كرد .زيرا ،اعمال حق و استفاده از آن توجيه نميخواهد و استداللي نميطلبد

تا متهم دربارة اعمال حق خويش توضيحي بدهد .دقيق ًا به علت همين نكته است كه

متهم در طول زمان طرح ادعا و بررسي آن ،بايد آزادي كامل داشته باشد و نميتوان

آزادي او را در اين مدت محدود كرد.

از همين رو ،صدور قرارهاي تأمين و قرار بازداشت موقت در مرحلة تحقيقات مقدماتي
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و رسيدگي توجيه پيشيني ندارد و صرف ًا توجيه پسيني ميتوان در مورد آن ارائه كرد

و مواردي همچون مصلحتگرايي و ضرورتهاي عملي را علل موجهساز آن قلمداد

ْ
استدالل مصلحت-محور بودن قرارهاي تأمين است و در
كرد .الزمة قهري اين
نتيجه ،با رفع مصلحت بايد لغو شوند؛

دوم.

دادستان بهعنوان نمايندة حاكميت ادعاي نقض محدودة ممنوع از سوي متهم

را طرح ميكند .بنا بر اين ،اثبات ادعاي خالف اصل و ظاهر بايد متكي به دليل باشد.

متهم صرفنظر از اينكه ميتواند سكوت پيشه كند و سخني نگويد ،اين توانايي را هم
دارد كه براي نقض داليل و استداللهاي طرف مقابل تالش كند و دليل معارض ارائه

دهد .بهعنوان نمونه ،وي ميتواند از شهودي كه عليه وي شهادت داده اند ،پرسش
كند يا شهود معارضي را جهت خنثي كردن اظهارات شهود عليه خود معرفي كند؛

سوم .اين مجادله مستلزم آن است كه هر دو طرف جايگاهي همعرض و همشأن و

نيز اختيارات يكساني داشته باشند .زيرا ،ترجيح يك طرف بر ديگري ترجيح بالمرجح

خواهد بود و ترجيح دادستان بر متهم و اعطاء اختيار بيشتر به او و محدود كردن
اختيارات متهم از مرز ترجيح بالمرجح گذشته و وجهة بيعدالتي به خود خواهد

گرفت .برابري سالحها 11كه امروزه در اكثر نظامهاي حقوقي از آن سخن ميرانند و

بر ضرورت برابري حقها و اختيارات دادستان و متهم تأكيد ميكنند ،نشان از توجه
جدي به فرض بيگناهي و برداشتي عميق و همهجانبه از آن است .به همين دليل

است كه امروزه از ضرورت تفكيك مقام تعقيب از مقام تحقيق سخن ميرود و كوشش
ميشود كه استقالل بازپرس نسبت به دادستان حفظ شود تا تعادل قوا بين طرفهاي

دعوا به بهترين شكل تأمين شود؛

چهارم .ادعاي خالف اصل و ظاهر دادستان او را وادار ميسازد كه وي يا مقام تحقيق
داليل جمعآوريشده را به صورت شفاف و صريح به متهم تفهيم كند .زيرا ،متهم حق
11. equality of arms
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دارد كه از استداللهايي كه او را به علت بهرهمندي از حقها و امتيازها در معرض
بازخواست قرار ميدهد ،آگاه شود و به آنها اشراف كامل داشته باشد؛

پنجم .نظر به اينكه طرف مقابل متهم (يعني دادستان) مسلح به سالح فني حقوقي

است و سعي در به كار بردن اصطالحهاي فني حقوقي دارد ،جهت حفظ تعادل قوا،

متهم بايد از كمك فردي آشنا به اصطالحهاي حقوقي بهرهمند باشد؛

ششم .در صورت عدم تسلط متهم به زبان رايج در مراجع تعقيب و تحقيق ،بهرهمندي

از كمك يك فرد مسلط به زبان رايج ضروري است؛ زيرا بدون آن موازنة قوا به هم

خواهد خورد؛

هفتم .دادستان جهت اثبات ادعاي خالف اصل و ظاهر خود بايد داوري بيطرف و
مستقل را كه مجهز به فضيلتهاي اخالقي است و ظرفيت رواني و اخالقي بااليي
دارد و از افراد فرهيختة جامعه محسوب ميشود ،به اقناع وجداني برساند كه متهم به

حق ديگران تعرض كرده يا مصلحت جمعي را نقض كرده است .اين مورد را اگرچه

ق دفاعي محسوب كرد ،از آثار غيرمستقيم فرض بيگناهي است و
نميتوان جزء حقو 
بدون آن ،بقية حقهاي شناختهشده براي متهم شعاري بيش نخواهند بود؛

هشتم .در صورت عدم اقناع وجداني داور بيطرف و با ايجاد هر گونه شبهه ،متهم

كماكان تحت حمايت فرض بيگناهي خواهد بود .زيرا ،فرض بيگناهي بهعنوان حقي

ناظر بر كرامت ذاتي آدميان مادام كه خالف آن اثبات نشود ،بر اَعمال متهم حاكم

است و در موارد شبهه ،بناي عقالء رجوع به اصل است ،نه قرار گرفتن در موضع

شبههناك و صدور حكم طبق آن.

ق دفاعي را حكومت ايجاد نميكند و حاكميت
الزم به يادآوري است كه حقو 

نميتواند با ذكر اين موارد در قوانين داخلي برخود ببالد و ادعا كند كه متهم را به
بهترين شكل مورد حمايت قرار داده است .اين حقوق از آثار فرض بيگناهي اند.

ق دفاعي است؛ به نحوي كه،
گناهي حقو 
به تعبير ديگر ،تفسير و تفصيل فرض بي
ْ
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همة اين حقها را ميتوان به فرض بيگناهي فروكاست .متهم از فرض بيگناهي

بهرهمند است و بنا بر اين ،امتيازهاي پيشگفته متعلق به او ست و نميتوان آنها را از

وي سلب كرد و حكومتي كه چنين حقهايي را به رسميت نشناسد يا آنها را محدود

كند ،فرض بيگناهي را نقض كرده و بهتبع آن به كرامت ذاتي آدميان تعرض كرده
است .مواردي همچون جلوگيري از دسترسي متهم به پرونده ،جلوگيري از حضور

وكيل مدافع در مرحلة تحقيقات مقدماتي و عدم تمهيد امكانات مادي و معنوي براي
استفاده از تضمينهاي پيشبينيشده خالف فرض بيگناهي است.
 .2دادرسي عادالنه

12

دادرسي عادالنه اصطالحي نامآشنا ست و در برخي اسناد حقوق بشري بهصراحت بدان
اشاره شده است؛ به طوري كه ،حق بهرهمندي از دادرسي عادالنه به عنوان يكي از

حقهاي بنيادين در ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي ذكر شده است [ ]12:6و

مواردي همچون بيطرفي دادگاه ،استقالل دادگاه ،تضمينهاي پيشامحاكمهاي (تحقيقات

پليسي) و فرض بيگناهي جزء مصداقهاي آن ذكر شده است [.]15:331

اين برداشت از ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي با ظاهر مادة  6كنوانسيون

اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي و حتي مادة  14ميثاق سازگار است.
به موجب اين تفسير ،حق بهرهمندي از دادرسي عادالنه جزء حقهاي بنيادين بشر

محسوب ميشود و داراي اجزاء متعددي است .برخي از اين اجزاء متعلق به ساختار

مراجع پليسي ،تحقيقاتي و قضائي و برخي ديگر در مورد تضمينهاي ناظر به حق

دفاع متهم است [ .]8:201به نظر ميرسد كه پذيرش اين تحليل با ايرادهايي روبهرو

است:

نخست ،در اين صورت ،فرض بيگناهي نه بهعنوان حقي بنيادين ،بلكه از امور فرعي
دادرسي عادالنه محسوب ميشود .فرض بيگناهي عصارة ساير حقهاي بنيادين در
12. fair trial
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مرحلة اعمال و اجرا ست ،در حالی که دادرسي عادالنه چنين موقعيتي را ندارد؛
دوم،

فرض بيگناهي در صورتي كه به يكي از اجزاء دادرسي عادالنه فروكاسته

شود ،نميتواند مبناي موجهساز حق دفاع و تضمينهاي راجع به آن قرارگيرد .زيرا،
خود در عرض آنها و يكي از شاخههاي دادرسي عادالنه است و ناگزير بايد دنبال

مبناي ديگري بگرديم؛
سوم،

ق دفاعي قرار دهيم ،در اين صورت
اگر بخواهيم دادرسي عادالنه را مبناي حقو 

گرفتار دور باطل شده ايم .زيرا ،از يك طرف بر اين باور ايم كه تحقق دادرسي عادالنه

ق دفاعي
در گرو تأمين حقهاي متهم است و از طرف ديگر ،مبنا و علت موجهساز حقو 
ق دفاعي را متوقف بر دادرسي
را دادرسي عادالنه ميدانيم .به بياني ديگر ،تحقق حقو 

ق دفاعي ميدانيم؛
عادالنه و تحقق دادرسي عادالنه را متوقف بر حقو 

چهارم ،دادرسي عادالنه كه در مادة  14ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي بدان

اشاره شده است ،بهخوديخود مستلزم بار حقوقي نيست و از بطن و متن آن بدون تصريح

ميثاق يا ديگر اسناد حقوق بشري نميتوان حقهايي را براي متهم استخراج كرد .به

نظر ميرسد كه تنظيمكنندگان ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون
ْ
مرتبط همة حقهاي متهم و تضمينهاي راجع به
اروپايي حقوق بشر و ديگر اسناد
آن را در يك ماده جمع كرده و به مجموعة آن دادرسي عادالنه اطالق كرده اند.

با تحليلي كه از فرض بيگناهي ارائه شد ،دربارة رابطة فرض بيگناهي با دادرسي

عادالنه ميتوان گفت كه فرض بيگناهي بهعنوان حقي بنيادين براي متهم در نظر

گرفته ميشود و او استحقاق استفاده از آن را دارد .در صورتي كه دادستان در صدد
نقض فرض بيگناهي برآيد ،بايد در فرايندي معقول و موجه و مجهز به استانداردهاي

ناظر به حقهاي متهم و ساير تضمينهاي راجع به آن بتواند عدم استحقاق او را بر

فرض بيگناهي اثبات كند .بنا بر اين ،نقطة شروع دادرسي عادالن ْه فرض بيگناهي

آن صدور حكم محكوميت قطعي است .برخي از حقهاي متهم اثر
و نقطة پايان ْ
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مستقيم فرض بيگناهي و برخي ديگر از الزامات غيرمستقيم آن است و براي ديگر
موارد بايد به دنبال مبناي ديگري بود.
 .3مصلحتگرايي

بخش عمدهاي از حقهاي متهم و تضمينهاي راجع به آن برآمده از فرض بيگناهي

بوده و در نتيجه ،ضرورت پايبندي به آنها به نحو پيشيني قابل اثبات است و نيازي

به توجيههاي پسيني نيست .ولي ،به نظر ميرسد كه شمار اندكي از تضمينهاي
راجع به حق دفاع را نميتوان اثر مستقيم يا غيرمستقيم فرض بيگناهي دانست.

مواردي همچون حق اعتراض به قرارها ،دومرحلهاي بودن رسيدگي ،ضرورت گرفتن

آخرين دفاع ،عدم انتشار مطالب راجع به تحقيقات مقدماتي و ...را نميتوان ناشي از

فرض بيگناهي دانست .به نظر ميرسد كه مراد از گنجاندن اين قبيل تضمينها زير

حقهاي متهم مصلحتهايي همچون جلوگيري از اشتباههايي قضائي ،جلوگيري از
محكوميت بيگناهان ،جلوگيري از صدور آراي مغاير و  ...است .به تعبير ديگر ،به

نحو پيشيني و بيتوجه به هدفهاي لحاظشده براي اين تضمينها نميتوان دفاع

موجهي از آنها كرد و ناگزير بايد نگرشي پسيني بر آنها داشت.
 .4ضرورت واقعي :همزيستي مسالمتآميز

حقهاي بنيادين بشر امروزه جزء مسلمات حقوق شمرده ميشوند؛ به نحوي كه،
امروزه آن را جزء هنجارهاي عرفي بينالمللي قلمداد ميكنند؛ بدين معنا كه ،اين

هنجارها براي همة كشورها صرفنظر از الحاق يا عدم الحاقشان به اسناد حقوق
بشري الزماالتباع اند .همچنين ،هنجارهاي عرفي بينالمللي نميتوانند موضوع شرط

13

قرار گيرند و در نتيجه ،نقض اين موارد موجب مسؤوليت دولت در عرصة بينالمللي

خواهد شد .از طرف ديگر ،همزيستي مسالمتآميز در جامعة جهاني ضرورت تعامل با

ديگر كشورها را ايجاب ميكند؛ به نحوي كه ،امروزه زندگي انفرادي و بدون ارتباط با
13. reservation
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ساير جامعهها براي يك كشور غيرممكن است .جهتگيري معادالت جهاني به گونهاي

است كه وابستگي متقابل اقتصادي ،اجتماعي و سياسي كشورها شرط الزم حيات

ي كه ،گريز و گزيري از اين وابستگيهاي متقابل
پوياي جامعهها شده است؛ به طور 
نيست .بنا بر اين ،افزون بر مباني حقوق بشري حقهاي متهم ،الزامات بينالمللي

ق
و ضرورتهاي عيني زندگي اجتماعي و همزيستي مسالمتآميز نيز رعايت حقو 

دفاعي متهم را الزامآور ميسازد.
نتيجهگيري

توجه جدي به كرامت ذاتي آدميان در دوران مدرن تحولي اساسي در مفهوم و مباني

حق پديد آورد و سبب پديداري و رشد حقهاي بنيادين بشر شد .در نگرش مدرن
نسبت به جهان ،انسان به صرف انسان بودن حقهايي دارد؛ حقهايي كه از وي

بهعنوان فرد در مقابل دولت و ساير افراد حمايت ميكند و فرد در اجرا و اعمال آنها
مختار است.

مدرن بيتوجه
تحليل مفهوم و مبناي حقو 
ق دفاعي متهم بهعنوان محصول حقوق ْ

ق دفاعي متهم همان امتيازها
به مباني حقوق امكانپذير نيست .در اين رويكرد ،حقو 

و تضمينهايي است كه متهم در مقابل نمايندة حكومت و جهت پاسخدهي به ادعاهاي

او از آنها بهرهمند است و دولت ضمن آنكه مكلف به تمهيد بستري مناسب براي
استفاده از آن امتيازها ست ،حق محدودسازي آنها را ندارد .زيرا ،متهم به نحو پيشيني

واجد اين حقها ست و دولت صرف ًا آنها را به رسميت ميشناسد.

ق دفاعي متهم را در فرض بيگناهي ميتوان يافت .فرض بيگناهي
كثيري از حقو 

گناهي
در كرامت ذاتي و فاعليت اخالقي انسان ريشه دارد .جلوة كيفري فرض بي
ْ
از متهم در مقابل ادعاي خالف اصل و ظاه ِر دادستان حمايت ميكند .اين فرض
نهتنها به متهم حق سكوت اعطاء ميكند و ابتكار عمل را از دست وي نميگيرد ،بل
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متهم با توسل به آن با دادستان به مجادله پرداخته و داليل وي را به چالش ميكشد.

نظر به اينكه دادستان بهعنوان نمايندة حكومت عليه فرد طرح دعوا ميكند و او را به

نقض نظم عمومي يا تعرض به مصلحتهاي عمومي ديگري متهم ميكند ،احتمال
سوءاستفاده از موقعيت و قدرت از سوي دادستان بسيار جدي است .فرض بيگناهي

از شدت و حدت قدرت دادستان ميكاهد و به متهم در حد امكانات ،فرصتي برابر

با دادستان اعطاء ميكند تا طرفهاي دعوا بهعنوان دو طرف همعرض در مقابل

داوري بيطرف و مستقل به ارائة داليل له و عليه يكديگر بپردازند و سرانجام به

حكم داور گردن نهند.

ق
به نظر ميرسد كه فرض بيگناهي نميتواند علت موجهساز برخي از حقو 

دفاعي شود و نميتوان آنها را از اين فرض استخراج و استنباط كرد و ناگزير بايد
توجيهي پسيني براي آنها ذكر كرد .مصلحتهايي همچون جلوگيري از اشتباههاي

قضائي يا جلوگيري از محكوميت بيگناهان يا ممانعت از سوءاستفادة داور را ميتوان

علت موجهة برخي از حقها همچون اعتراض به قرارها ،دومرحلهاي بودن رسيدگي،

علني بودن دادگاه و  ...ذكر كرد .مصلحت گرايي و الزامات بينالمللي را نيز ميتوان
ق دفاعي ذكر كرد.
مبناي درجهدوم برخي از حقو 
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