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چکیده
برای تضمین عادالنه و منصفانه بودن دادرسی نسبت به انسانی که به اتهام ارتکاب
جرم به چرخۀ قضایی واردشده ،حقوق دفاعی خاصی مورد شناسایی قرار گرفته است که
میتوان آنها را حقوق دادرسانه بشر نامید .از جملۀ این حقوق ،ح بـیپاسـخی یـا حـ
سکوت متهم در برابر پرسشگری مقام ذیصالح است .در رابطه با حدود و ثغـور اِعمـال
این ح  ،دغدغههایی مطرح بوده و پذیرش مطل آن مورد انتقاد برخی قرار گرفته است
که بازتاب این نگرانیها را میتوان در قوانین آیین دادرسی کیفـری  1378و  1392نیـز
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اعتباربخش این ح  ،خطمشیِ پایان هوشمندانۀ سکوت ،بهمنظور پایانبخشیِ هوشـمند
و مدیریتشده بیپاسخی مـتهم از طریـ راهبردهـایی برمبنـای توجیـه سـکوت ،ادلّـه
پرونده ،سابقه متهم ،بزهدیده و تشوی ارائه شده است.
کلیدواژهها :حقوق دادرسانۀ بشر ،کرامـت انسـانی ،سـکوت ،پاسـ گـویی ،اصـل
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نحوۀ مواجهۀ متهم یا مجرم با کارگزاران قضایی و چگونگی تأمین برخورد همنوعانـه
با او ،بهملابه یک میهمان برای نظام عدالت کیفری ،همواره دغدغهای جدی بوده اسـت .بـا
وجود آنکه در طول اعصار مختل  ،سازوکارهایی در این زمینه مـدنظر قـرار گرفتـه اسـت،
لکن پس از بحس جهانی شدن حقوق بشر و همسو با رهنمودهای سازمان ملل متحــد و
بر اساس اسناد بینالمللی و منطقهایِ پسامدرن ،تصور انسان از خود تغییر کـرده اسـت .او
«خود» را مبنا و معیار حقوق کیفری و موازین قضایی و مهمتـرین و تأثیرگـذارترین پنـدار
در نظم اجتماعات انسانی قرار داده است 1و بـا شـاخص قـرار دادن حـریم خـود در قالـب
«کرامت انسانی» تالش نموده با محوریت صیانت از این فصل مشترل میان تمام انسانهـا،
مناسبات کیفـری را سـامان بخشـی نمایـد .لـذا از ایـن منظـر ،الزمـۀ مناسـبات کیفـری
کرامتمدار بهمنظور تحق عدالت نسبی در فرآیندهای قضایی ،درکـی شایسـته از کرامـت
انسانی ،مبنا و آثار آن است که ماحصل آن شناسایی حقوقی برای افراد در مراحل مختلـ
دادرسی است که از آن به «حقوق دادرسانۀ بشر» یاد میکنیم.
از جملۀ این حقوق« ،ح سکوت» یا بیپاسخی متهم در مواجهه با بـازجوییهـا و
تحقیقات مقام های قضایی اسـت .ایـن مسـأله در عـین حـال کـه بـهعنـوان یـک حـ
مطرحشده ،چالشبرانگیز هم بوده است؛ زیرا با این خاموشی و سکوت ،در ترازوی حفـظ
منافع و مصالد عموم جامعه (از طری کش جرم) و تـأمین و پاسداشـت منـافع فـردی
شهروندان ،توازن برهم زده میشود و «کشاکشی منفعـتگونـه» میـان دو کفـۀ تـرازوی
عدالت به وجود میآید.
نشانههای مخالفت با سکوت متهم را حتی مـیتـوان در دیـدگاههـای اخـالقگرایـان و
فالسفۀ قدیم نیز مشاهده نمود .آنها عقیده داشتند متهم در هر شرایط و وضعیتی مکل
به بیان حقیقت است ،هرچند به قیمت جانش تمام شود و سکوت او از نظر اخالقـی مـذموم
است و چنین متهمی را شخصی میدانستند که اخالقاً مرتکـب تقصـیر شـده اسـت 2.در هـر
حال ،در دو دهۀ اخیر ،راجع به ح سکوت دو دیدگاه مطرح شده است .طرفداران ایـن حـ ،
بر این باورند که رعایت ح سکوت ،الزمه و شـرط بایسـتۀ دادرسـی منصـفانه اسـت و عـدم
رعایت آن ،موجب زیر سئوال رفتن اصل برائت میشود .عالوه بر آن ،این ح  ،ریشـه در حـ
 .1قماشی ،سعید« ،کرامت انسانی؛ راهبرد نوین سیاست جنایی» ،فصلنامه آمـوزههـای حقـوق کیفـری ،دانشـگاه
علوم اسالمی رضوی ،دوره جدید ،شماره  ،1390 ،1ظ.80 .
 .2صالحی ،جواد؛ و یوس ابراهیمی« ،بررسی جایگاه ح سکوت متهم در نظام حقـوقی ایـران» ،مجلـه حقـوقی
عدالت آراء ،شماره  ،1386 ،8ظ.182 .

پرسش اساسی این مقاله آن است که چگونه میتوان در عین پذیرش ح سـکوت
متهم ،به دغدغهها و مشکالت احتمالی آن در عمل نیز توجه نمود و به نوعی بهکارگیری
این ح را هوشمندانه مدیریت کرد .برای پاس به این پرسش ،در ابتدا به مفهوم ،مبانی
و مقررات مربوط به این ح پرداخته میشود.

 .1مفهومشناسی حق سکوت
فارغ از مباحس و انگارههای فلسفی موجود در رابطه با ح سـکوت مـتهم ،عمومـاً
وقتی صحبت از ح بیپاسخی یا سکوت انسان متهم به میان میآید ،از یـکسـو بـدین
معناست که متهم که برای کش واقـع ،بـه نظـام عـدالت کیفـری فـرا خوانـده شـده و
 .1جمشیدی ،علیرضا ،جزوۀ درسی آیین دادرسی کیفری تطبیقی ،دورۀ دکتری رشتۀ حقوق جزا و جـرمشناسـی
دانشگاه عدالت ،نیمسال اول سال تحصیلی 94ـ.1393
 .2مقدسی ،محمدباقر ،رویکرد حقوق بشری به وظای و اختیـارات پلـیس در فرآینـد کیفـری در ایـران ،پایـاننامـه
کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی ،دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ،1386 ،ظ.155 .
 .3قپانچی ،حسام؛ و حمیدرضا دانشناری« ،الگوهای دوگانۀ فرآیند کیفری :کنتـرل جـرم و دادرسـی منصـفانه»،
آموزههای حقوق کیفری ،دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،شماره  ،4پاییز و زمستان  ،1391ظ.180 .
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خلوت افراد دارد که در اسناد بینالمللی ،از جمله ماده  7میلاق بـینالمللـی حقـوق مـدنی و
سیاسی و ماده  8کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ،پیشبینی شده اسـت .همچنـین در تقویـت
برخورداری از ح سکوت ،از ح مصونیت از خوداتهامی و اصل برابری سالحها نیز نـام بـرده
شده است 1.در مقابل ،با رشد جرایم و بهویژه جرایم تروریستی ،مخالفان حـ سکــوت،
بر ضرورت اصالح مقررات راجع به این ح اصرار میورزند .ایـن عـده معتقدنـد کـه پـذیرش
ح سکوت در نظامهای کیفری موجب شده است کـه مجرمـانِ باتجربـه و خطرنـال ،نظـام
عدالت کیفری را به بازی بگیرند و در نتیجه دسترسی به ادلّه علیه آنان ممکن نباشـد .از ایـن
منظر ،سکوت ،قرینهای بر گناهکاری آنان تلقی مـیشـود 2.ایـن دیـدگاه منطبـ بـر الگـوی
کنترل جرم است که در آن ،با فرض مجرمیت و تجویز توسل به شکنجه ح سـکوت مـتهم
را به رسمیت نمیشناسد و چنانچه متهم سکوت کند ،با توسل به انواع شکنجه مـیتـوان وی
را وادار به اقرار کرد .بنـابراین ،حـ سـکوت مـتهم در الگـوی کنتـرل جـرم بـا پـیشفـرض
مجرمیت ،امارهای بر بزهکاری است ،حال آنکه بر اساس اصول نوین حقـوق کیفـری ،سـکوت
به معنای پذیرش اتهام نیست بلکه ظاهر در انکار است .بر اسـاس اصـول دادرسـی منصـفانه،
اظهارات متهم در صورتی معتبر و قابلاستناد هسـتند کـه بـا اختیـار و ارادۀ آزاد بیـان شـده
باشند .این در حالی است که در الگوی کنترل جـرم ،نیروهـای پلـیس و بازجویـان بـا نقـض
3
حریم خصوصی در پی جمعآوری اطالعات و نقض ح سکوت متهم برمیآیند.
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مخاطب پرسشهایی از سوی کارگزاران قضایی قرار گرفته است« ،مـیتوانـد» آزادانـه و
بدون هید دغدغهای از پاس گویی به آن پرسشها و تحقیقات شانه خالی کنـد و انتظـار
پرسشگرِ قضایی را در حصول به پاس  ،ناتمام گذاشته و از این طری از حـداقل امکـان
تضمین حقوق دفاعی خویش بهرهمند شود .از سوی دیگر ،با استمسال به ایـن حـ در
مرحلۀ دادرسی در دادگاه ،از گواهی دادن علیه خود امتناع نموده و از حـ خـود در بـه
زیر سئوال بردن ادلۀ ارائهشده علیه خود دفاع ننماید .لذا این حـ را مـیتـوان «عقـیم
گذاشتن فرآیند دو جانبۀ پرسش و پاس قضایی از سوی متهم» در فرآیند دادرسی (با تأکیـد
بر بازجوییهای پلیسی) دانست .به عبارت دیگر ،حـ مزبـور از سـوی مـتهم بـهمنظـور
اجتناب از خوداتهامی 1و برای حمایت از خود در برابر بازجو مورد استفاده قرار میگیرد.
بنابراین این ح را میتـوان مصـونیت ویـژهای دانسـت کـه در اختیـار متهمـان تحـت
بازجویی یا محاکمه قرار دارد که او را از مجبور شدن به پاس گویی به سئواالت و یا ارائه
دلیل در فرآیند رسیدگیها رها میسازد.
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البته ممکن است فرآیند دو جانبۀ مذکور -بازجویی و تحقی  -در عمل و بهواقع
جنبۀ پرسش گونـه از سـوی مقـام قضـایی نداشـته باشـد و بـهصـورت گـزارۀ خبـری
مطرحشده و از متهم انتظار پاس رود .بهطور ملال ممکن است بـازجو در مواجهـه بـا
متهم به جای عبارت « از شما به دلیل عدم رد مال به امانت سپردهشده ،شکایت شـده
است .آیا این موضوع را قبول دارید؟» ،از عبارت « پاس یا دفاع خود را بیان دارید» ،یا
«پاسختان را میشنوم» استفاده نماید  .همچنین باید به این نکته توجـه نمـود کـه در
این ح « ،بیپاسـخی» و یـا «خاموشـی» مـتهم مـدنظر اسـت و نـه صـرفاً «سـکوت
گفتاری» او؛ زیرا ممکن است این گونه برداشت شود که وقتـی گفتـه مـیشـود «حـ
سکوت» ،یعنی عدم شنیدن «سخن پاس گونه» از سوی متهم .لکن این موضوع تنهـا
بخشی از ح مورد اشاره است.
بدینترتیب ،منظور از این ح  ،ناتمام گذاردن فرآینـد دو جانبـۀ پرسـش و پاسـ
قضایی است ،اعم از اینکه این فرآیند «گفتاری» یـا «نوشـتاری» و یـا حتـی «رفتـاری»
باشد .بدینترتیب حتی اگر متهم برگه کتبی بازجویی را تکمیل ننماید و یا حتی پس از
پرسش و پاس  ،از امضـای برگـۀ صورتجلسـه اظهـارات امتنـاع نمایـد؛ از حـ خـود در
بیپاس گذاشتن پرسشهای قضایی استفاده نموده و فرآیند مـذکور را ناتمـام گذاشـته
است .از سوی دیگر ،بهنظر میرسد که حتی اگر متهم به نشانه تأیید یـا رد اتهـام وارده،
حرکات بدنی سر و یا دست از خود نشان دهد ،سکوت خود را شکسته و فرآینـد جریـان
 Incrimination.ـ 1. Self

یافته است .بههمین صورت اگر شاکی یا مقام تحقی یـک فایـل صـوتی یـا تصـویری از
متهم را که حاوی اقرار وی به جرایم ارتکـابی اسـت و قبـل از تفهـیم اتهـام و خـارج از
فرآیند تحقی تهیه شده است ،ارائه کند و متهم حتی پس از ارائه این فایل نیز واکنشی
نشان نداده و پاسخی ندهد ،باز هم میتوان گفت متهم سکوت اختیـار کـرده اسـت .لـذا
منظور از «سکوت»« ،بیپاسخی» و یا حتی «عدم دفاع در برابر اتهام» است و نـه صـرفاً
خاموشیِ گفتاری .بنابراین ح سکوت را باید هم شامل همکـاری نکـردن بـا پلـیس در
فرآیند بازجویی در مورد جرم دانست و هم شامل گواهی ندادن در محاکمه خودش.

 .1التاویال ،انریکو ،روانشناسی قضایی ،جلدهای  1و  ،2ترجمه مهدی کینیا ،چاپ دوم ،انتشارات مجد ،1384 ،ظ.149 .
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این سکوت و بیپاسخی را میتوان از منظرهای گونـاگون نگریسـت؛ گـاهی مـتهم
بدون دلیل و بدون آنکه توجیهی برای سکوت خود ابراز کند ،حالت انفعال محض بهخود
گرفته و تمام پرسشهای مقام بازجو را بیپاس بگذارد .عموماً اینگونه از سکوت مـتهم
مورد توجه بوده و در روند رسیدگی چالشبرانگیز بوده است (سکوت مطل ) .گـاهی نیـز
متهم پاس داده و گاهی بیپاسـخی در پـیش مـیگیـرد؛ ماننـد اینکـه تنهـا بـهبرخـی
پرسشها پاس میدهد و برخی را بیپاس میگذارد و یا در برابر تفهیم اتهـام ،پاسـ و
در برابر تفهیم دالیل سکوت مینماید (سکوت نـاقص) .همچنـین امکـان دارد سـکوت و
بیپاسخی متهم بنا بر توجیه خاصی باشد کـه بـا رفـع توجیـه و علـت سـکوت ،فرآینـد
دوگانۀ پرسش و پاس قضایی ادامه خواهد یافت؛ مانند اینکه متهم علت بیپاسخی خـود
را بیاطالعی از موازین دادرسی و حقوق خود و بیمِ پاس ناسنجیده ابراز دارد و یا اینکه
بهشرایط و اوضاع نامساعد روحی روانی و یا جسمی خود ،بازداشتگاه و محل نگهـداری و
یا رفتار مقام بازجو معترض باشد و تغییر وضعیت مزبور را شرط پاس گویی خود عنـوان
دارد که این سکوت مقطعی دارای توجیه را میتوان با فراهم آوردن خواستۀ متهم پایان
سکوت موجه میتوان به سکوت در برابر پرسشهای غیرقانونی یـا
ِ
داد .از دیگر گونههای
نامشروع مانند سکوت در برابر سئوالهای غیرمرتبط با اتهام ،سکوت در برابـر سـئواالت
تلقینی و همچنین سکوت در برابر پرسشهای فریبکارانـه و حتـی بـیپاسـخی در برابـر
تفتیش عقاید دانست (سکوت موجه به دلیل سئواالت نامشروع).
همچنین سکوت میتواند بهلحان مرحلهای (پیش از محاکمه یا در حین محاکمـه
در دادگاه) علل و عوامل روانشـناختی و انگیزشـی (حفـظ منفعتـی برتـر ماننـد نجـات
شخص مورد عالقۀ همحزب در جرایم سیاسی و امنیتی ،خویشاوندی و یـا افشـا نشـدن
هویت) یا بیماری روانی (مانند اینکه در حالت مالیخولیایی ،گاه بیمـار از جـوابدادن بـه
بیضررترین سئواالت هم خودداری میکند )1مدنظر قرار گیرد.
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مبنــای اعتبــار حــ ســکوت را مــیتــوان ترکیبــی سلســلهوار از اصــول و قواعــد
شناختهشدهای دانست که برای بسیاری از حقوق دادرسـانه بشـر صـادق اسـت .بـه دیگـر
سخن ،برای بررسی ابعاد یک ح دادرسانۀ بشری از جمله حـ سـکوت مـتهم ،در وهلـۀ
نخست ،چرایی شناسایی آن و سپس جوانب «روبنایی» و شا و برگ آن بررسی میشـود.
بدینلحان ،ترسیم شمای کلی ساختار مبنا شناختی حقوق بشری از هستۀ بنیادی اعتبـار
حقوق مذکور تا خود آنها ـ و در اینجا ح سکوت متهم ـ موضوع این بند خواهد بود.
در بیشتر نوشتههای حقوق بشری ،از کرامت انسانی با عنوان یـک «اصـل» در کنـار
سایر اصول و موازین حقوق بشری یاد شده است .در حالیکه به نظر میرسد ایـن رونـد بـا
محتوا و ماهیت کرامت انسانی ناسازگار است و بـه نـوعی تنـزّل جایگـاه آن اسـت .فـارغ از
دیدگاههای موجود در این زمینه و واکاوی میزان اعتبار آنها ،1میتـوان بـا توسـل بـه ادلّـه
قرآنی ،عقلی و نقلی موجود در معارف اسالمی ،اینگونه ابراز داشت که کرامت انسانی اثـر و
بازتاب مقامی است که خداوند به انسان اعطا نمـوده اسـت .بـدین معنـا کـه علـت اعطـای
کرامت به انسان ،2مقام خالفتاللّهی اوست که از سوی خداوند متعال دریافت کـرده اسـت.
یعنی انسان بهواسطۀ اینکه از سوی خال خود بـه ایـن مقـام نائـل شـده ،در میـان تمـام
موجودات سرآمد گردیده است .به دیگر سخن ،کرامت انسانی ،نوری سـاطعشـده از سـوی
آفتاب مقام انسانیت است .بهطوری که این دیـدگاه «مقـاممحـور» بـه کرامـت انسـانی ،بـا
معنای لغوی «کرامت» که شرافت ،عزت و «مقام» و بزرگی است ،هماهنگ خواهد بود.
نتیجۀ این دیدگاه آن است که اوالً ،کرامت انسانی بازتاب مقام انسان در نزد خـال
است .لذا این وص بهعنوان یک موهبت جدا و مسـتقل در وجـود آدمـی نیسـت .ثانیـاً،
انسان از همان آغاز خلقت دارای کرامـت شـده و هسـت و ایـن کرامـت بـه هـید نحـو
زوالپذیر نیست .بنابراین با توجه به ازلیبودن انسان در دیدگاه توحیدی ،این کرامت تـا
3
ازل با اوست .ثاللاً ،اینکه خداوند متعال فرموده است که «من از روح خـود در او دمیـدم»
به آن معنا نیست که این روح الهی صرفاً و فینفسه کرامتآفـرین اسـت ،زیـرا ایـن روح
الهی آن گاه که در پیکرۀ انسان دمیده شد ،او را به احسنالخالقین تبدیل نموده اسـت و
در واقع تکملهای است برای احسنالمخلوقین شدن انسان و احسنالمخلـوقین شـدن او
 .1رحیمینژاد ،اسمعیل ،کرامت انسانی در حقوق کیفری ،نشر میزان ،1387 ،ظ.8 .
« .2و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضّلناهم علـی کلیـر ممّـن خلقنـا
تفضیالً» (اسراء .)70/
« .3فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین» (حجر .)28 /

« .1العقل ،ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان» کلینی ،ثقهاالسالم ،اصول کافی ،ترجمـه محمـدباقر کمـرهای،
جلد  ،1انتشارات اسوه ،1372 ،ظ.35 .
« .2کم من عقل اسیر تحت هویً أمیر» (نهج البالغه  /حکمت .)211

مجله حقوقی دادگستری ،سال هشتادم ،شماره نود و پنجم ،پاییز 1395

باعس انتخاب او بهعنوان «جانشینی خداوند» روی زمین گردیده است .وقتـی موجـودی
میتواند به مقام جانشینی خدا برسد که همۀ ابعـاد وجـودی او «احسـن» باشـد .بـدین
ترتیب ،روح الهی را باید تکملهای برای تبدیل شدن انسان به احسنالمخلـوقین دانسـت
تا بهواسطۀ بهترین مخلوق شدن ،به مقام خلیفهاللّهی در روی زمین برسد .رابعـاً ،وجـود
قوۀ تعقل در انسان را به خودی خود نمیتوان معیار کرامتبخش بـرای انسـان دانسـت،
زیرا عقل در زندگی انسان بهعنوان یک ابزار و چراغ هدایتگر درونی برای انسان معرفـی
شده و کارکرد او در وجود بشر ،یاری و هدایت انسان در مسیر زندگانی است تـا او را بـه
هدف خود یعنی رسیدن به مقام خالفتاللّهی اکمل و یا همان «عبودیت محض» برساند
و بهشت را نصیب او سازد 1.در واقع اهمیت عقل در معارف شریعت ،بـه دلیـل آن اسـت
که نقش چراغ هدایتگر درونی را برای انسان ایفا مینماید .ای بسا بـه دلیـل رفتارهـای
2
انسانی ،همین عقل از کارایی الزم افتاده و نـور هـدایتگـری خـود را از دسـت بدهـد.
بنابراین نمیتوان عقل را با این اوصاف یگانه مبنای کرامت انسان دانست.
با توجه به برداشت باال که حاکی از اهمیـت و نقـش بنیـادین کرامـت انسـانی در
زندگی انسانی است ،دیگر نمیتوان آن را تنها بهعنوان یک اصل در عرض سایر اصـول و
موازین حقوق بشری معرفی نمود؛ زیرا کرامت انسانی بازتاب گوهری اسـت همیشـگی و
زوال ناپذیر با قابلیت توسعه و تضیی متناسب با نحوه رفتار بشر در زندگی خود .بنابراین
باید آن را فوق همۀ اصول و بهعنوان «فرا-اصل» معرفی نمود .این برداشت را میتوان از
مقدمه و بند  6اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که در آن ایمان بـه کرامـت
انسانی را بهعنوان یکی از پایه های نظام جمهوری اسالمی معرفی کرده است و یکی از
راههای احترام به آن را «قسط و عدل» (بند ج) می دانـد نیـز اسـتنباط نمـود .یعنـی
عالوهبر اینکه احترام به کرامت انسانی یکی از ویژگیهای عادالنه بـودن مـوازین قضـایی
است ،الزمۀ احترام به کرامت انسانی ،قسط و عدل نیز میباشد .ردپایی از این دیـدگاه را
میتوان در بند  1ماده  10میلاق حقوق مدنی و سیاسی نیز مشاهد کرد که اشعار مـیدارد
«افرادی که از آزادی محروم شدهاند ،باید از رفتار انسانی و رعایت کرامت ذاتی برخوردار
باشند ».اینکه این سند بینالمللی معیـار نحـوۀ برخـورد محـرومین از آزادی ،از جملـه
متهمان را کرامت انسانی معرفی میکند ،حاکی از سلطنت این مهم در تمام فرآینـدهای
قضایی و بهاصطالح فراتر از همۀ رویههای نظام عدالت کیفری بودن آن است .بهگونـهای
که رعایت کرامت انسانی و حقوق آدمی بهعنوان سپر نگهـداری از کرامـت ،از بنیادهـای
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مهم نظم اجتماعی به شمار میآید و حکومـتهـا در ایـنبـاره وظیفـۀ اساسـی دارنـد و
1
مشروعیت آنها مبتنیبر رعایت کرامت انسانی و حقوق برگرفته از آن است.
در پرتو فرا ـ اصل کرامت انسانی و برای پاسداشت این گوهر تابنال وجـود بشـر،
الزم است در فرآیندهای نظام عدالت کیفری ،موازین و اصول ثانویهای پیشبینـی شـود.
برای این منظور باید با درکی شایسـته از مفهـوم ،مبنـا و آثـار کرامـت انسـانی ،چرخـۀ
رسیدگیهای قضایی را بهگونهای مناسب با شأن انسانِ واردشده به آن ترسیم نمود .این
ساز و کار باید بهگونهای باشد که واکنش اعتراضآمیز نوع بشر را در پـی نداشـته باشـد.
رفتاری که سرشت هر انسان عاقل و متعارف و در هرجا و مکانی آن را پـذیرا بـوده و آن
را بــا کرامــت خــود همســو دانســته و در برابــر آن ســر تعظــیم فــرود آورد .لــذا الزم ـۀ
عادالنه بودن دادرسی ،توجـه بـه کرامـت انسـانی و درکـی شایسـته و بایسـته از آثـار و
مقتضیات آن است .بدینجهت ،عدالت را باید در خـودِ کرامـت انسـانی جسـت و نـه در
جایی دیگر .بدینترتیب میتوان از اصل اولیهای سخن به میان آورد که در ذیل فرا-اصل
کرامت انسانی و ورای سایر اصول و موازین حقـوق بشـری قـرار مـیگیـرد و آن «اصـل
عدالت کیفری» است .اصلی که بهموجب آن تـالش مـیشـود بـا تعیـین پـارهای اصـول
دومین و برخی شاخصها ،مناسبات نظام عدالت کیفری بهسوی عدالت رهنمون شود.
در این راستا و برای دستیابی به آن اصل اولین ،دو اصل دومینِ عـدالت تقنینـی و
عدالت قضایی و یا همان «دادرسی عادالنه» قرار دارند .در اصل عدالت تقنینی ،معیارهـا
و اصول و شاخصهایی در زمینۀ «جرمانگاری» و «کیفرگـذاری» و سـایر مـوازین آیـین
دادرسی شکلی قرار میگیرد .همینگونه در ذیل اصل عدالت قضایی ،به بررسی ضوابط و
مالحظاتی در سازوکارهای نظام عدالت کیفری و نحوۀ انجام مناسبات قضـایی از ابتـدای
رسیدگی تا اجرای حکم (در سه مرحلۀ پلیسی ،دادسرا و دادگاه) پرداخته میشود .اصـل
یادشـده ـ که در مـاده  6کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بهعنوان یک ح در نظر گرفته
شده است ـ خود دارای اصول فراوانی است؛ زیرا در این مرحله است که انسان با همنوع
قضایی خود مواجهشده و بیم خدشه بر کرامت خود را دارد 2.از جملۀ این معیارها که در
سرتاسر فرآیند قضایی کاربرد دارد «فرض بیگناهی» یا اصل برائت فرد واردشده به چرخـه
قضایی است.
3
فرض بیگناهی یا همان اصل برائت که در آیات متعدد قرآن  ،نظامهای حقـوقی و
نیز برخی اسناد بینالمللی (مانند بند  11اعالمیه جهانی حقـوق بشـر ،بنـد  2مـاده 14
 .1قماشی و دانشناری ،پیشین ،ظ.82 .
 .2یاوری ،اسداهلل« ،ح برخورداری از دادرسی عادالنه» ،نشریه حقوق اساسی ،سال ،2شماره  ،1383 ،2ظ.257 .
 .3مانند سوره نساء  ،112 /نور  12 ،11 ،6 ،4 /و .13

 .1حبیبزاده ،محمدجعفر ،جزوه درسی حقوق کیفری در اسناد بینالمللی حقوق بشری ،دانشـکده علـوم انسـانی
دانشگاه تربیت مدرس ،رشته حقوق جزا و جرمشناسی ،1388 ،ظ.288 .
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میلاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللـی) و اصـل 37
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،بند  2ماده واحده قانون حقـوق شـهروندی و نیـز
ماده  4قانون آیین دادرسی کیفری  1392بهعنوان پاسـدار کرامـت انسـانی پـیشبینـی
شده ،بدین معناست که همۀ انسانها مادام که مجرمیت آنها در جریان رسیدگی قضایی
عادالنه در دادگاهی صالد ،بهطور قطع و یقین اثبات و احراز نشده است ،تنهـا بـا عنـوان
«متهم» از آنها یادشده و بیگناه محسوب میشوند.
مبنای اعتبار این اصل در خدمت عدالت قضایی ،از یک جهت به روابط شـهروندان
با یکدیگر و از سوی دیگر بـا نحـوۀ تعامـل شـهروندان و نظـام عـدالت کیفـری مربـوط
میشود .با این توضید که رابطۀ «شهروند ـ شهروند» و حفـظ نظـم و امنیـت در روابـط
اجتماعی انسانها اقتضا دارد که آنها در نگاه اول در برابر یکدیگر بیگناه انگاشته شوند و
االّ بسیاری از افراد بدون هید دلیلی ادعای جان و مال دیگران را نموده و تار و پود نظام
زندگی شهروندی مختل میشـود .از سـوی دیگـر ،در رابطـۀ «شـهروند ـ نظـام عـدالت
کیفری» این فرض باعس ایجاد توازن بین سالحهای دفاعی شـهروند مـتهم بـه ارتکـاب
جرم و کارگزار نظام عدالت کیفری شـده و از خودکـامگی مقـام قضـایی کـه از امکانـات
برتری برخوردار است ،جلوگیری شود و او مکل به ارائه دالیل اثبات اتهام گردد .بر ایـن
اساس ،متهم برای اثبات بیگناهی خود هید تکلیفی نداشته و الزام او به اثبات بیگناهی
خود ممنوع است؛ زیرا این امر «تکلی ما ال یطاق» بوده و عقالً قبید و با آزادی انسـانی
1
و انصاف نیز ناسازگار است.
الزمۀ اعتبار این اصل در ساختار مبناشناختی حقـوق دادرسـانۀ بشـری ،تنظـیم و
اعمال پارهای شاخصهای عدالتگسترانه است تا به کرامت انسانی «افـراد در بنـد نظـام
عدالت» خدشه ای وارد نیاید .این معیارها همـان حقـوقی اسـت کـه در اسـناد مختلـ
بینالمللی و قوانین داخلی کشورها بهعنوان «حقوق دادرسانۀ بشر» به رسمیت شـناخته
شدهاند که از جملۀ آنها «ح سکوت متهم» است.
با توجه به نمودار باال میتوان گفت که ممنوعیت الزام متهم به اثبـات بـیگنـاهی
خویش ،اقتضای آن را دارد که شاکی یا مدعیالعموم ،بار اثبات ادعـا را برعهـده بگیرنـد.
بنابراین نمیتوان از متهم ادلّهای مبنی بر بیگناهی خود مطالبه نمود؛ زیرا از آنجا که از
جمله ادلۀ اثبات« ،اقرار» است و پاس گـویی فـرد ممکـن اسـت خواسـته یـا ناخواسـته
بهعنوان اقرار به حساب آید ،میتواند از پاس دادن به پرسشها و سـایر تحقیقـات مقـام
قضایی سر باز زده و سکوت اختیار نماید.
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نتیجۀ این «سکوت مبتنی بر بیپاسخی» آن است کـه اوالً سـکوت و بـیپاسـخی
متهم عقالً نمیتواند بهعنوان دلیل به حساب آید؛ زیرا این سکوت به معنـای «امتنـاع از
ارائه دلیل» و نوعی «واکنش انفعالی» در برابر بازجو است .بنابراین سـکوت مـتهم ـ کـه
میتواند ناشی از نداشتن پاس در برابر پرسشها و یا تصمیم آگاهانـه بـر عـدم دفـاع در
برابر ادلۀ اتهامی باشد ـ نمیتواند عالمت رضا و پذیرش اتهام به شمار آیـد ،هرچنـد کـه
ممکن است ظاهر در انکار اتهام وارده قلمداد گردد .ثانیاً ،نمیتوان در برابر «بـیپاسـخی
حاکی از انفعال متهم» ،حالت کنشی به خود گرفت و به تالش در نفی و پایان بخشـیدن
به سکوت متهم پرداخت .به تعبیر دیگر ،وقتی متهم از انکار یا اقرار خودداری مـیکنـد،
نمیتوان او را مجبور به اتخاذ «واکنش اقراری یا انکـاری» نمـود چـرا کـه در غیـر ایـن
صورت ،اقرار حاصلشده ،مصداق بارز «تحصیل دلیل نامشروع» است.
علت نامشروع خواندنِ «اقرار مبتنی بر نفی سـکوت مـتهم» آن اسـت کـه اعتبـار
«دلیل» منوط به در نظر گرفتن دو ویژگی در فرآیند تحصیل آن است که عبارت اسـت
از «تحصیل آزادانه» و «تحصیل آگاهانه» .آزادانه بودن تحصیل دلیل بدین معناست کـه
با اختیار کامل و بدون هید فشار و تلقین بیرونی و با طیب خاطر ارائه گـردد .همچنـین
آگاهانه بودن تحصیل دلیل نیز به این جنبه از اعتبار دلیل اشاره دارد که ارائهدهنـدۀ آن
از محتوا و بار اثباتی دلیل آگاه بوده و آثار ارائه آن به مقام قضایی را سابقاً در نـزد خـود
ارزیابی نموده باشد .حال اگر کارگزار قضایی ــ اعم از ضابط دادگستری ،بازپرس ،دادیـار
یا دادرس ــ در مقابل سکوت متهم« ،موضعِ اعتراضی» مبنی بـر لـزوم پایـان بخشـیدن
متهم به سکوت خود بگیرد ،در وهلۀ نخست ،آزادی او در ارائه دلیل را مخدوش کـرده و
در وهله دوم ،با توجه به آنکه متهم ممکن است بدون توجه به حقوق و آزادیهای خـود
پاس های ناسنجیده بیان کند ،قید آگاهانه بودن نیز نادیده انگاشته میشود.
بدینترتیب ،بر اساس قیود دوگانۀ فوق میتوان از ح سکوتِ متهم فراتـر رفتـه و
از ح «اعالم ح سکوت» 1به متهم سخن به میان آورد .با این بیان که ممکن است در
صورتی که متهم از وجود چنین حقی برای خود آگاه شود ،سکوت اختیار نماید تا بتوانـد
شرایط دفاعی بهتری چون جمعآوری ادلّه و یا حضور وکیـل و مشـاور حقـوقی را بـرای
خود مهیا سازد و یا آنکه هنگامی که مقام قضایی وجـود چنـین حقـی را بـه او گوشـزد
میکند ،هر سخنی را بر زبان نیاورد و مراقب آن باشد .این مطلب را پژوهشهای میدانی
نیز مورد تأیید قرار میدهد .بهگونهای که بر اساس مطالعـه انجـامشـده در یـک جامعـه
آماریِ معین از متهمان ،در پاس به این پرسش کـه «آیـا اگـر پلـیس ،حـ سـکوت را
1. Notification Of right to silence.

رعایت مینمود ،شما باز هم به سئواالت او در بازجویی پاس میدادید یا خیر؟»  28نفـر
از متهمان که  93درصد جامعه نمونه را تشکیل میدانند ،اذعان داشتند که اگـر پلـیس
چنین حقی را برای آنها قائل میشد ،به هید وجه پاسخی به سـئواالت نـداده و سـکوت
1
اختیار میکردند.
همچنین احتمال دارد که متهم قصد سکوت و بیپاسخی نداشته باشـد و بـه تصـور
اینکه میتواند از خود دفاع کرده و از چنگال عـدالت بگریـزد ،در مقـام پاسـخگویی برآیـد،
لیکن در عمل و به سبب بیاطالعی از موازین قضایی ،آثار و بار اثباتی صـحبتهـای خـود،
نحوۀ رویۀ مراجع قضایی ،غفلت و یا شرایط روحی و روانی خاظ ،تناقضگویی ،اغفـال و یـا
توهم ،در آخر متوجه شود که به طور ناخواسته اتهام خود را پذیرفتـه و چـه بسـا اتهامـات
دیگری را نیز بدون توجه ،به خود یا دیگران نسبت داده است .لذا به دلیل امکان بـروز ایـن
وضعیت ـ که ناقض اصول عدالت کیفری است و در نهایت موجب خدشه وارد آمدن بـر کرامـت
انسانی متهم میشود ـ در پارهای از کشورها با قرائتـی نـو از فـرض برائـت ،نـه تنهـا حـ
سکوت متهم به رسمیت شناخته شده ،بلکه پلـیس پـس از احضـار یـا جلـب متــهم،
عالوه بر استعالم هویت و اعالم صرید اتهام ،مکل است متذکر شود که متهم الــزامی
2
به پاس گویی ندارد ،اما اگر حرفی بزند ،ممکن است متعاقباً علیه وی استفاده شود.

در اسناد بینالمللی به ح سکوت متهم اشارۀ صرید شده اسـت .از جملـه بنـد 3
ماده  14میلاق حقوق مدنی و سیاسی است که اشعار داشته است« :هرکس متهم به ارتکـاب
جرمی شود ،ح دارد که با تساوی کامل از حداقل حقوق تضـمینشـدۀ زیـر برخـوردار
گردد ... :بند (ز) :مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد یا به مجرم بودن اعتراف کند».
همچنین بند  2ماده  40کنوانسیون حقوق کودل ( )1989از دولتهای عضـو خواسـته
است که در تضمین ح دفاع کودکان در مراجع قضایی به ایـن موضـوع توجـه نماینـد.
ح مزبور در اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی نیز پیشبینی شده اسـت .در قسـمت دوم
بند  2ماده  55و نیز در قسمت هفتم ماده  ،67با عباراتی مشابه اشعار میدارد « ...میتوانـد
سکوت اختیار کند ،بدون اینکه سکوت وی به منزلۀ اعتراف و یا انکار تلقی شود» .تأکید
مکرر ح مذکور در این اساسنامه را میتوان نشان از اهمیت آن در دادرسیهای مربوط
به جنایات بینالمللی دانست.
 .1طالیی ،احمد ،چالش های رعایت حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ،پایاننامه کارشناسی ارشـد
حقوق کیفری و جرمشناسی ،دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ،1388 ،ظ.36 .
 .2حبیبزاده ،محمدجعفر ،پیشین ،ظ.269 .
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بهرغمِ تصرید مزبور ،در اعالمیۀ حقوق بشر به ح سـکوت مـتهم اشـاره نشـده
است .اما دادگاه اروپایی حقوق بشر ،ح سکوت را بر اساس معیارهـا و اسـتانداردهای
بینالمللی ،از جمله برخورداری از یک رسیدگی عادالنه کیفری ــ مذکور در بنـد اول
ماده  6اعالمیه حقوق بشرــ به رسمیت شناخته است .همچنین مرکز مطالعات حقوق
بشر سازمان ملل متحد ،در تحقیقی با عنـوان «حقـوق بشـر و پلـیس» در پاسـ بـه
پرسش « ح یا تکلی بودن سکوت» از لحان بازجویی و حقوق متهم ،بـه نتـایج زیـر
نایل آمده است :اوالً ،پلیس باید قبل از بازجویی ،ح سکوت متهم را محترم شـمارد؛
زیرا اصل آزادی فردی ،مقتضی بهرهمنـدی از آن اسـت .ثانیـاً ،پلـیس تکلیفـی نـدارد
سکوت متهم را به او تفهیم کند و اصوالً تفهـیم آن موجـب عـدم همکـاری مـتهم بـا
سازمانی که متصدی حراست از ح جامعه است میشـود و مـانع جمـعآوری دالیـل
کش جرم و پیشرفت تحقیقات شده و در نهایت زیان جامعه را به همـراه دارد .ثاللـاً،
سکوت ح متهم است ولی بیـان آن ،تکلیـ پلـیس نیسـت 1.در نظـامهـای عـدالت
کیفری دارای سیستم اتهامی ،در زمینۀ حمایت از این ح  ،بسـیار پیشـرفته هسـتند
ولی در نظام های دارای سیستم تفتیشی ،که تشوی متهم به ارائه دلیل بیگنـاهیاش
در برابر پلیس و همکاری برای روشنشدن امور ،سرلوحۀ بـازجوییهاسـت ،ایـن حـ
کمتر مورد حمایت قرار گرفته است.
در مجموع میتوان گفت که امروزه ح سکوت تقریباً در تمامی اسناد بینالمللـی
به رسمیت شناخته شده است .بنابراین برای خدشـه وارد کـردن بـه ایـن حـ دالیلـی
محکم باید داشت؛ بهویژه آن که جامعه جهانی با نگرش به حقوق کیفری ،اعم از ماهوی
و شکلی ،به میزان پایبندی کشورها به حقوق بشـر نظـر مـیدهـد .بـا ایـن وجـود ،سـه
جهت گیری در کشورهای مختل درخصوظ این ح وجود دارد؛ برخی مانند آمریکـا و
استرالیا ح سکوت متهم را بدون قید و شرط پذیرفتهاند .برخی مانند ایرلنـد شـمالی و
انگلیس اگرچه ح سکوت متهم را قبول کرده اند؛ اما قضات و هیأت منصفه را مجاز بـه
استنباط سوء (مخال ) از این ح نموده اند و دسته دیگر مانند چینِ قبل از اصـالحـات
دهه 1990میالدی ،ح سکوت متهم را نپذیرفتهاند .جالب آنکه در بنـد  6مـاده قـانون
اجرائات جزایی موقت برای محاکم افغانستان ،بدون هید ابهامی قانونگذار حـ سـکوت
را پذیرفته و مقرر داشته است« :مظنون و مـتهم حـ دارد سـکوت اختیـار نمـوده و از
اظهار هر گونه بیان ،امتناع ورزد؛ گرچه توسط پولیس یا مقامات قضایی تحـت بازپرسـی
قرار گیرد» .همچنین به عنوان ح اعالم ح سکوت ،طب بند  7همین ماده« ،پولیس،
 .1صالحی و ابراهیمی ،پیشین ،ظ.180 .

 .1عالمه ،غالمحیدر« ،آیین دادرسی افغانستان» ،مجله حقوقی دادگستری ،شماره  ،6پاییز  ،1386ظ.134 .
 .2طالیی ،احمد ،پیشین ،ظ.16 .
 .3ساقیان ،محمدمهدی« ،تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی آیـین دادرسـی کیفـری
مصوب  ،»92فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،شماره  ،6بهار  ،1393ظ.114 .
 .4مقدسی ،محمدباقر ،پیشین ،ظ.158 .
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خارنوال [دادستان] و محکمه مکلفنـد معلومـات واضـد را در وقـت گرفتـاری و قبـل از
1
استنطاق راجع به ح سکوت  ...برای مظنون و متهم ارائه نماید».
در ایران ،در زمان حاکمیت مقررات قانون آیین دادرسـی کیفـری  1378از میـان
حقوق سهگانۀ مربوط به سکوت متهم یعنی «حـ سـکوت مـتهم»« ،حـ اعـالم حـ
سکوت» و نیز «ضمانت اجرای عدم رعایت یا تفهیم آن» ،با توجـه بـه مفـاد مـواد ،129
 194و  197قانون مذکور و نیز بندهای  9و  10قانون حفظ حقـوق شـهروندی مصـوب
 ،1383دو دیدگاه مطرح شده بود .در دیدگاه «پذیرش تلویحی ح سکوت» ،ایـن بـاور
مطرح بود که ح سکوت متهم بهطور تلویحی به رسمیت شناخته شده اسـت .لکـن در
مورد دو ح اعالم و ضمانت اجرای عدم رعایت آن قوانین ایران ساکت است و در عمـل
موجب به تأخیر افتادن بازجویی از متهم نمیشود ،ولـی اگـر مـتهم از وکیـل برخـوردار
باشد ،میبایست بازجویی به تأخیر بیافتد 2.البته میتـوان بـه اسـتناد مـاده  578قـانون
تعزیرات  1375که ضمانت اجرای منع شکنجه (مذکور در اصل  38قانون اساسی) است،
به نوعی قائل به ضمانت اجرا داشتن رعایت ح سکوت در ایران شد .لکن ایراد این نظر
آن است که ماده مذکور تنها به شکنجههـای جسـمی اشـاره داشـته و از شـکنجههـای
روحی و روانی غفلت نموده است .لذا ممکن است واکنش مقام قضـایی مبنـی بـر پایـان
بخشیدن به سکوت متهم به صورت جسمی نبوده و از روشهای روحـی و روانـی ماننـد
ترساندن و بهطور کلی شکنجههای نرم استفاده کند که در قانون ،ضمانت اجرای کیفری
برای این قبیل اعمال وجود ندارد .مضافاً اینکه این قبیـل اعمـال تنهـا موجـب مجـازات
شخص شکنجهگر میشود و در مورد اعتبار یا بطالن تحقیقات انجامشده تعیین تکلیفـی
در قوانین عادی نشده است .در دیـدگاه «عـدم پـذیرش» حـ سـکوت کـه بـا ویژگـی
تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران نیز منطب است ،3اعتقاد بـر آن
است که محتوای ماده  129قانون آیین دادرسی کیفری  1378متفاوت از حـ سـکوت
است؛ زیرا در حالیکه در ح سکوت ،سکوت ح متهم است ،این ماده بهگونهای انشـاء
شده است که گویی ثبت سکوت متهم در صورتجلسه ،عواقـب بـدی بـرای او بـه همـراه
خواهد داشت .لذا این ماده صرفاً بیانگر این است که در صورت سکوت متهم ،نمـیتـوان
4
وی را به پاسخگویی مجبور کرد.
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با تصویب قانون آیین دادرسـی کیفـری مصـوب  ،1392بـرای کـاهش اختیـارات
ضابطان و دادرسان تحقی و همزمان تعیین ضـمانت اجـرا درمـورد آنـان از یـکسـو و
تقویت تضمینهای حقوقی ،قضائی و انسانی متهم در فرآیند تحقیقات مقدماتی از سوی
دیگر ،تالش شده است 1.به همین منظور ،در کنار پذیرش صرید فرض برائت در راستای
تأمین کرامت انسانی (ماده  )4و نیز لزوم آگاه نمودن متهم از حقوق قانونی خود در فرآینـد
دادرسی (مواد  5و  )6و تفـ هیم آن به متهم از سوی ضاب طان دادگسـتری (مـاده ،)52
در ماده  197قانون جدید ،قانونگذار صریحاً مقرر نموده است« :متهم میتوانـد سـکوت
اختیار کند .در این صـورت مراتـب امتنـاع وی از دادن پاسـ یـا امضـای اظهـارات ،در
صورتمجلس قید میشود» .بدین ترتیب می توان پذیرش صرید ح سکوت مـتهم را
در قانون جدید ،گامی ملبت در تضمین حقـوق دفـاعی مـتهم دانسـت و نیـز بـا توجـه
بهاینکه «عدم امضای اظهارات» نیز در ردی عدم پاسخگویی به سئواالت دانسته شده اسـت،
2
میتوان قائل به توسعۀ گسترۀ این ح در قانون آیین دادرسی کیفری  1392شد.
لکن در مورد «ح اعالم» و «تضمین» ح سـکوت مـتهم هماننـد قـانون آیـین
دادرسی کیفری  1378در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تصریحی دیده نمیشـود و
این سئوال مطرح است که آیا این دو ح در قانون جدید پذیرفته شدهانـد یـا خیـر؟ در
پاس  ،بهرغم عدم تصرید دو ح مذکور در ماده  197قانون جدید ،با توجه به شناسایی
«اختیار متهم در سکوت» به عنوان یک ح در ماده  197از یـک سـو و «لـزوم آگـاهی
متهم از حقوق خود در فرآیند دادرسی» و «لزوم رعایت و تضمین این حقـوق» در مـاده 6
قانون یادشده ،میتوان اظهار داشت که مقامات قضایی مکلفنـد حـ مـتهم در سـکوت
اختیار کردن را به او اعالم و تفهیم نمایند .بنابراین بدین نحو مـیتـوان گفـت کـه حـ
اعالم اختیار سکوت از سوی متهم در قانون جدید شناسایی شده است.
اما در رابطه با «تضمین رعایت ح سکوت و اعـالم آن» در قـانون یادشـده ابهـام
وجود دارد؛ زیرا از یک منظر میتوان گفت که با توجه به آنکه برای نقض مقرره مـاده 195
قانون ،که به موجب آن بازپرس ملزم است پیش از تحقی با توجه به حقوق متهم به وی
اعالم کند که مراقب اظهارات خود باشد و اقرار و همکاری وی میتواند موجبات تخفی
مجازات وی را فراهم آورد و در ماده  196محکومیت انتظامی تا درجۀ چهار منظور شده
است ،میتوان به نوعی تضمین ح سکوت متهم و اعالم آن را استنباط نمـود .از سـوی
دیگر با توجه به آنکه ح سکوت در ماده  ،197بالفاصله بعـد از ضـمانت اجـرای نقـض
 .1ساقیان ،محمدمهدی ،پیشین ،ظ.115 .
 .2تقیپور ،علیرضا« ،ارزیابی آثار اصل برائت در الیحه قانون آیین دادرسی کیفری پیشـنهادی قـوهقضـاییه بـه مجلـس»،
مجله پژوهش علوم انسانی ،شماره  ،1387 ،23ظ.125 .

 .4هوشمندسازی حق سکوت
در ابتدا بیان شد که نگرانیهایی در رابطه با شناسایی و اجرای ح سکوت وجـود
دارد که مهم ترین آنها این است که با توجه به اینکه اساس کـار پلـیس کشـ جـرم بـا
استفاده از فن بازجویی است و تقریبـ ًا بـا اسـتفاده از ایـن فـن اسـت کـه همدسـت یـا
همدستان متهم مشخص میشوند 2،شناسایی ایـن حـ موجـب مـیشـود کـه فرآینـد
 .1قاسمی مقدم ،حسن « ،تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری :با تأکیـد بـر قـانون آیـین دادرسـی
کیفری مصوب  ،»1392پژوهشنامه حقوق کیفری ،سال  ،6شماره  ،2پاییز و زمستان  ،1394ظ.137 .
 .2طالیی ،احمد ،پیشین ،ظ.38 .
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حقوق دفاعی متهم (مندرج در مـواد  193تـا  )195مـذکور در مـاده  196آمـده اسـت،
همانطور که عدهای از حقوقدانان معتقدند ،1قانونگذار نظری بر تضمین نقض رعایت
اعالم ح سکوت متهم نداشته است .با وجود این ،نظر دیگری کـه در رابطـه بـا حـ
اعالم سکوت و تضمین آن می توان بیان داشت آن است کـه قـانون گـذار در قـانون
آیین دادرسی کیفری  1392هیدیک از دو حـ مـذکور را نپذیرفتـه اسـت؛ زیـرا در
الیحۀ اولیۀ قانون ،در ماده  30ـ  125تخل از مقررات مواد  26ـ  125تـا  29ـ 125
موجب محکومیت انتظامی تا درجۀ چهار دانسته شده بود .مـوادی کـه از جملـۀ آنهـا
ماده  29ـ  125بوده است که طب آن « بازپرس پیش از شروع به تحقیـ بـه مـتهم
تفهیم می کنـد کـه مـی توانـد سـکوت اختیـار کنـد و در صـورت سـکوت ،مراتـب در
صورتمجلس قید میشود» .لذا با توجه به تغییر اساسی محتوای مادۀ اولیه در مـاده 197
قانون جدید که در آن قید «تفهیم» حذف شده است  ،باید بر عدم الزام مقـام قضـایی
در اعالم و تفهیم آن به متهم شد .همچنین از آنجا که در الیحۀ اولیه ،این ماده در زمرۀ
مواد دارای ضمانت اجرای محکومیت انتظامی تا درجۀ  4بوده ولی در قانون مصوب ،از
این شمول خارج شده است ،میتوان بر ضمانت اجرا ن داشتن ح سکوت نیز نظر داد.
هرچند که این تحلیل ،با مفاد ماده  4قانون مزبور که صراحتاً اصل برائـت را پذیرفتـه
است ،سازگار نیست .البته با توجه به آنکه در ماده  61قانون جدید ،رعایت ترتیبـات و
قواعد تحقیقات مقدماتی در مورد اقدامات ضابطین دادگستری نیز الزم انگاشته شـده
است ،وضعیت مذکور در فوق در رابطه با ح سکوت متهم و حقوق تابع آن به ضـابطین
نیز تسری پیدا خواهد نمود.
در هرحال ،این نحوه مواجهه با ح سکوت در قانون جدیـد را مـیتـوان ناشـی از
نگرانیهای موجود در زمینۀ پیامدهای احتمالی پذیرش ح تفهیم و تضمین آن دانست
که میتوان با ارائه راهکارهایی این دغدغه را مدیریت نمود.
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تشخیصی دادرسی مختل شود و توق توأم با سرگردانی در چرخۀ قضایی بهوجود آیـد.
لذا ضروری است به منافع و مزایای نادیدهانگاری مبانی اعتباربخش این ح که مفید به حـال
بزهدیده و جامعه است ،اولویت داده شود و حالتی کنشی ـ حاکی از نفی حـ سـکوت و
عدم اعالم و تضمین آن و نه اعمال فشار و شکنجه ـ در پیش گرفته شود.
از سوی دیگر افراد بیگناه نباید هید ترسی از بیان حقیقت داشته باشند و باید بـه آنهـا
اجازه داده شود که از پاسخگویی به سئواالت ،امتناع ورزند تا استنباطی به زیـان آنهـا
به عمل نیاید .شاهد این مدعا گزارش گروه تحقیقی منصوب از سوی دولت انگلسـتان
در سال  1989میالدی است کـه اعـالم کـرد «اعمـال حـ سـکوت مـتهم ،بـدون اینکـه
استنباطی به زیان او به عمل آورد ،تعادل را به نفع متهم به هم مـیزنـد .بـر اسـاس مـدارل
ارائهشده توسط پلیس ،ح سکوت بهطور گستردهای بهویژه توسط مجرمان حرفهای باتجربـه
به کار گرفته میشود .یعنی افرادی که ح سـکوت را بـرای برخـورداری از مشـاورۀ حقـوقی
اعمال نموده و به احتمال زیاد به آنها توصیه مـی شـود کـه سـاکت بماننـد و ایـن امـر موانـع
1
دیگری را برای پلیس جهت تحصیل مدرل و حمایت از بزه دیدگان به همراه میآورد».
فـارغ از پاسـ هـای موافقــان حـ سـکوت مـتهم ،بــرای ایجـاد تـوازن در منــافع
بزهدیدگان و جامعه از یکسو و حقوق دفاعی متهم از سوی دیگر ،میتوان راهکار «پایان
هوشمندانۀ سکوت» را در پیش گرفت .بدین بیان که میتوان به منظـور حفـظ کرامـت
انسانی متهم و برمبنای اصل برائت ،در عین پذیرش صـرید حـ سـکوت مـتهم ،بـرای
انعطاف بیشتر ح سکوت و کاهش نگرانیهای عملی اجرای آن برای منافع بـزهدیـده و
جامعه در نظر گرفت و متهمِ ساکت را به پاسخگویی هدایت نمود .البته قبـل از بررسـی
راهبردهای مدنظر ،ذکر این نکته الزم است که بر اسـاس آمـوزههـای فقهـی ،آثـار حـ
سکوت متهم در جرایم ح اهلل و ح الناس متفاوت است؛ زیرا در جرایم مستوجب حـد،
تشوی به شکستنِ سکوت متهم کمتر توصیه شده است ،در حالیکه در جنایات موجـب
قصاظ ،سکوت متهم تحت شرایطی میتواند جزو قرائن ملبته قرار گیرد 2.با این تفـاوت
که در جرایم دارای جنبۀ ح اللهی ،به استناد دالیلی مانند اصل ممنوعیت اجبار مسـلم
به بیان ،اصل حرمت تجسس ،قاعده درأ و برخی از روایات وارده ،برای متهم ح سکوت
را به رسمیت میشناسد .لکن درخصوظ جرایم دارای جنبه ح الناسی ،فقها دو نگـرش
 .1گلخندان ،سمیرا؛ و همکاران« ،بررسی تطبیقـی آثـار اصـل برائـت در مرحلـه تحقیقـات مقـدماتی در اسـناد
بینالملل ،حقوق کیفری ایران و سایر نظامهای حقوقی» ،فصلنامه تخصصـی فقـه و مبـانی حقـوق اسـالمی،
سال ،6شماره ،1389 ،20ظ.9 .
 .2کریمی ،عباس؛ و ایمان رحیمپور« ،قواعد حاکم بر استجواب کیفری» ،فصلنامه حقوق ،مجله دانشکده حقوق و
علوم سیاسی دانشگاه تهران ،دوره  ،39شماره  ،1388 ،2ظ.311 .

کلی دارند که برخی قائل به اجبار متهم به پاس گویی از راههایی مانند حـبس یـا ایـراد
ضرب و ایجاد برخی تضییقات هستند و از دیدگاه عدهای دیگر ،قاضی بدون اینکـه حـ
الزام مدعیعلیه را به دادن پاس داشته باشد ،فقط مـیتوانـد بـا ردّ سـوگند بـه مـدعی،
تکلی پرونده را مشخص کند 1.همچنین درجۀ بهرهمندی از راهبردهای زیر را نباید در همـۀ
جرایم ،یکسان انگاشت و همانطور که برخی از حقوقدانان بیان داشـتهانـد ،بایـد میـان
جرایم علیه امنیت ،اشخاظ و اموال تفکیک قائل شد و حسب اهمیـت موضـوع و وجـود
مرجحات شرعی ،احترام به ح مذکور را تعـدیل نمـود .بـدینسـان بـا عنایـت بـه ایـن
آموزهها ،راهکار «پایان هوشمندانه» مبتنیبر راهبردهای پنجگانۀ زیر تبیین میشود:
ـ راهبرد توجیهمحور .همانطور که در بررسی گونههای سکوت متهمان اشاره شـد،
گونهای از بیپاسخیها مبتنی بر علل موجهۀ خـاظ ،از جملـه نامناسـب بـودن
شرایط بازجویی ،عدم حضور وکیل ،سـئواالت نامشـروع و غیرقـانونی اسـت کـه
میتوان با رفع اینگونه توجیهات قانونی به سکوت متهم پایان داد.

ـ راهبرد سابقهمحور .از جمله دیدگاههای مخالفی که در برابر ح سکوت وجـود دارد
آن است که این ح باعس میشود که مجرمان حرفـهای و باتجربـه آن را ابـزاری
برای به تعوی انداختن و اخالل در روند رسیدگیها قرار دهند .لذا برای حـل ایـن
مسأله میتوان با تفکیک میان نوع اتهامهای وارده بر مـتهم ،سـکوت او را متزلـزل
نمود .بدینصورت که اگر اتهام جدید او مشابه اتهامات یا سواب کیفـری اوسـت و
جرایم ساب و اتهام جدید ،همخـوانی و یـا تطـاب دارنـد ،مـیتـوان سـکوت او را
 .1حاجیدهآبادی ،احمد؛ و روحاهلل اکرمی سراب« ،مبانی فقهی ح سکوت مـتهم در دعـاوی جزایـی» فصـلنامه
حقوق اسالمی ،شماره  ،1389 ،25ظ.57 .
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ـ راهبرد تشوی محور .در راهبرد تشوی محور ،نظر بر آن است که میتوان در برابـر
متهمِ ساکت ــ که «انتخاب عقالنی» او حکم مـیکنـد کـه بـرای گریـز از ایـن
مهلکه سکوت اختیار کند ــ با پیشبینی ابزارهای تشـوی گـر ،اعتمـادش را بـا
برخــوردی مالیــمتــر و «امیتــازدهی صــادقانه» بــه دســت آورد و او را در
محاسبهگریها و ارزیابی منافع و مضار پاس گویی ،به سوی هدف دلخواه یعنـی
پاس گویی کشاند .به عبارت دیگر ،در این راهبرد تالش مـیشـود کـه در کنـار
احترام به فرض برائت و آزادی اراده متهم ،با تعدیل محاسبهگـریهـای منفعـت
جویانۀ او ،پاسخگوییاش را تس هیل نمود .از جمله مهمترین ابزارهـای مشـوق
در این زمینه «تعیین تخفی های قضایی و حتی قانونی در دادگاه» است کـه
در ماده  195قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز پیشبینی شده است.
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مغرضانه دانست و از او پاسخگویی در برابر سواب را خواستار شد .به عبارت دیگـر،
در این راهبرد سکوت بهعنوان یکی از شرایط و اوضاع و احوال یـا امـارات قضـایی
برای استنباط «سکوت ناشی از ارتکاب جرم» تلقی میگردد ،نـه بـهعنـوان اینکـه
سکوتِ این دسته از متهمان ،به خودی خود ،مجوز احراز جرم توسط مقام قضـایی
باشد .به دیگر سخن در این راهبرد ،اتهامات ساب متهم نه بهعنوان دلیل علیـه او،
بلکه بهعنوان اماره برای احراز سکوتِ مغرضانه استفاده میشود.
ـ راهبرد بزهدیدهمحور .از راهکارهایی که در انعطافپذیری سکوت متهم مؤثر بوده و
او را به پاسخگویی هدایت میکند ،مشارکت آسـیبدیـده (اعـم از بـزه دیـده و
شاکی) در فرآیند دادرسی است .بدینصورت که مـیتـوان بـا در پـیش گـرفتن
آموزۀ عدالت ترمیمی مبنی بر «تعدی و تجاوز بودن جرم» و با مواجهۀ بزهدیـده
و متهم ،زمینۀ بیان دغدغهها ،مشکالت و خسارات وارده بـر بـزهدیـده را فـراهم
آورد و متهم را به همکاری با مقامهای قضـایی و تـالش او در تـرمیم خسـارات
وارده ترغیب نمود .در این راهبرد ،امر بازجویی مستقیم توسط مقام قضایی کـه
تالش در «پاس گویی در برابر اتهام» است ،بـه بـازجویی غیـر مسـتقیم توسـط
شاکی تبدیل میشود و او با طرح دیدگاههـا و دغدغـههـای خـود ،مـتهم را بـه
«پاس گویی در برابر دغدغهها» ترغیب میسازد .درنتیجه بزهدیده همانند برخی
نظامهای حقوقی بهعنوان «مقام تعقیب جانبی» ایفای نقـش مـینمایـد 1.البتـه
این موضوع عموماً در جرایم خصوصی (ح الناسی) دارای بـزهدیـده مسـتقیم و
معین میتواند کارآیی داشته باشد.
ـ راهبرد ادلّهمحور .بهعنوان آخرین راهکار منعط سازی ح سکوت متهم ،میتوان
با تمرکززدایی رسیدگیها و تحقیقـات قضـایی از نظـام ادلـۀ اثبـات قـانونیکـه
محوریت آن اقرار است ،جنبۀ اثباتی آن را کاهش داد و متهمان را در مواجهه با
ح سکوت خود محدودتر نمود .بدیننحو که میتوان با الزام مقامهای قضایی و
شاکی در جمعآوری دالیل و مدارل متقن و قوی با استفاده از یافتـههـای علـم
قانونی ،نظام بازجویی و تحقی را مجهز به ادلّهی علمی روزآمد در کش علمی
جرایم نمود و متهم را به نوعی وادار به «پاسـ گـوییِ ارادی از سـوی ناچـاری»
نمود .البته ذکر این نکته ضـروری اسـت کـه در صـورت وجـود ادلّـه و امـارات
قضایی ،میتوان به علم قاضی استناد کرد و دیگر نیازی بـه پاسـخگویی و اقـرار
متهم نیست.
 .1اداره کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد ،مرکز بـینالمللـی پیشـگیری از جـرم ،عـدالت
برای بزهدیدگان ،ترجمه علی شایان ،انتشارات سلسبیل ،1384 ،ظ.84 .

نتیجهگیری
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ح بیپاسخی یا همان ح سکوت متهم در برابر پرسـشگـری مقـام قضـایی ،از
جمله حقوقی است که برای تضمین عادالنه و منصفانه بودن دادرسی نسـبت بـه انسـان
واردشده به چرخۀ قضایی به اتهام ارتکاب جرم ،مورد پذیرش قرار گرفته است .حقی کـه
مبنای اعتباربخش آن دارای الیههای مختلفی است که در هستهی آن فرا-اصل کرامـت
انسانی (بهعنوان بازتاب مقام خالفتاللّهی انسان و با قابلیت توسیع و تضیی ) قـرار دارد.
در سطوح بعدی ،عدالت کیفری (شامل دو زیرسطد عدالت تقنینی و عـدالت قضـایی) و
فرض بیگناهی نیز برای پاسداشت کرامـت انسـانی و بـرای حصـول بـه دادرسـیهـای
عادالنه به رسمیت شناخته شده است.
در رابطه با حدود و ثغور اعمال این ح در عمـل ،دغدغـههـایی در میـان بـوده و
پذیرش مطل خود این حـ سـکوت و نیـز حـ اعـالم آن ،مبـاحلی میـان موافقـان و
مخالفان در حوزهی حقوق داخلی کشورها مطرح بوده اسـت .لکـن ایـن مخالفـتهـا در
سطد اسناد بینالمللی کمتر اتفاق افتاده و پذیرش آن صریدتر و مطل تر بوده اسـت .در
ایران نیز ،در قوانین آیین دادرسی کیفری  1378و  1392این مسأله مباحلی را به همـراه
داشته و دو دیدگاه پذیرش تلویحی و عدم پذیرش مطرح بوده است که با توجـه بـه محتـوا و
آثار ح سکوت متهم ،بهنظر میرسد نظریه عدم پذیرش متقنتر باشد.
در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،بـهرغـم شناسـایی صـرید اصـل برائـت در
راستای پاسداشت کرامت انسانی و نیز ح سکوت متهم ،در زمینۀ اعالم و تفهیم آن از
سوی مقامات قضایی و نیز ضمانت اجرای عدم رعایت آن ،ابهامـاتی مطـرح اسـت .بـرای
رفع این دغدغه و در راستای نگرش کرامتمدار درخصوظ حقوق دادرسانۀ بشر ،میتوان
راهکارِ مدیریت هوشمندانه سکوت را اتخاذ نمود که در آن راهبردهایی مبنـی بـر توجیـه،
تشوی  ،بزهدیده ،سواب و ادلّه ،مدنظر قرار میگیرد.
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