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:چكيده

و تعقيب مجرمين، مرحلـه مراحل مختلف رسيدگي به امور كيفري اعم از مرحله يي كشف جرم

و جمع و در پايان مرحله صدور راي، هـر كـدام ويژگـي تحقيق  هـاي خـود را دارا آوري ادله

و بررسي قرار گيرن باشند كه مي مي ي تحقيق يكي در مرحله.دبايست به طور خاص مورد بحث

گر چه در معنـاي اعـم كلمـه اسـتنطاق. ترين مباحث، بحث استنطاق از متهم است از محوري

ي د، اما در معناي اخص كه مد نظر ماست، مرحلـهشوشامل تمام مراحل تحقيقات مقدماتي مي 

و يا به عبارت دقيق و جواب از متهم ميسوال ين حق، هـما. شودتر استجواب از وي را شامل
و هم در كيفيـت اسـتجواب ارتباطدر  در مبحـث نخـست. با اصل استجواب قابل طرح است

و لزوم حق سـكوت  و احرازي كه از طريق اجبار متهم تحصيل شده ميزان اعتبار ادله اخباري

س شودميبررسيو ميزان تاثير آن در اثبات جرم   كيفيـت اسـتجواب،برس در مبحث دومپو

و غـافلگيري مـتهم اهميت تفهي و اخذ آخرين دفاع در كنار منع تلقين محتـواي پاسـخ م اتهام

هاي عملي هر يك از حقـوق مـتهم بيـان بيشتر سعي بر آن شده نمونه، بنابراين.شودميتاكيد

و همچنين رويه بعضي از نظام هاي حقوقيش ال(ده مـورد بررسـي قـرار) رومي ژرمني وكامن

. براي استجواب كيفري به دست داده شودگيرد تا راهنماي مناسبي

: واژگان كليدي
و احرازي- ارزش اقرار ناشي از اجبار-استجواب كيفري  تفهـيم- حق سـكوت- ادله اخباري

. غافلگيري متهم- تلقين دليل-اتهام
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. از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيد شدهبراي اطالع از ديگر مقاالت منتشر
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 مقدمه
و ويژگـي سيستمدر-1 آن اتهامي جايگاهي براي تحقيقات مقدماتي وجود نداشـت هـاي

و تدافعي بودن رسيدگي بود شفاهي، به دليـل آن كـه جـرم تنهـا وقتـي رسـيدگي1، علني  ولي

و سيستم تفتيشي از جرم شد كه شخص متضرر مي  شكايت نمايد، اين سيستم رو به زوال رفت

كه در آن تحقيقات مقدماتي به سرعت گسترش يافت كه جلسه دادگاه.به وجود آمد  به طوري

آوري جمـع مـتهمو حق دفاع به حداقل تقليل يافت زيرا داليل در غياب تقريبا تشريفاتي بوده

كه مي بي وي گاهي شد، در حالي در سـزار.اطـالع بـود از اين اقدام هـاي اتهـام تقبـيح بكاريـا

مي  مي«: داردمحرمانه بيان و رياكار بار در... آوردچنين رسمي آدميان را دورو كه بتوانـد كيست

به   نيرومندترين سپر بيدادگري يعني پنهانكاري مجهز هـستند از خـود دفـاع برابر تهمت، وقتي

ص 1385، بكاريا(»كند ،48(.
دو، با روي كار آمدن سيستم مختلط-2 به و جلـسه مرحلـه رسيدگي  تحقيقـات مقـدماتي

حكم(رسيدگي در) صدور كه و در مرحلـه تقسيم شد  نخـستين سيـستم تفتيـشي حـاكم بـود

ا مرحله دوم را. تهامي سيستم ولي حتي اين سيـستم هـم در بـدو امـر نتوانـست حقـوق مـتهم

به اين سيستم مربوط به مرحله2.رعايت نمايد  ي بازپرسي بـود كـه نتيجـه آن بيشترين انتقادات

كه از جمله مهمبوكاسته شدن از تفتيشي بودن تحقيقات مقدماتي ود ترين تغييراتي كـه در آن

حق داشتن وكيل در بازپرسي،: اصالحاتي از اين قبيل بود رخ داد قوانين كشورهاي ملهم از آن 

به متهم .حق سكوت متهم، الزام در تفهيم اتهام

 قـرار قبول از نهاد تحقيق مورد تعقيبهمچنين براي تحقق كامل حقوق متهم، تفكيك نهاد

ن و هم داور باشد بودگرفت، زيرا زيبنده دردر. يك طرف در زماني يكسان هم هماورد نتيجـه

به دو دليل در اختيار نيروي پليس امر تعقيب بسياري از كشورها  ) يعني زير نظر قوه مجريه( را

مي تأمين امنيت اول اينكه وقتي: قرار دادند باشد طبيعي است كـه ورود اتهـام بر عهده اين نهاد

اي.باشدرا خود آنان صورت دهند چون اذن در شي، اذن در لوازم آن نيز مي  نكه دادستان از دوم

و نمي. بازجو تفكيك شود  و طرف متهم است تواند نهاد تحقيق هـم چون دادستان مقام تعقيب

به عنوان تساوي سـالح  كه و اين همان چيزي است  Equality of( شـود هـا از آن يـاد مـي باشد

arms.(
د، بـازپرس اگر دادستان تكميل تحقيقات را از بـازپرس بخواهـ بنابراين در اين شرايط مثالً

همچنين متهم نيز حق درخواست تكميـل تحقيقـات را داشـته. بايد حق رد يا قبول داشته باشد 

 
ح.1 در اهميت تدافعي بودن به به دليل عدم رعايت شرط تـدافعي محاكمـه)ع(ص، حضرت داود مباركه سوره دي است كه

).26تا21آيات(ندودنم خداي خويش استغفار بين طرفين دعوي از
ص1384آشوري،(گرديد دستور ناپلئون در فرانسه معمولبا 1808اين سيستم در سال.2 ،48(.
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كه البته بازپرس در به طور مستدل، دليل عدم موافقـت خـود باشد صورت رد نظر هر يك بايد

كه. را اعالم نمايد   زيـر نظـر تعقيـب نهـاد در آنهـا ولي در ايران، برخالف بسياري از كشورها

و نهاد صدور راي زير نظر قوه قضاييه مـي و رسـيدگي وزارت دادگستري  باشـد، نهـاد تعقيـب

به تضييع حقوق متهم نـشود،. باشدمي يكسان تحت مقامي كه چنين امري منجر به منظور اين

و قواعد صريح بايد بر مرحله تحقيقات مقدماتي حاكم گردد رعايت اين قواعد. ضوابط روشن

درو و صـدور رأي نيـز جـدا ضوابط حتي و نهاد رسيدگي كننـده كه نهاد اتهام، تعقيب  زماني

ميمي عمل و زماني كه اين دو نهاد نمايند، به منظور تضمين حقوق متهم، ضروري به نظر رسد

مي ضروري،نمايندزير نظر يك مجموعه سازماني فعاليت مي  باشد، ضرورت مراعـي داشـتن تر

به ويژه در زمان  به اسـتجواب كيفـري اين قواعد كه از آن در اين مقاله و جواب از متهم  سوال

مي از آن ياد مي  ها نيـز اين قواعد كه در استجواب كيفري در دادگاه1.كندشود بيشتر خودنمايي

و كيفيـت) مبحـث اول(بايست مدنظر قـرار گيـرد، در دو بخـش متمـايز اصـل اسـتجواب مي

.ه استقابل مطالع) مبحث دوم(استجواب

بر اصل استجواب كيفري: مبحث اول  قواعد حاكم
به سواالت طرح شـده توسـط بـازپرس آزاد-3 ايـن. اسـت متهم در پاسخ گفتن يا نگفتن

و حق متهم  پي دارد،آزادي و انتظامي در اين تكليف. تكليفي را براي بازپرس، مقامات قضايي

از) بند اول( مقامات تحت عنوان منع اجبار متهم به پاسخگويي از سوي اين  و يا حق سـكوت

.قابل بررسي است) بند دوم(سوي متهم

 منع اجبار متهم به پاسخگوئي: بند اول

و تهديدي بـراي وادار-4 به معناي اعمال هر گونه فشار دن وي بـه پاسـخ كـر اجبار متهم

مي  مي. باشدگفتن ممنوع و معنوي بروز مادي از طريـق اجبار. كنداين اجبار به دو شكل مادي

و شكنجه محقق   گـشته، اجبـار معنـوي از طريـق تهديـدهاي حيثيتـي صـورت فشارهاي بدني

.پذيردمي

گرچه بيشتر در رابطه با اجبار مادي سخن گفته شده است، ليكن نصوص قـانوني موجـود،

به ممنوعيت هر دو نوع اجبار مي  )70يـهآ اسـرا، مباركـهرهسـو(»لقدكرمنا بنـي آدمو«آيه. باشدناظر

به تكريم تشريعي وي در مقام قـانون و هم گـذاري هم به تكريم تكويني انسان در مقام خلقت

و خلقت انسان دانسته، بنابراين قانون  و كرامت انساني را آميخته با سرشت گـذاران اشاره دارد

 
ر.1 و علوم سياسـي دانـشگاه تهـران،:ك. در رابطه با استجواب مدني و پوراستاد، مجيد، مجله دانشكده حقوق كريمي، عباس

ص1385، زمستان74شماره  ،297.
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قب بشري موظف به رعايت اين كرامت مي يل حقوق طبيعـي، حقـوق باشند، تحت هر عنواني از

كه از آن ياد كنند و يا هر نام ديگري .بشر، حقوق شهروندي

اصـل. در حقوق ايران، اصول مختلف قانون اساسي در اين زمينه قابليت اسـتناد دارنـد-5

مي 22 و شغل اشـخاص از تعـرض«دارد قانون اساسي مقرر حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن

كه  كه.» قانون تجويز كند مصون است مگر در مواردي  از نتايج منطقي كرامت انساني اين است

 گناه فـرض شـود حتـي اگـر سـابقاً تا قبل از اثبات مجرميت يك متهم بوسيله ادله معتبر، او بي

به جرم ديگري است اين اصـل حـاكم مـي و اكنون متهم 37اصـل. باشـد مرتكب جرمي شده

م و هـيچ كـس از نظـر«: دارديقانون اساسي اين اصل را بدين گونه تشريح اصل، برائت است

 در قـانون احتـرام.»شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گرددقانون مجرم شناخته نمي 

و حفظ حقوق شهروندي هم اين اصل مورد توجه قرار گرفته استبه آزادي ،2بنـد(هاي مشروع

.)1383مصوب

به خوبي جهت  اثبات منع اجبار متهم به پاسـخگوئي كفايـت دو اصل فوق از قانون اساسي

م،با اين حال. كندمي و در اصل زبو قانون به اين قواعد بسنده نكرده  با صـراحت در ايـن38ر

و يا كسب اطالع ممنوع است«: داشته خصوص مقرر اجبار. هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار

و چنـين شـهاد  به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيـست و سـوگندي فاقـد شخص و اقـرار ت

مي و اعتبار است متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ).9پيشين، بند(»شودارزش

ميكربكاريا در مورد شكنجه جرم يا محقق است يـا نيـست،«: دارددن براي اخذ اقرار بيان

و سزاوار هيچگونه كيفري جز آنچه قانون تعيـين كـرده اسـت نيـست) مجرم(اگر محقق است 

و اگر جرم محقق نيست نبايد بي و آزار سودي ندارد بي رنج و گناه كـسي گناهي را شكنجه داد

كه به موجب قوانين گناهانش اثبات نشده است   تـوان بـدن بنابراين، حاصل شكنجه، كار. است

و حساسيت هر انسان تغيير مي به تناسب نيرو كه يابـد بـه طـوري كـه بـا ايـنو حساب است

و روش، يك ريا  ضيدان بيشتر از يك قاضي صالحيت حل مساله را دارد، دو نيـروي عـضالت

كه او را به اقرار حساسيت تارهاي عضالني يك بي  گناه در دست است تعيين كنيد ميزان دردي

ص 1385ا، بكاري(» داردجرم مفروض وا مي ،58(.
و انقالب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه 129در ماده به تبعيت هاي عمومي كيفري نيز

به  و اجبار متهم«از قانون اساسي در مـاده. در اين زمينه تـصريح شـده اسـت» منع اغفال، اكراه

و در تبـصره پيش 168  ايـن3نويس اليحه اين قانون نيز عين اين ممنوعيت مـنعكس گرديـده

مي موضـوع ماده، ضمانت اجراي انتظامي نيز براي آن در نظر گرفته شده است، مجـازات انتظـا

او. است4اين تبصره، محكوميت تا درجه  كه اجبار مـتهم بـه ويـژه شـكنجه به ذكر است  الزم

.باشدمي مجازات اسالمي قانون578 مادهدر داراي مجازات كيفري مقرربراي اخذ اقرار
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كه ضمانت،بدين ترتيب و نيز ضمانت مدني بـه شـكل روشن است و كيفري هاي انتظامي

كه در حقوق ايران براي مطالبه خسارا  و ديه و شكنجه كننـدگان ديگـري بـرايت وارده  اقـرار

مي بيني شده، ضمانت پاسخگوئي پيش و جدي گرچـه در جهـت تـسهيل امـر. باشندهاي كافي

.ي تحقيقات مقدماتي انديشيده شوداثبات اين جرم بايد تمهيداتي در مرحله

كه اين تمهيدات در حقوق فرانسه لحا همان قـانون آيـين دادرسـيدر.ظ شـده اسـت طور

يا شده هاي پليس به دادستان حق داده كيفري فرانسه براي جلوگيري از خشونت  كه راسا  است

يكي از اعضاي خانواده متهم دستور معاينه متهم توسط پزشـك  نمايـد؛ را صـادر به درخواست

ر24به ويژه اگر بازداشـت مـتهم بـيش از  حـق دارد اسـاً سـاعت طـول كـشيده باشـد، مـتهم

به متهم هم نـوعي اجبـار مـي. درخواست آزمايش پزشكي كند باشـد چـون تاخير در رسيدگي

1.باشدمتضمن اضطراب براي شخص مي

هـا در اعالميهبلكه،(skinnider, 2005)است مورد پذيرش تمام كشورها نه تنها منع شكنجه

و2.ه استالمللي متعدد نيز مورد توجه قرار گرفتبين هايو ميثاق حتـي در جـرايم تروريـستي

  (Dixon, 2004, p.136).المللي هم استفاده از اين روش، براي تحصيل دليل منع شده استبين

به همين جهت در روايت ابي البختري آمده-6  در فقه اسالم نيز اصالت اقرار اهميت دارد

مي« و يا در زندان از وي اقرار »ند حدي بر آن مترتـب نيـست گيركسي كه با شكنجه يا تهديد

ج1403،يلحر عام( .)497،ص18 ق،

و اقـرار نمايـد«: گويدهمچنين ابن رجب در القواعد مي اگر شخصي را نزد حاكم آوردنـد

چه چيز اقـرار نمـوده اسـت اقـرار او قبـول  و نفهميده به سپس مدعي شود كه او را ترساندند

و غيـره، نشانههمچنين پذيرش اقرار او درصورت بروز. شودنمي اي دال بر لكنت زبان، لرزش

ص1404، ابن رجب(»پذير نيستامكان ،323.(

به طور قاطع ثابت كند با اكراه، وادار بـه اقـرار شـده اسـت كه متهم الزم نيست توضيح آن

بي  گناهي استفاده كند زيرا يقين جـز بـا بلكه كافي است شك معقول برانگيزد تا از قرينه اصلي

و بيگناهي اساساًورن نمي شك از ميا   آيـد بنـابراين جـز بـا يقـين از بـين از يقين بدست مـيد

.رودنمي

به ذكر به جز در مجازات استالزم هاي شرعي موضوعيت ندارد اين نكته از مادهكه اقرار

و انقـالب در امـور كيفـري برداشـت مـي قانون آيين دادرسي دادگاه 194 .شـود هـاي عمـومي

1. Article.63-3, Code of Criminal Procedure France, 15 June 2000 . 
و سياسي مصوب ميثاق بين14ماده)ز(و بند7 ماده:ك.ر.2  اعالميـه اسـالمي20 ماده-1996 دسامبر16المللي حقوق مدني

ب ماده-1990حقوق بشر مصوب و  اعالميـه جهـاني5 مـاده-1998المللي مـصوب اساسنامه ديوان كيفري بين55 بند الف

.1948حقوق بشر مصوب
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و امارات مطابقت داشته باشد قابل استناد خواهد بودو1 البته اقرار. تنها در صورتي كه با قرائن

و قصاص(هاي شرعي در مجازات  هم با دو مانع مواجه اسـت اول اينكـه بايـد شـرايط) حدود

و دوم اينكه در بعـضي از مـوارد بـا احـراز ايـن) عقل، بلوغ، اختيار، قصد(اثباتي  را دارا باشد

و نمي شرا البتـه2.تـوان آن را كاشـف از واقـع دانـست يط هم اقرار موضوعيت نخواهد داشت

مي  به طريقت اقرار در تمام موارد و معتقد به اين تفكيك نبوده باشند بعضي از حقوقدانان قائل

ص1386د، سپهون( ،113(.
كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه اقرار در امور مدني،ة نكت اگر مجمل باشد ديگر

مي  به تقاضاي مقرله و به اداي توضيح پيرامون مقربه نمايند اما صحيح است توانند مقر را وادار

و از تعقيـب در اقارير كيفري اگر مورد اقرار مجمل باشد متهم ملزم به توضيح مقربه نمي  شـود

مياي ديگر صرفاو درصورت در دسترس نبودن ادله ص1368، نجفي(شود نظر ،473(.
مي همان در حقيقت قـبح. گرددطور كه بيان شد اجبار معنوي نيز مشمول متون قانوني فوق

و فشارهاي بدني به مراتب بيـشتر بـوده  و جاني و زشتي تهديدهاي حيثيتي از تهديدهاي مالي

به طـور ويـژه در قبـال ايـن نـوع اجبـار و از متهم در نتيجه به طريق اولي بايد ممنوع گرديده

3. به عمل آيدحمايت

به اتيان سوگند مبني بر بازگويي حقيقـت، بنـابر-7 38اصـل در حقوق كيفري، الزام متهم

.باشدقانون اساسي ممنوع مي

به اتيان سوگند نوعي اجبار معنوي محـسوب مـي  بـه ايـن منظـور بكاريـا بيـان. شـود الزام

ا«: داردمي نگيـز اهانـت بـه پروردگـار يـا شـركت در چرا بايد انسان را بر سر دوراهي هـراس

ص1385بكاريا،(»نابودي خويش قرار داد ،52(.
و در حقوق فرانسه نيز قسم دادن متهم به گفتن حقيقـت موجـب بطـالن تحقيقـات اسـت

ن  مي يستچنين اقراري منشا اثر ال چون متهم همانند شاهد فرض از ولي در حقوق كامن شود،

مي  ن وي كه قسم ياد و از وي نيز انتظار جامع را براي او قرار دادهيمايد، زيرا حقوق خواهند اند

كه حقيقت را بيان داردمي .رود

كه بـه عالوه بر ضمانت اجراهاي ذكر شده، از ديدگاه نظام ادله اثبات دعوا-8 نيز، داليلي

مي  به نحو نامشروع تحصيل و در واقع ع بـه اهميـت موضـو. گردند اعتباري ندارنـد طرق فوق

هرگونـه شـكنجه«گونه تـصريح شـده قانون اساسي به اين امر اين38در اصل حدي است كه

 
مي.1 و،هر گاه متهم«دارد اين ماده بيان و اقرار او صـريح و شـبه اقرار به ارتكاب جرمي نمايد ايهموجـب هيچگونـه شـك

و امارات نيز مويد اين معني باشد و قراين .»....نباشد

در قانون مجازات اسالمي به قاضي اجازه مي 236 ماده.2  بـه قتـل آميـز بـودن اقـرار صورتي كه احتمال عقاليي بر توطئه دهد

و پيرامون صحت يا عدم صحت آن نظر دهد .بدهد تحقيق نمايد

ر.3 .102ص طرح نو،، عبدالحسين نيك شهر، چاپ اولم، ساواك،)1371( كريستينا، دالنو:ك. براي انواع اجبارهاي معنوي
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و يا كسب اطالع ممنوع است، اجبار شخص بـه شـهادت، اقـرار يـا سـوگند براي گرفتن اقرار

و اعتبار است  و سوگندي فاقد ارزش و اقرار و چنين شهادت  با اين حـال، مـتن.»مجاز نيست

به نح وي انشاء شده كه ممكن است ادعـا شـود اطالعـات كـسب شـده از طريـق اصل مذكور

و اگر چه شكنجه جرم است ولـي اطالعـات حاصـل از آن  و اعتبار نيست شكنجه فاقد ارزش

.معتبر است) برخالف اقرار(

ادله اخباري كـه در واقـع: توضيح اينكه براي اثبات يك جرم دو نوع ادله اثبات وجود دارد

مي خاص، مقام رسيدگي با خبر دادن اش  به وقوع جرم پي برد كـه منحـصر بـه سـه مـورد كننده

مي  و سوگند مياقرار، شهادت و عيني باشند كه بـا باشد ولي ادله احرازي در واقع امور خارجي

به وقوع جرم مي  پي و قراين در ايـن دسـته جـاي مـي. بردمالحظه آنها، قاضي . گيرنـد امارات

به عنوان مثال چنانچه اظهارات متهم حاو و شهادت باشد،  محل دفـن،ي اطالعاتي غير از اقرار

به واسطه اطالع متهم از محل جسد مقتول، منـضم و و از اين طريق جسد مقتول را نشان دهد

به وقوع جرم توسط متهم ببرد، در اينجا اطالعاتي  و احوال حاكم بر قتل، بازپرس پي به اوضاع

بي  ميكه از وي اخذ شده، در واقع و عيني  باشـند كـه در عـالم خـارج موجـود ان امور خارجي

مي مي كه و برخالف ادله اخباري بي باشد و احوال خارجي توان آنها را اعتبار اعالم كرد، اوضاع

و قـرائن اسـت كـه بـه را نمي  و استنباط قضايي از ايـن امـارات توان معتبر يا غيرمعتبر دانست

م  مي38 سكوت اصل، بنابراين.گردديصفت معتبر يا غيرمعتبر موصوف به جهـتبه نظر رسد

به رسميت شناختن اطالعات حاصـل از اجبـار  و به منزله نه اينكه سكوتي معنادار مذكور بوده

.متهم باشد

و بررسي پيرامـون ايـن امـر يكي از مباحث مهم اصول فقه در تمام مذاهب اسالمي، بحث

؟»كند يا خيرميآيا نهي از شي داللت بر فساد«است كه 

و قـاطعي و رويـه مـشخص  دربـاره آن معادل اين قاعده در حقوق خارجي نيز وجود دارد

مي. وجود ندارد مي«: دارداين قاعده بيان    ,Dennis, 1999).»باشـد آيا ميوه درخت فاسد، فاسد

p. 127(.
به منظور حمايت از متعاملين بـوده شي و داللـت بـر گرچه گفته شده در معامالت، نهي از

شي اقتضاي فـساد فساد معامله نمي به دليل مصالح اجتماعي، نهي از و در بحث اجتماعات كند

مي  مي آن را به نظر در جـايي كـه. رسد بايد قائل به تفكيك در هر مورد خاص شد نمايد، ولي

مي  و او را اجبار ام نمايند تا اگر سـرقت ديگـري انجـ شخص را در هنگام سرقت دستگير كرده

به دليل شكنجه اين.داده اعتراف كند  پنج شنبه گذشته در خيابان صفاييه«گونه اقرار نمايد متهم

وي» اي را سرقت نمودم كه حاوي گردنبند طاليي بـود از پرايد سفيد رنگي كيف زنانه  و اقـرار

كـ. با واقع منطبق باشد كامالً و بطالن اقرار بايـد بيـان رد كـه در گذشته از مجازات اجباركننده

چه در حقوق رومي ژرمني عدم پذيرش اين  و ال چه در حقوق كامن گونه اقرارهـا تمام موارد،
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و صحت آن مي به وقـوع به دليل شك و امارات، علم قطعي نه آن كه اگر قاضي با قراين باشد،

به برائت متهم بدهد به دليل منشاء فساد تحصيل آن، حكم .جرم توسط متهم را داد،

كه آيـا گـرفتن كميسيون  خـون از كـسي كـه اجبـاري اروپايي حقوق بشر راجع به سوالي

و در نتيجـه به ارائه دليل عليه خـود مظنون به رانندگي درحال مستي است به معناي اجبار وي

و بيـان مـي  گـرفتن خـون بـه منظـور«: داردعملي مغاير با اصل برائت است، پاسخ منفـي داده

به ضرر متهم باشدتوآزمايش، دليلي است كه مي و هم .»1اند هم به سود

و اجبـار در چنين مواردي، مساله روشن است به دليل آن كه عمل بازپرس در اصل، جـرم

مساله در جايي است كه اطالعـات منطبـق بـا.ي آن قابل استناد نباشد باشد تا ادله شخص نمي 

مي) ادله احرازي(واقع  م. آيداز طريق نامشروع بدست ثـال در انگلـيس، پلـيس بـراي به عنوان

ميتفتيش خانه و با جسد كشته شدهاي بدون نيابت قضايي وارد منزل ميشود .شوداي مواجه

كه پليس بايد نسبت به عمل غيرقانوني خـود به اين صورت است  رويه قضايي اين كشور

و ايـن مـدرك، قا و اعالم قتل را نيز بايد گـزارش دهـد بليـت مجازات شود ولي رويت جسد

.را دارد) مظنون(استناد عليه مالك خانه 

، تعقيـبدر فاقـد صـالحيتياي كـه در آن مـامور تـوان بـه پرونـده در تاييد اين نظر مي

. جرايمي را كـشف كـرده نيـز اشـاره كـرد) كه فاقد صالحيت در پيگيري آن بوده است(جرمي

به اتهام مامور، چون در اين پرونده علي به دليل عدم صالحيت وي داده، رغم اينكه دادگاه راي

,Emson ليكن ادله كسب شده از طريـق غيـر قـانوني را مـورد اسـتناد قـرار داده اسـت 2004,) 

p.281.(.
در ايـن پرونـده. متمـايز دانـست» كلمار«اين مورد را بايد از پرونده مطرح شده در دادگاه

به طور غيرقانوني از ميان شكاف پنجره كركره اتاق، عم  و پليسي ل خالف زني را مشاهده كرده

و شـهادت او را رد د كـر عليه وي شهادت داد، اما دادگاه اين طريقه تحصيل دليل را غيرقانوني
ص 1386، گلدوزيان( ،283. (

و امـارات شود در پرونده طور كه مالحظه مي همان در دادگـاه قابـل) جـسد(ي اول قـرائن

كه شـهادت جـزءي دوم شهاد استناد هستند، ولي در پرونده  به دليل آن ت پليس رد شده است

و اگر از طريق غيرقانوني صورت گيرد نامعتبر است چـون در صـحت آن ادله اخباري مي باشد

.باشدشك مي

به رويه ي آيـد كـه در ايـن زمينـه رويـهي كشورهاي مختلف، اين نكته بدست مي با توجه

ان مشخصي ما بين نظام به اين هاي حقوقي وجود ندارد، در گلستان تا قرن نوزدهم تحصيل ادله

به بعد قيود مختلف براي آن بيان شد كه در عمل.شدطرق معتبر شناخته مي   ولي از قرن نوزده

1. Cité Par: Van de Kerckhove(1992), Michel, "La preuve en matière pénale" Rev, sci. crim; 
no. 1, p. 5. 
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و اصـل: از قبيـل(با اين شروط متعدد اصـل قابليـت اعتمـاد، اصـل انتظـامي، اصـل حفاظـت

دا) صداقت  (Emson, 2004, p.285).ددامنه معتبر بودن تحصيل دليل از اين طرق را كاهش
 تنهـا بـه نظـر،دهـد، بنـابراين گونه داليل را مورد پذيرش قرار نمي ولي حقوق فرانسه اين

و ادله مي و احوال به اوضاع و احرازي حكـم رسد قاضي در هر پرونده بايد با توجه ي اخباري

.مقتضي را صادر نمايد

كه يك مامور  رسمي دولت، براي كـشف جـرم كـه امـري البته به هيچ وجه نبايد پذيرفت

چه در بعضي جرايم همچون جرائم منـافي عفـت اصـل بـر عـدم تجـسس(است مطلوب اگر

و اقـدام)است كه براي حفظ امنيت قضايي وضع شده بزنـد به نقض يك قاعده اساسي ، دست

و شكنجه متهم نمايد . به اجبار

 حق سكوت:حق خودداري متهم از پاسخگوئي: بند دوم

و دادن اطالعات، وجود حقي بـه نـام سـكوت اختيـار-9 به اقرار چه نتيجه منع اجبار  اگر

هاي حقوقي، به وجود چنين حقي تـصريح با اين حال در خيلي از نظام.كردن براي متهم است

 قـانون آيـين دادرسـي129در حقوق ايران نيز به طور ضـمني ايـن حـق در مـاده. شده است 

چنانچـه«بيني شده است براسـاس ايـن مـاده پيشو انقالب در امور كيفري هاي عمومي دادگاه

.»شودمتهم از دادن پاسخ امتناع نمايد مراتب در صورت مجلس قيد مي

1.باشـد اين عبارات، با داللت التزام، متضمن وجود حق سكوت در نظام حقوقي ايـران مـي

و تفهـيم ايـن حـق بـه نـامبردها بازپرس يا ضابطين، تكليفي براي،ليكن در حال حاضر عـالم

كه در قانون آيين دادرسي كيفـري سـال. ندارند منشا عدم اعالم اين حق هم از آن جهت است

كه ترجمه قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه بود اين حق بيان نشده بود بـه دليـل اينكـه 1290

ج1384، آشوري( قانون خاصي در فرانسه داشت ص2، ،105. (

د و صـريحاً 168ر ذيل ماده البته  وجـود اليحه اصالح اين قانون، تبصره يك اضـافه شـده

بـازپرس قبـل از شـروع بـه«: دارداين تبصره چنين مقرر مـي. بيني شده است چنين حقي پيش

مي  كه مي تحقيق به متهم تفهيم در تواند سكوت اختيار كند، در كند  صـورت سـكوت، مراتـب

»2.شودصورت مجلس قيد مي

مي، براساس موازين شرعي هم به دليل آن كه اقرار به گناهي.1 راباشد نمي خود گناه . سلب كردمتهماز توان حق سكوت

بيني شده بود كه در قانون جديد اعالم اين حق توسط پليس در قانون سابق فرانسه اعالم حق سكوت توسط پليس نيز پيش.2

مي وقتي به اين دليل كه احتماالً. اندرا حذف كرده  از متهم در بادي امر توسط پليس دستگير شود به دليل حاالت روحـي پـس

. امكان اينكه اقرار به جرم نمايد وجود دارد،تكاب جرمار
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مي-10 تواند كاشف از اقرار باشد ولي در امور كيفري نه اقرار است سكوت در امور مدني

و داليـل  و تنها شايد بتوان اين سكوت را يـك قرينـه دركنـار سـاير قـراين نه كاشف از آن و

1.محسوب نمود

و شهيد اول، جواب دادن شخص را حقي واجـب بـر او بعضي از فقها همانند شيخ طوسي

بن مي  هرگاه از انجام واجب امتناع نمايد قاضي بايد او را تا زماني كـه اداي واجـب،ابرايندانند

.كند در بازداشت نگهدارد

ي سكوت اگر به جهت آفتي باشد قاضي بـه وسـيله«: معتقد است ارتباطشهيد اول در اين

مي اشاره به جواب نايل و اگر سكوت از روي دشمني باشد، اي كه مفيد يقين باشد  زنداني شود

 شود تا پاسخ گويد يا پس از پيشنهاد پاسخگويي بـه او، قاضـي بـه ناكـل بـودن وي حكـم مي

ص1411، شهيد اول(»دهدمي .81 ق، (

به جهت عذري نبوده بلكه از روي لجاجـت)ره(امام خميني معتقدند اگر سكوت شخص

و شدت،  و مدارا سپس با غلظت مي باشد، حاكم او را با لطف به جواب دادن و امر اگر باز كند

كه حاكم بگويد  جواب بده وگرنه تـو را ناكـل حـساب: بر سكوت اصرار كرد، احوط آن است

كه سه مرتبه تكرار نمايد پس اگر اصرار ورزيد حاكم قسم را بر مـدعي رد مي و بهتر است كنم

ص2جق، 1390، امام خميني(شودميكند اگر مدعي قسم خورد حق او ثابت  ،425.(

كه در حق با توجه به دو نظر فوق، استنباط مي الناس، سكوت داللت بر نكول شـخص شود

2. كنداز امر مورد دعوا مي

اهللا«البته آثارحق سكوت متهم در موارد حق» حق الناس«و» حق و در النـاس متفاوت است

و اماره صحت ادعاي شاكي مي در امـور(و يا خواهان) در امور كيفري(توان جزء قرائن مثبته

.قرار گيرد) مدني

توضـيح اينكـه در بخـش. از آن گذشته اثر سكوت در جرايم مختلف متفـاوت اسـت-11

حدود، قـصاص،: گيرندمقررات جزايي اسالم به طور معمول مباحث ذيل چهار عنوان قرار مي 

و تعزيرات .ديات

و زيان و ضرر كه متوجه ديات در واقع ناظر به بحث ضمان قهري  ناشي از جرايمي است

و يا جراحات بدن انـسان را بـه دنبـال داردشتماميت جسمي آحاد بشر و قتل، نقص عضو . ده

كه در نتيجه قتل و معنوي به جهت رعايت كرامت انساني، در ارزيابي خسارات مادي در اسالم

 
مي1998المللي مصوب اساسنامه ديوان كيفري بين67، ماده)ز( بند.1 متهم مجبور به اداي شهادت يـا اعتـراف بـه«: دارد بيان

و مي و يا انكار تلقيتواند سكوت اختيار كند مجرميت نيست .» شودبدون اينكه سكوت وي به منزله اعتراف

و مجازات.2 مي بر خالف اين نظراتها در مورد سكوت متهم اما سزاربكاريا در رساله جرايم كسي كـه بـه هنگـام«دارد بيان

مي از پاسخ به پرسش،بازجويي .»ترين كيفري است كه قانون تعيين كرده استكند سزاوار سختها خودداري
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و نيز جراحات وارد مي و يا نقص عضو وي و تحـت شود، مبالغي از پـيش تع انسان يـين شـده

مي  و عنوان ديه، مالك تعيين خسارت قرار و از اين نظر بين ابناء بشر تفاوتي وجود ندارد گيرد

به يك اندازه تعيين گرديده است  اگر. خسارات وارده به هركس، از هر طبقه اجتماعي كه باشد

مي  و ديه زن ديده به علت وجود تكليف پرداخت تفاوتي نيز بين ديه مرد نفقه توسط مرد شود،

در واقع خسارات مادي ناشي از قتل يا نقص عضو يـك.و نقش اقتصادي مرد در جامعه است 

كه اين نقص، خلل عمده وارد نمايد(مرد  در) در جايي در تعيين ديه لحاظ شده، درحـالي كـه

.تعيين خسارات معنوي ناشي از وقايع فوق، بين مردو زن تفاوتي در نظر گرفته نشده است

گردنـد، يجه اينكه گر چه خسارات جانبي ناشي از وقوع جرم، در قالب ديه ارزيـابي مـي نت

و حتـي در  و در اصل از مباحث ضمان قهـري اسـت ولي ديه برخالف جريمه مجازات نيست

به عنوان معيار مورد عمل قرار مـي  چه گيـرد، بـا ايـن حـال رابطه با تعيين خسارات وارده، گر

و مجني . معتبر استه در اين زمينه كامالًعليتوافق متهم

سه عنوان تقسيم حـدود،: شـوند بندي مي بنابر آنچه گذشت، جرايم در حقوق اسالمي ذيل

و تعزيرات  مي. قصاص، شود كه دقت گردد با توجه به اهـداف زيبايي اين تقسيم زماني روشن

كه تاكنون مورد توجه قرامجازات، اين تقسيم .ر نگرفته استبندي صورت پذيرفته، امري

سه هدف براي مجازات ذكر مي :شودتوضيح اينكه در حقوق جزاي امروزي،

و زيان ديده از جرم-1  حمايت از مجني عليه

و جنبه-2 كه موجب عبرت ديگران ارعاب به ارتكـابي بازدارندگي مجازات و ميل شده

؛بردجرم را از بين مي

و اصالح مجرم-3 . تاديب

و در جـرايمبر در جرايم مشتمل  قصاص، هـدف اصـلي، حمايـت از مجنـي عليـه اسـت

و در جرايمـي كـه تحـت مشمول حدود، بيشتر جنبه و بازدارندگي آن مد نظر اسـت ي ارعاب

و تأديب مجرم محور اصلي تعيين مجازات استعنوان تعزيرات مطرح مي .شود، اصالح

به رغم مجـازات شـديدي كـ ه دارد قابـل گذشـتبه همين جهت است كه جرم قتل نفس

كه جرايمي با مجازات خفيف .تر در بخش حدود غيرقابل گذشتنداست، در حالي

مي،بنابر آنچه گذشت به شكـستن سـكوت مـتهم معلوم شود چرا در بحث حدود، تشويق

، جـزء كمتر توصيه شده، درحالي كه در بحث قصاص، سكوت متهم تحت شرايطي مـي  توانـد

.قرائن مثبته قرار گيرد

 مـصاديق المللي نيز حق سكوت متهم در مرحله استجواب به عنـوان يكـي از در عرصه بين

1.حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است

و جايگاه آن در نظام.1 رهابراي منشأ حق سكوت :ك.ي مختلف



 1388 تابستان،2شمارة،39 دوره، فصلنامه حقوق 312

بر كيفيت استجواب كيفري: مبحث دوم  قواعد حاكم

 در كيفيت پاسخگوئي متهم، جهت تامين حق دفاع وي، نكات گونـاگوني قابـل طـرح-12

به طور ويژه در مي مي باشد كه ،)بنـد اول(تفهيم اتهام. گيرداين مقاله سه نكته مورد تاكيد قرار

).بند سوم(و منع غافلگيري متهم) بند دوم(منع تلقين محتواي پاسخ

 تفهيم اتهام: بند اول

به عنوان متهم-13 شـود، مـاموران توسط ماموران دستگير مـي، در جرايم مشهود كه فردي

ب  كه بـراي ابتدا بايد اقدامات الزم را و هر تحقيقي و فرار متهم راي جلوگيري از محو آثار جرم

به اطالع مرجـع قـضايي صـالح  و نتيجه اقدامات خود را به عمل آورده كشف جرم الزم است

به تحقيقات را بـا صـالحديد مرجـع قـضايي انجـام برسانند و بعد از آن، باقي عمليات مربوط

.دهندمي

ن ب خستينآنچه كه در ايد از ناحيه ضابطان دادگـستري رعايـت شـود ايـن اسـت كـه اقدام

و ابـالغ كننـد  32اصـل(بالفاصله موضوع اتهامي را به طور كتبي با ذكر داليل به متهم تفهـيم
.)قانون اساسي
در يكي از مهم،بنابراين و ترين حقوق هر متهم، حتي متهمـي كـه در صـحنه وقـوع جـرم

و دليـل يـا معرض ديد ماموران دستگير شده اين  به طور كتبي، نوع اتهـام و است كه بالفاصله

و ابالغ شود . داليل آن به وي تفهيم

چه ظرف و تفهـيم24گر  ساعت بايد شخص مورد بازجويي قـرار گيـرد، ولـي تحقيقـات

.1) قانون اساسي32مستنبط از اصل(اتهام بايد هرچه سريع انجام شود

2.ز پيش بيني شده استاين نكته در قوانين كشورهاي مختلف ني

 منظور از تفهيم اتهام، آن است كه عمل يا اعمال مجرمانه ارتكابي از سـوي مـتهم، بـا-14

و شيوه به تفصيل و مدارك به وي تفهيم شودذكر داليل .ي قابل درك

بنابراين در تفهيم اتهام بايد فعلي ارتكابي براي متهم توصـيف شـود نـه خصيـصه جزايـي

كه تشخ  و بعضا براي حقوقـدانان نيـز عمل، چرا و تميز عناوين مجرمانه براي مردم عادي يص

.باشدامر مشكلي مي

Skinnider, Eileen and Gordon, Frances (2001), The Right to Silence International Norms and 
Domestic Realities, International Center for Criminal Law reform and Criminal Justice Policy 
Publication. 

.» ساعت مبادرت به تحقيق نمايد24ظرف حداكثرصورت عدم امكاندر«عبارتاز مستنبط.1

: براي نمونه نگاه كنيد.2
Article.135-2, Code of Criminal Procedure France, 15 June 2000. 
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و انتقال مال غير نمي و مستنطق بايد فعل ارتكابي متهم تفاوتي مابين معامله معارض گذارد

به وي بيان دارد  نامـه شما دو ماه پيش زميني را با مبايعـه«: را به متهم تفهيم نمايد، مثال خطاب

و يك ماه بعد اين زمين را با سند رسمي به ديگري انتقال داده  حـال. ايدبه شخصي انتقال داده

؟»چه دفاعي از خود داريد

به متهم مبني بر اينكه مواظـب اظهـاراتش باشـد ضـرورت دارد، زيـرا-15  همچنين تذكر

و خود بز كه سوءنيتي داشته باشد، از روي غرور رگ بيني اظهاراتي ممكن است متهم بدون آن

پسري را بـه دليـل ايجـاد مزاحمـت بـراي دختـري: مثالً. بكند كه داراي عناوين مجرمانه باشد 

به علقه زوجيت،و وي در مرحله بازجويي براي برائت خويش نمايندبازداشت مي   اظهار دروغ

كه اطالعي از جرم عـدم ثبـت ازدواج داشـته باشـ دائم با آن دختر مي و ايـندنمايد، بدون آن

بيباعث مي كه انجام نداده استنمايد دليل متهم شود تا شخص خود را .به جرمي

بينـي تفهيم اتهام توسط پليس در حقوق بسياري از كشورها از جملـه انگلـستان پـيش-16

را. شده است، در اين كشور پليس موظف است هر گاه مظنوني را دسـتگير نمـود  سـه مطلـب

ن به وي تفهيم :مايدبالفاصله

چه جرمي دستگير شده است-الف به سـواالت پلـيس پاسـخ-ب. به اتهام  متهم حق دارد

.ندهد

 ,Barnard). مواظب اظهاراتش باشد چون ممكن است عليه وي مورد استناد قرار گيـرد-ج
(1974, p4 .

و اطالق اصل به عموم د32البته درحقوق ايران با توجه ر قانون اساسي بايد تفهـيم اتهـام،

به شـمار آيـد نظـر بـه اهميـت تفهـيم اتهـام در مرحلـه. مرحله تعقيب نيز از وظايف ضابطين

و حتـي در بعـضي از كـشورها بازجويي، اين موضوع در قوانين مختلـف صـريحاً   پـيش بينـي

شود، از آن جملـه تخلف از آن عالوه بر تعقيب انتظامي بازجو، موجب بطالن تحقيقات نيز مي

آني كيفري فرانسه است، كه اوالً قانون آيين دادرس  و ثانيا عدم رعايت  تفهيم اتهام را پيش بيني

ج1377، استفاني( را موجب بطالن تحقيقات دانسته است ص2، ،802.(

 خـاصيهمچنين تفهيم اتهام متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي توسط بازپرس نيـز اهميتـ

و و ضمانت اجراي تخلف از آن، بطالن تحقيقات مي دارد باشد ولـي همچنين تحقيقات بعدي

و تشريفات را قانوني سازدتواند از شكايت صرفمتهم مي 1.نظر نمايد

كه اين مساله در قـوانين اساسـي آنهـا حتي در بعضي از كشورها اهميت آن به حدي است

 در مـثالً. ذكر گرديده تا اين حق ولو از طريق تصويب قـانون عـادي نيـز قابـل خدشـه نباشـد 

مـتهم حـق دارد از ماهيـت«: حيه چهارم قانون اساسي اياالت متحده آمريكا مندرج اسـت اصال

 
1. Article.172, Code of Criminal Procedure France, 15 June 2000. 
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و انتخـاب و كيفيـت اتهـام منتـسبه و اظهارات او، پس از اطالع از نوع اتهام انتسابي آگاه شود

ص1380، انصاري(»و بدون تحريف ثبت گرددطريقه دفاعي عيناً ،486.(

به متهم صرفاً-17 ؟»شكايت شاكي قرائت شد، چه دفاعي داريـد«: با قيد اينكه تفهيم اتهام

به مـتهم بـدون اينكـه دليلـي بـر1.شودتخلف انتظامي محسوب مي همچنين است تفهيم اتهام

به وي باشد 2.توجه اتهام

البته امكان دارد اين موضوع اخير باعث شود تا بازپرس ابتدا شـخص را بـه عنـوان شـاهد

ب  و بعد از به عنوان متهم، تفهيم اتهام نمايـد احضار نمايد به او در. دست آوردن اطالعات الزم

كه اثبات شـود بـازپرس در ابتـدا بـراي مـتهم فرانسه براي جلوگيري از اين عمل، در صورتي

و سپس به او تفهـيم  به عنوان شاهد احضار كرده به دليل نداشتن مدركي كردن شخص، وي را

ب 3.طالن تحقيقات را قرار داده استاتهام نموده است، ضمانت اجراي

مي بازپرس همان-18 كه در بادي امر بازرسي موظف به تفهيم اتهام باشـد، در انتهـاي طور

به متهم حق آخرين دفاع را بدهد .بازپرسي نيز بايد

و بعـد از آن هـر آخرين دفاع، آخرين اظهاري است كه متهم در قبـال اتهـام بيـان مـي دارد

.ناحيه بازپرس همانند استماع شهود يا اظهارات شاكي، ممنوع استتحقيق ديگري از 

به كلمه و انقـالب قانون آيين دادرسي دادگاه193در ماده) صحبت(با توجه هاي عمـومي

كه دفاع بـه صـورت  و در صورتي به طور شفاهي اظهار شود در امور كيفري، آخرين دفاع بايد

دا  دگاه قرائت شود، اين حق قابل اسـقاط اسـت چـون نـه اليحه تهيه شده باشد، بايد در جلسه

مي مي و نه توان مـتهم را مجبـور بـه ارائـه آخـرين توان آن را بدون رضايت از متهم سلب كرد

ميچون متهم در هنگام اخذ آخرين دفاع نيز از حق سكوت بهره(دفاع نمود ).باشدمند

گيـرد، هـرع از متهم صـورت مـيبه دليل تفتيشي بودن تحقيقات مقدماتي، اخذ آخرين دفا

. رسد اخذ آخرين دفاع از وكيل متهم اشكال داشته باشدچند مطابق اصول دادرسي، به نظر نمي

كه مجرميت يا برائت واضح است در پرونده و احتيـاج) همانند رانندگي بدون پروانه(هايي

به عم و اخذ آخرين دفاع، يك جا ميبه تحقيق گسترده نيست، تفهيم اتهام .آيدل

به بي به اخذ آخرين دفاع نمايد، زيـرا بازپرس حتي درصورت اعتقاد گناهي متهم بايد اقدام

به اموري مثل اضـطرار باشـد كـه در  امكان دارد اظهارات متهم در آخرين دفاع، اقرار يا توسل

.كننده خواهد بودپرونده تعيين

. دادگاه عالي انتظامي قضات28/2/73 مورخ40 راي شماره.1

. دادگاه عالي انتظامي قضات25/7/72 مورخ 125ره راي شما.2
3. Article.173, Code of Criminal Procedure France, 15 June 2000. 
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و در صـورتي( توسط دادستان ضمانت اجراي عدم اخذ آخرين دفاع نيز، عودت تحقيقات

مي) باشدكه وي متوجه نشود وظيفه دادگاه مي و بـه هـر كيفيـت ايـنو تكميل تحقيقات باشد

1.گرددكوتاهي بازپرس، تخلف محسوب مي

 منع تلقين محتواي پاسخ: بند دوم

و فكـر كـسي: تلقين از نظر لغوي يعني-19 و تفهيم كـردن، چيـزي را در ذهـن فهمانيدن

و كسي را به چيزي معتقد كردنحقيقت  ص1377دهخدا،( جلوه دادن ،6942.(

از نظـر حقوقـدانان جنـايي«: دارد بكاريا در منع سواالت تلقيني ايـن گونـه بيـان مـي سزار

و هرگـز راه مـستقيم بـه بازجويي به يك اعتبار مانند چنبري موضوع را در ميـان گيـرد ها بايد

.)50ص، 1385، بكاريا(» سوي آن نپيمايد

و يا نفع به متهم جلوگيري كرد، زيرا هيچ يك از ايـن دو عمـل-20  در تلقين بايد از ضرر

را،بنابراين. با بيطرفي بازپرس سازگاري ندارد  بازپرس حق ندارد در جايي كه متهم هنوز قتـل

چه بـوده اسـت«:قبول نكرده اين دو سوال را مطرح نمايد بـه تلقـين(» انگيزه تو از انجام قتل

كه حين ارتكاب قتل در منزل بوده«و) ضرر متهم  و شاهد هم داريـد شما تلقـين بـه نفـع(» ايد

؛)متهم

نه فتح باب نزاع، لذا كه نصب قاضي، سد باب نزاع است علت حرمت تلقين هم اين است

به هر صورت كه باشد با علت وجودي نصب قاضي ناسازگار  ، 1381، لنگـرودي جعفري( استتلقين

).489ص

مي پرسش-21 كه بازپرس از متهم جهت كشف حقيقت به طور قطـع هـدايت هايي نمايد،

و برنامه. شده است   قبلي از سوي بازپرس، جهت هدايت جلسه در حقيقت، بدون داشتن طرح

به پايان مي ، نبايد سـواالتي كـه اين با وجود. رسدبازپرسي از متهم، كمتر اين جلسه با موفقيت

به متهم القاء نمايد، زيرا با توجـه بازپرس از متهم مي به اين معنا كه پاسخ را پرسد تلقيني باشد

و اينكه عالقمند است با پاسخ  ي بازجويي هاي خود هر چه زودتر جلسه به شرايط روحي متهم

و خـواه نباشـد(به پايان برسد توانـد موجـب تمكـين، چنـين سـواالتي مـي)خواه مجرم باشد

به طرف ارتكاب اشتباه پـيش ناخو و متهم را ناخواسته به پاسخ القاء شده شود دآگاه وي نسبت

به جاي اينكه سوال شود،براي نمونه. ببرد و ديـدن« بايد شما در زمـان رسـيدن بـه چهـار راه

و ديـدن« بايد پرسيده شود؟»چراغ قرمز چرا توقف نكرديد  به چهـار راه شما در زمان رسيدن

چ  به وي تلقين؟»ه كرديد چراغ قرمز  در واقع در سوال نخست توقف نكردن متهم در آن لحظه

صص.1 -25/1/1308 مـورخ 347- 24/4/1306 مـورخ14 شـماره هـاي، راي 275-276 موسوي شهيدي، موازين قضايي،

 مـورخ 2457-30/7/1326 مـورخ 4124-31/4/1318مـورخ 2772-25/1/1310 مورخ 861-16/9/1308 مورخ 497

ر3/8/1317 صص، احمد كريم زاده:ك. همچنين ج اول، .145-149 نظارت انتظامي در نظام قضايي،
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كه جرم سرقت او ثابت نشده، نمي. شده است آيـا«: توان از متهم چنين سوال كـرد يا در زماني

به چه كسي فروختي«يا؟»!اشياء مسروقه را فروختي   اين سواالت، هم تلقين؟»!مال مسروقه را

و هم گم راه كننده، چون هرگاه هنوز امري ثابت نشده را بـه عنـوان امـر مـسلم در كننده است

.سوال بياوريم، سوال ما گمراه كننده خواهد بود

كه سوال شـود عالوه بر، آن سوال مركب نيز مي در«تواند موجب گمراهي متهم گردد، اين

و يا هر شخص ديگري با مقتول تماس گرفت بـه. اسـت يك سوال مركـب؟»روز حادثه، شما

مي  به ايـن نحـو،؟»شما در آن روز با او تماس گرفتيد«: توان سوال كرد جاي آن و سوال بعدي

؟»در آن روز شخصي با مقتول تماس گرفت«مستقل مطرح شود كه

ي جواب متهم را محدود كند نيز ممنوع است، همانند سواالتي كـه داراي سواالتي كه دايره

كه با هم ارتباط دارند متهم وانمود مي هاي غيرمرتبط است ولي به بخش بـه عنـوان مثـال. شود

كه  به اداره رفتيد يا ناهار را منزل خورديد«اين سوال در. از اين دسـت اسـت» شما در آن روز

ا آن؟»شما در آن روز در منزل مانديد يـا خـارج شـديد«: بايد چنين پرسيده شود رتباطاين  از

خ كه حدس متهم را كه. كننده است واستار شود نيز گمراه گذشته سواالتي شما فكـر«اين سوال

چه كسي با وي تماس گرفته باشد مي ي مـتهم را در پـي تواند حدس حساب نـشدهمي؟»كنيد

كه موجب تناقص و در نهايت اين تناقص داشته باشد به غلط، قرينـه گويي وي گرديده ي گويي

.ارتكاب جرم قلمداد گردد

م-22 و انقـالب در امـور قانون آيين دادرسي دادگاه 129اده در حقوق ايران هاي عمـومي

مي  و بـازپرس را از سـ كيفري مقرر و روشن باشد كه سواالت بايد مفيد االت تلقينـي يـاؤدارد

نويس اليحه جديد اين قـانون نيـز، پيش168عالوه بر اين، در ماده. اغفال كننده منع كرده است 

م  و خارج از 129متن مـاده.ي موضوع اتهام، ممنوع اعالم شده استحدودهسواالت غيرمرتبط

168كند، گر چـه تـصريح مـوارد جديـد در مـاده جهت منع تمام موارد مطرح شده كفايت مي

ميپيش به نظر .رسدنويس نيز مفيد

كه مي ارتباطدر-23 به عدم اقرار با منع سواالت تلقيني، استثنائي وجود دارد توان متهم را

و تنها شامل بعضي از جرايم حق اللهي مانندو فر  زنا، شـرب خمـر: ار از مجازات هدايت كرد

.شودمي..و

كه تا حد ممكن از اقـرار مـرتكبين چنـين اعمـاليي ائمه رويه ي معصومين نيز بر اين بوده

و به صورت دنـد، سـنتكرهاي گوناگون آنان را به عـدم اقـرار راهنمـايي مـي جلوگيري كرده

كه متاسفانه امروز مورد توجه قضات ما قرار حسنه ج1403، حر عاملي(گيردنمياي ص18 ق، ،378(..
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و برمال ساختن زشتي در حدود اصل، ستر مستحب مي هـا، الزم اسـت در باشد، نه تجسس

و در اين  و سـني ارتباطحدود، شخص را به سمت اقرار نكردن پيش برد  اختالفي بـين شـيعه

ص1392،مهابن قدا(باشد نمي ،465.(

در بحث اينكه آيا تنها در جرايم حق اللهي صرف قاضي بايد تلقين به نفع متهم نمايد تا به

كه جنبه  اي از حق اللهي را دارند، مثل سرقت حدي كـه جرم اعتراف نكند، يا در تمام جرايمي

مي داراي جنبه  مي)ع(اي از حضرت علي رويه. باشدي حق الناسي نيز مردي«باشد در دسترس

به دزدي بود نزد امام علي را آيا: دندكرگونه سوال آن حضرت از وي اين. آوردند)ع(كه متهم

(نه خواهي بگو اي؟ اگر مي دزدي كرده  و چون هـيچ بينـه) تلقين! اي هـم آن مرد نيز گفت خير

.»1وي را رها نمودند)ع(عليه وي نبود، امام علي 

به طور قطع نمي كه در جرايمي كـه هـر دو جنبـه را توان البته از اين روايت برداشت كرد

مي  )ع(چـون امكـان دارد حـضرت علـي(توان متهم را به سمت عدم اقرار سوق داد دارند نيز

به بي و براي همين اين گناهي شخص داشته علم ، امـا قـدر)انـد گونه سوال را مطرح نمـوده اند

كه در جرايم حق اللهيمتقين اين مي .دكر صرف، بايد متهم را از اقرار منع باشد

كه قبالً همان-24 مي طور . باشـد بيان شد سكوت در مقابل سوال بازپرس حقي براي متهم

حال اگر بازپرس بعد از اينكه سوال را از متهم پرسيد حق سكوت كردن او را يادآوري نمايـد،

به نفع متهم مي  باشد؟آيا اين عمل وي تلقين

و انقالب در امور كيفـري، حـق سـكوت بـراي دادرسي دادگاه در قانون آيين هاي عمومي

به مـتهم نمـي  و ليكن بازپرس ملزم به بيان اين حق باشـد، گـر چـه در پـيش متهم وجود دارد

. اين قانون، اعالم حق سكوت را نيز بيان نموده استنويس اليحه

به پرسيدن سوا به اعالم اين حق، قبل از شروع مي الزام بازپرس در. باشدالت در نتيجه اگر

به داشتن اين حق براي متهم اشـاره نمايـد مـي  تـوان گفـت كـه تلقـين ميان سواالت، بازپرس

وي،براي مثال. ده استكرنادرست  كه بازپرس ايـن حـق را در ابتـداي تحقيقـات بـه  هنگامي

مي و در ادامه از شخص كه اعالم نموده، ب» آيـا تـو مقتـول را كـشتي؟«پرسد اوو  الفاصـله بـه

را» حق داري سكوت نمايي«گويد كه مي اين تلقين كامال نادرست بوده، زيرا براي متهم ترسي

و در نتيجه اين قرينه اي بـر مجـرم بـودن  به همراه خواهد داشت كه امكان دارد سكوت نمايد

كه اعالم حق سكوت در حال حاضر تلقـين محـسوب نمـي  شـود، وي شود، پس درست است

مي ولي باشـد، اعالم اين حق در هنگام سواالت از متهم، حتي بعد از تصويب اليحه نيز ممنوع

به ضرر وي چه به نفع متهم شود .چه اعالم اين حق منتج

ج قاضي.1 ص2النعمان تميمي مغربي، دعائم االسالم، و محاربين، فـصل 489، ، بـه نقـل از 1669، حـديث1، كتاب سارقين

ح ج آيت اهللا ص3سينعلي منتظري، مباني فقهي حكومت اسالمي، ،578.
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در گرچه تلقين در بادي امر تنها در طريقه-25 ي سوال پرسيدن قابـل تـصور اسـت ولـي

خعمل هم تلقين قابل تصور مي كه ميباشد مانند شكنجه، به حساب .آيدود نوعي تلقين

ا مي رتباطبكاريا در اين تر از درد وجود دارد؟ درد آيا واقعا بازجويي تلقين كننده«دارد بيان

كه تنومند است تلقين خواهد كرد سكوت مصرانه  و بـدين ترتيـب به كسي  خود را حفظ كنـد

به جاي سنگين كن ترين كيفرها، سبك فرصت يابد كه ناتوان است ترين آن را تحمل و به كسي د

كه بيش از درد آتي روح را مـي » آزارد، اقـرار كنـد تلقين خواهد كرد براي رهايي از عذاب آني
ص1385، بكاريا( ،51.(

ا كه براي جلوگيري از اطاله رتباطدر  با منع شكنجه در مبحث اول، مفصل مطالبي بيان شد

مي ).8تا4مارهش(نماييم كالم در اينجا از ذكر آن خودداري
كه در فقـه مطـرح-26 كه منع سواالت تلقيني با بحث تلقين دليل  ذكر اين نكته الزم است

و مـدعي قابـل طـرح.مي شود متفاوت است تلقين يا القاء دليل، در رابطه با شاكي خـصوصي

و نه متهم يا مدعي عليه  ا اينكه گفته شده تلقين دليل ممنوع است، در واقـع بـه ايـن معنـ. است

كه قاضي نمي كه محكمه پسند است راهنمايي است به دليلي و يا شاكي را وكرتواند مدعي ده

.او را به طرف اقامه چنين دليلي سوق دهد

و القاء دليل از مباحث اختالفي در فقه است، نظر مشهور، ممنوعيـت بحث ممنوعيت تلقين

ب  كه حق چه بنابه اين نظر چنانچه قاضي بداند ا يكي از اصـحاب دعواسـت، حـق آن است، گر

ص1368نجفـي،(داراسـت تلقين هر امري را بـراي صـاحب حـق ج1390،)ره(و امـام خمينـي 409، ،2 ق،

).409ص

مي همان كه مالحظه شود بحث تلقين دليـل يـا تلقـين نحـوه احتجـاج در دادگـاه، در طور

و حتي در فرضي  به يكي از اصحاب دعوا مطرح است كه بتوان در رابطه با متهم راستاي كمك

به ضرر متهم مي كه و اين بحث را مطرح نمود، با موضوع سواالت تلقيني باشد متفـاوت اسـت

به هم ارتباط چنداني ندارند .اين دو بحث

به نقش فعال بازپرس در تحصيل دليل، مالزمـه-27 اي از آن گذشته بايد دانست كه اعتقاد

و تلقي توضيح مطلـب اينكـه در بحـث. ني براي كشف حقيقت ندارد با پذيرش سواالت القايي

كه از سال  از با قانون اصالح پاره1356دادرسي مدني  دادگستري وارد نظام حقـوقي قوانيناي

و مقرر مي در كليه امور حقوقي، دادگاه عالوه بر رسيدگي بـه داليـل مـورد«دارد كه ايران شده

نيز»كه براي كشف حقيقت الزم باشد، انجام خواهد داد استناد دعوا، هر گونه تحقيق يا اقدامي 

به طور مطلق بر دادگاه مجاز نمي .كندتحصيل دليل را
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به شرح تقسيم از ادله كه پيش از اين از آن سخن گفتـيم براي روشن شدن اين امر، بايد اي

و يا احرازي، در واقـع هـ1.بپردازيم در براساس اين تقسيم، ادله يا اخباري هستند ر امـري كـه

كه در گذشته اتفاق افتاده است دادگاه مطرح مي اي كه نمايانگر ادله. گردد، واقعه يا عملي است

و عينـي هـستند، امـوري كـه در وقوع اين واقعه يا عمل مي   باشند، يـا از قبيـل امـور خـارجي

و ثبت قرار مي معاينه كه اين امـوي محل توسط مقام قضايي مورد مشاهده و گيرد ر را امـارات

به احراز آن در عالم خارج مي قرائن مثبته مي و چون پردازيم، تحت عنوان ادله احـرازي خوانيم

به اثبات يك واقعه يا عمل، اخبار اشخاص است مي اين. توان از آنها ياد كرد؛ يا اينكه ادله ناظر

اق) خوانده يا متشاكي(خبر دادن چنانچه توسط مدعي عليه  گيرد، چنانچـه رار نام مي اتفاق افتد،

مي  كه اقدام به خبر دادن از آن واقع يا عمل و ادعـا دليـل كند، آن را ادعا مي مدعي باشد نـاميم

يا اشخاص ثالث از اين. شود، مگر اينكه در شرايطي خاص همراه با سوگند باشد محسوب نمي 

مي  ب واقعه يا عمل خبر كه با عنوان شهادت در امر قضاء از آن به اين ترتيب. شودحث مي دهند

و سوگند: با حصر عقلي، ادله اخباري عبارت خواهند بود از .اقرار، شهادت

به دليل اسـتفاده در همـين كه ما در بحث ادله اثبات دعوا بيشتر با روشن شدن تقسيم فوق

ميدهكرمبحث مطرح  بـ قانون آئين دادرسي مدني199گردد كه ماده ايم اين نتيجه عائد ه نـاظر

نه ادله اخباري و كـه در ايـن مـاده آمـده نـاظر بـه» كشف حقيقت«عبارت. ادله احرازي است

مي  و عيني كه دادرسي راهي براي بررسي بيشتر بررسي امور خارجي و در اين امور است باشد

به داللت وضـعي در ادله.و كشف حقيقت دارد  بـا نظـر شـارع مقـدس يـا(ي اخباري، دادگاه

مي كنـدا) گذارقانون و سوگند را دال بر امري قلمداد گرچـه در اقـرار، داللـت(قرار، شهادت

به جز احـراز شـرايط). عقلي با داللت وضعي در هم آميخته است  در اين موارد كشف حقيقتي

به اصطالح بحث ادله اخباري تخصصاً  و 199 از ذيل ماده اعتبار اين ادله بر عهده قاضي نيست

م و قاعده منع تحصيل دليل در خصوص اين ادله همچنان حاكم قانون آئين دادرسي دني خارج

.است

و به ويژه در بحث تحقيقات مقدماتي وضع بـه نحـو اين با وجود ، در آئين دادرسي كيفري

و هيچ يك از ادله. ديگري است اي كـه بـراي توجيـه منـع بازپرس در مقام تحصيل دليل است

بي تحصيل دليل گفته شده، از قبيل خروج  و قاضي از طرفي يا در موضع اتهام قرار گـرفتن وي

و نـه مقـام صـدور راي،  يا ادله نقلي مطرح شده، در رابطه با بازپرسي كه مقـام تحقيـق اسـت

اگـر. بازپرس نه تنها حق تحصيل دليل دارد، كـه ايـن امـر وظيفـه اوسـت. قابليت طرح ندارد 

ي شود، قاضي در مقام تحصيل اقرار وي خوانده يك دعواي مدني، منكر دريافت وجه استقراض 

به عنوان مثال اگر وجه مزبور را قـرض نگرفتـه، كه و از وي سوال نخواهد كرد بر نخواهد آمد

 
ر.1 و فوائد اين تقسيم بندي ش 1386كريمي، عباس،:ك. در رابطه با مفهوم .و بعد22، ادله اثبات دعوا، ميزان،
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پس چگونه در زمان مورد ادعا، خودروي گران قيمتي خريـداري كـرده اسـت؛ ايـن در حـالي

كه متهم منكر مشاركت در امر قتل، خود را با پرسش  بينـدن قاضي مواجه مي هاي گوناگو است

كه با وي بوده  انـد، مـدارككه از وي در رابطه با محل حضورش در زمان وقوع قتل، اشخاصي

مي نشان دهنده  و هر نوع موضوع ديگري سوال و هدف اين سـواالتي مسافرت احتمالي شود

و چنـين تحـصيل) درصورتي كه مرتكب جرم شده باشد(سوق دادن متهم  به سوي اقرار است

به گونه. دليلي ممنوع نيست  و در عـين فقط سواالت نبايد كه متهم را دچار اشتباه كند اي باشد

و نبايـد ممنوعيـت سـواالت  كه تحصيل دليل مجاز است، سواالت تلقينـي ممنـوع اسـت حال

و ملزوم يكديگر پنداشت .تلقيني را با ممنوعيت تحصيل دليل، الزم

 منع غافلگيري متهم: بند سوم

و قانون آيـين دادرسـي دادگـاه129به موجب ماده فال متهم صريحاًاغ-28 هـاي عمـومي

تـوان در اين اغفال در استنطاق حضوري از متهم را مـي. انقالب در امور كيفري منع شده است 

چه نظارت بر رعايت اين امر در سواالت شفاهي كـه  به صورت روشن ممنوع نمود، گر قوانين

تـوان غـافلگيري در حقيقت بـه سـختي مـي. ود امر دشواري استشتوسط بازپرس پرسيده مي 

كه در صورتجلسات بازجويي منعكس شده متوجه شد، زيـرا نـه  متهم را در بين سواالت كتبي

و احوال حاكم در زمان پرسش سوال در صورتجلـسات مـنعكس نمـي  گردنـد كـه تنها اوضاع

.شوندسواالت شفاهي نيز عينا درج نمي

به صورت غيرحـضوري آيد تا از نطق وگفتهس درصدد برمي گاهي بازپر-29 كه هاي متهم

مي  .و بدين وسيله وي را غافلگير نمايـددنماياستفاده در جلسه حضوري از آنها سوء شود ايراد

و هاي رايانه چنين اظهاراتي، غالبا از طريق مراسالت پستي، سايت و بدل اي مكالمات تلفني رد

و سخنراني نوار ضبط شده. شوندمي  در تمـام. گيرنـد ها نيز در اين دسـته جـاي مـي مكالمات

مي نظام به نحوي از اين اظهارات در كشف جرايم خاص استفاده و تـاثيري هاي حقوقي شـوند

و فـساد دارد قابـل  و كشف بانـدهاي قاچـاق كه استفاده از اين اظهارات در مقابله با تروريسم

.انكار نيست

كه اين اظهارات در حين غفلت متهم از اينكـه ليكن نبايد اي ن موضوع را از نظر دور داشت

و تواند مورد استفاده قضايي قرار گيرد شكل گرفته مي و متهم دقت الزم را در اين مكالمات اند

به نادرست بـودن آنهـا توسـط  چه بسا اظهارات اشتباهي كه با علم و مراسالت معمول نداشته

به انگيزه  و هاي متهم و مراسـالت مخـابره و غيرمادي، در خالل ايـن مكالمـات مختلف مادي

از آن گذشته شيوع استفاده از اين اظهارات، امنيت قـضايي را مـورد تهديـد قـرار. ارسال شوند 
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و محـدود و حريم خصوصي افراد را نقض خواهد كرد؛ بنابراين ضـابطه منـدكردن خواهد داد

ميابنمودن استفاده از اين اظهارات اجتن .نمايدناپذير

 مباركـه سـوره( قرآن كريم نيز اشخاص را از تجسس در امور ديگران نهـي نمـوده اسـت-30

و نرسـاندن نامـه« قانون اساسـي25 در حقوق ايران براساس اصل.)12آيه حجرات، هـا، بازرسـي

و تلكس، سانسور، عدم مخاب  و فاش كردن مكالمات تلفني، انشاي مخابرات تلگرافي و ضبط ره

و هر گونه تجسس ممنوع است مگـر بـه حكـم قـانون  از» نرساندن آنها، استراق سمع تخلـف

و مجازات آن در ماده   قـانون 582مقررات موضوع اين اصل قانون اساسي جرم محسوب شده

.مجازات اسالمي بيان شده است

مي-31 در غافلگير كردن متهم، هم  مـورد وي تواند از طريق عدم اطالع متهم از كسي كـه

مي(كند باشد تحقيق مي كه صداي شخصي را براي متهم تقليد كند يـا مراسـالت مثل بازپرسي

و كارهايي كه باعث شود تا متهم) نمايدمتهم را بدون اطالع وي كنترل مي  هم از طريق شرايط

بي  و ناآگاهي قرار گيرد در حالت از(خبري متهم بـه مثل استفاده از هيپتوتيزم براي اقرارگرفتن

هـاي فـرد تجـاوز اي بـازپرس بـه آزادي درهردو حالت مذكور به گونـه) دليل سلب قوه اختيار 

و شخص را فريب مي .دهدنموده

ي كـشورها امـروزه تحصيل دليل از اين طرق قابل پذيرش بود، ولي رويه19 در قرن-32

ميعدم پذيرش اين  (Dennis, 1999, p.232). باشدگونه ادله
 آيين دادرسي كيفري فرانـسه، تقليـد صـداي شخـصي از طريـق تلفـن، بكـار بـردن قانون

به وسايل غيرمشروع براي اقرار متهم را مخالف بي و توسل طرفـي هيپنوتيزم در موقع تحقيقات

و اينكرغرضي فرضو بي ميده 1.نمايدگونه احكام را نقض

و با  وجود اينكه خارج از پرونـده، در حقوق انگلستان نيز متهمي تحت تعقيب قرار گرفت

كه بتوان مثبت اتهامات منتسبه مسلم بود كه وي مرتكب چند جرم مهم شده است، ليكن دليلي

وقتي متهم در بازداشت موقت بود يك نفـر پلـيس بـا. به وي باشد، در دست پليس نيفتاده بود 

و براي كسب دليل عليه متهم با  او طرح دوستي ريخت لباس خاص زندانيان وارد زندان گرديد

كه اطمينان وي را كامالً   وانمود كرد كه سبب ارتكاب چندبه خود جلب كند، ظاهراًو براي آن

و سرقت شده است به ارتكاب متهم اصلي نيز در مقام بيان مسائلي برآمد كه صريحاً. قتل  اقرار

به همراه دا كه شت تمام سـخنان او چند فقره بزه از ناحيه وي بوده است، پليس با ضبط صوتي

و به عنوان ادله مثبت جرم تقديم دادگاه نمود،   قبول نكـرد كـه ولي دادگاه اساساً را ضبط كرده

و خود مستقيما شروع به رسـيدگي به دادگاه بياورند د، زيـرا بـر اسـاس كـر نوار ضبط شده را

 
1. Articles.170, 171, 308, Code of Criminal Procedure France, 15 June 2000. 
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به دروغ خود را مرتكب چند فقره بـزه معرفـي قضاوت دادگاه همان كـرده بـود، طور كه پليس

به دروغ اظهاراتي كرده باشد و كه متهم نيز تشجيع شده ص1344 اردالني،(بعيد نبوده است ،73.(

طي شرايطي خاص اجازه تحصيل دليل از طريق شنود مكالمات  در حقوق آمريكا هم تنها

مانند اينكه بايد يك شك معقول به ارتكاب جنايـت بزرگـي توسـط(شودو مراسالت داده مي

و همچنين با اجازه مقام خاصي اين اقدام صـورت گيـرد كـه اعتبـار شخص  وجود داشته باشد

سي روز است  Hails, 2004, p.281).()مهلت اين اجازه هم حداكثر
كه از اين طريق حاصل طور كه در مبحث اول نيز بيان شد در رابطه با ادله همان ي احرازي

مي مي و امـارات را بـه همـراه داشـته تواند براي قاضي ايجاد اعتقاد شود، باطني از طريق قرائن

و اقرارهاي خود در نـزد قاضـي بـا.باشد البته تاييد بعدي متهم در مورد مفاد نوار ضبط صوت

مي اطمينان از و اختيار وي به اين ادلهعقل، بلوغ، قصد .ي نامعتبر اعتبار بخشدتواند

ب-33 به ذكر است كه اگر بازپرسي از متهم ا فيلمبرداري از وي انجام شود دو ويژگـي الزم

به همراه دارد، اول اينكه با بازديد مجدد فيلم، بازپرس مي تواند اطالعـات جديـد را كـه بـه را

كه در اين. داليل مختلف در بازپرسي اوليه از آن غافل بوده است مورد توجه قرار دهد  دوم آن

مي  و هم بازپرس ي حالت هم متهم اعدم شكنجه خـويش اسـتناد نماينـد البتـه توانند به شكنجه

به متهم اعالم شود كه از وي فيلم گرفته مي شود چون امكان دارد مطالـب را تغييـر دهـد  نبايد

 هاي وي قلمـداد شـود ولـي چـون ايـن اقـدام هـم گرچه بعيد نيست اين اقدام مخالف آزادي 

به ضرر متهم باشد نمي مي و هم به نفع نتواند به صـورت قض آزاديتوان ايراد هاي شخصي را

.دكرجدي مطرح 

و عدم اقرار ايـن خصوصدر كه قصد شارع بر پوشيده بودن آنها به اين دليل گونـه حدود

مي  و ايـن اقرارهـا نيـز بايـد جرايم باشد، همچنين اقارير نيز در جلسات متعدد بايد تكرار شود

. بازپرسي فيلمبرداري به عمل آورد توسط خود قاضي استماع شوند، نبايد از جلسهمستقيماً

و گذار در دو ماده از قانون آيين دادرسـي دادگـاه در حقوق ايران قانون-34 هـاي عمـومي

مند نمودن موارد كنترل قـانوني مكاتبـات، توضـيحات، انقالب در امور كيفري در صدد ضابطه 

و در اين دو ماده در  و مكالمات تلفني بوده است موارد خاصي حق كنترل مراسالت، مخابرات

به زمان تصويب اين قانونبا. ده استكربه قاضي اعطاء  قاضـي) زمان انحـالل دادسـرا(توجه

مي)به طور خاص بازپرس(مذكور در اين ماده شامل قضات تحقيق  ، اجازه103ماده. شودنيز

كه راجـع بـه واقعـه تحصيل اوراق، نوشته به متهم ا هاي متعلق و نيـز ازي جـرم اسـت سـتفاده

و محتواي آن در  و ماده مضمون كه مرتبط با جرم باشد را داده  چنين مقرر داشـته 104صورتي

: است
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و تـصويري« و بازرسي مراسالت پستي، مخابرات، صـوتي كه مالحظه، تفتيش در مواردي

به مراجع ذيربط اطالع مي  به متهم براي كشف جرم الزم باشد قاضي دهدكه اشياء فـوق مربوط

راكرا توقيفر و مراتـب آن ده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را درحضور متهم ارائه كـرده

و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط مـي  اسـتنكاف. نمايـد درصورت مجلس قيد نموده

.»...شودمتهم از امضاء درصورتمجلس قيد مي

به كنترل تلفن چنين مق :رر شدهدر تبصره ذيل اين ماده نيز راجع

و يا براي احقاق حقـوق« به امنيت كشور مربوط است كه كنترل تلفن افراد جز در مواردي

به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود، ممنوع است  مي.»اشخاص رسـد كـه دسـت به نظر

در پيش نويس اليحه اين قـانون،. بازپرس بيش از حد الزم، در اين ماده باز گذاشته شده است 

م  به وضعيت فعلي ناشي از دو ماده 129تا125واد سعي شده در  در اين رابطه مقررات مفيدي

و127در مــاده. افــزوده شــود104و 103 و مخــابراتي، مراســالت  دركنــار مراســالت پــستي

و در تبصره يك آن درميان موارد جواز كنترل تلفن، مورد كـشف هاي رايانه داده اي اضافه شده

با  و شناسايي در. ندهاي قاچاق مواد مخـدر ذكـر گرديـده اسـت جرم ط بـا ارتبـا كنتـرل تلفـن

و كنترل تلفن2هاي بانكي براساس تبصره حساب  با اجازه رئيس كل دادگستري ممكن شمرده

كه در بند و مقامات خاص و نيـز متهمـين جـرايم254 ماده2اشخاص  پيش نويس ذكر شـده

و سياسي نيز براساس ماد  اينبا وجود. تاييد رئيس كل دادگستري را الزم دارد 127ه مطبوعات

به حـسب به تنهايي و يا دادگاه، هر يك كنترل تلفن در ساير موارد با دستور دادستان، بازپرسي

.مورد صورت خواهد پذيرفت

 نتيجه

و تبيـين مقـررات در وضعيت فعلي مي توان گفت كـه در نظـام حقـوقي ايـران، بـا تفـسير

چه در رابطه با اصل استجواب موجود، امك  ان تامين حق دفاع متهم در مرحله استجواب كيفري

چه در خصوص كيفيت آن وجود دارد .و

و يـا معنـوي بـراي اخـذ اقـرار ارتباطدر چه به شكل مادي  با اصل استجواب، اجبار متهم

و همچنـين قـوانين عـادي بـر ايـن امـر صـ ممنوع مي و اصول مختلف قانون اساسـي حهباشد

نه در حقوق موضوعه كـشورها. گذاردمي و اخذ اقرار به اين شيوه نه در فقه اسالم مجاز است

كه استدالل شد كسب اطالع از طريق شـكنجه ليكن همان. در عصر حاضر پذيرفتني است  طور

به دست  و بدون ترديد اقرار ناشي از شكنجه همانند ساير ادله اخباري متهم گرچه ممنوع است

ه از اين طريق هيچگونه اعتباري ندارد ولي هنگامي كـه اطالعـات تحـصيل شـده بـا امـور آمد

و ادلـه احـرازي قابـل اسـتناد مـي و امارات به عنوان قرائن و بيروني تطابق داشته باشد باشـند



 1388 تابستان،2شمارة،39 دوره، فصلنامه حقوق 324

به مطالب بيان شـده از طريـق شـكنجه، گرچـه مجـازات فاعـل،بنابراين  درخواست عدم اعتنا

به همراه  دارد ولي در بسياري از موارد تاثيري در صحت اطالعات بـه دسـت آمـده شكنجه را

از. ندارد و از طرفـي به اقرار متضمن حـق سـكوت بـراي مـتهم بـوده از آن گذشته منع اجبار

و سكوت تحـت هـيچ شـرايطي،  قوانين ايران نيز با داللت التزام وجود چنين حقي محرز بوده

. اقرار ضمني قلمداد گرددتواندحتي با وجود قرائن ديگر، نمي

ا  بـا تفهـيم اتهـام، نكتـه حـائز اهميـت ايـن اسـت كـه در مرحلـه رتباطدر مبحث دوم در

نه اينكه مستقيم و استجواب، آنچه بايد مورد تفهيم قرار گيرد توصيف عمل ارتكابي متهم است

و بدين  به از ارتكاب جرم خاص از متهم سوال شده او تفهـيم وسيله عنوان مجرمانه عمل وي

تفهيم اتهام در پايان استجواب نيز تحت عنوان اخذ آخرين دفاع، حتي در صورت اعتقاد. گردد

هـاي از الزمه يك استجواب موفـق، وجـود پرسـش. به برائت متهم، بايد مورد توجه قرار گيرد 

مي قبل تعيين شده  و غـافلگيري مـ اي به هرگونه تلقـين پاسـخ تهم باشد كه البته اين نبايد منجر

به طور استثناء در بعضي از موارد همان  طور كه بيان شد تلقين به نفـع مـتهم مجـاز شود گرچه

.باشدمي

از، ذكر دقيق اين با وجود و پيش بيني لزوم آگاهي وي از تضمينات خويش تر حقوق متهم

و راه  و بازپرسـي از مـتهم، از جملـه قبيل حق سكوت هاي نظارت دقيقتر بـر طـرق بـازجويي

به تصريح قانوني داردمو كه نياز .اردي است
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