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چکيده:
پلیس در جایگاه ضابط دادگستری به سبب تعامل مستمر و مستقیم با شهروندان ،نقشی اساسی در چرخه عدالت کیفری دارد .
حفظ امنیت و رعایت حقوق شهروندان پس از رفع مایحتاج اولیه انسانی در درجه نخست اهمیت قرار دارد .حقوق شهروندی
متهم از جمله اموری است که کوچک ترین مسامحه نسبت به آن در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی موجباات تیاییع
آزادی های اساسی و در مواردی زمینه نقض حقوق او را فراهم میسازد .شهروندان از پلیس انتظاار دارناد در مرحلاه کشاف
جرم و تحقیقات مقدماتی ،تالش خود را تنها منحصر به جمع آوری دالیل علیه او نکند و بکوشد در کمال بی طرفی در جهت
اثبات حقیقت دالیل له و علیه متهم را جمع آوری نماید .این موضوع برای اثبات حقیقت جز در پرتو حفظ و رعایات حقاوق
شهروندی متهم توسط پلیس شهروند مدار میسر نخواهد شد.
هدف از این پژوهش تبیین نقش و جایگاه پلیس شهروندمدار در مرحلاه کشاف جارم و تحقیقاات مقادماتی بار حفاظ و
رعایت حقوق شهروندی متهم است.
این پژوهش به روش اسنادی و کتابخانه ای از منابع موجود جمع آوری شده تا ضامن بررسای برخای از قاوانین شاکلی و
ماهوی حوزه حقوق شهروندی متهمان در ارتباط با وظایف پلیس ،الیحه جدید آیین دادرسی کیفری را بررسی کند.
اگرچه این الیحه هنوز در کمیسیون تخصصی مجلس در حال بررسی است و جایگاه استنادی ندارد اما ضارورت حفاظ و
رعایت حقوق شهروندی متهمان در وظایف پلیس اقتیاء می نماید که عالوه بر قانون لوایح و طرح های مرتبط با مأموریت او
در این حوزه با هدف رفع ابهامات و تبیین زوایای آن مورد بررسی قرار گیرد و علام شاهروندان باه حقاوق خاود در مرحلاه
کشف جرم و تحقیقات مقدماتی و ضمانت اجرای آن در این مرحله می تواند به نوعی متیمن حقوق شهروندی آنها باشد.
نتایج حاکی از آن است که حقوق شهروندی متهم در قوانین اساسی و عادی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است ،لیکن
در برخی از موارد وظایف پلیس در مرحله تحقیقات مقدماتی تبیین نشده است که البته در الیحه جدید با ذکر مواردی از قبیل
اعالم حقوق شهروندی متهم توسط پلیس و مراجع ذیربط ،وظایف آنان بهطور شفافتری مشخص شده است.
در این راستا پیشنهادهایی از قبیل ایجاد فرهنگ ترویج حقوق شهروندی ،تعامل هر چاه بیشاتر پلایس و دساتگاه قیاایی،
توسعه نظارت های منظم بر عملکرد پلیس در رعایت حقوق شهروندی متهم و ارتقای دانش پلیسی در ایان زمیناه ارا اه شاده
است.
واژگان کليدی
حقوق شهروندی  /متهم /پلیس//قانون شهروند.
 -1کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
 -3استادیار دانشگاه شهید بهشتی
 -2کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

-4عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی
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مقدمه
پلیس به عنوان ضابط عام دادگستری به جهت تعامل مستمر با شهروندان در برخورد
با اخالل گران نظم و امنیت در جامعه نیازمند اختیارات خاصی است که گاهی همین
اختیارات در برقراری نظم و امنیت به نقض حقوق شهروندی منجر میشاود از ایان
رو علی رغم اعطای اختیارات محدود و صریح در پرتو قوانین ،الزم است که پلایس
ضمن آشنایی با حقوق شهروندی در ماموریت هاای محولاه در رعایات آن اهتماام
الزم را داشته باشد .زیرا عدم شناخت ضابطان دادگستری و یا بیتوجهی آنان نسبت
به حقوق شهروندی متهمان نتایج ذیل را میتواند به همراه داشته باشد:
الف) بدبینی شهروندان نسبت به سازمان پلیس و عدم اعتماد آنها که این خود باعث
می شود مردم در زمان وقوع جرایم به پلیس مراجعه نکنند دامناه جارایم در جامعاه
گسترش مییابد و نظم و امنیت عمومی با تهدید جدی مواجه خواهد شد.
ب) اگر پلیس از وظایف خود نسبت به متهم در پرتو حقوق شهروندی ناآگاه باشاد
این ناآگاهی با اهداف کلی عادالت ،در تنااقض اسات و سابب گساترش و توساعه
بیعدالتی در سطح جامعه میشود.
با توجه به اینکه حقوق شهروندی متهم در مراحل مختلف دادرسی کیفری یعنی
قبل از صدور حکم ،حین صدور حکم ،و ...قابل تصور است ،لذا در ایان مقالاه باه
مهمترین حقوقی که متهم در مرحله قبل از صادور حکام حتحقیقاات مقادماتی در
مقام ضابط بودن دارد ،اشاره میکنیم و وظاایف پلایس را ،نسابت باه رعایات آنهاا
بررسی مینماییم .با در نظر گرفتن آنچه بیان شد در آغاز مفااهیم ماتهم ،شاهروند و
حقوق شهروندی را تعریف می کنیم ،سپس وظایف قانونی پلیس را در قباال ماتهم
در پرتو حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بحاث و بررسای قارار
میدهیم.

وظایف پلیس شهروند مدار در رعایت حقوق شهروندی متهمان◙ 402

سئواالت تحقيق:
سوال اصلي:
حدود و اختیارات پلیس در حمایت و تیمین حقوق شهروندی چیست؟
سئواالت فرعي:
الف -آیا قوانین راجع به حقوق شاهروندی در رعایات حقاوق شاهروندان توساط
پلیس موثر است؟
ب -آیا در قوانین داخلی وظایف و اختیارات پلیس ،تبیین شده است؟
ج -آیا قوانین داخلی در رابطه با رعایت حقوق شهروندی توسط پلیس ،جوابگاو و
کامل میباشند؟
فرضيات تحقيق:
 .7متهمان به جهت اینکه گروهای از شاهروندان هساتند ،لاذا وضاع و تبیاین
قوانین راجع به حقوق شهروندی و الازام آورباودن آن در رعایات حقاوق
متهمان توسط پلیس بسیار مؤثر است.
 .1حدود واختیارات و تکالیف پلیس در فرایند دادرسی کیفری از لحظه کشاف جارم
مبنی بر رعایت حقوق شهروندی توسط متهمان تبیین شده است.
 .3رویکرد مقنن در تعارض اختیارات پلیس و حقوق شهروندی در بسیاری از
موارد به جهت حفظ حقوق شهروندی است.
 .2وجود ضمانت اجراهای مناسب بر بهبود عملکرد پلیس در راساتای ارتقاای حقاوق
شهروندی افراد موثر است.
 .2پلیس در چهارچوب قوانین موضاوعه ج .ا.ا .باه عناوان مجاری قاانون در
تعارض میان حقوق مهم و اهم ،وظیفه حفظ و رعایت حقوق اهم را دارد.
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 -1مفهوم شناسي «حقوق شهروندی متهم»
الف -متهم:
«به رغم آنکه قانونگذار بارها درباره متهم سخن گفته ولی تعریفی از این اصطالح به
دست نداده است حاصل  717ق.ا و . ...برای رفع این نقیصه میتوان گفت :کسی که
در مظان ارتکاب جرم قرار گرفته است متهم نامیده می شود» حآخوندی. 8337381،
بهنظر میرسد واژه «متهم» در بدو فرآیند دادرسی کیفری ،تعرضی اسات آشاکار
به حقوق شهروندان ،زیرا تا قبل از صدور کیفرخواست« ،مظنون» و پس از آن عنوان
«متهم» نسبت به شخص تحت بررسی داده میشود و باار حقاوقی منفای ایان واژه
حمتهم میتواند برچسبی منفی بر شخصیت وی داشته باشد .از همین روی در برخی
از کشورها از جمله فرانسه واژه «شخص تحت بررسی» استفاده میگردد.

1

به هر تقدیر متهم کسی است کاه اتهاامی باه وی نسابت داده شاده اسات و در
صورت اثبات آن در نزد مرجع قیایی ،می بایست متحمل مجازات مقارر در قاانون
گردد.
ب -شهروند :
شهروند « »Citizenاز واژه التینی «سیویتاس» ح Civitasمشتق اسات .ایان واژه در
زبان التین تقریباً معادل کلمه «پولیس» ح Polisدر زبان یونانی است .پولیس یا شهر،
تنها مجتمعی از ساکنان نیست بلکه واحدهای سیاسی و مستقل باه شامار مایآیاد.
شهروند کسی است کاه باه آن واحاد سیاسای تعلاق دارد و شارایط الزم را بارای
مشارکت در اداره امور عمومی در محدوده شهر داراست» حپلبو. 7:7310،

1- Mise en examen
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«واژه شهروند مرکب از دو کلمه «شهر» جامعه انسانی فرهنگ مناد ،و «وناد» باه
معنای عیو ،وابسته و در اینجا جزء بیانگر خارج الزم شاهر اسات کاه از ایان واژه
مرکب ،معنای انتزاعی مناسبی به دست می آید که به نوعی درخود ،بار عقالنیتای را
داراست و بدین گونه نمایان می شود:
 .7از پذیرش آگاهانه و مدلل نسبت به عیویت در جمع حکایت می کند کاه
بر مبنای توجیهات خودپسندی انجام گرفته باشد؛ بنابراین بر جهانگردی که
در جامعه غیر خود باشد ،صدق نمی کند -1 .قابلیات پاذیرش در جماع و
شمارش در ردیف دیگران را داشته باشد بنابراین بر ماشین ،حیوان ،گیااه و
 ...صدق نخواهد کرد -3 .از وجود رابطه متقابل میان فرد و دیگران در یک
جامعه ،حکایت می کند درست ،مثل همان نسبت زیانی که میاان «شاهر» و
«وند» موجب پیوند و رسانیدن معنا باه شانونده خاود مایباشاد ،پیونادی
معنوی میان شهروند و جامعه احساس می شود که بیشتر از نوع فرهناگ و
مشترکات انسانی میتواند باشد؛ بنابراین مهااجر یاا راناده شادهای کاه باه
صورت پناهنده در میان جامعه ای دیگر به سر میبرد شهروند آن جامعه به
شمار نمی آید حمگر آن که مدت زیادی بگذرد تا آن پیوند باه وجاود آیاد
 -2از وجااود تعهاادهای دو جانبااه میااان فاارد و جامعااه خباار ماایدهااد»
حپژوهنده 763-761 :7316،بنابراین شهروند کسی است کاه اهال یاک
شهر یا کشاور باوده ،از حقاوق موجاود آن برخاوردار باشاد ،از قاوانین و
مقررات حاکمه پیروی میکند و آنها را میپذیرد و بر اساس رابطاه خاا
او بین دولت ،این تبعیت حفظ و تقویت میشود.

 ◙402فصلنامه دانش انتظامی – سال دوازدهم – شماره سوم

ج -حقوق شهروندی:
حقوق شهروندی آن دسته از امتیازات و قواعد عام اجتماعی است که در چارچوب
قانون اساسی به شهروندان داده می شود و انتفاع از آن نیز به میزانی است که تعرضی
به حقوق سایر شهرندان و نظم عمومی نداشته باشد .باه عناوان مثاال حاق آزادی و
رفاه شهروندان تا حدی است که باعث تعدی به نظم عماومی و حقاوق شاهروندان
نباشد.
«مفهوم شهروندی به عنوان منزلتی اجتماعی در نگرش به جامعه مدنی حمعمول یاا
مدرن تلقی می شود که به موجب آن شرایط برخورداری فرد را از حقوق و قدرت
فراهم میکند این حقوق عبارت است از:
حقوق مدنی ،شامل آزادی بیان و برابری در مقابل قانون؛
حقوق سیاسی ،شامل حق رای دادن و ایجاد تشکل سیاسی و صنفی؛
حقوق اقتصادی ،در بر گیرنده رفاه اقتصادی حبه وسیله تولید ،بازرگانی ،کشاورزی
و مصرف و تامین اجتماعی است که برای نخستین بار در سال 7828م ،باه وسایله
«ت.ه،مارشال»ح7813-7881م در لندن ،طی رسالهای با عنوان «شهروندی و طبقه
اجتماعی» تبیین گردیده است»حهمان منبع. 711 :
کارکرد مفهوم حقوق شهروندی ،همانا بسط و گسترش قواعد و مقرراتای اسات
که کلیه فعالیتها ،کانشهاا ،تماایالت و نیازهاای اقتصاادی ،سیاسای ،اجتمااعی و
فرهنگی افراد را ساماندهی میکند و مانع از اعمال ساتم و اجحااف باه شاهروندان
میگردد.
بنابراین حقوق شهروندی ،حقوقی اسات فاردی ،مادنی ،سیاسای ،اجتمااعی و
اقتصادی که یک شهروند ،به واسطه زندگی در یک قلمارو جررافیاایی خاا
وجود رابطهای میان او و دولت حاکمه ،از آن برخوردار میشود.

و باا
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-2وظايف قانوني پليس در رعايت حقوق شهروندی متتهم درمرحلت تحقيقتات
مقدماتي:
پلیس به عنوان بازوی اجرایی قوه قیاییه به سبب ارتباط و تعاملی که با شاهروندان
دارد همواره در اجرای وظیفه ذاتی خود می بایست ضمن آگاهی از قوانین موضوعه
در تحصیل دالیل علیه متهم در جمع آوری دالیل «له» او نیز تاالش و دقات الزم را
داشته باشد.
برابر ماده  ،777-1الیحه جدید آیین دادرسی کیفری« ،در تمام مراحل دادرسای
کیفری ،اعم از کشف جرم ،تعقیاب ،تحقیقاات مقادماتی ،رسایدگی و اجارای آراء،
رعایت حقوق شهروندی مقرر در قاانون «احتارام باه آزادیهاای مشاروع و حفاظ
حقوق شهروندی» و سایر قوانین از سوی تمام مقامات قیایی ،ضابطان دادگساتری
و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند ،الزامی است ،متخلفاان عاالوه
بر جبران خسارت واردشده به مجازات مقرر در ماده  210قانون مجاازات اساالمی
محکوم خواهند شد مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد».
به عالوه ماده  717-12الیحه ماذکور مقارر مای دارد «هرگااه ماتهم در مرجاع
انتظامی تحت نظر قرار گرفت ضابطان دادگساتری مکلفناد حقاوق منادرج در ایان
قانون را به متهم تفهیم و باه صاورت مکتاوب در اختیاار وی قارار دهناد و رساید
دریافت و ضمیمه پرونده کنند».
علیرغم بهکارگیری واژه «ماتهم» قبال از صادور کیفرخواسات در قاانون آیاین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مجدداً در الیحاه جدیاد آیاین
دادرسی کیفری مشاهده میشود که این مشکل مرتفاع نگردیاده اسات و بهتار باود
بهمنظور رعایت حقوق شهروندی متهمان و به مراتب کاهش بار منفی حقوقی آن در
مرحله بازپرسی از واژه «مظنون» استفاده میگردید.
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در ذیل به اهمیت و نقش پلیس در رعایت حقوق شاهروندی متهماان در تحقیقاات
مقدماتی پرداخته شده است:
الف-حق ممنوعيت دستگيری بدون مجوز قانوني:
«مراجع قانونگذاری جمهوری اساالمی ایاران از ضاوابط و قواعاد شاریعت اساالم
پیروی و احترام به اصل قانونی بودن جرا م و مجازاتها را در قانون اساسی و قاوانین
عادی اساس سیاست کیفری خود قرارداده اند» حگلدوزیان . 12: 7382 ،
برابر اصل سی و دوم قانون اساسی «هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگار باه
حکم و ترتیبی که قانون معین میکند» ....و برابر اصل سی و هفتم این قانون «اصال،
برا ت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر این که جرم او در
دادگاه صالح ثابت گردد».
تمامی اقدامات نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگساتری ،مایبایسات در قالاب
قانون و با اجازه قانون باشد .اصوالً ،پلیس نمیتواناد بادون حکام و اجاازه قاانون،
شهروندی را دستگیر و آزادی او را سلب نماید .پلیس ،باید با استناد به اصل برا ات
و قانونی بودن تعقیب ،همه شهروندان را بری از هر گونه اتهام فرض مینماید ،مگر
این که ،ضمن اجازه قانونی ،دالیل الزم را برای متهم باودن شاهروندان ،در اختیاار
داشته باشد .مقوله رعایت حقوق شهروندان از سوی پلیس ،درخصاو

ممنوعیات

دستگیری افراد بدون مجوز قانونی ،تا آنجا اهمیت دارد که بند یکم از مااده واحاده
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شاهروندی حمصاوب  ، 7383ایان
موضوع را مورد تاکید قرار داده است .برابر این بند «کشف و تعقیب جرایم و اجرای
تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می بایست مبتنای بار رعایات
قوانین و .» ...
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ضابطان دادگستری معموالً اولین کسانی هستند که با پدیده مجرمانه روبرو میشوند
و الزم است که در صحنهی جرم از تخصص و تجربه کافی در امر جرمیابی بهرهمند
گردند و گرنه گرهکوری بر سر راه کشف جرم و تعقیب آن بهوجود خواهد آماد .از
بررسی متن قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شاهروندی حمصاوب
 7383استنباط مای گاردد کاه :اوالً پلایس در فرآیناد دادرسای کیفاری در زمیناه
بازداشت بدون مجوز قانونی بهمنظور حفظ و رعایت حقوق شهروندی نقش مهمای
را ایفاء می نماید و از طرفی اگرچه مقنن در این ماده بحثی از «مناع دساتگیری» باه
میان نیاورده ولی از عبارت «رعایت قوانین» معلوم میگردد که از مواردی که پلایس
در راستای حفظ حقوق شهروندی می بایستی ملحوظ دارد همین « منع دستگیری و
بازداشت» بدون حکم و مجوز قانون است.
رعایت منع دستگیری بدون مجوز قانونی ،در اسناد باین المللای نیزماورد توجاه
قرار گرفته است .ماده  8میثاق بین المللای حقاوق مادنی و سیاسای حمصاوب 76
دسامبر  7866مجمع عمومی سازمان ملل متحاد  ،بیاان مایدارد « :هار کاس حاق
آزادی و امنیت شخصی دارد .هیچ کس را نمی توان خود سرانه دستگیر یا بازداشات
کرد ،از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد ،مگر به جهات و طباق آ این دادرسای
مقرر در قانون».
ب -حق تفهيم اتهام ب متهم:
از دیگر حقوق متهم در فرایند دادرسی کیفری ،این است که اتهام یا اتهامات انتسابی
به او ،از سوی پلیس به وی تفهیم گردد .تفهیم اتهام یعنی اینکه متهم قبال از شاروع
تحقیقات مقدماتی بهصورت مکتوب حبا تاسی از اصل  31قانون اساسی از ماهیات
اتهام خود مطلع گردد تا بدینوسیله بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه نماید اهمیت
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تفهیم اتهام به حدی است که مورد توجه اعالمیههای حقوق بشر و قوانین اساسی و
عادی اکثر کشورها قرار گرفته است .مقنن در مواد  12و  718قانون آیین دادرسای
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به ضمانت اجرای ایان اصال پرداختاه
است ضمن اینکه به موجب بند 2ماده  8میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسای و
ماده یک قانون مسئولیت مدنی و همچنین اصل  717قانون اساسی ،هر متهمای کاه
بهطور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد ،حق دارد جبران خسارت خاود را
از مراجع ذیربط بخواهد.
«الزمه حمایت ار حق دفاع متهم در دفع یا رد اتهام روا یا ناروایی کاه باه او نسابت
داده اند و نیز رعایت اصل برا ت در این فرایند دادرسی ،آگاهی او از موضوع اتهاام
و دالیل آن است زیرا جهل نسبت به موضاوع و دالیال اتهاام ،موجاب خدشاه باه
حقوق و آزادی های فردی و به ویژه دفاع و نقض اصل برا ت است».حموذن زادگان،
 17 : 382برای تبیین مطلب ،الزم است تفهیم اتهام را ،تعریف نماا یم« .منظاور از
تفهیم اتهام این است که متهم از موضوع جرم و یا جرا م انتساابی باه خاود وکلیاه
دالیل و مستندات آن آگاه شود تا بتواند آگاهانه از خود دفاع کند نمیتوان از انسانی
انتظار داشت تا در برابر جرم ناشناخته و دالیل غیرمعلوم پاسخگو باشد و بی مقدماه
از خود دفاع نماید».حآخوندی778 : 7381 ،
«تفهیم اتهام از آن جهت ضروری است که از یکسو امکان رد اتهاام یاا اتهاماات
منتسب را برای متهم فراهم می سازد و تیمینات ناظر به حقوق دفاعی جنباه عملای
به خود گرفته و آغاز می شود و از سوی دیگر قاضی تحقیق را مجاز می کند که باه
اقدامات ضروری و از جمله صدور قرارهاای تاأمینی متوسال شاود .بادین ترتیاب
میتوان گفت تفهیم اتهام عبارت است از اعالم رسمی عمل یاا اعماال مجرماناه باه
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متهم از سوی قاضی تحقیق به زبان و شیوه ای که با توجه به وضاعیت خاا

هار

متهم برای او قابل درك باشد».حآشوری 86-81 :7383 ،
ماده  12ق.آ.د.د.ع.ا.ك ،مقرر می دارد...« :چنانچه در جرا م مشهود بازداشات ماتهم
برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله کتباً به
متهم ابالغ شود.» ....
با عنایت به موارد فوق ،اولین اقدامی که پلایس پاس از دساتگیری متهماان حدر
جرا م مشهود ویا بنا به دستور مقام قیا ی حدرجرا م غیر مشهود  ،انجام می دهد،
تفهیم اتهام است .رعایت حقوق شهروندی متهم  ،ایجاب می کند ضمن ابالغ اتهاام
انتسابی از سوی پلیس ،این اتهام به روشی که برای متهمان گوناگون حاز لحاظ سان،
سواد و ..مقدور باشد ،تفهیم گردد«.تفهیم اتهام توسط پلیس باید در دو مرحله انجام
شود:
 .7تفهیم اتهام در مرحله تحقیقات مقدماتی :در حقوق ایران درماورد اقادامات
پلیس درمورد تفهیم اتهام دراین مرحله به وضوح پایش بینای نشاده اسات
بهموجب قانون آ ین دادرسای کیفاری حمصاوب  7180ه.ش کمیسارهای
پلیس باید موارد فصل پنجم باب اول آ ین دادرسی کیفاری را کاه یکای از
موارد آن تفهیم اتهام به متهم است را رعایت نمایند.
 .1تفهیم اتهام در مرحله دستگیری :تفهیم اتهام به ماتهم عاالوه بار تحقیقاات
مقدماتی الزاماً درمرحله دستگیری توساط پلایس نیاز بایاد رعایات شاود»
حمشهدی حسن. 28 : 7381 ،
برای آشنایی بیشتر با مفهوم و نحوه تفهیم اتهام ،به صورت تطبیقی ،به نحاوه تفهایم
اتهام از سوی پلیس در قانون کشور انگلستان اشاره می کنیم.
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«در خصو

تفهیم اتهام از سوی پلیس ،قانون پلیس و ادله کیفاری مصاوب7882

انگلستان انجام هرگونه دستگیری را منوط به این امر دانسته که باه فارد ماورد نظار
اعالم شود که در بازداشت پلیس قرار دارد ،همچنین بایاد دالیال بازداشات باه وی
گوشزد شود ماده  18قانون مزبور مقرر میدارد « هیچ دستگیری قانونی نیست مگار
این که هنگام دستگیری یا در سریع ترین زماان ممکان دالیال دساتگیری باه ماتهم
اطالع داده شود» البته الزم نیست دالیل ارا ه شده کامالً مستدل و ثابات شاده باشاد
چون صحت یا عدم صحت دالیل ارا ه شده تنهاا در دادگااه قابال اثباات مایباشاد
هدف قانونگذار از تعیین این تکلیف برای پلایس آن اسات کاه فارد دساتگیر شاده
فرصت یابد مطالبی را که ممکن است باعث منقیی شدن دساتگیری اش شاود بااز
گوید تا از وقوع یاک دساتگیری غیار قاانونی یاا از روی اشاتباه پیشاگیری شاود»
حسلیمانی. 16 : 312 ،
پ-منع بازداشت متهم بيش از  42ساعت در جرايم مشهود:
برابر اصل سی و دوم قانون اساسی« ...در صورت بازداشت ،موضوع اتهاام بایاد باا
ذکر دالیل بالفاصله کتباً به متهم ابالغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیسات و
چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قیایی ارسال و مقدمات محاکماه در اسارع
وقت فراهم گردد.» ...
ماااده  12قااانون ایااین دادرساای دادگاههااای عمااومی و انقااالب در امااور
کیفریحمصوب 7318مقرر می دارد... « :چنانچه در جرا م مشهود بازداشات ماتهم
برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع باید با ذکار دالیال بالفاصاله کتبااً باه
متهم ابالغ وتفهیم شود و حداکثر تا مدت  12ساعت می توانند متهم را تحت نظر
نگهداری نموده و در اولین فرصت بایدمراتب را جهات اتخااذ تصامیم قاانونی باه
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اطالع مقام قیایی برسانند مقام قیایی در خصو
تعیین تکلیف می نماید .» ....در این خصاو

ادامه بازداشت و یا آزادی متهم

 ،مااده  717-78الیحاه جدیاد آیاین

دادرسی کیفری ،با ترییراتی نسبت به ماده  12قانون مذکور ،مقرر میدارد « :ضابطان
دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به اطالع دادستان برساانند چنانچاه
دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند ،می تواند تکمیل آن را بخواهاد .در ایان
صورت ،ضابطان باید طبق دستور دادساتان ،تحقیقاات و اقادامات قاانونی را بارای
کشف جرم به عمل آورند ،اما نمی توانند متهم را تحت نظر نگه دارناد .چنانچاه در
جرا م مشهود ،نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد».
عالوه برآن ،بند ح 7ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفاظ حقاوق
شهروندی ،مقرر می دارد« :کشف و تعقیاب جارایم و اجارای تحقیقاات و صادور
قرارهای تأمین و بازداشت موقت میباید مبتنی بررعایت قوانین و یا حکم و دساتور
قیایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سالیق شخصای و ساوء
استفاده از قدرت و یا اعمال هرگوناه خشاونت و یاا بازداشاتهای اضاافی و بادون
ضرورت اجتناب شود».
شاید این طور به ذهن آید کاه منظاور قانونگاذار از عباارت « بازداشاتهاای
اضافی و بدون ضرورت» در بندح 7یاد شده این باشد که پلیس از حدود اختیاارات
قانونی خود تعرض کرده و متهم را بیش از حدود قانونی بازداشت نموده است ولای
حقیقت این است که تفاوت ظریفی بین این دو مفهوم وجود دارد:
منظور از بازداشت غیر قانونی این است که پلیس ،مجوز قانونی برای بازداشت
را ندارد و بازداشت متهم برخالف قانون صورت پذیرفته است در صورتی که منظور
قانونگذار از بازداشت اضافی و بدون ضرورت آن است که ظاواهر قاانونی رعایات
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ال نیاازی باه
شده و پلیس بر اساس قانون متهم را بازداشات نماوده اسات اماا عما ً
بازداشت متهم و یا ادامه آن نبوده است.
عالوه بر آن ،بند ح 2ماده واحده قانون مذکور اشعار میدارد« :اصل منع دساتگیری
و بازداشت افراد ایجاب می نماید که درموارد ضروری نیز به حکم و ترتیبای باشاد
که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلات مقارره پروناده باه مراجاع صاالح
قیایی ارسال می شود.»...
حقوق کشور انگلستان در خصوص «بازداشت متهم» اشعار ميدارد:
«براساس ماده  27قانون پلیس و ادله کیفری انگلستان حداکثر زمانی که میتوان یک
فرد را بدون تفهیم اتهام در کالنتری نگه داشت  12ساعت می باشد البته اساتثنا اتی
بر این قاعده کلی وارد شده است .درماده  21و در تبصره ذیل ماده  23و مااده 22
به دادگاه صلح حبخش اختیار داده شده که در صورت اقتیاء و در بعیای شارایط،
مدت بازداشت را افزایش دهند .بهجز در موارد استثنایی ،در سایر موارد اگار فاردی
پس از گذشت  12ساعت بازداشت در کالنتری مورد تفهیم اتهام واقع نگردد بایادبا
صدور قرار یا بدون آن آزاد شود چنین فردی نباید پس از آزادی مجدد بدون داشتن
مجوز جدید ،مجدداً در ارتباط با همان جرم قبلی بازداشت شود مگر این که پاس از
آزادی وی دالیل و مدارك مهم وجدیدی به دست پلیس رسیده باشد که دساتگیری
مجدد وی را مستدل و موجه نماید»حهمان. 773-772 :
ت-حق سکوت متهم:
متهم میتواند در مقابل سواالت باازجوح قاضای،پلیس  ،ساکوت نماوده واز پاساخ
امتناع نماید.
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«اعالم حق سکوت به عنوان یکی از مهمترین حقوق دفاعی متهم ،امروزه در بسیاری
از قوانین آ ین دادرسی کیفری کشورهای مترقی جهان به عنوان تکلیفی نه فقط برای
قاضی تحقیق بلکه برای پلیس و از همان آغاز تحت نظار گارفتن امار منظاور شاده
است .دراین کشورها در صورت انصراف متهم از این حق و اظهارصاریح وی مبنای
بر آمادگی به ادای هرگونه پاسخ و متعاقب بر درج این امر در صورتجلسهی تحقیاق
وامیای آن از سوی متهم ،هرگونه پرسش و پاسخی کاه در چهاار چاوب ضاوابط
قانونی به عملآید مجاز است».حآشوری88 :7383،
«فقدان تکلیف پلیس یا قاضی تحقیق به اعاالم حاق ساکوت در گذشاته اماری
عادی تلقی می گردیده اما امروزه باید این تکلیف را از دستاوردهای حقوق بشری و
قرا تی نوین از آثار اصل برا ت در نیمه دوم قرن حاضر محسوب داشت».حآشاوری،
2 :7387
یکی از این کشورها ،که برای حق سکوت متهم ،اهمیت زیادی قا ل است کشور
انگلیس می باشد «در حقوق انگلیس پلیس قیایی مکلف است به محض دستگیری
مظنون موارد ذیل را فوراً به او اعالم دارد -7 :باید به او تفهایم کناد باه اتهاام چاه
جرمی دستگیر شده است  -1خاطر نشان سازد کاه ماتهم ایان حاق را دارد کاه باه
سواالت پلیس پاسخ ندهد  -3به متهم اخطار کند که هر چیزی که می گوید ممکان
است بعداًدر دادگاه علیه وی مورد استفاده قرار گیرد»حعبداله پاور. 28-60 :7380،
درحقوق ایران اعالم حق سکوت متهم از طرف قاضی یا پلیس باه عناوان تکلیاف
نیامده است .برابر قسمت اخیر ماده  718ق.آ.د.دع.ا.ك چنانچه ماتهم از دادن پاساخ
امتناع نماید ،امتناع اودر صورتمجلس قید می شود .در خصو

اعالم حق ساکوت

متهم ،ماده  712-18الیحه جدید آیین دادرسی کیفری ،مقرر می دارد:
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«بازپرس پیش از شروع به تحقیق به متهم تفهیم میکند که میتواند ساکوت اختیاار
کند .در صورت سکوت ،مراتب در صورتمجلس قید میشود» .اگر چه اعالم حاق
سکوت ،توسط پلیس به متهم ،به طور صریح ،توسط قانونگاذار ذکار نشاده اسات،
لیکن از آنجایی که ،پلیس می تواند به عنوان بازجو از متهم تحقیاق نمایاد بناابراین،
اعالم این حق از سوی او به متهم می تواند گامی موثر بر حفاظ حقاوق شاهروندی
متهمان در تحقیقات مقدماتی باشد.
ث-حق داشتن وکيل در تحقيقات مقدماتي:
یکی دیگر از حقوق شهروندی متهم در فرآیند دادرسی کیفاری حاق داشاتن وکیال
است:
«حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی و لزوم حیور و فعالیتهای قانونی وی در
دفاع از موکل به ویژه در هنگام بازجویی تیامینی بسایار اساسای در جهات حفاظ
حقوق و آزادی های فردی و جلوگیری از اخالل به حق دفاع است .حیاور وکیال
در تحقیقات مقدماتی موجب برقراری توازن و تحقیاق اصال تسااوی ساالحهاا در
روند دادرسی کیفری است؛ زیرا حیور قیات مجرب تحقیاق ،شااکی خصوصای،
وکیل یا وکالی او و ضابطان دادگستری در سازمان دادسرا که به انگیازه حمایات از
حقوق جامعه و زیاندیده از جرم در امر جمع آوری دالیال باه ضارر ماتهم اشاترال
دارند مستلزم وجود حقوقدانانی فعال و برجسته در کناار ماتهم باه منظاور دفااع از
حقوق قانونی وی است»حموذن زادگان . 17 :7382،
درحقوق ایران ،به این حق توجه ویژه ای شده است ،برابر اصل سای و پانجم
ق.ا «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر
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توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنهاا امکاناات تعیاین وکیال فاراهم
گردد».
بهعالوه ماده  718ق .آ.د.د.ع.ا.ك با در نظر گارفتن حفاظ حقاوق شاهروندی
متهم مقرر می دارد« :متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خاود داشاته باشاد وکیال
متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای
کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین الزم بداناد باه قاضای اعاالم نمایاد
اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس میشود» .راجع به حق متهم به داشتن وکیل،
ماده  717-17الیحه جدید آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد« :با شروع تحت نظر
قرار گرفتن ،شخص می تواند تقاضای حیور وکیل کند .وکیل در پایان مالقاات باا
متهم که نباید بیش از سی دقیقه باشد میتواند مالحظات کتبی خاود را جهات درج
در پرونده اعالم کند» .در خصو

ابهامی که در ماده  717-17الیحه جدیاد آیاین

دادرسی کیفری وجود دارد و ممکن است تهدیدی علیه حقاوق شاهروندی متهماان
باشد ،الزم به ذکر است که در ماده مذکور قید این نکته که ح...مادت زماان مالقاات
وکیل با متهم نباید بیش از سی دقیقه باشد ...و مجوزبیش از آن مدت را به ضابطین
نداده است در عمل نوعی محدودیت و نقض حقوق متهمان از کانال ماموریت های
پلیس خواهد بود و بهتر است که در برخی از موارد بنا به شرایط حبیماری ،ناشنوایی،
وجود مترجم  ...که ممکن است مالقات اولیه با وکیال بایش از سای دقیقاه طاول
بکشد به همان میزان که ترجمه یا تفهیم مطالب  ...زمان بر است بر این مدت زماان
افزوده گردد .همچنین ماده  712-13الیحه مذکور بیان میدارد« :متهم می تواناد در
مرحله تحقیقات مقدماتی  ،یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد این حق
باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابالغ و تفهیم شود .چنانچه ماتهم
احیار شده باشد این حق در برگ احیاریه قید و به او ابالغ می شود وکیال ماتهم
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می تواند پرونده را مطالعه و مطالبی را که برای کشف حقیقات و دفااع از ماتهم یاا
اجرای قانون الزم بداند اظهار کند .اظهارات وکیل در صورتجلسه نوشته میشاود».
اهمیت حق متهم به داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ،تاا جاایی اسات کاه
برابر تبصره ماده مذکور «سلب حق تعیین وکیل یا عادم تفهایم ایان حاق باه ماتهم
موجب بطالن تحقیقات میشود».
حقوق انگلیس برای حق داشتن وکیل اهمیت زیادی قا ل است «ماده  28قانون
پلیس و ادله کیفری مصوب  7882انگلستان ،حق مظنون را دراستفاده از معاضادت
وکیل مدافع ،ازهمان لحظه که تحت نظر پلیس قرار میگیرد پاذیرفت؛ وکیال ماتهم
می تواند به گونه ای خصوصی با موکل خود مذاکره و حتی در بازجوییهای پلایس
شرکت کند .ماده  28قانون پلیس و ادله کیفری سارویس وکاالی مادافع مجاانی را
پیش بینی کرده است در برخی از تصمیمات متخذه از سوی دادگاهها استفاده مظنون
از وکیل مدافع به عنوان «حقی اساسی برای شهروند» که قاادر اسات از اقااریر غیار
مقرون به حقیقت جلوگیری کند یاد شده است» حآشوری . 711 : 7380 ،
«دستورالعمل های اجرایی مربوط به بازداشت و بازجو ی نیز مأمورین را موظف
میکند در بدو ورود دستگیر شدگان به کالنتری حقوقشان را باه صاورت کتبای یاا
شفاهی بهآنها گوشزد کنند» حسلیمانی . 778 : 7312 ،با توجه باه مطالاب فاوق در
خصو

حق داشتن وکیل که یکی از مصادیق حقوق شهروندی متهمان در مرحلاه

تحقیقات مقدماتی است می توان استنباط نمود که ،حق داشتن وکیل بارای ماتهم در
تحقیقات مقدماتی ،جنبه نظارتی داشته و نه دخاالتی .هرچناد ایان حاق ،در قاانون
احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی ،نیامده است لکن ،با توجه به
ماده  718ق.آ.د.د.ع.ا.ك و ق.ا ،.رعایت این حق از سوی پلیس در هنگام تحقیقات
مقدماتی ،تکلیف میباشد.
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ج-ممنوعيت شکنج و رفتارهای اهانت آميز:
منع شکنجه و رعایت آن از سوی پلیس و مرجع قیایی و همچنین انجام رفتارهاای
صحیح از سوی آنها ،درحقوق ایران واسناد بین المللی مورد تایید قرار گرفتاه شاده
است که به صورت تفصیلی آنها را بیان مینماییم.
ماده  1میثاق مدنی و سیاسی اشعار میدارد« :هیچ کس را نمیتوان مورد آزار و
شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خالف انسان یا ترذیلای قارار داد» .کاه
این مقوله در ماده  2اعالمیه جهانی حقوق بشرنیز اشاره شده است.
اما برابر کنوانسیون منع شکنجه و دیگار رفتارهاا یاا مجازاتهاای بایرحماناه،
غیرانسانی یا ترذیلی مصوب  ،7828مفهوم کلمه شکنجه ،یعنی ایراد عمدی هرگونه
درد و رنج شدید بدنی یا روحی به یک شخص از جانب مأمور رسمی دولات و یاا
کسی که در سمتی رسمی عمل می کند و یا به تحریک و یا اجازه ویا سکوت او باه
منظوراخذ اطالعات و یا اقرار از شخص ویا شخص ثالاث  ،مجاازات وی از بابات
عملی که وی یا شخص ثالث مرتکب شده ویا مظنون به ارتکاب آن است ارعااب و
یا اجبار او و یا شخص ثالث و یا هر دلیلی که مبتنی بر هرگونه تبعیض باشد .لایکن
در حقوق ایران ،اصل  38ق.ا مقرر میدارد« :هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا
کسب اطالع ممنوع است اجبار شخص به شهادت ،اقرار یا سوگند ،مجااز نیسات و
چنین شهادت و اقرار سوگندی فاقد ارزش واعتبار است.» ...
بهعالوه برابر اصل سی ونهم قانون مذکور« هتک حرمت و حیثیات کسای کاه
به حکم قانون دستگیر ،بازداشت ،زندانی یا تبعیاد شاده ،باه هرصاورت کاه باشاد،
ممنوع وموجب مجازات است».
با وجود این که منع شکنجه و انجام رفتارهای ناصاواب در اصاول یااد شاده
آمده است ،لیکن ،قانونگذار ،به دلیل اهمیت باالی موضوع ،به آنها اکتفا نکارده و در
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قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی ،نیز به این مقوله اشااره
کرده است .برابر بند ح 8قانون مذکور «هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقارار و
یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شارعی
و قانونی نخواهد داشت».
همچنین بندح 6این قانون بیان می دارد« :درجریاان دساتگیری و باازجویی یاا
استطالع و تحقیق ،از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعیاء ،تحقیر و استخفاف
آنان اجتناب گردد».
در این زمینه ،بند ح 1قانون مزبور اعالم میدارد« :بازجویان و مأموران تحقیاق از
پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به امااکن ناامعلوم و کاالً
اقدامهای خالف متعارف خودداری ورزند».
نکته پایانی این که ضمانت اجرای این عنوان در قانون مجازات اساالمی ذکار شاده
است .برابر مااده  218ایان قاانون «هریاک از مساتخدمین و ماأمورین قیاایی یاا
غیرقیایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بادنی
نماید عالوه بر قصا

یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال

محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصو

دساتور داده باشاد فقاط دساتور

دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم باه واساطه اذیات و
آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت».
چ-حفظ حريم خصوصي و شخصي متهم:
یکی از مهمترین ارزش های اساسی در جامعه «امنیت شهروندان» است تا شهروندان
بتوانند در پرتو آن ،مسیر رشد و کمال خود را طی کنند و همچنانکه امنیات جامعاه
مهم و اساسی است« ،حاریم خصوصای» شاهروندان را کاه زیار مجموعاه حقاوق
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شهروندی است را می توان باه چهاار دساته باه شارح زیار تقسایم کاردحفرمهینای
فراهانی. 16 :7388،
الف حریم خصوصی جسمانی؛
ب حریم خصوصی منازل و اماکن؛
ج حریم خصوصی اطالعاتی؛
د حریم خصوصی ارتباطی.
برابر اصل  12ق.ا « .بازرسی و نرسانیدن نامه هاا و فااش کاردن مکالماات تلفنای،
افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ،عدم مخاابره ،نرساانیدن آنهاا ،اساتراق سامع و
هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».
بهعالوه بندح 8ماده واحده قانون احتارام باه آزادی هاای مشاروع و حفاظ حقاوق
شهروندی ،بیان میدارد« :ازرسی و معاینات محلی ،جهت دستگیری متهمان فراری
یا کشف آالت و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی وبدون مزاحمات و درکماال
احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسنادو مدارك و اشیایی که ارتباطی به جرم
نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای میمون نامه ها و نوشته هاا و عکاسهاای
فامیلی و خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد».
همچنین بند ح 77قانون مذکور ابرازمیدارد« :از کنجکاوی در اسرار شخصی و
خانوادگی و سوال ازگناهان گذشته افراد و پارداختن باه موضاوعات غیار ماوثر در
پرونده مورد بررسی احتراز گردد».
لذا «هیچ کس حق ندارد به خانه ،مرازه ،محل کارشخصی کسای بادون اجاازه
صاحب آنها وارد شود ...و یا به تلفن و نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم
یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف مرکز گناه هر چند بزرگ باشد شانود
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بگذارد و یا به دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان نیز نماید و با اسراری که
از غیر به او رسیده ،او برای یک نفر فاش کند» حعبداله پور. 28-60 : 7380،
باتوجه به مواد قانونی پیش گفته ،ذکر چند نکته در اینجا الزم به نظر می رسد:
الف -دربند ح 8ماده واحده قانون احترام باه آزادیهاای مشاروع و حفاظ حقاوق
شهروندی ،قانونگذار از کلمات« احتیاط و بدون مزاحمت» ،استفاده نموده است؛ باه
نظر میرسد منظور قانونگذار در اینجا این است که تا مأموران ،اطمیناان از حیاور
متهم درمنزل حاصل پیادا نکارده اناد ،وارد منازل نشاوند ،در هنگاام ورود ،حکام
قیایی ورود به منزل را به همراه کارت شناسایی به ساکنین منزل ارا ه دهند ،از سرو
صدای بی مورد خودداری نمایند ،متناسب با شأن وشخصیت متهم و ساکنین ،رفتاار
متعارف صورت پذیرد و...
ب -مأمورین می بایست از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشیایی که هیچ گوناه
ارتباطی به جرم متهم ندارند و یا به متهم تعلق ندارد خودداری نمایند .این نکتاه در
دو حالت قابل تصور است :اول این که ،چنانچه ،مأموران به منظور دساتگیری ماتهم
آمده اند و مأموریت آنان فقط بارای دساتگیری اسات و در حکام مأموریات آناان،
اشارهای به بازرسی برای دستیابی به کشاف آالت وادوات جارم نشاده اسات یقینااً
مأمورین ،حق تعدی به هیچ مدرك ،سند یا شیئی را نخواهند داشات؛ دوم ایان کاه،
اگر در کنار دستگیری متهم ،مأموریت مأموران برای تفتیش و بازرسی وکشف آالت
و ادوات جرم است ،باید بگوییم ،آنچه که به متهم تعلق ندارد اعام از ساند ،شایء،
مدرك یا این که به جرم انتسابی ارتباطی ندارد از تعرض و تجاوز مصون می باشد.
ج -مأموران می بایست از افشای میمون نامهها ،نوشاتههاا ،عکاسهاای فاامیلی و
فیلمهای خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری نمایند یعنی این که ،اگر مأموران
منزل متهم را بررسی مینمایند؛ چنانچه در هنگام بازرسی ،به فیلم ،عکس و مواردی
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از این قبیل برخورد نمودند حق ضبط آن را ندارند زیرا که حفظ حقوق شاهروندی
متهم ،در این قسمت ،با اهمیت تر از ضبط آنهاست.
بهمنظور رعایت حقوق شهروندی ماتهم از جاناب پلایس الزم اسات ایان نکتاه
نهادینه گردد که ،متهم تا زمانی که اتهامش در دادگاه صالح ثابات نشاده اسات  ،بار
مینای اصل برا ت بایستی نسبت به حقوق او با احتیاط رفتار شاود ،کاه در صاورت
تبر ه در جریان یک دادرسی عادالنه در دادگاه قیایی به آبرو و اعتبار و شخصیت و
کرامت انسانی او در این مرحله لطمه وارد نشود .ضمناً فردی که به جهات ارتکااب
جرمی از چارچوب قانون فرا رفته و به حقوق دیگران تجاوز کرده است ،هیچ کاس
بهتر از مقنن نمیتواند برای او مجازات متناسب تعیین کند ،لذا میبایست بار مبناای
مواد قانونی مجازات شود و امتیاز و منافعی را که در راستای تعرض اش باه حقاوق
دیگران و جامعه کسب نموده است ،باز پس دهد.
در این خصو

بر اساس نظریه بازی منصفانه «مجرمی که منافع ناعادالنه ای از

حقوق شهروندان جامعه خود بهدست آورده است ،حق شاهروندان مطیاع قاانون را
سلب نموده است ،بنابراین کسانی که از راه تجاوز به حقوق دیگاران ،دساتاوردهای
نامنصفانه ای داشته اند باید با محرومیت از حقوق خاود ،امتیازاتشاان سالب گاردد.
نظریه فوق بر این امر تاکید دارد که ،مجرمی که به حقوق دیگران تجاوز کرده اسات
باید به نسبت از حقوق خود محروم شود ،وی کاه امتیااز غیرمنصافانهای باهدسات
آورده است باید به همان مقدار متحمال ضارر شاود حکاتینگهاام . 768 :7316،در
فرایند دادرسی کیفری بایستی میان حقوق بازه دیاده ،بزهکاار و جامعاه در فرآیناد
دادرسی کیفری تعادل وجود داشته باشد و نمیتوان بهطور کلی یکی از حقوق را بر
دیگری برتری داد .بنابراین در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقادماتی ،در راساتای
حفظ نظم و امنیت جامعه ،سلب آزادی متهمحدر چاارچوب قاانون و یاا دساتبند و
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پابند زدن به اودر واقع مصداق باارز رعایات حقاوق شاهروندی بازهدیاده از جارم
حشخص بزه دیده و جامعه است .بنابراین در بسیاری از موارد حفظ نظم و امنیت و
حقوق بزه دیدگان ایجاب می نماید که آزادی متهمح با حکم و در چارچوب قاانون
محدود گردد .و اینگونه موارد تناقیی با حقوق شهروندی ندارد بنابراین حفظ نظم
و امنیت و حقوق شهروندی بزه دیدگان از جرم ایجاب مای نمایاد کاه از برخای از
حقوق متهم حوفق قانون صرف نظر گردد حهاشمی. 711 :7381،
ح-احیار ،جلب متهم و حفظ حقوق شهروندی او:
الف -احضار متهم:
ماده  712قاانون آیاین دادرسای دادگااههاای عماومی و انقاالب در اماور کیفاری
حمصوب ، 7318مقرر می دارد« :قاضی نباید کسی را احیار یا جلب کند مگر ایان
که دالیل کافی برای احیار یا جلب موجود باشد».
مفهوم این ماده این است که ،قبل از احیار و یا جلب اشخا

 ،بایاد تحقیقاات

مقدماتی صورت گرفته باشد ،دالیل مستدل و قابل اتکایی جمع آوری شده باشاد و
سپس در صورت توجه حداقل از اتهام ،احیار شخص انجام شود.
با نگرش در مفهوم ماده مشخص می شود که ،پلیس دراین زمیناه ،نبایاد راسااً
کسی را احیار یا جلب کند زیرا انجام این امر مراایر باا حقاوق شاهروندی اسات.
پلیس می بایست فقط با دستور قیایی و در قالب موازین قانونی ،ماتهم را حساب
مورد احیار و یا جلب کند .در این خصاو

 ،مااده  ،712-7الیحاه جدیاد آیاین

دادرسی کیفری ،با ترییراتی مقرر می دارد« :بازپرس نباید کسی را احیار و یا جلب
کند ،مگر این که دلیل کافی برای توجه اتهاام باه وی موجاود باشاد ».تبصاره مااده
مذکور اشعارمیدارد « :اقدام بازپرس به احیار متهم ،پس از دریافت شکایت شااکی
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یا اطالع از وقوع جرم و بدون بررسی ادله ،بجز مواردی که قانون مقرر کرده اسات،
تخلف انتظامی محسوب میشود و موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است».
مطابق ماده  771قانون یاد شده ،احیار متهم به وسایله احیاارنامه باه عمال
میآید؛ احیارنامه در دونسخه فرستاده می شود ویک نسخه را متهم گرفته ونساخه
دیگر را امیاء کرده به مأمور احیار رد میکند .مااده  712-1الیحاه جدیاد آیاین
دادرسی کیفری ،با اندك ترییراتی مقرر میدارد« :احیار متهم به وسیله احیاریه باه
عمل میآید .احیاریه در دو نسخه تنظیم می شاود کاه یاک نساخه را از آن ماتهم
تحویل می گیرد و نسخه دیگر را پس از امیا به مامور ابالغ رد میکند».
در خصو

مفاد احیارنامه ،ماده  773قانون مذکور بیان میدارد« :در احیار ناماه

اسم و شهرت احیار شده و تاریخ و علت احیاار و محال حیاور و نتیجاه عادم
حیور باید قید شود» .برابرتبصره این ماده در جرا می که مصالحت اقتیااء نمایاد
علت احیار و نتیجه عدم حیور ذکر نخواهد شد .راجع به مفااد احیااریه  ،مااده
 712-3الیحه جدید آیین دادرسی کیفری ،مقرر میدارد« :در احیااریه ،ناام و ناام
خانوادگی احیار شده ،تاریخ ،ساعت و علت احیار ،محل حیاور و نتیجاه عادم
حیور قید شده ،به امیای بازپرس میرسد» .تبصره ماده مذکور بیاان مایدارد« :در
جرا می که به تشخیص بازپرس ،حیثیت متهم اقتیا کناد علات احیاار ذکار نمای
شود ،اما متهم می تواند جهت اطالع از علت احیار به دفتر بازپرس مراجعه کند».
ب -جلب متهم:
«هرگاه متهم با وصف ابالغ احیاارنامه و استحیاار از موضاوع اتهاامی در دادگااه
حیور نیابد و عدم حیور خود را مستند به یکی از معاذیر قانونی اعالم ننمایاد یاا
مرتکب یکی از جرایم موضوع ماده  778قانون آیین دادرسی دادگاههای عماومی و
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انقالب در امور کیفری حمصوب 7318شود طبق ماواد  771و  771هماان قاانون
حکم جلب وی صادر و در اختیار ضابطین دادگستری قرار می گیرد تا مأمور جلاب
پس از ابالغ برگ جلب ،متهم را دعوت نموده تا در معیت وی نازد قاضای حیاور
یابد» حقاسم پور. 732 : 7387،
جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل میآیاد بارگ جلاب کاه میامونش،
میمون احیاریه است باید به متهم ابالغ شود .در این ارتباط ،ماده  712-72الیحه
جدید آیین دادرسی کیفری ،مقرر میدارد« :جلب متهم باه موجاب بارگ جلاب باه
عمل می آید  .میمون برگ جلب همان میمون احیااریه اسات کاه بایاد توساط
بازپرس امیا و به متهم ابالغ شود».
بنابراين برای جلب متهم وجود شرايط زير ضروری است:
«الف -متهم احیار شده باشد؛ ب -احیارنامه به متهم ابالغ شده باشاد؛ ج -اباالغ
احیار نامه صحیحاً صورت گرفته باشد؛ د -متهم حاضر نشاده باشاد؛ هاا  -ماتهم
برای عدم حیور خود عذر موجهی اعالم ننموده باشد»حآخوندی. 88 :7381،
مأمور جلب می بایست در کمال احترام و ادب و با آگاهی از شرایط مورد اشااره،
متهم را جهت حیور نازد مرجاع قیاایی ،دعاوت نمایاد .در واقاع حفاظ حقاوق
شهروندی ،ایجاب مینماید که ،درهنگام جلب ،با احترام با متهم ،برخورد شود ،مگر
این که ،از دستور مأمور سرپیجی نماید .آنجاست که ،ماأمور باه ناچاار او را تحات
الحفظ ،نزد مقام قیایی حاضر می نماید .در خصو

زمان جلاب ،مااده 712-76

الیحه آیین دادرسی کیفری ،مقرر میدارد« :جلب متهم به اساتثنای ماوارد ضاروری
باید در روز بین ساعت هفت صبح تا چهار بعدازظهر به عمل آید و در همان روز به
وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود».
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یکی از مواردی که قانون به پلیس اجازه داده است ،این است که ،در صورت غایاب
بودن متهم ،با در دست داشتن برگ جلب ،در موقعیت مناسب ،متهم را جلب نماید.
لذا این موضوع از حساسیت خاصی برخوردار است زیرا مأمورین باید کامالً مواظب
باشند که ،اعطای این حق ،موجب تجااوز و تعادی باه حقاوق شاهروندی متهماان
نگردد .ماده  712-71الیحه جدید آیین دادرسی کیفری ،مقرر میدارد « :در صورتی
که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد ،برگ جلب با تعیین مادت اعتباار
در اختیار ضابطین دادگستری قرار میگیرد تا هر جاا ماتهم را یافتناد ،جلاب و نازد
بازپرس حاضر کنند» .تبصره دو مااده فاوق  ،بیاان مایدارد«:در صاورت ضارورت،
بازپرس می تواند برگ جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قارار دهاد تاا باا
معرفی او ،ضابطان حوزه قیایی مربوطه ،متهم را جلب و معرفی کنند».
در خصو

مدت زمانی که مأمورین می توانند تا زمان حیور متهم نزد مرجاع

قیایی ،وی را در اختیارخود نگه دارند ،ماده  713قانون آیین دادرسی دادگااههاای
عمومی و انقالب در امور کیفری حمصوب ، 7318مقرر مایدارد « :ماتهم از هنگاام
ابالغ برگ جلب تاحیور نزد قاضی تحات نظار و محافظات خواهاد باود و برابار
تبصره این ماده مأموران مکلفند متهم جلب شده را بالفاصاله تحویال مقاام قیاایی
دهند و در صورتی می توانند وی را بازداشت نمایند که بیم تباانی و خاوف فارار و
امحاء آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداری وی بیش از ح 12ساعت بدون
اجازه مقام قیایی را ندارند».
خ -معاینه محل ،تحقیقات محلی و حفظ حقوق شهروندی متهم:
پلیس در معاینه محلی و تحقیقاات محلای ،دارای جایگااه ویاژهای اسات.از جملاه
مصادیق حقوق شهروندی متهم در مرحله معاینه و تحقیقات محلی می تاون گفات:
در زمان معاینه محلی الزم است کاه پلایس صارفاً در خصاو

موضاوع اتهاام باه
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بررسی و تفتیش منازل به اشیا ...بپردازد یا اینکه اجازه ورود یا دخالت به افرادی که
در امر جزایی شرکت ندارند ،نداده و از ورود آنها ممانعت به عمال آورده کاه مااده
 18قااانون آیااین دادرساای دادگاااههااای عمااومی و انقااالب در امااور کیفااری
حمصوب ، 7318در این خصو

مقرر میدارد« :معاینه محل توسط قاضای دادگااه

یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری ویا اهال خباره ماورد
وثوق قاضی انجام میشود .هنگام معاینه محل اشخاصی که در امار جزایای شارکت
دارند میتوانند حاضر شوند لکن عدم حیور آنان مانع انجام معاینه نخواهاد باود».
برابر ماده  712-3الیحه جدید آیین دادرسی کیفری» معاینه محل توسط باازپرس و
یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می شود هنگام معاینه محل ،اشخاصای
که در امر کیفری شرکت دارند باید حاضر شوند ،اما عدم حیور آن ها به علت عدم
تمایل ،مانع از انجام معاینه نیست».
در این خصو

ذکر دو نکته الزم است:

اول این که ،اگر چه قانونگذار در ابتدای ماده ،معاینه محل وتحقیقات محلی را جزو
وظایف قیات دانسته لکن ،این اختیار را به ضابطان دادگستری داده است تا با اخاذ
دستور از مقام قیایی ،به انجام وظیفه مذکور بپردازند.
دوم آن که ،برابر قسمت اخیر ماده فوق ،یکی از اشخاصی که میتواند در معاینه
محل و تحقیقات محل ،حیور داشته باشد ،متهم است بنابراین بایستی ،با احتیااط و
با رعایت ضوابط قانونی ،حقوق شهروندی او ،توسط پلیس حفظ و رعایت شود.
یکی از حقوقی که ،قانونگذار به آن اشاره نموده ،این است که ،برابر ماده  18این
قانون ،معاینه محل ،در روز به عمل میآید مگر در مواردی که فوریت دارد.
«برخی از حقوقدانان از جمله دکتر آخوندی دالیلی را برای توجیه این امار ذکار
کردهاند ،که عبارت است از :
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 .7در روز مشاهده دقیق صحنه جرم و جمع آوری دالیل آن آسانتر صاورت
گرفته و امکان حیور اصحاب دعوی و افراد ذینفع در محل انجام معایناه
بیشتر و فیای روشن و طبیعت روز به گونه ای است که تمرکز بیشتری در
مجری معاینه محل بهوجود می آورد.
 .1تشخیص فوریت معاینه محل بهعهده مقام قیایی است و بهتار اسات کاه
اگر مقام قیایی اجرای آن را از ضابطان دادگساتری درخواسات مایکنناد
فوریت یا عدم فوریت آن را نیز تصریح نمایاد حقاسام پاور. 781 :7387،
الیحه جدید آیین دادرسی کیفری  ،با جایگزین نمودن کلمه «ضرورت» باه
جای کلمه «فوریت» ،در ماده  18قانون فوق الذکر ،مقرر مای دارد« :معایناه
محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد بایاد در روز انجاام
شود .مراتب ضرورت در دستور بازپرس قید میشود».
در خصو

دو واژه «فوریت» و «ضرورت» الزم به ذکر است کاه :واژه "فوریات"

جنبه زمانی دارد یعنی اینکه بایستی مورد در کوتاهترین زمان ممکن انجاام شاود ،در
حالیکه "ضرورت" جنبه موضوعی دارد و بستگی به محتوای مورد دارد و از طرفی
رابطة عموم خصو

مطلق در بین این دو واژه وجود دارد کاه ،هار موضاوعی کاه

فوریت دارد ضرورت نیز خواهد داشت ولی ممکن است که مطلبی ضرورت داشته
باشد اما ،فوریت ندشته باشد .به عنوان مثال تفهیم اتهام به متهم ضمن اینکه فوریات
دارد ،بهواسطه اینکه از حقوق شهروندی متهم است بنابراین ضرورت نیز دارد اما در
مورد اطالع به خانواده وی ضرورت دارد اما فوریت به ایان معناا کاه بالفاصاله در
لحظه دستگیری حدر خیابان ...اطالع رسانی به خانواده وی فوریت ندارد.
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د -ممنوعيت اخذ تأمين کيفری از متهم توسط ضابطان دادگستری:
از دیگر حقوق شهروندی متهمان ،ممنوعیات اخاذ تاأمین کیفاری از آناان ،توساط
ضابطان دادگستری است ،علت این موضوع این اسات کاه ،تشاخیص اخاذ تاأمین
کیفری ،از موضوعات بسیار حساس ومهم و در حاوزه تخصصای سیساتم قیاایی
است نه ضابط.زیرا وظیفه قاضی است که ،میبایست متناساب باا وضاعیت ماتهم و
اتهام انتسابی قرارهای مناسب تأمین کیفاری در مااده  731قاانون آیاین دادرسای
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری حمصوب 7318را صادر نماید.
برابر قسمت اخیر ماده  78قانون مذکور ،ضابطین دادگستری حاق اخاذ تاأمین از
متهم را ندارند« .مرجع انتظامی حق ندارد آزاد نماودن ماتهم را موکاول باه ساپردن
ضامن معتبر یا سند مالکیت یا گواهینامه یاا شناسانامه نمایاد زیارا وقتای ماتهم در
اختیار ضابط قرار می گیرد تعیین تکلیف آزادی یا عدم آزادی او از صاالحیتهاای
مقام قیایی است» حزراعت مهاجری. 771 :7381،
اداره حقوقی قوه قیا یه در پاسخ به این سئوال که :آیا نیروهای انتظاامی مایتوانناد
بدون دستور و یا با دستور مقام قیایی ازمتهم تأمین اخذ نماینادیاخیر؟ طای نظریاه
شماره  1/1812مورخاه  7311/2/18مرقاوم داشاته اسات« :صادور قارار تاأمین
منحصراً در صالحیت مرجع قیایی صالح آن هم در صورت وجود دالیل کافی بار
اثبات وقوع بزه و توجه اتهام متهم می باشد بناابراین صادور قارار تاأمین از طارف
مرجع انتظامی به نحاوی کاه در اساتعالم آماده اسات بار خاالف ماوازین قاانونی
است».حقاسم پور131 :7387،
درخصو

صدور دستورهای غیرقانونی مقام قیا ی ،نسابت باه اخاذ تاأمین

کیفری توسط ضابطان دادگستری ،ریاست قوه قیا یه باه موجاب بخشانامه شاماره
 7/18/72710مورخه  7318/8/8بهعنوان قیات واحدهای قیایی سراسر کشاور
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تصریح نموده است « :بنابر اعالم نیروی انتظامی جمهوری اساالمی ایاران ،مالحظاه
شده است مقامات قیایی ضمن صادور دساتورات قیاایی خاود باه پاساگاههاا و
کالنتریها ،برخالف مقررات ،از مراجع مذکور  ،خواسته اند نسبت به اخذ تاأمین از
متهمین اقدام و آنان را فعالً آزاد نمایناد .ضاابطان دادگساتری در جریاان تحقیقاات
مقدماتی جز درجرایم مشهود که برابر ماده  12قانون مرقوم برای تکمیال تحقیقاات
ضروری و حداکثر تا مدت  12ساعت تحت نظر نگه داشتن متهم تجویز شده است
بهصراحت بخش آخرماده  78قاانون مزباور ،حاق اخاذ تاأمین از ماتهم را ندارناد
بنابراین صدور دستور«متهم با قید ضامن معتبر ،آزاد شود» به مراجع انتظامی ساپردن
اختیار اخذ تأمین کیفری به مقامات غیرقیایی و فاقد اختیار در این زمینه مایباشاد
که تخلف از قانون و موجب مسئولیت خواهد باود«امیااء -ساید محماود هاشامی
شاهرودی-ر یس قوه قیا یه .»7318/8/8حهمان  133 :به عاالوه مااده 717-72
الیحه آیین دادرسی کیفری ،مقرر می دارد « ضابطان دادگستری اختیار اخذ تاامین از
متهم را ندارند و مقامات قیایی نیز نمیتوانند اخذ تامین را به آنها ارجاع کنند».
ذ-رعايت موازين اسالمي و اخالقي متهم:
پلیس به منظور حمایت و تیمین حقوق شهروندی متهم ،بایاد ماوازین اساالمی و
اخالقی او را رعایت نماید .رعایت موازین اسالمی و اخالقی متهم ،عالوه بار ریشاه
فقهی ،در قوانین داخلی نیز ،مورد تاکید قرار گرفته اسات .قارآن مجیاد در آیاه 10
سوره اسراء ،می فرماید« :و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و » ...معناا
و مفهوم این آیه داللت بر احترام به کرامت انسانی و حفظ آن دارد.
بندح 3ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شاهروندی،
مقرر می دارد« :با دادخواهان واشخا

در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از
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وقایع وکالً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم  ،الزم است اخالق و موازین
اسالمی کامالً رعایت گردد» .به عالوه برابر قسامت اخیار مااده  730قاانون آیاین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری حمصوب..... «، 7318رعایات
موازین شرعی درمورد متهمان زن ضروری میباشد».
از جمله مواردی که ،پلیس در زمینه رعایت موازین اسالمی و اخالقی متهم باید
به آن توجه داشته باشد می توان به ایجاد شرایط الزم جهت اقامه نماز و عباادات در
بازداشتگاهها ،تهیه نمون غذا ،آب و سایر مایحتاج جهت رفع تشانگی ،گرسانگی و
 ،....برخورداری از مکان مناسب جهت تحت نظر داشتن متهمان از لحااظ نورکاافی،
فیای مناسب و  ....اشاره نمود.
ر-انجام پرسشهای مفيد و روشن از متهم و درج آنها بدون تغيير:
«بازجو باید هنگام طرح سواالت از برخی قواعد اساسی کاه در ایان زمیناه موجاود
می باشد ،پیروی نماید .مأمور تحقیق باید از طرح سواالت کلی و جامع پرهیز نماید.
سئواالت باید کوتاه ،صریح و منحصر و محدود به یک مبحث بوده و به آسانی قابل
درك و فهم باشند و فقط از کلماتی که مظنون قادر به فهمیدن آنها مای باشاد ،بایاد
بهره گرفت بنابراین نباید اصطالحاتی مانند :سرقت سااده ،قتال عمادی و ..اساتفاده
نمود .همچنین از پرسیدن سواالت اتهامی یا تهمت آمیز باید اجتناب کرد و از طارح
سواالت راهنما و حتلقینی و سواالتی که با طارح آنهاا حرفای را در دهاان مظناون
بگذارند مثلح شما که قصد ندارید به ما بگویید چکاندن ماشه را تکذیب می کنید».
خودداری نمود مگر این که طرح آن برای آساان نماودن روناد باازجویی ضاروری
باشد» حسوانسون چاملین تری تو. 318 : 7387 ،
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برابر قسمت پایانی ماده  718قانون آیین دادرسی دادگاههای عماومی و انقاالب
در امور کیفری حمصوب« 7318سواالت باید مفید و روشن باشد سواالت تلقینی یا
اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است»«.منظور از مفید بودن سوال ایان اسات کاه
سوال به کشف جرم واحراز واقعیت کمک کند سوالی که نتواند قاضی را باه کشاف
جرم هدایت کناد مفیاد باه شامار نمایآیاد» حآخونادی . 711 : 7381،از طرفای
پرسشها باید صریح و روشن بوده تا متهم متوجه منظور باازجو گاردد و باازجو از
بهکارگیری سواالت مبهم  ،بی معنا و غیرمتعارف دوری گزیند.
عالوه بر طرح سواالت و پرسشهای مفید و روشان از ساوی باازجو ،درج و ثبات
پاسخ ها نیز باید بدون تبدیل ،تحریف و ترییر باشد تا اظهارات و گفتاه هاای ماتهم
جهت حمایت از حقوق او کمک نماید ماده  737قانون آیین دادرسای دادگااههاای
عمومی و انقالب در امور کیفری حمصوب 7318مقارر مایدارد« :پاساخ ساواالت
همانطوری که بیان می شود باید بدون ترییار و تبادیل یاا تحریاف نوشاته شاود .
متهمان با سواد میتوانند شخصاً پاسخ سواالت را بنویسند».
بهعالوه بندح 71ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق
شهروندی اشعار میدارد« :پاسخها به همان کیفیت اظهار شده وبدون ترییر و تبادیل
نوشته شود و برای اظهارکننده خواناده شاود و افاراد باا ساواد در صاورت تمایال،
خودشان مطالب را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد».
ز-ب کارگيری اصول و شيوه های علمي قانوني در تحقيقات و بازجوئيها:
اگر در گذشته مأموران تحقیق و بازجویی ،از طریق تن پیمایی ،داغ کردن و  ...بارای
کشف جرایم استفاده می نمودند ،امروزه کشف علمی جرایم به وسیله وسایل نوین،
سبب آن شده است که ،مأموران کشف جرایم ،با دقت باال وسرعت به حفاظ آثاار و
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دالیل و اقدامات ،ضبط و ثبت مجرمان پرداخته و نهایتاً کیفیات بااالی تحقیقاات و
بازجوییهای مقدماتی را باعث گردند.
عالوه بر توجه قانونگذار ،در بندح 7ماده واحده قاانون احتارام باه آزادی هاای
مشروع و حفظ حقوق شهروندی ،به خودداری از اعماال سالیقه هاای شخصای در
انجام تحقیقات ،بند ح 70این قانون نیز مقرر میدارد « :تحقیقات و بازجوییها باید
مبتنی بر اصول و شیوههای علمی قانونی و آموزشهای قبلی و نظارت الزم صورت
گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به
روشهای خالف آن متوسل شدهاند بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد».
بنابراین بهکارگیری اصول علمی مثل تشخیص هویت ژنتیکی ،اسالحه شناسای،
انگشت نگاری ،ثبت کامپیوتری مشخصات متهمان و تشکیل پرونده برای هرکدام از
آنها به منظور شناسایی متهمان از چنان تحول و پیشارفتی برخوردارناد کاه ضاریب
اطمینان باالیی را در راستای کشف سریع و دقیق جرم ایجاد نماوده بادون ایان کاه
حقوق شهروندی متهم ،مورد تعدی و تعرض قرار گیرد.
س -ممنوعيت تفتيش منازل ،اماکن و اشياء و جلتب اشتخاص در جترايم غيتر
مشهود:
یکی از حقوقی که متهم در جرایم غیرمشهود از آن برخوردار بوده و پلیس نمیتواند
متعرض آن شود ،این است که منزل ،امکنه و اشیا ،او از تعدی و تجاوز مصون است
و همچنین در این جرایم پلیس نمی تواند بدون دستور مقام قیایی متهمین اقدام باه
جلب نماید.
این موضوع درحقوق ایران جنبه قانونی داشته و قسمت اخیار مااده  12قاانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در اماور کیفاری حمصاوب 7318مقارر
ماایدارد« :همچنااین تفتاایش منااازل ،اماااکن و اشاایاء و جلااب اشااخا

در جاارایم
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غیرمشهود باید با اجازه مخصو

مقام قیایی باشد هرچند اجرای تحقیقات بهطور

کلی از طرف مقام قیایی به ضابط ارجاع شده باشد» .در این خصو

تبصره مااده

 717-18الیحه آیین دادرسی کیفری ،مقرر میدارد « :بازرسی بدنی اشخا

و نیاز

اشیا از قبیل خودرو و وسایل موجود در آن ،چنانچه باه تشاخیص شاورای عاالی
امنیت ملی کشور در محل یا منطقه ای مشخص و برای مدت معینی ضروری و برابر
ضوابط مصوب آن شورا باشد نیازی به صدور مجوز موردی ندارد» .همچناین مااده
717-18این الیحه ،بیان میدارد « :ضابطان دادگستری مکلفند طباق مجاوز صاادر
شده عمل کرده  ،از بازرسی اشیا و مکان های غیر مرتبط خودداری کنند».
با مشاهده در متن ماده ،مالحظه می شود در صاورتی کاه ،انجاام تحقیقاات
حتی اگر به صورت کامل و تمام به ضابط ارجاع شده باشد ،در موارد مذکور ،پلیس
حق مداخله و تفتیش را ندارد و باید مقام قیا ی درموارد خا

اشاره شده ،اجاازه

داده باشد و این یکی از مواردی است که پلیس باید مد نظر داشته باشد چرا که عدم
آگاهی و رعایت نکردن این موضوع ،تعرض حقوق شهروندی متهم است.
ش-حق اطالع خانواده متهم از دستگيری او:
احترام به حقوق دفاعی متهم ایجاب میکند که ،خانواده وی در جریان دساتگیری او
قرار بگیرند تا بتوانند مقدمات دفاع و تسهیالت الزمحاز قبیال وکیال و ..را بارای او
در نظر بگیرند لذا ،با در جریان قرار دادن خانواده متهم ،از دساتگیری وی ،دری باه
روی متهم باز میشود که ،زمینه ساز احقاق حقوق دفاعی متهم می تواند باشد.
بندح 2ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی،
اعالم میدارد « :اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد
ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشدکه در قانون معین گردیده است و ظارف مهلات
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مقرره پرونده به مراجع صاالح قیاایی ارساال شاود و خاانواده دستگیرشادگان در
جریان قرار بگیرند».
در این خصو

ماده  717-11الیحه جدید آیین دادرسی کیفری ،مقرر میدارد:

«به محض اینکه متهم در مرجع انتظامی تحت نظر قرار گرفت ،حداکثر ظارف یاک
ساعت ،مشخصات سجلی  ،شرل ،آدرس ،و علت تحت نظر قرار گرفتن وی ،به هر
طریق ممکن  ،به دادسرای محل اعالم میشود .دادستان با درج مشخصات مزبور در
دفترمخصو

و رایانه ،نظارت الزم را جهت رعایات حقاوق ایان افاراد اعماال و

فهرست کامل آنها را در پایان هر روز به ر یس کل دادگستری استان اعاالم مایکناد
تا به همان نحو ثبت شود .والدین ،همسر ،فرزندان و خواهر و بارادر ایان اشاخا
میتوانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر قرار بودن آنها اطالع یابند پاساخگویی
به بستگان در خصو

علت تحت نظر قرار گرفتن ،تا حدی که با حیثیت اجتماعی

و خانوادگی اشخا

تحت نظر منافات نداشته باشد ،ضروری است» .همچنین برابر

ماده  717-13الیحه مذکور ،شخص تحت نظر میتواند به وسیله تلفن یا هر وسیله
ممکن  ،افراد خانواده یا آشانایان خاود را از موضاوع تحات نظار باودن آگااه کناد
وضابطان نیز مکلفند ،مساعدت الزم را در این خصو

به عمل آورند ،مگر آن کاه

بنابر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظار نبایاد از چناین حقای اساتفاده
کند.در این صورت باید مراتب را جهت اخذ دستور مقتیی به اطالع مقاام قیاایی
برسانند».
نتيج گيری :
پلیس به عنوان ضابط دادگستری ،در تحقیقات مقدماتی ،بایستی اقداماتی را که برای
حفظ آثار و دالیل جرم و جلوگیری از فرار یا اختفای متهم ضاروری اسات ،انجاام
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دهد .آیین مطلوب این مرحله باید به گونهای باشد که عالوه بر تأمین منافع جامعاه،
شهروند بیگناه را در اثبات بیگناهیاش یاری کند .این مهم برآورده نمیشاود ،مگار
این که حقوق شهروندی متهم در جریان دادرسی مراعات گردد .پلیس نه تنها حقوق
شهروندی را ایجاد نمیکند ،بلکه باید آن را رعایت نماوده و از آن حمایات کناد و
حتی آنجا که خود این حقوق را نقض نموده است ،جباران نمایاد .ایان حاقم ماتمهم
است که بداند در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدّماتی چه حقوقی دارد.پلیس باا
رفتار و گفتار خود باید به شهروندی که در معرض اتهام قرار گرفته اطمیناان بدهاد
که حقوق او در تحقیقات مقدماتی پلیسی رعایت میشود و نقض آن دارای ضمانت
اجرای کافی است و باید او را آگاه کنیم که اگر این حقوق مورد تعرمض هار یاک از
عوامل و ضابطان دستگاه قیایی از جمله نیروهای پلیس قرار گرفت ،بارای جباران
خسارات وارده و اعاده حیثیّت خود چه کند و شکایت به کجا و نزد چه مقامی ببرد.
تاکید بر حفظ حقوق شهروندان در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق شهروندی
متهمااان و نیااز حفااظ حیثیاات افااراد شااریف و پاکاادامن و جلااوگیری از صاادور
محکومیت های ناروا که از اهم اهداف در فرآیند دادرسی است ،همه ارتبااط دقیاق
با نظم جامعه داخلی و همچنین بینالمللی دارد .بدیهی است در حفظ منافع جامعاه
نباید حقوق و منافع فرد ،قربانی و نابود گردد؛ زیرا اگر عدالت اقتیااء مایکناد کاه
بزهکار واقعی به مجازات محکوم شود ،شرط اجرای عدالت هم این است که فاردی
که در مظان اتهام است ،امکان دفاع از خود را داشته باشد.
در واقع ،قوانین آیین دادرسی کیفری ،وقتی از ارزش و اعتباار کاافی برخاوردار
است که بتواند بین دو حق ،یعنی حق جامعه که از جرم متیرر شده از یاک ساو و
حق انسانی که فعالً به عنوان متهم شناخته شده است از ساوی دیگار تعاادل ایجااد
نماید .به همین منظور ،شکنجه و آزار و اعمال مجازاتهای غیرانساانی بارای اخاذ
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اقرار ،دستگیری و بازداشت خودسرانه اشاخا

ممناوع اسات .اصاول مختلفای از

جمله اطالع فوری از علل دستگیری وبازداشت ،رسیدگی باه اتهاام در مادت زماان
معقول ،برخورداری از تیمینهای دفاع ،ضرورت حفظ شاأن و شخصایت انساانی
متهمان و لزوم جبران زیانهای وارده بر بازداشتشدگان بایگنااه نیاز بایاد در ایان
مرحله حساس از دادرسی رعایت گردد.
توجه جامعه جهانی و سازمانهای بین المللی به مقوله حقوق بشر و تصویب اساناد
بین المللی در این زمینه ،موجب آن شده است که کشورها با تصویب قوانین داخلی،
موضوع ارزش و کرامت انسانی و همچنین حقوق شهروندی افاراد جامعاه خاود را
بیش از پیش ،مورد توجه قرار دهند .در کشاور ماا کاه کشاوری اساالمی و قاوانین
داخلی ریشه در قرآن و فقه اسالمی دارند عنایت به حقاوق شاهروندان باه مراتاب
بیشتر از سایر کشورها نمود دارد .در این راستا اصول زیادی از قانون اساسی ،قاانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصاوب  7318و اخیاراً
ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفاظ حقاوق شاهروندی مصاوب
 7383و سایر قوانین موضوعه هر کدام به نوعی به حفظ حقوق شهروندی متهم ،به
عنوان یک شهروند جامعه ،توجه داشته اند .لذا در این مقاله ،وظایف قاانونی پلایس
نس بت به متهم در پرتو حقاوق شاهروندی ،ماورد بحاث و بررسای قارار گرفات و
مشخص شد که وظایف پلیس در مرحله قبل از صدور حکمحتحقیقاات مقادماتی ،
نسبت به متهم راجع به احقااق حقاوق شاهروندی وی ،در قاانون اساسای و ساایر
قوانین داخلی به طور مصرح ،ذکار شاده اسات و قانونگاذار اهمیات زیاادی بارای
ضابطان دادگساتری در حاوزه حفاظ حقاوق شاهروندی ماتهم ،قا ال شاده اسات
ذکرحقوق متهم ازقبیل حق تفهیم اتهام ،حق سکوت ،مناع بازداشاتهاای اضاافی و
غیرضروری ،حق داشتن وکیل ،رعایت اصول و روشهای علمی در بازجوییها ،و...
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در قوانین موضوعه و تاکید قانونگذار بر توجه ضابطان دادگستری و مراجع قیاایی
حکه دو بال سیستم عدالت کیفری هستند خود دلیلی است بر این ادعا کاه وظاایف
قانونی پلیس ،نسبت به متهم ،در پرتو حقوق شهروندی ،مد نظار قارار گرفتاه شاده
است و پلیس باید با شناخت و مطالعه قوانین مربوطه ،سطح آگاهی خود را در حفظ
حقوق شهروندی متهم ،ارتقاء دهد.
پيشنهادها:
در راستای نتایج به دست آمده از تحقیق ،پیشنهادهای ذیل برای بهبود هر چه بیشاتر
وضعیت موجود ،قابل ذکر است:
الف ا ایجاد فرهنگ ترویج حقوق شاهروندی :فرهناگ ساازی و آگااهی دادن باه
متهمان نسبت به حقوق خودشان ،از طریق رسانه های جمعی ،از قبیال تلویزیاون و
 ،..نصب بروشورهای حقوق شهروندی متهمان در مراجع انتظامی و دادگساتریهاا،
موجب می شود تا متهمان از حقوق خود مطلع شده و ساازمانهاا نیاز در حفاظ آن
کوشا باشند.
ب -ایجاد نهاد حقوق شهروندی در نیروی انتظاامی :از آنجاایی کاه ،باا تصاویب
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شاهروندی مصاوب  ،7383قاوه
قیاییه ،اقدام به تشکیل نهاد حقوق شهروندی نموده است ،بنابراین ،شایسته اسات،
نیروی انتظامی ،به منظور تعامل بیشتر با نهاد مذکور ،سازوکار تشاکیل ایان نهااد را
فراهم نماید تا با برگزاری دوره های آموزشی حقوق شهروندی و  ...بر حفظ هر چه
بیشتر حقوق شهروندی متهمان ،اهتمام ورزد.
ج-تقویت سازمانهای نظارتی در قوه قیااییه و نیاروی انتظاامی بار چگاونگی
انجام وظایف ضابطان دادگستری از قبیل آگاهی و کالنتری ،میتواند تاثیر بهسازایی
را بر بهبود عملکرد آنان در حوزه حفظ حقوق شهروندی متهمان داشته باشد.
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د -برگزاری همایشهای حفاظ حقاوق شاهروندی متهماان ،در قاوه قیااییه و
نیروی انتظامی ،تعامل بیشتر قیاات و ضاابطان دادگساتری ،از دیگار پیشانهادهایی
است تا ضابطان دادگستری بتوانند سطح آشنایی خود را با مقوله حقاوق شاهروندی
متهم ارتقاء داده و در انجام وظایف محوله ،به آن توجه نمایند .
منابع
 قرآن مجید آخوناادی ،محمااودح . 7381آ ااین دادرساای کیفااری ،جلااددوم ،تهااران :انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 -آشوری ،محمدح . 7383آیین دادرسی کیفاری ،جلاد دوم ،چاا

چهاارم،

تهران :انتشارات سمت.
 .)7380( -------------- -آیین دادرسی کیفری ،جلد اول ،چا

پنجم ،تهاران

 :انتشارات سمت.
 -------------ح . 7387نگاهی به متهم در حقاوق اساسای و قاانون آیایندادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری
 پلبو  ،روبر ح . 7310شهروندی و دولت ،ترجمه ابوالفیل قاضی ،تهاران:انتشارات دانشگاه تهران .
 پژوهنده ،محمدحسینح« . 7316مدنیت و شاهروندی» ،فصالنامه اندیشاهحوزه ،سال سوم  ،شماره های 1و.3
 زراعت ،عباس و علی مهاجریح . 7381آیین دادرسی کیفری ،جلاد اول،تهران :انتشارات فکر سازان.
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 سلیمانی ،قادر ح« . 7312نقش پلیس در فرایند کیفری انگلساتان و ولاز»،پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسای ،دانشاگاه
آزاد اسالمی تهران حواحد مرکز  ،مرکز تحصیالت تکمیلی حقوق.
 سوانسون ،چارلزر؛ چاملین ،نیل سی وتری تو ،لئونااردح 7387؛تحقیقااتجنایی ،ترجمه مهدی نجابتی ،رضا پرویزی و اصرر شفیعی نیک ،چا

دوم،

تهران :انتشارات جهاد دانشگاهی واحد عالمه طباطبایی.
 عبداله پور ،ابراهیمح« . 7380مطالعه تطبیقی حاق دفااع ماتهم در حقاوقایران و موازین حقوق بشر» ،پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشاته حقاوق
جزا و جارم شناسای ،دانشاگاه آزاد اساالمی تهاران حواحاد مرکاز  ،مرکاز
تحصیالت تکمیلی حقوق .
 فرمهینی فراهانی ،سید جواد ح . 7388بررسی الزاماات پلایس نسابت باهحقوق و آزادی های شهروندی ،تهران :انتشارات بازرسی کل ناجا.
 قاسم پور ،ابوالقاسم ح . 7387ضابطین قوه قیاییه و وظایف قانونی آنهاادر قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب
 7318و قوانین متفرقه ،تهران :انتشارات افق امید.
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 قااانون احتاارام بااه آزادیهااای مشااروع و حفااظ حقااوق شااهروندیمصوب.7383
 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در اماور کیفاری مصاوب 7318و اصالحی .7387
 -قانون مسؤلیت مدنی
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 کاتینگهام ،جانح« )7316فلسفه مجاازات» ،ترجماه محماد رضال ظفاری،فصلنامه نقد و نظم ،شماره  ،2پاییز.
 گلدوزیان ،ایرج ح . 7382بایستههاای حقاوق جازای عماومی ح، 7-1-3چا

سیزدهم ،تهران :نشر میزان.

 الیحه آیین دادرسی کیفریح ، 7381در حاال بررسای در کمیسایونهاایمجلس شورای اسالمی.
 مشهدی حسن ،مهدی ح « . 7381بررسی حقوق متهمین و مجرمین در فقهاسالمی و قوانین موضوعه» ،پایان نامه دوره کارشناسی ارشاد رشاته فقاه و
مبانی حقوق  ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران حواحد مرکز  ،دانشکده الهیات.
 مااوذن زادگااان ،حساانعلیح« . 7382تیاامین حقااوق مااتهم»،روزنامااهشرق،دوشنبه مورخه .7382/3/8
 میثاق باین المللای حقاوق مادنی و سیاسای مصاوب ح 76دساامبر 7866سازمان ملل متحد .
 هاشمی ،حمیدح« . 7381نقش پلیس در رعایت حقوق شاهروندی متهمااندر فرآیند دادرسی کیفری» ،پایان نامه دوره کارشناسی ارشاد رشاتة حقاوق
جزا و جرم شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی اراك.
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