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پیشگیری وضعي تقنیني از جرم شکنجه
مهدی شیدائیان* سیدجعفر اسحاقی** زهرا رجایی***
)قاریخ دریانت 61/9/84 :قاریخ پذیرش(69/6/4 :

چکيده؛
حقّ مصونیّت ار شک جه به ع وان یکی ار ح وق غیرقابل سلب ش اخنه میشود .در اصل  21قانون اساسی شک جه
به رور مطلق مم وع اعالح ش ه است .ار این راق قالش براب مبارره با شک جه ار جایگاه ح وقی ا نره گی شایسنهاب
برخوردار است .در میان راشهاب غیرسرکوبگرانهق پیشگیرب اضعی همیون رایکردب کاربردب ا داراب ننایج
قابل رؤیت ش اخنه میشود .به سبب این خصوصیّاتق نوشنار پیشرا بر مب اب پذیرش امکان اعمال پیشگیرب
اضعی در مورد جرح شک جهق به ش اسایی مهمقرین ق ابیر پیشگیرانة اضعی مؤ ر در کاهش این جرح میپردارد؛
ق ابیرب نظیر انزایش دشوارب ارقکاب جرح مان دسنرسی سریع منهم به م اح قضاییق حذف قوجیهک هها مان
کاسنن ار اررش ا باقی اقرارق کاهش م انع حاصل ار جرح مان بطالن ارالعات ب ستآم ه ار راه شک جهق انزایش
خطر ارقکاب جرح مان حمایت ار حضور اکال در مراحل ااّلیّة نرآی دادرسی ا نظارت ای یویی ار مرحلة
بارجویی .ننیجه آنکه اصلیقرین بسنر پیشبی ی این ق ابیر آیین دادرسی کیفرب است ا بر همین اساس قانون آیین
دادرسی کیفرب ایران ار این م ظر مورد بررسی قرار گرننه ا ضمن برجسنه ساخنن نوآاربهاب آن در این بارهق به
برخی ار کاسنیهاب قابل رنع اشاره ش ه است.
واژگان کليدی :شکنجه ،پيشگيری وضعی تقنينی ،پارادايم بازدارندگی ،پارادايم توجيهزدايی ،نظارت.

* اسنادیار ح وق جزا ا جرحش اسی پردیس نارابی دانشگاه قهرانق قم (نویس ه مسئول):
m_sheidaeian@ut.ac.ir
** دانشجوب دکنرب ح وق جزا ا جرحش اسی پردیس نارابی دانشگاه قهرانق قم
*** دانشآموخنه کارش اسی ارش رشنه جزا ا جرحش اسی پردیس نارابی دانشگاه قهرانق قم
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مقدّمه
در نظاح ح وقی کشور ایرانق دی گاه مم وعیّت مطلق شک جه در اصل  21قانون اساسی گ جان ه
شت ه ا با قوجّه به مشترام مذاکرات خبرگان قانون استاستی در جلستة قصویب این اصل (نو:
صتورت مشترام مذاکرات مجلسق بررسی نهایی قانون اساسی جمهورب اسالمی ایرانق :8294
)771-777ق می قوان دریانت که شتتک جه با هیچ قوجیهی حنّی حفظ ام یّت مجار دانستتنه نشتت ه
استت .با اجود اینق ار یو ستو قوانین عادب ما در رمی ة جرحانگارب ا اضع مجارات براب این
جرحق ننوانسنهان آرمانهاب این اصل را به ح ّ کانی مـ ّق سارن ؛ قوضیح آنکه قاک ون قعریفی
ار شتک جه ارائه نشت ه ا مادة  171قانون مجارات استالمی کناب قعزیرات مصوّب  8271نیز چه
در بیتان ارکتان متادب ا مع وب این جرح ا چه در بیان ااک ش کیفرب من استتتبق کاستتتنیهاب
بستتیارب دارد .ار ستتوب دیگرق در کشتتور ما با اجود درع جایگاه مهم پیشتتگیرب در ستتیاستتت
ج اییق ه ور اق امات قابل مالحظهاب براب پیشگیرب ار بسیارب ار جرایمق خواه در عرصة نظر یا
در عرص تة عملق صتتورت نگرننه استتت ا این کاستتنی در مورد جرح شتتک جه که ار ش ت ی قرین
جرایم دالنی ا علیه ع الت قضایی استق بیشنر نمود دارد.
م ابله با جرح شک جه به دا صورت ک شی (پیشگیرانه) ا ااک شی (کیفرب) قابل قصوّر است.
رایکرد پیشتتتگیرانه داراب دستتتنهب ب هاب من وّعی استتتت؛ این رایکرد در یو دستتتنهب ب به
پیشتتگیرب اجنماعی ا پیشتتگیرب اضتتعی ق ستتیم میشتتود .پیشتتگیرب اجنماعی در پی اصتتالم
شتخصیّت است ا پیشگیرب اضعی به دنبال قغییر اضعیّت مجرمانه است .به نظر میرس ایژگی
مـ اد بودن دام ة رمانی-مکانی ارقکاب جرح شک جهق ا رگذارب پیشگیرب اضعی ار این جرح
را حنّ ی نستتتبتت بته ا رگتذارب آن بر جرایمی همیون ستتترقتت که رمان ا مکان ارقکاب آنها
مشتتخّص ا مـ اد نیستتتق انزایش می ده  .ب ابراینق این امر میقوان رایکردب در دستتنرس ا
مفی در جهت کاهش شتک جه انگاشنه شود .بر مب اب پذیرش این نرض که پیشگیرب اضعی ار
جرح شتک جه امکان پذیر استتق با این پرسش اساسی مواجه هسنیم که پیشبی ی چه ق ابیر ا چه
ساراکارهایی در عرصة قانونگذارب میقوان در کاهش احنمال اقوع شک جه مؤ ر باش .
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ا رگذارب پیشتتگیرب اضتتعی ار جرح شتتک جه نیارم قمهی اقی استتت که ب ان نراهم آم ن
آنها نمی قوان ار این شتتتیوه اننظار معجزه داشتتتت؛ این قمهی ات را می قوان به ق ی یق اجرایی ا
پیشگیرانه دسنهب ب کرد .مهمقرین قمهی ق ی یق قانونگذارب جامع ا مانع در رمی ة جرحانگارب
انواع شک جه ا قعیین کیفر من اسب براب آن است .به قعبیر یکی ار صاحبنظران« :اگر پیشگیرب
اضتعی داراب ضتمانت اجراء نباشت ق اق اح اضعی ا رب نخواه داشت .ضمانت اجراب کیفرب
ا ر باردارن ه را ق ویت میک  .حفارت نیزیکی ار اشتتخار ا اموال نوعی رار ا ق رت م فعل
در برابر بزهکارب است .اگر مجاراتق پلیسق ساخنمان پلیس ا ساخنمان رن ان نباش ق پیشگیرب
اضعی مع ی ا مفهومی نخواه داشت» (نجفی ابرن آبادبق .)8399-8316 :8218
در مرحلة بع بایسنگیهاب اجرایی ا قضایی قرار دارد؛ یع ی قوّة قضائیه بای حسّاسیّت خود
را در شت استایی ا برخورد با این جرح انزایش ده ا آن را اعالح ک ق نه آنکه چهبستتا سعی در
پردهپوشتتی این گونه امور داشتتنه باش ت  .اگر مرقکبان بال وّة این جرح احستتاس ک

که با اجود

قانونق قوّة قضتتائیه در برخورد با این جرح ج ّیّت الرح را ن اردق ار اق امات خشتتن ا آرارده ه
علیه منهمق شتاه ا  ...نمی پرهیزن  .راشتن استت که در ستراستر دنیا مبارره با شتک جه به ع وان
یکی ار ش ی قرین جرایم دالنی با چالشها ا موانعی مشابه رابرا است.
همی ینق براب پتایت ارب نره تگ نفی شتتتک جته ا حصتتتول ننایج بل م ّت ا جلوگیرب ار
جابهجایی جرح که ار عوارض ق ابیر پیشتتگیرب اضتتعی استتتق پیشتتگیرب اجنماعی الرح استتت.
قغییرات ب یتتادین در ستتتطوم مخنل

حکومنی در جهتتت رعتتایتتت هرچتته بیشتتتنرِ الگوهتتاب

مردحستتاالربق در حورة پیشتتگیرب اجنماعی ار شتتک جه (ا جرایم مشتتابه آن) قابل ررم استتت
(نو :ارپشتنیق  .)8269در م ابلق رایکرد پیشتگیرب اضعی به ع وان راشی کاربردب ا داراب
ننایج قابل رؤیت ا ارریابی مطرم میشتود .ب ابراینق پیشگیرب اضعی نیام ه است که جاب هیچ
یو ار این قمهی ات را بگیردق بلکه مکمّل آنها ا ست .این م اله به دنبال یاننن راهی است که در
شتترایط موجودق ب ان پانشتتارب بر ایجاد قغییرات ب یادین که گاه ناممکن به نظر میرست ق بنوان
در کاهش احنمال اقوع این جرح مؤ ر باش .
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رایکرد پیشتگیرب اضتعی داراب دا ه ف عم ه ا اساسی است :ه ف نخست به دشوار یا
ناممکن نمودن اقوع جرح علیرغم اجود قص ت ا انگیزة مجرمانه نارر استتت .ه ف داّح ق ها به
م صتترف نمودن بزهکاران ار انجاح رننار مورد نظر ا جلوگیرب ار پی ایش ا قشتت ی انگیزهها ا
استوسههاب بزهکارانه نارر است (میرخلیلیق  .)91-99 :8211در ااقعق در این رایکرد قالش بر
این است که یکی ار سه ضلع مثلّق ارقکاب جرح (یع ی مرقکب باانگیزهق نبود مانع مؤ ر ا آماج
مـانظتنش ه) حذف شود .ب ابراینق اگر بنوان با اقّخاذ ق ابیر پیشگیرانة اضعی مرقکب بال وه را
ار انجاح جرح شک جه م صرف کرد ا یا با اجود ع ح انصراف اا ا مصمّم بودنش بر انجاح رننارق
با مـانظت ار ه ف جرح یا اقّخاذ ق ابیرب مانع امکان انجاح جرح ش ت ق پیشتتگیرب اضتتعی انجاح
گرننه است.
براب شت اخت راهکارها ا ق ابیر پیشگیرب اضعی ار جرح شک جهق بای ه ف جرحق بزهکار
بال وّه ا رمان ا مکان اقوع این جرح را به دقّت شتت اخت .ه ف اصتتلی جرح شتتک جهق منهمِ در
نرآی رستتتی گی کیفرب به ایژه منهمِ قـت نظر یا قـت بارداشتتتت استتتت .بزهکار بال وّه ا
احنمالی این جرح م اماقی هستن که مسئولیّ ت به انجاح رسان ن قـ ی ات ار منهم ا سایر ارراف
پران ه را بر عه ه دارن  .رمان اقوع این جرح ار لـظة دستنگیرب یا جلب منهم که سلب آرادب
نرد شراع می شود قا رمان پایان رسی گی ا ص ار حکم در جرایم داراب مجارات غیر ار حبس
ا قتا رمتان پتایان اجراب حکم حبس در جرایم داراب این مجارات استتتت 8.در مرحلة دادگاه با
قوجّه به اصتتل عل ی بودن رستتتی گی هاق حضتتتور اکیلق شتتتأن حرنهاب قضتتات ا ای که اغلب
مـنویات پران ه در این مرحله جمعآارب شتت ه استتتق اقوع شتتک جه داراب کمنرین احنمال
است.
 .8گفن ی است که در کشورهایی که عضو ک وانسیون م ع شک جه  8614هسن ق مجاراتهاب غیرانسانی نیز شک جه مـسوب
می شتون  .امّا در کشتور ما با قوجّه به ای که اساساً مهم قرین علّت ع ح الـاق ما به این ک وانسیونق اجود برخی مجارات هاب
ب نی همیون شتالق استتق «شتک جه» هیچ ک اح ار مصادیق مجاراتهاب قانونی را دربر نمی گیرد ا م ظور ما ار ذکر مورد
مجارات حبس نیز نه نفسِ این مجاراتق بلکه شرایط حاکم بر نضاب رن ان ا احنمال اقوع ب رننارب با رن انیان است.
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ن اط حستتتّاس رمانی ارقکاب این جرحق مرحلة بارجویی قوستتتط ضتتتابطان دادگستتتنرب در
اضتتتعیّت قـت نظر بودن منهم ا نیز بارجوییهاب صتتتورتگرننه در مرحلة قـ ی ات م ّماقی
قوستتط م امات قـ یق استتت .دربارة ن اط حستتّاس مکانی نیز بای گفت جرح شتتک جه به علّت
ماهیّنی که داردق در اصتل در مکانهاب مخفیق دربسنه ا ب ان نظارت عموح ا مشاه هک گان
ااقع میشتود .ب ابراینق نرض ما این است که این جرح بیشنر در مـل قـت نظرق بارداشت گاه ها
ا رن ان ها صتتتورت میگیرد .در خصتتتور مکان هاب نگه ارب اشتتتخار مـراح ار آرادبق
مؤ رقرین اق اح پیشتتگیرب اضتتعیق ایجاد ستتاخنارهاب نظارقی بیررنانه ا مستتن ل استتت .در این
بارهق میقوان ار رریق ق بیر انزایش نظارت همیون ستتتاراکارهاب پیشتتت هادب پراقکل الـاقی
ک وانستیون م ع شتک جه مصتوّب  3993ار اقوع شتک جه پیشتگیرب کرد که شرم ا بررسی این
ستتاراکارهاق به لـات ایژگی هاب ستتاخناربق نرصتتنی دیگر را میخواه ا این نوشتتنار به آن
نمیپردارد.
ار آنجا که موضتوع پیشگیرب اضعی ق ی ی ار جرح شک جه در م ابع ح وقی نارسی ا حنّی
م ابع القین ناق پیشی ه استق این پژاهش با کاربردب کردن ادبیّات نظرب پیشگیرب ا انطباق آن
بر م رّرات آیین دادرسی کیفربق ررحی نو را به میان آارده است .ه ف این پژاهش آن است
که مهمقرین اق امات قانونگذار را که میقوان قـت ق ابیر شت اخنهشت ة پیشتگیرب اض عی براب
کاهش جرح شک جه پیش هاد دادق ذیل دا پارادایم باردارن گی ا قوجیهردایی در نرآی دادرسی
کیفرب بررسی ک .

 .2تدابير مبتنی بر پارادايم بازدارندگی
با نگاه به ستیر قکامل پیشگیرب اضعی ا انزاده ش ن به ق ابیر آنق میقوان سه داره را مالحظه
کرد .دارة نخستتتت نارر به ق ابیر مبن ی بر انزایش رحمتق انزایش خطر ا کاهش م انع استتتت.
این ق ابیر بر «پارادایم باردارن گی» مبن ی هستتتن ا قئورب باردارن گی نیز بر آمورههاب مکنب
کالستتیو ا نئوکالستتیو ا ستتنوار استتت که در آن بزهکارب به ع وان یو نعّالیّت ع النی ا
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اقنصادب قصوّر میشود (انراسیابیق  864 :8216ا  .)391اگرچه این ق ابیر سهگانه در سال 8663
قوسط کالرع در کنابش م نشر ش ه بود (صفاربق )363 :8219ق قئورب «باردارن گی

اضعی»8

براب نخستنین بار در ستال  8662قوستط موریس کوستن مطرم ش (انراسیابیق  .)864 :8216در
ااقعق کوستن بر استاس مطالعات خود قوانستت قوضتیح ده که این ق ابیر سهگانه که کالرع
آنها را معرنی کرده بود ق بر چه الگویی استتنوار هستتن  .اگر ابزارهاب باردارن ه در اضتتعیّتهاب
پیشج ایی به خوبی رراحی شتتت ه باشتتت ق بزهکار بال وّه ب ان درگیر شتتت ن در بزهکارب ار
ارقکتاب جرح صتتترفنظر میک (انراستتتیابیق  .)861 :8216در ادامه انواع ق ابیر مبن ی بر این
پارادایم که میقوان در پیشگیرب اضعی ار جرح شک جه مؤ ر باش ق بررسی میشون .

 .2-2تدبير افزايش دشواری ارتکاب جرم
یکی ار ق ابیر پیشگیرب اضعی که کالرع معرنی کردق ق بیر «انزایش دشوارب ارقکاب جرح»
استتت (صتتفاربق  .)362 :8219اگر بنوان با استتنفاده ار قک یوهایی رحمت نردب را که قصتت
ارقکاب جرح داردق در راه رسی ن به ه ف مورد نظرش انزایش دادق میقوان اننظار داشت که ار
انجاح جرح م صتترف شتتود .حال بای دی که در مورد جرح شتتک جه چگونه میقوان این ق بیر را
بکار گرنت.

 .2-2-2تکنيک محافظت از آماج جرم
اگر ار آماج جرح مـانظت کانی شتتودق انزان بر ای که بزهکار بال وّه را در رستتی ن به ه نش با
دشتتوارب رابرا میک ق میقوان ار استتاس باعق جلوگیرب ار ایجاد انگیزة ارقکاب جرح در اا
شتود (میرخلیلیق  .)861 :8211ب ابراینق این قک یو اهمیّت ریادب در پیشتگیرب اضعی ار جرح
داردق چ انکه اهمیّت آن به ان ارهاب استت که گاه چ ین گفنه شت ه استت که پیشتگیرب اضعی
چیزب جز ایمنستارب ه ف جرح نیستت .البنه بای دقّت داشت که این ق ها یکی ار قک یوهاب

1. Situational Deterrence.
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این رایکرد استتت ( .)Clarke and Eck, 2005: 39چ انکه پیشتتنر ب ان اشتتاره شتت ق در جرح
شتتک جه منهمِ قـت نظر یا قـت بارداشتتتق ه ف اصتتلی جرح مـستتوب می شتتود .مهمقرین
ساراکارهایی که با آنها میقوان ار منهم مـانظت کردق عبارق ار:

 .2-2-2-2دسترسی سريع متهم به مقام قضايی
با قوجّه به ای که یاننههاب پژاهشهاب جهانی ابت کرده استتت که در ستتاعات ااّلیّة مـرامیّت
نرد ار آرادبق احنمال اقوع شتتک جه نستتبت به اا بیشتتنر استتت ()Apt, 2016: 17ق حمایت ار
ح وق منهم در این ساعات اهمیّ ت بسیار ریادب دارد ا یکی ار راهکارهاب مـانظت ار منهم (به
ع وان آماج بال وة جرح شتتک جه) این استتت که هرچه ستتریعقر نزد م اح قضتتایی حضتتور یاب  .با
قوجّ ه به ای که م امات قضتتتایی نستتتبت به ضتتتابطان ار دانشهاب ح وقی ا قضتتتایی بیشتتتنرب
برخوردارن (به خصور در کشورهایی که پلیس قضایی ار پلیس ادارب قفکیو نش ه)ق اهنماح
به رعایت ح وق منهم ا ار جمله مهمقرین آنهاق حقّ بر شتک جه نشت نق ار سوب م امات قضایی
(بارپرس) بیشنر است.
در قانون آیین دادرستی کیفرب  8263ق در مورد منهمان جرایم مشهودق این حق در ذیل مادة
 49درج شت ه ا در مورد منهمان جرایم غیرمشتتهود نیز حکم مشتتابهی در مادة  811آم ه استتت.
قبصتترة مادة  816ض تمانت اجراب این حق را چ ین بیان میک « :قـت نظر قرار دادن منهم بیش
ار بیستتتت ا چهار ستتتاعتق ب ان آنکه قـ یق ار اا شتتتراع یا قعیین قکلی

شتتتودق بارداشتتتت

غیرقانونی مـستوب ا مرقکب به مجارات قانونی مـکوح میشتود» .حقّ دسنرسی سریع منهم به
م اح قضایی در مواد 34ق  832ا  837قانون آیین دادرسی کیفرب  8271نیز پیشبی ی ش ه بود.

 .1-2-2-2تحديد موارد بازداشت موقّت
ار آنجایی که امکان اقوع ب رننارب در بارداشتنگاهها نیز ریاد استق بای براب این بارة رمانی ا
این مکان قواع ب در نظر گرننه شتتتود قا ار منهمان مـانظت شتتتود .در این رمی هق م رّراقی در
جهت مـ اد کردن قـت بارداشت قرار دادن انراد در قانون آیین دادرسی کیفرب  8263اجود
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دارد که مهمقرین آنها به این شرم است :لغو م رّرات ص ار قرار بارداشت موقّت الزامی (قبصرة
مادة )327ق انزایش شمار قرارهاب قأمین (مادة  )387ا پیشبی ی قرارهاب نظارت قضایی در ک ار
قرارهتاب قتأمین (متادة  .)347همی ینق متادة  343این قتانون در جهتت مـ اد ستتتاخنن م ّت
بارداشت پیش ار مـاکمه ق این ش ه است .این م رّرات میقوان قا ح ّ امکان منهم را ار سلب
آرادب ا بارداشت (موقعیّت احنمالی ارقکاب شک جه ا ب رننارب) مصون دارن .
با اجود قـ ی موارد ا ستتخت گیرب شتترایط ص ت ار قرار بارداشتتت موقّتق به هرحال بای
براب مـانظت ار منهم در مواقعی که به دستنور م اح قضتایی ا مطابق قانون در بارداشتت به ستر
میبردق ق ابیرب ان یشی  .ای که منهم براب م ّقی در یو مکان با شرایط نام اسب نگه ارب شود
ا در ااقع مورد ب رننارب قرار گیردق گاه حنّی ممکن است ار برخی شک جههاب مسن یم جسمی
ا راحی در حین بارجویی نیز آرارده هقر باشتتت ا مجبور شتتتود براب نرار ار این شتتترایط به
اقرارهاب مورد درخواستت قن ده  .شترایط بارداشت به ح ّب در رام ا راان منهم قأ یر دارن
که ار آن میقوان حنّی براب قغییر باارها ا اررشهاب نرد که اصتتطالحاً به آن شتتک جة ستتفی
ارالق میشودق نیز اسنفاده کرد (نو :رسولیانق .)8219
بته رور کلی بتایت قوجتّه داشتتتت کته قمتاح نظتاح بتارداشتتتت موقتّت بای قـت حاکمیّت
چارچوبهاب قانونی ا ادارب باشت قا ح اقل اسنان اردهاب مورد نیار رن گی بارداشتش گان
رعایت شود .این اسنان اردها بای شامل نضاق دسنیابی به امکاناتق نورق دماق به اشتق غذاق لباس
ا غیر آن باشت ا در ح ّ اسیعی با اسنان اردهایی که قوسط مجموعههاب بینالمللی مان کمینة
اراپایی پیشتگیرب ار شتک جه به رستمیّت ش اخنه ش ه استق مطابق باش  .به ع وان نمونهق نبای
بارداشتتتتشت ت گان با مـکومانی که دارة حبس خود را ستتتپرب میک

در یو جا نگه ارب

شتتون ا یا ای که نبای نوجوانان با بزرگستتاالن در یو مـل مـانظت شتتون ( OSCE, 2009:

 .)36مادة  184قانون آیین دادرستتی کیفرب  8263م رّر می دارد« :نگه ارب مـکومان ا منهمان
در یو مکان مم وع است» ا مادة  317همان قانون «قرار نگه ارب موقّت» نوجوانان منهم را در
کانون اصالم ا قربیت پیشبی ی کرده است.

19

پیشگیری وضعی تقنینی از جرم شکنجه

 .9-2-2-2ضابطهمند کردن زمان و مکان بازجويی
براب مـتانظت ار منهم در مورد رمان ا مکان بارجویی نیز بای ضتتتوابطی معین گردد .به ع وان
نمونهق ناصتتتلة رمانی بین دا بارجویی نبای به گونهاب باشتت که منهم ستتتاعتها قـت نشتتتار ا
پرستش ا پاسخ قرار گیرد؛ این عمل میقوان ار مصادیق شک جة راانی باش  .برخی در این باره
نوشتتنه ان که ناصتتلة رمانی بین دا بارجویی نبای ار دا ستتاعت کمنر باشتت  .همی ینق در رمان
صتترف غذا که چهلاپ ج دقی ه استتت نبای بارجویی کرد یا ای که براب قشتتخیص قاریخ ا رمان
بارجویی بای م رّر شتتود که در ه گاح ضتتبط ای یویی ار دستتنگاههایی که  VHSا  CDدارن
استتنفاده شتتود؛ ریرا دخل ا قصتترّف در آنها ممکن نیستتت ا میقوان باعق اجراب قاع ة م ع
بارجویی در ستتاعت غیرقانونی شتتود (م ستتی به ن ل ار لییودق  .)81 :8262مکان بارجویی نیز
بای داراب ستیستنم قهویّهق راشت ایی ا دماب م اسب باش (م سی به ن ل ار لییودق .)81 :8262
در متادة  12قانون آیین دادرستتتی کیفرب با اجود قصتتتریح به قکلی

ضتتتابطان به بت م ّت

بارجویی ا م ّت اسنراحت بین دا بارجویی در صورتمجلسق ح اکثر رمان بارجویی ا ح اقل
رمان اسنراحت بین دا بارجویی قعیین نش ه است.
چ انیه مـل بارداشتتت ا بارجویی منهمق ااح یا قـت نظارت مرجع ااح باشتت ق احنمال
اقوع شتتتک جته انزایش مییتاب  .ب ابراینق قفکیو مکان بارجویی ار مکان نگه ارب منهم ا نیز
قع ّد مرجع نظارت ار احنمال اقوع جرح شتتک جه می کاه (اردبیلیق  .)881 :8279این قفکیو
در مادة  6آییننامه اجرایی نـوة ایجادق اداره ا نظارت بر بارداشنگاههاب اننظامی مصوّب رئیس
قوّة قضتتائیه در ستتال  8268به این صتتورت مورد قوجّه قرار گرنت« :نیراب اننظامی بای قرقیبی
اقّ ختاذ نمای که بارجویی ار منهمان در مـل ج اگانه ار بارداشتتتنگاه اننظامی انجاح گیرد .انجاح
قـ ی ات ا بارجویی در مـل نگه ارب منهمان مم وع میباشتت » .به رورکلی رعایت قشتتریفات
رمان ا مکان بارجویی میقوان در مـانظت ار بزهدی ة بال وّة شک جه مؤ ر باش .
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 .1-2-2تکنيک منع يا محدوديّت ابزارهای ارتکاب جرم
یکی دیگر ار قک یوهاب ق بیر «انزایش دشوارب ارقکاب جرح»ق دار ساخنن ابزارهاب ارقکاب
جرح ار دستنرس بزهکار بال وّ ه است؛ یع ی اگر ابزارهاب ارقکاب جرح در دسنرس اا قرار نگیرد
یا با صتترف رحمت بستتیار بنوان به آنها دستتت یاب یا قجربة این گونه کارها را ن اشتتنه باشتت ق
ارقکاب جرح براب اا دشتوار می شتود ا ممکن است باعق انصراف اا گردد (میرخلیلیق :8211
 .)812ب ابراینق چ انکه به ع وان نمونه قوانین م ع حمل ستتتالم میقوان ار جرایم علیه قمامیّت
جستتمانی یا ستترقت مستتلـانه پیشتتگیرب ک ق اگر ابزارها ا قجهیزاقی که در ارقکاب شتتک جه
استنفاده میشتون به آستانی در اخنیار نباشت ق میقوان امی داشت که ار یکی ار رمی ههاب برار
این جرح پیشگیرب شود.
این قک یو در گزارش ستارمانهاب بینالمللی م عکس شت ه استت .به ع وان نمونهق سارمان
عفو بینالملل در ستال  3989گزارشی قـت ع وان «گریزگاه هاب قانونی به شرکتهاب اراپایی
اجارة قجارت ابزار شتک جه را میده »ق م نشر کرده است .در منن این گزارش قفاات رایکرد
جهانی به مستأله م ع شتک جه ار اادب حرف قا عمل بررستی ش ه ا چ ین ارریابی میشود که با
اجود قصتتویب م رّرات م ع قجارت بینالمللی قجهیزات شتتک جه ا ب رننارب در اراپا در ستتال
3999ق این امر همی ان ادامه دارد ا منوقّ

نشتت ه استتتت .کشتتتورهاب آلمانق جمهورب چوق

اینالیا ا اسپانیا در این گزارش به ع وان کشورهایی یاد ش هان که مجور ص ار ابزارهاب شک جه
را صتتادر کردهان  .ق ها هفت کشتتور اراپایی بودهان که در قانون خود به مم وعیّت قجارت این
ابزارها پرداخنهان ق امّا در عمل آنها نیز اضتتعیّنی مشتتابه کشتتورهایی داشتتنهان که این قوانین را
اضع نکردهان ( .)Amnesty International, 2010با اجود اینق ار آنجایی که در مورد اسباب
ا آالت شک جه نوعی قجارت سودآار در دنیا شکل گرننهق این مسأله مورد قوجّه کشورها ااقع
شت ه است ا آنها سعی میک

ح اقل در حورة قانونگذارب با اضع م رّرات م ع یا مـ ادیّت

قولی ا قجارت ابزارهاب ارقکاب جرح شتتک جهق خود را مشتتناق به پیشتتگیرب ار این جرح نشتتان
ده .
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 .1-2تدبير افزايش خطر ارتکاب جرم
یکی دیگر ار قت ابیرب کتته کالرع براب پیشتتتگیرب اضتتتعی معرنی میک ت ق قت بیر «انزایش
خطرات ارقکاب جرح» ق مان انزایش احنمال شتت استتایی شتت ن مرقکب ا دستتنگیرب اا استتت
(صتتتفاربق  .)362 :8219در خصتتتور ق بیر انزایش خطر میقوان چ ین قوضتتتیح داد که قأ یر
مجاراتها در پیشتگیرب ار جرح در دا مرحله قابل بررسی است .در مرحلة نخستق باردارن گی
مجاراتها ج بة اعالمی دارد؛ یع ی همین که برخی رننارها در قانون جرح شت ت اخنه میشتتتون ا
براب آنهتا مجتتارات قعیین میگرددق براب انرادب کتته بر خودر ک نرل درانی مؤ ر ا قوب دارنت ق
عامل باردارن ه ار بزهکارب استت .امّا راشتن است که همة انراد چ ین نیسن ا ممکن است که
به هر حالق با اجود ای که میدان رننارب جرح استتت ا مجارات داردق قصتتمیم به ارقکاب جرح
بگیرنت  .بته همین دلیتل بتایت در مرحلتة داّحق باردارن گی مجاراتها ج بة عملی ا اجرایی پی ا
ک ؛ یع ی ساراکارهایی پیشبی ی شون که باردارن هها (مجاراتها) را در دسنرس قرار ده قا
ار این رریق بزهکاران بال وّه با مشتتاه ة امکان ا احنمال دستتنگیرب ا بارداشتتتق به ستتوب جرح
کشتتی ه نشتتون (انراستتیابیق  .)867 :8216در ااقعق در این ق بیر ار قرس مرقکب بال وّه ار خطر
دسنگیرب ا اعمال مجاراتق براب م صرف کردن اا ار ارقکاب جرح اسنفاده میشود.
یکی ار اصتتتلیقرین قک یوهاب انزایش خطر ارقکاب جرحق ق ویّت نظارت استتتت .نظارت
میقوان انزان بر شتتتیوة نظارت ربیعیق همیون چراغانی کردن خیابانها ا ایجاد نضتتتاب قابل
دناعق شتتامل انواع نظارت رستتمی (همیون نظارت پلیس در ستتطح شتتهر) یا غیررستتمی(قوستتط
شتتهران ان) ا یا نظارت قوستتط کارم ان نیز باشتت (انراستتیابیق  866 :8216؛ صتتفاربق :8219
 .)362براب پیشتگیرب ار جرح شک جه در رول نرآی دادرسی نیز میقوان به راشهاب منفااقی
ار قک یو نظارت اشاره کرد.
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 .2-1-2مثلّث زرين معاضدت حقوقی ،معاينة پزشکی و تماس با آشنايان
حقّ دستنرستی منهم به اکیلق معای ة پزشکی ا ارالعرسانی به خانوادهق سه ضلع ار مثلّثی هسن
کته اگر به رور کامل مورد حمایت قانون آیین دادرستتتی کشتتتورها قرار گیرن ق احنمال اعمال
شتتتک جه علیه منهمان به رور ج ّب کاهش مییاب  .اهمیّت این ستتته ضتتتلع در ک ار یک یگر در
کاهش احنمال اقوع جرح شتک جه به ان ارهاب استت که کمینة م ع شتک جة سارمان ملل در این
رمی ه بیان کرده استت« :دالتها بای م رّراقی قصتویب ک

که قضتمین ک

بارداشتش گان

بالناصتله حقّ دسنرسی به یو اکیلق پزشو ا اعضاب خانواده را ار لـظة قوقی

داشن ه باش

ا معاضت ت ح وقی ا معای ة پزشتکی مستن ل در صتورت درخواستت اشخار قـت بارداشت
نراهم شتتتود؛ نته صتتترنتاً ه گتامی که م امات رستتتمی اجاره ده

یا آن را بخواه »United .

))Nations, 2008: 43
ستتتارمان عفو بینالملل نیز در گزارش هاب خود مواردب را که مأموران قضتتتایی یا ام یّنی ار
دستنرستی بارداشت ش گان به اکیل ا یا بسنگان خود جلوگیرب می ک ق ار مصادیق شک جه ا
ب رننارب دانسنه است(Amnesty International, 2003: 132) .
قانون آیین دادرستتی کیفرب انزان بر گستتنرش حقّ دستتنرستتی به اکیل به دا حقّ دیگر نیز
قوجّه کرده استتت .حقّ دستتنرستتی به اکیل در قوانین کشتتور ما دارب پیشتتی ه اس تتق الی حقّ بر
معای ة پزشتتکی ا حقّ بر ارالعرستتانی به خانوادهق ار نوآارب هاب قانون آیین دادرستتی کیفرب
مصوّب  8263است .البنه این نوآاربهاب خالی ار ایراد نیست.

 .2-2-1-2حقّ برخورداری از وکيل
بهرور کلی میقوان حقّ برخوردارب منهم ار اکیل را در چهار الیه مورد حمایت قرار داد .8 :به
رستتتمیّت شتتت اخنن حقّ برخوردارب ار اکیل؛  .3قکلی

م اح قـ یق به اعالح این حق؛  .2حقّ

برخوردارب ار اکیل قستتتخیرب براب منهمانی که قوانایی اننخاب اکیل ن ارن ؛  .4به رستتتمیّت
شت ت اخنن حقّ دستتتنرستتتی اکیل منهم به پران ه ا الزاح م اح قضتتتایی به در اخنیار قرار دادن آن
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(آشوربق  .)18 :8271این حق را پیش ار مرحلة رسی گی در دادگاه میقوان در دا مرحله مورد
بررسی قرار داد :مرحلة قـت نظر ا مرحلة قـ ی ات م ّماقی.
حقّ برخوردارب ار اکیتل در مرحلتة قـ ی ات م ّماقی در مادة  869قانون آیین دادرستتتی
کیفرب  8263پیش بی ی شت ه استت .به رستمیّت ش اخنن حضور اکیل به ع وان یو نارر باعق
انزایش احستتاس خطر شتت استتایی قوستتط مستتئول بارجویی (مرقکب بال وّه) استتت .امکان درج
مالحظتات کنبی اکیل منهم در پران ه که در ذیل مادة  41این قانون پیش بی ی شتتت هق نگارش
ارهتارات اکیتل در صتتتورت مجلس کته در مادة  869همان قانون آم هق همی ین امکان قذکر
اکیل به بارپرس در صورت ررم سؤاالت قل ی ی یا سایر موارد خالف قانون که در قبصرة مادة
 861آم ه استتتق این امکان را براب اکیل منهم نراهم میستتارد که انن ادات احنمالی خود را ار
اضتتعیّت موکلق نـوة برخورد با اب ا نوع پرستتش هاب بارجو ا بارپرس در پران ة م عکس ا
مستن ستارد .این اخنیارات انزان بر قابلیّت استن اد در ا بات اقوع جرح شک جهق میقوان ن ش
بسزایی در پیشگیرب ار آن داشنه باش .
با اجود ای که شتراع بارجویی منوقّ

به حضتتور اکیل (چه اننخابی ا چه قستتخیرب) نشت ه

استتتق با قوجّه به مادة  867منهم میقوان قا حضتتور اکیل خود ار دادن پاستتخ به بارپرس امن اع
اررد .حنّی حضتتور شتتخص منهم در این مرحله ضتترارب نیستتت ا میقوان ق ها اکیل خود را
معرنی نمای (خال یق  .)396 :8261ب ابراینق همین که حضور اکیل در این مرحله در قانون الزاح
شت ه باشت ق نوعی ق بیر انزایش نظارت مـستوب میشتود 8ا مرقکب بال وّة جرح شتک جه حنّی
پیش ار ای که اکیل منهم حضتتتور یاب ق ار ارقکاب جرح علیه منهم خوددارب خواه کرد؛ ریرا
می دان منهم موضتوع را به ارالع اکیل خود خواه رستان  .این موضوع رمانی عملیقر خواه

 . 8حضور اکیل به همراه منهم در ه گاح بارجویی را میقوان یو اق اح مـرّعردا نیز مـسوب کردق چ انکه حضور پرسنار
ه گاح معای ة بیمار رن به اسیلة پزشو مرد اق امی قـریوردا شمرده ش ه است ()Clarke and Eck, 2005: 42؛ ریرا
حضتور م اح بارجو ب ان اکیل موقعیّنی مـرّع را براب ارقکاب شتک جه نستبت به منهم استت؛ این یکی دیگر ار ج بههاب
پیشگیرب اضعی حضور اکیل به همراه منهم ه گاح بارجویی است.
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شتت که نظارت ای یویی بر مرحلة بارجویی در قانون الزاح شتت ه باشتت ؛ ریرا ا بات اقوع چ ین
رننارب نیارم ادله ا باقی استت که ار اخنیار منهم ا اکیل اب خارج می باش ا ضبط ای یویی
جلستتتات بتارجویی می قوانت به کشتتت

ح ی ت ا قأیی یا قکذیب ادعاهاب منهم ا اکیل اب

کمو ک  .نمونهاب ار لزاح همراه شتت ن ق ابیر ا اق امات مخنل

با یک یگر در جهت کاهش

احنمال شک جه در ای جا پ ی ار میشود .قا یر الزامی بودن حضور اکیل در پیشگیرب ار شک جه
م وط به الزامی بودن رعایت حقّ ستتکوت منهم استتت ا قکمیل قا یرگذارب این داق اابستتنه به
الزامی بودن نظارت ای یویی در مرحلة بارجویی است.
لزاح ابالغ ا قفهیم این حق بته منهم پیش ار قـ یق نیز در متادة  869قتتانون آیین دادرستتتی
کیفرب  8263آم ه استتت .این الزاح همراه با ضتتمانت اجراب مؤ ر باعق میشتتود که نخستتتق
منهمانی که ار این حق ارالع ن ارن آگاه شتون ا در ننیجه احنمال حضور اکیل در این مرحله
انزایش یاب  .داّحق این الزاح باعق میشتود که م اح قـ یق نیز ب ان در صورقی که این حق را به
منهم اعالح نک یا اجارة حضتتور اکیل را ن ه ق با ضتتمانت اجراب مؤ رب مواجه خواه شتت .
این ضتمانت اجراء می قوان بطالن قـ ی ات یا مجارات اننظامی باشت  .ار آنجا که ررم شکایت
اننظامی ار سوب منهم مسنلزح پرداخت هزی هق داشنن نرصت ا امکانات است ا نیز قأ یر چ انی
بر ننیجة پران ة منهم ن اردق احنمال ع ح پیگیرب این حق بیشتتتنر ار احنمال پیگیرب آن استتتت.
ب ابراینق ضتمانت اجراب بیاعنبارب قـ ی ات میقوان نسبت به ضمانت اجراب مجارات اننظامی
قأ یر بیشتتنرب بر رعایت این حق داشتتنه باش ت ؛ ریرا در صتتورت قخلّ

م اح قـ یقق قـ ی ات -

هرچ که به ننایج مهمّی رستی ه باشت  -بیاعنبار خواه ش ا م امات دادسرا به چ ین خطرب
قن نخواه داد .بر این استتاسق قغییر ضتتمانت اجراب م رج در قبصتترة  8مادة  869قانون آیین
دادرسی کیفرب در اصالحات سال  8264ار بیاعنبارب به مجارات اننظامی قابل انن اد است.
در قبصتترة  3مادة  869قانون پیشگفنه حقّ برخوردارب ار اکیل قستتتخیرب در جرایمی که
مجارات آن ستلب حیات یا حبس اب استتق به مرحلة قـ ی ات م ّماقی قسترّب یاننه است که
اقت امی مثبت در جهت کاهش احنمال اقوع شتتتک جه به حستتتاب می آی  .حقّ برخوردارب ار
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اکیل قسخیرب در مرحلة قـ ی ات م ّماقی در سایر جرایم با ابهاح را برا است؛ ریرا با قوجّه به
نو بودن این م رّرهق ستکوت قانونگذار ا ای که پرداخت حقالوکاله ار مـل اعنبارات قوّة قضائیه
استق به رسمیّت ش اخنن این حق ار سوب قانونگذار مبهم است.
در مرحلة قـت نظر نیز ب ابر مادة  41همان قانون منهم میقوان اکیل داشتتنه باشتت ق الی ار
ستتتویی حقّ برخوردارب ار اکیتل در مرحلة قـت نظرق به مع اب حضتتتور اا در حین بارجویی
(مان آنیه که در مرحلة قـ ی ات م ّماقی اجود دارد) نیستتت ا ق ها به مع اب مالقات منهم با
اکیل استتت .ار ستتوب دیگر این حق با مـ ادیّتهایی همراه بوده استتت .پیش ار اصتتالحات
 8264مـت ادیتّت هاب این ماده قا ح ّ ریادب با قوانین برخی کشتتتورها به خصتتتور نرانستتته
هماه گ بود؛ چراکه در قانون نرانستتته در مورد برخی جرایم (همیون جرایم قراریستتتنی) در
مرحلتة قـت نظر حقّ برخوردارب ار اکیل با مـ ادیّتهایی رابرا استتتت (نو :آشتتتورب ا
ستتپهربق  .)37-39 :8263این نوع قوانین که در کشتتورها ب ا به مصتتالـی همیون حفظ ام یّتق
ضترارب قشتخیص داده ا اضع میشون ق میقوان رمی هسار ارقکاب جرح شک جه علیه منهمان
این جرایم در این مرحله باش

8.

قبصتترة مادة مورد بـق در قاریخ  8264/2/37قغییر یانت ا چ ین م رّر ش ت « :در جرایم علیه
ام یّت داخلی یا خارجی ا همی ین جرایم ستارمانیاننه که مجارات آنها مشمول مادة ( )293این
قتانون استتتتق در مرحلة قـ ی ات م ّماقی ررنین دعوا اکیل یا اکالب خود را ار بین اکالب
رستتمی دادگستتنرب که مورد قأیی رئیس قوّة قضتتائیه باشتت ق اننخاب مینمای  .استتامی اکالب
مزبور قوستط رئیس قوّة قضائیه اعالح می گردد» .این قغییر نیز ار چ جهت مورد انن اد است .ار
م ظر پیشتتتگیربق گزی شتتتی بودن اکیل این دلنگرانی را نراهم می ستتتارد که اکیل مورد قأیی

 . 8در این ست خ موارد استت که حستّاسیّت کار قانون آیین دادرسی کشورها بیشنر نمایان میشود ا قضمین قوأمان ح وق ا
آرادبهاب نردب ا مصالح ا م انع جمعی امرب دشوار به نظر میرس ا ماهیّت سیاسی دالتها به صورت باررقرب خود را
به نمایش میگذارد .به قعبیر یکی ار نویستت گان « :ک شتتگران ع الت کیفرب در م ل ستتیاستتت ج ایی مردحستتاالر ار نظم
عمومیاب حمایت میک

که ح وق مردح ا جامعة م نی هم در آن مـاسبه ش ه باش » (نجفی ابرن آبادبق .)69 :8261
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رئیس قوّة قضتائ یه بیش ار آنکه نستبت به منهم دلسور باش ق با م امات قـ یق هم لی ا همراهی
ک  .راشتن استت که این موضتوع میقوان ن شی را که حضور اکیل در کاهش احنمال اقوع
شک جه ار رریق انزایش نظارت بر عملکرد م امات قـ یق داردق قضعی

ک .

 .1-2-1-2حقّ برخورداری از معاينة پزشکی
اگر در ابن اب قـت نظر قرار گرنننق منهم چه ار لـات جسمی ا چه ار لـات راانی مورد معای ه
قرار گیردق میقوان قغییرات احنمتالی بر جستتتم ا راان اا را پس ار پتایتان مت ّت قـتت نظر یتتا
بارداشت مورد مشاه ه ا س جش قرار داد .در کشور ما براب نخسنین بار در قانون آیین دادرسی
کیفرب 8263ق حقّ بر معای ة پزشتکی به رستمیّت شت اخنه ش  .در مادة  18این قانون آم ه است:
«ب ا به درخواستتت شتتخص قـت نظر یا یکی ار بستتنگان نزدیو ابق یکی ار پزشتتکان به قعیین
دادستتنان ار شتتخص قـت نظر معای ه به عمل میآارد .گواهی پزشتتو در پران ه بت ا ضتتبط
میشتتود» .نفس به رستتمیّ ت شتت اخنن این حق در قانون آیین دادرستتی کیفربق اق امی مثبت ا
نشانده ة رایکرد م اسب قانون پیشگفنه نسبت به حفظ ح وق منهم است .البنه این م رّره نیز
خالی ار ایراد نیستتق ریرا ب ابر قصتریح این مادهق قعیین پزشتو به دادسنان ااگذار ش ه است ا
دادستتنان به ع وان یو ررف دعوا نمیقوان ار خصتتوصتتیّت بیررنی (به خصتتور در جرایم
ش ی ا ام یّنی) برخوردار باش  .ب ابراینق قعیین پزشو ار سوب دادسنان میقوان اسن الل اب را
در معای ة منهم ریر ستؤال ببردق به گونهاب که ننوان به گواهی بتشت ه قوستتط اا چ ان اعنماد
کرد .این ماده به قبصتتترة مادة  41قانون آیین دادرستتتی کیفرب پس ار اصتتتالم در ستتتال 8264
شتباهت دارد .در خصور اسن الل پزشکی که منهم را معای ه می ک ق کمینة اراپایی پیشگیرب
ار شک جه م رّر نموده است که شخص قـت بارداشت بای انزان بر معای ه ش ن قوسط پزشو
مورد قأیی م امات پلیسق حقّ معای ه قوسط پزشو مورد اننخاب خود را نیز داشنه باش ( CPT,

 .)2011: 6مادة مورد بـق با ان کی قفاات ار مادة  92-2قانون آیین دادرستتی کیفرب نرانستته
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اقنباس شت ه استت (ق ینق  .)76 :8264به نظر می رس در قانون هر دا کشور اسن الل پزشو ار
دسنگاه قضایی قضمین نش ه است.

 .9-2-1-2حقّ تماس با خانواده يا آشنايان
حقّ قماس با خانواده یا آشت ایان یکی دیگر ار مصتادیق قک یو انزایش نظارت است؛ ریرا پس
ار ارالع ختانواده رننتار در اخنیاردارن گان قـت نوعی نظارت قرار گرننه ا آنها را ار ارقکاب
اقت امتاقی که قابل پیگرد استتتتق بار میدارد .حقّ قماس با خانواده یا آشتتت ایان در جرایمی که
حضور اکیل در مرحلة قـت نظر یا قـ ی ات م ّماقی با مـ ادیّت رابرا استق ن ش ایژه اب
در پیشگیرب ار شک جه ایفاء میک .
حقّ مزبور در مادة  19قانون آیین دادرستتی کیفرب  8263چ ین بیان شتت ه استتت« :شتتخص
قـت نظر میقوان به استیلة قلفن یا هر استتیلة ممکنق انراد خانواده یا آشت ایان خود را ار قـت
نظر بودن آگاه ک ا ضابطان نیز مکلف مساع ت الرح را در این خصور به عمل آارن ق مگر
آنکه ب ابر ضرارت قشخیص ده که شخص قـت نظر نبای ار چ ین ح ّی اسنفاده ک  .در این
صتورت بای مراقب را براب اخذ دستنور م نضی به ارالع م اح قضایی برسان » .این مادة ار مادة
 92-3قانون آیین دادرستی کیفرب نرانسه اقنباس ش ه است (ق ینق  .)76 :8264ایراد مهمّ هر دا
ماده در قانون ایران ا نرانستته این استتت که در اننهاب ماده قی شتت ه استتت که «مگر آنکه ب ابر
ضترارتق قشتخیص ده که شتخص قـت نظر نبای ار چ ین ح ّی اسنفاده ک » .راشن است
که در نظر گرننن این استتنث اء ا ااگذارب قصتتمیم در مورد آن به دادستتنانق امرب استتت که در
عمل به قب یل این استتنث اء به اصتتل م جر می شتتود .این استتنث اء به ایژه در مورد جرایم ام یّنی ا
سیاسی ح وق منهم را بیشنر در معرض مخارره قرار میده .
در ب  1ماده ااح ة قانون احنراح به آرادبهاب مشتتراع ا حفظ ح وق شتتهران ب مص توّب
 8212نیز چ ین م رّر شت ه استت «اصتل م ع دستنگیرب ا بارداشت انراد ایجاب می نمای که در
موارد [بارداشتتتض ضتترارب ( )...خانوادة دستتنگیرش ت گان در جریان قرار گیرن » .امّا با قوجّه به
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ن ت ان ضتتتمانت اجراء قا رمان قصتتتویب قانون آیین دادرستتتی کیفرب  8263در عمل این حق
رعایت نمی گردی  .ب ابراینق در حال حاضتتتر ب  1ماده ااح ه ا مادة  19قانون آیین دادرستتتی
کیفرب بر حقّ ارالعرستتتانی بته خانواده منهم داللت دارن با این قفاات که نخستتتتق مادة 19
ارالعرستتانی را حقّ منهم ا ب  1ماده ااح ه آن را قکلی

م امات قضتتایی ا ضتتابطان دانستتنه

استت ا داّحق مادة  7قانون آیین دادرسی کیفرب مجارات مادة  179قانون مجارات اسالمی را به
ع وان ضتمانت اجراء براب ب هاب ماده ااح ه پیش بی ی کردهق الی مادة  19ناق ضمانت اجراء
استت .حکم مادة  46قانون آیین دادرسی کیفرب مب ی بر لزاح اعالح مشخّصات سجلّیق نشانی ا
علتّ ت قـت نظر قرار گرننن منهم به دادستتتراب مـل ا درج آن در دننر مخصتتتور ا رایانه ا
اعالح آن به رئیس کل دادگسنرب اسنان در پایان هر رار ا نیز حقّ ارالع یاننن بسنگان ار مراجع
مزبورق می قوان قا ح ّب خالء ناشتتتی ار ن ان ضتتتمانت اجراب مادة  19را جبران ک ق الی در
خصتتتور انراد نتاق خانواده یا بیارقباط با بستتتنگان همی ان این خالء اجود دارد ا می قوان
بسنرسار اقوع شک جه یا ب رننارب شود.

 .1-1-2ضبط ويديويی مرحلة بازجويی
یکی دیگر ار مهمقرین راهکارهاب انزایش نظارتق الزاح به ضتتتبط ای یویی مرحلة بارجویی در
قانون استتت .استتنفاده ار این شتتیوهق چه در مرحلة قـت نظر ا چه در مرحلة قـ ی ات م ّماقیق
یکی ار مهمقرین عواملی استتتت که میقوان در جهت شتتتفانیّت نرآی دادرستتتی کیفرب ا در
ننیجه جلوگیرب ار اقوع جرح شک جه بکارگرننه شود.
ضبط ای یویی مرحلة بارجویی انزان بر ای که به حفظ ح وق منهم ا به خصور جلوگیرب
ار شتک جه کمو می ک ق براب جلوگیرب ار خ شته اارد کردن به اعنبار دستنگاه قضایی مفی
است؛ ریرا ممکن است اشخاصی که قـت شک جه قرار نگرننهان ق این ادعا را مطرم ک  .اگر
ضبط مرحلة بارجویی انجاح ش ه باش ق ررم این ادعا نیز م نفی خواه بود (سلیمیق .)43 :8216
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مادة  12قانون آیین دادرستی کیفرب که قکلی

ضتابطان را در خصور بت بارجوییها ا

 ...بیان کرده استتق اشارهاب به ضبط قصویرب بارجویی ن ارد ا در جاب دیگرب ار قانون نیز به
این موضتتوع اشتتاره نش ت ه استتت .در اقّـادیّة اراپا نیز ضتتبط صتتوت یا قصتتویر بارجوییها رایّة
معمولی نیستت .در انگلستنان ا الز بارجویی منهمان در کالننرب ها ضتبط میشود ا اسنث اء ن ط
در موردب استت که انجاح آن ار نظر عملی (ن ص قجهیزات) امکانپذیر نباشت یا ار ابن ا راشن
است که قع یبی صورت نخواه گرنت (رحم لق 8262ق ج .)21 :2
در مواردب ضتتتبط قصتتتویرب بتارجویی در مراجع اننظتامی ا ام یّنی کشتتتور متا بر استتتاس
آییننتامتههتاب داخلی انجاح میشتتتود .چ انکه در مادة  81آییننامة اجرایی نـوة ایجادق اداره ا
نظارت بر بارداشتتتنگاههاب اننظامی مصت توّب  8268رئیس قوّة قضتتتائیه آم ه استتتت که «نیراب
اننظتامی بته م ظور انجاح مراقبتهاب الکنرانیکی ا پیشتتتگیرب ار قخلّفات ا حوادث نستتتبت به
نصب داربینهاب م اربسنه در بارداشنگاههاب اننظامی اق اح خواه نمود».
مهم قرین آستیب اسنفاده ار شیوة ضبط صوقی ا قصویرب بارجوییها آن است که بارجویی
به مکانی غیر ار مکان م رّر براب آن م ن ل میشتتود .به ع وان نمونه در انگلستتنانق ضتتتابطان در
مستتیر انن ال به مرکز پلیس به شتتک جه منهمان در اقومبیل اق اح میک

قا ار آنها اعنراف بگیرن

()Apt, 2016: 14؛ این موضتتتوعی استتتت که در ادبیّات پیشتتتگیرب اضتتتعیق ار آن به ع وان
«جابهجایی جرح در مکان ا رمان» یاد میشتتود ا ار انن ادهاب مهمّی استتت که م ن ان این نوع
پیشگیرب به آن اارد میک .

 .9-1-2اعمال نظارت رسمی
هرچ شتیوههاب نظارت غیررستمی (مان حضتور اکال ا معای ة پزشکی مسن ل)ق ار شیوههاب
نظارت رسمی در پیشگیرب ار جرح شک جه مؤ رقر به نظر میرس ق امّا نبای ار شیوه هاب نظارقی
اخیر نیز غانل بود .مواد 23ق  22ا  46قانون آیین دادرسی کیفرب  8263ار جمله مصادیق نظارت
رستمی بر اق امات ضتابطان استتت .بر ربق مادة  23ریاستتت ا نظارت بر ضتابطان دادگستتنرب ار
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حیق ارایفی که به ع وان ضتابط بر عه ه دارن با دادستنان استت ا سایر م امات قضایی نیز در
مواردب که به ضابطان ارجاع میده ق حقّ اعمال نظارت دارن .
مشابه نظارت دارهاب مادة  22پیشقر در مادة  89ا  87آییننامة پیش گفنة رئیس قوّة قضائیه
آم ه بود؛ با این قفاات که باردی ها با ایژگی «غیرمنرقّبه بودن» قوصی

ش ه بودق الی در قانون

آیین دادرستی کیفرب نوبت باردی ها مشتخّص ش ه (ح اقل هر دا ماه یو بار) ا به ذکر صفت
«مرقتب» ا یا «نوبهاب» اکنفاء نشتتت ه استتتت .جمع این مواد آن استتتت که باردی هاب داره اب
دادستتنانها ار بارداشتتنگاهها ا قـتنظرگاه هاب اننظامی بای به صتتورت غیرمنرقّبه ا ح اکثر در
نواصل دا ماهه صورت گیرد.
انزان بر قتانون آیین دادرستتتی کیفرب ا آییننتامتة متذکورق در ب ت  81قانون حفظ ح وق
شتتتهرانت ب مصتتتوّب  8212/3/81میقوان نوعی ستتتاراکتار نظتارقی را براب باردی ار اماکن
نگهت ارب ار اشتتتخار مـراح ار آرادبق مالحظه کرد .دستتتنورالعمل اجراب این ب در قاریخ
 8212/83/32به قصتتتویب رستتتی ا بر ربق آن هیئت مرکزب ا هیئتهاب نظارت ا باررستتتی
اسنانها نوعی نظارت رسمی ا سارمانی بر عملکرد کارک ان ا دسنگاههاب مربوط دارن .
یکی ار راهکارهایی که نظارت رستتتمی بی ررف را قضتتتمین می ک ق پیش بی ی شتتتورایی
نراقوّه اب استت که اریفة باردی ار بارداشتنگاهها ا رن انها را بر عه ه داشنه باش  .این شورا ار
این جهت که اعضتاب آن ار هر سه قوّه اننخاب میشون میقوان نظارقی بیررف ا کارآم به
حستتاب آی  .شتتوراب مزبور در مادة  1ررم م ع شتتک جه نمای گان مجلس شتتوراب استتالمی
پیش بی ی شت ه بود ا اعضتاب آن منشکّل ار سه نفر به اننخاب قوّة قضائیهق سه نفر به اننخاب قوّة
م ّ ه ا سه نفر به اننخاب دالت بودن (صورت مشرام مذاکرات مجلس .رارنامه رسمیق جلسه
.)332
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 .9-2تدبير کاهش دستاوردهای جرم
یکی دیگر ار ق ابیر ستتهگانهاب که کالرع در ستتال  8663در رمی ة پیشتتگیرب اضتتعی معرنی
کردق ق بیر «کاهش م انع یا دستتنااردهاب حاصتتل ار جرح» بود .یکی ار قک یوهاب این ق بیرق
«قضتتییق یا جلوگیرب ار م انع» استتت (صتتفاربق  .)362 :8219با قوجّه به ای که در اغلب موارد
انگیزة مرقکبِ شتتک جهر گرننن اقرار ا ارالعات ار منهم ا ستتایر انراد داخل در نرآی دادرستتی
استق اگر بنوان م فعت حاصل ار ارقکاب جرح را ار بین بردق میقوان ار شک جه پیشگیرب کرد.
براب ار بین بردن این م فعت بای اقرارها ا ستایر ادلة جمعآاربشت ه ار راه شتتک جه را بیاعنبار
اعالح کرد .در این قک یوق بزهکار بال وّة شتتتک جه با خود مـاستتتبه میک که با نرض امکان
بیا ر ش ت ن قالشهایشق خطر ش ت استتایی ا احنمال مجاراتق اگر اق اح به چ ین کارب ک ق در
نهایت نیز چیزب عای ش نمیشود.
راشن است که اگر ادلة ب ستآم ه ار رریق اعمال نشار ا شک جه را بیاعنبار ب انیمق پلیس
ا م امات قـ یق در انجاح ارایفشتتان با دشتتوارب رابرا خواه ش ت  .در ااقعق م رّراقی که این
گونه ادله را ناق اررش ا اعنبار قانونی اعالح می ک ق دستتتنب ب بر دستتتنان م امات پلیس در
انجتاح بتارجویی ا موجتب کتاهش آرادب عمتل آنهتا خواه ت بود .البنته پلیس میقوان با قغییر
شتتیوههاب قـ ی ات ج ایی ا استتنفاده ار علوح جرحیابی در بارجوییها کاهش آرادب عمل خود
را جبران ک (سوانسونق چاملین ا قرب قوق .)228 :8262
بیاعنبارب اقرارها ا ادلة ب ستتآم ه ار راه شک جه ق ها ق بیر پیشگیرانة غیرکیفرب است که
در اصل  21قانون اساسی ما ب ان اشاره ش ه است .قانونگذار در قوانین ج ی قالش کرده است
که قا ح ّ امکان اقرارهاب قـت شتتک جه را ار اعنبار ستتاقط ک ا به این م ظور ابهاح موجود در
م رّرات پیشین را نیز برررف کرده است .در مادة  896قانون مجارات اسالمی  8263آم ه است:
«اقرارب که قـت اکراهق اجبارق شک جه ا یا اذیّت ا آرار راحی ا جسمی اخذ شودق ناق اررش
ا اعنبار است ا دادگاه مکل

است ار منهم قـ یق مج د نمای » .این ماده ار میان دالیلق ق ها به

اقرار ناشتی ار شتک جه اشتاره کرده ا ستایر ادلة ا باتق یع ی شهادت ا سوگ را قـت پوشش
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قرار ن اده استتت .مادة  861قانون آیین دادرستتی کیفرب  8263نیز با در پیش گرننن همین رایّهق
ق ها به ذکر اقرار کفایت کرده است.
ب ابراینق مادة  896قانون مجارات اسالمی ا مادة  861قانون آیین دادرسی کیفرب دقی اً همان
ایرادب را دارن که ار گذشتتتنه به مادة  171قانون مجارات استتتالمی بخش قعزیرات  8271اارد
بوده استت؛ یع ی ق ها اقرار را موضتوع بـق قرار دادهان  .البنه مادة  896شک جه راحی را نیز به
رستمیّت شت اخنه استت؛ این امر در مادة  171نادی ه گرننه ش ه است .به نظر میرس با قوجّه به
امکان نراهم ستاخنن ستایر ادله به استیلة شتک جهق با اقکاء بر اصتل  21قانون استاسیق انزان بر
اقرارق شتهادتها ا ستوگ هایی که قـت آرار ا اذیّت ا شتک جه به دستتت آم هان نیز بای در
قوانین عادب بارل اعالح شون .
هرچ قانونگذار در جهت قستهیل ا بات شک جه در جرایم موجب ح ق قمهی ب را در مادة
 381قانون مجارات استالمی  8263م رّر کرده ا صرف ادعاب منهم را براب ا بات شک جه کانی
دانسنه استق امّ ا درمورد سایر جرایم راشن نیست که چه ساراکارب براب ا بات ادعاب شک جه
در اخنیار اا قرار دارد .به خصور ای که منهم نمیقوان م ارع مسن لی در اخنیار داشنه باش ا
ق ها م رع اا گواهی پزشتکی استت که خود قوستط م امات اننخاب ش ه است ( Vieira and

 .)teammat, 2012: 8در این رمی هق میقوان با اجود برخی شتترایطق راهکار اارانگی بار ا بات
را به قانونگذار پیشتت هاد داد .دادگاه اراپایی ح وق بشتتتر در مواردب که شتتتخص آرادشتت ه ار
بارداشتتتت دالتق داراب آ ار جراحت ب نی باشتتت ق چ انیه در ابن اب دستتتنگیرب مورد معای ه
پزشتکی قرار نگرننه باشت ا یا مورد معای ه قرار گرننه ا در آن ه گاح سالم بوده باش ق نرض را
بر مجرمیّت دالت میگذارد ا این دالت استتت که بای بیگ اهی خود ا ع ح اقوع شتتک جه را
بر استتاس م ارع یا دستتتکم قوضتتیـات قابل استتنماع ا باار ا بات نمای ( The European

.)Judicial Training Network, Url: http://www.ejtn.eu
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 .1تدبير مبتنی بر پارادايم توجيهزدايی
داّمین پارادایم شت اخنهشت ة حاکم بر پیشگیرب اضعیق «قوجیهردایی ار بسنرهاب اضعی» است
که می قوان آن را پارادایم «ال اب شتترح یا گ اه» نیز نامی (انراستتیابیق  .)394 :8216بع ار ق ابیر
ستتهگانه مبن ی بر پارادایم باردارن گی که در قستتمت پیشتتین به آنها پرداخنیمق کالرع ا هومل
دستتنة دیگرب را به ق ابیر ستتهگانة پیشتتگیرب اضتتعی اضتتانه کردن (جعفریانق م بر ا چوپانی
رستتتنمیق  .)849 :8217این دستتتنتة چهتارح (قت بیر حتذف قوجیهک هها) در چاپ داّح کناب
کالرع در ستال  8667م نشتر ش (صفاربق  .)363 :8219ن طة آغار نظریهپردارب قک یوهاب
مبن ی بر این ق بیر را میقوان در آ ار ارقلی در  8669ا نیومن در  8667جسنجو کرد (انراسیابیق
.)391 :8216
براب پیشتتگیرب اضتتعی استتنفاده ار موانع نیزیکی (ابزارهاب عی ی) یا موانع مع وب (ابزارهاب
نرح ا اق اع آار) قفااقی ن ارد .حنّی میقوان گفت که موانع مع وب به مراقب بهنر ار موانع مادب
هستن ا اگر این امکان در مورد قماح جرایم اجود داشنه باش که بنوان ار موانع مع وب اسنفاده
کردق مطلوبقر استتتت؛ چراکته قمتاح قالش ستتتیتاستتتت ج ایی بر این امر استتتنوار استتتت که
مستئولیّتپذیرب ا حس شترح بزهکاران ا کژراها را ارق اء ده  .شخصی که در مرر بزهکارب
قرار گرننه استتتت ا در ننیجة قک یوهاب اضتتتعی ال اک ة حس شتتترح ار ارقکاب جرح امن اع
نمای ق دیگر به دنبال ارقکاب جرح در ستایر اضعیّتها نخواه بود (انراسیابیق  .)399 :8216این
موضتتتوع ممکن استتتت بته ع وان انن اد جابهجایی جرح در مورد راهکارهاب اضتتتعی مبن ی بر
پارادایم باردارن گی مطرم شود .به نظر میرس در جرح شک جهق مـانظت ار آماج جرح به رور
کتامتل ممکن نیستتتتق ریرا به هر حال منهم در رول نرآی در اخنیار م امات قرار دارد .بر این
استتتاسق در پیشتتتگیرب اضتتتعی ار این جرحق در م ایستتته با ایجاد موانع بای بیشتتتنر ِقمرکز را بر
ا رگذارب بر ذهن ا اننخاب نهایی بزهکاران بال وّه قرار داد.
به رور خالصتتته میقوان گفت که در پارادایم باردارن گی ار ال اب قرس (ار شت ت استتتایی ا
دستتتنگیر شتتت ن) بتته مرقکتتب بتتال وّه براب انصتتتراف اا ار جرح بهره میگیریم ا در پتتارادایم
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قوجیهرداییق ار ال اب شرح؛ به این مع ا که بر قضاات اخالقی مرقکب بال وّه ار رننارب که قص
انجتاح آن را داردق قتأ یر گتذاشتتتنته ا بتا اعمتال برخی قک یتو ها امکان قوجیه رننار ج ایی در
موقعیّتهاب م اسب براب ارقکاب جرح ار اا گرننه میشود.
ار مهمقرین قک یوهاب این ق بیرق «اضتتتع م رّرات» 8استتتت .این قک یو بر این قاع ه کلی
استنوار است که مرقکبان بال وّه مایل رشنی رننار خود را انکار ک
ذه ی بهره میبرن  .این قوجیه ها در جرایم مخنل

ا ار این را ار قوجیههایی

میقوان منفاات باش ؛ ار قبیل م ایسه رننار

خود با رننارهاب قبیح قر دیگران یا قأکی بر نساد ق رقم ان ا آنها که در رأس حکومت هسن
یا بارقعری

رننارهاب خود با الفات م استتتب ا در ااقع نوعی قلطی

نضتتتا براب خود یا ادعاب

ای که قـت استنیالب اررش اخالقی مهمقرب هسن (در ااقع نوعی اهمّ ا مهم کردن اخالقی) ا
یا این قوجیه ستاده که ار غلط بودن رننار خود آگاه نبوده ان  .اج ان اشخار معموالً بر داارب
اررانیانی اابستتنه استتت که رننارهاب درستتت را براب آنها مشتتخّص میک  .گاه این اررانیان
ممکن استتتت رننارهاب غلط را معمولی جلوه ده  .براب مثالق حمایت ار رننارهاب ناستتت در
سارمانها میقوان م جر به این قوجیه براب مرقکبان بال وّه گردد که «همه این کار را میک » ا
این اق امات عادب ا معمول هستتتن  .ب ابراینق اضتتتع م رّرات رستتتمی میقوان استتتنان اردهاب
مشتتتخّص رننتارب را قبیین ک ت ا ار این رریق امکتان بهرهبردارب ذه ی مرقکبان بال وّه ار ابهاح
م رّرات موجود را به ح اقل برسان (.)Wortley, 2001: 18
با این قوضتیـاتق بای دی در مورد جرح شک جه چه م رّرات مبهمی اجود دارن که باعق
ش ه است مرقکبان بال وّة این جرح بنوان در سایة آن ابهاحها رننار خود را قوجیه ک

ا خود را

مـق به اعمال شتک جه ب ان  .پس ار ش اسایی این م رّراتق کوشش در جهت رنع ابهاح ار آنها
میقوان ق بیر قوجیهردایی یا مانعسارب مع وب به شمار آی .

1. Set rules
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 .2-1کاهش ارزش اثباتی اقرار
به گواهی قاریخ در هر نظاح ح وقی که بر اررش ا باقی اقرار قأکی ریادب اجود داشتتنه باشتت ق
جرح شک جه قابل پیشبی ی است .به ع ی ة برخی ار نویس گان «شک جه براب اخذ اقرار ار دارة
دالیل قانونی رااج یانت؛ ریرا ار یو ستتو اقرار شتتاه دالیل شتتمرده می شتت ا ار ستتوب دیگر
م امات قضتتایی-اجرایی راه هاب علمی ا م ط ی کشتت

ا ا بات جرح را نمیدانستتن  .انزان بر

اینق بستیارب ار انراد جامعه نیز به لـات داشتنن ایمان قوب ا بار ی حاضر نبودن شهادت کذب
ب ه ا یا ستوگ دراغ یاد ک  .در این شرایط سادهقرین راه ا بات جرح قوسّل به شک جه بود
قتا ار منهم اعنراف بگیرنت » (آخونت بق  .)71-77 :8211بر این استتتاسق حتاکمیتّت نظتاح اق اع
اج انی ا ع ح موضتوعیّت ادلة ا بات ار جمله اقرار می قوان به ع وان ق بیرب براب پیشگیرب ار
شک جه پیش هاد شود.
پیش ار ان الب ادلتة ا بتات در ح وق کیفرب ایران قتابع نظاح اق اع اج انی بودق الی پس ار
ان الب این امر حنّی پس ار قصویب قانون مجارات اسالمی  8263با برداشتهاب منفااقی رابرا
بوده استتتت .به ع ی ة برخی می قوان نشتتتانه هاب نظاح دالیل قانونی را در جرایمی که م بع ن هی
دارن مشتتتاه ه نمودق به نـوب که در حال حاضتتتر در جرایم موجب ح ق قصتتتار ا دیه نظاح
دالیل قانونی ا در جرایم قابل قعزیر نظاح اق اع اج انی پذیرننه شت ه استت .البنه در قوانین نعلی
ایران ار اهمیّت ا اررش اغراقآمیز دالیل قانونی به شکل سابق کاسنه ش ه است (خال یق :8261
 .)893-892گواه این امر ذیل مادة  381قانون مجارات استتتالمی  8263استتتت .به ع ی ة برخی
دیگر بای ار راهر مواد قانون مجارات دستتت برداشتتت ا قجویزِ بررستتی دالیل قانونی قوستتط
قاضتی ا امکان ک ار گذاشتتنن دالیل قانونی با قوستّل به علم قاضتی را دلیل نفوذ ستتیستتنم دالیل
مع وب در نظاح کیفرب ایران دانستتتت .البنه ای ان معنرن که مادة  383قانون مجارات استتتالمی
 8263بتته این استتتن بتتاط لطمتته اارد می ک ت (رحمت لق)844-842 :8262؛ ریرا این متتاده م رّر
می دارد« :در صتتتورقی که علم قاضتتتی با ادلة قانونی دیگر در قعارض باشت ت اگر علمق بیّن باقی
بمان ق آن ادله براب قاضتتی معنبر نیستتت ا قاضتتی با ذکر مستتن ات علم خود ا جهات رد ادلة
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دیگرق رأب صتتادر میک  .چ انیه براب قاضتتی علم حاصتتل نشتتودق ادلة قانونی معنبر استتت ا بر
اساس آن رأب صادر میشود».
حال با این قوضتیـاتق اگر قانونگذار نظاح حاکم بر ادلة ا بات را به رور دقیق مشخّص ک
ا اررش ااقعی اقرار را براب ضتتابطان ا م امات قـ یق راشتتن ستتاردق این شتتفاف ستتارب مجال
قوجیه را ار بزهکاران بال وّة جرح شتک جه سلب خواه نمود .ابهاح در نظاح ادلة ا بات ک شگران
موقعیّتهاب پیش ج ایی ا م امات قـ یق را به اخذ اقرار ار رریق شتتتک جه ا ب رننارب ستتتوق
خواه داد ا رمی ة قوجیهگرب ضتتابطان را ار رریق جمالقی نظیر ای که «من این نرد را شتتک جه
می ک مق چون مجبورح براب ا بات جرح هر رور شتت ه ار اا اقرار بگیرح» ( Celermajer, 2015:

 )6یا «من ن ط دارح به اریفهاح عمل میک م» یا «مأمورح ا معذار» را م نفی می ستتارد ا نیز مجال
قوجیهگرب را ار م امات باالقر (آمران شتک جه) ار رریق صت ار دسنور «انجاح بارجویی ن ّی» به
م امات پایینقر (مأموران بارجویی) ستتتلب مینمای  .ب ابراینق مرة ابهاح ردایی این استتتت که ار
ای که م امات با قوجیه هایی همیون ضتترارب بودن اخذ اقرار اق اح به شتتک جه نمای ا به مرار
این رننار به صورت یو رایّه درآی ا آمر ا مأمور به این عمل ب ان احساس عذاب اج ان به
صورت عادت ادامه ده ق جلوگیرب میشود.

 .1-1افزايش ارزش اثباتی ادلة علمی
نکنة مهمّ دیگر اررش ا باقی ادلة علمی (نظریات کارش اسی) است .اگر ار کاهش اعنبار اقرار ا
ستایر ادلة س ّنی سخن ران ه می شودق بای جایگزین م اسبی براب ادلة ا بات جرح ارائه شود؛ ریرا
ن ان دلیل ا بات می قوان مجور قمستّو گسنرده به ادله اب چون اقرار براب م ابله با جرح باش .
در حال حاضتتتر ادلة علمی ا نظریات کارشت ت استتتی ق ها به ع وان امارهاب براب به علم رستتتان ن
دادرس قلم اد میشتون (حضترقی شاهیندژق  )8269ا با اجود اذعان به اهمیّت آنهاق نمیقوان
باالقر ار ادلة م صتتور (اقرار ا شتتهادت ا ستتوگ ) قرار گیرد .البنه برخی معن ن که اگر این
ادله ار داللت قوب برخوردار باشت ق میقوان ار رریق علم قاضتی بر ادلة م صور غالب شون
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(رراعت ا من ی اردکانیق  .)14-12 :8264برخی دیگر ارق اب اررش ا باقی ادلة کارشت اسی در
قتانون را پیشتتت هتاد داده انت ا ن ته را نیز در مورد برخی جرایم داراب قتابلیّت براب این خوانش
دانستتنهان (بالغتق  .)8217ارق اب اررش ا باقی ادلة کارش ت استتی به این مع ا استتت که به ع وان
نمونهق ننیجة یو آرمایش  DNAبنوان به رور مستتن ل مستتن حکم قرار گیردق نه ار باب ای که
امارهاب براب به ارمی ان رستتان ن قاضتتی باشتت ؛ همان رور که در برخی کشتتورهاق این دلیل به
ق هایی میقوان مسن حکم قرار گیرد (ق ینق .)38 :8211
در حال حاضتر جرح در پران ه هاب کیفرب ار ابن ا به اسیلة اقرار یا شهادت ا بات می شود ا
در صتتورت ع ح حصتتول علم قاضتتی به خالف آنق مـکومیّت منهم مس تجّل خواه بود ا هیچ
الزامی به انجاح قـ ی ات علمی ا کارشت استی اجود ن ارد .ق ها در صتتورقی که برخی امور نظیر
انکار م ر پس ار اقرار یا ق اقض گویی شتتتهودق دادرس را دچار قردی ک ق قوست تّل به قـ ی ات
علمی به ع وان ابزارب براب حصول علم قاضی مطرم میشود .در حالی که اگر ادلة ا بات علمی
را هم قرار ادلتة ستتت ّنی بت انیم م تاح قـ یق بتا قکلی

بته انجتاح چ ین قـ ی اقی ار همان ابن اب

بررستتی پران ه رابرا خواه بود .در نرض انجاح قـ ی ات کارشتت استتی به موارات استتنماع ا
بررستتتی اقرار ا شتتتهتادتق این احنمتال اجود دارد کته موارد ع ح انطباق اقرار یا شتتتهادت با
ااقعیّت هاب عی ی پران ه کشت

شتود .این موضوع در ک ار ع ح موضوعیّت ادلة س ّنی میقوان

مانع ار قالش براب اخذ اقرار یا شهادت خالف ااقع با قوسّل به شک جه شود.

 .9-1حمايت از حقّ سکوت متهم
یکی ار اصتلیقرین قک یوهاب پیشتگیرب ار شتک جه حمایت ار حقّ سکوت است که میقوان
مانع ار ب رننارب با منهم جهت اخذ اقرار یا کسب ارالع شود .به رسمیّت ش اخنن حقّ سکوتق
مرقکب بال وّه را ار این قوجیه که «منهم حق ن ارد در پاستتتخ به ست تؤاالت من ستتتکوت ک » ا
قوسّل به آن براب مشراع جلوه دادن عملش در نزد اج ان خودق بار میدارد .یکی ار اجوه مهمّ
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به رستمیّت شت اخنن این حقق لزاح اعالح 8آن به منهم ا در نظر گرننن ضمانت اجراء براب ع ح
اعالح آن استتتت .اعالح حقّ ستتتکوت در ابن اب قـ یق ا بارجویی به منهم میقوان نوعی ال اب
شرح به مرقکب بال وّه ا «قـریو اج ان ا آگاهی» اا باش که ار قک یوهاب موجود در ق بیر
پیشگیرانة «حذف قوجیهک هها» است (صفاربق  .)361 :8219در ااقعق با این الزاح به اعالح حقّ
ستکوتق بارجو میقوان با ن اب درانی اج ان خود همراهی کرده ا ار ارقکاب جرح م صترف
گردد .با این شتتیوه قانونگذار ار ایجاد رمی ة قوجیه ارقکاب جرح شتتک جه قوستتط مرقکبان بال وّه
جلوگیرب میک .
در الیـة آیین دادرستی کیفرب این حق ا لزاح اعالح آن به رور صتریح پیشبی ی ش ه بودق
امّا در مادة  867قانون آیین دادرستتی کیفرب  8263اعالح حقّ ستتکوت ذکر نش ت ه استتت« :منهم
می قوان سکوت اخنیار ک  .در این صورت مراقب امن اع اب ار دادن پاسخ یا امضاب ارهاراتق
در صتورتمجلس قی میشود» .این حق در قانون ج ی نسبت به قانون سابق به نـو صریح قرب
مورد پذیرش قرار گرننه استتتق الی لزاح اعالح این حق ا ضتتمانت اجراب ع ح رعایت ا ع ح
اعالح آ ن همی ان مغفول مان ه استت .این در حالی است که قصریح به قفهیم حقّ سکوت امرب
استت که ار قانونگذار اننظار می رنت .در حال حاضر ق ها در مادة  9قانون آیین دادرسی کیفرب
 8263به صتورت کلی به حق آگاهی منهم ار ح وق خود در نرآی دادرستی اشاره ش ه است.
بهنر استتتت این پذیرش کلی در موارد جزئی مورد قصتتتریح قرار گیرد ا براب ع ح رعایت آن
ضمانت اجراب الرح پیشبی ی گردد.

 .8دیوان عالی ایاالت منـ ه آمریکا در ستتال  8694در دعواب دانی استتکوب ا به اقهاح قنل ا قبل ار آن در دعواب ارنستتت
میران ا در ستتال  8692به اقهاح قجاار ج ستتی ا آدحرباییق با ن ض آراب صتتادرش ت ه ار دادگاههاب ایالنیق ضتترارت رعایت
ح وق دناعی منهم ار ستوب پلیس ا ار جمله اعالح «حقّ ستتکوت» قا حضتتور اکیل م انع را امرب ضتترارب دانستتت ا ع ح
رعایت آن را موجب بیاعنبارب بارجویی ش اخت (آشوربق  .)14 :8271پس ار این دعواق پلیس ملزح به اعالح هش ار میران ا
به منهم پیش ار انجاح بارجویی ش  .این قضیه همی ین به ح وق میران ا معراف ش ه ا اقنی که این ح وق به شخصی ارالع
داده میشود اصطالحاً گفنه میشود که میران ایی ش ه است (رحم لق 8262ق ج .)99 :2
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نکنة دیگر آنکه در این قانون به رغم پیشبی ی م رّراقی ج ی براب مرحلة قـت نظر ا قوجّه
بیشتتتنر به ح وق منهم در این مرحله (آشتتتورب ا ستتتپهربق )31-36 :8263ق ار حقّ ستتتکوت ا
قکلی

ضتتابط دادگستتنرب به قفهیم آن ستتخ ی به میان نیام ه استتت .مواد  861ا  867مربوط به

شتراع قـ ی ات ا ااّلین جلسات بارجویی ار سوب م اح قـ یق است ا مرحلة قـت نظر را دربر
نمیگیرد (آشورب ا سپهربق )31 :8263ق 8در حالی که به رسمیّت ش اخنن حقّ سکوت در این
مرحله به م ظور پیشگیرب ار شک جه بسیار الرحقر ار مرحلة قـ ی ات م ّماقی است.
ب ابراینق به رستمیّت ش اخنن حقّ سکوتق رمانی به رور کامل قجلّی مییاب که نخستق در
مرحلة قـت نظر نیز م رّر شتتود .داّحق لزاح اعالح آن به منهم در قانون به صتتراحت درج شتتود.
سوّحق ضمانت اجراب ع ح اعالح آن نیز دقی اً قعیین گردد.

 .4-1آموزش ضابطان دادگستری
ضتتابطان دادگستتنرب ممکن استتت به علّت کمبود آگاهی ار ضتتوابط ح وقی ا م رّرات نارر به
ح وق منهم در اجراب قتانون دچتار قخلّ

شتتتونت  .ایجاد برنامههاب آمورشتتتی نوعی قک یو

«آستتتانستتتارب رعتایتت قتانون» یا «کمو به مطااعت» به حستتتاب می آی که یکی ار دیگر
قک یوهاب ق بیر قوجیه ردایی استتتت .نظاح ح وقی اب که در آن پلیس قضتتتایی ار پلیس ادارب
قفکیو نشت ه ا پلیس ار قخصّص قضایی کانی برخوردار نیستق همواره در معرض این آسیب
است که ضابطان دادگسنرب آن ار چارچوب هاب قانونی خارج ش ه ا ح وق منهم را به درسنی
رعایت نک  .پیشت هاد قشتکیل پلیس قضایی ارائة راهکارب ساخنارب براب قضمین ح وق منهم
استتت ا پیشبی ی برنامة آمورشتتی براب رعایت ح وق شتتهران ان اعم ار منهمق شتتاه ق مطلع ا
بزهدی ه راهکارب عاجل است.

 . 8برخی ار نویس گان در این رمی ه چ ین نوشنهان که «با لـات مبانی شرعی ا با قمسّو به قفسیر موسّع م رّرات مساع به
حال منهمق در ای که منهم در کلیة مراحل قـ ی ات ا دادرسی ار این حق برخوردار استق نبای قردی کرد» (م صورآبادب ا
نراغیق 8261ق ج .)397 :8
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قبصرة  3مادة  29قانون آیین دادرسی کیفرب  8263آمورش ضابطان را مورد قوجّه قرار داده
ا «آییننامة اجرایی احرار ع وان ضابط» مصوّب  8264/9/28برگزارب دارههاب خار آمورشی
قوستط دادستنان را م رّر نموده استت .ب  1مادة  1این آییننامه «آمورش مهارتهاب رننارب ار
قبیل رعایت ح وق شهران ب ا کرامت انسانی اشخار» را ار اه اف داره هاب آمورش خار
ضابطان دادگسنرب برشمرده است.

نتيجه
پیشگیرب اضعی ار جرح شک جه به ع وان یو رایکرد ااقعگرا به دنبال قـ ّق ننایج قابل رؤیت
ا کاهش احنمال اقوع جرح در شترایط موجود ا ب ان ایجاد قغییرات ب یادین است .نکنهاب که
نبای ار آن غانل ش آن است که سخن ار پیشگیرب اضعی به مع اب نفی سایر رایکردها نیست.
«جابهجایی جرح» نشانده ة این ااقعیّ ت است که پیشگیرب اضعی به ق هایی قادر به حل معضل
شتک جه نیستت .پیشگیرب اضعی در عین حال که بسیار ضرارب ا اررشم استق ن ش پیشی ی
ا قکمیلی پیشتگیرب اجنماعی را نفی نمیک  .همی ینق براب مؤ ر ااقع ش ن رایکرد پیشگیرب
اضتتعی در کاهش شتتک جهق الرح استتت قانونگذار در مورد قعری
انواع مخنل

جرح شتتک جهق جرحانگارب

آن ا اضع کیفر من اسب براب آنق اق امات الرح را به عمل آارد ا قوّة قضائیه نیز

حسّاسیّت خود را در برخورد با این جرح نشان ده .
آیین دادرستتی کیفرب م استتبقرین بستتنر رراحی ا پیشبی ی اق امات پیشتتگیرانة اضتتعی ار
جرح شتتک جه در عرصتتة ق ین استتت .اصتتالحات ق ی ی در این حوره ا ارق اب موارد بااهمیّنی
همیون حضور ا ن ش اکیلق معای ة پزشکیق قماس با بسنگانق به رسمیّت ش اخنن حقّ سکوت
ا  ...میقوان قأ یر بسزایی در کاهش این جرح داشنه باش .
اانگهیق قتتانونگتتذار در قتتانون آیین دادرستتتی کیفرب مصتتتوّب  8263ا برخی قوانین ا
آییننامهها به برخی ار ق ابیر پیشتتگیرب اضتتعی ار جرح شتتک جه قوجّه کرده استتت .امّا با اجود
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پیشتترنتهاب چشتتمگیرق همی ان کاستتنیهایی در این رمی ه مشتتاه ه می شتتود که براب رنع آنها
پیش هادهاب ریر به قانونگذار ارائه میشود:
 .8قعیین ح اکثر رمان مجار بارجویی ا ح اقل م ّت رمان قانونی اسنراحت بین دا بارجویی در
ضمن مادة  12قانون آیین دادرسی کیفرب؛
 .3قبت یتل ضتتتمانت اجراب ستتتلب حقّ همراه داشتتتنن اکیل ا ع ح قفهیم این حق به منهمق ار
مجارات اننظامی به بیاعنبارب قـ ی ات با اصتتالم قبصتتترة  8مادة  869قانون آیین دادرستتتی
کیفرب؛
 .2رنع ابهاح در مورد برخوردارب منهم ار اکیل قسخیرب در قـ ی ات م ّماقی نسبت به جرایم
غیر مذکور در قبصرة  3مادة  869قانون آیین دادرسی کیفرب؛
 .4رنع مـ ادیّت نستتبت به حقّ گزی ش اکیل در مرحلة قـ ی ات م ّماقی با اصتتالم قبصتترة
مادة  41قانون آیین دادرسی کیفرب؛
 .1به رسمیّت شاخنن حقّ معای ة پزشکی قوسط پزشو مورد اننخاب منهم؛
 .9ضتابطه م نمودن قشخیص موارد ضرارت در مورد سلب حقّ قماس منهم با انراد خانواده یا
آش ایان در ذیل مادة  19قانون آیین دادرسی کیفرب ا پیشبی ی ضمانت اجراء براب آن؛
 .7پیشبی ی ضبط ای یویی بارجویی در قانون آیین دادرسی کیفرب؛
 .1پیش بی ی شتتورایی نراقوّه اب که اریفة باردی ار بارداشتتنگاهها ا رن انها را بر عه ه داشتتنه
باش ق چ انکه در مادة  1ررم م ع شک جه پیشبی ی ش ه بود؛
 .6انزادن بطالن ستتایر ادلة ناشتتی ار شتتک جه در مادة  896قانون مجارات استتالمی ا مادة 861
قانون آیین دادرسی کیفرب مطابق با اصل  21قانون اساسی؛
 .89قصتتریح به حقّ ستتکوت منهم در مرحلة قـت نظر؛ پیشبی ی لزاح اعالح ا قفهیم این حق به
منهم ا قعیین ضمانت اجراب ع ح رعایت این حق ا اعالح آن در قانون آیین دادرسی کیفرب؛
 .88قفکیو پلیس قضایی ار پلیس ادارب.
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Abstract
The right to be free from torture is known as an inalienable right. It has
been declared absolutely forbidden in Article 38 of our Constitution.
Hence, struggling against torture is of meritorious legal and cultural status.
Among non-suppressive methods, the situational prevention is known as
an applicable approach with visible outcomes. Due to these features, this
paper, based on accepting the possibility of exercising the situational
prevention regarding torture crime, deals with recognizing effectual
situational preventive contrivances in decreasing this crime; contrivances
like: contrivance for increasing hardship in committing crimes like
immediate access of defendant to judiciary officials, contrivance for
omitting justifiers like decreasing the demonstrating value of confession,
contrivance for decreasing benefits ensued from crimes like nullifying the
information ensued from torture, contrivance for increasing the risk of
committing crime like supporting the presence of lawyers in the early
processes of judgment and video surveillance during investigation process.
In this text, we have shown that the best place to incorporate these
contrivances is the Code of Criminal Procedure, and accordingly, the recent
Code of Criminal Procedure is examined from this perspective.
Meanwhile, we point out some of the removable shortcomings.
Keywords: Torture, Legislative Situational Prevention, Paradigm of
Deterrence, Justifying Paradigm, Supervision.
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