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چکیده

وضع و تدوین قوانین و مقررات متعدد منطبق با موازین اخالقی همگی ناشی از شاناخت و
احترام به وجود کرامت ذاتی برای افراد میباشد .کرامت ذاتی انسان ایجاب مینماید که در فرآیند
رسیدگیهای کیفری الزاماتی در راستای حفظ و رعایت ایان شاخصاه جهات حمایات از حقاوق
طرفین خصوصاً متهمین پیش بینی گردد .فرض بیگناهی یا اصل برائت ،اصل حاکمیات قاانون،
اصل پاسخگویی و جلوگیری از انحراف دادرسی و اشتباهات قضایی را میتوان در زمره مهمترین
مبانی اخالقی نظارت قضایی قلمداد نمود .در این راستا رعایت حقوق شهروندی ،در بعد داخلای و
بینالمللی که نمود آن در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  1392متجلی گردیده ،منجر شاده،
نظارت قضایی برعملکرد مقامات قضایی در فرآیند تعقیب و تحقیق بادین لحااظ کاه باا حقاوق
اساسی افراد در ارتباط میباشد موردتوجه خاص مقنن قرارگیرد.ب اشناسایی قاانون در دادرسای-
های کیفری و به تبع آن مسولیت و پاسخگو بودن مقامات قضایی مرتبط از تعدی و نقض حقوق
افراد خصوصاً متهمین جلوگیری به عمل میآید با این اوصاف نگارندگان در این مقالاه باا روش
تحلیلی – توصیفی به واکاوی تعیین فلسفه و مبانی اخالقای وجاودی تأسایس حقاوقی نظاارت
قضایی در نظامهای دادرسی کیفری نوین میباشند.
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طرح مسأله

از لحاظ اصطالحی نظارت به مجموعه عملیاتی که طی آن میزان تطابق عملکرد اشخاص
با قوانین و مقررات سنجیده میشود تا از این طریق به مطابقات نتاایم عملکارد باا هادفهاای
مطلوب ،اطمینان به دست آید ،بیان گردیده است (اخوان کاظمی )31 :1392 ،در مفهوم نظاارت
حقوقی نیز بیان گردیده است« :بازرسی و سنجش و ارزیابی اقدامات مجریان و ناظر کسی است
که به منظور چنین بازرسی و ارزیابی و سنجشی تعیین مایشاود» (عمیادزنجانی و موسای زاده،
.)15 :1396
نظارت نوعی آگاهی و اطالع از آنچه در حال وقوع اسات نیاز تعریاف گردیاده اسات .باه
عبارتی نظارت مقایسه ضمنی بین آنچه هست و آنچاه بایاد باشاد و انجاام اماوری در راساتای
رسیدن به هدف مطلوب است که می تواند در موضوعات مختلف و به شیوههای مختلاف اعام از
پیشینی یا پسینی ،استصوابی یا استطالعی ،مستقیم یا غیرمستقیم ،نهاان یاا آشاکار و بسایاری
انواع دیگر اعمال گردد (ایزددهی.)6 :1390،
شاید جامع ترین و کامل ترین تعریفی که بتوان در خصوص نظارت قضاایی بیاان داشات:
«به روندی اطالق میشود که از طریق آن قوه قضائیه ،قانونی بودن هرگوناه اقادام شاخص یاا
مرجع عمومی یا خصوصی را مطابق با قانون اساسی یاا هار قاانون دیگار یاک کشاور بررسای
مینماید .بنابراین نظارت قضایی بر بروکراسی به رویهها و مکانیسمهای دستگاه قضاایی اطاالق
می شود که با استفاده از آن کارکردهای دیوان ساالری بر اسااس شاواهد باه داللیال اعتباار یاا
مشروعیت آن بررسی و آزمایش میشوند» ( .)Mollah,2018,12
نظارت قضایی که در این تحقیق مورد نظر میباشد مجموعه اعمال و اقدامات و تصمیماتی
است که توسط مقام قضایی بی طرف بر فرآیند رسیدگیهای کیفری اعم از تعقیب و تحقیاق تاا
مهیا شدن پرونده جهت ارسال به مقامات ذیصالح جهت صدور حکم صورت میپذیرد ،میباشد
تا از این طریق شاهد دادرسی منصفانه و نیز رعایت حقوق دفاعی متهم به نحو احسن باشیم .باه
عبارتی دیگر نظارتی که از سوی یک مقام بیطارف قضاایی در فرآیناد رسایدگیهاای کیفاری
پیرامون دستورات و قرارهای صادره که موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا سلب آزادی آنهاا
و یا محدود کردن آنها را فراهم میآورد ،خصوصااً در مرحلاه تعقیاب و تحقیاق کاه مایتواناد
موجبات حاکمیت قانون ،دادرسی عادالنه و حفاظ شاأن و کرامات افاراد را فاراهم آورد مادنظر
میباشد.
نظارت بر عملکرد مقامات قضایی در راستای رعایت و احتارام باه حقاوق طارفین دعاوی
خصوصاً متهمان در فرآیندرسیدگی های کیفری به لحاظ آن که با حقوق اساسی افراد من جملاه
حق آزادی ،ارتباط تنگاتنگی دارد را منجر خواهد شد در واقع مکانیسام نظاارت قضاایی ماانع از
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سوء استفادههای احتمالی و مانع از بروز اشتباهات قضایی خواهد شد ضمن آن که ساازوکارهای
نظارت ،رعایت استانداردهای اخالقی ،قانونی و نظارتی را ارتقاء میدهد .پیدایش و شاکل گیاری
تئوری نظارت بر مولفههایی استوار میباشد که وجه مشتر آنها احترام به گوهر وجودی انسان
و ارزش قائل گردیدن برای افراد در زندگی خویش میباشد که نگارندگان در ایان مقالاه در پای
پاسخ گویی به ایان ساوال اصالی هساتند کاه مهامتارین مباانی اخالقای نظاارت قضاایی در
دادرسیهای کیفری چیست؟
 .1احترام به كرامت انسانی
احترام به کرامت انسانی در اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 1بر اسااس آیاات
قرآن و شریعت اسالمی ،جایگاه واالیی دارد .طبق اصل دوم قانون اساسی ،بقاای نظاام بار پایاه
ایمان به کرامت و ارزشهای واالی انسان و آزادی تو م با مسئولیت او در برابر خادا مقارر شاده
است .از آن جایی که مشروعیت یک نظام دینی از منظر ادیان الهی و استمرار یک نظام سیاسای
از منظر دموکراسی بر محوریت انسان ،احترام به وی و احترام به کرامت انسانی تبلاور ماییاباد،
بی تردید ارکان آن نظام نیز باید این وجه ممیزه یعنی احترام به کرامت انسانی را در قاوانین خاود
گنجانده باشد تا مشروعیت و اقتدار پیدا کند .تمام ادیان الهی باالخص دین مباین اساالم ،اغلاب
سازمانهای جهانی و فیلسوفان و اندیشمندان ،کرامت انسانی را گرامی داشته و رعایت این حاق
را تأکید کردهاند .امروزه ،کرامت انسانی یکی از بنیادهای شکل گیری نظم سیاسای و حقاوقی در
قلمرو داخلی و بینالمللی است و این مفهوم در عرصه حقوق کیفاری اهمیات دوچنادانی دارد .از
این رو میتوان فلسفه وجودی حقوق کیفری را استوار بر پاسداشت کرامت انسانی شناسایی کارد
و به جر ت میتوان گفت سیاست جنایی در جواماع اماروزی در پرتاو آن شاکل مایگیارد و از
ملزومات و مقتضیات اصلی اقتدار قضایی به شمار میرود (اعتمادی ،شاملو ،علیمرادی و احمادی
 .1قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران توجه ویژه ای به بحث وجود کرامات انساان داشاته باه نحاوی کاه در
فصول مختلف و در اصول متعددی متذکر آن گردیده است .در بند ششام از اصال دوم در کرامات و ارزش واالی
انسانی و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا به عنوان یکی از پایه های اصلی نظام جمهوری اسالمی نام بارده
شده است .همچنین در اصل بیست و دوم قانون اساسی هرگونه تعرض به حیثیت و کرامت اشاخاص را ممناوع و
بیان می دارد «:حیثیت ،حقوق ،جان ،مال ،حقوق ،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در ماواردی
که قانون تجویز کند» .در اصل  39قانون اساسی نیز پیرامون حفظ حیثیت و کرامت شخص متهم و مجارم آماده
است« :هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ،بازداشت ،زندانی یاا تبعیاد شاده ،باه هرصاورت
ممنوع و موجب مجازات است» .ضمن آنکه در اصل  33قانون اساسی نیز پیرامون آزادی و اختیار عمال اشاخاص
در انتخاب محل اقامت خویش بیان میدارد «:هیچ کس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامات در
محل مورد عالقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ،مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد».
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موسوی.)159 :1398 ،
مطابق ماده  2قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392رسیدگیهای کیفاری بایساتی باه
موجب قانون باشد به عبارت دیگر همان طور که جرم انگاری رفتاری بایستی به موجب قاانون و
براساس آن باشد (حقوق کیفری ماهوی) ،دادرسیهای کیفری نیز بایساتی قاانونی و باه موجاب
قانون صورت پذیرد (حقوق کیفری شکلی) (خالقی ،)26 :1394 ،کاه ایان امار مبتنای بار اصال
حاکمیت قانون بوده که اصل مزبور نیز ریشه در کرامت انسان دارد.
پس وجود کرامت انسان ایجاب مینماید که حقوق اساسی افراد مان جملاه حاق آزادی و
حفظ حریم خصوصیشان در پرتو قانون محترم شمرده شود و در مواردی کاه باه موجاب قاانون
نقض آنها ایجاب مینماید ،میبایستی منطبق با موازین و اصولی باشد که از قبل مورد شناسایی
واقع گردیده باشد .لذا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392ضامن رعایات کرامات افاراد و
مدنظر قراردادن این امور در مواد مختلف به آنها اشاره و تأکید نموه است.
آن چنان که رسیدگی به اتهامات انتسابی متهمین ،بایستی با بیطرفی و استقالل کامال و
در کوتاه ترین مهلت ممکن صورت پذیرد1،جاری نمودن اصال برائات در فرآیناد رسایدگیهاای
کیفری ،وجود قانون در راستای اقدامات محدودکنناده ،ساالب آزادی ،ورود باه حاریم خصوصای
اشخاص 2،اطالع از موضوع و ادله اتهام انتسابی ،حق دسترسی به وکیل و ساایر حقاوق دفااعی
5
متهم 3،رعایت حقوق شهروندی 4،توقف تعقیب کیفری به لحاظ ابتال به جناون شاخص ماتهم،
 .1ماده  3قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392مقرر میدارد« :مراجع قضایی باید باا بایطرفای و اساتقالل
کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن ،رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخااذ نمایناد و از هار
اقدامی که باعث ایجاد اختالل یا طوالنی شدن فرآیند دادرسی کیفری میشود ،جلوگیری کنند.
 .2ماده  4قانون فوق مقرر میدارد« :اصل ،برائت است .هرگونه اقدام محدودکننده ،سالب آزادی و ورود به حاریم
خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت
این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند».
 .3ماده  5قانون فوق مقرر میدارد« :متهم باید در اسرع وقت ،از موضاوع و ادلاه اتهاام انتساابی آگااه و از حاق
دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهرهمند شود».
 .4ماده  7قانون فوق مقرر میدارد« :در تمام مراحل دادرسی کیفری ،رعایت حقوق شاهروندی مقارر در «قاانون
احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شاهروندی مصاوب  »1383/ 2/ 15از ساوی تماام مقاماات قضاایی،
ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند ،الزامی است .متخلفان عالوه بار جباران
خسارات وارده ،به مجازات مقرر در ماده ( )570قانون مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2
 1375/ 3/محکوم میشوند ،مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد».
 .5تبصره  -2ماده 13قانون فوق مقرر میدارد« :هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مباتال باه جناون
شود ،تا زمان افاقه ،تعقیب و دادرسی متوقف می شود .مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی
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عدم اختیار خذ تأمین از متهمین توسط ضاابطان دادگساتری 1،عادم اختیاار قاانونی در راساتای
بازداشت متهم توسط ضابطان دادگستری مگر با وجود قارائن و اماارات قاوی بار ارتکااب جارم
مشهود توسط وی2،حق داشتن وکیل با شروع تحت نظر قرار گرفتن3،دسترسی باه تلفان یاا هار
وسیله ممکن توسط متهم ،جهت آگاه نمودن افراد خانواده یا آشانایان خاود از تحات نظار باودن
خویش ،4عدم اجازه ورود به منازل ،ممنوعیت انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط باه هویات
متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضائی مگر در ماوارد
خاص5،ممنوع بودن انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفات
باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند .در این صورت به ولی یا قیم
یا سرپرست قانونی وی ابالغ می شود که ظرف مهلت پنم روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید .در صورت عدم
معرفی ،صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود
و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد».
 .1ماده  41قانون فوق مقرر میدارد« :ضابطان دادگستری اختیار خذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز
نمی توانند خذ تأمین را به آنان محول کنند .در هرصورت هرگاه خذ تأمین از متهم ضارورت داشاته باشاد ،تنهاا
توسط مقام قضایی طبق مقررات این قانون اقدام میشود».
 .2ماده 44قانون فوق مقرر میدارد ...« :ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود ،تمام اقدامات الزم را به منظاور
حفظ آالت ،ادوات ،آثار ،عالئم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفای شادن ماتهم و یاا تباانی ،باه عمال
میآورند ،تحقیقات الزم را انجام می دهناد و بالفاصاله نتاایم و مادار باه دسات آماده را باه اطاالع دادساتان
میرسانند».
 .3ماده  -48با شروع تحت نظر قرار گرفتن ،متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید .وکیل بایاد باا رعایات و
توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات ،با شخص تحت نظر مالقات نماید و وکیل می تواند در پایان مالقات
با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد مالحظات کتبی خود را برای در در پرونده ارائه دهد.
 .4ماده  50قانون فوق مقرر میدارد« :شخص تحت نظر میتواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن ،افراد خانواده
یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مسااعدت الزم را در ایان خصاوص باهعمال
آورند ،مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نبایاد از چناین حقای اساتفاده کناد .در ایان
صورت باید مراتب را برای خذ دستور مقتضی به اطالع مقام قضایی برسانند».
 .5ماده  96قانون فوق مقرر میدارد« :انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویات ماتهم در کلیاه مراحال
تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر کاه تنهاا باه
درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان ،انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویات آناان مجااز
است:
الف .متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای (الف)( ،ب)( ،پ) و (ت) ماده ( )302این قانون کاه متاواری
بوده و دالیل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آناان موجاود
نباشد ،به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله ،تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهرهنگاری آناان
منتشر میشود.
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توسط مقامات قضاییّ 1ترغیب متهم و توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار در جرم زنا و لاواط و
سایر جرائم منافی عفت درصورت عدم وجود شاکی و درحالی که متهم بادواً قصاد اقارار داشاته
باشد ،توسط قاضی رسیدگی کننده پرونده 2،ممنوع بودن کنترل ارتباطات مخابراتی افراد  ،مگر در
3
مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد.
با این اوصاف از آن جائی که مقررات آیین دادرسای کیفاری و چگاونگی عملکارد مراجاع
قضایی و ضابطان دادگستری ،بیانگر حدود و قلمرو حقوق آزادیهای شهروندان در جامعه اسات،
احترام به کرامت ذاتی انسانها 4و رعایت حقوق و آزادیهای آنان در بستر رسیدگیهای کیفاری
از اهمیت بیشتری برخوردار است و با ضمانت اجراهای خاص خاود تاأمین و تضامین مایگاردد
(رجبی تا میر.)47 :1398 ،
دستگاه قضایی بازوی توانمند یک نظام و کشور میباشد این دستگاه موظف است عادل و
انصاف را گسترش دهد و از حقوق آحاد ملت دفاع نماید .آنچه دستگاه قضایی را قدرت میبخشد
وجود قانون خوب و اجرای بهینه ی آن می باشد بنحوی که اعتماد و رضایت مردم را باه هماراه
داشته باشد و مردم در سایه این اقتدار در آرامش و امنیت زنادگی نمایناد .یکای از مولفاه هاای
شاخص که معرف اقتدار قضایی ملی است احترام به کرامت انسانی است و چون ایان احتارام در
جای جای قوانین ایران بنحوی که گذشت پیش بینی شده است به جرات مای تاوان گفات ایان
ب .متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعادد و ناامعلومی نازد باازپرس اقارار
کردهاند و تصویر آنان برای آگاهی بزهدیدگان و طرح شکایت و یا اقاماه دعاوای خصوصای توساط آناان ،منتشار
میشود».
 .1ماده  102قانون فوق مقرر میدارد« :انجام هرگونه تعقیب و تحقیاق در جارائم مناافی عفات ممناوع اسات و
پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست ،مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شاده و یاا
دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت ،تعقیب و تحقیق فقاط در محادوده شاکایت و یاا
اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام میشود».
 .2تبصره  .1ماده 102قانون فوق مقرر میدارد« :در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشاته باشاد و ماتهم
بدواً قصد اقرار داشته باشد ،قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند».
 .3ماده  150قانون فوق مقرر میدارد« :کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است ،مگر در مواردی که به امنیت
داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)( ،ب)( ،پ) و (ت) ماده ( )302ایان
قانون الزم تشخیص داده شود .در اینصورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و باا تعیاین مادت و دفعاات
کنترل ،اقدام می شود .کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ( )307ایان قاانون مناوط باه تأییاد
رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمیباشد».
 .4کرامت ذاتی به آن نوع شرافت و حیثیتی گفته میشود که تمام انسانها به جهت استقالل ذاتی ،توانایی تعقل و
تفکر و وجهه و نفخه الهی که دارند ،به طور فطری و یکسان از آن برخوردار هستند (رحیمینژاد.)30 :1387 ،
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قوانین دارای اقتدار است .تنها نکته ای که باید به ان اشاره کرد اجرای این قوانین مای باشاد در
عرصه ی حقوق کیفری اگر مقررات قانون آیین دادرسی سال  1392در عمل اجرا شاود ،اعتمااد
مردم حاصل خواهد آمد و از کرامت انسانی بنحو احسن پاسداری خواهد شد و این نقطاه عطفای
در تاریخ کیفری ایران محسوب خواهد شد .به عنوان نمونه اگار منطاوق مااده  30قاانون آیاین
دادرسی کیفری که اشعار می دارد »ضابط دادگستری عاالوه بار وثاقات و ماورد اعتمااد باودن،
مهارت های الزم را با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظار مرجاع قضاایی ساپری نمایناد »...
مسلماً ک رامت انسانی افرادی که به کالنتری ها مراجعه می نمایند حفظ می شود و تکریم اربااب
رجوع که از مصادیق احترام به کرامت انسانی است تحقق مییابد (اعتمادی ،شاملو ،علیمارادی و
احمدی موسوی )181 :1398 ،با این اوصاف یکی از مهمترین مبانی اخالقی نظارت قضاایی در
دادرسیهای کیفری موضوع احترام به کرامت انسانی است.
 .2اصل برائت (فرض بیگناهی)
کرامت ذاتی انسان ایجاب مینماید که در فرآیند رسیدگی های کیفری الزاماتی در راستای
حفظ و رعایت این شاخصه جهت حمایت از حقوق متهم پیش بینی گردد یکای از ایان الزاماات،
فرض بیگناهی 1یا اصل برائت میباشد .در فرض بیگناهی که میتوان اصطالح متارادف آن را
«اصل برائت کیفری» نامید یکی از اصول راهبردی و حاکم بر حقوق جزا اسات (شااملو:1391 ،
 )298همچنین میتوان از «اصل برائت به عنوان «ام االصول» در دادرسی کیفری تعبیار کارد»
(شمس ناتری )290 :1391 ،و به عبارت دیگر «اصل برائت» یاا «فارض بای گنااهی» یکای از
اصول بنیادین دادرسیهای کیفری مدرن و میراث مشتر ملل مترقی جهان 2است (آقایی جنت
مکان.)56 :1396 ،
اصل برائت سنگ بنا دادرسی عادالنه و منصفانه به شمار میرود و در حال حاضار ،تبادیل
به یک هنجار ملی و بینالمللی شده است .این اصل بدین معناست که تا مجرمیت فرد به اثباات
نرسیده باشد وی باید هم چنان از حاکمیت اصل برائت بهره مند شود .آن چه از معناای حقاوقی
فرد بی گناهی در اصل برائت استنباط می شود این است که بیگناهی ،عبارت است از بی گناه از
1 .Innoccence

 .2این اصل را می توان در اسناد بینالمللی و منطقهای به شرح زیر یافت :ماده  12اعالمیه جهانی و حقوق بشار
( )1948بند  2ماده  14میثاق بین المللی ( )1966بند  2ماده  6کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشار و آزادی
های بنیادین ( )1953بند  2ماده  8کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ( )1969شق ب بند  1ماده  7منشور آفریقایی
حقوق بشر و ملتها ( )1981ماده  40کنوانسیون حقوق کود ( )1989ماده  66اساسانامه دیاوان کیفاری باین
المللی ( )1998ماده  )3( 21اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای یوگساالوی ساابق مااده  )3( 20اساسانامه
دیوان کیفری بین المللی برای رواندا.
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آن چه قانون گذار جرم دانسته و فرد نسبت به آن ،به هر شکلی و در چارچوب هر رویهای ماتهم
شده است (مدی .)203 :1392 ،نویسندگان حقوقی ،مبانی اصل برائات یاا فارض بایگنااهی در
حقوق کیفری را «کرامت ذاتی انسان»« ،ضرورت ایجاد توازن بین طارفین دعاوی»« ،تضامین
امنیت افراد جامعه»« ،اصل قانونی بودن جرمهاا و مجازاتهاا»« ،اصال عادم»« ،اصال اباحاه»،
«قاعده در »« ،قاعده غلبه» و «قاعده ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر» دانستهاند (قربانی
و موحدی.)126 :1390 ،
این اصل به طور مستقیم از اصل حاکمیت قانون و لزوم حمایت از حقوق متهماین نشاأت
میگیرد که یکی از حقوق متهم در دارسیهای کیفری محسوب میشاود کاه بخشای از اصاول
دادرسی عادالنه محسوب میگردد)(Bubalo Pajic ,2019:84
جلوه های آثار اصل برائت را بایستی در حقوق دفاعی متهم جستجونمود چارا کاه فلسافه
وضع اصل برائت کیفری ،جلوگیری از زدن برچسب مجرمانه به شخص مظنون یا متهم و رعایت
حقوق وی و جلوگیری از تعرض غیرمجاز به حقوق و آزادیهاای وی مایباشاد .پاذیرش اصال
مزبور موجباتی جهت تضمین حقوق متهم و تشریفات رسیدگی عادالنه مایباشاد .در آثاار اصال
برائت در فرآیند رسیدگی های کیفاری مجریاان قاانون اعام از ضاابطان دادگساتری ،دادیااران،
بازپرسان ،قضات و نیز سایر مراجع ذی ربط وذی سمت در فرآیند رسایدگی هاای کیفاری مای
بایست به این اصل توجه و آن را مبنای عملکرد خویش قراردهند .در پرتو اصل برائات بایساتی
جان ،آزادی ،اموال و حیثیت و حریم خصوصی افراد محترم شمرده شود و در مواردی که تحقیاق
و یا نقض یکی از آنها را قانون ایجاب مینماید بایستی به موجب قانون و در چهار چوب قانون و
اعطای این حق توسط مرجعی بیطرف صورت پذیرد.
 .3پیشگیري از انقراف در دادرسیهاي كیفري
نظارت قضایی در روند دادرسی کیفری بر کیفیت مراحل آن افزوده و با دانش حقوقی خود
از انحراف دعوی در جریان دادرسی جلوگیری میکند در جریان یک دادرسی ،احتمال لغزش و
خطا ،از طرف قضات ،اصحاب دعوی و غیره وجود دارد لاذا نظاارت قضاایی قانونمناد در روناد
دادرسی میتواند تضمین مناسبی در جلوگیری از انحراف دادرسی تلقی گاردد و باه مانناد ابازار
کنترل و نظارت بر دستگاه قضا عمل کرده و با تحقق عدالت قضاایی از تضاییع حقاوق ماتهم و
انحراف قضایی جلوگیری میکند.
تحقیقات بسیاری صورت گرفته که بیانگر ضریبی از خطا و اشتباه در صدور آرای کیفری را
نشان داده است .حال دولت که حافظ نظم عمومی است و در تقابال حفاظ «نظام عماومی» باا
«حقوق فردی» افراد ،موظف به رعایت تساوی و توازن میان آن دو میباشد ،چنان چه به واسطه
اعمال حاکمیتی خود که قضاوت دادرسان و دستگاه عدالت کیفاری بخشای از آن اسات ضارر و
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زیانی به حقوق فردی و آزادیهای مشروع افراد وارد نماید ،ناگزیر و موظف به جبران خساارت از
آنان میباشد (یوسفیان شوردلی و رسولی آستانه.)253 :1392 ،
بنابراین باید پذیرفت که یکی از راههای کاهش انحرافات در دادرسیهای کیفری و اجارای
دقیق مقررات که در برخی موارد دست اندرکاران نظام عدالت کیفری نیز از تفسیرهای درست آن
عاجز هستند ،نظارت قضایی در فرآیند دادرسی کیفری است.
 .4جلوگیري از اشتااهات قضایی
بین خطای قضایی با محکومیت بیگناهان رابطهی عموم و خصوص مطلق برقارار اسات
هر محکومیت بیگناهی ،خطای قضایی است ،اما عکس آن صادق نیست .احتماالً از آن جاا کاه
محکومیت بیگناهان شایعترین و مهم ترین نوع خطای قضایی اسات ،برخای از پژوهشاگران و
حقوق دانان ،آن را معادل خطای قضایی دانستهاند .به طور معمول ،منظور از محکومیت گناهاان،
محکومیتهایی است که بر مبنای ادلهی اثبات نادرست صاادر مایشاوند .بارای نموناه ،فاردی
براساس شهادت نادرست ،اقرار نادرست ،کارشناسای نادرسات ،جعال ادلاه و مانناد آن باه جارم
مرتکب نشده محکوم میشود (غالملو و فرجیها.)70 :1393 ،
اگر خطای قضایی را محدود به موارد صدور حکم ،اعم از محکومیت یاا تبرئاهی نادرسات
بدانیم تکلیف مشخص است ،اما اگر قائل به مفهوم وسیع تری از آن باشیم در مواردی با دادرسی
منصفانه تداخل مفهومی پیدا میکند .برای نمونه ،بازداشت نادرست مایتواناد یکای از مصاادیق
نقض دادرسی منصفانه باشد ،زیرا بازداشت متهمان باید جنبهی استثنایی داشاته و کاامالً موجاه
باشد .فرست اعتقاد دارد خطای قضایی دو نوع است :نقاض دادرسای عادالناه و بای کیفرماانی.
خطای نوع نخست شامل اتهام انگاری نادرست ،بازداشت نادرست ،محکومیات نادرسات و کیفار
دهی نادرست میشود .منظور از خطای نوع دوم ،رهایی و مجازات نشدن مجرماان واقعای اسات
( .)Forst, 2004, 23با این اوصاف یکی از عمدهترین دالیلی که میتواند منجار باه کااهش
تصمیمات اشتباه قضایی شود تدابیر نظارت قضایی است.
 .5اصل پاسخ گویی مقامات قضایی
پاسخ گویی یعنی جواب گویی در قبال اعماال و رفتاار در مقابال افاراد و نهادهاایی کاه
متصدی این امر و دارای حق بررسی و ارزیابی و قضاوت میباشند .پاسخ گویی را دلیال آوردن و
دلیل خواستن برای کارهای انجام شده تعریف کردهاند (علیخانی.)53:1384،
یکی از چند مولفه حکمرانی خوب پاسخ گو بودن است .اقتضای اصل حاکمیت قانون ،عمل
در چهارچوب قانون توسط مقامات و مراجع ذی صالح حکومتی اعم از اداری و قضایی میباشد و
در صورتی که اقدامی مغایر با قانون و خار ازحیطه وظایف و اختیارات قانونی آنها رخ داده باشد
بایستی پاسخ گویی عمل ارتکابی بوده و در این خصوص مسئول مایباشاند .قلمارو پاساخگویی
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قلمرو وسیعی بوده و از پاسخ گویی در مقابل خدا تا پاسخگویی در مقابال فارد و پاساخ گاویی در
مقابل دیگران و جامعه را در بر میگیرد .همچنین پاسخ گاویی باا توجاه باه موقعیات و منصاب
اشخاص ازلحاظ درجه دارای شدت و حدت میباشد (منصورنژاد.)108:1378 ،
یک نظام سیاسی کارآمد که به خوبی بتواند امور محوله خویش را به انجام برسااند نظاامی
است که تمام اجزای آن با هم در ارتباط و هماهنگ باشند و از پیش شارطهاای چناین نظاامی،
پاسخ گو بودن آنها در قبال اعمال و اقدامات محوله به خویش میباشد .در این راستا ،افزایش و
تقویت مکانیسمهای پاسخ گویی به عنوان راهکار عملی در استراتژی های مقابله با فسااد ماورد
توجه حکومت ها قرار گرفته است (ابراهیم آبادی.) 22:1388،
پاسخ گویی را می توان ابزاری برای توضیح و پاسخ دادن تصمیمات و اعمال یک شاخص
یا مقام به مقام یا نهادهای دیگر تعبیر نمود که دارای آثار حقاوقی و سیاسای و اداری مایباشاد
ممکن است شخص مسئول مرتکب هیچ گونه تفصیر یا قصوری پیراماون کارهاایی کاه باه وی
محول گردیده نشده باشد ولی بابت کارهایی که انجام داده و صحیح نیز می باشد مورد سوال قرار
گیرد که این سوال و پرسش مبتنی برحق است وهمین حق موجبات پاسخ گاویی را فاراهم مای
آورد.مفهوم پاسخ گویی را بایستی در ارزشهای اساسی و بنیاادین جواماع ماردم سااالر یعنای در
اصول دموکراسی ،حاکمیات قاانون و تفکیاک قاوا و اثربخشای دولات مطلاوب جساتجو نماود
(قهقهایی.)18 :1392 ،
نظر به حاکمیت قانون هرگونه استثنایی که مقامات دولتی یاا طبقاات دیگار را از اطاعات
قانونی که شهروندان دیگر پیروآنندمعاف سازد ،یا آنکاه آناان را از حادود صاالحیت دادگاههاای
عمومی خار نمایدخالف اصل حاکمیت قانون میباشد(بوشهری )29:1384،کشاوری کاه پایبناد
قانون باشد،ت ضمین میکند که کلیه اشخاص و سازمانها از جمله دولت در سیطره قانون قارار
دارند و پاسخگو هستند .همه افراد بیگناه محسوب میشوند ،تازمانی کاه جارم آنهاا در دادگااه
صالح اثبات شود .هیچ کس به طورخودسرانه نبایستی دستگیر و بازداشت شود .مجاازات بایساتی
توسط دادگاه صالح و متناسب با جرم تعیین گردد .حاکمیت قانون شامل مفااهیم دیگاری مانناد
استقالل قوه قضائیه  ،اصل برائت ،دسترسی به دادگاه صالح و حق داشتن یک دادرسی عادالنه
میباشد.
1
دادرسی عادالنه یا منصفانه فرآیندی است ،مبتنی بار برخاورداری ماتهم از کلیاه حقاوق
دفاعی ،امکانات و شرایط برابر با طرف خویش جهت تدار دفاع ،که نقض معیارهای آن موجب
سلب وصف انصاف از دادرسی و رعایت معیارهای آن نوید بخش تحقق یاک دادرسای منصافانه
1 .FAIR TRIAL
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خواهد بود (فتحی و دادیار .)133:1391،امروزه دادرسی عادالنه به ویژه در پرتو تحاوالت حقاوق
بشر اهمیت چشمگیری در سامانه حقوق بین الملل و سامانه های حقوق ملی پیادا کارده اسات.
هرچند برخی از مول فه های دادرسی عادالنه در میثاق بین المللی حقاوق مادنی و سیاسای پایش
بینی شده اند لکن این مفهوم به ویژه در بستر کنوانسایون و دیاوان اروپاایی حقاوق بشار ماورد
واکاوی و بررسی دقیق و جدی تری قرار گرفته است و تحوالت خود را بیشاتر در آن بساتر مای
گذارند .آن مفهوم در سامانه حقوقی ایران تا سال  1392به شکل نظام مند و انسجام یافته ماورد
توجه قرارنگرفته ،لکن فقط شماری از مولفه هاای آن باه طاور رپراکناده در برخای از قاوانین و
مقررات بازتاب یافته بود .اما قانون آییندادرسیکیفری  1392برخی از اصول دادرسی عادالناه را
جزء در برخی ماوارد مثال عادم اساتقالل دادیاار و تبعیات وی از دادساتان و انتخااب وکاالی
اختصاصی در دادگاهای ویژه و وحدت تعقیب و تحقیق توسط دادستان به طور منسجم و نظاممند
وارد حقوق کیفری نموده است .البته صرف پیش بینی اصول پیشرفته ،تصاویب ،تادوین قاوانین
مترقی و منطبق با حقوق بشر و ایجاد سیستم کارآمد وافی مقصود نمی باشد ،بلکه باید به نقاش
مجریان عدالت نیز توجه نمود چرا که در تحقق دادرسی عادالنه قضات نقش تعیین کننده دارناد،
گرچه اشخاص متعدد حقیقی و حقوقی در فرایند دادرسی دخالت دارند ،لکان مساوولیت اصالی و
اساسی با قاضی است .اگر قضات تخصص و تعهد الزم را نداشته باشند ،انتظاار تحقاق دادرسای
عادالنه سرابی بیش نخواهد بود ،فلذا پس از تهیه و تدوین قوانین مترقی و همه ساونگر بایساتی
به پروراندن نیروی دانشور ،عدالت محور و دلبسته به کار قضایی توجه کافی و وافی نمود (قرشی
زاده ،جمشیدی و رحمدل.)305 :1398 ،
اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز محو هرگونه اساتبداد و خودکاامگی و
انحصارطلبی را یکی از وظایف اصلی دولت دانسته است .اصل 107نیز به برابری باالترین مقاام
اجرایی کشور با دیگر افراد جامعه در برابر قانون اشاره می نماید .حدود وظایف و اختیارات مقامات
کشوری اعم از رهبری ،رئیس جمهور و هیأت دولت  ،مجلس شورای اساالمی ،قاوه قضااییه و
سایر نهادها در قانون اساسی همگی بیانگر و موید این مطلب است که نامردگان نیز بایساتی بار
اساس قانون اقدام نمایند و در غیر این صورت میبایستی نسبت به اعمال و اقدامات و تصمیمات
خویش پاسخ گو باشند .پاسخگویی یا پاسخگو بودن همان گونه که بیان گردید از ارکان اساسای
نظام های مردم ساالر محسوب میگردد .از نظر جامعه شناسی مقامات و مدیران باا پاساخ گاویی
چندگانه مواجه هستند منجمله پاسخ گویی عمومی و شهروندی ،پاسخ گویی قانونی یاا حقاوقی،
پاسخ گویی سازمانی و مدیریتی و پاسخ گویی سیاسی و حرفهای (قهقهایی.)18:1392،
اصل بیستم قانون اساسی به صورت عام و کلی به تساوی افراد در مقابال قاانون اشااره
دارد که شامل تمام مسئولین و مقامات کشوری نیز میگردد .لذا نامبردگان نیز مکلاف باه پاساخ
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گویی در برابر تصمیمات و اقداماتشان در مراجع ذی صالح قضایی و قانونی میباشاند .در میاان
قوای سه گانه قوه قضاییه با توجه به موقعیت ویژهای که دارا است از اساتقالل بسایار بیشاتری
نسبت به سایرقوا برخوردار بوده ،لذا پاسخگ ویی در این قاوه دارای اهمیات خاصای مایباشاد،
چراکه اصول مهمی مانند ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای عموم افاراد جامعاه و تسااوی آحااد
جامعه در مقابل قانون ،حق دسترسی و دادخواهی به وسیله دادگاههای صالح ،رعایت اصل برائت،
ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار یا اجبارشخص به شهادت یا سوگند ،مستدل و مستند باودن
احکام دادگاهها و ...که بر عهده این قوه قرار داده شده است ،لذا بایستی پیراماون اعماال دقیاق
این حقوق و رعایت آنها پاسخ گو باشند ،چرا که این امور همگی به بنیادیترین و اساسیتارین
حقوق افراد جامعه گره خورده و اغفال و سهل انگاری در اعمال و رعایت آنها موجبات تضاعیف
و محرومیت افراد را از حقوق اساسی خویش فراهم میآورد.
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نتیجه گیري
نظارت قضایی که در این تحقیق مورد نظر میباشد مجموعه اعمال و اقدامات و تصمیماتی
است که توسط مقام قضایی بی طرف بر فرآیند رسیدگیهای کیفری اعم از تعقیب و تحقیاق تاا
مهیا شدن پرونده جهت ارسال به مقامات ذیصالح جهت صدور حکم صورت میپذیرد ،میباشد
تا از این طریق شاهد دادرسی منصفانه و نیز رعایت حقوق دفاعی متهم به نحو احسن باشایم .از
این رو مهمترین مبانی اخالقی نظارت قضایی عبارتند از :احترام به کرامت انسانی اصال برائات
(فرض بیگناهی) پیشاگیری و جلاوگیری از انحاراف در دادرسایهاای کیفاری و جلاوگیری از
اشتباهات قضایی است.
اهمیت حقوق بشر و الزام به رعایت حقوق افراد همه مبتنی بر کرامات انساانی مایباشاد.
بدین معنا ،کرامت انسانی پایه و اساس موازین اخالقی و حقوق بشار تلقای مایگاردد .بناابراین
کرامت انسانی افراد ایجاب مینماید ،حقوق بشر به بهترین نحو در فرآیند رسیدگیهاای کیفاری
رعایت گردد .در واقع دادرسی منصفانه و عادالنه ریشه در اصل حاکمیت قانون دارد که از نتاایم
آن پاسخ گویی اشخاص و دولت میباشد .لذا در این راستا پاسخ گویی قوه قضائیه واجد اهمیات
خاص می باشد چرا که اصول مهمی مانند :ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای عماوم افرادجامعاه،
رعایت اصل برائت ،ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار ،مستدل و مستند بودن احکاام دادگااه و
اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز اصل قانونی بودن رسیدگیهای کیفری ،تفسیرشاک باه
نفع متهم و تفسیرمضیق قوانین کیفری ،حق داشتن وکیل همگی برعهاده ایان قاوه مایباشاد.
بنابراین نظارت قضایی موجب میگردد ،سیستم کیفاری ملازم گردناد ،حقاوق دفااعی ماتهم را
بهترین وجه ممکن مورد توجه قرار داده و در فرآیند دادرسیهای کیفری نطاارت قضاایی الزم را
پیش بینی تا این حقوق اساسی به بهترین نحو اجرا گردد.
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