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دریافت98/6/1 :

پذیرش 98 /8/21 :

چکیده
ســکوت متهــم در فراینــد رســیدگی ،کــه گاهــی از آن بــه حــق ســکوت یــاد مــی کننــد،
درواقــع ،اتخــاذ سیاســتی اســت کــه گاهــی مــی توانــد تحقیقــات کیفــری را بــه بیراهــه رانــده
و مانــع و رادعــی در کشــف حقیقــت باشــد .از ســویی ،برابــر قوانیــن مــدون داخلــی و میثــاق
هــای بیــن المللــی ،متهــم اختیــار دارد در مقابــل ســؤاالتی کــه از وی مــی شــود ،ســکوت
اختیــار کنــد و از ســویی دیگــر ،مســتفاد از اصــل  38قانــون اساســی ،اخــذ هرگونــه اقــرار،
شــهادت و ...را تحــت شــکنجه ممنــوع  ...و مــاده  587قانــون مجــازات اســامی نیــز بــه عنــوان
ضمانــت کیفــری ،بــرای متخلــف ،مجــازات تعییــن نمــوده اســت ،.جــای آن دارد در کنــار
مــواد قانونــی مارالذکــر ،نیــم نگاهــی بــه تعاریــف مصرحــه مجــری قانــون در اصــل  167قانــون
اساســی ،مبنــی بــر بیــان حکــم هــر دعوایــی توســط محکمــه قضایــی نیــز افکنــد .لــذا چــاره ای
نیســت جــز آن کــه ســکوت متهــم ،کــه بــه نوعــی از آزادی هــای فــردی و اجتماعــی او نشــأت
گرفتــه و در قوانیــن کیفــری ایــران و میثــاق هــای بیــن المللــی بــه آن اشــاره شــده اســت ،را
بــه صــورت موقــت تــا دسترســی وی بــه وکیــل دادگســتری ،اختیــاری موقــت تعبیــر نمــود تــا
بتــوان بــا برقــراری عدالــت کیفــری ،اخــاق در حــد اعــای خویــش در جامعــه برقــرار شــود.
در ایــن مقالــه در بیــان برخــی از اقــوال ســکوت از دریچــه هــای متفــاوت تــاش شــده اســت.
کلید واژه ها :اختیار سکوت،شکنجه ،عدالت کیفری ،قانون مجازات اسالمی ،متهم
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مقدمه
ســکوت متهــم در فراینــد دادرســی از مــواردی اســت کــه گاه و بیــگاه در محافــل علمــی و
حقوقــی یــا قضایــی ،در وصــف ثبوتــی یــا ســلبی آن ســخن رانــده انــد .بــه دیگــر کالم ،ایــن
کــه آیــا ســکوت حاصــل حقــی اســت کــه توســط مقنــن بــرای متهــم در نظــر گرفتــه شــده یــا
شــیوه ای اســت کــه متهــم در جریــان فراینــد رســیدگی و در جهــت بیراهــه کشــاندن رونــد
تحقیقــات و کشــف حقیقــت و شناســایی مجــرم ،اتخــاذ مــی نمایــد ،کمــاکان محــل مناقشــه
اســت.
در ایــن مقالــه بــا بررســی مبانــی فقهــی ســکوت مدعــی علیــه ،کــه گاهــی از آن بــه حــق
ســکوت نیــز یــاد مــی کننــد و جســتاری در نهــج البالغــه از قــول مولــی الموحدیــن حضــرت
علــی «علیــه الســام» و ایضـاً بررســی ایــن موضــوع در معاهــدات و کنوانســیون های بیــن المللی
ـری آن بــه قوانیــن داخلــی بــا محوریــت فقــه امامیــه ،خواهــد پرداخــت.
و تسـ ّ
1ـ مفاهیم
1ـ 1ـ مفهوم سکوت
ســکوت را در معنــای خاموشــی ،خموشــی ،آرامــش ،خامــوش مانــدن و دم فــرو بســتن آورده
انــد (معیــن ،1388 ،ذیــل واژه) و معــادل فارســی کــه بــرای آن آمــده ،خاموشــی و دم فروبنــدی
ا ست .
بــا تعریــف ایــن واژه و بــرای شــناخته شــدن بهتــر واژه ســکوت و کاربــرد آن بهتــر اســت نقطــه
مقابــل آن ،یعنــی ســخن گفتــن را بازتعریــف نمــوده تــا اهمیــت ســکوت دوچنــدان هویــدا
شــود .بنــا بــر مقیــاس هــای عرفــی موجــود ،یکــی از نشــانه هــای عقالنیــت انســان هــا ،عــدم
ســخن گفتــن بــی مــورد اســت ،زیــرا ایــن ســخن گفتــن بیانگــر میــزان عقــل آدمــی اســت .در
مبانــی فقهــی و شــرعی نیــز از ســیره و کالم معصومیــن «علیهــم الســام اجمعیــن» برداشــت
هــای صوابــی در ایــن خصــوص موجــود اســت.
امـــام صـــادق (ع) می فـرمـــاید :لقـمـــان بـــه پـسـرش گـفـــت :پـسـرجـان ،اگـــر خیال کنى
ســخن از نقــره اســت ،بــدان کــه خاموشــی از طــا اســت (کلینــی ،1387 ،ج  ،2ص 411؛ فیــض
کاشــانی ،1423 ،ص .)66
ـت ل َِســانِهِ» (نهــج
ـر َء َم ْخ ُبــو ٌء ت َْحـ َ
مولــی علــی (ع) نیــز فرمــوده اســت« :تَ َكلَّ ُمــوا تُ ْع َر ُفــوا َفـإِ َّن ال ْ َمـ ْ
البالغــه ،حکمــت  ،)384یعنــی ســخن بگویيــد تــا شــناخته شــويد ،كــه مــرد در زيــر زبانــش
پنهــان اســت.
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لیکــن همیــن اشــارات در بــاب ســخن گفتــن ،گرچــه نشــانه عقالنیــت و مفهــوم شــخصیت
آدمــی تلقــی گردیــده ،لکــن بــه همــان میــزان در صــورت غفلــت در نگهــداری آن و ســکوت
عنداالقتضــاء مــی توانــد آفاتــی را بــه دنبــال داشــته باشــد کــه بــه دلیــل تعهــد بــه عنــوان
مقالــه ،صرف ـاً در ایــن مجــال در بــاب ســکوت متهــم ســخن گفتــه خواهــد شــد.
قبــل از ورود بــه بحــث اصلــی جــای آن دارد کــه در ایــن مقــال بــه ســکوتی کــه از بــاب احتــرام
صــورت مــی پذیــرد اشــاره نمــود کــه از هــدف مقالــه خــروج موضوعــی دارد و از آن بــه ســکوت
احتــرام یــاد مــی کننــد.
اسـ َت ِم ُعوا
ـر ُ
آن َف ْ
بــه عنــوان مثــال خداونــد متعــال در قــرآن کریــم مــی فرماینــدَ « :و إ ِ َذا ُقـ ِر َئ ال ْ ُقـ ْ
ـون» (ســوره اعــراف ،آیــه  ،)204یعنــی :و چــون قــرآن خوانــده شــود
ـم ت ُْر َح ُمـ َ
ل َـ ُه َو أَن ْصِ ُتــوا ل َ َعلَّ ُكـ ْ
بــه آن گــوش فرادهیــد و خامــوش باشــید ،باشــد کــه مــورد رحمــت الهــى قــرار گیریــد .در
واقــع ،خداونــد رحمــان بــا ایــن آیــه ،آدمــی را بــه ســکوت (انصــات) در کنار (اســتماع) قــرارداده
اســت و بــا تدقیــق در تفاســیر وارده مــی تــوان ایــن گونــه برداشــت نمــود کــه ایــن دســتور بــا
دو هــدف بیــان شــده اســت:
1ـ سکوت به منظور درک کامل معنای آیات و تعالی انسان؛
2ـ آموزش سکوت به آدمی ،هنگام قرائت کالم وحی ،به منظور احترام و آموزش نظم.
بنابرایــن ،ســکوتِ موضــوع ایــن پژوهــش ،کــه در واقــع ،ســکوت متهــم در جریــان فرآینــد
رســیدگی اســت مطلقـاً و یقینـاً نمــی توانــد از مــوارد احتــرام بــه مقــام قضائــی یــا در راســتای
درک بهتــر مــوارد اتهامــی وی یــا بــر مبنــای رضایــت متهــم باشــد و بایــد تفســیری دیگــر از
آن جســتجو شــود.
مجــددا ً قبــل از ورود بــه بررســی موضــوع ســکوت در مبانــی فقهــی ،ذکــر یــک نکتــه الزم بــه
نظــر مــی آیــد .آنچــه در ایــن مبحــث تحــت کاوش قــرار دارد ســکوت متهــم در رونــد دادرســی
اســت و تفــاوت مبنایــی بــا ســکوت فقهــی ،ســکوت قانونــی ،ســکوت ناشــی از احتــرام ،حــق
الســکوت ،بــه معنــای «رشــوه و پــاره ای کــه دهنــد داننــدة رازی را ،تــا افشــاء آن نکنــد
(دهخــدا ،1377 ،ذیــل واژه) و  ...دارد .لــذا بایــد بیــن آنهــا قائــل بــه تفکیــک شــد.
2ـ سکوت در مبانی فقهی
اســتفاده از واژه «حــق ســکوت متهــم» در هالــه ای از ابهــام قــرار دارد ،زیــرا مفهــوم حــق یکــی
از مفاهیــم بنیــادی در مباحــث حقوقــی ،دینــی ،سیاســی و یکــی از اصول دموکراســی محســوب
مــی شــود (کبیــری ســرمزده ،1395 ،ص )145؛ گرچــه تفــاوت هــای بنیــادی در مفهــوم حــق
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در ادبیــات حقوقــی ،دینــی ،سیاســی ،و  ...وجــود دارد ،لیکــن همگــی ،از نوعــی اختیــار و آزادی
عمــل دارنــدة آن حکایــت دارنــد .پــس اگــر حــق ســکوت ،حقــی دانســته شــود بــرای هــر
شــخص ،کــه اگــر در مظــان اتهــام قــرار گرفــت ،بتوانــد از آن اســتفاده کنــد ،پــس چگونه اســت
کــه ایــن ســکوت و اســتفاده از ایــن حــق ،بــر علیــه وی تفســیر مــی شــود؟ در ایــن پژوهــش،
واکاوی ایــن مهــم در دســتور کار اســت.
بــه عبــارت دیگــر ،مــی تــوان چنیــن بیــان نمــود کــه ایــن مقالــه بــه دنبــال چرایــی ایــن
موضــوع اســت کــه چگونــه مقامــات قضائــی در رونــد رســیدگی نمــی تواننــد بــر اســاس ایــن
بــه اصطــاح «حــق متهــم» ،او را وادار بــه پاســخگویی کننــد و خــودداری وی از پاســخ بــه
ســؤاالت را بــر علیــه وی تفســیر نماینــد؟
در مبانــی فقهــی و در فصــل قضــای اســامی ،راجــع بــه ســکوت مدعــی علیــه ( ،)2ســه قــول
بیــن فقهــا مطــرح شــده اســت:
 .1برخــی از فقهــا گفتــه انــد :چنانچــه ســکوت مدعــی علیــه از روی عنــاد باشــد ،بایــد وی را
حبــس نماینــد تــا پاســخ دهــد؛
 .2بعضی دیگر قائل به اجبار وی به پاسخ گویی هستند؛
 .3عــده ای هــم عقیــده دارنــد کــه قاضــی بــه مدعــی علیــه اخطــار مــی کنــد کــه پاســخ دهــد
و او را نکــول کننــده محســوب کننــد و چنانچــه مطلــب را ســه بــار تکــرار نمــود ،ولــی مدعــی
علیــه پاســخ نــداد ،حکــم نکــول را دربــاره وی اجــرا مــی نمایــد (مســلمی ،1395 ،ص .)74
بنــا بــر اقــوال بیــان شــده بــه نظــر مــی رســد وحــدت کالمــی در بیــن فقهــا در خصــوص
ســکوت مدعــی علیــه وجــود نــدارد و بــا ایــن تشـ ّتت نمــی توانــد نظــم عمومــی را ،کــه هــدف
غایــت حقــوق اســت در جامعــه مســتقر نمایــد لــذا بایــد بــا تحلیــل آنهــا و آنچــه کــه بــه حــق
و حقیقــت نزدیکتــر اســت ،طــی فراینــد قانونــی در جهــت ایجــاد رویــه قضایــی را در جامعــه
گســترش داد.
البتــه ضــرورتِ ایــن کــه ســکوت متهــم در حــق النــاس و حــق اهلل قابــل تفکیــک اســت ،همــان
کلیــد واژه ای اســت کــه مــی بایســت مقنــن بــا تصریــح بــه آن ،کاربــرد هــر یــک را بازتعریــف
مــی نمــود.
بنــا بــر آنچــه کــه در حــال حاضــر ،در قوانیــن داخلــی کشــورها از جملــه ایــران و ایضـاً میثــاق
هــای بیــن المللــی موجــود اســت ،چــاره ای نیســت کــه بایــد مفهــوم و تفســیر ســکوت متهم در
راســتای وصــول بــه غایــت مفهــوم و هــدف آن ،در همیــن قوانیــن یافــت شــود .بــه ایــن منظور،
ابتــدا قانــون آییــن دادرســی کیفــری مالحظــه می شــود.
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3ـ سکوت متهم در قانون آیین دادرسی کیفری
برخــی از محققیــن ضمــن برشــمردن ســکوت متهــم در فرآینــد رســیدگی ،آن را حــق مکتســبه
ناشــی از قانــون مــی داننــد و بــه صــورت مجمــل ،اشــاراتی بــه مــاده یــک قانــون مذکــور داشــته
انــد .آنجــا کــه اعــام می گــردد:
«آییــن دادرســی کیفــری مجموعــه مقــررات و قواعــدی اســت کــه بــرای کشــف جــرم ،تعقیــب
متهــم ،تحقیقــات مقدماتــی ،میانجیگــری ،صلــح میــان طرفیــن ،نحــوه رســیدگی ،صــدور رأی،
طــرق اعتــراض بــه آراء ،اجــرای آراء ،تعییــن وظایــف و اختیــارات مقامــات قضایــی و ضابطــان
دادگســتری و رعایــت حقــوق متهــم ،بزهدیــده و جامعــه وضــع میشــود» (مــاده یــک قانــون
آئیــن دادرســی کیفــری مصــوب 1392ـ بــا اصالحــات .)1394
از آنجــا کــه در متــن مــاده ،رعایــت حقــوق متهــم قیــد شــده اســت آن را ناشــی از اصــل 37
قانــون اساســی ،کــه مقــرر داشــته اســت« :اصــل ،برائــت اســت و هيــچ كــس از نظــر قانــون
مجــرم شــناخته نمــي شــود ،مگــر ايــن كــه جــرم او در دادگاه صالــح ثابــت گــردد ».و ایض ـاً
برائــت اولیــه متهــم ،قابــل تفســیر مــی داننــد ،لیکــن هیــچ گونــه تصریحــی تاکنــون درخصوص
حــق ســکوت مدعــی علیــه در رونــد رســیدگی بــه چشــم نمــی خــورد .نگاهــی مختصــر بــه
مــاده  52قانــون آییــن دادرســی کیفــری کــه اشــعار مــی دارد:
«هــر گاه متهــم تحــت نظــر قــرار گرفــت ضابطــان دادگســتری مکلفنــد حقــوق منــدرج در ایــن
قانــون در مــورد شــخص تحــت نظــر را بــه متهــم تفهیــم و بــه صــورت مکتــوب در اختیــار وی
قــرار دهنــد و رســید دریافــت و ضمیمــه پرونــده کننــد».
مــاده فــوق االشــاره بــه حقــوق منــدرج در ایــن قانــون تصریــح دارد ،لیکــن از آنجــا کــه حــق
ســکوت در قانــون آییــن دادرســی کیفــری بدرســتی بیــان نشــده اســت ،مــی تــوان نتیجــه
گرفــت ایــن موضــوع علیرغــم وجــود میثــاق هــای بیــن المللــی ،کــه کشــور ایــران نیــز بــه آنهــا
پیوســته اســت ،بــه متهــم تفهیــم نخواهــد شــد و مــورد غفلــت واقــع شــده اســت.
بــه عنــوان مثــال ،امــروزه در بســیاری از کشــورهای جهــان ،نــه تنهــا حــق ســکوت متهــم
بــه رســمیت شــناخته شــده ،بلکــه پلیــس قضایــی مکلــف اســت پــس از احضــار یــا جلــب
متهــم ،عــاوه بــر اســتعالم هویــت و اعــام صریــح اتهــام ،متذکــر شــود کــه متهــم الزامــی بــه
پاســخگویی نــدارد ،امــا اگــر حرفــی بزنــد ،ممکــن اســت در صورتجلســه درج و متعاقبـاً علیــه
وی اســتفاده شــود .ایــن حــق ،در راســتای اعطــای آگاهــی بــه متهــم در خصــوص اظهــارات
نســنجیدهای اســت کــه امــکان دارد وی بیــان کنــد .طبــق مــاده  195قانــون آییــن دادرســی
کیفــری قاضــی مکلــف اســت قبــل از آغــاز تحقیقــات بــه متهــم اعــام نمایــد «مواظــب
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اظهــارات خــود باشــد».
مــاده  5همــان قانــون نیــز تصریــح دارد بــر ایــن کــه متهــم بایــد در اســرع وقــت از موضــوع
ادلــه و اتهــام انتســابی آگاه و از حــق دسترســی بــه وکیــل و ســایر حقــوق دفاعــی مذکــور
در ایــن قانــون بهــره منــد شــود کــه بــا مالحظــه و مقایســه بیــن مــواد  6 ،5و  52بــه نظــر
مــی رســد تفــاوت هایــی بیــن آنــان وجــود نــدارد و از هیــچ یــک نمــی تــوان واژه حــق ســکوت
را برداشــت نمــود .در واقــع ،مــواد مذکــور ،کــه از تفهیــم اتهــام بــه متهــم و ســایر حقــوق وی
حکایــت دارد ،بــه نوعــی مــی تــوان برداشــتی از بنــد ســوم قســمت الــف مــاده  14میثــاق
بیــن المللــی حقــوق سیاســی و مدنــی ،مصــوب  14دســامبر  1966مجمــع عمومــی ســند دوم
از مــاده  6کنوانسســیون اروپایــی حقــوق بشــر ( )1بــه شــرح« :متهــم در اســرع وقــت و بــه
تفصیــل زبانــی کــه او بفهمــد از نــوع و علــل اتهامــی کــه بــه او نســبت داده می-شــود مطلــع
شــود» باشــد کــه بــا تدقیــق در مــواد اعالمــی و ســایر مــواد کنوانســیون هــای مــورد نظــر مــی
تــوان بــه ایــن مهــم دســت یافــت کــه متهــم مــی توانــد در صــورت عــدم حضــور وکیــل خــود
در پاســخ بــه ســؤاالت ســکوت کنــد.
بــه نظــر مــی رســد ایــن اختیــار ســکوت بــه دلیــل عــدم حضــور یــا در فراینــد ســکوت ،بــه
نوعــی حــق ســکوت تعبیــر شــده اســت؛ البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه در عــرف
قضایــی ،ســکوت متهــم در کنــار ســایر امــاره هــای قضایــی ،مــی توانــد دلیــل بــر مجرمیــت
وی تلقــی گــردد.
3ـ تحلیل ماده  197قانون آیین دادرسی کیفری در مبنای سکوت متهم
«قانــون آییــن دادرســی کیفــری از قوانیــن پایــه ای هــر کشــور محســوب مــی شــود ،چــرا کــه
تعییــن بخــش مهمــی از نظــم و امنیــت عمومــی و تحقــق عدالــت کیفــری منــوط بــه اجــرای
درســت ایــن قانــون اســت .قانــون آییــن دادرســی کیفــری دو لبــه دارد :یــک لبــه آن مربــوط
بــه وضــع مقرراتــی جهــت حفــظ و حقــوق آزادی مــردم اســت و لبــه دیگــر آن برخــورد بــا
نقــض کننــده نظــم جامعــه اســت» (مصطفایــی و عبــاس زاده ،1397 ،ص.)10
بــا ایــن تفســیر ،مــی تــوان ســکوت متهــم را ناشــی از ضــرورت حفــظ حقــوق آزادی هــای
فــردی از یــک ســو بــرای وی اختیــار تلقــی نمــود و از ســوی دیگــر ،ایــن ســکوت را موجــب
تضعیــف حقــوق جامعــه و نقــض کننــده قانــون دانســت.
ــم َم ْســ ُئ ٌ
ــن َر ِع َّيتِــهِ» (شــعیری ،1388 ،ص  ،)119از منظــر اســام
ول َع ْ
ــم َرا ٍع َو ُكلُّ ُك ْ
« ُكلُّ ُك ْ
خداونــد متعــال در برابــر هــر نعمتــی ،مســؤولیتی را بــر عهــده انســان قــرار داده و بــه میــزان

7

 8فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی /سال اول ،شماره دوم ،پاییز 1398

مســؤولیت نیــز از انســان بازخواســت خواهــد نمــود ،زیــرا هــر کــس در قبــال اعمــال و رفتــار
خــود بایــد در مقابــل قانــون پاســخگو باشــد .در ایــن میــان ،مــاده  197قانــون جدیــد آییــن
دادرســی کیفــری را ســرمطلع اختیــار ســکوت متهــم یــا در فــرض موضــوع «حــق ســکوت
متهــم» مــی داننــد.
ایــن مــاده اشــعار دارد« :متهــم مــی توانــد ســکوت اختیــار کنــد .در ایــن صــورت ،مراتــب
امتنــاع وی از دادن پاســخ یــا امضــای اظهــارات در صــورت مجلــس قیــد مــی شــود».
از بازتعریــف ســکوت گفتــه شــده ،ســکوت یعنــی عــدم اعــان اراده صریــح باطنــی و امــری
ســلبی اســت و اساســنامه دیــوان کیفــری بیــن المللــی ( )3نیــز در مــاده  )4( 55اعــام داشــته،
متهــم مجبــور بــه ادعــای شــهادت یــا اعتــراف بــه مجرمیــت نیســت و مــی توانــد ســکوت
اختیــار کنــد و شــاید بــه همیــن دلیــل باشــد کــه مدعــی تضمیــن حــق ســکوت متهــم نیــز
شــده انــد (آشــوری ،1376 ،ص.)146
ایــن درحالــی اســت کــه اگــر ســکوت متهــم ،حــق وی دانســته شــود و ایــن حــق ،بــه نوعــی بــا
رعایــت مــاده  197قانــون آییــن دادرســی کیفــری تضمیــن شــده دانســته شــود ،تکلیــف عدالت
در ایــن وادی چگونــه اســت؟
یــا ایــن کــه مقــام قضایــی چگونــه مــی توانــد کشــف حقیقــت نمــوده و مجــرم را بــه ســزای
عمــل خویــش رســانده و نقــش بازدارندگــی مجــازات هــا را در جامعــه عملــی ســازد؟
بــا ایــن تفاســیر ،آیــا ســکوت متهــم ،کــه ناشــی از حقــوق و آزادی هــای فــردی و عدالــت
کیفــری دانســته شــده اســت در رونــد رســیدگی ،بــه عنــوان امــاره و دلیلــی بــر علیــه وی تعبیر
نخواهــد شــد؟
اصــل  38قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،بــه شــرح« :هرگونــه شــکنجه بــرای گرفتن
اقــرار و یــا کســب اطــاع ممنــوع اســت .اجبــار شــخص بــه شــهادت ،اقــرار یــا ســوگند ،مجــاز
نیســت و چنیــن شــهادت و اقــرار و ســوگندی فاقــد ارزش و اعتبــار اســت .متخلــف از ایــن
اصــل طبــق قانــون مجــازات میشــود ،».کــه از اصــول مترقــی ایــن قانــون قلمــداد میگــردد
هــر گونــه شــکنجه و آزار بــرای گرفتــن اقــرار از متهــم را ممنــوع و اقــرار مأخــوذه را فاقــد
وجاهــت و اعتبــار دانســته اســت.
در واقــع ،ایــن اصــل بــه نوعــی تضمیــن همــان اختیــار ســکوت متهــم اســت ،لیکــن چنیــن بــه
نظــر میرســد کــه بــا هــدف حقــوق و عدالــت محــوری در تعــارض باشــد.
اگرچــه مبنــای ایــن حکــم (اصــل  )38را مــی تــوان در مفاهیــم مقــدس مکتــوب اســام و
همچنیــن کنوانســیون هــای بیــن المللــی مربــوط بــه تحریــم شــکنجه جســتجو کــرد ،لکــن
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عمــوم و اطــاق ادلــه اســتنباط احــکام شــرع ،ایــراد هــر نــوع اذیــت و آزار نســبت بــه انســان هــا
ـردن ایــن پدیده
را ممنــوع دانســته انــد و جامعــه جهانــی نیــز بــه شــدت بــه دنبال ریشــه کن کـ ِ
شــوم مــی باشــد .نظــام کیفــری ایــران بــه متابعــت از اصــول اساســی نظــام حقوقــی ایــران در
راســتای حمایــت کیفــری از اصــول قانــون اساســی ،اقــدام بــه جــرم انــگاری شــکنجه کــرده
اســت (ایــزدی فــر و دیگــران ،1392 ،ص .)9
بدیهــی اســت ضمانــت عــدم اجــرای اصــل  38در مــاده  578قانــون مجــازات اســامی ،کــه
مقــرر داشــته اســت« :هــر یــک از مســتخدمین و مأموریــن قضائــی یــا غیرقضائــی دولتــی بــرای
ایــن کــه متهمــی را مجبــور بــه اقــرار کنــد او را اذیــت و آزار بدنــی نمایـ د عــاوه بــر قصــاص
یــا پرداخــت دیــه ،حســب مــورد ،بــه حبــس از شــش مــاه تــا ســه ســال محکــوم مــی گــردد و
چنانچــه کســی در ایــن خصــوص دســتور داده باشــد فقــطدســتوردهنده بــه مجــازات حبــس
مذکــور محکــوم خواهــد شــد و اگــر متهــم بــه واســطه اذیــت و آزار فــوت کنــد مباشــر مجــازات
قاتــل و آمــر مجــازات آمــر قتــل راخواهــد داشــت ».آمــده اســت و چــاره ای نیســت جــز آن کــه
قاضــی بــدون توســل بــه خشــونت در رونــد رســیدگی یــا بــه اســتفاده از ســایر ادلــه و قرائــن
در پــی کشــف حقیقــت باشــد کــه آن هــم در ســادگی میســر نخواهــد بــود؛ گرچــه اصــل 167
قانــون اساســی ،بــه شــرح« :قاضــی موظــف اســت کوشــش کنــد حکــم هــر دعــوا را در قوانیــن
مدونــه بیابــد و اگــر نیابــد بــا اســتناد بــه منابــع معتبــر اســامی یــا فتــاوای معتبــر ،حکــم قضیه
را صــادر نمایــد و مــی توانــد بــه بهانـهی ســکوت یــا نقــص یــا اجمال یــا تعــارض قوانیــن مدونه،
از رســیدگی بــه دعــوا و صــدور حکــم امتنــاع ورزد ».وی را مکلــف بــه ایــن امــر مــی دانــد.
گفتنــی اســت اکثــر نظــام هــای دادرســی کیفــری پذیرفتــه انــد کــه متهــم حــق دارد آزادانــه
از قــدرت خــود بــرای پاســخ گویــی یــا امتنــاع از آن اســتفاده کنــد .بــه دیگــر ســخن ،قوانیــن
کشــورهانیــز یــا مقــررات صریحــی در ایــن بــاره پیــش بینــی کــرده انــد یــا رویــه قضایــی بــه
تدریــج چنیــن حقــی را بــرای متهــم تثبیــت نمــوده اســت (اردبیلــی ،1383 ،ص.)214
4ـ قرائت دیگری از سکوت متهم
در بحــث ســکوت متهــم ،کــه حــق اســت یــا اختیــار ،ســخن بســیار گفتــه شــده اســت ،لکــن
آیــا قائــل شــدن بــه ایــن موضــوع بهتــر نیســت کــه اگــر در اســناد بیــن المللــی یــا قوانیــن
داخلــی ســخن از ســکوت متهــم مــی شــود ،منظــور ســکوتی اســت کــه وی مــی توانــد تــا
دسترســی بــه وکیــل اتخــاذ نمایــد؟
در پاســخ بــه ایــن ســؤال مــی تــوان بیــان نمــود کــه فــرض بــر ایــن اســت کــه متهــم نیــز
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واجــد حقوقــی در رونــد رســیدگی و قوانیــن موضوعــه در جهــت دفــاع از خویــش اســت ،کــه
ممکــن اســت بــه علــت جهــل بــه قانــون تضییــع گــردد .لــذا در اینجــا ضابطیــن مــی تواننــد
وی را بــه ســکوت تــا دسترســی بــه وکیــل دعــوت نماینــد یــا ایــن کــه خــود متهــم ایــن حــق
را دارد کــه اعــام نمایــد بــدون حضــور وکیــل ســخن نمــی گویــد.
البتــه در صورتــی کــه متهــم بــا اســتفاده از دانــش خــود و اختیــارات حاصــل از قانــون از جملــه
حقــوق شــهروندی ( ،)5مبــادرت بــه ســکوت نمایــد ،نبایــد ایــن گونــه تصــور شــود کــه در پــی
عنــاد بــا دســتگاه قضائــی اســت ،بلکــه بــه دنبــال اســتفاده از کلیــه حقــوق خــود در فراینــد
تحقیــق و بازجویــی اســت تــا بــا دسترســی بــه وکیــل بتوانــد آن را محفــوظ بــدارد .لــذا در
اینجــا بایــد تفاوتــی ریشــه ای و ماهــوی در مفهــوم ســکوت متهــم ایجــاد شــود و ایــن ســکوت
را تــا انتهــای دادرســی حقــی تلقــی ننمــوده ،کــه در آن صــورت ،محکومیــت وی بــه ارتــکاب
اتهــام منتســبه مــی توانــد نقــض حــق تلقــی شــده و محکــوم بــه بطــان گــردد.
 5ـ مبانی حق سکوت
بایــد دانســت کــه حــق ســکوت بــه صراحــت در قانــون اساســی قیــد نشــده اســت ،لکــن بــرای
آن مبانــی زیــادی در راســتای تحکیــم آن در میثــاق هــای بیــن المللــی و قوانیــن داخلــی و
اساســی و حقــوق شــهروندی ،احصــاء شــده کــه برخــی بــه قــرار ذیــل اســت:
 5ـ 1ـ اصل برائت
مطابــق ایــن اصــل ،اصــل بــر بــی گناهــی افــراد اســت ،یعنــی بــا متهــم تــا قبــل از اثبــات
مجرمیــت همــواره بایــد بــه عنــوان یــک فــرد بیگنــاه برخــورد کــرد .مطابــق حکومــت قاعــده ی
اصالــة البرائــة در فقــه امامیــه ،اصــل بــر بــی گناهــی افــراد اســت و کســی کــه مــورد تعــرض
قــرار گرفتــه مکلــف بــه اثبــات آن اســت .لــذا بــرای اصــل برائــت ،مســتنداتی در راســتای
اســتحکام آن آورده انــد:
الف ـ اصل  37قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،که منبعی فقهی دارد؛
ب ـ ماده  9اعالمیه حقوق بشر فرانسه ،مصوب )6( 1789؛
ج ـ مــاده 11اعالمیه جهانی حقوق بشــر،مصوب1948مجمع عمومی ســازمان ملل()7؛
د ـ ماده  55اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ()8؛
ﻫ ـ مــاده  2قانــون احتــرام بــه آزادی هــای مشــروع و حفــظ حقــوق شــهروندی ،کــه اشــعار
دارد« :اصــل بــر برائــت متهــم بــوده وهرکــس حــق دارد در پنــاه قانــون از امنیــت الزم
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برخــوردار باشــد».
 5ـ 2ـ ضرورت رعایت آزادی و اختیار افراد در بازجویی ها
ضــرورت رعایــت آزادی و اختیــار افــراد در بازجویــی هــا نیــز بــه عنــوان یکــی از مبانــی حــق
ســکوت اعــام شــده اســت .مطابــق مــاده  9قانــون احتــرام بــه آزادی هــای مشــروع و حفــظ
حقــوق شــهروندی «هرگونــه شــکنجه متهــم بــهمنظــور اخــذ اقــرار و یــا اجبــار او بــه امــور
دیگــر ممنــوع بــوده واقرارهــای اخــذ شــده بدیــن وســیله حجیــت شــرعی و قانونــی نخواهــد
داشــت».
بــا ایــن توضیــح کــه اظهــارات متهــم در صورتــی مــی توانــد توســط نهــاد تحقیــق مــورد
اســتناد قــرار گیــرد کــه بــر مبنــای اراده و آزادی فــرد متهــم محقــق شــده باشــد ،زیــرا اقــرار
ناشــی از اکــراه و اجبــار ،فاقــد احتجــاج قانونــی اســت.
 5ـ 3ـ قاعده فقهی «البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر»
قاعــده فقهــی «البینــه علــی مــن ادعــی و الیمیــن علــی مــن انکــر» نیــز مــی توانــد بــه عنــوان
یکــی دیگــر از مبانــی اختیــار ســکوت متهــم در فراینــد دادرســی تلقــی گــردد ،زیــرا اصــل
در دعــاوی ایــن اســت کــه شــخص مدعــی بتوانــد ادعــای خویــش را ثابــت کنــد و متهــم مــی
توانــد ســکوت اختیــار کــرده و از هــر کمکــی بــه مدعــی اســتنکاف نمایــد.
 5ـ 4ـ رعایت اصل بی طرفی در رسیدگی عادالنه
رعایــت اصــل بــی طرفــی در رســیدگی عادالنــه ،کــه از اصــول دادرســی عادالنــه تلقی مــی گردد
و اجبــار شــخص متهــم در ســخن گفتــن و اخــذ اقــرار در جهــت اثبــات مجرمیــت وی ،مقامــات
قضائــی را از اصــل بــی طرفــی دور کــرده و موجبــات تضــرر متهــم و کمــک بــه مدعــی را بــه
دنبــال خواهــد داشــت.
 5ـ  5ـ یادآوری داشتن اختیار سکوت توسط متهم
در مــواردی نیــز برخــی اعتقــاد دارنــد بیــان عبــارت قانونــی  ...مواظــب اظهــارات خــود باشــید
 ...کــه در برخــی مــواد از جملــه مــاده  129قانــون آییــن دادرســی کیفــری آمــده ،بــه معنــای
یــادآوری داشــتن اختیــار ســکوت توســط متهــم اســت ،کــه بــه نظــر مــی رســد خیلــی نمــی
توانــد مقــرون بــه صحــت باشــد.
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 5ـ  6ـ تفکیک بین سکوت در جرایم حق الناس و حق اهلل
همچنیــن از منظــر فقهــی برخــی معتقــد بــه تفکیــک بیــن ســکوت در جرایــم حــق النــاس و
حــق اهلل شــده انــد .از منظــر فقهــی بر اســاس نظریــه «بــزه پوشــی» برآینــد موازیــن و معیارهای
شــرعی ایــن اســت کــه در بــاب حــدود ،بــه ویــژه در جرایمــی کــه جنبــه حــق اللهــی دارنــد،
ســکوت اختیــار کــردن متهــم ،نــه تنهــا حــق ،بلکــه تکلیــف متهــم اســت .عــدم افشــای جــرم
در اســام و حــق ســکوت امــری اخالقــی اســت (.)9
 6ـ نتیجه گیری
آنچــه در فراینــد رســیدگی بــه عنــوان حــق ســکوت متهــم گاه و بیــگاه شــنیده مــی شــود بایــد
بــه نوعــی اختیــار ســکوت توســط متهــم تــا دسترســی بــه وکیــل قلمــداد شــود و پــس از آن
بــا مشــورت بــا وکیــل خــود ،چــاره ای جــز بیــان حقیقــت نــدارد تــا کاشــف واقعیــت شــود و
تذکــر ایــن مهــم ,کــه هــر گونــه شــکنجه و اخــذ اقــرار بــا زور فاقــد احتجــاج شــرعی و قانونــی
اســت و ضمانــت اجرایــی ایــن مهــم ,کــه در اصــل  38قانــون اساســی اســت مــاده  587قانــون
مجــازات اســامی 1اســت ،تأکیــدی بــر آزادی کامــل و اراده متهــم در بیــان دفاعیــات خویــش
اســت و ســکوت وی نیــز مــی توانــد در راســتای ایــن آزادی و اختیــار باشــد .ایــن ســکوت را
نبایــد دلیــل بــر بزهــکاری وی تلقــی نمــود.
از ســوی دیگــر ،بــه اعتقــاد نگارنــده اتخــاذ سیاســت ســکوت توســط متهــم در فرایند رســیدگی،
نــه تنهــا نمــی توانــد گریزگاهــی بــرای اجــرای عدالــت باشــد ،بلکــه مــی توانــد بــه نوعــی در
کنــار ســایر ادلــه و قرائــن از دالئــل انتســاب بــزه بــه مجــرم تلقــی شــود و النهایــه ،بــا تدقیــق
در مطالــب پیــش گفتــه ،چنیــن بــه نظــر مــی رســد کــه ســکوت متهــم در فراینــد رســیدگی،
تفاوتــی ماهــوی بــا ســکوت یــا اجمــال قوانیــن منــدرج در اصــل  167قانــون اساســی دارد؛ البته
بایــد توجــه داشــت کــه متهــم هیــچ گونــه تکلیفــی بــرای اثبــات بــی گناهــی خــود نــدارد و
دادســتان ،دادیــاران و بازپرســان هســتند کــه در مقــام نهــاد تحقیــق و اســتنطاق ،مکلــف بــه
اثبــات مجرمیــت متهــم مــی باشــند.
علــی ای-حــال ،بــا وجــود نواقــص قانونــی در خصــوص تأمیــن و تضمیــن ســکوت متهــم ،وی
مــی توانــد در پاســخ بــه ســؤاالت مقــام قضائــی ســکوت اختیــار کنــد ،کــه مــی بایســت ایــن
اختیــار تــا دسترســی بــه وکیــل دادگســتری ،مضییــق تعبیــر شــود.همچنین بهــره گیــری از
 .1مــاده  587قانــون مجــازات اســامی« :چنانچــه مرتکــب جرایــم مــواد قبــل توقیــف شــده یــا محبــوس شــده یــا مخفــی
شــده را تهدیــد بــه قتــل منــوده یــا شــکنجه و آزار بدنــی وارد آورده باش ـد عــاوه بــر قصــاص یــا پرداخــت دیــه حســب
مــورد بــه یــک تــا پنــج ســال حبــس و محرومیــت از خدمــات دولتــی محکــوم خواهــد شــد».

تحلیل فقهی و حقوقی سکوت متهم در فرایند ررسیدگی قضایی

واژه تخییــری «مــی توانــد» در متــن مــاده  197قانــون آییــن دادرســی کیفــری ،ســرمطلع ایــن
ابهــام بــزرگ شــده ،کــه ســکوت متهــم حــق اســت یــا اختیــار؟ کــه اگــر ســکوت متهــم حــق
دانســته شــود ،یعنــی مراجــع تحقیــق مکلــف هســتند ســکوت متهــم را در صورتجلســه قیــد و
بــا ادلــه دیگــر در پــی اثبــات مجرمیــت ایشــان باشــند و بــه هیــچ عنــوان ســکوت وی را نمــی
تــوان بــه منزلــه اعتــراف یــا قرینــه ای بــر مجرمیــت او تلقــی نمــود و اگــر ســکوت وی را اختیــار
بداننــد ،در آن صــورت نیــز متهــم بــا ایــن آزادی ارادی خویــش ،از حــق ایشــان در عــدم اقــرار
بــه جــرم و در راســتای برائــت خویــش ،بهــره مــی بــرد؛ حــال آن کــه بهتــر اســت در اصالحیــه
هــای بعــدی قانــون آییــن دادرســی کیفــری تکلیــف ایــن ســکوت متهــم بــه خوبــی روشــن و
تصریــح شــود.
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پی نوشت:
 .1کنوانســیون اروپایــی حقــوق بشــر یــک معاهــده بیــن المللــی بــرای حفاظــت از حقــوق بشــر ،آزادی هــای
اساســی در اروپاســت کــه در ســال  1950پیــش نویــس آن توســط نهــاد نوبنیــاد شــورای اروپــا تهیــه و
در ســوم ســپتامبر  1953الزم االجــرا گردیــد .در مــاده  14کنوانســیون مذکــور بــه نوعــی ،حقــوق و آزادی
هــای فــردی متهــم و تضمیــن آنهــا مــورد توجــه بــوده و بــه صراحــت از حــق ســکوت ســخن بــه میــان
نیامــده اســت.
 .2مطالعــه مقالــه «بررســي «مســألة ســکوت مدعــي عليــه»» از حســن عبــدی در دفتــر  89فصلنامــه
مقــاالت و بررســیها توصیــه می-شــود.
 .3دیــوان بیــن المللــی کیفــری )بــه اختصــار  )ICCنخســتین دادگاه دائمــی بیــن المللــی بــرای رســیدگی
بــه جرایــم نســل کشــی ،جنایــت علیــه بشــریت ،جنایــت جنگــی و جنایــت تجــاوز اســت کــه مقــر آن در
شــهر الهــه در کشــور هلنــد قــرار دارد.
4. Article 2/55/b : To remain silence ,without such silence being a consideration in the determination of
guilt or innocence.
 .5مــاده  3قانــون احتــرام بــه آزادی هــای مشــروع و حفــظ حقــوق شــهروندی« :حاکــم و دادســراها مکلفنــد
حــق دفــاع متهمــان و مشــتکی عنهــم را رعایــت کــرده وفرصــت اســتفاده از وکیــل و کارشــناس را بــرای
آنــان فراهــم آورنــد».
 .6مــاده  9اعالمیــه حقــوق بشــر فرانســه ،مصــوب  :1789فــرض بــر بــی گناهــی فــرد اســت تــا وقتــی کــه
مجرمیــت او اعــام شــود.
 .7مــاده  11اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر ،مصــوب  1948مجمــع عمومــی ســازمان ملــل :هرکــس کــه بــه
بزهــکاری متهــم شــود بــی گنــاه اســت تــا وقتــی کــه در یــک دادرســی عمومــی کــه تضمینــات الزم بــرای
دفــاع او تأمیــن شــده باشــد .جــرم او قانونـاً احــراز شــود.
 .8مــاده  55اساســنامه دیــوان کیفــری بیــن المللــی :مــی توانــد ســکوت اختیــار کنــد بــدون ایــن کــه آن
ســکوت داللــت بــر مجرمیــت یــا بــی گناهــی او داشــته باشــد.
 .9بــرای اطالعــات بیشــتر نــگاه کنیــد بــه دســت نوشــته ســعید باقــری وکیــل محتــرم دادگســتری تحــت
عنــوان «حــق ســکوت در نــگاه قانــون» ،کــد خبــر 9002-00266.175215 :بــه نشــانی اینترنتــی:
https://www.isna.ir/news
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Abstract
The silence of defendant in the process of judicial investigation, which
is sometimes referred to as the right of silence, is in fact adoption of a
policy that in some cases can mislead the criminal investigations and
would serve as an obstacle before the uncovering of the truth. On the
one hand, according to national statutes and international treaties, the
defendants have the right to remain silent before the questions that are
asked in the court and on the other hand, Article 38 of Iran’s Constitution
forbiddens all types of inquisition under torture … and Article 587 of

17

تحلیل فقهی و حقوقی سکوت متهم در فرایند ررسیدگی قضایی

Islamic Penal Code has determined punishment as a criminal sanction
for the criminal. We need also to take into consideration the stipulated
definitions of the Executor of Law in Article 167 of Constitution
concerning the expression of the verdict of every litigation by the court
along with aforementioned statutes. Then, there is no way but taking the
silence of the defendant to be temporarily voluntary as it has its origin
in the individual and social freedoms and criminal codes of Iran and
international treaties. This will establish criminal justice in the society
and let the ethics to be observed in the society in the highest degree.
In the present essay it was sought to discuss different views regarding
silence from various points of view.
Keywords: Being Silent, Torture, Criminal Justice, Islamic Penal Code,
Defendant
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