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چالشی برای حفاظت از متهم در دادگاه ها 

خطر جانی برای متهم با مأمور کم تجربه 

باید مأمور کاربلد همراه متهم باشد 
فرهاد شــهبازوار، وکیــل پایه یک دادگســتری و عضو کانون 
وکالی مرکــز، درباره شــرح قانونی حفاظــت از متهم می گوید: 
مطابق قانون اساسی، حقوق شاکی و متهم محترم شمرده شده 
و همچنین جان و ناموس هر  کســی در قبال قانون حفاظت شده 
اســت. برای حافظت از متهم نیز چیــزی تحت عنوان مراقب یا 
تحت نظرگاه داریم. در بازداشت های موقت هم حفاظت متهم 
زیر نظر سازمان اطالعات سپاه یا اطالعات نیروی انتظامی است . 
در دادگستری نیز از متهم با وسایل الکترونیکی حفاظت می کنند؛ 
مثل استفاده از دوربین مدار بســته و نصب دوربین روی لباس و 
دیگر آن طور نیست که یک نفر را برای حفاظت متهم قرار دهند. 
البتــه قبال، پیش از آنکــه این تجهیزات تجهیز شــود، این کارها 
توســط ضابطین در زندان انجام می شد؛ مثل اینکه وقتی متهم 
حمــام می رفت، مأمور در فاصله ای چند متــری برای مراقبت از 

او می ایستاد.
این وکیل دربــاره امنیت متهم بیرون از فضــای زندان ادامه 
می دهد: حال در شــرایطی که متهم بیــرون از زندان قرار دارد، 

مثال به دادگاه یا درمانگاه، بیمارســتان یــا هر کجای دیگر منتقل 
می شــود، دقیقــا مثل اتفاقی کــه برای محیط بان کرمانشــاهی 
پیش آمد، قطعــا مأموران بدرقه و مأمــوران مراقبتی که متهم 
را بــه دادگاه می آورند، باید آموزش های الزم را دیده باشــند و از 
اتومبیل هایی اســتفاده شود که ضریب خطای کمتری دارد. مثل 
اینکه هنگام حمل متهــم به زندان گروهی بیایند مثل فیلم های 
هالیــوودی متهــم را بدزدند و ببرنــد. البته این رویــه در ایران 
خیلی کم اتفاق افتاده اســت، اما در کل مأمور بدرقه متهم باید 
آموزش های الزم را دیده باشــد و تجهیزات مناسب برای بدرقه 
و حمل متهم را در دســت داشته باشــد؛ مثال اینکه االن جلوی 
لباس مأموران ناجا دوربین نصب می کنند که در حفاظت بســیار 

تأثیرگذار است.
شهبازوار در مورد اینکه گاهی برای حمل متهم از سربازهای 
جوان و کم تجربه اســتفاده می شود، می گوید: در این زمینه یکی 
از اشــکاالتی که به نیروی انتظامی وارد است، این است که برای 
بدرقه متهمان از مأموران سرباز اســتفاده می کند. البته سازمان 
زندان هــا برای ایــن کار مأمور درجــه دار دارد که بــرای بدرقه 

متهمان از آن اســتفاده کند و بهتر اســت که از سرباز های صفر 
برای این مسائل اســتفاده نشــود و در مراقبت از نیروی کاردان 
اســتفاده به عمل آورند. حال اگر در این شــرایط متهم آســیب 
ببیند یا مورد حمله قرار گیــرد، قانون مجازات اینجا به صراحت 
می گوید اگر نقص عضو، مرگ و آسیب دیگری به متهم برسد، اگر 
از جانب عملکرد مأمور باشد، قطعا باید مأموران ضابط پاسخ گو 
باشند. حتی یک بار در دادگاه جنایی متهم خودش را از پشت بام 
بــه پایین پرت کرده بود که این یــک خود زنی بود و بین متهمان 

خودزنی وجود دارد و از آن هم باید محافظت به عمل بیاید.
ایــن وکیل درباره اینکــه آیا معیار و الگوی مشــخصی برای 
حفاظــت از متهــم در دیگر کشــورها وجــود دارد کــه از چه 
پارامترهایی برخوردار باشد، ادامه می دهد: این موضوع کامال به 
نــوع قانون و فرهنگ آنها بســتگی دارد و اینکه از چه امکاناتی 
برخوردار هســتند؛ مثــال اصول بهداشــتی و امنیتــی آنها با ما 
متفاوت اســت و برای همین امکان بررســی معیار به آن شکل 
نیســت. اما در کل ما باید به ســمت علمی شدن مدیریت زندان 

پیش برویم و آن را زیر شاخه حقوق جزا در نظر بگیریم.

شهبازوار در پایان اشــاره می کند : چند روز پیش شنیدیم یک 
وکیل در کرمانشاه به قتل رسیده است. باید برای ورود به دادگاه 
تفتیش صورت بگیرد، ولی وقتی وکیل وارد دادگســتری می شود 
مورد تفتیش قرار می گیرد. در کل با وجود برخی درگیری طرفین 
پرونــده در دادگاه، بخش حفاظت انتظامات وجود دارد، اما باید 
اصــالح فرهنگ اتفاق بیفتد. هر پرونده باید ملزم به گرفتن وکیل 
شــود تا افراد فقــط در زمانی که قاضی دســتور داده در دادگاه 
حاضر شــوند و غیــر آن حضور پیدا نکنند تــا از میزان چالش ها 

کم شود. 
خشونت جامعه نگران کننده است 

امیر محمود حریرچی، جامعه شــناس و مددکار اجتماعی، با 
اشــاره به خشــم و عصبانیت جامعه که گاهی به دور از قانون، 
افراد با هیجانات خود ســعی بر اجرای قانون دارند، به «شرق» 

می گوید: 
جامعه ما هرچه جلوتر می رود، عصبی تر می شود که بخشی 
از آن به مقوله اقتصاد مربوط اســت و بخشــی از آن به مسائل 
دیگر مربوط می شود. این عصبی بودن هم به شکل های مختلف 

خود را نشان می دهد و بخشی از آن را به این شکل می بینیم که 
افراد سر کوچک ترین مسائلی، خشونت های بسیار بزرگ کالمی و 
فیزیکی را از خود نشــان می دهند. در کنار آن، آمار خشونت های 
خانگی نیز در حال افزایش است. در واقع آستانه تحمل و تاب آوری 
مردم رو به کاهش اســت. وقتی حقوق شهروندی رعایت نشود، 
متقابل با آن تکلیفی هم ایجاد نمی شــود. حتی طرح هایی هم 
در یکی، دو ســال اخیر در مجلس مطرح شد نیز باید دید چقدر 
در راستای احقاق حقوق شهروندی افراد بوده است؟ نمونه آن 
هم قتل محیط بان جلوی در دادگاه اســت که با وجود محافظ و 
مأمور، حمله صورت گرفت. این موضوع احســاس ناامنی را در 
جامعه ایجاد می کند؛ از این جهت که مأمور همراه محیط بان بود

و این اتفاق افتاد. 
در پایان هم باید به این اشاره کنم که احساس امنیت، شادی، 
امید، شــرایط اقتصادی و ... همه شاخص هایی در جهان دارد که 
اگر اینها از حد نصاب پایین تر بیایــد، عواقبی را گریبانگیر جامعه 
می کند که یکی از نمونه های آن همین افزایش خشم در جامعه 

خواهد بود.

نســترن فرخه: مردی با ضربات چاقو همســرش را مقابل اتاق یکی از قضات دادگاه تجدید نظر کرمانشاه به قتل رســاند؛ موضوعی که در روزهای 
گذشــته رحیم عبدالملکی، وکیل دادگستری، در صفحه شخصی خود به آن پرداخت و به نقصان های حفاظتی در مراجع قضائی اشاره کرد. همچون 
ماجرای قتل محیط بان کرمانشــاهی مقابل مجتمع قضائی که با حضور مأمور در صحنه اتفاق افتاد و واکنش برانگیز شــد. طبق قانون، حقوق شاکی 
و متهم محترم شــمرده شــده و باید امنیت جانی متهم در هر مرحله از پرونده توسط ضابط حفظ شــود؛ اما گاهی به دلیل چالش دو طرف دعوا در 
پرونده، امکان خطر و درگیری وجود دارد که بر همین اســاس، آموزش های الزم به مأموران بدرقه متهم الزم است تا ضریب خطا را در امر حفاظت 
از متهم کاهش دهد. فرهاد شــهبازوار، وکیل پایه یک دادگســتری نیز به این موضوع اشــاره می کند که «در این زمینه یکی از اشکاالتی که به نیروی 
انتظامی وارد اســت، این است که برای بدرقه متهمان از مأموران سرباز استفاده می کند. البته ســازمان زندان ها برای این کار مأمور درجه دار دارد 
که برای بدرقه متهمان از آن اســتفاده کند و بهتر است از ســرباز های صفر برای این مسائل استفاده نشــود و در مراقبت از نیروی کاردان استفاده 

به عمل آورند».

برای بررسی حقوق متهم در دادسرا باید بدانیم که در رویه دادرسی کیفری 
طرفین دعوی دارای حقوقی هســتند که مراجع قضائی باید آنها را رعایت کنند 
تا بتوان جلوی رسیدگی های غیرقانونی را گرفت. برای اینکه حقوق فرد تحقق 
یابد، نیاز اســت به دو امر توجه داشته باشــیم؛ در ابتدا امنیت افراد در برابر هر 
تعرض غیرقانونی تضمین شــود و همچنین امنیت شــهروندان بر اساس حفظ 
حقوق و آزادی های افراد تضمین می شود. افراد باید به حقوق مادی و معنوی 
هــم احترام بگذارند؛ همچنین دولت باید نقش خــود را در زمینه ایجاد امنیت 
برای مردم از طریق وضع قانون به خوبی ایفا کند. دولت موظف است به حقوق 

و آزادی های شهروندان تعرض نکند.
بنا بر حقوق متهم در دادســرا اصل بر این اســت که کســی مرتکب جرمی 

می شود در ابتدا بیگناه فرض شود. بنابراین در ابتدای امر فرد مجرم نیست. 
مطابق قانون اساســی و همچنین در مواد میثاق بین المللی حقوق مدنی و 
سیاســی و اعالمیه جهانی حقوق بشــر باید مجرمیت فرد محرز شود. از دسته 
موارد حقوق متهم در دادســرا این است که برای کشف کردن جرم و انجام دادن 
تحقیقات باید براســاس قانون باشــد. با توجه به اصــل قانونی بودن جرایم و 
مجازات ها، اشــخاص را زمانی می توانیم مجازات کنیم کــه در قانون برای آن 

عمل، مجازاتی یا اقدامات تأمینی در نظر گرفته شده باشد.
فردی که مطابق قانون آیین دادرســی کیفری متهم شــناخته می شــود، در 

دادسرا یک سری حقوق دارد که باید رعایت شود.
بنا بر ضرورت عقلی یکی از موارد حقوق متهم در دادســرا زمانی اســت که 

مأمــور بخواهد متهم را جلب بکند. متهم حق دارد از مأمور مدارک شناســایی 
وی و همچنین دســتور قضائی را که به موجب آن می خواهند وی را دســتگیر 
کنند مطالبه کند. متهم باید بداند که هیچ یک از ضابطان دادگســتری نمی تواند 
بدون مجوز قضائی به منزل وی وارد شــود و آنجا را بازرســی کند. این مورد را 
به صراحــت در مواد ۹۶ و ۹۷ قانون آیین دادرســی کیفــری بیان می کند. یکی 
از مــوارد حقوق متهم در دادســرا احضارکردن متهم اســت کــه باید از طریق 
احضارنامه باشــد و از طرق دیگر امثال تلفن امکان پذیر نیست. قابل ذکر است 
معموال قبل از احضار نمی توان متهــم را جلب کرد. برای اینکه بتوان متهم را 

جلب کرد باید در روز انجام شود مگر در موارد خاص.
همچنیــن با توجه به بندهای ۴ و ۵ ماده واحده قانون احترام به آزادی های 
مشــروع و حفظ حقوق شــهروندی متهم حق دارد توقع داشــته باشد مراجع 
قضائی با احترام با او رفتار کنند. قابل توجه اســت از حقوق متهم در دادســرا 
این اســت که ضابطان دادگســتری حق ندارند فرد متهم را بازداشت کنند، مگر 
مرتکب جرم مشهود شده باشد و در نهایت باید به مقام قضائی اطالع بدهند. با 

این حال متهم باید ظرف ۲۴ ساعت از اتهام خود مطلع شود.
بعد از آنکه مأمور متهم را دســتگیر کرد، حقوق متهم در دادسرا در مرحله  
بازجویی این اســت که متهم بخواهد خانــواده او را از وضعیتش مطلع کنند تا 
در صورت لزوم برای او وثیقه یا کفالت جهت آزادی او آماده کنند. این مورد در 
قانون احترام به آزادی های مشــروع و حفظ حقوق شهروندی بیان شده است. 
همچنین از حقوق متهم در دادســرا این مورد است که از قاضی دادسرا تقاضا 

کند برای وی تفهیم کند به چه اتهامی و دالیلی جلب شــده اســت، چراکه بنا 
بر قاعده تفهیم اتهام، متهم حق دارد قبل از شــروع تحقیقات از ماهیت جرمی 
که مرتکب شــده و بابت آن بازداشت شده اســت، مطلع شود تا بتواند از خود 

دفاع کند.
قانون آیین دادرســی کیفری در مواد ۱۸۵ و ۱۸۶ بیان کرده است که از حقوق 
متهم در دادسرا این اســت که فرصت داشته باشد وکیل خوب انتخاب کند یا با 
وکیل خود ارتباط پیدا کند. متهم حق دارد همراه یک وکیل نزد مقام تحقیق کننده 
برود. قابل توجه است که باید تحقیقات در حضور وکیل باشد، مگر مواردی باشد 
که بازپرس حضور وکیل را ضروری نداند که برای این امر باید دادســتان تصویب 
کند و در نهایت باید اجازه این کار را از دادگاه صالح کســب کرد. مطابق بند سه 
ماده ۱۴ میثاق از حقوق متهم در دادســرا این اســت که درصورتی که فرد برای 
خود وکیل انتخاب نکند، دادگاه برای شــخص، وکیل تعیین می کند که هزینه ای 

برای متهم ندارد و نیاز نیست حق  الوکاله پرداخت کند.
 مطابق ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرســی کیفری درصورتی که برای متهم قرار 
بازداشــت در نظر گرفته شــود، حقوق متهم در دادســرا اعتراض کردن به قرار 
بازداشــت به مدت ۱۰ روز است. در این صورت مرجع باالتر در وقت فوق العاده 
به آن رسیدگی می کند. براساس تبصره ماده ۱۳ و ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی 
کیفری در شــرایطی که قرار التزام یا کفالت یا وثیقه برای متهم صادر شــد، وی 
می توانــد کفیل متمکنی را معرفی کند یا وثیقه ای را تودیع کند و در این صورت 
سریع آزاد شود. در صورتی که متهم به طور غیرقانونی بازداشت شود، می تواند 

مطابق بند ۵ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از مراجع ذی نفع 
جبران خســارت مطالبه کند. مطابق بند ۵ ماده ۹ میثاق بســیاری از کشــورها 
جبران خســارت افرادی را که در بازداشت یا حبس بوده و بعدا بی گناه شناخته 
شــده و برائت حاصل کرده اند، پذیرفته  اند. قابل ذکر است هرگونه تصمیمی که 
برای متهم گرفته می شــود، از جمله قرار ها، ابالغ و تفهیم کردن آنها از حقوق 

متهم در دادسرا است.
براســاس مــاده ۵ اعالمیه جهانی حقوق بشــر هیچ شــخصی را نمی توان 
شــکنجه کرد. همچنین نمی توان فردی را بــدون رضایتش تحت آزمایش های 
پزشــکی قرار داد. درصورتی کــه در زمان ارتکاب جرم متهم مجنون شــود، در 
صورت ضرورت و بنا بر نظر پزشــک قانونی می تــوان متهم را به مراکز درمانی 

منتقل کرد.
فــرد متهــم می تواند از قاضی دادســرا بخواهد که از شــاهدهای شــاکی 
ســؤال هایی را بپرســد تا شــاید بی گناهی اش ثابــت بشــود. در نهایت پس از 
به پایان رســیدن مرحله تحقیقــات مقدماتی متهــم می تواند پرونــده خود را 

مطالعه کند.
در جرایم تعزیرات ۶ تا ۸ در صورتی که شاکی نداشته باشد یا گذشت کرده یا 
جبران خسارت کرده یا موافقت بزه دیده را گرفته باشد یا در مدت معینی ترتیب 
پرداخت آن را داده باشد، همچنین متهم سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته 
باشد، دادستان بعد از موافقت متهم با گرفتن یک تأمین متناسب، مجازات را به 

مدت شش ماه تا دو سال تعلیق می کند.
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۳۰ مرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۵۴
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سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
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صاحــب ســبک ایرانی اثــر گلدونه خانــم ۳- اندام 
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نــازا ۱۳- چگونگی انجــام کاری در طول زمان- تنگ 
چشمی- کتابی نوشته شهید سیدمرتضی آوینی ۱۴- 
آلبومی ماندگار با آواز شهرام ناظری- مقدور و ممکن 
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۱- طایفه ای از مغوالن- ازخودگذشــتن- جذاب و 
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مشرق دریای مدیترانه - محل مناسب برای شناکردن 
۷- بله انگلیســی- در دوره صفــوی رئیس کارکنان 
اصطبل بود- شــش ضلعی ۸- حالت مجبور بودن یا 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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متهم در دادسرا چه حقوقی دارد؟ 


