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چکیده

اگر تابعان حقوق، خـود را در اجـراي   . هاي بنیادین حقوق، داشتن ضمانت اجراستیکی از ویژگی
تـوان هـدف حقـوق را کـه تنظـیم روابـط       قواعد حقوقی، آزاد و بدون مکافات تصور نمایند، چگونه می

ق اشخاص مورد تعرض قـرار  بنابراین، هرگاه حقو. اشخاص و برقراري نظم در اجتماع است محقق نمود
قواعـد و اصـول دادرسـی نیـز     . گیرد، واکنش در مقابل متجاوز باید از سوي دولت تأمین و تضمین شـود 

قضـایی مـورد   عنوان بخشی از قواعد حقوقی با ضمانت اجراهاي خاص خود از سوي قانونگذار و رویه به
اي از تـدابیر  داشته و طیـف گسـترده   اجراها جنبه شخصیبرخی از این ضمانت. حمایت قرار گرفته است

ایـن دسـته از ضـمانت اجراهـا بـرخالف تضـمینات       . گیردانتظامی یا کیفري و مدنی را در بر می –اداري 
مربوط به جریان دادرسی، علیه مسئولین و مقامات درگیر در فرآیند دادرسی کیفري که با عملکرد خود، 

  .  شود اذ میشوند، اتخ باعث نقض اصول بنیادین دادرسی می
  

اصـول، رسـیدگی کیفـري، مسـئولیت انتظـامی، مسـئولیت کیفـري،        : کلیدواژگان
  مسئولیت مدنی
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  مقدمه
تنهـا اسـتمرار و   گیري فرآیند دادرسی کیفري بر پایه اصول و مبانی خواهد بـود کـه نـه   شکل

ادله جمع جریان قانونمند این فرآیند را به دنبال خواهد داشت، بلکه صحت و اعتبار تحقیقات و
اگـر بپـذیریم اصـول بنیـادین، اصـول کلـی و       . شده در این فرآیند را تضمین خواهد کـرد آوري

هاي حقوقی حاکم بر اجتماع قلمـداد  دایمی هستند که منشأ وضع قواعد حقوقی و نماینده ارزش
شناسـایی و تعیـین ضـمانت    . ها از سوي دولـت، تضـمین و تـأمین شـود    شوند، باید اجراي آن می
ویـژه در مرحلـه تحقیقـات مقـدماتی     گر حسن جریان ایـن اصـول بـه   اهاي مختلف و تضمیناجر

هـاي نظـام   اصول حقوقی بر مبانی حقوق تکیه زده و نماینـده ارزش «واجد اهمیت است چرا که 
برنـد و قانونگـذار و   حقوقی هستند؛ مفاهیمی کلی که از تضـمین اجتمـاعی نیرومنـدي بهـره مـی     

بنابراین، تحقـق اهـداف قانونگـذار و     .)1384،67صادقی،(»دارندها وامیندادرس را به رعایت آ
طلبد کـه حاکمیـت   طور کلی حقوق که همان استقرار نظم و تنظیم روابط اجتماعی است، میبه

تحقق اهداف حقـوق در   .)1332،243کلود،(دولت براي پشتیبانی از قاعده حقوقی به جریان افتد
کنـد کـه قواعـد و    تنظیم روابط اجتماعی تابعان حقوق ایجـاب مـی   اجتماع، یعنی استقرار نظم و

هـا را بـا خـود    اصول حقوقی از حمایت سیاستگذارانِ حاکمیت برخوردار بوده و پشتیبانی دولت
بینی ضمانت اجراهاي مربوط در این راستا، عملکرد اصول بنیادین نیز از طریق پیش .داشته باشند

. شـود کنندگان اصـول تـأمین مـی   نت اجراهاي مربوط به نقضبه جریان دادرسی و همچنین ضما
هـاي کیفـري نمـود یافتـه و     ضمانت اجراهاي مربوط به جریان دادرسی، گاه در جریان رسیدگی

به عبـارت دیگـر، در جریـان    . شوند و گاه ناظر به اطراف دادرسی و عملکرد آن هستند اجرا می
آوري ادلــه و تکمیــل کــه مرحلــه جمــع هــاي کیفــري، از مرحلــه تحقیقــات مقــدماتیرســیدگی

تحقیقات است تا مرحله دادرسی و صدور حکم، همواره باید اصول و قواعد حقوقی حـاکم بـر   
عدم احترام به اصـول و قواعـد دادرسـی باعـث     . جریان رسیدگی با دقت و احتیاط مراعات شود

اعتبـاري قـرار   بـی گرفته در معرض بطـالن و  شده یا تحقیقات صورتآوريشودکه ادله جمعمی
 1.گیرند یا اقدامات و ادله تحصیلی هر چند باطل نشـوند،کارایی و اثـر خـود را از دسـت بدهنـد     

                                                                                                                            
تواند همان  نیست، اما میها  عدم قابلیت پذیرش اَعمال یا ادله قضایی، هرچند ضمانت اجراي شدیدي مانند بطالن آن. 1

در حقیقت، اَعمال یا اسنادي که کارآیی و اثر خود را از دست بدهند، دیگر قابل ارائه به . آثار را به دنبال داشته باشد
. تواند با این نوع ضمانت اجرا پاسخ داده شود نقض برخی از اصول بنیادین دادرسی می. مرجع قضایی نخواهند بود

تواند منجر به بطالن تحقیقات یا ادله شود،  چند عدم رعایت اصل مشروعیت تحصیل ادله کیفري میعنوان نمونه، هر به
رویه قضایی در برخی از موارد، نقض حریم خصوصی اشخاص براي تحصیل ادله را دلیلی براي کنارگذاشتن اسناد و 
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ها نیز آیین دادرسی خاص خود را مـی سلب اعتبار از این نوع اقدامات یا ادله و عدم پذیرش آن
جراهـاي  بینـی ضـمانت ا  از سوي دیگر، نـوع دیگـري از ضـمانت اجراهـا، در قالـب پـیش      . طلبد

هاي کیفـري در قالـب مسـئولیت کیفـري بـراي نقـض ایـن        حقوقی براي اصول بنیادینِ رسیدگی
آنچه در این مقاله مورد . یابدها نمود میاصول و مسئولیت مدنی و انتظامی براي عدم رعایت آن

توجه قرار گرفته است، بررسی این نوع تضمینات، در قبال نقض اصول بنیادین دادرسی کیفـري  
  . تاس

  
  مسئولیت کیفري براي نقض اصول بنیادین. 1

اگر از جنبه عینی و واقعی، مسئولیت کیفري را التزام شخص نسبت به تحمل آثار جزایی 
عدم رعایت اصول بنیادین ) 1390،21میرسعیدي،(رفتار مجرمانه خود قلمداد نماییم، 

ا به دنبال داشته باشد، چرا که تواند چنین التزام و مسئولیت کیفري رهاي کیفري نیز میرسیدگی
شود که از سوي قانونگذار جرماي قلمداد مینقض این اصول به مفهوم تحقق رفتار مجرمانه

تعیین مجازات براي عدول از این . انگاري و داراي ضمانت اجراي کیفري دانسته شده است
براي حمایت کیفري ها در سیاست کیفري و تالش قانونگذار اصول بنیادین، بیانگر اهمیت آن

صورت حمایت کیفري این حمایت از طریق زرادخانه کیفري حقوق جزا گاه به. از آنهاست
پذیرد و گاه جنبه فرعی و طور مستقیم در ارتباط با اصول بنیادین دادرسی صورت می اصلی و به
صورت به یابد و قانونگذار با تعیین مجازات براي برخی اقدامات و اَعمال مجرمانه،تبعی می

  . نمایدغیرمستقیم از اصول بنیادین حمایت کیفري می
                                                                                                                            

یشتر در مورد حریم خصوصی در مقررات براي مطالعه ب(شده از سوي یکی از طرفین دعوا اعالم نموده است مدارك ارائه
عنوان نمونه، هرگاه ضابطین قضایی با نقض حریم  به). 152تا  1386،135کوشکی،: ك.دادرسی کیفري ایران،ن

قانون آیین  24خصوصی وسایل نقلیه اشخاص در غیر جرایم مشهود، اقدام به بازرسی و تفتیش نمایند و مقررات ماده 
دستورهاي مقامات قضایی را نادیده انگارند، ادله تحصیلی قابلیت پذیرش نخواهد  و 1378دادرسی کیفري مصوب 

در ضمانت اجراي )1383،427و معاون آموزش دادگستري استان تهران، 1387،12معاونت آموزش قوه قضائیه،(داشت 
ی عدم رعایت مقررات طور کل هاي قانونی و به عدم پذیرش اَعمال یا ادله قضایی، عدم رعایت تشریفات قضایی و مهلت

در حقیقت، در این نوع . شود شدن ادله و عدم توجه به اقدامات قضایی می شکلی آیین دادرسی منجر به کنار گذاشته
شده باطل و فاقد اعتبار نیستند، اما رعایت تشریفات دادرسی و آیین دادرسی حاکم بر  ضمانت اجرا، اسناد و مدارك ارائه

ا براي صیانت از حسن جریان دادرسی، تضمین حقوق اصحاب دعوا و احترام به عدالت و نماید ت تحقیقات ایجاب می
ضمانت اجراهاي ناظر به .  (ها خودداري نماییم گونه اَعمال یا ادله قضایی و اثربخشی به آن دادگستري از پذیرش این
ل است، موضوع این مقاله نبوده و عدم پذیرش عمل یا دلی از سوي دیگر، سو، شامل بطالن و جریان دادرسی که از یک

).در مقاله مستقلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت



76
1392زمستان، پنجمفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال دوم، شماره 

  هاي کیفري اصلی   حمایت. 1-1
و تضمین این حق و اصل دسترسی به مرجع قضایی » دادخواهی حق مسلم هر فرد است«

هاي کیفري و ویژه در رسیدگینماید جریان رسیدگی و حق دادرسی اشخاص، بهایجاب می
شویم،  هاي شهروندان مواجه میع قضایی که با تهدید حقوق و آزاديتحقیقات مقدماتی مراج

روست که ازاین. با تدابیر مختلفی ازجمله سازوکارهاي کیفري مورد حمایت قرار گیرد
انگاري طور کلی، محرومیت افراد ملت از حقوق مقرر در قانون اساسی را جرم قانونگذار به
هاي اساسی و بنیادین حقوق ملت را ترین جلوهمهمبدیهی است که قانون اساسی . نموده است

ها،  شمارد که از دل آنهاي کیفري و تعامل آنان با دستگاه قضا برمیویژه در جریان دادرسیبه
الي این دسته از اصول که در البه. شود بسیاري از اصول بنیادین دادرسی استنباط و استخراج می

هاي کیفري قضایی حاکم بر رسیدگیدرسی کیفري و رویهویژه مقررات آیین داقوانین عادي به
یابد، از حمایت سیاستگذاران با پشتوانه قانون اساسی یا سایر قواعد و مقررات حقوقی، نمود می

کند تا با پشتیبانی کیفري از اصول و قواعد قانونگذار تالش می. شوند کیفري برخوردار می
ها،  ان عدالت کیفري و شهروندان به تبعیت از آنحقوقی، ضمن التزام همگان، اعم از مجری

  .اعتبار و اقتدار حقوقیِ اصول بنیادین را تأمین و تضمین نماید
گر طـرح دعـوا از سـوي خواهـان یـا      مفهوم دادخواهی هرچند در معناي مضیق خود، تداعی

بـر مـی   شاکی است، اما در مفهوم موسع خود، طرف دیگر دعوا یعنی خوانده یا متهم را نیـز در 
از این منظر، دادخواهی به مفهوم جستجوي داد و عدالت است؛ در دعواي کیفري هـر دو  . گیرد

دیده و متهم باید در چارچوب یک دادرسی دادگرانه و منصفانه طرف دعوا اعم از شاکی یا بزه
این دو جنبه دادخواهی مـورد توجـه قانونگـذار کیفـري قـرار گرفتـه       . رسیدگی و محاکمه شوند

عـدم قبـول    1375قانون مجـازات اسـالمی مصـوب     597سو، ماده روست که از یکازاین. است
طور کلـی، رفتـار بـرخالف صـریح قـانون را قابـل        شکایت یا رسیدگی و حتی صدور حکم و به

دیدگان و اصول مربـوط بـه آنـان را تضـمین     مجازات دانسته و از این طریق حقوق شکات و بزه
اداره حقـوقی قـوه    21/6/1373مـورخ   4150/7مشـورتی شـماره    بـر اسـاس نظریـه   . نموده اسـت 

عدم رسیدگی به شکایات و تظلمات و عدم اجراي احکـام صـادره از مراجـع قضـایی،     «قضائیه، 
هایی است که در قانون اساسی براي ملت در نظـر گرفتـه شـده و خـالف     نقض حقوق و آزادي

وص نسبت به ایجاد امنیـت قضـایی بـه    الخصوظایف و رسالتی است که دولت و قوه قضائیه علی
تواننـد آزادي افـراد ملـت را    یک از مقامات، مسئولین و مأمورین دولتـی نمـی  عهده دارند و هیچ
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ــه آن         ــوقی کــه در قــانون اساســی ب ــلب یــا افــراد ملــت را از حق هــا داده شــده، محــروم    س
یی و سـلب ایـن   در این راستا، اصل دسترسی شهروندان به مرجع قضا .)1375،496شهري،(»کنند

قانون  597و حتی ماده  574، 572در مواد . حق از آنان موجب توجه قانونگذار قرار گرفته است
صـالح،  ، عدم اعالم تظلم و دادخواهی اشخاص بـه مقامـات ذي  1375مجازات اسالمی مصوب 

 طور کلی عدم اسـتماع  ممانعت یا خودداري از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح و به
  .انگاري شده استخواهی اشخاص، جرمشکایات و تظلم

تواند رضایت عموم را فراهم آورد که دچار کندي و احقاق حق و دادخواهی درصورتی می
ارزش و بـی اعتبـار   بسـا بـی  حق اثبات و مستقر نشود، چهسرعت براي ذيحقی که به. اطاله نشود

و دادگستري و اعاده فوري نظم دچار اختالل و  سو، اقتدار و اعتبار عدالتبنابراین، از یک. شود
نماید اصـل بنیـادین   از سوي دیگر، تأمین آسایش و امنیت روانی و قضایی شهروندان ایجاب می

به همین . تسریع در رسیدگی و رعایت مهلت معقول و عادله در دادرسی مورد احترام قرار گیرد
قـانون   597حـق پذیرفتـه نیسـت و مـاده     دلیل و غیرموجه در رسـیدگی و احقـاق  علت، تأخیر بی

هریـک از  «شـود در مقام حمایت از این اصل بنیادین متـذکر مـی   1375مجازات اسالمی مصوب 
دفعه اول از شش مـاه تـا   ... صدور حکم را برخالف قانون به تأخیر اندازد ... مقامات قضائی که 

و درهرصورت بـه تأدیـه    شودسال و درصورت تکرار به انفصال از شغل قضائی محکوم مییک
بدیهی است این مقرره قانونی هرچنـد از صـدور حکـم    . »خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد

سخن به میان آورده اسـت، در برگیرنـده مقـدمات آن اعـم از تعقیـب، تحقیـق، صـدور قـرار و         
.)1384،993حجتی،(محاکمه نیز خواهد بود

از اصل بنیادین احتـرام بـه حیثیـت و کرامـت     صراحت در مقام حمایت همچنین قانونگذار به
، منـع شـکنجه،   )1375قانون مجـازات اسـالمی مصـوب     578ماده (ویژه متهمان اصحاب دعوا به

583و575، 570مـواد  (دستگیري و بازداشت خودسرانه و غیرقانونی آنان ) 1391،22دولتشاهی،(
مـت انسـانی شـهروندان،    ، صیانت از حقـوق فـردي و کرا  )1375قانون مجازات اسالمی مصوب 

، 578مـواد  (شمردن تمامیت جسمانی و روانی افراد و حفظ حـریم خصوصـی آنـان    مانند محترم
قـانون تشـکیل شـرکت پسـت      15و ماده  1375قانون مجازات اسالمی مصوب  694و  580،582

قـانون مجـازات    648مـاده  (اي و اسـرار شـغلی   ، اصـل رازداري حرفـه  )جمهوري اسـالمی ایـران  
بـه  )1375قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب      605مـاده  (طرفیو اصل بی) 1375می مصوب اسال
  . بینی ضمانت اجراهاي کیفري پرداخته استپیش
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نامه دادرسی و ادله آن هرچند نقض اصول بنیادین المللی و آییندر اساسنامه دیوان کیفري بین
با . انگاري نشده استقدي جرمطور مستقیم با ضمانت اجراي حبس یا جزاي ن دادرسی کیفري به

 24مـاده   1بند یک از قسمت الف شـماره  (اي وجود این، در صورت نقض اصل رازداري حرفه
قسمت دو شـماره  (رسیدگی در و اصل تسریع ) المللینامه دادرسی و ادله دیوان کیفري بینآیین

قضایی یا رئیس دبیرخانه و  مقامات) المللینامه دادرسی و ادله دیوان کیفري بینآیین 24دو ماده 
  . شوند اساسنامه دیوان،از سمت خود معزول می 46ماده  1معاون او با توجه به بند شماره 

ها  طور مستقیم آن بدیهی است قانونگذار نه همه اصول بنیادین را شمارش نموده است و نه به
هروندان و حقـوق  واسـطه حمایـت کیفـري از شـ    را مورد حمایت کیفري قرار داده است بلکه به

طور غیرمستقیم و حتی گاه ناخواسته بسیاري از اصول بنیادین دادرسـی   قانونی و مشروع آنان، به
  . را مورد توجه و حمایت قرار داده است

  
  حمایت هاي کیفري تبعی . 1-2

هاي حـاکم  ترین ارزشدنبال تضمین اساسیحقوق کیفري و ضمانت اجراهاي خاص آن، به
بر مبناي سیاست . عی افراد و واکنش در برابر بزهکاري و هنجارشکنی آنان استبر روابط اجتما

اي از اقـدامات و تـدابیر کیفـري توسـط قانونگـذار در      کیفري، تالش مـی شـود طیـف گسـترده    
کـار گرفتـه شـود تـا در برابـر نقـض قواعـد و هنجارهـاي مـورد          بینی و بـه زرادخانه کیفري پیش

انگـاري و  بدیهی است جـرم . اکنش بایسته و شایسته اتخاذ شودپذیرش جامعه، پاسخ مناسب و و
هـا نـزد    ها در اجتمـاع و جایگـاه آن   ها، نشانه اهمیت آنتعیین پاسخ کیفري در برابر نقض ارزش

تـرین  اي که در چـارچوب سیاسـت جنـایی، قانونگـذار بـاالترین و مهـم      گونهقانونگذار است به
این حمایـت کیفـري از   . ها مقرر داشته است م و نقض آنپاسخ و واکنش را در مقابل عدم احترا

طـور مسـتقیم بـه     سـو، بـه  ها و قواعد اجتماعی داراي دو اثر مختلف اما همسوست؛ از یکارزش
ــی    ــاع م ــذیرش در اجتم ــورد پ ــده و ارزش م ــت از آن قاع ــیانت و حمای ــدف  ص ــه ه ــردازد ک پ

ستقیم، از سایر اصول و قواعدي که طور غیرم انگاري و تقنین بوده است و از سوي دیگر، بهجرم
تـوان  این حمایت اخیر را مـی . نمایدگیرند، حمایت میمیاین ارزش اجتماعی در ارتباط قرار با 

  .حمایت تبعی نامید
ویـژه در مرحلـه تحقیقـات مقـدماتی     هاي کیفري بـه ترین اصولی که در دادرسییکی از مهم

ي کیفري، کشـف حقیقـت و دسـتیابی بـه     هدف دعوا. شود، اصل کشف حقیقت است دنبال می
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همکاري شهروندان با دستگاه قضا، همان . هاي قانونی استمنظور اعمال مجازاتمجرم واقعی به
گونه که نشانگر مقبولیت و اعتماد مردم به این نهاد خواهد بود، کشف حقیقت و اعاده نظـم بـه   

را بـه همکـاري بـا دسـتگاه قضـا و      هرچند قانونگذار اشخاص عـادي  . نمایداجتماع را تسهیل می
اعالم جرم مکلف ننموده است و شهروندان بر اساس تمایالت درونی و اخالقی خود اقـدام مـی  

بر اساس مقررات آیـین دادرسـی   . نمایند، نسبت به مقامات و مسئولین، چنین تکلیفی وجود دارد
یـی در حـوزه کـاري    اند به هنگام برخورد بـا امـر جزا   کیفري، مقامات و اشخاص رسمی موظف

دالیـل جـرم و   «منظـور تسـهیل کشـف حقیقـت،     خود، موضوع را به دادستان اعالم نماینـد و بـه  
ها بـراي تحقیـق امـر جزایـی      اطالعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري که مراجعه به آن

ا هـ  کننـده ابـراز نمـوده و در دسـترس آن    به در خواست مرجع قضـایی رسـیدگی   ]را[الزم است 
هاي خود را کـه مـؤثر   این وظیفه همچنین نسبت به وکیل یا اشخاصی که متهم، نوشته. »بگذارند

  . در کشف جرم است، در اختیار آنان قرار داده است، وجود دارد
عنوان نمونه، بر اساس مـاده   به. این تکلیف قانونی با ضمانت اجراي کیفري همراه شده است

کـه  ... ها و مؤسسـات   از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمانهریک «قانون مجازات اسالمی  606
در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب ... از وقوع جرم 

بـه انفصـال موقـت    ... بر حـبس  دار قضایی یا اداري اعالم ننماید، عالوهمورد به مراجع صالحیت
قـانون مجـازات اخاللگـران در نظـام      2ماده  4و  2هاي ههمچنین در تبصر. »محکوم خواهند شد

اند هرگاه از جرایم مذکور در ایـن قـانون مطلـع    اقتصادي کشور، مدیران و مسئولین مکلف شده
ساختن مقامات را فراهم آوردنـد و کسـانی کـه از انجـام     ها یا آگاه شدند، زمینه جلوگیري از آن

ق جرم کمک کنند، معاون یا با سکوت خود، به تحقاري کرده تکلیف مقرر در این قانون خودد
هـاي کیفـري، قانونگـذار هرچنـد بـه     بنابراین، در این مقـرره . شوند جرم محسوب و مجازات می

اي به اصل کشف حقیقت ننموده است، با تعیین تکلیف براي مقامات و مسـئولین  صراحت اشاره
ا مورد حمایت کیفري قرار داده است دولتی در اطالع وقوع جرم و جلوگیري از آن، این اصل ر

و در حقیقت عدم احترام مقامات حکومتی در این خصوص را بـه مفهـوم جلـوگیري از کشـف     
  .)1389،58یکرنگی،(حقیقت و نقض آن قلمداد نموده است

طور ویژه در مرحلـه تحقیقـات مقـدماتی بایـد رعایـت       یکی دیگر از اصول بنیادین دادرسی که به
تـرین  تـوان یکـی از مهـم   هرچنـد ایـن اصـل را مـی    . تحصیل ادله کیفري اسـت  شود، اصل مشروعیت

یـک از مقـررات   دانست، در هـیچ » ها و دادرسی کیفريبودن جرایم، مجازاتقانونی«هاي اصل جلوه
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جسـتجو و  «اصل مشروعیت تحصیل دلیل بـه مفهـوم   . صراحت به آن اشاره نشده استکیفري ایران به
هاي فـردي و احتـرام بـه شـأن و جایگـاه عـدالت و       رعایت حقوق و آزادي آوري ادله کیفري باجمع

تـوان برشـمرد کـه    در این خصوص، مصادیق مختلفـی را مـی  (Pierre,1964:172).»دادگستري است
طور ضمنی از اصل مشروعیت تحصـیل ادلـه    ها، به قانونگذار کیفري با تعیین مجازات براي ناقضان آن

عنوان نمونه، احترام به تمامیت جسمانی و معنـوي اشـخاص بـه هنگـام      به. کیفري حمایت نموده است
اعمال هرگونه شکنجه و اذیـت  . تحقیق و تحصیل ادله کیفري مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است

و آزار براي کسب خبر و اطالع و اقرار مـتهم، ممنـوع بـوده و اجبـار اشـخاص بـه شـهادت، اقـرار یـا          
 1378قانون آیین دادرسی کیفري مصـوب   129بر این اساس، ماده . مجاز نیستسوگند از نظر قانونی 

درصـورت نقـض تمامیـت    . نیز اجبار و اکراه متهم در هنگام بـازجویی را ممنـوع اعـالم کـرده اسـت     
هاي کیفري، مرتکب بر اسـاس مقرراتـی چـون مـواد     جسمانی و معنوي اشخاص در فرآیند رسیدگی

  .مجازات خواهد شد1375می مصوب قانون مجازات اسال 608و  578
آوري  همچنین رعایت حریم خصوصی مسکن و محل کار اشخاص به هنگام تحقیق و جمـع 

ادله در فرآیند تحقیقات مقدماتی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و نقض این حریم با ضـمانت  
، 1375قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب      580بـر اسـاس مـاده    . اجراي کیفري همراه شده اسـت 

هریک از مستخدمان و مأموران قضایی یا غیرقضایی که بدون رعایت ترتیبـات قـانونی بـه منـزل     
بنـابراین، قانونگـذار بـا حمایـت     . شـوند  کسی بدون اجازه و رضاي او وارد شوند، مجـازات مـی  

طـور   طـور ضـمنی از ایـن اصـل و بـه      کیفري از مصادیق اصل مشروعیت تحصیل ادله کیفري، به
  .بودن دادرسی حمایت کیفري نموده استل قانونیکلی از اص

طرفـی در جریـان   طرفی دستیاران عدالت کیفري در چارچوب اصـل بـی  حفظ استقالل و بی
بـه بعـد قـانون     87عنوان مثال، بر اساس مـواد   به. دادرسی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است

ت کارشناسـان و اهـل خبـره در    ، اسـتفاده قضـایی از نظریـا   1378آیین دادرسی کیفري مصـوب  
 1392قانون مجازات اسـالمی مصـوب    211کشف حقیقت اهمیت داشته و بر اساس تبصره ماده 

طرفـی و اظهـار   بنـابراین، خـروج کارشـناس از حالـت بـی     . تواند مستند علم قاضی قرار گیردمی
انون کـانون  قـ  37عقیده در امر کارشناسی برخالف واقـع و همـراه بـا سـوءنیت بـه اسـتناد مـاده        

قـانون مجـازات    588همچنین بر اساس ماده . کارشناسان رسمی دادگستري، قابل مجازات است
چنـین  . طرفی توأم با اخذ وجه یا مال، جرم شناخته شده و قابل مجازات اسـت اسالمی، نقض بی

  .)1389،336ناجی زواره،(مقرراتی در خصوص مترجمان و اعضاي هیئت منصفه نیز وجود دارد



81   دادرسی کیفري اصول بنیادینمسئولیت کیفري، مدنی و انتظامی ناقضین

المللی نقض بسیاري از اصول بنیـادین دادرسـی در قالـب    منظر اساسنامه دیوان کیفري بیناز  
نمـود  .. جرایم علیه اجراي عدالت قضایی مانند اداي شهادت دروغ، اعمال نفـوذ، اخـذ رشـوه و    

سـال حـبس تعیـین     5توانـد حـداکثر   دیوان می«این اساسنامه،  70ماده  3یابد که بر اساس بند می
نامه دادرسی و ادلـه جـزاي نقـدي معـین کنـد یـا هـر دو مجـازات را اعمـال          ا مطابق آییننماید ی

  .  »نماید
  

  انتظامی نقض اصول بنیادین -مسئولیت مدنی . 2
احیـاي نظــم در اجتمـاع و بازســازي روابــط اجتمـاعی شــهروندان از طریـق اعمــال ضــمانت     

در . بینی شـده اسـت  ر حقوق پیشاجراهاي کیفري در جامعه، یکی از سازوکارهایی است که د
آور، قانونگذار تدابیر دیگري را نیز مورد توجه قـرار داده اسـت کـه    کنار این ابزار قهرآمیز الزام

برخی به دنبال جبران ضرر و زیان و خسارات وارده بر شهروندان هستند و برخـی دیگـر، تـدابیر    
اي هاي اجتماعی یا حرفهخاص گروهواسطه نقض قواعد شوند که به اداري و انتظامی قلمداد می

سـو، منشـأ   تواند از یکدر این میان، نقض اصول بنیادین دادرسی نیز می. شوند بر متخلفان بار می
ایجاد مسئولیت مدنی براي نهادها و مقامات دولتی شود و از سوي دیگـر، مسـئولیت انتظـامی یـا     

  . اداري آنان را به دنبال داشته باشد
  

  دنی براي نقض اصولمسئولیت م. 2-1
. هر زمان که شخصی ناگزیر از جبران خسارت باشد، در واقع داراي مسئولیت مـدنی اسـت   

سو، ناشی از عقد و قرارداد بوده و از سوي دیگر، از سببی قانونی نشأت میاین مسئولیت از یک
اشـی از  شـود، مسـئولیت ن   این مسئولیت اخیر که مسئولیت به مفهوم خاص آن قلمـداد مـی  . گیرد

نمایـد بـدون اینکـه قـراردادي از     الزامات قانونی است که شخص را ملزم به جبران خسـارت مـی  
  . پیش منعقد شده باشد

انـدرکاران عـدالت کیفـري درصـورت نقـض برخـی       عنوان دسـت  مقامات قضایی و پلیس به
امـا  . )1(شـوند   اصول بنیادین دادرسی به مناسبت انجام وظیفه، با این نـوع مسـئولیت مواجـه مـی    

بر مقامات قضایی و پلیس، بر عهده دولت نیز گذاشته تواند عالوه دیده میجبران خسارت آسیب
ــی اســت  دولــت هرچــه مــی «چــرا کــه  )2(شــود  ــان و مــدیران دولت ــه مباشــرت کارکن ــد ب » کن

  .پس باید در قبال رفتار آنان نیز ضامن باشد) 1386،9کاتوزیان،(
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سمسئولیت مقامات قضایی و پلی. الف
یابد که از اَعمال و اقدامات اشخاص به دیگـران خسـارت   مسئولیت مدنی هنگامی تحقق می

تواند نتیجه تخلف از یک قرارداد تعهدآور باشد  این نوع مسئولیت می. یا ضرر و زیانی وارد آید
ــه   ــرارداد و بــ ــک قــ ــارچوب یــ ــارج از چــ ــا خــ ــانونی رخ  یــ ــالیف قــ ــال نقــــض تکــ دنبــ

این نوع اخیر مسئولیت که بر مبناي آن مسـئولیت مـدنی مقامـات     در .)1391،18کاتوزیان،(نماید
نماید تا همـه مـردم بـه آن    شود، قانون تکالیفی را براي افراد مقرر می قضایی و پلیس برآورد می

شـود،  در خصوص اقدامات مقامات قضایی و پلیس که منجر به ورود خسارت مـی . عمل نمایند
ندرت از مسئولیت مدنی قراردادي سخن بـه میـان   ت و بهمعموالً مسئولیت مدنی قهري صادق اس

هـاي شـغلی آنـان، در ارتبـاط بـا حفـظ نظـم جامعـه و صـیانت          آید زیرا وظایف و مسـئولیت می
شهروندان، مسبوق به وجود قراردادي میان شهروندان و آنان نیست تا امکان استناد به مسـئولیت  

  .)1388،18شعاریان،(مدنی قراردادي وجود داشته باشد
هـاي یـک زنـدگی    تردیدي وجود ندارد که پلیس و قاضی مانند سایر شهروندان داراي جنبه

هـاي  معمولی و عادي هستند و ممکن است مانند دیگر افـراد جامعـه و بـدون توجـه بـه ویژگـی      
شغلی خود، خسارتی را به دیگران وارد آورند که در این حالت، اَعمال آنان تابع قواعد عمومی 

اما هنگامی که مقامات قضایی و پلیس با توجه به مسئولیت شـغلی خـود و   . دنی استمسئولیت م
دهند، مسئولیت آنـان بـه مناسـبت شـغل و     باري را انجام میدر مقام یک مأمور دولتی اقدام زیان

اي سو، رعایت قواعد ویژه مسئولیت حرفـه در چنین وضعیتی از یک. شود انجام وظیفه مطرح می
کند و از سـوي دیگـر، مسـئولیت مـدنی دولـت و جبـران خسـارت از        یدا میو شغلی ضرورت پ

  .شود طرف نهاد متبوع قابل طرح می
خطایی است که صاحبان مشاغل در اجراي کاري که حرفـه آنـان   «مقصود از تقصیر شغلی، 

قـانون مسـئولیت مـدنی،     12بـر اسـاس مـاده     .)1391،365کاتوزیـان، (»شـوند است، مرتکـب مـی  
مـأموران پلـیس و   . بایـد جبـران شـود   » در حین انجام کار یا بـه مناسـبت آن  «ده خسارات واردش

قضات، در ایفاي وظیفه خود، تـابع قـوانین و مقـررات گونـاگون هسـتند و بنـابراین، درصـورت        
شوند ها، به هنگام کار یا به مناسبت آن و ایراد خسارت، مقصر شناخته می تجاوز و تخطی از آن
رویه قضـایی برخـی کشـورها، عـدم رعایـت برخـی از       . شود وجه آنان میو درنتیجه مسئولیت مت

شود مصداق تقصـیر سـنگین   اصول بنیادین دادرسی را که منجر به ورود خسارت به اشخاص می
خطایی است که تحت تأثیر یـک  «منظور از این نوع تقصیر، . و فاحش مأمور دولتی دانسته است
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طور معمولی، مقید به وظایف و تکالیف خود است، آن  هاشتباه فاحش نمود یافته و مأموري که ب
Vergès,2000(»دهدرا انجام نمی انگاشتن اصـل  لطمه به کرامت و حیثیت افراد با نادیده .)442:

عـدم رعایـت اصـل     2انتشار تصویر متهم در مطبوعات بدون وجود دلیل جـدي علیـه او،   1برائت،
اص کـه خسـارتی را بـه اشـخاص وارد     مشروعیت تحصیل دلیل با نقض حـریم خصوصـی اشـخ   
قـانون مسـئولیت    11موجب مـاده  به. شود آورد، منجر به مسئولیت مدنی مقام قضایی یا پلیس می

احتیاطی خسارتی بـه  که به مناسبت انجام وظیفه، عمداً یا در نتیجه بی... کارمندان دولت «مدنی، 
بنـابراین، بـراي شناسـایی    . »باشـند اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می

تقصیر پلیس یا قضات باید رفتار مأمور متعـارف و محتـاط را معیـار قـرار داد و مـأموري کـه در       
اي خود تجاوز نماید و زیانی وارد سـازد،  هاي فنی و اصول حرفه اجراي وظایف خود، از ارزش

  . مرتکب تقصیر شده است
، احکـام  1392و قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب     در قانون مجازات جرائم نیروهاي مسـلح  

خاصی در ارتباط با مسـئولیت مـدنی پلـیس در قبـال خسـارات وارده مطـرح شـده اسـت کـه بـا           
درنظرگرفتن اینکه پلیس در اَعمال و اقدامات خود تابع ضوابط خاص شغلی است و ملزم اسـت  

نیـز تقصـیر پلـیس کـه بـر       توان گفت در اینجـا  که مقررات ویژه حرفه خود را رعایت نماید، می
ــی    ــرآورد م ــارف ب ــیس متع ــک پل ــار ی ــاي رفت ــراي     مبن ــدنی ب ــئولیت م ــاد مس ــث ایج ــود، باع ش

  .)1388،30شعاریان،(اوست
احترام به قانون و اصل منع دستگیري و بازداشـت خودسـرانه و احتـرام بـه کرامـت و حـریم       

، نخسـت اینکـه،   نماید تا بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفـري خصوصی اشخاص ایجاب می
تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردي به عمل آید که حسب دالیل، ظـن قـوي بـه    «

دوم، ضـابطان  . »کشف متهم یا اسباب و آالت و دالیـل جـرم در آن محـل وجـود داشـته باشـد      
محض اطالع از وقوع جرم در جرایم غیرمشهود، مراتب را جهت کسب تکلیف و دادگستري به

منظور حفـظ آالت  ستور الزم به مقام قضایی اعالم و در جرایم مشهود اقدامات الزم را بهاخذ د
و ادوات و دالیل جرم و جلوگیري از فرار متهم انجام و پس از انجام تحقیقات ابتدایی موضـوع  

ها و معاینات محلـی، جهـت دسـتگیري متهمـان     بازرسی«سوم، . را به اطالع مقام قضایی برسانند
ا کشف آالت و ادوات جرم بر اسـاس مقـررات قـانونی و بـدون مزاحمـت و در کمـال       فراري ی

                                                                                                                            
1. Cass. Com. 10 Mai 1977. Bull. Civ., no 134.
2. TGL Paris 3 Avril 1996. Gaz. Pal. 1996.
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احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به 
هاي خـانوادگی و  هاي فامیلی و فیلمها و عکسها و نوشتهمتهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه

  . »ها خودداري گرددد آنمورضبط بی
اگر پلیس برخالف ترتیبات فوق اقدام نماید و همین امر باعـث ورود خسـارت بـه اشـخاص     

عنوان نمونه، اگر پلیس در جرمی که مشهود  به. هاست شود، مسئول جبران خسارات وارده به آن
ي به علـت  نیست، بدون دستور مقام قضایی اقدام به دستگیري اشخاص نماید و در حین دستگیر

اي وارد شود، اعم از اینکه پلـیس  فرار یا بعد از دستگیري در بازداشتگاه به هر دلیلی به او صدمه
نکات ایمنی بازداشت را رعایت نموده باشد یا خیر، مسئولیت جبران خسارات وارده به وي را بر 

  ).1386،53عباسلو،(عهده دارد
اي مردم حق شکایت و تظلـم نسـبت بـه    صد و هفتادوسوم، برقانون اساسی که در اصل یک

هاي دولت و احقاق حقوق آنـان در دیـوان عـدالت اداري را قائـل     نامهمأمورین، واحدها و آیین
شده است، در خصوص ضررهاي مادي یا معنوي ناشی از تقصیر و اشتباه قاضـی در اصـل یـک   

موضـوع یـا در حکـم یـا      هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در«: داردصدوهفتادویکم مقرر می
در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي یا معنوي متوجـه کسـی گـردد، در صـورت تقصـیر،      

وسـیله دولـت جبـران    صورت، خسـارت بـه  مقصر طبق موازین اسالمی ضامن است و در غیر این
شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضـی موجـب هتـک حیثیـت از کسـی       می

قـانون اساسـی در خصـوص تقصـیر، شـخص      . »باید نسبت به اعاده حیثیت او اقـدام شـود  گردد، 
. آیـد قاضی را ضامن دانسته است، اما اعتبار و حقانیت قاضـی از دسـتگاه قضـایی بـه دسـت مـی      

بـــودن شـــخص، مـــانع مســـئولیت قـــوه قضـــائیه در ایـــن خصـــوص بنـــابراین، صـــرف ضـــامن
، عـدم  1392قانون مجازات اسـالمی مصـوب    13بر این اساس، ماده .)1391،400هاشمی،(نیست

هـا را کــه منجــر بـه صــدمه و خســارت بـه اشــخاص شــود    بــودن مجــازاترعایـت اصــل قـانونی  
. که از روي عمد یـا تقصـیر باشـد، موجـب مسـئولیت کیفـري و مـدنی دانسـته اسـت         درصورتی

وظیفـه قـانونی    دنبـال تخطـی و تجـاوز عمـدي از    بنابراین، هرگاه از عملکرد مقامات قضایی و به
آنان، خساراتی به اشخاص وارد آید، موضوع از مصادیق تقصـیر محسـوب شـده و مقصـر طبـق      

البته همان گونـه کـه خـواهیم دیـد، هرگـاه ایـن خسـارات        . موازین شرعی و قانونی ضامن است
مستند به عمل آنان نباشد یا ناشی از اشتباه برآورد شود، مسئولیتی متوجـه آنـان نیسـت و جبـران     

  .خسارت بر عهده دولت خواهد بود
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  مسئولیت دولت. ب
. آمـد اصل عدم مسئولیت دولت تا نیمه اول قرن نوزدهم یکی از نتایج حاکمیت به شمار مـی 

ساالري و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی، ایـن مفهـوم دچـار تغییـر شـد و      با گسترش مردم
یج در نظـام حقـوقی مطـرح و مـورد     تدراصل مسئولیت دولت و قدرت عمومی در مقابل افراد به

در حقوق ایران براي نخستین بار، این مفهوم مسـئولیت در قـانون مسـئولیت    . پذیرش قرار گرفت
کارمنـدان  «ایـن قـانون،    11بـر اسـاس مـاده    . مدنی براي دولت و کارمندان آن مطرح شده است

یفه، عمداً یا در نتیجه بیها که به مناسبت انجام وظ ها و مؤسسات وابسته به آندولت و شهرداري
باشـند ولـی   احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده مـی 

هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط بـه نقـص وسـایل ادارات و مؤسسـات     
ولـی در مـورد    .صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه استمزبور باشد، دراین

اعمال حاکمیت دولت، هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت براي تـأمین منـافع اجتمـاعی طبـق     
. »قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگري شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود

قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب      13صدوهفتادویکم قانون اساسـی و همچنـین مـاده    اصل یک
لتی که خسارات و ضرر و زیان ایجاد شده، عمدي یا از روي تقصیر نباشد، جبـران  ، در حا1392

  . خسارت را بر عهده دولت گذارده است
نمایـد تـا در هنگـام تفتـیش و بازرسـی منـازِل       احترام به حریم خصوصی اشخاص ایجاب می

قانون  145رو تبصره مادهازاین. اشخاص، با کمال احتیاط و حداقل آسیب و خسارت اقدام شود
، دولت را درصورت عدم احـراز تقصـیر مـأمورین، مسـئول     1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

. جبران خسارات وارده به مناسبت تفتیش و بازرسی قرار داده است
احترام به حق آزادي اشخاص و اصول مربوط به آن ازجمله اصل برائت و منـع دسـتگیري و   

تـرین حقـوقی اسـت کـه در فرآینـد دادرسـی کیفـري        ز مهمعنوان یکی ا بازداشت غیرقانونی، به
نماینـد تـا بـا وضـع قـوانین مختلـف       رو دولتمردان تالش میازاین. همواره مورد توجه بوده است

بر این اساس،  .)1376،251آشوري،(نسبت به جبران خسارات اشخاص در این زمینه اقدام نمایند
دارد، اشخاصـی کـه در جریـان تحقیقـات     مـی  قانون جدید آیین دادرسی کیفري مقرر 255ماده 

اند و از سوي مراجع قضایی، حکم برائت یـا قـرار   مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت شده
. توانند خسارت ایام بازداشت خود را از دولت مطالبه کنند منع تعقیب آنان صادر شده است، می

کـه بازداشـت بـر اثـر اعـالم      رتیدرصو«بدیهی است این جبران خسارت بر عهده دولت است و 
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مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولـت پـس از جبـران خسـارت     
کـه اشـتباه قاضـی در    «البته باید به ایـن نکتـه توجـه کـرد     . »تواند به مسئول اصلی مراجعه کند می

از سوي دیگـر،  . او شود اصابت به واقع، اگر ناشی از تقصیر او نباشد، نباید سبب مسئولیت مدنی
عنـوان مسـئول قـوه     دولـت بایـد بـه   ). قاعـده الضـرر  (نشده باقی گذاردهیچ ضرري را نباید جبران

  .)1391،174کاتوزیان،(»قضائیه کشور، خسارت ناشی از اشتباه دادرس را جبران کند
در خصوص مسئولیت سازمان پلیس به علت عملکرد مأموران خود، پذیرش مسئولیت بدون 

داراي اقتدار و ) دولت(چراکه سازمان پلیس «رسد یر براي این نهاد، امري منطقی به نظر میتقص
 .)1388،275شـعاریان، (»دهـد امکانات مالی گسترده است و جبران زیان، او را در تنگنا قرار نمی

شود، با اجراي وظایف قانونی، نظم و  هرچند نفع خصوصی در این رابطه براي دولت تصور نمی
بـرداري  ت در جامعه برقرار می شود و پلیس اعتماد عمومی را بـه خـود جلـب و از آن بهـره    امنی

امروزه گرایش به شناسایی مسئولیت مطلق براي دولت، رو به گسـترش بـوده و   . نمایدمعنوي می
. تواند از سوي کارفرماي او یعنی دولت جبران شود بار پلیس میخسارات ناشی از اقدامات زیان

کارگیري سالح، مسـئولیت مـدنی سـازمان    قانون نحوه به 13عنوان نمونه، ماده  اساس بهبر همین 
در صورتی که مأمورین با رعایـت مقـررات ایـن    «دارد پلیس را مورد توجه قرار داده و مقرر می

گنـاهی  نتیجه طبق آراي محاکم صالحه، شخص یـا اشـخاص بـی   کارگیرند و درقانون، سالح به
شده یا خسارت مالی بـر آنـان وارد گردیـده باشـد، پرداخـت دیـه و جبـران         مقتول و یا مجروح

اي را بـه ایـن   ساله بودجهخواهد بود و دولت مکلف است همه هخسارت بر عهده سازمان مربوط
  . »منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهاي مسلح قرار دهد

شتر جنبه شکلی دارند و سـیر جریـان   هرچند اصول دادرسی عادالنه و رعایت حقوق متهم بی
نمایند، اما به لحاظ تأثیر بسیار زیادي که میدادرسی و خط مشی کلی حاکم بر آن را تعیین می

المللی، ویژه اساسنامه دیوان کیفري بینالمللی بهتوانند در ماهیت قضیه داشته باشند، در اسناد بین
حق بر جبران خسارت ناشی از دستگیري یا . تها با ضمانت اجرا مواجه شده اس عدم رعایت آن

میثـاق   9مـاده   5بازداشت غیرقانونی، مشمول قاعده کلی لزوم جبران خسارت است کـه در بنـد   
حق درخواست جبـران خسـارت   . کید قرار گرفته استمورد تأ المللی حقوق مدنی و سیاسیبین

دنبال قصـور  نی یا صدور حکم بهالمللی به علت دستگیري و توقیف غیرقانواز دیوان کیفري بین
نامـه دادرسـی و ادلـه دیـوان نیـز      آیین. بینی شده استاساسنامه پیش 85از وظیفه قضایی در ماده 

در . هـاي جبـران خسـارت پرداختـه اسـت     به بیان جزئیات موضوع و شـیوه  175تا  173طی مواد 
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، متهم ادعا نموده بـود  ولیچنیکالمللی یوگسالوي سابق در پرونده رویه قضایی دیوان کیفري بین
که بازداشت وي غیرقانونی بوده و او توسط افراد ناشناس در سرزمین یوگسالوي ربوده و سپس 

المللـی یوگسـالوي   دیـوان کیفـري بـین   . المللی تحویل داده شده اسـت به پلیس ویژه دادگاه بین
ات اثـر منفـی بـر    نقض حقوق مـتهم در مرحلـه تحقیقـ   «: سابق در تصمیم خود تأکید نموده است

هرحـال اساسـنامه   بـه .»دادرسی منصفانه دارد و باید به جبران خسارات وارد بر متهم اقـدام گـردد  
المللی پیشین در خصوص نقـض  هاي بینالمللی به تأسی از رویه قضایی دادگاهدیوان کیفري بین

  .  حقوق متهم، موضوع حق درخواست جبران خسارت را پذیرفته است
شـود و افـرادي کـه    رو مـی مدنی علیه مقامات قضایی و پلیس با مشکالتی روبـه اقامه دعواي 

سـو، بسـیاري از بـزه   رسـند؛ از یـک  ندرت به هدف خود میکنند، بهتقاضاي جبران خسارت می
دیدگانِ سوءرفتار پلیس یا مقامات قضایی، کودکـانی هسـتند کـه قـادر بـه اقامـه دعـوا نبـوده و         

از سوي دیگر، این نوع اقامه دعوا هزینـه . نمایندجبران خسارت نمی ها نیز تقاضاي سرپرستان آن
بردار است چرا که مستلزم پرداخت هزینه دادرسـی و در بسـیاري مـوارد، اسـتفاده از معاضـدت      

پذیرند که پلیس یا قاضی مقصر ندرت میهمچنین قضات و اعضاي هیئت منصفه به. وکیل است
اند تا وظیفه خود را انجام داده و قانون را اجـرا  فراد تالش کردهها معتقدند که این ا باشد زیرا آن

دیده رفتار پلیس یـا مقـام قضـایی، واقعـاً     یابد که بزهویژه زمانی بیشتر مصداق میاین امر به. کنند
.)Samaha,2012:881(مجرم باشد

  
  مسئولیت انتظامی نقض اصول بنیادین. 2-2

سـتند کـه حـافظ نظـم و درنهایـت بقـاي گـروه یـا         همه جوامع متکی به اصـول و مقرراتـی ه  
نقـض ایـن مقـررات صـنفی یـا گروهـی، کـه اشـخاص بـه تبـِع           . اي اسـت اتحادیه صنفی و حرفه
ها را می پذیرند، تخلف انتظامی و داراي ضمانت اجراي انتظامی یا اداري  عضویت در گروه آن

نین کیفـري اسـت، تقصـیر    که تقصیر کیفـري متضـمن نقـض قـوا    رو، درحالیازاین«. خواهد بود
اي بـدون آنکـه   انتظامی عبارت است از نقض قواعد خاص گروهاي کوچک اجتماعی یا حرفـه 

ایـن تقصـیر انتظـامی از عملـی     .)1389،123اردبیلی،(»عمد یا سهوي در ارتکاب آن، شرط باشد
بسـا ایـن منـافع در    گیرد که بدون تردیـد، مغـایر منـافع مشـترك گروهـی اسـت و چـه       نشأت می

مقررات انتظامی تصریح نشده باشد و همین که برخالف شئون و حیثیت شغلی باشد، با ضـمانت  
قانون رسیدگی بـه تخلفـات اداري، اَعمـالی از     8بر این اساس، ماده . اجراي انتظامی مواجه شود
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رفتار خالف شئون و حیثیت شغلی یا اداري، نقـض قـوانین و مقـررات مربـوط، تـأخیر در      «قبیل 
را از مصـادیق تخلفـات اداري   » ...ور قـانونی، سوءاسـتفاده از مقـام و موقعیـت اداري و     انجام امـ 

.دار و با قابلیت تفسیر موسع هستندقلمداد نموده است که بسیاري از این موارد، عناوینی کش
هاي کیفري و مدنی که در دل قوانین مختلف جا میاصول بنیادین دادرسی در کنار حمایت

قـانون   20و  16بر این اساس، مـواد  . شوند مند میضمانت اجراهاي انتظامی نیز بهره یابند، گاه از
نحــوي تخلـف ضـابطین دادگسـتري در عـدم اجــراي     بـه  1378آیـین دادرسـی کیفـري مصـوب     

همچنین . دستورهاي مقام قضایی و نقض اصل تسریع در رسیدگی را مورد توجه قرار داده است
راي حکـم توسـط مقامـات قضـایی یـا      از تعقیب، رسیدگی و اجاین قانون، خودداري  176ماده 

رسیدگی در مهلـت  . طین دادگستري را موجب تعقیب کیفري، انتظامی و اداري دانسته استضاب
مورد تأکید قرار گرفته است و متخلف از  188ماده  4معقول و عدم تأخیر در دادرسی در تبصره 

خروج  .)1387،737معاونت آموزش قوه قضائیه،(این امر به مجازات انتظامی محکوم خواهد شد
شود که در تبصـره  طرفی یا اعمال غرض در دادرسی در زمره تخلفاتی محسوب میاز حالت بی

  . این قانون به آن اشاره شده است 263ماده 
همچنین، در قانون نظارت بر رفتار قضات، استنکاف از رسیدگی و امتناع از وظایف قـانونی  

و رفتـار خـالف   ) 17مـاده   4بنـد  (طرفی در انجام وظایف قضـایی  ، خروج از بی)16ماده  5بند (
شـود یـا   ، یعنی هرگونه عملی که در قانون، جرم عمدي قلمـداد مـی  )17ماده  6بند (شأن قضایی 

در رویـه  . از مصـادیق تخلـف انتظـامی محسـوب شـده اسـت       1خالف عرف مسلم قضات باشد،
عدم رعایت اصول بنیادین دادرسـی تخلـف محسـوب و بـا      قضایی دادگاه عالی انتظامی قضات،

تخلف قاضـی تحقیـق دادگسـتري در عـدم مراعـات      «. ضمانت اجراي انتظامی مواجه شده است
: 1389زاده،کـریم (، »طرفی در امر تحقیقات و در صدور قرار مجرمیت غیرمستدل و غیرمستندبی
ایذاء و اذیت مـتهم و اکـراه و اجبـار    ) 1389،2زاده،کریم(عدم رعایت حقوق دفاعی متهم، ) 88

) 1389،42زاده،کـریم (اطالـه دادرسـی و عـدم رعایـت مهلـت معقـول،       ) 1389،6زاده،کریم(او، 
و ) 1389،74زاده،کریم(بازداشت و تعقیب غیرقانونی ) 1389،56زاده،کریم(امتناع از رسیدگی، 

انتظـامی قضـات کـه     در زمـره تخلفـات  ) 1389،253زاده،کریم(نقض حریم خصوصی اشخاص 
ویژه در مرحله تحقیقـات مقـدماتی شـده اسـت، قلمـداد      منجر به نقض اصول بنیادین دادرسی به

  .)1390،58طهماسبی،(اندشده
                                                                                                                            

.قانون نظارت بر رفتار قضات 17تبصره ماده  - .1
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صـراحت بـر تضـمین حقـوق طـرفین دعـوا،       به 1392در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 
حترام به اصـل برائـت و   طرفی مرجع قضایی و رعایت مهلت معقول در رسیدگی، ااستقالل و بی

هـاي  در این راستا، تأخیر در تحقیقات، عدم رعایت مهلت. حقوق دفاعی متهم تأکید شده است
بازداشـت   ،قانونی، تأخیر در دادرسی، نقـض اصـل برائـت، عـدم رعایـت حقـوق دفـاعی مـتهم        

عنـوان تخلـف انتظـامی محسـوب شـده       طرفی و اعمال غرض بـه غیرقانونی و خروج از حالت بی
  . است

المللـی یوگسـالوي سـابق و روآنـدا     هاي کیفري بینگرچه این نوع تدابیر در اساسنامه دیوان
المللـی،  در فصل چهارم اساسنامه دیوان کیفري بین) Bourbon,2009:153(بینی نشده بود، پیش

 47و 46در مـواد  » اقدامات انضباطی«و » عزل«راجع به تشکیالت و اداره دیوان، دو دسته تدابیر 
. بینـی شـده اسـت   انـدرکاران قضـایی پـیش   این اساسنامه بـراي عـدول از وظـایف قـانونی دسـت     

نامـه دادرسـی و   آیـین  24سوءرفتار شدید و قصور جدي در انجام وظایف که به تفصیل در ماده 
» عـزل «المللی توضیح داده شـده اسـت، منجـر بـه اعمـال ضـمانت اجـراي        ادله دیوان کیفري بین

بر اساس مـاده  . تر، منجر به اعمال تدابیر انضباطی خواهد شدتقصیر با ماهیت خفیفاما . شود می
گیرد که باعث ایجاد لطمه احتمالی بـه  رفتاري را دربرمی» ترخطا با ماهیت خفیف«نامه، آیین 25

اجراي کامل عدالت در فرآیند رسیدگی دیوان یا لطمه احتمالی بـه موقعیـت دیـوان شـود ماننـد      
هـاي  گـرفتن درخواسـت  وظایف قاضی یا دادستان، قصور مکرر در انجـام یـا نادیـده    دخالت در

  .  قانونی، قصور در اجراي تدابیر و اقدامات انضباطی
ویـژه آیـین نامـه دادرسـی و ادلـه آن      المللـی، بـه  آنچه از مقررات اساسنامه دیوان کیفري بین

هـا بـیش از    رسـی و عـدول از آن  استنباط می شود این است که عدم رعایـت اصـول بنیـادین داد   
آنکه خطاي خفیف قلمداد شود، سوءرفتار شدید و قصور جـدي در انجـام تکـالیف قضـایی بـا      

  .شودضمانت اجراي سنگین تعلیق و عزل محسوب می
  

  نتیجه
سرآغاز فرآیند دادرسی کیفري و جریان دادگستري، مرحله تحقیقات نخسـتین یـا مقـدماتی    

آوري ادله به نفع یا ضرر متهم و از سوي دیگر، با تدابیر  سو، با جمعدر این مرحله، از یک. است
حـال صـیانت از   و اقدامات قانونی مناسب براي حفظ ادلـه و جلـوگیري از فـرار مـتهم و درعـین     

حقوق دفاعی او و در نهایت، اظهارنظر دربـاره جـرم ارتکـابی در قالـب قـراري مقتضـی مواجـه        
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زند و در حقیقت، فرآیند تحقیقات مقدماتی را به هم پیوند می آنچه این سه جزء مهم در. هستیم
دهد، اصول و قواعـدي اسـت کـه در تـاروپود فرآینـد دادرسـی       شاکله این مرحله را تشکیل می

بدیهی است شناخت این دسته از اصول سـازنده و راهبـردي حـاکم بـر مرحلـه      . تنیده شده است
ص یا مشترك این اصول و چه از منظر بازشناسی هاي خاتحقیقات مقدماتی، چه از منظر ویژگی

دنبـال آن،  نقطه شروع ترسیم رابطه بین این اصول بـا تـدابیر دادرسـی و بـه     ،ها مبانی حاکم بر آن
گـر حسـن جریـان ایـن اصـول در مرحلـه       شناسایی و تعیین ضمانت اجراهاي مختلـف و تضـمین  

  . تحقیقات مقدماتی خواهد بود
کند که قواعد و اصول حقوقی از ابط اجتماعی شهروندان ایجاب میاستقرار نظم و تنظیم رو

در ایـن راسـتا،    .هـا را بـا خـود داشـته باشـند     حمایت قانونگذار برخوردار بوده و پشتیبانی دولـت 
بینـی ضـمانت اجراهـاي مربـوط بـه جریـان دادرسـی و        رعایت اصول بنیادین نیز از طریـق پـیش  

، در ایـن مـورد اخیـر   . شـود  کنندگان اصول تـأمین مـی  همچنین ضمانت اجراهاي مربوط به نقض
بینی ضمانت اجراهاي حقوقی براي اصول بنیادین، در قالب مسـئولیت کیفـري بـراي نقـض     پیش

عدم رعایت اصـول   .یابدها نمود می این اصول و مسئولیت مدنی و انتظامی براي عدم رعایت آن
دنبـال داشـته باشـد،    ام و مسئولیت کیفري بهتواند التز سو میهاي کیفري از یکبنیادین رسیدگی

شود که از سوي قانونگـذار  اي قلمداد میچرا که نقض این اصول به مفهوم تحقق رفتار مجرمانه
انگاري و داراي حمایت کیفري دانسته شده است و این حمایت از طریق زرادخانه کیفـري  جرم

قیم در ارتبـاط بـا اصـول بنیـادین     طـور مسـت   صورت حمایت کیفري اصلی و بـه حقوق جزا گاه به
یابد و قانونگذار با تعیین مجـازات بـراي   پذیرد و گاه جنبه فرعی و تبعی میدادرسی صورت می

صـورت غیرمسـتقیم از اصـول بنیـادین حمایـت کیفـري مـی       برخی اقدامات و اَعمال مجرمانه، به
گذار تـدابیر دیگـري را نیـز مـورد     آور، قانوندر کنار این ابزار قهرآمیز الزاماز سوي دیگر . نماید

دنبال جبران ضرر و زیان و خسارات وارده بر شهروندان هستند توجه قرار داده است که برخی به
واسطه نقـض قواعـد خـاص گـروه    شوند که به و برخی دیگر، تدابیر اداري و انتظامی قلمداد می

نقـض اصـول بنیـادین دادرسـی      در ایـن میـان،  . شـوند  اي بر متخلفان بارمیهاي اجتماعی یا حرفه
تواند منشأ ایجاد مسئولیت مدنی براي نهادها و مقامات دولتـی شـود یـا مسـئولیت انتظـامی یـا        می

  . اداري آنان را به دنبال داشته باشد
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