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چکیده
بازداشت موقت به عنوان يک اقدام محد د كننده عليه آزادي افراد  ،از ديرباز مورد توجه دست اندركاران
حقوق كيظري كشورشا قرار گرفته است .شمچنين اسناد متعاددي در زميناه حمايات از آزادي افاراد در
مقابل بازداشت موقت توسط مدافعان حقوق بشري سازمانهاي بين المللي صادر اعالم شده است .از
آنجا كه تجلي اين اسناد در عمل جلوه مي نمايند ،كا ش در ر يه دادگاشهاي كيظري بين المللي اعام از
دايم موقت در خصوص اين موضوع  ،مي تواند بيانگر ميزان بهرمندي دادگاشهاا از ايان اساناد باشاد .
شمچنين بررسي حقوق داخلي در زمينه قرار بازداشت موقت به عنوان يک تامين كيظري مي تواند بياان
كننده اين مطل باشد كه ميزان بهره مندي حقوق داخلي از اسناد حقوق بشري به چه ميزان است .شم
چنين بر اين اساس مشخص مي گردد كه سياست تقنيني حقوق داخلي بيش تر به اين اساناد متمايال
است يا به قواعد ر يه دادگاشهاي كيظري بينالمللي.
شم چنين بررسي اين موضوع مي تواند به ژويايي حقوق داخلي كمک شاياني نمايد.
واژگان کلیدی :بازداشت موقت ،دادگاهشاي كيظري بين المللي ،حقوق داخلي ،اساناد باين المللاي
حقوق بشر ،اصل برائت.

* نويسنده مسئول فاكس2851-339912 :



tahmasebi-d2@yahoo.com
email-babi.freedom@gmail.com
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بازداشت موقت اقدامي است تأميني كه در راستاي سل آزادي از متهم زنداني كردن ي در طاول
تمام يا قسمتي از دادرسي صورت ميژذيرد .تعارض بازداشت موقت با اصل برائت فرض باي گنااشي
متهم قبل از صد ر حكم قطعي شمچنين تضاد آن با برخي از سياستشاي جنايي تقنيناي ،باعاث
شده است كه برخي از حقوقدانان جرم شناسان ،ژس از جناگ جهااني د م ،تحات تاأثير نظارات
مكت دفاع اجتماعي نوين ،توجه خود را به اين اقدام كه تحديادي بار علياه آزادي ماتهم باه شامار
مير د ،معطو دارند (آخوندي ،1383 ،ص .)182در اسناد بينالمللي مانناد اعالمياه شااي جهااني
حقوق بشر كنوانسيونشاي بينالمللاي نااظر بار آن ،از جملاه ميثااق باينالمللاي حقاوق مادني
سياسي ،توصيه به اين امر شده كه بازداشت موقت نبايد به صورت يک قاعده كلي درآياد .بلكاه باياد
موارد آن به صورت صريح در قانون احصاء شده به حداقل ممكن شام كااشش ياباد .شمچناين ايان
قرار بايد به اشد كيظرشا مانند اعدام اختصااص ياباد (آخونادي ،1383 ،ص .)181از رشگاذر ايان
اسناد تحول جدي در حقوق داخلي برخي كشورشا در زمينه بازداشت موقات صاورت ژاذيرفت.
زيرا در طول چند دشه گذشته كميته حقوق بشر سازمان ملل ديوان ار ژايي حمايت از حقوق
بشر ،به عنوان نهادشاي ناظر بر اجراي اسناد بينالمللي ،با تظسير مقررات راج به حقوق ماتهم،
ژيش بيني كردند كه از جمله حقوق متهم آزادي موقت ي ژيش از محاكمه است ،لذا عمل بار
خال اين قاعده يعني بازداشت موقت ،بايد مبتني بر داليل متقني شمچاون احتماال قاوي باه
فرار متهم يا مخظي شدن ي آن شم در جرايم مهم ژيشبيني گاردد (لاوين ،1379 ،ص.)46
شمچنين در اسناد بينالمللي حقوق بشر ،به رغم ژيش بيني بازداشات موقات ،اصال بار آزادي
افراد نهاده شده ،بازداشت شم يک استثناء محسوب ميشود .بر طبق بند  3از مااده  9ميثااق
بينالمللي حقوق مدني سياسي چنين آمده  ....«:بازداشت اشخاصاي كاه در انتظاار محاكماه
شستند ،نبايد به صورت يک قاعده كلي باشد ،اما آزادي موقت ي ممكن است موكول باه اخاذ
تضمينشايي شود كه حضور متهم را در جلسه دادرسي ساير مراحال قضاايي تاأمين نماياد».
قرار گرفتن موضوع «بازداشت قبل از محاكمه» حتي در دستور كار كنظرانسشاي داخلي بين-
المللي ،1نيز اجالسشا كنگرهشاي سازمان ملل متحد براي ژيشگيري از ارتكاب جارم رفتاار
با محكومان قرار گرفته كه اين امر حكايت از اشميت موضوع ضار رت دساتيابي باه راه حالشااي
مظيد كارساز در اين زمينه را دارد (ارجمند،1385 ،ص .)68
شمچنين سازمان ملل در توصيه نامه شماره  13خود كه به «رشنمودشاي رياض» معر است،
متذكر شده كه بازداشت موقت قبل از محاكمه بايد به عنوان آخارين راشكاار باه كوتااهتارين
د ره زماني تقليل يابد (.)Garraud, 2003, p. 38
united Nations Rules For Protection Of Juveniles Deprived Of Their Liberty, 1990.
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بنابراين شمان طوركه دراسناد بينالمللي حقوق بشري مالحظه ميگاردد ،صاد ر قارار بازداشات باراي
متهم امري استثنايي بوده بايد مبتني بر داليل قانوني آن شم براي جرايم باا اشميات در نظار گرفتاه
شود ،به عال ه بايد شمواره اصل برائت مورد توجه مقامات قضايي ،شنگام صد ر قرار بازداشت ،قرار گيرد.
شرچند در نيمه د م قرن بيستم به علت تسلط برخي از د لاتشااي تماميات خاواه سالطه
طل  ،بازداشت موقت در برخي از كشورشاي دنيا افزايش يافت ،اما تااكنون رعايات ضاوابط
معيارشاي قانوني براي صد ر قرار بازداشت موقت به طور كامل به فراموشي سسرده نشده است
(آخوندي ،1383 ،ص  .)181در حقوق كيظري ايران نيز باراي نخساتين باار در قاانون اصاول
محاكمات جزايي ،به تبعيت از نظرات مكات كالسيک نئوكالسيک ،قانونگذار بازداشت موقت
در جرايم مهم با اشميت را ژيشبيني نمود .در حال حاضر شم به موج قانون آئاين دادرساي
كيظري مصوب 1378صد ر قرار بازداشت موقت در د قال اختياري اجباري ژيش بيني شده
است .شر چند اين امر انتقاداتي را شم توسط حقوقدانان به دنبال داشت .كه براي نمونه ميتوان
به استظاده از اژگاني مبهم توسط قانونگذار مانند؛ «آزادي ماتهم موجا فسااد گاردد» ياا
ژيشبيني قرار بازداشت موقت براي جرايم سبک مانند جرم تخليه اطالعاتي موضوع مااده 526
قانون مجازات اسالمي ،كه حداكثر مجازات اين عمل شش ماه حبس ميباشد را اشاره نماود .در
ژي اين انتقادات دست اندر كاران حقوق كيظري در اليحاه تقاديمي قاانون آئاين دادرساي ،تاا
حد دي اين اشكاالت را بر طر نمودند .شمچنين با تصوي ماده احاد  5قاانون احياا حقاوق
شهر ندي ،اصل بر من دستگيري بازداشت افراد قارار داده شاد .در بناد  5ايان مااده احاده
چنين آمده« :اصل من دستگيري بازداشت افراد ايجاب ماينماياد كاه در ماوارد ضار ري شام،
دستگيري به موج حكم ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است».
تمامي اين موارد حكايت از اين امر دارد ،كه چون بازداشت موقت بر خال اصل برائات اسات،
قانونگذار بايد با ايجاد موان محد ديتشايي براي قضات ،تالش خود را براي تقليل اساتظاده از
اين قرار تأمين به كار بندد( .خالقي ،1392 ،ص  .)138در ر يه مقررات دادگاهشاي كيظري باينالمللاي
كه انتظار ميرفت با رشگذر از اسناد بينالمللي حقوق بشر ،به خوبي قادر به رعايت حقاوق ماتهم
رعايت اصول حقوق كيظري در مورد بازداشت موقت باشند ،لي متأساظانه در برخاي از مقاررات
ر يهشا خال اين مورد اجرا شد؛ زيرا مغايرت آراي صادره توساط برخاي از ايان دادگااهشاا نظيار
دادگاه كيظري بينالمللي براي يوگسال ي ر اندا اين اقعيت آشكار گشت كه شر دادگاه باا توجاه
به ساختار اشدافي كه دنبال ميكند ،ميتواند تظاسير متظا تي از مصاديق حقاوق ماتهم را ارائاه
دشد .ضر رت ژرداختن به موضوع اين مقاله در اين است كه با بررسي اساناد ر ياه دادگااهشااي
كيظري بينالمللي ميتوان نقاط قوت ضعف اين اسناد مقررات را شناساايي در نهايات نقااط
قوت را به دستاندركاران حقوق داخلي ژيشنهاد نمود .از اين ر در اين مقاله ضامن بررساي ايان
موضوعات ،به بررسي اين سؤال مهم شم ژرداخته ميشود كه مقررات حقوق كيظري باينالمللاي
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مقررات حقوق داخلي به چه ميزان از اسناد مظيد مؤثر باينالمللاي حقاوق بشار بهاره جساته
احياناً در چه مواردي با اين اسناد در تعارض از آنشا عد ل كرده است .براي ر د به بحاث ابتادا
به بررسي بازداشت موقت متهم در اسناد بينالمللي حقوق بشر ميژردازيم.
گفتار اول :ارزیابی بازداشت موقت در اسناد بینالمللی حقوق بشر
تعارض بازداشت موقت با اصل برائت فرض بيگناشي متهم قبل از صد ر حكام قطعاي شمچناين
تضاد اين قرار تأمين با برخي از اصول حقوق كيظري ،باعث شد كه ژس از جناگ جهااني د م ،تحات
تأثير مكت دفاع اجتماعي ناوين ،اساناد باينالمللاي متعاددي ،در خصاوص اعماال سياساتشااي
تحديدي عليه بازداشت موقت صادر گردند (لوين ،1379 ،ص  .)62ميثاق بينالمللي حقاوق مادني
سياسي در  16دسامبر  ،1966كنوانسيون  1936ژر تكل 1963در مورد منا بردگاي ،كنوانسايون
ژنو 1949در مورد اسيران جنگي ،كنوانسيون 1972 1957سازمان بينالمللي كار در مورد من كاار
اجباري ،كنوانسيون 1951سازمان بينالمللي كار در مورد آزادي سنديكايي كنوانسيون  ،1973تنهاا
نمونهاي از اين اسناد است .به طور كلي در اين اسناد بينالمللي كاه مهامتارين آنشاا اعالمياهشااي
جهاني حقوق بشر كنوانسيونشاي بينالمللي نااظر بار آن اسات ،ژايش بيناي گردياده كاه نباياد
بازداشت موقت را به صورت يک قاعدهكلي تعريف نمود ،بلكه بايد ماوارد آن را باه صاورت صاريح در
قوانين احصاء حد د ثغور آن را باه اشاد كيظرشاا ،نظيار اعادام اختصااص داد (آخونادي،1383 ،
ص .)181در بند 3ماده  5كنوانسيون ار ژايي حقاوق بشار آماده« :بازداشات موقات نباياد از مهلات
معقول تجا ز كند» .يا اينكه «شركس كه با رعايت شرايط مندرج در بند ( )1-cاين مااده بازداشات ياا
توقيف شود ،بايد بالفاصله نزد قاضي يا مقامي كه از ساوي قاانون ،صاالح باراي اعماال فعالياتشااي
قضايي شناخته شده ،برده شود» .شرچند به زعم برخي از حقوقدانان مهلات معقاول ،مظهاومي اسات
كه ميتواند از ژر ندهاي به ژر ندهي ديگر با توجه به يوگيشاي خاص آن متظاا ت باشاد .لاي باه
نظر ميرسد اين اژه شم به علت تظاسيرگوناگون ،ميتواند تبعاات منظاي را از جهات تضايي حقاوق
متهمين به دنبال داشته باشد .بنابراين اين مورد را ميتوان از نقاط ضعف اين كنوانسيون برشمرد.
شمچنين كميته حقوق بشر سازمان ملل ديوان ار ژايي حمايت از حقوق بشر ،باه عناوان نهادشااي
ناظر بر اجراي اسناد بينالمللي ،بر اين نكته تأكيد نمودهاند كه يكاي از حقاوق اساساي ماتهم ،آزادي
موقت ي ژيش از محاكمه است ،از اينر عمل بر خال اين اصال ،يعناي بازداشات موقات ،نيازمناد
دالئل متقني شمچون احتمال قوي به فرار يا اخظا متهم اسات( .لاوين ،1379 ،ص  .)46در بناد  3از
ماده  9ميثاق بينالمللي حقوق مدني سياسي شم چنين آمده ...« :بازداشت اشخاصي كاه در انتظاار
محاكمه شستند ،نبايد به صورت يک قاعده كلي در آيد ،اما آزادي موقت ممكن است موكول باه اخاذ
تضمينشايي شود كه حضور متهم را در جلسه دادرسي ساير مراحل قضايي تأمين نمايد» .ضار رت
ژرداختن به اين موضوع به قدري نزد جوام بينالمللي مهم بوده كه حتي چنادين مرتباه در دساتور
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كار كنظرانسشاي داخلي بينالمللي اجالسشاي ساازمان ملال متحاد ايان موضاوع باوده اسات.
براساس بند  2ماده  9ميثاق بينالمللي حقوق مدني سياسي «شركس كه دساتگير شاود ،باياد باه
شنگام دستگيري از جهات (علل) آن مطل گردد در اسرع قت اخطاريهاي داير بار شار گوناه اتهاام
منتس به خود را دريافت دارد» .ديوان ار ژائي حقوق بشر ديدگاشي يكسان با كميتهي حقاوق بشار
دارد ،در نظريهاي اعالم نموده؛ «شدت جرم يا عكس العمل عمومي نسبت به آن ،تنهاا باه عناوان
يک عامل استثنايي ميتواند بازداشت متهم را براي مدت معين توجيه نمايد».
بنابراين شمانطور كه مالحظه ميگردد در اساناد حقاوق بشاري ،صاد ر قارار بازداشات اماري
استثنائي بوده تا زماني كه دالئلي قانوني براي لز م صد ر قرار ،توسط دادساتان ارائاه نگاردد،
بايد شمواره اصل برائت مورد توجه مقامات قضايي قرار گيرد.
شمچنين دبيركل سازمان ملل در سال  1976با الهام از ميثاق بينالمللي حقوق مدني سياسي،
گزارش اي را منتشاار كاارد در آن گاازارش بااه كشااورشا توص ايه كاارد كااه در راسااتاي طاارح
استانداردشاي بينالمللي مقررات خاود را اصاالح اصال برائات ممنوعيات بازداشات قبال از
قطعيت حكم را به حداقل ممكن كاشش دشند ( .)zappala, 2003, p.168بنابراين با جود تكرار
توصيه نامهشا قواعد مقرراتشاي مشابه در زمينهشاي مختلف كه به نظر دياوان باينالمللاي
دادگستري اين توصيه نامهشا ميتواند به عنوان مبنايي عرفاي باراي اساتنباط قواعاد ماد نظار
كشورشا قرار گيرد ،لي در عمل به صورت دقيق اين توصيه نامه شا اسناد ماورد توجاه دسات
اندركاران موض قوانين قضات بينالمللي ،قرار نگرفته است .شرچند بر اساس اعالم نظر ديوان
ار ژايي حقوق بشر ،شدت جرم يا عكسالعمل عمومي نسبت به آن ،تنها به عنوان ياک عامال
استثنايي ميتواند بازداشت متهم را براي مدت معيني توجيه نمايد ،لي شمان طور كه در ادامه
خواشد آمد ر يه دادگاهشاي كيظري بين المللي دقيقاً بر خال اين اصل ميباشاد ،ديگار اينكاه
كميته حقوق بشر ضمن تأكيد بر حضور متهم در جلسهي محاكمه ،صد ر قرار بازداشت را تنهاا
به عنوان يک استثناء نه به عنوان يک قاعده دانسته است( .فضائلي ،1389 ،ص .)428
بنابراين به طور كلي تمامي اين اسناد حقوق بشري شمگي به نوعي در جهت تظسير قوانين به
نظ متهم گام برداشتهاند .در ادامه جهت بررسي دقيقتر ر يه دادگاهشاي كيظري بينالمللاي در
مورد بازداشت موقت ميزان گرته برداريهاي احتمالي اين دادگاهشا از اسناد بين المللي حقاوق
بشر ،به ارزيابي بازداشت موقت در دادگاهشاي كيظري بينالمللي ژرداخته ميشود.
گفتار دوم :بازداشت موقت در دادگاههای کیفری بینالمللی
ژس از ژايان جنگ د م جهاني ،به دليل تنظر ايجاد شده از جنايات جنگ در ميان مردم جهاان،
آزادي متهمين در دادگاهشاي موقت كيظري بينالمللي نظيار دادگااهشااي ناورنبرگ توكياو ،
ژيش از محاكمه ،يا احتمال فرار آنان نميتوانست موجبات نگراناي مقاماات قضاايي را فاراشم

مجله مطالعات حقوق تطبيقي ،د ره ،3شماره  ،2ژاييز زمستان 1391
88
مجله حقوق تطبيقي
88
نمايد .زيرا در شر حال د لتشاي جهان متهمين را براي انجام محاكماه تساليم دادگااهشااي
مذكور مينمودند ( .)Magnarlla, 2005, p.801بر اساس اين موضوع ،متهمين بايد تاا زماان
محاكمه در بازداشت باقي ميماندند .)Zappala, 2003, p.1186( .در دادگاهشاي يوگسال ي
ر اندا به دليل عدم شمكاري چند د لت با اين دادگااهشاا ،بازداشات موقات باه جهات حصاول
اطمينان از حضور متهم در مرحله محاكمه تبديل به يک قاعده شد .در ادامه باه بررساي ر ياه
اين د دادگاه بينالمللي در خصوص بازداشت موقت ژرداخته ميشود.
دادگاه کیفری بینالمللی یوگسالوی سابق
در اكتبر سال  1993در ژي درگيري در بوسني شرز گوين  ،شوراي امنيت با تصوي قطعنامه
شمارهي 78مقرر كرد كه كميسيوني براي بررسي نقض شديد حقوق بشر حقوق بشر د ستانه
بين المللي تشكيل شود (خالقي ديگران ،1392 ،ص  .)227بر اين اساس ،ر يه عملكرد اين
دادگاه حتي ساير دادگاهشاي كيظري بين المللي بدين صاورت درآماد كاه باه ازاي شار اتهاام
مندرج در كيظرخواست بايد دليل محمول بر صحتي جود داشته باشد كه مبنااي كاافي باراي
محكوميت متهم را تشكيل دشد.)Mcintyre, 2005, p. 206( .
ژس از آن متهم بايد بالفاصله دستگير شده جهت انتقال به دادگاه در بازداشتگاشي كاه باراي
اين امر در نظر گرفته شده ،نگهداري شود .1لذا بر اساس اين ر يه  ،نوعي بازداشت الزامي ماتهم
در بد ر د به دادگاه مورد ژذيرش قرار گرفت .به زعام برخاي از حقوقادانان ،ايان ر ياه نظاام
قضايي كاملي به شمار نميرفت ( .)Feinberg, 2006, p.108در سيستم دادگاه يوه يوگساال ي
سابق ،قاعده اين بود كه متهم در بازداشت نگه داشته شود .به گوناهاي كاه در قاعاده  65اياين
دادرسي ادله اثبات ،آزادي موقت محد د به شرايط اساتثنايي شاده باود .باراي مثاال در 25
سستامبر 1996دادگاه آزادي موقت زينل دالليچ 2را منوط به چند شرط دانست بار اثبات ايان
شر ط را نيز به د ش متهم نهاد .بنابراين الزام به بازداشت موقت متهم ضار رت حاق حضاور
فوري ي در يكي از شع دادگاه براي بررسي اتهامات ارده  ،نه تنها مداخله در ظايف مراج
قضايي به شمار ميرفت  ،بلكه با توصيهشاي بينالمللي شم در تعاارض اسات.شرچناد در قواعاد
دادرسي دادگاهشاي يوگسال ي اين امر ژيش بيني شده بود كه متهم ميتواند متعاقباً درخواست
آزادي موقت خود را مطرح كند ،لي به اين امر ژرداخته نشده بود كه ژس از گذشت چه مادت
زماني از صد ر قرار بازداشت موقت ،اين حق باراي ماتهم جاود دارد در صاورت درخواسات
مجدد متهم آيا مقامات قضايي مكلف به بررسي مجدد قرار صادره شستند يا خير؟ باه عاال ه در
بند  2ماد  65قواعد دادرسي دادگاهشاي يوگسال ي ،يكي از شرايط مهم اين درخواست حصاول
 1ماده  64قواعد دادرسي دادگاه شاي يوگسال ي
Delalic, case, 16 January, 1997.
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اطمينان دادگاه از حضور متهم در دادگاه است ،لذا اين قيد شم ،سب تظاساير موسا گااشي
برخال حقوق متهمين را در برخواشد برداشت (ارجمند ،1385 ،ص .)72
شر چند در بيست يكمين نشسات دادگااه ،در  32ناوامبر  ،1999قاعاده  65مبناي بار حاذ اژه
«شرايط استثنايي اثبات آزادي توسط متهم» تصوي شد ،لي برخي شع دادگاه گظتاه اناد حاذ
اين عبارت به معناي آن نيست كه بازداشت استثنا شده آزادي به ياک قاعاده تباديل شاود .باراي
نمونه رأي دادگاه راج به آزادي موقت در ژر نده ياكيچ 1مؤيد ايان اقعيات اسات .در توجياه ايان
ر يه برخي معتقد به اين نظر شستند كه چون اين دادگاه در خصاوص اتهاام مارتكبين جارايم علياه
بشريت  ،جنايات جنگي نسل كشي تشكيل شده بود ،آزادي اين متهمين تهديدي عليه صلح
امنيت بين المللي به حساب ميآمد ،لذا بايد آنشا تا حصاول نتيجاه در بازداشات بااقي بمانناد
( .)Mose, 2005, p.140اما بديهي است صر جود اتهاماتي كه شنوز به اثباات نرسايده ،نمايتواناد
دليل بازداشت موقت متهم در باد ر د باه حسااب آياد .بعاال ه دادگااه يوگساال ي تظاا تي مياان
متهميني كه دستگير شده يا دا طلبانه خود را تسليم ميكردند قائل نبود.به عنوان مثال در ژر ناده
شاي كوژرسكيچ 2سي ميچ ،3دادگاه اعالم كرد كه تسليم ارادي متهمين نميتواند به عناوان عااملي
براي ژذيرش درخواست متهم باه آزادي موقات محساوب شاود .باا توجاه باه آنكاه مبنااي چناين
تصميماتي را ميتوان احتمال عدم حضور مجددا متهم ،يا عدم شمكاري د لتشا در تحويال ماتهم
احتمال تهديد شهود به شنگام آزادي دانست ،لذا بازشم اين متهم باود كاه باياد ثابات ماينماود كاه
مجددا در دادگاه حاضر خواشد شد يا خطري را براي شهود باه جاود نخواشاد آ رد .ياا اينكاه در
مواردي نظر مقامات كشوري كه متهم قصد حضاور در آن كشاورشا را دارد ،جلا نماياد.باه عباارت
ديگر ،به جاي آنكه دادستان ،بار اثبات عدم استحقاق متهم باه آزادي موقات را برعهاده داشاته
باشد ،متهم مكلف به اثبات استحقاق خود براي آزادي موقت گردياده باود .البتاه الزم باه ذكار
است با اعمال فشار مجاام باينالمللاي حقاوق بشار ،بناد 2مااده  56قواعاد دادرساي دادگااه
يوگسال ي در دسامبر  1999اصالح گرديد ،بدين معنا كه ژيش از انجام اين اصاالحيه تنهاا در
ا ضاع احوال استثنايي متهم حق درخواست آزادي موقت خاويش را داشات لاي باه موجا
اصالحيهي سال  1999اگر دادگاه متقاعد ميشد كاه ماتهم در صاورت آزادي  ،خطاري باراي
شهود ،قربانيان جرايم يا ساير اشخاص به جود نميآ رد در موق مقرر نيز در دادگاه حاضار
ميشود ،دادگاه ميتوانست قرار آزادي موقت ي را صادر نمايد.
اما با اين حال بازداشت موقت شمچنان به عنوان يک اصل در ر يه اين دادگاه باقي ماناد .بادين
ترتي  ،دادگاه يوگسال ي به صراحت مخالظت خود را با ديدگاشي كه در اسناد بينالمللي حقوق
1

Jokic case decision on provisional Release, 20 Feb.2002.
Kupreskic , case , decision on provisional Release JULY 1990.
3
Simic, case, 29 May, 1996.
2
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بشر جود دارد ،آن استثناء تلقي شدن بازداشت موقت است ،اعالم نماوده اسات .باراي مثاال
دادگاه يوگسال ي در قضيه كرايسنيک اعالم كرد ،ماتهم كاافي اسات بار اسااس معياار موازناه
احتماالت 1اظهارات خود را در خصوص بازداشت موقت ثابت نمايد اما امكانااتي كاه در اختياار
دادستان قرار دارد از يک سو شديد بودن بازداشت موقات باه عناوان ياک قارار تاأميني كاه
ماشيتي شبيه مجازات دارد از سوي ديگر تصميم مذكور را قابل تردياد مايساازد .در خصاوص
موازنه احتماالت الزم به توضيح است كه بر اساس اين قاعده دادگاه شااي كيظاري باين المللاي
موقت در راستاي توجه به موازين حقوق بشري ر يه خود را به اين صورت قرار دادناد كاه اگار
چنانچه متهم مي توانست يكي از عوامل مؤثر بر آزادي موقت خود را به اثبات برسااند صاحت
ادعاي ي نسبت به عدم صحت آن برتري نسبي داشته باشد دادگااه شام احتماال دشاد كاه
ادلهي اثباتي ي مقر ن به اق است مي تواند آزادي موقت ي را تجويز كناد در اقا اثباات
ادله در اين موارداز سويي به داليل طوالني بودن رسيدگي بازداشت بودن متهم از سوي ديگر
الزم به شمار نمي رفت صر احتمال حضور كافي بود .بر خال قاعده تردياد در داليال 2كاه
متهم در جهت استظاده ي خوداز آزادي موقت ميبايست در دادگااه حضاور خاود را باه اثباات
رساند.در اين ر ش ر يه دادگاشها اين بود كه اصل را بر عدم احراز ادعاشاي متهم مبني بر اثبات
داليل درخواست ي جهت استظاده از آزادي موقت قرار مي دادند مگر آن كاه خاال آن ثابات
مي شد نظريه اخير در ا ايل تشكيل دادگاه يوگسال ي در دادگاه ر اندا اعمال ميگشت.3
در نتيجه  ،آزادي موقت متهم قبل از  ،1999استثناء بازداشت ،يک قاعده محسوب مايشاد
به شمين دليل ،بار اثبات نيز بر عهدهي متهم قرار گرفته باود .البتاه شماان طاور كاه در اداماه
خواشد آمد ،بازداشت شمچنان به عنوان يک اصل باقي مانده است.)Mcintyre, 2005, p. 271( .
زيرا دادگاه يوگسال ي در ژر نده كاليچ اعالم كرد شر چند متهم ملزم به اثباات ا ضااع احاوال
استثنايي نيست ،اما شمچنان بايد شرايط ديگري مانند حضور در دادگاه را ثابت نمايد.4يا اينكاه
در قضيه بردانين دادگاه اعالم كرد  ،حذ عبارت ا ضاع احوال استثنايي به ايان معناا نيسات
كه آزادي متهمين تبديل به يک قاعده شده است .با تمامي اين شرايط به فرض آنكه متهم قادر
به اثبات شرايط مذكور بود ،الزامي براي دادگاه مبني بر صد ر قرار آزادي موقت جود نداشات،
زيرا لز م طول مدت بازداشت متهم ،ميتوانست دليلي براي عدم صد ر اين قرار باشد.
در مقام مقايسه بين ر يه اين دادگاه با اساناد باينالمللاي حقاوق بشار چناد نكتاه باه چشام
ميخورد ،ا ل آنكه اصل برائت كه مورد تأكيد اسناد حقوق بشري بود ،در ر يه دادگااه يوگساال ي
1

Balance of probabilities.
Beyonda Reasonable Doubt.
3
<http://65.18.216.88/englicc> 2013/12/01.
4
Galic, case , July, 2002, Para, 4.
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در خصوص بازداشت موقت به طور كامل رعايت نگرديده است .زيرا اقتضاي اصل برائات آن اسات
كه تا قبل از صد ر حكم محكوميت ،متهم با تأمين مناس آزاد باشد بازداشت به عناوان خاال
اصل شناخته شود ،بعال ه بر اساس موازين حقوق بشر حقوق كيظري اصال بار حضاور ماتهم در
دادگاهشا است مگر آنكه دادستان خال آن را ثابت كناد ،حاال آنكاه در مقاررات ر ياه دادگااه
يوگسال ي اصل بر عدم حضور متهم قرار داده شده بود (فضائلي ،1392،ص .)249
 -2دادگاه کیفری بینالمللی رواندا:
در سال  1994به دنبال كشتار قوم مردم تونس در ر اندا ،يكي از خشنترين موارد نسل كشي شاكل
گرفت در نتيجه آن ،بيش از نيم ميليون نظر كشته شدند .در ا ل ژ ئياه  ،1994شاوراي امنيات در
اكنش به اين فاجعه انساني ،قطعنامه اي را تصوي مقرر كرد كه به موجا آن ،كميسايوني باراي
بررسي نقض شديد حقوق بشر د ستانه بين المللي نسل كشي تشاكيل شاود( .خاالقي ،1392،ص
 )228به دنبال آن در نوامبر  1994باه موجا قطعناماه  955بار اسااس مقاررات فصال شظاتم
منشور ،دادگاه كيظري بينالمللي ر اندا ،براي تعقي مجازات مسئوالن نقض شاديد حقاوق بشار
نسل كشي تشكيل شد .نظر به اين كه اين دادگاه به فاصالهي كماي از تشاكيل دادگااه باينالمللاي
يوگسال ي سابق ايجاد شد ،مقررات دادرسي اين دادگاه شم در ر ند رسيدگي شباشتشااي زياادي را
با دادگاه بينالمللي يوگسال ي داشت .حتي برخي از مقررات شديدي كه بعدشا در دادگاه يوگساال ي
در خصوص بازداشت موقت تغيير كرد ،در قواعد دادرسي دادگاه ر اندا بد ن تغييار بااقي ماناد باراي
مثال در بند  2ماده  65قواعد دادرسي دادگاه ر اندا ،متهم بايد در بازداشات موقات بااقي مايماناد
چنان چه درخواست آزادي خود را مي نمود ،بايد براي آزادي خود ،عال ه بر اثبات حضور در دادگااه
عدم تهديد شهود ،ا ضاع احوال استثنايي كه معياري براي آن ژيش بيني نشده بود را شم ،به اثباات
ميرساند .لذا شمين امر باعث ايجاد يک نوع نابرابري ميان متهمين د دادگاه گشت.
براي مثال در ژر نده ساگاشوتو ،دادگاه ر اندا اعالم كرد تنها زماني ميتوان مبادرت به صاد ر قارار آزادي
موقت نمود كه تمام ا ضاع احوال استثنايي توسط متهم به اثبات برسد ( .)Mose, 2005, p.19اماري
كه در دادگاه يوگسال ي به اين شدت اعماال نمايگشات .بناابراين علاي رغام آنكاه ساازمان ملال
دستا ردشاي حقوق بين الملل بشر د ستانه را براي اجراي عدالت در اساسنامه دادگاه ر اندا ماد نظار
قرار داده بود ،اما بي توجهي به رعايت اصول بازداشت موقت در مقررات ايان دادگااه ساب ايان امار
گشت كه دادگاه ر اندا ،براي د لت ر اندا ژر شزينه باشد زندانيان بسيار زياادي در زنادانشااي ايان
كشور حبس شوند .از سوي ديگر شم توجهي به بازماندگان اين فاجعه انساني نشود.
در مقام مقايسه بين اين د دادگاه بين المللي در مورد بازداشت موقت اين اقعيت بدست ميآياد،
كه شرد دادگاهر يه تقريباً احدي را در اعمال قواعد حاكم بر بازداشت موقت اعمال مينمودناد،
بنا به آنچه كه آمد به ضوح مخالظت اسناد بينالمللي حقوق بشر با اين قواعد آشكار مي گردد.
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 -3عوامل موثر آزادی موقت در دادگاه یوگسالوی سابق و رواندا
 1-3طول بازداشت
طول د ره بازداشت مي تواند يک ضعيت استثنايي عاملي باشد كه مي تواند آزادي موقات را
توجيه كند (فضائلي ،1389 ،ص  .)416دادگاه يوگسال ي سابق در اينبااره باه اساتاندارد ارائاه
شده توسط كميسيون ار ژايي حقوق بشر ،توجيه نموده كه شظت عامل را براي بررساي در ايان
زمينه اعمال مي نمايد -1:طول اقعي بازداشت موقت متهم  -2طول بازداشت نظار باه ماشيات
جرم  -3آثار مادي ،اخالقي ساير آثار بازداشت  -4رفتار متهم نقاش آن در تاأخير دادرساي
 -5مشكالت مربوط به تحقياق ژر ناده  -6شايوه شادايت اداره تحقيقاات  -7رفتاار مقاماات
قضايي .اين استانداردشا در ژر نده بالسكيچ ،ضمن رأي مربوط باه رد در خواسات آزادي موقات
متهم ،مورد تاييد دادگاه اق شده است ) .(Silvia, 2007, p.45شام چناين دادگااه ر انادا نياز در
ژر نده كانياباشي با تأييد اين كه طول بازداشت عاملي است كه در احراز شرايط استثنايي ميتواناد
آزادي موقت را توجيه كند ،يادآ ر ژر نده زيمرمن اساتينر 1شاد كاه در آن دادگااه ار ژاا گظات:
«معقول بودن طول دادرسي بايد در شر مورد مطابق با شرايط خاص آن ارزيابي شود».
 2-3سالمتی متهم
ضعيت سالمتي متهم عاملي است كه در اعطا آزادي موقت مالحظه ميشود شرگاه ضعيت ساالمتي
ي با شر نوع بازداشتي ناسازگار باشد ،آزادي موقت داده ميشود .در اين زميناه آراء دادگااه يوگساال ي
سابق در ژر ندهشاي د كيچ ميالن سميچ 2قابل ذكر است .زيرا در مورد سميج ،چاون خاودش تساليم
شده بود از بيماري جدي رنج نميبرد كه مستلزم مراقبت ر زانه مايباوده ،دادساتان شام باا آزادي ا
مخالف نبود ،لذا جمهوري صربستان ثيقهاي  25222دالري سسرد ي را آزاد نماود .البتاه ذكار ايان
مطل الزم است كه در صورت بيماري متهم ،شرگاه امكان مراقبات شااي الزم در بازداشاتگاه باشاد ،در
خواست آزادي موقت ژذيرفته نميشود .براي نمونه دادگاه ر اندا درخواست آزادي راتاگانادا 3را باه دليال
بيماري رد كرد ،چون قبال مراقبتشاي ژزشكي الزم در يک بيمارستان از ا به عمل آمده بود.
 3-3تضمین حضور متهم برای محاکمه
معيار ديگر آزادي موقت اين است كه دادگاه متقاعد گردد كه متهم اگر آزاد شود براي محاكماه
خواشد آمد .در ژر ناده بالساگيچ 4دادگااه در رد درخواسات آزادي موقات گظات حتاي ثيقاه
سنگيني مانند يک ميليون مارک ،براي تضمين حضور ماتهم در محاكماه كاافي نيسات ،زيارا
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جنايات اتهامي ي بسيار سنگين است مجازات آن نيز شديد خواشد بود .لذا تضامين حضاور
متهم براي محاكمه كه ژذيرش تضمين شم بر عهده ي دادگاه مي باشد از ديگر شرايط است.
 4-3نداشتن خطر برای بزه دیده گان شهود یا دیگران
ديگر شرط ژذيرش درخواست آزادي موقت متهم اين است كه دادگاه به شر نحو احاراز كندكاه
آزادي متهم براي بزه ديدهگان شهود يا ديگر افراد خطرناک نمي باشد .دادگاه يوگسال ي ساابق
در ژر نده دليچ  1يا ژر نده دالليچ يا لند ز دادگاه به سب نبود شرط تضمين حضاور ماتهم
نيز خطر نداشتن براي بزه ديدهگان شهود ديگران دادگاه درخواسات آزادي را رد كارد .البتاه
استماع نظر د لت ميزبان شم مي تواند از ديگر شرايط آزادي موقت متهم باشد.
 -4دیوان کیفری بین المللی
ديوان كيظري بينالمللي نهادي است كه به مهمترين جارايم باينالمللاي يعناي نسال كشاي
جرايم عليه بشريت جرايم جنگي جرم تجا ز رسيدگي مينماياد (.)Huber, 1999, pp.1-25
برخال دادگاه شاي يوگسال ي ر اندا كه به صورت موقت تشكيل شده بودند ،دياوان كيظاري
بين المللي يک دادگاه كيظري بينالمللي دائمي است كه در راستاي حمايات از افاراد جهاان از
طريق مقابله با جرايمي كه جوام بين المللي را نگران مي نمايد ،تشكيل گشت.بار ايان اسااس
در  17ژ ئيه  1998كنظرانس ديسلماتيک نمايندگان تام االختيار ملال متحاد رأي باه تصاوي
تأسيس اساسنامه اين ديوان را صادر اعالم كرد( .شريعت باقري ،1385 ،ص .)82تأسيس ايان
ديوان به قدري با ارزش جلوه مي نمود كه دبير كال قات ساازمان ملال متحاد ،از ايان اقعاة
تاريخي به عنوان «شديهاي از اميد به سالهاي آينده» ياد نمود .از آغاز ،اساس كار ديوان كيظري
بينالمللي در رسيدگي به تحقيقات بدين صورت است كاه شمكااري د لاتشااي جهاان در آن
ژيشبيني شده است .لذا فصل نهم اساسنامه ديوان كيظاري باينالمللاي شام باا ضا ايجااد نهااد
معاضدت قضايي ،شمكاريهاي بينالمللي كشورشا با خود را طل نموده است .شمچناين دساتگيري
بازداشت موقت متهم تا زمان تحويل به ديوان كيظري بينالمللي ،از جمله تكاليظي است كه بار عهادۀ
د لت شا نهاده شده است .اما نكته قابل توجه آن است كه بر اساس بند  1مااده  19اساسانامه ژايش
بيني گرديده كه دستگيري تحويل متهم بايد مطابق با قوانين ملي صورت گيرد .لذا ژاذيرش آزادي
موقت متهم در اين ديوان ،به عنوان يک استثناء ميتواند ژذيرفته شود .شمچنين براسااس اساسانامه
ديوان كيظري بينالمللي ،ژس از دريافت درخواسات دساتگيري تحويال ماتهم ،د لات عضاو باياد
بالفاصله بر اساس قوانين داخلي خود ،اقدامات دستگيري بازداشات ماتهم را انجاام دشاد .بارخال
دادگاهشاي يوگسال ي ر اندا كه چنين حقي براي آنها ژايش بيناي نشاده باود آن كشاورشا باياد
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براساس قواعد اساسنامه تشكيل دادگاه شاي يوگسال ي ر اندا نه براساس قوانين ماد ن داخلاي
خود ،اقدام به بازداشت موقت متهم مي نمودند.شمچنين براساس بنادشاي  3 1مااده  59اساسانامه
ديوان كيظري بينالمللي حق درخواست متهم براي آزادي موقت امري استثنايي بوده محكمه ملاي
ميتواند بر اساس در نظر گرفتن اشميت جرم ارتكابي ،بررسي شرايط ا ضاع احاوال اساتثنايي ،در
مورد آزادي موقت ي تصميمگيري نمايد( .تا رنيه ،1384 ،ص .)162شمچنين در نظار گارفتن ناوع
تضمين براي تحويل متهم در ديوان توجه به توصايهشااي شاع مقادماتي ،از ديگار عوامال ماؤثر
تصميمگيري در مورد آزادي موقت متهم است.
نكته قابل توجه در خصوص مقررات ديوان كيظري بينالمللي ايان اسات كاه نخسات مشاخص
نيست كه محكمه ملي بايد آنچه را كه در اساسنامه ژيش بيني شده رعايت نمايد يا بار طباق
قوانين داخلي ،راج به دستگيري بازداشت متهمين اقدام كند.در راستاي حل اين تعارض ،فصل
نهم اساسنامه كه بعداً اصالح شد ،ژذيرفت كه د لت شا به درخواستشاي ارائه شده توساط دياوان
كيظري بينالمللي ،بر طبق قوانين داخلي خود ژاسخ دشند .لذا مي توان اين گونه اساتدالل نماود؛
به رغم آنكه دستورات صادره توسط ديوان كيظري بينالمللي الزامي است با اصل حاكميت د لت
شا تعارض دارد ،اما مقررات راج به دستگيري ،بازداشت تحويال متهماين ،تخصيصاي بار ايان
اصل كلي است .)Clark, 2004, pp.242-249(.د م آنكه ا ضاع احوال فاوقالعااده اساتثنايي
بايد براي آزادي متهم جود داشته باشد ،لذا بر خاال اساناد باينالمللاي ،شمچناان اصال بار
بازداشت بوده متهم بايد براي ازادي موقت خود  ،ا ضاع احوال استثنايي را ثابت كند ،اماري
كه برخال اصول حقوقي است ،زيرا متهم بايد تنها زماني در بازداشت باقي بماند كاه دادساتان
خطرات صد ر قرار آزادي موقت ي را ثابت نمايد در بازداشت باشد .شمچنين محكمه ملي حق
ندارد بررسي كند كه آيا قرائن كافي عليه متهم جود دارد يا خير .بعال ه بررسي ضر ري يا غير
ضر ري بودن بازداشت متهم براي اطمينان از حضاور در دادگااه عادم ايجااد ماان در مساير
تحقيقات جلوگيري از ادامه ارتكاب جرايم ،از ظايف محكمه ملي نميباشد .به عباارت ديگار،
به صر جود عنا ين اتهامي در قرار دستگيري ،توجه اتهامات مذكور نسبت به متهم مظار ض
تلقي شده است تا جايي كه حتي متهم شم حق ندارد بررسي قرار صاادره را درخواسات نماياد.
اين امر متعارض با حق بررسي ارزيابي اتهامات ارده توساط د لات داخلاي اسات .از ايان ر
متهم نميتواند بر اين اساس ،ا ضاع احوال فوقالعاده استثنايي را در عمل به اثبات رساند.
با اين حال ديوان كيظري بينالمللي برخال دادگاه يوگسال ي ر اندا ،حقوق بيشتري را باراي
متهم در خصوص قرار بازداشت در نظر گرفته است ،نظير اينكه شعبه مقادماتي باياد اطميناان
حاصل كند كه متهم از حقاوقي كاه باراي ي در اساسانامه ژايشبيناي شاده ،از جملاه حاق
درخواست آزادي موقت آگاه است يا خير .لذا اين امر به صاراحت در مااده  58اساسانامه آماده
است .شمچنين با توجه به تجربه تلخ دادگاهشاي يوگسال ي ر اندا مبني بر اينكه اگر متهم در
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دادگاه كيظري بينالمللي براساس معيار موازناه احتمااالت ،نمايتوانساته عادم ضار رت اداماه
بازداشت موقت خود را را توجيه يا اثبات نمايد ،يا اينكه دادساتان اداماه بازداشات را ضار ري
ميدانست ي بايد كماكان در بازداشت ميماند .اين امار در دياوان كيظاري باينالمللاي بادين
صورت اصالح شد كه متهم ميتواند شر  12ر ز يكبار از شع مقدماتي درخواست كند كه نسابت
به تصميم خود مبني بر بازداشت موقت ،بازنگري نمايند( .مير محمد صاادقي ،1383 ،ص .)228
در اين امر دادستان ديوان ديگر شيچ نقشي را ايظا نمينمايد.در ايان راساتا در  2بناد مااده 6
اساسنامه ديوان چنين آمده است« :شخص موضوع قرار دستگيري مي تواناد درخواسات آزادي
موقت خود را تا زمان محاكمه تقديم شعبه مقدماتي نمايد ،اين شعبه اگر متقاعد شد كه شرايط
مقرر در بند  1ماده  58حاصل است مي تواند ي را به طور مشر ط يا بد ن شارط آزاد كناد».
شرچند بر خال اسناد بينالمللي حقوق بشر ،متهم نمي تواند شر زمان اين درخواست را مطرح
كند ،زيرا به داللت بند  2ماده  118قواعد دادرسي ،اين حق مختص مرحلاه بايش از محاكماه
است .در اق ژس از محاكمه چنين حقي براي متهم جود ندارد .از ديگر حقوق ژايش بيناي
شده براي متهم اين است كه ي نبايد مدت غير معقولي را قبل از محاكمه در بازداشت ساسري
كند .شرچند بند  4ماده  62اساسنامه اين مدت را ژيشبيني ننموده است ،اين امر شم بر خال
ماده  16ميثاق حقوق مدني سياسي است.زيرا اين احتمال جود دارد كه باا توجاه باه صار
ژيچيدگي موضوعات مطر حه ،شعبه مقدماتي ،تحقيقات طوالني مدت را نياز متعاار تلقاي
نمايد .يا حتي اگر شعبه مقدماتي تأخير به جود آمده از ناحيه دادستان را ناموجه تشاخيص
دشد ،مي تواند به داليلي شمچون شدت گستردگي جنايات مورد ادعا ،مدت زمان بازداشات
را معقول اعالم نمايد .شر چند اساسنامه ديوان با ژذيرش امكان تجديد نظرخواشي از تصاميم
دادگاه مبني بر اعطا يا رد آزادي شخص تحت تعقي  ،از نظر رعايت حقوق اشاخاص مظناون
يا متهم نسبت به دادگاه شاي موقت كيظري بينالمللي ژيش رفته تر باا ماوازين باينالمللاي
حقوق بشر نزديک تر است.
شم چنين در ديوان كيظري بينالملل دادگاه شاي كيظري باينالمللاي اعام از دائام موقات،
مالحظه ميگردد ر يهاي مغاير با موازين حقوق بشري جود دارد .براي مثاال حاق درخواسات
بررسي قانوني بودن بازداشت ،به عنوان يكي از مهمترين حقوق متهم كه در اساناد باينالمللاي
حقوق بشر به آنها تأكيد شده بود ،در قواعد دادرسي دادگاهشااي كيظاري ژايشبيناي نگردياده
است .يا اينكه از ديدگاه حقوق بشر ناتمام ماندن تحقيقات يا شدت جرايم ،نميتواند دليلي بار
ادامه بازداشت فرد تلقي گردد .اما در ر يه ي دادگاهشا اين حق براي دادساتان جاود دارد .شار
چند اقتضاء اصل برائت آن است كه بازداشت ژيش از محاكمه يک امر استثناء تلقاي شاود تاا
حد ممكن كوتاه باشد .لي ديوان كيظري بينالمللي بر اساس عرفي شدن مقررات خود ،اصل را
بر بازداشت متهم قرار داده ،آزادي موقت ي را يک استثناء تلقي نموده اند .در اسناد بينالمللاي
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حقوق بشر در ماده  17ميثاق بينالمللي حقوق مدني سياسي صراحتاً مغايرت بازداشت موقت باا
حقوق آزادي شاي متهم ژيشبيناي شاده اسات ،در مااده  17ميثااق آماده اسات «در صاورت
بازداشت متهم ،ي بايد از شمهي امكانات موجود قانوني از قبيل حق داشتن كيل  ،حق اساتظاده
از مترجم نيز مراجعه به شهودي كه ميتوانند به نظ ا شهادت دشند ،جهت رفا اتهاام ارد بار
خود استظاده كند» .مواردي كه شر چند در اساسنامه ديوان كيظري بينالمللي باه صاورت محاد د
آمده است ،لي در ر يهي دادگاهشاي كيظري بينالمللي اعم از دائم موقت ،اجرا نشاده اسات .در
ادامه مباحث به ر يكرد حقوق كيظري ايران در مورد بازداشت موقت ژرداخته ميشود.
گفتار سوم :بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران
در حقوق كيظري ايران نخستين بار در قانون اصول محاكمات جزائي كه باه تبعيات از نظرياات
مكات كالسيک نئوكالسيک نوشته شده بود ،قرار بازداشت موقت ژيشبيناي گردياد .بادنبال
آن قانون گذار ژس از طي مراحل مختلف قانون گذاري ،در سال  1378قراربازداشات موقات را
در  2قال اختياري اجباري ژيش بيني نمود.با بررسي مصاديق موارد صد ر بازداشت موقات
در حقوق كيظري ايران  ،بدين نتيجه ماي رسايم كاه قاانونگاذار سياسات چندگاناه اي را در
مقررات آيين دادرسي كيظري اعمال نموده است ،زيرا از سويي از اسناد بينالمللي حقوق بشار در
زمينه صد ر قرار بازداشت موقت بهرهمند شده از سوي ديگر مقررات حقوق كيظري بينالمللاي
را خواسته يا ناخواسته اعمال نموده است .براي مثال در بندشاي الف – ب ماده  32بنادشاي
الف – ب تا حد دي بند ج ماده 35قانون آيين دادرسي كيظري به توصيه شاي ساازمان شااي
حامي حقوق بشر مبني بر اينكه بايد بازداشت ژيش از محاكمه به جرايم سنگين اختصاص ياباد
توجه نموده است .در جهت مخالف در بند ج د تبصاره  1مااده  32بناد د مااده  35تاا
حد دي قانون گذار با آ ردن اژشاي مبهمي مانند آزادي متهم موج فساد شود ،يا حتي ژيش
بيني بازداشت موقت براي جرمي مانند تخليه اطالعاتي ( موضوع فصال ژانجم قاانون مجاازات
اسالمي) كه حداكثر مجازات قانوني اين جرم  6،ماه حبس است از ر يه شاي دادگاه شاي كيظري
بينالمللي تبعيت نموده است  .زيرا شمانطور كه آمد در ر يه دادگاه شاي كيظري باينالمللاي باه
موج بند  2ماده  122قواعد دادرسي ديوان ،چنانچه دادستان آزادي ماتهم را مخااطره انگياز
تشخيص دشد ،مي تواند ي را تا ر ز دادگاه در بازداشت نگه دارد .شمچنين قانون گاذار جهات
رعايت موازين شرعي ژيش بيني نموده كه بازداشت متهم در قتال عماد باه تقاضااي ا ليااء دم
براي اقامه بيّنه ،حداكثر به مدت شش ر ز مجاز است ،شر چند كه به زعم برخاي از فقهاا ماورد
اخير حكم است از اين ر بايد جايگاه آن در قوانين ماشوي باشاد .در اقا چناين اماري را
براي قاضي يک تكليف ميدانند( ،مجلسي ،1423 ،ص .)182اما اقعيت اين اسات كاه ماشيات
اين حكم در فقه شمان قرار بازداشت موقت است نه حكم به معناي رأي قضاايي ،لاذا چاون
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حكم يا قرار دانستن اين امر در ماشيت قضيه تأثير چنداني ندارد ،لاذا باه ماشيات ايان موضاوع
ژرداخته نميشود .اما سوأل اين است كه قانون گذار تا چه ميزان موازين شرعي را در بنادشاي
ديگر مواد  35 32قانون آيين دادرسي كيظري  ،در خصوص ژيش بيني موارد بي حد حصار
بازداشت موقت رعايت نموده است؟زيرا در حقوق اسالم زنادان جاز در ماوارد اساتثنايي مجااز
دانسته نشده است .لذا توقيف متهمان قبل از محاكمه شم بايد به طريق ا لي ،به صاورت اماري
استثنايي با مدت محد د ،ژيشبيني گردد .شمچنين چنانچه نگهداري اطظال بزشكار در كانون
اصالح تربيت را شم بازداشت تلقي نماييم ،باازشم تعاارض مااده  49قاانون مجاازات اساالمي
تبصره  1ماده  224قانون آيين دادرسي كيظري با توصيه نامه شاماره  17ساازمان ملال متحاد
آشكار ميگردد ،چرا كه در توصيه نامه مصوب سال  ،1992مقرر شده بازداشت اطظاال زيار 18
سال بايد صرفاً در موارد استثنايي باشد (عباچي ،1382 ،ص  .)175شرچناد قاانونگاذار ساعي
نموده اين خالء را در اليحه تشكيل دادگاه اطظال نوجوانان مرتظ نمايد .از اين ر در اين اليحاه
بازداشت متهمان اختصاص به افراد ژانزده تا شجده سالي دارد كه مرتك جرايم مهم شدهاند.
نكته قابل ذكر ديگر آن است كه حتي قانون كيظري ايران در مواردي ،شديدتر از ر يه دادگاهشااي
كيظري بينالمللي عمل نموده بازداشت موقت را حتي براي جرايم كم اشميت مانناد تخلظاات
مالي با ارزش ده شزار تومان اجباري اعالم كرده مدت آن را حداقل يک ماه ژيشبيناي نماوده
است .براي نمونه ميتوان به تبصره  5ماده  5تبصره  4ماده  4قانون تشديد مجازات مارتكبين
اختالس ارتشاء اشاره كرد .كه به نظر ميرسد اين مواد نيااز باه باازنگري دارد ،زيارا اجبااري
كردن مدت براي قرار بازداشت موقت امري برخال موازين حقوق بشري اصول كلي حقاوقي
كيظري است( .خالقي ،1392 ،ص .)234
حتي ممكن است در حال حاضر اين شائبه به جود آيد كه قانون گذار تمايال داشاته متهماين
اين گونه جرايم درشر حال بازداشت شوند .نكته ديگر آنست كه در مواردي اگر موجباات صاد ر
قرار من تعقي يا موقوفي تعقي براي متهمين اين گوناه جارايم در جرياان دادرساي حاصال
شود ،تكليف مقام قضايي چيست؟ زيرا بر اساس نص صريح اين ماده در اين گونه ماوارد قاضاي
نميتواند قبل از اتمام مدت يک ماه ،دستور آزادي متهم را صادر نمايد .در راستاي اصاالح ايان
موارد در بند  5ماده احده قانون حقوق شهر ندي كه برگرفته شده از نظرات فقهي توصيهشااي
كميته ار ژايي حقوق بشر است چنين آمده« :اصل من دساتگيري بازداشات افاراد ايجااب
مينمايد كه در موارد ضر ري نيز (بازداشت) به حكم ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده
است ظر مهلت مقرر ژر نده به مراج صالح قضايي ارسال شود خانواده دساتگير شادگان
در جريان قرار گيرند» .اما شمچنان با جود قوانين متظرقه بسيار در حقوق كيظري ايران مبناي
بر جواز صد ر قرار بازداشت موقت ،نظير تبصره  3ماده  18قانون مربوط به مقررات امور ژزشكي
دار يي مصوب  ،134بند ج تبصره اصالحي ماده  173قانون مجازات عمومي  ،موارد نااظر باه
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ماده  17قانون تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر ساير قوانين ژراكنده اي كاه باراي
آنها مجازات اعدام يا حبس بيش از سه سال ژيشبيني گرديده ،قضات مكلف به ايان امار شاده
اند كه تحت شرايطي قرار بازداشت موقت را صادر نمايند .ر يه اي كاه كاامالً بار خاال اساناد
حقوق بشري است .در اليحه قانون آيين دادرسي كيظري در ماده  237كه باه نظار مايرساد
ذشن قانونگذار را به اسناد بينالمللي سوق داده است ،در مورد بازداشت موقت چنين ژيش بيناي
شده است «قرار بازداشت موقت جايز نيست ،...مگر در موارد استثنايي» .اما باه نظار مايرساد در
بندشاي اين ماده كه براي جناياتي كه ميزان آنشا ثلث ديه كامل يا مزاحمت براي اطظال باانوان
است بازداشت موقت تجويزشده است كه اين امر سب ميشود شااشد تعارضاات قاانوني حقاوق
كيظري ايران با اسناد بينالمللي حقوق بشري باشيم ،شمچنين ژيشبيناي بازداشات موقات باه
جهت اخالل در نظم عمومي كه ميتواند جرايم كم اشميت را شم شامل شود ،خيلاي موجّاه باه
نظر نميرسد ،لذا در مقام ژيشنهاد ،حذ اين بندشا توصيه ميگردد به عاال ه در قاوانين فعلاي
اين امر ژيش بيني نشده كه اگر متهمي با صد ر قراري به جز بازداشت موقات باه زنادان شادايت
شود حق اعتراض به اين بازداشت براي ي ملحوظ است .شر چند در بند ط مااده  3قاانون احيااء
دادسراشا اين حق بعد از معني  4يا  2ماه حس جرم مربوط ،براي متهم ژايشبيناي شاده اسات.
لي در موازين حقوق بشري ،مطلق بازداشت متهم حاق اعتاراض را باراي ي باه دنباال خواشاد
داشت .)Tabachnyk, 2004, p. 30( .البته برخي از حقوقدانان شام معتقدناد بازداشاتي كاه حاق
اعتراض براي متهم در بند ط ماده  3به شمراه دارد ،ناظر به بازداشتي است كه ناشي از قرار تاأمين
بازداشت موقت باشد ،نه ساير قرارشاي تأمين (گلد ست جويباري ،1392 ،ص .)82
نتیجه
از مجموع مباحث طرح شده در مقام نتيجهگيري ميتوان به ايان ماوارد اشااره كارد؛ علاي رغام
گذشت  52سال از صد ر اعالميه جهاني حقوق بشر تصوي ا لين سند بينالمللي حقاوق بشار،
شمچنين با صد ر آراء متعددي در زمينه حقوق متهم از سوي نهاد شااي نااظر بار اجاراي ايان
اسناد ،اما شمچنان دادگاشهاي كيظري بينالمللي اعم از دايم موقت ،ر يه اي مغاير با ايان ماوازين را
دنبال ميكنند .در توجيه عملكرد خودم شم به سااختار خااص ايان دادگااه شاا اساتناد ماينمايناد.
شمچنين علي رغم اينكه براساس اصول حقاوق كيظاري ،معاشادات ر ياهشااي قضاايي از منااب
حقوق بينالملل به شمار مير ند ،علي القاعده دادگاه شاي بينالمللي شم بايد در اتخاذ تصاميم
صد ر رأي به اين مناب مراجعه كنند ،لي گاشي حتي در اغلا ماوارد رأي ايان دادگااهشاا بار
اساس مصلحتجويي است .بعال ه با بررسي دقيق ر يه برخي از مواد قانوني دادگاشهااي كيظاري
بينالمللي مغايرت عملكرد اين دادگاهشا باا اساناد باينالمللاي حقاوق بشار در خصاوص موضاوع
بازداشت موقت به اثبات رسيد .در مقام مقايسه حقوق داخلي با موازين بينالمللي حقوق بشر ،شام
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اين نتيجه به دست آمد كه در برخي از موارد حقوق داخلي ،خواسته ياا ناخواساته از ايان اساناد
ژير ي كرده در اكثر موارد شم تحت تأثير ر يه دادگاشهاي كيظري بينالمللي قرار گرفته است.
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