
حق سکوت متهم 
جواد صالحی1 

چکيده
یکی از مولفه های دادرس��ی عادالنه، حقوق دفاعی متهم اس��ت كه به عنوان 
مجموعه اي از امتیازات و امکاناتی اس��ت كه در اختیار متهم قرار می گیرد تا در پرتو 
آن حقوق و منافع وی تامین گردد. از مصادیق بارز این دسته از حقوق متهم، رعایت 
حق سکوت وی در كلیه مراحل دادرسی است. رعایت حق سکوت، منافع جامعه را در 
روند كشف جرم و تعقیب مجرم به خطر می اندازد و عدم رعایت آن نیز موجب تحدید 
حقوق مس��لم متهم، در فرایند دادرس��ی منصفانه می شود، ولي با توجه به آموزه های 
حقوق بشری و قرائت های نوین از اصل برائت، امروزه نمي توان در رابطه با تعقیب و به 
مجازات رس��انیدن متهم گشاده دستي كرد. عجز دستگاه قضایي از جمع آوري دالیل 
جرم و به اثبات رس��اندن جرایم و ناآگاهی علیه مظنون، فی نفس��ه موجب ناعادالنه 
شدن دادرسی نمی گردد. حق سکوت در مقابل مقامات قضایی ایجاب می نماید كه این 
حق به او اعالم شود. متهمي كه از حق سکوت استفاده مي كند را نمی توان تحت فشار 
قرار داد تا لب به سخن بگشاید و دادرسي عادالنه مانع تجویز چنین عملکردی است.

واژگان کليدی: دادرس��ی عادالن��ه، اصل برائت، حق��وق دفاعی متهم، حق 
سکوت متهم.
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درآمد
دادرس��ی عادالنه كه ناظر بر انواع دادرسي در دادگاه ها و تشریفات رسیدگي 
آن ها می باش��د، از حقوق بنیادین بش��ر اس��ت كه صحت، كارایی و س��المت سیستم 
قضایی یک كشور را تضمین می كند. )كالنتریان، 1380، ص 32( اصول 32، 34، 36 
تا 39 و 164، 165، 166و 168 قانون اساس��ي جمهوري اس��المي ایران، بدون این كه 
صراحتاً به واژه ی »دادرس��ي عادالنه« اش��اره كنند، به س��رفصل هایي از یک دادرسي 
عادالنه اشاره دارند. به موجب این اصول محاكمه ی منصفانه مبتنی بر اصولی از قبیل 
تساوی سالح ها و ترافعی بودن دادرسی)آشوری و دیگران، 1383، ص 327( است و 

متهم باید در پرتو حقوق دفاعي خود محاكمه شود.
یکي از مصادیق حقوق دفاعی متهم، حق سکوت در مقابل تحقیقات ضابطان 
و مقامات قضایی راجع به اتهام وارد ش��ده به وی اس��ت. متهم با تمس��ک به چنین 
اب��زاری، از حداقل امکان برای تضمین حقوق دفاعی خویش بهره مند می ش��ود، بدون 
این كه تکلیفی به همکاری با مقامات قضایی داش��ته باش��د. اصل برائت به متهم اجازه 
می ده��د تا تحمیل هر ام��ر محدودكننده بر متهم در صورت تردی��د در توجه آن به 
وی، ممکن نباش��د، مگر آن كه مقام تعقیب، دالیلی را مبتنی بر تقصیر متهم را ارائه 
نماید. )آشوری، 1386، ص 213(، بدون این كه دفاع و ادعای متهم بتواند این دالیل 
را مخدوش س��ازد. )ش��مس ناتری، 1383، ص 289( مته��م در پرتو اصل برائت، در 
جایگاهی قرار می گیرد كه دادس��تان را ملزم می س��ازد كلی��ه دالیل مثبت جرم علیه 
وی را جم��ع آوری كن��د و تا زماني كه این دالیل جمع آوري نش��ده و انتس��اب آن به 
متهم به اثبات نرسیده است، متهم بي گناه فرض  می شود. مقتضای اصل برائت، حفظ 
آزادی متهم در عدم همکاری وی1 اس��ت تا این كه در بستر آن، »توازن قوا« و تحقق 

1. در لزوم رعایت یا عدم رعایت برخورداری متهم از حق س��کوت، رویکردهای متفاوتی اتخاذ ش��ده اس��ت. برخي 
اندیش��مندان با حق س��کوت متهم مخالفت كرده اند و تکلیف متهم را در پاسخ گویي به سؤال ها، از زاویه ی تأمین 
مصالح عمومي مطرح س��اخته اند؛ تا این حد كه خودداري متهم از پاسخ به پرسش ها در هنگام بازجویی را سزاوار 
سخت ترین كیفرهای قانونی دانسته اند )بکاریا، 1377، ص 51( برخی به این جهت كه بهره مندان از این حق، اغلب 
مجرمان حرفه ای و تروریس��ت ها هس��تند، اعطای حق سکوت به متهم را اقدامی باطل و قائل به لغو آن می باشند. 
امروزه این حق در قوانین اغلب كش��ورها پیش بیني و به رسمیت شناخته شده است؛ یعني متهم مي تواند سکوت 
اختیار كند و از پاس��خ به س��ؤال های مقام تحقیق و رس��یدگي اجتناب نماید. ضابطان و مقام های قضایي از همان 
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»انصاف« تضمین شود. 
برخ��ورداري مته��م از این حق،  به موجب برخي مولفه هاي دادرس��ي عادالنه 
است كه شامل؛ مصونیت از تهدید و شکنجه، منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت 
علیه خود و برخورداري از آخرین دفاع می باشد، كه در این نوشتار به بررسی و تحلیل 

آن ها می پردازیم.

1. مصونيت از تهدید و شکنجه
در سیس��تم تفتیش��ی، س��کوت متهم، مجوزی برای اخذ اقرار با شکنجه بود 
)آش��وری، 1385، ص 31(، اما كس��ب اقرار، اطالع، ش��هادت و سوگند باید در كمال 
امنی��ت و بن��ا به اراده ش��خص صورت گیرد؛ اقرار، اطالع، ش��هادت یا س��وگندي كه 
از راه اجبار، ش��کنجه، تهدید و حتی فارغ از احس��اس فش��ار و تحقی��ر و توهین چه 
به صورت ناخواس��ته و ناگهانی به دس��ت ی��ک مامور پلیس، یا به ص��ورت یک رویه 
همیش��گی و دائمی )رنجبریان، 1387، ص 222( تحصیل ش��ود، فاقد اعتبار قانوني 
اس��ت و محکومیت مس��تند به چنین اقراري، در معرض بطالن است. )نوربها، 1386، 
ص 189( و دادگاه ها ملزم اند كه به آن ترتیب اثر ندهند. اكراه و اجبار متهم در پاسخ 
به پرس��ش ها حین بازجویي، از مصادیق بارز تجاوز به حقوق دفاعي متهم اس��ت و با 
اصول و موازین ش��ناخته شده ی دادرس��ی عادالنه یا جنگ جوانمردانه ی میان دولت 
و متهم ناس��ازگار اس��ت. )زالمن و س��یگل، 1379، ص 16( اك��راه و اجبار از طریق 
اعمال ش��کنجه هاي جس��مي یا روحي صورت مي گیرد. در حالی كه شکنجه ی متهم، 
هم در حقوق داخلي و در اس��ناد بین المللي و منطقه اي، به ش��دت ممنوع و براي آن 
ضمانت اجراي كیفري پیش بیني ش��ده اس��ت، واكنش دولت ها علیه شکنجه یکسان 
نیست؛ زیرا تلقي آن ها از شکنجه و رفتارهاي خشن و موهن، متأثر از عادات جاري و 
خصوصیات فرهنگي جوامع خود مي باش��د. با این وجود، نفي آن یک قاعده ی عمومي 

است. )اردبیلی، 1370، ص 188(

آغاز، ملزم به اعالم این حق به متهم ش��ده اند و در تضمین آن، توس��ل  به زور و شکنجه براي اخذ اقرار یا شهادت 
و سوگند را ممنوع اعالم كرده و چنین اظهاراتی را فاقد اعتبار و ارزش قانوني شناخته اند؛ چرا كه این حق، ناشی 

از حرمت حق خلوت است و كسی كه به ضرر خویش اقرار می كند، دشمن خود می باشد.
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ش��کنجه یا تحمیل عمدي و غیرقانوني درد و رنج مستمر روحي یا جسمي بر 
دیگري، به منظور كسب اطالعات یا اخذ اقرار است كه به وسیله  یا به دستور مأموران 
یا مستخدمین دولتي انجام مي گیرد و شامل هر فعل عمدي است كه با توسل به آن: 
»... درد یا صدمه ی ش��دید1، جس��مي یا روحي2؛ مجازات قرباني براي عملي كه وي 
یا ش��خص ثالث مرتکب ش��ده، یا مظنون به ارتکاب آن است؛ مرعوب نمودن یا اعمال 
فشار بر قرباني یا شخص ثالث به منظور نیل به اهدافي از قبیل كسب اطالعات یا اقرار 
از قرباني یا ش��خص ثالث« صورت مي پذیرد. )ماده ی یک كنوانسیون بین المللي منع 

شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات هاي بي رحمانه، غیرانساني یا موهن-1984( 
س��زار بکاریا، یکی از طرفداران نهضت فکری علیه ش��کنجه در قرن هجدهم، 
شکنجه را نوعی ددمنشی مشروع می خواند و قانونی كه شکنجه را مجاز بداند، قانونی 
می دان��د كه اف��راد را به تحمل درد و رنج فرا می خواند. از نظر او ش��کنجه، بی گناه را 
در وضعیتی بدتر از گناهکار قرار می دهد؛ چراكه همه چیز به زیان او اس��ت؛ یا تحت 
فش��ار شکنجه به گناه ناكرده اعتراف می كند و محکوم و مجازات می گردد، یا این كه 
در اثر تحمل درد و رنج ناروا، بی گناه شناخته می شود. در حالی كه در موقعیت برابر، 
گناهکار با مقاومت در برابر شکنجه، از مجازات اصلی فرار می كند و سنگینی آن را با 

تحمل رنج ناشی از شکنجه، از خود دور می نماید. )بکاریا، پیشین، ص 68(
ش��کنجه به عنوان یک جنایت ضد بش��ریت )بند 2 ماده ی 7 اساسنامه دیوان 
بین المللی كیفری( اس��ت كه هیچ توجیهی برای اعم��ال آن وجود ندارد. )بندهای 2 
و 3 ماده ی 2 كنوانس��یون منع ش��کنجه( در مطلق بودن ممنوعیت شکنجه تردیدی 
نیس��ت و قاعده ی منع شکنجه، قاعده اي جهاني است كه در هر شرایطی اطالق دارد. 

1. این تعریف، از قلمرو درد یا صدمه اي كه صرفاً ناش��ي از درد یا صدمه ی ذاتي ضمانت اجراهاي قانوني یا منتج 
از آن ها باشد، خارج است.

2. مقنن در بند »الف« ماده 53 قانون »مجازات جرایم نیروهاي مسلح«)1382( با محتویات این سند بین المللی 
هماهنگ��ی دارد؛ چ��را كه به هر دو نوع؛ اذیت و آزار روحی و بدنی اش��اره كرده اس��ت: »هر نظامي كه حین انجام 
وظیفه نس��بت به مجروح یا بیماري آزار روحي یا صدمه بدني وارد كند به حبس از ش��ش ماه تا دو س��ال محکوم 
خواهد شد«. از مصادیق شکنجه ی روحی می توان به مواردی مثل؛ تهدید، تحقیر، اعمال فشارهاي مختلف رواني، 
محرومیت از مالقات با وكیل خانواده، سؤاالت تلقیني و انحرافي، استفاده از داروهاي موثر بر روان متهم و... اشاره 

كرد. )موسوی، 1382، ص 89(
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)رنجبری��ان، 1384، ص 153( اف��رادی ك��ه از آزادی محروم ش��ده اند، باید از »رفتار 
انس��انی و رعایت كرامت ذاتی« )بند یک ماده ی 10 میثاق حقوق مدنی و سیاس��ی( 
برخ��وردار باش��ند. »هیچ كس را نمي توان مورد آزار و ش��کنجه، رفتارهاي خش��ن و 
غیرانساني یا موهن قرار داد.« )ماده ی 5 اعالمیه جهانی حقوق بشر، ماده ی 7 میثاق( 
اهمیت این مس��أله تا بدان جاس��ت كه حتی اسناد منطقه ای نظیر اعالمیه ی اسالمي 
حقوق بش��ر )ماده ی 20(، كنوانس��یون اروپایي حقوق بش��ر )ماده ی 3(، كنوانسیون 
آمریکایي حقوق بشر )ماده ی 2( و منشور آفریقایي حقوق بشر )ماده ی 5( نیز بر نهي 
شکنجه و امر به رعایت حرمت انسان ها به هنگام بازداشت و بازجویي صراحت دارند. 
برخ��ی اجازه ی ع��دول از این اص��ول را در جرایم خطرن��اک و مضر به حال 
اجتماع داده اند. )نجفی ابرندآبادی، 1384، ص 136؛ تدین، 1387، ص 46( در حالی 
كه چنین اس��تثنایی از اطالق اس��ناد بین المللی و اصل 38 قانون اساس��ی استنباط 
نمی گردد و حداقل در عرصه ی داخلی از موجبات نفی حاكمیت قانون، به عنوان یکی 
از اصول مهم سیاسی و حقوقی است. اصل حاكمیت قانون، اقتضاء می كند امور جامعه 
مطابق قوانین نظام گیرند و از مس��یر اراده ی مقنن خارج نش��وند تا در پرتو قاعده ی 
حکومت قانون بر جرم، عالوه بر تامین امنیت قضایی، حقوق و آزادی های ش��هروندان 

)متهم( تضمین شود. 
در حقوق داخلي، اصل 38 قانون اساسی توسل به شکنجه براي گرفتن اقرار1  
و یا كسب اطالع و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند را ممنوع دانسته و چنین 
ش��هادت، اقرار و سوگندي را فاقد ارزش و اعتبار مي داند. مفهوم مخالف این اصل آن 
اس��ت كه در تحصیل ادله ی كیفری باید به گونه ای عمل شود كه آزادی اراده ی افراد 
مخدوش نگردد )تدین، پیشین، ص 45( و كرامت و منزلت انسانی آن ها كه اكنون به 
وس��یله ی قانون اساسی به »حقوق قانونی« آن ها تبدیل شده است )دوركین، 1381، 
ص 228(، مص��ون از تعرض باقی بماند. زیرا حق ف��رد بر حکومت اقتضاء می كند كه 
حقوق بنیادین وی به رس��میت شناخته ش��ود. بند 9 ماده واحده ی »قانون احترام به 

1. در ماده ی 578 قانون مجازات اسالمی فقط براي عامالن اذیت و آزار بدني به قصد اخذ »اقرار«، مجازات تعیین 
ش��ده اس��ت. در حالي كه اصل 38 دربرگیرنده ی تمامي موارد شکنجه به منظور »اقرار، سوگند یا شهادت« است. 
از این رو ضروري اس��ت تا قانون عادي براي انطباق با قانون اساس��ي به نحوي انش��اء شود كه دربرگیرنده ی سایر 

موارد نیز باشد.
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آزادي هاي مش��روع و حفظ حقوق ش��هروندي«1 نیز ممنوعیت ش��کنجه جهت اخذ 
اق��رار ی��ا اجبار متهم به امور دیگر را متذكر ش��ده و ضمانت اج��راي آن را در ماده ی 
578 قانون مجازات اس��المی در نظر گرفته است2؛ چراكه اعتقاد بر این است مسؤول 
ش��ناختن عامالن این اقدام های غیرانسانی، در عرصه داخلی و بین المللی می تواند راه 

گشا و مثمرثمر باشد. 

2. منع اجبار به اقرار به مجرميت یا شهادت عليه خود
اجبار به اقرار یا اعتراف به مجرمیت، آن اس��ت كه متهم تحت تأثیر تحریک، 
تهدید، وعده هاي امیدواركننده، فش��ارهاي رواني و یا شکنجه و آزار، اتهام انتسابي را 
تصدیق نماید و خود را عامل ارتکاب جرم مورد ادعا معرفي كند و اجبار به ش��هادت 
علیه خود نیز هنگامي اس��ت كه متهم تحت تأثیر عوامل مذكور، وادار به ارائه ی دلیل 

و اداي اظهارات موافق با ادعاي دادسرا یا شاكي خصوصي شود.
اصل 38 قانون اساسی به ممنوعیت اخذ اقرار از طریق توسل به اكراه و اجبار 
اش��اره كرده اس��ت. ماده ی 129 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
ام��ور كیفری )1378( این حق را براي متهم ش��ناخته اس��ت كه هی��چ مقامي اعم از 
قضای��ي و انتظام��ي، نباید وی را مجبور به اقرار به مجرمیت ی��ا اقرار به عمل ناكرده، 

1. قانون احترام به آزادی های مش��روع و حفظ حقوق ش��هروندی)1383( از منظر حقوق اساسی، حقوق كیفری، 
حقوق بش��ر و به طور كلی در گس��تره ی حقوق عمومی قابل بررسی است. این قانون در قالب طرح به مجلس ارائه 
ش��د، طرحی كه با اس��تفاده از بخشنامه ی مورخ 1383/1/20 رییس قوه ی قضاییه تهیه و تنظیم شده بود و پیش 
از ی��ک م��اه یعنی در تاریخ 1383/2/15 تصویب و ب��ه قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرس��ی كیفری افزوده 
ش��د. ماده واحده ی قانون حفظ حقوق ش��هروندی دارای پانزده بند اس��ت. هفت بند این قانون )بندهای 2، 3، 5، 
8، 11، 12 و 14( دربرگیرنده ی حقوق دفاعی متهم از زمان دس��تگیری تا صدور حکم و هفت بند دیگر )بندهای 
13،10،9،7،6،4،1(، ش��امل حمایت از متهم و مظنون یا محکوم در برابر اذیت و آزار در فرایند كیفری می باش��د. 

)نجفی ابرندآبادی، 1387، ص 50(
2. مقصود از ش��کنجه در عرف و اس��ناد بین المللی هر دو نوع؛ روحي و جس��مي مي باشد )ماده ی یک كنوانسیون 
بین المللي منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات هاي بي رحمانه، غیرانساني یا موهن(، اما متن ماده ی 578 قانون 
مجازات اس��المی به گونه اي انش��اء شده اس��ت كه ذهن خواننده صرفاً به ش��کنجه ی بدني )اذیت و آزار جسمي( 
معطوف مي گردد. ضمن آن كه ش��کنجه و آزار مصرح در این ماده، ش��امل غیرمتهم؛ مثل شهود و مطلعان و شاكي 
نمي شود. )سالمی، 1383، ص 172( از این رو ضروري است تا قانون عادي به نحوي اصالح شود كه دربرگیرنده ی 

كلیه موارد باشد.
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بنماید یا او را مجبور كند كه علیه خود دروغ بگوید؛ چراكه س��ؤاالت تلقیني یا اغفال 
یا اكراه و اجبار متهم ممنوع اس��ت. و چنان چه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید، تنها 
امتناع او در صورت مجلس قید مي ش��ود. بدون این كه بتوان »متهم را مجبور به اقرار 

به مجرمیت یا شهادت علیه خود نمود.« )بند 3 ماده ی 14 میثاق(

3. برخورداری از فرصت آخرین دفاع
براي تأمین بیشتر حقوق دفاعي متهم، اخذ آخرین دفاع یا آخرین كالم متهم 
)آخوندی، 1387، ص 80(، مبین این مفهوم اس��ت ك��ه دالیل ابرازي از طرف متهم 
ب��رای زدودن اته��ام وارده به وی كفایت ننموده و الزم اس��ت كه براي آخرین بار این 
فرصت را داش��ته باشد تا چنان چه اظهارات جدیدي برای نفی اتهام از خود دارد، ابراز 
كند. لزوم اخذ آخرین دفاع متهم، در اس��ناد بین المللي به صراحت پیش بینی نش��ده 

است، اما در دو مرحله؛ پایان تحقیقات مقدماتی و دادرسی صورت می گیرد1.
اخ��ذ آخرین دف��اع در مواد 161 و330 قانون آیین دادرس��ی كیفری مصوب 
1290، در پای��ان تحقیق��ات مقدماتي و مرحله ی رس��یدگي، از تکالی��ف قانوني مقام 
قضایی بود كه عدم رعایت آن، تخلف انتظامي محسوب مي شد. همین روند به موجب 
بند »ک« ماده ی 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب در مرحله ی تحقیقات 
مقدماتي و به اس��تناد قسمت اخیر ماده ی 193 قانون آیین دادرسی كیفری سابق در 
مرحله ی رس��یدگي، در صورتی كه دالیل كافي براي محکومیت متهم وجود داش��ته 

باشد، مجری است و رویه قضایي نیز به همین منوال عمل می كند. 
پس از اتمام تحقیقات مقدماتي، در صورتي كه بازپرس دالیل و امارات موجود 
در پرون��ده را ب��ر وقوع جرم و انتس��اب آن به متهم كافي تش��خیص دهد و عقیده به 
مجرمیت2 متهم داشته باشد، مکلف است با تفهیم مجدد اتهام و كلیه دالیل و مدارک 

1. با توجه به نظر ش��وراي نگهبان، الزام مقام قضایی به اخذ آخرین دفاع، در مرحله ی دادرس��ی، مغایر با موازین 
ش��رعي است)آش��وری،1386، ص 112(؛ چرا كه الزام به خواس��تن آخرین دفاع از متهم، در صورتی كه رسیدگی 
انجام شده، كافی برای رای مقتضی باشد، شرعی نیست، اما منطق حقوقی دیدگاهی خالف این نظر دارد، تا جایی 
كه رویه قانونی )ماده ی 193 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور كیفری( و قضایی نیز آن 

را تایید می كند.
2. البته حقوق دانان در زمان اخذ آخرین دفاع، اختالف نظر دارند. برخی معتقدند كه در الزام به اخذ آخرین دفاع، 
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آن، از مته��م بخواه��د كه اگر در جهت اثبات بی گناهی خ��ود مطالبي دارد، به عنوان 
آخرین فرصت، بیان كند. در مرحله ی رس��یدگی نیز آخرین دفاع اخذ می شود، با این 
تفاوت كه در این مرحله، قائم به ش��خص قاضی صادركننده ی حکم می باش��د. دادگاه 
پ��س از پایان مذاكرات به عن��وان آخرین دفاع به متهم یا وكی��ل او اجازه ی صحبت 
می دهد و س��پس رسیدگی را ختم می كند. مقام قضایی صادركننده ی حکم می تواند 
با ش��نیدن آخرین كالم متهم و ارزیابي آن، ضمن س��نجش حالت های روحي و رواني 
مته��م در آن لحظات، تصمی��م عادالنه تري بگیرد كه تامین این مه��م با واگذاری به 
غیرقاضی صادركننده ی حکم، فراهم نمی شود؛ اداره ی حقوقي قوه ی قضاییه، تفویض 
اخذ آخرین دفاع از طرف حاكم دادگاه را به قضات تحقیق بدون اشکال دانسته است.1  
با این وجود، اخذ آخرین دفاع، مبین مفهوم قطعی بزهکاری متهم نیس��ت و 
چه بس��ا در آخرین دفاعیات با دالیلی مواجه ش��ویم كه موجب��ات بی گناهی متهم را 
فراه��م كند. از دیدگاه قضات دیوان عالی كش��ور؛ »هر گونه دفاعي كه از طرف متهم 
مي ش��ود و ممکن اس��ت در حکم تقصیر یا برائت متهم تأثیر داش��ته باشد، باید مورد 
توجه دادگاه قرار گیرد و در تأثیر آن اعمال نظر كند«2 اخذ آخرین دفاع به عنوان یک 
تکلیف قانوني اس��ت. بنابراین صدور قرار مجرمیت ب��دون اخذ آخرین دفاع، وجهه ی 
قانون��ي ندارد و نادیده گرفتن آن عالوه بر ای��ن كه تخلف انتظامي )آخوندی، 1377، 
ص 111( اس��ت، به موجب ماده ی 597 قانون مجازات اس��المی كه مصادیق امتناع 
مق��ام قضایي از انجام وظایف قانوني را برش��مرده و مق��ام قضایي كه خالف آن رفتار 
كرده است، قابل تعقیب است و تحقیقات بدون اخذ آخرین دفاع، باطل اعالم می شود. 

فرقی بین این كه قاضی عقیده به برائت یا مجرمیت متهم داش��ته باش��د، نیست. )گلدوست جویباری، 1387، ص 
148( برخی دیگر معتقدند اگر مقام قضایی پس از تحقیقات مقدماتی و بررس��ی كلیه دالیل معتقد به بی گناهی 
متهم ش��ود، نیازی به اخذ آخرین دفاع نیس��ت)خالقی، 1387، ص173( نظریه ی اخیر از قوت بیشتری برخوردار 
اس��ت؛ چراكه اخذ آخرین دفاع برای متهمی كه در ش��رف دریافت حکم محکومیت اس��ت و الزم است كه آخرین 
فرص��ت را جهت زدودن اتهام به وی داده باش��یم، معنا و مفهوم پی��دا می كند. ضمن این كه عملکرد دادگاه ها نیز 
موید این نظریه می باشد. مگر این كه در پذیرش نظریه اول، قائل به این باشیم كه از آخرین دفاعیات متهم بتوانیم 

در محکومیت خودش استفاده كنیم.
1. نظریه ی مشورتی شماره ی 7/5575 به تاریخ 1373/8/15

2. حکم شماره ی 2940/2941 به تاریخ 1319/9/16
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نتيجه 
یکی از مولفه های دادرس��ی عادالنه، حقوق دفاعی متهم اس��ت كه به عنوان 
مجموعه اي از امتیازات و امکاناتی است كه در اختیار متهم قرار می گیرد تا در پرتو آن 
حقوق و منافع وی تامین ش��ود. حقوق دفاعی متهم به عنوان یکی از ابعاد گسترده ی 
پیش بینی شده برای متهم، به موجب رعایت اصل برائت یا فرض بی گناهی است. یکی 
از ابعاد حقوق دفاعی متهم، حق سکوت است. حق سکوت متهم موافق با اصول حقوق 
بش��ر است و بایستي توس��ط ضابطان و مقام های قضایي محترم شمرده شود. احترام 
به حق س��کوت متهم به لحاظ دست آوردهای وسیع حقوق بشری و قرائت های نوین 
بر گسترش قلمرو اصل برائت، از افق های روشن استحقاق افراد از رفتارهای انسانی و 

هماهنگ با كرامت و جایگاه واالی انسان است. 
رعایت حق سکوت متهم در كلیه مراحل دادرسی، به موجب رعایت رفتارهای 
انس��انی و كرامت مدار بش��ری به فرد متهمی كه هنوز جرم وی به اثبات نرس��یده، از 
جمله تضمین های بنیادی برای قانونمند كردن كیفر تحمیلی با رعایت معیار انس��انی 
و بشری است. حداكثر خطای فرد متهم، جرم ارتکابی اوست كه با رعایت اصل قانونی 
بودن جرم و اصول حاكم بر اثبات و مس��تند س��اختن عمل مجرمانه به وی، با كیفری 
مواجه هستیم كه باید در حق او صادر و اجراء شود. پس تردیدی نیست كه اگر بتوان 
از روش های قانونی و عادالنه در اثبات جرم و تحمیل مجازات به وی بهره گرفت، نباید 

این حق را به خود داد كه از رعایت حداقل مولفه هاي دادرسي عادالنه سر باز زنیم.
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