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 چکیده
عدالت کیفری اجرای  نهادهایخودسری  در برابر حقوق دفاعی متهم تضمین نظامن دادرسی کیفری آیی

 ایحق دسترسی متهم به وکیل مدافع است. اهمیت این هنجار به اندازه، یکی از هنجارهای این نظام است.

به نفع کیل در مواردی دخالت وضمن شناسایی چنین حقی، المللی و قوانین داخلی اسناد بین ست کها

وکالت از متهم مبانی توجیهی  است: سؤالمقاله در مقام پاسخ به دو . این انداعالم کردهالزامی  را متهم

وفادار  هابه آنو  توجه داشته مبانیبه این  اندازهالمللی و نظام عدالت کیفری ایران چه اسناد بین ؟چیست

های جرم آموزهی سیاست جنایی و هاراهبرد، بشرحقوق  که بنیادهایدهد ها نشان مییافتهاند؟ مانده

مثبتی در رویکرد  تحولی اخیر هاسالکنند. در وکیل مدافع را توجیه می شناسی حق دسترسی متهم به

 محدودمقررات  ،با این همهنسبت به حق برخورداری متهم از وکیل رخ داده است.  نظام عدالت کیفری ایران

 موضوع حقبینی ضمانت اجرای نقض عدم پیش انون آیین دادرسی کیفری،ق 84تبصره ماده  مثلای کننده

 از جمله موارد صورت گرفته است مورد بحثو اعتباربخشی به تحقیقاتی که با سلب حق  مورد اشارهماده 
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 مقدمه

اعالمییه جهیانی   هجدهم و توسعه آن در پیی تصیویب    سدهحقوق بشر از اواخر یا نظام طرح مفهوم 

موجب توجه هیر چیه بیشیتر بیه     ، در حوزة حقوق کیفری در سالهای میانی سده بیستمحقوق بشر 

 سیت کیه  از ایین رو ی برای حفظ حقوق دفیاعی متهمیان گردیید.    المللنیبایجاد معیارهای ضرورت 

 کننید مبنائی برای توسعه و بهبود استانداردهای حقوق کیفیری قلمیداد میی    عنوانبهحقوق بشر را 

ایین نظیام   هیای مختلی    حقوق بشری که در نسلات موضوع. در میان انبوه (811: 1141امیدی، )

آییین  ( آنچه باعث شده اسیت بیه موضیوع    551: 1141)نجفی ابرندآبادی، ،گردندمطرح میحقوقی 

است که امکان تضییع حقوق اشخاص در این زمینه بیشتر  اینبسیار پرداخته شود،  کیفری دادرسی

چنانچیه بیه کشیوری     »گوییای همیین امیر اسیت:      1ماریو پاگیانو این سخن از هاست. ایر حوزهاز س

ی مدنی باشید به قانون آئیین  هایآزادناشناخته گام نهید و مشتاق اطالع از حدود و ثغور حمایت از 

 زبیر آن اسیت کیه ا   سیعی  بر این اساس  (.131: 1131آَشوری، )« دادرسی کیفری آن مراجعه کنید

ق حقیو  دنی نتوان نهادهیای اجیرای عیدالت کیفیری     که دنگردشریفات دادرسی، قوانینی وضع حیث ت

. دنرا مخدوش کناتهام انتسابی  در برابرمتهم وکیل و دفاع از  برخورداری حق از جمله ی متهمدفاع

جلیوگیری از حیق انتخیاب و مشیورت بیا وکییل        مللی صلیب سیرخ بر اساس گزارش کمیته بین ال

دادرسی منصیفانه  دسترسی به تخلفات مربوط به حق  نیتریاساسوکیل دیگر یکی از انتخابی یا هر 

بیدون   (.118: 1111هاشیمی،  اسیت ) ی دوم بوده جهانجنگدر بسیاری از محاکمات جنائی پس از 

ی مهم دفاع در دادرسیی کیفیری، همیراه داشیتن وکییل در کلییل مراحیل        هانیتضمتردید یکی از 

 ن وکیل تسخیری برای اوست.دادرسی و در مواردی تعیی

نخسیت  پرداختن به دو پرسش و ییافتن پاسیخی موجیه بیرای آنهاسیت:      دغدغه پژوهش حاضر 

 یالمللنیاسناد بمیزان وفاداری وکیل مدافع و دوم خدمات برخورداری متهم از حق  مبانی توجیهی

 مورد بحثهم از حق مذکور و موقعیتی که برای برخورداری مت یبه مبان رانیا یفریو نظام عدالت ک

در سیطح  قانون اساسی ایران ای در سطح فراملی و اجماالً اسناد بین المللی و منطقهاند. ایجاد کرده

زه کیه  آمیو این  2اندرسمیت شناخته را به صورت کلی به دعواحق انتخاب وکیل توسط اصحاب ملی 

دادرسیی کیفیری بیا    آییین   تیر در قیوانین  سطحی جزئیی در امروزه  های دوران مدرن است،از آورده

بینی ضمانت اجرای تخلی  از آن،  تفصیل بیشتر و با ذکر موارد الزام به اعمال چنین حقی و با پیش

                                                           
1. Mario Pagano 

 1حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند... . بند دعوا، طرفینِ هادادگاه: در همه سی و پنجم این قانون . مطابق اصل2

حیق   دعیوا اصیحاب   »: داردیمی نیز در حکمی هماهنگ با این اصل بییان   دعواماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب 

 «.باشندیممکل  به پذیرش وکیل  شوندیمیی که به موجب قانون تشکیل هادادگاهانتخاب وکیل دارند و کلیه 
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بخش به مبانی وکالیت از میتهم در دعیاوی     دومتناسب با این دو پرسش، مقاله در گردد. مطرح می

مقیررات  و  یالمللی نیسناد بابر مبنای کیفری و نقش وکیل مدافع متهم در مراحل مختل  دادرسی 

 .پردازدیمان ریا یفرینظام عدالت ک
 

 در دعاوی کیفری مبانی وکالت از متهم -بخش نخست

عللِ توجیه کننیده دخالیت   مبانی یا ی مطرح در نظام عدالت کیفری این است که هاپرسشیکی از 

توجییه   دنی توانیمی  دالیلیی ی کیفری چیست؟ به دیگر سخن چیه  هایدگیرسوکیل مدافع متهم در 

د که یک شهروند متهم به نقض قانون از آغازین مراحل فرآینید عیدالت کیفیری    نکننده این امر باش

باشد. پاسیخ بیه    مندبهرهو قضایی حقوقی  دارای دانش و تجربهتا پایان آن از حقّ همراهی شخصی 

هیا و  و آمیوزه یی ناج استیس یاصول راهبرد ،در مبانی و معیارهای حقوق بشر توانیم را سؤالاین 

 کنیم، جستجو کرد.بحث می هاآنهای جرم شناسی به نحوی که از آورده

 

 حقوق بشر یبنیادها. 1. 1

 ،یحقیوق اساسی   ریی مختل  حقوق نظ یهارشتهمستقل با  رشته مطالعاتی کی عنوان به1رحقوق بش

ایفیای   هیا آن تحیوالت ی ریی گشیکل ی و دهجهتدر در تعامل است و  یفریو حقوق ک یحقوق ادار

 نظیام عیدالت  با ی هست که امالحظهمقررات قابل  یحقوق بشر یالملل نی. در اسناد بکندیمنقش 

، برابری افیراد  هامجازاتو  جرائممسائل و موضوعاتی چون قانونمندی  د.ندار میارتباط مستق یفریک

ق رسیدگی بیه اتهیام در   در برابر قانون، منع عط  قوانین نامساعد به گذشته، منع شکنجه و آزار، ح

ی هیا نیتضمدیگر مدت زمان معقول، حاکمیت فرض برائت، منصفانه بودن محاکمه و برخورداری از 

: 1142)امیدی،  شوندیمی گوناگون جزایی نظام حقوق بشر محسوب هاجنبهدفاعی متهم از جمله 

اسیانه و هیم قرائیت    جیرم شن  تهیم قرائی   ی،اسناد حقوق بشر نیاز ا میتوانیماساس  نایبر (. 114

 (.4: 1141نجفی ابرندآبادی، ) میباشداشته  یفریحقوق ک

از حقیوق   حقی عنوانبه حق برخورداری از وکیل به نحو خاصعام و  طوربهحقوق دفاعی متهم 

، در (23: 1144قیاری فیاطمی،   )از حیق   2به لحاظ ماهیتی در تقسیم چهارگانه هوفلد ،بنیادین بشر

الزمیه پاسداشیت چنیین حقیی در مراحیل       تیوان یمی ین اساس . بر ارندیگیمقرار  1ادعا -حقزمره 

ی حیق  بنید میتقسدانست. از حیث  آنبه تضمین  هادولتمختل  فرآیند دادرسی کیفری را تکلی  

گفت حق برخورداری از وکییل موضیوعی ذو جنبتیین اسیت.      توانیمبه حقوق سلبی و ایجابی نیز 

                                                           
1. Human Law 

2. Hohfeld 

3. Claim- right 
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شیود  نظییر پییش بینیی     مداخله دولت به نفع متهم محقق می یعنی تضمین این حق در مواردی با

و  111ماده  2تبصره ) ندارندلزوم دخالت وکیل تسخیری به نفع افرادی که توانائی انتخاب وکیل را 

در مواردی نیز دولیت بیا فیراهم آوردن بسیترهای الزم و عیدم مداخلیه        (1112ق.آ.د.ک  184ماده 

ی شیده در  نی یبشیپی ی هیا تیمحیدود ین این حق کمک کنید.  به تضم تواندیممحدود کننده خود 

ی است از مداخله منفی دولت و مغیایر بیا جنبیه    انمونهقانون آیین دادرسی کیفری  84تبصره ماده 

در  یند دادرسی کیفری.وکیل مدافع متهم در فرآفعال حضور انتخاب آزاد و لزوم اخیر موضوع یعنی 

زیر را به عنوان مبانی نظری وکالیت   یارهایو مع ادهایبن توانیماز نظر موازین حقوق بشر، هر حال 

 از متهم در دعاوی کیفری مطرح کرد:
 

 متهم . فرض برائت1 .1. 1

ی هیا حیق ، مبنیائی مشیترک بیا سیایر     شودیمی بنیادین محسوب هاحقکه جزء  1یگناهیبفرض 

حقیوق  نظرییه  از قبییل   ی بنییادین بشیر  هیا حیق  توجیه کنندهی هاهینظراساسی بشر دارد. از بین 

ی است که بیر حیثییت و کرامیت    اهینظر هاآن نیترمتقنق الهی شاید قوح و طبیعی، قرارداد گرائی

بین المللیی از جملیه    بیشتر اسناد از این رو(. 121: 1145فرحبخش، کند )یمآدمیان تأکید  2ذاتی

اتی، حقوق برابیر و غیرقابیل   کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پس از اشاره به حیثیت ذ

ایین حقیوق ریشیه در     »کیه   دکنی یماعالم  تمام به صراحتدر مقدمه خود، انتقال کلیه اَبنای بشر 

 .(McCrudden, 2008: 667) «دنکرامتِ ذاتیِ افراد بشر دار

آن است کیه میتهم از حیق حضیور وکییل در سراسیر مراحیل         آثار اصل برائت نیترمهمیکی از 

اشیراف بیر   احاطه بیر اصیول آییین دادرسیی و     به لحاظ  کیل مدافعبرخوردار باشد. وفرآیند کیفری 

شیاکی و دادسیتان از    دالیلادعا و در برابر  ،متهم گناهیبا تکیه بر فرض بی تواندیمقانونی  مقررات

از ایین رو در دنییای امیروز     وی دفاع کند و مانع از تضییع حقوق و محکومیت غیر موجیه او گیردد.  

مراحل انتظیامی  بلکه در  هاحقوق متهم و تضمینات دفاعی وی به طور کلی نه تنها در دادگاهرعایت 

آشیوری،  شیود ) یماصل برائت قلمداد فرض یا از آثار  گردد وو تحقیقات مقدماتی هم، الزم تلقی می

رض بی آوری شده علیه متهم، ف گفت از آنجا که اَمارات و ادله جمع توانیم(. بنابراین 188: 1131

مقامیات و  ، در صورت عدم مداخله وکیل ممکین اسیت   دهندیمگناهی وی را در معرض نقض قرار 

د. بیه چیالش کشییدن    نی دادگاه چنین فرضی را در برابر ادله اتهیامی کنیار بگذار  مامورین دادسرا یا 

وشیت  سرن توانید یمی و در نتیجه تغییر موازنه به نفع برائت میتهم  توسط وکیل اصالت و داللت ادله 

                                                           
1.  Presumption of innocence 

2.  Inherent dignity 
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را تغییر دهد. افزون بر این از آنجا که متهم نوعاً فردی عادی است و با قواعد حقوقی و قضیایی   دعوا

ی نقد و جرح ادله و در مجموع با فنون دفیاع آشینایی نیدارد، حضیور فیردی برخیوردار از       هاروشو 

ر وکیل البتیه  کا .گرددیمی حقوقی و تجربیات عملی در دفاع از وی ضروری و موجه تلقی هایآگاه

میتهم و دفیع    گناهی متهم نیست. وظیفه او چنان که گفته شد ایستادن در سینگر برائیت  اثبات بی

خواهند چنین سنگر مستحکمی را در هیم  جهت میاست که بیو امارات موهومی  نارساداللت ادله 

و از راه اقنیاع  گناهی را زیر تیغ مجازات ببرند  سینگری کیه تنهیا بیا دالییل میتقن       بریزند و فرد بی

 توان در آن رخنه کرد و از پیش پای عدالت برداشت.  وجدان انسانی مقام تحقیق و رسیدگی می

ای حقیوق بشیر بیه طیور مطلیق      متهم در بسیاری از اسناد بین المللی و منطقه یگناهیفرض ب

ه اُمُّ الکتیاب  کی  اعالمیه جهانی حقوق بشر 11ماده  1ی به بند المللنیبدر سطح پذیرفته شده است. 

قیانون   13و  15عالوه بر اصیول  در سطح داخلی نیز  1.اشاره کرد توانیم اسناد حقوق بشری است،

بیه تبییین    8در ماده ی پس از این که فریک یدادرس نییقانون آاساسی و پیوستگی معنایی آن دو، 

میتهم از کلییه حقیوق    منیدی  به بهره 5 در مادهبالفاصله  این موضوع پرداخته که اصل، برائت است،

 دو حکیم قیانونی   نیی اتیوالی و پیوسیتگی   . کرده استدفاعی از جمله حق دسترسی به وکیل اشاره 

مشعر به این معناست که حق برخورداری متهم از وکالیت وکییل مبتنیی بیر فیرض برائیت و       منطقاً 

 مستظهر به آن است.

 

 هاسالح. اصل تساوی 2 .1. 1
 سیده ی کلیسیائی و سی س از   هیا دادگیاه تاریخی ابتیدا در عملکیرد    نظام دادرسی تفتیشی که از حیث

ی است کیه  هائیژگیوچهاردهم به بعد در بسیاری از کشورهای اروپائی مورد استقبال قرار گرفت دارای 
میدافع و  غیرترافعی بودن دادرسی است. در ایین نظیام بیه واسیطه عیدم حضیور وکییل         هاآناز جمله 

، وی به نسبت مدعی العموم در وضعیت نیامتوازنی  و کیفیت توجه آنها هاماتاتمفاد اطالعی متهم از بی
این ویژگی تعدیل یافته به  سده بیستم به بعد سالهای میانی. با تحوالت صورت گرفته از گرفتیمقرار 

یکیی از معیارهیای   امروزه ین اساس بر ا. دیآیمبه میان  هاسالحنحوی که امروزه سخن از اصل برابری 
مقصود از این اصل آن است کیه میتهم بتوانید بیه     است.  1هاسالحاصل تساوی  2دادرسی عادالنه مسلم

میزان و کیفیتی کیه مقامیات تعقییب، تحقییق و رسییدگی از امکانیات و ابزارهیای قیانونی و قضیایی          

ی گنیاه یبی و ارائه دالیل دالّ بیر   هاآن ردّفرصت مواجهه با ادله اتهامی و جرح و از برخوردارند وی نیز 

                                                           
منشور آفریقایی و  3ماده  1کنوانسیون آمریکایی، بند  4ماده  2کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بند  1ماده  2. بند 1

 .اندکردهاعالمیه اسالمی حقوق بشر نیز به مفاد اصل برائت تصریح  11ماده  5بند 
2. Fair trial 

3. Equality of Arms 
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حاصل شود. به عنوان نمونیه از نظیر کمیسییون اروپیایی      قواباشد تا از این رهگذر موازنه  مندبهرهخود 

حقوق بشر حضور نماینده دادسرا و عدم دعوت از متهم یا وکیل او در مرحله تجدیدنظر در مواردی که 
و نادییده   هیا سیالح نقض آشکار اصیل برابیری    ،رسیدگی ماهوی صورت گرفته و حکم صادر شده است

 (.121: 1142امیدی، )گرفتن منصفانه بودن محاکمه است 
های تحقق تساوی طرفین در فرآیند کیفری، حق اسیتفاده میتهم از خیدمات قضیایی و     یکی از راه

. در واقیع وکیالی   (Van Dijk and Van Hoof, 2006: 436تخصصیی وکیالی دادگسیتری اسیت )    
تواننید موقعییت میتهم را در برابیر دادسیتان و شیاکی کیه از        دادگستری با توجه به تخصص خود میی 
 بهبیود ببخشیند  و در قید قرارهای تأمین کیفری هم نیسیتند،  امکانات عمومی و خصوصی برخوردارند 

(Jayawickrama, 2002:493) . در امکان دسترسی  توانیمرا  هاسالحمصداقی دیگر از اصل تساوی
حق  توانیماطالعات تأثیرگذار در فرآیند کیفری دانست. امروزه  ی درگیر در پرونده بههاطرفیکسان 

مطرح نمود. بر این اسیاس   هاسالحبه اطالعات پرونده را به عنوان جزئی از اصل تساوی  سترسی آزادد

یا امنیتیی بیودن اتهیام از     هاآندر مواردی که ادله مورد استناد دادسرا و دادگاه به بهانه محرمانه بودن 
م بیه زییان میته    هیا سالح، بی تردید باید گفت که اصل تساوی ماندیموکیل مدافع وی مکتوم متهم و 

نقیض و نادییده   به طیور کلیی   قض شده است. فراتر از این در اینگونه موارد اساساً حقوق دفاعی متهم ن
م ارائه ادله، . عدکندیممعنا و موقعیت اجرا پیدا اتهام گرفته شده است. چرا که حق دفاع، در برابر ادله 

. چنین است کیه قیانون آییین دادرسیی     کندیممجال اعمال چنین حقی را از متهم و وکیل وی سلب 
صریحاً یا ضمناً بر لزوم آگاهی متهم از ادلیه اتهیام    81ماده  و 5ایران در موارد متعدد مثل ماده کیفری 

 تاکید کرده است. هاآنو نقد و بررسی و ارزیابی 
اعالمیه جهانی حقوق بشر است که حیق برابیری    11، ماده هاسالحاصل برابری از جمله مستندات 

داخلی نییز بیا    گذارقانونی نموده است. نیبشیپکامل طرفین دعوا در یک دادرسی منصفانه و علنی را 

ی حقوقی نظیر حق برخورداری از مشاوره حقوقی در مراحل مختل  دادرسیی کیفیری و حیق    نیبشیپ
تقاضای ارجاع امر به کارشناس، احضار شیاهد ییا مطلیع سیعی در ایجیاد تیوازن مییان        مطالعه پرونده، 

گوییای  هیم  قانون آییین دادرسیی کیفیری     112و  251، 218، 155، 11طرفین دعوا دارد. مفاد مواد 
 .باشدیمضرورت پاسداشت چنین اصلی 

 

   ییجنا استیس یهاراهبرد. 2. 1
تیا آنجیا    -و اصول راهبردی متعددی هستند. از جمله آنهیا  مدلهای مترقی سیاست جنایی دارای ابعاد 

و  1گناهیان و محکومییت بیی   یاجتناب از اشتباهات قضیائ  - شودیکه به بحث وکالت از متهم مربوط م
 .  و توسعه فرهنگ صلح و سازش است 1عدالت ترمیمیهای برنامهتوسل به 

                                                           
1.  Innocent convictions 
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 اجتناب از اشتباهات قضایی .1.2.1
منصفانه و متناسب با  ،یبرخورد قانون یعنیعدالت است   یاجرا ،یفریالت کعد ندیاز فرآ یهدف اصل

 یرو ضرور نیاند. از اقرار داده ییکه قرائن و امارات معقول او را در مظان اتهام نقض قانون جزا یکس
 یو از سو ینیبشیتوسط قانونگذاران پ کندیعدالت کمک م تیو تقو جادیکه به ا یاست هر ابزار
که در مقام  یهنگام لینقش وک تیراستا اهم نیاجرا شود. در ا یفریرکاران نظام عدالت کدست اند
 یعرصه و نی. در اگرددیآشکار م شودیاست که مظنون به ارتکاب جرم محسوب م یدفاع از فرد

و صدور احکام  گناهیافراد ب تیاز محکوم یفریکنشگران دستگاه عدالت ک ریدر کنار سا تواندیم
 یمصداق اشتباهات قضائ نیترگناهان مهمیب تی. محکومنماید یریناعادالنه و نامتناسب جلوگ یفریک

( و گاه یواقع گناهیفرد ناکرده بزه )ب تیمحکوم یمعنا که گاه در شودیم یتلق عدالت یو سوء اجرا
ب سل ریعادالنه نظ یدادرس فاتیشراست که از رهگذر نقض ت یبزهکار هیصدور حکم عل یدر معنا

(. به 11: 1111 ها،یحق محکوم شده است )غالملو و فرج نیا میعدم تفه ای لیاز وک یحق برخوردار
مانند  یاز مراحل مهم دادرس یبودن آن در برخ یوکالت از متهم و الزام ینیب شیکه پ رسدینظر م

استا قابل ر نیآمده است در هم یفریک یدرسدا نییقانون آ 184و ماده  11ماده  2آنچه در تبصره 
 باشد. لیتحل

 

 برنامه های عدالت ترمیمی. 1.2.2

میان طرفهیای   گفتگومواجهه و  از راهخواهند در مجموع می ی عدالت ترمیمیسازوکارها ها وبرنامه

صدمات مادی و تألمات روحی وارد بر بزهدییده،   ی مثلبا تکیه بر عناصرو  درگیر در واقعه مجرمانه

، پوزش و اظهار تأس ، تعهد به جبران زیانهای وارده و ترمیم خرابیهای اذعان بزهکار به خطای خود

اعمیال  عمال مدل عیدالت اسیتحقاقی کیه مسیتلزم     آمده، واقعه مجرمانه را فیصله دهند و از اِ به بار

ها و پیامدهای نامطلوب آنهاست، جلیوگیری نماینید. وکییل    ضمانت اجراهای رسمی و تحمل هزینه

تردید در این زمینیه نقیش بسییار میؤثری     ز کنشگران فعال عدالت کیفری، بیمتهم به عنوان یکی ا

ای قوی هستند که محکومییت  تواند ایفا کند. در شرایطی که ادله و امارات تقصیر متهم به اندازهمی

توانید ابتکیار عمیل را بیه     وی در فرایند عدالت استحقاقی تقریباً حتمی است، وکیل میدافع وی میی  

را فیراهم  اعمال سازوکارهای عیدالت ترمیمیی   زمینه  ،سازشبه مسیر  پروندهآوردن  با دست گیرد و

از بیار   برداشیتن بخشیی  ایفای چنین نقشی چنید فاییده مشیهود دارد:     از نظر سیاست جنایی آورد.

و تحمل  یرسم یاز اعمال ضمانت اجراها جلوگیریاز دوش نهادهای رسمی، سنگین اجرای عدالت 

ادی و معنوی وارد بیر بزهدییده و   زیانهای مآمیز مسالمتجبران  ها،نامطلوب آن یامدهایو پ هانهیهز

                                                                                                                                              
1   . Restorative justice 
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تجربه نشیان داده اسیت بزهکیاری کیه در فراینید      بزهکار.  شدنو بازاجتماعی  اصالح رفتارجام نسرا

های به بارآمده را با طییب نفیس   ود را پذیرفته و از بزهدیده دلجویی کرده و خرابیای خسازش خط

بسییار کمتیری بیرای    شیانس   یعیدالت اسیتحقاق   نظیام  نیبه محکیوم  اسیدر قه است، ترمیم نمود

کیفری  دتواند لزوم حضور وکیل متهم را در فراین. چنین نتایج مطلوبی میداردبرگشت به بزهکاری 

 ن به شمار آید.وجهه آتوجیه نماید و از مبانی م

 

 یجرم شناس یهاآموزه .1.3

. دنی کنیمی خورداری متهم از وکیل در دعاوی کیفیری را توجییه   حق بر های جرم شناسی همآموزه

رعایت تشریفات دادرسی عادالنه افزون بر شهروندان و کارگزاران عدالت کیفری برای خود متهم نیز 

واجد پیامی روشن است. این تشریفات بیرای میتهم جنبیه آموزشیی و در فیرض مجرمییت کیاربرد        

که به جامعیه بیه دیید دشیمن و محیطیی کیه وی قربیانی بیی          شودیمبازپرورانه دارد و مانع از آن 

 (.  1: 1141نجفی ابرندآبادی، ) کندی آن شده است نگاه هایعدالت

از جمله اهداف نظام عدالت کیفری است. تبیین این هدف عیالوه بیر    بازپذیری اجتماعی بزهکار

قواعید پکین   »این توضییح کیه   بین المللی در حقوق داخلی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با  عدبُ

قواعد حداقل سازمان ملیل متحید دربیاره نحیوه     »و « راجع به عدالت کیفری ویژه اطفال و نوجوانان

کیه ضیرورت توجیه بیه هیدف       استنمونه ای از سیاست جنائی سازمان ملل متحد « رفتار زندانیان

قیانون اساسیی    151 صیل ا 5بنید  عید داخلیی نییز    . در بُکنید یمی را بیان  هادولتبازپروری از سوی 

را از وظای  « اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین»جمهوری اسالمی ایران، 

و اقیدامات   هیا زنیدان آئین نامه اجرائیی سیازمان    5قوه قضائیه اعالم کرده است. در این راستا، ماده 

را از جمله اهداف « محکومان بازپروری و بازسازگاری»، 21/1/1148تأمینی و تربیتی کشور مصوب 

اجرای مجازات دانسته است. سیاست اصالح و درمان یک سیاست انسانی و حقوق بشری است چیرا  

ضمن حق اعمال مجازات موظ  به رعاییت کرامیت انسیانی     هادولتکه بر اساس مبانی حقوق بشر، 

ر چنید در ربیع آخیر    (. این سیاست ه28: 1141نجفی ابرندآبادی،) هستندمتهمان و محکومان نیز 

رابرت یژه انتشار مقاله به و 1ی مرتبط با کیفرشناسی نوهابحثبیستم تا حدی به واسطه ظهور سده 

مورد تشکیک واقع شد ولی به واسطه ایرادات وارد بر ایین   1138در سال  2مارتینسون و همکارانش

اصیالح و   تیوان یمنجام شد ی که بعداً در نفی نتایج پژوهش مارتینسون اهائپژوهشپژوهش و نتایج 

 ی عدالت کیفری دانست.هانظامی هاآرمانرا همچنان یکی از اهداف و  درمان

                                                           
1. New penology 

2. Robert Martinson, D.Lipton and J. Wilks 
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آموزش کارگزاران و دست اندرکاران عدالت  هاآنبازپروری بزهکاران اقتضائاتی دارد که از جمله 

 شیود یمی ی آغیاز  کیفری است. فرآیند بازپروری بزهکاران از هنگام ورود آنان به فرآیند عدالت کیفر

(. بخش عمده این آموزش در زمینه حقوق کیفری، حقیوق بشیر، علیوم جیرم     115: 1145نیازپور، )

باشد. ولی بایید   یفریکشناختی، روان شناختی، جامعه شناختی و غیره باید متوجه مجریان عدالت 

عیدالت  دستیابی به این هدف مهم مستلزم همراهی و همگامی کلیه کنشیگران منظومیه   دانست که 

ی آموزشی برای وکال هادورهاین کنشگران است. بنابراین برگزاری  یکی ازوکیل متهم  .کیفری است

در دعاوی کیفری با هدف آشناسازی آنان با ضرورت و اهمیت بازپروری بزهکاران از جمله اقیداماتی  

 گیرد.ی وکالی دادگستری قرار هاکانوناست که الزم است در دستور کار اتحادیه سراسری 

عیدالت  اجرای  یهاساز وکاراز  یکی عنوانبه  وکالت از متهم ،یجرم شناخت یهاآموزهبر اساس 

اصیالح و   جیه یبه بزهکیاران و در نت  یاجتماع یهاارزشو  ینیتقن یسبب آموزش هنجارها ی،فریک

میتهم  در میان کارگزاران دستگاه عدالت کیفری، وکیل . (111: 1111)نیازپور،  شودیمآنان  تیترب

وکییل نقیش نماینیدگی     کیه آندارای تصویری مثبت در ذهن بزهکار است. به دیگر سخن به لحاظ 

در مقایسیه بیا دادسیتان و قاضیی کیه در جبهیه مقابیل         کنید یمی بزهکار را در فرآیند کیفری ایفیا  

 ، دارای کارکردی مؤثرتر در جهت بازپروری بزهکاراست.اندستادهیا

خود را در شیرایط   کهیهنگامه نقض مقررات جزایی شده است بر این اساس شخصی که متهم ب

مندی از حضور و دفاع یک شخص متخصص در مقررات قانونی و مجرّب در فنون دفیاع ببینید،   بهره

و در نتیجه روحیه جامعه سیتیزی و سیوق ییافتن بیه      دیآیمنوعی احساس عدالت در وی به وجود 

رکرد جرم شناسانه حضور وکیل مدافع، حتی در فیرض  . این کاردیگینمسوی بزهکاری در او شکل 

میتهم خیود را در   حتی در فیرض محکومییت،    محکومیت متهم نیز اثربخش است. با همراهی وکیل

. در واقیع در ایین بسیتر    داندیممعرض اجرای عدالت و نه قربانی بیدادگری نهادهای عدالت کیفری 

هانه هنجارهای قانونی جامعه را نقیض کیرده و   که او آگا شودیم حاصلاین قناعت وجدان برای وی 

افزون بر  ی قانونی وکیلهاییراهنماعادالنه در معرض تحمل پیامدهای جزایی آن قرار گرفته است. 

سنگینی بیار   ،ی قانونیهامشاورهاز راه  تواندیمسرنوشت کیفری متهم را تغییر دهد،  تواندیماینکه 

بیا میتهم ییا محکیوم و      و خانواده او تقلیل دهد. مالقات وکییل  روانی واقعه مجرمانه را نسبت به وی

از فرآیند رسیدگی و امکیان تمسیک بیه نهادهیای ارفیاقی از جملیه        هاآنمطلع کردن  خانواده وی،

در بازپروری محکوم و القای احساس عدالت در او مؤثر باشد. بنابراین الزم  تواندیمعواملی است که 

وکییل میدافع، وکییل     -وینی که از سه روش وکیالتی بییان شیده اسیت    ی نبندمیتقساست در کنار 

بر این نکته نیز تأکید گردد که آشینایی   -(831: 1115نجفی ابرندآبادی، ) یمیترمتصالحی و وکیل 

 نیی بیر ا  بزهکار، از ضروریات آموزش جامعه وکالیت اسیت.   بازپروری موکلِو اقتضائات وکال با لوازم 
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 یجیرم شناسیانه بیرا    ییرا به عنیوان مبنیا   یو یمتهم، بازپرور تیومدر فرض محک توانیاساس م

 کرد. یمعرف لیاز وک یحق برخوردار هیتوج

 

 موقعیت وکالت از متهم در فرایند اجرای عدالت کیفری -بخش دوم 

، مراحیل تحیت نظیر،    نهادهایی است. پس از توجه اتهیام  نظام عدالت کیفری مشتمل بر فرآیندها و

. پلیس، مقامات قضیایی و  شودیم، رسیدگی کیفری و در نهایت اجرای حکم طی تحقیقات مقدماتی

کارگزار، عهده دار اجرای این فرآیندها هستند. در این بخش، موقعییت وکییل میدافع     عنوانبهوکال 

 1.میکنیممتهم را در این مراحل بررسی 

 

 در مرحله تحتِ نظر .1. 2

ابطان دادگستری در چارچوب ضیوابط قیانونی اقیدامات    ض پس از وقوع جرم یا در جریان ارتکاب آن

موسوم  جرائم. در دهندیمدالیل جرم و شناسائی و دستگیری متهم انجام  الزم را جهت حفظ آثار و

کیه  است  برخوردارنداین اختیار را هم ازضابطان مشهود عالوه بر اجازه دستگیری مظنون،  جرائمبه 

ی کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطیالع  را نگهدار متهم در صورت اقتضای امر

ق.آیین دادرسی کیفری(. نگهداری میتهم توسیط ضیابطان دادگسیتری      81دادستان برسانند )ماده 

که رسالت عمیده   میدانیم. نامندیمبرای مدت محدود قانونی را اصطالحاً مدت یا مرحله تحت نظر 

ی فیردی اسیت. مصیالح    هایآزادن میان منافع جامعه و حقوق و آئین دادرسی کیفری، برقراری تواز

به صورت موقت سلب شیود. در همیان    تا آزادی رفت و آمد شخص تحت نظر کندیمجامعه ایجاب 

تا زمان صدور حکم قطعی وی در زیرا حال الزم است سایر حقوق وی به طریق مطمئنی حفظ شود 

وکیل مدافع در معییت میتهم    عنوانبهتا کسی  کندیمب پناه اصل برائت قرار دارد و همین امر ایجا

باشد تا با اتکا به دانش و تجربه حقوقی خود او را از حقوق و امتیازاتی که از آن برخوردار است آگاه 

ی قانونی وظای  و اختیارات دیگر کنشگران اجرای عدالت کیفری هاتیمحدودو  هاچارچوبسازد و 

ناظر به مرحله تحت نظر تحت تأثیر الگیوی دادرسیی عادالنیه متحیول      را تذکر دهد. امروزه مقررات

سیاقیان،  ) شودیماز فرآیند کیفری محسوب  ریناپذییجدابه نحوی که این مرحله جزئی  .شده است

1111 :118.) 

                                                           
. وکالت بعد از قطعیت حکم محکومیت متهم در مسایلی مثل تقاضای تعلیق اجرای حکم، تقاضای آزادی مشروط و 1

قانون آیین دادرسی کیفری و  842تا  838 مواد ومی قانون مجازات اسال 54و  81استدعای اعاده دادرسی موضوع مواد 

هم موقعیت اجرایی دارد ولی به واسطه محدودیت بحث و اینکه دخالت  هامجازاتحضور وکیل هنگام اجرای بعضی از 

 .میکنیمنظر ، از تحلیل آن صرفشودینممحسوب  «متهم»وکیل در این مرحله از شمار حقوق 
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 گنیاه یبهر کس به بزهکاری متهم شده باشد » اعالمیه جهانی حقوق بشر: 11ماده  1بند برابر  

ی دفیاعی الزم،  هیا نیتضموقتی که در جریان یک دعوای عمومی متضمن کلیه  تا شودیم محسوب

میثیاق   18ماده  1بند  از همچنین بر اساس مفاد قسمت دوم و چهارم«. تقصیر او قانوناً محرز گردد

هر کس حق دارد با تسیاوی کامیل، از حیداقل حقیوق تضیمین      »ی حقوق مدنی و سیاسی: المللنیب

باید وقت و تسهیالت کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکییل   -دد: ال شده زیر برخوردار گر

شخصاً و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کیرده اسیت از خیود دفیاع      -ب»  «منتخب داشته باشد

بدون پرداخت هزینیه   کندکند و اگر توانایی انتخاب وکیل ندارد در صورتی که مصالح عدالت اقتضا 

تضمینات »در بخش  4بند نیز در « 1اصول اساسی راجع به نقش وکال«. »تعیین گرددبرای او وکیل 

افراد دستگیر، بازداشیت ییا زنیدانی شیده از     : »داردیماین باره مقرر در « ویژه در موضوعات کیفری

فرصت و تسهیالت کافی برای مالقات و ارتباط و مشورت با وکیل، بدون تأخیر، دخالت و سانسیور و  

کامل محرمانه بودن برخوردار خواهند بود. این مشورت در معرض دید ولی در فاصیله ای کیه   با قید 

دیوان اروپایی حقیوق بشیر در دعیوای    «. ده نشود صورت خواهد گرفتتوسط ضابطین شنی هاحرف

کنوانسیون اروپیایی   1ماده  1آرتیکو علیه دولت ایتالیا، تضمین پیش بینی شده در قسمت سوم بند 

ی مفهوم محاکمه منصفانه تلقی کرده است. نماینیده دولیت   هاشاخص نیتریاساسرا از  2حقوق بشر

ایتالیا در این دعوا بر این نکته تأکید داشته است که نقض تضمین مورد بحث محیدود بیه میواردی    

که متهم به واسطه عدم حضور در دادگاه یا عیدم برخیورداری از همراهیی وکییل، متحمیل       شودیم

اما کمیسیون با این استدالل که چنین تفسیری نه در منطوق عبارت قسمت سیوم بنید   زیانی شود. 

و نه در منطق و مفهوم آن، مفاد مقره میورد بحیث را متضیمن ییک      گنجدیمکنوانسیون  1ماده  1

 (.111: 1142امیدی، )بر شمرده است در برابر اتهام ی دفاع هانیتضمتضمین مطلق از 

مهم حضور وکیل در مرحله تحت نظر، تا پیش  مسألهکه  میبریمی پی با نگاهی به قوانین داخل

مغفول مانده بود. از این رو قانونگیذار در میاده    1112مصوب  یفریک یدادرس نییقانون آاز تصویب 

تقاضیای حضیور وکییل     تواندیمبا شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم »قانون جدید مقرر نمود:  84

ایت و توجه به محرمانه بیودن تحقیقیات و میذاکرات، بیا شیخص تحیت نظیر        نماید. وکیل باید با رع

                                                           
1. Basic Principles on the Role of Lawyers 

: هر شخصیی کیه میتهم بیه ارتکیاب      داردیمکنوانسیون اروپاییِ حقوق بشر نیز در همین خصوص بیان  1ماده  1بند . 2

از حداقل حقوق زیر برخوردار است: زمان و امکانات کافی برای تدارک دفاع از خیود داشیته باشید،     شودیمجرم کیفری 

یق مشاور حقوقی به انتخاب خود و در صیورتی کیه امکیان پرداخیت هزینیه مشیاور را       شخصاً از خود دفاع نماید یا از طر

 وکیل تسخیری برای وی تعیین شود. کندیمندارد در صورتی که مصالح عدالت ایجاب 
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در پایان مالقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشید مالحظیات    تواندیممالقات نماید. وکیل 

 «کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

و چهیار سیاعت    بیسیت  یفریک یدادرس نییقانون آ 81حداکثر مدت تحت نظر به موجب ماده 

یک ساعت از این بیست و چهار ساعت را به مالقات میتهم بیا وکییلش     84در ماده  گذارقانوناست. 

 نظیر تحتاختصاص داده است. بر این اساس باید گفت چنانچه چند شخص در ارتباط با یک پرونده 

اگر وکیل همه  باشند، هر یک از آنان حق دارد یک ساعت با وکیل خود مالقات و مذاکره کند. حتی

 آنان یک نفر باشد.

در مراحل ابتدائی تدوین الیحه در قیوه قضیائیه، محیدودیتی     کهیحالبه رغم این نوآوری و در  

در خصوص چند  84ی نشده بود، قانونگذار در تبصره ماده نیبشیپبرای حضور وکیل در این مرحله 

اگر : »داشتیمصره در این باره مقرر ی حضور وکیل نظر داد. این تباهفتهجرم خاص به تأخیر یک 

شخص به علت اتهام ارتکابِ یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلیی ییا خیارجی    

ایین   112کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای )ال (، )ب( و )پ( ماده 

تحت نظر قرارگرفتن امکان مالقات بیا وکییل را   قانون تحت نظر قرارگیرد تا یک هفته پس از شروع 

در جلسیه میورخ   ی نیز قیانع نشیدند و سیرانجام    اهفتهنمایندگان مجلس به محدودیت یک «. ندارد

بیه  »آن آمیده بیود:    8کمیسیون قضائی و حقوقی طرحی به تصویب رسید که در میاده   5/1/1118

جرائم علییه امنییت داخلیی ییا خیارجی و       در»قانون عبارت زیر اضافه شود:  84انتهای تبصره ماده 

ایین قیانون اسیت در صیورت      112مشیمول میاده    هیا آنهمچنین جرائم سازمان یافته که مجازات 

. شیود یمضرورت به پیشنهاد بازپرس و تأیید دادستان، تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل انجام 

دگاه صیالح رسییدگی کننیده بیه     قرار صادره در این خصوص ظرف مهلت ده روز قابل اعتراض در دا

درباره این ماده به این نحو اظهار نظر  21/1/1118شورای نگهبان در جلسه مورخ «. اصل اتهام است

 «.قانون اساسی است 15مغایرِ اصل  84ماده موضوع اصالح  8ماده »کرد: 

خ با وجود نظر روشن شورا، اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس دیگر بیار در جلسیه میور   

قانون حذف و تبصره زیر جیایگزین آن   84ماده تبصره »مقرر داشتند:  8در قالب ماده  28/1/1118

 هیا آندر جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات : »شودیم

خود  وکیل یا وکالی دعوا( این قانون است در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین 112مشمول ماده )

. اسیامی  ندینمایمرا از بین وکالی رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد انتخاب 

 «.گرددیموکالی مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعالم 

بدینسان محدودیت دسترسی متهم به وکیل مدافع بعد از تغییر نوع محدودیت، از مرحله تحیت  

جرائم علیه امنییت و  یم یافت و جرائم موضوع این محدودیت، نظر به مرحله تحقیقات مقدماتی تعم
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مندرج در تبصره مورد بحث « در مرحله تحقیقات مقدماتی»جرائم سازمان یافته معرفی شد. از قید 

چنین استفاده کرد که محدودیت دسترسی به وکیل در مرحله تحت نظر وجود ندارد. چرا  توانینم

سامح و در مقایسیه بیا مرحلیه رسییدگی در دادگیاه، بخشیی از       که مرحله تحت نظر هم با اندکی م

. قید مورد اشاره تنها محدودیت دخالت وکیل در دادگاه شودیممرحله تحقیقات مقدماتی محسوب 

 .کندیمرا رفع 

. از جمله اینکه آیا وکیل در مرحله تحیت  دارندابهامات و اشکاالت فراوانی آن تبصره و  84ماده 

مستلزم توجه به ایین موضیوع    سؤالپرونده اتهامی برخوردار است؟ پاسخ به این  نظر از حق مطالعه

. شوندیمتقسیم « اصول فنی»و « اصول راهبردی»است که قواعد آیین دادرسی کیفری به دو قسم 

 1. مواد کنندیمرا تفسیر  هاآنیی هستند که در موارد ابهام در قواعد فنی، هامقررهاصول راهبردی 

گفیت هیر چنید     تیوان یمون آیین دادرسی کیفری از اصول راهبردی هستند. بر این اساس قان 3تا 

ولی با عنایت به اصول راهبیردی   اندنکردهو تبصره آن در این خصوص حکمی را بیان  84مفاد ماده 

کیه مقیرر    11( و با توجیه بیه میاده    111: 1111ساقیان، ) 5و  2دادرسی کیفری به ویژه مفاد مواد 

تمامی اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشید  »داشته: 

و نظر به اینکه حق مطالعه پرونده برای میتهم و وکییل وی   « که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است

این قانون در مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته شده اسیت بایید گفیت در     111در ماده 

 نیز این حق به رسمیت شناخته شده است. نظرتحتمرحله 

وکیالی  نهفته است. رئیس قوة قضیائیه  وکال توسط رئیس قوه قضائیه تأیید  مبنایابهام دیگر در 

ییا   ، اعتقیادی اخالقیی، علمیی   بیا مبنیای  تأییید نمایید.    با کدام مبنا یا معیار بایید  مورد نظر خود را

وکالیت کننید بیا     84ه بتوانند در خصوص تبصره ماده ؟ صالحیت اخالقی یا علمی وکالئی کسیاسی

؟ افزون بر این در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور که عرصه بارز شودیمچه مالکی احراز 

هماوردی متهم از یک سو و دولت از سوی دیگر است چرا باید وکیل متهم، مورد تأیید طرف دیگیر  

ی طیرفین  و هنجارهای ترافع آشکارا با اصل تساوی ابزارها مقررهباشد. مفاد این  یعنی حکومتدعوا 

هیم   84در تبصره ماده « دعواطرفین »در فرآیند دادرسی کیفری در تعارض است. منظور از عبارت 

 توانید ینمی مشخص نیست. ماهیت جرائم علیه امنیت و جرائم سازمان یافتیه بیه نحیوی اسیت کیه      

طرف آن، متهم و در طرف دیگر حکومت اسیت. ابهیام    شخصی داشته باشد لذا همواره یک دهیدبزه

نهفته است. معلوم نیسیت قیید   « این قانون است 112مشمول ماده  هاآنکه مجازات »دیگر در قید 

سازمان یافته مربوط است یا جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی را هم محدود  جرائممذکور تنها به 

راه حل مورد اتفاقی ندارد ولی دو قاعده تفسیر شیک بیه نفیع میتهم و      مسأله. از نظر اصولی کندیم

 هسیتند ) امییدی،   جیرائم تفسیر موسع قانون شکلی، مقتضی سرایت قید مذکور به هر دو طیی  از  



 (91، )ایپپی  9318 بهار و اتبستان، اول، شماره دهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  مرتضی عارفی  و  جلیل امیدی           134

 

تبصره مورد بحث حق انتخاب آزادانه وکیل از سوی متهم را نقیض  و   هانیااز  ترمهم( 118: 1113

 و وکیال را بیه سیوی محافظیه کیاری سیوق       کنید یمی کالت نیز لطمه وارد بر استقالل وکیل و نهاد و

اعت حقیوقی از  که وی در عمل نتواند آزادانه و با شیج  شودیم. محافظه کاری وکیل موجب دهدیم

به متن  باتوجهدر هر حال  1.شودیمدر نتیجه تضمینات دفاعی متهم تضعی   موکل خود دفاع کند.

 .میکنیمرا به مرحله بعد موکول  آنموضوع  ائمجرفعلی تبصره، بحث در باره 

 

 در مرحله تحقیقات مقدماتی .2. 2

اهمیت حقوق دفاعی متهم از جمله حق برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقیات مقیدماتی از ایین    

موجبیات صیدور قیرار منیع ییا موقیوفی        توانید یمجهت است که اعمال حقوق مزبور در این مرحله 

استفاده از نهادهای ارفاقی و یا تغییر عنوان اتهام به نفع متهم را فیراهم آورد ییا   تعقیب یا دست کم 

از جملیه نهادهیایی کیه    زمینه برائت یا اعمال ارفاق و تخفی  مسئولیت او را در دادگاه ایجاد کنید.  

را پیگییری و اعیالم   حیق برخیورداری از وکییل     ژهیوبهجدّی موارد نقض حقوق دفاعی متهم  طوربه

 John"نمونه این نهیاد در پرونیده    عنوان بهاند، کمیسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر است. دهنمو

Murray"  سیاعت بعید از دسیتگیری میتهم اجیازه       84اعالم کرده از آنجایی که مقامات قضایی، تا

 Johnاند، مفاد کنوانسیون نسبت به متهم نقض گردیده اسیت ) برخورداری از وکیل را به وی نداده

Murray V. United Kingdom.) 

ی هیا تیمحیدود نشیانی از   1118پیش از اصالحات سال  1112آیین دادرسی کیفری قانون در 

قانونگیذار از   فاصیله گیرفتن  و به نوعی شاهد  خوردینمبه چشم  21134ق.آ.د.ک  124 تبصره ماده

ایین   111دیم. میاده  به نظام اتهامی در مرحله تحقیقات مقیدماتی بیو  و نزدیک شدن نظام تفتیشی 

در مرحلیه تحقیقیات مقیدماتی، ییک نفیر وکییل        توانید یمی میتهم  »قانون گویای این نکته بود که: 

                                                           
بود اکتفا  یخود و یهاکه از آورده یفریک یدادرس نییقانون آ 84مقرر در تبصره ماده  تیبه محدود هیی. قوه قضا1

 ژهیو یهامفاد تبصره مورد بحث را به دادگاه 1113مرداد  21در بند پنجم از متن موسوم به استجازه مورخ نکرد و 

انحراف  هیبه سهم خود زاو میتعم نیداد. ا میهم تعم کشور یتصادبه اتهامات مفسدان و اخاللگران در نظام اق یدگیرس

در صدد اصالح  1114 بهشتیمجلس در ارد ییقضا ونیهم کمس نی. با اکندیمنصفانه را بازتر م یاز اصول دادرس

را برهم  ادقابل اعتم ریغ تیو اکثر هییقوه قضا سیمورد اعتماد رئ تیوکال به اقل مونینام میتبصره مرقومه برآمده و تقس

 خواهد رفت. نیبه خود از ب بند پنجم متن استجازه هم خود هیاصالح نیا یینها بیزده است. با تصو

، ماده واحده قیانون  1134 یفریکدادگاههای عمومی و انقالب در امور  یدادرس نییقانون آاست که پس از  . قابل ذکر2

بیا صیراحت و بیدون هیید قییدی پییش        1در بند  1142ی مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال هایآزاداحترام به 

رده و فرصت استفاده از وکییل... را بیرای آنیان    حق دفاع متهمان... را رعایت ک اندمکل : محاکم و دادسراها کردیمبینی 

 فراهم آورند.
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پیش از شروع تحقییق توسیط بیازپرس بیه میتهم      دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید 

طیالبی را کیه بیرای    با کسب اطالع از اتهام و دالییل آن، م  تواندیمابالغ و تفهیم شود... وکیل متهم 

همیان گونیه کیه مالحظیه     «. کنید...  کش  حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون الزم بداند، اظهار

در « پیس از خاتمیه تحقیقیات   »و « بدون مداخلیه در امیر تحقییق   »عالوه بر حذف عبارات  شودیم

از اتهام و دالییل آن  با کسب اطالع  تواندیموکیل متهم »قانون پیشین، عبارت  124مقایسه با ماده 

افزوده شده بود. این تغییر رویکرد قانونگذار با اصیالحات بیه عمیل آمیده در     « مطالبی را...اظهار کند

به شیرحی کیه پیشیتر گفتییم،     متن تبصره  به« تحقیقات مقدماتی»عبارت  الحاقو  84تبصره ماده 

متهمیان بیه ارتکیاب     همچنان شاهد محدودیت مداخلیه وکییل میدافع    در نتیجه .منتفی شده است

 جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت هستیم.

دون شیک  اظهارات خود را بیان کند، بی  «کسب اطالع از اتهام و دالیل آن با»اینکه وکیل بتواند 

از  سیازگاری بیا اصیول دادرسیی منصیفانه      دارد. این برداشت عالوه بیر ظهور در حق مطالعه پرونده 

چنانچیه بیازپرس مطالعیه ییا     »قابل اسیتنباط اسیت:    111رفته در متن ماده عبارات و الفاظ به کار 

دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کش  حقیقت منافی بدانید  

یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قیرار عیدم دسترسیی بیه     

وجود حق مطالعه پرونده است مگیر آنکیه محظیورات    به این ترتیب اصل، ...«. کندیم را صادر هاآن

بیا ذکیر دلییل، قیرار عیدم       مقیام تحقییق  در میان باشد که در چنین شرایطی  111 مادهمذکور در 

، میتهم و وکییل او را از ایین حیق     کند. صرف صدور قرار عیدم دسترسیی  میمطالعه پرونده را صادر 

دادگیاه در ایین خصیوص تصیمیم      وجیود دارد. مکان اعتراض به قیرار میذکور   بلکه ا کندینممحروم 

گرچه در عمل «. ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است... قراراین »... گیرنده نهائی است: 

 شیود و ییا بیه واسیطه طیوالنی     در دادگاه تأیید می قیمقام تحقکه یا تصمیم  افتدیماینگونه اتفاق 

 رسییده پایان به دادگاه به دادسرا، تحقیقات مقدماتی احتماالً گی، تا برگشت نظر شدن جریان رسید

بدون مداخله مؤثر وکیل متهم خاتمه یافته است. افزون بر ایین   این مرحله مهم از فرایند دادرسیو 

نیامفهوم اسیت.   « ضرورت کشی  حقیقیت  »ابهامات دیگری نیز در وجود دارد از جمله اینکه ضابطه 

اگر بعد از تأیید قرار عدم دسترسی در دادگاه، این وضعیت منتفی گردد تکلی  چیسیت؟   دیگر آنکه

فرهودی نیا و موسیی  )قرار عدم دسترسی تا چه مدت و به تشخیص چه مقامی اعتبار خواهد داشت؟

 .1(814: 1112زاده،

                                                           
ی امنیتی، گاهی دالیل اتهام از میتهم و وکییل وی مکتیوم نگیه     هاپروندهی موسوم به هاپرونده. قابل ذکر است که در 1

ن ابیالغ و  آن، بیدو  81و میاده   5از جمله ماده  یفریک یدادرس نییقانون آو بر خالف نص صریح مقررات  شودیمداشته 

و قیرار جلیب بیه     شیود یمی حتی ارائه دالیلی که علیه متهم جمع آوری شده است، جریان تحقیقیات و رسییدگی طیی    
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 از مجموعه اصول اساسی راجع به نقیش وکیال نیاظر بیه ایین حیق و در راسیتای        21اصل برابر 

این تکلی  مقامات ذی صالح است که شرایطی فراهم آورند تا وکیال  : »هاسالحتضمین اصل برابری 

و اسنادی که در اختییار   هاپروندهبه منظور ارائه معاضدت حقوقی مؤثر به موکلین خود، به اطالعات 

ین برای مدت زمان کافی دسترسی داشیته باشیند. ایین دسترسیی بایید در اولی       هاستآنیا کنترل 

 «فرصت مقتضی فراهم شود.

ن در ن وکیل تسخیری برای بعضیی از متهمیا  نوآوری دیگر قانون آیین دادرسی کیفری لزوم تعیی 

سلب حیات  در جرائمی که مجازات آن: »111ماده  2تبصره به حکم مرحله تحقیقات مقدماتی است. 

پرس ات مقدماتی ننمایید، بیاز  یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیق

 «.کندیمبرای وی، وکیل تسخیری انتخاب 

میان حق برخورداری از وکیل و اعیالم   آن است که باید رسدیمی که ذکر آن الزم به نظر انکته

دادگاههیای عمیومی و انقیالب در امیور     آییین دادرسیی   قانون  124ین حق تفکیک قائل شد. ماده ا

صرفاً گوییای  « ی مشروع و حفظ حقوق شهروندیهایآزاداحترام به »قانون  1و بند  1134کیفری 

د. این در حالی نتکالی  مقام قضائی بدانشمار حق برخورداری از وکیل بودند بی آنکه اعالم آن را از 

مجموعه اصول به منظور حمایت از کلیه اشخاصیی کیه تحیت هیر     » اصل هفدهم از است که طبق 

هیر فیرد   »مجمع عمومی سیازمان ملیل متحید:     1144مصوب « 1ارندگونه بازداشت یا حبس قرار د

مشاور حقوقی را خواهد داشت. مقامیات صیالح بایید بعید از      معاضدتبازداشت شده حق استفاده از 

«. فیراهم آورنید   استیفای آندستگیری، این حق را به اطالع او برسانند و تسهیالت معقولی را برای 

هیم ضیابطین در مرحلیه     برطرف شده اسیت.  1112 یفریکادرسی این خأل قانونی در قانون آیین د

( مکلی  بیه اعیالم و    111 میاده پرس در مرحله تحقیقیات مقیدماتی )  ( و هم باز52ماده تحت نظر )

شده است حق متهم به داشتن وکیل از چنان اهمیتی  گفته. در همین راستا اندشدهتفهیم این حق 

(. 134: 1115خالقی،) کندگاهی همگان از قوانین اعتماد برخوردار است که بازپرس نباید به فرض آ

                                                                                                                                              
که میتهم و وکییل وی از حیق اطیالع از      شودیمدادرسی، کیفرخواست و حتی حکم محکومیت به استناد دالیلی صادر 

میت متهم به اسیتناد ادلیه مکتومیه، مختومیه     ویت پرونده با محکاند. در نهاو اصالت و داللتشان محروم مانده هاآنمفاد 

گردد! این وضعیت تخل  آشکار از مفاد قانون و نقض فاحش حقوق دفاعی متهم است. مقامات قضایی بعضیاً در برابیر   می

ی فیر یک یدادرسی  نییی قانون آ 141ماده  2پافشاری وکال بر لزوم رعایت قانون و حقوق متهم، از سر استیصال به تبصره 

متوسیل   ،که آن هم خالف اصول استای از آن ناظر به اکتفا به اطالع ذینفع و استنساخ از مفاد رأی و عدم تسلیم نسخه

 نیاز از شرح و تبیین است.شوند. بطالن چنین قیاس ناصوابی بیمی

1. Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or 

Imprisonment 
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ضمانت اجرای نقض این تکلی  از سوی ضابط و بازپرس به ترتیب عبارت است از محکومیت به سه 

 .1ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی و مجازات انتظامی درجه هشت و سه

مندرج در میاده  « یک نفر»قید  ودوج بادرباره تعداد وکالی متهم در جریان تحقیقات مقدماتی 

در ماده « تمام امور کیفری»و قید  84مذکور در تبصره ماده « وکیل یا وکال»، به قرینه عبارت 111

گفت که تعداد وکال در مرحله تحقیقات محدود به ییک نفیر نیسیت. از سیوی دیگیر       توانیم، 181

ی حقیوقی و قضیایی   هیا تیی حماو برخورداری متهم از خیدمات   111در ماده « همراهی»منظور از 

وکیل است نه صرف حضور منفعل و غیر مؤثر وی. بنابراین ایجاد هر نوع محیدودیت بیرای وکییل و    

 .شودیمسلب آزادی عمل از او نقض مفهوم همراهی و نتیجتاً نقض قانون محسوب 

بیه اعیالم   نیاظر  که بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  ثاقیم 18ماده  1 بنداز « د» بندبه حکم 

را  لیی ذی هیا نیتضم حق الاقل کاملی تساوشود با ی جرم ارتکاب به متهم هرکس: »استاین حق 

«. شیود  داده اطیالع او  بیه  لیی وک داشیتن  حیق باشید   نداشیته  لیی وک کهی صورتخواهد داشت... در 

: کنید یمی از مجموعه اصول راجع به نقیش وکیال در میورد اعیالم ایین حیق بییان         5همچنین اصل 

اطمینان حاصل خواهند نمود که کلیه افراد بیه فورییت توسیط مقیام ذی صیالح از حیق        هادولت»

به محض دستگیری ییا بازداشیت ییا میتهم      ندینمایماستفاده از کمک وکیلی که خودشان انتخاب 

 «.شدن به ارتکاب جرائم جزایی، مطلع شوند

ارچوب اتهام به دو طیی   در چصرفاً محدودیت مداخله مؤثر وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی، 

قابل اعمال است. ایین سیاسیت    1علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور جرائمو  2سازمان یافته جرائم

                                                           
، ضمانت اجرای مورد اخیر بی اعتباری تحقیقات اعالم شده بود. نکته قابل تأمل آن 1118. پیش از اصالحات سال 1

در پرتو همراهی یک وکیل، از خود  توانستیماست که این ضمانت اجرای جدید چه نفعی برای متهم دارد؟ متهمی که 

 ترشیپاً مجازات انتظامی سالب حقِ خود را به نظاره بنشیند. این در حالی است که صرف تواندیمبهتر دفاع کند اکنون 

سلب حق  1131مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال  دعواماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب  2تبصره 

 .دانستیمدگاه همراهی وکیل از سوی متهم را افزون بر مجازات انتظامی موجب بی اعتباری حکم صادره از سوی دا

قیانون مجیازات    111میاده   1در قوانین کیفری داخلی، جیرم سیازمان یافتیه تعریی  نشیده اسیت لییکن در تبصیره         . 2

ذیل عنوان سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته، معرفی شده است. الزم به ذکر اسیت کیه در   « گروه مجرمانه»اسالمی

ی هیا گیروه ی بزهکاری و یا سیرقت و تخرییب بیا شیرکت در     هاگروه حقوق فرانسه نیز در مورد جرایمی چون شرکت در

مواد مخیدر پیس از هفتیاد و     جرائمتروریستی و  جرائمسازمان یافته، مداخله وکیل تنها پس از سی و شش ساعت و در 

 (.111: 1111ساقیان، )دو ساعت امکان ذیر است 

موجب تضیییع حقیوق    تواندیمبدون احصای مصادیق « علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور جرائم». ذکر عبارت کلی 1

 1135متهم شود. در حقوق ایران جرائم مذکور در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی بخش تعزییرات مصیوب   

. ابهام در جرائم مذکور در فصل هشتم و نهم از بخیش دوم  اندگرفتهتحت عنوان جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی قرار 

و نییز در   انید آمیده « بغی و افساد فیی االرض »و « محاربه»است که ذیل عنوان  1112م قانون مجازات اسالمی کتاب دو



 (91، )ایپپی  9318 بهار و اتبستان، اول، شماره دهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  مرتضی عارفی  و  جلیل امیدی           142

 

خیاص و بزهکیاران خطرنیاک بیر      جیرائم ی سخت گیرانه در خصوص هااستیسدر راستای  تواندیم

: 1112زاده، فرهیودی نییا و موسیی    شیود ) مبنای کیفرشناسی نو و سیاست مدیریت خطر ارزییابی  

. با این اندکردهاز جرم شناسان از ظهور حقوق کیفری امنیت مدار یاد  بعضیاست که چنین (. 851

توضیح که در حال حاضر و در خصوص برخی جرائم تروریستی و سازمان یافته میا از ییک سیاسیت    

 تیالش و مبیارزه اسیت بیه سیمت ییک      سیده  جنایی کالسیک و شهروند مدار که حاصل حدود نیم 

 (.121: 1111نجفی ابرندآبادی، ) میهستسیاست جنائی امنیت مدار و دشمن محور در حال تحول 

 

 در مرحله رسیدگی. 3. 2

پس از خاتمه تحقیقات و اخذ آخرین دفاع و اعتقاد مقام تحقیق به جرم بودن عمل ارتکابی و وجود 

دادستان مکلی  اسیت   . شودیمصادر  1«جلب به دادرسی»ادله کافی برای انتساب آن به متهم، قرار 

صیورت موافقیت دادسیتان،     در .ظرف مهلت سه روز نظر خود را نسبت به قیرار میذکور اعیالم کنید    

. نهایتاً قضات دادگاه درباره اتهام وارد بر میتهم  شودیمکیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال 

سییدگی از آن درجیه از اهمییت    حضور و نقش آفرینی وکییل در مرحلیه ر  . ندینمایماتخاذ تصمیم 

برخوردار است که دیوان اروپایی حقوق بشر موردی را که دادگاه پس از اسیتماع میدافعات میتهم و    

، نقیض منصیفانه   2وکیل وی، اقدام به قرائت حکمی کرده که متن آن قبالً تنظیم و امضا شده اسیت 

 (.128: 1142امیدی، )بودن محاکمه اعالم کرده است 

حضور حیداکثر سیه    1211 یفریکآیین دادرسی قانون  118ت کیفری ایران ماده ام عدالدر نظ

دادگاههیای عمیومی و    یدادرسی  نییی آانون ق 145وکیل را در دادگاه پیش بینی کرده بود. اما ماده 

آن  124در این زمینه فاقد صراحت بود. این در حالی بیود کیه میاده     1134 یفریکانقالب در امور 

. کیرد یمی له تحقیقات مقدماتی، حضور تنها یک وکیل را درکنار متهم پیش بینی ناظر به مرح قانون

در  توانید یمی آیین دادرسیی کیفیری میتهم    قانون  181و تبصره  145بر اساس ماده در حال حاضر 

، حیداکثر دو وکییل   هیا آنجرائم داخل در صالحیت دادگاه کیفری یک، حداکثر سه وکیل و در غیر 

نیز نسبت به بعضی از متهمان و در برخی  815و  184، 183مواد  هانیاکنار  داشته باشد. درهمراه 

در زمینیه لیزوم تعییین    از جرائم لزوم تعیین وکیل تسخیری برای متهم را پیش بینی کیرده اسیت.   
                                                                                                                                              

ذکر شده یا نیوع جیرائم پییش بینیی شیده در ایین        هاآندر عنوان « امنیت»جرائم مذکور در قوانین متفرقه ای که واژه 

قانون مجازات اخالل کنندگان در تأسیسیات آب   1ماده قوانین به گونه ای است که نتایج آن علیه امنیت است  همچون 

 .1151و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب 

، به عنوان جایگزین قرار مجرمیت در قیانون آییین دادرسیی    «قرار جلب به دادرسی»، از 1112دک .آ.ق 215. در ماده 1

 کیفری سابق یاد شده است.

2. Satharasinghe v. Jurianz (Supreme Court of Ceylon) 
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: در داشیت یمبیان  1134قانون  141ماده  1مرحله رسیدگی تبصره وکیل تسخیری برای متهم در 

، تعیین وکیل باشدیمات قانونی آن قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد خصوص جرائمی که مجاز

تسخیری الزامی است. بنا بر رویه قضائی تشکیل جلسه بدون حضور وکییل قیانونی نبیود و تجدیید     

عالوه بر جرائم فوق  یفریک یدادرس نییقانون آ 184. در شرایط فعلی ماده شدیمجلسه الزم تلقی 

قطع عضو است و جنایات عمدی با میزان حداقل  هاکه مجازات قانونی آن الذکر، در خصوص جرائمی

ثلث دیه کامل و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه پنج و باالتر، تعیین وکیل تسخیری را الزامیی  

نیز تعیین وکیل از سوی دادگاه بیه ترتییب بیرای متهمیان فاقید       815و  183دانسته است. دو ماده 

داخیل در صیالحیت دادگیاه کیفیری ییک و       جرائمنوجوانان متهم به ارتکاب تمکن مالی و اطفال و 

. در شق اخیر در اندکردهبیش از خمس دیه کامل را پیش بینی  رشامستلزم پرداخت دیه یا  جرائم

تعزیری درجه هفت و هشت خود نوجوان ییا سرپرسیت قیانونی او هیم      جرائمموارد اتهام به ارتکاب 

 یل از خود دفاع کند. این اختیار البته نافی حق معرفی وکیل نیست.بدون تعیین وک تواندیم

کنوانسیون بین المللی حقوق میدنی و   18ماده  8دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان که در بند 

آییین دادرسیی در خصیوص ایین     »سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است بر این نکته تأکید دارد که 

افیزون بیر آن،   «. ن، مصیلحت و بیازپروری آنیان در نظیر گرفتیه شیود      گروه از افراد باید مطیابق سی  

هیر کیودکی کیه آزادی    : »داردیم چنین اشعار 13کنوانسیون حقوق کودک در قسمت چهارم ماده 

ی هیا مسیاعدت وی سلب شده است باید حق دسترسی فوری بیه مشیاور حقیوقی مناسیب و سیایر      

 «.مقتضی داشته باشد

آئین دادرسی کیفری ترکیه اشاره کرد. ایین میاده    قانون 151ماده به  توانیماز حیث تطبیقی 

در »ی را در نظیر گرفتیه اسیت:    اژهیوخاص هستند شرایط  وضعیتدر خصوص متهمینی که دارای 

صغیر ییا الل باشیند    کهیصورتمظنون و متهم کمتر از هجده سال سن داشته باشد یا در  کهیصورت

شد که توانائی دفاع از خود را نداشیته باشید بیدون درخواسیت او     یا اینکه معلولیت متهم به حدی با

 (.111: 1141افشار راد،)«گرددیمیک وکیل مدافع تعیین 

اساسنامه دیوان بین المللیی کیفیری در ایین رابطیه مقیرر       13در حقوق جزای بین الملل ماده 

امه بیه صیورت علنیی و    دارد که متهم از این حق برخوردار است که با رعایت مقررات این اساسنمی

وقت کیافی   یر در مساوات کامل محاکمه شود: ب.منصفانه و بیطرفانه و با رعایت حداقل تضمینات ز

و امکانات الزم به او داده شود تا دفاع خود را تدارک کند و آزادانه و محرمانه با وکییل میدافعی کیه    

و به منظیور انجیام امیر     11ده ما 2 ، ارتباط داشته باشد. همچنین با رعایت بندکندیمخود انتخاب 

شخصاً و یا از طریق مشاور حقوقی انتخابی خود در محاکمه حضور یابد و مطلع شود که اگر از  دفاع

مشاورت حقوقییی بهره مند نیست، حییق دارد از مساعییدت مشیاور حقوقی که دییوان در صیورت   
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گیردد  حتیی اگیر تیوان میالی بیرای       ، بهیره منید   کندیمضرورت و در راستای اجرای عدالت فراهم 

در اساسینامه   اندگفتهی مربوطه را نداشته باشد. همانگونه که بعضی از نویسندگان هانهیهزپرداخت 

. شیود یمی ی پرونده کیفری شیروع  ریگشکلدیوان تضمین حق برخورداری از وکیل از مراحل اولیه 

صیابر،  )گییرد.  حضیور وکییل او صیورت    میتهم بایید در   بازجویی از  55ماده  «د»زیرا بر اساس بند 

1144 :281) 

با توجه به افتراقی بودن شیوه رسیدگی در دادگیاه وییژه روحانییت بیه شیرایط و      در سطح ملی 

ی وییژه  هادادگاه. در آیین نامه دادسراها و میکنیماشاره  ی حضور وکیل در این دادگاههاتیمحدود

ی وجود ندارد. هیر چنید بیه نظیر     امقرره یلدر خصوص حضور وک 1111مصوب مردادماه روحانیت 

عدم اشاره به این موضوع، مانعی برای حضور وکیل در معیت متهم باشد. زیرا اصول قیانون   رسدینم

اساسی، ماده واحده قانون رعایت حقوق شهروندی و معیارهای دادرسیی منصیفانه، رعاییت حیداقل     

میاده واحیده    1. افزون بر این، تبصیره  ننددایمرا ضروری  لیحضور وکاز جمله حقوق دفاعی متهم 

مجمیع تشیخیص مصیلحت نظیام      11/3/1131مصیوب  « دعواانتخاب وکیل توسط اصحاب »قانون 

در دادگاه ویژه روحانیت نییز حیق انتخیاب وکییل دارنید، دادگیاه        دعوااصحاب : »گویدمیبالصراحه 

میان آنان به انتخاب متهم، وکیل تا از  کندیمتعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص 

این تبصره خالی از ایراد نیست، چرا کیه میتهم مجبیور بیه معرفیی وکییل از مییان        « انتخاب گردد.

آیین دادرسیی   125. شبیه به این محدودیت در ماده اندشدهوکالیی است که توسط دادگاه انتخاب 

لح هم وجود دارد. مطیابق ایین   نیروهای مس جرائمدر بخش مربوط به آیین دادرسی  1112 یفریک

 که پرونده مشتمل بر اسناد و اطالعات سیری و بیه   یدر جرائم علیه امنیت کشور یا در موارد»ماده: 

، دعواها در صالحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، طرفین ی است و رسیدگی به آنسرّ یکل

تأییید سیازمان قضیائی نیروهیای     وکیل یا وکالی خود را از بین وکالی رسمی دادگستری که میورد  

ان با انتقیاد از ایین مقیرّره    بر همین اساس است که برخی حقوقدان .«نمایندمسلح باشد، انتخاب می

ی خاص، آن هم از سوی مرجعی که باید بیی  هاپروندهایجاد محدودیت در انتخاب وکیل در  اندتهگف

 (.121: 1111خالقی، )ع نیست طرفی را در واقع و در ظاهر رعایت نماید اقدامی قابل دفا

کیه بیه      حقیی دنشویمبه وضوح نقض حق انتخاب آزادانه وکیل محسوب  قبیلمواردی از این 

ی حقوق بشر قرار گرفته است. بر همین اسیاس اسیت   امنطقهکرّات مورد تأکید اسناد بین المللی و 

م به عنوان وکیل میدافع  که کمیته حقوق بشر سازمان ملل، مواردی را که فردی بر خالف میل مته

میثاق بین المللی حقوق میدنی و سیاسیی    18ماده  1، نقض قسمت چهارم بند شودیموی انتخاب 

(. در این موارد در واقع در عین اختیار نوعی اجبار وجود دارد 111: 1142امیدی، ) اعالم کرده است

در اینجیا   84رد بر تبصره میاده  . اشکاالت واکندیمی وکیل را مخدوش طرفیب و این امر، استقالل و
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وظیای  و  »هم قابل طرح است. این در حالی است که اصول اساسی ناظر به نقیش وکیال، در بخیش    

ی ناصحیح را از جملیه  هامداخلهی وکال بدون احرفهتضمین ایفای وظای   11، در بند «هاتیمسئول

نییت کیه   علییه ام  جیرائم در  کنید یمی دانسته است. در واقع عدالت کیفیری اقتضیا    هادولتوظای  

ی باشد که شائبه عدم رعایت حقوق متهم اگونهبه باید ست رسیدگی حاکمیت، خود یک طرف دعوا

 به ذهن متبادر نشود.و برهم خوردن موازنه قوا به زیان وی 

 

 ایج و پیشنهاهانت بندی،جمع

مبیانی و معیارهیای   بیر   وکالت از متهم از جمله حقوق یا تضمینات دفاعی اوست  حقی کیه مبتنیی  

ای المللی و منطقیه آوردهای جرم شناسی است. اسناد بیندست حقوق بشر، اصول سیاست جنایی و

اند. نظام عیدالت کیفیری اییران    حقوق بشر چنین حقی را به عنوان هنجاری غیر قابل نقض پذیرفته

روع و حفیظ حقیوق   هیای مشی  یقانون احترام به آزادرا پذیرفته است. قانون اساسی،  چنین هنجاری

ییث  حاز موضیوعه در ایین زمینیه،     قوانینبه عنوان آخرین  قانون آیین دادرسی کیفریو شهروندی 

هیای  و نیوآوری تحیوالت  متضمن  ،حق برخورداری متهم از وکیل مدافعسازگاری با مبانی و الزامات 

عیارهیای  ی بیه م تیا حیدود زییاد   در این زمینیه  را و نظام عدالت کیفری ما  هستند ایقابل مالحظه

. لزوم آگاه کردن میتهم از حیق برخیورداری از وکییل میدافع در      انددهای نزدیک کرجهانی و منطقه

آغازین مراحل فرایند اجرای عدالت کیفری، تعیین ضمانت اجرا برای سلب حق همراه داشتن وکیل 

ی حیق مطالعیه   نیبشیپیا عدم تفهیم این حق، اجازه حضور فعال و مؤثر وکیل در جریان تحقیقات، 

پرونده برای متهم و وکیل او، الزام به تعیین وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی، تصریح به 

تعدد وکال به تناسب سنگینی اتهام، که همگی در راستای تقویت موقعیت میتهم و برابیری طیرفین    

 هستند.   هاینوآورو اند، از شمار این تحوالت بینی شدهدعوا پیش

ب وکییل  میاده واحیده انتخیا    1از راه مقرراتی مثیل تبصیره    و دستگاه قضا ن همه قانونگذارایبا 

 5و بنید  آیین دادرسیی کیفیری    125ماده (،  1118 ی) اصالح 84تبصره ماده ، صحاب دعواتوسط ا

در خصوص بعضی از متهمان و برخی از اتهامیات، تیا حیدودی از    (  1113) متن موسوم به استجازه 

فاصیله گرفتیه و    هیا سیالح قتضائات حق برخورداری متهم از وکیل مدافع و اصل برابری موجهات و ا

یی که مغایر با عمیوم و اطیالق   هاتیمحدود. ایجاد چنین انداعمال چنین حقی را تضییق کردهدایره 

نظام عدالت کیفیری   متولیان شوند، گویای آن است کهاصل سی و پنجم قانون اساسی محسوب می

هیای  گونه که باید، به نهاد وکالت و وکالی دادگستری اعتماد ندارد. این عدم اعتماد نشیانه هنوز آنما 

 قیانونی و قضیایی  پیشنهادهای ذیل به عنوان اقداماتی  بر این اساس عملی و تجربی دیگری هم دارد.
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ای و هماهنگی مقررات داخلی با هنجارهای جهیانی و منطقیه  تضمین هر چه بهتر حقوق متهم برای 

 گردد:ارائه می

 نییی قانون آ 84تبصره ماده  و دعواماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب  1صره . حذف تب1 

 ی.فریک یدادرس

 نییی قیانون آ  111رفع ابهام از مفهوم کش  حقیقت و معیار جرم امنیتیی میذکور در میاده    . 2 

دور قرار عدم دسترسی به در ص قهیاعمال سلسوء تفسیر قانون و برای جلوگیری از  ،یفریک یدادرس

 ده.پرون

 84. تعیین ضمانت اجرای نقض حق برخورداری از وکیل در مرحله تحت نظر موضیوع میاده   1 

 .یفریک یدادرس نییقانون آ

مقرون به سلب حق برخیورداری   . پیش بینی دوباره ضمانت اجرای بطالن تحقیقات مقدماتی8ِ 

 .یفریک یدادرس نییقانون آ 111ماده  1یه تبصره متهم از وکیل مدافع به نحو مقرر در متن اول

 

 منابع

 ، تهران: گنج دانش.مجموعه مقاالت()عدالت کیفری  ،(1131)آَشوری، محمد 

، پاییان نامیه کارشناسیی ارشید،     حقوق متهم در قوانین ایران و ترکیه ،(1141افشارراد، محمد )

 دانشگاه مفید قم.

 ، تهران، نشر احسان.خ حقوقای بر تاریمقدمه ،(1141امیدی، جلیل )

، 11، سیال  فصلنامه مجلس و پژووهش ، «دادرسی کیفری و حقوق بشر» ،(1142امیدی، جلیل )

 .  111-181 ، ص14شماره 

 ، تهران، بنیاد حقوقی میزان.تفسیر قوانین جزایی (،1113) لیجل ،یدیام

گاه اسژالم و  مبانی حقوق بشژر از دیژد   ،(1141) یعلی حقیقت، سید صادق و میرموسوی، سید 

 ، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.دیگر مکاتب

ی هیا پیژوهش ، جلد اول، تهران: موسسیه مطالعیات و   آیین دادرسی کیفری ،(1115خالقی، علی )

 حقوقی شهر دانش.

ی هیا پیژوهش ، تهران: موسسه مطالعات و در آیین دادرسی کیفری هانکته ،(1111)خالقی، علی 

 ش.حقوقی شهر دان
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ی میتهم در مرحلیه تحقیقیات مقیدماتی     هایآزادتقویت حقوق و » ،(1111)ساقیان، محمد مهدی 

-111 ، سال دوم، شیماره ششیم، ص  فصلنامه پووهش حقوق کیفری، «آئین دادرسی کیفری

111 . 

 تحوالتِ حق متهم بر داشتن وکیل در مرحله تحتِ نظر در حقوق» ،(1111ساقیان، محمد مهدی )

  ، ص1، شیماره  1، دوره فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسژی ، «انفرانسه و اییر 

114-111 . 

 ، تهران، نشر دادگستر.آئین دادرسی دیوان کیفری بین المللی(، 1144صابر، محمود )

محکومیت بی گناهان: از خطای قضائی تا بی گنیاهیِ  » ،(1111)، محمد هایفرجغالملو، جمشید و 

 .11-41  ، سال سوم، شماره هشتم، صش حقوق کیفریفصلنامه پووه، «واقعی

، مجله حقژوقی دادگسژتری  ، «مفهوم و مبانی حقوق دفاعی متهم» ،(1145) یمجتبفرحبخش، 

 .111 -111، صفحات 53 و 51شماره 

حقیوق میتهم در دوره تحقیقیات مقیدماتی در     » ،(1112زاده، مهیدی ) فرهودی نیا، حسن و موسی

مجموعژه  ) یجنژائ دایژره المعژارع علژوم    ، در: «1111 سیال الیحه آئین دادرسی کیفری 

، کتاب دوم، زیر نظر علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهیران،  ی علوم جنائی(هاتازهی هامقاله

 .851-811نشر میزان، صفحات 

مؤسسیه   تهران، م،، دفتر یکحقوق بشر در جهان معاصر ،(1144) قاری سید فاطمی، سید محمد

 .حقوقی شهر دانش یهاپژوهشمطالعات و 

جامعه شناسی ) یجنائتقریرات درس جامعه شناسی  ،(1111) نیحسی نجفی ابرندآبادی، علی 

 پور.، دانشگاه شهید بهشتی، تهیه و تنظیم: مهدی صبوریجرم(

 بژازپروری بزهکژاران(،  ) یشناستقریرات درس جرم  ،(1141) نینجفی ابرندآبادی، علی حس

شناسیی، دانشیگاه تربییت میدرس، نیمسیال نخسیت سیال        دوره دکتری حقوق کیفری و جیرم  

 .43-41تحصیلی 

: مجموعیه  علوم جنژائی ، در «پیشگیری عادالنه از جرم» ،(1141) نیحسنجفی ابرند آبادی، علی 

 .515-555مقاالت در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، چاپ اول، نشر میزان، صفحات 

اه کیانون وکیالی دادگسیتری و وکییل در جامعیه      جایگی » ،(1115نجفی ابرندآبادی، علی حسیین ) 

علژژوم جنژژایی تطبیقژژی در پرتژژو ، در: «حقییوقی و قییانون آیییین دادرسییی کیفییری ایییران

، بیه کوشیش:   ی بین المللی، مجموعه مقاالت نکوداشت دکتر سیلویا تلنبژا  هایهمکار

 دکتر حسین غالمی، نشر میزان.
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، سیال  فصلنامه فقه و حقوق، «در مقررات اییران بازپروری بزهکاران » ،(1145) رحسنی، امازپورین

 .185-118، صفحات 11 شمارهسوم، 

پووهشژنامه   ،«و کارکردهیا  هیا انیبنوکیل در قلمرو عدالت کیفری: » ،(1111) رحسنی، امازپورین

 .123-182، صفحات 1111، سال دوم، شماره اول، بهار حقوقی

در اسژناد بژین   ) یاضطرارشرایط  حق بر دادرسی منصفانه در ،(1111هاشمی، سید حسن )

 ، رساله دکتری، تهران، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.المللی و ایران(

Basic Principles on the Role of Lawyers. (1990). Eighth United Nations 

Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 

Havana. 

Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of 

Detention or Imprisonment. (1988). 

European convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms. (1950). 

International Covenant on Civil and Political Rights. (1966). 

Nihal Jayawickrama. (2002). The Judicial Application of Human Rights 

Law; National, Regional and International Jurisprudence, Cambridge 

University Press. 

John Murray V. United Kingdom, Times 09-Feb-1996, 18731/91, [1996] 

ECHR 3, (1996) 23 EHRR 313, [1996] 22 EHRR 29. Available at: 

http://swarb.co.uk/murray-v-the-united-kingdom-echr-8-feb-1996/ 
McCrudden, Christopher (2008)."Human Dignity and Judicial Interpretation of 

Human Rights", The European Journal of International Law, Vol. 19, no. 

4. Pp.655-724. 

Universal Declaration of Human Rights, proclaimed by the United Nations 

General Assembly in Paris on 10 December 1948 General Assembly 

resolution 217 A III 

Van Dijk. P and Van Hoof.G. J. H. (2006). "Theory Practice of the European 

Convention on Human Rights", Kluwer Law International, Third Edition, 

pp. 436-437. 

  

 

http://swarb.co.uk/murray-v-the-united-kingdom-echr-8-feb-1996/

