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 تهراندانشگاه و جرم شناسي  جزاييگروه حقوق استاديار 

 )22/10/1393: تاريخ تصويب -20/8/1393: تاريخ دريافت(

 چكيده
» الگـوي دادرسـي عادالنـه   «هاي اخيـر، تحـت تـأثير     گيري آيين دادرسي كيفري، در سال هدف و جهت

بـوده كـه طـي آن      (garde -a- vue)نظـر  اين تحوالت بيشتر مربوط به مرحلة تحت. متحول شده است
درواقـع مقـررات نـاظر بـه     . گيـرد  قرار مـي ) پليس(شخصِ مظنون به ارتكاب جرم، در بازداشت ضابطان 

سـط نهادهـاي متـولي تـأمين     از اين حيث كه احتمال نقض حقوق دفـاعي افـراد، تو  » نظر مرحلة تحت«
بيني كرده  امنيت جامعه در اين مرحله بيشتر است، تحوالت فراواني را در خصوص حمايت از متهم پيش

تـوان از ايـن پـس مرحلـة      سان، با توجه به گسترش حقوق دفاعي متهم در اين مرحلـه، مـي   بدين. است
توان بـه حـق برخـورداري از     ن ميان ميدر اي. ناپذير فرايند كيفري محسوب كرد نظر را جزء جدايي تحت

نظر قرار گرفتن افراد نـزد ضـابطان اشـاره     ترين حق دفاعي متهم در هنگام تحت عنوان برجسته وكيل به
قانون (در اين نوشتار، تحوالت حق متهم براي داشتن وكيل در اين مرحله در حقوق فرانسه و ايران . كرد

 .دبررسي خواهد ش) 1392آيين دادرسي كيفري 

 

 

 واژگان كليدي
 .نظر حق داشتن وكيل، حق دفاع، حق مطالعة پرونده، دادرسي عادالنه، شخص تحت
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 مقدمه
هاي اخير، چه در كشور فرانسه و چـه در كشـورهاي    فرانسوي در سال نظام مختلط يا رسيدگي 

به مرحلـة   در اين ميان مقررات مربوط. گيرنده از آن، تحوالت فراواني را به خود ديده است الهام
متهم در اين مرحله بيشـتر قابـل    -جا كه احتمال نقض حقوق دفاعي مظنون ، از آن»نظر تحت«

مـداري   مداري و كرامت هاي مهمي مواجه بوده و سعي در گسترش قانون تصور است با دگرگوني
سان، رعايت حقوق  بدين. در رفتار ضابطان دادگستري نسبت به مظنونان و متهمان داشته است

1Fاعي متهمدف

ترين حق دفاعي و حقـوق ديگـر    عنوان برجسته شامل حق برخورداري از وكيل به 1
كشـف  (نظـر   مانند مطالعة پروندة كيفري نه فقط در دادگاه يا نزد بازپرس، بلكه در مرحلة تحت

نظر كـه   در واقع تحت. گذاران كشورها قرار گرفته است نيز بيش از پيش مورد توجه قانون) جرم
ه عنوان يك مرحله در فرايند دادرسي كيفري پذيرفتـه نشـده بـود، اكنـون بـا تعمـيم       ها ب مدت

 .)Lazerges,2000: 70(شود  ناپذير فرايند كيفري محسوب مي حقوق متهم به اين مرحله جزء جدايي
نظر قرار دادن افـراد مظنـون را دارد و    با توجه به اينكه در اين مرحله، پليس صالحيت تحت

منظور كشف حقيقت بپردازد، حقوق فرد مظنـون نسـبت    ردآوري داليل ضروري بهتواند به گ مي
در چنين بستري است كـه  . گيرد به ساير مراحل فرايند كيفري بيشتر در معرض تضييع قرار مي

تأثير روية قضايي ديـوان   گذار فرانسوي به منظور رعايت هرچه بيشتر حقوق فردي و تحت قانون
2Fاروپايي حقوق بشر

نظـر را   اي قانون اساسي آن كشور، حق داشتن وكيل در مرحلة تحتو شور 2
صورت يك مالقات سـاده از بيسـتمين    م به1993اين حق كه ابتدا در سال . به رسميت شناخت

م  بـه   2011و  2000هـاي   موجب اصـالحات تقنينـي در سـال    نظر پذيرفته شد، به ساعت تحت
در ايران، اصل سي و پنجم . تبديل شده استنظر در اين مرحله  حضور فعال وكيلِ شخصِ تحت

هـاي دعـواي    قانون اساسي حق برخورداري از وكيل را به عنوان يك حـق اساسـي بـراي طـرف    
همـه ، قـانون آيـين دادرسـي      با ايـن . ديده، مورد توجه قرار داده است كيفري، يعني متهم و بزه

، 1378در امـور كيفـري    هـاي عمـومي و انقـالب    و قانون آيين دادرسـي دادگـاه   1290كيفري 
استفادة متهم از معاضدت وكيل را تنها و به صورت محدود در نزد بازپرسان و داديـاران تحقيـق   

3Fنظر را نپذيرفته است بيني كرده است و حضور وكيل در مرحلة كشف جرم يعني تحت پيش

3 . 
                                                           

 .شود زمان شامل حقوق دفاعي متهم و شاكي خصوصي مي اي است و هم فتني است حقوق دفاعي داراي مفهوم گسترده. 1
كنوانسـيون اروپـايي    6ديوان عقيده دارد كـه مطـابق مـادة    » ودراي عليه روسيهجان م«عنوان نمونه در قضية  به. 2

 .برخوردار است) تحقيقات پليسي(بشر، متهم از حق معاضدت وكيل در اولين مرحلة فرايند كيفري  حقوق
 15هـاي مشـروع و حفـظ حقـوق شـهروندي مصـوب        مادة واحدة قانون احترام بـه آزادي  3گفتني است كه بند . 3

محاكم و دادسراهاي را مكلف به رعايت حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم و فرصت اسـتفاده از   نيز تنها 2/83/
 .وكيل كرده و تصريحي به استفاده از اين حق درمرحلة كشف جرم ندارد
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تحـول   با استفاده از دستاوردهاي حقوق تطبيقي در يك 1392قانون آيين دادرسي كيفري 
نظـر قـرار گـرفتن     متهم در هنگام تحت -گسترده براي نخستين بار امكان حضور وكيل مظنون

ايـن قـانون امكـان مالقـات وكيـل را بـراي شـخص         48مادة . وي نزد ضابطان را پذيرفته است
اين مقـررات  . بيني كرده است نظر قرار گرفتن پيش نظر به مدت يك ساعت و در آغاز تحت تحت

بينـي كـرده اسـت، بـا سـؤاالت       نظر را پيش ين بار حق مالقات وكيل با شخص تحتكه براي اول
، حـق درخواسـت وكيـل    )الفها ابتدا به  روست كه مقالة حاضر در مقام پاسخ به آن فراواني روبه

بينـي ايـن    پـيش  )ثموانع موقت حضور وكيـل و  ) تو شكل و مدت آن، ) پزمان دخالت، ) ب
 . پردازد حله ميديده در اين مر حق براي بزه

 حق درخواست برخورداري از وكيل ) الف
نظـر قـرار    توانـد بـا شـروع تحـت     ، متهم مـي 1392قانون آيين دادرسي كيفري  48مطابق مادة 

قـانون آيـين دادرسـي كيفـري      34باتوجه بـه مقـررات مـادة    . گرفتن تقاضاي حضور وكيل كند
قانون آيـين   46در مادة . ود استنظر، دستگيري شخص در جرايم مشه آغاز مرحلة تحت 1378

نظر پس از تفهيم كتبي موضوع اتهام و ادلة آن به متهم كـه   شروع تحت 1392دادرسي كيفري 
  .گيرد، خواهد بود بالفاصله پس از تصميم به نگهداري او صورت مي

نظر بوده و از لحاظ  نظر از زمان سلب آزادي شخص تحت در حقوق فرانسه زمان شروع تحت
نـزد افسـر پلـيس قضـايي حاضـر       مـأموران، طور ارادي و بدون الزام  در موردي كه وي بهعملي، 

قـانون  . شود و اجباري در ماندن وي در ادارة پليس نباشد، از زمان جلسة اسـتماع وي اسـت   مي
نظر، زمـان دسـتگيري شـخص را     نيز بدون تعيين زمان شروع مرحلة تحت 4F1 م2011آوريل  14

 .(S. Guinchard ,J.Buisson, 2012: 694)بيني كرده است  پيشنظر  ابتداي مرحلة تحت
. با چند روش انجام پذيرد تواند در فرانسه، انتخاب وكيل شخص تحت نظر در اين مرحله مي

. نظر رأساً وكيل خود را تعيين و مشخصات او را به ضابطان اعالم كنـد  نخست آنكه شخص تحت
مـورد نظـر، مـتهم يـا فراموشـي نـام او، شـخص        دوم اينكه در صورت عدم دسترسي به وكيـل  

در همـة  . نظر حق خواهد داشت از طريق كانون وكالي محل، تقاضاي تعيـين وكيـل كنـد    تحت
نظر و يا وكيل كشـيك را   موارد، ضابطان مكلف هستند وكيل تعييني، يا معاضدتي شخص تحت

نكه تعيـين وكيـل در صـورتي    سرانجام اي. بالفاصله و با هر وسيلة ممكن از اين تقاضا آگاه كنند
تواند توسط افراد خانواده، آشنايان يا نمايندة قـانوني   نظر با آن موافقت كند، مي كه شخص تحت
 .(Ibid)وي انجام پذيرد 

                                                           
 فرانسه. ك.د.قانون آ 63-3-1مادة . 1
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شود در حقوق فرانسه در صورت عدم امكان انتخاب وكيل، پلـيس   اي كه مالحظه مي گونه به
نظـر، بـراي او    بـه درخواسـت شـخص تحـت     مكلف است از طريق كانون وكالي محل، وكيلي را

نظـر   مدافع را بـا شـروع تحـت    حق استفاده از وكيل 48در حقوق ايران با آنكه مادة . تعيين كند
مدافع رايگان براي متهماني كه قادر بـه تعيـين    اي به تعيين وكيل پذيرفته است، متأسفانه اشاره

 6F2 6و  5F1 5همه، با توجه به اينكه مواد  ينبا ا. وكيل براي خود در اين مرحله نيستند، نكرده است
، حق دسترسي به وكيل و فراهم كردن سازوكارهاي رعايت و 1392قانون آيين دادرسي كيفري 

توان نتيجه گرفت كه ضـابطان مكلـف هسـتند در     بيني كرده است، مي تضمين اين حق را پيش
طلـع كـردن كـانون وكـالي     مواردي كه امكان تعيين وكيل توسط متهم وجود ندارد، از طريق م

 .محل، وكيلي را براي او تعيين كنند

 زمان دخالت وكيل) ب
نظر برحسب اينكه جرم ارتكابي از جـرايم عـادي بـوده يـا از      زمان دخالت وكيل در مرحلة تحت

 .جرايم سازمان يافته باشد، در دو نظام حقوقي فرانسه و ايران متفاوت است

 جرايم عادي. 1
. انـد  بينـي كـرده   نظر پيش عنوان مدت حداقل براي تحت و ايران مدتي را به نظام حقوقي فرانسه

از منظـر زمـان مداخلـة     7F3.ساعت تعيين شده است 24طور يكسان  اين مدت در هر دو كشور به
درنـگ   مـدافع را بـي   دخالت وكيل 1392نظر، قانون آيين دادرسي كيفري  وكيل در مرحلة تحت

در مـادة  . و به مدت يك ساعت مورد توجه قـرار داده اسـت   نظر گرفتن متهم پس از شروع تحت
توانـد تقاضـاي    نظر قـرار گـرفتن، مـتهم مـي     با شروع تحت«بيني شده است  اين قانون پيش 48

وكيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاكرات، با شـخص  . حضور وكيل كند
ن مالقات با متهم كه نبايـد بـيش از يـك سـاعت     تواند در پايا نظر مالقات كند و وكيل مي تحت

 ».باشد مالحظات كتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد

                                                           
اه و از حق دسترسي به وكيل و سـاير حقـوق   متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادلة اتهام انتسابي آگ: 5مادة . 1

 .مند شود دفاعي مذكور در اين قانون بهره
ربـط بايـد از حقـوق خـود در فراينـد دادرسـي آگـاه شـوند و          ديده، شـاهد و سـاير افـراد ذي    متهم و بزه: 6مادة . 2

 .سازوكارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود
 ايران 1392ك .د.قانون آ 46ف و مادة .ك.د.قانون آ 63مادة . 3
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اي كلـي   به شكل قاعده) م1993از ژانويه تا دسامبر (در حقوق فرانسه دخالت وكيل در آغاز 
كـان و  با وجود اين در كنار اين مقـررة عمـومي، كود   8F1.نظر پذيرفته شد از بيستمين ساعت تحت

قـوانين ژانويـه و   (نظر دارا شـدند   مدافع را از شروع تحت نظر حق مالقات با وكيل نوجوانان تحت
م به عمل آمـد از همـان آغـاز     2000ژوئن  15در اصالحاتي كه به موجب قانون ). م1993اوت 
 30ها سلب شده است، حق دارند بـا وكـيالن خـود بـه مـدت       نظر، اشخاصي كه آزادي آن تحت

گذار ايران حق مالقات بـا وكيـل را،    قانون 48توجه اينكه در مادة  نكتة قابل. مالقات كننددقيقه 
گـذار   امـا قـانون  . بينـي نكـرده اسـت    ساعت تجاوز كند، پيش 24نظر از  در زماني كه مدت تحت

دقيقـة ديگـر را، در    30نظر، حق مالقات با وكيل به مـدت   فرانسوي در مورد تمديد مدت تحت
سـخني از ضـرورت تفهـيم حـق      48همچنـين مـادة   . ورد تصـويب قـرار داده اسـت   آغاز آن، مـ 

با وجود ايـن، بـه   . نظر به ميان نياورده است برخورداري از وكيل به متهم در ابتداي مرحلة تحت
نظر بنا بـه داليـل ذيـل بـه شـخص       مدافع بايد در ابتداي تحت رسد حق مالقات با وكيل نظر مي

 : تفهيم شود
نظـر   هرگاه متهم تحـت «: دارد مقرر مي 1392قانون آيين دادرسي كيفري  52نخست، مادة 

قرار گرفت، ضابطان دادگستري مكلف هستند حقـوق منـدرج در ايـن قـانون در مـورد شـخص       
صـورت مكتـوب در اختيـار وي قـرار دهنـد و رسـيد دريافـت و         نظر را به متهم تفهيم و به تحت

 ».ضميمة پرونده كنند
ين قانون به عنوان اصول راهبردي آيين دادرسي كيفري، حق مطلع شدن ا 6و  5دوم، مواد 

چنين حق دسترسي به وكيل و ساير حقوق دفـاعي و   متهم از موضوع و ادلة اتهام انتسابي و هم
ترديـد مرحلـة    بـي . آگاهي از اين حقوق را در سراسر فرايند دادرسي مورد توجه قرار داده اسـت 

ناپذير  توجه براي متهم و شاكي جزء جدايي بيني حقوق قابل يشبا توجه به پ) پليس(كشف جرم 
 . كند فرايند كيفري محسوب شده و ضابطان دادگستري را مكلف به رعايت اين حقوق مي

قانون جديد تمام اقدامات ضابطان دادگستري در انجام تحقيقات بايـد   61سوم، مطابق مادة 
بدين ترتيب با توجه بـه  . ت مقدماتي مقرر استمطابق ترتيبات و قواعدي باشد كه براي تحقيقا

هاي دادرسي منصفانه بايد توسط بازپرس بـه   اينكه برخورداري از وكيل به منزلة يكي از تضمين
، بنابراين ضابطان نيز مكلف بـه تفهـيم چنـين حقـي بـه شـخص       )190مادة (متهم تفهيم شود 

ضـابطان دادگسـتري در شـروع    شود، عدم تفهيم ايـن حـق توسـط     يادآور مي. نظر هستند تحت
با ضمانت اجرا همراه نبوده و ضابطان را حتـي   1392نظر، در قانون آيين دادرسي كيفري  تحت

                                                           
 1993اوت  24قانون . 1
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63با محكوميت موقت از انفصال خدمت موضوع مادة  9F

همـه،   با ايـن . سازد اين قانون مواجه نمي 1
انسـت كـه لطمـة    توان از جمله مـواردي د  عدم تفهيم اين حق توسط ضابطان دادگستري را مي

ها و تحقيقات ضـابطان را   توان اقدام رو مي سازد، و از اين اساسي به حقوق و منافع متهم وارد مي
 .اعتبار دانست بدون رعايت تفهيم اين حق اساسي بي

نظر از ايـن   مطرح است كه آيا آگاه كردن شخص تحت 48چنين اين پرسش دربارة مادة  هم
توانند قبل از حضور وكيـل تحقيقـات خـود را     ضابطان ميحق و دعوت وكيل وي كافي است و 

رسد، در اين ماده الزامي براي ضابطان دادگسـتري در مـورد انتظـار بـراي      نظر مي آغاز كنند؟ به
نظـر   بيني نشده است و ضابطان فقط مكلف به تماس با وكيـل شـخص تحـت    حضور وكيل پيش

 . هستند
يشين تعهد پليس يك تعهد ساده در خصـوص  در حقوق فرانسه نيز به موجب روية قضايي پ

مدافع يا كانون وكال، بوده و تكليفي در خصوص نتيجـه تمـاس حاصـله يعنـي      آگاه كردن وكيل
ولي با توجه بـه اينكـه سـكوت قـانون در مـورد      . حضور يا عدم حضور وكيل وجود نداشته است

صالحات به عمل آمده در تعيين مهلت در اين خصوص، مشكالت فراواني را به دنبال داشت، در ا
منظـور   هـاي جغرافيـايي و انسـاني و بـه     گذار فرانسه با در نظر گرفتن عامل ، قانونم2011سال 

مهلتي دوساعته براي حضـور  ) كشف حقيقت(تلفيق بين كارآيي حق دفاع متهم و وظيفة پليس 
اردي كـه  بـدين ترتيـب، در مـو   ). 63 – 4 – 2مـادة   3بنـد  (بيني كرده است  مدافع پيش وكيل

نظر حضور وكيل خود را در مدت تحقيقات درخواست كند، شروع بازجويي تا قبـل   شخصِ تحت
جلسه قيد شده و تنها پس  اين مدت در صورت. پذير نخواهد بود از سپري شدن دو ساعت امكان

 .شود از انقضاي آن امكان استماع اظهارات و مواجهات فراهم مي
مواردي كه ضرورت تحقيقات فردي ايجـاب كنـد دادسـتان     شويم، در همه يادآور مي با اين 

اول اينكه : مدافع و با دو شرط تجويز كند مجاز است انجام تحقيقات را بدون منتظر ماندن وكيل
قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه انجام تحقيقـات فـوري    63 – 4 – 2به شرح بند سوم مادة 

دوم اينكه، اين تقاضا بايـد بـه صـورت كتبـي و     توسط پليس از دادستان درخواست شود و نكتة 
نفع از چنين تصميمي و با اعمـال كنتـرل بعـدي مقامـات      مستدل باشد تا از رهگذر شكايت ذي

نظر و جلوگيري از سوءاسـتفادة ضـابطان در ايـن     ربط، به رعايت حقوق شخصِ تحت قضايي ذي
عد از سپري شدن دو ساعت چنين در حقوق فرانسه هنگامي كه وكيل ب هم. خصوص اميدوار شد

منظـور   نظـر بـه   كند، بازجويي يا مواجهه با درخواست شخص تحت نظر مراجعه مي به محل تحت
                                                           

ــانون آ 63مطــابق . 1 ، )41(، )40(، )39(، )38(، )37(، )35(، )34(، )30(تخلــف از مقــررات مــواد « 1392ك .د.ق
اين قانون توسط ضابطان، موجب محكوميت به سه مـاه  ) 141(و ) 59(، )55(، )53(، )52(، )51(، )46(، )42(

 ».خدمات دولتي استتا يكسال انفصال از 
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نظـر   در مـواردي كـه شـخص تحـت    . چنين مطالعة پرونده متوقف خواهد شد انجام مالقات و هم
رونده، درنگ پس از مطالعة پ مدافع حق خواهد داشت بي چنين درخواستي را مطرح نكند، وكيل

 ).63 – 4 – 2مادة  2بند (در تحقيقات و يا مواجهاتي كه در جريان است شركت كند 

 يافته جرايم سازمان. 1 .1
مـدافع تنهـا پـس از سـي و      اي از جرايم مهم مداخلـة وكيـل   در حقوق فرانسه، در خصوص پاره

 جرايمي مانند شـركت در گروهـاي بزهكـاري و يـا سـرقت و تخريـب بـا شـركت در        (ششمين 
پـذير   امكـان ) تروريسم و جـرايم مـواد مخـدر   (يا هفتاد و دومين ساعت ) يافته هاي سازمان گروه
گذارِ فرانسوي مأموران پليس را مكلف كرده تـا دادسـرا را از ماهيـت     در مورد اخير، قانون. است

اين جرايم آگاه كنند تا در صورت بررسي و تأييـد دادسـرا، محـدوديت زمـاني مالقـات شـخصِ       
م در  2011موجـب اصـالحات بـه عمـل آمـده در سـال         به. مدافع اعمال شود ظر با وكيلن تحت

چـه   نظر در جرايم عليه اموال، اشخاص و امنيت عمومي، چنان كشور فرانسه، افزايش مدت تحت
طور استثنايي تا صد و چهل و چهار ساعت در صـورت خطـر    يافته باشد، به داراي ويژگي سازمان

 . پذير است دام تروريستي امكانالوقوع يك اق قريب
اي از جـرايم   در پاره 1392قانون آيين دادرسي كيفري  48در همين چارچوب، تبصرة مادة 

ايـن  . نظـر نپذيرفتـه اسـت    مندي از مشورت با او را با شروع تحت مدافع و بهره مهم حضور وكيل
يافتـه و يـا جـرايم     ازماناگر شخص به علت اتهام ارتكاب يكي از جرايم س«: دارد تبصره مقرر مي

عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و يا جرايم موضوع بندهاي 
نظر قـرار گيـرد، تـا يـك هفتـه پـس از شـروع         اين قانون، تحت) 302(مادة ) پ(و ) ب(، )الف(

 ».نظر قرار گرفتن امكان مالقات با وكيل را ندارد تحت
الذكر، در قانون آيين دادرسي كيفـري جديـد، تـا     شود موارد فوق ه ميگونه كه مالحظ همان

با وجود ايـن در  . حدودي شبيه قوانين حاكم بر محدوديت مداخلة وكيل در حقوق فرانسه است
 :ارتباط با اين تبصره نكات ذيل قابل ذكر است

وكيـل در  قانون مزبور، محروميت موقت از حق مالقات با  48نخست، به موجب تبصرة مادة 
گونه تفكيكي را در خصوص اين جرايم از حيث  گذار هيچ همة جرايم مذكور يكسان بوده و قانون

در حقوق فرانسه اين تفكيك رعايت شده اسـت و بـر   . محروميت از حق مالقات قائل نشده است
توانـد بـراي    يافتـه دخالـت وكيـل مـي     ها و جنايات بانـدي و سـازمان   اين اساس در موارد جنحه

ها و جنايات قاچاق مواد مخـدر و اعمـال تروريسـتي بـراي      ساعت و در موارد جنحه 48كثر حدا
 ).قانون آيين دادرسي كيفري 706-73مادة (ساعت به تعويق افتد  72حداكثر 

مدافع در جرايم تبصـرة مـذكور تـا يـك هفتـه پـس از شـروع         دوم، ممانعت از حضور وكيل
مدافع  شته و بنابراين ضابطان مجاز هستند از حضور وكيلآور دا نظر قرار گرفتن جنبة الزام تحت



 1393، زمستان 1ةشمار ،دورة، �طا�عات �قوق ����ی و ��م �نا�ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  110

بدينسان برخالف حقوق فرانسه كـه تـأخير در حـق مالقـات بـا وكيـل جنبـة        . جلوگيري كنند
پذير اسـت، مقـررات تبصـرة     آور نداشته و تنها در صورت تصميم مقام قضايي اين امر امكان الزام

ص منع مالقات وكيل در جـرايم مـورد نظـر    متعرض لزوم دستور مقام قضايي در خصو 48مادة 
 .نشده است

، ممانعـت از مالقـات مـتهم بـا     48اي كه اشاره شد و به اسـتناد تبصـرة مـادة     سوم، به گونه
گيرد و منطبـق   مدافع در جرايم سازمان يافته، تنها بر اساس ماهيت اين جرايم صورت مي وكيل

 .هر پرونده نيست با يك دليل ضروري يا اوضاع و احوال خاص مربوط به
مـدافع در   خصوص، روية قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر حق برخـورداري از وكيـل   در اين 

كنوانسـيون اروپـايي حقـوق     6را به استناد مادة ) تحقيقات پليسي(اولين مرحلة فرايند كيفري 
در  ديـوان استراسـبورگ  . نظر از ماهيت جرم ارتكابي مورد شناسايي قـرار داده اسـت   بشر صرف

10Fم با اظهارنظر در قضية سالدوز عليه تركيه2008سال 

مـدافع در آغـاز    ، حق دسترسي به وكيـل 1
درواقـع، دادرسـان   . تحقيقات پليسي را به عنوان يك اصل ضروري مورد تأكيد قـرار داده اسـت  

از ديـدگاه ديـوان،   . پذيرند ديوان در اين راستا تخطي از اين اصل را تنها در شرايط استثنايي مي
تواند جنبة عام داشته باشـد،   اين داليل نمي. تواند اين حق را محدود كند تنها داليل ضروري مي

ديـوان در ايـن   . بلكه بايد در پرتو شرايط اوضاع و احوال خاص هر پرونده مورد تفسير قرار گيرد
كند كه نقض اصل حق برخورداري از وكيل توسط دولت متبوع منطبـق بـا    چارچوب تصريح مي

جـرايم  (ع و احوال وشرايط ويژة پرونده نبوده، بلكه بر پاية ماهيت جـرايم موضـوع تحقيـق    اوضا
 . صورت گرفته است) يافته سازمان

11Fعليه تركيه» قضية دانايان«سرانجام ديوان، با اظهارنظر در 

صراحتاً حق مداخلـة وكيـل در    2
ديوان در اين . دهد ار ميعنوان يك قاعدة عمومي مورد شناسايي قر مرحلة تحقيقات پليسي را به

ديـوان  . هاي دادرسي عادالنه دانسته است پرونده حق برخورداري از وكيل را در كنار ساير مؤلفه
بحث و گفتگـو در  «: مأموريت وكيالن را در اين مرحله به شرح ذيل مورد تصريح قرار داده است

كـردن سـؤال،   خصوص پرونده، تدارك دفاع، كشف داليل مسـاعد بـه حـال مـتهم، حـق طـرح       
 .»حمايت از متهم بازداشت شده، نظارت بر شرايط بازداشت

منظور رعايت هرچه بيشتر حقوق فردي و در جهـت انطبـاق    عالي كشور فرانسه نيز به ديوان
م به اين سو بر تفسـير ديـوان   2010روية خود با روية قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر، از سال 

نظـر در خصـوص جـرايم     اري از وكيل در ابتداي مرحلة تحتاروپايي حقوق بشر از حق برخورد

                                                           
1. CEDH, 27, novembre 2088, saldouz c/Turquie 

2. CEDH, 13october 2009, Danayan c/Turquie 
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م، 2011اكتبـر   19عـالي كشـور فرانسـه در تصـميم مـورخ       ديـوان . ورزد يافته تأكيد مي سازمان
چـه   نظـر را، چنـان   نظر از مالقات با وكيل در ابتداي مرحلـة تحـت   محروم ساختن شخص تحت

يت جرم ارتكـابي اعمـال شـده باشـد، بـا      مبتني بر يك دليل ضروري نبوده و تنها بر اساس ماه
12Fداند دادرسي منصفانه در تعارض مي

1.( 
مـدافع در   عالي كشور در نظر ديگري به صراحت عـدم مداخلـة فعـال وكيـل     چنين ديوان هم

در رأيـي كـه   . دانـد  مي) كنوانسيون 6مادة (نظر را مغاير با دادرسي منصفانه  ابتداي مرحلة تحت
در مورد اتهام شخصي در معاونت شروع به قتل ) م2011اكتبر 19( ديوان كشور در همان تاريخ

مدافع استفاده كرده است، اما  شود كه اگرچه مظنون از معاضدت وكيل كند، تصريح مي صادر مي
مدافع فرصت تدارك دفاع از موكل خـود را   اين مالقات در شرايطي صورت گرفته است كه وكيل

در  13F2.كند، به دست نياورده اسـت  به كشف حقيقت كمك مينيافته و امكان طرح سؤاالتي را كه 
ايـن شـورا در   . بخشد عالي را توسعه مي همين راستا شوراي قانون اساسي فرانسه استدالل ديوان

مـدافع و مداخلـة او در    كند، بـين حضـور سـادة وكيـل     م ارائه مي2010ژوئية  30نظري كه در 
 .شود جريان تحقيقات پليس تفكيك قائل مي

جام ديوان كشور فرانسه در نظر ديگري نيز به صراحت بر حـق مداخلـة وكيـل در ايـن     سران
نظـر پلـيس قـرار     در اين پرونده، شخصي به اتهام حمل مواد مخدر تحت 14F3.كند مرحله تأكيد مي

با وجود ايـن، همـين شـخص قبـل از     . كند مدافع خود را مي گيرد و تقاضاي مالقات با وكيل مي
ديـوان   .شـود  بدون اينكه امكان مالقات با وكيل خود را پيدا كند آزاد مي نظر و پايان مدت تحت

كنـد، بـر نقـض حـق      نفع اعـالم مـي   خواهي شخص ذي در نظري كه در مقام رسيدگي به فرجام
مدافع تأكيد و بر ناهماهنگي شـرايط نـاظر بـر منـع مداخلـه وكيـل بـا         برخورداري وي از وكيل

در اين پرونده ابتدا شعبة تحقيق . ورزد حقوق بشر تصريح مي كنوانسيون اروپايي 6مقررات مادة 
نظـر را بـا ايـن اسـتدالل كـه       جلسـة تحقيقـات مرحلـة تحـت     اعتباري صـورت  تقاضاي اعالم بي

صورت عيني و مؤثر  كه در بر دارندة تعهد به همراهي وكيل به«طور صريح شرطي  كنوانسيون به
عـالي   در چنين شرايطي، ديـوان . كند ، رد مي»است بيني نكرده در ابتداي اين مرحله باشد پيش

جلسة تحقيقات پليس را  كشور به صراحت تصميم شعبة تحقيق در رد درخواست بطالن صورت
مغاير با مقررات كنوانسيون اروپايي حقوق بشر دانسته است، زيـرا مطـابق مقـررات كنوانسـيون     

ايي مبتني بر داليـل ضـروري كـه    تمام اشخاص مظنون به ارتكاب يك جرم جز در موارد استثن
ناشي از شرايط و اوضاع و احوال ويژة هر پرونده بوده، و نه تنها بر اساس ماهيت جـرم ارتكـابي،   

                                                           
1. Cass.Crim. 2010 ،Verges, E. La transformation du modele francais de la garde a vue ,R.P.D.P. N4, 2010. 

2. Ibid 

3. Ibid 
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نظر، از حق بر سكوت آگاه و جز در مـوارد انصـراف قطعـي و منجـز      بايد در ابتداي مرحلة تحت
 .(Verges,2010: 865)خود، از همراهي وكيل برخوردار باشند 

 شكل و مدت مالقات با وكيل) پ
نظـر   مدافع را از همان لحظه كه تحت نظر در خصوص مالقات با وكيل حق شخص تحت 48مادة 

ترديـد در ايـن مـدت وكيـل مـتهم       بي. گيرد، به مدت يك ساعت پذيرفته است ضابطان قرار مي
ضابطان با توجه به  اي خصوصي با موكل خود مذاكره و از علت اتهام آگاه شود و گونه تواند به مي

در عمـل،  . محرمانه بودن اين مالقات حق حضور و مداخله در مدت مالقات را نخواهنـد داشـت  
نظر و وكيـل وي   ضابطان بايد محلي را به منظور انجام مالقات خصوصي در اختيار شخص تحت

ع در مـداف  با وجود اين، مقررات اين ماده، تصريحي در خصوص امكان دخالـت وكيـل  . قرار دهند
بيني شده  هاي كتبي وكيل براي درج در پرونده پيش ها نكرده است و تنها ارائة مالحظه بازجويي

توانند درخواست اسـتماع اظهـارات شـاهد يـا انجـام بازرسـي و حتـي         ها مي اين مالحظه. است
 .اظهاراتي دربارة وضعيت سالمتي موكل خود باشد

هـا و مواجهـه در مـواردي كـه شـخص       وييدر حقوق فرانسه، امكان دخالت وكيل در بـازج  
مـدافع در   توجـه اينكـه همراهـي وكيـل     نكتـة قابـل  . بيني شده اسـت  نظر تقاضا كند، پيش تحت

نظـر   تحقيقات فرع بر درخواست جداگانه از تقاضاي اولية مالقات با وكيل از سوي شخص تحـت 
نظر در  ت شخص تحتقانون آيين دادرسي كيفري اين كشور، اظهارا 63 – 1 مطابق مادة. است

نظـر قـرار گـرفتن در     خصوص همراهي وكيل يا انصراف وي از اين حق بايد هنگام ابـالغ تحـت  
مدافع در تحقيقات بايـد بـا رعايـت حفـظ      نكتة ديگر اينكه دخالت وكيل. جلسه قيد شود صورت

يس، منظور حفـظ كـارآيي تحقيقـات پلـ     در واقع به. مدافع همراه باشد اسرار پرونده توسط وكيل
وكيالن مجاز نيستند اطالعات مربوط به مالقات با موكل خود، همچنـين اطالعـات مربـوط بـه     

جلساتي را كه در هنگـام همراهـي موكـل خـود در طـول تحقيقـات و مواجهـات         مطالعة صورت
قـانون آيـين    63 – 4 – 4مـادة  (اند در اختيار اشخاص ديگـر قـرار دهنـد     حضوري كسب كرده

سان، در نظام حقوقي فرانسه اگرچه مطابق مقررات تحقيقات و مواجهـات  بدين). دادرسي كيفري
توانـد   نظر مـي  گيرد، در مدت جلسات استماع، شخص تحت تحت نظارت پليس قضايي انجام مي

 :از حقوقي به شرح ذيل برخوردار شود
توانـد در   قانون آيين دادرسي كيفري وكيـل مـي   63 – 4 – 2مادة  1نخست، به استناد بند 

هـاي   توجه اينكه تا سـال  نكتة قابل. برداري كند ل مدت تحقيقات از متهم، از پرونده يادداشتطو
بينـي شـده بـود و مقرراتـي در      مـدافع پـيش   اخير در اين كشور، تنها حق مالقات ساده با وكيل

بـه تعبيـر برخـي    . خصوص مطالعة پرونده و يا حق دخالت در تحقيقات پليس منظور نشده بـود 
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فرانسوي حضور وكال در اين مرحله قبل از هرچيز يك مأموريت بشردوستانه بـوده و  نويسندگان 
 15F1.شده است تنها باعث قوت قلب موكل خود مي

تواند پس از پايـان هـر تحقيقـي كـه در آن شـركت       بر پاية اين مقرره، وكيل مي ،دوم اينكه
. مـتهم الزم اسـت   داشته است، سؤاالتي مطرح كند كه براي روشن شدن حقيقت و يـا دفـاع از  

. مـدافع مـتهم شـود    تواند مانع از سـؤاالت وكيـل   شايان ذكر است كه پليس تنها با دو شرط مي
نخست اينكه سؤاالت مطرح شده داراي چنـان خصوصـيتي باشـند كـه مغـاير بـا سـرّي بـودن         

مـدافع،   تحقيقات مقدماتي باشد و دوم اينكه مستند پليس در ممانعـت از طـرح سـؤاالت وكيـل    
جلسة بازجويي قيد شود تا امكان اعتراض به اين تصميم وجود داشـته و   ور كتبي در صورتط به

 . مقام قضايي بتواند درستي يا نادرستي اقدامات پليس را ارزيابي كند
شود مطالبي را كه براي كشـف   اي كه ضميمة پرونده مي تواند با تقديم اليحه سوم، وكيل مي

چنـين اليحـة وكيـل     هـم . راي قوانين الزم بداند، بيـان كنـد  حقيقت و دفاع از موكل خود يا اج
هـا مخالفـت    هاي حقوقي و قضايي باشد كه از سوي پليس بـا طـرح آن   تواند متضمن پرسش مي

سـان   بـدين . تواند به دادسـتان نيـز تقـديم شـود     زمان مي گفتني است اين اليحه هم. شده است
حقوق فـردي و بـراي انطبـاق مقـررات آيـين      منظور رعايت هرچه بيشتر  گذار فرانسوي به قانون

دادرسي خود با كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، حقوق دفاعي شايان توجهي را در مقررات نـاظر  
گونه كه مالحظـه شـد، از    همان. نظر قرار گرفتن افراد از سوي پليس تصويب كرده است به تحت

نظـر بايـد از حـق مداخلـه در      ديدگاه روية قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر، وكيل شخص تحت
بحـث در خصـوص پرونـده،    «از منظر روية ديوان استراسبورگ . نظر برخوردار باشد مرحلة تحت

گناهي متهم، آماده كردن تحقيقات، حمايـت از   سازماندهي دفاع، جستجوي داليل مساعد بر بي
شـمار   دفـاع بـه  هاي اساسي حـق   متهم در مدت بازداشت و نظارت بر شرايط بازداشت، از مؤلفه

 ».رفته و وكيل بايد بتواند آزادانه از آن برخوردار باشد
هاي قانون آيين دادرسي كيفري و روية قضايي فرانسه در خصوص چگونگي  از مقايسة مقرره

نظـر   به 1392قانون آيين دادرسي كيفري  48نظر، با مقررات مادة  دخالت وكيل در مرحلة تحت
بينـي   مـدافع را پـيش   نظر بـا وكيـل   ا حق مالقات سادة شخص تحتگذار ايران تنه رسد قانون مي

ها و يا طرح سؤال در پايان هر  كرده و حقوقي از قبيل مطالعة پرونده، امكان دخالت در بازجويي
چنين تضمينات ناظر به اين حقـوق مـورد    جلسة تحقيقاتي كه وكيل در آن شركت جسته و هم

هـاي ضـابطان    ايـن قـانون، تمـام اقـدام     61مقـررات مـادة   ولي، بر پاية . توجه قرار نگرفته است
دادگستري در انجام تحقيقات بايد مطابق ترتيبات و قواعدي باشد كه براي تحقيقـات مقـدماتي   

ترتيب، با توجه به اينكه حق دخالت فعال وكيل در مرحلة تحقيقـات مقـدماتي    بدين. مقرر است
                                                           

1. Ibid 
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بينـي شـده    پيش) 191مادة (كيفري توسط وي  و مطالعة پروندة) 195و تبصرة مادة  190مادة(
منظـور رعايـت    ترديـد، بـه   بـي . نظـر را دارد  است، شخص نيز حقوق مورد اشاره در مرحلة تحـت 

نظر حق افشاي اطالعات مربوط بـه   هاي مربوط به نظم و امنيت عمومي وكيل شخص تحت الزام
 .مطالعة صورتجلسات پروندة تحقيقاتي را نخواهد داشت

 نظر با وكيل  خير انداختن مالقات شخص تحتبه تأ) ت
و نيز رعايت ) ضرورت تحقيق و كشف حقيقت(در حقوق فرانسه، براي تلفيق بين وظيفة پليس 

مـدافع   حقوق دفاعي متهم، پليس از امكان به تأخير انداختن يا ممانعت موقت از مداخلـة وكيـل  
درخواست پليس و طبق تصميم يـك   سان، در موارد بدين. در بازجويي و مواجهه برخوردار است

بينـي   طور موقـت پـيش   مدافع از شركت در تحقيقات به مقام قضايي امكان محروم ساختن وكيل
قانون آيين دادرسي كيفـري بـه تـأخير انـداختن يـا       63 -4 -2بر پاية مقررات مادة . شده است

 :ممانعت از مالقات مظنون با وكيل خود در موارد ذيل تجويز شده است
مواردي كه به داليل شرايط خاص تحقيقـات پلـيس، بـه تـأخير انـداختن دخالـت وكيـل         در .1

آوري يا حفظ داليـل را بـه دنبـال     ضروري بوده يا حسن جريان تحقيقات فوري پليس، كه جمع
 .اي مهم و اساسي به اشخاص مورد نظر چنين در موارد جلوگيري از لطمه هم. دارد، ايجاب كند

بايد به صورت كتبي و مستدل و با تكيـه بـر شـرايط و اوضـاع و احـوال       گيري اتخاذ اين تصميم .2
پذير كند، تـا ايـن مقـام قضـايي      خاص باشد تا حق اعتراض بعدي شخص نزد مقام قضايي را امكان

 .مدافع در تحقيقات را مورد ارزيابي قرار دهد بتواند ضرورت تصميم به تأخير انداختن دخالت وكيل
 12مـدافع بـراي مـدت     نظر با وكيـل  ر انداختن مالقات شخص تحتتصميم در خصوص به تأخي

در مواردي كه جنايت و يا جنحة موضوع تحقيق، داراي مجازات حداقل . پذير است ساعت امكان
. ساعت افـزايش يابـد   20تواند تا  سال حبس باشد، امكان به تأخير انداختن مداخلة وكيل مي 5

تن مظنون از حق مالقات بـا وكيـل بـا توجـه بـه      مقامات قضايي صالح در خصوص محروم ساخ
 :مقررات قانون اساسي و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر عبارتند از

 .ساعت تجاوز نكند 12دادستان، در مواردي كه تصميم به تأخير انداختن از  -
ساعت، به شـرطي كـه    24تا  12ها و بازداشت با درخواست دادستان، براي مدت  قاضي آزادي -

 .سال حبس باشد 5نايت و جنحة موضوع تحقيق، حداقل مجازات ج
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توانـد   نكتة قابل توجه اينكه برحسب بند آخر مادة مورد اشاره، تصـميم مقامـات صـالحه تنهـا مـي     
 16F1.نظر باشد هاي بازجويي مربوط به شخص تحت مدافع از مطالعة صورتجلسه شامل محروميت وكيل

بـه تـاًخير افتـادن مالقـات      48وع تبصرة مـادة  رسد در جرايم موض در حقوق ايران، به نظر مي
آور داشته و ضابطان مجاز هسـتند بـدون اتخـاذ تصـميم      نظر با وكيل خود جنبة الزام شخص تحت

 . كتبي و مستدل كه قابل اعتراض در نزد مقامات قضايي است، از حضور وكيل جلوگيري كنند

 ديده  گسترش حق برخورداري از وكيل براي بزه) ث
در فرايند كيفري بايـد از  ) ديده، متهم دادسرا، بزه(هاي دعوا  ها همة طرف اصل برابري سالح بر پاية

هـا نخسـت بـا     در مرحلة تحقيقات مقدماتي، اصل برابري سالح. حقوق دفاعي برابر برخوردار باشند
 .)79: 1385ساقيان، (كند  مدافع تحقق پيدا مي هاي دعوا از وكيل مندي طرف ايجاد توازن در حق بهره

نظر به منظـور رعايـت تـوازن     مدافع در مرحلة تحت در حقوق فرانسه، حق برخورداري از وكيل
به همين دليل، در مواردي كه شـخص  . ديده نيز در نظر گرفته شده است در حقوق دفاعي براي بزه

ز بايـد  ديـده نيـ   شـود، بـزه   مند مـي  ديده، از معاضدت وكيل بهره نظر در هنگام رويارويي با بزه تحت
هـا   گذار فرانسه براي رعايت اصل برابـري سـالح   در اين چارچوب، قانون. داراي چنين امتيازي باشد

نظر اسـتفاده از حضـور وكيـل     دهد كه در موارد رويارويي با شخص تحت ديده مي اين حق را به بزه
كـانون   تعييني خود را درخواست كرده و در صورتي كه تعيين وكيل معاضدتي را درخواست كنـد، 

بر پاية اين مقررات شـاكي خصوصـي در   ). 63 – 4 – 5مادة (وكال، براي وي وكيلي را تعيين كند 
مندي از معاضدت قضايي يا استفاده از بيمة حقـوقي، از پرداخـت حـق الوكالـه معـاف       صورت بهره
رحلـة  ديـده در م  مدافع براي بزه گفتني است در حقوق فرانسه حق برخورداري از وكيل. خواهد بود

 :نظر به اين شرح است تحت
 .نظر آگاه شود مدافع قبل از رويارويي با شخص تحت ديده بايد از حق برخورداري از وكيل بزه  .1
 .هاي مربوط به تحقيقات پليسي برخوردار باشد ديده بايد از حق مطالعة صورتجلسه وكيل بزه  .2
مند شود  خوردار است، بهرهنظر از آن بر ديده از كلية حقوقي كه وكيل شخص تحت وكيل بزه  .3
 ).63 – 4 – 5بند آخر مادة (

                                                           
) CEDH,27nov.2008, Saldouz,c,Turquie( ديـوان اروپـايي حقـوق بشـر در پرونـدة سـالدوز      شود،  مي يادآوري .1

مـدافع را تنهـا در مـوارد خـاص و بـه       نظر بـا وكيـل   تصميم در خصوص به تأخير انداختن مالقات شخص تحت
طبـق قاعـدة كلـي حـق مظنـون در اسـتفاده از معاضـدت        ”از ديـدگاه ديـوان،   . صورت محدود پذيرفته اسـت 

گيـرد، پذيرفتـه شـود، مگـر در مـوارد و اوضـاع و        نظر پليس قرار مـي  مدافع، بايد از همان لحظه كه تحت لوكي
 ”.احوال خاص مربوط به پرونده كه قرائن و امارات روشن و صريح دال بر محدوديت اين حق وجود داشته باشد
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، ضابطان دادگستري تكليفي به اعالم حق داشتن وكيل بـه  48در حقوق ايران در مقررات، مادة 
مـدافع در مرحلـة    ديده در هنگام رويارويي بـا مـتهم نداشـته و اسـتفاده از معاضـدت وكيـل       بزه

 38همه مطابق مقررات مادة  با اين. بيني نشده است ديده پيش نظر به عنوان حقي براي بزه تحت
منـدي از   ند شاكي را از حق بهرها ، ضابطان دادگستري مكلف1392قانون آيين دادرسي كيفري 

 37چنين به موجب مواد  هم. هاي حقوقي آگاه سازند اي موجود و ساير معاضدت خدمات مشاوره
توسط وكيل وي نزد ضابطان دادگستري  همين قانون امكان طرح شكايت شاكي شخصاً يا 68و 

گونه كه اشاره شد، قـانون آيـين دادرسـي كيفـري امكـان       متأسفانه همان. بيني شده است پيش
ديده، كه قـادر بـه تعيـين وكيـل      مدافع رايگان را چه براي متهم و چه براي بزه استفاده از وكيل

د بتـوان از رهگـذر اصـل سـي و     شـاي  17F1.بيني نكرده است براي خود در اين مرحله نيستند، پيش
به وكيل در ديده  پنجم قانون اساسي، دولت را مكلف به تهية امكانات مناسب براي دسترسي بزه

 .)130: 1390نيازپور، (اقتصادي وي دانست  موارد ناتواني مالي ـ

 گيري نتيجه
ي اخيـر،  ها تأثير الگوي دادرسي عادالنه در سال گيري آيين دادرسي كيفري، تحت هدف و جهت

بـه تمـامي مراحـل     يكي از تحوالت مهم مربوط به گسـترش حقـوق دفـاعي   . متحول شده است
چنـين   و هـم ) كشـف جـرم  (نظر  ها مرحلة تحت اگرچه سال. مختلف آيين دادرسي كيفري است

م 2000شدند، اما از سال  مرحلة اجراي حكم در حقوق فرانسه جزء فرايند كيفري محسوب نمي
ديده، اين دو مرحله بـه عنـوان    به افزايش حقوق اشخاص مظنون، متهم و بزه سو با توجه به اين

 . گيرند آغاز و پايان فرآيند كيفري مورد بحث قرار مي
نيز تا حدودي بـه رسـميت شـناخته     1392چنين رويكردي را قانون آيين دادرسي كيفري 

عايت كرامـت انسـاني و   ترتيب، تأكيد مقررات جديد آيين دادرسي كيفري ايران به ر بدين. است
ديده  هاي حقوقي، قضايي و انساني متهم و بزه انسانيت مجرم، رعايت اصل برائت، تقويت تضمين

رفتـار  «و » دادرسـي عادالنـه  «در اولين مرحلة رسـيدگي كيفـري در قالـب دو مفهـوم     ) شاكي(
كـرد جديـد   ها توسط كارگزاران عدالت كيفري در روي انگاري نقض اين تضمين ، و جرم»منصفانه

 . آيين دادرسي كيفري معنادار است

                                                           
مقدماتي در جرايمـي كـه مجـازات     گفتني است كه امكان تعيين وكيل تسخيري براي متهم در مرحلة تحقيقات .1

و در مرحلـة رسـيدگي هـم بـراي مـتهم و هـم بـراي        ) 190مادة  2تبصرة (آن سلب حيات يا حبس ابد است 
 .بيني شده است پيش) و تبصرة آن 347مادة (ديده فاقد تمكن مالي  بزه



 

  117                              در حقوق فرانسه و ايران نظر تحوالت حق متهم بر داشتن وكيل در مرحلة تحت

تـرين   نظر به عنوان مهـم  خورداري از وكيل در همان ابتداي مرحلة تحتدر اين ميان حق بر
حق دفاعي متهم، گام مهمي در جهت تطبيق مقررات دادرسي كيفري ايران و فرانسه با ميثـاق  

بشر و هماهنـگ سـاختن قـوانين    المللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون اروپايي حقوق  بين
با وجـود ايـن، بايـد توجـه داشـت كـه در       . دو كشور با الگوي جديد آيين دادرسي كيفري دارد

هاي اخير تحـوالت مهمـي را    نظر در سال فرانسه مقررات مربوط به حضور وكيل در مرحلة تحت
در آغـاز نسـبت بـه    نظر  اي كه اشاره شد الگوي فرانسوي تحت گونه در واقع، به. شاهد بوده است

نظـر در ايـن بيـنش،     تحت. گيري همراه بوده است امكان مداخلة وكيالن در اين مرحله با سخت
. شد بيش از آنكه يك روش كشف حقيقت باشد، يك شيوة اخذ اقرار از شخص مظنون تلقي مي

ا قلب براي موكل خود بـوده و امكـان مطالعـة پرونـده و يـ      حضور وكيل در اين مرحله تنها قوت
اصالحات فراوانـي را در ارتبـاط    م2011قانون . بيني نشده بود مداخلة وي در امر بازجويي پيش

نظر و در جهت تحكـيم حقـوق فـردي بـه عمـل آورد، از جملـه        با حضور وكيل در مرحلة تحت
امكان مطالعة پرونده، شركت در تحقيقات پليس، طرح سؤاالتي كه بـه  مواردي مانند  توان به مي

در كنار مقنن فرانسوي، روية قضايي پوياي اين كشـور  . اشاره كرد ،كند ت كمك ميكشف حقيق
نيز با توسل به آراي ديوان اروپايي حقوق بشر، با تفسير مقررات مربـوط بـه مداخلـة وكيـل در     

نظـر   يافته، نقش مهمي در تقويت حقوق دفاعي شخص تحـت  نظر در جرايم سازمان مرحلة تحت
 . ايفا كرده است در شروع فرايند رسيدگي

اين تحوالت مورد قبول مقنن ايراني نيز قرار گرفته و با فاصله گـرفتن از نظـام تفتيشـي در    
مـدافع از همـان ابتـداي مرحلـة      مرحلة تحقيقات پليسي، براي اولين بار حق مالقـات بـا وكيـل   

نظـر   حـت با وجود اين، اجراي مقررات مربوط به مداخلة وكيل در مرحلـة ت . نظر تجويز شد تحت
 .هايي همراه باشد تواند با موانع و چالش مي

نخست، جامة عمل پوشاندن به اين نوآوري قانوني نيازمنـد سـازوكارهايي اسـت كـه نسـبت بـه        
تصـويب بودجـة مناسـب در راسـتاي تعيـين وكيـل       . ها هنوز توجه كافي مبذول نشده است ايجاد آن

ي انتخاب وكيل برخوردار نيستند، آمـوزش ضـابطان   رايگان براي متهماني كه از توان مالي مناسب برا
سازي بـراي   هاي قانون آيين دادرسي كيفري جديد، ايجاد فرهنگ با هدف آشنا ساختن آنان با نوآوري

منـدي و عـدم امتنـاع آنـان از اجـراي ايـن        ضابطان و مقامات دادسرا در راستاي پايبنـدي بـه قـانون   
 .)12: 1392آشوري، (ن دادرسي كيفري است شرط موفقيت نهادهاي آيي... ها، نوآوري

اي كلـي و مـبهم بـه     گونـه  ، به1392قانون آيين دادرسي كيفري  48دوم، قانونگذار ايران در مادة 
نظـر اشـاره كـرده، ولـي از تحـوالت صـورت        مدافع در ابتداي مرحلة تحـت  حق مالقات متهم با وكيل

ها، مطالعة پروندة تحقيقـاتي، طـرح    در بازجويي گرفته در حقوق فرانسه، از جمله امكان مداخلة وكيل
ترديد، اين امر احتمـال   بي. كند، سخني به ميان نياورده است سؤاالتي كه به كشف حقيقت كمك مي

رو، در راستاي رعايت حقـوق   از اين. هاي متفاوت و گاه متضاد را همراه خواهد داشت گيري رويه شكل
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بيني ايـن تحـوالت در اصـالحات بعـدي قـانون       فري، پيشنظر در آغاز فرايند كي دفاعي شخص تحت
 .  رسد ك ضروري به نظر مي.د.آ

هـاي مهمـي را در راسـتاي رعايـت حقـوق و       ترديـد، گـام   بي 1392قانون آيين دادرسي كيفري 
ايـن تحـوالت   . ويژه در مرحلة تحقيقات مقدماتي برداشته اسـت  هاي فردي و كرامت انساني، به آزادي

ويـژه ميثـاق    المللـي حقـوق بشـر، بـه     موازين حقوق بشري منـدرج در اسـناد بـين   چيزي جز رعايت 
م و اصول قانون اساسي جمهـوري اسـالمي، نيسـت كـه بـه      1966المللي حقوق مدني و سياسي  بين

موجب آن، كنشگران فرايند كيفري به رعايت اصول دادرسي منصفانه و تأمين حقوق دفاعي متهمـان  
نگراني رعايت كرامت انساني شهروندان در دادگستري در مراحل مختلـف   در واقع دل. شوند مكلف مي

ويژه در مرحلة تحقيقات مقدماتي ـ موجب تصويب ايـن مقـررات توسـط      فرايند رسيدگي كيفري ـ به 
سو، باعث تقويت امنيت حقوقي افـراد در نظـام    نوبة خود از يك ها به اين نوآوري. گذار شده است قانون

 شـود  كـاري مـي   سوي ديگر، برقراري تعادل حق افراد بر امنيت اجتماعي در برابر بزه قضايي ايران و از
 . )14:1388نجفي ابرندآبادي، (
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 .57و  56حقوقي وزارت دادگستري، شمارة 
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