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 المللی بشربا تأکید رب مرحله تحقیقات مقدماتی حق داشتن وکيل رد اسالم و حقوق نیب

1مصطفي فضائلي
 

2ابراهيم مالکه
 

 چکيده
 آن ی وسهیله  بهه  که آید می شمار به متهم عیدفا ابزارهای از یکی وکیل داشتن قق
 برآینهد . یافهت  خواههد  را یا دفاع از قووق خویش گناهی بی بهتر اثبات فرصت شخص

 قوهوق  بهه  نسهبت  اجحهاف  از جلهوگیری  مودماتی تحویوات ی مرقله در قق این اعمال
 بهه  اسهام،  ههای  دیهدگاه  بیان رهگذر این در. باشد می وی انسانی کرامت قفظ و متهم

 سهطح  باالترین در انسانی قووق و اخاقی های ارزش پاسدار و مبیّن که مکتبی عنوان
 و اسهناد  سهنجش  است، در کنار آدمی قیات غایت و وجودی ی فلسفه با مطابق ممکن

 و علمهی  لحهام  بهه  توانهد  مهی  ببری های اندیبه و تجارب از برآمده المللیِ بین موازین
 بهه  کلهی  نگهاهی  ضهمن  رو، پیش نوشتار در .شدبا ارزشمندی نتایج متضمن کاربردی
 مسههله  ایهن  وکیهل،  داشتن پیرامون قق المللی ببر بین قووق و اسام قووق رویکرد
و چگهونگی   قهق  میزان قابلیت اعمال ایهن  نظام دو این مبنای بر که شده است بررسی

از سهوی  . مودماتی به چه صورت قابهل تحلیهل اسهت    تحویوات ی مرقله تضمین آن در
 ی مرقلهه  در ویهژه  ای بهه  رفتهاری  معیارههای  چهه  مهتهم  دادرس به عنوان وکیل یگرد

 تخطهی  المللهی  بهین  و اسهامی  موازین از تا نماید، رعایت باید دادرسی فرآیند مودماتی
 .باشد نکرده
 

قق داشتن وکیل، تحویوهات موهدماتی، قوهوق اسهام، قوهوق بهین        :واژگان کلیدی
 .المللی ببر، دادرسی منصفانه

                                 
 m-fazaeli@qom.ac.ir: امهرايان (نويسنده مس ول)الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم  دانشيار گروه حقوق بين .1

 الملل دانشگاه قم دانش آموخته کارشناسي ارشد حقوق بين .2

  13/2/13پذيرش  تاريخ  -   12/12/13  درياف  تاريخ
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 مقدمه

 نقددش توانددد مدي  عدددال  تحقددق فرآيندد  در کدده اسد   هددايي نهدداد تدرين  مهددم از وکالد  

 تحقيقدات  ي مرحلده  در بده ويدژه   قضدايي  محاکمات در وکيل حضور. باشد داشته اي سازنده

 پيشدگيري از  و حقيق  کشف سبب تسهيل اس ، گيري شکل حال در پرونده که مقدماتي،

 .توجهي خواهد شد قابل حد ات شهروندان حقوق نقض و اجحاف

هاي حقوقي و قضايي پيشدرفته بده    اس  تا نظام موجب شده دفاع حق ضرورت و اهمي 

الملل به طور عام و نظام  ي يک رکن مهم دادرسي منصفانه به آن بنگرند، و حقوق بين ديده

يعدي  طب .المللي حقوق بشر به طور خاص شناسايي و تضمين آن را مورد توجه قرار دهندد  بين

ي عددال  بنيدان نهداده شدده اسد ،       که بر پايده  حقوقي و قضايي اسالم اس  دکترين و نظام

 بدر  فراواندي  روايدات  و آيات مناب، اسالمي، در. باشد امر داشته اين به و اهتمام فراواني توجه

 اي منطقده  و المللدي  بدين  اسدناد  .مدتهم داللد  دارندد    بدراي  حق اين حفظ ضرورت و اهمي 

 ايفداي  جه  وکال براي را الزم بسترهاي تا اند کرده سعي و پرداخته موضوع ينا به بسياري

از . آورندد  فدراهم  رسديدگي  بددويِ  و مقددماتي  مراحدل  در بده خصدوص   خود، رسال  بهتر

 متهمين ي اوليه حقوق مهم و از مقدماتي، تحقيقات ي مرحله در مداف، وکيل حضور رو، اين

 .اس 

 ميزان و سو يک از ي تحقيقات مقدماتي حق در مرحلهاين  تضمين و شناسايي چگونگي

مقدماتي، حدق برخدورداري افدراد معسدر از وکيدل       مرحله در وکيل مشارک  امکان و نقش

اي وکيدل در   هاي مقددماتي بده وکيدل، رفتدار حرفده      تسخيري، دسترسي متهمين در بازجويي

بدران خسدارت، در   هداي ج  تحقيقات مقدماتي و همچنين آثار عدم رعاي  اين حدق و شديوه  

 .بوده اس  پژوهش از اين نگارندگان مقصود المللي بشر، بين حقوق و اسالم ديدگاه
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 مفاهيم. 1

 وکيل ي واژه اصطالحی و لغوي تبارشناسی. 1-1

 مختلدف  امدور  در افدراد  نماينددگي  دار عهدده  که اس  شخصي عمومي، ادهان در وکيل

. «اسد   ديگدري  بده  کردن تکيه و اعتماد ،واگذارکردن معناي به لو  در وکال » اس ، اما

 بده  کداري  کده  کسي: گونه نيز تعريف شده اس  همچنين وکيل اين( 113: 1332معطوف، )

 بده موجدب   کده  کسدي  مقدام   قائم خليفه، جانشين، نايب، کارگزار، مباشر، واگذار شده، وي

 بددون  ،اسد   شدده  تعيين يا نايب امري انجام براي ديگري شخص رشيد طرف قراردادي از

  1333: 1131خدوري شدرتوني،   )باشدد  شدده   سداق   عنده  مندوب  از امر آن انجام اختيار آنکه

 (322: 1333  دهخدا، 311: تا وجدي، بي

 بده  کده  کسدي  يعندي  شود، مي استفاده "avocet" اصطالح از وکيل براي فرانسه زبان در

دارد  دادگداه  در را مدتهم  از دفداع  ادعداي  و کندد  مدي  عمدل  مسايل حقدوقي  در مشاور عنوان

http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/search/?keyword=avocet) ) در زبان

 که در لو  به ،"lawyer" ي واژه ولي شده اس ، وض، وکيل براي متعددي لوات انگليسي

 و 1باريسدترها  دسدته  دو بده  کشدور  ايدن  در وکدال . دارد بيشتري رواج دان اس ، حقوق معني

 اسد   کسدي  وکيدل » گفد   تدوان  مي باتوجه به تعاريف لووي 3.شوند مي تقسيم 2سوليسيترها

جعفري لنگرودي، ) «اس  امري انجام در مومور وکال  عقد موجب به ديگري طرف از که

 رسديدگي  او جاري امور به شده، داده  وي به موکل جانب از که اختياري ، و با(222: 1333

 را خدود  شدول  و پيشده  کده  شود مي اطالق کسي به الًاصو» قضايي امور در وکيل اما. کند مي

ندام،   بدي ) .«نمايدد  نظدر  اظهدار  مطدر  مسدايل  در و قدرارداده  محاکم نزد دعاوي تعقيب و دفاع

                                 
barristers. 1 
solicitors 2. 

ي دفاع از افراد را در دادگاه برعهده دارندد،   تفاوت اصلي ميان باريسترها و سوليسيترها در اين اس  که باريسترها اصوالً وظيفه . 3

بدراي  . البته در هر دو مدورد اسدتثناهايي هدم وجدود دارد    . دهند هاي حقوقي خارج از دادگاه را انجام مياما سوليسيترها عمدتاً کار

 :ک.مطالعه در اين زمينه ر

John Hunt,Working with Barristers, 2nd Edition, 2007 THE LAW SOCIETY OF NEW 

SOUTH WALES, available at: https://www.lawsociety.com.au /cs/groups/public/ 

documents/ internetcontent/026515.pdf 

https://www.lawsociety.com.au/
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 دعدوا  طدرح  او جداي  بده  کده  ديگدر  شخصي به شخصي از اختيار واگذاري» يا و (32: 1322

: 1121شفيق العاني، ) .«باشد پاسخگو شده دعوا طرح او عليه که اي محکمه برابر در يا نمايد

 دعداوي  در کده  اسد   شخصديتي  مداف، وکيل گف  توان مي مزبور تعاريف به باتوجه( 223

يدا پيشدبرد    دفداع  ي وظيفده  دادگداه  در دعدوا  اصدحاب  از يکدي  طدرف  از جزايدي  يدا  حقوقي

 .دارد برعهده ي او را پرونده

 مراحل دادرسی و مفهوم تحقيقات مقدماتی. 1-2

 ل دادرسیمراح. 1-2-1

 دادرسدي يعندي   مراحدل  از يکدي  را با توکيد بر وکيل داشتن حق پژوهش اين که آنجا از

 .نمايد مي مراحل مختلف دادرسي شايسته به کوتاه اي اشاره کند، مقدماتي بررسي مي مرحله

: شدود کده عبارتندد از    مدي  تقسديم  مهدم  ي مرحلده  پنج به اجراي حکم، تا جرم وقوع ي فاصله

مرحلده،    در نخسدتين . حکدم  مقددماتي، دادرسدي و اجدراي    يدب، تحقيقدات  جرم، تعق کشف

و  آثدار  حفدظ  بدراي  که اقداماتي مجرمانه، عمل انجام از آگاهي از پس بايد قضايي ضابطين

 وقد   اسرع در و داده انجام اس ، الزم متهم اختفاي يا و فرار از پيشگيري و مستندات جرم

 ي دوم شدامل عمدل   مرحلده  .نمايندد  اعدالم  مدورد،  سدب برح دادگاه، يا و دادسرا به را مراتب

 دخال  در ارتکداب  به متهم که اس  شخص يا اشخاصي عليه دعوا طرح و تدارک تعقيب،

 العمدوم  مددعي  عندوان  به اس ، که دادستان نظر زير دادسرا و ي نهاد عهده بر که هستند جرم

ماتي اس  کده در ادامده بده    ي سوم تحقيقات مقد مرحله .دهد مي قرار تعقيب مورد را جرايم

 اس ، که جرم به گام چهارم در فرآيند قضايي، رسيدگي. گيرد تفصيل مورد بحث قرار مي

 تعيدين  مسد ولي ،  ميزان تشخيص متهم، فرد کاري گناه يا گناهي بي پيرامون گيري تصميم به

 ي لده مرح. شدود  مدي  پرداختده  وي شخصدي   بدا  متناسب تربيتيِ و توميني اقدامات يا مجازات

 حکدم  شدود،   شدناخته  گنداه  بدي  مدتهم  اگر. اس  حکم اجراي کيفري هاي دادرسي در نهايي

 چنانچده  و شدود  مدي  دادگداه اجدرا   ريديس  دستور به و بالفاصله، شد خواهد اعالم وي برائ 

 مدتهم  محکوميد   بدر  مبندي  چنانچده حکدم   گدردد و  مي آزاد فوري باشد، بازداش  در متهم

 (31: 1311  اردبيلي، 22: 1311خالقي، .) بود خواهد دادسرا ي بر عهده آن اجراي باشد،
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 مفهوم تحقيقات مقدماتی. 1-2-2

معدين،  . )«تحقيق در لو  به معناي بررسي و پژوهش بدراي رسديدن بده واقد، امدر اسد       »

 سدوي  از کده  تحقيقداتي  و اقددامات  ي مجموعده »در اصطالح عبارت اس  از ( 1131: 1333

 بازپرسان، سوي از يا و قضايي مقامات ارجاع حسب و دستور به يا ر ساً دادگستري ضابطان

 و تسدجيل  کشدف،  منظدور  بده   قضايي صالح مقامات ساير نيز و تحقيق دادياران يا ها دادستان

 برائد ،  اصدل  بده  توجه با متهم، حال به مفيد داليل و جرم اثبات داليل از اعم داليل، تمهيد

 در رسديدگي  تسدري،  و تسدهيل  و پروندده  سدازي  آمداده  آن اصلي هدف و پذيرد مي صورت

 قدانون  در تحقيقدات  ي ادامده  و شروع در يادشده مقامات از يک هر صالحي . اس  دادگاه

 تعريدف  در کيفدري  دادرسدي  آيين قانون (11) ماده( 11-1: 1332آشوري، . )«اس  مصرح

 که اس  انونيق اقدامات مجموعه مقدماتي تحقيقات» دارد مي بيان مقدماتي چنين تحقيقات

 ي ادلده  آوري جمد،  و عاليدم  و آثدار  حفدظ  بدراي  قضايي، مقامات ديگر يا بازپرس سوي از

 توجه با .«شود مي انجام متهم شدن مخفي يا فرار جلوگيري از و يافتن شناسايي، جرم، وقوع

. بازپرس اس  ي عهده بر جرايم ي کليه مقدماتي قانون آيين دادرسي تحقيقات( 12)ماده  به

 بدازپرس،  کمبود در دادگاه کيفري يک نيس ، رسديدگي صالحي  در که جرايمي بته درال

 .اس  مقرر بدازپرس براي که اس  اختياراتي و وظايف ي کليه داراي نيز دادستان

: شدود  مدي  قضدايي  اعمدال  از دسدته  سه شامل مقدماتي تحقيقات شد بيان به آنچه توجه با

 شددن  پنهدان  يدا  فدرار  از جلدوگيري  جدرم  دوم  اراتام و قراين و داليل آوري نخس ، جم،

 .متهم بزهکاري ي درباره اظهارنظر و سوم جرم  عاليم و آثار امحاي و متهم

 

 هاي تحقيقات مقدماتی ويژگی. 2

ي تحقيقددات مقدددماتي در چگددونگي  هدداي مرحلدده از آنجددا کدده ممکددن اسدد  ويژگددي 

هدا ضدروري    اشداره بده ايدن ويژگدي    برخورداري از وکيل در اين مرحله توثير داشدته باشدند،   

 بودن، غيرعلني سرع ، از جمله ها ويژگي از سري يک داراي مقدماتي تحقيقات. نمايد مي

بايدد   متهم دفاعي حقوق رعاي  ها با ارتبا  اين ويژگي .اس  بودن ترافعي غير بودن و کتبي
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را  کامدل  توجده  مدوارد  ايدن  رعايد   بده  نسدب   دادگستري ضابطان و مورد توجه واق، شود،

 .داشته باشند

 بودن سريع .2-1

يک اصدل پذيرفتده    عنوان   ي تحقيقات مقدماتي بايد به ها در مرحله سري، بودن رسيدگي

به شرطي که سرع ، عامل کاهش دق  و از بين رفتن عدال  و حقوق دفداعي مدتهم    شود،

 مقددماتي  تحقيقات»دارد  مقررمي باره  قانون آيين دادرسي کيفري در اين (13)  ماده. نگردد

 .«شود مستمر انجام شود و ايام تعطيل مان، از انجام آن نمي سرع  و به نحو به  بايد

 محرمانه بودن. 2-2

 شدود  انجدام  قضدايي  ضداب   توس  چه و قضايي مقام ي وسيله به  چه مقدماتي تحقيقات»

 آن اسدرار  حفدظ  به مکلّف کند مي شرک  تحقيقات اين در که مقامي هر و باشد سرّي بايد

 اطدالع  يکديگر اظهارات از نبايد و شوند مي بازجويي منفرداً شهود و شکات متهمين،. اس 

 وکيدل  نفدر  يدک  بتواند متهم که نيس  آن از مان، تحقيقات، بودن علني غير اين. کنند حاصل

، اين حق متهم در مدواد  (22: 1333آخوندي،).«باشد داشته خود همراه را دادگستري رسمي

 .درج شده اس  صراح  قانون آيين دادرسي کيفري به( 111) و( 33)

 بودن کتبی .2-3

 بده  محلي تحقيقات و معاينه متهم، از بازجويي اس ، کتبي صورت به  مقدماتي تحقيقات

 مسدوله  همدين  (23: 1333آخوندي،)شود  تنظيم مکتوب صورت به  بايد باشد، که شکلي هر

 در موجدود  ي ادلده  آگداهي از  بدا  دارد، دسترسدي  مدتهم  پرونده به که وکيل گردد، مي سبب

 جلدوگيري . باشدد  داشدته  را خود موکل از بهتر دفاع ياراي گرفته صورت تحقيقات و پرونده

 پيشدگيري  و کيفري امور جريان حسن و مقدماتي تحقيقات در روند تسري، و ادله امحاي از

 مقددماتي  تحقيقدات  لده مرح بدودن  مکتدوب  امتيدازات  از مدتهم،  دفداعي  حقوق نابودکردن از

 (23-22: 1332آشوري، ).باشد مي

 بودن ترافعی غير .2-4

 در کده  نحدوي   بده   آندان  وکالي يا متهم و شاکي که اس  اين بودن  ترافعي غير از منظور

 مکلّدف  مدتهم ( 22: 1332آشدوري،  . )ندارندد  حضدور  گدذرد،  مدي  ها دادگاه دادرسي جريان
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 حدق  مدتهم  بده  بايدد  بدازپرس ( 133: 1311القي، خد . )بدهدد  جواب شخصاً ها پرسش به اس 

 متهم و گردد متهم به پاسخ تلقين عامل نبايد وکيل به دستيابي اما بدهد، را وکيل با مشورت

 .حاضر شود جلسه در شده تعيين پيش از هاي پاسخ با

 

 اسالم دادرسی نظام در مقدماتی تحقيقات. 3

 مدرز  دادرسدي  مرحلده  و مقددماتي  تحقيقدات  مرحلده  بدين  سدنتي اسدالم   دادرسي نظام در

 تفکيدک  قطعدي  رسديدگي  ي مرحلده  از مقددماتي  تحقيدق  ي مرحله» ندارد و وجود مشخصي

 بدهد حکم کند، مراحل رسيدگي تمام به دارد صالحي  کننده رسيدگي قاضي. اس  نشده

ي، دادرسد  نظدام  ايدن  در ديگر بيان  به ( 113: 1333آخوندي، ).«بگذارد اجرا موق، به  را آن و

 داليدل،  آوري جم، تحقيق، ي دار اس ، يعني وظيفه عهده را قضايي ضاب  نقش خود قاضي

 وحددت  مبنداي  بدر  سيسدتم  ايدن  در واقد، . دهد مي انجام تنهايي  به را حکم صدور و محاکمه

 تعددد  اصدل  ر ي، صدور و قضاوت در اسالمي، دادرسي در»همچنين، . اس  شده بنا قاضي

 در شراي  وجود به مقيد نيز( قاضي وحدت) اصل اين اجراي و.. .اس  نشده پذيرفته  قاضي

گلدوسد   ). «اسد   آن شدرعي  و فقهدي  مفهدوم  بده  و عددال   اجتهداد  شراي  قبيل از قاضي

 بده  خدود  قاضدي  چدون  رسيدگي اس  و در سرع  امر اين مزاياي از (33: 1333جويباري، 

 باالتر ر ي صح  کند، احتمال پردازد، به جاي اين که به گزارش ديگران اعتماد مي تحقيق

 حجدم  بدا وجدود   سيسدتمي  چندين  اجدراي   امروزه اما .خواهد بود کمتر آن در خطا احتمال و

صددر   زمدان  در لديکن  اسد ،  غيرممکن عمالً انواع و پيچيدگي جرايم گسترش و ها پرونده

بسديار  و به لحاظ رعاي  اصول و معيارهداي دادرسدي عادالنده نيدز      بوده پاسخگو طبعاً اسالم

 تشريفات و شويم آيين متذکر اما بايد( 123-121: الف 1313فضائلي، . )پيشرفته بوده اس 

 طبعداً  بدوده و  مکدان  و زمدان  شدراي   تداب،  اسد ،  شدکلي  عددال   همان در واق، که قضايي،

داشدته   ملحدوظ  را مکدان  و زمدان  مقتضديات  همدواره  عمدومي  امور در که هم اسالم شريع 

بندابراين،   .اسد   نهداده  وا زمدان  هدر  در فقها تشخيص به را تشريفات و آيين اين تعيين اس ، 

و تشدريفات قضدايي امدروزي و تقسديم فرآيندد دادرسدي بده مراحدل تخصصدي            نهاد، آيدين 

وانگهي، اثبات حق . تواند موضوعي کامالً پذيرفتني در نظام قضايي اسالم باشد مختلف، مي
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 ي مراحل آن بدون تفکيک بدر عهدده   ي همه دسترسي به وکيل در دادرسي سنتي اسالم، که

قاضي واجد شراي  نهاده شده، متضمن وجود اين حق در هدر يدک از مراحدل، در صدورت     

 .تفکيک هم خواهد بود

 اسد ، زيدرا   مراحل ساير از تر فزون مقدماتي تحقيقات در وکيل برخورداريِ از اهمي 

 حقوق تحصيل هاي راه از يکي رو ينا از .گيرد مي قوام مرحله اين در پرونده اصلي ي شاکله

 بدر  کده  اي احاطه دليل به وکيل اس ، مرحله اين در مداف، وکيل دادن دخال  متهم، دفاعي

 در خدود  موکدل  حقدوق  تحفدظ  جهد   عداملي  و اتکدا  ي نقطده  به دارد، متهم حقوق و قانون

 يدادرسد  سدوي  بده  را بيشدتر  محاکمدات  حدق،  ايدن  اعمدال  واقد،  در. شود مي مبدل دادرسي

 .دهد مي سوق عادالنه

 

 المللی بين اسناد و اسالم در وکيل داشتن حقِ اهميت و جايگاه. 4

 جوامد،  نخسدتين  در عقددالء  بندداي  کدده  قددانوني  نهددادي  صددورت  به دعاوي در وکال 

 اسدالم  مقدس شارع قبدول مدورد امدضايي عقدود ديگر مانند اس  بوده آن گذار پايه بشري

 توييدد  مورد بلکده ندشده، مند، و رد شديوه اين تنها نه اسالم شريع  در زيرا اس ، قرارگرفته

بندا بدر نظدر    ( 32: 1331براري الريمي و قبولي درافشان، . )اس  شده واق، هم نصوص برخي

سوره مبارکه نساء در باب امر وکالد    112توان از آيه شريفه  برخي مفسران قرآن کريم مي

ي مزبدور را   عالمده طباطبدايي آيده    1.«خَصديماً  لِلْخائِنينَ التَکُنْ....»فرمايد  استفاده کرد که مي

 کسدي  يعندي « خصيم» نکن، چون طرفداري کاران خيان  از هرگز»اند  گونه تفسير نموده اين

 پيدامبر  اي يعندي  .کندد  مدي  دفداع  اسد   دعدوي  حکم در که چيزي هر يا شاکي ادعاي از که

مسدلماً   و برقدرار نمدا   را عددال   و بگيدر  را محق ادافر جانب بلکه ، نکن دفاع کاران ازخيان 

: 1313طباطبدايي،  )  .«نمايدد  مدي  حکدم  حق برطبق همواره( صلي اهلل عليه و آله و سلم)پيامبر

از نبدي مکدرم    با توجه به صدراحتي کده ايدن آيده دارد، و حدديث نبدوي کده ُاّم َسدَلمه        ( 332

                                 
 ، اسد   نماياندده  تدو  بده  را آن خددا  آنچده  براساس تا فرستاديم، فرو تو سوي به اس  حق سراسر که را کتاب اين اما.  1

 .باشي کاران خيان  مداف، نبايد و کني، داوري مردم ميان
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همانا من بشري مثدل شدما هسدتم،    »که  رواي  نموده اس  (صلي اهلل عليه و آله و سلم)اسالم

کنيد، و شايد برخي از شما ادله و حج  خود را رساتر بيان کند،  پس نزد من طرح دعوا مي

کنم  پس اگر حق کسي را در قضداوت بده ديگدري     شنوم حکم مي گونه، که مي و من همان

، (1332: 13قشديري نيشدابوري، قدرن   ) 1.«دادم، گيرنده خود بايدد پرهيزکندد و آن را نگيدرد   

توان اين حق را متصور شد که شدخص بتواندد بده منظدور رسداندن مقصدود خدود از فدرد          مي

 ي رويده و سديره   در»همچندين  . ديگري کمک بگيرد که در بيان و سخن بليدغ و فهديم اسد    

 دفداع  خدود،  هداي  قضداوت  تمدام  که در بينيم مي( السالم عليه)اميرالم منين امام علي حضرت

 حفظ براي که داد فرمان قاضي شريح به حتي داد  مي دفاع حق آنان به و دشني مي را متهمان

 .«کندد  م کدد  را قضداوت  مددعي  بده  قسدم  برگرداندن با بينّه، وجود به رغم عليه، مدعي حق

و يا .( http://www.cgie.org.ir/fa/news/9224 ،1312/11/13 ،3:23موسوي بجنوردي، )

 گيدرد،  مدي  تعلق او وکيل به حکم کرد، تعيين را وکيلي کس هر»فرمايند  در جايي ديگر مي

، ايدن حدديث   (3: 1332هاشدمي شداهرودي،   )2«اسد   جدايز  خصدم،  حضور بدون وکال  و

 .صريحاً جواز حضور وکيل را نشان مي دهد

بشر به عنوان نخستين سدند مهدم    حقوق انيجه اين در حالي اس  که چنانچه در اعالميه

المللي قرن بيستم، که در واق، آغازگر توجه به انسان به خاطر عنصدر وجدودي وي بدوده     بين

 در دادرسدي  وکيدل  حضدور  ضدرورت  و وکالد   دربداره  نصي و دق  نماييم، حاوي مقرره

 وکيدل  حضدور  حدق  ي دربداره  تفصيل به  سياسي و  مدني  حقوق  المللي بين  ميثاق البته،. نيس 

توجه به حق داشتن وکيل تنها محدود بده ايدن ميثداق    ( 13ماده )گفته اس  سخن دادرسي در

ترين اين اسدناد عبارتندد از    مهم. اي دکر شده اس  نبوده، بلکه در اکثر اسناد جهاني و منطقه

عالميده  هدا معدروف بده ا    راج، به نقش وکال و استقالل آن بنياديناصول "الملليِ  بين دو سند

بدراي   "حداقل استانداردهاي معروف بده قواعدد توکيدو   مربو  به قواعد و اصول "و  "هاوانا

                                 
 فَمَدن  بِدذلِکَ  لَدهُ  فَوَقضِدي  صَددَقَ   َنَدهُ  فَوَحسَدبُ  بَعضٍ مِن  َبلَغُ يَکدونَ  َن بَعضُکُم فَلَعَلَ الخَصمُ يَوتيني وَ صِنَهُ بَشَرٌ  َنَا صنَمَا».  1

 .«فَليَترُکهَا  َو فَليَوخُذهَا النَارِ مِدنَ قِطَعَدةٌ هِيَ فَإِنَمَا مُسلِمٍ بِحَقِّ لَهُ قَضَي ُ

 .الخَصمِ مِنَ مَحضَرٍ بِوَيرِ الوِکالَةُ تَجُوزُ وَ وَکيلِهِ عَلَي حُکِمَ وَکيالً وَکَلَ مَن.2

http://www.cgie.org.ir/fa/news/9224،,%20۱۳۹۲/۱۱/۱۳
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باشند،  مي 1111، که هر دو رهاورد سازمان ملل در سالپيشگيري از جرم و رفتار با مجرمين

 دفداع  حدق  بر عمومي، مجم، در و تصويب اين اسناد تنظيم ، با متحد ملل و در واق، سازمان

هدا توکيدد    ايدن مقولده در دادرسدي    ضدرورت  و اهميد   و وکال و از طريق افراد ي ههم براي

 .نموده اس 

المللدي حقدوق اقتصدادي ،     ميثاق بدين به توان  مي در اين زمينه اسناد مهم جهاني، ديگراز 

رحمانده،   بدي  هداي  هدا و مجدازات   کنوانسيون من، شکنجه و ديگر رفتدار  ،اجتماعي و فرهنگي

 ي کنوانسيون حماي  از حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضاي خدانواده  ،نانساني و موه غير

کنوانسديون   ،هداي اجبداري   شدن ناپديد در مقابل کنوانسيون حماي  از تمام اشخاص، ها آن

کنوانسديون مربدو  بده     وکنوانسيون مربو  به وضدعي  پناهنددگان    ،حقوق اشخاص معلول

اي حقوق بشدر   المللي منطقه نين در اسناد بينهمچ. کرد  وضعي  اشخاص بدون تابعي  اشاره

حق ( 1131)و کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر( 1121)مانند کنوانسيون اروپايي حقوق بشر

 .دفاع و اهمي  آن تصريح شده اس 

المللدي مانندد ندورنبر  ، توکيدو،      هداي کيفدري بدين    هداي دادگداه   اين حدق در اساسدنامه  

اشاره قرارگرفته و عمدالً نيدز رعايد  گرديدده اسد ، و      يوگسالوي سابق و رواندا هم مورد 

ي  المللدي بدا در نظرگدرفتن همده     بدين   باالخره حق داشتن وکيل در اساسدنامه ديدوان کيفدري   

 .جوانب آن مورد توکيد قرارگرفته اس 

 

 نقش وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتی. 5

قابل انکار اسد  و  نقش وکيل در احقاق حقوق متهمان در مراحل مختلف دادرسي غير 

يکي از ابعداد مهدم تحدوالت    ». ي بدوي رسيدگي آشکارتر اس  اهمي  اين نقش در مرحله

ي آيين دادرسي کيفري، تقوي  حق دفداع   ي دوم قرن بيستم در زمينه گرفته در نيمه صورت

. «متهم از طريق تسهيل شدراي  دخالد  وکيدل مدداف، در مرحلده تحقيقدات مقددماتي اسد         

حقوق دفاعي وي در »اگر متهم از اين حق محروم گردد ممکن اس  ( 133: 1311خالقي، )

معرض مخاطره قرارگيرد، هرچند برخي از طرفداران الگوي کنترل جرم بر اين باورندد کده   

دسترسي متهم به وکيل موجب بروز اختالل در فرآيند کشف جرم و شناسايي و دسدتگيري  
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: 1333فرجيها و مقدسي، . )«شود به پرونده ميي مربو   مجرمان و افشاي اطالعات محرمانه

شدود، زيدرا داشدتن     المللي و اسالمي مردود شدناخته مدي   اين نظريه از ديدگاه قوانين بين( 13

تواندد شدخص را از    کندد، و در واقد، مدي    ي مقدماتي نقش اساسي را ايفا مي وکيل در مرحله

هداي   به همين دليل کنوانسيون( 321-321: 1333ضيايي فر، . )پايه رهايي بخشد هاي بي اتهام

اي حقوق بشدر حدق داشدتن وکيدل در تمدامي مراحدل دادرسدي از جملده          المللي و منطقه بين

گونه که دادگاه اروپايي حقوق بشر در اين  اند، همان ي مقدماتي را به رسمي  شناخته مرحله

تمدام مراحدل    زمينه بيان داشته اس  که دادرسي عادالنه مستلزم حق دسترسدي بده وکيدل در   

بازداش ، بازجويي و تحقيقات مقدماتي اس ، وکميته حقوق بشر نيز توکيد نموده که افراد 

المللدي نيدز    برخي ديگر از اسدناد بدين  1.باشند دستگير شده بايد سريعاً به وکيل دسترسي داشته

 راجد، بده نقدش وکدال و     بنيدادين اصدول  "اند، از جمله  صريحاً اين حق را به رسمي  شناخته

اشخاص حق دارندد بده انتخداب خدود از يدک       ي همه»دارد  س  که بيان ميا "اه استقالل آن

مراحل رسيدگي کيفدري از حقوقشدان حمايد  و دفداع      ي وکيل کمک بخواهند تا در همه

افدراد در هرگونده    ي همده از مجموعده اصدول حمايد     ( 12) اين حق در بند اول ماده « کند

مداده  ( 3)بندد  ( د)شدق   3از قواعد اروپايي مربو  به زنددان،  (13)قاعده  2،بازداش  يا زندان

دادگاه روانددا  ( 21)ماده ( 3)بند ( د)المللي يوگسالوي سابق، شق  اساسنامه دادگاه بين( 21)

                                 
1 . Concluding Observations of the HRC:Georgia, Doc. CCPR/C/79/Add.74,9 April 1997 

Para.28  

بدي درند  پدس از     دوي بايد . باشدبرخوردار ني وکيل مداف، قانواز فرد در بازداش  بايد اين حق را داشته باشد که .  2

 مندد  هدره از حق خويش آگاه گشته و از امکانات در خور بدراي اسدتفاده از ايدن حدق ب     صالحدستگيري توس  مقامات 

 .شود

... ي قانوني خود را انتخداب کدرده   اند، به محض اين که محبوس شدند حق دارند، نماينده زندانياني که محاکمه نشده. 3

براي دفاع از خود و آمادگي بدراي دفداع، مالقدات      هاي محرمانه وي مندي از راهنمايي ند با وکيل، جه  بهرهحق دار

 .کنند
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نيز بيان گرديده  1المللي اساسنامه ديوان کيفري بين( 22)ماده ( 2)بند ( ج)و همچنين در شق 

 .اس 

حقيقات مقدماتي از چندان اهميتدي برخدوردار اسد ، کده      رعاي  حق داشتن وکيل در ت

ي بددوي خدود کده از حضدور وکيدلِ       المللي يوگسالوي سابق اقدام شدعبه  ديوان کيفري بين

: 1332زاپداال،  . )اساسنامه تلقي کدرد ( 32)کارازي  ممانع  به عمل آورده بود را نقض ماده 

عليه دول  ترکيه اسد  کده در سدال    قضيه اوجاالن هاي ديگر در اين زمينه  از مثال( 21-31

و به دليل عدم رعاي  موازين  کردصادر را ى نهايم آن  رديوان اروپايي حقوق بشر  2112

ثر وکيدل در   مختلف از جمله حقوق متهم در دسترسم به وکيل و ممانع  از ايفاى نقش مد 

 (331: 1333فر، ضيايي. ) تحقيقات پرونده، دول  ترکيه متخلف شناخته شد

المللي براي سدريعترين زمدان ممکدن     مورد زمان دسترسي متهمين به وکيل، اسناد بيندر 

اصدول  ( 2)اندد، از جملده ايدن اسدناد اصدل       دسترسي به وکيل سعي در تعيدين مدالک داشدته   

سداع  تجداوز    33ترين زمان ممکن که نبايدد از   دارد در سري، اشعار مي 2بنيادين نقش وکال

کنوانسديون  ( 3)مداده  ( 2)، بندد  پيمان نامه اروپايم حقدوق بشدر   (3)ماده  همين امر در. نمايد

امکان دسترسدي بده وکيدل صدرفاً در اوضداع و      »پس . آمريکايي حقوق بشر نيز مندرج اس 

احوال استثنايي که بايد در قانون تعيين شده باشد ممکن اس  به توخير افتدد، دسترسدي فدرد    

يي که در قانون يا مقررات قدانوني مشدخص و   بازداش  شده به وکيل صرفاً در شراي  استثنا

تعيين گرديده و مقامات قضدايي يدا ديگدر مسد ولين آن را بده منظدور تدومين امنيد  و نظدم          

، اما بايد گفد   (32: 1333طه و اشرفي، )« عمومي ضروري بدانند بايد محدود يا معلق بشود

( 33)فتندي اسد  مداده    گ. استاندارد زمان دسترسي به وکيل بالفاصله پس از دستگيري اس 

تواندد   با شروع تح  نظر قرارگدرفتن، مدتهم مدي   »قانون آيين دادرسي کيفري مقررداشته که 

                                 
 بدراي  کده  شرايطي هر در ندارد، حقوقي مشاور اگر يا شود، برخوردار خود نظر مورد شخص حقوقي ي مشاوره از... 1.

 ....گردد نتعيي حقوقي مشاور وي براي اس ، ضروري عدال  از حفاظ 

ي افراد بازداش  يا توقيف شده چه متهم به جرم باشند يدا نباشدند، دسترسدي     ها بايد تضمين کنند همه به عالوه دول  2.

 .ساع  از زمان بازداش  باشد 33فوري به وکيل داشته و اين در هي  موردي نبايد بيش از 
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وکيل بايد بدا رعايد  و توجده بده محرمانده بدودن تحقيقدات و        . تقاضاي حضور وکيل نمايد

تواند در پايان مالقات با مدتهم کده    مذاکرات، با شخص تح  نظر مالقات نمايد و وکيل مي

. «ايد بيش از يک ساع  باشد، مالحظات کتبي خود را بدراي درج در پروندده ارايده دهدد    نب

تحديد حق دسترسي به وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي ، به موجدب ايدن مقدرره نيداز بده      

افدزوده شدده،   ( 33)اي که طي اصدالح قدانون يداد شدده بده مداده        همچنين تبصره. تومل دارد

ي تحقيقات مقدماتي را در مورد جرايم عليه امنيد  داخلدي    هآزادي انتخاب وکيل در مرحل

ايدن قدانون   ( 312)يافته که مجازات آنهدا مشدمول مداده     يا خارجي و همچنين جرايم سازمان

توانند وکيل يدا وکدالي خدود     اس ، محدود کرده اس ، به اين نحو که طرفين دعوا تنها مي

. رييس قوه قضداييه باشدند انتخداب کنندد    را از بين وکالي رسمي دادگستري که مورد توييد 

رسد اين محدودي  به منظور حفظ امنيد  و مصدالح عمدومي مدورد نظدر       اگر چه به نظر مي

تدوين کنندگان اين مقرره بوده اس ، لکن بهتر اس  اين دغدغه را به طريق ديگري مانندد  

 .هاي وکال پاسخ داد محول کردن امر به کانون

 112ترين نص قرآني در اين زمينه آيه شريفه  شد در اسالم مهم گونه که قبالً اشاره همان

اندد ايدن دليدل جدواز دفداع و حمايد  از        سوره مبارکه نساء اس ، که برخدي مفسدران گفتده   

فخدار  . )توان وکال  غير را در دفاع از اتهامات بر عهده گرف  غيرخائنان اس ، بنابراين مي

ي  صدرفاً محددود بده همدين آيده نبدوده بلکده سديره        البته اين مسوله ( 312: 1311زاده طوسي، 

بده طدوري کده    . اسد   معصومين نيز به عنوان منبعي معتبر بده شناسدايي حدق وکيدل پرداختده      

اسد  کده بدر     سلَمه نقدل شدده    گذش ، در باب حق داشتن وکيل، حديثي از پيامبر توس  اُمّ

ي  در قضاوت اسالمي سديره ترين منب،  توان به آن استناد جس   اما غني حق داشتن وکيل مي

در (السدالم  عليده )ي حضدرت امدام علدي    اسد   اصدرار و توکيدد پيوسدته    ( السدالم  عليه)علوي 

از . اسد    هايشان بر رعاي  اصول اساسي دين اسالم زبدانزد دوسد  و دشدمن بدوده     قضاوت

بيانگر پدذيرش صدريح حدق داشدتن وکيدل در      ( السالم عليه)ي حضرت  مواردي که در سيره

باشد که مورد قبدول اهدل سدن  و تشدي، بدوده و آن توکيدل عقيدل و         س  حديثي مياسالم ا

عقيدل را ندزد   »اس  که حسب آن ايشدان  ( السالم عليه)عبداهلل ابن جعفر توس  حضرت علي

آنچه به نف، او حکم کني به نفد، مدن اسد  و آنچده     : ي دوم وکيل نمود و به او فرمود خليفه
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ابدن  . ) و عبداهلل بن جعفر را ندزد عثمدان وکيدل سداخ     « دباش عليه او حکم کني عليه من مي

 (212: 2111قدامه، 

عقل نيز به عنوان منب، استنبا  همواره مورد توجده فقهداي عظدام بدوده اسد ، آنهدا ايدن        

 کند مي حکم در موضوع مورد بحث عقل. اند حج  دروني را به عنوان منب، چهارم پذيرفته

 اتهام رف، براي خود از دفاع در کيفري، متهم امور در ژهحقوقي به وي مسايل شدن پيچيده با

مند  بهره مداف، وکيل وجود و مسايل حقوقي اس ، از قدوانين از آگداهي مدستلزم وارده کده

شود، زيرا از آنجا که بنا بر نص صريح آيدات و روايدات، حفد  آبدروي مد من از واجبدات       

ن  از حيثي  و آبروي شدخص اسد ،   که مقتضاي صيا دفاع پس حق 1شود، مهم شناخته مي

 و عقلدي  ضدرورت  گردد که داراي مبناي سلب تلقي مي قابل غير و اساسي و داتي حقوق از

 شدمرده  اجتهداد  و اسدتنبا   مبداني  از فقده  اصول در عقال ي سيره از طرفي، بنا يا. شرعي اس 

در نظدر  ( 33-33: 1313بداقي،  )اسد    خردمنددان  ي طريقده  عقال، بناي به اعتماد .اس  شده

عقال، شخصي که در مظان اتهام قرارگرفته به دليدل فشدارهاي روحدي و رواندي کده بدر وي       

آيد و عدم دسترسي وي به محي  بيرون، توانايي دفداع احسدن را از دسد  خواهدد      وارد مي

 .در نتيجه وجود شخصي خبره و کاردان که به نياب  از وي عمل نمايد الزامي اس . داد

نقل کرده رويه بر اين بوده کده  ( السالم عليه)ي که سرخسي از اميرم منان ي روايت بر پايه

اهلل عليه و آله  صلي)از زمان حضرت پيامبر اکرم . اند گرفته براي حضور نزد قضات وکيل مي

. کس اعتراض نکرده و از آن من، ننمدوده اسد    تا زمان ما روال بر همين بوده و هي ( و سلم

سرخسدي،  . )ايدن روش رواج داشدته اسد    ( السدالم  عليده )مام عليبه ويژه در زمان حضرت ا

و حضدرت امدام   ( اهلل عليه و آلده و سدلم   صلي)توان گف  وکال  در زمان پيامبر  مي( 3: تا بي

 (232-231: 1311محمدي، . )داراي مبناي عرفي بوده اس ( السالم عليه)علي 

 اسد ،  بيدان شدده   نيدز  شادي نظرات اسالم در حق داشتن وکيل ي زمينه در با اين وجود،

نظدرات   بده  توان مي جمله اند، از دانسته نامشروع را امر و اين بوده وکيل داشتن حق منکر که

                                 
از سدوره مبارکده حجدرات     12سوره مبارکه نور و  12 و 11توان به آيات شريفه  در حرم  آبروي م من از جمله مي. 1

 .کرد اشاره
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 الشدريعه  فدي  المحامداه »درکتاب  حسين خادم ابوسليم دکتر ،«السلطانيه االحکام» در ماوردي

 .اشداره کدرد   «لجيدل ا بنداء  فدي  اثرهدا  و العقيدده » کتداب  در عدزام  عبدداهلل  دکتدر  و «االسالميه

 ايدن  بدا  اسد   نمدوده  ابدراز  را بيندابين  نظدري  ،«حاشديه » بده  موسوم خود کتاب در عابدين ابن

 مدانعي  مانندد حددود،   و سدخ ،  سدنگين  جرايم براي متهم در وکيل حق اِعمال که مضمون

 تدوان  کده  اين دليل به بپردازد،ممکن اس  خود از دفاع به تنهايي به شخص اگر چون. ندارد

: تدا  عابدين، بي. )گناهي محکوم گردد به رغم بي ندارد، را خود عليه اتهامات مقابل در دفاع

113) 

 

 تسخيري وکيل از برخورداري حق. 6

اندد،   برخي فقها حق انتخاب وکيل را ناشي از تسل  انسان بدر سرنوشد  خدويش دانسدته    

 اسد   آزاد متهم ايد،نم واگذار خود وکيل منتخبِ به را دادگاه در دفاع حق تواند مي متهم»

 اين مقتضداي اطدالق  . کند معرفي دادگاه به وکيل عنوان به خود براي خواهد مي را کس هر

 خدويش  سرنوشد   بدر  کلدي  طدور  بده  انسان کند مي دالل  اس  که اي ادله و وکال  ي ادله

جدا کده گداه     امدا از آن ( 332-333: 1322  مطهدري،  31-33: 1332منتظري، ) .«اس  مسل 

هداي دفداع و پرداخد  حدق الوکالده را       افراد توان مالي کافي براي تومين هزينده  ممکن اس 

فدر،   ضديايي . )گرفته اس  نداشته باشند، نهاد وکال  تسخيري به منظور حل اين مشکل شکل

اصدول بنيدادين نقدش    ( 3)هاي وکيدل تسدخيري، مداده     در مورد پرداخ  هزينه( 323: 1333

« ه»مطدابق شدق   . اس  هاي وکال قرار داده  همکاري کانون ها با ي دول  وکال، آن را برعهده

ي  الوکاله در چنين مدواردي بدر عهدده    کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر حق( 3)ماده ( 3)بند 

 1المللدي  حق برخورداري از وکيل تسدخيري در برخدي اسدناد بدين    . ها نهاده شده اس  دول 

معيار آن گفتده شدده اسد  کده      محدود به شر  رعاي  مصلح  عدال  گرديده و در باب

                                 
آيدين دادرسدي و ادلده    ( 32)آيين دادرسي و ادله اثبات دادگاه يوگسالوي سدابق، قاعدده   ( 32)قاعده ( الف)بند:.نک .1

( 3)مداده  ( 3)از بندد  ( ج)ميثاق حقوق مدني و سياسي و رديدف  ( 13)ماده ( 3)از بند ( د)اثبات دادگاه رواندا، رديف 

 .کنوانسيون اروپايي حقوق بشر
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داندان   گروهدي از حقدوق  . شدت و سنگيني جرم و همچنين معسر بدودن مدتهم مدالک اسد     

اندد کده قابدل تعمديم بده       هاي عادالنده ملدي نمدوده    المللي اين شر  را محدود به دادرسي بين

 (331-323: ب1313فضائلي، . )المللي نيس  محاکمات کيفري بين

ي جايگداه وکيددل رايگددان در   کننددده مبندايي اسدد  کدده تبيدين  تددرين  امدا، عدددال  اساسدي  

 مبداني  از و قاعدده  يدک  عندوان  به را عدال  شهيد مطهري. محاکمات کيفري اسالمي اس 

تدوان   مي باشد نشده بيان اي مسوله حکم چنانچه اسالم اس  زيرا در بر شمرده اسالمي حقوق

 اصدلي  طبدق  اسدالم  شرع زيرا» داد،  نسب اسالم به و کرد استنبا  عدل اصل مبناي بر را آن

 خدارج  عقلدي  و طبيعدي  و فطدري  حقوق و عدال  محور از هرگز داده، تعليم را آن خود که

 مقيداس  را ديدن  نده  داندد  مدي  ديدن  مقياس را عدال »ايشان ( 33: 1322مطهري، ) .«شود نمي

 بلکده  نيسد   اسدالمي  عددل  احکدام،  تداب،  نه اس  احکام بر حاکم عدل: گويد مي و عدال 

 (12-13: 1332مطهري، . )«اس  عادالنه اسالم

با توجه به اينکه حق دسترسي به وکيل تسخيري زماني اس  کده شدخص معسدر بدوده و     

هدايي کده    توانايي استخدام وکيل را ندارد، اين پرسش پيش خواهد آمد که آيا نظر به هزينه

رد، الزامي براي اعمدال ايدن   در اختيار قراردادن وکيل تسخيري براي جامعه به بار خواهد آو

 ي تحقيقات مقدماتي وجود دارد  حق در مرحله

ي تحقيقات مقددماتي   هاي مرحله توان گف  با توجه به ويژگي در پاسخ به اين س ال مي

ي دادرسدي   ي کيفدري اسد ، اگدر اهميتدي بداالتر از مرحلده       که آغازگر حيات يک پرونده

نيس ، زيرا تحقيقات مقدماتي، تومين ادله و مانندد آن  تر از آن  نداشته باشد، يقيناً کم اهمي 

ي متهم گامي در جهد  تعدادل    نيازمند توجه فراوان اس  که حضور وکيل به عنوان نماينده

دليل ديگر در جه  اثبدات وجدود وکيدل در    . دادرسي بوده و بر دق  کار نيز خواهد افزود

دم آگاهي افراد نسدب  بده قدوانين و    ها، توجه به ع ي تحقيقات و ساير مراحل دادرسي مرحله

گيري اس ،  ي تحقيقات مقدماتي که پرونده در حال شکل حقوق خود اس ، که در مرحله

نمايدد افدرادي کده تواندايي مدالي بدراي در        پس عدال  ايجاب مي. يابد اهميتي دوچندان مي

زاياي آن محروم ي تحقيقات مقدماتي نيز نبايد از م اختيار گرفتن وکيل را ندارند، در مرحله

 .گردند
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 حق داشتن وکيل در جريان بازجويی. 7

ي تحقيقات مقدماتي اس  که حضدور وکيدل در    هاي مرحله ترين بخش بازجويي از مهم

و  سد ال  هرندوع »بدازجويي عبدارت از   . آن براي تومين حق دفاع مدتهم اهميد  حيداتي دارد   

 در[ ادعا شده] که گيرد مي انجام فردي از و صالح رسمي مقام يک توس  که اس  پرسشي

 در امدر  تدرين  و مشدکل  تدرين  دقيدق  تدرين،  حسداس  مدتهم  از بازجويي. باشد مي دخيل جرمي

با توجده بده ايدن کده     ( 313-312: 1333کريمي و رحيمي پور، ) .«اس  جزايي هاي دادرسي

هدداي  در بددازجويي احتمددال دارد شخصددي کدده مددورد بددازجويي قرارگرفتدده در اثددر عددداوت 

اسي و حزبي از سوي بازجو حقوقش ضاي، گردد، حضور وکيل در اين مرحلده  شخصي، سي

 .بنا بر شراي  مذکور الزامي اس 

ي روانددا و يوگسدالوي    ويدژه  محداکم  دادرسدي  قواعدد ( 33) مداده  (1) بند در اين زمينه

 وکيل حضور بدون نبايد متهم از دادستان بازجويي»اس   کرده بيني پيش گونه اين نيز سابق

 وکيدل  بددون  بدازجويي  که نمايد موافق  صريح و ارادي صورت به متهم که اين مگر باشد

 حضدور  از پس و شده متوقف بازجويي نمايد، وکيل درخواس  متعاقباً متهم اگر .يابد ادامه

در مورد دسترسي به وکيدل   بشر حقوق آمريکايم بين کميسيون .«يابد مي ادامه مجدداً وکيل

 اعمدال  بدازجويم  اولدين  در بايدد  حقدوقم  مشاور به حق» که کرده تصريح در زمان بازجويي

 يابدد،  مصدوني   شدکنجه  از و نشدود  اقدرار  بده  مجبدور  فدرد  ايدن کده   تضمين منظور به و شود

مدورد قابدلِ    .«پذيرد انجام قاضم يک و وکيلش حضور با فق  متهم بايد مقدماتم تحقيقات

دول  ترکيه در ديوان اروپايي حقوق تسکين عليه  حبيب ي ديگر پرونده آقاي حسين اشاره

توسد    1،(شدمالي  کردستان– بلشويک حزب)بشر اس  که به عل  همکاري با پ ک ک 

ي بدازجويي توسد  پلديس و     پليس مبارزه با تروريسم ترکيه بازداش  شده بود، و در مرحله

 ي داد گونه ر در مورد اين پرونده ديوان اين. دادستاني از حضور وکيل محروم گرديده بود

کنوانسديون اروپدايي حقدوق     (3) مداده  سدوم  از بند ج و ب الف، شقوق و يکم بند استناد به»

                                 
1. The Bolşevik Parti - Kuzey Kürdistan/Türkiye 
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 معاضددت  بدودن  دارا حدق  از پلديس،  ندزد  وي دسدتگيري  حدين  شده کده  مدعي شاکي بشر،

 محکوميد   در شده، گرفته وي از وکيل يک غياب در که اظهاراتي و شده محروم حقوقي

 1.«اس  شده واق، داستنا مورد دادگاه توس  وي

در مورد نظام محاکمات اسالمي، با توجه به يکپارچگي مراحل دادرسي سنتي، با فدرض  

تفکيک مراحل فرآيند قضايي نيز حقوق مدتهم از جملده حدق داشدتن وکيدل، در هريدک از       

در ايدن  . مراحل مانند تحقيقات مقدماتي و بازجويي نيز قابل اِعمال و غير قابدل تعليدق اسد    

 در مدتهم  وکيدل  نپدذيرفتن »فرمايندد   در تحريرالوسديله مدي  ( ره)ضدرت امدام خميندي    زمينه ح

. «عددال  اسد    خددالف مقتضداي   مقدددماتي  تحقيقدات و بدازجويي جدرم، کشف ي مرحله

 (332: 1332موسوي خميني، )

هددا ايددن اسدد  کدده در  ي قابددل تومددل در مددورد برخددورداري از وکيدل در بددازجويي  نکتده 

تواند بده طدور اختيداري از حدق داشدتن وکيدل رجدوع         المللي متهم مي محاکمات کيفري بين

المللدي کيفدري بيدان     اساسنامه ديدوان بدين  ( 22)ماده ( 2)بند ( د)نمايد، اين مقوله در رديف 

 .شده اس 

 

 ي تحقيقات مقدماتی اي وکيل در مرحله رفتار حرفه. 8

در نظدر گدرفتن شدراي  و    اي وکيل بيانگر اين مطلب اس  که وکيل بايدد بدا    رفتار حرفه

ضواب  محاکمه بهترين و موثرترين دفاع از موکدل خدود را بده عمدل آورد و در ايدن زمينده       

در حقيق ، حق داشدتن  . قصور يا تخلفي در باب دفاع از متهم يا قوانين از وي سر نزده باشد

ز وکيل مستلزم آن اسد  کده مدتهم بتواندد از وکيدل داراي صدالحي  اسدتفاده نمايدد، و نيد         

ي وکيل، بتواند از وکيلدي   ها تضمين کنند که متهم، در صورت ناتواني از تومين هزينه دول 

شد  اين امر زماني محقق خواهد. تسخيري که قادر به دفاعي م ثر از او باشد، برخوردار شود

هاي وکيلي با تجربه و با صالحي  متناسدب بدا بدزه انتسدابي بده منظدور        که متهمين از کمک

                                 
1. European Court of Human Rights, ANNUAL REPORT 2007, Registry of the European 

Court of Human Rights, Strasbourg, 2008. http://www.governo.it/Presidenza/ 

CONTENZIOSO /contenzioso_europeo/documentazione/Annual_Report_2007.pdf 

http://www.governo.it/Presidenza/
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پدس هددف   ( 31: 1333طه و اشرفي، . )هاي حقوقي م ثر برخوردار باشند اعدتدرياف  مس

ي تحقيقددات مقدددماتي بدده صددرف حضددور وکيددل تددومين   از حددق داشددتنِ وکيددل در مرحلدده 

ي صددر وکيدل ،    کند که مستلزم سدعه  گردد، بلکه حضور مفيد و کارآمد را ايجاب مي نمي

. ي آنها دسترسي به شهود اسد   ز جملهي حضور و دسترسي وي به نتايج تحقيقات و ا اجازه

دارد متهم به جرم کيفري بايدد حدق دسترسدي بده      اصول بنيادين نقش وکال بيان مي( 3)ماده 

وکيلي با تجربه و با صالحي ، متناسب با ماهي  جرم انتسابي را به منظور درياف  مساعدت 

تر از سداير مراحدل   اهميد  ايدن اصدل در تحقيقدات مقددماتي بيشد      . باشد حقوقي موثر داشته 

ي صددر الزم، وجدود يدک     هاي تحقيقات و دق  نظر و سعه دادرسي اس ، چون پيچيدگي

 .کند اي را ايجاب مي وکيل حرفه

آيددين دادرسددي و ادلدده اثبددات دادگدداه ويددژه يوگسددالوي سددابق     ( 33)و ( 32)قواعددد 

 :اس ، موارد ديل را به عنوان وظايف و رفتار وکيل شناسانده (1112ژوئن12مصوب)

اي و احتدرام   تعهد و پايبندي به قواعد دادرسي، ساير مقررات مربو  به رفتار حرفه. الف

ي مقدماتي بيانگر ايدن مطلدب اسد  کده بدا       اين امر در مرحله. ي دادرسي ي منصفانه به اداره

 .کند بازپرسان همکاري نموده وآنها را در دستيابي به نتايج صحيح و درس  ياري

صداق  وکيل در برخورد بدا  . ي نادرس  و اظهارات کذب ي ادله ارايه الزام به عدم. ب

ترين اصولي اس  که در هرچه بهتدر بده نتيجده رسديدن      موکل و سازمان قضايي يکي از مهم

 .رسان اس  پرونده ياري

هايي که ممکدن اسد  شداهد ضدروري آن باشدد يدا سدبب دشدواري          از قبول پرونده. ج

 .نمايد مگر اينکه مورد اعتراض واق، نشود اساسي براي موکل گردد خوداري

ي اوقات بايد به نف، موکل عمل کند و مراقب باشد کده تعدارض منداف،     وکيل در همه. د

 .پيش نيايد

از انجام سوء رفتارهايي مانند نقدض اساسدنامه، قواعدد دادرسدي، نقدش قواعدد رفتدار        . ده

ه، انجام عمل موداير شدراف    اي و معاون  يا تحريک عمدي براي نقض موارد ياد شد حرفه

 .وکال ، تقلب و تدليس، رفتار مخل اجراي عدال ، خودداري کند
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. اي وکال، ضمان  اجدراي ايدن تخلفدات را بيدان کدرده اسد        کد رفتار حرفه( 32)ماده 

المللي کيفري مواردي را به عنوان شراي  صدالحي    ديوان بين( 333-332: 1313فضائلي، )

صدالحي  در حقدوق کيفدري، آيدين دادرسدي کيفدري و       »از جمله  اس ،  اي برشمرده حرفه

هداي کداري ديدوان     هاي کيفري، همچنين الزم اس  مسل  به يکي از زبدان  تجربه در دادگاه

ي فهرسد  وکدالي منصدوب بده      ي دبيرخانه و مس ول تهيده  احراز اين شراي  بر عهده. باشد

البته شر  تسدل  وکيدل بده دو    ( 31: 1332زاپاال، . )«عنوان وکيل مداف، براي اشخاص اس 

زبان فرانسه و انگليسي با تقاضاي متهم و به شرطي که وکيل با زبان بومي متهم آشنا باشدد و  

 .هاي ترجمه را نيز پرداخ  نمايند و تقاضاي وق  اضافي نکنند ملوي خواهد شد هزينه

اي وکال در  فهاي حقوق بشري آراي متفاوتي جه  توييد اقدام حر هاي منطقه دادگاه در

 تسدخيرى  اس  وکيل داشته اعالم موکل مورد يک در .خورد ي مقدماتي به چشم مي مرحله

 1.اسد   ندداده  اثدرى  ترتيدب  ملدم  دادگداه  و نکدرده  عمل م ثر نحو به خود دفاع ي وظيفه به

ي مدذکور ر ي دادگداه اتدريش را غيدر قابدل       بنابراين دادگاه اروپايي حقوق بشر در پروندده 

 در يکدي از آراي خدود   بشدر  حقوق آمريکايي بين همچنين کميسيون. سته و ردکردقبول دان

 اس  حق نکرده عمل موکلش از م ثر دفاع در خود تعهدات به وکيل بود چون کرده اعالم

در حقيق  مفاد اين ر ي بيانگر اين مطلدب اسد  کده     2.اس  شده نقض وکيل از مندي بهره

عدم انجام اقدام م ثر وي، رفتاري به مراتب بددتر از  اي وکيل يا حضور با  عدم حضور حرفه

ي تحقيقات مقددماتي شدديدتر از    باشد و اثرات اين کاستي در مرحله عدم حضور وکيل مي

اي وکيدل، پروندده را از مسدير     ساير مراحل اس ، زيدرا گداه رفتارهداي مبتديانده و غيرحرفده     

 .شود ارد شدن ضرر به متهم ميعدال  خارج خواهد نمود و يا اين که اقدامات او سبب و

از آنجا که در روزگار ظهور اسالم، حتي در قرون بعد، وکال  به صدورت يدک حرفده    

در نيامده بود و به مانند امروز نبوده که افرادي به طور خاص به اين امر مهم بپردازند، شدايد  

رسدد   نظدر مدي   نمايد که قاعده يا حکمي در اين مورد وجود نداشته باشدد، امدا بده    طبيعي مي

در ايدن  . توان فرماني را که براي قضات در نظر گرفته شده قابل تعميم بدر وکدال دانسد     مي

                                 
1. Guy & X v Austria. (NO7138/75), (NO8403/78) Report of 14Dec. 1981. 

2  . OEA/ Ser7/v/ll. 62. Doc, Rev. 3,1983. 
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ي  تواندد تبدين کنندده    به مالک اشتر مي( السالم عليه)زمينه نامه حضرت امير م منان امام علي 

 کسدي  برگزين  را بهترين مردم ميان در قضاوت براي»فرمايد  اين مقصود باشد، آنجا که مي

 چدون  و کنندد  تحميل او بر را خود نظر نتوانند دعوا اصحاب و برآيد قضاوت ي عهده از که

 کدار  طمد،  نمايدد   پافشداري  خود اشتباه بر آنکه نه بازگردد، آن از شود آگاه خود خطاي به

 بديش  را دليدل  و حجد   شود  کشف برايش حقيق  تا کند درن  شک مواض، در و نباشد

 از شدد  روشدن  حقيق  که وقتي و باشد بردبارتر همه از حقيق  کشف در و فراگيرد همه از

 از و ندورزد  تدوخير  حکدم  صددور  در داد تشدخيص  را موضدوع  کده  همين. باشد تر قاط، همه

: 1321االسدالم،   فديض ) .«اسد   انددک  افدراد  گونه اين ي عده. نگردد گمراه ديگران ستايش

 قاضدي  هدا را بدراي   تدوان ايدن ويژگدي    مدي از متن نامه پنجاه و سوم نهج البالغه ( 111-1111

 و حقدايق  کشدف  در تحمدل  و شدکيبايي  صدر، ي سعه علم، عدل، و آگاهي :برشمرد صالح

 پيدروي  بده  توان مي مبتال باشد ها آن به نبايد قاضي که ناپسندي صفات جمله از و بيني، ژرف

قيقد ،  ح بده  رسديدن  بدراي  جسدتجو  و کشف ي ادامه در حوصلگي بي ،طم،، نفس هواي از

با تنقديح مندا  و بدر مبنداي اصدول عددال  و انصداف        . کرد اشاره قضاوت در عجله و غرور

 .اي وکال بهره جس  توان از اين مصاديق به عنوان مبنايي براي رفتار حرفه مي

 اتهدام  ندوع  تدوان گفد    مدي  گذشد ،  وکيدل  اي حرفه باتوجه به مطالبي که درباره رفتار

 سدبب  کده  باشد اي گونه به اتهام اگر حتي دارد، باز کال و پذيرش از را وکيل شخص نبايد

 تواندايي  و شدجاع   بايدد  وکيدل  حقيقد   در و شدود  وکيل عليه اجتماعي فشار يا تنش بروز

 هداي  پروندده  در نمونده  بدراي . باشدد  داشدته  را احتمدالي  مشدکالت  بدا  رويدارويي  جه  الزم

ايدن   وکالد   کده  کسدي  ادي دارد،جمعي و غيره که قربانيان زي کشتار کشي، نسل المللي بين

او  به بازماندگان سوي از آسيبي و لطمه دارد امکان هرلحظه گيرد، مي برعهده را افراد گونه

. اسد   مراحدل  سداير  از بيشتر احتمال اين رسيدگي مقدماتي ي مرحله در به خصوص برسد،

 بدا  بايدد  وکيدل  شدود،  ي تحقيدق  مرحلده  در وکيدل  دخالد   از مان، قضايي مقام همچنين اگر

 حضدور  اعالم اس ، وکيل داشتن حق آن ترين مهم که مرحله اين در متهم حقوق يادآوري

 راسدتاي  در و نمايدد،  اعتدراض  تحقيدق  ي مرحلده  در دفاع حق از موکل محرومي  به طبعاً و

 در و نمايدد،  اسدتناد  دادرسدي  بعددي  مراحدل  در امدر  اين به و ورزد اصرار موکل حق احقاق
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 مقدام  آميدز  تدوهين  حتدي  يدا  نامطلوب برخورد باشد که صدري سعه چنان داراي بايد حقيق 

 وکيدل  حقيقد   در. بازنددارد  کدار  ي ادامده  از يدا  و منصدرف  وکال  پذيرش از را او قضايي

 يکدي از  و انسداني  واالي ارزش يدک  بده عندوان   «دفداع  حدق » بده  کده  اس  شخصي اي حرفه

 ايدن  بده  وي کده  هنگدامي  و نددارد  فماديِ صدر  ديد حرفه اين به و نگرد، مي اساسي حقوق

 حقدوق  داد نخواهدد  اجدازه  حقدوقي  يدا  حقيقي شخص هي  به گاه هي  رسد، مي واال جايگاه

 .نمايد پايمال را وي موکل
 

ي تحقيقات  مرحله در حقوقی مشاور يا وکيل برخورداري از حق رعايت عدم آثار. 9

 مقدماتی

مدتهم بدر داشدتن      حق  رعاي  پيامدهاي عدمآثار و  المللي، راج، به بين مختلف  اسناد در

 مدوارد   ي تحقيقدات مقددماتي، بده    وکيل يا مشداور حقدوقي جهد  دفداع از خدود در مرحلده      

طبعاً عدم دسترسدي متهمدين   . نمايد مي ضروري ها آن در تومل ه اس  که شدد  اشاره متعددي

ي  حقوق مربو  به ساز نقض بسياري از حقوق دفاعي متهم نظير عدم رعا به اين حق، زمينه

عدم دسترسي متهم به وکيل، وي را از دستيابي به دفداع خدوب   . دوران بازجويي خواهد شد

از ايدن رو ضدمان  اجراهداي ايدن حدق از      . از خود طي فرايند دادرسي محدروم خواهددکرد  

 .اي برخوردار خواهد بود اهمي  ويژه

برخورداري از  حق رعاي  عدم بشر،  حقوق اروپايي دادگاه آراي ي محدوده در امروزه

 از جدداي  بددشر،  حقدوق  اروپايدي  ي نامه پيدمان( 3)  ماده از دول  يک تخلفِ احراز و وکيل

 دولدد  حقددوقي مسدد ولي  احددراز موجددب ملددي، سددطوح در صددادره آراي بددر توثيرگددذاري

 روندد   ايدن  کده  ، شدود  مدي   بشدر  حقدوق  نقدض  قربانيِ به وارده خدسارت جبران براي  متخلف

در آراي ( 331: 1333فدر،   ضديايي . )اس  برداري بهره و تومل ي شدايسته و اصدالحي ليکنتر

اي حقوق بشر، عدم دسترسي به وکيل و عددم ايفداي نقدش     صادره از اين نهاد قضاييِ منطقه

م ثر وکيل مبنداي احدراز تخلدف و محکوميد  دولد  متخلدف گرديدده و ر ي بده آزادي         
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هايي را کده بددون حضدور وکيدل      ، اين نهاد بازجوييهمچنين 1.شخص متهم داده شده اس 

هدايي را کده بده اعترافدات اخدذ شدده در چندين         صورت پذيرد را فاقد اعتبار دانسته و دول 

نمايد و کسداني را کده بده ايدن شديوه       هايي ترتيب اثر داده باشند متخلف معرفي مي بازجويي

ورد دسترسدي متهمدين بده وکيدل     همچندين در مد   2.گردند بري از اتهام دانسته اسد   متهم مي

هدا را   تسخيري ضمن قبول اين حق براي متهميني که استطاع  اختيار وکيل را ندارند دول 

ها قرار دهند که توانايي دفاع م ثر و مفيد را از موکدل   نمايد وکيلي در اختيار آن مکلف مي

 Rodley Nigel & Matt .ها حکم صادر شود صورت نبايد عليه آن داشته باشد، در غير اين

Pollard,1999; 328-329)) 

 شيوه هاي جبران خسارت ناشی از عدم رعايت حق برخورداري از وکيل. 9-1

حدق دادخدواهي و جبددران خسددارت بددراي       ي و رهنمودهاي اساسدي دربداره   در اصول

حقدوق بشردوسدتانه راهکارهدايي    شدديد   ضمدوارد نقدض فداحش حقوق بشر و نقد  قربانيدانِ

 :ان خسارت پيشنهاد شده که عبارتند ازبراي جبر

 از برخدورداري  برگرداندددن آزادي،  شددامل  سابق تاحدد امکان،کده   وض، ي اعاده. الف

 شدخص،  سدکون   محدل  بده  بازگشد   شهروندي، و خانوادگي زندگي هوي ، بشر، حقوق

 .اس  برگشد  اموال و کدار برگردانددن

 گونده  آن اسد ،  ارزيابي قابل صادياقت از نظر که هر خسارتي براي غرام  پرداخ  .ب

 يدا  جسدمي  آسديب  باشدد مانند  نقض شراي  ناشي از نقدض و شدت با متناسب و مناسب که

 اجتمداعي   مزايداي  و و پدرورش  آموزش  اشتوال و از جمله رفته، ازدس  هاي فرص  رواني 

 رآمدد  د کسب ي بالقوه امکان دادن از دس  شامل درآمدها رفتن دس  از و مادي خسارات

 و دارو کارشناسدي، و نيدز   يدا  حقوقي مساعدت براي الزم هاي هزينه معنوي  و اخالقي زيان

 .اجتماعي و رواني خدمات پزشکي، خدمات

                                 
1 . Case of Öcalan v. Turkey, Application No. 46221/99, Judgment, Strasbourg, 12 May 2005. 

2 . European Court of Human Rights, Annual Report 2007, Registry of the European Court of 

Human Rights, Strasbourg, 2008. http://www.governo.it/Presidenza/CONTENZIOSO/ 

contenzioso_europeo/documentazione/Annual_Report_2007.pdf. 

http://www.governo.it/Presidenza/CONTENZIOSO/
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 اجتمداعي  و حقدوقي  خددمات  و رواندي  و پزشدکي  مراقب  شامل بازپروري، و ترميم. ج

 .باشد

 :باشدد  زيدر  واردمد  تمدامي  يا يک هر تحقق که شامل در موارد ممکن، رضاي  جلب .د

 علندي  و کامل افشاي و حقايق مداوم، توييد هاي نقض توقف منظور  به م ثر مقررات و تدابير

قربدداني،   منداف، و ايمندي يدا نشدود بيشدتر آسديب باعدث افشاگري چنين که حدي به حقايق،

 مدان،  يا کنند مساعدت قرباني به تا اند کرده مداخله که اشخاصي را يا شاهدان، قرباني، اقوام

 قضايي و تصميم ر ي يا رسمي ي خطدر نيندازد  اعالميه به را شوند بيشتر هاي نقض وقوع از

 و رسدمي  نزديدک او  عدذرخواهي   وابسدتگان  و قربداني  حقوق و اعتبار شرف، ي اعاده براي

 اشدخاص  و اداري قضدايي  مسد ولي   مجدازات   پدذيرش  و حقدايق  بده  ادعان ازجمله علني،

 .ها نقض بارتکا مس ولِ

 و تددابير  کليه يا يک هر بايد شامل باشد، عملي جا هر تکرار، عدم براي هايي تضمين (ه

 و رعايد  ضددواب    تضدمين  -1:خواهددکرد  نيددز کمدک   پيشگيري به که باشد زير اقدامات

 بدراي  محاکمدات  تمدامي  در طرفدي  قدانوني، انصداف و بدي   تشدريفات بده مربدو  معيارهداي

 از حمايد  -3قوه قضداييه   استقالل تقوي  -2نظدامي  و مددني،کيفري دعداوي به رسيدگي

 سداير  و هدا  رسدانه  بهداشدتي،  هداي  مراقبد   پزشدکي و  قضدايي،  هاي حرفه در شاغل اشخاص

هداي جبدران خسدارت محددود بده ايدن        البته شديوه . بشر مددافعان حقوق و مرتب ، هاي حرفه

 .ها نيس  روش

 ه اسالمضرورت جبران خسارت از ديدگا. 9-2

در اسالم ضرورت احقاق حقوق افراد امري بديهي اس  که جامعه بايد در راه دسدتيابي  

. به اين هدف ياري نمايد، و حق افراد در برخورداري از دادرسي منصفانه در اولوي  اسد  

ي حضددرت داود  ، دربدداره(صدداد)سددوره مبارکدده ص  23خداونددد متعددال در آيدده شددريفه   

ي  ر مس ولي  رسال ، مس ولي  قضاوت بين مدردم را نيدز در زمدره   عالوه ب( السالم عليه)نبي

وظايف وي برشمرده اس ، و به وي امدر فرمدوده اسد  بدر اسداس حدق و عددل  قضداوت         

ي  نمايد، و آراي خود را مبتني بر اصول و احکام الهي قرار دهدد و از حکدم کدردن بدر پايده     

البته بايد گف  با توجه به ( 121: 1312آلوسي، . )اميال و مناف، شخصي شديداً دوري گزيند
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ي تمثيلدي   ي شريفه جنبده  اعتقاد به معصوم بودن پيامبران، خطاب به حضرت داود در اين آيه

ي  دارد و خداوند سبحان درصدد تفهيم اين قاعده اس  که اوالً قضاوت صرفاً بايدد بدر پايده   

شدده   نون نباشدد پذيرفتده   ي قدا  اصول و دستورات الهي باشد و ديگر اينکه حکمي که بر پايه

دهدد عددول و نقدض حقدوق فدرد در دادرسدي، جبدران         اين موارد به خوبي نشان مدي . نيس 

در حقوق اسالم، بر . خسارت براي وي و توبيخ براي قاضيِ متخلف را در پي خواهد داش 

اي بده جسدم،    مبناي قاعده الضرر هي  شخصي اعم از حقوقي و حقيقي مجداز نيسد  لطمده   

ماند و  وال افراد جامعه واردآورد، اما وقتي شخص از دسترسي به وکيل محروم ميروح و ام

خود نيز نسب  به قانون و حقوق خود ناآگاه اس ، طبعداً اثدرات روحدي، رواندي، جسدمي و      

اي دالل  بر پدذيرش   پس وجود چنين قاعده. اقتصادي منفي براي وي در پي خواهد داش 

حدق جبدران   . خسدارت ناشدي از نقدض حقدوق آنهدا اسد        حق افراد براي دستيابي به جبران

 .پذيرش اس  ي عقال هم قابل  خسارت ناشي از عدم دسترسي به وکيل بر مبناي سيره

در پايان اشاره به اين نکته شايسته اس  قانون آيين دادرسي کيفدري جمهدوري اسدالمي    

اعتبداري   را بدي ضمان  اجراي محرومي  از حدق داشدتن وکيدل    ( 111)ايران در تبصره ماده 

تحقيقات انجام شده دانسته بود، اما در اصالح اين تبصره، اين ضدمان  اجدرا جداي خدود را     

اسدد ، بدده ايددن معنددا کدده سددلب حددق  ي حددق داده  بدده مجددازات انتظددامي مقددام سددلب کننددده

اي به اعتبدار تحقيقدات انجدام شدده      برخورداري از وکيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم لطمه

رسد مناسب بود درکنار افزودن مجازات انتظدامي بدراي مقامدات سدالب      به نظر مي. زند نمي

 .گرف  کم بازبيني اعتبار تحقيقات انجام شده مورد توجه قرار مي حق، دس 

 

 گيري نتيجه

 بايدد  کده  اسد   مدتهم  دفاعي حقوق ترين حياتي و ترين مهم از وکيل از برخورداري حق

 ي همده  اگدر  که حتي اس  حدي به حق اين اهمي  .رعاي  شود دادرسي مراحل ي همه در

دسد    را از خدوب  دفداع  باشدد، امکدان    حق داشتن وکيل رعايد  شدده   غير از حقوق متهم،

 به نسب  باالتر و بيشتر مراتب به مقدماتي اهميتي تحقيقات ي مرحله در اين حق .خواهد داد

 شخص ي پرونده مرحله اين رد اوالً :اس  دليل چند از ناشي که دارد، دادرسي مراحل ساير
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 در پدي  وي براي ناگواري عواقب ورزي غرض يا اشتباه هرگونه و اس  گيري شکل حال در

 و بازداشد   از ناشدي  فشارهاي دچار آمده پيش اتفاقات دليل به اشخاص ثانياً خواهد داش  

 بده  رمنج قوانين، و خود حقوق به نسب  آنان ناآگاهي همچنين و هستند تعقيب قضايي خود

خواهدد   در پدي  دادرسدي  ادامه در شخص براي ناگواري تبعات که شد خواهد هايي واکنش

 .داش 

 لزوم جبدران  و حضور عدم آثار همچنين و اختياري و تسخيري اعم از وکيل داشتن حق

 در شدامل،  و کامدل  طدور  به وکيل اجازه و تحمل حضور و مشارک  عدم از ناشي خسارات

توجده بده ايدن واقعيد       اما. اس  شده پذيرفته المللي بشر وق بينحق و اسالمي دادرسي نظام

 المللدي  بدين  محصدول  المللي بين حقوق و جامعه در حق اين شناسايي که اس  داراي اهمي 

 نظدام  در کده  اسد   حدالي  در ايدن  بدوده اسد ،   بيسدتم  قدرن  دوم ي نيمه در بشر حقوق شدن

 انسداني  مدوازين  و هدا  ارزش ي بدر پايده   نيآسما آيين اين ظهورِ ابتداي همان از اسالم قضايي

 دفداع  حدق  و قرارگرفتده  توکيدد  و تصدديق  مورد کلمه واقعي مفهوم به ها انسان حقوق الهي،

 آنجدا  و از اسد   رفتده   شدمار  بده  قضا خطير امر اساسي هاي م لفه از فرآيند دادرسي در متهم

 حدق  اصدلي  مدالک  هبد  توجده  با اس  نبوده ملحوظ دادرسي مختلف مراحل بين تمايزي که

 و اهميد   از هدا  بدازجويي  و تحقيقات جريان در حق اين از مندي وکيل، بهره از برخورداري

رسد در عمل اهميتي بيشتر از  اما، موضوعي که به نظر مي .اس  برخوردار بيشتري ضرورت

بدديهي اسد  بهتدرين تضدمين     . شناسايي اصل يک حق دارد تضمين رعاي  آن حدق اسد   

هداي مد ثر    ها و کنترل گيري از نقض آن اس  که مستلزم اعمال نظارت يشرعاي  حقوق، پ

اما از سوي ديگر، با توجه بده  . بر عملکرد مقامات دخيل در فرآيند تحقيقات مقدماتي اس 

هايي مانند محرمانه بودن تحقيقات مقدماتي و افزايش احتمال نقض، الزام بده جبدران    ويژگي

تواند نقش پيشگيرانه نيز  هاي موثر مي که کاربس  جبران يابد، ضمن اين اهمي  بيشتري مي

اعتبدار دانسدتن    توان گفد  بهتدرين ندوع جبدران بدي      در مورد طرق جبران نيز مي. داشته باشد

با اين همه، توجه بده ابعداد گونداگون    . ي تو م با نقض حق متهم اس  تحقيقات به عمل آمده

در هدر پروندده اعدم از اشدخاص     هداي مختلدف    ي حقدوق طدرف   قضاياي کيفدري، مالحظده  

 .حقيقي، حقوقي و مصالح و مناف، جامعه امري اجتناب ناپذير اس 
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