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یدهچک
لگوي جهانی دادرسی عادالنه و استفاده از با تأثیرپذیري از ا 1392قانون آیین دادرسی کیفري 

مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهاي نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقـات مقـدماتی   
در این میان، مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحوالت مهمی داشته و توجه . فاصله گرفته است
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کردن امـر تحقیـق و دادن    ترافعی .طور کامل متحول شده است به) یعنی نزد بازپرس(مفهوم خاص 

طـور   بـه . هاي مهم  قانونگذار در این قانون بـوده اسـت   هاي دعوا از هدف امکان برابر به همه طرف
تـوازن میـان نفـع و مصـلحت     (توان در دو محور تقویت حقوق دفـاعی   ها را می کلی، این نوآوري
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  مقدمه
حقوق محدودي را بـراي مـتهم    1،بودن تحقیقات مقدماتیبه دلیل تفتیشی ،نظام کیفري ایران

یـل مـتهم در   امکان حضور وک و حق اعتراض به برخی از قرارهاي دادسرا. است کردهبینی پیش
ازجملــه حقــوق دفــاعی ) حــق مداخلــه در جریــان تحقیــق را داشــته باشــد بــی آنکــه(تحقیقـات  

ایـن قـانون     حـال، بااین .پذیرفته شده بود 1290که در قانون آیین دادرسی کیفري  ي بودمحدود
و دادسـتان کـه امـر تعقیـب را بـر       کـرده تحقیق و رسیدگی را رعایت  ،تفکیک بین مقام تعقیب

، بـا توجـه بـه تـراکم     1352در اصـالحات سـال    .دخالت در امرتحقیق نبودداشت مجاز به عهده 
  .هاي بازپرسی، تحقیقات مقدماتی در امور جنحه به دادستان واگذار شد ها در شعبههپروند

با هدف مراجعه مسـتقیم  ) 1373(هاي عمومی و انقالب  دادگاه تشکیل قانونپس از انقالب، 
تحقیـق و   ،از بـین بـرد و بـا واگـذاري سـه امـر تعقیـب       طـور کامـل    بـه را این تفکیـک   ،به قاضی

  .جدیدي را براي متهم به وجود آورد هاي محدویت،رسیدگی به دادرس واحد
در مرحلـه   نیـز  1378قانون آیین دادرسی دادگاه هـاي عمـومی  و انقـالب در امـور کیفـري      

 کـرده بینـی  هـاي مـتهم پـیش   زادياي را براي حقـوق و آ هاي تازهتحقیقات مقدماتی محدودیت
از سـوي  از حضـور وکیـل در تحقیقـات مقـدماتی      جلوگیريامکان  توان به ازجمله می است که
  .اشاره کردو افزایش موارد بازداشت اجباري  دادرس

دادسـرا   برگردانـدن بـا   1381هاي عمومی و انقالبتشکیل قانون دادگاه قانونقانون اصالح  
تـا  را  حقـوق مـتهم  کوشـید کـه    د تعقیـب از تحقیـق و رسـیدگی   نهـا  کوشش براي جـداکردن و

حال، این قانون، امر تحقیـق  بااین. کندفراهم  را حدودي  رعایت و مقدمه یک دادرسی منصفانه
 .در امور ِخارج از صالحیت دادگاه کیفري استان را به دادستان و دادیار نیز واگذار کرده اسـت 

یـک گـام بـه اسـتقالل      ،ن دادگسترياپرس از ردیف ضابطباز کردن همچنین این قانون با خارج
  .شدبازپرس و تفکیک مقام تعقیب از تحقیق نزدیک 

کـه جـزء   » الگـوي جهـانی دادرسـی عادالنـه    «پـذیري از تأثیر با 1392آیین دادرسی کیفري قانون
. »اسـت  1966ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسـی   المللی حقوق بشر به ناپذیر اسناد بین جدایی

                                                                                                                            
تحقیقات مقدماتی عبارت از مجموعه ي اقدامات و تحقیقاتی است که از سوي ضابطان دادگستري رأساً یـا بـه دسـتور و    .1

ن، دادستان ها یا دادیاران تحقیق و نیز سایر مقامات قضائی به منظور کشف، حسب ارجاع مقامات قضائی یا  از سوي بازپرسا
تسجیل و تمهید دالئل، ائم از دالئل اثبات جرم و دالئل مفید به حال متهم، با توجه بـه اصـل برائـت، صـورت مـی پـذیرد و       

ي، آیـین دادرسـی کیفـري،    محمد آشور: »هدف اصلی آن آماده سازي پرونده و تسهیل و تسریع رسیدگی در دادگاه است
.13، ص1386جلد دوم، انتشارات سمت، 
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مقـررات نـاظر بـه    ، در ایـن میـان  . اسـت  کـرده بینی تحوالت فراوانی را  درمورد حمایت از متهم پیش
از این نظر که احتمال نقض حقوق دفاعی متهم در این مرحلـه بیشـتر قابـل    » تحقیقات مقدماتی«مرحله 

اتی و دادن کـردن هرچـه بیشـتر تحقیقـات مقـدم     ترافعـی  در پـی و  داشـته تصور است تحوالت مهمی 
در واقـع،   .گـرایش بـه سـوي نظـام اتهـامی دارد      ،و درنتیجـه اسـت  هـاي دعو امکان برابر به همه طرف

عنوان نماد نظام تفتیشی که امر تحقیق و اداره آن را بـه عهـده دارد حفـظ     اگرچه نهاد قاضی تحقیق به
  .ه استطور کامل متحول شد شده، آیین دادرسی کیفري در مرحله تحقیقات مقدماتی به

اجـرا    زمـان تعیـین ضـمانت     تالش براي کاهش اختیارات ضـابطان و دادرسـان تحقیـق و هـم    
هاي حقوقی، قضائی و انسانی متهم در فرایند تحقیقات  سو و تقویت تضمین درمورد آنان از یک

براي مثال، متهم حق مالقـات بـا   . هاي مهم این نوآوري است مقدماتی از سوي دیگر، از ویژگی
منـدي کامـل    پزشک و تماس تلفنی با بستگان خود در مرحله دخالت ضابطان و نیز بهره وکیل و

از وکیل مدافع، مطالعه پرونده کیفري و تفکیک مقام تعقیب از تحقیق از حقوقی است که متهم 
  1.در مرحله تحقیقات مقدماتی، هنگام دخالت بازپرس دارا شده است

رسـی تفتیشـی در مرحلـه مقـدماتی همچنـان حفـظ       هاي نظام داد باوجود این، برخی ویژگی 
هـاي   برخی تحوالت مثبت در این مرحله که در حقوق برخی کشورها در طول سـال . شده است

بـدین  . گیرندگان سیاست جنایی ایران قرار نگرفته است اخیر صورت گرفته، مورد توجه تصمیم
دي که لطمه اساسی به یکـی از  اي عمومی در موار عنوان قاعده به» بطالن«اجراي ترتیب، ضمانت 

شود در مقررات قانون آیین دادرسـی کیفـري    حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی وارد می
همچنین، این قانون برخالف اصل ترافعی، بازپرس را مکلف نکرده . بینی نشده است جدید پیش

نجـام اقـدام یـا    است که قراري مستدل در مواردي صادر کند که وي درخواست متهم را بـراي ا 
  .نماید کند رد می تحقیقی که به کشف حقیقت کمک می

و سپس کاهش موارد لطمه به آزادي ) الف (در این نوشتار، ابتدا تقویت حقوق دفاعی متهم 
  .شود در مرحله تحقیقات مقدماتی بررسی می) ب(وي 

  متهم تقویت حقوق دفاعی.1
تعریـف  بسیاري از کشورهاي دیگر، حقوق دفـاعی  همانند ، در قوانین آیین دادرسی کیفري ایران

موجـب آن   مجموعـه امتیـازاتی کـه بـه    «: انـد  گونه تعریف کرده متهم را اینحقوق دفاعی . نشده است
                                                                                                                            

.شود زمان شامل اقدامات ضابطان دادگستري و بازپرسان می در این نوشتار، تحقیقات مقدماتی در معناي موسع، مورد نظر بوده و هم.1



116
1393بهار، ششم، شماره ومدفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال 

 ,Cornu ).»شـود  فراینـد رسـیدگی کیفـري تضـمین مـی      درثر دفـاع از خـود   ؤبـراي مـتهم امکـان مـ    

2008,149)
تـرین حـق   عنـوان برجسـته  وکیـل بـه   داشـتن حـق  مـتهم،  حقـوق دفـاعی    ،این تعریـف بر پایه

را مانند حق مداخله در امر تحقیق و مطالعـه پرونـده کیفـري    )2(دفاعی و سایر حقوق  )1(دفاعی
  .شود شامل می

  
  وکیل داشتنحق . 1-1

صـورت   تنهـا و بـه  ، حضور وکیـل بـراي مـتهم،    1378و1290آیین دادرسی کیفري در قوانین
در مرحلـه کشـف جـرم    ولـی ایـن امـر    ، شـده بینی تحقیق پیش نزد بازپرسان و دادیاران ،محدود

 ،از حقـوق فرانسـه   پیـروي جدیـد بـا   قـانون  . پذیرفته نشـده اسـت  ) ن دادگسترياضابطیعنی نزد (
نیز نظرقرارگرفتن نزد ضابطان  بلکه هنگام تحت ،تنها نزد بازپرس امکان حضور وکیل متهم را  نه

  .پذیرفته است
  
نظر تحت حضور وکیل در مرحله. الف

 میـان موردبحـث   هـاي  یکـی از موضـوع   ،نظرقرارگـرفتن  امکان حضور وکیل در مدت تحت
 ،ضابطان دادگستري با ایـن اسـتدالل کـه حضـور وکیـل     . هاي مختلف استنظامدر دانان حقوق

حضـور وکیـل را در ایـن مرحلـه ضـروري       ،سـازد می رو روبهامکان کشف حقیقت را با مشکل 
نظر  امکان مالقات وکیل با شخص تحتقانون جدید، 48ماده ) (pradel, 1995, 169. دانند نمی

ایـن   ولـی . اسـت  کردهبینی پیش ،نظرقرارگرفتن را به مدت یک ساعت و در ابتداي شروع تحت
  :استرا در این مورد در نظر گرفته محدودیت  وماده د

ن دبـو  هدر مـوارد محرمانـ  را از حضـور وکیـل    جلـوگیري ضابطان دادگسـتري حـق    نخست،
یـا  یافتـه  سـازمان  هـاي  جـرم مهـم ماننـد    هـاي  درمـورد جـرم    دوم، 1.مذاکرات دارنـد  تحقیقات و

نظر وجود نداشته و  حق مالقات با وکیل در ابتداي تحت ،امنیت داخلی و خارجی هاي ضد جرم
نظر با موکل خود مالقات  ع تحتوشدن یک هفته از شرپس از سپريکه است مجاز فقطوکیل 

دادن نظم عمومی و حمایـت از   بینی چنین مواردي در واقع به معناي اولویت تردید، پیش یب. کند
                                                                                                                            

باید  استتعارضدرمذاکراتوقاتتحقیبودنمحرمانهباوکبلبامالقاتدهندتشخیصضابطانکهموراديدراستگفتنی.1
.برسانندقضاییمقاماظالعبهمقتضیدستوراخذبرايرامراتب
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آثار جرم و جلوگیري  انجام تحقیقات محرمانه اولیه و سرعت عمل در حفظ دالئل. جامعه است
یافتـه، محـدودکردن حضـور وکیـل متهمـان       هـاي سـازمان   از آثار سـوء جـرم ارتکـابی در جـرم    

بـر محرومیـت   » مـدار  رویکـرد امنیـت  «پیروي از . کند در این مرحله توجیه میهاي امنیتی را  جرم
آیـین  «نظر در جرایم مـورد اشـاره، زیـر عنـوان      حضور وکیل مدافع تا مدتی پس از شروع تحت

اي کـه   گونـه  هاي آیین دادرسی کیفـري ازجملـه فرانسـه بـه     در بیشتر نظام» دادرسی کیفري ویژه
  .ده استمالحظه خواهد شد، پذیرفته ش

تـوان   مـی از دو منظـر   48نظر را با توجه به مقررات مـاده   تحت در مرحلهوکیل  حق مالقات
  .زمان دخالت وکیل  و شکل و مدت مالقات با وکیل: کردبررسی 

  
  وکیل دخالتزمان ) 1

کلـی   اي قاعدهبه شکل  )1993از ژانویه تا دسامبر (در آغاز  وکیل ، دخالتدر حقوق فرانسه
دو مـورد ویـژه هـم     ،عمـومی  هدر کنـار ایـن مقـرر   ولی . فته شدنظر پذیر ن ساعت تحتاز بیستمی

حـق مالقـات بـا وکیـل را از شـروع       ،نظـر  تحـت  کودکـان ، نخست: تصویب شدطور استثنایی  به
،مهـم  هـاي  اي از جـرم پـاره ، درمـورد  دوم ؛)1993قـوانین ژانویـه و اوت   (شـدند نظـر دارا   تحت

هاي بزهکـاري   گروه مانند شرکت در هایی مجر(ساعت ششمینوپس از سی فقطوکیل دخالت 
تروریسـم و  (یـا  هفتـادودومین سـاعت    )یافتههاي سازمانا شرکت در گروهیا سرقت و تخریب ب

ن پلـیس را  امـأمور  ،درمـورد اخیـر،  قانونگـذار فرانسـه    .  اسـت پذیر امکان) مواد مخدر هاي جرم
تا در صورت بررسی و تأیید دادسـرا،   کردهآگاه  ها متا دادسرا را از ماهیت این جر کردهمکلف 

در  2011اصالحات سال  بر پایه .شودنظر با وکیل اعمال  محدودیت زمانی مالقات شخص تحت
چنانچـه   ،اشـخاص و امنیـت عمـومی    ،امـوال  هـاي ضـد   نظر در جـرم  افزایش مدت تحتفرانسه، 

صـدو چهـل و چهـار سـاعت در     دت یـک ی  تا میطور استثنا یافته باشند بهداراي ویژگی سازمان
  .استپذیر الوقوع  اقدام تروریستی  امکانصورت خطر  قریب

درنـگ پـس    را با الهام از حقـوق فرانسـه بـی   وکیل  دخالت1392آیین دادرسی کیفريقانون 
نیـز  این قانون 48تبصره ماده ولی  .ستا توجه قرار داده دورمنظرقرارگرفتن متهم شروع تحتاز

نظـر   مندي از مشـورت بـا او را بـا شـروع تحـت     حضور وکیل و بهره ،مهم هاي از جرم ايدر پاره
یافتـه یـا  جـرایم علیـه     اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سـازمان «: نپذیرفته است

ــی یــا خــارجی کشــور، ســرقت، مــواد مخــدر و روان   ــا جــرایم موضــوع  امنیــت داخل گــردان  ی
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نظـر قـرار گیـرد، تـا یـک هفتـه پـس از         این قانون، تحت) 302(ماده) پ(و ) ب(، )الف(بندهاي
  .را نداردامکان مالقات با وکیل  ،نظرقرارگرفتن شروع تحت

شود اوالً، محرومیت موقت از حق مالقات با وکیل در همه جـرائم   بدین ترتیب، مالحظه می
خصـوص ایـن    گونـه تفکیکـی را در   یکسان بـوده و قانونگـذار، هـیچ    48مذکور در تبصره ماده 

ثانیاً، ممانعـت از مالقـات شـخص بـا      1.جرائم از حیث محرومیت از حق مالقات قائل نشده است
گیـرد و ایـن محرومیـت،     هـا صـورت مـی    وکیل مدافع در جرائم مزبور، تنها بر اساس ماهیت آن

. واوضاع و احـوال خـاص مربـوط بـه هـر پرونـده نیسـت        هاي تحقیق یا  شرایط مبتنی بر ضرورت
رسد محـدودیت حضـور وکیـل مـدافع در مقـررات مـورد اشـاره، جنبـه          بر این به نظر می افزون

بـدین ترتیـب،   . آور داشته و بنابراین ضابطین مجاز هستند از حضور وکیل جلوگیري نماینـد  الزام
آور نداشـته و در صـورت    برخالف حقوق فرانسه که تأخیر در حق مالقات با وکیـل جنبـه الـزام   

متعرض لزوم دستور  48شود، مقررات تبصره ماده  ن محدودیت زمانی اعمال میتأیید دادسرا، ای
  .دادسرا در خصوص منع مالقات وکیل در جرائم موردنظر نشده است

  
شکل و مدت مالقات با وکیل)2

. اسـت  شـده بینی نظر پیش دقیقه در ابتداي تحت 30مدت مالقات با وکیل  ،در حقوق فرانسه
حق مالقات با وکیل خود را  ،نظر شخص تحتساعت تجاوز کرد  24نظر از چنانچه مدت تحت

  . دارددقیقه دیگر  30براي 
نظـر بـا    مدت مالقات وکیل بـا شـخص تحـت    ،1392آیین دادرسی کیفريقانون  48ماده  در

ایـن   ،اي حداکثر یک سـاعت تعیـین شـده و بـرخالف حقـوق فرانسـه      رعایت حفظ اسرار حرفه
راین مـاده، کـه   د کار رفته هاي به عبارتبا توجه به . است نشدهتقسیم  ساعتهمدت به دو زمان نیم

 بینی نموده است، در نگاه نخسـت  نظر با وکیل مدافع را پیش تنها حق مالقات ساده شخص تحت
توانـد در امـر بـازجویی    ه پرونـده را نداشـته و نمـی   عدر این مرحله حق مطال یلباید گفت که وک

هـاي ضـابطان دادگسـتري در     ایـن قـانون، تمـام اقـدام     61ررات ماده ولی بر پایه مق .دخالت کند
. انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدي باشد که براي تحقیقات مقـدماتی مقـررات اسـت   
                                                                                                                            

بر این اساس در موارد جنحه ها و جنایات باندي و . گفتنی است این تفکیک در حقوق فرانسه رعایت شده است.1
ها  و جنایات قاچاق مواد مخدر  و اعمال  جنحه ساعت و در موارد 48تواند براي حداکثر  یافته، مداخله وکیل می سازمان

)ف.ك.د.آ.ق 706-73ماده .(ساعت به تعویق افتد 72تروریستی براي حداکثر 
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و مطالعه ) 190ماده (سان، با توجه به اینکه حق دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی  بدین
نظـر نیـز حقـوق مـورد      بینی شده است، شخص تحـت  پیش) 191ماده (پرونده کیفري توسط وي 

هاي مربوط به نظـم و امنیـت    منظور رعایت الزام باوجود این به. نظر را دارد اشاره در مرحله تحت
جلسـات   نظـر، حـق افشـاي اطالعـات مربـوط بـه مطالعـه صـورت         عمومی، وکیل شـخص تحـت  

  .هاي تحقیقاتی را نخواهد داشت پرونده
نظربـه   سخنی از ضرورت تفهیم حق داشتن وکیل به متهم در ابتداي مرحله تحت یادشده، 48ماده 

حـق مالقـات بـا وکیـل بایـد در ابتـداي       کـه داشـتن    رسـد به نظـر مـی  باوجود این، . میان نیاورده است
نظـر قـرار گرفـت،     هرگاه مـتهم تحـت  «این قانون، 52ماده شود زیرا بر پایه نظر به شخص تفهیم  تحت

 نظـر را بـه مـتهم    ند حقوق مندرج در ایـن قـانون  درمـورد شـخص تحـت     ا ري مکلفضابطان دادگست
افزون بـر   .»صورت مکتوب در اختیار وي قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند و به تفهیم

انـد کـه حـق     مکلـف ) 190ماده (، ضابطان نیز همانند بازپرس 61این، در راستاي اجراي مقررات ماده 
  .نظر تفهیم کنند را به شخص در آغاز مرحله تحتداشتن وکیل 

ضـمانت در قـانون جدیـد   نظر  عدم تفهیم این حق توسط ضابطان دادگستري در شروع تحت
این  قانون  63و ضابطان را حتی با محکومیت موقت از انفصال خدمت موضوع ماده  ندارداجرا 
تـوان   ایـن قـانون، ایـن مسـئله را مـی      190باوجود این، با توجه به تبصره مـاده   1.سازدنمی رو روبه

رو  سـازد و ازایـن   ازجمله مواردي دانست کـه  لطمـه اساسـی بـه حقـوق و منـافع مـتهم وارد مـی        
  .اعتبار دانست هاي ضابطان را بدون رعایت تفهیم این حق اساسی بی توان اقدام می

ایـن حـق و    نظـر از  کردن شـخص تحـت   مطرح است که آیا آگاه 48ماده  این پرسش درباره
توانند قبل از رسیدن وکیل، بازجویی خـود را آغـاز    دعوت وکیل وي کافی است و ضابطان می

نظراند ولی تکلیفی   کنند؟ ضابطان بر اساس این ماده فقط مکلف به تماس با وکیل شخص تحت
درمورد نتیجه این تماس یعنی حضور یا عدم حضور وکیل در ایـن مـاده بیـان نشـده اسـت زیـرا       

.، گاهی امکان مراجعه به کالنتري را نداشته و گاهی تمایل به این کار نداردوکیل
،  2011ولـی در اصـالحات سـال    . رویه قضـایی پیشـین فرانسـه نیـز چنـین رویکـردي داشـت       

منظور تلفیق کارآیی حق دفاع  هاي جغرافیایی و انسانی و به قانونگذار فرانسه با درنظرگرفتن عامل
بینی کـرده   ، مهلتی دوساعته براي حضور وکیل مدافع پیش)شف حقیقتک(متهم و وظیفه پلیس 

                                                                                                                            
، 53، 52، 51، 49، 42، 41، 40، 39، 38، 37، 35، 34، 30تخلف ضابطین دادگستري از مقررات مواد «63موجب ماده  به.1

.»وجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی استاین قانون توسط ضابطان، م 141، 59، 55
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نظر، حضور وکیل خود را  بدین ترتیب، در مواردي که شخص تحت). 63-4-2ماده  3بند(است 
شـدن مـدت دو سـاعت     در مدت تحقیقات درخواست کند، شـروع بـازجویی تـا قبـل از سـپري     

کتبی  هاي همالحظتواند  مینظر  ر پایان مدت تحتوکیل د 48بر پایه ماده .پذیر نخواهد بود امکان
استماع اظهارات شاهد  درخواستند نتوامی ها هاین مالحظ. کندخود را براي درج در پرونده ارائه 

  .وضعیت سالمتی موکل خود باشدباره بازرسی و حتی اظهارات درانجام یا 
رت بـه بـازجویی از شـخص    ساختن وکیل، مباد دیگر اینکه، وقتی ضابطان پس از آگاه نکته

محـض رسـیدن وکیـل وي، بـازجویی را متوقـف و امکـان        اند کـه بـه   کنند، مکلف نظر می تحت
نظر را فراهم کنند زیرا با حضور وکیل، امکان مالقات وي با شـخص   مالقات او با شخص تحت

زمنـد  شـود و نیا  فراهم گشته و هرگونه تأخیر در اجراي حق مذکور، یک امر استثنائی تلقـی مـی  
  .دستور کتبی و موجه دادستان است

گیرد و پس از مالقات با وکیل خـود   نظر قرار می افزون بر این در مواردي که شخص، تحت
نظر تمدیـد   گیرد یا اینکه مدت تحت نظر قرار می شود ولی دوباره براي همان اتهام تحت آزاد می

نظر به قوت  ي مرحله جدید تحتشود، حق مالقات دوبارة این شخص با وکیل خود در ابتدا می
نظرقرارگـرفتن دوبـاره مـتهم،     تـوان گفـت کـه تحـت     در تأیید این نظر می. خود باقی خواهد بود

مـتهم از همـه حقـوق دفـاعی خـود ازجملـه حـق         ،اي جدید است که در این مرحلـه هـم   مرحله
ظـر  ن سـرانجام، وکیـل شـخص تحـت    )pradel,2001,1115. (مالقات با وکیـل برخـوردار اسـت   

اي خصوصی با موکل خود مالقات و مذاکره کند و از علـت   گونه نظر به تواند در آغاز تحت می
بودن این مالقات، حـق حضـور و دخالـت در ایـن      اتهام آگاه شود و ضابطان با توجه به محرمانه

منظور مالقـات خصوصـی در اختیـار     در عمل، ضابطان باید محلی را به. مدت را نخواهند داشت
  ) Guinchard et Buisson2012, 695.(نظر و وکیل وي قرار دهند تشخص تح

هـاي خـاص انتظـامی و     تردید رعایت حقوق متهمین در این مرحلـه، بسـتگی بـه آمـوزش     بی
قضائی ضابطین دادگستري و آگاهی آنان نسبت به مقـررات آیـین دادرسـی کیفـري در مرحلـه      

  )1392،537زادگان،  مؤذن. (کشف جرم دارد
  

ور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتیحض.2-1
ی یهـا نمودن تحقیقات مقدماتی، نوآوريبا هدف ترافعی، 1392آیین دادرسی کیفري  قانون

  .شود ها اشاره می که در زیر به آن است کردهبینی وکیل پیشمورد حق متهم براي داشتن را در 



121
  دادرسی کیفريآیین تحقیقات مقدماتی هاي متهم در مرحله تقویت حقوق و آزادي

تجویز حق داشتن وکیل بدون محدودیت.الف
ــد،   ــانون جدی ــل ق ــور وکی ــاع   راحض ــدماتی و دف ــات مق ــه تحقیق ــتهم را  وي در مرحل از م

توانـد در مرحلـه تحقیقـات    مـتهم مـی  «ایـن قـانون،  190مـاده  بر پایه  .قیدوشرط پذیرفته استیب
ایـن حـق بایـد پـیش از شـروع      . مقدماتی، یک نفر وکیـل دادگسـتري همـراه خـود داشـته باشـد      

این حق در برگه  ،چنانچه متهم احضار شود .تحقیقات توسط بازپرس به متهم ابالغ و تفهیم شود
تواند با کسب اطالع و دالیل آن، مطالبی را وکیل متهم می. شود احضاریه قید و به وي ابالغ می

اظهـارات وکیـل   . که براي کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجراي قانون الزم بداند، اظهار کنـد 
  .»شود مجلس نوشته میدر صورت

ازجملــه منــع ورود وکیــل در  حــق دفــاع مــتهم هــاي مربــوط بــه ودیتدر ایــن قــانون، محــد
هاي  شوند و نیز جرم هایی که جنبه محرمانه دارند یا به تشخیص دادرس موجب فساد می موضوع

) انـد  شدهبینی پیش11378قانون آیین دادرسی کیفري 128در تبصره ماده که (ضد امنیت کشور 
کل مطلق در تحقیقات مقدماتی نزد بازپرس، یک نفـر  توانند به ش و متهمان می شده استحذف 

  .وکیل دادگستري همراه خود داشته باشد
و وي  را پذیرفتـه حضور وکیل در بازپرسـی   فقط 1378قانون آیین دارسی کیفري 128ماده 

توضـیح یـا اداي مطلبـی را     ،چنانچـه وکیـل  . اسـت  کـرده را از هرگونه دخالـت در تحقیـق منـع    
تواند آن را در پایان تحقیقات توضیح دهد و بازپرس مکلف به درج یم ،ضروري تشخیص دهد

شـدن  در جهت  تأمین حقوق مـتهم و ترافعـی   قانون جدید،. جلسه تحقیقات استآن در صورت
مـاده   در ایـن چـارچوب،   .در امر تحقیق پذیرفته است راتحقیقات مقدماتی، مداخله فعال وکیل 

تواند بـدون مداخلـه در امـر تحقیـق و پـس از      یل متهم میوک...«ف عبارت ذبا حاین قانون 190
خاتمه تحقیقات مطالبی را که براي کشف و دفاع از متهم یا اجراي قوانین الزم بدانـد بـه قاضـی    

مطـالبی را کـه بـراي     ،از اتهـام و دالیـل آن   شـدن  آگاهبا  که وکیل را مجاز دانسته» ...اعالم کند
  . ي قانون الزم بداند در طول مدت تحقیق اظهار کندکشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرا

یـادآوري  آشـکارا  وکیل در امر تحقیـق را   دخالتحق این قانون، 195وانگهی، تبصره ماده 
االت تلقینی یا سایر موارد خالف قانون به ؤتواند در صورت طرح سوکیل متهم می«: است کرده

                                                                                                                            
بهغیرمتهمحضوریاداردمحرمانهجنبهموضوعکهموارديدر«: دارد میمقرردادرسیآیینقانون128مادهتبصره.1

باتحقیقمرحلهدروکیلحضورکشور،ملیامنیتعلیهجرایمخصوصدرهمچنینوگرددفسادموجبقاضیتشخیص
.»بودخواهددادگاهاجازه
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کامل وکیل در ایـن مرحلـه    دخالتبینی حق جدید با پیش، قانون سانبدین. »بازپرس تذکر دهد
بودن تحقیقات به ترافعیبودن تحقیقات نسبت به متهم کاسته و از سوي دیگريسو از سرّاز یک

  .افزوده است رود به شمار میهاي نظام اتهامی که از ویژگی
  

تفهیم حق داشتن وکیل به متهم بر بازپرس مبنی تکلیف.ب
بـازپرس را   ،با الهام از قوانین برخی کشورها مانند فرانسـه 1392آیین دادرسی کیفري  قانون

ایـن حـق   ...«با عبارتاین قانون 190ماده . کرده استمکلف به تفهیم حق داشتن وکیل به متهم 
بر لزوم تفهیم این حق به »...باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابالغ و تفهیم شود

  . است کردهمتهم تأکید 
بازپرس مکلف به تعیین  درخواست کند،که متهم وکیل معاضدتی در مواردي ،اوجود اینب 

عنوان اصـول   این قانون به 62و 51رسد که مواد  به نظر می .است شدهوکیل از طریق کانون وکال ن
کـردن سـازوکارهاي رعایـت و     راهبردي آیین دادرسی کیفري، حق دسترسی به وکیل و فـراهم 

سـان، بایـد حـق     بدین. بینی کرده است هاي فرایند کیفري پیش در همه مرحلهتضمین این حق را 
  . بر داشتن وکیل رایگان را در این مرحله نیز به رسمیت شناخت متهمان مبنی

وپنجم و نویسندگان قانون برنامه  افزون بر این، خبرگان قانون اساسی در چارچوب اصل سی
بـه دخالـت    130مـاده  ) ز( بند 7در قسمت ) 1383(چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 

وکیل و تهیه سازوکارهاي تعیین وکیل رایگان براي متهمان در تمام مراحل فرایند کیفري تأکید 
  3.اند کرده
  

  به متهم یلحق داشتن وک یمعدم تفه ياجرا براضمانت  ینیبیشپ. ج
اشــتن وکیــل در مرحلــه بــر د قانونگــذار در چــارچوب حمایــت مــؤثر از حــق متهمــان مبنــی 

 قانون190ماده  بر پایه تبصره. بینی کرده است اجراي بطالن را پیش تحقیقات مقدماتی، ضمانت 
                                                                                                                            

متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی : 5ماده .1
.مند شود مذکور در این قانون بهره

د دادرسی آگاه شوند و سازوکارهاي ربط باید از حقوق خود در فراین دیده، شاهد و سایر افراد ذي متهم و بزه: 6ماده .2
.رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود

مجله. اي از حقوق شهروندي حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در فرایند کیفري؛ جلوه).1392. (نیازپور، امیرحسن: ك.ن.3
.93، ص58، شماره دادگستريحقوقی



123
  دادرسی کیفريآیین تحقیقات مقدماتی هاي متهم در مرحله تقویت حقوق و آزادي

موجـب   ،داشتن وکیل یا عدم تفهـیم ایـن حـق بـه مـتهم     سلب حق همراه«،آیین دادرسی کیفري
حضـور   از مـتهم در  بـازجویی ضـرورت   ،بـدین ترتیـب  . »شـود  اعتباري تحقیقات مقدماتی میبی

ترین حقوق دفاعی متهم، همانند قانون آیین دادرسـی کشـور فرانسـه    یکی از مهمعنوانهوکیل ب
ایـن   نکـردن  رعایـت . قرار گرفته اسـت  مورد توجه )قانون آیین دادرسی کیفري 114ماده  1بند (

یرد گ نفع را نادیده میکه حقوق و منافع ذيازجمله مواردي استقانونگذار  مقررات از دیدگاه 
  . استشده شده تلقی اعتباري تحقیقات انجاماز موارد بی یادشدهبه استناد تبصره و 

بـر داشـتن وکیـل،     قانونگذار ایران در گذشته، در راستاي حمایت از حـق دفـاع مـتهم مبنـی     
. بینی کرده بود را پیش» اعتباري تحقیقات مقدماتی بی«حکم صادره و نه » بطالن«ضمانت اجراي 

سلب حق تعیـین وکیـل از مـتهم را    ) خورشیدي 1290(قانون اصول محاکمات جزایی 368ماده 
افزون بر ایـن، بـر پایـه مقـررات مـاده واحـده، انتخـاب وکیـل         . موجب بطالن حکم انگاشته بود

بـر داشـتن وکیـل در فراینـد کیفـري       ، سلب حق متهمان مبنی1370توسط اصحاب دعوا مصوب 
جـز در مـوردي کـه او     ،تحقیق از مـتهم  چنین رویکردي، در. شود سبب بطالن حکم صادره می

  .پذیر استنظر کند فقط در حضور وکیل انتخابی یا معاضدتی او امکاناز آن صرف آشکارا
  

سایر حقوق دفاعی متهم. 2
تـوجهی را  حقـوق دفـاعی قابـل    ،بودن تحقیقات مقدماتیبه علت تفتیشیاکنون نظام کیفري ایران 

نه فقط حـق اسـتفاده از پرونـده تحقیقـات      ،در این مرحله ،مثال براي. است نکردهبینی براي متهم پیش
درمـورد  ه الـزام قـانونی بـراي قاضـی تحقیـق     گونـ بینی نشـده، بلکـه هـیچ   وسیله وکیل پیشهمقدماتی ب

کنـد وجـود   پذیرش درخواست وکیل براي انجام تحقیق خاصی که بـه کشـف حقیقـت کمـک مـی     
ولـی   .هاي ترافعی تحقیقات مقدماتی افزوده استبر جنبه1392کیفري آیین دادرسی قانون. ندارد

-2(این امر فقط از گذر امکان دسترسی متهم و وکیل وي به پرونده کیفري رعایت شده اسـت  
عنـوان یکـی از    و حق درخواست هر اقدام و تحقیقی که به کشـف حقیقـت کمـک کنـد بـه     ) 1

  ).2-2(ته است حقوق دفاعی متهم و شاکی مورد نظر قرار نگرف
  

حق مطالعه پرونده کیفري. 2-1
هـاي دادرسـی منصـفانه بـه      ترین جلـوه  حق دسترسی متهم به پرونده کیفري از طریق وکیل از مهم

شـود امکـان تـدارك دفـاعی      شدن تحقیقات مقـدماتی منجـر مـی    این حق که به ترافعی. آید شمار می
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قـانون   67مـاده  گستره سیاست جنائی ایران، ابتدا در . سازد مناسب براي متهم و وکیل وي را فراهم می
مقـدماتی و گـرفتن کپـی از     تحقیقـات که حق حضـور در مرحلـه  درحالی1290آیین دادرسی کیفري

در واقـع، .متهم را از این امتیاز مهم محروم کرده بوددیده در نظر گرفته بود،پرونده را براي بزهاوراق
ایـن  رویه قضائی با تفسیرگسـترده دیده به پرونده ساکت بود،بزه حق دسترسیهرچند این ماده درباره

  1.دیده قائل شده بودمقررات به نفع وي، چنین حقی را براي بزه
منـافی  «سو با افزودن قیـد قانون آیین دادرسی کیفري از یک 73ماده پس از انقالب اسالمی،

وحـدود  ،»قـات یر در تحقحضـو «حـق   دیـ ق حـذف گر،ید ياز سوو» تحقیقاتبودنمحرمانهبا
ازبرخـی نظـر از.اسـت کـرده محـدود راپرونـده اوراقبـه دسترسـی درموردشاکیاختیارات

دعـوا هـاي طـرف میـان برابـري رعایـت جهـت درتغییرهـا این ،)95، 1383آشوري(دانانحقوق
 بـرعکس، . استگرفتهصورتمقدماتیتحقیقاتبیشترهرچهکردنسريهدفبانیست، بلکه

قوه قضـائیه، محـدودکردن  تحقیقاتوآموزشمعاونتکمیسیون ياعضانظریه اکثریتپایهبر
شـاکی اکنـون ترتیـب، بـدین  2.دعواسـت هـاي طرفمیانبرابريرعایتجهتدراختیارهااین

  .نداردوجودمتهمبرايهاآنمعادلکهداردهاییحقپروندهبه  دسترسیدرموردخصوصی
، اهـاي دعـو  در جهت رعایت برابري طـرف براي اولین بار 1392رسی کیفري آیین دادقانون 

مـاده  بـر پایـه   . قبل از هر تحقیق توسط متهم و وکیل وي را مجاز شمرده استمطالعه پرونده امر
چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مـدارك  «این قانون، 191

کشف حقیقت منافی بدانـد، یـا موضـوع از جـرایم علیـه امنیـت داخلـی و         پرونده را با ضرورت
ایـن قـرار،   . کنـد هـا را صـادر مـی   خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قـرار عـدم دسترسـی بـه آن    

شود و ظرف سـه روز قابـل اعتـراض در دادگـاه صـالح       حضوري به متهم یا وکیل وي ابالغ  می
  .»گیري کندده به اعتراض رسیدگی و تصمیمالعادادگاه مکلف است در وقت فوق. است

                                                                                                                            
اظهارنظر  چنین 19/2/1342مورخ ارت دادگستري در جلسهحقوقی وزکمیسیون مشورتی آیین دادرسی کیفري اداره .1

م رساند ه حضور به قانون آیین دادرسی کیفري دایر به اینکه شاکی حق دارد در تحقیقات 67از صراحت ماده «:کرده است
م است که قیاس الویت مسل بهو شهود و دالیل خود را اظهار دارد و سواد صورت تحقیقات و قرارهاي مستنطق را بگیرد،

صورت تحقیقات از شهود نیست  حق مطالعه پرونده نیز براي شاکی و وکیلش محفوظ است و دلیلی هم بر انحصار این حق به
صاحب حق و متضرر از جرم و منتفع در تعقیب متهم است و  و اصوال خالف منطق و موازین حقوقی است که شاکی را که

بنابراین شاکی و وکیل او حق دارند .از حق مطالعه پرونده ممنوع داشت ي عمومی استادخالت او در جهت تقویت دعو
محسنی، مرتضی؛ :،به نقل از8؛ شمارهيدادگسترهفتههینشر.»رونوشت بگیرند تمام تحقیقات را مطالعه کرده از آن

.306مسئله نظرات مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستري در زمینه مسائل کیفري،کالنتریان، مرتضی؛ مجموعه 
ها، شاکی و یا وکیل او صرفا چون حق مطالعه پرونده به متهم داده نشده در جهت رعایت حقوق طرف«بر پایه این نظریه،.2

به .»قانون آیین دادرسی کیفري و نسبت به برخی اوراق پرونده مجاز به مطالعه آن است73در حدود اجازه  موضوع ماده
.دادیار: تهران. دادسراپیرامون). 1384.(شاملو احمدي،محمدحسین: نقل از



125
  دادرسی کیفريآیین تحقیقات مقدماتی هاي متهم در مرحله تقویت حقوق و آزادي

چنانچه با ضرورت کشف حقیقـت منافـات    ،مطالعه یا دسترسی متهم به پروندهبدین ترتیب، 
. پـذیر اسـت  علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور نباشد امکان هاي جرمنداشته باشد یا موضوع از 

هنگـامی مقـدور اسـت کـه      ،هماز مطالعه پرونده توسـط وکیـل مـت   جلوگیري امکان ،باوجود این
بازپرس با ذکر دلیل قـرار عـدم دسترسـی بـه اوراق پرونـده را صـادر نمایـد و ایـن قـرار پـس از           

  . شودتأیید  دار یتحاعتراض متهم یا وکیل وي در دادگاه صال
مـاده   3بـر پایـه بنـد    . در حقوق فرانسه، فقط وکیل متهم ــ نه خود او ــ حق مطالعه پرونـده را دارد 

ف، پس از نخستین حضور متهم نزد بازپرس یا نخستین استماع مـدعی خصوصـی   .ك.د.قانون آ 114
. گیـرد هـا قـرار مـی   جز روزهاي تعطیل در اختیار وکـیالن طـرف  از سوي وي، پرونده در همه وقت به

قانون یادشده، حق تهیه رونوشت از برخی اوراق پرونده را از سوي وکـیالن بـراي    4افزون بر آن، بند 
وکیالن باید فهرستی از اوراق پرونده را که موکالن . بینی کرده استها به موکالن خود پیشرائه آنا

بازپرس موظـف اسـت کـه    . اند تهیه کنند و به اطالع بازپرس برسانندآنان مایل به تهیه رونوشت از آن
ضـمنی   عـدم پاسـخ در ایـن مهلـت بـه معنـاي اجـازه       . روز به این درخواست پاسخ دهـد  5طی مدت 

درعـوض، چنانچـه بـازپرس بـا ایـن درخواسـت       . بازپرس درمورد ارائه کپی اوراق به مـوکالن اسـت  
پـذیر در  روز اعتـراض  2ایـن قـرار، طـی مهلـت     . مخالفت کرد، باید قراري مستدل و موجه صادر کند

وراق ایـن ا ). 8بنـد (کندروز به این اعتراض رسیدگی می 5شعبه تحقیق بوده و رئیس شعبه، طی مهلت 
انتقال اوراق بـه اشـخاص   . ها به اشخاص دیگر ممنوع استفقط براي استفاده موکالن بوده و ارائه آن

  .دهدیورو قرار می 3750دیگر، وکیل مدافع را در معرض مجازات نقدي 
بخشیدن به هدف آیـین دادرسـی کیفـري، ایجـاد تـوازن در      منظور تحقق تردید، این مقررات بهبی

بینـی شـده   پیش) مصلحت اجتماعی(و حق داشتن وکیل ) مصلحت کیفري(ضرورت کشف حقیقت
ها دیگر دسترسـی محـدود بـه    موجب این مقررات در حقوق فرانسه، وکیالن طرف همچنین، به. است

وانگهـی، دسترسـی   . انـد وقت و همیشـگی بـه پرونـده   پرونده ندارند، بلکه داراي امکان دسترسی همه
هـا  توان وکـیالن طـرف  بنابراین نمی. وراق و محتویات آن مربوط استوکیالن به کل پرونده و همه ا

بر پایـه نظـر دیـوان عـالی کشـور فرانسـه، اگـر از تـاریخ         . را از مطالعه برخی از اوراق پرونده منع کرد
کـردن  مطالعه پرونده تا تاریخ بازجویی، اوراق جدیدي به پرونده افـزوده شـود، بـازپرس بـدون آگـاه     

هـا   توانـد بـه آن  نمـی ) crim. 5 juin 1.756(وي از این اوراق یا بدون رضـایت آنـان   نفع یا وکیل ذي
نـدادن ایـن تکلیـف، بطـالن تحقیقـات مقـدماتی را بـه همـراه         از منظر رویه قضایی، انجـام . استناد کند

  )(crim .26 juillet 1958 . Bull. Crim. 14.خواهد داشت



126
1393بهار، ششم، شماره ومدفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال 

در تحقیقات مقدماتی دخالتحق  -2-2
درخواسترسدکهنظرمیبهتصویب مقررات آیین دادرسی کیفري در ایران تاکنون،  از زمان

 1.استنشدهشناختهدعواهايطرفبرايحقیمنزلهبهحقیقتکشفبرايالزمتحقیقاتانجام
تحقیقات ازجمله استماع شهادت شـهود،  برخیانجامدرخواستدرموردمنعیهرچندبنابراین،

نیـز ندارد، تکلیـف وجوددعواهايطرفسويسی یا معاینه محلی ازمواجهه حضوري، کارشنا
هـاي معاینهدرموردنمونه،براي.نداردوجودهادرخواستاینپذیرشدرتحقیقنادادرسبراي

جریاناعالمبهتکلیفیتحقیق، دادرس1378قانون آیین دادرسی کیفري 78ماده پایهبرمحلی،
  .نیستآنتعویقیا  محلیمعاینهادند انجاممانع، آنانحضورعدموهنداشتدعواهايطرفبهامر

یکی از موارد اقدام بـه تحقیقـات محلـی توسـط     1392یین دادرسی کیفريآقانون 123ماده 
 ،بـازپرس کـه  رسـد  به نظـر نمـی   ،باوجود این. بازپرس را درخواست متهم یا شاکی دانسته است

مکلـف   ،متهم درخواستباشد زیرا وي در صورت رد  ها درخواستگونه این پذیرشمکلف به 
دار بـه آن اعتـراض کـرد،     یتحدادگـاه صـال   بتـوان در ه و مستدل که قراري موج صادرکردنبه 

هـاي  طـرف درمـورد   حق درخواسـت انجـام تحقیقـات الزم بـراي کشـف حقیقـت       .است نشده
مقـرر   ایـن قـانون  266ماده  ،درمورد دادستان .شودیکسان رعایت نمی اي گونه ي کیفري بهادعو
مـواردي را  کـه بـراي     تحقیقـات بـازپرس را کامـل ندانـد، صـرفًا      ،چنانچه دادسـتان «کهدارد می

و  تکمیل آن کندیل و بدون هر گونه ابهام در پرونده  درج میصکشف حقیقت الزم است به تف
قانونگـذار   ،ترتیببدین  .»بازپرس مکلف به انجام تحقیقات است ،در این صورت. خواهدرا می

کرده بینی براي دادستان پیش باره هایی را در اینحق ،»هاتساوي سالح«گرفتن ضرورت با نادیده
  .ها براي متهم و شاکی وجود ندارد که معادل آن است
  

حق اعتراض به جریان رسیدگی-2-3
مرحلــه هــاي بــازپرس در هــا و اقــداممــتهم  درمــورد تصــمیماي، از دیــدگاه حقــوق مقایســه

هـا و  هـا و اقـدام  اعتـراض بـه ایـن تصـمیم    : توانـد عمـل کنـد   تحقیقات مقدماتی به دو شکل مـی 
  .اعتباري تحقیقات مقدماتیدرخواست بی

                                                                                                                            
هاي دعوا را در مرحله رسیدگی گفتنی است که قانونگذار ایران درخواست انجام برخی از تحقیقات از سوي طرف.1

یا اشخاصی که در دادگاه  هرگاه متهم یا مدعی خصوصی تقاضا کند از شخص«، .ك.ا.د.آ.ق191برپایه ماده  .پذیرفته است
.»آوردعمل می رند تحقیق شود هرچند قبالً احضار نشده باشند دادگاه تحقیقات الزم را از آنان بهحضور دا
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و هـم   1290هـم در قـانون آیـین دادرسـی کیفـري       ،حق اعتراض به برخی قرارهاي بازپرس
 »دادسـراها  ءقـانون احیـا  «موسـوم بـه    ،هاي عمـومی و انقـالب  قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه

 ازحـق اعتـراض بـه برخـی      ،بـراي مـتهم   1290قانون آیین دادرسی کیفري . بینی شده استپیش
هـاي عمـومی و   شدن قانون دادگاهاجراییبا . )170ماده (را قائل شده بودي صادرة دادسرا قرارها

اضـی دادگـاه   حـذف و صـدور قرارهـاي مـوردنظر بـه ق      ،بازپرس و دادیار تحقیق ،1373انقالب 
قرارهاي صادره از سوي  ،قانون مزبور 3ماده  )ن(بند  ،1381دادسرا در سال  ءبا احیا. واگذار شد

ایـن  .اسـت  کند برشمردهها اعتراض تواند نسبت به آنبازپرس و دادیاران تحقیق را که متهم می
  . استهند از عدم صالحیت، بازداشت موقت، تشدید  تأمین و  تأمین خوا قرارها عبارت

بـازپرس را   ،شدن هرچه بیشـتر تحقیقـات مقـدماتی   براي ترافعی 1392آیین دادرسی کیفري قانون
بـر  مثـال  براي. اعتراض توسط متهم دانسته استه و قابلدر برخی موارد مکلف به صدور قراري موج ،

راق، اسـناد یـا   مطالعـه یـا دسترسـی بـه تمـام یـا برخـی از او        ،، چنانچه بازپرسقانوناین 191ماده پایه 
قـرار عـدم    ،مکلـف اسـت بـا ذکـر دلیـل      ،مدارك پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منـافی بدانـد  

شـود و ظـرف سـه     این قرار حضوري به متهم یا وکیـل وي ابـالغ مـی   . ها را صادر کند دسترسی به آن
ــدین. اســت دار یتحاعتــراض در دادگــاه صــالروز قابــل ــ مــاده،ســان، ایــن ب ه بــازپرس را مکلــف ب

 بـا است تـا شـاید بتـوان     کردهبر عدم دسترسی متهم به پرونده ه و مستدل مبنیقراري موج صادرکردن
  .به رعایت اصل ترافعی امیدوار شد دار صالحیتاعتراض به چنین قراري و با اعمال کنترل دادگاه 

ور طـ  بـه قبلی کیفري آیین دادرسی  در اعتباري تحقیقات مقدماتیاجراي بطالن و بیضمانت
شود؛ بدین ترتیـب کـه اگـر یـک اقـدام تحقیقـی بـدون رعایـت تشـریفات          استثنایی مشاهده می

هـاي  قانون احترام به آزادي 9بند ، بر پایه نمونه براي. نداردآن تحقیق اعتبار  ،خاصی انجام شود
منظور اخذ اقرار یا اجبـار او بـه    هرگونه شکنجه متهم به ،1383مشروع و حفظ حقوق شهروندي 

ــهو اقرارهــاي اســت ممنــوع  ،ور دیگــرامــ ــدین وســیله گرفت ــانونی   ،شــده ب حجیــت شــرعی و ق
  ). قانون اساسی 38رجوع کنید به اصل .(ندارد

امکـان   در برخـی مـوارد،   در راستاي تقویت حقـوق مـتهم   1392آیین دادرسی کیفري قانون
مان گونه که مالحظـه  ه. است کردهبینی اعتباري تحقیقات مقدماتی را پیشاستناد به بطالن و بی

داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حـق بـه مـتهم را    سلب حق همراه قانون،این 190تبصره ماده  شد،
یـک   قـانون نیـز  این  60ماده  در در همین چهارچوب،. اعتباري تحقیقات دانسته استموجب بی

منع اجبـار یـا   ناظر بهبینی شده است که اجراي بطالن درمورد حق متهم پیشمورد دیگر ضمانت
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 هـاي  پرسـش کننـده و  تلقینـی یـا اغفـال    هاي پرسشاز کلمات موهن، طرح  هادفاکراه متهم و است
همـه، در  بـااین . اسـت  ی توسط ضابطان دادگستريیخارج از موضوع اتهام در طول مدت بازجو

عنـوان یـک قاعـده عمـومی در     قانون جدید نیز همانند مقررات قبلی، ضمانت اجـراي بطـالن بـه   
از دیـدگاه حقـوق تطبیقـی،    . ارد عدم رعایت حقوق متهمین مـورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت     مو

عنـوان یکـی از    اعتبـاري تحقیقـات مقـدماتی بـه    کشور فرانسه براي ضمانت اجـراي بطـالن و بـی   
قـانون آیـین دادرسـی کیفـري      171بر ماده عالوه. اي قائل شده استحقوق دفاعی، اهمیت ویژه

شـده در مقـررات ایـن قـانون و سـایر      بینـی رعایت تشریفات اساسی پـیش  موجب آن، عدم که به
سـازد، باطـل   هاي دعوا لطمه وارد میمقررات مربوط به آیین دادرسی کیفري که به منافع طرف

که یک اقدام تحقیقی بدون رعایـت تشـریفات خـاص    رویه قضایی نیز درصورتی. شود تلقی می
  .اعتبار اعالم کنددعوا را همراه دارد، می تواند آن را بی هايانجام شود که لطمه به منافع طرف

  
  کاهش موارد لطمه به آزادي متهم) ب

در کنار تحوالت مهمی که درمورد حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقـدماتی بـه آن   
منظـر   چنـد از  نیـز  1392یـین دادرسـی کیفـري    آ قـانون حق آزادي و امنیت متهم در اشاره شد، 

اي حقـوق اساسـی بـراي    بینی پارهنظر از گذر پیش شدن تحتنهادینه ،نخست :است هشدتقویت 
؛ و سـرانجام،  بینـی قرارهـاي نظـارت قضـایی    دوم، کاهش موارد بازداشت موقـت و پـیش  . متهم

  .جبران خسارت مدت بازداشت موقت
  

  نظر قراردادن متهم از سوي ضابطان محدودیت تحت-1
نظـر، هماننـد وضـعیت بازداشـت موقـت، آزادي فـرد سـلب         با توجه به اینکه در مدت تحت

  .نظر تعیین شود عنوان نگهداري تحتشود، بر پایه اصل آزادي اشخاص، الزم است مدتی به می
بازداشـت   1378هاي عمومی و انقالب در امـور کیفـري  قانون آیین دادرسی دادگاه 24ماده 

موضـوع در نظـام    ،باوجود این.  ه استن دانستایک حق براي ضابط ،ساعت 24متهم را به مدت 
  است و متهم فاقد حقوق دفاعی در این مرحله )2،1391،81آشوري، ج(نهادینه نشده کنونی

کـردن تحقیقـات مقـدماتی و رعایـت     در راسـتاي ترافعـی  1392آیین دادرسی کیفـري  قانون
تردیـد، ایـن   بـی . اسـت  کـرده بینی ی را پیشیهانوآوري ،نظر حقوق دفاعی متهم در مرحله تحت

کننـده سـلب آزادي بـدون نظـارت مقـام      منظور جلوگیري از هرگونـه اقـدام محـدود    مقررات به
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استفاده از قدرت یـا اعمـال هرگونـه خشـونت     قضایی و نیز پرهیز از اعمال سلیقه شخصی و سوء
 قـانون، ایـن  49مـاده  در همین چارچوب اسـت کـه   . نسبت به مظنون و متهم تصویب شده است

نظـر قرارگـرفتن مـتهم بـه هـر       و علت تحت نشانیرا به اعالم مشخصات سجلی، شغلی، ن اضابط
نوبـه خـود بـا درج    دادستان هر شهرستان نیـز بـه  . است ملزم کردهممکن به دادسراي محل  شکل

نظـارت الزم را بـراي رعایـت حقـوق ایـن افـراد        ،مشخصات مزبور در دفتر مخصـوص و رایانـه  
آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگسـتري اسـتان مربـوط    و فهرست کامل  کند اعمال می
  .ثبت شود شکلکند تا به همان اعالم می

شود که والدین، همسر، فرزندان، خـواهر و بـرادر   باعث میضابطان  هاي افزون بر این، اقدام
ایه بر پ .یابند آگاهینظربودن این شخص  نظر بتوانند از طریق مراجع مزبور از تحت شخص تحت

ــانون،52مــاده  ــن ق ــف «ای ــد اظهــارات شــخص تحــت ا ضــابطان دادگســتري مکل ــت  ن نظــر، عل
نظربودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مـدت اسـتراحت بـین دو بـازجویی و      تحت

مجلس قیـد کننـد و آن را   تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است در صورت
نظربودن  ند تاریخ و آغاز و پایان تحتا ضابطان همچنین مکلف. نندبه امضا یا اثر انگشت او برسا

  .»را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند
منظور نظارت بر حسن اجراي وظایف ضابطان و در راسـتاي جلـوگیري    به 33سرانجام، ماده 

نظـر و همچنـین نقـض مـوازین حقـوق اسـالمی و انسـانی         از نقض حقوق شهروندي افراد تحـت 
بر بازرسی واحدهاي مربوط، حداقل هـر دو مـاه یـک بـار تأکیـد کـرده        1)تی انسانیکرامت ذا(

نـد از  ا بینی شـده عبـارت  برخی از حقوق اساسی دیگري که براي متهم در این مرحله پیش .است
 و )49ماده ( تلفن یا هر وسیله دیگر بانظربودن خود  افراد خانواده یا آشنایان از تحتکردن  آگاه

  ).51ماده (شکی متهمحق معاینه پز
  

  محدودشدن استفاده از قرار بازداشت موقت. 2
مینی است که أشدیدترین قرار ت ،دادن تحقیقات مقدماتیمنظور انجام قرار بازداشت موقت به

این بازداشت با توجه به اینکه مغایر اصل برائت اسـت  . صادر شود بازپرسممکن است از سوي 
منظـور   بـه  ،در بسـیاري از کشـورها ازجملـه فرانسـه     ،روازاین. شودموارد صدور آن باید محدود 

                                                                                                                            
مجموعه مقاالت همایش . »حقوق شهروندي«شناختی قانون  رویکرد جرم). 1388.(حسین ابرندآبادي، علی نجفی: ك.ن.1

.13، صحقوق شهروندي، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
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ی یو قرارهاي نظـارت قضـا   شدهبسیار محدود  ،صدور این قرار ،جلوگیري از بازداشت اشخاص
  .نداآن شده نشینجا

نیز در این چـارچوب و بـا هـدف جلـوگیري از بازداشـت       1392آیین دادرسی کیفري قانون
، قـرار بازداشـت موقـت اجبـاري     نخستدر وهله . کرده استی بینی را پیشیهانوآوري ،نامتهم

تنها بازپرس در هیچ موردي ملزم به صدور قـرار بازداشـت موقـت     رفته است و  نه میانکلی از به
اصـل  قانونگذار،  منظور رعایت آزادي و امنیت اشخاص و احترام به اصل برائت،  بلکه به، نیست

صـدور قـرار بازداشـت    «:داردمقـرر مـی   بـاره  در این 237ده ما. استرا بر آزادي متهم قرار داده 
موقت جایز نیست مگر  درمورد جرائم زیر که دالیل، قرائن و امارات کـافی بـر توجـه اتهـام بـه      

:متهم داللت کند
ها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدي علیه  جرائمی که مجازات قانونی آن –الف 

.علیه یا بیش از آن استها ثلث دیه کامل مجنی میزان دیه آنتمامیت جسمانی، جنایاتی که 
  .جرائم تعزیري که درجه چهار و باالتر است –ب 
  .ها درجه پنج و باالتر است  جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور که مجازات آن –پ 
مزاحمـت  نمایی و ایجاد ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت –ت 

.وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شودبراي اشخاص که به
سرقت، کالهبرداري، ارتشاء، اخـتالس، خیانـت در امانـت، جعـل یـا اسـتفاده از سـند         –ث 

این ماده نباشد و متهم داراي یک فقره سابقه محکومیـت  ) ب(که مشمول بند ول درصورتیعمج
  .»...قطعی به علت هریک از جرائم مذکور باشد

کـه جـرم ارتکـابی     صادر کندقرار بازداشت موقت  داردبازپرس در صورتی حق  ،سانبدین
افـزون  .نیز فراهم باشد2381شده در ماده بینیبوده و سایر شرایط پیشبندهااین مشمول یکی از 

از  شـماري موجـب   کـه بـه  را موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباري  237تبصره ماده  ،بر این
. اسـت لغـو کـرده   ) قوانین مربوط بـه نیروهـاي مسـلح    ياستثنابه(بود  شدهبینی ین خاص پیشقوان

از دامنه صدور قرار بازداشت موقت کاسته و موارد قرار بازداشت موقت ، قانون جدید سانبدین
  .است کردهرا تنها در قانون آیین دادرسی کیفري مشخص 

                                                                                                                            
رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی  آزادبودن متهم، موجب ازبین -الف: اند از بر پایه مقررات این ماده، این شرایط عبارت.1

شدن  بیم فرار یا مخفی) ب. با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد یا  سبب شود شهود از اداي شهادت امتناع کنند
خطرافتادن جان  آزادبودن متهم، مخلّ نظم عمومی، موجب به) پ. دیگر، نتوان از آن جلوگیري کردمتهم باشد و به طریق 

.شاکی، شهود یا  خانواده آنان یا  خود متهم باشد
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هـاي اشـخاص، قرارهــاي   وق و آزاديمنظـور حفـظ حقــ   ، بــه، مقـررات جدیـد  در وهلـه دوم 
داده تـا امکـان اسـتفاده از صـدور قـرار بازداشـت موقـت         گسـترش بازداشت موقـت را   جانشین

موقـع وي،  منظور دسترسی بـه مـتهم و حضـور بـه     به«این قانون،217موجب ماده  به. محدود شود
و زیـان وي،   دیـده بـراي جبـران ضـرر    شدن او و تضـمین حقـوق بـزه   جلوگیري از فرار یا مخفی

بازپرس پس از تحقیق در صورت وجـود دالیـل کـافی و پـس از تفهـیم اتهـام بـه وي، یکـی از         
  :کندقرارهاي  تأمین کیفري زیر را صادر می

التزام به  –التزام به حضور با تعیین وجه التزام  پ  –التزام به حضور با قول شرف ب  –الف 
التزام به عدم خروج از حـوزه قضـائی بـا     –زام  ت عدم خروج از حوزه  قضائی با تعیین وجه الت

صـورت هفتگـی یـا ماهانـه بـه مراجـع قضـائی یـا         هالتزام به معرفی نوبتی خود ب –قول شرف  ث 
کشوري یا نیروهاي مسلح، به حضور بـا  التزام مستخدمان رسمی –انتظامی با تعیین وجه التزام ج 

 –ها از سوي سازمان مربوطـه  چ   حل حقوق آنتعیین وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از م
شده بـا موافقـت مـتهم بـا تعیـین وجـه التـزام از        التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین

اخذ کفیل بـا تعیـین    –طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات  ح 
 -نامه بانکی یا مال منقـول و غیرمنقـول و   ا ضمانتاخذ وثیقه اعم از وجه نقد ی –الکفاله  خ وجه

  .»بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
در وهله سوم، قرارهاي نظارت قضایی براي نخستین بار در نظـام حقـوقی ایـران و بـا هـدف      

متناسـب بـا   «توانـد   ، مقـام قضـایی مـی   247بر پایه ماده . اند بینی شده پیش» اصالح و درمان متهم«
، در کنار صدور قرار  تأمین کیفري، قـرار نظـارت قضـایی را بـراي مـدت معینـی       »رم ارتکابیج

گانـه   سان، مقام قضایی مجاز خواهد بود که در کنار قرارهاي تـأمین کیفـري ده   بدین. صادر کند
در این . ، در صورت صالحدید به صدور قرار نظارت قضایی اقدام کند217مورد اشاره در ماده 

ظارت قضایی برخالف حقوق فرانسه که نهادي مستقل و جانشینی براي بازداشت موقت قانون، ن
  1.است، تدبیري تکمیلی و فرعی در کنار سایر قرارهاي تأمین کیفري است

  

  بازداشت موقت مدتجبران خسارت  ايحق متهم بر. 3
ه را بـ دلیـل   بـی  بازداشـت موقـت   مـدت جبران خسـارت   متهم برايحق 1392ك .د. آ قانون

اشخاصی که در جریان تحقیقات مقـدماتی و دادرسـی   «،255ماده بر پایه . رسمیت شناخته است
                                                                                                                            

دائره. قرار نظارت قضائی در فرایند دادرسی کیفري ایران و فرانسه). 1391.(تدین، عباس: ك.براي مطالعه بیشتر، ن.1
.383میزان،: ، کتاب دوم، چاپ نخست، تهراننائیجعلومالمعارف
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شوند و از سوي مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب  درمورد به هر علت بازداشت می
 بـا قانونگذار  نظر . »توانند خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنندشود، می آنان صادر می

لـزوم جبـران خسـارت از متهمـانی اسـت کـه        ،»جریـان تحقیقـات مقـدماتی   «کارگیري عبارتبه
قرار منع تعقیب  ،یا در این مرحله شدهگناهی آنان پس از یک دوره بازداشت موقت مشخص بی

  .شود آنان صادر می
منظور تسـریع در جبـران خسـارت مـدت بازداشـت، درخواسـت        افزون بر این،  قانونگذار به

شـده از سـه دادرس    شده را به کمیسیون استانی تشـکیل  دگی به درخواست شخص بازداشترسی
توان در کمیسیون ملـی جبـران    به تصمیم این کمیسیون می. دادگاه تجدیدنظر واگذارکرده است

  ).258ماده(خسارت اعتراض کرد 
شـود  میشامل قرار بازداشت موقت  فقط،بازداشت مدتجبران خسارت رسد که  به نظر می

در مـواردي   ،بنـابراین . شـود  انجامیده است شامل نمیکه به بازداشت متهم دیگري را مواردي  و
ویژه در مـواردي کـه مـتهم     به از معرفی کفیل یا ارائه وثیقه ناتوانیدلیل ه متهم ب سلب آزادي که

ر د 1.خواهد داشتوجود ن، حق جبران خسارت موجبات صدور این قرارها را فراهم آورده باشد
ه     توان گفت که چنانچه بازپرس پس از تفهیم اتهام، دفـاع  تأیید این نظر می هـاي مـتهم را ناموجـ

گرفتن ایـن تصـمیم از   . صادر کند) مانند کفالت یا وثیقه(تشخیص دهد، باید قرار  تأمین کیفري 
ئـه  به دلیل ناتوانی از معرفـی کفیـل یـا ارا   (ویژه در مواردي که بازداشت شخص  سوي بازپرس به

گناهی خود باشد، موجه تشـخیص   ناشی از خودداري در ارائه اسناد، مدارك و دالیل بی) وثیقه
بــدین ترتیــب، چنانچــه مــتهم در ادامــه جریــان تحقیقــات ). 256بنــد الــف مــاده (شــود  داده مــی

گنـاهی وي را   مقدماتی، دالئل و قرائنی ارائه دهد یا ضمن آخرین دفاع، مطالبی بیان کند که بـی 
تـوان مسـتند    ت کند و بازپرس در این مرحله، قرار منع تعقیب صادر کند، این تصـمیم را نمـی  ثاب

  .مطالب خسارت مدت بازداشت از دولت دانست
. هـایی نیـز دارد   قـانون جدیـد ابهـام   مربوط به جبران خسارت بازداشت موقـت در   هاي همقرر

سـی بـه هـر علـت بازداشـت      خاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرشا یاآ ینکها نخست
علـت مـروز زمـان، جنـون،     ه بـ  آنـان  شوند و از سـوي مراجـع قضـائی قـرار موقـوفی تعقیـب      می

                                                                                                                            
» سازمانی « و » حمایتی « هاي ترین نوآوريبررسی مهم ).1391.(نکوشکی، غالمحس: ك.براي دیدن نظر مخالف، ن.1

 :تهران، کتاب دوم، چاپ نخست، جنائیعلومالمعارفدائره.آیین دادرسی کیفري در مرحله تحقیقات مقدماتی قانون
.502ص میزان،
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د؟ پاسـخ  کننـ درخواسـت  بازداشـت را از دولـت    مـدت توانند خسارت شود میصادر می...،عفو
منفی است زیرا در صدور قرار موقـوفی تعقیـب، بـرخالف قـرار منـع تعقیـب یـا  حکـم برائـت،          

  .توان شخص را مستحق جبران خسارت دانست رنظر ماهوي صورت نگرفته و نمیاظها
هاي قضائی به ابالغ حق جبـران   به بعد قانون، سخنی از تکلیف مقام 255اینکه، در مواد  دوم

کـه حـق   همـین قـانون   6با توجـه بـه مفـاد مـاده      .نفع، نشده است خسارت مدت بازداشت به ذي
ر فرایند دادرسـی ضـروري دانسـته اسـت، تردیـدي در تکلیـف       درا متهم از حقوق خود  آگاهی

نشـدن   آگـاه در صورت  ،بنابراین. نفع از این حق وجود نداردذي کردن آگاهی در یقضا هاي مقام
مـاه از   6جبـران خسـارت خـود را حتـی پـس از      تواند  میشده از این حق، وي شخص بازداشت

  . ارائه کنده کمیسیون استانی گناهی خود بحاکی از بی ،ي قطعیأتاریخ ابالغ ر
جبـران خسـارت شـخص    بـاره  کشـورها ازجملـه فرانسـه در    شـماري سوم، با توجه به تجربـه  

هـاي جبـران خسـارت بایـد علنـی و      نفع در کمیسـیون شده، رسیدگی به درخواست ذيبازداشت
  .باید مستدل باشدباره  کمیسیون در این هاي ترافعی بوده و تصمیم

  
  نتیجه

وط بـه وضـعیت مـتهم در مرحلـه تحقیقـات مقـدماتی در چهـار محـور اساسـی          تحوالت مرب
هـاي دعـواي کیفـري، تضـمین      برابري با سایر طرف: گیري است دادرسی منصفانه در حال شکل

این تحوالت، هدف آیـین دادرسـی کیفـري در    . ، اصل برائت و حقوق دفاعی هاي فردي آزادي
ها هدف آیین دادرسی کیفري از گـذر افـزایش    مدت اگر. نظام حقوقی ایران را تغییر داده است

اختیــارات بازپرســان و دادیــاران، تحقیــق کشــف بهتــر حقیقــت بــود، در قــانون آیــین دادرســی  
هـاي نظـم و    هاي فردي و الزام این هدف به سوي ایجاد توازن میان حقوق و آزادي 1392کیفري

  .امنیت عمومی گام برداشته است
اي از مـوارد   شود که آیا تقویت حقوق دفاعی متهم در پاره ح میحال، این پرسش مطر بااین 

هـاي مربـوط بـه حقـوق      ویژه آنکه تضـمین  انجامد؛ به خوردن این تعادل به سود متهم نمی برهم به
  .هاي آیین دادرسی کیفري است و تنها هدف یا هدف اصلی آن نیست متهم، تنها یکی از هدف

. ، تحوالتی را درمورد حقوق متهم ایجـاد کـرده اسـت   تردید، قانون آیین دادرسی کیفري بی
نظر، ضابطان دادگستري پس  درمورد مرحله تحت. باره باید به چند نکته توجه داشت ولی در این



134
1393بهار، ششم، شماره ومدفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال 

نظرقراردادن اشخاص، مکلف به تفهیم حقوق آنان از قبیل حق تماس تلفنی با بستگان و  از تحت
توانـد   قـوق بـدون وجـود سـازوکارهاي الزم  مـی     بینی ایـن ح  پیش. اند حق مالقات با وکیل شده

ویژه ضابطان در پی داشته باشـد زیـرا در شـرایطی     مشکالت بسیاري را درعمل براي دادسرا و به
جلسـات   نظر را از دادن اطالعات مربوط به مطالعه صـورت  که هیچ مقرراتی وکیل شخص تحت

کنــد، ضـابطان را در انجــام   منــع نمـی ) شــرکا و معـاونین (پرونـده تحقیقــاتی بـه اشــخاص دیگـر    
  .کند رو می تحقیقات خود و کشف جرم با مشکل روبه

در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز، وکیل متهم، حق دخالت فعال دارد و از حـق دسترسـی بـه    
منـد شـده    پرونده کیفري به همراه موکل خود در تمامی مـدت مرحلـه تحقیقـات مقـدماتی بهـره     

واند با مطالعه پرونده از هویت شهود پرونـده آگـاه شـده و در    ت تردید، شخص متهم می بی. است
به این ترتیب، آیا امکان مطالعه پرونده کیفري توسـط  . موارد لزوم، آنان را تحت فشار قرار دهد

  متهم ــ نه وکیل او ــ احساس ناامنی شهود پرونده را در پی نخواهد داشت؟ 
از جامعه در برابر جرم و از سوي دیگر، سو تضمین دفاع  هدف آیین دادرسی کیفري از یک

اگرچـه نظـام تفتیشـی در    . در فرایند رسیدگی کیفري است)دیده و متهم بزه(رعایت حقوق افراد 
ها ایـن تـوازن را بـه سـود حقـوق جامعـه بـرهم زده         طور سنتی مدت مرحله تحقیقات مقدماتی به

دون درنظرگـرفتن سـازوکارهاي   بینی برخی حقوق متهمان، ب روي  درمورد پیش است، آیا زیاده
  الزم براي اجراي آن، سنجیده است؟

شـدن مرحلـه تحقیقـات     از سوي دیگر، برخی تحوالت مثبت کشورهاي دیگر که به ترافعـی 
هاي دعوا در این مرحله انجامیده موردنظر  قانونگذار قـرار   ها بین طرف مقدماتی و تساوي سالح

رخواست متهم براي انجام اقدام یا تحقیقی که به کشف براي نمونه، در موارد رد د. نگرفته است
، بازپرس به صدور قراري مسـتدل  ....)تحقیق، معاینه محل، کارشناسی و(کند  حقیقت کمک می

  .که بتوان در مرجع باالتر به آن اعتراض کرد ملزم نشده است
نخسـت،  . اي از موانع و مشـکالت اسـت   موفقیت در اجراي مقررات جدید، نیازمند رفع پاره

ویـژه نظـام    اي و دسـتاوردهاي آن بـه   قانونگذار  درمورد تحوالت مورد اشاره از حقـوق مقایسـه  
توانـد بـا    اي مـی  ولـی اسـتفاده از مطالعـات مقایسـه    . حقوقی فرانسه، استفاده بسیاري کـرده اسـت  

با توجه ویژه هنگامی که  توان به مشکالت زبانی به باره می دراین. هاي بسیاري همراه باشد چالش
 آنسـل ماركهمان گونه که . شود اشاره کرد ها آشکار می به واژگان خارجی معانی متفاوت آن
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هـاي   اي بایـد ویژگـی   هـاي مقایسـه   دان برجسته فرانسوي تأکید کـرده اسـت، در پـژوهش    حقوق
دهـد   هـا را تشـکیل مـی    شناختی را که مبناي آن هاي جامعه هاي حقوقی و واقعیت تخصصی نظام

در واقع، آیین دادرسی کیفري، ترجمـان فرهنـگ یـک    ). 1391،13آنسل،( جه قرار داد مورد تو
طور کامل وارد نظام حقوقی خود کرد بلکه تنهـا   توان یک نهاد خارجی را به کشور است و نمی

  )1392،549پرادل،.( هاي سایر کشورها رجوع کرد اي از تجربه توان به پاره می
هاي قانونی نیازمند سازوکارهایی است که نسبت بـه   نوآوريپوشاندن به این  عمل دوم، جامه

تصویب بودجه مناسب در راستاي تعیین وکیل رایگان . ها هنوز توجه کافی نشده است ایجاد آن
بینـی صـندوق جبـران     براي متهمانی که تـوان مـالی مناسـب بـراي انتخـاب وکیـل ندارنـد، پـیش        

هاي اجرایی مربوط، آمـوزش ضـابطان    نامهگناه، تدوین آیین خسارت مدت بازداشت شخص بی
سـازي بـراي ضـابطان و     هاي قـانون جدیـد، ایجـاد فرهنـگ     با هدف آشناساختن آنان با نوآوري

هـا، شـرط    مندي و پرهیز آنان از اجراي این نوآوري هاي دادسرا در راستاي پایبندي به قانون مقام
  ).1392،12آشوري، .( موفقیت نهادهاي آیین دادرسی کیفري است

هاي مهمی را در راسـتاي رعایـت حقـوق و     تردید، گامبی 1392قانون آیین دادرسی کیفري 
ایـن  . ویـژه در مرحلـه تحقیقـات مقـدماتی برداشـته اسـت       هاي فردي و کرامت انسـانی بـه   آزادي

ویـژه   المللی حقوق بشر بـه  تحوالت، چیزي جز رعایت موازین حقوق بشري مندرج در اسناد بین
ایـران  اسـالمی جمهـوري اساسـی قـانون و اصـول 1966مللی حقوق مدنی و سیاسـی  ال میثاق بین

موجب آن، کنشگران فرایند کیفـري بـه رعایـت اصـول دادرسـی منصـفانه و تـأمین         نیست که به
نگرانی رعایت کرامت انسـانی شـهروندان در    در واقع دل. شوند حقوق دفاعی متهمان مکلف می

ویـژه در مرحلـه تحقیقـات مقـدماتی      رسـیدگی کیفـري بـه   دادگستري در مراحل مختلف فرایند 
  . موجب تصویب این مقررات توسط قانونگذار شده است
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