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  چکیده
ان و اجرا گذارقانونباشد و ذهن حقوق دفاعی متهم از مباحثی است که مربوط به حقوق بشر می

کنندگان عدالت را به خود مشغول کرده است. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده 
 آییندر رابطه با حقوق دفاعی متهم در قانون  گذارقانونهائی که ي برآنیم تا نوآورياانهاز منابع کتابخ

یري کارگه در این قانون با ب گذارقانون. بینی کرده را بررسی کنیمپیش 1392دادرسی کیفري مصوب 
 طرفین دعوي، تحوالتی را در مرحلۀامکانات برابر براي  تأمینالگوهاي دادرسی عادالنه و با هدف 

کرده است. حقوقی همچون: حق متهم بر  بینیپیشتحقیقات مقدماتی جهت حفظ حقوق متهم 
شخصیت، حق متهم مبنی بر تماس با خانواده و حقوق دفاعی متهم مانند: حق داشتن  ةتشکیل پروند

آخرین دفاع و حق سکوت. در این مقاله این حقوق مورد واکاوي و نقد قرار  وکیل و تفهیم آن، اخذ
  گیرد. می
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  مقدمه -1
امنیت و آسایش عمومی است و این راه باید  تأمینمحاکمه مجرمین راهی براي 

گیرد به این در پناه عدالت و انصاف باشد و دادرسی که براي محاکمه صورت می
ن کند. باید با ای تأمینحقوق و آزادي هاي متهم را ۀ باید کلی ،جهت که عادالنه باشد

و از  شهروند است ،متهم اتهامی به او نسبت داده شود کهایندید نگریست که قبل از 
حقوق شهروندي برخوردار است و حال که اتهام جرمی به او نسبت داده شده و به 

باید حقوق او را محترم شمرد. حقوق متهم از است عرصه عدالت کیفري وارد شده 
ا دادرسی، بایست براي حفظ آن تالش کنند تها میجمله حقوقی است که دولت

عادالنه و منصفانه تشکیل شود. رعایت حقوق متهم در نظام عدالت کیفري نشان 
  دهند.ها به تشکیل دادرسی منصفانه میدهنده اهمیتی است که دولت

مداري و به جهت انسان بودن و در نتیجه کرامت باشدمیانسان داراي کرامت 
تعیین حقوق توسط دولت و به . باشدمیناپذیر نسبت به او، داراي حقوقی جدایی

رود. در این میان شناسایی حقوق ها به شمار میوظایف دولت جزو هاآنکارگیري 
هاي افراد سبب تضمین حقوق متهم در مراحل دادرسی حقوق و آزادي تأمینمتهم و 
که رعایت  باشندحقوق طبیعی و ذاتی می جزو. برخی حقوق متهم، شودمیکیفري 

هاي انسانی بستگی به درجه تمدن، میزان پیشرفت و تحقق آرمانآن در هر کشور 
سلب کنند،  هاآنتوانند حقوق افراد را از هاي مختلف نمیدارد. به همین جهت دولت

بلکه باید با وضع قوانین و مقرراتی در جهت حفظ حقوق افراد جامعه از حقوق 
  ).40: 1385 (محمدنژاد، حمایت کنند هاآنناپذیر طبیعی و جدایی

در جریان نظام عدالت کیفري به جهت حفظ و به کارگیري امتیازها و منافعی که 
، متهم در مسیر عدالت کیفري از حقوق و منافعی باشدمیشخص متهم در اجتماع دارا 

حقوق متهم در جریان دادرسی تضمین  ،هاآنو با به کارگیري  باشدمیبرخوردار 
بشر و قانون اساسی جمهوري اسالمی هم به حقوق در اعالمیه جهانی حقوق  .شودمی

متهم اشاره شده است. بر این اساس با توجه به اهمیت حقوق متهم و تضمیناتی که 
کرده است؛ این  بینیپیش 1392دادرسی کیفري مصوب  آییندر قانون  گذارقانون

 در جهت تضمین حقوق دفاعی گذارقانوننوشتار در پی بررسی تغییراتی است که 
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متهم داشته است. در قسمت اول برخی از حقوق متهم که مقدمه و متضمن حقوق 
 باشد را بررسی کردیم و از آنجائیمراحل رسیدگی می ۀدفاعی متهم و حفظ آن در کلی

باشد در قسمت دوم به می ويحقوق دفاعی  .که حقوق متهم، مقدمه و تضمین کنند
  ایم.پرداخته حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

  

  تحقیقات مقدماتیۀ حقوق متهم در مرحل -2
ها براي زندگی بشر در طول تاریخ با مشکالتی مواجه بوده است، حکومت

کردند و حقوق و تکالیف افراد را ها قوانینی وضع میدرگیري از اینجلوگیري 
 قوانینی ،اجراي عدالت منظورکردند. به این جهت حاکمان جوامع به مشخص می

هاي افراد کردند که کلیه افراد مکلف به رعایت این قوانین و حقوق و آزاديوضع می
جامعه بودند. آیین دادرسی کیفري مجموعه اصول و قواعدي است که در جهت 
رعایت نظم در جامعه، اجراي عدالت و حفظ حقوق متهم به جهت تشکیل دادرسی 

حقوق بشر و قانون اساسی جمهوري . در اعالمیه جهانی باشدمیمنصفانه و عادالنه 
اسالمی هم به حقوق متهم اشاره شده است. تضمین حقوق متهم به شکل کامل می

مورد به طور چشمگیري بکاهد (فرخی، تواند از تعداد شکایات متعدد و اتهامات بی
ثیر أکند و ت). یکی از مسائلی که حقوق فردي و اجتماعی را حمایت می98، 1384

دالت قضائی جامعه دارد، حفظ حقوق متهم در برابر اتهاماتی است که بسزائی در ع
ه راهکار و ب ۀبه وي نسبت داده شده است. حقوق متهم به معناي حمایت، ارائ

که ارتکاب جرمی به وي نسبت داده شده است  است در برابر شخصی هاآنکارگیري 
قدمه تضمین حقوق شود و مکه در نتیجه تضمین آن موجب کاهش اتهامات بیجا می

. چرا که رسیدن به دادرسی منصفانه و عادالنه مستلزم آن است باشدمیدفاعی متهم 
که طرفین دعوي از حقوق برابر و یکسانی در روند دادرسی برخوردار باشند. در 
قسمت اول به تضمین رعایت این حقوق از جهت توجه به شخصیت، وضعیت 

و در قسمت دوم به حق متهم در تماس با خانواده روحی، روانی، خانوادگی و ... متهم 
ایم که در این زمینه پرداخته گذارقانونهاي دادرسی و به نوآوريپیش ۀدر مرحل

  کند.رعایت این موارد دادرسی عادالنه را تضمین می
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  حق متهم بر تشکیل پرونده شخصیت -1-2
مجازاتی که بر او بار شده ها این است که متهم با تحمل یکی از اهداف مجازات

انگیز و بازدارنده پیدا ارعاب ۀاحساس ندامت و پشیمانی کند و جنب هاي آن،و سختی
انگیز و ارعاب ۀکیفر جنب کهاینبراي  کند تا دیگر مرتکب عمل مجرمانه نشود.

خود را داشته باشد و مرتکب دیگر به سراغ جرم نرود باید عواملی که باعث  ةبازدارند
فرد به سمت جرم برود را شناخت. به عبارت دیگر براي اتخاذ مجازات متناسب شده 

به جهت اصالح و درمان مجرم بر اساس وضعیت  با جرم و کیفر معقول و منصفانه
 که در بزهکار، مطالعه شخصیت مجرمین از جهت روانی، جسمی، محیطی، خانوادگی

  ).190 :1390، هر فرد متفاوت است امري ضروري است (شاملو و کوزلی
. باشدیمکیفري  ۀیک دادرسی عادالنۀ تشکیل پرونده شخصیت براي بزهکار، مقدم

زیرا بر اساس شخصیت مجرمین از نظر روحی، روانی، جسمی، خانوادگی، مجازات 
. پرونده شخصیت در واقع در تمام مراحل دادرسی، چه ندنکمیمتناسب با جرم تعیین 

چه صدور حکم در دادگاه با حقوق دفاعی متهم و  تحقیقات مقدماتی در دادسرا و
شخصیت  ة). پروند22 :1392اصل آزادي و حقوق فردي در ارتباط است (حسینی، 

تا قاضی بهترین قرار را صادر کند و در  شودمیتحقیقات مقدماتی باعث  ۀدر مرحل
. هدف از پرونده شخصیت شودمیمنجر به صدور حکم متناسب  ،مرحله صدور حکم

 جزویت شخص ة. پروندباشدمیاخت مجرم به منظور انتخاب کیفر متناسب با جرم شن
  شناسی بالینی و ریشه در اصل تناسب جرم با مجازات دارد.جرمۀ شاخ

شخصیت بررسی جرم و جوانب آن مدنظر نیست، بلکه شخصیت مجرم  ةدر پروند
از جوانب مختلف روحی، روانی، فیزیکی، محیطی، پیرامون او مورد بررسی قرار می
گیرد. این امر گامی در جهت اصل فردي کردن مجازات و رعایت انصاف و عدالت 

 اشدبمیمنصفانه  گویند و تضمین یک دادرسیدر دادرسی که به آن عدالت ترمیمی می
شناسایی  و تشکیل پرونده شخصیت ۀ). الزم332 :1392(محمدیان و پوربابک، 

. (آشوري و باشدمیهاي آن شخصیت مجرم، شناخت حالت خطرناك او و ویژگی
). حالت خطرناك، حالت روانی مزمن است که دو رکن دارد: 204: 1392زاده، عظیم

ظرفیت جنایی به معناي  ي با جامعه است.سازگار ۀظرفیت، استعداد جنایی و درج
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درجه سازگاري فرد با جامعه در افراد  .باشدمیمیزان توانایی مجرم در ارتکاب جرم 
مختلف متفاوت است و به معناي آن است که فرد پس از آنکه مرتکب جرم شد و 

دي، ابرندآباتواند خود را با جامعه سازگار کند. (نجفیمرحله مجازات را گذراند می
هاي مختلف شناسایی کامل متهم از جنبه ،شخصیت ة). در پروند215 :1389-1390

هاي مختلف بررسی مجرم براي ارتکاب جرم مدنظر است و باید از جنبه ةو انگیز
زمند نیا .شود و مراحل مختلف معاینه و مشاهده، تشخیص و تجویز راهکار را طی کند

  ).98 :1353سالم، است اشخاص متخصص در این زمینه گزارش تهیه کنند (سلیمانی
تشکیل پرونده شخصیت ابتدا در مورد اطفال اجرا شد و پس از به دست آوردن 
نتایج مثبت وارد حقوق جزا شد و به قوانین اکثر کشورها راه پیدا کرد و تغییراتی را 

). در قانون آیین 129 :1362ه وجود آورد (سالمی، در نظام کیفري بسیاري کشورها ب
شخصیت اجباري بود و در  ةفقط در مورد اطفال تشکیل پروند 1378دادرسی کیفري 

بینی نشده بود، اما در قانون آیین دادرسی مورد بزرگساالن این امر به طور صریح پیش
 تور تشکیلدس ،کیفري ةبازپرس در کنار پروند ،203 در ماده 1392کیفري مصوب 

 ؛در جرائم خاصی دهد. آن همتحقیقات مقدماتی را میۀ شخصیت در مرحل ةپروند
 چهار ۀ، سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجهاآندر جرایمی که مجازات 

در این جرایم باید میزان دیه ثلث (در جنایات عمدي علیه تمامیت جسمانی  ،و باالتر
و همچنین در مورد اطفال و نوجوانان  )تر از آن باشددیه کامل مجنی علیه یا بیش
 ةپنج و شش تشکیل پروند ۀدر جرایم تعزیري درج 203عالوه بر موارد وارد در ماده 

شخصیت توسط مددکار اجتماعی در واحد مددکاري  ةشخصیت الزامی است. پروند
  گردد و حاوي مطالب زیر است:اجتماعی تشکیل می

  متهم اجتماعی و انوادگیخ مادي، وضع با رابطه در اجتماعی مددکار گزارش -الف
  گزارش پزشکی و روانپزشکی -ب

شخصیت براي تحقق اصل تناسب جرم با مجازات  ةهمانطور که گفته شد پروند
  .رددگتشکیل میو به جهت تخفیف در مجازات مرتکبین که امري اختیاري است 

ه است. زیرا در عمل برخی قضات اشتبا دانانحقوقاختیاري بودن از نظر برخی 
ورزند و امتناع از تخفیف به دالئل مختلف صورت میاز اعمال تخفیف امتناع می
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بعد از صدور حکم و اعمال تخفیف حرف و حدیثی پیش نیاید  کهاینگیرد از جمله 
موارد تخفیف و تبدیل  1قانون مجازات اسالمی 37). در ماده 127 :1393(جویباري، 
  از مجازات بیان شده است.و معافیت 

  
  . حق متهم بر تماس با خانواده2-2

متهم وارد دادسرا شد و اتهام جرمی به وي نسبت داده شد، نباید  کهاینبه صرف 
هاي قانونی براي او قائل شد. زیرا او در معرض اتهام محدودیت گذارقانوناز سوي 

قانونی به عنوان شهروند هاي است و جرمی علیه او ثابت نشده است و از حمایت
  ).14 :1386برخوردار است (آفنداك، 

مند شود و یکی از این از حقوق خود بهره گذارقانونمتهم باید زیر چتر حمایت 
حقوق آن است که متهم بتواند به خانواده خود اطالع دهد. در واقع حقوق دفاعی 

مطلع کند تا با کمک  که متهم خانواده خود را از دستگیري خود کندمیمتهم ایجاب 
بتواند از حقوق دفاعی خود و تسهیالت الزم همچون وکیل، استفاده از مترجم  هاآن

). این 237 :1389رایگان و غیره بهره جوید (بیرانوند و کوشا و هاشمی و رنجبر، 
موضوع مقدمه استفاده از حقوق دفاعی متهم است. حق متهم مبنی بر تماس خانواده 

ر . دباشدمیراستاي تضمین حقوق متهم و رعایت حقوق شهروندي ا آشنایان در ی
، زمانی که متهم دستگیر شد با خانواده خود بتواند کندمیواقع حقوق متهم ایجاب 

از حقوق دفاعی خود بهره ببرد. همچنین پاسخگویی به  هاآنتماس بگیرد تا با کمک 
براي وي ایجاد نکند  خانواده متهم در صورتی که مشکلی از نظر حیثیت و آبرو

تحت نظر بودن خود را به اطالع خانواده  تواندمیانجام شود. شخص متهم  تواندمی
و آشنایان برساند و ضابطان وظیفه دارند که در این مورد به متهم کمک کنند. این امر 

                                                            
تواند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میدر صورت وجود یک یا چند «قانون مجازات اسالمی:  37. ماده 1

  تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:مجازات تعزیري را به نحوي که به حال متهم مناسب
  تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه -الف
  تبدیل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه یک تا چهار -ب
  میزان پنج تا پانزده سالتبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به  -پ
  »هاي تعزیري به میزان یک تا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.تقلیل سایر مجازات -ت
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باید تشخیص دهند که ن یک استثنا دارد و آن این است، در صورتی که بنا بر ضرورت
رسد ضرورت زمانی است که بیم فرار یا تبانی حقی استفاده کند. به نظر میاز چنین 

ضابطین  1دادرسی کیفري آیینقانون  50یا مخفی کردن آالت و ادوات جرم برود. ماده 
را مکلف کرده تا همکاري الزم را در جهت تماس متهم با خانواده خود فراهم آورند. 

حقوق  5همچنین در ماده  .اندلب شدهکه جاست این ماده در رابطه با افرادي 
دارد: خانواده دستگیرشدگان در جریان بازداشت متهمین قرار شهروندي مقرر می

  گیرند.
تجربه نشان داده است که وکالي مدافع به جهت حمایت از موکل خود و راضی 

اش را نگه داشتن او، از قاضی تحقیق درخواست مالقات حضوري متهم با خانواده
تحقیقات مقدماتی باشد موجب مشکالت  ۀها اگر در مراحل اولید و این مالقاتکننمی

. شودیمبسیاري براي دستگاه قضایی و کارآگاهان براي کشف حقیقت و مسائل دیگر 
مسائلی ازقبیل: فراري دادن، تبانی با همدستان، از بین رفتن آثار جرم، جابجایی مخفی 

  ).58 :1388کردن اموال مسروقه و غیره (طالئی، 
  

  مصادیق حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی -3
اند. در یک تعریف تعاریف مختلفی از حقوق دفاعی متهم ارائه کرده دانانحقوق

وسائل و طرق قانونی جهت  ۀکلی آمده است: حق دفاع عبارت است از به کارگیري
). متهم در 40 :1371حفظ حقوق متهم در مقابل اتهام و دعوي کیفري (گلدوزیان، 

ا ر این حالت از نظر دسترسی به تسهیالت و امکانات در مقامی برابر با دادستان که او
حقوق دفاعی متهم یعنی  ،گیرد. به تعبیري دیگرمتهم به ارتکاب جرمی کرده قرار می

این  متهم در دادگاه در استفاده از امکاناتی قانونی براي احقاق حقوق خود. آزادي
حقوق عبارت است از: حق انتخاب وکیل و تفهیم آن، اخذ آخرین دفاع، حق سکوت، 

                                                            
تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر شخص تحت نظر می« .1

در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه به ضرورت بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت الزم را 
تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را براي اخذ 

  .»دستور مقتضی به اطالع مقام قضائی برسانند
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و غیره. مبانی حقوق دفاعی متهم مبتنی بر اصل برائت است به این معنا که مجریان 
متهم نگاه کنند و مجرمیت و ارتکاب  بایست از دید بی گناهی بهعدالت کیفري می

  جرم او را ثابت کنند.
  

  حق داشتن وکیل و تفهیم آن -1-3
یکی از معیارها و اصول شکلی دادرسی عادالنه داشتن وکیل توسط متهم است 

المللی به آن اشاره شده قوانین داخلی و بین المللی،هاي اخیر در اسناد بینکه در سال
است و هدف از آن ایجاد تساوي تسهیالت و امکانات برابر و ایجاد دادرسی منصفانه 
و عادالنه براي متهم است، زیرا همه افراد آشنا به حقوق خود نیستند و ممکن است 

 کهیناکار ببرد که به جاي ه الفاظی ب کهاینمتهم از حقوق خود آگاهی نداشته باشد یا 
 و نداند که اقرار، انکار و نفع او باشد به ضرر او تمام شود و حقوق او پایمال شود به

و آثار حقوقی دارد. پس الزم است مراجع  مؤثر،حتی سکوت او در سرنوشت او 
یمال د تا حقی پانقضائی امکانات الزم را براي انتخاب وکیل براي اشخاص فراهم کن

اساسی به عنوان یک حق هاي قضایی، معاضدت شود. داشتن وکیل مدافع و استفاده از
نع م ۀکه کمیت کید قرار گرفته است. به طوريأالمللی مورد تقوانین و اسناد بین در

شکنجه سازمان ملل متحد، حضور وکیل مدافع را به عنوان هدفی اساسی در کاهش 
). این حق از جمله حقوق بنیادي متهم 56 :1385شکنجه اعالم کرده است (مظاهري، 

 7الملل حقوق مدنی سیاسی، ماده میثاق بین 14 ماده 3 به نحوي که در بند باشدمی
کنوانسیون اروپائی  6 از ماده 3 از پاراگراف 3اصول اساسی راجع به نقش وکال، بند 

شده است  المللی به این حق اشارهاساسنامه دیوان کیفري بین 55حقوق بشر، ماده 
  ).1214 :1393 (پورقهرمانی،

حق داشتن وکیل توسط متهم که یکی از مصادیق حقوق دفاعی متهم است همچون 
ریشه در اصل برائت دارد و این حق باید در تمام  ،دیگر اقسام حقوق دفاعی متهم

مراحل دادرسی از جمله: پیش دادرسی، دادرسی و پسادادرسی رعایت شود. زیرا 
متهم نتواند براي خود وکیل انتخاب  عادالنه است تا جایی که اگر متضمن دادرسی

الی م قضایی مکلف است براي او این حق را فراهم کند، زیرا فرد توانایی دستگاهکند 
و انتخاب وکیل را نداشته است در این صورت منصفانه نیست که بدون حضور وکیل 
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تري حساسیت بیش گذارونقانرسیدگی صورت گیرد. همچنین در مورد برخی جرائم 
در خصوص انتخاب وکیل نشان داده و بیان کرده در برخی جرائم حضور وکیل الزامی 

  است.
تحقیقات مقدماتی چه در ایران و چه در  ۀدر گذشته حق داشتن وکیل در مرحل

تردید بود اما امروزه این حق در بسیاري کشورها از جمله ایران  کشورهاي دیگر مورد
مرحله تحت نظر، تحقیقات  هدر س ه است. متهم حق داشتن وکیل راپذیرفته شد

  مقدماتی و رسیدگی دارد.
به حضور  481براي اولین بار در ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

 ۀهاي قانون جدید در زمینتحت نظر اشاره کرده است که از نوآوري ۀوکیل در مرحل
هایی را به ذکر است که این موضوع، محدودیت . الزم بهباشدمیحقوق دفاعی متهم 
مالقات نباید بیش از یک ساعت طول بکشد. پرسش قابل  کهاینهمراه دارد: نخست 

طرح آن است که آیا یک ساعت مالقات باید در جلسات متعدد، یک ساعت شود 
تواند باشد؟ یعنی در مجموع جلسات یک ساعت باشد یا هر جلسه یک ساعت می

رسد با توجه به ذکر نکردن این موضوع و کلیت ماده، در هر جلسه یک به نظر می
  تواند مالقات کند.ساعت می

توان طرح کرد آن است دوم متهم باید با وکیل مالقات کند. سوال دیگري که می
یا آنکه حق دفاع و مداخله  باشدمیکه آیا حضور وکیل بدون مداخله در امر بازجوئی 

کرده، اما برخی معتقدند این  بینیپیشها حق مالقات ساده را را دارد؟ در ماده تن
 :1393 خالقی،( حضور محدود به ذکر نکات کتبی است نه دفاع از متهم در بازجوئی

دادرسی  آیینقانون  61رسد، زیرا با توجه به ماده . این برداشت درست به نظر نمی)60
ه در ید مطابق ترتیباتی باشد ککه مقرر داشته تمام اقدامات ضابطان در تحقیقات با

ه تحقیقات مقدماتی حق تذکر ب ۀتحقیقات مقدماتی است و از آنجا که وکیل در مرحل
تواند همچون وکیل وري ساده نبوده و میمقصود حضتوان گفت بازپرس را دارد، می

                                                            
باید با رعایت و توجه به تواند تقاضاي حضور وکیل نماید. وکیل با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می« .1

تواند در پایان مالقات با محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر مالقات نماید و وکیل می
  .»متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد مالحظات کتبی خود را براي درج در پرونده ارائه دهد
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). سوم 9: 1394 ،پاكامیري و در تحقیقات مقدماتی به ضابطان تذکر دهد (افسري
تقاضاي حضور وکیل کند، اجباري در حضور وکیل نیست، چهارمین  تواندمیمتهم 

مرتکب  کهاینقبل از اصالحیه بود،  48ماده  ةمورد که در رابطه با محدودیت در تبصر
برخی جرائم در مالقات با وکیل محدودیت زمانی دارد و استثنایی بر حضور وکیل 

اصالح قانون آیین دادرسی کیفري شد. اما در طرح در مرحله تحت نظر محسوب می
ورت ص این تبصره حذف و تبصره دیگري جایگزین آن شد. اصالحیه تبصره به این

طرفین دعوي در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین : «آمده است که
، وکالي خود است این قانون 302مشمول ماده  هاآنجرائم سازمان یافته که مجازات 

. ضمن »قوه قضاییه باشند، انتخاب نمایند رییس تأییدیی که مورد را از بین وکال
به این تبصره شد که با حقوق دفاعی متهم منافات  دانانحقوقانتقاداتی که از سوي 

رسد این اصل تا حدودي مخالف با . به نظر میکندمیدارد و حقوق متهم را تضییع 
اسی طرفین دعوي حق دارند وکیل . چراکه در قانون اسباشدمیقانون اساسی  35اصل 

وجود ندارد و افراد در  35انتخاب کنند و محدودیتی در انتخاب وکیل در اصل 
انتخاب وکیل آزاد هستند. با توجه به این تبصره متهم باید وکیل یا وکالیی را انتخاب 

 ییسر تأیید. وکالیی که مورد کندمیرا اعالم  هاآنقوه قضاییه اسامی  رییسکند که 
کنند. مطابق این تبصره متهم در ها دخالت میقوه قضائیه هستند در این نوع پرونده

وکیل داشته باشد، اما در مورد جرائم امنیتی داخلی و خارجی و  تواندمیهمه موارد 
قانون آیین دادرسی کیفري  302مشمول ماده  هاآناي که مجازات یافتهجرائم سازمان

به  گذارانونق. کندمی تأییدقوه قضائیه  رییسیی باشد که باید از میان وکال باشدمی
  تري نشان داده است.مسائل امنیتی حساسیت بیش

هم به حق داشتن وکیل اشاره کرده  1378آیین دادرسی کیفري مصوب  128ماده 
رسد حق داشتن وکیل در این ماده ناظر به تحقیقات مقدماتی بود و بود. به نظر می

 128رسد تبصره ماده تحت نظر نیاورده بود. به نظر می ۀی از مرحلسخن گذارقانون
متهم شد یعنی تحقیقات مقدماتی را شامل می ۀتمام مرحل 1378دادرسی کیفري  آیین

شد و موجب تضییع حقوق تحقیقات مقدماتی محروم می ۀاز داشتن وکیل در مرحل
حضور وکیل  1378دادرسی کیفري  آیینموارد در  ۀرسد در کلیشد. به نظر میمی وي
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بستگی به اجازه و تشخیص قاضی داشت و تشخیص و اجازه قاضی براي حضور 
ن در داشت و همچنیآن ودن آن بفسادانگیز  و وکیل بستگی به محرمانه بودن موضوع

 :1391کرد (سیدآقایی، وکیل را از حضور در تحقیقات منع می ،جرائم علیه امنیت
حضور وکیل را در  1378در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  گذارقانون). 164

جریان تحقیقات پذیرفته بود، ولی در جریان بازجویی و تحت نظر بودن متهم سکوت 
توانست حضور پیدا اختیار کرده بود. بنابراین وکیل در جریان تحقیقات مقدماتی می

و ادله خود را براي  تحقیقات دالیل ۀکرد و پس از خاتمکند ولی سکوت اختیار می
  نمود. دفاع از متهم ارائه می

براي نخستین  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  190 در ماده گذارقانون
را مطرح کرده است. وکیل متهم » مرحله تحقیقات مقدماتی«بار داشتن وکیل در 

ه کند، ارائدالئل و مطالبی که براي کشف حقیقت و دفاع از متهم الزم بداند  تواندمی
از متهم دفاع کند در حالی که در  تواندمیوکیل  ،به این معنا که در جریان تحقیقات

توانست در امر تحقیق مداخله وکیل نمی 1378قانون آیین دادرسی کیفري  128ماده 
توانست دالئل و مطالب را کند، فقط پس از خاتمه تحقیقات براي دفاع از متهم می

فقط  گذارقانون 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  190ارائه کند. در ماده 
تحقیقات مقدماتی مجاز دانسته و تعدد وکال را نپذیرفته  ۀداشتن یک وکیل را در مرحل

 با توجه به مطالب ذکر شده دادرسی این چنین نیست. ۀاست. در صورتی که در مرحل
 1392 دادرسی کیفري نآییتوان چنین نتیجه گرفت که تا قبل از تصویب قانون می

بازجوئی و تحت نظر منتفی بود و داشتن این حق بستگی  ۀحق داشتن وکیل در مرحل
  به نظر قاضی داشت.

اي مبنی بر اعالم یا تفیهم هیچ ماده 1378در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 
 ماده 3 داشتن وکیل توسط متهم از سوي بازپرس یا ضابطین وجود نداشت. فقط بند

به صورت ماهانه توسط  در آن به تفهیم حقوق متهمان هاناسازمان زند ۀنامآیین 44
 1392دادرسی کیفري مصوب  آیینقانون  190ماده  ةتبصر .اشاره شده است ضابطین

هاي این قانون در جهت حفظ حقوق متهم و ضمانت اجراي عدم از دیگر نوآوري
سلب حق همراه داشتن «دارد: یکه مقرر م باشدمیحق داشتن وکیل و عدم تفهیم 
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شت ه سه و ۀوکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب محکومیت انتظامی تا درج
. »شود. این حق باید پیش از شروع به تحقیق توسط بازپرس به متهم اعالم شودمی

تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته  ۀنقش وکیل در مرحل کهایندرواقع عالوه بر 
شود. الزم الم و تفهیم آن هم براي بازپرس تکلیف قانونی محسوب میشده است، اع

است این حق در احضاریه قید شود و در صورتی که متهم بدون ارسال احضاریه یا 
باید این حق حضورا به وي تفهیم شود. در  ،در صورت جلب حضور یافته باشد

ه شده باشد چه نشدصورتی که متهم حضور پیدا کرد، در احضاریه این حق چه اشاره 
شود و عدم تفهیم آن ضمانت باشد، حق مزبور به طور حضوري به وي تفهیم می

هاي مختلف از تواند به بهانه). بازپرس نمی154 :اجراي سنگینی دارد (خالقی، پیشین
تهم م کهاینبه صرف تواند نمیتفهیم این حق به متهم خودداري کند، به طور مثال 

حقوقدان است و در رشته حقوق تحصیل کرده است، این حق را به وي تفهیم نکند. 
ضمانت اجراي عدم تفهیم این حق به متهم بی ،الزم به ذکر است قبل از اصالحیه
اعتباري کل تحقیقات، از زمان شروع آن بود. در اعتباري تحقیقات بود. در واقع بی
قانون  52یی دیگر هم اشاره شده است. در ماده مورد تفهیم این حق به متهم در جا

دادرسی کیفري که مقرر داشته است به محض تحت نظر قرار گرفتن متهم الزم  آیین
ه حق ک است ضابطان حقوق متهم را به صورت کتبی به متهم تحویل دهند. از آنجایی

داشتن وکیل و تفهیم آن یکی از حقوق متهم است الزم است این حق به صورت 
  کتوب به وي اعالم شود. م

متهم به محض تحت نظر قرار دادرسی کیفري  آیینقانون  48از آنجا که طبق ماده 
تواند تقاضاي حضور وکیل کند که دستاوردي قابل ستایش و به نفع متهم گرفتن می

از بعد قانونی و اجرائی  گذارقانونکه الزم است  شودمیی مطرح سؤاالتاما  ،است
این است که آیا  سؤاالتقرار دهد و نواقص آن را رفع کند. یکی از مورد بازنگري 

تواند شروع به تحقیقات کند یا باید منتظر به صرف مطلع کردن متهم توسط ضابط، می
  )8 :1393نسب،حضور وکیل بماند؟ (باقري

آن است که در صورتی که جرم ارتکابی  شودمیدر این قسمت مطرح که الی ؤس
دادرسی کیفري باشد، آیا تفهیم حق داشتن وکیل  آیینقانون  48مربوط به تبصره ماده 
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فري دادرسی کی آیینگیرد؟ در پاسخ باید گفت با توجه به توسط بازپرس صورت می
رند اافتراقی به معناي برخورد متفاوت با جرائم متفاوت به لحاظ اهمیتی که جرائم د

در رابطه با جرائم  گذارقانونگیري که ضمن سخت 48در تبصره ماده  باشند، لذامی
رسد آنچه مورد تصریح مقنن است، انتخاب وکیل علیه امنیت داشته است، به نظر می

قضائیه برسد که این امر به دلیل اهمیت این جرائم است و  ةئید رئیس قوأباید به ت
فی، (یوس باشدمینافی تفهیم حق داشتن وکیل ن منحصر به همین موضوع است و

در  گذارقانونهاي ). در پایان باید گفت تفهیم حق داشتن وکیل از نوآوري65 :1394
که این موضوع به نفع متهم بوده و در روند رسیدگی به پرونده و است  قانون جدید

  حقوق شهروندي نقش مهمی دارد.
هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي که ياحترام به آزاد ماده مذکور 3در بند 

به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید بیان شده است: محاکم و  1383در سال 
دادسراها فرصت استفاده از وکیل و کارشناس براي طرفین دعوي فراهم کنند. از این 

آید که حق استفاده از وکیل در تمام مراحل دادرسی مجاز است اما در میبند چنین بر
شد و تنها شامل نبود و شامل مرحله تحت نظر متهم نمی گونهاینع در عمل واق

  شد.مراحل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در محاکم می
ر متهم تمکن مالی به از متهم آن چنان اهمیت دارد که اگنقش وکیل در دفاع 

انتخاب وکیل نداشته باشد و یا قدرت انتخاب نداشته باشد، نظام عدالت کیفري در 
. این امر آن چنان واجد اهمیت است کندمیجرائمی اقدام به انتخاب وکیل براي او 

المللی میثاق بین 14جمله در ماده  المللی به آن اشاره شده است، ازکه در اسناد بین
الملل کیفري نی سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اساسنامه دیوان بینحقوق مد

هایی که اند. علت حضور وکیل مدافع در پروندهبه وکیل تسخیري اشاره کردهکه 
حضور وکیل تسخیري الزامی است به دلیل دفاع از حقوق متهمان بوده است 

  ).20 :1387(منصوریان، 
دماتی تحقیقات مق ۀتعیین وکیل تسخیري در مرحل براي اولین بار به گذارقانون

 تا پیش از این وکیل تسخیري اختصاص به مرحله دادرسی داشت؛است.  اشاره کرده
 اگر متهم .باشدمیاز تضمینات حقوق دفاعی متهم جدید در قانون  که این نوآوري
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تخلف انتظامی محسوب  ،کار امتناع ورزد و بازپرس هم از این وکیل انتخاب نکند
  .شودمی

هاي قانون جدید این است که متهم در جریان تحقیقات مقدماتی از دیگر نوآوري
از محتویات پرونده آگاهی داشته و آن را مطالعه کند که موجب تضمین  تواندمی

اي که در جریان تحقیق که متهم از پرونده ، زیرا زمانیشودمیحقوق دفاعی متهم 
از خود دفاع کند. در فرانسه فقط وکیل متهم  تواندمیاشته باشد، بهتر است آگاهی د

حق دسترسی به پرونده دارد، البته که این حق هم براي شاکی و وکیلش محفوظ 
صورت خالف موازین حقوقی است که شاکی را که متضرر  است؛ چراکه در غیر این

). این حق 1148: 1392مبارکی،  و پور(داداش از جرم است از این حق ممنوع کرد
استثنایی هم دارد و آن این است که اگر بازپرس تشخیص دهد که از جرائم علیه 

با ضرورت کشف حقیقت منافات داشته باشد  کهاینامنیت داخلی یا خارجی باشد و 
  کند.و یا جرائم منافی عفت باشد، بازپرس قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر می

  
  حق سکوت -2-3

سکوت همچون دیگر مصادیق حقوق دفاعی متهم ریشه در اصل برائت دارد. حق 
گناهی متهم، منع شکنجه و آزار براي گرفتن اقرار، عدم الزام حق سکوت به اصل بی

، عدم ثبت سکوت به معناي مجرمیت، آزادي متهم و عدم سؤاالتمتهم به پاسخ به 
مقام  شودمیاي وارد دادسرا گردد. زمانی که پروندهمیتجاوز به حریم خصوصی بر

ندارد و ممکن است در به ارائۀ دلیل است ولی متهم الزامی  ۀقضایی موظف به ارائ
ولی دادستان نباید این سکوت او را به ضرر او تمام کند،  ،این امر سکوت اختیار کند

. به طور مثال ممکن کندمیگوید و سکوت زیرا متهم به دالئل مختلفی سخن نمی
ه دلیل ترس یا فشارهاي روحی روانی و در نتیجه شوك عصبی که به او وارد است ب

شده قادر به سخن گفتن نباشد. بر این اساس دادستان نباید سکوت متهم را دلیلی 
هایی که ضابطین و مقام الؤبراي جرم بداند. متهم این حق را دارد که در مقابل س

 او را ملزم به پاسخگویی تواندمیی نپرسند سکوت کند و مقام قضایقضایی از او می
را که سکوت کند؛ چ تواندمیسکوت را به ضرر او تمام کند، بلکه متهم  کهاینکند یا 
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(یکرنگی،  باشدمیهاي شهروندي حقوق متهم و آزادي تأمینحق سکوت از ابزارهاي 
1386: 267.(  

و  ندکمیبیان نبه ضرر خود اوست را که رسد میان شخصی که مطلبی به نظر می
 کندمی و سکوت کندمیبه ضرر دیگري را بیان ن و شخصی که مطلبی کندمیسکوت 

تفاوت است، در واقع کسی که در مقام شاهد یا مطلع و متهم قرار دارد متفاوت است. 
نیست.  گونهایناما در مورد شاهد یا مطلع  ،در مورد اول موضوع حق سکوت است

 هکاینزام فرد به گفتن مطلبی به ضرر خود است نه در واقع حق سکوت، عدم ال
  ).188 :1385تا در نهایت حقی پایمال شود (رحمدل،  نگفتن مطالبی به ضرر دیگران

و مقام قضایی و یا ضابطین او را مجبور به سخن  کندمیزمانی که متهم سکوت 
اجبار به اقرار نمیکنند و یا براي گرفتن اقرار از او شکنجه یا آزار و یا گفتن نمی
دلیلی بر حفظ حریم خصوصی متهم و عدم تجاوز و ورود به حریم  هاکنند، این

ضمنی حق سکوت را  به صورت 38. در قانون اساسی در اصل باشدمیخصوصی او 
. این اصل به منع شکنجه براي گرفتن اقرار و اجبار شخص به اقرار یا است بیان کرده

قرار با اجبار و اکراه باشد فاقد ارزش است. همچنین نمیشهادت اشاره کرده و اگر ا
صورت خالف اصل  توان سکوت متهم را دلیلی بر مجرمیت او گذاشت که در این

. بنابراین در قانون اساسی در اصول بسیاري به حق دفاع باشدمیحق سکوت متهم 
 ؛کرده استمتهم اشاره داشته است اما این حق سکوت متهم را به طور صریح اشاره ن

این حق را به طور صریح بیان کرده  1392اما قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 
در قانون آیین که خال تقنینی عدم بیان صریح حق سکوت را  گذارقانوناست و 

داشت برطرف کرده است. در قانون نو قوانین دیگر وجود  1378دادرسی کیفري 
به طور صریح به حق  1971در ماده  آیین دادرسی کیفري براي نخستین بارجدید 

در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره کرده است. با توجه به این ماده حق  سکوت متهم
اما  ست؛شده ا بینیپیشسکوت به صورت صریح تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی 

 129نشده است. در ماده  بینیپیشدر قانون اساسی این حق در تحقیقات مقدماتی 

                                                            
واند سکوت اختیار کند در این صورت مراتب امتناع تمتهم می«دارد: آیین دادرسی کیفري مقرر می127ماده .1

  »شود.وي از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات در صورت مجلس قید می
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ود شده ب بینیپیشحق سکوت به صورت ضمنی  1378دادرسی کیفري مصوب  آیین
در این قانون به حق سکوت به  گذارقانوندر آن نیامده بود. » حق سکوت«و عبارت 

اي نکرده بود و از اعالم و تفهیم آن به متهم سخنی به میان نیاورده طور صریح اشاره
عقیب و تحقیق، ت ۀم قضایی در مرحلمقا کهاینصریح مبنی بر  بینیپیشبود. عدم 

شد، چرا که محاکمه حق سکوت متهم را اعالم نماید، یک خال تقنینی محسوب می
و به جهت بهبود حقوق دفاعی  شودمیحقوق دفاعی متهم محسوب  جزوحق سکوت 

ر قانون د گذارقانون ۀاعالم حق سکوت توسط مقام قضایی به وسیل بینیپیشمتهم 
آیین قانون  61و  5). با توجه به ماده 83 :1388رسد (صالحی، یضروري به نظر م

که حق  ،متهم باید در فرایند دادرسی کیفري از حقوق خود آگاه باشد ،دادرسی کیفري
از زمانی که  ،کندمیاشاره  52 ماده . درشودمیسکوت یکی از حقوق او محسوب 

متهم تحت نظر قرار گرفت ضابطین مکلفند حقوق متهم را به او تفهیم کنند و به 
  صورت مکتوب به متهم تحویل دهند و رسید آن را دریافت کنند.

 که آیا سکوت براي متهم حق است یا تکلیف؟ شودمیدر اینجا این سوال مطرح 
م به جهت حفظ حقوق در پاسخ به این سوال باید گفت رعایت حق سکوت مته

کلیفی تضابطان دفاعی وي از سوي ضابطین الزم است محترم شمرده شود و همچنین 
حق سکوت به متهم را اعالم و تفهیم کند، زیرا سکوت متهم  ،ندارد قبل از بازجویی

توان گفت سکوت حق متهم است . بر این اساس میشودمیمانع پیشرفت تحقیقات 
  ).80 :1386(صالحی و ابراهیمی، 

اشکال دارد؟  کهایناما، حق سکوت متهم آیا از نظر حقوق اسالم جائز است یا 
اي در جهت حفظ حقوق متهم در اهللا اعالم حق سکوت به متهم رویهدر جرائم حق

. اشدبمیکه اشکالی بر آن وارد نیست، همچنین مطلوب نیز  شودمیاسالم محسوب 
س بر پوشیده ماندن جرم ارتکابی است، بر این اهللا بناي شارع مقدزیرا در جرائم حق

                                                            
ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شاهد و سایر افراد ذي ،دیدهبزه متهم،« :داردمقرر می 6ماده  .1

ساز   ضمین این حقوق   شوند و  شود و کارهاي رعایت و ت شعار می  5ماده  .»فراهم  سرع  ا دارد: متهم باید در ا
سایر حقوق دفاعی مذکور در این          وقت، سی به وکیل و  ستر سابی آگاه و از حق د ضوع و ادله اتهام انت از مو

 .مند شودقانون بهره
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الناس دو نگرش اما در جرائم حق توان دلیل جرم دانست؛اساس سکوت متهم را نمی
وجودارد: نگرش اول قائل به اجبار فرد به دادن پاسخ از طریق حبس هستند و تازمان 

باشند. در نگرش دوم هم بدون اجبار ماند و یا ایراد ضرب میپاسخگوئی در حبس می
که  شودمیمدعی علیه به پاسخگوئی با رد سوگند به مدعی تکلیف پرونده مشخص 

 ین، در غیر اشودصادر می اگر مدعی بر خواسته خود سوگند یاد کند راي به نفع وي
که نظر اول با انتقاداتی روبه رو است  آنجائی . ازشودمیصورت به ضرر وي صادر 

 صورت و پاسخ به این ایراد هم به این باشدمیهم از دالئل محکمی برخوردار ن و آن
 ۀاست که مدعی سه حق دارد: سوگند بخورد یا آن را به مدعی برگرداند یا حق بر ذم

شود و مجالی براي پاسخ دادن نمیوي وارد شود که در غیر این موارد محکوم می
آبادي و اکرمیدهجوید (حاجیتقنینی بهره می رسد. نظر دوم از مبانیماند. به نظر می

  ).57 :1389سراب، 
  

  اخذ آخرین دفاع -3-3
آخرین دفاع در واقع آخرین مرحله در دادسرا و دادگاه براي متهم به جهت دفاع 
از خود است تا دفاعیات خود را مطرح کند. متهم چه در پایان تحقیقات و چه در 

قبل از اعالم ختم تحقیقات و دادرسی، آخرین دفاعیات خود را مطرح  پایان دادرسی،
. آخرین دفاع دالئلی است که متهم بر پایه اصل برائت براي تبرئه شدن، تخفیف کندمی

  .کندمییا تعلیق ارائه 
تر حقوق دفاعی متهم به او بیش تأمینفلسفه اخذ آخرین دفاع این است که براي 

الئل داگر تا  شودمیفرصت داده  ابراز او کافی نبوده و به او که دالئل شودمییادآور 
صریحی به این حق نشده است المللی هم اشاره یدي دارد بیان کند؛ در اسناد بینجد

  ).35 :1389سخنور، (صالحی و 
 دکنمیآخرین دفاع در دادسرا با آخرین دفاعی که متهم در جلسه دادرسی از خود 

ین دفاع، متهم آخرین دالئل خود را ارائه و آخرین دفاعیات متفاوت است. در اخذ آخر
آخرین دفاع متوجه کسی است که جرمی به او نسبت داده شده  کندمیخود را مطرح 

و تفیهم اتهام نسبت به او صورت گرفته است. اخذ آخرین دفاع از مصادیق حقوق 
ات اخذ نشود میو چنان اهمیت دارد که اگر در مرحله تحقیق باشدمیدفاعی متهم 
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متهم را احضار کنند و مبادرت به اخذ آخرین دفاع کنند و  .بایست با تشکیل جلسه
. الزم است شودمیدر صورت عدم اخذ آخرین دفاع، تحقیقات نقض و بی اعتبار 

مرجع رسیدگی کننده براي اخذ آخرین دفاع، جرمی را که متهم در مظان ارتکاب آن 
محکومیت یا مجرمیت متهم دارد به وي تفهیم کند و دالئل قرار گرفته است و نظر به 

مربوط به جرم را ارائه و تفهیم کند چرا که براي دفاع از خود الزم است بداند چه 
  ).19 :1392کناري، اتهامی به او نسبت داده شده است (شاکري و نرمانی

ا اینست که اخذ آخرین دفاع حق است ی شودمیپرسشی که در این جا مطرح 
تکلیف؟ از آنجا که وظیفه مراجع قضایی کشف جرم، تعقیب مجرمین، به مجازات 

نتیجه حفظ نظم و امنیت اجتماعی  رساندن مجرم و به دست آوردن حقوق شاکی و در
است؛ بنابراین اخذ آخرین دفاع تکلیف است، اخذ آخرین دفاع به جهت حفظ حقوق 

نتسب است و ارائه فرصت جهت بیان دفاعی متهم و آگاه شدن از اتهامی که به وي م
اظهارات حق متهم است. پس در نتیجه اخذ آخرین دفاع براي مراجع قضایی تکلیف 

  ).263 :1388جویباري و عبداللهی، (گلدوست باشدمیو براي متهم حق 
بی گناه حق متهم  ،اخذ آخرین دفاع و به تبع آن به دست آوردن دالئل جدید

میثاق بین 14 مادهاعالمیه جهانی حقوق بشر،  11هدر مادگناهی متهم است. فرض بی
حکایت از  ،هاي مشروعقانون احترام به آزادي 2و 1المللی حقوق مدنی سیاسی، بند

این دارد که اخذ آخرین دفاع به جهت تضمین حقوق متهم و به عنوان یکی از نتایج 
  ).31 :1389آثار اصل برائت الزامی است (احمد زاده، 

اخذ آخرین  بینیپیش، 262هاي قانون آیین دادرسی کیفري در ماده نوآوريیکی از 
آید که باید عمل است. از صدر ماده چنین بر می دفاع در پایان تحقیقات مقدماتی

ارتکابی جرم باشد تا بازپرس اخذ آخرین دفاع نماید، در صورتی که عمل ارتکابی 
کته دیگر در این ماده آن است که اخذ نیاز به اخذ آخرین دفاع نیست و ن ،جرم نباشد

آخرین دفاع براي بازپرس تکلیف است و اجباري است. پس از پایان اخذ آخرین 
آخرین  ،دفاع، نباید تحقیقی در رابطه با جرم صورت گیرد. به عبارتی اخذ آخرین دفاع

تر داشته اما اگر متهم موضوعی را مطرح کرد که نیاز به تحقیق بیش مرحله است؛
دهد و اشد، در صورتی که بازپرس ضروري تشخیص دهد تحقیقات مقدماتی را میب
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(آخوندي،  شودمیدر پایان تحقیقات، متهم مجددا براي اخذ آخرین دفاع احضار 
قانون تعزیرات با  597). ضمانت اجراي عدم توجه به این موضوع، ماده 159 :1394

دفعه اول به شش ماه تا یکسال و در صورت  ،موضوع امتناع از انجام وظیفه قانونی
و در هر صورت با تادیه  شودمیتکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم 

  خسارات وارده محکوم خواهد شد.
به اتخاذ تصمیم در صورت عدم حضور متهم یا وکیل وي براي اخذ  2631ماده 

د که اخذ آخرین دفاع براي آیچنین بر می 263آخرین دفاع اشاره دارد. از ظاهر ماده 
حضور نیابد، بدون  گذار بیان کرده اگر متهم احضار شود ومتهم حق است زیرا قانون

  .شودمیاتخاذ تصمیم  آخرین دفاع،
اخذ آخرین دفاع در مرحله  1378آیین دادرسی کیفري  قانون 193در ماده 

س ن شده بود که پتحقیقات مقدماتی ذکر نشده بود، اما در مرحله دادرسی چنین بیا
توانند دفاعیات خود را به عنوان آخرین دفاع از پایان مذاکرات متهم یا وکیل، می
در مرحله دادرسی آخرین  تواندمیآید که وکیل مطرح کنند. از این ماده چنین بر می

قانون تشکیل  3ماده  دفاع را مطرح کند و دادگاه ملزم به اخذ آخرین دفاع است.
می و انقالب آخرین دفاع را در مرحله تحقیقات مقدماتی، بیان کرد. هاي عمودادگاه

بر اساس این ماده چون دادیار یا دادستان وظیفه انجام تحقیقات را دارند، همین 
آخرین  اخذ عدم براي اجرایی ضمانت و کنند، اخذ را دفاع آخرین بایستمی مقامات

هایی که نشده بود، اما در مرحله تحقیقات مقدماتی به علت محدودیت بینیپیش دفاع
  رسد متهم باید دفاعیات را مطرح کند.براي وکیل وجود دارد به نظر می

  
  گیرينتیجه -4

خال و ابهامات قانونی بسیاري در  1378دادرسی کیفري مصوب  آییندر قانون 
تضمین حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی با برخی موارد در رابطه 

با  1392دادرسی کیفري مصوب  آیینوجود داشت؛ اما این خال و ابهامات در قانون 

                                                            
دون در صــورتی که متهم یا وکیل ویا براي اخذ آخرین دفاع احضــار شــود و هیچیک از آنان ب: «263ماده  .1

 »شود.بدون اخذ آخرین دفاع تصمیم می اعالم عذر موجه، حضور نیابد،
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وجه به ت ایجاد تغییراتی در رابطه با تضمین حقوق دفاعی متهم، برطرف شده است. با
ود برخی با وج 1392دادرسی کیفري مصوب  آییندر قانون  گذارقانونحساسیت 

هاي مثبت بسیاري در رعایت حقوق شهروندي، حقوق اشکاالت و ایرادات، از جنبه
در  مؤثرو این امر گامی  باشدمیدفاعی متهم، تضمین دادرسی عادالنه برخوردار 

  . باشدمیتضمین حقوق شهروندي 
توان به حق داشتن وکیل در مرحله بازجوئی و تحقیقات مقدماتی از جمله می

دافع م وکیل حق، این به توجه با باشد.می منصفانه دادرسی معیارهاي از که رداشاره ک
  تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی با ارائه دالئل و مستندات از متهم دفاع کند. می

در رابطه  1392دادرسی کیفري مصوب  آیینقانون یکی دیگر از تغییرات جدید 
که  دباشمیبا تضمین حقوق دفاعی متهم، حق سکوت در مرحله تحقیقات مقدماتی 

  گردد. ریشه در اصل برائت دارد و به منع شکنجه براي گرفتن اقرار برمی
توان به اخذ آخرین می باشدمیاز مصادیق دیگري که متضمن حقوق دفاعی متهم 

دفاع در پایان مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره کرد که در آخرین مرحله از دادسرا 
و الزم است متهم آخرین دفاعیات خود را بر پایه اصل برائت بیان کند. اخذ  باشدمی

 آخرین دفاع براي مراجع قضائی تکلیف است و ضمانت اجراي عدم اعمال آن بی
دادرسی کیفري بیان می آیین قانون 263ماده  در گذارقانون. اعتباري تحقیقات است

در صورتی که متهم یا وکیل وي براي اخذ آخرین دفاع احضار شوند و هیچ دارد:
یک از آنان بدون اعالم عذر موجه حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع اتخاذ تصمیم 

ست. اگر متهم یا وکیل مشخص نکرده ا» حضور نیابد«؛ اما منظور خود را از شودمی
 دفاعی حقوق حضور نیابند و رسیدگی ادامه و اتخاذ تصمیم شود که این امر مخالف با

 همچون اخذ آخرین دفاع خود حقوق از موارد بسیاري در متهمان همچنین است. متهم
حضور  کرد: در صورتی که متهمبیان می گذارقانونرسد اگر اطالع ندارند. به نظر می

  را جلب کنند سپس اتخاذ تصمیم کنند، بهتر به حال متهم باشد. نیابد او
توان به ضمانت اجراي عدم تفهیم حق داشتن وکیل و سلب حق همچنین می

گردد. در واقع حق داشتن داشتن وکیل اشاره کرد که موجب محکومیت انتظامی می
میت رس به متهم به حق این تفهیم عدم همچنین و مقدماتی تحقیقات در مرحله وکیل
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طین بازپرس و ضاب ،برخی موارد متهم در سکوت حق رعایت البته است. شده شناخته
اي قوي و یا ، زیرا در بسیاري جرائم زمانی که ادلهکندمیهایی مواجه را با چالش

شاهدي وجود نداشته باشد تنها اقرار متهم به کشف جرم و آشکار شدن حقیقت 
به صراحت این حق و  1392دادرسی کیفري مصوب  آیین. در قانون کندمیکمک 

کرده است. لذا در این موارد الزم است که پلیس و  بینیپیشاعالم و تفهیم آن را 
آوري ادله و اطالعات و مدارك به کشف جرم اندرکاران عدالت کیفري با جمعدست

ي هاپی ببرند. پس الزم است تجهیزات کشف علمی جرائم را فراهم کنند و روش
که زمانی که متهم اقرار نکند تنها راه  مختلف کشف علمی جرایم را به کار گیرند چرا

  .باشدمیچاره براي کشف جرم استفاده از کشف علمی جرائم 
مخالف با اصل دادرسی کیفري جدید  آیینقانون  48تبصره ماده  کهایننکته آخر 

ده قانون اساسی را نادیقانون اساسی است؛ به عبارتی این تبصره نظر خبرگان  35
ما مطابق ا گرفته است. زیرا در قانون اساسی افراد حق دارند آزادانه وکیل انتخاب کنند؛

وه قضاییه رییس ق تأییدتنها وکیلی را انتخاب کند که مورد  تواندمیاین تبصره متهم 
همین تنظري در این تبصره داشته باشد تا م تجدید گذارقانوناست. بنابراین الزم است 

  بتوانند آزادانه هر وکیلی را که بخواهند انتخاب کنند.
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