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گونهشناسي محدودیّتهای حقّ دسترسي به وکیل در جرایم
امنیّتي با تأکید بر مرحلة پیشدادرسي (مطالعة تطبیقي)
عبدالعلی توجهی حسین محمدکورهپز**
(تاریخ دریافت 99/11/12 :تاریخ پذیرش)99/9/1 :

چکيده
در سالهاب اخیرق کشورها با به رسمیّت ش اخنن حقّ دسنرسی به اکیل در مرحلة پیشدادرسی کوشی هان قا به
این حقق عی یّت بخشی ه ا جایگاه آن را در نرای دادرسی کیفرب مسنـکم سارن  .چ ین ح ّی در ح وق ایران
قاک ون دسنخوش قـوّالت نرااانی قرار گرننه ا قا ک ون قانونگذار در ش اسایی کامل آن در مرحلهب
پیشدادرسیق به دی ة قردی نگریسنه است .امّا خوشرخنانه در مادة  41قانون آیین دادرسی کیفرب مصوّب 8263
به رغم اجود برخی مـ ادیّت ها (مـ ایّت رمانی یو ساعنه)ق این حق در جرایم عادب به رسمیّت ش اخنه ش .
الرنه در اصالحات 8264ق مـ ادیّت در نظر گرننهش ه ار این نراقر رنت ا با ن ض حقّ دسنرسی به اکیل خویشْ
اننخاب (قرصرة مادة  )41در جرایم علیه ام یّت داخلی ا خارجی ا نیز جرایم سارمانیاننهق مـ ادیّت دیگرب اارد
س ّت ح وقی -قضایی ایران ش  .نوشنار حاضر قالش دارد قا با ابزار پژاهش قیری ی (م ارنهاب) به این پرسشها
پاسخ ده  :آیا سایر کشورها نیز ایج اد مـ ادیّت در دسنرسی به اکیل در جرایم ام یّنی را ضرارب میدان ؟ به
نرض پذیرش آنق این مـ ادیّتها ک ام ؟ الگوب ارائهش ه ار این مـ ادیّتها عرارق ار :مـ ادیّت میلقق
مـ ادیّت رمانی دسنرسی به اکیلق ن ض حقّ مـرمانگی رابیة اکیل  -موکّل ا نیز ع ح برخوردارب ار اکیل
مسن ل.

واژگان کليدی :حقّ دسترسی به وکيل ،جرايم امنيّتی ،مرحلة پيش دادرسی ،وکيل مستقل ،دادرسی
عادالنه.
 دانشیار ح وق جزا ا جرحش اسی دانشگاه شاه ق قهرانق ایران.
 دانشجوب دکنرب ح وق جزا ا جرحش اسی دانشگاه عالمه رراررائیق قهرانق ایران (نویس ه مسئول):
kourepaz.ut@gmail.com
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مقدّمه
سیر قاریخی ا قـوّالت ناظر بر علوح ج ایی گویاب آن است که سالیان درارب به رول انجامی قا
آن ه امراره ار آن به ع وان «حقّ بر دادرسی عادالنه» 8سخن گفنه میشود عی یّت یاب  .این امر
مرهون قالش صلـاء ا دانشارانی است که اهنماح خود را بر هرچه «انسانیقر کردن» نرای
رسی گی کیفرب ا کاربست کیفرها نهادن  .آنها با اعن اد راسخ همواره بر این نکنه قأکی داشن
که هرچ حاکمیّت ا اجنماع با شخصی رایارا هسن که ار نرامین الهی /دسنورات دالت
قخیّی کرده یا مرقکب ن ض رابیة میانْنردب خود با دیگرب ش ه استق قا رمانی که «مجرمیّت»
اا با ابزارهاب مشراع ا لوارمی حقم ارانه احرار نش ه باش ق هم ان اب ناکرده بزه /بیگ اه
نرض خواه ش  .ار این چشمان ارق اصل برائت یا به عرارت دقیققر «نرض بیگ اهی» 3به مثابة
مایة حیاقی است که سرچشمة قمامی خیرات در یو «دادرسی م صفانه» است؛ ریرا این نرض
هم ون سالحی در دسنان منّهم یا نمای ة ابق اا را ار م اخالت بیجا ا نامشراع حکومت
مصون می سارد ا ار سوب دیگرق به جایگاه حاکمیّت نزد مردح  -که همواره انراد ملّت آن را با
معنررقرین س گ مـو خودق یع ی میزان دادگرب حکومت در مـاکمات کیفربق ارریابی
میک

 -عزّت میبخش  .ار این راق در سالهاب اخیر دالتها با رعایت قوارن ا «برابرب

سالحها» 2میان حاکمیّت ا شخص منّهمق سعی دارن جلوههاب آن را بگسنران .
امراره در یو نرای دادرسی م صفانهق جلوههاب چ ین ح ّیق که به رور کلّی میقوان ار آن
به «ح وق دناعی منّهم» 4یاد کردق بسیار گسنرده ش هان  .چ انکه ار این ح وق در سیح ملّی  -در
قالب اس اد نرادسنی 1ا به عرارقی اساسیسارب دادرسی عادالنه (در قوانین اساسی) ا نیز قوانین
عادب 9نظیر قانون آیین دادرسی کیفرب  -ا نیز در سیح نراملّیق در اس اد بینالمللی  -م ی هابق
1. Right to Fair Trial.
2. Presumption of Innocence.
3. Equality of Arms.
4. Criminal Defendant’s Right.
5. Supra Legislative.
6. Legislative.
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حمایت ش ه است .در ح وق ایران نیز در ک ار اصول قانون اساسیق همواره در قوانین موسوح به
آیین دادرسی کیفرب ا نیز قوانین نرعی نظیر قانون ح وق شهران ب مصوّب 8212ق که در ص د
ش اسایی اصول ا قواع دادرسی م صفانه هسن ق این ح وق به رسمیّت ش اخنه ش هان .
گاهی به حسب ماهیّت جرایمق ااضاع ا احوال جرح ارقکابیق میزان گسنردگی آسیبها ا
اضعیّت ک شگران جرح ممکن است ار این اصل ااّلیّه ع ال شود .ار این راق امراره شاه
«اننراقیش ن» 8ح وق کیفرب ا نیز م رّرات آیین دادرسی کیفرب هسنیم .در ااقعق با ع ال ار
اصل «کلّی بودن» ا «برابرب همگان در برابر قانون»ق آن ه میراث ح وق کیفرب م رن  -در ای جا
در برابر ح وق کیفرب پستم رن  -به شمار میرنتق رار به رار ع الت کیفرب با بهرهگیرب ار
یاننههاب ج ی ق ا راتگرایانه ا نیز اسنخ اح دیگر رشنهها براب بررسی علمی جرحق اصیالحاً
«الیه الیه» ا «رر ه رر ه» میشود 3.گاه این الیهابش ن به م ظور حمایت ار گراهی آسیبپذیر
ا در معرض خیر بوده است؛ نمونة بارر این رایکرد در قوانین ماهوب ا نیز آیین دادرسی
کودکان ا نوجوانان به اضوح مشاه ه میشود .هم ینق گاه ار رسی گیهاب اننراقی به م ظور
ش ّت ااک ش در برابر جرمی خاص نظیر جرایم سارمانیاننه یا قراریسنی ا یا دسنهاب ار مجرمان
نظیر «قکرارک گان جرح» اسنفاده میشود .در ااقعق آن ه ار اننراقیش ن آیینهاب دادرسی ب ان
اشاره ش به مع اب آن نیست که پیشقر چ ین رایکردب اجود ن اشنه استق بلکه م ظور آن است
که با شکلگیرب ح وق م رن در پرقو «اصولگرایی کیفرب»ق چ ین ااک شهایی کمرنگ ا
مج ّداً در عصر حاضر -یا با مسامـه داران پستم رنیسم 2-به م د اسنفاده ار دانشهاب دیگر با
1. Differential.
 .3براب میالعه بیشنر در این رمی ه ب گری به :شاملوق باقر ا پاکنیتق مصیفیق «اننراقی ش ن سیاست کیفرب در پرقو پارادایم
ا راقی ا چالشهاب پیش راب آن در برخورد با رایکردهاب نوین»ق مجلة میالعات ح وق قیری یق داره 9ق شماره 8ق 8264ق
صص.398-339 .
 .2در ااقعق با ناصلهگیرب ار داران م رنیسم ا اراد به دنیاب پستم رنق ان یشة اصولگرایی ح وقی به صورت ق ریجی در
حال قع یل است .گفن ی است قاک ون کمقر قعریفی مفهومی ار پستم رنیسم ارائه ش ه است ا نوشنگان این حوره حکایت
ار آن دارن که بای بر پایة مؤلّفهها ا شاخصهاب اجماعی دانشورانق مفهوح پستم رنیسم را ش اسایی ا ار داران پیش ار آن

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال هفتم ،شماره بیستوهفتم ،تابستان 1198

48

با نگاهی ا راتگرایانهق برجسنه ش ه ا جان قارهاب یاننهان ؛ ریرا قـوّالت ح وق کیفرب ار این
ااقعیّت راایت میک

که همواره ار ابن اب شکلگیرب دالت -ملّتهاق آنان در برابر آن دسنه

ار جرایمی که به کیان حکومت ا حاکمیّت -ام یّت داخلی ا خارجیشان آسیب اارد میآارن
ار ق ابیر ا راهرردهاب منفااقی بهره میجُسن  .براب نمونهق گاه کشورها برخالف اصل «سررمی ی
بودن ح وق جزا»ق 8نسرت به حاکمیّت سیاسی -قضایی دیگر کشورها دستان ارب کرده ا خود
را براب رسی گی به جرایم مهمّی که در خاک کشور بیگانه ارقکاب یاننهان ق در صورت اجود
شرایییق شایسنة میدان

3.

با این حالق پس ار اراد به س ة بیست ا یکم ا مشخصاً بع ار رای اد یارده سپنامررق این
ران شناب بیشنرب یانت ا برخی دالتها به بهانة مرارره با قراریسم ا حقّ بر ام یّت شهران ان
خویشق انـراف ار اصول پذیرننهش ة ح وق بشرب نظیر نرض بیگ اهیق ح وق دناعی منّهمق
صیانت ار حریم خصوصیق بارپرارب عادالنة مجرمین ا انسانیبودن مجاراتها را قوجیه کردن .
پیش هاد قصویب قانون قجویز شک جه2ق مـ ادیّت در برخوردارب ار اکیلق بارداشتهاب

منمایز کرد .ذهنگرایی در برابر عی یّتم اربق ق رتمـوربق اهمیّت گفنمان ربانی در قفسیر پ ی هها ا نفی باارهاب
ای ئولوژیو ا اررشهاب جمعی ار مهمقرین آنها است (ب گری به :شاملوق باقر ا مه ب کاظمی جویراربق ()8264ق
«پستم رنیسم ا باران یشی مفهوح جرح»ق مجلة پژاهش ح وق کیفربق شمارة 83ق صص .)42-91 .هم ینق نمیقوان مر أ
قاریخی دقی ی را براب اراد به عصر پستم رنیسم مشخّص کرد .ار این راق اراب آنکه در چه برش رمانیاب قرار داریمق
میقوان بر پایة ب یانهاب معرنتش اخنی ا نیز در پرقو مؤلّفههاب پیشگفنهق خوانشهایی پستم رنیسمی ار پ ی هها ا
رای ادهاب گوناگون ارائه داد (براب میالعة بیشقر ب گری به :کهونق الرنسق ()8264ق ار م رنیسم قا پستم رنیسمق قرجمة
عر الکریم رشی یانق چاپ یاردهمق قهرانق نی).
1. Territorial Jurisdiction Principle.
 .3ب گری به :مادة  1قانون مجارات اسالمی مصوّب .8263
 .2پس ار رای اد یارده سپنامررق گراهی در ایاالت منـ ه خواسنار قصویب قانون قجویز شک جه به م ظور اخذ اقرار در جرایم
قراریسنی ش ن (مه ابپورق شهرانی کرانیق  .)16-64 :8269در ااقعق شیوع ا ش ّت شک جه در رایّة ایاالت منـ ه موجب
ش چ ین خواسنهاب میرح شود.
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پیشگیرانه ا ب ان اقّهاحق رراحی نیمرخ ج ایی بزهکاران خیرناکق ایجاد دادگاههاب ایژه ا سلب
قوان ار بزهکاران ق ها برخی ار این اق امات مـ ادک ه هسن .
قوانین جمهورب اسالمی ایرانق به ایژه قانون آیین دادرسی کیفرب مصوّب  8263با اصالحات
8264ق نیز همگاح با قـوّالت سیاسی -اجنماعی دهة اخیرق که در باال راایت ش ق سیاست ج ایی
خود را پایهریزب کردهان  .به رور خاصق پس ار سالها نرار ا نشیبق قانون آیین دادرسی کیفرب
در قاریخ  8263/83/4به قصویب رسی  .قانونگذار در این قانون همواره سعی داشنه است در رمی ة
«ح وق دناعی منّهم» ا نیز «رعایت موارین دادرسی عادالنه» نسرت به قوانین سابق دادرسی
کیفربق اق اح را به جلویی داشنه باش ؛ میقوان گفت خوشرخنانه قا ح ّب پذیرنن ی در این مهمق
به قونی اقی رسی ه است .براب نمونهق حقّ دسنرسی به اکیل همواره در دادرسیهاب کیفرب با
این انن اد مواجه بود که مـ ادیّتهاب منع ّدب که قانونگذار در ارقراط با دسنرسی به اکیل بر
منّهم قـمیل کرده است موجب ن ض ح وق دناعی اب میشون  .در حالی که در قانون آیین
دادرسی کیفرب مصوّب  8263این مـ ادیّتها کمنر بودن ق در اصالحات سال 8264
مـ ادیّت دیگرب منوجّه آن ش  .اشاره به این نکنه ضرارب است که در سالهاب اخیرق بیشنر
کشورها این نوع مـ ادیّتها را در ارقراط با «جرایم قراریسنی» لـاظ میک

ا نه هر جرمی

که به نـوب ام یّت داخلی یا خارجی شان را قه ی ک  .این درحالی است که به موجب قرصرة
مادة ( 41اصالحی )64ق براب قمامی جرایم علیه ام یّت داخلی ا خارجی ا نیز جرایم سارمانیاننه
که مجارات آنها مشمول مادة  293ق.آ.د.ک  63باش این مـ ادیّت لـاظ میشود؛ 8این موضوع
موضوع نیز ناشی ار ع ح قفکیو جرح ام یّنی ار جرح قراریسنی ا لـاظ رابیة م ی ی «عموح ا

 .8با قوجّه به دشوارب قشخیص مراد قانونگذار ار «جرایم علیه ام یّت داخلی ا خارجی»  -ق ر منی ّن آن همان موادب است که
در نصل ااّل کناب پ جم قعزیرات ( )8271آم ه است  -ا در راسناب انزایش دسنرسیپذیربق پیشبی یپذیرب ا شفانیّت
قانون (کیفیّت قانون)ق میلوب آن است که قانونگذار به جاب اسنفاده ار ع ااین کلّی ا قفسیرپذیرق مواد موضوع آن را به رور
صریح مشخّص ک .
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خصوص من اجه» میان آن دا در س ّت ح وقی جمهورب اسالمی ایران است 8.ار این راق در
ع وان نوشنار حاضر ار جرایم ام یّنی ا نه قراریسنی اسنفاده ش ه است.
رسالت اصلی نوشنار حاضر آن است که یکی ار مـ ادیّتهاب ناظر به یکی ار اساسیقرین
ح وق دناعی منّهم راق یع ی حقّ برخوردارب ار اکیلق بررسی ک  .پرسش اصلیاب که این
نوشنار در ص د پاسخگویی به آن است ب ین شرح است :در کشورهاب مخنل

با حاکمیّت

نظاحهاب ح وقی گوناگونق چه مـ ادیّتهایی در جرایم ام یّنی  -قراریسنی بر منّهم براب
برخوردارب ار اکیل به ایژه در «مرحلة پیشدادرسی» قـمیل می شود؟ آیا حنّی در کشورهایی
که به ع وان مه م نیّت ا م رنیسم ش اخنه ش هان ا ح وق ا آرادبهاب نردب جایگاه ااالیی
نزدشان دارد مـ ادیّتهایی براب دسنرسی منّهم به اکیل لـاظ ش ه است ا در نگاه قانونگذاران
آن کشورها نیز به اکیل به مثابة ع صرب نگریسنه میشود که ممکن است ران دادرسی را در
جرایم ام یّنی مه آلود ا مرهم سارد ا باعث ص مه به مصالح کالن کشور شود؟ به بیان دیگرق آیا
در عصر حاضر کشورها در ج ال «ام یّت» ا «آرادب»ق به برقرب ام یّت ا حمایت ار شهران ان
(نئولیررالیسم کیفرب) در برابر آرادبها ا ح وق نردب (لیررالیسم کیفرب) رأب نمیده ؟ لزاح
پرداخنن به چ ین موضوعی ار یو سو ب ین جهت است که قصویب قرصرة مادة  41قانون آیین
دادرسی کیفرب موجی ار اعنراضات داخلی ار سوب کانون اکالب دادگسنرب 3ا نیز بینالمللی
 .8اگرچه پس ار سالها اننظار قانونگذار در «قانون مرارره با قأمین مالی قراریسم» مصوّب 8264ق قعریفی ار قراریسم ارائه
نکرده استق در مادة  8قانون مذکور ا در چهار ب (ب (ال ) قا (ت)) «ضابیههایی» را براب ش اسایی این مفهوح ا مصادیق
اق امات قراریسنی ارائه کرده است .نیو میدانیم ه گامی که قانونگذار نه «میخواه » ا نه «میقوان » رننار مجرمانهاب را
قعری

ک ق به قعری

بر پایة بیان «ضابیه(ها)» پ اه میبردق چ انکه قانونگذار در قانون مرارره با قأمین مالی قراریسم ار قرن

بیان ضابیه ا ارائه مصادیق اسنفاده کرد قا بگوی « :قأمین مالی چ ین رننارهایی ار جمله اق امات بیوقراریسنی جرح استق امّا
براب اصل آن رننار مجارات قعیین نمی ک م؛ چون آن رننار در قوانین کیفرب با دیگر ع ااین مجرمانه میاب ت میک ».
 . 3جهت مالحظه منن نامة کانون اکالب دادگسنرب مرکز به ریاست مـنرح قوّة قضائیّه ب ین قارنما ب گری  .هم ینق نامة
کانون اکالب دادگسنرب مرکز به رئیس جمهور دربارة قرصرة مادة  41قانون آیین دادرسی کیفرب در این قارنما مشاه ه
میشود:
(http://icbar.ir/Default.aspx?tabid=55&ctl=Edit&mid=435&Code=22136).
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نظیر قوصیة سارمان عفو بینالملل 8در سال  3981را به دنرال داشت ا ار سوب دیگرق ب ان جهت
است که پژاهش قیری ی در این باره میقوان قانونگذار را  -چ ان ه مصمّم بر ایجاد مـ ادیّت
در دسنرسی به اکیل در جرایم ام یّنی باش  -به ان یشة اصالح م رّرة مذکور نرا برد قا ار گذر
ش اسایی گونههاب مخنل

مـ ادیّتهاق کمهزی هقرین آنها را ار حیث داخلی (کاهش سرمایة

اجنماعی) ا بینالمللی (کاهش امنیار سیاسی  -ح وق بشرب) برگزی .
در ارقراط با راش میالعة قیری ی این پژاهش بای گفت یکی ار ااالقرین اه انی که ممکن
است در میالعة قیری ی یا پژاهش م ارنهاب دنرال شود ش اسایی الگوهاب قانونگذارب/
م رّرهگذارب است؛ این نوشنار نیز همین ه ف را دنرال میک  .در این گونه ار پژاهشهاب
قیری ی به جاب آنکه مسئلة اصلی پژاهشگر ار میان یو یا دا کشور ار نظاحهاب ح وقی اعم ار
مشابه یا مخنل

میالعه شودق یوسرب ار کشورها با یو ایژگی خاص (در ای جا قمامی

کشورهایی که مـ ادیّت دسنرسی به اکیل در جرایم ام یّنی را لـاظ کردهان ) میالعه میشود
ا سپس یو الگوب قانونگذارب /م رّرهگذارب به م ظور ق این یا اصالح م رّره ار آن اسنخراج
میگردد .در خصوص مهمقرین قفااتهاب پژاهشهاب قیری ی رایج با پژاهشهاب قیری ی
دسنة داّح میقوان به موارد ریر اشاره کرد :نخستق در پژاهشهاب قیری ی دسنة داّح بای «قمامی»
کشورهایی که در آن مسئله مشنرک هسن میالعه شون ق ب ین گونه که ابن ا آن مسئله در قمامی
م رّرات کشورها میالعه میشود ا سپس الگویی ار قانونگذارب دربارة آن اسنخراج میگردد.
ب یهی است در این پژاهشها معموالً کشورهاب مورد میالعه به لـاظ نرااانی بیشقر ار
پژاهشهاب قیری ی رایج هسن ا به جهت ررّاحی دقیق الگوق پژاهشگر نمیقوان ار میالعة
برخی ار آن کشورها اجن اب ک  .داّحق به جاب آنکه یو مسئله دقیق میالعه شود ا قمامی ابعاد
1. Iran: Draconian amendment further erodes fair trial rights, Amnesty International, 25
June 2015, Index number: MDE 13/1943/2015. Accessible in:
(https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUK
Ewiur_OIwf_NAhXE1RoKHTnfDq0QFggnMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.amnest
y.org%2Fdownload%2FDocuments%2FMDE1319432015ENGLISH.pdf&usg=AFQjC
NEvRzKqQZ4CFJGR81sXNIY-WrA7Iw).
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آن ش اسایی شون ق در پژاهشهاب قیری ی دسنة داّح ق ها م رّرات مرقرط ش اسایی ا سپس
الگویی ار آن مسئله در کشورهاب گوناگون ررّاحی میشود ا سرانجاح در نظاح ح وقی م ص ق
الگوب میلوبْ مورد بهرهبردارب قرار میگیرد .سوّحق در پژاهشهاب قیری ی رایجق یاننههاب
قیری ی به رور مزجی ارائه میشون ا با دادههاب کشور م ص (بهرهبردار) قرکیب میشون قا
کاسنیها برجسنه گردن ا امنیارهاب آن م رّره در کشور مورد میالعه ارریابی شون  .در حالی
که در پژاهشهاب قیری ی دسنة داّحق که ه ف ااّلیّة آن ش اسایی چگونگی پاسخ به آن مسئله
استق ذیل هر گونه الگوق کشورهاب پیرا آن الگو به صورت ج ا میالعه میشون .
شای یکی ار دشواربهاب پژاهش پیشرا ش اسایی م رّرات مرقرط با مـ ادیّتهاب اکیل
در مجموعه قوانین کشورهاب مخنل

باش ؛ ریرا آنان به ن رت قمایل دارن که جلوههاب

دادرسی اننراقی مربوط به جرایم ام یّنی ا قراریسنی را آشکارا در قوانین اصلی خود بگ جان

8.

ار این راق کشورها به جهت آنکه در جامعة بینالمللی با کاهش امنیار سیاسی  -ح وق بشرب
مواجه نشون ق قمایل ن ارن که موارد ن ض معیارهاب اصلی ح وق بشر را  -که بیشو رعایت
موارین دادرسی م صفانه بخش بزرگی ار آن است  -آشکارا در قوانین خود لـاظ ک  .انزان
بر اینق قوجیهات م ربوط به حفظ م انع ع الت ا مصلـت جمعی ممکن است آنان را ناگزیر به
اِعمال مـ ادیّتهایی در م رّرات پراک ه ا بعضاً ق یمی  -حنّی پیش ار رای اد  88سپنامرر -
کرده باش  3.ار این راق به جهت آنکه ه ف نوشنار حاضر برجسنهسارب مـ ادیّتهاب دسنرسی
به اکیل در جرایم ام یّنی استق ق ها به برخی کشورهایی که به نـوب ار انـاء مـ ادیّتهایی
را براب اِعمال چ ین ح ّی در نظر گرننهان اشاره میشود قا دریابیم که نخستق اساساً چه
کشورهایی حقّ بر دسنرسی به اکیل در جرایم ام یّنی را با مـ ادیّت مواجه کردهان ا داّحق
ج سق ماهیّت ا نوع این مـ ادیّتها چگونه است .انزان بر ااکااب قوانین این کشورهاق آراء
 .8نمونة کشورب که این مـ ادیّتها در قانون آیین دادرسی کیفرباش به صراحت لـاظ ش هان نرانسه است.
 . 3مان انگلسنان که به رغم قصویب قوانین منع ّد ض ّ قراریسنی در سالهاب اخیرق هی گاه به صراحت حقّ بر داشنن اکیل
را در این گونه جرایم مـ اد نکرده است.
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دادگاههاب م ی هاب  -دادگاه اراپایی ح وق بشر یا دادگاه امریکایی ح وق بشر  -ا یا برخی
نهادهاب بینالمللی نظیر کمینة ح وق بشر سارمان ملل منّـ یا سارمان عفو بینالملل میقوان
براب ما در ش اسایی گونههاب مخنل

مـ ادیّت در دسنرسی به اکیل در جرایم ام یّنی

یاربرسان باش  .قوضیح بیشنر آنکه در این نوشنارق ابن ا قوانین کشورها ا آراء دادگاههاب
م ی هاب ا سارمانهاب بینالمللیق که مـ ادیّتهایی را براب حقّ دسنرسی به اکیل در جرایم
ام یّنی  -قراریسنی لـاظ کردهان ق بررسی ش هان ا سپس ار گذر ش اسایی انواع مـ ادیّتهاق
الگویی رراحی ش ه است که میابق آن هریو ار کشورهایی که مـ ادیّنی را لـاظ کردهان

8

ذیل یکی ار گونههاب چهارگانة ریر قرار میگیرن :

 .1محدوديّت مطلق
امراره کمنر کشورب را میقوان یانت که به رور کلّی دسنرسی به اکیل را در این دسنه ار جرایم
مم وع اعالح کرده باش  .با این حالق در گذشنههاب نهچ ان دار بسیارب ار کشورها حقّ دسنرسی
به اکیل را به رور میلق مـ اد میکردن  .براب نمونهق در سوریه به موجب قصویبنامة شمارة
 1سال 8613ق خیانت ا جاسوسی ار جرایمی بودن که در خصوص آنها منّهمان ار حقّ داشنن
اکیل در مرحلة قـ ی ات م ّماقی به رور کلّی مـراح بودن (آشوربق .)811 :8279

 .2منع مداخلة وکيل در بازة زمانی
ار میالعة قیری ی انجاحش ه میقوان دریانت که عم ة کشورها قمایل دارن که با کاربست این
نوع مـ ادیّتق منّهمان جرایم ام یّنی  -قراریسنی را ش اسایی ا ار اق امات پسی ی آنها پیشگیرب
ک  .نرانسهق انگلسنان ا الزق ایرل شمالیق قرکیه ا رژیم صهیونیسنی ار این ااک ش اسنفاده
 . 8اشاره به این نکنه بسیار ضرارب است که نویس گان حاضر در ص د «قوجیه» چ ین مـ ادیّتهایی نیسن ق بلکه ق ها در
ص د «ش اسایی» ا ارائة «الگویی» ار این مـ ادیّتها هسن ؛ ریرا یکی ار ااالقرین اه انی که ممکن است در میالعة قیری ی
یا پژاهش م ارنهاب دنرال شود ش اسایی الگوهاب قانونگذارب ا م رّرهگذارب است که این نوشنار نیز همین ه ف را دنرال
میک .
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میک  .قرصرة مادة  41ق.آ.د.ک  63نیز پیش ار اصالحات  64ایجاد مـ ادیّت رمانی در
دسنرسی به اکیل را پیش هاد داده بود.

1

این حق به ان ارهاب ب یادین است که شراییی بسیار اسنث ائی میقوان آن را دچار مـ ادیّت
سارن  .در این بارهق اصل  7اصول اساسی ن ش اکالء بیان میک که امکان دسنرسی به اکیل
بای نوراً نراهم شود .امکان دسنرسی به اکیل صرناً در ااضاع ا احوالی اسنث ائی که بای در قانون
قعیین ش ه باش به قأخیر میانن  .دسنرسی نرد بارداشتش ه به اکیل صرناً «در شراییی اسنث ائی»
که در قانون یا م رّرات قانونی مشخّص ش هان ا م امات قضایی یا دیگر مسئولین این شرایط را
به م ظور قأمین ام یّت ا نظم عمومی ضرارب ب ان بای مـ اد یا معلّق شود (ب  2اصل  81ار
مجموعه اصول) .حنّی در این شرایط اسنث ائی نیز دسنرسی به اکیل نرای براب م ّقی روالنی به
قأخیر یا قعویق انن  .گزارشگر ایژة سارمان ملل در مورد شک جه چ ین قوصیه کرده است« :هر
نرد دسنگیرش ه بای امکان دسنرسی به اکیل قانونی را در رمانی که ه ور  34ساعت ار رمان
دسنگیرب سپرب نش ه داشنه باش  .در هیچ مورد دسنرسی به اکیل نرای بع ار  41ساعت ار رمان
بارداشت یا قوقی

باش (اصل  7اصول ب یادین ن ش اکالء)» (ره ا اشرانیق  .)93 :8219هم ینق

 .8این م رّره بیان میداشت« :اگر شخص به علّت اقّهاح ارقکاب یکی ار جرایم سارمانیاننه ا یا جرایم علیه ام یّت داخلی یا
خارجی کشورق سرقتق موادّ مخ ّر ا راانگردان ا یا جرایم موضوع ب هاب (ال )ق (ب) ا (پ) مادة ( )293این قانونق قـت
نظر قرار گیردق قا یو هفنه پس ار شراع قـتنظر قرار گرننن امکان مالقات با اکیل را ن ارد» .نرض مسلّم ا ع الیی آن
است که در جرایمی که با مجاراتهاب ش ی شان منّهم را به سوب خود نرا میخوان ق م اخلة اکیل در آنها به ح اکثر برس
قا مانع ار قضییع احنمالی ح وق منّهم شود .انزان بر اینق در قـلیل این قرصره بای گفت قمامی جرایم ا مجاراتهاب مذکور
در قرصره ار یو س خ نیسن ا م ی ی نیست با قمامی آنها با شیوهاب ااح برخورد کرد .اگرچه شای بنوان گفت که در
جرایم سارمان یاننه ا یا جرایم علیه ام یّت ملّیق به دلیل مصالح حکومت ا پیراب ار اصل «ق ّح امارة مجرمیّت بر برائت ا
اارانگی ا رات بار دلیل» ق این مـ ادیّت موجّه باش ق امّا براب جرمی مان قنل عم که صرناً ن ض یو رابیة میانْنردب ا
شخصی استق به هیچاجه قوجیه ش نی نیست .ب ابراینق قرصرة مذکور ار این حیث که مـ ادیّت نسری ا نه دائمی ا
قم ی پذیرب را ب ا نهاده است  -با آن قوضیـاقی که در م ّمه داده ش  -اق امی پس ی ه بودق امّا ار آن جهت که با قمامی
جرایم به گونهاب ااح برخورد کرده بودق انن ادکردنی به نظر میرسی .
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اصل  81ار مجموعه اصول بیان میک که در هیچ شراییی نرد بارداشتش ه نرای بیش ار چ
رار ار دسنرسی به اکیل مـراح شود.
س مذکور قأخیر در دسنرسی منّهم به اکیل در مرحلة پس ار بارداشت را ق ها براب م ّت
 41ساعت مجار ش اخنه است (مادة  .)7ب ابراینق به نظر می رس این اسنث اء براب م ابله با جرایم
خیرناک در نظر گرننه ش ه است؛ ریرا اگر قرار است ار قأخیر  41ساعنه سخن گفنه شود ا آن
را اجرایی کردق در م ایسه با جرایم عادب براب جرایم خیرناک قوجیهپذیرقر است .انزان بر
اینق در قسمت سوّح اصل  81ار «مجموعه اصول حمایت ار قماح انراد قـت هرگونه بارداشت یا
رن ان» چ ین آم ه است« :حقّ شخص بارداشنی یا رن انی براب داشنن مالقات ا قماس ا مشاارة
ب ان قأخیر ا سانسور [به رسمیّت ش اخنه میشود] مگر در شراییی اسنث ائی که در قانون یا
م رّرات قانونی مشخّص ش ه باش ».
 .1-۱فرانسه
سیر قـوّالت ح وق نرانسه در ارقراط با رمان حضور اکالء در مرحلة قـ ی ات م ّماقی نشان
میده که آنان پیشقر مجار نرودن در این مرحله حضورب نعّال داشنه باش  .ار این راق براب
مثال حقّ دسنرسی به پران ة اقّهامی را ن اشن  .با اجود اینق ضرارت قرانعیش ن قـ ی ات
م ّماقی در ح وق نرانسه سرب ش قا م امات قضایی ار دیربار مکلّ

به اعالح حقّ داشنن اکیل

به منّهم باش  .در این راسناق مادة  2قانون  1دسامرر  8167میالدب ا ب  8مادة  884ق.آ.د.ک
نرانسه مصوّب  4ژانویه  8662میالدب نیز به قصریح م رّر کرده بودن که به غیر ار مواردب که
اصـاب دعوا اعالح انصراف کردهان ق ررنین دعوا را جز در حضور اکالب م انع آنان نمیقوان
مورد قـ یق قرار داد (آشوربق .)69 :8211
مسئلة مهمّ دیگر در این رمی ه به رمان حضور اکالء ا مالقات آنان با موکّالنی که قوسّط
انسران پلیس قضایی قـتنظر قرار میگرنن مربوط بود .اصالحات  81ژائن  3999میالدب
موجب ش قا اکالء ق ها ار بیسنمین ساعت قـتنظر قرار گرننن انراد بنوان با موکّالن خود
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مالقات داشنه باش (ب  8مادة  92-4ق.آ.د.ک) .با اِعمال اصالحات بع بق اکالء میقوانسن
ار ااّلین ساعنی که موکّلشان قـتنظر قرار میگرنت با اب مالقات داشنه باش  .م ّت رمانی که
اکیل می قوانست با موکّل خود مالقات ک نیم ساعت در نظر گرننه ش ه بود .به رغم این
قـوّالتق قانونگذار هم ان اسنث ائاقی را که پیشقر در این رمی ه در مورد برخی ار جرایم مهم
پذیرننه بود قغییر ن اد؛ ار این راق مادة  92-4ق.آ.د.ک نرانسه قصریح میکرد که هر گاه انجاح
قـتنظر مربوط به جرایم ناشی ار گراههاب سارمانیاننه مذکور در مواد  334-1-3ا 288-6
قانون جزاب نرانسه یا مرقرط با ج ـة اجنماع بزهکاران مذکور در مادة  419-8همان قانون باش ق
امکان مالقات اکیل با موکّل خود موکول به گذشت  41ساعت ار رمان شراع قـتنظر خواه
بود .انزان بر اینق مادة  92-4قصریح میکرد که هر گاه اق اح قـتنظر در ارقراط با جرایم
قراریسنی موضوع مواد  438-8قا  438-1قانون جزاب نرانسه انجاح گرننه باش ق امکان مالقات
اکیل با شخص قـتنظر با گذشت  73ساعت ار شراع رمان قـتنظر امکانپذیر خواه بود
(مجی بق  .)892 :8214پذیرش این اسنث ائات نشان میداد که قانونگذار نرانسوب نگرش ایژهاب
به جرایم ام یّنی دارد ا اصالحات در این باره ق ها در راسناب بهرهم ب شخص قـتنظر ار
قضمی ات مربوط به ح وق دناعی ار آغار بارجویی ق این ش هان ا ق ها شامل جرایم عمومی
میشون .
امّا در سال  3989م رّرات باال دسنخوش قغییراقی ش ن  .در این راسناق مادة  92-4قانون آیین
دادرسی کیفرب نرانسه بیان میدارد« :ار شراع قـتنظرق شخص میقوان ق اضاب اکیل نمای .
در صورقی که اب اکیلی را اننخاب نکرده باش یا اکیل اننخابی ننوان حاضر شودق اا میقوان
ار رئیس کانون اکالء ق اضاب قعیین اکیل نمای ( )...اکیل میقوان در شراییی که مـرمانه
بودن مذاکرات آنها حفظ شود با شخص قـتنظر مالقات ک ( )...در پایان گفنگو که نرای
بیش ار سی دقی ه به رول بیانجام ق چ ان ه اکیل الرح ب ان میقوان مالحظات کنری خود را
جهت درج در پران ه ارائه ده  .اکیل نمیقوان در رول م ّت قـتنظر به هر دلیلی ار این
مالقات خوددارب ک ( )...اگر شخص به علّت یکی ار جرایم مذکور در ب هاب شمارة 4ق 9ق
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7ق  1ا  81مادة  799-72قـتنظر قرار گرننه باش ق در پایان چهل ا هشت ساعت بع ار قـتنظرق
اکیل می قوان با شخص مورد نظر ارقراط برقرار ک  .در صورقی که شخص به خارر یکی ار
جرایم مذکور در ب هاب شمارة  2ا  88همین ماده قـتنظر قرار گرننه باش ق در پایان هفناد ا
دا ساعت بع ار قـتنظر امکان گفنگو ا مالقات اکیل با اب اجود دارد (8.»)...ا 3ب ابراینق در
ح وق نرانسه پیرامون جرایم قراریسنی ا سارمانیاننهق مـ ادیّت قعیینش ه ار ج س «مـ ادیّت
رمانی در دسنرسی به اکیل» است.
 .۱-۱انگلستان و ولز
اراب انواع اکیل ا نـوة دریانت گواهی اکالت در نظاح ح وقی انگلسنانق این کشور نسرت به
نرانسه در مورد حضور اکیل در مرحلة قـ ی ات پلیسی م رّرات جامعقرب را پیشبی ی کرده
است .شای دلیل این امر را بنوان در قلمرا گسنردهقر اخنیارات پلیس ا ع ح اجود نهاد دادسرا
در نظاح دادرسی انگلسنان دانست .در این کشور پلیس موظّ

است منّهم را ار حقّ دسنرسی به

اکیل آگاه ک ؛ الرنه حقّ بهرهم ب ار اکیل ق ها ه گامی براب منّهم به اجود میآی که اب به
پاسگاه پلیس م ن ل ش ه باش  .به عرارت دیگرق قا قرل ار رسی ن منّهم به پاسگاه پلیسق اب
نمیقوان ار حقّ دسنرسی به اکیل بهرهم شود (نرجیها ا م سیق .)81 :8211
مادة  11قانون پلیس ا ادلّة کیفرب  8614حقّ دسنرسی به اکیل را در راشنقرین شرایط
ممکن بیان میک  )8« :شخصی که دسنگیر ش ه ا در قوقی

پلیس استق اگر قمایل داشتق

بای بنوان با یو مشاارة ح وقی در هر رمانی به رور خصوصی مشااره ک ( .»)...این حق هم
مربوط به رمان قرل ار شراع بارجویی ا هم مربوط به حین بارجویی است».
 .8هم ین ب گری به :ق ینق عراسق قانون آیین دادرسی کیفرب نرانسهق چاپ داّحق قهرانق اننشارات خرس بق .8262
 .3جهت میالعة قفصیلی حقّ داشنن اکیل ا اسنث ائات آن در ح وق ایران ا نرانسه ب گری به :ساقیانق مـم مه بق «ق ویّت
ح وق ا آرادبهاب منّهم در مرحلة قـ ی ات م ّماقی آیین دادرسی کیفرب مصوّب »63ق نصلنامه پژاهش ح وق کیفربق
شمارة 9ق 8262ق صص889-832 .؛ ساقیانق مـم مه بق «قـوّالت حقّ منّهم بر داشنن اکیل در مرحلة قـتنظر در ح وق
نرانسه ا ایران»ق نصلنامه میالعات ح وق کیفرب ا جرحش اسیق شمارة 8ق 8262ق صص.896-881 .
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حقّ مشااره گرچه قأخیرپذیر استق سلبش نی ا نفیکردنی نیست .همة مظ ونانق اگر
بخواه ق بای در ناصلة  29ساعت مشااره شون (این رمانی است که نمیقوان بیشنر ار آن مظ ونان
را ب ان اجارة دادگاه صلح نگه داشت).
قانونگذار انگلسنان به م ظور مراررة مؤ ّر با جرایم مهم ا ش ی ق ری شراییی مـرامیّت ار
این حق را در مادة  11قانون پلیس ا ادلّة کیفرب مصوّب  8614براب م ّت  29ساعت مجار دانسنه
است .در جرایم کیفرخواستپذیرق رؤساب پاسگاههاب پلیس ا م احهاب قضایی میقوان ق
چ ان ه حضور اکیل یکی ار پیام هاب ریر را به دنرال داشنه باش ق به رور مکنوب نسرت به قأخیر
 29ساعنه در بهرهم ب ار این حق قصمیم بگیرن :
 .8ار بین رننن یا اارد آم ن آسیب به دالیل جمعآاربش ه ا یا اراد ص مة جسمی به اشخاص
دیگر؛
 .3میّلع ش ن انراد مظ ونی که ه ور دسنگیر نش هان ؛
 .2به اجود آم ن موانعی براب کش

ا ضرط اموال به دستآم ه ار رهگذر ارقکاب جرح.

در قمامی این مواردق دالیل قأخیر در بهرهم ب ار این حق بای در پران ه رت شون ا به
ارّالع منّهم برس (.)Sanders, 2007: 196-197
انزان بر آن ه گفنه ش ق به موجب «قانون قراریسم مصوّب »3999ق 8منّهم به جرایم قراریسنی
قا  41ساعت میقوان ب ان ایراد اقّهاح قـت بارداشت قرار گیرد .ب ابراینق این ب ان مع ا است که
این قانون حقّ دسنرسی به اکیل را براب منّهم در جرایم قراریسنی به م ّت  41ساعت مـ اد
کرده

است3.

1. Terrorism Act 2000.
 .3در ب هاب (هت)ق (ا) ا (ر) مادة  24قانون قراریسم مصوّب  3999چ ین آم ه است :چ ان ه پلیس به رمی ههاب مع ولی در
ارقراط با انجاح اق امات قراریسنی دست یاب ق می قوان به دالیل ریر دسنرسی به اکیل را براب  41ساعت به قأخیر ان ارد.8 :
ق اخل با گردآارب ارّالعات دربارة این کمیسیونق قسهیل یا قـریو اق امات قراریسنی؛  .3اخیار به نرد مر ی بر ای که
[دسنرسی به اکیل] پیشگیرب ار اق امات قراریسنی را با دشوارب بیشنرب همراه میسارد؛  .2اخیار به نرد مر ی بر ای که
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 .۹-۱ايرلند شمالی
پس ار رای اد یکش رة خونین ا در پاسخ به انزایش خشونتق دالت برینانیا قمامی حکومتهاب
مـلّی را در ایرل شمالی سرنگون کرد ا دا قانون را که رمی ههاب حمایت ار شهران ان را
کاهش میدادن به قصویب رسان  .قانون نخست «قانون م رّرات اضیرارب ایرل شمالی مصوّب
 8»8672بود که به رور انـصارب ق ها در ایرل شمالی اجراء ش  .قانون داّح «قانون پیشگیرب ار
قراریسم مصوّب  3»8674بود که در سراسر برینانیا اجراء ش ( .)Flaherty, 1994: 95به موجب
بخش  81قانون م رّرات اضیرارب ایرل شمالیق در جرایم قراریسنی پلیس میقوان شخص
قـتنظر را در مواردب که حضور اکیل گردآارب ارّالعات قوسّط کمیسیون اق امات
قراریسنی را مخنل می ک یا امر پیشگیرب ار چ ین اعمالی را با دشوارب بیشنرب همراه میسارد
ار حقّ دسنرسی به اکیل قا  41ساعت مـراح ک .
 .4-۱ترکيه
ررق م رّرات داخلی کشور قرکیهق چ ان ه نردب مرقکب جرمی شود که در صالحیّت
«دادگاههاب ام یّنی ایالنی» 2قرار داشنه باش ق میقوان شخص قـتنظر را قا  69ساعت ار دسنرسی
به اکیل مـراح کرد (.)Dickson, 2013: 194
 .5-۱رژيم صهيونيستی
به ه گاح اننفاضة داّح در سال 3993ق بخشنامهاب براب بخشهایی ار سررمینهایی که قوسّط
رژیم صهیونیسنی غصب ش ه بودن صادر ش ؛ به موجب آن بخشنامهق م امات مسئول اجاره
دارن اشخاصی را که در این سررمینها دسنگیر ش هان قا  81رارق ب ان آنکه حقّ دسنرسی به
[دسنرسی به اکیل] قأمین دسنگیربق قع یب یا مـکومیّت نرد را در ارقراط با این کمیسیونق قسهیل یا قـریو اق امات
قراریسنی دشوارقر میسارد.

1. Northern Ireland Emergency Provisions Act 1973.
2. Prevention of Terrorism Act 1974.
3. State’s Security Courts.
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اکیل داشنه باش ق قـتنظر قرار ده  .بع ار آنکه دادخواسنی مر ی بر بیاعنرار ساخنن این
بخشنامه در دیوان عالی رژیم صهیونیسنی رت ش ق دالت م ّت مجار قأخیر در دسنرسی به
اکیل را ابن ا براب چهار رار ا سپس براب دا رار کاهش داد ( .)Dickson, 2013: 196در
حالی که قسمتهاب دیگر این بخشنامه ار اعنرار ساقط ش هان ق گفنه ش ه است که قسمت حقّ
دسنرسی به اکیلق به جهت آنکه هیچ قعارضی با ح وق بینالملل بشرداسنانه ن اردق هم ان
معنرر است (.)Dickson, 2013: 197-196

 .3نقض حقّ محرمانگی رابطة وکيل  -موکّل
اگرچه برخی کشورها حقّ دسنرسی به اکیل را ار ابن اییقرین لـظات بارداشت شخص قـتنظر
براب اب در نظر گرننه ان ق نوع دیگرب ار مـ ادیّت راق یع ی نظارت ا پایش قعامالت ا
گفنگوهاب اکیل  -موکّلق در نرای دادرسی کیفرب خود دخالت میده  .در این چارچوبق
اکیل ا موکّل با ارّالع ار پایش قعامالت ا مکاقراتشانق نسرت به گفنهها ا مشورتهایی که
میده با احنیاط ا مراقرت رننار میک  .در برخی ار م رّرات ایاالت منـ ه امریکا ا ایرل
شمالی چ ین مـ ایّنی مالحظه میشود .این در حالی است که در «اصول ب یادین ن ش اکالء»
بر لزاح مـرمانه بودن ارقرارات ا گفتاگوهاب اکیل ا منّهم قأکی خاصّی ش ه است.
 .1-۹اياالت متحده آمريکا
حقّ برخوردارب ار اکیل یکی ار ح وق اساسی منّهم است که در اصالحیّة ششم قانون اساسی
ایاالت منـ ه امریکا به آن اشاره ش ه است ( .)Parker, 1996: 1173-1212این حق داراب دا
بخش است :نخستق حقّ بر داشنن اکیل ا داّحق حقّ بر داشنن اکیل قسخیرب براب منّهمان
قهیدست .به موجب اصالحیّة ششمق حقّ مذکور با قوجّه به ماهیّت اقّهامی دادرسی کیفرب
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امریکاق در قمامی مراحل دادرسی کیفرب براب منّهم پذیرننه ش ه است 8.در این اصالحیّه آم ه
است )...(« :در قمامی قع یبهاب کیفربق منّهم بای ار حقّ بر دادرسی ب ان اراله ا مـاکمة
عمومی قوسّط قاضی بیررف بهرهم شود ( )...هم ین است [کمو گرننن ار] اکیل براب
دناع ار خود».
اگرچه در قانون کمیسیونهاب نظامی چ ین م رّرهاب به چشم نمیخوردق سخ ی نیز ار حقّ
مـرمانگی قعامالت اکیل  -موکّل به میان نیام ه است؛ این در حالی است که نظاحنامههایی که
ار سوب ارارت دناع براب نـوة دادرسی در کمیسیونها ق این ش هان م رّر میک  :اکیل غیر
نظامی بای بپذیرد که ارقرارات اب با موکّلش قـت نظارت قرار گیرن  .این موان ت یکی ار
شرایط قأیی صالحیّت اب است .اگرچه اسنفاده ار ارّالعات ب ستآم ه ار این رریق علیه منّهم
مم وع اعالح ش ه استق ار بین رننن حقّ ارقراط مـرمانه بین اکیل  -موکّل میقوان ا راقی م فی
بر نـوة دناع داشنه باش ا ار قأ یرات مثرت حضور اکیل در دادرسی بکاه (نیکخوق :8269
.)891
انزان بر اینق «جان اشکرانت»ق 3دادسنان کلّ ایاالت منـ ه امریکاق آییننامهاب را در مورد
مجور نظارت ا پایش ارقراط بین اکالء ا بارداشتش گان در  28اکنرر  3998اضع کرد .ررق
این آییننامهق چ ان ه ظن مع ولی در رابیه با این موضوع اجود داشنه باش که یو رن انی می
قوان ار ارقراط ا کالءا نمای گان خود براب قسهیل بیشنر اعمال خشونت آمیز یا قراریسم اسنفاده
ک  .ارارت دادگسنرب به رؤساب رن انها اجاره میده که راابط اکیل -موکّل را پایش ک .
ار این را برخی معن ن چ ین م رّرهاب با مصونیّت اکیل  -موکّل ناسارگار است ا نیز ار موارد
ن ض اصالحیّة ششم مر ی بر حقّ داشنن اکیل ا برخالف اصالحیّة چهارح (دربارة حمایت در
برابر باررسی ا ضرط نامع ول) مـسوب میشود ( .)Sottiaux, 2008: 383الرنه به نظر میرس

 .8در این چارچوبق رمانی دادرسی اقّهامی آغار میشود که منّهم به رور رسمی ار سوب حکومت قفهیم اقّهاح شود .در حالی
که به موجب اصالحیّة پ جمق منّهم پیش ار قفهیم اقّهاح نیز میقوانست اکیل داشنه باش .
2. John Ashcroft .
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قوجیه م امات حکومنی این است که چ ین اق اماقی میان ح وق منّهم ا مصالح ناشی ار پیشگیرب
ار جرایم قراریسنی قوارن برقرار میک .
 .3-2ايرلند شمالی
نوع دیگرب ار مـ ادیّت دسنرسی به اکیل در جرایم قراریسنی در این کشور عرارت است ار
نظارت ا پایش رابیة اکیل  -موکّل؛ این مورد در پران هاب در ارقراط با یکی ار اعضاب «ارقش
جمهوربخواه ایرل شمالی» 8راب داد 3.در این پران ه که منّهم به خارر رننارهایی هم ون قنل
عم بق در اخنیار داشنن موادّ م فجره ا عضویّت در یو سارمان قـریمش ه دسنگیر ش ه بودق
م ّعی ش که حضور یو انسر پلیس در ک ار اب مالرح است با دی ن ا ش ی ن آن ه اب با اکیل
خود میرح میک ا این امرق یع ی پایش ا نظارت بر رابیة اکیل  -موکّلق آشکارا ناقض قسمت
(ج) ب  2مادة  9ک وانسیون اراپایی ح وق بشر است ( .)Sottiaux, 2008: 382دادگاه اراپایی
ح وق بشر در پاسخ به پران ة مذکور ا نیز دعوایی مشابهق 2بیان داشت که نظارتق ش ود ا پایش
راابط اکیل  -موکّل ن ض قسمت (ج) ب  2مادة  9ک وانسیون اراپایی ح وق بشر مـسوب
میشون (.)Sottiaux, 2008: 381
 .۹-۹سوئيس
در ک ار نظارت ا پایش رابیة اکیل  -موکّلق مـ ادیّت مشابه دیگرب اجود دارد؛ این
مـ ادیّت ناظر به ن ض حقّ مـرمانگی ا نادی هانگارب حریم خصوصی قعامالت اکیل  -موکّل
است .در یو پران هق دالت سوئیس با قوجّه به مادة  1ک وانسیون اراپایی ح وق بشرق 4نظارت

1. Irish Republican Army (IRA).
2. Brennan v. United Kingdom.
3. Öcalan v. Turkey.
 .4این ماده بیان میدارد -8« :هرکس ار حقّ احنراح به رن گی خصوصی ا خانوادگیق خانه ا مراسالت خود برخوردار است.
 -3در اجراب این حق هیچ م اخله اب نرای ار سوب هیچ یو ار م امات دالنی صورت گیردق مگر م اخالقی که م یرق بر
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 مراقرت بر جلسة اکیل  -موکّل ا نیز بر دستْنوشنههاب آنان را در رمی ة جرایم علیه ام یّت ملّیکه به رعم دالت سوئیس بسیار مشابه با جرایم قراریسنی بودن موجه ا ضرارب

دانست8.

 .4عدم برخورداری از وکيل مستقل (وکالی ويژه)
نوع دیگرب ار مـ ادیّتق که کمنر مورد قوجّه کشورها قرار گرننه استق ع ح برخوردارب منّهم
ار اکیل مسن ل یا خویشْ اننخاب است .با این حالق این نوع مـ ادیّت یکی ار مرسوحقرین
جلوههاب دادرسی اننراقیِ قش ی ب در س ّت قانونگذارب کشور ما است 3.امّا پس ار قصویب
قانون باش ا مواردب که در یو جامعة مردحساالر به دالیل حفظ ام یّت ملّیق ایم ی عمومی یا رناه اقنصادب کشورق پیشگیرب
ار هرج ا مرج ا جرایمق حفاظت ار سالمنی ا اخالقیّات یا حفاظت ار ح وق سایرین ضرارب قشخیص داده شون ».
1. S v. Switzerland.
 .3در خصوص جلوه هاب این مـ ادیّت قا پیش ار قصویب قانون آیین دادرسی کیفرب مصوّب 8263ق میقوان به دا مورد
اشاره داشت .نخستق در سال  8279در پی موضوع «اننخاب اکیل قوسّط اصـاب دعوب» که در قاریخ  96/89/88به قصویب
مجلس شوراب اسالمی رسی ا مورد اخنالف مجلس ا شوراب نگهران قرار گرنتق در اجراب اصل یکص ا دااردهم قانون
اساسیق مصوّبه اب در قالب ماده ااح ه به قصویب نهایی مجمع قشخیص مصلـت نظاح رسی  .این ماده ااح ه بیان میداشت:
«اصـاب دعوب حقّ اننخاب اکیل دارن ا کلّیّة دادگاههایی که به موجب قانون قشکیل میشون مکلّ

به پذیرش اکیل

میباش  .قرصرة  -8اصـاب دعوب در دادگاه ایژة راحانیّت نیز حقّ اننخاب اکیل دارن ق دادگاه قع ادب ار راحانیون صالح
را به ع وان اکیل مشخّص می ک ق قا ار میان آنان به اننخاب منّهمق اکیل اننخاب گردد (.»)...
در حال حاضر ار این مصوّبه بیشنر به م ظور اسن اد به « حقّ بر داشنن اکیل در دادگاه ایژة راحانیّت» اسنفاده میشود.
نکنه حائز اهمیّت قرصرة یو این ماده ااح ه آن است که اگرچه اصـاب دعوا می قوان اکیل اننخاب ک ق آنها بای در
اهلة نخست ار «اکالب راحانی» ا در اهلة بع ب ار «اکالیی که دادگاه آنها را مشخّص میک » اکیل خود را برگزی .
در ااقعق دادگاه ایژة راحانیّت قع ادب اکیل راحانی را مشخّص میک ا منّهم ار میان آنان اکیل خویش را اننخاب میک .
ب ین قرقیبق اگرچه قی نخستق یع ی راحانی بودنق با ساخنار دادگاه ا شأن راحانیون ساراار ا سارگار استق قی داّح به
رور کلّی حق بر داشنن «اکیل مسن ل» را منزلزل میسارد ا با ن ض اصل قسااب سالحهاق موقعیّت ا سالح کسی را که خود
یو ررف دعوا است به رور پیشنرض ااالقر ا بُرّن هقر جلوه میده  .داّحق در قانون دادرسی ا کیفر ارقش مصوّب 8281
مـ ادیّت هاب بیشنرب در اننخاب اکیل در ارقراط با کلّیّة جرایمی که ار سوب نظامیان ارقکاب مییانت در نظر گرننه ش ه
بود .در ااقعق منّهمان بای اکیل خود را «ار بین نظامیان یا همردیفان آنها» برمیگزی ن  .مادة  813قانون مذکور در این باره
بیان میداشت « :منّهم آراد است که ار بین نظامیان یا همردیفان آنها (اعم ار ای که مص ر شغل یا م نظر خ مت یا بارنشسنه
باش ) براب خود یو یا چ نفر اکیل م انع قعیین ا معرنی نمای الو ای که ار اقواح یا داسنان اا باش » .در صورت ع ح قعیین
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قانون آیین دادرسی کیفرب در سال  63ا پیش ار الرحاالجراء ش ن آنق قانونگذار ضمن الـاق
قانون آیین دادرسی جرایم نیراهاب مسلّح ا دادرسی الکنرانیکی به این قانونق اصالحاقی را بر
پیکرة مواد سابق این قانون اارد آارد .موادب که در قاریخ  8264/2/34مورد اصالح ا باربی ی
قرار گرنن مجموعاً  21م رّره بودن  .یکی ار موارد اصالح همین قرصرة مادة  41است 8.قرصرة
اصالحیق که هم اک ون الرحاالجراء استق بیان میدارد« :در جرایم علیه ام یّت داخلی یا خارجی
ا هم ین جرایم سارمانیاننه که مجارات آنها مشمول مادة ( )293این قانون استق در مرحلة
قـ ی ات م ّماقی ررنین دعوا اکیل یا اکالب خود را ار بین اکالب رسمی دادگسنرب که مورد
قأیی رئیس قوّة قضائیّه باش ق اننخاب مینمای  .اسامی اکالب مزبور قوسّط رئیس قوّة قضائیّه
اعالح میگردد».
همانیور که مالحظه میشودق قرصرة اصالحی مادة  41در سال  64به رور کلّی قمامی
مـ ادیّتهاب پیشین (مـ ادیّت رمانی دسنرسی به اکیل) را الغاء میک ا ضمن حذف سایر
جرایمق ق ها در برخی ار جرایم که جرح به رور مسن یم ام یّت داخلی ا خارجی کشور را ه ف
میگیرد  -با مـ ادیّت ح اقلی  -آن را مشمول حکم ادامة قرصره دانسنه است؛ ریرا قانونگذار
در قرصرة مادة  41مصوّب سال 63ق همانیور که پیشقر اشاره ش ق به قمامی جرایم مشمول قرصره
نگاهی یکسان داشت .هم ینق به جرایم علیه ام یّت داخلی ا خارجی ا نیز جرایم سارمانیاننه
به رور میلق اشاره ش ه بودق در حالی که در این م رّرهق ضمن حذف سایر جرایمق قی «که

ا معرّنی اکیل «( )...رئیس دادگاه مکلّ

است اکیل م انعی ار بین انسران یا همردیفان آنها ررق مادة قرل براب اا قعیین

ک » (مادة  812قانون دادرسی ا کیفر ارقش).
 .8الرنه پیرامون قرصرة مادة  41ق در اصالحاقی که ار سوب مجلس شوراب اسالمی در سال  8264صورت گرنتق پیش هاد ش ه
بود که به اننهاب قرصرة مادة ( )41قانونق عرارت ریر اضانه شود« :در جرایم علیه ام یّت داخلی یا خارجی ا هم ین جرایم
سارمانیاننه که مجارات آنها مشمول مادة ( )293این قانون استق در صورت ضرارت به پیش هاد بارپرس ا قأیی دادسنانق
قـ ی ات م ّماقی ب ان حضور اکیل انجاح میشود ( .»)...امّا شوراب نگهران چ ین م رّرهاب را مغایر با اصل  21قانون اساسی
دانست.
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مجارات آنها مشمول مادة ( )293این قانون است» دایرة این مـ ادیّت را بسیار مضیّق ساخنه
است.
امّا آن ه این ماده را با انن ادات اسیعی رابرا ساخت این عرارت است« :در مرحلة قـ ی ات
م ّماقی ررنین دعوا اکیل یا اکالب خود را ار بین اکالب رسمی دادگسنرب که مورد قأیی
رئیس قوّة قضائیّه باش ق اننخاب مینمای  .اسامی اکالب مزبور قوسّط رئیس قوّة قضائیّه اعالح
میگردد» .این مـ ادیّت مشابه مـ ادیّت م رّر در ماده ااح ة مصوّب مجمع قشخیص مصلـت
نظاح  8279در ارقراط با راحانیون است که پیرامون آن پیشقر سخن گفنه ش ا به انن ادات اارده
بر آن اشاره ش  .ب ابراینق حنّی در جرایم علیه ام یّت داخلی ا خارجی ا نیز جرایم سارمانیاننه
مان سایر جرایم بای به مفاد مادة  41که بیان میدارد« :اکیل میقوان در پایان مالقات با منّهم
که نرای بیش ار یو ساعت باش مالحظات کنری خود را براب درج در پران ه ارائه ده » پابب
بود؛ اانگهیق این موضوع ق ها ار این حیث که قسمت اخیر قرصرة مادة « 41حقّ بر دسنرسی به
اکیل مسن ل ا بیررف» را مخ اش ساخنه است با اشکالی ب یادین مواجه

است8.

همین رایّه در ارقراط با جرایم علیه ام یّت که قوسّط مأمورین نیراهاب مسلّح ارقکاب یاننهان
در مادة  931ق.آ.د.ک اصالحی  64قکرار ش ه است« :در جرایم علیه ام یّت کشور یا در مواردب
که پران ه مشنمل بر اس اد ا ارّالعات سرّب ا بهکلّی سرّب است ا رسی گی به آنها در صالحیّت
سارمان قضایی نیراهاب مسلّح استق ررنین دعواق اکیل یا اکالب خود را ار بین اکالب رسمی
دادگسنرب که مورد قأیی سارمان قضایی نیراهاب مسلّح باش ق اننخاب مینمای ».
قرصرة مادة مذکور نیز بیان میدارد« :قعیین اکیل در دادگاه نظامی رمان ج گ قابع م رّرات
مذکور در این ماده است» .ب ابراینق میقوان گفت این ماده سوّمین م رّرهاب است که با ع ال ار
اصل «حقّ دسنرسی به اکیل مسن ل»ق رمی ههاب ن ض ح وق دناعی منّهم را براب کارگزاران
 .8معلوح نیست چرا به رغم ای که اکالء بای دارههاب گزی ش علمی  -سیاسی  -ع ی قی را بگذران ا در صورت انشاب
اسرار در مرحلة قـ ی ات م ّماقی (مادة  68ق.آ.د.ک  )63به مجارات م رّر در مادة  941قعزیرات مـکوح میشون ق هم ان
بای ار سوب یو نهاد حاکمیّنی (قوّة قضائیّه) مورد گزی ش مضاع

قرار گیرن (نجفی ابرن آبادبق .)898 :8261

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال هفتم ،شماره بیستوهفتم ،تابستان 1198

11

قضایی آسان می سارد .این در حالی است که این م رّرات به نـو باررب با م یوق اصل  21قانون
اساسی جمهورب اسالمی ایران قعارض دارن

8.

کاناداق نیورل ق انگلسنانق بلغارسنانق ایاالت منـ ه امریکا ا نیز اسپانیا در برخی م رّرات خود
به این امر اشاره کردهان ( .)Dickson, 2013: 201- 209با این حالق در این باره ه ور به دادگاه
اراپایی ح وق بشر شکاینی نش ه است قا ااک ش این دادگاه نسرت به این نوع مـ ادیّت را
مالحظه

نمود3.

 .8هم ینق ب (د) مادة  84میثاق ح وق م نی ا سیاسیق که در سال  8214به قصویب مجلس س اب ایران رسی ه استق بیان
میدارد« :هرکس حق دارد در مـاکمه حاضر بشود ا شخصاً یا به اسیلة اکیل م نخب خودق ار خود دناع ک ا در صورقی
که اکیل ن اشنه باش ق بای حقّ داشنن اکیل به اا ارّالع داده شود (.»)...
 .3در ارقراط با این حقق مادة  84میثاق بینالمللی ح وق م نی ا سیاسی بیان میدارد .8« :هرکس حق دارد به دادخواهی اا
م صفانه ا عل ی در یو دادگاه صالح مسن ل ا بیررف که ررق قانون قشکیل ش ه رسی گی بشود ( .2 )...هرکس منّهم به
ارقکاب جرمی بشود با قسااب کامل الاقل حقّ قضمینهاب ذیل را خواه داشت )...( :بت اقت ا قسهیالت کانی براب قهیّة
دناع خود ا ارقراط با اکیل م نخب خود داشنه باش  )...( .دت در مـاکمه حاضر بشود ا شخصاً یا به اسیلة اکیل م نخب خود
ار خود دناع ک ا ( .»)...هم ینق ب (ج) قسمت نخست مادة  7م شور انری ایی بیان میدارد« :حقّ دناع [منّهم] ار جمله حقّ
دناع به اسیلة اکیل به اننخاب خودش» .در ک وانسیون امریکایی ح وق بشر نیز بر حقّ منّهم به دناع ار خود به رور شخصی
یا با معاض ت اکیل اننخابی خود قأکی ش ه است .انزان بر اینق در اصل  81ار «مجموعه اصول حمایت ار قماح انراد قـت
هرگونه بارداشت یا رن ان» در ارقراط با حقّ بر داشنن اکیل براب شخص بارداشنی آم ه است .8« :شخص بارداشنی یا رن انی
بای حقّ قماس ا مشااره با اکیل قانونی خویش را داشنه باش  .3 .شخص بارداشنی یا رن انی بای م ّت رمانی کانی ا امکاناقی
م اسب براب مشااره با اکیل قانونی خویش داشنه باش » .هم ینق «اننخابی بودن اکیل» در س سارمان ملل منّـ نیز قـت
ع وان «اصول اساسی ن ش اکالء»ق مصوّب «هشنمین ک گرة سارمان ملل منّـ براب پیشگیرب ار جرح ا رننار با مجرمان»ق به
رسمیّت ش اخنه ش ه است .براب نمونهق در موردب که یو مـکمة نظامی منّهمی را اادار به اننخاب اکیل خود ار میان دا
اکیل قعیین ش ه ار سوب دادگاه کردق کمینة ح وق بشر اعالح داشت که ح وق دناعی منّهم مر ی بر «اننخاب اکیل»ق ن ض
ش ه است (سلیمیان ا احم یانق  .)887 :8264هم ینق در قضیهاب دیگر به منّهم نهرسنی ار اکالب نظامی داده ش ه بود که
ار میان آنها یکی را برگزی ؛ این مورد نیز ار سوب کمینة ح وق بشر قخلّ

قلم اد ش (سلیمیان ا احم یانق .)887 :8264

در قضیهاب دیگر در کشور پراق بر اساس م رّرهاب قانونی در جرایم قراریسنی به اکیل م انع اجاره داده ش ه بود قا ق ها ار
یو منّهم ا آن هم ن ط براب یو بار اکالت ک ؛ کمیسیون امریکایی ح وق بشر آن را ن ض حقّ اننخاب اکیل دانست
(سلیمیان ا احم یانق  .)887 :8264هم ینق دادگاه اراپایی ح وق بشر بر الزاح دالتها در خصوص میّلع ساخنن منّهمان ار
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 .1-4اياالت متحده آمريکا
دسنرسی منّهمان به اکیل م انع در ح وق امریکا در جرایم مربوط به ام یّت ا به ایژه قراریسنیق
پس ار رای اد  88سپنامررق ار ج ره هاب گوناگون با مـ ادیّت را برا ش  .ار یو سوق اگرچه
میابق امریّه نظامیق منّهمان حقّ دسنرسی به اکیل م انع را دارن ق بخش  4(c)4امریّه این حق را
ق ها به انرادب که داراب اقّهاح مشخّصی هسن اعیاء میک (نیکخوق  .)897 :8269در ننیجهق
انرادب که ب ان ایراد اقّهاح راشن در بارداشت به سر میبرن  -که قع اد آنها در یو برهة رمانی
بسیار بود  -ار حقّ برخوردارب ار اکیل مـراح خواه ش .
امریّه این امکان را براب منّهمان نراهم میآارد که ار مشاارة یو اکیل نظامی به صورت
رایگان بهرهم شون  .اگرچه ممکن است چ ین م رّرهاب در نگاه نخست مثرت به نظر آی ق بای
قوجّه داشت که این اکالب نظامی قـت نظارت ا امر دالت قرار دارن ا ار سوب دالت گزی ش
می شون ؛ به رور رریعیق آنها در راسناب م انع دالت گاح برمیدارن  .ار این راق چ ین اکالئی
بیش ار آنکه مورد اعنماد منّهم باش ق اعنماد م امات دالنی را به خود جلب کردهان  .بخش
« »4c2bم رّر میدارد که منّهم میقوان یو «اکیل غیر نظامی» 8را برگزی  .الرنه این اکیل قعیی ی
حقّ اننخاب اکیل م انع (مادة  )1قأکی کرده است .حنّی در جرایم ش ی ب نظیر آن دسنه ار ج ایاقی که در صالحیّت دیوان
کیفرب بینالمللی قرار دارن منّهم میقوان شخصاً یا با مساع ت ح وقی اکیل اننخابیاش ار خود دناع ک  .حقّ داشنن اکیل
اننخابی ا اعالح آن ار رمان کش

جرح قا اجراب حکم ار مهم قرین قضمی ات ح وق دناعی منّهم در دیوان کیفرب بینالمللی

هسن  .ار این راق حنّی در چ ین جرایمیق اگر اکیل ار سوب مراجع قضایی برگزی ه ش ه باش ق منّهم میقوان به اکیل
قعیینش ه اعنراض ک ا یا اا را عزل ک (رسنمی غارانیق  .)79 :8263در این راسناق ذیل ع وان «ح وق منّهم»ق شق (د) ب
 8مادة  97اساس امة دیوان کیفرب بینالمللی م رّر کرده است« :با رعایت ب  3مادة  92ا به م ظور انجاح امور دناع شخصاً ا یا
ار رریق مشاار ح وقی اننخابی خود در مـاکمه حضور یاب ا میّلع شود که اگر ار مشاارة ح وقی بهرهم نیستق حق دارد
ار مساع ت مشاار ح وقی که دادگاه در صورت ضرارت ا در راسناب اجراب ع الت نراهم میک بهرهم شودق حنّی اگر
قوان مالی براب پرداخت هزی ههاب مربوره را ن اشنه باش » .شگفتآار ای که حنّی در اس اد بینالمللی نظیر «ک وانسیون مرارره
با جرایم سارمانیاننة نراملّی» (پالرموق مصوّب سال  )3999ا هم ین «ک وانسیون مرارره با نساد» (مری اق مصوّب سال )3992
که گاه در آنها به نـو باررب ار قواع دادرسی عادالنه ا اصول ااّلیّة ح وق کیفرب نظیر نرض بیگ اهی ع ال ش ه است نیز
مـ ادیّنی در خصوص نـوة ارقراط منّهم با اکیل م رّر نش ه است.
1. Civilian Attorney.
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بای شراییی را داشنه باش ؛ این شراط در بخش «« »646cb2قانون کمیسیونهاب نظامی مصوّب
سال  8»3999قکرار ش هان  .میابق این قانون اکیل بای این شرایط را داشنه باش :
 .8شهران امریکا باش ؛
 .3قوسّط اقّـادیّة اکالب هریو ار ایاالت پذیرننه ش ه باش ؛
 .2براب قرول پران ه مجور ام یّنی داشنه باش ؛
 .4پران ة انضراری ن اشنه باش ؛
 .1به اجراب کلّیّة م رّرات پابب باش .
انزان بر اینق در صورت اننخاب اکیل قعیی یق اکیل نظامی هم ان به ع وان اکیل مشنرک
عمل خواه کرد .دربارة ادامة نعّالیّت اکیل غیر نظامی ا امکان لغو یا ابیال اکالت اب نیز قوانین
مـ ادک هاب به قصویب رسی هان .
بر اساس مواد  1cا  6م رّرات رسی

گی در کمیسیونهاب نظامیق که ار سوب «ارارت دناع»3

ق ظیم ش ه استق رئیس اکالب م انع که مسئولیّت قعیین صالحیّت اکالء را داراست میقوان
ب ابر ارّالعاقی که در جریان رسی گی به اب میرس  -که در ابن ا مخفی بوده یا به صورت غلط
داده ش هان  -ا یا به علّت ن ض قعهّ ات ار سوب اکیل ا یا به «دالیل م اسب دیگر»ق در قصمیم
خود مر ی بر صالحیّت اکیل قج ی نظر ک ا اب را ار ادامة حضور در پران ه بار دارد .هم ینق
ارارت دناع میقوان این اخنیار را به م امات دیگر قفویض ک قا در موارد لزاح نسرت به قعلیق
یا ابیال صالحیّت اکیل اق اح ک  .مشخّص نیست که م ظور ار عرارت «دالیل م اسب دیگر»
مذکور در بخش پایانی ماده چیست .ار این راق امکان هر نوع قفسیرب را ب ست صاحران قفسیر
میده .

1. Military Commissions Act 2006.
2. Department of Defense.

گونهشناسی محدودیّتهای حقّ دسترسی به وکیل در جرایم امنیّتی با تأکید بر...

66

ذکر این نکنه ضرارب استق همانیور که در بخش « »4c2bاشاره ش ق یکی ار انواع
مـ ادیّتهاب دسنرسی به اکیل در جرایم ام یّنی الزاح اکالء به قـصیل «مجور ام

یّنی » 8است3.

قصمیم به اخذ مجور ام یّنی نخسنین بار در پران ة « ایاالت منـ ه امریکا علیه بن الدن در سال
 2»8666میرح ش  .اراب ای که آیا چ ین قصمیمی با اصالحیّة ششم قانون اساسی سارگار است یا
خیرق شای بنوان بزرگقرین خیر الزاح اکالء به اخذ مجور ام یّنی را در اهلة نخستق در ک نرل
ا ش اسایی اکالئی که در ارقراط با جرایم ام یّنی ا قراریسنی نعّالیّت میک
در حذف اکالب دردسرسار مخال

ا در اهلة بع بق

ار گذر ع ح اعیاب مجور ام یّنی دانست ( Sottiaux,

.)2008: 384
 .۱-4اسپانيا
به موجب مادة  139قانون آیین دادرسی کیفرب اسپانیاق انسر بارداشت میقوان م ّت بارداشت را
قا  1رار انزایش ده ق یع ی  41ساعت بیش ار اسنان ارد ااّلیّه که  73ساعت است .در این م ّتق
شخص قـت نظر هیچ ح ّی براب ارقراط با دنیاب خارج ا نیز حق گماشنن اکیل به اننخاب خود
را ن ارد ا در حین بارجوییق اکیل م انعی که ار سوب حکومت ا به صورت خودکار قعیین
ش ه است در نرای دادرسی م اخله میک

(مادة  137قانون آیین دادرسی کیفرب اسپانیا) ( De

.)la Cuesta, 2013
ب ابراینق در اسپانیا مـ ادیّت دسنرسی به اکیل در جرایم قراریسنی ار ج س ع ح دسنرسی
به اکیل به اننخاب خودِ شخص قـتنظر است .الرنه گفنه ش ه است دادگاه اراپایی ح وق بشر
قا ک ون با چ ین موردب مواجه نش ه است .اانگهیق میابق با ک وانسیون اراپایی ح وق بشرق حقّ
منّهم بر داشنن اکیل به اننخاب خود میلق نیست ا ممکن است با مـ ادیّتهایی نظیر اخذ
«مجور ام یّنی» همراه باش ( .)Sottiaux, 2008: 380ار این راق به نظر نمیرس مادة  9ک وانسیون
1. Security Clearance.
2. US Dep’t of Defense, Military Commission Order No. 1, above n 100 at s 4(c)(2).
3. United States v. Bin Laden 1999.

911

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال هفتم ،شماره بیستوهفتم ،تابستان 1198

اراپایی ح وق بشر قوانایی معارضه ا ابیال م رّراقی را که حقّ بر اننخاب آرادانة اکیل را با
مـ ادیّت مواجه کرده ان داشنه باش  .الرنه در این رابیهق کمینة ح وق بشر در پران ة اسپانیا
قوصیه کرده است که م رّرة قانونیاب که بیان میدارد« :منّهمان اعمال قراریسنی یا کسانی که با
آنها به نـوب ار انـاء همکارب میک

ممکن است حقّ بر اننخاب آرادانة اکیل ن اشنه باش »

بای ابیال شود (.)Sottiaux, 2008: 380

نتيجه
قانونگذار در قرصرة مادة  41قانون آیین دادرسی کیفرب مصوّب ( 8263اصالحی  )8264گونهاب
خاص ار مـ ادیّت در دسنرسی آرادانه به اکیل را  -مـ ادیّت در قعیین اکیل خویشْ اننخاب
 در جرایم ام یّنی ا سارمانیاننه این بار نه به اعنرار مرقکران جرحق بلکه به اعنرار گونهاب خاصار جرایم لـاظ کرده اس ت؛ ریرا چ انکه گذشتق چ ین مـ ادیّنی ق ها به قرصرة اشارهش ه خنم
نمیشود ا در مادة  931ق.آ.د.ک اصالحی  64در ارقراط با نظامیان ا پیشقر ار این دا م رّرهق
در ارقراط با اکالب منّهمان راحانی نیز چ ین مفادب اجود دارد.
اگرچه حقّ دسنرسی به اکیل در اس اد بینالمللی ا م ی هاب منع ّدب به رور میلق به رسمیّت
ش اخنه ش ه استق برخی کشورها ار اِعمال کامل آن ع ال کردهان  .اگرچه رایّة قضایی دادگاه
اراپایی نشان میده که این دادگاه با اِعمال مم وعیّت ا مـ ادیّت میلق مخال

استق چ ان ه

ام یّت جامعه ا مصالح عمومی ایجاب ک ق میقوان به رور موردب ا در مواقع اضیرارب ا با
مالحظة مـنوایات پران هق این حق را مـ اد ساخت .الرنه نیو میدانیم که مـ ادسارب
دسنرسی به اکیل ق ها ار مسیر قصویب قوانین عرور نمیک ا اخنیارات قضایی هم ون گماردن
اکیل قسخیرب در شراییی که منّهم اکیلی را برگزی هق جلوگیرب ار دسنرسی اکیل به ارّالعات
پران هق جلوگیرب ار ارقراط موکّل ا اکیل به رور کلّی یا جلوگیرب ار ارقراط مـرمانه ا
خصوصی بین آنها ابزارهایی هسن که در مواقعی براب مـ اد یا بیا ر کردن حضور اکالء در
جریان پران ه اسنفاده میشون  .به همین جهت است که در اس اد بینالمللیق عالاه بر قصریح به
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اصل ضرارت حضور اکالء در دادرسیق ضوابط دیگرب نیز در این رابیه م رّر ش هان  .براب
مثالق ب  2مادة  84میثاق بینالمللی ح وق م نی ا سیاسیق پس ار قأکی بر حقّ داشنن اکیلق به
صراحت ار قی «به اننخاب خودش» اسنفاده کرده است قا بر حقّ اسنفادة منّهم ار اکیل
اننخابش ه قوسّط خودش صـّه بگذاردق امّا با اجود این اصولق ه ور قا ح ّ ممکن سعی میشود
که حضور اکالء در جرایم پراهمیّت به ح اقل رسانی ه شود.
همانیور که مالحظه ش ق حنّی کشورهایی که دسنرسی به اکیل در مرحلة پیشدادرسی را با
مـ ادیّتهایی مواجه میک ق چ ین مـ ادیّتهایی را نسرت به «جرایم قراریسنی» ا کمنر
براب جرایم علیه ام یّت داخلی ا خارجی لـاظ کردهان  .این در حالی است که به موجب قرصرة
مادة ( 41اصالحی )64ق براب قمامی جرایم علیه ام یّت داخلی ا خارجی ا نیز جرایم سارمانیاننه
که مجارات آنها مشمول مادة  293ق.آ.د.ک 63 .باش این مـ ادیّت لـاظ میشود .الرح به
قوضیح است که قی اخیر موجب نمی شود قا گسنرة اِعمال این ماده ق ها نسرت به آن دسنه ار
جرایمی که براب آنها ع وان یا مجارات مـاربه قعیین ش ه مـ اد شود؛ 8ریرا چه به لـاظ ادبی
ا قانوننگارب  -به خارر اجود قی هم ین  -ا چه به لـاظ نلسفة اضع مادهق عرارت «مجارات
آنها مشمول مادة  293این قانون باش » ق ها به جرایم سارمانیاننه بارمیگردد ا نه جرایم ض ّ
ام یّ ت داخلی ا خارجی کشور .این در حالی است که دادرسی م صفانه ایجاب میک که این
مـ ادیّتها ق ها در ارقراط با «ش ی قرین» جرایمق یع ی جرایم قراریسنیق لـاظ شون  .اگرچه
پیش ار قصویب قانون مرارره با قأمین مالی قراریسم مصوّب  8264قعریفی ار قراریسم ارائه نش ه
بودق با قعری ِ «به ضابیه» در قانون مذکورق پس ی ه است قانونگذار با اصالح م ررة پیشگفنهق
این مـ ادیّت را ق ها نسرت به جرایم قراریسنی  -با نرض ای که چ ین مـ ادیّنی را ضرارب
میدان  -اِعمال ک .

 .8جهت مشاه ة نظر موانق ب گری به :خال یق علیق ()8261ق نکنهها در قانون آیین دادرسی کیفربق چاپ ششمق قهرانق
مؤسّسة میالعات ا پژاهشهاب ح وقی شهر دانشق ص.71 .

914

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال هفتم ،شماره بیستوهفتم ،تابستان 1198

اگرچه رسالت اصلی پژاهش حاضر ن

ا ارریابی حقّ دسنرسی به اکیل در جرایم ام یّنی ا

مـ ادیّتهاب اارده بر آن نیستق بلکه ش اسایی انواع گونههاب مـ ادیّت در اِعمال این حق
در قوانین کشورها استق میقوان در م اح پیش هاد اصالح م رّرة مورد م اقشه (قرصرة مادة )41
گفت :اگرچه در پژاهش پیشرا آشکارا نشان داده ش که برخی ار کشورها با ن ض حقّ
دسنرسی به اکیل مسن ل یا خویشْ اننخاب بر این باارن که با اسنفاده ار این سیسنم میقوان در
بارجوییهاب پلیسی ا قـ ی ات م ّماقیق سرنخها ا ارّالعات مفی ب را گردآارب ا ار آن در
مسیر ش اسایی سایر بزهکاران اسنفاده ا ار اق امات پسی ی آنان پیشگیرب ک ق امّا اگر نرض شود
که سخن اخیر ممکن است پاسخ احنمالی قهیهک گان این م رّره نیز باش ق میقوان پرسی که
آیا اصل ایجاد مـ ادیّت ضرارب است ا ما را براب نیل به آن ه در سر میپرارانیم آماده
میسارد؟ ا نیز ای که ک احیو ار مـ ادیّتها باردهی بیشنر ا هزی ههاب سیاسی  -ح وقی
کم قرب دارد؟ حنّی اگر پاسخ به پرسش نخست مثرت باش ق به رور قیع پاسخ به پرسش داّح
نیارم درنگ است؛ ریرا برخالف راشهاب مـ ادیّتآار دیگرق که به قفصیل به آنها اشاره
ش ق این راش ضمن ایجاد نوعی ب بی ی اکالء به نظاح قضایی ا به ایژه ریاست مـنرح آن ا نیز
آشکارسارب ب بی ی نظاح قضایی به اکالءق سرب میشود قا منّهم خود را با یو قاضی ا اکیل
که بیررف نیسن رایارا بری  .انزان بر اینق اکالب م نخب ریاست قوّة قضائیّه نیز ممکن است
به جهت اجود انـصارق ار مسیر ع التگسنرب م ـرف شون ا ار این حیثق چهرة نظاح قضایی
ما را آلوده ک  .ب ابراینق به نظر میرس اگرچه این م رّره ار سوب شوراب نگهران نه مغایر با
موارین شرعی دانسنه ش ه است ا نه خالف قانون اساسیق ای که آیا این م رّره موانق ا سارگار
با هر دا مورد پیشین باش مـلّ قأمّل ا بررسی است .ب ابراینق ار مجموعه آن ه پیشنر اشاره ش ق
به نظر میرس نوای ناشی ار این م رّره بر هزی ههاب آن اعم ار ح وقی  -سیاسی ا اجنماعی
(کاهش سرمایة اجنماعی) پیشی نمیگیرد .ار این راق کاربست سیاستهاب اننراقی کم هزی هقر
در این باره میلوبقر خواه بود .با این حالق با نرض ای که اصل ایجاد مـ ادیّت را بپذیریمق
ار میان گونههاب مـ ادیّت دسنرسی به اکیلق میقوان گفت مـ ادیّت رمانی در دسنرسی به
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اکیل ار میان سایر گونههاق که در باال ش اسایی ش ن ق کمهزی هقر است؛ ریرا این گونه میقوان
انزان بر قأمین دناع اجنماعیق ح وق انسانی منّهم را نیز در نظر گیردق چ انکه پیش ار اصالحات
سال  64نیز قانونگذار ار همین مـ ادیّت اسنفاده کرده بود .الرنه نرای نراموش کرد که اننخاب
هریو ار این مـ ادیّتها براب نیل به دا ه ف پیشگفنه به ق هایی کانی نیستق بلکه کیفیّت
ا جزئیّات اِعمال آن مـ ادیّت نیز براب قأمین آن اه اف داراب اهمیّت خواه بود .براب نمونهق
چ ان ه قانونگذار قصمیم به اسنفاده ار مـ ادیّت رمانی در دسنرسی به اکیل داشنه باش ق الی
م ّت رمان م ع دسنرسی به اکیل را بسیار روالنی لـاظ ک  -نظیر رژیم اشغالگر ق س -ق ق ها
به ه ف نخستق یع ی حمایت ار ام یّت جامعه نگریسنه ا ار ه ف دیگر چشمپوشی کرده است.
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