
فصلنامه داخلی کانون وکالي دادگستري

1400زمستان–21شماره 

100

جایگاه وکیل دادگستري در فرایند دادرسی کیفري

1میثم مهدوي شنقی

چکیده

یکی از مهم تـرین تضـمینات دادرسـی منصـفانه بـر اسـاس اسـناد بـین المللـی و حقـوق           

ــی ــودن    ، داخل ــراهم نم ــل و ف ــه وکی ــی ب ــق دسترس ــدمات و   ح ــه خ ــی ب ــهیالت دسترس تس

نقـش وکیـل در مراحـل مختلـف فراینـد      ، در ایـن میـان  .مـرتبط بـا آن اسـت   هاي  معاضدت

دادرسی کیفري داراي ابعاد مختلفی بـوده و از اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت و تضـمین       

ــاعی طــرفین دادرســی کیفــري  ــه .خصوصــاً مــتهم اســت، کننــده حقــوق دف اعمــال هرگون

بهره مندي از این حق براي مـتهم در فراینـد دادرسـی کیفـري موجـب       محدودیت در مسیر

گرچـه در قـانون آیـین    .تضعیف حق دفاع و برخـورداري از دادرسـی عادالنـه خواهـد بـود     

حق برخورداري از وکیل بویژه قبل از مرحله دادگاه چنـدان   1378دادرسی کیفري مصوب 

سبب شد تا نقش و جایگـاه وکـالي   ، نو خألهاي موجود در آها  اما اشکال، قابل توجه نبود

مـورد   1392دادگستري و حق برخورداري از وکیل در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

توجه بیشتري قرار گیرد که این مقاله به بررسی ابعاد مختلف ایـن موضـوع و بـه طـور کلـی      

.خواهد پرداخت، نقش و جایگاه وکیل دادگستري در فرایند دادرسی کیفري

دادرسـی  ، حـق دفـاع  ، قانون آیین دادرسی کیفـري ، حق دسترسی به وکیل:کلید واژه

حقوق متهم، کیفري

meisam.mahdavi93@gmail.comوکیل پایه یک دادگستري، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، .1
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مقدمه

نقش و جایگاه وکالي دادگستري از حیـث رعایـت حقـوق مـتهم در مراحـل دادرسـی       

هر چقـدر ایـن نقـش در سـیر دادرسـی کیفـري       .کیفري از اهمیت ویژه اي برخوردار است

بیشـتر  ، افـراد نیـز از خطـرات احتمـالی    هـاي   ر طبیعی حقوق و آزاديبه طو، پررنگ تر باشد

همانطور که بـه درسـتی آمـده حرفـه وکیـل دادگسـتري از مظـاهر برجسـته         .ماندمی مصون

حکومت قانون در جامعه و رفتار او نمودار ماهیت شـکل تضـمیناتی اسـت کـه بـراي حفـظ       

م تـرین شـروط فراینـد دادرسـی     از مهـ ، حق برخورداري از وکیـل 1.حقوق افراد وجود دارد

ایـن حـق الزمـه و مقدمـه اجـراي      .آیدمی عادالنه در محاکم داخلی و بین المللی نیز بشمار

2.شودمی یاد»حق دفاع«مطمئن حق دیگري است که در اسناد حقوق بشري از آن به عنوان 

مندي از وکیـل  توان حق بهره می بنابراین از مهمترین ابزارهاي نیل به دادرسی عادالنه را

میثاق حقوق مدنی و سیاسی که بـه تصـویب جمهـوري     14ز ماده ي )ا3(دانست که در بند 

هـرکس مـتهم   «:در این بند آمده اسـت 3.به آن پرداخته شده است، اسالمی ایران نیز رسیده

با تساوي کامل حق تضمین هایی را خواهد داشت کـه از آن جملـه   ، به ارتکاب جرمی شود

همچنـین  .ت کافی براي دفاع از خود و ارتباط با وکیـل منتخـب خـود اسـت    وقت و تسهیال

متهم باید بتواند شخصاً یا بوسیله وکیل منتحب از خود دفاع کنـد و در صـورتی کـه وکیـل     

ــه او اطــالع داده ، نداشــته باشــد شــود و در صــورتی کــه مصــالح مــی حــق داشــتن وکیــل ب

برایش وکیل تعیین شود که در صورت عجـز  از طرف دادگاه راساً ، دادگستري اقتضا نماید

».حق الوکاله اي براي او منظور نخواهد شد، او از پرداخت هزینه

ایـن  .در اصل سی و پنجم قانون اساسی ایران نیز این حق به رسمیت شناخته شـده اسـت  

در همه دادگاهها طرفین دعوي حق دارند براي خود وکیل انتخـاب  «:کند کهمی اصل مقرر

21، ص1378صانعی، .1

88، ص1390محبی و میرزازاده،.2

140، ص1392مهدوي شنقی و شیخ اسالمی، .3
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و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشـند بایـد بـراي آنهـا امکانـات تعیـین وکیـل        نمایند 

».فراهم گردد

به جایگاه و نقش وکـالي دادگسـتري در مراحـل    ، 1378در قانون آیین دادرسی کیفري

امکـان حضـور   ، تـوان گفـت کـه وکـال    می نشده بود و در عمل نیزچندان پرداختهدادرسی

خصوصاً در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی و همچنـین مرحلـه   ، مؤثر از ناحیه متهم

را نداشتند و نقش آنها از مرحله صـدور حکـم کـه امکـان مطالعـه      )دادسرا(تعقیب و تحقیق

اما در قانون آیـین دادرسـی کیفـري    .شدمی پرونده در آن وجود داشت به طور جدي آغاز

ت و جایگـاه و نقـش وکـالي    اقدامات موثري در این خصوص صورت گرفـ  1392مصوب 

.دادگستري بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است

، این مقاله به بررسی نقش و جایگاه وکالي دادگسـتري در سـه مرحلـه پـیش از دادسـرا     

.خواهد پرداخت1392و صدور حکم در قانون آیین دادرسی کیفري مصوبدادسرا

مرحله پیش از دادسرا:گفتار اول

از نظـر زمـانی تـا قبـل از ورود مقـام قضـایی بـه فراینـد دادرسـی           پیش از دادسرامرحله

در ایـن مرحلـه نقـش ضـابطین قضـایی پـر رنـگ بـوده و داراي         .شـود می کیفري محسوب

.وظایف و تکالیفی خصوصاً در محدوده جرایم مشهود و هم چنین جرایم مشکوك هسـتند 

اولیـه  هـاي   عم و بازجوییشرکت وکیل در تحقیقات مقدماتی به طور ا«طور که آمده همان

احتمـالی مـأمورین انتظـامی از اختیـارات قـانونی در      هـاي   رافع سـوء اسـتفاده  ، به طور اخص

1».خصوص جمع آوري ادله غیر اصولی علیه متهم است

از اختیارات وکالي دادگسـتري در ایـن   ، 1378در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  

عمل نیـز وکـالي دادگسـتري در ایـن مرحلـه بعضـاً       مرحله سخنی به میان نیامده است و در 

اما در قـانون آیـین دادرسـی کیفـري     ، حتی به اندازه مالقات با متهم نیز داراي اختیار نبودند

ص1390،کشکولی و کشکولی .1 ،47
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اقدامات موثري در این زمینه صورت گرفته و جایگاه و نقش وکالي دادگسـتري از  ، 1392

.افزایش یافته استها  این جهت

.شـود مـی  وکیل با شروع تحت نظر قـرار گـرفتن مـتهم آغـاز     در قانون اخیر الذکر نقش

ساعت و یا  24در جرایم مشهود حداکثر تا ، یعنی از زمانی که متهم بدون صدور قرار تأمین

با شروع تحت نظـر  «:این قانون آمده است 48در ماده .با دستور قضایی تحت نظر قرار دارد

امـا سـؤالی کـه در ایـن میـان      .»....وکیـل نمایـد  تواند تقاضاي حضـور  می متهم، قرار گرفتن

این است که آیا ضابطین قضایی با شروع تحت نظر قرار دادن مـتهم بایـد او   ، شودمی مطرح

آگاه سازند یـا خیـر؟ پاسـخ ایـن     )حق برخورداري از حضور وکیل(را از داشتن چنین حقی

.مثبت است 1392سؤال به موجب قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

ضابطان با تحت نظر قرار گرفتن متهم مکلـف انـد حقـوق    ، این قانون 52ه موجب ماده ب

مندرج در قانون آیین دادرسی کیفري در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهـیم کننـد و   

بـه طبـع   .به صورت مکتوب در اختیار وي قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند

حــق دسترســی بــه وکیــل ، در مــورد شــخص تحــت نظــر از جملــه حقــوق مــتهم در قــانون

همچنـین  .پیش بینی شـده اسـت   1392دادگستري و مالقات با او است که در قانون مصوب 

متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی «:این قانون آمده است که 5در ماده 

».ین قانون بهره منـد شـود  آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور درا

تصریح این ماده به لزوم آگاه ساختن متهم از حق دسترسی به وکیـل داللـت بـر تأییـد ایـن      

بایست در اولین فرصت به مـتهم عـالوه بـر اعـالم موضـوع      می موضوع دارد که ضابطین نیز

.حق دسترسی به وکیل را نیز اعالم نمایند، اتهام و ادله آن

باید با رعایت و توجـه بـه محرمانـه بـودن تحقیقـات و      ن مرحلهوکالي دادگستري در ای

منظور از رعایت و توجه بـه محرمانـه بـودن     1.با شخص تحت نظر مالقات نمایند، مذاکرات

تحقیقات و مذاکرات در مالقات با متهم این اسـت کـه وکیـل از ایـن مـذاکرات و شـرایط       

، اي دفاع از موکل خـویش بهـره ببـرد   تواند در جریان تحقیقات و در راستمی تحقیقات تنها

1392ك مصوب.د.آ.ق 48ماده.1
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اما حق پخش این اطالعات بدست آمده را در خارج از جریـان پرونـده نداشـته و خصوصـاً     

.را نداردها  حق مصاحبه در این خصوص با رسانه

،)کــه نبایــد بــیش از یــک ســاعت باشــد(توانــد در پایــان مالقــات مــی همچنــین وکیــل

 60بـر اسـاس مـاده   ، به عنوان مثـال  1.نده ارائه دهدمالحظات کتبی خود را براي درج در پرو

طـرح سـؤاالت   ، اسـتفاده از کلمـات مـوهن   ، اجبار یا اکـراه مـتهم  ها  در بازجویی، این قانون

ممنـوع اسـت و اظهـارات مـتهم در     تلقینی یا اغفال کننده و سؤاالت خارج از موضوع اتهام

.معتبر نیست، اجبار یا اکراه استپاسخ به چنین سؤاالتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از 

متوجـه ایـن   ، بنابراین چنانچه وکیل بعد از مالقات با موکل خود که تحت نظر قرار دارد

توانـد  مـی  قـانون در مـورد موکـل او رعایـت نمـی گـردد       60موضوع شـود کـه مفـاد مـاده     

 مالحظات خود را در این خصوص که عموماً بر اساس اظهارات موکل بدسـت آمـده را بـه   

.صورت مکتوب تنظیم و در پرونده درج نماید

گفتنی است که مذاکرات وکیل با متهم به عنوان موکل خود باید محرمانه تلقی شـود و   

چرا کـه  ، ضابطان نمی توانند آن را شنود کنند و به آن در سیر دادرسی کیفري استناد نمایند

نشـده و چنانچـه ضـابطین     در قانون آیین دادرسی کیفري چنین حقی براي ضابطین شـناخته 

، نسبت به شنود مکالمـات وکیـل و مـتهم اقـدام نماینـد عـالوه بـر اسـتراق سـمع غیـر مجـاز           

نمایند از مصادیق گزارش نامعتبر موضوع مـاده  می گزارشی را که با استناد به این شنود تهیه

.محسوب خواهد شد، همین قانون 362

ضـابطین نمـی تواننـد از    ، توسـط وکیـل  با توجه به وظیفه حفـظ اسـرار موکـل    ، همچنین

وکالي دادگستري بعد از مالقات با موکل تقاضاي افشاي اطالعات بدست آمـده از موکـل   

موضوع از مصادیق ، او را بنمایند و در صورت افشاي اسرار و اطالعات موکل توسط وکیل

1392ك مصوب .د.آ.ق 48ماده.1

احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اسـاس   گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خالف اوضاع و«36ماده .2

».ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود



کیفريدادرسیفراینددردادگستريوکیلجایگاه

مقاالت

105

وجـب مـاده   عالوه بر این به م 1.تلقی خواهد شد 1375قانون تعزیرات مصوب 648بزه ماده 

وکیل باید اسراري که به واسـطه وکالـت از طـرف موکـل     «1315قانون وکالت مصوب  30

».مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید

مرحله دادسرا:گفتار دوم

یا دادیـاري   بازپرسیهاي  شود که پرونده در دادسرا به شعبهمی این مرحله از زمانی آغاز

.نمایـد مـی  گردد و مقام تحقیق بعد از احراز صالحیت خود شروع به امـر تحقیـق  می ارجاع

 کلیه اقدامات ضابطین قضایی در این مرحله نیز پیـرو صـدور دسـتور مقـام قضـایی صـورت      

مقـام  (گیرد و با صدور قرار نهایی از سوي مقام تحقیق و کیفرخواست از سـوي دادسـتان  می

.یابدمی مرحله خاتمه این، )تعقیب

وکالي دادگستري در این مرحلـه داراي  ، 1378در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

اختیاراتی محدودي هستند که به حضور در کنار متهم و در نهایت ذکر مطـالبی در دفـاع از   

 شود که این حضور کمرنگ نیـز می در خاتمه تحقیقات ختم، خطاب به مقام تحقیق، موکل

این قانون آمـده   128در ماده .ند توسط مقام تحقیق بنا بر مصالحی ممنوع اعالم گرددتوامی

توانـد بـدون   مـی مـتهم وکیـل .باشـد خود داشـته همراهنفر وکیلتواند یک میمتهم «:بود

ازو دفـاع حقیقـت کشـف برايرا کهمطالبیتحقیقات از خاتمهپسدر امر تحقیقمداخله

جلسـه  در صـورت  وکیـل اظهـارات .نمایـد اعـالم قاضـی بداند بهالزمقوانینیا اجرايمتهم

.شود میمنعکس

قاضـی تشخیصبهدارد یا حضورغیرمتهممحرمانهجنبهموضوعکهتبصره ـ در مواردي 

درحضـور وکیـل  ، کشـور امنیـت علیـه جـرایم در خصـوص فساد گردد و همچنینموجب

.»خواهد بوددادگاهبا اجازهتحقیق مرحله

اطباء و ماماها و دارو فروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محـرم اسـرار   «قانون تعزیرات  648ماده .1

چهل پنج روز تا شش ماه حبس و یا بیسـت میلیـون   شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به  می

».شوند تا شصد میلیون ریال جزاي نقدي محکوم می
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گردد در این قانون وکیل متهم در این مرحله حق مداخلـه در  می همان طور که مالحظه

توانسـت  مـی  امر تحقیق را نداشته و تنها بعد از اعالم خـتم تحقیقـات از سـوي مقـام تحقیـق     

مطالب خود را در راستاي کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجـراي قـوانین بـه مقـام تحقیـق      

که همین حضور حـداقلی وکیـل نیـز از نظـر دادگـاه مجـاز تلقـی         اعالم نماید و در صورتی

1.وکیل حق حضور در این مرحله را نیز نداشت، نشود

وضعیت به گونه دیگري است و وکـال از اختیـارات بیشـتري     1392اما در قانون مصوب 

، 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصـوب   190به موجب ماده .در این مرحله برخوردارند

همـراه خـود داشـته     2یک نفر وکیل دادگستري، تواند در مرحله تحقیقات مقدماتیمیمتهم

در این ماده پیش بینی شده است که این حق بایـد  ، عالوه بر وجود این حق براي متهم.باشد

قانونگـذار در ایـن مـاده صـرفاً بـه      .پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم تفهیم شـود 

ابـالغ آن بـه   ، نیزاکتفا ننموده و براي اطمینان خاطر از تفهیم این حـق تفهیم این حق به متهم 

این حـق  ، البته چنانچه متهم به وسیله احضاریه احضار شود.متهم را نیز ضروري دانسته است

.باید در برگه احضاریه قید و به او ابالغ گردد

ضمانت اجرایـی اسـت   ، موضوع قابل توجه در خصوص تفهیم حق داشتن وکیل به متهم

عدم تفهـیم   190ماده  1قانون گذار در تبصره .که قانونگذار براي آن پیش بینی نموده است

کـه   1383البته در این زمینه برخی معتقد بودند که اطالق بند سوم از ماده واحـده قـانون حقـوق شـهروندي مصـوب      .1

اسـتفاده از  فرصـت  هم را رعایـت کـرده و   محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عن«:مقرر داشته است

مذکور در تبصـره  هاي  تواند این استنباط را ایجاد کند که محدودیت ، می»وکیل و کارشناس را براي آنان فراهم آورند

164، ص1392خالقی، .نسخ ضمنی شده است 1378قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  128ماده 

باشـد و نـه    یک نفر قبل از وکیل دادگستري در مقام بیان اصل ایـن حـق مـی    همانطور که به درستی بیان شده کلمات.2

خـالقی،  :ك بـه .ر.توسـط قانونگـذار پذیرفتـه شـده اسـت      346حصر عدد وکالي متهم و تعدد وکالي مـتهم در مـاده   

ص1393 ،154
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این حق به متهم و یا سلب حق همراه داشتن وکیل از او را موجب مجـازات انتظـامی درجـه    

1.هشت و سه براي قاضی متخلف دانسته است

حضور وکیل براي ، 1392قانون مصوب  190ماده  2عالوه بر این قانون گذار در تبصره 

الزامـی نمـوده و مقـام    ، متهم را در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابـد اسـت  

مکلـف بـه تعیـین    ، تحقیق را در صورتی که متهم اقدام به معرفی وکیـل بـراي خـود ننمایـد    

نسـبت بـه   نوناین قاهاي  وکیل تسخیري براي متهم کرده است که این امر از جمله نوآوري

الزامـی بـراي تعیـین وکیـل      1378چـرا کـه در قـانون    ، شـود مـی  نیـز محسـوب   1378قانون 

هرچند که قانونگذار ضـمانت  .پرونده اي وجود نداشتتسخیري در مرحله دادسرا در هیچ

اجراي تخطی بازپرس از تعیین وکیل تسخیري براي متهم در این جرائم را به صـراحت بیـان   

رسد که این امـر نیـز مشـمول ضـمانت اجـراي کلـی مـذکور در        می به نظر اما، ننموده است

در حقیقت تخطی مقام تحقیق از تعیین وکیـل تسـخیري در ایـن    .باشدمی 190ماده  1تبصره 

.این ماده است 1موارد به نوعی مصداق سلب حق همراه داشتن وکیل مذکور در تبصره 

تواند از نوع اتهام و دالیـل  ، میدر پرونده وکیل متهم در این مرحله بعد از اعالم وکالت

مطالبی را که براي کشـف حقیقـت و در دفـاع    ، آن کسب اطالع کند و در جریان تحقیقات

اظهـار کنـد و ایـن اظهـارات بایـد در صـورتمجلس نوشـته        ، دهـد می از متهم الزم تشخیص

یـل در جریـان   وک 1378شود در این قانون بر خـالف قـانون   می همانطور که مالحظه 2.شود

تفهـیم ایـن حـق بـه      تا پیش از اصالحات نهایی قانون آیین دادرسی کیفري، سلب حق همراه داشتن وکیل و یـا عـدم  .1

مانـد چنانچـه بـازپرس ایـن حـق را بـه        بنابراین اگر این ضمانت اجرا باقی می.شد متهم موجب بی اعتباري تحقیقات می

شد، حتی اگـر تحقیقـات منتهـی     متهم تفهیم نمی کرد و یا به طور مثال مانع از حضور وکیل متهم در زمان تحقیقات می

پیش بینی چنین ضمانت اجرایی براي تفهیم این حـق بـه   .د از درجه اعتبار ساقط بودگردی به صدور قرار مجرمیت نیز می

توانست رعایت آن را توسط مقام تحقیق به صورت حداکثري تضمین نماید و در حقیقت قانونگذار با در نظـر   متهم می

اهمیـت پـیش بینـی چنـین     .توانست اقدام خود در راستاي حفظ حقوق متهم را تکمیل نماید گرفتن این ضمانت اجرا می

هـاي   ضمانت اجرایی تا اندازه اي است که برخی مهم ترین چالش نهـاد وکالـت در ایـران را عـدم پـیش بینـی ضـمانت       

198، 1390مقامی، .دانند مؤثر، در صورت نقض قواعد مربوط به حق دفاعی متهم و حق بهره مندي متهم از وکیل می

1392صوب قانون آیین دادرسی کیفري م 190ماده .2
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توانـد  مـی  حـق مداخلـه دارد و  ، بازپرسی به طور کامل با رعایت قواعد مربوط به نظم جلسه

مقـام  هاي  در این مرحله اگر پرسش، وکیل.دفاعیات خود را از ناحیه موکل خود ابراز دارد

تحقیق را نسبت به موکل خود به عنوان سؤاالت تلقینـی تلقـی کـرد یـا هـر گونـه تخلـف از        

به عنوان مثال اتهام به موکل به طور صریح تفهیم نشود یا حـق سـکوت   (را احراز کرد قانون

تواند مـوارد خـالف را   می )نادیده انگاشته شود 1392قانون مصوب  197متهم موضوع ماده 

وکیـل   1378این درحالی است که بر اساس قـانون  )195تبصره ماده .(به بازپرس تذکر دهد

 خله و ابراز دفاعیات خـود را نداشـته و تنهـا در پایـان تحقیقـات     در جریان تحقیقات حق مدا

.تواند مطالب را در دفاع از موکل خود ابراز داردمی

از  1392قانون آیین دادرسـی کیفـري مصـوب     190است که برخی منظور ماده گفتنی 

همراهی وکیل را همراهی فیزیکی تلقی نکـرده و از ایـن رو همراهـی وکیـل و مـوکلش در      

به همین جهت قائل به این امر هستند که اگـر مـتهم در ایـن    .این مرحله را الزامی ندانسته اند

تواند اتهام موکل را به می بازپرس، مرحله شخصاً حضور نیافته و وکیل خود را معرفی نماید

توانـد  ، میوکیل تفهیم کند و چنانچه حضور شخص متهم را براي ادامه تحقیقات الزم بداند

1.الغ وقت حضور به وکیل بر ضرورت حضور متهم اصرار ورزدبا اب

رعایت حقوق دفاعی به صورت حـداکثري  منطبق با 190هر چند که تفسیر فوق از ماده 

بـدون حضـور   ، رسد نمی توان امکان تفهـیم اتهـام بـه وکیـل    می اما به نظر، براي متهم است

ماده و تأکیـد بـر اینکـه حـق داشـتن       متهم را از مفاد ماده مذکور استنباط کرد چرا که ظاهر

به نظر داللت بر آن دارد که منظور از همراهی در ماده فـوق  ، وکیل باید به متهم تفهیم شود

ك کـه  .د.آ.ق 195مفـاد مـاده   .همان همراهی فیزیکی اسـت ، حداقل در مرحله تفهیم اتهام

هیم اتهـام بـه کسـی    ك که تف.د.آ.ق 213داللت بر تفهیم اتهام به شخص متهم داشته و ماده 

هـر چنـد کـه در ادامـه رونـد      .داند نیز تأکیدي بر این مـدعا اسـت  می غیر از متهم را ممنوع

وکیـل بـدون   ، تحقیقات بعد از تفهیم اتهام و در جایی که مقام تحقیق متهم را احضار نکرده

153، ص1393خالقی،  .1
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تواند جهت دفاع از موکل خود نزد مقام تحقیـق حاضـر شـده و مطالـب     می حضور متهم نیز

.خود را بیان نماید

، وجـود دارد  1392ك مصـوب  .د.آ.نکته قابل تأملی که در خصوص حـق وکیـل در ق  

محدودیت وکالي دادگستري براي قبول وکالت برخی از متهمین در دادسرا و دادگاههاس 

ك در جرایم علیه امنیت کشور یـا در مـواردي کـه    .د.آ.ق 625به موجب ماده .نظامی است

ناد و اطالعـات سـري و بـه کلـی سـري اسـت و رسـیدگی بـه آنهـا در          پرونده مشتمل بر اس

وکـالي  ، قـرار دارد )دادسرا و دادگاههاي نظـامی (صالحیت سازمان قضایی نیروهاي مسلح

انتخابی طرفین دعوي بایداز میان وکالي رسمی دادگستري که مورد تأیید سـازمان قضـائی   

وکـالي دادگسـتري حـق وکالـت از      بنـابراین تمـامی  .نیروهاي مسلح باشند انتخـاب نماینـد  

را در ایـن مـوارد ندارنـد و تنهـا وکـالي مـورد تأییـد        )اعم از متهم یا شـاکی (طرفین دعوي

.سازمان قضایی نیروهاي مسلح حق وکالت در این جرایم را دارند

 اختیارات وکیل در مرحله دادسرا داراي محدودیت هایی است که در ادامه به آن اشـاره 

.شودمی

که به موجب آن حق دسترسـی  مواردي را پیش بینی کرده است 191ذار در ماده قانونگ

اسناد یا مدارك پرونده را با صدور قرار عدم دسترسی براي متهم ، به تمام یا برخی از اوراق

قابل اعتراض در ، البته این قرار ظرف سه روز از تاریخ ابالغ.یا وکیل او محدود نموده است

)»ك.د.آ.ق 271مـاده «باشـد می ی که صالح به رسیدگی به اصل اتهامدادگاه(دادگاه صالح 

نمایـد بـه   مـی  مواردي که امکان ایجاد این محدودیت را براي متهم یا وکیل او ایجـاد .است

:شرح زیر است

.مواردي که با کشف حقیقت منافی دانسته شود-1

وکیـل او پـیش    امکان مطالعه پرونده بـراي مـتهم یـا    1392هر چند که در قانون مصوب 

اما قانونگذار با پیش ، بینی شده است و در ظاهر از وجه تفتیشی این مرحله کاسته شده است

در حقیقت بـه  ، براي مقام تحقیقبینی این چنین استثناي وسیعی و اعطاي اختیار تشخیص آن
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او قانون گذشته عدول نموده که در آن مطالعه پرونده در مرحله دادسرا براي متهم و وکیـل  

چرا در هر مورد که مقام تحقیق تشخیص دهد که مطالعه یا دسترسی بـه تمـام یـا    .ممنوع بود

توانـد  ، مـی اسناد یا مدارك پرونده با ضرورت کشف حقیقت منافـات دارد ، برخی از اوراق

تـوان اذعـان داشـت کـه مقـام تحقیـق در تمـام        می قرار عدم دسترسی صادر نماید که تقریباً

ه استناد این بند مانع از مطالعه و دسترسی متهم و وکیل او بـه اوراق و اسـناد   تواند بمی موارد

.و مدارك دیگر پرونده گردد

محـدودیت دسترسـی بـه تمـام یـا برخـی از        100ماده  1البته قانونگذار به موجب تبصره 

ا اوراق پرونده را در مواردي که مقام تحقیق مطالعه یا دسترسی شاکی به پرونده را منـافی بـ  

براي شاکی نیز پیش بینی نموده که به موجـب صـدور قـرار    ، ضرورت کشف حقیقت بداند

گیـرد و قابـل اعتـراض در دادگـاه     مـی  رد درخواست مطالعه و دسترسی به پرونـده صـورت  

کـه بـه طـور طبـع ایـن      )ك.د.آ.ق 271مـاده (باشـد  مـی  صالح به رسـیدگی بـه اصـل اتهـام    

.گرددمی محدودیت شامل وکیل شاکی نیز

در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور -2

دیگـر مـوردي اسـت کـه قانونگـذار در آن      ، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

براي مقام تحقیق جایز دانسته تا تنها به صرف اینکه موضـوع اتهـام شـامل ایـن عنـوان باشـد       

یق جـرائم علیـه امنیـت    مصـاد .قرار عدم دسترسی متهم و وکیل او را به پرونده صادر نمایـد 

قانون تعزیرات  512تا  498مواد ، داخلی و خارجی کشور را در قانون آیین دادرسی کیفري

باید تلقی کرد که در آن قانون نیز ذیل عنوان جرائم علیه امنیـت داخلـی و خـارجی کشـور     

ه آمده است و توسعه آن به مصادیقی فراتر از مواد مذکور بر خالف اصل تفسیر مضـیق و بـ  

.باشدمی نفع متهم

در جرائم منافی عفت-3

چنانچه موضوع اتهام از جرائم منافی عفت باشـد نیـز مفـاد     190ماده  3به موجب تبصره 

یعنی مقام تحقیق به صرف اینکه موضـوع اتهـام از جـرائم مربـوط بـه      .جاري است 191ماده 
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نکتـه قابـل توجـه در    .یـد تواند قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر نمامی منافی عفت باشد

رسـد قانونگـذار بـا تکیـه بـر دیـدگاه بـزه پوشـی و         مـی  بـه نظـر  اینجا این است کـه هرچنـد  

جلوگیري از اشاعه فحشا جرائم مربوط به منافی عفت را نیز جـزء مـواردي آورده کـه مقـام     

ه بـ ، تحقیق اختیار صدور قرار عدم دسترسی به پرونده را دارد اما با این وجود حق دسترسـی 

پرونده از حقوقی است که در راستاي حق دفاع متهم ایجاد شده و با توجـه بـه اهمیـت ایـن     

، نیز باشد قابل توجیـه نیسـت  رسد سلب این حق حتی اگر به منظور بزه پوشیمی حق به نظر

چرا که غیر از متهم و شاکی و وکالي آنها کسی امکان دسترسـی بـه پرونـده را نـدارد و از     

مفاد و اطالعات پرونده در این مـوارد بـه ضـرر هـم شـاکی و هـم مـتهم         طرفی دیگر افشاي

.خواهد بود و منطقی نیست به تنها به این جهت از حقوق دفاعی متهم نادیده انگاشته شود

در غیـر از مـوردي   ، البته قانون گذار ذکر دلیل در صدور قرار عدم دسترسی بـه پرونـده  

باشد را براي مقام تحقیق ضروري دانسـته امـا بـا    که موضوع از جرائم مربوط به منافی عفت 

پـیش بینـی    191این وجود روشن نیسـت کـه منظـور از دلیـل همـین مـواردي کـه در مـاده         

باشد و یا اینکـه دلیـل چیـزي فراتـر از     می )منافی با کشف حقیقت و جرائم علیه امنیت(شده

لیل در این موارد غیر از هرچند که حتی اگر قائل به این موضوع باشیم که د.این موارد است

باز هم با توجه به آنکه محدوده این دالیـل مشـخص   ، باشدمی 191موارد ذکر شده در ماده 

 همچنان ایراد مـذکور پابرجـا  ، تحقیق سپرده شدهنیست و تشخیص آن به طور کامل به مقام

.ماندمی

مرحله صدور حکم:گفتار سوم

صـدور کیفرخواسـت توسـط دادسـرا و ارجـاع      مرحله صدور حکم از نظر زمانی بعد از 

پرونده به مرجع بدوي قرار دارد که ختم آن یا در همـان مرحلـه بـدوي و بـا صـدور حکـم       

افتـد و یـا بـه واسـطه حـق      مـی  توسط آن مرجع و انقضـاي مهلـت تجدیـدنظرخواهی اتفـاق    

ور تجدیدنظر خواهی و استفاده آن از ناحیه طـرفین دعـوي در مرحلـه تجدیـدنظر و بـا صـد      

حضور وکیـل   1378در قانون آیین دادرسی کیفري .یابدمی حکم قطعی در آن مرجع تحقق
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به آن اختصاص داده شـده   187تا  185در این مرحله پر رنگ تر از سایر مراحل بود و مواد 

تعیـین وکیـل بـه تقاضـاي      186به حق داشتن وکیل اشاره شـده و در مـاده    185در ماده .بود

در صورت نداشتن توانایی انتخاب وکیـل از سـوي مـتهم پـیش بینـی      ،متهم از سوي دادگاه

، اعـدام ، همچنین در تبصره این مـاده در جرایمـی کـه مجـازات آن قصـاص نفـس      .شده بود

، رجم و حبس ابد بود تعیین وکیل تسخیري در صورت عـدم معرفـی وکیـل از ناحیـه مـتهم     

.توسط دادگاه اجباري تلقی شده بود

به واسطه پیش بینـی ایـن   ، مطالعه پرونده در این مرحله توسط وکیلعالوه بر این امکان 

امکان دفاع مطلوب تري را با توجه به اشراف بیشتر وکیل به پرونده در ایـن  ، حق براي متهم

و وکیـل او  اما همچنان متهم)1378قانون آیین دادرسی  190ماده .(ساختمی مرحله فراهم

.نداشتندحق اخذ رونوشت از مدارك پرونده را 

به حـق داشـتن وکیـل در مرحلـه      346نیز در ماده  1392در قانون آیین دادرسی کیفري 

توانند وکیـل یـا وکـالي    می طرفین، در تمام امور کیفري«:دادگاه اشاره شده و آمده است

»....مدافع خود را معرفی کنند

 346ه مـاده  در تبصـر ، بـود بر خالف قانون سابق که سقف تعداد وکـال را معـین نکـرده   

حـداکثر دو  ، ك تعداد وکیل براي هر یک از طرفین در غیر از دادگاه کیفـري یـک  .د.آ.ق

این قانون امکـان حضـور حـداکثر تـا سـه       385اما قانونگذار در ماده .وکیل معین شده است

.وکیل را از سوي هر یک طرفین در دادگاه کیفري یک پیش بینی نموده است

حضور هر یک از آنها را براي تشـکیل جلسـه کـافی    ، وکیلقانون گذار در موارد تعدد 

اما چنانچه وکالي انتخابی بـه صـورت مسـتقالً وکالـت نداشـته باشـند و حـق         1.دانسته است

ك.د.آ.ق 386و  346مواد  .1
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حضور هـر یـک از آنهـا بـه تنهـایی      ، مداخله به صورت انفرادي را موکل به آنها نداده باشد

1.آنها به صورت انفرادي نبوده استدر مداخله و حضور چرا که اراده موکل، کافی نیست

این قانون نیز قانون گذار همچـون سـابق تعیـین وکیـل معاضـدتی را بـراي        347در ماده 

البته متهم تنها تا پایـان اولـین جلسـه رسـیدگی حـق درخواسـت       .متهم پیش بینی نموده است

دادگاه.شترا براي خود دارد که این مهلت در قانون سابق وجود نداتعیین وکیل معاضدتی

بعد از وصول درخواست متهم و بعد از آنکه عدم تمکن مالی او را احراز نمود بایـد از بـین   

براي مـتهم  ، وکالي حوزه قضائی خود و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضایی

حق الوکاله وکیل نیز در صورت درخواست او از محل اعتبـارات قـوه   .نمایدمی وکیل تعیین

.تا سقف میزان تعرفه پرداخت خواهد شدقضائیه و 

تعیین وکیل معاضـدتی را بـراي بـزه دیـده نیـز       347قانون گذار همچنین در تبصره ماده 

 تلقـی  1378ایـن قـانون نسـبت بـه قـانون      هـاي   پیش بینی نمـوده کـه ایـن اقـدام از نـوآوري     

اع وکیل را براي هرگاه دادگاه حضور و دف«:داردمی قانونگذار در این تبصره بیان.گرددمی

پـیش  ».نمایـد مـی  طبق مفاد این ماده اقدام، شخص بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروري بداند

بینی امکان تعیین وکیل معاضدتی از سوي دادگاه بـراي بـزه دیـده در مـواردي کـه حضـور       

همسو با پیش بینی حق داشـتن وکیـل در اسـناد    ، شودمی وکیل توسط دادگاه ضروري تلقی

از جمله سـند اصـول اساسـی مربـوط بـه نقـش وکـال        ، لی براي تمامی طرفین دعويبین المل

1در مـاده  .قضـایی صـورت گرفتـه اسـت    و با توجه به رویکرد بزه دیده مدار نظام)1990(

کلیه افراد حـق دارنـد بـه منظـور حمایـت و      «:سند اصول اساسی مربوط به نقش وکال آمده

از مساعدت وکیلی که خود ، مراحل رسیدگی جزائیاثبات حق خود و دفاع از آن در کلیه 

2».انتخاب کرده اند بهره مند گردند

هرگاه براي انجام امري دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یـک از آنهـا نمـی    :قانون مدنی 669به موجب ماده .1

در ایـن صـورت   تواند بدون دیگري یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقالً وکالت داشته باشد، 

.تواند به تنهائی آن امر را بجا آورد هر کدام می

90ص1390،محبی، میرزاده:به نقل از.2
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ك حضـور وکیـل در جـرائم موضـوع بنـدهاي      .د.آ.ق 348قانون گذار همچنین در ماده

پ)جـرائم موجـب حـبس ابـد    (ب،)جرائم موجـب مجـازات سـلب حیـات    (الف جـرائم  (و

جسمانی با میزان ثلث دیـه کامـل    موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدي علیه تمامیت

ت)یا بیش از آن ایـن   302مـاده  )جرائم موجب مجازات تعزیـري درجـه چهـار و بـاالتر    (و

ــه ، قــانون را کــه رســیدگی بــه آنهــا در صــالحیت دادگــاه کیفــري یــک اســت   ــا توجــه ب ب

از ناحیه متهم الزامی دانسته و تشکیل جلسـه بـدون حضـور    ، سنگین این جرائمهاي  مجازات

یل را امکان پذیر نمی داند و چنانچه متهم خود وکیل معرفی نکنـد و یـا وکیـل او بـدون     وک

 تعیـین وکیـل تسـخیري را بـراي مـتهم ضـروري      ، عذر موجه در جلسه دادگاه حاضـر نشـود  

قانونگذار هم چنین پیش بینی نموده چنانچه وکیـل تسـخیري بـدون عـذر موجـه در      .داندمی

توانـد راسـاً او را عـزل نمـوده و وکیـل تسـخیري       مـی  دادگـاه ، جلسه رسیدگی حاضر نشود

.دیگري را براي متهم تعیین نماید

مدیر دفتر دادگاه ظـرف پـنج روز   ، در این موارد هر گاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد

نماید که وکیل خود را ظـرف مهلـت ده   می از تاریخ ارجاع پرونده به دادگاه به متهم اخطار

دادگاه معرفی نماید و چنانچه متهم ظـرف مهلـت مقـرر وکیـل خـود را      روز پس از ابالغ به 

رساند تا نسبت به تعیین وکیل تسخیري می پرونده را تحت نظر رئیس دادگاه، معرفی ننماید

.براي متهم اقدام نماید

در دادسرا و دادگاه اطفـال نیـز حضـور وکیـل      1392قانون  415همچنین به موجب ماده 

وجوان در جرائمی که رسیدگی بـه آنهـا در صـالحیت دادگـاه کیفـري      براي متهم طفل یا ن

یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جـرائم  یک یا جرائمی که مستلزم پرداخت دیه

باشد با این تفاوت که باید ابتدا به ولی یـا سرپرسـت   می الزامی، تعزیري درجه شش و باالتر

تعیین نماینـد و در صـورت عـدم تعیـین وکیـل از       قانونی متهم ابالغ نماید که براي او وکیل

قاضی راساً اقـدام بـه تعیـین    ، ناحیه وي یا سرپرست و یا عدم حضور وکیل بدون عذر موجه

.نمایدمی وکیل براي متهم
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قانونگذار امکان تغییر وکیـل تسـخیري از سـوي مـتهم را      348ماده  3هر چند در تبصره 

عمـالً  ، با این وجـود غیـر از مـوارد رد وکیـل تسـخیري     اما ، تنها براي یک بار پذیرفته است

ملزم به حضور و دفاع از موکل نموده و امکـان  ، وکیل را بعد از اعالم وکالت از ناحیه متهم

استعفا در پرونده و جایگزینی وکیل دیگر براي متهم را پیش بینی نکرده است و حتی عـدم  

ایـن   1.مستلزم پیگرد انتظامی او دانسته استبدون عذر موجه در دادگاه را نیز ، حضور وکیل

کرد که تحت شرایطی امکان می در حالی است که بهتر بود قانونگذار مواردي را پیش بینی

استعفا براي وکیل بدون اینکه تخلف انتظامی براي او محسوب شود و حقـوق دفـاعی مـتهم    

حضـور در رونـد رسـیدگی    وجود داشت و وکیل نیز مجبور به ادامـه  ، نیز نادیده گرفته شود

.تحت هر شرایطی نمی شد

از دیگر نکات قابل توجه در این قانون نسبت به قـانون سـابق ایـن اسـت کـه قانونگـذار       

امکان اخذ فتوکپی و یا تصویر از مدارك و اوراق پرونده را عالوه ، عالوه بر مطالعه پرونده

این حق امکـان دفـاع مـؤثرتري    بر شاکی براي متهم و وکیل او نیز پیش بینی کرده است که 

دادن تصویر از اسناد طبقـه   351البته قانونگذار در تبصره ماده  2.کندمی را براي وکیل فراهم

و اسناد حاوي مطالب مربوط بـه تحقیقـات جـرائم منـافی عفـت و جـرائم علیـه         3بندي شده

.امنیت داخلی و خارجی را ممنوع کرده است

ك.د.آ.ق 348ماده 1تبصره  .1

ك.د.آ.ق 351ماده  .2

وزارت2/10/1354-م14-170آئــین نامــه طــرز نگاهــداري اســناد ســري و محرمانــه دولتــی شــماره)1(طبــق مــاده  .3

هـا بشـود بـه چهـار طبقـه تقسـیم        سري و محرمانه دولتی به اعتبار مقدار مراقبتی که باید در حفظ آناسناد «دادگستري، 

ها به اسـاس حکومـت و مبـانی دولـت ضـرر جبـران ناپـذري         طبقه اول ـ اسنادي است که افشاي غیر مجاز آن :شوند می

طبقه سـوم ـ   .منیت ملی را دچار مخاطره کندها منافع عمومی و ا طبقه دوم ـ اسنادي است که افشاي غیرمجاز آن .برساند

.هـا را نـاممکن کنـد    ها را مختل و اجـراي وظـائف اساسـی آن    ها نظام امور سازمان اسنادي است که افشاي غیرمجاز آن

ها موجب اختالل امور داخلی یک سازمان شود یا بـا مصـالح اداري    طبقه چهارم ـ اسنادي است که افشاي غیر مجاز آن 

)شوند محرمانه تقسیم می-4خیلی محرمانه-3سري-2بکلی سري-1این طبقات به ترتیب به (.مغایر باشدآن سازمان 
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محرمانـه و اسـناد مربـوط بـه جـرائم علیـه امنیـت        محدودیت موجود در خصوص اسناد 

بـه جهـت امـور امنیتـی و     )1375قانون تعزیرات مصوب  512تا  498مواد (داخلی و خارجی

اما محدودیت موجود در خصوص اسناد حاوي مطالب مربـوط بـه   .محتوي آنها روشن است

هـت جلـوگیري   به جرسد که در راستاي بزه پوشی ومی تحقیقات جرائم منافی عفت یه نظر

.از اشاعه فحشا صورت گرفته است

با وجود اینکه رسیدگی دادگاه کیفري قائم به شخص متهم است و حضور وکیـل علـی   

امـا  ، االصول بر خالف دعاوي حقوقی به تنهایی بـراي ادامـه رونـد رسـیدگی کـافی نیسـت      

مـتهم را  امکان رسیدگی دادگاه بدون حضور  1392قانون مصوب  350قانون گذار در ماده 

در برخـی از جـرائم پـیش بینـی نمـوده      ، در مواردي کـه مـتهم وکیـل معرفـی نمـوده اسـت      

شخص متهم را در جلسه دادگاه براي ادامـه رونـد   البته مشروط به آنکه دادگاه حضور.است

جـرائم موجـب مجـازات    (الـف :اما قانون گذار جرائم موضوع بندهاي.رسیدگی الزم نداند

پ)ب حـبس ابـد  جرائم موجـ (ب،)سلب حیات جـرائم موجـب مجـازات قطـع عضـو و      (و

ت)جنایات عمدي علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامـل یـا بـیش از آن    جـرائم  (و

را از ایـن امـر مسـتثنی کـرده و      302مـاده  )موجب مجازات تعزیـري درجـه چهـار و بـاالتر    

.داندمی حضور شخص متهم را در این جرائم ضروري

توانـد  می متهم در دادگاه تجدیدنظردر هر حال الزامی نیست و متهم البته حضور شخص

وکیل معرفی کند و عدم حضور متهم یا عـدم معرفـی وکیـل مـانع از رسـیدگی در دادگـاه       

1.تجدیدنظر نیست

نتیجه گیري

و تضـمینات   1392با بررسی نقـش و جایگـاه وکیـل در قـانون آیـین دادرسـی کیفـري        

در ، برخورداري طرفین دادرسـی کیفـري بـویژه مـتهم از وکیـل     قانونی موجود در آن براي 

گردد که با توجـه بـه اهمیـت غیـر     می مشخص، 1378مقایسه با قانون آیین دادرسی کیفري 

ك.د.آ.ق 450بند ث ماده .1
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جـدي موجـود   هاي  قانونگذار براي رفع خأل، کیفريهاي  قابل انکار نقش وکیل در دادرسی

این خصوص در نظر گرفته اسـت کـه    در قانون سابق تدابیر و تضمینات قابل توجه اي را در

:مهم ترین آنها موارد زیر است

 در قانون جدید از لحظه اي که متهم در جرایم مشهود توسط ضابطین تحت نظر قرار-1

تواند تقاضاي وکیل کند و ضابطین نیز موظف اند حق داشتن وکیل و مالقـات  ، میگیردمی

تواند مالحظات کتبی خـود  می ان مالقات با متهمبا او را به متهم تفهیم نمایند و وکیل در پای

.را براي درج در پرونده ارائه دهد

ایـن  ، در قانون جدید متهم عالوه بر اینکه حق داشتن وکیل در مرحله دادسـرا را دارد -2

و در برخی از جرایم الزاماً باید براي او وکیل تسخیري تعیین شـود  حق باید به او تفهیم شود

ترسی به وکیل به متهم تفهیم نشود و یا مقام تحقیق برخالف قانون مـانع از  و چنانچه حق دس

.گرددمی به عنوان تخلف انتظامی مقام قضایی تلقی، حضور وکیل شود

تواند از نوع اتهام موکل خود و دالیل آن کسب می همچنین وکیل در مرحله دادسرا-3

ف حقیقت و در دفاع از مـتهم الزم  اطالع کند و در جریان تحقیقات مطالبی را که براي کش

.دهد اظهار کندمی تشخیص

از ، در مرحلـه صـدور حکـم   )عـالوه بـر مـتهم   (تعیین وکیل معاضدتی براي بزه دیده -4

آید که در راستاي حق دسترسی طرفین دادرسـی بـه   می قانون جدید به حسابهاي  نوآوري

.ینی شده استو توجه به رویکرد بزه دیده مدار نظام قضایی پیش بوکیل

و وکیـل او عـالوه بـر حـق     امکان اخذ تصویر مـدارك و اوراق پرونـده بـراي مـتهم    -5

از نکـات مثبـت   ، کنـد مـی  به سبب اینکه امکان دفاع مؤثرتري را براي وکیل فـراهم ، مطالعه

.این قانون است

امکان رسیدگی دادگاه با حضور وکیل متهم و بدون حضور شخص مـتهم در برخـی   -6

هـاي   از دیگر نوآوري، مشروط به آنکه دادگاه حضور شخص متهم را الزم نداند، از جرایم

.آیدمی این قانون به حساب

زیر همچنان براي وکیل در این قـانون بـاقی   هاي  محدودیت، اما با وجود تضمینات فوق

:است



فصلنامه داخلی کانون وکالي دادگستري

1400زمستان–21شماره 

118

در مواردي که پرونده مشتمل بر اسناد و اطالعـات سـري و بـه کلـی سـري اسـت و        -1

)دادسرا و دادگاههـاي نظـامی  (به آنها در صالحیت سازمان قضایی نیروهاي مسلحرسیدگی 

وکالي انتخابی طرفین دعوي الزاماً باید از میان وکـالي رسـمی دادگسـتري کـه     ، قرار دارد

.مورد تأیید سازمان قضائی نیروهاي مسلح باشند

ی وکیـل بـه   اختیارات وکیل در مرحله دادسرا در مواردي کـه مقـام تحقیـق دسترسـ     -2

بداند و در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنـین  پرونده را با کشف حقیقت منافی

توانـد قـرار عـدم دسترسـی بـه پرونـده را       می محدود شده و مقام تحقیق، جرائم منافی عفت

.نسبت به متهم و کیل او صادر کند

حقیقات جرایم منافی عفـت  دادن تصویر از اسناد طبقه بندي شده و اسناد مربوط به ت -3

و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در مرحله دادگـاه بـه مـتهم و شـاکی و وکـالي آنهـا       

.باشدمی در این قانون ممنوعهمچنان
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