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 مقدمه
بیشتر حقوق متهم  هرچهرعایت  مقنن پیش از انقالب جهت

با ترافعی کردن مرحله تحقیقات مقدماتی و تجویز شرکت و 
حضور وکیل مدافع متهم در دادسرا و مرحله مقدماتی 

قانون  002ماده به  0992را در سال  ای تحقیقات تبصره
الحاق نمود که  0231ی مصوب سال اصول محاکمات جزای

یک نفر از وکالی رسمی  تواند یممتهم » داشت یممقرر 

وکیل متهم بدون مداخله در . دادگستری را همراه خود داشته باشد
مطالبی را که برای  تواند یم بازجوییامر تحقیق پس از خاتمه 

روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم و یا اجرا و قوانین الزم بداند 
اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس . به بازپرس تذکر دهد

گونه نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی  بدین« .گردد یم
تا قبل از . محدود قانونی و نمایان شد طور بهدر حقوق ایران 

ه هیچ مقررات خاصی در مورد شرکت و تصویب این تبصر
حضور وکیل مدافع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در 
نظام کیفری ایران مجاز شناخته نشده بود و عماًل قانون 
سکوت داشت لذا قضات دادسرا تا قبل از وضع و الحاق 
تبصره موصوف از حضور و مداخله وکالی مدافع متهم 

شایسته و  طور بهمتهم  و عماًل حقوق کردند یممخالفت 
این تضمین مهم که از مصادیق . شد ینمبایسته رعایت 

. در قانون مقرر شده است دیآ یمشمار  هامروزی حقوق متهم ب
لذا این تبصره امیدی را برای داشتن وکیل از ناحیه متهم 

که باز  رسد یماما با بررسی و تدقیق آن به نظر . ایجاد نمود
آنگونه که بایستی متهم را همانند شاکی از داشتن حقوق 

محدود و  طور بهکمی به دور مانده و  ،دار کندبرخورمتناسب 
 .ناقص این غرض مهجور مانده است

تجویز و تأیید شرکت و حضور یک وکیل دادگستری را در 
دفاع در ضمن تحقیقات مقدماتی توسط  جهت ،معیت متهم

شناسی  اسب بوده و البته از جهت روانبازپرس بسیار من
 که قوت قلب برای متهم نیز بوده است ی یک آرامش وقضای

 ی و تحقیقات مقدماتی متهمدر مرحله دادسرا در اثنای بازجوی
یک وکیل همراه خود داشته باشد نشانگر آن است  تواند یم

ی حقوقی و ها نظامکه در آن زمان واضع قانون کیفری به 

ون کیفری جوامع صنعتی و پیشرفته دنیا توجه ی و قانقضای
کافی داشته است و با الحاق این شق تبصره مزبور تساوی را 
در میان اصحاب دعوی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی 

 . ایجاد نماید

حقوق و قواعد  ءشرکت و حضور وکیل مدافع متهم جز
ارزشمندی است که در نظام حقوق کیفری جوامع پیشرفته 

پیش قابل تحسین و  نیم قرنگذار  و قانون شود یمال اعم
با توجه به تقریر و تصویب و الحاق این تبصره  .تقدیر است

سزا در رعایت برخی از حقوق بدیهی فرد  قدمی مهم و به
چند حضور و شرکت هربار  منتسب به بزه برداشته شده و اولین

تدائی هم در مرحله مقدماتی و اب محدود وکیل مدافع متهم آن
متناسب تجویز و تأیید قانونگذار آن  طور به جرایمدر همه 

وقت گردید و همین موجب گردید که دادسراها و قضات آن 
تهم و وکالی آنها در نیز با روی خوش و اجرای قانون با م

برخورد نمایند، لذا از آن ( تحقیقات مقدماتی)ی مرحله بازجوی
طرف نیز حدود اختیارات وکال نیز بیشتر شده و با شرکت و 
حضور مرحله تحقیقات مقدماتی که در فرآیند دادرسی کیفری 
بسیار مهم بوده از آزادی عمل بیشتر و نامحدودتری برخوردار 

به  شدند و توانستند با در نظر گرفتن حقوق متهم و عدالت
 . وظیفه اصلی خویش احقاق حق و استقرار عدالت اقدام نمایند

نکته قابل توجه اینکه عالوه بر تجویز حضور وکیل مدافع 
بدون  ها بزهمتهم در تحقیقات مقدماتی این موضوع در تمامی 

یعنی وکیل . هیچ استثناء یا قید و شرط پذیرفته شده بود
یه اشخاص و اموال عل جرایمچه  جرایممدافع متهم در تمامی 

مصالح عمومی و امنیت کشور و غیره حق شرکت و حضور و 
و هیچ قید و شرطی از این حیث در تبصره مذکور  داشته است

عبارت بهتر این تضمینی برای رعایت  هب. نیامده بوده است
حق داشتن وکیل مدافع در تمامی مراحل دادرسی کیفری و 

الی است که مقررات این در ح .بوده است ها بزهدر تمامی 
بعدی توسط قانونگذاران بعدی در این خصوص محدودیت 

وجود آورده است که به تشخیص  هشرکت وکیل مدافع را ب
ی که باعث افساد جرایمامنیتی و  جرایممقام تحقیق کننده در 



ایران و انگلستانبررسی تطبیقی جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی در  18/ و همکار امیریان  

 

که از عجایب  شود یمگردد حضور وکیل مدافع محدود 
از جمله حق قانونگذاری کیفری بوده و رعایت حقوق متهم 

شدت در  هداشتن وکیل مدافع در تمامی مراحل دادرسی را ب
 . ردیگ یممعرض خطر و تهدید قرار 

شق دیگر تبصره مذکور مبنی بر اینکه وکیل درخصوص 
مدافع متهم بدون حق مداخله پس از اتمام تحقیقات جهت 
کشف حقایق یا اجرای قانون و دفاع از متهم مطالبی را اگر 

جلسه منعکس  به بازپرس تذکر دهد که در صورتالزم بداند 
مربوطه  گذار قانونمتأسفانه که الزم به ذکر است  ،خواهد شد
ی برای موارد ممانعت دادسرا از حضور وکیل رایضمانت اج

بلکه  ت تحقیق از متهم منظور نکرده استمدافع در جلسا
ی که دالیل علیه متهم اقامه ت و دفاع آزادانه در جایعدم دخال

حضور  .نامناسبی در این تبصره جای گرفته است طور بهشده 
وکیل مدافع در معیت متهم در تحقیقات مقدماتی بدون 
مداخله و دفاع جهت برائت موکل خویش تقریبًا کاری ناقص 

تحقیقات مقدماتی بیش از ؛ هرچند باشد یمو حقی غیر تام 
پیش جنبه ترافعی به خود گرفته و از جنبه تفتیشی بودن 

تبصره مذکور نیز این هدف و غرض را به  .است خارج شده
. دنبال داشته و یک روش بینابین را محقق کرده است

 نگردید؛ر و تصویب یمناسب تقر طور بهالوصف این مقررات  مع
طرفی  طرف حضور وکیل مدافع را جایز دانسته و از از یک

 دفاع و دخالت و اقامه دالیل جهت برائت متهم را در اثنای
اتکاء  فقدان اجازه دفاع و صرفًا. تحقیقات محدود کرده است

هدف  ،به دادن تذکرات الزم به بازپرس و مرحله تحقیقات
نخواهد  را محققحضور وکیل مدافع و دفاع او از موکلش 

 .کرد

گناهی متهم توسط  اصواًل اقامه دالیل برائت و اثبات بی
بگیرد چه وکیلش در هر زمان که الزم باشد بایستی صورت 

دفاع . در اثنای تحقیقات و چه در انتهای محاکمه و غیره
هم از یک  آزادی دفاع آن ؛باشد ینممحدود به زمان و مکان 

 ،خالف این .باشد ینمفرد صرفًا منتسب به گناه مقید به شرط 
کالت و یعنی تحدید حقوق متهم و از جهتی فلسفه و حکمت و

یث قانونگذاری عدم لذا از حضمن دفاع مخدوش خواهد شد؛ 
دخالت و دفاع وکیل متهم هر چند با داشتن حق حضور و 
شرکت در تحقیقات مقدماتی با توجه به ترافعی شدن 
تحقیقات مقدماتی و قدم برداشتن در این زمینه صحیح نبوده 

اینکه در مرحله . و با اصول اولیه حقوق کیفری سازگاری ندارد
م پاسخ دهد به معنای خود مته ستیبا یممقدماتی تحقیقات 

ه توضیحات و دفاع در اثناء این نیست که وکیلش با ارائ
ی موجبات اختالل و فساد در پرونده و در فرآیند بازجوی

تحقیقات ایجاد کند و کفایت به تذکر قانونی دادن هرگز با 
 گناه موافق نخواهد حکمت و فلسفه دفاع از حقوق یک فرد بی

یا تحقیقات  بازجوییجلسه صرفًا حضور و شرکت در . بود
مقدماتی دفاع از متهم نبوده و رعایت حقوق او نیز نخواهد 

ناظر بودن بدون دفاع کردن و دیدن آنچه که بازپرس از . بود
و  دینما یمسواد از علم حقوق تحقیقات  متهم فرد ناآگاه و بی

آیا با فلسفه  شود یمغالبًا نیز اصل بر گناه کار بودن فرض 
ور و نظارت کار صرف حض ؟دفاع موافقت و سازگاری دارد

در قوانین کیفری سایر کشورها وضعیت . عبث و بیهوده است
که در کشور فرانسه وکیل  یطور به ،بوده است برقراربهتری 

متهم در اثناء تحقیقات حق دخالت کردن و دفاع از موکل 
و انگلستان نیز این خود را داشته و در قانون کشور فرانسه 

که در مراحل قبلی  یطور بهبینی شده  موضوع به خوبی پیش
بودن نیز مقرر نظر  تحت از تحقیقات مقدماتی و در مرحله

به بررسی حق داشتن وکیل در  با این وصف .گشته است
تحقیقات مقدماتی سه نظام ایران، انگلستان و فرانسه پرداخته 

 شده است

 م حقوقی و عدالت کیفریجایگاه وکیل در نظا -2

حق انتخاب »با توجه به اینکه قانونگذار در مقام بیان تعریف 
 مذکور در درعین حال قیود بوده و« وکیل از سوی متهمان

 ین دادرسی کیفری را مطرح نکرده،یقانون آ 02۱تبصره ماده 
حق  شده و نسخ 02۱گفت که قیود مبهم ماده  توان یم

مطلق درتمام مراحل دادرسی برای متهم  طور بهانتخاب وکیل 
 .بینی شده است پیش
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بر حق استفاده متهم از  المللی اسناد و مقررات متعدد بیندر 
معاضدت وکیل دادگستری در فرآیند دادرسی تأکید و تصریح 

اسناد معتبری مانند اعالمیه جهانی حقوق بشر . شده است
قوق مدنی و ی حالملل بین، میثاق (00، 01، 3، ۱، 2مواد )

، (2۱، 01، 0۱، 02، 04، 00، 01، 3، ۱، 1، 2مواد )سیاسی 
، (21، 03، 0۱مواد )اعالمیه حقوق بشر اسالمی قاهره 

کنوانسیون  ،(91، 9، 2مواد )اعالمیه جهانی حقوق کودک 
، پیمان رفع (41، 2، 0مواد )رفع کلیه تبعیضات علیه زنان 

، قانون راجع به (۱، 2، 2، 0مواد )تمام اشکال تبعیض نژادی 
، میثاق (۱و  2مواد )جلوگیری از کشتار جمعی و نسل کشی 

، 2، 2مواد )ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی الملل بین
  .اند شناختهاین حق را به رسمیت ... و( 01

قانون اساسی حق  92در حقوق داخلی نیز اصل  همچنین
ماده واحده قانون . داشتن وکیل را در دادگاه الزم دانسته است

مهرماه سال  00مصوب  انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی
مجمع تشخیص مصلحت نظام، متضمن حق تعیین وکیل  11

در قانون آیین . باشد یمو تکلیف مراجع برای پذیرش آن 
 0۱2 ،02۱ماده  ژهوی بهدادرسی کیفری نیز در موارد مختلفی 

 .به حق استفاده وکیل تصریح شده است 0۱۱ و

در موارد متعددی متضمن تکرار و  قانون حقوق شهروندی
موارد نیز از جمله قانون  یا پارهو در  باشد یمتأکید این حق 

، استفاده از 09۱4 الزامی شدن استفاده از وکیل مصوب سال
از دیدگاه حقوق تطبیقی، . اعالم شد خدمات وکیل اجباری

دخالت وکیل در مراحل مختلف دادرسی، واجد اهمیت خاص 
در بسیاری از کشورها مانند بلژیک، آلمان، فرانسه، . باشد یم

انگلستان و حتی سوریه، قاضی مکلف است قبل از شروع 
تحقیقات، متهم را از داشتن حق وکیل مدافع مطلع سازد و 

درج کند و در صورت  مراتب را در صورتجلسه دادرسی
انصراف صریح متهم از استفاده از این حق، شروع به استنطاق 

تا قبل از حضور  تواند یدر برخی از کشورها، متهم م. نماید
: 2961خالقی،). ها پاسخ نگوید وکیل سکوت نموده و به سؤال

8).  

المللی درخصوص حقوق  مداقه در اسناد مصوب مراجع بین
مضمون واحدی از این مطلب به دست طور خالصه  بشر به

برخوردار است که باید  ییها یکه بشر از حقوق و آزاد دهد یم
در میان انبوه . مؤثر از آن حمایت گردد یا الزامًا و به گونه

طور قطع و باألخص مقررات آیین دادرسی  قوانین کیفری به
در بقاء و دوام نظم جامعه ایفاء  یا کیفری نقش عمده

در طی مسیر تحقیقات مقدماتی، ما با سه مسأله ). دینما یم
اولین مسأله، مسأله . (3: 2912مهر پور، ) رو هستیم همهم روب

دومین مسأله احترام به کرامت انسانی و  .منافع عمومی است
و سومین مسأله،  .باشد یافراد م یها یحفظ حقوق و آزاد

فراد که اچرا. باشد یچگونگی ایجاد تعادل بین این دو مهم م
و جبران  باشند یدر مقابل قوه حاکمه دارای ضعف و ناتوانی م

این ضعف و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در سایه 
قوانین حساب شده و منصفانه آیین دادرسی قابل تصور 

گذار این است که حق دفاع  رو وظیفه قانون از این. باشد یم
متهم و آثار و لوازم آن که ناشی از حق حیات و آزادی 

عنوان تضمین حقوق مزبور به رسمیت  مشارالیه است را به
تا وسایل و امکانات کافی  شناخته و به حمایت از آن بپردازد

ضمن احترام به آزادی بیان متهم، به منظور تدارک دفاع از 
فراهم آید چرا که اذن در شیء، اذن در لوازم و آثار آن اتهام 

 .نیز خواهد بود

با شهامت و   فالسفه پیش تمامی دانشمندان و ها قرناز 
بینی و حرمت گذاشتن به  شجاعت و با اتکاء به نعمت انسان

کرامت متهمان و مجرمان که غالبًا از افراد بیچاره و بدبخت 
حقوق متهمان در تمامی مراحل فریاد رعایت  ،اند بودهاجتماع 

بر همین اساس رخدادهای تاریخی و  .اند دادهرسیدگی را سر 
جهانی در راستای حفظ و احترام حقوق  یها هیاعالمانتشار 

بشر و تغییرات و تحوالت قوانین و قواعد حقوقی کشورها 
ون اخالقی ؤخوشبختانه با اصول و قواعد انسانی و رعایت ش

 کشورها پذیرفته و اعمال شود افراد متهم در اکثر
  .(۱1: 0930آخوندی،)
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طور که سابقًا ذکر شد قوانین موضوعه کیفری کشور ما  همان
سانی و اخالقی به دور نیز از رعایت و اعمال این اصول ان

ناقص و نه کامل در قوانین داخلی  طور بهو  نمانده است
حقوق  ،کیفری قابل مشاهده است که همچون حقوق شاکی

از همین روی شایسته است در . م نیز قابل احترام باشدمته
تمامی مدت و زمان انجام تحقیقات مقدماتی توسط قضات 
ذیربط بایستی این اصول اخالقی و انسانی رعایت گردد و 

از . هیچ گاه اصل برائت و توسعه دامنه آن فراموش نشود
مهمترین قسمت یک دادرسی عادالنه کیفری مرحله 

اتی و حضور اصحاب دعوی علی الخصوص تحقیقات مقدم
ت حقوق متهم را یو ضرورت رعا باشد یممتهم در آن زمان 

 .کند یمظاهر و بارز 
 

 قانون در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم وکیل مدافع -1
 2931سال 

تحوالت ایجادی در قانون جدید آیین دادرسی  نیتر مهماز 
 متهم عنوان بهکیفری این است که به محض اینکه شخصی 

درخواست مالقات با وکیل » تواند یمقرار گرفت نظر  تحت
این مالقات که نباید پیش از یک  در .را داشته باشد «مدافع

ساعت به طول بیانجامد، الزم است به محرمانه بودن 
تحقیقات و مذاکرات دقت شود و در پایان وکیل مدافع 

باشد را کتبًا کننده حقوق موکلش  نیتأمنکاتی که  تواند یم
متنهی . (212 :2939فرهی،) برای درج در پرونده ارائه نماید

سازمان یافته یا  جرایماگر شخصی به علت ارتکاب یکی از 
و  گردان ناعلیه امنیت کشور، سرقت، مواد مخدر و رو جرایم

موجب مجازات، سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و  جرایمیا 
جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل 

قرار بگیرد؛ امکان مالقات با وکیل نظر  تحت و یا بیش از آن،
قرار گرفتن ندارد نظر  تحت را تا یک هفته پس از شروع

 (.ک.د.آ.ق 4۱تبصره ماده )

 ،وکیل مدافع است زیرا اواًل ف شأنمقرره قانونگذار خالاین 
وکال برای بر تن کردن کسوت شریف وکالت طی تشریفات 

بنابر این . معنوی و رسمی مکلف به اتیان سوگند هستند
تعمیم رفتار خالف اقتضاء قانونی و شرعی به همه وکالء، 

تفاوتی میان  رسد یمکه به نظر ست چراا ن وکالأش دون
ی احترام به قوانین و تحلیف قضات و وکال که در راستا

مقدسات جامعه اسالمی و صیانت از عرض، مال و جان آحاد 
، وجود شود یممردم و سایر اشخاص بر اساس قانون برگزار 

چه وکال را اشاره کرد که اگرباید این نکته  ،ثانیًا نداشته باشد
اما گاه به علت اهمیت پرونده و  ،معتمد سیستم قضایی هستند

اما باید  ،جود نداردآن امکان دسترسی وی امنیتی ها جنبه
عدالت  تواند یمواقع تشریک مساعی قضات و وکال ال فی گفت

کار  دید و حتی بزه نحوی که مطلوب جامعه، بزه کیفری را به
 .باشد فراهم سازد

رشد را در نظام کیفری کشور  که طلیعه تحولی روبه یا نکته
حق همراه داشتن »برای جامعه رقم زد، تکلیف ابالغ و تفهیم 

به متهم از سوی بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی  «وکیل
ع تحقیقات توسط است که این تکلیف باید قبل از شرو

ی که حتی باید این حق در برگه طور به ،بازپرس انجام شود
 تواند یماحضاریه نیز قید و به متهم ابالغ گردد و وکیل متهم 

آن، مطالبی را که برای با کسب اطالع از اتهام و دالیل 
جرای قانون الزم بداند کشف حقیقت و دفاع از متهم یا ا

مجلس نوشته  و البته این اظهارات در صورت اظهار کند
سلب و یا عدم »اینکه  تر مهم(. ک.د.آ.ق 031ماده ) شود یم

 اعتباری بیحق همراه داشتن وکیل به متهم موجب  «تفهیم
حقًا  رسد یمبه نظر  .(31: 2939کیان، )شود  یمتحقیقات 

ضمانت اجرای شدید و مفیدی برای به رسیمت شناختن آن 
ر یافته و به نوعی خود این امر اشعا گذار قانونحق از سوی 

مرحله تحقیقات مقدماتی ید نقش تعیین کننده وکیل در ؤم
قرار گرفته  گذار قانونصورت علیحده مورد توّجه  است که به

 سؤاالترر داشته، در صورت طرح مق گذار قانونحتی . است
تلیقنی یا سایر موارد خالف قانون از سوی بازپرس، وکیل 

توجه (. ک.د.آ.ق 32تبصره ماده ) به وی تذکر دهد تواند یم
به همراهی وکیل با متهم تا آنجا پیش رفته است  گذار قانون
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سالب حیات و  یها مجازاتموجب  جرایمکه چنانچه متهم در 
حبس ابد در مرحله تحقیقات مقدماتی اقدام به معرفی وکیل 
نکند، الزم است بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب 

 (031ماده  2تبصره ). نماید

ابتکارات قانونی قانون آیین دادرسی کیفری  030با وضع ماده 
، اخیر به نوعی نادیده انگاشته شده و یا حداقل تعدیل گردیده

چنانچه »: است کردهکه ماده این چنین اشعار  یطور به

بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا 
مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع 
از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار 

این قرار، حضوری به متهم . کند یعدم دسترسی به آنها را صادر م
و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه  شود ییا وکیل وی ابالغ م

دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض  صالح است

  .«رسیدگی و تصمیم گیری کند

گفت که در مجموع، قانون جدید آیین  توان یمدر خاتمه 
دادرسی کیفری خصوصًا در توجه به حقوق اشخاص در به 
همراه داشتن وکیل مدافع تکامل قابل قبولی یافته و امید 
است با مساعدت بیشتر تشکیالت قضایی کشور با وکال، 
منویات قانونگذار در تحقق عدالت کیفری و کشف حقیقت با 

 دسرعت بیشتری تأمین گرد

 جایگاه وکالت در کشور انگلستان -9
شد و  متأثرنمونه رومی  از 2888در  نرمنانگستان پس فتح 

و پادشاهان خانواده  نرمنگزاری  روحانیانی که خدمت
 -هم آنان، نخستین قضات بودند و – کردند یمرا  پالنتاژانت

خاص  طور بهتکوین یک حرفه حقوقی را ممکن ساختند و 
کلیسایی و  یها دادگاهتنها در . نمایندگی در دعوا را پذیرفتند

کردگان  که به هر روی، دستیاران و تحصیل دریاساالری بود
تری حقوق شرعی و مدنی توانستنند فرصت کارگزاری دادگس

سط یک جامعه ویژه تو ال کامننظام محلی . را به دست آورند
از همین . کل گرفتدر لندن ش ی وکالها کانونحقوقی یعنی 

، اشخاص ها خطابهبود که به واسطه کارآموزی و  ها کانون
جواز اشتغال به وکالت در برابر محاکم سلطنتی را  توانستند یم

به سمت  توانستند یم ها آن، تر ژهیو طور به. دریافت دارند
نائل  -جایگاه در میان وکال بود نیتر عیرفکه - 2یگروهبان

 2988شوند که صرفًا از میان همین گروه، پس از حدود 
 .(Anson,1945: 65) میالدی، قضات شاهی منصوب شدند

پایانی قرن سیزدهم، بذر شکل  یها دههکه در  ادوارد اولشاه 
اولیه وکالت مدرن را از طریق اصالحات حقوقی در انگلیس 

1اتورنی  گروهی که .کاشت
خوانده شدند، به تجویز قانون، در  

 9بریستر  وکال با کارآموزانی که در این هنگام یها کانون
وقتی در قرن شانزدهم دادگاه . شریک شدند، شدند یمنامیده 

شد،  سیتأسانصاف کننده  نیتأم عنوان به صدارت عظمی
0سولیسیتر مجاز برای حضور در دادرسی مقام

 اما ؛شد دهینام 
 از دسته این در وکالت حق بریسترها و کامنال یها گروهبان

 . (Mechem,1952: 74) داشتند محفوظ خود برای را محاکم

 و ها اتورنی هفدهم قرن در تا بود منوال همین بر وضع
 میان تفکیک و شدند خارج وکال یها کانون از سولیسیترها

 هجدهم قرن در باالخره و شد تر روشن اتورنی و  1ادوکیت
 تنها آن اساس بر که پذیرفتند را یا قاعده بریسترها که بود

 و منفرد صورت به نه و دارند وکالت حق اتورنی یک با همراه
 در نیز وکالت دیگر یها روش. موکل از وکالت مستقیم خذأ با

 در که وکالیی همه نوزدهم قرن در اما گرفت شکل انگلستان
. درآمدند سولیسیتر عنوان تحت نداشتند، قرار بریسترها گروه
 میان از که ماندند بریسترها تنها و شد لغو گروهبانان مقام
 باشد( ملکه یا) شاه مشاور تواند یم ارشدترین آنها

(Reynolds,1966: 82).  

شدن وکالت در نظام حقوقی  یا حرفهدر آخرین تحول، 
به  ویژه بهبه وکالت اروپایی پیدا کرد؛  ییها شباهتانگلستان 

 :Bowstead,1985) آنچه در شمال فرانسه در جریان بود

                                                           
1 - Sergeant 
2 - Attorney 
3 - Barrister 
4 - Solicitor 
5 - Advocate 
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که با این نوشتار ارتباط بیشتری  ها تفاوتیکی از این  .(56
تفکیک میان بریسترها : گردد یمبندی وکال باز  دارد به تقسیم

بندی است که  از طبقه تر پررنگو سولیسیترها در نهایت بسیار 
ادوکیت و دستیار  میان یا قارهدر نظام حقوقی اروپای 

که علیرغم نظام انگلیسی، هم ادوکیت و هم  شاهدیم؛ چه آن
مستقیم با مراجعان عقد  طور بهدستیار حق دارند مستقاًل و 

به وجود یا فقدان  ها تفاوتیکی دیگر از این . وکالت ببندند
انگلستان برخالف اروپای : گردد یمدفتر اسناد رسمی باز نقش 

تعریف نکرد و در نتیجه  با عنوان سردفتر یا حرفهبّری هرگز 
ولیت این نقش به تمامت بر عهده سولیسیترهایی قرار بار مسؤ

 .دارد که از کانون وکال مجوز دارند

 جایگاه تحقیقات مقدماتی در کشور انگلستان -9-0
در کشور انگلیس سیستم تحقیقات مقدماتی توسط پلیس و به 

سال سابقه  28از نظارت و سرپرستی چند نفر وکیل که بیش 

 ،نداشته باشند مؤثرفعالیت وکالتی داشته و تخلف انتظامی 

و دادگاه هیچ نقشی در تحقیقات مقدماتی ندارند  شود یماداره 

متهم از  اصواًلو این موضوع دارای معایب و محاسنی است و 

وکیل داشته باشد و بیشتر از اقرار  تواند یمبدو دستگیری 

و پلیس  شود یممتهم به اسناد و دالیل علمی و پلیسی توجه 

های گذرانده و کاراگاهان خبره با دالیل اقدام به  با آموزش

زیاد به اقرار متهم و محکومیت  اصواًلو  ندینما یماعالم جرم 

حق  ءبین نیستند و انکار متهم را جزمتهم از این جهت خوش

متهم دانسته و اصراری بر اقرار متهم ندارند و اثبات اتهامات 

ظامی و ها که هیچ ارتباطی با مرجع انت وارده در دادگاه

خالف کشورهای رومی و ژرمنی به تحقیات مقدماتی ندارند بر

خصوص فرانسه و یا کشور ایران که بر پایه نظام اتهامی 

ست و تحقیقات مقدماتی به توسط دادسرا که پلیس استوار ا

 دینما یمانجام وظیفه  دادسرانیز زیر نظر 

(Fridman,1995:54) .الوصف در حقوق انگلستان معتقد  مع

طرفانه انجام  هستند که دادسرا جدای از دادگاه تحقیقات را بی

و به عبارتی تحقیقات مقدماتی بدون اعمال نظر  دده یم

  .پردازد یمسیستم قضایی به تحقیقات 

جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی کشور  -2 -9
 انگلستان

 طور بهقانون پلیس و ادله کیفری انگلستان  2۱ماده  03۱4در 
مندی از یک وکیل مدافع حتی در  قطعی برای متهم حق بهره

را مورد ( در مرحله قبل از تحقیقات مقدماتی)لیس اداره پ
از مشاوره یک  تواند یمیکه متهم طور به. موافقت قرار داد

که بازداشت وی در اداره  یا لحظهاز ( مشاوره حقوقی)وکیل 
 تفهیمبهره گیرد و باید این حق به وی نیز  شود یمپلیس آغاز 

 که  داردو نیز این امکان وجود  (Sparka,2010: 41) شود
حتی . معرفی نماید ها بازجوییوکیل خود را در طی متهم 

 ،بودننظر  تحت اولیه و یها بازجوییپلیس نیز در مراحل 
متهم را نپذیرد و بایستی ( مشاوره حقوقی)وکیل  تواند ینم

الزم را اعمال کند و حتی اگر  یها اجازهها و  تمامی مساعدت
نماید توسط قاضی  ییبازجوبدون حضور وکیل متهم اقدام به 

 جلسات تنظیمی پلیس باطل خواهد شد دادگاه تمامی صورت
که در کشور  شود یمبنابراین مالحظه  .(23: 09۱۱گودرزی، )

شرکت و دخالت وکیل مدافع متهم  درخصوصانگلستان 
 .راهکار و شیوه نامحدودی را انتخاب کرده است

 گیری نتیجه
که  کند یمدر تمامی امور اقتضاء  قاعده رجوع جاهل به عاقل

انسان به شخصی که دارای اطالعات تخصصی در موضوع 

سویی عدالت قضایی حکم  از .مورد نظراست مراجعه نماید

در امور  ویژه بهکه با پیچیده شدن مسائل حقوقی،  کند یم

کیفری که با آبرو و حیثیت و جان و عرض افراد در ارتباط 

ع از خود که مستلزم آگاهی از قوانین است، متهم بتواند در دفا

 در .و مسائل حقوقی است از وجود وکیل مدافع برخوردار شود

قانون سابق امکان مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی وجود 

انون جدید های قانونگذار در ق یکی از نوآوری ولکن نداشت

مندی از حضور  بهره متهم با اصالح این محدودیت است تا
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 البته .تر از حقوق خود دفاع کند شایسته و وکیل بهتر

خاص ادامه دارد که  جرایم درخصوص کماکان ،ها تیمحدود

نیز در تدوین قانون بعدی رفع  ها تیمحدودامید است این 

به لزوم دادرسی  غربی هم چون انگلستان یکشورهادر  .شود

منصفانه و حضور وکیل در اولین مراحل دادرسی اشاره شده 

 .است

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

توسط صورت مشترک  بهنگارش مقاله  :سهم نویسندگان

 .انجام گرفته است نویسندگان

که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی

 .اند، سپاسگزاریم یاری رسانده

مین اعتبار مالی ون تأاین پژوهش بد: تأمین اعتبار پژوهش
 .سامان یافته است

 منابع و مآخذ

 منابع فارسی. الف

 ،4آئین دادرسی کیفری  (.09۱0) آخوندی، محمود -
 .انتشارات اشراق :تهران. (ها شهیاند)

مؤسسه : تهران. دادرسی کیفری نییآ (.2931) خالقی، علی -

 .های حقوقی شهر دانش مطالعات و پژوهش

. ی آیین دادرسی کیفریها ستهیبا(. 2939)فرهی، بابک  -

 .فرهنگی طرح نوین اندیشه موسسه :تهران جلد اول،

تحوالت و رویکردهای نوین قانون (. 0939) کیان، محمد -

 .انتشارات هزار رنگ: تهران. آیین دادرسی کیفری جدید

آیین دادرسی کیفری (. 09۱۱)گودرزی، محمد رضا  -

 .انتشارات جنگل جاودانه: تهران. انگلستان

تزلزل در اعتبار احکام صادره » (.2912) حسین ،مهرپور -

 .21-2: 1، مجله قضایی و حقوقی دادگستری .«ها دادگاه

 منابع انگلیسی. ب

- Anson, W (1945). Principles of English Law of 

Contract and of Agency. London: Oxford press. 

- Bowstead, W (1985). The Law of agency. 

London: Sweet and Maxwell. 

- Fridman, GHL (1995). The law of agency. 

London: Butter worth and Coltd. 

- Mechem, F (1952). Outlines of the Law of 

agency. Chicago: Callaghan and company. 

- Reynolds F.M.B (1996). Bowstead & Reynolds 

on Agency. London: Sweet and Maxwell. 

- Sparka, F (2010). Jurisdiction and Arbitration 

Clauses in Maritime Transport Law. Hamburg: 

N.P. 

 
 

 


