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ا ل تساوی سالحاه رد حقوق اریان با اتکید رب اقنون آئین داردسی کیفری مصوب 2931
ارسالن اشرافی
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چکیده
اصل برابری سالحها از اجزاء مهم یک دادرسی عاد)نه به شهمار مهیرود و بهدین معنها اسهت کهه در جریهان
دادرسی شرایطی فراهم گردد تا هر یک از طرل های دعوا ،بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سهازد کهه
او را نسبت به طرل مقابل خود به گونه ای اساسی در وضعیت نا مناسبتری قرار ندهد .مقنن در قانون آیهین
دادرسی کیفری مصوب  8302سعی کرده که با الهام از حقوق کشورهای اروپایی بهه ویهژه فرانسهه ،بعضهی از
مقررات این قانون را بر پایة این اصل استوار سازد و به امکانات دفاعی برابر ،برای طرلهای دعهوا نظهر داشهته
است .با وجود آن که قانونگذار ایران اصل تساوی سالحهها را بهه عنهوان یکهی از مههمتهرین لهوازم دادرسهی
عاد)نه در نظام کیفری ایران به صراحت پیشبینی ننموده و لیکن با تأمل در مواد این قانون بهه ویهژه مهواد 2
تا  7آن ،مصادیق و جلوههای اصل تساوی سالحها و به طور کلی شهاخصههای دادرسهی منصهفانه و رعایهت
آنها در دادرسی کیفری قابل توجه است .حمایتهایی نظیر حق برخورداری متهم از مسهاعدت وکیهل ،حهق
اطالع و دسترسی متهم بر ادله اثبات دعوای ،حق برخورداری از تسهیالت و مهلت کافی برای تهیهه دفاعیهه و
دسترسی برابر ،حق تقاضای احضار و پرسش و پاسخ از شهودله و علیه ،امتناع از رسهیدگی در صهورت وجهود
قرابت بین یکی از اصحاب دعوا و مقام تحقیق و رسهیدگی ،اصهل برائهت و برابهری در مقابهل دادگهاه ،در ایهن
قانون بیان شده که همگی موجب تعدیل نابرابری امکانات بین مرجع تعقیب و متهم میشهوند ولهی از طهرل
دیگر وجود مواردی از قبیل تجمیع اختیار تعقیب و تحقیق در مقام واحهد ،عهدم وجهود قاضهی ارجهاع ،عهدم
استقالل کامل بازپرس از دادستان و عدم اثبات ادعا از سوی دادستان در جلسه علنهی دادگهاه ،موجهب نقهض
اصل دادرسی منصفانه و تساوی سالحها در این قانون شده است.
واژگان کلیدی :اصل تساوی سالحها ،دادرسی عاد)نه ،طرلههای دعهوا ،قهانون آئهین دادرسهی کیفهری
مصوب .8302
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مقدمه
امروزه معیارهای حقوق بشری در تمام جوانب و وجوه حقهوق داخهل شهده و موجهب تیییراتهی عمهده در
رشتههای حقوقی شده است .یکی از مهمترین شاخههای حقهوق کهه متهأثر از حقهوق بشهر اسهت ،آیهین
دادرسی کیفری است .این تأثیر موجب پیدا شدن مفهوم دادرسی عاد)نه یا منصفانه شده اسهت کهه خهود
در بطن مفهومی وسیعتر به نام حاکمیت قانون قرار دارد .در این بین ،یکی از اصول مهم دادرسی عاد)نهه،
اصل تساوی سالحها است .تساوی سالحها ،به معنی برابری امکانات طرفین رسیدگی حقوقی یها کیفهری،
در دفاع از خود است .طرفین دعوا باید از امکانات برابر برخوردار باشند .حساسیت ایهن موضهوع در دعهاوی
کیفری بیش از دعاوی مدنی است؛ چرا که اصل ترافعی بودن محاکمات در دعاوی مهدنی ،مهانع از خدشهه
جدی بر اصل مزبور میشود.
اصل تساوی سالحها در رسیدگیهای کیفری از اهمیت به سزایی برخهوردار اسهت ،زیهرا در اغلهب مهوارد،
قدرت عمومی به حمایت از بزه دیده و جامعه برخواسته و تمامی توان خود را به کار مهیبنهدد تها اتههام را
اثبات کند .در چنین مواردی گر چه همواره این تردید وجود خواهد داشت که چگونه میتوان سهالحههای
دو طرل رسیدگی(قدرت عمومی و متهم) را مساوی کرد ،ولی با این وجود تمام تالشها باید به کار گرفتهه
شود تا از شدت این نابهرابهری ضروری و طبیعی کاستهههه شود(هداوند و آقایی طوق .)231،8311 ،اتههام
جرم معمو)ً از طرل دادستان به متهم وارد میگردد .این نهاد جزء قدرت حاکمه مهیباشهد پهس در یهک
دعوای جزایی در یک سو نهادی حاکم که از قوه اقتدار و امکانات استفاده از زور برخوردار است ،قرار دارد و
در سوی دیگر فرد متهم قرار دارد .در اینجاست که اهمیت تحقق یک محاکمه عاد)نه که در آن متهم در
وضعیهت برابر با دادستان قرار داشهته باشد تا بتواند در برابر آنهها از خهود دفههاع کنهد  ،بیههش از بیههش
برجسته میگردد(ساقیان.)18، 8311 ،
در نظام دادرسیهای نوین ،رعایت تساوی بین طرلهای دعوا فقهط تکلیفهی نیسهت کهه بهر عههده مقهام
رسیدگیکننده نهاده شده ،بلکه مقنن نیز به نوبه خود مکلف به پیشبینی قهوانین اسهت ،بهه گونههای کهه
رعایت تساوی بین حقوق طرلهای دعوا را در ایجاد دادرسی عاد)نهه فهراهم کنهد تها بها ایجهاد دادرسهی
عاد)نه گامهای موثری در جهت احیای حقوق عامه و آرمانهای عدالت خواهانه برداشته شود .روی همین
موضوع است که در دعاوی کیفری ،به دلیل سپردن اختیار تعقیهب مهتهم بهه دادسهتان کهه بههرهمنهد از
امکانات دولتی و نیروی متخصص است ،مانع جدی بر سر راه اعمال اصهل تسهاوی سهالحهها و رعایهت آن
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است .در چنین وضعی اگر از متهم حمایت نشود ،رهایی متهم از اتهام ،در صورت بیگناهی دشوار خواههد
بود(صفوی و محمدزاده.)813 ،8310 ،
دادستان به نمایندگی از طرل جامعه در مقام کشف جرم و جمعآوری ادله و تعقیهب و دسهتگیری مهتهم
اقدام مینماید و مجازات او به لحاظ جنبة عمومی جرم برای حفظ نظام اجتماعی ،کیفر بزهکار ،پیشگیری
از وقوع جرم در آینده و یا تسکین و رضایت زیان دیده از جرم را از دادگاه درخواسهت مهینمایهد .از طهرل
دیگر ،متهم بایستی بتواند در قبال این ایراد اتهام وارده از سوی مرجع تعقیب و تحقیق ،بها بهه کهار بهردن
آزادانة کلیة وسایل و طرق قانونی از خود دفاع نماید(گلدوزیان.)49، 8371 ،
عدالت دستگاه قضایی متضمن این است که عملکرد و برخورد مرجع رسیدگیکننده نسهبت بهه مهتهم در
یک طرل دعوی و مقام تعقیب دعوای عمومی و شاکی در طرل دیگر دعوی برابر بوده و طرفین دعهوی از
فرصت و امکانات یکسان برای ارائه د)یل و مستندات برخوردار باشند .لذا در رسیدگیهای کیفری طرفین
نزاع و اختالل بایستی در موقعیتی قرار گیرند که فرصت و امکان طرح آزادانه ادله و استد)لهای خهود را
داشته باشند و از ادله ،استد)لها و ادعاهای رقیب مطلع شوند تا بتوانند آنها را مورد مناقشه قرار دهند.

 -2مفهوم اصل تساوی سالحها
تساوی و مساوات در لیت به معنی برابری است .زمینه اصلی و اساسی حقوق و آزادیهای فردی را بایهد در
برابری انسانها یافت(هاشمی .)8313،281،وظیفة قانونگذار در هر جامعههای ایهن اسهت کهه امکانهات و
تمهیدات طبیعی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و حقوقی را به طور یکسان در اختیار همة افراد قهرار دههد،
به همین دلیل مساوات از اصول حقوق عمومی محسوب شده است(یزدی .)10،8313 ،مسهاوات آن اسهت
که افراد در حقوق برابر باشند تا همه مردم به طور مساوی بتوانند استعدادها و قوای نهفته خود را پهرورش
دهند ،برابری و مساوات که مهم ترین رکن آزادی میباشد ،عبارت از این است که افراد یهک ملهت ،از ههر
حیث برابر و یکسان بوده باشند(رحمدل .)281،8317 ،در واقع به هیچ وجه بین اشخاص تبعهیض وجهود
نداشته باشد .به این اعتبار به نظر برخی تساوی یکی از پایه های دموکراسی است ،زیرا وجود نابرابریههای
گونهاگون سهلطهههای فهردی و طبقهات اجتمهاعی را پدیهدار مهیسهازد و آزادی را دچهار اخهتالل جهدی
مینماید(هاشمی.)877،8374 ،
اصل تساوی سالحها بدین معناست که برخورد دادگاهها نسهبت بهه مهتهم در یهک طهرل دعهوی و مقهام
تعقیب دعوای عمومی و شاکی در طرل دیگر ،برابر بوده و طرفین دعوی از فرصت و امکانات ،یکسان بهرای
ارائه د)یل و مستندات برخوردار باشند(بابایی و افراسیابی .)44،8310 ،تساوی سهالحهها در امهور کیفهری
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عبارت از برابری شرایط و امکانات دفاع از خود طرفین دعهوا در طهول فرآینهد دادرسهی در کلیهه مراحهل
دادرسی است .در واقع تساوی سالحها به معنای برابری قضایی است .از برابری قضایی دو معنی متفاوت به
ذهن متبهادر میگردد :در معنای اول موضوع تساوی همگان نزد محهاکم اسهت ،بهدین مفههوم کهه همهه
اشخاص باید صرل نظر از تمایز نژادی ،مذهبی ،مالی و غیره ،حق دسترسی یکسانی بهه دادگهاه بههرهمنهد
باشند(فضایلی.)327 ،8310 ،
معنای دومی که از اصل تساوی سالحها به ذهن خطور مینماید ،برابهری طهرفین دعهوا در طهول فرآینهد
قضایی است .در حقیقت با توجه به عدم تساوی بین امکانات طهرفین دعهوی ،در نهایهت سهعی در ایجهاد
تساوی بین آنها در مرحله تحقیقات مقدماتی ،طول محاکمه و در کلیه مراحل رسیدگی کیفری میباشهد.
در کل مفهوم اصل تساوی سالحها بدین معناست که با هر دو طرل به نحوی برخهورد شهود کهه موقعیهت
مساوی از لحاظ دادرسی در طول محاکمه تضمین شود و طرفین در طهرح دعهاوی در موقعیهت یکسهانی
باشند .به این معنا که هر طرل باید از فرصت معقول برای طرح دعوا در شرایطی که ضرری به طرل مقابل
وارد نگردد برخوردار باشد .در محاکمات کیفری که مقام تعقیب از حمایت تمام تشکیالت دولتی برخوردار
است ،اصل تساوی ،ابزار و امکانات اساسی برای حق دفاع شخصی است .اصهل تسهاوی ابهزار و امکانهاتی را
تضمین میکند که متهم فرصتی معقول برای تهیه و ارائه دعهوا در شهرایط مسهاوی بها دادسهتان داشهته
باشد(طه و اشرافی.)849،8317 ،
در دادرسی کیفری که مقام تعقیب از اقتدار و حمایت تشکیالت دولتی و مجموعه تحت امر اعهم از پلهیس،
کارشناس و سایر حمایتهایی کهه وی از آن برخهوردار اسهت اصهل تسهاوی سهالحهها اقتضها مهینمایهد
حمایتهایی نیز از متهم در مقابل مقام تعقیب صورت گیرد .حمایتهایی نظیر حق برخهورداری از وکیهل
مدافع در کلیه مراحل محاکمه ،حق احضار شهود و سوال از شهود ،حق برخهورداری از تمهیهدات و زمهان
کافی و معقول جهت تهیه دفاعیه ،حق داشتن مترجم و  ...که به نوعی بها پهیشبینهی ابزارههای فهوق تها
حدودی اصل تساوی سالحها تضمین میگردد.

 -1پیشینه اصل تساوی سالحها
اصل برابری سالحها سابقه طو)نی در تاریخ دارد .از دیدگاه حقوقدانان و فیلسوفان غربی برابری سالحها به
دلیل رابطه جداییناپذیر بین برابری ،عدالت و دولت قانون مدار یکی از اصهول حقهوق طبیعهی در فرآینهد
رسیدگی محسوب میشود .مفهوم تساوی سالحها دارای پیشینه ای تاریخی است به نحوی کهه در قهرون
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وسطی طرفین یک دوئل یا پیکار قضایی ،به منظور رعایت اصل انصال بایهد از تپانچهه یها شمشهیر مشهابه
استفاده میکردند (آخوندی.)33، 8317 ،
اصل برابری سالحها در هیچ یک از اسناد بینالمللی حقوق بشر به صراحت پیشبینی نشده است و به
همین جهت یک اصل نوشتاری به شمار نمیرود .این اصل را که برگرفته از نظام حقوقی انگلوساکسون
است ،نخستین بار کمیسیون اروپایی حقوق بشر به کار برد(ساقیان.)18، 8311 ،
در فقه و حقوق اسالمی ،مفهوم برابری امکانات دفاعی در رسیدگیهای قضایی قدمتی دیرینه دارد .بهترین
دلیل در این باره روایت معروفی است مبنی بر این که مردی از حضرت علی (ع) شکایت میکنهد و قاضهی
هنگام قضاوت در حالی که آن حضرت را با لقب «اباالحسن» خطاب میکرده ،برای نامیهدن شهاکی از نهام
سهادة وی اسهتفاده مهیکهههرده اسهت کهه ایهن امهر بها اعتهههراض شهدید حضهرت علهی) ع ( روبههههرو
میشود(هاشمی شاهرودی .)27 ،8313 ،گر چه این حدیث به طور صریح به اصل برابری سهالحهها اشهاره
ندارد ،به روشنی گویای این مطلب است که برابری بین طرل های دعوا در یهک رسهیدگی بایهد تضهمین
شود.

در حقوق کیفری ایران این اصل را قانونگذار ایران به صراحت پیشبینی نکرده و آراء دیوان عالی کشهور و
دادگاههای ایران نیز توجهی آن چنانی به آن نداشتهاند ،با بررسی حقوق موضوعه کیفهری ایهران مشهاهده
میشود که برخی از موارد خاص آن به ویژه در مورد حق داشتن وکیل ،فرض بیگناهی و حق سکوت ههر
چند به طور جزیی بر مبنای تضمین رعایت این اصل تنظیم شدهاند .شاید بتهوان گفهت در نظهام حقهوقی
ایران در جهت ایجاد تساوی سالحها مهمترین مصداق اصل مزبور به رسمیت شناختن و حق داشتن وکیل
در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  ،8209حق طرفین دعوا مبنی بر داشهتن وکیهل مهدافع در مرحلهه
تحقیقات مقدماتی پیشبینی نشده بود .در اصالحات صورت گرفته در سهال  8331قهانونگهذار بها الحهاق
تبصرهای به ماده  882قانون مذکور این حق را به رسمیت شناخت .تبصره فوق مقرر میداشت کهه مهتهم
میتواند یک نفر از وکالی رسمی دادگستری را به همراه داشته باشد .وکیل مهتهم بهدون مداخلهه در امهر
تحقیق ،پس از خاتمه بازجویی میتواند مطالبی را که برای روشن کردن حقیقت و دفاع از مهتهم ضهروری
تشخیص دهد آن را در پایان تحقیقات به بازپرس تذکر دهد .اما برای نخستین بهار قهانونگهذار در قهانون
آئین دادرسی کیفری مصوب  8302طی ماده  41به صراحت اجازه حضور وکیل متهم در مرحله تحقیقات
پلیسی را داد .کما این که با بیان اصل برخورداری متهم از وکیل در مرحله تحقیقات مقهدماتی برابهر مهاده

26

 ،809سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به موجب تبصره یک این ماده قهانونی
(اصالحی )8304به ترتیب مستوجب مجازات انتظامی درجه  1و  3شناخته شده است.

 -9تفکیک اصل تساوی سالحها از مفاهیم مشابه
اصل تساوی سالحها یکی از اصولی است که با رعایت آن دادرسی عاد)نه محقق مهیشهود .اصهل تسهاوی
سالحها ترجمه عبارت )تین  equality of armsمیباشد و به معنای فرصتهایی که طرفین برای اثبهات
ادعای خود دارند ،استعمال میشود .این فرصتها باید هم در متن قانون و هم در اجرای آن توسط مقامهات
قضایی به صورت مساوی قرار داده شود .اگر چه مفهوم تساوی سالحها با مفاهیم اصل حقوق دفاعی مهتهم
و اصل ترافعی بودن دادرسی دارای نقاط مشترک است ،ولی هر یک از این اصول دارای مفهاهیم مسهتقلی
هستند .برای روشنتر شدن موضوع به بررسی نقاط مشترک و اختالل این مفاهیم میپردازیم.

 -2-9اصل حقوق دفاعی متهم
اصل برابری سالحها با اصل رعایت حقوق دفاعی متهم دارای نقاط مشهترک اسهت .عهدم رعایهت یکهی از
حقوق دفاعی میتواند نقض اصل برابری سالحها را در بر داشته باشهد .بهه عبهارت دیگهر حقهوق دفهاعی،
تضمینکننده و تأمین کننده تساوی طرفین است .اهمیت اصل برابری سالحها برای تأمین حقوق دفهاعی
متهم از آن رو است که غالباً متهم در برابر دادستان که از همه امکانات حقوقی برای ایراد اتههام و تحمیهل
آن بر متهم برخوردار است آسیبپذیر است .شاید به همین خاطر است که اسناد بینالمللهی حقهوق بشهر
همواره تالش کرده است که با استفاده از تضمینهایی از وضعیت نابرابر و آسیبپذیر متهم حمایت کنهد و
نقش وی را در فرآیند جزایی به اندازه مقام تعقیب ارتقاء دهد تا از موقعیت برابر برخهوردار باشهد ،طبیعهی
است که اگر این اصل رعایت نشود متهمان نمیتوانند از خود در برابر اتهامات دفاع کنند.

رعایت این دو اصل (تساوی سالحها و حقوق دفاعی متهم) ما را به دادرسی عاد)نه نزدیک میکند .حقهوق
دفاعی متهم عبارت است از تضمین پاسخگویی و واکنش متهم در جهت مقابله با اقدامهای مقههام تعقیهب
و تحقیههق که درصهههدد اثبهههات عههدم استحقهههاق متههههم از فههههرض بهیگنهاهیانهد (فهرحبخهش،
 .)881،8311لذا به حقوق دفاعی باید از منظهر بهیگنهاهی نگریسهت .بهدین معنها کهه مهتهم در مرحلهه
تحقیقات مقدماتی و دادرسی در این مرحله در فرض بیگناهی است و مقام اثباتکننهده عهدالت کیفهری
صرفاً به موجب قانون و مجاری تعیین شده در قانون میتواند عدم استحقاق متهم از فرض مذکور به لحاظ
ارتکاب جرم را اثبات کند و بدیهی است که متهم نیز حق استد)ل و پاسهخگویی را دارد .در واقهع در ایهن
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مرحله از دادرسی حق دفاعی متهم اقتضا مهینمایهد وی تنهها بهه فهرض بهیگنهاهی اکتفها ننمهوده بلکهه
همانگونه که دادستان با استفاده از سلسله ابزارهایی که به نام د)یهل اثبهاتی جههت اثبهات نقهض فهرض
بیگناهی متهم و مجازات او مطابق قانون برخوردار است ،متهم نیز حق دارد این سلسهله ابزارههای تعیهین
شده در قانون را به چالش و مواجهه بکشد .در این فرآیند قضایی حقوق دفاعی مهتهم بها ابرازههای ابهرازی
دادستان به جدال پرداخته و نقش وی را از فردی منفعل به فهردی فعهال و مبتکهر تبهدیل خواههد نمهود.
مطابق تعریفی دیگر ،حق دفاع متهم مجموعه تضمینات قانونی و قضایی است که در سطح ملی ،منطقهای
یا بینالمللی برای افرادی که در مظان اتهام قرار دارند در سراسر یک رسیدگی کیفهری و بها ههدل اتخهاذ
تصمیمی عاد)نه به دور از اشتباهات قضایی منظور گردیده است(آشوری.)844، 8370 ،
در کل بین اصل تساوی سالحها و اصل حقوق دفاعی متهم ارتباط وجود دارد امها تفهاوت اساسهی ایهن دو
اصل در گستره و دامنه شمول مصادیق آنها است بدین معنها کهه اصهل برابهری سهالحهها دارای مفههوم
گستردهتر بوده و شامل حقوق دفاعی متهم و دادستان میشود و لیکن اصل حقهوق دفهاعی مهتهم همهان
طور که بیان گردید تنها شامل حقوق دفاعی متهم میشود و هدل آن تنها حمایت از یهک طهرل دعهوی
میباشد .البته اگر اصل حقوق دفاعی را به طور کلی فرض نماییم و آن را محدود به حقهوق دفهاعی مهتهم
نکنیم ،در این صورت گسترده تر از اصل برابری سالحها است.

 -1-9اصل ترافعی بودن
یکی از راههای ایجاد دادرسی عاد)نه و روشهایی که منجر به تساوی بین طرفین دعوی مهیگهردد اتخهاذ
دادرسی ترافعی است .بین اصل تساوی سالحها و اصل ترافعی بودن ارتباط تنگاتنگی وجود دارد به نحهوی
که گاهی این امر موجب اشتباه در تفکیک این دو اصل میشود .اصل ترافعی بودن یکی از اصول راهبردی
در آئین دادرسی است که برخی از حقوقدانان آن را با حق دفاع متهرادل دانسهته و عهدهای دیگهر ترافعهی
بودن را اجرای اصل احترام حق دفاع میدانند و برخی نیز بر این عقیدهاند که احترام بهه حهق دفهاع فقهط
جنبه ای از اصل ترافعی بودن یا نتیجه مستقیم آن است و با)خره بعضی نیز آن را تضمینکننده مسهاوات
اصحاب دعوا تلقی مینمایند(شمس.)78،8318 ،
دادرسی ترافعی اقتضا مینماید هر یک از طرفین در موقعیتی برابر و یکسان ،عالوه بر آن که فرصت طهرح
ادعا و استد))ت خود را داشته باشد ،امکان مناقشه قرار دادن ادعاهها و اسهتد))ت رقیهب را نیهز داشهته
باشد ،لذا در دادرسی کیفری به گونهای ترافعی ،شاکی یا دادستان و متهم در موقعیتی برابهر و یکسهان ،بها
بحث و جدل به ادله و ابزار استنادی خود میپردازند و در نهایت دادرس رسیدگیکننده با مالحظهه نتهایج
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به دست آمده مبادرت به صدور حکم مقتضی مینماید .بنابراین اصل ترافعهی بهودن شهامل ههر دو طهرل
دعوی یعنی دادستان یا شاکی و متهم شده و به طرفین دعوی به طور مساوی نظر دارد.

با این تحلیل میتوان به این نتیجه رسید که اصل تساوی سالحهها در بهر گیرنهده حقهوق یکسهان جههت
طرفین دعوی میباشد به عنوان مثال میتوان به دسترسی برابر طرلهای دعوا به اوراق استنادی همدیگر
اشاره نمود .چنانچه یکی از طرلهای دعوا از دسترسی به اوراق استنادی محروم شود در حالی کهه طهرل
مقابل وی این حق را داشته باشد ،در این صورت اصل تساوی سالحها با مشکل مواجه خواههد شهد .حهال
آن که بر عکس اصل تساوی سالحها که در آن یک طهرل دعهوا از حقهوق شهناخته شهده خهود محهروم
میشود ،در اصل ترافعی بودن دادرسی ،همه اطرال دعهوا از دسترسهی بهه اوراق اسهتنادی خهود محهروم
میشوند که در این صورت رسیدگی به گونه ترافعی صورت نگرفته است.

 -4مصادیق اصل تساوی سالحها و الوزاموات دادرسوی عوادالنوه در
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 2931
اصل تساوی سالحها هنگامی خدشهدار میشود که یکی از طرلهای دعوا (دادستان یا شهاکی و مهتهم) در
وضعیت نامناسب اساسی نسبت به طرل دیگر قرار گیرد و این عدم برابری اساسهی یها وضهعیت نامناسهب
جدی ،زمانی میتواند از سوی طرفین دعوی مورد استناد و ایراد قهرار گیهرد کهه مصهادیق اصهل تسهاوی
سالحها در قواعد حقوقی پیشبینی گردیده و دارای ضمانت اجرایی )زم باشد .عالوه بر این که مهواد  2تها
 7قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  8302به شاخصهای دادرسی منصفانه و رعایت آنهها در دادرسهی
کیفری اشهاره مهیکنهد کهه حهاکی از پهذیرش اصهل منصهفانه بهودن دادرسهی در نظهام کیفهری ایهران
است(خالقی .)24 ،8303،ترتیب رسیدگی در فرآیند قضایی این قانون به روشنی مبین این واقعیت اسهت
که جریان دادرسی کیفری در پارهای از موارد بر پایه احترام به اصل تساوی سالحها صورت گرفته است که
به مهمترین جلوههای این اصل اشاره میشود.

 -2-4حق برخورداری متهم از مساعدت وکیل
ضرورت برخورداری متهم از مساعدت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی ،از مرحلهه بهازجویی و بررسهی
موضوع توسط ضابطان قضایی گرفته تا مرحله صدور رمی ،به این معناست که متهم در برابر مقهام تعقیهب
که دارای قدرت ،امکانات ،کارشناس و اطالعات حقوقی بوده ،در صورت نبود وکیل تنها میماند و دادستان
با اشرال کامل به اصول و مقررات حقوقی و با توجه بهه امکانهات حقهوقی و قضهایی نسهبت بهه مهتهم ،در
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وضعیت اساسی نابرابری قرار میگیرد و در چنین شرایطی )زم است امکانهات حقهوقی فهراهم گهردد کهه
وکیل به معنای واقعی بتواند به صورت آزادانه از موکل خویش (متهم) در برابر دادستان دفاع نماید.

حضور وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی با لحاظ امکانات سازمان دادسرا و قضات مجهرب تعقیهب ،شهاکی
خصوصی و وکیل یا وکالی او ،نه تنها قوت قلبی برای مهتهم بهوده و باعهث ممانعهت از نابسهامانی در امهر
تحقیق میشود ،بلکه موجبات برقراری توازن و تحقق اصل تساوی سالحها در روند دادرسی کیفری را ههم
فراهم میآورد)موذنزادگان .)71،8317،رعایت تساوی بین طرفین دعوا کهه بایهد از سهالحههای مسهاوی
جهت مقابله با یکدیگر در یک دعوای کیفری برخوردار باشند ایجاب میکند کهه بهه مهتهم فاقهد امکانهات
مالی نیز اجازه داده شود که بتواند همانند شاکی از همان شروع دعهوی کیفهری از راهنمهاییهها و دانهش
حقوقی افرادی که سالها در مشاغل حقوقی کسب تجربه کرده و بهه علهم و فنهون حقهوق آشهنا هسهتند
بهرهمند شود .لذا در عصر حاضر اصل تسهاوی سهالحهها ،معتبرتهرین تئهوری ارائهه شهده در زمینهة حهق
بهرهمندی از وکیل است که با تشبیه تقابل متهم و مقام تعقیب به طهرلههای مبهارزه و لهزوم در اختیهار
داشتن امکانات دفاعی مساوی ،سعی بر حفهظ و حقهوق مهتهم از طریهق برخهورداری از مسهاعدت وکیهل
انتخابی یا تسخیری شده است(باقی.)841،8317 ،
در کنار دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی مرجعی موسوم بهه بهازپرس وجهود دارد .وجهود بهازپرس و
اینکه وفق ماده  02قانون آئین دادرسی کیفری مصوب « 8302تحقیقات مقدماتی تمام جهرائم بهر عههده
بازپرس است» نشانگر تفتیشی بودن سیستم دادرسهی ایهران اسهت .از نظهر جایگهاه ،بهازپرس بهر خهالل
دادستان یک طرل دعوا نیست بلکه مرجعی است که باید در کمال بیطرفی به گردآوری د)یل علیه و لهه
متهم در پرونده بپردازد؛ لیکن این دیدگاه سنتی که مداخله وکیل متهم در مرحله تحقیقات بایهد محهدود
باشد مطلوب نیست و به منظور رعایت ترافعی شدن رسیدگی ،تساوی سالحهها و کاسهتن از ویژگهیههای
نامطلوب سیستم تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی ،حضور و مداخله وکیل متهم که از دانش حقهوقی
برخوردار است ،ضروری است؛ ضمن این که حضور وکیل ،عملکرد مقام قضایی را در معهرض نظهارت قهرار
خواهد داد .کما این که تبصره ماده  801قانون مذکور مقرر میدارد وکیل متهم میتوانهد در صهورت طهرح
سوا)ت تلقینی یا سایر موارد خالل قانون به بازپرس تذکر دهد .همچنین با بیان دیدگاههای او ،تضهارب آرا
صورت خواهد گرفت و تصمیمات با دقت بیشتری اتخاذ خواهد شد .در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب
 8302نوآوریهای ارزندهای در باب حق داشتن وکیل برای متهم از لحاظ تساوی سالحهای طرفین وجهود
دارد .از لحاظ تعداد وکیل ،حق حضور وکیل و مالقات با مهتهم بهه ویهژه در مرحلهه تحقیقهات مقهدماتی،
میتوان به مواد  809و  41این قانون اشاره نمود .مطابق ماده  809قانون مذکور ،پیشبینی یک نفر وکیهل
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در مرحله تحقیقات مقدماتی شده است و مطابق مواد  311و  347قهانون مزبهور در دادگهاه کیفهری یهک
حضور سه وکیل و در بقیه دادگاهها اعم از کیفری دو ،انقالب و نظامی حضور حداکثر دو وکیل پیشبینهی
شده است .در ماده  347و تبصره آن و ماده  347قانون مذکور ،پیشبینی مناسبی در جههت بهه رسهمیت
شناختن حق اشخاص در به همراه داشتن وکیل در تمام امور کیفری و در کلیهه مراحهل دادرسهی اتخهاذ
شده است .مهمتر از همه اصل تساوی سالحها ایجاب مینماید زمانی که پرونده تشکیل میشود و د)یل و
مدارک توسط دست اندرکاران حرفهای نظام عدالت کیفری به ویژه دادستان که مجههز بهه علهوم و فنهون
حقوقی است تکمیل میشود ،متهم بتواند از مساعدت و توان حقوقی وکیل بهرهمند گهردد .مطهابق صهدر
ماده  41قانون آئین دادرسی کیفری ،با شروع تحت نظر قرار گرفتن ،متهم میتواند تقاضای حضهور وکیهل
نماید و هم چنین ماده  12قانون مزبور مقرر داشته است که هر گاه متهم تحت نظر قرار گرفهت ،ضهابطان
دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفههیم و بهه صهورت
مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

متن مواد  41و  12قانون آئین دادرسی کیفری در راستای اصل تساوی سالحهای طرفین دعوی ،بر اصهل
الزامی بودن شرکت و حضور وکیل متهم در مرحله تحت نظر بودن متهم نزد ضابطان دادگستری و پلهیس
و شرکت وکیل در کلیه مراحل دادرسی و همچنین موثر بودن وکیهل از بهاب حهدود و اختیهارات وکیهل،
تاکید دارد .همان طور که در مرحله تحقیقات مقدماتی دادستان با تمام قوا و امکانات در حهال جمهعآوری
د)یل و تکمیل پرونده به صورت آزادانه میباشد ،تساوی سالحها اقتضا مینماید وکیل مدافع متهم نیهز بها
همان اراده واقعی و آزادانه به ایفای نقش دفاعی ،احقاق حق و رفع اتهام از متهم برخهوردار باشهد .مطهابق
قسمت پایانی ماده  809قانون آئین دادرسی کیفری وکیل متهم میتوانهد در مرحلهه تحقیقهات مقهدماتی
پرونده متهم را مطالعه نماید و دفاعیات اولیه وی در صورت مجلس نوشته میشود و همچنین تصهریح بهه
تعیین وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی از مهمترین حقوق دفاعی میباشد .مطهابق تبصهره 2
ماده  809قانون مذکور ،در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است ،تعیین وکیل تسهخیری
در صورت عدم معرفی وکیل از سوی متهم ،بر عهده بازپرس است .مهمترین ضمانت اجرایی که در رابطهه
با اصل تساوی سالحها در قانون آئین دادرسی کیفری در این زمینه پیشبینی گردیده تبصهره یهک مهاده
 809و ماده  341این قانون میباشد .تبصره یک ماده مذکور اشعار داشته؛ سلب حق همراه داشتن وکیهل
یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب مجازات انتظامی درجه  1و  3است.
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 -1-4حق اطالع و دسترسی متهم بر ادله اثبات دعوای
این حق در قدیمیترین نظام دادرسی کیفری دنیا نیز پذیرفته شده اسهت .در نظهام دادرسهی اتههامی در
رسیدگیهای کیفری ،متهم )اقل در جلسه رسیدگی از کلیه اتهامات و مجموعه ادله مثبته اتههام ،اطهالع
یافته و این ادله آزادانه مورد بحث و گفتگو قهرار مهیگرفت(آشهوری .)21،8311،در جههت رعایهت اصهل
تساوی سالحها ،این ادله اقامه شده باید به متهم ارائه تا وی با اطالع از آنها ،مدافعات خود را تنظهیم و بهه
مرجع قضایی رسیدگیکننده ارائه نماید .بنابراین ،ارائه د)یل و مستندات جرم ،کمهال ضهرورت را دارد تها
متهم بتواند از خود دفاع کند .به ویژه باید شهود به طور کامل برای متهم معرفی شهوند تها امکهان رد و یها
جرح آنان وجود داشته باشد .شاهد ناشناخته را نمیتوان جرح یا رد کرد و این وضعیت ،توان دفاعی مهتهم
را از بین میبرد(آخوندی.)33، 8317 ،
اصل تساوی سالحها در جوامع ابتدایی به ویژه زمانی که جرم جنبه عمهومی داشهت کهامال نادیهده گرفتهه
میشد .یکی از جلوههای نادیده گرفتن این اصل زمانی بود که بهرخالل اصهل شخصهی بهودن مسهئولیت
کیفری ،تمام اعضاء خانواده مجرم تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات میشدند بدون آن کهه فرصهت دفهاع
به آنان داده شود .در این مورد میتوان به مسئولیت جمعی خانواده در یونان باستان اشاره کرد.
بر اساس اصل سی و دوم از قانون اساسی «به محض بازداشت متهم ،بایهد موضهوع اتههام بها ذکهر د)یهل،
بالفاصله کتباً به متهم اطالع و تفهیم شود .متخلف از این اصل طبق قانون مجهازات مهیشهود» .مالحظهه
میگردد قانون گذار ایرانی در عالیترین قانون مدون داخلی که مرجع و اساس قوانین دیگر مهیباشهد ،بهه
صراحت از حق متهم بر اطالع از ادله اتهام اشاره نموده و آنچنان که از متن اصل اسهتفاده مهیگهردد ایهن
اصل شامل مرحله تحقیقات مقدماتی نزد ضابطان دادگستری و نیز کلیه مراحل رسیدگی قضایی از جملهه
مرحله بازپرسی و نیز مرحله دادرسی است.

با تدقیق در محتوای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ،8302میتوان حساسیت مقنّن ایرانی را نسهبت
به رعایت دقیق اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ضهابطان دادگسهتری بهر حقهوق بهزه دیهده ،بزهکهار،
گواهان و سایر افراد ذینفع در پرونده کیفری ،کامالً لمس نمود .مفاد این قانون بیهانگر موشهکافی مقهنّن از
قواعد کلی حاکم بر دادرسیها و پرداختن به جزییترین حقوق متصوره بهرای مهتهم در فرآینهد دادرسهی
کیفری میباشد .قانونگذار در قانون مذکور ،بر حق متهم از اطالع یافتن بر ادلة اثبهات جهرم در مهواد زیهر
تأکید نموده است :ماده  1از قانون موصول اشعار میدارد« :متهم باید در اسرع وقت ،از موضوع و ادله اتهام
انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهرهمند شود» .مالحظه
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میگردد مقنّن در کلیات قانون ،ضمن تأکید بر حقوق کلی متهم در رسهیدگی کیفهری ،بهه موجهب مهاده
مرقوم بر این حق متهم تأکید و مرجع قضایی را مکلف به ارائه ادله اثبات اتههام بهه مهتهم نمهوده اسهت یها
طبق مادة  821این قانون ،هنگام اجرای قرار معاینه محل و تحقیهق محلهی توسهط بهازپرس یها ضهابطان
دادگستری ،افراد ذینفع در امر کیفری از جمله متهم میتوانند حضور پیدا نمایند که این اختیار مهیتوانهد
متضمن حق متّهم بر اطالع یافتن از د)یلی باشد که ضمن اجرای قرارهای موصول تحصیل میگردد.
طبق ماده  812قانون مذکور نیز تفتیش و بازرسی مراسالت پستی مربوط به متهم ،در حضور او یها وکیهل
وی بررسی میگردد .وفق ماده  809این قانون نیز در مرحله تحقیقهاتی مقهدماتی ،چنانچهه مهتهم وکیهل
اختیار نماید ،وکیل میتواند از موضوع اتهام و ادلة آن اطالع حاصل نماید .این عبارت قبال نیهز طهی مهاده
 809قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب  8371ذکر شده بود ،با ایهن
تفاوت که ماده  809اخیر مربوط به مرحلة محاکمه و دادرسی و مادة  809قهانون آئهین دادرسهی کیفهری
مصوب  8302مربوط به مرحله تحقیقاتی مقدماتی در دادسرا است .بر اساس مهاده  801ایهن قهانون نیهز
بازپرس پیش از تحقیق از متهم ،حقوق او را تفهیم ،سپس موضوع اتهام و ادلة آن را به شکل صهریح بهه او
تفهیم مینماید .این ماده قانونی آشکارا بر تکلیف بازپرس بر اعالم ادله اتهام بهه مهتهم ،آن ههم بهه شهکل
صریح و نه مبهم تاکید دارد .بند (ت) مادة  270که مربوط به کیفرخواست میگردد نیز قید ادلهة انتسهاب
اتهام به متهم را در کیفرخواست ضروری دانسته است .طبق ماده  327نیز بعد از انجام تحقیقات انفهرادی
از گواهان ،حسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی ،دادگاه میتواند به صورت انفرادی یا جمعی از شهود
تحقیق نماید که این امر مستلزم اطالع یافتن متهم بر مفاد شههادت گواههانی اسهت کهه علیهه وی اقامهه
گردیدهاند .طبق مادة  342نیز هنگام تعیین وقت رسیدگی از سوی دادگاه و ابالغ آن بهه طهرفین ،تصهویر
کیفرخواست برای متهم ارسال میگردد و چون یکی از مفاد کیفرخواست ،ستون مربوط بهه ادلهة انتسهاب
اتهام است ،بنابراین متهم میتواند بدین وسیله بر ادلة اثبات جرم اطالع پیدا نماید .بر اساس ماده  318نیهز
شاکی و متهم یا وکالی آنها میتوانند با مراجعهه بهه دادگهاه و مطالعهه پرونهده ،اطالعهات )زم را تحصهیل
نمایند .این ماده قانونی نیز یکی از موادی است که تضمینکننده حق متهم بر دسترسی و آگهاهی از ادلهة
اثبات اتهام است .در پایان وفق ماده  307این قانون رئهیس دادگهاه کیفهری یهک پهس از تشهکیل جلسهه
دادرسی ،موضوع اتهام و تمام ادلة آن را به متهم تفهیم مینماید .ایهن مهاده قهانونی بهرای رئهیس دادگهاه
کیفری یک تکلیف ایجاد نموده تا کلیة د)یل محصله در پرونده در خصهوص انتسهاب اتههام را بهه مهتهم
تفهیم نماید .مواد قانونی مذکور ،عمدة موادی است که بر حق متهم بر آگاهی یافتن از ادلة انتسهاب اتههام
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  8302تاکید دارد.
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 -9-4حق برخورداری از تسهیالت و مهلت کافی برای تهیه دفاعیه و دسترسی برابر
حق برخورداری از تسهیالت و زمان کافی برای تهیه دفاعیه یک جنبه مهم اصهل اساسهی تسهاوی ابهزار و
امکانات است .دفاع و تعقیب باید به شیوهای صورت گیرد تا حق طهرفین دعهوا در برخهورداری از فرصهت
مساوی جهت آماده شهدن و ارائهه شهکایت در طهول رونهد رسهیدگیهها تضهمین شههود(طهه و اشهرافی،
 .)8317،849در دعوای کیفری اغلب ،طرل متهم ،دادستان میباشد دفاع و تعقیب باید به شهیوهای باشهد
تا حق طرفین دعوی در برخورداری از فرصت مساوی جهت آماده شهدن و ارائهه دفاعیهات در طهول رونهد
رسیدگی تضمین شود .حق دسترسی برابر برای متهم ،یک دفاع عاد)نه را تضمین میکند و به معنهای آن
است که یک همسانی نسبی باید میان دادستان و متهم وجود داشهته باشهد)کاشهانی .)293،8313 ،عهدم
دسترسی مستقیم متهم یا وکیل وی به پرونده به لحاظ این که دادسرا از این حق بهره مند اسهت مخهالف
اصل تساوی سالحها است .در مرحله تحقیقات مقدماتی با تصریح قانونگذار در پارهای از موارد به صهورت
استثنایی ،متهم یا وکیل مدافع وی تا زمان مشخصی به صهورت محهدود از حهق دسترسهی برابهر محهروم
هستند .بدین ترتیب حق دسترسی و برخورداری از فرصت مناسب و امکانات جهت تدارک دفاع ،به مهتهم
و وکیل او کمک میکند تا دفاعیات خهود را آمهاده و اتهامهات اش را رد کنهد و در صهورت لهزوم موجبهات
تخفیف مجازات را فراهم آورد .دسترسی به چنین اطالعاتی برای متهم فرصتی را فهراهم مهیکنهد کهه از
اظهارنظرهای ثبت شده ،مدارک و ادله مورد استناد مقام تعقیب و شاکی مطلع و دفاعیات خود را بهر ایهن
اساس تنظیم و در مورد آنها اظهارنظر نماید .البته زمان کافی برای تهیه دفاعیه به ماهیت رسهیدگیهها و
اوضاع و احوال واقعی هر پرونده بستگی دارد ،این عوامل شامل امکان دسترسهی طهرل دعهوا بهه د)یهل و
مدارک و وکیل انتخابی و محدودیتهای زمانی قانونی میباشد(امیدی.)81،8312 ،
بنابراین متهم حق دارد از امکانات )زم برای تدارک دفاع از خود بهرهمنهد باشهد .مهمتهرین ایهن امکانهات،
دسترسی به وکیل یا مشاور حقوقی و داشتن زمان کافی برای فراهم کردن ادله اسهت .بها توجهه بهه اصهل
برابری سالحها و ضرورت دسترسی به تخصص حقوقی برای نیهل بهه ایهن برابهری ،در صهورت اسهتطاعت
نداشتن مالی متهم برای تعیین وکیل ،دادگاه با هزینهه خهود ،وکیلهی در اختیهار مهتهم قهرار میدههد تها
استطاعت نداشتن مالی ،موجب تضییع حق وی نشود .در این خصوص قانون آئین دادرسی کیفری مصوب
 8302نوآوریهای ارزنده ای در باب حق داشتن وکیل برای متهم از لحاظ تساوی سالحهای طرفین دارد.
از لحاظ تعداد وکیل و حق حضور وکیل و مالقات با متهم به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی میتوان به
مواد  347 ،347 ،809 ،41و  311این قانون اشاره نمود .دادستان که در یک سهوی دعهوای کیفهری قهرار
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دارد ،با فراغ بال و با استفاده از زمان مقتضی به تدارک د)یل اتهام پرداخته است .در چنین شهرایطی )زم
است متهم نیز از زمان معقول برای تدارک دفاعیات بهرهمند شود .به همین دلیل بایهد مهتهم را در اسهرع
وقت از اتهام خود آگاه کرد و در جریان رسیدگی نیز در صورت لزوم ،مهلت مقتضی برای تهدارک دفهاع در
اختیار وی قرار داد .در این خصوص طبق ماده  878قانون آیین دادرسی کیفهری مصهوب « ،8302فاصهله
میان ابالغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس ،نباید کمتر از پنج روز باشد».
در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  8302مطابق مواد  7 ،1و  7به حق دسترسی به موضوع ،ادله اتههام
انتسابی و سایر حقوق دفاعی و هم چنین تضمین حقوق مذکور جههت طهرفین دعهوی و رعایهت حقهوق
شهروندی اشاره گردیده است .به ویژه در ماده  1آن مقرر نموده؛ متهم باید در اسرع وقت ،از موضوع و ادله
اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در ایهن قهانون بهرمههند گهردد.
پیشبینی ماده مزبور در بخش کلیات حاکی از نگاه قانون جدیهد بهه رعایهت تسهاوی سهالحهها در زمینهه
برخورداری برابر متهم همانند طرل دیگر دعوی از ادله ،حق دسترسی و سایر حقوق دفاعی میباشد.

با تأمل در تبصره  2ماده  284و مواد  343 ،342 ،349 ،339 ،41و  378این قانون نتیجه میگیهریم کهه
در زمینه مقدمات دسترسی برابر به ادله ،اوراق استنادی طرل دعوی و سایر مهدارک مربوطهه و همچنهین
ارائه دفاعیات مورد نظر در موارد تعیین شده و ارائه آخرین دفاعیات از لحاظ تضمین حقوق دفهاعی مهتهم،
پیشبینیهای قابل توجهی صورت گرفته که تساوی سالحهای طرفین را از این منظر فراهم نمهوده اسهت.

البته تبصره ماده  41قانون مذکور که به موجب آن طرفین دعوی مکلفند در جرایم علیه امنیت داخلی یها
خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده  392ایهن قهانون اسهت ،در مرحلهه
تحقیقات مقدماتی وکیل یا وکالی خود را از بین وکالی رسمی دادگسهتری کهه مهورد تاییهد رئهیس قهوه
قضاییه است ،انتخاب نمایند و یا ماده  808همین قانون که مطابق آن بازپرس با وجود شرایطی قهرار عهدم
دسترسی به تمام یا قسمتی از اوراق ،اسناد یا مهدارک پرونهده را صهادر مهینمایهد ،خهالل اصهل تسهاوی
سالحها است.

 -4-4امتناع از رسیدگی کیفری
در پارهای موارد به لحاظ روابط و مناسبات میان یکهی از طهرفین دعهوا و مقهام قضهایی رسهیدگیکننهده،
احتمال خروج مقام قضایی از موضع بیطرفی و حمایت و جانبداری او از یکی از طرفین متصور میباشهد
در این صورت نمیتوان انتظار داشت که طرفین دعوای کیفری از وضهعیت یکسهانی برخهوردار باشهند .در
دعوای کیفری تحقیقات در سه مرحله ابتدایی ،مقدماتی و تحقیقات در مرحله محاکمهه ،انجهام مهیگیهرد
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.تحقیقات ابتدایی توسط ضابطان دادگستری انجام میشود که بخشهی از ایهن تحقیقهات را راسهاً و یها بهه
تقاضای مقامهای قضایی انجام میدهند و مرجع اصهلی تحقیقهات مقهدماتی بهازپرس مهیباشهد .تسهاوی
سالحها ایجاب مینماید کلیه دست اندرکاران که به هر نحوی اقدام به بررسی یها تکمیهل پرونهده قضهایی
مینمایند و دخالت آنان در روند رسیدگی به پرونده اتهامی موثر واقع میشود ،مشمول موارد تعذر قهانونی
شده و از بررسی یا رسیدگی قضایی امتناع نمایند.

به عبارتی دامنه امتناع از رسیدگی شامل ضابطان دادگستری ،مقامات قضایی و دادسرا اعم از دادستان،
بازپرس ،دادیار و کارشناسانی که به عناوین قانونی حق اظهارنظر در پرونده را دارند ،نیز گردد.
قانونگذار در فصل هشتم از بخش سوم قانون آئین دادرسی کیفهری مصهوب  8302مبهادرت بهه تبیهین
موارد رد دادرس نموده است .مطابق بندهای ششگانه ماده  428دادرس را مکلف به امتنهاع از رسهیدگی
کیفری نموده و طرفین دعوا نیز میتوانند ایراد رد دادرسی کنند .آن چه از بندهای مذکور قابهل اسهتنباط
است این است که مقام قضایی اگر با یکی از طرفین دعوای کیفری دارای ارتباط خویشاوندی ،اسهتخدامی
یا تنازع باشد بایستی از رسیدگی به موضوع امتناع نماید .همانگونه که بیان گردید کلیه دست انهدرکاران
بایستی در صورت مواجهه با موارد مذکور از رسیدگی امتناع نمایند این امر به خوبی مطهابق مهواد  428تها
 421این قانون در راستای اصل تساوی سالحهای طرفین دعوا پیشبینی گردیده است.

از سوی دیگر قانون گذار در تبصره ماده  811قانون مذکور موارد رد دادرس را به کارشهناس منتخهب نیهز
تسری داده و با این پیش بینی مقدمات رسیدگی کیفری به صورت یکسهان جههت طهرفین دعهوا فهراهم
گردیده است .حتی قانونگذار در راستای رعایت اصل تساوی سالحها در مهاده  340در ارتبهاط بها حقهوق
دفاعی متهم مقرر نموده «وجود یکی از جهات رد دادرس بین وکیل تسخیری بها طهرل مقابهل ،شهرکاء و
معاونان جرم یا وکالی آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت درآن پرونده است».
نکته قابل توجه این که با وجود نقش مهم و سازنده ضابطان دادگستری و تأثیر اقدامات آنها بر روند
رسیدگی کیفری) ،زم است در راستای تساوی سالحهای طرفین دعوی ،موارد تعذر قانونی به ضابطان و
کارشناسان این حوزه که وظیفه تحقیقات ابتدایی را بر عهده دارند نیز تسری پیدا نماید.

 -5-4حق متهم برای تقاضای احضار و پرسش از شهود له و علیه خود
یکی از مصادیق اصل تساوی سالحها ،حق متهم برای احضار و سوال از شهود است .عنصهر اساسهی اصههل
تساوی ابزار و امکانات ،حق دفاع متهم برای احضار و سوال از شههود اسهت(8طهه و اشهرافی.)8317،803 ،
همان گونه که دادستان حق دسترسی و احضار شهود علیه متهم را دارد ،تساوی سالحها ایجاب مینمایهد
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متهم نیز با همان شرایط حق درخواست احضار و سوال از شهود لهه خهود را در دادرسهی کیفهری داشهته
باشد .در واقع حق احضار و پرسش از شهود له متهم ،تضمین میکند که وی بتواند در موقعیهت مناسهب و
همسان تقاضای احضار شهودی را نمایند که میتوانند به نفع او شهادت دهند یا شههود ارائهه شهده علیهه
خود را مورد جرح و تعدیل قرار داده و اعتراض خود را بیان نماید .سوال از شهود علیه متهم توسط وی یها
وکیل اش ابزار بسیار مهمی در تحقق اصل تساوی سالحها میباشد .حق سوال از شهود علیه متهم بهدین
معنی است که تمام مدارک و د)یل به طور متعارل نزد مقام قضایی رسهیدگیکننهده در حضهور مهتهم و
وکیل مدافع وی ارائه میشود .به نحوی که خود متهم یا وکیل وی آزادانه و در فرصت معمهول و مناسهب
بتوانند به حقیقت و اعتبار مدارک و د)یل ارائه شده اعتراض کنند.

مسلم است که تکمیل کامل پرونده اتهامی ،در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام میشود .بنابراین )زم است
در زمینه حق احضار و پرسش از شهود له یا علیه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ،ابزار مذکور به عنوان
یکی از مصادیق تساوی سالحهای طرفین دعوی رعایت گردد .مهاده  294قهانون آئهین دادرسهی کیفهری
مصوب  8302مقرر نموده؛ «بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای مهتهم و یها حسهب
اعالم مقامات ذیربط ،شخصی را که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص
دهد ،برابر مقررات احضار میکند ».این حق به منظور برابری قدرت دفاعی مهتهم و دادسهتان ایجهاد شهده
است .برخورداری از سالحهای مساوی ،اقتضا میکند که متهم مانند دادسهتان بتوانهد از شههود پرسهش و
شهود خود را احضار کند.
ماده  294قانون آئین دادرسی کیفری به خوبی نشانگر تیییهرات مهؤثر و مثبهت قهانونگهذار در خصهوص
پذیرش تساوی سالحها در زمینه ابزار استفاده برابر از شهود و مطلعان از سوی طرفین دعهوی مهیباشهد و
لیکن در مرحله تحقیقات مقدماتی این تساوی پس از حضور شهود و مطلعان نزد بازپرس محدود گردیهده
است .مطابق ماده  297قانون مذکور «تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعهان قبهل از رسهیدگی در دادگهاه
غیرعلنی است ».همچنین قسمت ابتدایی ماده  297اشعار داشته« :بازپرس از هر یک از شههود و مطلعهان
جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق میکند ».به عبارتی با درج قیود «غیرعلنی» و «بدون حضهور مهتهم»
در مواد قانونی مذکور ،حق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی محدود گردیده و اصل تساوی سهالحهها در
این مرحله به طور کامل محقق نمیگردد.

البته در این قانون ،رعایت تساوی حق احضار و پرسش از شهود له و علیه در مرحلهه محاکمهه بهه گونههای
متفاوت از مرحله تحقیقات مقدماتی پیشبینی گردیده است .آن چه در مهاده  310و بنهد (ث) آن تبیهین
گردیده حاکی از آن است که در این مرحله رسیدگی به صهورت ترافعهی بهوده و طهرفین دعهوی (اعهم از
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دادستان یا شاکی و متهم یا وکیل) حق معرفهی شههود ،کارشهناس و اههل خبهره را بهه دادگهاه داشهته و
اظهارات آنان توسط دادگاه استماع میشود .ماده  327قانون مذکور اشعار میدارد «هنگهامی کهه دادگهاه،
شهادت شاهد یک طرل دعوی را استماع نمود ،به طرل دیگر اعالم میکند چنانچه پرسشهایی از شهاهد
دارد ،میتواند مطرح کند ».عالوه بر تصریح مذکور که به روشنی تساوی ابزار حق سهوال و پرسهش طهرل
مقابل از شهود معرفی شده در مرحله محاکمه را بیان داشته ،ماده  321قانون مزبور مقطع یکسان را بهرای
استفاده از حق سوال و پرسش از شهود در نظر گرفته است .همچنین ماده  339قانون مزبور نکات مثبت و
قابل توجهی را در زمینه اصل تساوی ابزار و امکانات بیهان نمهوده اسهت .طبهق ایهن مهاده قهانونی «وقهت
جلسهای که برای استماع شهادت تعیین میشود ،باید از قبل به اطالع دادستان و طرفین یا وکهالی آنهان
برسد .حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیسهت ،ولهی مهیتواننهد صهورتمجلس ادای
شهادت را مالحظه کنند».
در حالت کلی حق برخورداری به صورت تساوی از مدارک و د)یل ابراز شده و آگاهی از وقت استماع
شهادت شهود و استفاده مساوی از صورتمجلس ادای شهادت حتی در زمانی که طرفین دعوی به هر
نحوی در زمان شهادت حضور نداشته باشند از جلوههای مهم اصل تساوی سالحها در قانون آئین
دادرسی کیفری میباشد.

 -6-4اصل برائت
نتیجه اصل برائت این است که اثبات جرم بر عهده دادستان است .این اصل ،تهوازن )زم را بهرای دادرسهی
منصفانه فراهم میکند .از دیگر آثار این اصل ،تفسیر موارد شک به نفع متهم و ممنوعیت اجبهار مهتهم بهه
اثبات بیگناهی خود یا اقرار علیه خود است .در غیر ایهن صهورت ،دسهتگاه کیفهری نهه فقهط مهتهم را بها
دادستان برابر نمیداند ،بلکه او را مجبور به اقرار علیه خود میکند .اهمیت این اصل به اندازه ای است کهه
میتوان گفت دادرسی عاد)نه بدون آن امکانپهذیر نیسهت .در ایهن خصهوص اصهل سهی و هفهتم قهانون
اساسی و ماده  4قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  8302نیز اصل را بر برائت مهتهم قهرار داده اسهت و
هیچ کس را از نظر قانون مجرم نمیداند ،مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابهت شهود ،همچنهین مهاده
واحده قانون حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادیهای مشروع ،در بند  2به این موضهوع توجهه کهرده
است .اصل بر برائت متهم است و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت )زم برخوردار شود.
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 -7-4اصل برابری در مقابل دادگاه
اصل برابری در مقابل دادگاه ،یکی از بنیادیترین حقوق بشر است که از اصل برابری و نبود تبعیض نشهأت
گرفته است .این اصل ،بیانگر مبنای روشن اصل برابری سالحهاست؛ چرا که برابری ،صرفاً به معنهای نبهود
تبعیض بین اصحاب و طرفین دعوا نیست ،بلکه به معنای دارا بودن فرصتهای برابهر بهرای دفهاع از خهود
است .در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ،8302اشارهای بهه اصهل برابهری در مقابهل دادگاههها نشهده
است ،لیکن با توجه به این که قانون اساسی در اصل نوزدهم ،همه افراد ملت را یکسهان در حمایهت قهانون
قرار میدهد و با توجه به این که دولت ایران به میثاق حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است و مطهابق مهاده
 0قانون مدنی «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شهده باشهد،
در حکم قانون است» ،لذا ایران با تصویب این سند ،خود را متعهد به اجرای مفهاد آن اعهالم کهرده اسهت،
بدینترتیب نقص قانون آیین دادرسی کیفری در عدم توجه به این اصل جبران میشود.

 -5موارد نقض اصل تساوی سالحها و دادرسی عادالنه و تحدید حقوق
دفاعی متهم در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 2931
 -2-5تجمیع اختیار تعقیب و تحقیق در مقام واحد
بر اساس ماده  02قانون آئین دادرسی کیفری مصهوب « 8302تحقیقهات مقهدماتی تمهام جهرایم بهر عههده
بازپرس است .در غیر جرایم موضوع ماده ( )392این قانون ،در صورت کمبهود بهازپرس ،دادسهتان نیهز دارای
تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شهده اسهت .در ایهن حالهت ،چنانچهه دادسهتان انجهام
تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد ،قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرار تهأمین منتههی بهه بازداشهت
متهم ،باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیهز مکلهف اسهت حهداکثر ظهرل بیسهت و
چهار ساعت در این باره اظهار نظر کند ».همان گونه که مالحظه میشود در غیر از جرایم موضهوع مهاده 392
دادستان نیز در صورت نبودن بازپرس تحقیقات مقدماتی را انجام خواههد داد .تنهها پیشهرفتی کهه در قهانون
آیین دادرسی کیفری جدید به چشم میخورد این است که اختیار انجام تحقیقات توسط دادسهتان را منهوط
به «کمبود بازپرس» کرده است .تیییر مذکور ،آیین دادرسی کیفری ایران را با اصل تفکیهک مقهام تعقیهب از
مقام تحقیق هماهنگتر نموده است؛ لیکن هنوز نقض این اصل در قانون مشاهده میشود و نمهیتهوان گفهت
تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق به طور کامل مورد پذیرش قرار گرفته است.
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از حیث رویه قضایی نیز دادستان حتی در کالن شهرها به بهانه کمبود بازپرس خود یا دادیار تحتا)مهر او
با نشستن جای مقام تحقیق ،تمامی مرزبندیهای صورت گرفته بین تعقیب و تحقیق را فهرو مهیریزنهد و
عمالً از موضع بیطرفی خارج میشوند.

 -1-5عدم وجود قاضی ارجاع
یکی از مواردی که موجب نقض الزامات دادرسی عاد)نه و اصل تساوی سالحها میشود ارجهاع پرونهده بهه
بازپرسان و دادیاران تحقیق توسط دادستان است و این وظیفه بر عهده دادیار ارجاع گذاشهته شهده اسهت؛
بدین ترتیب که دادستان از میان دادیاران تحقیق با ابالغ داخلی ،یک نفر را به عنوان دادیار ارجاع انتخهاب
میکند که نسبت به ارجاع پروندهها به شعب بازپرسی و دادیهاری اقهدام مهیکنهد و عمهال ارجهاع پرونهده
توسط مقام تعقیب صورت میگیرد در حالی که ارجاع پرونده به بازپرس باید توسط یک قاضی مسهتقل از
دادستان صورت گیرد تا اصل بیطرفی و تساوی سالحها رعایهت شهود ،چهون دادسهتان یکهی از طهرفین
دعوی محسوب میشود و اختیار انتخاب قاضی پرونده خود را نهدارد در حهالی کهه مهاده  10قهانون آئهین
دادرسی کیفری بیان میدارد« :شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بهازپرس منهوط بهه ارجهاع دادسهتان
است .چنانچه بازپرس ،ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع میکند ،مراتب را فوری به اطالع دادسهتان
میرساند و در صورت ارجاع دادستان ،تحقیقات را ادامه میدهد» .وضع این ماده قهانونی یکهی از مصهادیق
نادیده انگاشتن اصل تساوی سالحها از سوی مقنن است.

 -9-5عدم استقالل کامل بازپرس نسبت به دادستان
با توجه به اصل استقالل مقامات قضایی ،دادستان مقام تعقیب و بازپرس مقام تحقیق است و علهیا)صهول
دادستان نباید مداخلهای در اقدامات و تصمیمات بازپرس داشته باشد ولی چون دادستان یکهی از طهرفین
دعوی عمومی است حق دارد در صورت غیرقانونی تشخیص دادن اقدامات و تصهمیمات بهازپرس ،هماننهد
سایر طرفین دعوی ،اعتراض به عمل آورد ولی به هر حال بازپرس باید قاضی بیطهرل و کهامال مسهتقل از
دادستان و دادگاه باشد .اما قانونگذار ما از این اصل تخطی کرده است تا جهایی کهه بهه موجهب مهاده 73
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  8302دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع میشود ،حق نظهارت و
ارائه تعلیمات )زم را دارد که این امر میایر با استقالل بهازپرس در جههت دسهتیابی بهه حقیقهت اسهت .از
طرل دیگر ماده  277قانون مذکور اشعار میدارد« :چنانچه دادسهتان تحقیقهات بهازپرس را کامهل ندانهد،
صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت )زم است به تفصیل و بدون هر گونه ابهام در پرونده درج میکنهد
و تکمیل آن را میخواهد .در این صورت ،بازپرس مکلف به انجام این تحقیقهات اسهت ».همهان طهور کهه
قانونگذار مقرر کرده است در صورتی که دادستان تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند میتواند تکمیهل آن را
بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند .در راستای ترافعی شدن رسیدگی ،تقاضای انجهام
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تحقیقات توسط دادستان از بازپرس ،حق دادستان است ولی بازپرس نبایهد تکلیفهی بهر انجهام تحقیقهات
داشته باشد .بر همین اساس است که در بعضی کشورها اگر دادستان تقاضایی از بهازپرس نمایهد ،بهازپرس
میتواند آن تقاضا را قبول یا رد کند ،اما در صورت رد باید قراری مستدل صادر کند .از طهرل دیگهر اصهل
تساوی سالحها ایجاب میکند اگر شاکی یا متهم یا وکیل وی در راستای ترافعی شدن رسهیدگی تقاضهای
انجام تحقیقاتی به نفع خود کردند به خواسته آنها با رعایت شرایطی پاسخ مثبت داده شود و بهازپرس در
مورد رد یا پذیرش اظهارنظر نماید و قراری مستدل صادر کند که در قهانون مها چنهین مقهررهای در نظهر
گرفته نشده است .که این هم میایر با اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق و میایر با اصل تساوی سهالحهها
است .بنابراین طبق ماده  277قانون آئین دادرسی کیفری مصهوب  ،8302بهازپرس مکلهف بهه تبعیهت از
دادستان در مورد درخواست تکمیل تحقیقات میباشد .این امر عالوه بر آن که الزام به پذیرش درخواسهت
تحقیقات و تابع قرار دادن بازپرس و در نهایت نقض استقالل بازپرس در معنای عام بوده ،اطاله دادرسهی را
نیز به همراه خواهد داشت که به صراحت در مواد  3و  04قانون مذکور مورد نهی قرار گرفته اسهت .البتهه
تقاضای رفع نقص از تحقیقات ،از سوی دادستان ،میتواند بعد از پایان تحقیقات یا حین تحقیقات به عمل
آید که در هر صورت بازپرس مکلف به تبعیت است .بنا به مهاده  891همهین قهانون «بهازپرس در جریهان
تحقیقات ،تقاضای قانونی دادستان را اجرا میکند و »....اصهل تسهاوی سهالحهها و ترافعهیکهردن مرحلهه
تحقیقات مقدماتی و قرار گرفتن طرفین دعوی در مقطع یکسان ایجهاب مهینمایهد تقاضهای انجهام اقهدام
تحقیقی مورد نظر توسط متهم یا وکیل وی امکانپذیر باشهد و حتهی در صهورت عهدم موافقهت بهازپرس،
امکان اعتراض به تصمیم او وجود داشته باشد که این مهم در قانون آئین دادرسی کیفری مها مهورد توجهه
قانونگذار قرار نگرفته است.

 -4-5عدم اثبات ادعا از سوی دادستان در جلسه علنی دادگاه
رسیدگی در دادگاه علنی ،شفاهی و ترافعی است .یعنی دادستان بایهد بهه عنهوان یکهی از طهرفین دعهوای
عمومی و بر اساس قاعده «البینه علی المدعی» در دادگاه ادعای خود را به صهورت شهفاهی و ترافعهی بهه
اثبات برساند .اما به گونهای که متداول است این اثبهات ادعها از سهوی دادسهتان در جلسهه علنهی دادگهاه
رعایت نمیشود و پس از قرائت کیفرخواست که با توافق دادسهتان و بهازپرس بهر مبنهای قهرار مجرمیهت
بازپرس صادر شده است به متهم اعالم میدارند ،اگر اتهام خویش را قبول نداری دلیل بیهاور و دادسهتانها
به صرل ادعای خود بسنده میکنند و متهم و وکیل او ناگزیرند خالل د)یلی را کهه در مرحلهه تحقیقهات
مقدماتی توسط بازپرس و دادستان و اغلب در غیاب او صورت پذیرفته اسهت بهه اثبهات برسهانند .بنهابراین
حقوق دفاعی متهم و اصل تساوی سالحها ایجاب مینماید که دادستان در دادگاه حاضر و ادعهای خهویش
را به اثبات برساند(آشوری.)18،8311،
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نتیجهگیری
اصل برابری سالحها که از اصول مهم دادرسی منصفانه است ،در اسناد بینالمللهی و حقهوق داخلهی مهورد
توجه قرار گرفته است .اگر چه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  8302به این موضوع پرداخته است اما
به صراحت به اصل تساوی سالحها اشاره نگردیده و لیکن تیییرات و اصالحات مطلوبی نسهبت بهه قهوانین
سابق بر آن در زمینه رعایت اصل تساوی سالحها صورت گرفته است .اصل تساوی سالحها در امور کیفری
ایجاب مینماید متهم و دادستان در موضع برابر باشند .عالوه بر این که مواد  2تا  7قهانون آئهین دادرسهی
کیفری مصوب  8302به شاخصهای دادرسی منصفانه و رعایت آنها در دادرسی کیفری اشهاره مهیکنهد
که حاکی از پذیرش اصل منصفانه بودن دادرسهی در نظهام کیفهری ایهران اسهت؛ مزیهد بهر آن برخهی از
جلوههای اصل تساوی سالحها نیز به نحو مطلوب در این قانون تصریح شده است .از مههمتهرین مصهادیق
اصل تساوی سالحها در امور کیفری در قانون مذکور ،حق برخورداری متهم از وکیل در مرحلهه تحقیقهات
مقدماتی و الزامی بودن شرکت وکیل متهم در مراحل دادرسی کیفری میباشد که این مهم حقوق دفهاعی
متهم را تضمین مینماید .با وجود نوآوریها و دستاوردهای قابل توجه قانون جدید ،اصل تساوی سهالحهها
در مرحله تحقیقات مقدماتی با محدودیتهایی مواجه است از جمله تجمیهع اختیهار تعقیهب و تحقیهق در
مقام واحد ،عدم وجود قاضی ارجاع ،عدم استقالل کامل بازپرس از دادستان و تقاضای رفع نقهص و انجهام
تحقیقات قانونی مورد نظر که توسط دادستان درخواست گردیده و بهازپرس مکلهف بهه تبعیهت اسهت .در
مقابل ،چنین حقی جهت متهم یا وکیل وی از سوی قانون گذار شناسایی نشهده و بهه عبهارتی در مرحلهه
تحقیقات مقدماتی ،متهم و وکیل او در موضعی کامال نابرابر نسبت به دادستان قرار داده شدهاند .از ایهن رو
پیشنهاد میشود در جهت رعایت اصل تساوی سالحها و تحقق دادرسی عاد)نه و منصهفانه در اصهالحات
آئین دادرسی کیفری مصوب  ،8302اصل مذکور به عنوان یکی از حقوق بنیادین طهرفین دعهوا در کلیهه
مراحل دادرسی خاصه مراحل تحقیقات پلیسی و مقدماتی با صراحت پیشبینی شود تها ایهن خهالء قهانون
گذاری منجر به تضییع حقوق دفاعی متهم نگردد.
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