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محمد عندلیب ،1حسین آقایی جنت مکان
چکیده

در نظام حقوقی کنونی ایران متهمان میتوانند چه در مرحلهی دادسرا و چه در
مرحلهی دادگاه از وکیل به منظور ارائهی مشورتهای مناسب و انجام دفاعیات به
موقع ،جهت احقاق حق خود بهره جویند؛ حقی که در ماده  128قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقالب (در امور کیفری) مصوب  1378نادیده انگاشته شده بود؛
از این رو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ،13۹2حاوی تحوالت وسیعی در رابطه
با حضور وکال در تحقیقات مقدماتی میباشد که برخی از این تغییرات هم سنگ با
حقوق دفاعی متهم بوده و برخی دیگر ،نظیر محدودیت و تبعیض قائل شدن بین وکال
در جرایم امنیتی ،مغایر با اصل آزادی ارادة اشخاص در انتخاب وکیل و استقالل جامعه
وکالت میباشد؛ روش مقاله حاضر تحلیلی – توصیفی از طریق واکاوی حضور وکیل
در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق کیفری ایران میباشد.
واژگان کلیدی :حق حضور وکیل ،مرحله تحقیقات مقدماتی ،حقوق دفاعی متهم،
دادرسی منصفانه.

* دانشجو دکتری تخصصی ،حقوق کیفری و جرم شناسی ،واحد امارات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دبی ،امارات
متحدة عربی.
** دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
نویسنده مسئولHoussein_aghaei@yahoo.com :
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مقدمه
قانون جدید تحوالت فراوانی را در مورد حمایت از متهم پیش بینی کــرده اســت؛
در این میان ،مقررات ناظر به مرحله «تحقیقات مقدماتی» از این نظر کـه احتمـال نقـض
حقوق دفاعی متهم در این مرحله بیشتر قابل تصور است تحوالت مهمـی داشــته و در
پی ترافعی کردن هرچه بیشتر تحقیقات مقدماتی و دادن امکان برابر ،به همة طـر هـای
دعوا و در نتیجـه ،گرایش به سـوی نظـام اتهـامی1دارد .در واقـع ،اگرچـه نهـاد قاضـی
تحقیق ،به عنوان نماد نظام تفتیشی که امر تحقیق و اداره آن را بــه عهــده دارد حفــ
شده است ولی آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی به طور کامـل متحـول
شده است.
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  13۹2جهت تحقق عدالت کیفری ،راهکارهـایی
همچون« :دادرسی ترافعی»« ،حق اطالع سریع متهم از موضوع و دالیل اتهـام»« ،توسـعه
حقوق شهروندی و حف حقوق متهم در همه مراحـل رسـیدگی»و«حـق دسترسـی بـه
وکیل» را در فرآیند «دادرسی کیفری» پیشبینی نموده ،و در این راستا ،اعالم اصول کلـی
در قانون آیین دادرسی کیفری (مواد 2تـا ،)7همگـی تکیـه بـر قواعـد عـدالت دادرسـی
شکلی داشته و ،بزرگ ترین نوآوریها در زمینه حقـوق اصـحاب دعـوی ،خصوصـا در
مرحله تحقیقات مقدماتی قلمداد می گردند.
با بررسی و مداقه در مواد مذکور ،مشخص می گردد که این اصـول و چشـم انـداز
رسیدن به عدالت کیفری در زمینه ی حقوق دفاعی افراد ،مخصوصا حق بهـره منـدی از
خدمات وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری تا چـه میـزان
رعایت شده است .از آثار حق دفاع ،الزام به دادن فرصت کافی و تسهیالت الزم ،جهـت
تدارک وسایل دفاعی در تمامی مراحل فراینـد دادرسـی اسـت (کرامـت و حبیـب زاده،
.)112 :13۹1

1

 این مطلب در حالیست که خصوصیات نظام اتهامی عبارتند از  :غیر حرفه ای بودن قضات ،علنی ،شفاهی،ترافعی بودن رسیدگی و ضرورت طرح شکایت و همچنین خصوصیات نظام تفتیشی عبارتند از  :حرفه ای بودن
قضات ،غیر علنی بودن  ،غیرکتبی بودن و غیر ترافعی بودن رسیدگی و عدم ضرورت طرح شکایت.
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الزم به ذکر است که ارتقاء جایگاه وکیل در مرحله تحقیقـات مقـدماتی و تسـهیل و
توسعة دسترسی متهم به وی ،صر نظر از ارتقـاء الزامـات اخالقـی ،ناشـی از گـرایش
قانون گذار ایران از نظام تفتیشی به نظـام ترافعـی مـی باشـد .در قـانون آیـین دادرسـی
کیفری  ،1378حضور وکیل ،بطور کامال محدود و تنها نزد مقام قضایی پیش بینـی شـده
بود ،و امکان موثر و قانونی جهت حضور وکیل ،در مرحله کشف جرم و نـزد ضـابطان
لحاظ نشده بود .قانون جدید با الگو پذیری از قانون فرانسـه ،و توجـه بـه نظـام مـدرن
دادرسی کیفری ترافعی ،امکان حضور وکیل در مرحله کشف جـرم و تحـت نظـر قـرار
گرفتن متهم را فراهم نمـوده اسـت .ایـن قـانون ،در اعمـال مقـررات نـاظر بـه مرحلـه
تحقیقات مقدماتی که احتمال نقض حقوق دفاعی متهم در آن بیشتر اسـت ،بـا گـذار از
نظام تفتیشی به ترافعی ،در بردارنده تحوالت مهمی بـوده ،و بـا فـراهم کـردن امکانـات
برابر به طر های دعوای کیفری ،در صدد فراهم کردن تحقیقـات مقـدماتی مبتنـی بـر
اصول و شاخصه های نظام ترافعی بوده است (ساقیان .)115 :13۹3 ،با این وجود ،مقاله
حاضر پس از بیان مفهوم تحقیقات مقدماتی ،به دنبـال تحلیـل حـق حضـور وکیـل ،در
مرحله تحقیقات مقدماتی و آثار آن و همچنین آسیب شناسـی محـدودیتهـای حضـور
وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی خواهد بود.
 .1مفهوم تحقیقات مقدماتی
تحقیقات مقدماتی یکی از مهمترین مراحل دادرسی کیفری است؛ این مرحله از ایـن
جهت واجد اهمیت است که مهمترین دالیل و نزدیکترین آنها به زمـان وقـوع جـرم،
در طی آن تحصیل خواهند شد .لذا دالیل تحصیل شـده در ایـن مرحلـه مـیتواننـد در
سرنوشت پرونده و حکم نهایی آن نقشی بنیادین را ایفا نمایند.
ماده  ۹۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ،13۹2تحقیقات مقدماتی را ایـن گونـه
تعریف نموده است« :تحقیقات مقدماتی ،مجموعه اقدامات قـانونی اسـت کـه از سـوی
بازپرس یا دیگر مقامات قضایی ،برای حف آثار و عالئم و جمع آوری ادله وقوع جرم،
شناسایی ،یافتن و جلوگیری از فرار یا مخنی شدن متهم انجام میشود»؛ ایراداتی کـه در
تعریف فوق وجود دارد این اسـت کـه در مـاده مـذکور زمـان شـروع و پایـان مرحلـه
تحقیقات مقدماتی مشخص نگردیده است؛ در حالی که مرحلـة تحقیقـات مقـدماتی ،بـا
صدور یکی از قرارهای نهایی ،به پایان میرسد.
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هر چند تعریف فوق ،سعی در رفع نواقص تعاریف سـابق از تحقیقـات مقـدماتی را
داشته است لیکن با معنـای موسّـع تحقیقـات مقـدماتی ،فاصـله داشـته و در خصـوص
اظهارنظر مقام قضایی در مورد بزهکار بودن یا نبودن متهم ،سخنی به میان نیاورده اسـت
که شایسته بود در ماده قانونی مذکور ،عبارت «سایر اقدامات تحقیقی مرتبط با جرم کـه
به واسطه آن پرونده معّد صدور تصمیم نهایی اعم از ارسال به دادگاه یا مختومه ساختن
(از قبیل منع تعقیب ،موقوفی تعقیب ،تعلیق تعقیب و عدم صالحیت) میگـردد» مطـرح
میشد (الهی منش و رحیمی :13۹7 ،ج)311 ،1؛ همچنین اظهارنظر بـازپرس ،مبنـی بـر
تحقق یا عدم تحقق جرم و انتساب یا عدم انتساب آن به مـتهم نیـز کـه امکـان تصـمیم
گیری در مورد ارسال پرونده به دادگاه را میدهد ،جزیی از تحقیقات مقدماتی محسوب
میگردد که در تعریف فوق نیامده است (خالقی.)112 :13۹۴ ،
باتوجّه به ایرادات فوق؛ به نظر میرسد که تحقیقـات مقـدماتی را بتـوان ایـن گونـه
تعریف نمود« :مجموعه اقدامات ،تدابیر و تصمیمهایی است که برای کشف جرم ،جمـع
آوری ادله ،شناسایی متهم ،جلـوگیری از فـرار یـا مخفـی شـدن او و اظهـارنظر دربـاره
بزهکار بودن یا نبودن مرتکب ،از سوی ضابطان دادگستری و قضات تحقیـق در معنـای
عام و در پاره ای موارد توسّط قضات دادگاه صالح ،انجام میگیرد» به این سـان ،هـد
از مرحله تحقیقات مقدماتی ،اظهار نظر درباره ادله اتهام و آمـاده نمـودن پرونـده بـرای
مرحله رسیدگی و صدور حکم میباشد.
 .2تجویز حق داشتن وکیل بدون محدودیت
قانون  ،13۹2حضور وکیل را در مرحله تحقیقات مقدماتی و دفاع وی از مـتهم را در
مرحله تحقیقات ،بی قیدوشرط پذیرفته است .بر پایـه مـاده  1۹۰ایـن قـانون در مرحلـة
تحقیقات مقدماتی ،متهم می تواند یک نفر وکیل دادگستری را همراه خود داشته باشـد.
این حق باید پیش از شروع تحقیقـات ،توسـط بـازپرس بـه مـتهم ابـال و تفهـیم شـود.
چنانچه متهم احضار شود ،این حق در برگه احضاریه قید و به وی ابال میشود .وکیـل
متهم میتواند پس از کسب اطالع  ،مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یـا
اجرای قانون الزم بداند ،اظهار کند .اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته میشود.
در این قانون ،محدودیتهای مربوط به حق دفاع متهم ،از جمله منـع ورود وکیـل در
موضوعهایی که جنبه محرمانه دارند یا به تشخیص دادرس موجب فساد میشوند و نیـز
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جرمهای ضد امنیت کشور (که در تبصره ماده  128قانون آیین دادرسـی کیفـری1378 2
پیش بینی شدهاند) حذ شده است و متهمان میتوانند به شـکل مطلـق  ،در تحقیقـات
مقدماتی نزد بازپرس ،یک نفروکیل دادگستری همراه خود داشته باشند.
ماده  128قانون آیین دارسی کیفری مصوب  1378فقط حضور وکیل در بازپرسـی را
پذیرفته و وی را از هرگونه دخالت در تحقیق منع کرده بود .چنانچه وکیل ،توضـیح یـا
ادای مطلبی را ضروری تشخیص می داد  ،میتوانست آن را در پایان تحقیقات ،توضـیح
دهد و بازپرس مکلف به درج آن در صورتجلسه تحقیقات بود.
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  13۹2در جهت تأمین حقـوق مـتهم و ترافعـی
شدن تحقیقات مقدماتی ،مشارکت فعال وکیل را در امر تحقیـق پذیرفتـه اسـت .در ایـن
چارچوب ،ماده  1۹۰این قانون با حذ عبارت «  ...وکیل متهم میتواند بـدون مداخلـه
در امر تحقیق و پس از خاتمه تحقیقات ،مطالبی را که برای کشـف و دفـاع از مـتهم یـا
اجرای قوانین الزم بداند به قاضی اعالم کند» وکیل را مجاز دانسته که بـا آگـاه شـدن از
اتهام و دالیل آن ،مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قـانون ،الزم
بداند در طول مدت تحقیق اظهار کند.
وانگهی ،تبصره ماده  1۹5این قانون ،حق مشارکت وکیل ،در امـر تحقیـق را آشـکارا
یادآوری کرده است» به نحوی که وکیل متهم میتواند در صورت طرح سؤاالت تلقینـی
یا سایر موارد خال قانون ،به بازپرس تذکر دهد» بدین سان ،قانون  13۹2با پیش بینـی
حق مشارکت کامل وکیل در این مرحله ،از یک سو از سرّی بودن تحقیقـات نسـبت بـه
متهم کاسته و از سوی دیگر به ترافعی بودن تحقیقات که از ویژگیهای نظام اتهـامی بـه
شمار میرود ،افزوده است.
 .3تکلیف بازپرس مبنی بر تفهیمِ حقِ داشتنِ وکیل به متهم
قانون آیین دادرسی کیفری  13۹2با الهام از قـوانین برخـی کشـورها ماننـد فرانسـه،
بازپرس را مکلف به تفهیم حق داشتن وکیل به متهم کرده است .ماده  1۹۰این قانون بـا

2

 .تبصره ماده  128قانون آیین دادرسی مقرر میدارد «:در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم
به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت ملی کشور ،حضور وکیل در
مرحله تحقیق بااجازه دادگاه خواهد بود»
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عبارت «....این حق باید پیش از شروع تحقیق ،توسط بازپرس ،بـه مـتهم ابـال و تفهـیم
شود »...بر لزوم تفهیم این حق به متهم ،تأکید کرده است.
باوجود این ،در مواردی که متهم ،وکیل معاضدتی درخواست کند ،بازپرس مکلّف به
تعیین وکیل از طریق کانون وکال نشده است .به نظر میرسد که مواد 5 3و 6 ۴این قـانون
به عنوان اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری ،حق دسترسی بـه وکیـل و فـراهم کـردن
سازوکارهای رعایت و تضمین این حق را در همه مراحل فرایند کیفری ،پیش بینی کرده
است.
بدین سان ،باید حق متهمان ،مبنی بر داشتن وکیل رایگان را در ایـن مرحلـه نیـز بـه
رسمیت شناخت .افزون بر این ،خبرگان قانون اساسی ،در چارچوب اصل سی وپنجم و
نویسندگان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ( )1383در قسمت
 7بند (ز) ماده  13۰به دخالت وکیل و تهیـه سـازوکارهای تعیـین وکیـل رایگـان ،بـرای
متهمان ،در تمام مراحل فرایند کیفری تأکید کردهاند (نیازپور.)1۰۰ :1386 ،
 .4ضرورت مشارکتِ وکیلِ مدافع در تحقیقات مقدماتی و آثار آن
تبیین ضرورت مشارکت وکیل مدافع در تحقیقات پلیسی ،مستلزم بررسی اهمیـت و
آثار حضور وکیل مدافع ،در این تحقیقات میباشد.
 .1-4اهمیت مشارکت وکیل مدافع در تحقیقات پلیسی
دادخواهان همواره در تشخیص منافع خود با حقوق واقعـی خـویش ،دچـار اشـتباه
میشوند و در این صورت ،بین قاضی و مردم باید کسانی باشند که حرفة آنها دفـاع از
حقیقت و عدالت باشد و این وظیفه را درنهایت شـرافت انجـام دهنـد .تـاریی پیـدایش
وکالت دادگستری را از روزگاری می توان دانست که دیگـر اختالفـات مـردم بـا زور و
قدرت حلوفصل نمی گردید و حکومت قانون بر جامعـه مسـتقر گردیـد .و بـرای رفـع
اختالفات ،در کنار قضات ،می بایست یک وکیل حضورداشته باشد .روی این اصل ،بیان
میشود که قاضی و وکیل ،دو بال فرشتة عدالتاند که به یکجهت و بـرای رسـیدن بـه
یک هد  ،تالش می نماینـد و آن اجـرای عـدالت و احـراز حقیقـت اسـت .قـوانین و
3

 .ماده  5قانون آیین دادرسی مصوب  13۹2مقرر 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 بهره مند شود»...
۴
 .ماده  6قانون آیین دادرسی مصوب  13۹2مقرر میدارد« :متهم و بزه دیده ،شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از
حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود».
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مقررات ،هیچ گاه به قدری صریح و روشن نیست که بـا چنـد مـاده و یـا چنـد دسـتور
قضایی بتوان اختالفات بیحدوحصر مردم را بهآسانی قطـع و فصـل نمـود .لـذا در هـر
جایی که یک مادة قانون وجود دارد قهرا یک قاضی برای تفسیر قـانون و تطبیـق آن بـا
مواد قانونی الزم است و هر جا که یک قاضی باشد حضـور وکـالی دادگسـتری بـرای
طرفین دعوا و همچنین حضور وکـالی دادگسـتری بـه منظـور جلـوگیری از برخـی از
خطاها و اشتباهات قضات الزم و ضروری هستند.
بسیار پیش آمده است که به علت عدم آشنایی دو طر دعوا بـه قـوانین مختلـف و
عجز از توسل به اصول و قوانین و استنباط از آن ،در تعبیرات خود دچار اشتباه شـده و
لفظی را بجای لف دیگری کـه بـار حقـوقی دیگـری دارد و از مقصـود بـه دور اسـت
بهکاربرده اند و دادگاه نیز ناگزیر آن را به عنوان اصل ادعا یا دفاع ،ضبط و طبق آن حکم
نموده است و درنتیجه مدعی یا ذیحق از حق خود به دورمانده و حتی گاهی اصـحاب
دعوی ،دادگاه را هم گمراه کرده اند.
به گونه ای که در بسیاری از موارد به دلیل عدم اسـتفادة بـهموقـع از ادلـه یـا طـرح
نادرست یا غلط اصل دعوی یا خواسته یا افزودن مطالب کذب و درو یا تناقضگـویی
یا طوالنی و دور شدن از اصل مطلوب ،اصحاب دعوی از حق خود محـروم گشـتهانـد.
در جرائم با جنبه عمومی که لزوما دادستانیک طَر پرونده است و با ابـزار حقـوقی و
قانونی و تجربة زیاد به مقابله با متهم که مجرمیت او معلوم نیست ،برمیآید دادگـاه نیـز
حق کمک به متهم را ندارد در این موارد لزوم شرکت یک شـخص باتجربـة وکالـت ،از
متهم ضرورت بیشتری پیدا میکند زیرا متهم معموال به کـار قضـایی بـیتجربـه بـوده و
عدالت اقتضا می کند که از طر متهم نیز یک آشنای به قـانون بـا امکـان دفـاع از وی،
حضورداشته باشد( .کشکولی)۴8 : 13۹۰ ،
با این وجود نقش سازندة وکیل مـدافع در مرحلـه تحقیقـات مقـدماتی و تحقیقـات
پلیسی نزد ضابطین دادگستری ،بر دست اندرکاران نظام قضایی پوشیده نیست .هرچند از
لحاظ تاریخی ،حق متهم به استفاده از خدمات وکیل در دادسرا ،دیرتر از دادگاهها مـورد
قبول قانون گذاران قرارگرفته است که این خود ریشه در نظام تفتیشی حاکم بر تحقیقات
مقدماتی در قرن هجدهم و نوزدهم میالدی دارد ،ولی در حال حاضر با توجه به ترافعی
شدن بیش از پیش تحقیقات مقدماتی از یکسو و عدم توانـایی بسـیاری از متهمـین در
ارائه دفاعیات مناسب از سوی دیگر و نیز موارد عدیده ای از اشتباهات قضایی و تضییع
حقوق متهمین در این مرحله از دادرسی که خـود موجبـات اطالـه دادرسـی کیفـری را
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فراهم می آورد ،توجه قانونگذاران به اهمیت و ضرورت حضور وکیل و نقش مؤثر آنان
در این مرحله و تحقیقات پلیسی جلب شده است (محبی.)۹3-۹2 : 13۹۰ ،
مرحله تحقیقات پلیسی و درواقع مرحلة کشف جرم و جمعآوری ادلـة وقـوع جـرم
که پیش از مداخلة مقامات قضایی و معرفی متهم به دادسرا انجام میگیـرد حـق داشـتن
وکیل ،از مهمترین مصداقهای تضمین حقوق دفاعی متهمـان اسـت (مظـاهری: 1385 ،
.)۹5
عقل و انصا حکم می کند که با پیچیده شـدن مسـائل حقـوقی بـه ویـژه در امـور
کیفری که با آبرو حیثیت و جان و عرض افراد در ارتباط است متهم بتوانـد در دفـاع از
خود که مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل حقوقی است از وجود وکیل ماهر و آشـنا بـا
مسائل حقوقی استفاده نماید .وکیل با اتکا به اطالعـات و تجـارب حقـوقی خـود و بـا
استفاده از ضعف ادله و قرائن ارائهشده توسط ضابطین دادگسـتری مـیتوانـد موجبـات
رفع اتهامات ناروا علیـه مـتهم را برطـر نمایـد .شـرکت وکیـل در مرحلـة تحقیقـات
مقدماتی که شامل تحقیقات پلیسی و تحقیقات مقدماتی بهطور خاص میگـردد از سـوء
استفاده های احتمالی ضابطین دادگستری و نیروی انتظامی از اختیارات قـانونی خـود در
خصوص جمع آوری ادلة کشف جـرم بـه صـورت غیرقـانونی علیـه مـتهم ،جلـوگیری
مینماید .برای آنکه دولتها حقوق دفاعی متهمان در این مرحله را تضمین نماینـد الزم
است حق دسترسی به وکیل در مرحلة تحقیقات پلیسی ،به رسمیت قانونی شناخته شود
چراکه محرومیت از برخورداری از اطالعـات و آگـاهیهـای قـانونی و حقـوقی وکیـل
مدافع در مرحله حساسی چـون مرحلـة کشـف جـرم ،کـه ضـابطین دادگسـتری دارای
اختیارات وسیعی هستند نهتنها نقض تضمینات پیشبینیشده ی حقوق دفـاعی متهمـان
است بلکه بهنوعی باز گذاشتن راه سوءاستفادة ضابطین دادگستری از اختیـارات قـانونی
است ،این خأل قانونی در مواردی که متهمان از مسائل حقوقی آشنایی ندارند و مبادرت
به بیان اظهارات ناسنجیده مینمایند بیش از پیش احساس میشود که در نتیجـه اهمیـت
و ضرورت حضور وکیل در تحقیقات پلیسی را آشکارتر میسازد.
 .2-4آثار مشارکت وکیلِ مدافع در تحقیقاتِ مقدماتی
بدون شک نقش سازنده و مفیـد وکیـل مـدافع در تمـام مراحـل دادرسـی ازجملـه
تحقیقات پلیسی ،بر هیچکس پوشیده نیست .استفاده از معاضـدت وکیـل و دانـش فنـی
وی نسبت به امور کیفری ،میتواند منافع و مزیـتهـای فراوانـی هـم در جهـت حفـ
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حقوق دفاعی متهمان و هم در جهت تأمین منافع اجتماعی داشته باشد .از مهمترین آثار
مشارکت وکیل در تحقیقات مقدماتی ،میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
 .1-2-4جلوگیری از اشتباهاتِ قضایی
وکیل مدافع با نظارت بر عملکرد ضابطین دادگستری و نیروی انتظـامی ،نقـش یـک
امین مجرب در اجرای قانون را ایفا میکند که با بهرهمنـدی از دانـش حقـوقی خـود از
اشتباهات ضابطین دادگستری و نیروی انتظـامی ،جلـوگیری بـه عمـل آورده و هرگونـه
لغزش و خطایی که سبب انحرا تحقیقات پلیسـی از اجـرای قـانون مـیشـود را دور
میسازند .ازاین رو حضـور وکـالی دادگسـتری در جریـان تحقیقـات پلیسـی ،تضـمین
مناسبی در جلوگیری از انحرافات و اشتباهات ضابطین دادگستری خواهد بود.
 .2-2-4تضمینِ حقوقِ دفاعیِ متهم
از دیگر نتایج مطلوب حضور وکیل در مرحله تحقیقات پلیسی ،حمایت از مظنون و
متهمی است که ممکن است توان مقابله با فشارهای ناشی از اقتدار ضابطین دادگسـتری
و نیروی انتظامی را نداشته و نتواند بیگناهی خود را ثابت کند .درواقع ،محاسن حضور
وکیل در مرحلة تحقیقات پلیسی ،دفاع از حقوق متهمینی اسـت کـه در مظـان ارتکـاب
جرم قرارگرفته اند .وکیل مدافع ،با شناختی که نسبت به قوانین موضوعه دارد ،به حـدود
و ثغور اختیارات ضابطین دادگستری آگاه است لذا وکیـل از انجـام اقـدامات خـارج از
اختیار ضابطین دادگستری و نیروی انتظامی جلوگیری نموده و از تحمیل فشار و زور به
متهم ،در طول تحقیقات پلیسی ،جلوگیری به عمل می آورد لذا با این رویکرد ،حضـور
وکیل در این مرحله ،باعث میشود که با متهم ،بـهمثابـه ی یـک مجـرم رفتـار نشـده و
حیثیت و کرامت انسانی وی خدشهدار نگردد.
 .3-2-4رعایت اصول دادرسی عادالنه
هم چنان که بیان شد ،حقوق دفاعی متهم امتیازها ،تضمینها و حمایتهـای قـانونی
است که متهم جهت دفاع از خود در برابـر مقامـات قضـایی کـه درصـدد اثبـات عـدم
استحقاق متهم از فرض بیگناهی میباشـند ،دارا اسـت .یکـی از مهـمتـرین تضـمینات
حقوق دفاعی متهمان ،بهره مندی از وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی کیفری از جمله
تحقیقات پلیسی است (صابر .)15۴ : 1388 ،در صورت امتناع از پـذیرش وکیـل مـدافع
متهم ،نزد ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی ،برابری متهم در برابر دادستان ،شـاکی
و سایر نمایندگان حکومت ،نقض شـده و در ایـن وضـعیت ،بیـان مـیشـود کـه اصـل
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«برابری سالحها» که یکی از اصول دادرسی عادالنه و منصفانه است پایمالشـده اسـت.
توضیح آنکه دادرسی کیفری ،بهمنزله ی یک جنگ دولت و متهم است لـذا در صـورتی
عادالنه خواهد بود که طرفین از امکانات و ابزارهای برابـر برخـوردار باشـند ازایـنرو
برخورداری از وکیل مدافع ،در مرحله تحقیقات پلیسی ،بهتبع آن حق آگـاه شـدن حـق
دسترسی به وکیل مدافع از سوی مـأمورین قضـایی ،متضـمن رعایـت اصـول دادرسـی
عادالنه خواهد بود.
 .4-2-4دسترسیِ وکیل به پرونده مقدماتی
علی االصول وکیل مدافع برای دفاع از موکل خویش نیازمند اطالعـات موجـود در
پرونده است و ازآنجاکه تحقیقات پلیسی مرحلهای مهم مـیباشـد کـه پایـه و اسـاس و
شالودة پروندة کیفری ،است وکیل برای دفاع بهتر از موکل خود ،نیازمنـد بـه آگـاهی از
محتویات پرونده را داشته که بتواند دفاعیات خود را بر پایه و اسـاس آن بنـا نهـد ،ایـن
مهم در حالیست که برابر نص ماده  51۹۰وکیل متهم میتواند با کسب اطالع از اتهـام و
دالیل آن مطالبی که برای کشف حقیقت و دفاع از مـتهم یـا اجـرای قـانون الزم بدانـد
اظهار کند تا در صورتمجلس نوشته شود با توجه به این ماده ،وکیل میتوانـد از اتهـام
و دالیل اتهام انتسابی آگاهی یابد و این امر به ایـن معنـی اسـت کـه وکیـل نیازمنـد بـه
مطالعه پرونده است تا اطالعات الزم را کسب کند پس بنابراین ،حق دسترسی و مطالعة
پروندة متهم ،توسط وکیل ،بهموجب این ماده به رسمیت شناختهشده اسـت و همچنـین
با استناد به مفهوم مخالف ماده  1۹1قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  613۹2میتـوان
اینگونه استنباط کرد که اصل بر دسترسی وکیل به پروندة موکل است و تنها در شـرایط

5

 .ماده  1۹۰قانون آیین دادرسی مصوب  13۹2مقرر میدارد« :متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی ،یک
نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد .این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابال و
تفهیم شود .چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابال میشود .وکیل متهم میتواند با
کسب اطالع از اتهام و دالیل آن ،مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون الزم بداند،
اظهار کند .اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته میشود».
6
 .ماده  1۹1قانون آیین دادرسی مصوب  13۹2مقرر میدارد« :چنانچه بازپرس ،مطالعه یا دسترسی به تمام یا
برخی از اوراق ،اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند ،یا موضوع از جرائم علیه امنیت
داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل ،قرار عدم دسترسی به آنها را صادر میکند .این قرار ،حضوری به متهم
یا وکیل وی ابال میشود و ظر سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است .دادگاه مکلف است در وقت
فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و تصمیمگیری کند».
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استثناء با احراز شرایط خاصی که مورد نظر قانونگذار است ،عـدم دسترسـی وکیـل بـه
پروندة موکل ،وجود دارد که آنهم فقط با قرار قضایی ،مجاز شمرده میشود.
 .5نحوه مشارکت وکیل در تحقیقات مقدماتی
در این گفتار نحوه مداخلـة وکیـل مـدافع ،در مرحلـة تحقیقـات مقـدماتی ،بررسـی
خواهد شد.
 .1-5ارتباط متهم با وکیل بدون حضور ضابطین دادگستری
الزم است که متهم و وکیل مدافع ،در یـک رابطـة آزاد و خـالی از دلهـره و بـدون
نظارت نیروی انتظامی با یکدیگر ارتباط داشته باشند (محبی .)۹6 : 13۹۰،ممکـن اسـت
متهم نخواهد یا نتواند مواردی را که در طول دادرسی و دفاع از خـود مطـرح اسـت در
برابر مأمورین یا تحت کنترل آنان به وکیل خود انتقال دهـد یـا ممکـن اسـت از تـرس
ضابطین دادگستری ،تمام حقیقت و یا موارد نقض حقوقی قانونیاش را به وکیـل خـود
منتقل نکند ،لذا الزم است حق ارتباط محرمانه با وکیل مدافع ،بـدون کنتـرل و دخالـت
مأمورین نیروی انتظامی در تحقیقات پلیسی بـرای او فـراهم گـردد .در ایـن خصـوص،
مطرح میشود که آیا حق تبادل نظر محرمانه ،فقط شامل وکیل منتخب متهم میشـود یـا
متهم حق دارد که بدون دخالت مقامات قضـایی ،دادرسـی بـا وکیـل تسـخیری نیـز بـه
صورت محرمانه و بدون مداخلة مأمورین انتظـامی گفـتوگـو نمایـد ،منطقـی بـه نظـر
می رسد که این حق ،شامل وکیل تسخیری نیز شود ،لذا از منظر حقوق بشر نیـز تفـاوتی
بین وکالی انتخابی و تسخیری در این رابطه وجود نداشته و این امر با توجه به اطـالق
قوانین موضوعة ایران و فرانسه قابل تأکید اسـت لـذا مقامـات قضـایی مکلـفانـد کـه
امکانات تبادل نظر و گفت وگوی با وکالی انتخابی و تسخیری را فراهم آورنـد (مـؤذن
زادگان.)1۴۰ -1۴1 : 1377 ،
باوجوداین اصوال قواعد دادرسـی ،در دو مـورد امکـان افشـای اطالعـات را فـراهم
ساخته است اولین مورد،
زمانی است که این اطالعات ،توسط متهم به رضایت او به صورت کتبی فاش شود
و مورد دوم آن است که اطالعات مذکور ،توسط مـتهم بـه صـورت ارادی بـرای ثـالثی
فاش شود و فرد ثالث متعاقب حضور در دادگاه ،اطالعات مـذکور را بـه عنـوان شـاهد
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بیان نماید که در این صورت ارزیابی این اطالعات ،به عهده قضات خواهد بـود (کوشـا
و تقی پور.)2۹-3۰ :1385 ،
 .2-5تعهد به دفاع و بیطرفیِ وکیل
ضروری است که وکیل مدافع متهم ،قانونا و اخالقا متعهد باشد که از موکل خود بـه
نحو مؤثر دفاع نماید .در این صورت اگر در مسیر دفاع ،مشکل یا مانعی رخ دهد ماننـد
اینکه متهم مجبور به پذیرش وکیلی خاص شود که وابستگی ارگانیـک یـا سـازمانی بـا
دادسرا و مقامات قضایی را دارد ،حقِّ برخورداری وی از وکیل صالحیتدار و بیطـر
نقض شده و همچنین درصورتیکه متهم موظف باشد از یک لیست آمـاده شـده ،وکیـل
تسخیری خویش را انتخاب نماید و الزم باشد که وکیل انتخابشده از لیست مذکور بـه
تائید مقامات صالح دادگستری برسـد بـه صـورت قاطعانـه حقـوق دفـاعی متهمـین در
برخورداری از وکیل مدافع به صورت آزادانه نقض میشود .چراکه صر نظر از اینکـه
انتخاب وکیل مدافع ،از یک لیست تعیین شده ،خود نوعی محدودیت برای متهم است و
نمیتوان عدم امکانات کافی در این رابطه را استدالل موجهی در این خصوص دانسـت،
تصمیمگیـری در خصـوص وکیـل انتخـابشـده از لیسـت ارائـهشـده توسـط مقامـات
دادگستری ،باعث تشدید این محدودیتها گردیده و این موضـوع در حـالی اسـت کـه
عالوه بر اینکه قواعد و اصل دادرسی عادالنه چنین راهکارهایی را نمیپـذیرد (کوشـا و
تقی پور .)2۹-3۰ :1385 ،جامعه حقوقی وکال نیز استقالل خـود را از دسـت داده و در
فعالیت های خویش با محدودیت تخییر در انتخاب موکل مواجه گردیده و این موضـوع
در حالیست که اعمال و اجرای تبصره ماده  ۴8باعث انتخاب گزینشی وکالء گردیـده و
نوعی ترجیح بال مُرجّح است و همچنین باعث سلب حق عده ای از متهمین از انتخـاب
وکیل متخصص مورد نظر و ایضا باعث محـروم کـردن عـده ای از وکـالء از ورود بـه
برخی از پرونده ها می شود.
با عنایت به مطالب فوق ،می توان مطرح نمود که در مواردی ،حق بهرهمندی متهم از
وکیل مدافع ،در مرحله تحقیقات مقدماتی با محدودیتهائی روبهرو اسـت ،ایـن مـوارد
عبارت است از:
 -1هر متهم حق دارد با وجود توانایی مـالی در انتخـاب وکیـل ،خـود شخصـا از
اتهاماتش دفاع کند ،بـدیهی اسـت کـه در ایـن صـورت ،وکیـل در تحقیقـات
مقدماتی و یا دادرسی کیفری ،حضور نخواهـد داشـت البتـه انصـرا از حـقِّ
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بهره مندی وکیل ،قطعی نیست و در هر موقع متهم میتوانـد بـه تعیـین وکیـل
بپردازد.
 -2چنانچه متهم فاقد وکیل بوده و توانایی مـالی بـرای انتخـاب وکیـل را نداشـته
باشد درصورتیکه عدالت یا مقتضیات دادرسی ایجاب کنـد ،بـرای وی وکیـل
تسخیری تعیین خواهد شد ،در غیر این صورت ،فرایند دادرسی ،بدون حضور
وکیل مدافع ،ادامه خواهد یافت.
 -3دولتها مکلفاند برای افراد تحت هرگونه بازداشت یا زندان ،حـقِّ دسترسـی
به وکیل را به رسمیت بشناسند .در مواردی ممکن است حق مالقات با وکیل،
برای اشخاص بازداشتشـده یـا تحـت نظـر قرارگرفتـه شـده بـه هـر دلیـل،
مدت زمانی کوتاه و در موارد خاصی مطرح گردد لذا ممکن است این افـراد از
حق تماس وکیل خود محروم شوند.
 .6آسیب شناسیِ محدودیتهایِ حضورِ وکیل در مرحلة تحقیقاتِ مقدماتی
قانون گذار کیفری ایران برای حضور وکیل در مرحلـة تحقیقـات مقـدماتی چنـدین
محدودیت در نظر گرفته است .نخست ،به موجب ماده  1۹۰قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب « :13۹2متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی ،یک نفـر وکیـل دادگسـتری
همراه داشته باشد».
یکی از ابهاماتی که مطرح میشود در خصوص شـمار وکالئـی اسـت کـه مـتهم یـا
متهمان میتوانند در مرحله تحقیقات مقدماتی همراه خود داشته باشند .برخی بـا اسـتناد
به ماده  1۹۰ق.آ.د.ک معتقدند در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم میتواند تنها یـک نفـر
وکیل همراه خود داشته باشد (آقایی جنت مکان .)217 :13۹6 ،اما به نظـر مـیرسـد بـا
توجه به تبصرة ماده  ۴8که مقرر مـیدارد در جـرایم موضـوع علیـه امنیـت داخلـی یـا
خارجی و هم چنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول مادة  3۰2میباشد در
مرحله تحقیقات مقدماتی ،متهم میتواند وکیل یا وکالی خود را از بین وکـالی رسـمی
دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند ،انتخاب نمایند و ...با توجه به این که
قوانین دادرسی کیفری و به ویژه ،مقررات مربوط به دادرسـی عادالنـه و مُنصـفانه تـابع
تفسیر موسّع میباشند و نیز محدویت در اجرای حقوق دادرسی مُنصـفانه نیازمنـد نـص
صریح قانونی است و محدودیت را نمیتوان استنباط کرد .از طر دیگر ،معرفی وکیـل

226تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال دوازدهم ،شماره چهل و چهارم ،تابستان 1398

یا وکال یک امر شخصی است و نباید بدون دلیل محدود شود ،در نتیجه ،متهم میتوانـد
در مرحله تحقیقات مقدماتی بیش از یک وکیل را به مرجع قضایی معرفی نماید.
محدودیت دوم حضور وکیل در مرحلة تحقیقات مقدماتی بر مبنای ماده  1۹1ایجـاد
شده است که مقرر میدارد :چنانچه بازپرس ،مطالعه یا دسترسی بـه تمـام یـا برخـی از
اوراق ،اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند ،یـا موضـوع از
جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل ،قرار عدم دسترسی بـه آن-
ها را صادر میکند .این قرار ،حضوری به متهم یا وکیل وی ابال میشود و ظـر سـه
روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است .دادگاه مکلف است در وقـت فـوق العـاده بـه
اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند» .مطلوب آن بـود کـه قـانون گـذار مـدت زمـان
اعتبار «قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده و مـدارک منضّـم بـه آن» را مشـخص مـی-
ساخت.
تبصره  3ماده  1۹۰حکم این ماده را در مورد ماده  1۹۰و جـرایم منـافی عفـت نیـز
جاری میداند .تبصره  3مقرر میدارد« :در مورد این ماده و نیز چنانچـه اتهـام مطروحـه
مربوط به منافی عفت باشد ،مفاد ماده ( )1۹1جاری است ».اقـدام مناسـب قـانون گـذار
پیش بینی صدور قرار عدم دسترسی به محتویات پرونـده اسـت کـه در قـوانین پیشـین
نبوده است .این قرار باید مُستدل و منطقی باشد و متکی به دالیل یا مصلحتهای عینـی
و قابل قبول و نه بر اساس فرضیات و ذهنیات نامربوط باشد.
پیداست که تدوین کنندگان این قانون به طور مسلم ،حضور وکیل در سراسر فرآیند
دادرسی کیفری را پذیرفته اند و آن را نقض ناپذیر پنداشته اند .اما ،در خصـوص جـرم-
های ویژه ،مثل جرایم امنیتی و یا در پـارهای مـوارد فقـط محـدود و یـا ممنـوع کـردن
دسترسی وکیل به پرونده ی کیفری را امکان پذیر تلقی نمودهاند (افتخارجهرمی:13۹2 ،
 .)355یکی از تحوالت قانونگذاری در ماده  ۴8قـانون آیـین دادرسـی کیفـری صـورت
گرفته است و در عین حال با محدودیتی که در تبصرة این ماده پیش بینی شـده ،همـراه
گردیده است .در جرایم علیه امنیـت داخلـی یـا خـارجی و جـرایم سـازمان یافتـه کـه
مجازات آنها مشمول ماده  3۰2این قانون 7است ،طرفین دعوی ،وکیل یا وکـالی خـود
7

 .ماده  3۰2قانون آیین دادرسی کیفری اصالحی  13۹۴مقرر میدارد« :به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک
رسیدگی میشود :الف .جرایم موجب مجازات سلب حیات  -ب .جرایم موجب حبس ابد  -پ .جرائم موجب
مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن  -ت .جرائم
موجب مجازات تعزیری درجه سه و باالتر  -ث -جرایم سیاسی و مطبوعاتی».
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را در مرحلة تحقیقات مقدماتی» از بین وکالی دادگستری مورد تأیید رییسی قوة قضاییه
انتخاب مینمایند.8
با توجه به این که از یک سو ،ماده  ۹1قانون آیین دادرسـی کیفـری همـة اشـخاص
حاضر در این مرحله (از جمله وکال) را موظـف بـه حفـ اسـرار کـرده و در صـورت
تخلف ،آنها را به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه ای موضوع ماده  6۴8قـانون
مجازات اسالمی ۹بخش تعزیرات مصوب  1375تهدید کـرده اسـت و از سـوی دیگـر،
وکالء با ادای سوگند حرفهای در مراسم تحلیف ،خود را پای بند امانت و عدالت کـرده
اند ،چنان که در صورت تخلف از لـوازم ایـن سـوگند ،بـا دادسـرا ،دادگـاه و ضـمانت
اجراهای انتظامی هم روبرو میشوند و از همه مهمتر با توجه بـه ایـن کـه وکـال ،کلیـه
مراحل گزینشی معمول و متعار در جمهوری اسالمی را طی کرده انـد ،تبصـره پـیش
گفته غیر ضروری و مغایر با روح دادرسی عادالنه به نظر میرسـد (نجفـی ابرنـدآبادی،
)۴72 :13۹5؛ همچنین اعمال این تبصره ،ممکن است منجر به نوعی تفاوت گذاری بین
وکالی عضو کانون وکالی دادگسـتری (وکـالی غیـر دولتـی) و وکـالی عضـو مرکـز
مشاوران حقوقی ،وکال و کارشناسان قوه قضاییه (وکالی دولتی) نیز بشود.
 .7ضمانت اجراهایِ عدمِ مداخلة وکیل در تحقیقاتِ مقدماتی
در حقوق کیفری ایران ضمانت اجرای بطالن و عدم اعتبار ،بـه علـت عـدم رعایـت
مقررات قانونی در مرحله تحقیقات مقدماتی ساکت است .ولی با توجه به اهمیت نقـش
وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی و در راستای همگامی با مقررات بـین المللـی،
8

 .ماده  625قانون آیین دادرسی کیفری اصالحی  13۹۴نیز مقرر میدارد که «در جرایم علیه امنیت کشور یا در
مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطالعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صالحیت
سازمان قضایی نیروهای مسلح است ،طرفین دعوی ،وکیل یا وکالی خود را از بین وکالی رسمی دادگستری که
مورد تأیید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد ،انتخاب مینمایند»؛ شیوه انتخاب وکیل که در دادسراها و دادگاه
های ویژه روحانیت مرسوم بوده اینک مورد اقبال مقنن در ماده  625قرار گرفته است ،متأسفانه در اصالحات
 13۹۴به رسیدگی مراجع عام نیز تسری یافته است (آشوری :13۹5 ،ج.)255 ،1
۹

 .ماده  6۴8قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوب  1375مقرر میدارد« :اطبا و جراحان و
ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی کهبه مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میشوند هرگاه در
غیر از موارد قانونی ،اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک
میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند».
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در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ،13۹2نقض حق دسترسی متهم به وکیـل مـدافع
با ضمانت اجرای بطالن تحقیقات مقدماتی روبهرو شده اسـت؛ از ایـن رو سـلب حـق
تعیین وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم ،موجب بطالن تحقیقات میشود .بـه عبـارت
دیگر درصورتی که بازپرسی پیش از تحقیق ،حق دسترسـی مـتهم بـه وکیـل را ابـال و
تفهیم ننماید تحقیقات صورت گرفته شده معتبر نخواهد بود و باطل است.
ذکر صریح ضمانت اجرای عدم ابال حق دسترسی به وکیل و تفهیم این حق بـه او
در مرحلة تحقیقات مقدماتی ،گـام بلنـدی در جهـت تضـمین حقـوق دفـاعی متهمـین
می باشد .باوجوداین در خصوص تحقیقات پلیسـی ،خـأل موجـود قابـل مناقشـه اسـت
چراکه اوال ضمانت اجرای مذکور در مرحلة تحقیقات پلیسی ،قابـل اجـرا نخواهـد بـود.
این مقررات ،مُختص تحقیقات صورت گرفته شـده توسـط بـازپرس مـیباشـد و اصـل
قانونی بودن جرم و مجازات مانع از تفسیر این ضمانت اجرا به مرحله تحقیقات پلیسـی
در راستای تفسیر به نفع متهم میگـردد مضـافا اینکـه در خصـوص پـارهای از وظـایف
قانونی ضابطین دادگستری ،ضمانت اجرای انضباطی و محکومیت به سه ماه تا یک سال
انفصال از خدمات دولتی تصریح شـده اسـت ولـیکن امتنـاع از مداخلـة وکیـل در ایـن
مرحله ،توسّط ضابطان دادگستری ،با ضمانت اجرای مذکور مواجه نمیباشد.
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نتیجه گیری
تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحلة تحقیقات مقدماتی با تقویـت مداخلـه و
حضور وکیل مالزمه داشته ،و فرد اَعالی تضمین این حقوق بـه شـمار مـی رود .قـانون
آیین دادرسی کیفری مصوب  ،13۹2با فاصله گرفتن از نظام تفتیشی و گرایش بـه نظـام
ترافعی در مرحلة تحقیقات مقدماتی ،گام بلندی در رعایت و تضمین حقوق طر های
کیفری ،باالخص متهم برداشته است .قانون گذار ایران در گذار از این مرحله از الگـوی
فرانسوی تبعیت نموده ،ولی تمامی اوصا و ویژگی هـای نظـام ترافعـی کـه در نظـام
فرانسوی تثبیت شده را به کار نبسـته ،و نـواقص و ابهامـاتی در نـوآوری هـای قـانونی
مشاهده می شود.
از طرفی دیگر ،مکانیسم های تقویت مداخلة وکیل در مرحلة کشف جـرم و مرحلـة
تحقیقات م قدماتی را تعریف ننموده ،و از جهت حضور مؤثر وکیل ،در دفاع از حقـوق
متهم تحت نظر ،و تکلیف و الزام مقام قضایی در عدم تحقیق از متهم تا حضـور وکیـل،
ابهاماتی وجود داشته و تصریح قانونی در این زمینه وجود نـدارد .بهرحـال از بـارزترین
تحوالت الزامات قانونی و الزامات اخالقی ،در جهت تقویـت مداخلـة وکیـل در قـانون
آیین دادرسی کیفری  ۹2می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
در الزامات قانونی ،وکیل ،از اولین برخورد متهم با پلیس در مرحلة تحت نظر ،حـق
حضور و مالقات با متهم را دارد .دفاع وکیل ،منحصر به جلسـه بـازجویی نبـوده ،بلکـه
حضور وی تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی ،بدون محدودیت تضمین شـده اسـت .در
جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات یا حبس ابد است ،در صورتی که مـتهم،
وکیل انتخاب نکرده باشد ،بازپرس الزام به تعیین وکیل تسخیری بـرای مـتهم داشـته ،و
همچنین در صورت ادامه تحقیقـات بـدون حضـور وکیـل ،از موجبـات بـی اعتبـاری
تحقیقات مقدماتی محسوب گردیده لذا بازپرس مکلف است حـق داشـتن وکیـل را بـه
متهم تفهیم نماید .سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهـیم ایـن حـق بـه مـتهم ،بـه
موجب تبصره  1ماده  1۹۰به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه اسـت.
حقّ مطالعه و دسترسی به پرونده ،توسط وکیل به عنوان یک اصل پذیرفته شـدة قـانونی
در تمامی موضوعات کیفری به استثنا موارد دوگانه مجاز میباشد .به گونه ای که مـوارد
دو گانه عبارتند از  -1دسترسی به پرونده با ضرورت کشف حقیقت منافات داشته باشد
 -2موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد.
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