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دسترسي به وكيل در مرحله تحقيقات پليسي
دكتر محمد فرجيها
محمد باقر مقدسي

*

**

چكيده :به رغم پيشبيني حق داشتن وكيل در كليه مراحل دادرسي كيفـري در
اسناد بينالمللي و نظامهاي حقوقي ،به رسميت شـناتتن ايـن حـق در مرحلـه
تحقيقات پليسي در برتي از نظامهاي دادرسي با چالشهـا و مـوان ي روبـهرو
است .از آنجايي كه بسياري از تصميمات قضايي در مورد متهم مبتني بر داليل،
اسناد و مداركي اسـت كـه در مرحلـه تحقيقـات ننـايي پليسـي و از رهگـذر
اقدامهاي ضابطان قضايي نمعآوري و ارائه ميشـود ،محـروم كـردن مـتهم از
مشورت با وكيل مدافع ،ممكن است حقوق دفاعي وي را در م ـر

ماـاهره

قرار دهد .هر چند ،برتي از هرفداران الگوي كنترل نرم بـر ايـن باورنـد كـه
دسترسي متهم به وكيل مونب بروز اتتالل در فرآيند كشف نرم و شناسـايي
و دستگيري مجرمان و افشاي اهالعات محرمانه مربوط به پرونده ميشود .اين
مقاله بر آن اسـت تـا ضـمن م رفـي دسـتاوردهاي حقـوق تطبيقـي در زمينـه
چگونگي ايجاد ت ادل و توازن ميان دغدغههاي مربوط به شناسايي و دستگيري
مجرمان و تضمين برتورداري متهم از دادرسي عادالنه و بهويژه حق دسترسـي
به وكيل ،تألها و نارساييهاي نظام كيفري داتلي را در اين زمينه مورد نقد و
بررسي قرار دهد.
كليدواژهها :تحقيقات پليسي ،دادرسي منصـفانه ،دسترسـي بـه وكيـل ،كشـف
نرم ،فرآيند كيفري ،حق دفاع
* استاديار گروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس

Email: m_farajiha@yahoo.com

** دانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرمشناسي دانشگاه تربيت مدرس
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 -1مقدمه
يكي از تحوالت مهم آيين دادرسي كيفري در نيمه دوم قرن بيستم تقويـت حقـوق دفـاعي
متهم از رهگذر تسهيل شرايط دتالت وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي است .پس
از پايان ننگ نهاني دوم با تنظيم اسناد بينالمللي حقوق بشر ،دولتها الـاام بيشـتري بـه
تضمين رعايت حقوق و آزاديهاي عمـومي و تـممين شـرايط الزم بـراي تحقـق دادرسـي
منصفانه پيدا كردند .يكي از نلوههاي دادرسي منصفانه امكان برتـورداري مـتهم از وكيـل
مدافع در فرآيند كيفري است 1.بهرغم تمكيد نظامهاي حقوقي بـر ضـرورت حضـور وكيـل
مدافع در تمامي مراحل فرآيند كيفري سازوكارهاي مونود در نظـامهـاي تفتيشـي حضـور
وكيل را در مرحله تحقيقات مقدماتي و بهويژه تحقيقات پليسي با محدوديتهايي روبـهرو
ساتته است .به عبارت ديگر هر چه نظامهاي حقوقي گرايش بيشتر به سوي كاهش ننبـه
سرّي بودن تحقيقات مقدماتي و تقويت بُ د تراف ي آن داشته باشند به همان نسبت مداتله
و پذيرش وكيل در اين مرحله گستردهتر تواهد شد 2.اهميت مرحله تحقيقات مقـدماتي و
داليل و مداركي كه توسط پليس نمعآوري ميشود ضرورت حضور وكيل را بيش از پيش
آشكار ساتته است .تصميمات قضايي و سرنوشت متهم يا متهمان پرونده تا حدود زيـادي
در گرو چگونگي انجام تحقيقات پليسي است .عدم رعايت حقـوق دفـاعي مـتهم در ايـن
مرحله و اعمال فشارهاي فيايكي ،روحي و رواني به وي ممكن اسـت منجـر بـه پـذيرش
اتهام شده و محكوميت كيفري او را به دنبال داشته باشـد .از ايـن رو در بيشـتر نظـامهـاي
دادرسي كيفري حضور وكيل در مرحله تحقيقات پليسي به عنوان يك اصل پذيرفتـه شـده
است و تنها در برتي موارد استثنايي مداتله وكيل در اين مرحله با محدوديتهايي روبهرو
است .در ايران ،قانون آيين دادرسي كيفري پيشين (مصوب  )1290حضور وكيل در مرحلـه
تحقيقات پليسي را به صورت محدود پذيرفته بود ولـي در اصـالحات ب ـدي ايـن قـانون،
ميتوان ردپاي عدم تمايل قانونگذار در به رسميت شناتتن اين حـق را آشـكارا مالحظـه
كرد.
اين مقاله بر آن است تا ضمن م رفي دستاوردهاي نظام دادرسي كيفري تطبيقي بهويـژه
 .1علي خالقي ،آيين دادرسي كيفري ،تهران ،مؤسسه ماالاهاو و ژوهشههاي حقهو ي شههردانچ ،هال او ،
 ،1387ص .139
 .2جليل اميدي« ،دكتر آشوري و حقوق دفاعي متهم» ،علوم جنايي (مجموعه مقاالت در تجليل از استاد دكترر
محمد آشوري) ،تهران ،انتشاراو سمت ،ال او  ،1383 ،ص .233
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انگلستان ،و توصيف وض يت كنوني در ايران ،سازوكارهاي قانوني و قضايي براي تقويـت
نقش وكيل در مرحله تحقيقات پليسي را به نظام دادرسي كيفري داتلي م رفي كند.

 -2حق دسترسي به وكيل در اسناد بينالمللي
در اسناد بينالمللي حقوق بشري دسترسي به وكيل ناظر بـر مرحلـه يـا مراحـل تاصـي از
فرآيند كيفري نيست و متهمان حق دارند در تمامي مراحل فرآيند كيفـري از حمايـتهـاي
قانوني وكيل برتوردار باشند .حضور وكيل ميتواند متهم را در دفاع كمك و ياري كنـد و
به عالوه مانع سوء استفاده احتمالي نيروهاي پليس در حين انجام وظايفشان شود 3.مداتله
وكيل در فرآيند كيفري مونب ميشود تمامي اقـدامهـا و ف اليـتهـاي مـمموران پلـيس از
نمله؛ كشف نرم و شناسايي و دستگيري متهمان و بازنويي از آنها تحت نظارت و كنترل
قرار گيرد .با اين حال ،فرهنگ حاكم بر سازمان پلـيس ،بهـرهمنـدي مـتهم از ايـن حـق در
مرحله تحقيقات پليسي مونب ايجاد اتتالل در فرآيند كشف نرم و لو رفتن سرنـخهـا و
اهالعات نمعآوري شده توسط آنان تواهد شد .برتي از افسران پليس بر اين باورند كـه
مبارزه همهنانبه با نرم ،بهويژه نرمهاي سازمانيافته ،ايجاب ميكند كـه در مراحـل اوليـه
پس از دستگيري ،كه احتمال دستيابي به داليل بيش از زمانهاي ديگر است ،مداتله وكيـل
در فرآيند بازنويي از متهم محدود شود زيرا آگاهي وكيل از محتويات پرونـده مونـب از
بين بردن داليل نرم ،فرار ديگر متهمان و همدستان و نيا عـدم همكـاري مـتهم بـا پلـيس
تواهد شد.
به نظر ميرسد تحت تمثير اين استداللها ،اسناد بينالمللي پيشين حضور وكيـل مـدافع
در مرحله پليسي را به صراحت به رسميت نشـناتته بودنـد .نگـاهي انمـالي بـه محتـواي
بندهاي «ب» و «د» ماده  14ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي 4و بنـد «ج» قسـمت 3
 .3حسنالي مؤذنزادگان« ،حق دفاع متهم در آيين دادرسي كيفري و ماالا تابيقي آن» ،رسراهه دكترري حقرو
جزا و جرمشناسي ،دانشگاه تربيت مدرس ،1373 ،ص .182
 .4ماده  14ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي « -3 ...هر كس متهم ب ارتكاب جرمي بشود با تسهاوي كامهل
الا ل حق تضمينهاي ذيل را خواهد داشت ... :ب) و ت و تسهيالو كافي براي تهي دفاع خود و ارتباط با وكيل
منتخب خود داشت باشد  ...د) در محاكم حاضر بشود و شخصاً يا ب وسيل وكيل منتخب خود از خود دفاع كند
و در صورتي ك وكيل نداشت باشد حق داشتن يك وكيل ب او اطالع داده شود و در مهواردي كه مصهالق ا تضها
نمايد از طرف دادگاه راساً براي او وكيلي تايين بشود ك در صورو عجه او از رداخهت حهقالوكاله ه ينه اي
نخواهد داشت »...
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ماده  6كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ،5اين نكته را به ذهـن متبـادر مـيسـازد كـه مرحلـه
تحقيقات پليسي مورد تونه اين اسناد نبوده است .با اين حال رويه قضـايي بـهويـژه رويـه
قضايي دادگاه اروپايي حقوق بشر در تفسير ماده  6كنوانسيون اروپـايي حقـوق بشـر بيـان
ميكند متهم بايد از حمايت حقوقي وكيل مدافع از همان مرحله ناستين تحقيقات پليسـي
بهرهمند شود 6.بر اساس رأي دادگاه مذكور در پرونده «مـاري» ،7محروميـت مـتهم از حـق
دسترسي به وكيل در هول بازنويي به مفهوم نقض اصول دادرسي عادالنه است.

8

شماري از اسناد بينالمللي تاص به هور صريح بر حق متهم در بهرهمندي از وكيـل در
مرحله پليسي تمكيد كردهاند .براي نمونه« ،اصـول اساسـي نقـش وكـالي دادگسـتري» 9بـر
ضرورت حضور وكيل در كليه مراحل رسيدگي از نمله مرحلـه كشـف نـرم (مـاده  )1و
الاام دولتها در مطلع ساتتن متهمان از حق انتااب وكيـل مـدافع (مـاده  )5تمكيـد كـرده
است .سند مذكور تمتير در دسترسي متهم به وكيل در مرحله پس از بازداشت را تنها براي
مدت  48ساعت مجاز شناتته است (ماده  .)7اين استثنا براي مقابله با نرايم تطرنـا

در

نظر گرفته شده است .پيشبيني محدود كردن حق دسترسي به وكيل در نرمهـاي مهـم در
برتي از اسناد بينالمللي در واقع پاساي است به دغدغههاي پليسي كه ارتباط وكيل مدافع
با متهم را مانع انجام تحقيقات ننايي مؤثر ميدانـد .بيشـتر نظـامهـاي حقـوقي بـه منظـور
نلوگيري از سوء استفاده احتمالي تشايص اعمال محدوديتهاي قانوني در ايـن زمينـه را
بر عهده مقام قضايي گذاشتهاند .همچنين ،در اين سند بر لاوم محرمانه بـودن ارتبـاطهـا و
گفتوگوهاي وكيل و متهم تمكيد شده است (ماده .)8
از ديگر اسناد بينالمللي تاص ميتوان به «مجموعه اصول بـراي حمايـت همـه افـراد
 .5ماده  6كنوانسيون ارو ايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي « )3 ...هر كس ك ب يك جهرم كيفهري
متهم ميشود ،حقوق حدا ل ذيل را داراست ... :ج) دفاع از خود ب شخص يا از طريق وكيل منتخب خود ،يها در
صورتي ك توانايي رداخت حقالوكال را نداشت باشد ،هرگاه مصالق عدالت ايجاب كند بدون رداخت ه ين به
وي مااضدو ضايي ارائ شود »...
 .6محمد آشوري و ديگران ،حقو بشر و مفاهيم مساوات ،انصاف و عداهت ،تهران ،انتشاراو دانشهگاه تههران،
ال او  ،1383 ،ص .355
)7. Murray v. UK (1996
8. A. Sanders, R. Young, Criminal Justice, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 196.

 .9اين سند در هشتمين كنفرانس سازمان ملل متحد براي يشگيري از جرم و اصالح مجرمان ( )1990ب تصويب
رسيد .سند مشتمل بر يك مقدم و  26ماده است و ب وظايف اصلي وكال اشاره كرده است .در ماده  8اين سند ب
طور صريق ب وظيف ضاباان در برابر وكال و موكالن آنها اشاره شده است.
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تحت هرگونه بازداشت يا زندان» 10اشاره كرد .اين مجموعه بر لاوم مطلع ساتتن مـتهم از
حق بهرهمندي از وكيل و مشاوره با او (اصول 11و  ،)13حق بهـرهمنـدي از حمايـتهـاي
وكيل تسايري در مورد افرادي كه توانايي مالي كافي ندارند (اصل  )17و نظـارت قضـايي
بر هرگونه اعمال محدوديت بر بهرهمندي متهم از كمكهاي وكيل (اصل  )18اشاره دارد.

 -3دسترسي به وكيل در مرحله تحقيقات پليسي در انگلستان
به موازات تمهيدات و سازوكارهاي قانوني و قضايي پيشبيني شـده در اسـناد بـينالمللـي
براي تضمين دسترسي متهمان به وكيل ،قوانين و مقررات داتلي نيا درصـدد بـه رسـميت

شناتتن اين حق و حمايتهاي قانوني از حضور وكيل در مرحله تحقيقات پليسي برآمده-

اند .براي نمونه قانون نديد آيين دادرسي كيفري فرانسه ،بر تالف قـانون آيـين دادرسـي
كيفري سابق ،مداتله وكيل در مرحله پليسي را پذيرفته است 11.بر اساس مـاده  63-1ايـن
قانون نيروهاي پليس قضايي بايد شاص تحت نظر را حداكثر  3ساعت پس از دسـتگيري
و به زبان قابل فهم براي وي از حق انتااب وكيل آگاه سـازند .مـاده  63-3قـانون مـذكور
يادآور ميشود در مواردي كه فرد تحتنظر توانايي مالي نـدارد مـيتوانـد از كـانون وكـال
درتواست كند براي او وكيل مدافع ت يين شود .همچنين ،مذاكره محرمانـه ميـان وكيـل بـا
موكل حداكثر براي مدت  30دقيقه پيشبيني شده است 12.پس از گفتوگو چنانچـه وكيـل
نظري در حمايت از موكل تود يا موارد نقض حقوق او داشته باشد ميتوانـد نهـت درج
در پرونده ارائه كنند .در نرمهاي شديد مثل تباني و توهئه و نرايم تروريستي بـه منظـور
تممين نظم عمومي و نهت مبارزه با باهكاري ،تمتير در بهرهمنـدي از حمايـت وكيـل بـه

 .10اين سند ك مشتمل بر  39اصل است در سا  1988ب تصويب مجمع عمهومي سهازمان ملهل متحهد رسهيد.
برخي از اصو سند ناظر بر اصو كلي حقوق بشر بينالمللي اسهت .بهراي نمونه اصهل  1بهر له وم احتهرام به
شخصيت انساني بازداشتشدگان ،اصل  6بر ممنوعيت شكنج و اصل  36ب فهر

بهيگنهاهي اشهاره مهيكنهد.

همچنين برخي از اصو بر ل وم نظارو مقامهاي ضايي بر بازداشتگاهها ،دسترسي ب وكيل و ارتباط با خانواده و
برخورداري از كمكهاي شكي تأكيد ميكنند.
 .11گاستون استفاني ،ژرژ لواسور و برنار بولك ،آيين دادرسي كيفري ،ترجمه حسهن دادبهان ،جلهد  ،1تههران،
انتشاراو دانشگاه عالم طباطبايي ،ال او  ،1377 ،ص .469
 .12قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه ،مااونت توسا ضايي وه ضائي  ،ترجم عبهاس تهدين و مالمحسهن
كوشكي.1385 ،
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مدت  36و  72ساعت پذيرفته شده است.

نظام حقوقي انگلستان نسبت به فرانسه مقررات نامعتري در مـورد حضـور وكيـل در
مرحله تحقيقات پليسي پيشبيني كـرده اسـت .شـايد ريشـه ايـن امـر را بتـوان در قلمـرو
گستردهتر اتتيارات پليس در نظام دادرسي انگلستان دانست .در اين كشور پلـيس موظـف
است متهم را از حق دسترسي به وكيل آگاه كند؛ هر چند ،حـق بهـرهمنـدي از وكيـل تنهـا
هنگامي براي متهم به ونود ميآيد كه وي به پاسگاه پليس منتقل شـده باشـد .بـه عبـارت

ديگر تا قبل از رسيدن متهم به پاسگاه پليس ،وي نميتواند از حق دسترسي به وكيل بهـره-

مند شود 14.براي نمونه در مورد شكايت مظنوني كه پليس بـدون تونـه بـه درتواسـت او
براي تماس با وكيلش وي را در هتل محل اقامتش مورد بازنويي قرار داده بود 15،دادگاه با
استناد به اينكه بازنويي در تارج از پاسـگاه پلـيس انجـام شـده بـود اعتـرا

مـتهم بـه

بازنويي از وي بدون حضور وكيل را نپذيرفت .منتقدان ،اين محـدوديت را مونـب سـوء
استفاده پليس دانستهاند ،زيرا ممكن است پليس براي به تمتير انداتتن حق دسترسي مـتهم
به وكيل ،وي را با تمتير به پاسگاه منتقل كند.
عالوه بر اين ،به منظور تضمين آگاهي متهم از حق دسترسـي بـه وكيـل سـازوكارهاي
قانوني ديگري نيا در نظام دادرسي كيفري انگلستان پيشبينـي شـده اسـت .در ايـن نظـام
دادرسي ،داشتن حق وكيل بايد به هور كتبي به متهم ابالغ شود .همچنـين در پاسـگاههـاي
پليس بايد تابلوي حق دسترسي به وكيل به زبانهاي اصلي اروپايي در م ر

ديـد عمـوم

قرار داده شود .در صورت عدم تمايل متهم به مشورت با وكيل يا تماس تلفني با او ،علـت
عدم تمايل وي هي صورتجلسهاي در پرونده وي ثبت ميشود .بههرحال انصراف مـتهم از
16

داشتن وكيل مانع برتورداري وي از اين حق در ساير مراحل دادرسي ناواهد بود.

قانونگذار انگلستان به منظور مبارزه مؤثر بـا نـرمهـاي مهـم و شـديد هـي شـرايطي
محروميت از اين حـق را بـراي مـدت  36سـاعت مجـاز دانسـته اسـت .در نـرايم قابـل
كيفرتواست ،رؤساي پاسگاههاي پليس و مقامهاي قضايي ميتوانند چنانچه حضور وكيـل
يكي از پيامدهاي زير را به دنبال داشته باشد به هور مكتوب نسبت به تمتير  36سـاعته در
 .13كاترين اليوو و كاترين ورنون ،نظام حقوقي فرانسه ،ترجم صفر بيگزاده ،تهران ،مرك ژوهچهاي مجلس
شوراي اسالمي ،ال او  ،1382 ،ص .244
14. A. Sanders, R. Young, op. cit., p. 198.
)15. R v. Kerawalla (1991
16. P. Ozin, H. Norton, P. Spivey, PACE: A practical guide to the Police and Criminal Evidence Act
1984, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 98.
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بهرهمندي از اين حق تصميم اتااذ كنند -1 :از بين رفتن يـا وارد آمـدن آسـيب بـه داليـل
نمعآوري شده و يا ورود صدمه نسمي به اشااص ديگر -2 ،مطلع شدن افـراد مظنـوني
كه هنوز دستگير نشدهاند و  -3به ونود آمدن موان ي براي كشف و ضبط اموال بـه دسـت
آمده از رهگذر ارتكاب نرم .در تمامي اين موارد داليل تمتير در بهرهمنـدي از ايـن حـق
بايد در پرونده ثبت شده و به اهالع متهم برسد 17.بديهي است اين محدوديت بايـد مبتنـي
بر داليل قانوني باشد و چنانچه شرايط مذكور برهرف شود ،متهم بايـد در اسـرع وقـت از
18

اين حق و چگونگي استفاده از آن آگاه شود.

در نظام دادرسي كيفري انگلستان بازنويي از متهم تنها در حضور وكيـل مـدافع انجـام
ميشود مگر در مواردي كه تمتير در دسترسي متهم به وكيـل مجـاز شـناتته شـده؛ يـا در
مواردي كه به ت ويق انداتتن بـازنويي ممكـن اسـت مونـب وارد آمـدن آسـيب شـديد
نسمي يا مالي شود؛ يا در مواردي كه به هر دليل امكان دسترسي به وكيـل ونـود نداشـته
باشد .وكيل مدافع ميتواند موكل تود را از پاساگويي به سؤاالت پليس باز بدارد .پلـيس
نميتواند تنها به اين دليل كه مداتله وكيل مونب عدم پاسخ متهم به سؤاالت تواهد شد،
مانع حضور وي شود .در صورتي كه رفتار وكيل مانع بازنويي صحيح شود ميتوان وي را
از حضور در نلسه محروم كرد .به هر حال ،زير سؤال بردن بازنويي يا تشـويق مـتهم بـه
عدم پاسخ به سؤاالت پليس نميتواند مجوزي بـراي محـروم كـردن وكيـل از حضـور در
نلسه بازنويي تلقي شود .چنانچه وكيل به داليل مـذكور از حضـور در نلسـه بـازنويي
ممنوع شود ،متهم ميتواند وكيل ديگري انتاـاب نمايـد و تـا آن زمـان بـازنويي متوقـف
ميشود 19.هرچند ،به رغم تشريفات قانوني پيشبيني شـده ،پلـيس انگلسـتان در عمـل بـه
ندرت به اعمال اين محدوديتها متوسل ميشود .براي نمونه در سـال  1987تنهـا در يـك
درصد از پروندهها اين محدوديتها به كار گرفته شده است 20.همچنين يافتههاي پژوهشي
در سال  1997در مورد  12500پرونده نشان داد در هيچيك از آنها پلـيس بـه اعمـال ايـن
محدوديت متوسل نشده است 21.نكتهاي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه اين آمار بـه
اين مفهوم نيست كه تمامي متهمان از وكيل بهرهمنـد بـودهانـد .پـژوهش ديگـري در سـال
17. A. Sanders, R. Young, op. cit., pp. 196-197.
18. P. Ozin, H. Norton, P. Spivey, op. cit., p. 99.
19. R. Stone, Textbook on Civil Liberties and Human Rights, Oxford, Oxford University Press, 2006, pp.
143-144.
20. D. Brown, "Detention at the Police Station under the Police and Criminal Evidence Act 1984", Home
Office Research Study, no. 104, London, 1988, p. 68.
21. T. Bucke, D. Brown, "In police custody: Police powers and suspects' right under the revised PACE
codes of practice", Home Office Research Study, no. 174, London, 1997, p. 23.
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 1995بيانگر اين بود كه تنها  40درصد متهمان درتواسـت برتـورداري از وكيـل را ارائـه
كردهاند و از ميان آنها  34درصد از تدمات حقوقي وكيل بهرمند شدهاند .به نظر مـيرسـد
شمار زيادي از متهمان به نقش و تمثير وكال باور ندارند .برتي از متهمان بيگناهي تود را
آنقدر آشكار ميپندارند كه نيازي به استفاده از تدمات حقوقي احساس نمـيكننـد .برتـي
ديگر بر اين باورند كه استفاده از وكيل مونب تقويت سوء ظن پليس به آنـان مـيشـود و
ممكن است محكوميت آنان را به ناحق به دنبال داشته باشد.

22

از آنجايي كه مالقات حضوري متهم با وكيل در تمامي موارد امكانپـذير نيسـت ،نظـام
حقوقي انگلستان دسترسي تلفني متهم به وكيل را نيا امكـانپـذير دانسـته اسـت .ايـن امـر
مونب تسريع در روند تحقيقات ننايي و كشف نرم مـيشـود .هرچنـد ،مشـاوره تلفنـي
تهديدي ندي براي محرمانه بودن گفتگوهاي بين وكيل و متهم به شمار مـيآيـد .در ايـن
كشور 25 ،درصد مشاورههاي حقوقي متهمان با وكالي تود به هور تلفني انجام مـيشـود.
در صورت عدم م رفي وكيل و يا عدم شناتت وكـال از سـوي مـتهم ،پلـيس فهرسـتي از
وكالي دادگستري را نهت انتااب  3نفر از آنان در اتتيار مـتهم قـرار مـيدهـد .چنانچـه
وكيل مدافع براي مالقات با موكل تود به پاسگاه پليس مران ه كند پلـيس موظـف اسـت
23

متهم را در همان لحظه و حتي در هنگام بازنويي از حضور وكيل آگاه سازد.

به نظر ميرسد نظام حقوقي انگلستان در كنار پيشبيني مـواد قـانوني مربـوط بـه حـق
دسترسي متهم به تدمات حقوقي ،دغدغهها و مالحظههاي پليس در مورد كشـف نـرم و
دستگيري مجرمان و به نتيجه رساندن پروندهها را نيا مغفول نگذاشـته اسـت و بـا اعمـال
محدوديتها و استثناآتي درصدد ايجاد ت ادل و توازن ميان حقوق دفـاعي مـتهم و تقويـت
كارآيي نظام تحقيقات پليسي برآمده است .موارد محدود توسل به تمتير در دسترسي مـتهم
به وكيل از سوي پليس نيا بيانگر باالبودن كيفيـت آمـوزش نيروهـاي پلـيس در چگـونگي
استفاده از اين حق و نيا به رسميت شناتتن حق برتورداري از حمايتهاي وكيل در هول
تحقيقات پليسي از سوي افسران پليس است.

 -4دسترسي به وكيل در مرحله تحقيقات پليسي در ايران
مداتله وكيل در مرحله انجام تحقيقات پليسي در نظامهـاي دادرسـي كيفـري ماننـد ايـران
همواره با ماالفتهايي روبهرو بوده است .ريشه به رسميت شـناتته نشـدن دسترسـي بـه
22. A. Sanders, R. Young, op. cit., pp. 199-200.
23. R. Stone, op. cit., pp. 124-129.
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وكيل در اين مرحله را بايد در دو حوزه مياان پاساگويي و شفافيت در تصميمات پليسـي
و نيا نقش و كاركرد وكالي دادگستري در فرآيند دادرسي كيفري نستجو كرد.
قوانين كيفري ايران بحث ضرورت حضـور وكيـل مـدافع در مرحلـه انجـام تحقيقـات
پليسي را به صراحت ذكر نكردهاند .نديدترين مستندات قانوني در مورد برتورداري متهم
از وكيل مانند اصل  35قانون اساسي ،مصوبه مجمع تشايص مصلحت نظـام در تصـوص
انتااب وكيل توسط اصحاب دعوا (مصوب ،)1370ماده  128قانون آيين دادرسـي كيفـري
(مصوب  )1378و بند  3ماده واحده قانون احترام به آزاديهـاي مشـروع و حفـح حقـوق
شهروندي (مصوب  )1383ناظر بر مرحله ت قيب كيفري و مرحله دادرسي در دادگاه اسـت
و كماكان در مورد تحقيقات پليسي موضوع را به سكوت برگاار كردهاند.
ماده  25قانون آيين دادرسي كيفري سـابق مصـوب  1290مقـرر داشـته بـود «اقـدامات
كميسرهاي نظميه در مورد دو ماده قبل [منظور نرايم مشهود و غيرمشـهود اسـت] موافـق
قواعد و ترتيباتي است كه براي تحقيقات مقدماتي مقرر است ».از اين رو به نظر مـيرسـيد
اين ماده به هور تلويحي حضور وكيل را در مراحل كشف نـرم و شناسـايي و دسـتگيري
متهمان نيا پذيرفته است .به عبارت ديگر همانطور كه مستنطق موظـف بـه پـذيرش وكيـل

مدافع متهم است ممموران پليس و كالنتريها نيـا حضـور وكيـل را در ايـن مرحلـه مـي-

پذيرفتند .هر چند ،در عمل حضور وكال در واحدهاي انتظامي از رويه تاصي تب يت نمي-
كرد و همه چيا به ارتباط ميان وكيل با ممموران پلـيس ،نـوع اتهـام ،شاصـيت مـتهم و ...
وابسته بود.
بر اساس ماده  112ق.آ.د . .سابق در صورت برتورداري متهم از دسترسي بـه وكيـل،
وكيل مدافع او حق مداتله در تحقيق را نداشت و تنها ميتوانست پس از تاتمه بـازنويي
مطالبي را كه براي روشن شدن حقيقت و دفاع از متهم يا انراي قـوانين الزم بدانـد اظهـار
كند و مطالب وي در صورتجلسه ذكر ميشد .واژه «تاتمه بازنويي» بيشتر نـاظر بـر پايـان
انجام تحقيقات پليسي است و شامل مواردي كه متهم در بازداشت به سر ميبرد ،نميشـود.
با تونه به تفتيشي بودن قانون آيين دادرسي كيفري سابق اين رويكرد چندان نيا عجيب به
نظر نميرسد .با تونه به اينكه در مواد مربوط به تحقيقات مقـدماتي بـر غيرتراف ـي بـودن
تحقيقات تمكيد شده بود پذيرش حق وكيل ،هرچند به صورت محـدود ،پيشـرفت بارگـي
محسوب ميشد.
اصل  35قانون اساسي با تمكيد بر حق هرفين دعوا در انتااب وكيل با در نظـر گـرفتن
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ناتواني مالي برتي از متهمان در برتورداري از حمايت حقوقي وكالي تصوصـي ،ت يـين
وكيل از سوي دولت را براي آنان در مرحله رسيدگي در دادگاه ضروري دانسته است .اصل
مذكور نيا برتورداري از وكيل را در مرحله دادرسي كافي ميداند و اهميت نقش تحقيقات
پليسي در پايهگذاري تصميمات قضايي در مراحل باالتر را مورد تونه قرار نميدهد.
مجمع تشايص مصلحت نظام نيا با تصويب مصـوبهاي در تصـوص انتاـاب وكيـل
توسط اصحاب دعوا در سال  1370و ت يين ضـمانت انراهـاي قـانوني درصـدد تضـمين
رعايت حق برتورداري از وكيل مدافع برآمده است .بر اساس ايـن مصـوبه عـدم پـذيرش
وكيل مونب بياعتباري ت قيب مرتكب و احكام صادره مـيشـود .تمكيـد ايـن مصـوبه بـر
انتااب وكيل توسط اصحاب دعوا به هـور مطلـق شـائبه شـمول ايـن حـق را در مرحلـه
تحقيقات پليسي به ذهن متبادر ميكند .با اين حال ،در اين مصوبه نيا سرايت اين حـق بـه
كليه مراحل دادرسي كيفري و از نمله مرحله تحقيقات مقدماتي كـه توسـط پلـيس انجـام
ميشود ،ذكر نشده است.
ناديده انگاشتن حق دسترسي به وكيل در برتـي از مراحـل دادرسـي كيفـري بـهويـژه

مرحله مقدماتي را بايد در تمثيرات فقه ناايي بر نظام دادرسي كيفري نستجو كـرد .از آن-
نايي كه بر اساس دادرسي كيفري اسالم مرحلهاي به نام تحقيقات پليسي و ت قيب كيفـري
از سوي دادسرا ونود نداشته است و متهم بايد توسط حاكم شرع محاكمه و محكوم شود،
اظهارنظرهاي فقها در مورد قضاي اسالمي عمدتاً حول محور رسيدگي در محكمـه اسـت.
حال آنكه در نظامهاي دادرسي مدرن باش مهمي از داليل و شواهد مربوط به مجرميت يا
برائت متهم در مراحل مقدماتي ،ي ني اقدامهاي پليس و ت قيب كيفري ،گردآوري ميشـود
و دسترسي متهم به وكيل در مراحل ب دي ممكـن اسـت تـمثير چنـداني در سرنوشـت وي
نداشته باشد .تمثير اين رويكرد بر بياعتنـايي بـه موضـوع دسترسـي بـه وكيـل در مرحلـه
تحقيقات پليسي را ميتوان در آترين اصـالحات انجـام شـده در قـوانين شـكلي آشـكارا
مشاهده كرد .هبق ماده  128ق.آ.د( . .مصوب  )1378و تبصره آن ،قاضي (در حال حاضر
با احياي دادسرا بازپرس) الاامي نسبت به بيان حـق دسترسـي بـه وكيـل بـه مـتهم نـدارد.
صرفنظر از اينكه محروميت متهم از حق دسترسي به وكيل در مراحل اوليه فرآيند كيفـري
چه پيامدهايي به دنبال دارد ،به نظر ميرسد نبود سازوكارهاي قـانوني بـراي تضـمين آگـاه
ساتتن متهم نسبت به اين حق ،حقوق دفاعي بسـياري از متهمـان بـيسـواد و فقيـر را در
مر

مااهره قرار تواهد داد.
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بر اساس ماده  128ق.آ.د . .وكيل متهم تنها ميتواند پس از تاتمه تحقيقـات چنانچـه
مطالبي را براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا انراي قوانين الزم بداند بـه قاضـي اعـالم
كند .قاضي نيا نسبت به ثبت اظهارات وكيل اقدام تواهد كرد .اسـتفاده از عبـارت مـبهم و
كلي «تاتمه تحقيقات» اتتالفنظرهايي را در ميان حقوقدانان بـه دنبـال داشـته اسـت .در
حالي كه برتي از حقوقدانان منظور از تاتمه تحقيقات را پايان مرحله تحقيقـات مقـدماتي
ميدانند ،عدهاي ديگر بر اين باورند كه منظور از تاتمه تحقيقات پايان هر نلسه بـازنويي
است .به عبارت ديگر پس از هر نلسه بازنويي وكيل متهم ميتواند مطالب تـود را بيـان
كند 24.شوراي علمي دادسراي عمومي و انقالب تهران بر اساس اصل تفسير قوانين ناايـي
25

به نفع متهم نظر اتير را پذيرفته است.

گرچه واگذار كردن اتتيار تشايص ممنوعيت حضور وكيل به قاضي ،همسويي تبصره
ماده  128ق.آ.د . .را با بند  2ماده « 18مجموعه اصول براي حمايت از افراد تحت هرگونه
بازداشت و زندان» نشان ميدهد ولي اعمال محدوديت در حـق مـتهم بـراي دسترسـي بـه
وكيل آشكارا با اسناد بينالمللي در ت ار

است .بر اساس تبصره ماده  128ق.آ.د . .مقام

قضايي در موارد زير ميتواند از حضور وكيل متهم ممان ت به عمل آورد -1:مـواردي كـه
موضوع ننبه محرمانه دارد -2 ،مواردي كـه حضـور غيـرمتهم مونـب فسـاد گـردد و -3
نرايم عليه امنيت .استفاده از واژگان و عبارتهاي مبهمي مانند «فساد» و «ننبـه محرمانـه»
همگي تهديدي عليه حقوق دفاعي متهم تلقي ميشـود و عـالوه بـر ايـن مشـاص نبـودن
محدوده و قلمرو نرمهاي امنيتي بهانهاي را براي ارائه تفسـيرهاي سـليقهاي و شاصـي و
محروم كردن متهمان از حقوق قانوني تود فراهم ميآورد .همچنين به نظر ميرسـد فسـاد
ناشي از عدم حضور وكيل مدافع در مراحل ماتلف دادرسي از فساد احتمالي كه بـه زعـم
قانونگذار ممكن است با حضور وكيل اتفاق بيفتد ،كمتر نباشد.
انتقادات مطرح شده نسبت به اين تبصره 26قانونگذار را بر آن داشت تا در سـال 1379

 .24علي خالقي ،همان ،صص .141-142
 .25محمدحسين شاملو احمدي ،پيرامون دادسرا ،اصفهان ،نشر داديار ،ال دوم ،1384 ،ص .275
 .26براي اطالع بيشتر ،نك :محسن دالوري اري ي« ،حقوق متهم در مرحل تحقيقاو در اسناد بينالمللي حقهوق
بشر و تابيق آن در حقوق ايران» ،پاياننامه كارشناسي ارشد حقو جزا و جرمشناسي ،دانشگاه شهيد بهشهتي،
 ،1381صص  .145-149همچنين ،نك :اسداهلل مساودي مقام« ،ماالا تابيقي حقهوق مهتهم در اعالميه جههاني
حقوق بشر و ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي و انون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امهور
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با ارائه هرحي اصالح ماده  128ق.آ.د . .را دنبال كنـد .در ايـن هـرح ممنوعيـت حضـور
وكيل با انازه دادگاه محدود به موارد امنيتي شده بود .هرح مذكور پس از تصويب مجلس
شوراي اسالمي با ايراد شوراي نگهبان روبهرو شد و اصالح مجدد مصوبه مجلـس توسـط
نمايندگان و ت ميم آن به «موارد منافي عفت و يـا اقـدامات تروريسـتي» نيـا نظـر شـوراي
نگهبان را تممين نكرد .پس از اصرار مجلس بر نظر تود موضـوع بـراي حـل اتـتالف بـه
مجمع تشايص مصلحت نظام ارناع و مجمع در تاريخ  1382/3/17بيان داشت «با عنايت
به اينكه مهلت انراي آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمـومي و انقـالب مصـوب
 1378/6/28مجلس شوراي اسالمي در تاريخ  1382/6/29به پايان ميرسد ،لـذا مـاده 128
قانون مذكور و تبصره آن ابقا ميشود ».بدين ترتيـب مجمـع تشـايص مصـلحت نظـام بـا
استداللي تونيهناپذير نظر شوراي نگهبان را بر مصوبه مجلس تـرنيح داد و بـدين ترتيـب
تالشهاي مجلس براي تقويت نقش وكيل در فرايند دادرسي كيفري ناكام مانـد 27.مطال ـه
انمالي ديدگاههاي ابراز شده از سوي شوراي نگهبان و مجمـع تشـايص مصـلحت نظـام
آشكارا ديدگاههاي توأم با ترديد و نگراني اين دو نهاد نسبت به مداتله و حضور وكـال در
فرآيند دادرسي را نشان ميدهد .قوانين ب دي كه به موضـوع الاامـي بـودن حضـور وكيـل
پرداتتند از حيث قلمرو و محدوده مداتله وكيل تغييري را بـه همـراه نداشـتند 28.هرچنـد
برتي از حقوقدانان با تنقيح مناط ماده  128ق.آ.د . .بر اين باورند كه متهم ميتوانـد يـك
نفر وكيل در مرحله بازنويي پليسي همراه تود داشته باشد و وكيل در اين مرحله از همان

كيفري» ،پاياننامه كارشناسي ارشد حقو جزا و جرمشناسي ،دانشگاه تربيت مدرس ،1380 ،صص .152-158
 .27علي خالقي ،همان ،صص .144-145
 .28در ماده واحده انون احترام ب آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي (مصوب  )1383ني اشهارهاي به
حضور وكيل در مرحل ليسي نشده است .هر ند ،طبق صدر ماده واحده ضاباان دادگستري در كنهار محهاكم و
دادسراها مل م ب اجراي مقرراو انون مذكور شدهاند ولي بند  3تنها محاكم و دادسهرها را مخاطهب هرار داده و
اشارهاي ب ضاباان نكرده است .اين بند بيان كرده« :محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكيعنهم را
رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند ».در بند  7مهاده  130هانون برنامه
هارم توسا ا تصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسهالمي ايهران (مصهوب  )1383نيه يهود محدودكننهده
حضور وكيل تكرار شده است« :ب منظور اجراي اصل سي و نجم انون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ني به
منظور تأمين و حفظ حقوق عام و گسترش خدماو حقو ي ،هر يك از اصحاب دعهوا حهق انتخهاب ،مارفهي و
حضور وكيل در تمامي مراحل دادرسي اعم از تحقيقاو ،رسيدگي و اجراي احكام ضايي را ب استثناي مهواردي
ك موضوع جنب محرمان دارد و يا حضور ميرمتهم ب تشخيص اضي موجب فساد ميشود ،دارند».
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اتتياراتي برتوردار است كه بازپرس در مرحله تحقيقات داراست.

پيشبيني حضور وكيل در مرحله تحقيقات پليسي در مواردي كه فرد در م ـر

اتهـام

ارتكاب نرمهاي شديد و مهم قرار دارد ضروريتر به نظر ميرسد .در نرايم مهـم ت يـين
وكيل صرفنظر از درتواست يا عدم درتواست متهم ميتواند در دفاع وي بسيار سـودمند
باشد« .حضور وكيل در نرايم مهم از آن نهت اهميت پيدا ميكند كه ميتوانـد تـا حـدود
زيادي از افراط مقامهاي مجري عدالت كيفري پيشـگيري نمايـد و در صـورت ت ـدي بـه
حقوق قانوني بازداشتشدگان مورد پيگرد قرار گيرد .استفاده از مشـاوره بـراي كسـي كـه
تحت قدرت فائقه نظام دادگستري گرفتار آمده و رابطه او با نهان تارج قطع شده و حتي
ممكن است تحت شرايط انحافآمياي نيا قرار بگيرد به منالهي دريچهاي تواهد بود كـه
حداقلي از ارتباط با دنياي تارج را براي به دست آوردن حقوق قانوني وي ايجـاد تواهـد
كرد 30».اصل  35قانون اساسي نيا اين حق را به رسميت شناتته است .با ايـن حـال اصـل
مذكور تنها محاكم را مااهب قرار داده و اشارهاي بـه ت يـين وكيـل تسـايري در مرحلـه
دادسرا و همچنين مرحله پليسي نكرده است .ماده  186ق.آ.د . .و تبصره آن كه بـه ت يـين
وكيل تسايري اشاره كردهاند تنها ناظر به ت يين وكيل تسايري در مرحله رسيدگي است و
شامل مرحله تحقيقات مقدماتي و تحقيقات پليسي نميشود.
به رسميت شناتته نشدن حق حضور وكيل در مرحله انجام تحقيقات پليسي از يكسو
و استدالل ماالفان مداتله وكيل در مرحله تحقيقات پليسي مبني بر اينكـه حضـور وكيـل
مونب ايجاد اتتالل در فرآيند كشف نـرم و شناسـايي و دسـتگيري متهمـان و مظنونـان
ميشود بر چگونگي رفتار ممموران پليس با وكالي دادگستري بيتمثير نبوده است .هرچنـد،
صدور باشنامه از سوي نيروي انتظامي مبني بر اينكه «وكـال در موضـع دفـاع از احتـرام و
تممينات شاغلين شغل قضا برتوردار ميباشند لذا به هريق اولي همين حقوق نـاد مرانـع
انتظامي نيا متصور است» 31را بايد گامي مثبت در راستاي به رسميت شناتتن حضور وكيل
 .29محمدعلي اردبيلي« ،نگهداري تحتنظر» ،علوم جنايي (مجموعه مقاالت در تجليل از استاد دكترر محمرد
آشوري) ،تهران ،انتشاراو سمت ،ال او  ،1383 ،ص .219
 .30حسين مالمي« ،حمايت از حقوق و آزاديهاي اشخاص در اوضاع و احوا مخاطرهآمي در اسناد بينالمللي»،
مجله امنيت وزارت كشور ،سا

هارم ،شماره  9و  ،1379 ،10صص .35-36

 .31ب دنبا ارائ گ ارشهايي مبني بر رفتار نامناسب ليس با وكالي دادگستري ،كانون وكالي دادگسهتري طهي
نام اي از فرمانده نيروي انتظامي خواستار نظارو بر گونگي رفتار مأموران انتظامي با وكالي دادگستري ميشود.
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در مرحله تحقيقات پليسي و تضمين حق دسترسي متهم به حمايت از سوي وكيل دانست.

 -5نتيجهگيري
حق دسترسي متهم به وكيل به عنوان يكي از شاتصهاي دادرسي منصـفانه در بسـياري از
نظامهاي حقوقي به عنوان يك اصل پذيرفته شده است .اين م يار آنچنان اهميت پيدا كـرده
است كه چنانچه متهم در فرآيند كيفري از اين حق محـروم گـردد چـه بسـا اعتبـار نتـايج
تحقيقات كيفري زير سؤال رفته و ادله گـردآوري شـده بـياعتبـار شـناتته شـوند 32.ايـن
ضمانت انرا را مي توان تمهيدي مؤثر نهـت تضـمين پـذيرش وكيـل در فرآينـد كيفـري
دانست.
به نظر ميرسد پذيرش يا عدم پذيرش وكيل ارتباط ناديكي با مياان توانـايي پلـيس در
بهرهگيري از روش علمي كشف نرم و شناسايي و دستگيري متهمان دارد .هرچه نظامهاي
كشف نرم سنتيتر و غيرعلميتر باشند ،حضور وكيل موانع نديتري بر سر راه آنان براي
به نتيجه رسانيدن پروندهها از رهگذر انبار فيايكي براي گرفتن اقرار ايجاد تواهد كرد .از
اين رو يكي از مؤثرترين روشهـاي فـراهم آوردن شـرايط الزم بـراي پـذيرش وكيـل در
واحدهاي انتظامي ،تجهيا پليس به روشهاي مدرن و علمي نمعآوري ادله فيايكي اسـت.
پيشبيني ضوابط و شاتصهاي عيني بـراي اعمـال هرگونـه محـدوديت نسـبت بـه حـق
دسترسي متهم به وكيل به منظور نلوگيري از هرگونه اتتالل در فرآيند تحقيقـات پليسـي
نيا در پاساگويي به دغدغههاي ممموران كشف نرم سهم بساايي تواهد داشت.
در نظامهاي دادرسي كيفري فرانسه و انگلستان ،متهم در همه نـرايم حـق دارد كـه در
نيروي انتظامي ني در اسخ ب اين درخواست طي بخشنام شهماره /402/01/17/885ح مهور  1375/6/29بيهان
ميكند« :حسب مفاد نام شماره  4499ب 75/6/20/كانون وكالي دادگسهتري در باضهي يگهانههاي انتظهامي بها
وكالي دادگستري ك براي انجام وظايف انوني خود مراجا مينمايند رفتار نامناسب و مير انوني شده است .از
آنجايي ك حضور وكيل در ن د مراجع ضايي مستند ب تبصره ماده  )128( 112انون آيهين دادرسهي كيفهري در
مراحل تحقيقاو مقدماتي تجوي شده و برابر تبصره  3ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظهام وكيهل
در موضع دفاع از احترام و تأميناو شامالن شغل ضا برخوردار ميباشد لذا ب طريهق اولهي همهين حقهوق نه د
مراجع انتظامي ني متصور است .عليهذا دستور فرماييد طي بخشنام اي ب كلي يگانهاي تابا ابالغ نمايند ك در
برخورد با وكالي محترم دادگستري شؤون آنان لحاظ شده و در حدود ضوابط و مقرراو با آنهان همكهاري الزم
مامو دارند».
 .32محمد فرجيها و محمدبا ر مقدسي« ،رويكرد تابيقي ب اعده ماتبر ناشناختن ادله در نظهام عهدالت كيفهري
كامنال و ايران» ،مجله علمي ر پژوهشي مدرس ،ش  ،1387 ،58صص .113-144

27

دسترسي به وكيل در مرحله تحقيقات پليسي

مرحله تحقيقات پليسي از حمايتهاي وكيل قانوني تود بهرهمنـد شـود .اگـر چـه ممكـن
است بنابر شرايط تاص پرونده بهرهمندي از اين حق براي مدت زمان محـدود بـه تـمتير
بيفتد ولي در هر حال اين اصل پذيرفته شده است كه در هيچ شرايطي نمـيتـوان مـتهم را
براي هميشه از اين حق محروم كرد 33.سازوكارهاي اتااذ شده براي ايجاد ت ادل و تـوازن
ميان حقوق دفاعي متهم و كارآيي و اثرباشي تحقيقات ننايي در نظامهاي دادرسي تطبيقي
بهويژه انگلستان راهنماي مناسبي براي نهتگيري نظـام دادرسـي كيفـري داتلـي اسـت.
هرچند ،هرگونه گرتهبرداري از نظامهاي تطبيقي بايد با در نظر گرفتن پيشنيازهـاي تحقـق
اين نهادهاي حقوق كيفري و فراهم كردن بسترهاي انرايي و مالحظههاي بومي و فرهنگي
انجام شود.

بيترديد ،افاايش مداتله وكيل در فرآيند دادرسي كيفري كاهش فرصتها و موق يـت-

هاي منجر به نقض حقوق دفاعي متهم را بـه همـراه تواهـد داشـت .از ايـن رو ،اصـالح
مقررات رانع به حضور وكيل در فرآيند كيفري ،به هور تاص مرحلـه تحقيقـات پليسـي،
ضرورتي انتنابناپذير است.
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