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موانع ،چالشها و محدودیتهای حق دسترسی به پروندههای قضایی
سید رضا احسان پور ،1فرامرز قلی پور جمنانی
 -1استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد تهران
 -2دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی  /نویسنده مسوول Egholipor@yahoo. com /
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دریافت 98/7/18 :پذیرش98/8/21 :

چکیده
یکــی از مهمتریــن و بنیادیتریــن اصــول حاکــم بــر دادرســی منصفانــه حــق دسترســی
اســت کــه ایــن حــق در قوانیــن نظامهــای دادرســی متر ّقــی گنجانیــده و بــدون هیــچ گونــه
محدودیتــی ،در تمامــی مراحــل فرآینــد رســیدگی بــه پرونــده اعمــال میگــردد .در واقــع،
بــدون وجــود حــق دسترســی ،دســتیابی بــه اصــول بنیادیــن دیگــر از قبیــل تســاوی ســاحها،
بیطرفــی و ترافعــی شــدن امکانپذیــر نخواهــد بــود .بــه عبارتــی دیگــر ،از مجــرای چنیــن
میســر خواهــد شــد .قلمــرو و
حقــی اســت کــه اجــرای اصــول دیگــر آییــن دادرســی کیفــری ّ
دامنــه شــمول ایــن حــق ،از مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی و شــروع بــه تعقیــب و تحقیــق تــا
مرحلــه رســیدگی و صــدور حکــم را در بــر میگیــرد .ایجــاد هرگونــه محدودیتــی در اجــرای
مطلــق و بیچــون و چــرای ایــن حــق ،نیــل بــه دادرســی منصفانــه را بــا خدشــه جــدی و
اساســی مواجــه خواهــد ســاخت .حــق دسترســی ،از یــک ســو ناظــر بــر حــق حضــور و مداخلــه
وکیــل در تمامــی مراحــل دادرســی از جملــه تحقیقــات مقدماتــی و از ســوی دیگــر ،ناظــر
بــر دسترســی مطلــق و بیقیــد و شــرط اصحــاب دعــوی و وکالی مدافــع بــه تمــام اوراق
و مندرجــات پرونــده و امــکان اخــذ رونوشــت یــا روگرفــت از آن میباشــد .جرایــم مرتبــط
بــا امــور پزشــکی و دارویــی از دو منظــر ،هــم بزهدیــده و هــم بزهــکار ،واجــد حساســیت و
اهمیــت میباشــند؛ تقابــل اجــرای حــق دسترســی بــه پروندههــای قضایــی مرتبــط بــا جرایــم
پزشــکی و دارویــی بــا مــاده  648قانــون تعزیــرات مصــوب 1375کــه ناظــر بــر ممنوعیــت
افشــاء اســرار حرفــهای و شــغلی اســت ،مهمتریــن چالــش در زمینــه حــق دسترســی بــه
چنیــن پروندههایــی میباشــد.
کلید واژهها :حق دسترسی ،تحقیقات مقدماتی ،دادرسی منصفانه.
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 -1مقدمه
در حــال حاضــر ،بــا توجــه بــه ترافعــی شــدن بیــش از پیــش مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی ،عــدم
توانایــی بســیاری از متهمیــن بــه ارائــه دفاعــی مناســب در دادســرا ،کشــف مــوارد عدیــده ای از
اشــتباهات قضایــی و تضییــع حقــوق متهمیــن کــه خــود از موجبــات اطالــه دادرســی محســوب
میشــود ،توجــه قانونگــذاران بــه اهمیــت و ضــرورت حضــور وکیــل و ایفــاء نقــش موثّــر از
ســوی وی در مرحلــه جمــع آوری دالیــل علیــه متهــم جلــب شــده اســت (آشــوری،1376 ،
ص )156کــه البتــه ایــن مهــم جــز بــا بــه رســمیت شــناختن حاکمیــت مطلــق حــق دسترســی
ممنوعیــت دسترســی وکیــل مدافــع بــه اوراق و محتویــات پرونــده و یــا
محقــق نخواهــد شــد.
ّ
ایجــاد محدودیــت در دسترســی وکیــل بــه ایــن اوراق و بــه خصــوص در مرحلــه تحقیقــات
مقدماتــی کــه از مراحــل مهــم و سرنوشــت ســاز دادرســی کیفــری محســوب میگــردد ،بــا
فلســفه حضــور و مداخلــه وکیــل در ایــن مرحلــه مغایــرت دارد زیــرا عــدم دسترســی بــه
مندرجــات پرونــده ،امــکان دفــاع موثّــر و کارآمــد را از وکیــل ســلب و حضــور وی را تبدیــل
بــه حضــوری تشــریفاتی مینمایــد .در واقــع ،نمیتــوان پذیرفــت کــه وکیــل مدافــع در کنــار
متهــم حضــور داشــته باشــد ولــی حــق دسترســی بــه محتویــات و مندرجــات پرونــده و یــا
مطالعــه آن را نداشــته باشــد.
علیاالصــول ،الزمــه دفــاع ایــن اســت کــه فــردی بتوانــد شــخصاً و یــا از طریــق وکیــل مدافــع
خــود بــه محتــوای پرونــده ،مندرجــات ،اســناد و مــدارک آن جهــت تــدارک یــک دفــاع مناســب
دسترســی داشــته باشــد .اهمیــت وکیــل از لحــاظ حقــوق بشــر و جــرم شناســی ،وقتــی
میتوانــد در مرحلــه تحقیقــات مفیــد فایــده باشــد کــه بــه ویــژه در جرایــم شــدید و حســاس
بتوانــد پرونــده را مطالعــه نمــوده و متناســب بــا آن دفــاع نمایــد؛ در غیــر ایــن صــورت ،متهــم
احســاس میکنــد کــه وکیــل هیــچ نقشــی در فرآینــد رســیدگی نــدارد و نمیتوانــد کارکــرد
حمایتــی داشــته باشــد زیــرا یکــی از کارکردهــای حمایتــی و جــرم شــناختی وکیــل ،دسترســی
بــه پرونــده و مطلــع کــردن متهــم از اتهــام ،ادلــه وقــوع جــرم و ســایر اوضــاع و احــوال پرونــده
اســت کــه میتوانــد نوعــی اطمینــان و آرامــش روان بــه متهــم بدهــد و امیــدوار باشــد کــه در
ادامــه رســیدگی بــا اصــاح رفتــار خــود تصمیــم مناســب در مــورد او اتخــاذ شــود( .عبدالهــی،
 ،1393ص)183
ترافعــی شــدن کلیــه مراحــل دادرســی از جملــه مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی و هــم چنیــن
اصــل تســاوی ســاحها از مهمتریــن توجیهــات حضــور و مداخلــه وکیــل و حــق دسترســی وی
بــه کلیــه اوراق و مندرجــات پرونــده ،بــدون هیــچ گونــه مانــع و رادعــی میباشــد .قانونگــذار
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در تصویــب قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  1392بــا اصالحــات و الحاقــات ،1394
ـرر نمــوده
ضمــن پیــش بینــی مــاده  5ایــن قانــون ،بــه عنــوان یکــی از اصــول راهبــردی ،مقـ ّ
اســت؛ «متهــم بایــد در اســرع وقــت  ...از حــق دسترســی بــه وکیــل و ســایر حقــوق دفاعــی
مذکــور در ایــن قانــون بهــره منــد شــود» .مالحظــه میگــردد کــه حــق دسترســی بــه وکیــل
از ســوی متهــم ،بــه طــور مطلــق و بــدون قیــد و شــرط مــورد پذیــرش قانونگــذار قــرار گرفتــه
اســت ،لیکــن در ادامــه مــواد قانونــی ،حضــور و مداخلــه وکیــل و حــق دسترســی وی بــه تمــام
اوراق و مندرجــات پرونــده بــا محدودیــت هــای جــدی و اساســی مواجــه و در واقــع قانونگــذار
تــا حــدود زیــادی از ایــن اصــل بنیادیــن عــدول نمــوده اســت .قانونگــذار در مــاده  191قانــون
آییــن دادرســی کیفــری ،بــا عباراتــی مبهــم از جملــه ضــرورت کشــف حقیقــت و در جرایــم
علیــه امنیــت داخلــی و خارجــی ،بــه بازپــرس اختیــار داده اســت کــه قــرار عــدم دسترســی بــه
پرونــده را صــادر نمایــد.
هــر چنــد عــدم دسترســی وکیــل بــه پرونــده یــا برخــی از اوراق آن از لحــاظ حقوقــی قابــل
توجیــه نبــوده و هــر چنــد چنیــن دسترســی ،هیــچ گونــه منافاتــی بــا کشــف حقیقــت نــدارد
مقــرر مــیدارد« :اطبــاء و جراحــان و
لیکــن بــا توجــه بــه مــاده  648قانــون تعزیــرات کــه
ّ
داروفروشــان و کلیــه کســانی کــه بــه مناســبت شــغل یــا حرفــه خــود محــرم اســرار میشــوند
هــرگاه در غیــر از مــوارد قانونــی ،اســرار مــردم را افشــا کننــد بــه ســه مــاه و یــک روز تــا
یــک ســال حبــس و یــا بــه یــک میلیــون و پانصــد هــزار ریــال تــا شــش میلیــون ریــال
جــزای نقــدی محکــوم میشــوند» بــه نظــر میرســد کــه اجــرای مطلــق حــق دسترســی بــه
پروندههــای قضایــی مرتبــط بــا جرایــم پزشــکی و دارویــی کــه از حساســیت و اهمیــت نیــز
برخــوردار اســت ،در تقابــل بــا ممنوعیــت افشــاء اســرار شــغلی و حرفـهای قــرار داشــته و بیــم
افشــاء اســرار و رمــوز شــغلی و حرفــه ای از یــک ســو و اطالعــات مربــوط بــه بزهدیــده و بزهــکار
از ســوی دیگــر بــرود .از منظــر جــرم شناســی واکنــش اجتماعــی ،عــدم دسترســی وکیــل در
برخــی از مــوارد ،آن هــم بــه صــورت مســتقیم بــه پرونــده در جرایــم علیــه امنیــت میتوانــد
زمینــه ســوء اســتفاده از قــدرت را بــرای مقامــات قضایــی فراهــم نمایــد؛ بــه ویــژه آن کــه ایــن
جرایــم دارای حساســیت بــوده و در بســیاری از مــوارد ممکــن اســت بــا وجــود ایــن کــه دلیلــی
بــر بزهــکاری متهــم در دســت نیســت ،متهــم محکــوم شــود( .عبدالهــی ،1393 ،ص)183
بــه عقیــده برخــی ،حــق دسترســی متهــم و وکیــل او در مــاده  191قانــون آییــن دادرســی
کیفــری بــه صراحــت اعــام شــده ولــی بــا توجــه بــه ایــن کــه در ایــن مــاده قــرار عــدم
دسترســی بــه پرونــده توســط متهــم و وکیــل او قابــل اعتــراض شــناخته شــده اســت ،پــس
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بــه داللــت التزامــی معلــوم میشــود کــه متهــم و وکیــل او از حــق دسترســی بــه پرونــده
برخوردارنــد کــه بازپــرس میتوانــد بــا صــدور یــک قــرار آن را ممنــوع ســازد .اصــوالً ،مطالعــه
پرونــده مســتلزم دسترســی بــه آنهاســت ولــی بــا تفکیــک صــورت گرفتــه در قســمت اول مــاده
کــه طبــق آن بازپــرس میتوانــد یــا مطالعــه آن اوراق و یــا دسترســی بــه آنهــا را ممکــن ســازد،
معلــوم میشــود کــه دسترســی یعنــی در اختیــار گذاشــتن؛ بنابرایــن مانعــی وجــود نــدارد کــه
متهــم یــا وکیــل او بتواننــد بــه هزینــه خــود از اوراق پرونــده کپــی گرفتــه و نســخه ای بــرای
خــود داشــته باشــند( .خالقــی ،1393 ،ص )156واقعیــت ایــن اســت کــه پیــش بینــی حــق
اعتــراض نســبت بــه قــرار عــدم دسترســی بازپــرس از یــک ســو و الــزام دادگاه بــه رســیدگی
نســبت بــه اعتــراض بــه قــرار مذکــور در وقــت فــوق العــاده ،هــر چنــد کوششــی از ســوی
ـدت قــرار عــدم دسترســی کــه نمیتــوان ســابقه ای از آن
ـدت و حـ ّ
قانونگــذار در کاســتن از شـ ّ
در نظــام تقنینــی ایــران یافــت ،بــوده اســت لیکــن بــا حــق دسترســی ســریع ،آســان و بــدون
محدودیــت متهــم و وکیــل مدافــع وی در لحظــات نخســتین تحقیقــات مقدماتــی در مغایــرت
صریــح و آشــکار میباشــد.
 -2مبانی حاکم بر اصل دسترسی
اجــرای حــق دسترســی بــدون شــناخت مبانــی آن امــکان پذیــر نخواهــد بــود .اصــل برائــت،
تســاوی ســاحها و ترافعــی شــدن از مهمتریــن مبانــی حــق دسترســی میباشــند کــه
پرداختــن بــه هــر یــک از آنهــا ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر اســت .در واقــع ،شــناخت بهتــر از
مبانــی حــق دسترســی اهمیــت چنیــن حقــی را آشــکار خواهــد ســاخت.
 -1-2اصل برائت؛ توجیه کننده حق دسترسی
اصــل برائــت یا«فــرض بیگناهــی» از جملــه اصــول و قواعــد عــام حقــوق اســت کــه میتــوان
آن را یکــی از تکیــه گاههــای هــر نظــام اجتماعــی دانســت .اصــول و قواعــد عــام حقوقــی کــه
در واقــع برآمــده از فرهنــگ هــا ،ارزش هــا و توقعــات اساســی اعضــای یــک جامعــه بــه حســاب
مــی آیــد ،ارکان و چهارچــوب هــای اساســی یــک نظــام حقوقــی را تشــکیل میدهــد .ایــن
اصــول و قواعــد کلــی کــه در عیــن حــال هدایــت کننــده افــکار ،اعمــال ،رفتــار و حساســیت
هــای فــردی و اجتماعــی اعضــای جامعــه نیــز میباشــد ،چهارچــوب هــای نظــام قانونــی آن
جامعــه را در برمیگیــرد .بــه بیــان دیگــر ،روابــط اجتماعــی جوامــع انســانی از ابتــدای تاریــخ
تــا بــه حــال بــر اصــول و فــروض تعییــن شــده و مــورد قبــول مــردم بنــا شــده اســت کــه بــه
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تدریــج ،ایــن اصــول و قواعــد کلــی در قالــب قوانیــن و احــکام جزئــی تــر تعریــف گردیــده
اســت( .شــاملو ،1383 ،ص)246
حفــظ نظــم قانونــی ،ضــرورت تــوازن و تعــادل قــدرت ،اصــل اباحــه و عــدم از جملــه مبانــی و
اهــداف اصــل مــورد اشــاره شــناخته شــده اســت.
مهمتریــن آثــار اصــل برائــت کیفــری در حقــوق دفاعــی متهــم متجلــی میگــردد زیــرا هــدف
نهایــی از پیــش بینــی اصــل برائــت کیفــری ،حفــظ حقــوق متهــم و جلوگیــری از تضییــع حقوق
وی بــوده و بــه جــرأت میتــوان گفــت کــه حــق حضــور و مداخلــه وکیــل در تمامــی مراحــل
دادرســی و از نخســتین لحظــات تشــکیل پرونــده از یــک ســو و حــق دسترســی بــه کلیــه اوراق
و مندرجــات پرونــده اتهامــی و اطــاع از تمامیدالیــل تحصیــل شــده علیــه متهــم از ســوی
دیگــر ،از مهمتریــن آثــار اصــل برائــت کیفــری در حقــوق دفاعــی متهــم میباشــد .برقــراری
هرگونــه تحدیــد و تضییــق نســبت بــه حــق دسترســی بــه مندرجــات پرونــده و هــم چنیــن
حــق حضــور و مداخلــه وکیــل ،در حقیقــت نقــض بــارز و آشــکار اصــل برائــت و در نهایــت حــق
دفــاع متهــم میباشــد.
ـرر
مــاده  4قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  1392بــا اصالحــات و الحاقــات  ،1394مقـ ّ
م ـیدارد؛ «اصــل برائــت اســت .هرگونــه اقــدام محدودکننــده ،ســالب آزادی و ورود بــه حریــم
خصوصــی اشــخاص جــز بــه حکــم قانــون و بــا رعایــت مقــررات و تحــت نظــارت مقــام قضایــی
مجــاز نیســت.» . . . .
مــاده قانونــی مذکــور کــه پــس از اصــل  35قانــون اساســی و هــم چنیــن بنــد  2قانــون احتــرام
بــه آزادی هــای مشــروع و حفــظ حقــوق شــهروندی بــه صــورت صریــح بــه اصــل برائــت اشــاره
مــی نمایــد ،ناظــر بــر جنبــه قضایــی ایــن اصــل میباشــد .در بعــد قضایــی ،اصــل برائــت
مقتضــی آن اســت کــه شــخصی کــه بــه عنــوان متهــم در یــک دعــوی عمومیتحــت تعقیــب
قــرار گرفتــه اســت ،تــا زمــان صــدور حکــم محکومیــت قطعــی ،بــی گنــاه فــرض شــود و اوضــاع
و احوالــی ماننــد متــواری بــودن یــا ســابقه محکومیــت کیفــری ســبب شــکل گیــری اعتقــاد بــه
مجرمیــت او نگــردد بلکــه او بــه عنــوان یــک فــرد ناکــرده بــزه تلقــی و اقدامــات الزم بــرای
جمــع آوری دالیــل لــه و علیــه او توســط مرجــع قضایــی صالــح و بــر طبــق مقرراتــی صــورت
گیــرد کــه توســط قانونگــذار تعییــن شــده اســت( .خالقــی ،1393 ،ص)156
 -2-2تساوی سالحها؛ تضمین کننده حق دسترسی
تســاوی ســاحها بــه معنــای برابــری قضایــی اســت .برابــری اصحــاب دعــوی در فرآینــد

موانع ،چالش ها و محدودیت های حق دسترسی به پرونده های قضایی

قضایــی بــه ایــن معناســت کــه بــا توجــه بــه عــدم تســاوی بیــن امکانــات طرفیــن دعــوی،
ســعی در ایجــاد تســاوی بیــن آنهــا صــورت گیــرد .تعبیــری کــه در بنــد  3مــاده  14میثــاق
بیــن المللــی حقــوق مدنــی و سیاســی و نیــز مــاده  6کنوانســیون اروپایــی حقــوق بشــر آمــده
اســت ،ناظــر بــر همیــن معناســت؛ یعنــی برابــری طرفیــن در فرآینــد دادرســی( .عبــادی،
 ،1392ص )2حضــور و مداخلــه وکیــل ،حــق ســکوت و حــق دسترســی بــه اوراق و مندرجــات
پرونــده از جملــه مــواردی اســت کــه بــه تحقــق اصــل تســاوی ســاحها در مرحلــه تحقیقــات
مقدماتــی کمــک خواهــد نمــود .در نظامهــای حقوقــی مبتنــی بــر کامــن ال ،از مهمتریــن
تضمیــن هایــی کــه موجــب تحقــق بیــش از پیــش اصــل تســاوی ســاحها میگــردد ،قاعــده
موســوم به«افشــاء ادلــه» میباشــد .بــه موجــب ایــن قاعــده ،دادســتان و دیگــر مقامــات عهــده
دار امــر تعقیــب و تحقیــق ،اطالعــات و مدارکــی کــه در اختیــار دارنــد را بــه متهــم ارائــه نمــوده
تــا وی بتوانــد دفــاع متناســب بــرای خــود تــدارک ببینــد.
آگاهــی از موضــوع و دالیــل اتهــام ،یکــی از مهمتریــن تضمیــن هــای حقــوق دفاعــی متهــم
در تمامــی مراحــل رســیدگی کیفــری بــه شــمار مــی آیــد .تمامــی اســناد حقــوق بشــری ،چــه
بیــن المللــی و چــه منطقــه ای ،بــر شناســایی چنیــن حقــی یعنــی اطــاع از دالیلــی کــه علیــه
اشــخاص ضمــن دســتگیری ،جلــب ،بازداشــت و ســرانجام محکومیــت آنهــا ارائــه گردیــده،
تأکیــد ورزیدهانــد( .اردبیلــی ،1385 ،ص )59در خصــوص مبنــای افشــاء ادلــه ،بــه اصولــی
از قبیــل تســاوی ســاحها ،ســریع بــودن دادرســی ،علنــی بــودن دادرســی ،اصــل برائــت
تمســک گردیــده اســت .مقــررات مربــوط بــه قواعــد آییــن دادرســی
و اصــل قانونــی بــودن ّ
کیفــری  2005کشــور انگلســتان مقــرر مـیدارد« :اگــر فــردی بــه یــک جــرم دو وجهــی متهــم
شــده باشــد ،دادســتان بایــد بــا توجــه بــه تقاضــای متهــم ،ادلــه ای ماننــد اظهــارات شــهود
دادســتان یــا خالصــه ای از وقایــع و ادلــه ای کــه در دادگاه علیــه او اقامــه خواهــد شــد را بــه
او اطــاع دهــد .ایــن درخواســت بایــد قبــل از تعییــن شــیوه رســیدگی بــه جــرم انجــام شــود».
(ســیگنوریل ،2011 ،ص )68ضابطــه افشــاء ادلــه اولیــه جهــت تضمیــن ایــن امــر طــرح ریــزی
شــده اســت کــه دادســتان در مرحلــه اول ،اســناد و مدارکــی کــه بــه طــور کلــی نســبت بــه
اســتحکام پرونــده دادســتانی تأثیــر منفــی دارد ،ارائــه نمایــد .ایــن امــر صرفـاً شــامل اســنادی
کــه منجــر بــه طــرح ســواالت اساســی در مــورد تعقیــب متهــم میباشــد ،نیســت( .ســیگنوریل،
 ،2011ص )68یکــی از دالیــل منطقــی بــرای افشــاء و یــا ابــراز ادلــه بــه متهــم ،بــه تفــاوت در
دسترســی بــه امکانــات بیــن دولــت و دادســتان از یــک ســو و شــخص متهــم از ســوی دیگــر
بــاز میگــردد زیــرا دولــت توانایــی دسترســی بــه تســهیالت تحقیقاتــی از قبیــل پلیــس و
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ســرویس هــای تخصصــی ماننــد پزشــکی قانونــی و غیــره را دارا میباشــد؛ در حالــی کــه متهــم
از چنیــن ابزارهایــی بــی بهــره اســت و چــه بســا بــدون دسترســی بــه اطالعــات و ادلــه و بــدون
تقصیــر ،محکــوم بــه مجــازات گــردد.
 -3-2ترافعی شدن؛ نتیجه حق دسترسی
بیــن اصــل تســاوی ســاحها و ترافعــی شــدن ارتبــاط تنگاتنگــی وجــود دارد .اصــل ترافعــی
شــدن یکــی از اصــول بنیادیــن حاکــم بــر آییــن دادرســی کیفــری و شــرط اساســی و ضــروری
تحقــق دادرســی منصفانــه بــوده کــه گاه متــرادف بــا حــق دفــاع و نتیجــه اجــرای اصــل احتــرام
بــه حــق دفــاع و گاه نیــز تضمیــن کننــده مســاوات و برابــری اصحــاب دعــوی شــناخته شــده
اســت .اصــل ترافعــی شــدن بــه ایــن معناســت کــه هــر یــک از اصحــاب دعــوی ،بایــد عــاوه
بــر ایــن کــه فرصــت و امــکان مــورد مناقشــه قــرار دادن ادعاهــا و اســتدالل هــای رقیــب را
داشــته باشــند ،فرصــت و امــکان طــرح ادعاهــا ،ادلــه و اســتدالل هــای خــود را نیــز داشــته
باشــند .ایــن اصــل بــر خــاف حقــوق دفاعــی کــه بیشــتر منصــرف بــه متهــم اســت ،بــه هــر دو
طــرف (دادســتان و متهــم) دعــوا نظــر دارد .اصــل ترافعــی شــدن یکــی از ویژگیهــای اصلــی
نظــام دادرســی اتهامــی اســت کــه یکــی از مبانــی مهــم ایــن نظــام آن اســت کــه اصحــاب
دعــوی بایــد در موقعیــت و شــرایط مســاوی و برابــر قــرار گیرنــد .چنیــن معنــا و مفهومــی ناظــر
بــر اصــل «تناظــر» میباشــد .اصــل تناظــر یکــی از اصــول کلــی حقــوق و در واقــع جوهــره
مفاهیــم عدالــت و انصــاف را تشــکیل میدهــد و بــر منابــع الهــی ،اخالقــی و جهانــی مبتنــی
میگــردد .تناظــر مقتضــی آن اســت کــه طرفیــن در روابــط مســتقیم یکدیگــر و همچنیــن در
مقابــل قاضــی در شــرایط مســاوی قــرار گیرنــد .هــر یــک از طرفیــن در چهارچــوب دادرســی از
حقــوق یکســانی برخــوردار میباشــند .منصفانــه بــودن دادرســی مســتلزم برابــری در رفتــار بــا
طرفیــن دعواســت کــه ایــن امــر بــه نوبــه خــود ،ایجــاب کننــده بــی طرفــی و اســتقالل دادگاه
میباشــد( .حیــدری ،1389 ،ص)127
تبلــور اجــرای کامــل ترافعــی شــدن را میتــوان در نظــام دادرســی اتهامــی مشــاهده نمــود.
نظــام اتهامـیدر شــکل ایــده آل خــود ،دو وکیــل مدافــع مبتکــر ،خــوش ذوق ،واجــد صالحیــت
و متخصــص را رو در روی هــم قــرار میدهــد .وظیفــه آنهــا غلبــه و کســب موفقیــت در دعــوا و
شکســت دادن طــرف مقابــل خــود میباشــد .وکالی دادســتانی در تصمیــم گیــری راجــع بــه
ایــن کــه چــه کســی مــورد اتهــام قــرار گیــرد ،چــه اتهاماتــی مطــرح گــردد و چــه مجازاتــی در
نظــر گرفتــه شــود ،از صوابدیــد قابــل مالحظــه ای برخــوردار خواهنــد بــود .رابــرت جکســون،
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دادســتان را فــردی توصیــف مــی نمایــد کــه بیشــتر از ســایرین کنتــرل زندگــی ،آزادی و
حیثیــت شــهروندان را برعهــده داشــته و بــر ایــن اســاس ،اختیــارات صوابدیــدی وی نیــز بــی
شــمار میباشــد( .آکــر ،2004 ،ص )108بــه همیــن جهــت ،در ایــن نظامهــا ترافعــی شــدن
بهتــر از هــر جــای دیگــری رعایــت میگــردد .در حــال حاضــر ،بســیاری از نظامهــای دادرســی
مختلــط کــه مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی در آنهــا بــه صــورت تفتیشــی صــورت میگیــرد ،بــا
الهــام از نظــام دادرســی اتهامــی ،بــر جنبههــای ترافعــی مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی افــزوده
و از جنبههــای تفتیشــی آن کاســته انــد؛ بــه نحــوی کــه نــه تنهــا بــه وکالی مدافــع ،حــق
حضــور در جلســات بازپرســی اعطــاء گردیــده بلکــه بــه وکیــل متهــم اجــازه داده شــده اســت
کــه هماننــد وکیــل شــاکی از مندرجــات پرونــده مطلــع شــده ،نظریــات خــود را بــه بازپــرس
اعــام و حتــی انجــام دادن تحقیــق خاصــی را از وی تقاضــا کنــد( .آشــوری ،1376 ،ص)156
 -3گستره حق دسترسی
همــان گونــه کــه اشــاره گردیــد ،یکــی از ابعــاد حــق دسترســی ،دسترســی بــه وکیــل یــا
مشــاور حقوقــی از نخســتین لحظــات شــروع بــه انجــام تحقیقــات مقدماتــی بــوده کــه بــا توجــه
بــه اهمیــت آن ،قلمــرو ایــن حــق در دو بعــد «نظارتــی و حمایتــی» بیــان میگــردد.
 -1-3نقش نظارتی دسترسی به وکیل
یکــی از محورهــای اصلــی آییــن دادرســی کیفــری ،کرامــت انســانی اســت ،بــه گونــه ای کــه
ایــن امــر بــه عنــوان یکــی از اصــول بنیادیــن آییــن دادرســی کیفــری بســیاری از کشــورها
شــناخته شــده اســت .بــر اســاس طرفــداران تئــوری کرامــت انســانی ،مصــون بــودن انســان ها از
هرگونــه تعــرض و نقــش وکیــل در جلوگیــری از آســیب پذیــری آن در فرآینــد رســیدگیهای
کیفــری ،مهمتریــن مبنــا در توجیــه ضــرورت دسترســی متهــم بــه وکیــل و مســاعدت او
محســوب میشــود.
در ایــن معنــا ،حضــور وکیــل در جریــان تحقیقــات مقدماتــی میتوانــد نوعــی نقــش حمایتگرانه
از متهــم داشــته باشــد .مقامــات قضایــی و ســایر کارکنــان را از نقــض کرامــت انســانی متهــم
بــازدارد .عــاوه بــر غــرض ورزیهــا و جانبداریهــای مأموریــن دادســرا در بســیاری از مــوارد،
اشــتباهات قضایــی آنهــا نیــز عاملــی در اتخــاذ تصمیمــات ناعادالنــه و غیرمنطقــی میگــردد.
ـل آشــنا بــه موازیــن حقوقــی ،مانعــی بــر نهادهــای تعقیــب
بدیهــی اســت کــه حضــور وکیـ ِ
و تحقیــق در نادیــده گرفتــن تشــریفات مقــرر قانونــی خواهــد شــد و بدیــن ترتیــب ،رونــد
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رســیدگی را بــه ســوی تــاش در جهــت کســب ادلــه قانونــی ســوق دهــد .حضــور وکیــل
میتوانــد نقــش کلیــدی در تضمیــن عادالنــه بــودن محاکمــات کیفــری داشــته باشــد.
(عبدالهــی ،1393 ،ص)183
مــاده  14قانــون اصــاح قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  ،1394/3/21ضمــن اصــاح
تبصــره  1مــاده  190قانــون آییــن دادرســی کیفــری مقــرر مــیدارد« :ســلب حــق همــراه
داشــتن وکیــل و عــدم تفهیــم ایــن حــق بــه متهــم بــه ترتیــب موجــب مجــازات انتظامیدرجــه
هشــت و ســه اســت».
تبصــره یــک ســابق ،ضمانــت اجرایــی بــه مراتــب شــدیدتر را پیــش بینــی نمــوده و ســلب حــق
همــراه داشــتن وکیــل یــا عــدم تفهیــم ایــن حــق بــه متهــم را موجــب بــی اعتبــاری تحقیقــات
میدانســت کــه همانگونــه کــه اشــاره شــد ،ایــن تبصــره بــه موجــب مــاده  14اصــاح گردیــد.
همچنیــن وکیــل بــر طبــق تبصــره مــاده  195میتوانــد در صــورت طــرح ســواالت تقنینــی
یــا ســایر مــوارد خــاف بــه بازپــرس تذکــر دهــد .توجــه بــه ایــن تبصــره نشــان میدهــد کــه
وکیــل در جریــان تحقیقــات مقدماتــی نوعــی نقــش نظارتــی بــر وظایــف بازپــرس داشــته و
میتوانــد وی را از صالحدیدهــای شــخصی یــا غــرض ورزی بــازدارد.
بــه عنــوان مثــال ،چنانچــه بازپــرس ســواالت تلقینــی یــا اکــراه آمیــزی از متهــم بپرســد،
حضــور وکیــل میتوانــد مطابــق مــاده  196موجــب شــود کــه بازپــرس متحمــل تخلــف
انتظامیگــردد .یکــی از بارزتریــن جلوههــای حقــوق شــهروندی در گســتره قضایــی ،حــق
متهمــان مبنــی بــر داشــتن وکیــل در فرآینــد دادرســی کیفــری اســت کــه بــر اســاس ایــن
حــق متهمــان میتواننــد در سراســر فرآینــد کیفــری از حضــور وکیــل در کنــار خــود اســتفاده
کننــد؛ بــه گونــه ای کــه در صــورت ناتوانــی مالــی ،دولــت مکلــف اســت امکانــات حضــور
وکیــل رایــگان را بــرای متهمــان فراهــم کنــد .حــق متهمــان بــر داشــتن وکیــل از بارزتریــن
جلوههــای دادرســی عادالنــه و حقــوق دفاعــی بــه شــمار مــی آیــد زیــرا حضــور وکیــل در
فرآینــد کیفــری موجــب کاســته شــدن از اشــتباهات قضایــی و افزایــش دســتیابی بــه عدالــت
میشــود( .نیازپــور ،1371 ،ص)95
 -2-3نقش حمایتی دسترسی به وکیل
عــاوه بــر نقــش نظارتــی وکیــل در جریــان تحقیقــات مقدماتــی کــه در گســتره حق دسترســی
قابــل درک و فهــم اســت ،حضــور و مداخلــه وکیــل میتوانــد ضامــن تحقــق تســاوی ســاحها
در برابــر مقامــات تعقیــب و تحقیــق باشــد .نقــش حمایتــی وکیــل میتوانــد در دو بعــد
حمایــت از متهــم و بزهدیــده متجلــی گــردد.
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 -1-2-3حمایت از متهم؛ رویکرد بزهکار مدار
حــق داشــتن وکیــل در مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی و لــزوم حضــور وی در دفــاع از حقــوق
متهــم ،تضمینــی بســیار اساســی در جهــت حفــظ حقــوق و آزادی هــای فــردی و جلوگیــری
از اخــال بــه حــق دفــاع وی خواهــد بــود .حضــور وکیــل در کنــار متهــم از منظــر آموزههــای
اصــاح و درمــان نیــز قابــل توجــه میباشــد؛ بدیــن معنــی کــه حضــور وکیــل میتوانــد
موجــب آمــوزش هنجارهــای تقنینــی و ارزش هــای اجتماعــی بــه بزهــکاران و اصــاح و
تربیــت آنــان شــود.
حضــور و مداخلــه وکیــل در فرآینــد تحقیقــات مقدماتــی میتوانــد ضمــن جلوگیــری از تعــدی
بــه حیثیــت و شــرافت متهمیــن و یــا حفــظ شــخصیت اجتماعــی ،مقدمــات بازســازگاری
اجتماعــی او را فراهــم ســازد .اعتمــاد متهــم بــه انســانی و عادالنــه بــودن تصمیمــات اتخــاذی
در مــورد او میتوانــد موجــب تــاش او در جهــت جبــران وضعیــت حاصلــه از جــرم و همــکاری
بــا بزهدیــده و نهادهــای عدالــت کیفــری شــود( .عبدالهــی ،1393 ،ص )183حضــور وکیــل
از دیــدگاه نظریــه برچســب زنــی نیــز قابــل توجــه میباشــد .در بســیاری از مــوارد ،وکیــل
بــه جــای متهــم بــرای پیگیــری بــه دادســرا مراجعــه کــرده و باعــث میشــود کــه زمــان
حضــور متهــم در دادســرا کاهــش یابــد و متهــم در دادســرا توســط جامعــه مشــاهده نشــده و
در نتیجــه ،کاهــش حضــور متهــم باعــث کاهــش احتمــال برچســب زنــی بــه مجــرم میشــود
و حتــی باعــث فرامــوش شــدن ارتــکاب جــرم از ســوی جامعــه میشــود .وکیــل میتوانــد بــا
درخواســت مــواردی از قبیــل معاملــه اتهــام یــا درخواســت تخفیــف مجــازات ،ضمــن کاهــش
حضــور متهــم در فرآینــد کیفــری ،احتمــال برچســب زنــی وی را نیــز پاییــن بیــاورد.
بنــد  1مــاده  58قانــون پلیــس و ادلــه کیفــری  1984انگلســتان ،بــدون ایــن کــه قائــل بــه
برقــراری محدودیــت پیرامــون حضــور و مداخلــه وکیــل مدافــع شــخص تحــت نظــر باشــد،
ـرر مـیدارد« :شــخصی کــه بازداشــت شــده و در بازداشــتگاه کالنتــری یــا هــر محــل دیگری
مقـ ّ
نــگاه داشــته شــده اســت ،در صــورت درخواســت بایــد حــق مشــاوره بــا یــک وکیــل را بــه
صــورت خصوصــی و در هــر زمــان داشــته باشــد» .مظنونــی کــه در کالنتــری یــا خــارج از آن
دســتگیر شــده باشــد ،بایــد از حــق مشــاوره حقوقــی رایــگان هــم بــه طــور کتبــی و هــم بــه
طــور شــفاهی آگاه شــود .نکتــه مهــم در خصــوص ایــن مشــاوره آن اســت کــه هــرگاه بازداشــت
شــده درخواســت اعمــال ایــن حــق را نمایــد ،وی مجــاز میباشــد کــه بــه طــور خصوصــی بــا
مشــاور حقوقــی صحبــت نمایــد و ایــن حــق مشــاوره و صحبــت در خلــوت ،یــک حــق بنیادیــن
بــرای بازداشــت شــدگان محســوب میشــود .اصــل اولیــه در دسترســی بــه وکیــل آن اســت
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کــه نبایــد هیــچ گونــه تأخیــری در خصــوص ایــن امــر صــورت گیــرد( .یکرنگــی،1384 ،
ص)119
مــاده  48قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  1392بــا اصالحــات و الحاقــات  ،1394ابتــدا
بــا پیــش بینــی یــک ســاعت حــق مالقــات وکیــل بــا شــخص تحــت نظــر ،بــا ســلب ایــن حــق
ـرر نمــوده اســت« :اگــر شــخص بــه علــت اتهــام
در بســیاری از جرایــم مهــم و در تبصــره مقـ ّ
ارتــکاب یکــی از جرایــم ســازمان یافتــه و یــا جرایــم علیــه امنیــت داخلــی یــا خارجــی کشــور،
ســرقت ،مــواد مخــدر و روانگــردان و یــا جرایــم موضــوع بندهــای (الــف)( ،ب) و(پ) مــاده
( )302ایــن قانــون ،تحــت نظــر قــرار گیــرد ،تــا یــک هفتــه پــس از شــروع تحــت نظــر قــرار
گرفتــن امــکان مالقــات بــا وکیــل را نــدارد» .مــاده  4قانــون اصــاح قانــون آییــن دادرســی
کیفــری مصــوب  1394/3/24بــا نقــض اصــل مســلم و بدیهــی آزادی در انتخــاب وکیــل کــه
مــورد تصریــح و تأکیــد مــاده  35قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران نیــز میباشــد،
وضــع را بدتــر از قبــل نمــوده و ضمــن اصــاح تبصــره ســابق مــاده  48مقــرر نمــوده اســت:
«در جرایــم علیــه امنیــت داخلــی و خارجــی و همچنیــن جرایــم ســازمان یافتــه کــه مجــازات
آنهــا مشــمول مــاده ( )302ایــن قانــون اســت ،در مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی طرفیــن دعــوی،
وکیــل یــا وکالی خــود را از بیــن وکالی رسمیدادگســتری کــه مــورد تأییــد رئیــس قــوه
قضائیــه باشــد ،انتخــاب مینماینــد .اســامی وکالی مزبــور توســط رئیــس قــوه قضائیــه اعــام
میگــردد».
 -2-2-3حمایت از بزه دیده؛ رویکرد بزهدیده مدار
یکــی از مهمتریــن کارکردهــای وکیــل از منظــر جــرم شناســی و در فرآینــد کیفــری ،حمایــت
از بزهدیــده و کاهــش بــزه دیدگــی ثانویــه اســت.
در حقیقــت ،چنانچــه فــردی یــک بــار بزهدیــده واقــع شــود و جهــت طــرح شــکایت بــه
دادســرا مراجعــه نمایــد ،اطالــه دادرســی ،نــوع برخــورد عوامــل دادســرا ،رویارویــی بــا بزهــکار
و تهدیــدات احتمالــی میتوانــد منجــر بــه بــزه دیدگــی مکــرر وی گــردد .در ایــن حالــت،
حضــور وکیــل در کنــار بزهدیــده و عمــل بــه نمایندگــی وی ،از بســیاری از مشــکالت ناشــی از
فرآینــد دادرســی خواهــد کاســت .بــا توجــه بــه ایــن کــه بزهدیــده متحمــل خســارت مــادی
و روانــی شــده اســت ،بــه دلیــل ناآشــنایی بــا قوانیــن و مقــررات بــه همراهــی یــک نفــر وکیــل
در فرآینــد دادرســی کیفــری نیازمنــد اســت .در بزهدیــده شناســی حمایتــی ،حمایــت حقوقــی
از بــزه دیــدگان مهمتریــن ســاز و کارهــای غیرکیفــری محســوب میشــود کــه در پرتــو آن،

موانع ،چالش ها و محدودیت های حق دسترسی به پرونده های قضایی

بــزه دیــدگان مــی بایســت در سرتاســر فرآینــد کیفــری از راهنمایــی هــا و مشــاورههای وکیــل
در تســریع و تســهیل رســیدگی بــه شــکایت خــود ،تحقــق عدالــت و احقــاق حقــوق بهــره منــد
گردنــد( .عبدالهــی ،1393 ،ص)183
حــق بهــره منــدی بزهدیــده از وکیــل در مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی بــه عنــوان یــک اصــل
مســلم مــورد تصریــح قانونگــذار در تدویــن قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب 1392
بــا اصالحــات و الحاقــات  1394قــرار نگرفتــه اســت .در بســیاری از جرایــم مهــم ماننــد قتــل
عمــدی ممکــن اســت شــاکی نیــاز ضــروری بــه حضــور و مداخلــه وکیــل داشــته و از طرفــی
تم ّکــن مالــی نیــز نداشــته باشــد.
بــه عبــارت دیگــر ،وکیــل تســخیری الزامــی بــرای شــاکی در مرحلــه تحقیقــات حتــی در
جرایمــی بــا مجــازات ســلب حیــات یــا حبــس ابــد پیــش بینــی نشــده اســت .قانونگــذار
امــکان بهــره منــدی از وکیــل معاضدتــی بــرای بزهدیــده فاقــد تمکــن مالــی را بــا تشــخیص
دادگاه فراهــم نمــوده اســت کــه ایــن اقــدام در راســتای حمایــت از بزهدیــده و کاهــش بــزه
دیدگــی ثانویــه قابــل توجیــه میباشــد .اصــل تســاوی ســاحها ایجــاب مــی کنــد کــه فرآینــد
دادرســی از مرحلــه شــروع بــه انجــام تحقیقــات مقدماتــی تــا صــدور حکــم ،بــه گونــه ای
باشــد کــه هیــچ وضعیــت نابرابــری میــان بزهــکار و بزهدیــده وجــود نداشــته و بزهدیــده
بــه عنــوان یکــی از طرفیــن دعــوی ،از فرصــت و امکانــات برابــر در دفــاع از حقــوق خویــش و
اثبــات ادعاهایــش بهــره منــد گــردد .مــاده  2قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  1392بــا
اصالحــات و الحاقــات  ،1394علــی رغــم ایــن کــه بــه عنــوان یکــی از اصــول بنیادیــن آییــن
ـرر نمــوده اســت« :دادرســی کیفــری بایــد  ...حقــوق طرفیــن دعــوی را
دادرســی کیفــری مقـ ّ
تضمیــن کنــد و قواعــد آن نســبت بــه اشــخاصی کــه در شــرایط مســاوی بــه ســبب ارتــکاب
جرایــم مشــابه تحــت تعقیــب قــرار میگیرنــد ،بــه صــورت یکســان اعمــال شــود» ،لیکــن حــق
بهــره منــدی ســریع و آســان شــاکی از تعییــن وکیــل معاضدتــی را بــدون محدودیــت بــه
فراموشــی ســپرده اســت.
 -4ضمانت اجراهای ناظر بر حق دسترسی
از آن جــا کــه حــق دسترســی در تمامــی ابعــاد خــود ،یکــی از اصــول بنیادیــن آییــن دادرســی
کیفــری بــه شــمار مـیرود ،بــه همیــن جهــت ســلب و یــا ایجــاد محدودیــت در اجــرای آن بــا
ضمانــت اجراهایــی مواجــه گردیــده اســت کــه ایــن ضمانــت اجراهــا شــامل کیفــری ،حقوقــی،
انتظامــی و ضمانــت اجــرای بطــان میباشــد.
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 -1-4ضمانت اجرای کیفری
حــق بهــره منــدی از وکیــل از جملــه حقوقــی اســت کــه در قوانیــن مختلــف مــورد تأکیــد
مو َّکــد قانونگــذار قــرار گرفتــه اســت .بنــد  3قانــون احتــرام بــه آزادی هــای مشــروع و حفــظ
ـرر م ـیدارد« :محاکــم و دادســراها مکلفنــد حــق
حقــوق شــهروندی مصــوب  1383/2/15مقـ ّ
دفــاع متهمــان و مشــتکی عنهــم را رعایــت کــرده و فرصــت اســتفاده از وکیــل و کارشــناس را
بــرای آنــان فراهــم نماینــد» .هــر چنــد در متــن ایــن قانــون ،ضمانــت اجــرای معینــی بــه لحاظ
تخطــی مأموریــن و مقامــات قضایــی از مــواد ایــن قانــون پیــش بینــی نشــده بــود لیکــن مــاده
 7قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  1392بــا اصالحــات و الحاقــات  1394بــه صراحــت
ـرر م ـیدارد« :در تمــام مراحــل
ضمانــت اجــرای عــدم رعایــت ایــن حــق را پیــش بینــی و مقـ ّ
دادرســی کیفــری ،رعایــت حقــوق شــهروندی مقــرر در قانــون احتــرام بــه آزادیهــای مشــروع
و حفــظ حقــوق شــهروندی مصــوب  1383/2/15از ســوی تمــام مقامــات قضایــی ،ضابطــان
دادگســتری و ســایر اشــخاصی کــه در فراینــد دادرســی مداخلــه دارنــد الزامــی اســت .متخلفــان
عــاوه بــر جبــران خســارات وارده ،بــه مجــازات مقــرر در مــاده ( )570قانــون مجــازات اســامی
(تعزیــرات و مجــازات هــای بازدارنــده مصــوب  )1375/4/4محکــوم میشــوند ،مگــر آنکــه در
ســایر قوانیــن مجــازات شــدیدتری مقــرر شــده باشــد» .ضمانــت اجــرای مصرحــه در مــاده ،7
ضمانــت اجــرای نســبتاً شــدیدی اســت کــه صرفـاً ناظــر بر«عــدم رعایــت حقــوق شــهروندی»
اســت و چنانچــه عــدم رعایــت حقــوق مذکــور ،منجــر بــه ارتــکاب جرایــم دیگــری از ســوی
مأموریــن و مقامــات قضایــی شــود ،بنــا بــه صراحــت ذیــل مــاده قانونــی مذکــور ،مجــازات اشــد
قابــل اعمــال خواهــد بــود( .خالقــی ،1393 ،ص)156
 -2-4ضمانت اجرای حقوقی
هــر چنــد در ذیــل مــاده  7قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  1392بــا اصالحــات
و الحاقــات  ،1394جبــران خســارت وارد بــر بزهدیــده پیــش بینــی گردیــده ،لیکــن عــدم
ذکــر آن نیــز مشــکلی را نخواهــد کــرد زیــرا مــواد  1و  11قانــون مســئولیت مدنــی مصــوب
 ،1339ایــن حــق را بــرای متضرریــن پیــش بینــی نمــوده اســت کــه نســبت بــه جبــران
ـرر
خســارات وارده اقــدام نماینــد .مــاده  30قانــون نظــارت بــر رفتــار قضــات مصــوب 1390مقـ ّ
مـیدارد« :رســیدگی بــه دعــوای جبــران خســارت ناشــی از اشــتباه یــا تقصیــر قاضــی موضــوع
اصــل یکصــد و هفتــاد و یکــم ( )171قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران در صالحیــت
دادگاه عمومیتهــران اســت .رســیدگی بــه دعــوای مذکــور در دادگاه عمومــی منــوط بــه احــراز
تقصیــر یــا اشــتباه قاضــی در دادگاه عالــی اســت».
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 -3-4ضمانت اجرای انتظامی
یکــی از ضمانــت اجراهایــی کــه در قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  1392بــا اصالحــات
و الحاقــات  1394بــه دفعــات بــه آن اشــاره گردیــد ،ضمانــت اجــرای انتظامــی اســت .بــر طبــق
مــاده  13قانــون نظــارت بــر رفتــار قضــات مصــوب  ،1390مجــازات هــای انتظامــی ســیزده
درجــه اســت کــه بنــد  1آن توبیــخ کتبــی بــدون درج در ســابقه خدمتــی و بنــد  ،13انفصــال
دائــم از خدمــات دولتــی اســت .بــا توجــه بــه ایــن کــه نقــض حــق دسترســی از ســوی مقامــات
ـرر
قضایــی ،تخلــف از قوانیــن موضوعــه محســوب میشــود ،مــاده  18قانــون مــورد اشــاره مقـ ّ
مـیدارد؛ «تخلــف از قوانیــن موضوعــه کــه در ایــن قانــون یــا ســایر قوانیــن ،بــرای آن مجــازات
پیــش بینــی نشــده اســت بــا توجــه بــه اهمیــت و شــرایط ارتــکاب ،مســتلزم یکــی از مجــازات
هــای انتظامیدرجــه دو تــا پنــج اســت» .همچنیــن مــاده  14قانــون اصــاح قانــون آییــن
دادرســی کیفــری مصــوب  1394/3/24ضمــن اصــاح تبصــره  1مــاده «190ســلب حــق
همــراه داشــتن وکیــل و عــدم تفهیــم ایــن حــق بــه متهــم را بــه ترتیــب موجــب مجــازات
انتظامیدرجــه هشــت و ســه» دانســته اســت.
 -4-4ضمانت اجرای بطالن
قانونگــذار در تبصــره  1مــاده  190قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  1392بــا
اصالحــات و الحاقــات  1394کــه اصــاح گردیــد ،عــدم تفهیــم حــق داشــتن وکیــل و یــا
ســلب ایــن حــق در مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی را بــا ضمانــت اجــرای شــدید «بیاعتبــاری
تحقیقــات» مواجــه ســاخته بــود کــه بــا توجــه بــه ظاهــر تبصــره میشــد اینگونــه برداشــت
کــرد کــه مقصــود از بــی اعتبــاری تحقیقــات یعنــی بــی اعتبــاری کل تحقیقــات مقدماتــی از
زمــان شــروع آن و نــه فقــط بــی اعتبــاری تحقیقــات و بازجویــی هــای صــورت گرفتــه از متهــم
بــدون حضــور وکیــل کــه متأســفانه بــا اصــاح تبصــره مذکــور ،ضمانــت اجــرای مــورد اشــاره
مرتفــع و صرفـاً بــه ضمانــت اجــرای انتظامــی بســنده شــده اســت .حــق دسترســی بــه وکیــل از
یــک ســو و تفهیــم ایــن حــق از ســوی مأموریــن و مقامــات قضایــی ،یکــی از اصــول بنیادیــن
حاکــم بــر آییــن دادرســی کیفــری اســت کــه نقــض آن در هــر یــک از مراحــل رســیدگی و
در بســیاری از نظامهــای دادرســی بــا ضمانــت اجــرای شــدیدی بــه نــام «بطــان تحقیقــات»
مواجــه میگــردد.
اصــول بنیادیــن ،اصــول کلــی و دائمــی هســتند کــه منشــاء وضــع قواعــد حقوقــی و نماینــده
ارزش هــای حقوقــی حاکــم بــر اجتمــاع قلمــداد میگردنــد و بایــد اجــرای آنهــا از ســوی
دولــت ،تضمیــن و تأمیــن گــردد .اختیــارات مقامــات دادســرا بــه نمایندگــی از جامعــه ،چنــان
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وســیع و گســترده اســت کــه ایجــاب مــی نمایــد قانونگــذار در مقابــل نقــض اصــول بنیادیــن
حاکــم بــر ایــن مرحلــه بــه خصــوص نقــض حقــوق دفاعــی متهــم ،ضمانــت اجــرای مناســبی
اتخــاذ نمایــد .ضمانــت اجــرای بطــان ،مجــازات عــدم رعایــت شــرایط اعتبــار اعمــال حقوقــی
اســت کــه در عمــل ،باطــل شــده فــرض میگــردد ،بــه نحــوی کــه هرگــز وجــود نداشــته
اســت( .باقــری نــژاد ،1394 ،ص )120واقعیــت امــر ایــن اســت کــه هیــچ یــک از ضمانــت
اجراهــای پیــش گفتــه (کیفــری ،حقوقــی و انتظامــی) نمیتوانــد از قـ ّوت و اســتحکام ضمانــت
اجــرای بطــان برخــوردار بــوده و تضمیــن کننــده حقــوق اصحــاب دعــوی بــه خصــوص متهــم
باشــد.
قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  1392بــا اصالحــات و الحاقــات  ،1394یکــی از جهــات
فرجــام خواهــی را بــه شــرح بنــد ب مــاده  464قانــون «ادعــای عــدم رعایــت اصــول دادرســی
بــا درجــه ای از اهمیــت منجــر بــه بــی اعتبــاری رأی دادگاه» دانســته اســت کــه مقصــود از
اصــول مذکــور ،اصــول کلــی ،دائمــی و الــزام آور هســتند کــه بنیــان برگــزاری یــک دادرســی
صحیــح و قانونــی و یــا بــه تعبیــری نویــن« ،دادرســی منصفانــه» را تشــکیل میدهنــد و در
تصویــب ،تفســیر و اجــرای مقــررات آییــن دادرســی کیفــری بایــد رعایــت گردنــد؛ ماننــد اصــل
برائــت یــا فــرض بیگناهــی ،تأســیس دادگاه بــه موجــب قانــون ،اســتقالل و بیطرفــی دادگاه،
علنــی بــودن دادرســی ،رعایــت حــق دفــاع طرفیــن و برخــورداری آنهــا از امکانــات برابــر جهــت
دفــاع و غیــره .هــر چنــد تشــخیص ایــن امــر کــه عــدم رعایــت چــه اصولــی بــا درجــهای
از اهمیــت کــه منجــر بــه بیاعتبــاری رأی دادگاه شــود ،دشــوار و مــاک آن مبهــم اســت
لیکــن بدیهــی و روشــن اســت کــه ســلب حــق برخــورداری متهــم از وکیــل مدافــع و یــا عــدم
دسترســی وی بــه اوراق و مندرجــات پرونــده ،بــدون دلیــل موجــه قانونــی میتوانــد چنــان
تأثیــری بــر نحــوه دفــاع او داشــته باشــد کــه سرنوشــت پرونــده و رأی دادگاه را تحــت تأثیــر
عــدم حضــور وکیــل قــرار دهــد( .عبدالهــی ،1393 ،ص)366
 -5تحوالت ناظر بر حق دسترسی در ق .آ .د .ک 1392
بــا توجــه بــه مهمتریــن مبانــی برشــمرده بــرای حــق دسترســی و معنــا و مفهــوم ایــن حــق
کــه از یــک ســو ،ناظــر بــر حــق حضــور و مداخلــه وکیــل در تمامــی مراحــل دادرســی و از
ســوی دیگــر ،حــق دسترســی فــوری و بیقیــد و شــرط متهــم و وکیــل وی بــه تمــام اوراق
و مندرجــات پرونــده میباشــد ،بایــد عنــوان نمــود کــه قانونگــذار در تدویــن قانــون آییــن
دادرســی کیفــری مصــوب  1392بــا اصالحــات و الحاقــات  ،1394بــه رغــم پیــش بینــی ایــن
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حــق در ردیــف یکــی از اصــول بنیادیــن آییــن دادرســی کیفــری ،گامهــای اساســی و مهمــی
را در راســتای محــدود ســاختن و حتــی ســلب حــق دسترســی متهــم و وکیــل وی و حتــی
شــاکی خصوصــی بــه مندرجــات پرونــده برداشــته اســت .مطالــب ایــن بنــد بــه دو قســمت کــه
قســمت اول شــامل پیــش از محاکمــه و دادرســی و قســمت دوم ناظــر بــر مرحلــه دادرســی
اســت ،تقســیم میگــردد.
 -1-5پیش از محاکمه و دادرسی
دسترســی بــه وکیــل و مندرجــات پرونــده زمانــی کــه پرونــده نــزد پلیــس و مأموریــن انتظامــی
مطــرح بــوده ،بــا زمانــی کــه نــزد بازپــرس و دیگــر مقامــات قضایــی دادســرا میباشــد ،متفــاوت
میباشــد .بــا توجــه بــه ایــن کــه شــاکله تحقیقــات مقدماتــی بســیاری از جرایــم را «تحقیقــات
پلیســی» تشــکیل میدهــد ،بنابرایــن حضــور و مداخلــه وکیــل در ایــن مرحلــه و امــکان
اهمیــت بســزایی برخــوردار خواهــد بــود.
دسترســی متهــم بــه وی از درجــه
ّ
 -1-1-5مرحله پلیسی
بــر خــاف تحقیقــات بازپرســی کــه دسترســی بــه مندرجــات پرونــده و اوراق و مــدارک موجــود
در آن مــورد تصریــح قانونگــذار قــرار گرفتــه ،در خصــوص دسترســی بــه اوراق ،مــدارک و
مندرجــات پرونــده ،زمانــی کــه پرونــده جهــت انجــام تحقیقــات نــزد مأموریــن انتظامــی قــرار
دارد ،چنیــن تصریحــی از ســوی قانونگــذار وجــود نــدارد .بنابرایــن ،ضابطــان دادگســتری بــه
همیــن بهانــه ،ایــن اختیــار را خواهنــد داشــت کــه از دسترســی اصحاب دعــوی و وکالی ایشــان
بــه مندرجــات پرونــده اتهامــی جلوگیــری نماینــد .درخصــوص دسترســی متهــم بــه وکیــل
یــا مشــاور حقوقــی ،مــاده  48قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  1392بــا اصالحــات و
الحاقــات  1394و تبصــره آن ،حــدود و قلمــرو حضــور و مداخلــه وکیــل را مشــخص نمــوده
ـرر مـیدارد« :بــا شــروع تحــت نظــر قــرار گرفتــن ،متهــم میتوانــد تقاضــای
انــد .مــاده  48مقـ ّ
حضــور وکیــل نمایــد .وکیــل بایــد بــا رعایــت و توجــه بــه محرمانــه بــودن تحقیقــات و
مذاکــرات ،بــا شــخص تحــت نظــر مالقــات نمایــد و وکیــل میتوانــد در پایــان مالقــات بــا
متهــم کــه نبایــد بیــش از یــک ســاعت باشــد مالحظــات کتبــی خــود را بــرای درج در پرونــده
ارائــه دهــد» .مالحظــه میگــردد کــه محــدوده زمانــی حضــور وکیــل ،زمانــی کــه متهــم تحــت
نظــر در بازداشــتگاه پلیــس میباشــد ،یــک ســاعت و آن هــم صرفـاً بــه منظــور مالقــات بــا وی
ـرر میداشــت« :اگــر شــخص بــه علــت اتهــام ارتــکاب
میباشــد .تبصــره ســابق ایــن مــاده مقـ ّ
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یکــی از جرایــم ســازمان یافتــه و یــا جرایــم علیــه امنیــت داخلــی یــا خارجــی کشــور ،ســرقت،
مــواد مخــدر و روانگــردان و یــا جرایــم موضــوع بندهای(الــف)( ،ب) و (پ) مــاده ( )302ایــن
قانــون ،تحــت نظــر قــرار گیــرد ،تــا یــک هفتــه پــس از شــروع تحــت نظــر قــرار گرفتــن امــکان
مالقــات بــا وکیــل را نــدارد».
بــا توجــه بــه ایــن کــه تبصــره مذکــور ،در تعــارض آشــکار بــا اصــل  35قانــون اساســی ،مــاده
واحــده انتخــاب وکیــل توســط اصحــاب دعــوی مصــوب  1370مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام ،بنــد  3قانــون احتــرام بــه آزادی هــای مشــروع و حفــظ حقــوق شــهروندی مصــوب
 1383و همچنیــن مــاده  5قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  1392بــا اصالحــات و
الحاقــات  1394قــرار داشــته اســت ،قانونگــذار ضمــن اصــاح تبصــره مــاده  48بــه موجــب
مــاده  4قانــون اصــاح قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  ،1394/3/24مقــرره ای را وضــع
نمــوده کــه ســابقه ای از آن را نمیتــوان در نظــام قانونگــذاری ایــران یافــت .تبصــره مذکــور
ـرر م ـیدارد« :در جرایــم علیــه امنیــت داخلــی یــا خارجــی و همچنیــن جرایــم ســازمان
مقـ ّ
یافتــه کــه مجــازات آنهــا مشــمول ماده()302ایــن قانــون اســت ،در مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی
طرفیــن دعــوی وکیــل یــا وکالی خــود را از بیــن وکالی دادگســتری کــه مــورد تأییــد رئیــس
قــوه قضائیــه باشــد ،انتخــاب مــی نماینــد .اســامی وکالی مزبــور توســط رئیــس قــوه قضائیــه
اعــام میگــردد» .اصــل آزادی در انتخــاب وکیــل ،یکــی از اصولــی اســت کــه مــورد پذیــرش
تمامــی نظامهــای دادرســی قــرار گرفتــه و هرگونــه ایجــاد محدودیــت در اجــرای ایــن اصــل،
ســامت تحقیقــات مقدماتــی را تحــت الشــعاع قــرار داده و حتــی موجــب صــدور حکــم بــه
بطــان تحقیقــات صــورت گرفتــه از ســوی مراجــع عالــی خواهــد شــد.
 -2-1-5مرحله بازپرسی
در مرحلــه بازپرســی ،هــر چنــد قانونگــذار اصــل حضــور و مداخلــه وکیــل را در مرحلــه
تحقیقــات مقدماتــی پذیرفتــه اســت لیکــن بــا عــدول از اصــل دسترســی بــه شــرح منــدرج
در مــاده  5قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  1392بــا اصالحــات و الحاقــات ،1394
در مــواردی حــق دسترســی متهــم و وکیــل وی و حتــی شــاکی خصوصــی بــه مندرجــات،
اوراق ،اســناد و مــدارک موجــود در پرونــده را ســلب نمــوده اســت .پیــش بینــی قــرار جدیــدی
موســوم بــه «عــدم دسترســی بــه اوراق ،اســناد و مــدارک پرونــده» کــه مســبوق بــه هیــچ گونــه
ســابقه ای در نظــام تقنینــی ایــران نبــوده اســت را بایــد یکــی از مــوارد محدودکننــده اصــل
فــوق و در واقــع خدشــه ای اساســی بــه آن دانســت .مــاده  5قانــون آییــن دادرســی کیفــری

موانع ،چالش ها و محدودیت های حق دسترسی به پرونده های قضایی

ـرر م ـیدارد« :متهــم بایــد  ...از
مصــوب  ،1392بــا پیــش بینــی یکــی از اصــول بنیادیــن مقـ ّ
حــق دسترســی بــه وکیــل و ســایر حقــوق دفاعــی مذکــور در ایــن قانــون بهرهمنــد شــود».
در توصیــف حــق دفــاع متهــم گفتــه شــده اســت کــه حــق دفــاع متهــم عبــارت از مجمــوع
تضمینــات قانونــی و قضایــی اســت کــه در ســطح ملــی ،منطقــه ای و یــا بینالمللــی بــرای
افــرادی کــه در مظــان ارتــکاب بــزه قــرار گیرنــد ،در سراســر یــک رســیدگی کیفــری و بــا
هــدف اتخــاذ تصمیمــی عادالنــه -بــه دور از اشــتباهات قضایــی -منظــور گردیــده اســت( .فــرح
بخــش ،1385 ،ص )118همــراه داشــتن وکیــل مدافــع و اســتفاده از معاضــدت هــای قضایــی
وی بــه عنــوان حــق اساســی و مسـلّم در اســناد بینالمللــی مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه و حتــی
کمیتــه منــع شــکنجه ســازمان ملــل متحــد ،دسترســی و حضــور وکیــل مدافــع را بــه عنــوان
راهبــردی اساســی در کاهــش شــکنجه در تحقیقــات پیــش از محاکمــه اعــام کــرد.
تحقیقــات مقدماتــی در نظامهــای دادرســی مختلــط کــه بــر اســاس اصــول حاکــم بــر دادرســی
تفتیشــی (ســری ،غیرترافعــی و کتبــی) ســامان مــی یابــد ،تقابــل دو هــم آورد اســت کــه در
یــک ســو ،تشــکیالتی گســترده و دارای همــه اقتــدارات و اختیــارات در جمــع آوری دالیــل ،بــا
اســتفاده از گروهــی متخصــص و آگاه بــه ظرافــت هــای امــر تحقیــق و بازجویــی و در ســوی
دیگــر ،فــردی تنهــا و بــدون آگاهــی از حقــوق خــود و ظرافــت هــای امــر تحقیــق و قضا-کــه
حتــی گاه ناآگاهانــه و بــه خیــال دفــاع مثبــت از خویــش ،مطالبــی کامــ ً
ا بــه زیــان خــود
بیــان مــی کند-نتیجــه چنیــن تقابلــی از پیــش معلــوم اســت .همــراه داشــتن وکیــل و فراتــر
از آن ،حــق دسترســی وی بــه تمامــی اوراق و مــدارک پرونــده میتوانــد ایــن نابرابــری را تــا
تــا انــدازه ای جبــران کنــد( .مظاهــری ،1385 ،ص )243مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی ،یکــی از
مراحــل سرنوشــت ســاز پرونــده کیفــری بــوده کــه دفــاع بــه موقــع و متناســب متهــم و وکیــل
وی منــوط بــه ایــن اســت کــه آنهــا دسترســی آســان و بــی قیــد و شــرط بــه اوراق و مندرجــات
پرونــده داشــته باشــند .صــدور قــرار عــدم دسترســی بــه پرونــده توســط بازپــرس مانــع از
اعمــال چنیــن کارکــردی از ســوی وکیــل خواهــد بــود .هــر چنــد محــدوده زمانــی صــدور ایــن
قــرار مربــوط بــه مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی بــوده و شــاکی ،مدعــی ،متهــم و وکالی مدافــع
آنــان در مرحلــه دادگاه میتواننــد پرونــده را مطالعــه نمــوده یــا از اوراق آن تصویــر تهیــه
نماینــد لیکــن مطالعــه پرونــده در مرحلــه دادگاه بــه قطــع و یقیــن ،بــه درجــه اهمیــت مرحلــه
تحقیقــات مقدماتــی نخواهــد بــود زیــرا تمــام دالیــل و مــدارک پرونــده در مرحلــه تحقیقــات
مقدماتــی و بازپرســی جمــع آوری شــده و بــا توجــه بــه صــدور کیفرخواســت ،چنانچــه وکیــل
ایــرادی هــم بــه تحقیقــات وارد نمایــد ،اصــل بــر صحــت تحقیقــات مقدماتــی بــوده و پرونــده
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نیــز آمــاده بــرای صــدور حکــم میباشــد؛(عبدالهی ،1393 ،ص )183بــه خصــوص ایــن کــه
حــق اســترداد کیفرخواســت و یــا اصــاح آن بــه موجــب مــاده  282قانــون آییــن دادرســی
کیفــری مصــوب  1392بــا اصالحــات و الحاقــات  1394بــه رســمیت شــناخته نشــده و دادســتان
فقــط میتوانــد دالیــل جدیــد را کــه کشــف و حــادث میشــود ،بــه دادگاه اعــام کنــد.
در نظــام دادرســی اتهامــی ،دادســتان مــی بایســت در صــورت وجــود عناصــر تردیــد آمیــز
نســبت بــه فرآینــد دادرســی ،تقاضــای یطــان نمایــد .در تحقیقــات ابتدایــی ،دادســتان مــی
بایســت پارامترهــای تحقیقاتــی را در راســتای ارائــه رهنمودهــای ناظــر بــر حاکمیــت قانــون
ارائــه نمایــد .دادســتان مــی بایســت اطمینــان حاصــل نمایــد کــه تحــت اختیــار مراجــع قــدرت
قــرار داشــته و در صــورت نقــض هــر یــک از اصــول و قواعــد آییــن دادرســی کیفــری ،تحــت
محافظــت و اقتــدار وی قــرار خواهنــد داشــت( .کرتــزر ،2002 ،ص)116
در مرحلــه تحقیقــات بازپرســی ،قانونگــذار اصــل حضــور و مداخلــه شــاکی و وکیــل وی و نیــز
ـرر
دسترســی نامبــردگان بــه اوراق و مندرجــات پرونــده را پذیرفتــه و بــه شــرح مــاده  100مقـ ّ
م ـیدارد« :شــاکی میتوانــد در هنــگام تحقیقــات ،شــهود خــود را معرفــی و ادلــه اش را اظهــار
کنــد و در تحقیقــات حضــور یابــد ،صورتجلســه تحقیقــات مقدماتــی یــا ســایر اوراق پرونــده را
کــه بــا ضــرورت کشــف حقیقــت منافــات نــدارد ،مطالعــه کنــد یــا بــه هزینــه خــود از آنهــا
تصویــر یــا رونوشــت بگیــرد» .قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  1392بــا اصالحــات و
الحاقــات  1394بــا وضــع ســه تبصــره ،دسترســی شــاکی و وکیــل وی بــه اوراق و مندرجــات
پرونــده را محــدود نمــوده اســت .عــدم دسترســی شــاکی و وکیــل وی بــه پرونــده ،عــاوه بــر بــه
وجــود آمــدن بــی اعتمــادی ،بزهدیــده را از رســیدگی بــه حقــوق خــود ناامیــد مــی کنــد زیــرا
باعــث میشــود کــه هیــچ اطالعــی از پرونــده در دســترس نبــوده و وکیــل نیــز نتوانــد متناســب
بــا اوراق پرونــده دفــاع مفیــدی را تــدارک بیینــد و نقــش وی را بــه حاشــیه مــی کشــاند.
 -2-5مرحله محاکمه و دادرسی
قــرار عــدم دسترســی بــه پرونــده ،بنــا بــر صراحــت قانــون اختصــاص بــه مرحلــه تحقیقــات
مقدماتــی داشــته و مرحلــه دادرســی و دادگاه را در بــر نمیگیــرد .مــاده  351قانــون آییــن
ـرر م ـیدارد« :شــاکی یــا
دادرســی کیفــری مصــوب  1392بــا اصالحــات و الحاقــات  1394مقـ ّ
مدعــی خصوصــی و متهــم یــا وکالی آنــان میتواننــد بــا مراجعــه بــه دادگاه و مطالعــه پرونــده،
اطالعــات الزم را تحصیــل نماینــد و بــا اطــاع رئیــس دادگاه بــه هزینــه خــود از اوراق مــورد نیاز،
تصویــر تهیــه کننــد» .مالحظــه میگــردد کــه قانونگــذار بــدون هیــچ گونــه محدودیتــی ،اخــذ
رونوشــت و یــا روگرفــت از اوراق و مندرجــات پرونــده را پذیرفتــه اســت لیکــن در ادامــه بــا وضــع
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تبصــره ای ،ســه دســته از اوراق و اســناد را از شــمول حکــم منــدرج در مــاده مســتثنی نمــوده
ـرر م ـیدارد« :دادن تصویــر از اســناد طبقــه بنــدی شــده و اســناد
اســت .تبصــره مذکــور مقـ ّ
حــاوی مطالــب مربــوط بــه تحقیقــات جرایــم منافــی عفــت و جرایــم علیــه امنیــت داخلــی یــا
خارجــی ممنــوع اســت» .در خصــوص دامنــه شــمول تبصــره مــاده  ،351نکتــه قابــل ذکــر ایــن
اســت کــه ممنوعیــت دسترســی در ایــن تبصــره صرفـاً ناظــر بــر اســناد و نــه اوراق و مندرجــات
پرونــده میباشــند و بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه حکــم عــام منــدرج در مــاده  ،351طرفیــن
دعــوی و یــا وکالی ایشــان میتواننــد ضمــن مطالعــه پرونــده ،نســبت بــه اخــذ تصویــر یــا
روگرفــت از اوراق و مندرجــات پرونــده اقــدام نماینــد.
 -6نتیجه گیری
حــق دسترســی بــه عنــوان یکــی از اصــول بنیادیــن آییــن دادرســی کیفــری کــه خــود بــر
مبنــای ســه اصــل مهــم برائــت یــا فــرض بیگناهــی ،تســاوی ســاحها و ترافعــی شــدن بنــا
نهــاده شــده ،مــورد توجــه قانونگــذاران بســیاری از نظامهــای حقوقــی قــرار گرفتــه اســت.
ایــن حــق دارای دو بعــد مهــم و اساســی اســت؛ از یــک ســو ناظــر بــر حــق حضــور و مداخلــه
وکیــل در تمامــی مراحــل دادرســی یعنــی از ابتــدای شــروع بــه انجــام تحقیقــات مقدماتــی تــا
صــدور حکــم و از ســوی دیگــر ،ناظــر بــر دسترســی مطلــق و بــی قیــد و شــرط بــه تمــام اوراق
و مندرجــات پرونــده اتهامــی اســت .ایجــاد محدودیــت در هــر یــک از ارکان و پایههــای ایــن
اصــل ،نقــض مهمتریــن حقوقــی دفاعــی متهــم را در پــی داشــته و بــه تبــع آن دســتیابی بــه
یــک دادرســی منصفانــه را بــا خدشــه جــدی و اساســی مواجــه خواهــد ســاخت .قانونگــذار
هــر چنــد بــا الهــام از میثــاق بینالمللــی حقــوق مدنــی و سیاســی و بــا پیــش بینــی ایــن
اصــل بــه عنــوان یکــی از اصــول بنیادیــن آییــن دادرســی کیفــری در متــن مــاده  5قانــون
آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  1392و بــا ایــن مضمــون کــه «متهــم بایــد در اســرع وقــت ...
از حــق دسترســی بــه وکیــل و ســایر حقــوق دفاعــی مذکــور در ایــن قانــون بهرهمنــد شــود»،
گام مهمــیدر پذیــرش و حاکمیــت ایــن اصــل برداشــته اســت لیکــن در مــوارد متعــددی از
ایــن اصــل بنیادیــن عــدول و محدودیــت هایــی را هــم در حضــور و مداخلــه وکیــل و هــم در
دسترســی بــه اوراق ،مــدارک و مندرجــات پرونــده ایجــاد نمــوده اســت .بــه نظــر میرســد
کــه اجــرای مطلــق و بــی چــون و چــرای حــق دسترســی بــه پروندههــای قضایــی مرتبــط بــا
جرایــم پزشــکی و دارویــی در تقابــل بــا ممنوعیــت قانونــی افشــاء اســرار حرف ـهای و شــغلی
منــدرج در مــاده  648قانــون تعزیــرات قــرار داشــته و اطــاق اجــرای حــق مذکــور مق َّیــد بــه
محدودیــت موضــوع مــاده قانونــی مذکــور گردیــده اســت.
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Abstract:
One of the most important and fundamental principles prevailing of
fair trial is the principle or right of accessibility so that this principle
has been inserted in legislation of modern trial systems and has been
applied without any restriction at all of the proceeding process. In fact,
without principle of accessibility, it is impossible access to the other
of fundamental principles such as equality of arms and neutrality. In
another way,from through of the principle of accessibility, it will be
possible the application of the other principles of criminal procedure.
The ambit of this principle, includes pre-investigation and initiation
of prosecution and investigation until proceeding and adjudication.
Being restriction in absolute applying of this principle, will make
serious and fundamental vitiation access to this principle. The principle
of accessibility, in one hand, is right of presence and intervention of
lawyer at all of the proceeding process such as pre-investigation and
in another hand, absolute access of the parties and layers to all of the
papers and contents and possibility of taking duplicate and counterpart.
Crimes relating to medical and medicine affairs are sensitive and
important, both the point of view victim and offender. Reciprocity of
accessibility right to judicial crimes relating to medical and medical
crimes with article 648 Taazirat Act 1375 which prevailing on disclosure
prohibition of professional secrets, is the most important challenges
about accessibility right to such cases.
Key words: Right of Accessibility, Pre-investigatiol, Fair Trial.
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