


فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی/ سال اول، شماره دوم، پاییز 1398 2

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

سید رضا احسان پور1،  فرامرز قلی پور جمنانی2
1- استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد تهران               

 Egholipor@yahoo. com / 2- دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی / نویسنده مسوول
دریافت: 98/7/18   پذیرش: 98/8/21

چکیده
ــی  ــق دسترس ــه ح ــی منصفان ــر دادرس ــم ب ــول حاک ــن اص ــن و بنیادی تری ــی از مهم تری یک
اســت کــه ایــن حــق در قوانیــن  نظام هــای دادرســی مترّقــی گنجانیــده و بــدون هیــچ گونــه 
ــع،  ــردد. در واق ــال می گ ــده اعم ــه پرون ــیدگی ب ــد رس ــل فرآین ــی مراح ــی، در تمام محدودیت
بــدون وجــود حــق دسترســی، دســتیابی بــه اصــول بنیادیــن دیگــر از قبیــل تســاوی ســاح ها، 
ــن  ــر، از مجــرای چنی ــی دیگ ــه عبارت ــود. ب ــد ب ــر نخواه ــی شــدن امکان پذی ــی و ترافع بی طرف
حقــی اســت کــه اجــرای اصــول دیگــر آییــن دادرســی کیفــری میّســر خواهــد شــد. قلمــرو و 
ــا  ــه تعقیــب و تحقیــق ت دامنــه شــمول ایــن حــق، از مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی و شــروع ب
ــه محدودیتــی در اجــرای  ــر می گیــرد. ایجــاد هرگون مرحلــه رســیدگی و صــدور حکــم را در ب
ــه جــدی و  ــا خدش ــه را ب ــه دادرســی منصفان ــل ب ــن حــق، نی ــرای ای ــون و چ ــق و بی چ مطل
اساســی مواجــه خواهــد ســاخت. حــق دسترســی، از یــک ســو ناظــر بــر حــق حضــور و مداخلــه 
ــر  ــر، ناظ ــوی دیگ ــی و از س ــات مقدمات ــه تحقیق ــی از جمل ــل دادرس ــی مراح ــل در تمام وکی
ــام اوراق  ــه تم ــع ب ــوی و وکای مداف ــاب دع ــرط اصح ــد و ش ــق و بی قی ــی مطل ــر دسترس ب
ــط  ــم مرتب ــد. جرای ــت از آن می باش ــا روگرف ــت ی ــذ رونوش ــکان اخ ــده و ام ــات پرون و مندرج
ــکار، واجــد حساســیت و  ــم بزه ــده و ه ــم بزه دی ــر، ه ــی از دو منظ ــور پزشــکی و داروی ــا ام ب
اهمیــت می باشــند؛ تقابــل اجــرای حــق دسترســی بــه پرونده هــای قضایــی مرتبــط بــا جرایــم 
ــت  ــر ممنوعی ــر ب ــه ناظ ــوب 1375ک ــرات مص ــون تعزی ــاده 648 قان ــا م ــی ب ــکی و داروی پزش
ــه  ــی ب ــق دسترس ــه ح ــش در زمین ــن چال ــت، مهم تری ــغلی اس ــه ای و ش ــرار حرف ــاء اس افش

چنیــن پرونده هایــی می باشــد.

کلید واژه ها: حق دسترسی، تحقیقات مقدماتی، دادرسی منصفانه.
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 1- مقدمه
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 
ــر از  ــاء نقــش موثّ ــل و ایف ــه اهمیــت و ضــرورت حضــور وکی می شــود، توجــه قانون گــذاران ب
ــل علیــه متهــم جلــب شــده اســت )آشــوری، 1376،  ــه جمــع آوری دالی ســوی وی در مرحل
ص156( کــه البتــه ایــن مهــم جــز بــا بــه رســمیت شــناختن حاکمیــت مطلــق حــق دسترســی 
محقــق نخواهــد شــد. ممنوعّیــت دسترســی وکیــل مدافــع بــه اوراق و محتویــات پرونــده و یــا 
ــات  ــه تحقیق ــه خصــوص در مرحل ــن اوراق و ب ــه ای ــل ب ــت در دسترســی وکی ایجــاد محدودی
ــا  ــردد، ب ــری محســوب می گ ــم و سرنوشــت ســاز دادرســی کیف ــه از مراحــل مه ــی ک مقدمات
ــه  ــی ب ــدم دسترس ــرا ع ــرت دارد زی ــه مغای ــن مرحل ــل در ای ــه وکی ــور و مداخل ــفه حض فلس
ــل  ــر و کارآمــد را از وکیــل ســلب و حضــور وی را تبدی ــاع موثّ ــده، امــکان دف مندرجــات پرون
بــه حضــوری تشــریفاتی می نمایــد. در واقــع، نمی تــوان پذیرفــت کــه وکیــل مدافــع در کنــار 
ــا  ــده و ی ــات و مندرجــات پرون ــه محتوی ــی حــق دسترســی ب متهــم حضــور داشــته باشــد ول

مطالعــه آن را نداشــته باشــد. 
علی االصــول، 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 
ــی  ــی، وقت ــرم شناس ــر و ج ــوق بش ــاظ حق ــل از لح ــت وکی ــد. اهمی ــته باش ــی داش دسترس
می توانــد 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 می کنــد کــه وکیــل هیــچ نقشــی در فرآینــد رســیدگی نــدارد و نمی توانــد 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 می توانــد 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، 

1393، ص183(  
ــی و هــم چنیــن  ــه تحقیقــات مقدمات ــه مرحل ترافعــی شــدن کلیــه مراحــل دادرســی از جمل
اصــل تســاوی ســاح ها از مهم تریــن توجیهــات حضــور و مداخلــه وکیــل و حــق دسترســی وی 
بــه کلیــه اوراق و مندرجــات پرونــده، بــدون هیــچ گونــه مانــع و رادعــی می باشــد. قانون گــذار 
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ــات 1394،  ــا اصاحــات و الحاق ــری مصــوب 1392 ب ــن دادرســی کیف ــون آیی ــب قان در تصوی
ضمــن پیــش بینــی مــاده 5 ایــن قانــون، بــه عنــوان یکــی از اصــول راهبــردی، مقــّرر نمــوده 
اســت؛ »متهــم بایــد در اســرع وقــت ... از حــق دسترســی بــه وکیــل و ســایر حقــوق دفاعــی 
مذکــور در ایــن قانــون بهــره منــد شــود«. ماحظــه می گــردد کــه حــق دسترســی بــه وکیــل 
از ســوی متهــم، بــه طــور مطلــق و بــدون قیــد و شــرط مــورد پذیــرش قانون گــذار 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 قانون گــذار 
تــا حــدود زیــادی از ایــن اصــل بنیادیــن عــدول نمــوده اســت. قانون گــذار در مــاده 191 قانــون 
ــا عباراتــی مبهــم از جملــه ضــرورت کشــف حقیقــت و در جرایــم  آییــن دادرســی کیفــری، ب
علیــه امنیــت داخلــی و خارجــی، بــه بازپــرس اختیــار داده اســت کــه قــرار عــدم دسترســی بــه 

پرونــده را صــادر نمایــد. 
ــه پرونــده یــا برخــی از اوراق آن از لحــاظ حقوقــی قابــل  هــر چنــد عــدم دسترســی وکیــل ب
توجیــه نبــوده و هــر چنــد چنیــن دسترســی، هیــچ گونــه منافاتــی بــا کشــف حقیقــت نــدارد 
ــان و  ــاء و جراح ــی دارد: »اطب ــّرر م ــه مق ــرات ک ــون تعزی ــاده 648 قان ــه م ــه ب ــا توج ــن ب لیک
داروفروشــان و کلیــه کســانی کــه بــه مناســبت شــغل یــا حرفــه خــود محــرم اســرار می شــوند 
ــا  ــک روز ت ــاه و ی ــه م ــه س ــد ب ــا کنن ــردم را افش ــرار م ــی، اس ــوارد قانون ــر از م ــرگاه در غی ه
ــال  ــون ری ــش میلی ــا ش ــال ت ــزار ری ــد ه ــون و پانص ــک میلی ــه ی ــا ب ــس و ی ــال حب ــک س ی
جــزای نقــدی محکــوم می شــوند« بــه نظــر می رســد کــه اجــرای مطلــق حــق دسترســی بــه 
ــی کــه از حساســیت و اهمیــت نیــز  ــم پزشــکی و داروی ــا جرای ــی مرتبــط ب پرونده هــای قضای
برخــوردار اســت، در تقابــل بــا ممنوعیــت افشــاء اســرار شــغلی و حرفــه ای قــرار داشــته و بیــم 
افشــاء اســرار و رمــوز شــغلی و حرفــه ای از یــک ســو و اطاعــات مربــوط بــه بزه دیــده 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 می توانــد 
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، ص183(  
ــون آییــن دادرســی  ــاده 191 قان ــده برخــی، حــق دسترســی متهــم و وکیــل او در م ــه عقی ب
ــدم  ــرار ع ــاده ق ــن م ــه در ای ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــی ب ــده ول ــام ش ــت اع ــه صراح ــری ب کیف
ــل اعتــراض شــناخته شــده اســت، پــس  ــده توســط متهــم و وکیــل او قاب ــه پرون دسترســی ب
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ــده  ــه پرون ــی ب ــق دسترس ــل او از ح ــم و وکی ــه مته ــود ک ــوم می ش ــی معل ــت التزام ــه دالل ب
برخوردارنــد کــه بازپــرس می توانــد 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 می توانــد یــا مطالعــه آن اوراق و یــا دسترســی بــه آنهــا را ممکــن ســازد، 
معلــوم می شــود 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 
ــن اســت کــه پیــش بینــی حــق  خــود داشــته باشــند. )خالقــی، 1393، ص156( واقعیــت ای
اعتــراض نســبت بــه قــرار عــدم دسترســی بازپــرس از یــک ســو و الــزام دادگاه بــه رســیدگی 
ــد کوششــی از ســوی  ــر چن ــاده، ه ــوق الع ــت ف ــور در وق ــرار مذک ــه ق ــراض ب ــه اعت نســبت ب
قانون گــذار در کاســتن از شــّدت و حــّدت قــرار عــدم دسترســی کــه نمی تــوان ســابقه ای از آن 
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 

ــد.  ــکار می باش ــح و آش صری

2- مبانی حاکم بر اصل دسترسی
اجــرای حــق دسترســی بــدون شــناخت مبانــی آن امــکان پذیــر نخواهــد بــود. اصــل برائــت، 
تســاوی ســاح ها و ترافعــی شــدن از مهم تریــن مبانــی حــق دسترســی می باشــند کــه 
ــر اســت. در واقــع، شــناخت بهتــر از  ــه هــر یــک از آنهــا ضرورتــی اجتنــاب ناپذی پرداختــن ب

ــاخت.  ــد س ــکار خواه ــی را آش ــن حق ــت چنی ــی حــق دسترســی اهمی مبان

2-1- اصل برائت؛ توجیه کننده حق دسترسی
اصــل برائــت یا»فــرض بی گناهــی« از جملــه اصــول و قواعــد عــام حقــوق اســت کــه می تــوان 
آن را یکــی از تکیــه گاه هــای 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 
ــن  ــد. ای ــی را تشــکیل می ده ــک نظــام حقوق ــای اساســی ی ــد، ارکان و چهارچــوب ه ــی آی م
اصــول و قواعــد کلــی کــه در عیــن حــال هدایــت کننــده افــکار، اعمــال، رفتــار و حساســیت 
ــی آن  هــای فــردی و اجتماعــی اعضــای جامعــه نیــز می باشــد، چهارچــوب هــای نظــام قانون
جامعــه را در برمی گیــرد. 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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ــده  ــف گردی ــر تعری ــی ت ــن و احــکام جزئ ــب قوانی ــی در قال ــد کل ــن اصــول و قواع ــج، ای تدری
اســت. )شــاملو، 1383، ص246(  

حفــظ نظــم قانونــی، ضــرورت تــوازن و تعــادل قــدرت، اصــل اباحــه و عــدم از جملــه مبانــی و 
اهــداف اصــل مــورد اشــاره شــناخته شــده اســت. 

مهم تریــن آثــار اصــل برائــت کیفــری در حقــوق دفاعــی متهــم متجلــی می گــردد زیــرا هــدف 
نهایــی از پیــش بینــی اصــل برائــت کیفــری، حفــظ حقــوق متهــم و جلوگیــری از تضییــع حقوق 
وی بــوده و بــه جــرأت می تــوان 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 
ــه متهــم از ســوی  ــل تحصیــل شــده علی ــده اتهامــی و اطــاع از تمامی دالی و مندرجــات پرون
ــراری  ــار اصــل برائــت کیفــری در حقــوق دفاعــی متهــم می باشــد. برق دیگــر، از مهم تریــن آث
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 

ــاع متهــم می باشــد.  دف
مــاده 4 قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب 1392 بــا اصاحــات و الحاقــات 1394، مقــّرر 
مــی دارد؛ »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 35 قانــون اساســی و هــم چنیــن بنــد 2 قانــون احتــرام 
بــه آزادی هــای مشــروع و حفــظ حقــوق شــهروندی بــه صــورت صریــح بــه اصــل برائــت اشــاره 
ــت  ــل برائ ــی، اص ــد قضای ــد. در بع ــل می باش ــن اص ــی ای ــه قضای ــر جنب ــر ب ــد، ناظ ــی نمای م
مقتضــی آن اســت کــه شــخصی کــه بــه عنــوان متهــم در یــک دعــوی عمومی تحــت 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 
ــرای  ــزه تلقــی و اقدامــات الزم ب ــرد ناکــرده ب ــه عنــوان یــک ف مجرمیــت او نگــردد بلکــه او ب
جمــع آوری دالیــل لــه و علیــه او توســط مرجــع قضایــی صالــح و بــر طبــق مقرراتــی صــورت 

گیــرد کــه توســط قانون گــذار تعییــن شــده اســت. )خالقــی، 1393، ص156(

 2-2- تساوی سالح ها؛ تضمین کننده حق دسترسی
ــد  ــوی در فرآین ــاب دع ــری اصح ــت. براب ــی اس ــری قضای ــای براب ــه معن ــاح ها ب ــاوی س تس
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ــات طرفیــن دعــوی،  ــه عــدم تســاوی بیــن امکان ــا توجــه ب ــن معناســت کــه ب ــه ای ــی ب قضای
ســعی در ایجــاد تســاوی بیــن آنهــا صــورت گیــرد. تعبیــری کــه در بنــد 3 مــاده 14 میثــاق 
بیــن المللــی حقــوق مدنــی و سیاســی و نیــز مــاده 6 کنوانســیون اروپایــی حقــوق بشــر آمــده 
ــادی،  ــی. )عب ــد دادرس ــن در فرآین ــری طرفی ــی براب ــت؛ یعن ــن معناس ــر همی ــر ب ــت، ناظ اس
1392، ص2( حضــور و مداخلــه وکیــل، حــق ســکوت و حــق دسترســی بــه اوراق و مندرجــات 
پرونــده از جملــه مــواردی اســت کــه بــه تحقــق اصــل تســاوی ســاح ها در مرحلــه تحقیقــات 
ــن  ــن ال، از مهم تری ــر کام ــی ب ــی مبتن ــای حقوق ــود. در نظام ه ــد نم ــک خواه ــی کم مقدمات
تضمیــن هایــی کــه موجــب تحقــق بیــش از پیــش اصــل تســاوی ســاح ها می گــردد، قاعــده 
موســوم به»افشــاء ادلــه« می باشــد. بــه موجــب ایــن قاعــده، دادســتان و دیگــر مقامــات عهــده 
دار امــر تعقیــب و تحقیــق، اطاعــات و مدارکــی کــه در اختیــار دارنــد را بــه متهــم ارائــه نمــوده 

تــا وی بتوانــد دفــاع متناســب بــرای خــود تــدارک ببینــد. 
ــل اتهــام، یکــی از مهم تریــن تضمیــن هــای حقــوق دفاعــی متهــم  آگاهــی از موضــوع و دالی
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 
ــده،  ــه گردی ــا ارائ ــت آنه ــرانجام محکومی ــت و س ــب، بازداش ــتگیری، جل ــن دس ــخاص ضم اش
ــی  ــه اصول ــه، ب ــاء ادل ــای افش ــوص مبن ــی، 1385، ص59( در خص ــد. )اردبیل ــد ورزیده ان تأکی
ــت  ــل برائ ــی، اص ــودن دادرس ــی ب ــی، علن ــودن دادرس ــریع ب ــاح ها، س ــاوی س ــل تس از قبی
ــن دادرســی  ــد آیی ــه قواع ــوط ب ــررات مرب ــده اســت. مق ــودن تمّســک گردی ــی ب و اصــل قانون
کیفــری 2005 کشــور انگلســتان مقــرر مــی دارد: »اگــر فــردی بــه یــک جــرم دو وجهــی متهــم 
ــه ای ماننــد اظهــارات شــهود  ــه تقاضــای متهــم، ادل ــا توجــه ب شــده باشــد، دادســتان بایــد ب
دادســتان یــا خاصــه 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، ص68( ضابطــه 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 صرفــاً شــامل اســنادی 
کــه منجــر بــه طــرح ســواالت اساســی در مــورد تعقیــب متهــم می باشــد، نیســت. )ســیگنوریل، 
2011، ص68( یکــی 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 
ــس و  ــل پلی ــی از قبی ــهیات تحقیقات ــه تس ــی ب ــی دسترس ــت توانای ــرا دول ــردد زی ــاز می گ ب
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ســرویس هــای تخصصــی ماننــد پزشــکی قانونــی و غیــره را دارا می باشــد؛ در حالــی کــه متهــم 
از چنیــن ابزارهایــی بــی بهــره اســت و چــه بســا بــدون دسترســی بــه اطاعــات و ادلــه و بــدون 

تقصیــر، محکــوم بــه مجــازات گــردد. 

2-3- ترافعی شدن؛ نتیجه حق دسترسی
بیــن اصــل تســاوی ســاح ها 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 
ــرار دادن ادعاهــا و اســتدالل هــای رقیــب را  ــر ایــن کــه فرصــت و امــکان مــورد مناقشــه ق ب
ــه و اســتدالل هــای خــود را نیــز داشــته  داشــته باشــند، فرصــت و امــکان طــرح ادعاهــا، ادل
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 ویژگی هــای اصلــی 
ــن نظــام آن اســت کــه اصحــاب  ــی مهــم ای نظــام دادرســی اتهامــی اســت کــه یکــی از مبان
دعــوی بایــد در موقعیــت و شــرایط مســاوی و برابــر قــرار گیرنــد. چنیــن معنــا و مفهومــی ناظــر 
ــع جوهــره  ــی حقــوق و در واق ــر اصــل »تناظــر« می باشــد. اصــل تناظــر یکــی از اصــول کل ب
مفاهیــم عدالــت و انصــاف را تشــکیل می دهــد و بــر منابــع الهــی، اخاقــی و جهانــی مبتنــی 
می گــردد. 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 می باشــند. منصفانــه بــودن دادرســی مســتلزم برابــری در رفتــار بــا 
طرفیــن دعواســت کــه ایــن امــر بــه نوبــه خــود، ایجــاب کننــده بــی طرفــی و اســتقال دادگاه 

ــدری، 1389، ص127(   ــد. )حی می باش
ــوان در نظــام دادرســی اتهامــی مشــاهده نمــود.  ــور اجــرای کامــل ترافعــی شــدن را می ت تبل
نظــام اتهامــی در شــکل ایــده آل خــود، دو وکیــل مدافــع مبتکــر، خــوش ذوق، واجــد صاحیــت 
و متخصــص را رو در روی هــم قــرار می دهــد. وظیفــه آنهــا غلبــه و کســب موفقیــت در دعــوا و 
شکســت دادن طــرف مقابــل خــود می باشــد. وکای 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 ماحظــه ای برخــوردار خواهنــد بــود. رابــرت جکســون، 
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ــی، آزادی و  ــرل زندگ ــایرین کنت ــتر از س ــه بیش ــد ک ــی نمای ــف م ــردی توصی ــتان را ف دادس
حیثیــت شــهروندان را برعهــده داشــته و بــر ایــن اســاس، اختیــارات صوابدیــدی وی نیــز بــی 
ــا ترافعــی شــدن  ــن نظام ه ــه همیــن جهــت، در ای ــر، 2004، ص108( ب شــمار می باشــد. )آک
بهتــر از هــر جــای دیگــری رعایــت می گــردد. در حــال حاضــر، بســیاری از نظام هــای دادرســی 
مختلــط کــه مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی در آنهــا بــه صــورت تفتیشــی صــورت می گیــرد، بــا 
الهــام از نظــام دادرســی اتهامــی، بــر جنبه هــای ترافعــی مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی افــزوده 
ــع، حــق  ــه وکای مداف ــا ب ــه تنه ــه ن ــه نحــوی ک ــد؛ ب و از جنبه هــای تفتیشــی آن کاســته ان
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، ص156( 

3- گستره حق دسترسی
ــا  ــل ی ــه وکی ــی ب ــاد حــق دسترســی، دسترس ــی از ابع ــد، یک ــاره گردی ــه اش ــه ک ــان گون هم
مشــاور حقوقــی از نخســتین لحظــات شــروع بــه انجــام تحقیقــات مقدماتــی بــوده کــه بــا توجــه 

ــی و حمایتــی« بیــان می گــردد.  ــه اهمیــت آن، قلمــرو ایــن حــق در دو بعــد »نظارت ب

3-1- نقش نظارتی دسترسی به وکیل
یکــی از محورهــای اصلــی آییــن دادرســی کیفــری، کرامــت انســانی اســت، بــه گونــه ای کــه 
ــن آییــن دادرســی کیفــری بســیاری از کشــورها  ــوان یکــی از اصــول بنیادی ــه عن ــر ب ــن ام ای
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 رســیدگی های 
ــاعدت او  ــل و مس ــه وکی ــم ب ــی مته ــرورت دسترس ــه ض ــا در توجی ــن مبن ــری، مهم تری کیف

ــود.  ــوب می ش محس
در ایــن معنــا، حضــور وکیــل در جریــان تحقیقــات مقدماتــی می توانــد نوعــی نقــش حمایتگرانه 
از متهــم داشــته باشــد. مقامــات قضایــی و ســایر کارکنــان را از نقــض کرامــت انســانی متهــم 
بــازدارد. عــاوه بــر غــرض ورزی هــا و جانبداری هــای مأموریــن دادســرا در بســیاری از مــوارد، 
اشــتباهات قضایــی آنهــا نیــز عاملــی در اتخــاذ تصمیمــات ناعادالنــه و غیرمنطقــی می گــردد. 
ــب  ــر نهادهــای تعقی ــی، مانعــی ب ــن حقوق ــه موازی ــِل آشــنا ب بدیهــی اســت کــه حضــور وکی
ــد  ــب، رون ــن ترتی ــد و بدی ــد ش ــی خواه ــرر قانون ــن تشــریفات مق ــده گرفت ــق در نادی و تحقی
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ــل  ــور وکی ــد. حض ــوق ده ــی س ــه قانون ــب ادل ــت کس ــاش در جه ــوی ت ــه س ــیدگی را ب رس
ــد.  ــته باش ــری داش ــات کیف ــودن محاکم ــه ب ــن عادالن ــدی در تضمی ــش کلی ــد نق می توان

ــی، 1393، ص183(   )عبداله
مــاده 14 قانــون اصــاح قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب 1394/3/21، ضمــن اصــاح 
ــراه  ــق هم ــلب ح ــی دارد: »س ــرر م ــری مق ــی کیف ــن دادرس ــون آیی ــاده 190 قان ــره 1 م تبص
داشــتن وکیــل و عــدم تفهیــم ایــن حــق بــه متهــم بــه ترتیــب موجــب مجــازات انتظامی درجــه 

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 
می دانســت کــه همانگونــه کــه اشــاره شــد، ایــن تبصــره بــه موجــب مــاده 14 اصــاح گردیــد. 
ــد در صــورت طــرح ســواالت تقنینــی  ــر طبــق تبصــره مــاده 195 می توان همچنیــن وکیــل ب
یــا ســایر مــوارد خــاف بــه بازپــرس تذکــر دهــد. توجــه بــه ایــن تبصــره نشــان می دهــد کــه 
ــرس داشــته و  ــف بازپ ــر وظای ــی ب ــی نوعــی نقــش نظارت ــان تحقیقــات مقدمات وکیــل در جری

ــازدارد.  ــا غــرض ورزی ب ــد وی را از صاحدیدهــای شــخصی ی می توان
ــد،  ــم بپرس ــزی از مته ــراه آمی ــا اک ــی ی ــواالت تلقین ــرس س ــه بازپ ــال، چنانچ ــوان مث ــه عن ب
ــف  ــل تخل ــرس متحم ــه بازپ ــود ک ــب ش ــاده 196 موج ــق م ــد مطاب ــل می توان ــور وکی حض
ــق  ــی، ح ــتره قضای ــهروندی در گس ــوق ش ــای حق ــن جلوه ه ــی از بارزتری ــردد. یک انتظامی گ
ــر اســاس ایــن  ــر داشــتن وکیــل در فرآینــد دادرســی کیفــری اســت کــه ب متهمــان مبنــی ب
حــق متهمــان می تواننــد در سراســر فرآینــد کیفــری از حضــور وکیــل در کنــار خــود اســتفاده 
ــور  ــات حض ــت امکان ــف اس ــت مکل ــی، دول ــی مال ــورت ناتوان ــه در ص ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب کنن
وکیــل رایــگان را بــرای متهمــان فراهــم کنــد. حــق متهمــان بــر داشــتن وکیــل از بارزتریــن 
ــل در  ــرا حضــور وکی ــد زی ــی آی ــمار م ــه ش ــی ب ــوق دفاع ــه و حق ــای دادرســی عادالن جلوه ه
فرآینــد کیفــری موجــب کاســته شــدن از اشــتباهات قضایــی و افزایــش دســتیابی بــه عدالــت 

می شــود. )نیازپــور، 1371، ص95(   

3-2- نقش 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 می توانــد ضامــن تحقــق تســاوی ســاح ها 
ــد  ــد در دو بع ــل می توان ــی وکی ــش حمایت ــد. نق ــق باش ــب و تحقی ــات تعقی ــر مقام در براب

ــی گــردد.  ــده متجل ــت از متهــم و بزه دی حمای



11
موانع، چالش ها و محدودیت های حق دسترسی به پرونده های قضایی

3-2-1- حمایت از متهم؛ رویکرد بزهکار مدار
ــاع از حقــوق  ــزوم حضــور وی در دف ــی و ل ــات مقدمات ــه تحقیق حــق داشــتن وکیــل در مرحل
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 آموزه هــای 
ــد  ــل می توان ــور وکی ــه حض ــی ک ــن معن ــد؛ بدی ــه می باش ــل توج ــز قاب ــان نی ــاح و درم اص
ــه بزهــکاران و اصــاح و  موجــب آمــوزش هنجارهــای تقنینــی و ارزش هــای اجتماعــی ب

ــان شــود.  تربیــت آن
حضــور و مداخلــه وکیــل در فرآینــد تحقیقــات مقدماتــی می توانــد ضمــن جلوگیــری از تعــدی 
ــازگاری  ــات بازس ــی، مقدم ــخصیت اجتماع ــظ ش ــا حف ــن و ی ــرافت متهمی ــت و ش ــه حیثی ب
اجتماعــی او را فراهــم ســازد. اعتمــاد متهــم بــه انســانی و عادالنــه بــودن تصمیمــات اتخــاذی 
در مــورد او می توانــد موجــب تــاش او در جهــت جبــران وضعیــت حاصلــه از جــرم و همــکاری 
ــل  ــی، 1393، ص183(  حضــور وکی ــری شــود. )عبداله ــت کیف ــای عدال ــده و نهاده ــا بزه دی ب
ــل  ــوارد، وکی ــیاری از م ــد. در بس ــه می باش ــل توج ــز قاب ــی نی ــب زن ــه برچس ــدگاه نظری از دی
ــان  ــه زم ــود ک ــث می ش ــرده و باع ــه ک ــرا مراجع ــه دادس ــری ب ــرای پیگی ــم ب ــای مته ــه ج ب
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 می شــود 
و حتــی باعــث فرامــوش شــدن ارتــکاب جــرم از ســوی جامعــه می شــود. وکیــل می توانــد 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. 
ــه  ــل ب ــدون ایــن کــه قائ ــه کیفــری 1984 انگلســتان، ب ــون پلیــس و ادل بنــد 1 مــاده 58 قان
ــع شــخص تحــت نظــر باشــد،  ــل مداف ــه وکی ــون حضــور و مداخل ــت پیرام ــراری محدودی برق
مقــّرر مــی دارد: »شــخصی کــه بازداشــت شــده و در بازداشــتگاه کانتــری یــا هــر محــل دیگری 
ــه  ــل را ب ــک وکی ــا ی ــد حــق مشــاوره ب ــگاه داشــته شــده اســت، در صــورت درخواســت بای ن
صــورت خصوصــی و در هــر زمــان داشــته باشــد«. مظنونــی کــه در کانتــری 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 می باشــد کــه بــه طــور خصوصــی بــا 
مشــاور حقوقــی صحبــت نمایــد و ایــن حــق مشــاوره و صحبــت در خلــوت، یــک حــق بنیادیــن 
ــه وکیــل آن اســت  ــرای بازداشــت شــدگان محســوب می شــود. اصــل اولیــه در دسترســی ب ب
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ــی، 1384،  ــرد. )یکرنگ ــورت گی ــر ص ــن ام ــوص ای ــری در خص ــه تأخی ــچ گون ــد هی ــه نبای ک
ص119(   

مــاده 48 قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب 1392 بــا اصاحــات و الحاقــات 1394، ابتــدا 
بــا پیــش بینــی یــک ســاعت حــق ماقــات وکیــل بــا شــخص تحــت نظــر، بــا ســلب ایــن حــق 
در بســیاری از جرایــم مهــم و در تبصــره مقــّرر نمــوده اســت: »اگــر شــخص بــه علــت اتهــام 
ارتــکاب یکــی از جرایــم ســازمان یافتــه و یــا جرایــم علیــه امنیــت داخلــی یــا خارجــی کشــور، 
ــاده  ــف(، )ب( و)پ( م ــای )ال ــوع بنده ــم موض ــا جرای ــردان و ی ــدر و روانگ ــواد مخ ــرقت، م س
)302( ایــن قانــون، تحــت نظــر قــرار گیــرد، تــا یــک هفتــه پــس از شــروع تحــت نظــر قــرار 
ــون آییــن دادرســی  ــون اصــاح قان ــدارد«. مــاده 4 قان ــا وکیــل را ن ــات ب گرفتــن امــکان ماق
ــا نقــض اصــل مســلم و بدیهــی آزادی در انتخــاب وکیــل کــه  کیفــری مصــوب 1394/3/24 ب
ــد،  ــز می باش ــران نی ــوری اســامی ای ــون اساســی جمه ــاده 35 قان ــد م ــح و تأکی ــورد تصری م
ــر از قبــل نمــوده و ضمــن اصــاح تبصــره ســابق مــاده 48 مقــرر نمــوده اســت:  وضــع را بدت
»در جرایــم علیــه امنیــت داخلــی و خارجــی و همچنیــن جرایــم ســازمان یافتــه کــه مجــازات 
آنهــا مشــمول مــاده )302( ایــن قانــون اســت، در مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی طرفیــن دعــوی، 
ــوه  ــس ق ــد رئی ــورد تأیی ــه م ــتری ک ــن وکای رسمی دادگس ــود را از بی ــا وکای خ ــل ی وکی
قضائیــه باشــد، انتخــاب می نماینــد. اســامی وکای مزبــور توســط رئیــس قــوه قضائیــه اعــام 

می گــردد«. 

3-2-2- حمایت از بزه دیده؛ رویکرد بزه دیده مدار
یکــی از مهم تریــن کارکردهــای وکیــل از منظــر جــرم شناســی و در فرآینــد کیفــری، حمایــت 

از بزه دیــده و کاهــش بــزه دیدگــی ثانویــه اســت. 
ــه  ــکایت ب ــرح ش ــت ط ــود و جه ــع ش ــده واق ــار بزه دی ــک ب ــردی ی ــه ف ــت، چنانچ در حقیق
دادســرا مراجعــه نمایــد، اطالــه دادرســی، نــوع برخــورد عوامــل دادســرا، رویارویــی بــا بزهــکار 
ــت،  ــن حال ــردد. در ای ــرر وی گ ــی مک ــزه دیدگ ــه ب ــر ب ــد منج ــی می توان ــدات احتمال و تهدی
حضــور وکیــل در کنــار بزه دیــده و عمــل بــه نمایندگــی وی، از بســیاری از مشــکات ناشــی از 
ــا توجــه بــه ایــن کــه بزه دیــده متحمــل خســارت مــادی  فرآینــد دادرســی خواهــد کاســت. ب
و روانــی شــده اســت، بــه دلیــل ناآشــنایی بــا قوانیــن و مقــررات بــه همراهــی یــک نفــر وکیــل 
در فرآینــد دادرســی کیفــری نیازمنــد اســت. در بزه دیــده شناســی حمایتــی، حمایــت حقوقــی 
ــو آن،  ــری محســوب می شــود کــه در پرت ــن ســاز و کارهــای غیرکیف ــدگان مهم تری ــزه دی از ب



13
موانع، چالش ها و محدودیت های حق دسترسی به پرونده های قضایی

بــزه دیــدگان مــی بایســت در سرتاســر فرآینــد کیفــری از راهنمایــی هــا و مشــاوره های وکیــل 
در تســریع و تســهیل رســیدگی بــه شــکایت خــود، تحقــق عدالــت و احقــاق حقــوق بهــره منــد 

ــد. )عبدالهــی، 1393، ص183(    گردن
حــق بهــره منــدی بزه دیــده از وکیــل در مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی بــه عنــوان یــک اصــل 
ــری مصــوب 1392  ــن دادرســی کیف ــون آیی ــن قان ــذار در تدوی ــح قانون گ ــورد تصری مســلم م
بــا اصاحــات و الحاقــات 1394 قــرار نگرفتــه اســت. در بســیاری از جرایــم مهــم ماننــد قتــل 
عمــدی ممکــن اســت شــاکی نیــاز ضــروری بــه حضــور و مداخلــه وکیــل داشــته و از طرفــی 

تمّکــن مالــی نیــز نداشــته باشــد. 
ــی در  ــات حت ــه تحقیق ــاکی در مرحل ــرای ش ــی ب ــخیری الزام ــل تس ــر، وکی ــارت دیگ ــه عب ب
ــذار  ــی نشــده اســت. قانون گ ــش بین ــد پی ــس اب ــا حب ــات ی ــازات ســلب حی ــا مج ــی ب جرایم
ــا تشــخیص  ــرای بزه دیــده فاقــد تمکــن مالــی را ب امــکان بهــره منــدی از وکیــل معاضدتــی ب
ــزه  ــده و کاهــش ب ــت از بزه دی ــدام در راســتای حمای ــن اق دادگاه فراهــم نمــوده اســت کــه ای
دیدگــی ثانویــه قابــل توجیــه می باشــد. اصــل تســاوی ســاح ها ایجــاب مــی کنــد کــه فرآینــد 
ــه ای  ــه گون ــم، ب ــدور حک ــا ص ــی ت ــات مقدمات ــام تحقیق ــه انج ــروع ب ــه ش ــی از مرحل دادرس
ــده  ــته و بزه دی ــود نداش ــده وج ــکار و بزه دی ــان بزه ــری می ــت نابراب ــچ وضعی ــه هی ــد ک باش
بــه عنــوان یکــی از طرفیــن دعــوی، از فرصــت و امکانــات برابــر در دفــاع از حقــوق خویــش و 
اثبــات ادعاهایــش بهــره منــد گــردد. مــاده 2 قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب 1392 بــا 
اصاحــات و الحاقــات 1394، علــی رغــم ایــن کــه بــه عنــوان یکــی از اصــول بنیادیــن آییــن 
دادرســی کیفــری مقــّرر نمــوده اســت: »دادرســی کیفــری بایــد ... حقــوق طرفیــن دعــوی را 
تضمیــن کنــد و قواعــد آن نســبت بــه اشــخاصی کــه در شــرایط مســاوی بــه ســبب ارتــکاب 
جرایــم مشــابه تحــت تعقیــب قــرار می گیرنــد، بــه صــورت یکســان اعمــال شــود«، لیکــن حــق 
ــه  ــت ب ــدون محدودی ــی را ب ــل معاضدت ــن وکی ــاکی از تعیی ــان ش ــریع و آس ــدی س ــره من به

فراموشــی ســپرده اســت. 

4- ضمانت اجراهای ناظر بر حق دسترسی
از آن جــا کــه حــق دسترســی در تمامــی ابعــاد خــود، یکــی از اصــول بنیادیــن آییــن دادرســی 
کیفــری بــه شــمار مــی رود، 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 می باشــد. 
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4-1- ضمانت اجرای کیفری      
ــد  ــورد تأکی ــف م ــی اســت کــه در قوانیــن مختل ــه حقوق حــق بهــره منــدی از وکیــل از جمل
ــد قانون گــذار قــرار گرفتــه اســت. بنــد 3 قانــون احتــرام بــه آزادی هــای مشــروع و حفــظ  موکَّ
حقــوق شــهروندی مصــوب 1383/2/15 مقــّرر مــی دارد: »محاکــم و دادســراها مکلفنــد حــق 
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 
7 قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب 1392 بــا اصاحــات و الحاقــات 1394 بــه صراحــت 
ضمانــت اجــرای عــدم رعایــت ایــن حــق را پیــش بینــی و مقــّرر مــی دارد: »در تمــام مراحــل 
دادرســی کیفــری، رعایــت حقــوق شــهروندی مقــرر در قانــون احتــرام بــه آزادی هــای مشــروع 
ــی، ضابطــان  ــات قضای ــام مقام ــوق شــهروندی مصــوب 1383/2/15 از ســوی تم ــظ حق و حف
دادگســتری و ســایر اشــخاصی کــه در فراینــد دادرســی مداخلــه دارنــد الزامــی اســت. متخلفــان 
عــاوه بــر جبــران خســارات وارده، بــه مجــازات مقــرر در مــاده )570( قانــون مجــازات اســامی 
ــده مصــوب 1375/4/4( محکــوم می شــوند، مگــر آنکــه در  ــرات و مجــازات هــای بازدارن )تعزی
ســایر قوانیــن مجــازات شــدیدتری مقــرر شــده باشــد«. ضمانــت اجــرای مصرحــه در مــاده 7، 
ضمانــت اجــرای نســبتاً شــدیدی اســت کــه صرفــاً ناظــر بر»عــدم رعایــت حقــوق شــهروندی« 
ــه ارتــکاب جرایــم دیگــری از ســوی  اســت و چنانچــه عــدم رعایــت حقــوق مذکــور، منجــر ب
مأموریــن و مقامــات قضایــی شــود، بنــا بــه صراحــت ذیــل مــاده قانونــی مذکــور، مجــازات اشــد 

قابــل اعمــال خواهــد بــود. )خالقــی، 1393، ص156(   

4-2- ضمانت اجرای حقوقی
ــات  ــا اصاح ــوب 1392 ب ــری مص ــی کیف ــن دادرس ــون آیی ــاده 7 قان ــل م ــد در ذی ــر چن ه
ــدم  ــن ع ــده، لیک ــی گردی ــش بین ــده پی ــر بزه دی ــارت وارد ب ــران خس ــات 1394، جب و الحاق
ــون مســئولیت مدنــی مصــوب  ــرا مــواد 1 و 11 قان ذکــر آن نیــز مشــکلی را نخواهــد کــرد زی
ــران  ــه جب ــبت ب ــه نس ــت ک ــوده اس ــی نم ــش بین ــن پی ــرای متضرری ــق را ب ــن ح 1339، ای
خســارات وارده اقــدام نماینــد. مــاده 30 قانــون نظــارت بــر رفتــار قضــات مصــوب 1390مقــّرر 
مــی دارد: »رســیدگی بــه دعــوای جبــران خســارت ناشــی از اشــتباه یــا تقصیــر قاضــی موضــوع 
اصــل یکصــد و هفتــاد و یکــم )171( قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران در صاحیــت 
دادگاه عمومی تهــران اســت. رســیدگی بــه دعــوای مذکــور در دادگاه عمومــی منــوط بــه احــراز 

ــی اســت«.  ــا اشــتباه قاضــی در دادگاه عال ــر ی تقصی
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4-3- ضمانت اجرای انتظامی
یکــی از ضمانــت اجراهایــی کــه در قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب 1392 بــا اصاحــات 
و الحاقــات 1394 بــه دفعــات بــه آن اشــاره گردیــد، ضمانــت اجــرای انتظامــی اســت. بــر طبــق 
ــار قضــات مصــوب 1390، مجــازات هــای انتظامــی ســیزده  ــر رفت ــون نظــارت ب ــاده 13 قان م
درجــه اســت کــه بنــد 1 آن توبیــخ کتبــی بــدون درج در ســابقه خدمتــی و بنــد 13، انفصــال 
دائــم از خدمــات دولتــی اســت. بــا توجــه بــه ایــن کــه نقــض حــق دسترســی از ســوی مقامــات 
قضایــی، تخلــف از قوانیــن موضوعــه محســوب می شــود، مــاده 18 قانــون مــورد اشــاره مقــّرر 
مــی دارد؛ »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 
ــن  ــون آیی ــاح قان ــون اص ــاده 14 قان ــن م ــت«. همچنی ــج اس ــا پن ــه دو ت ــای انتظامی درج ه
ــق  ــلب ح ــاده 190»س ــره 1 م ــاح تبص ــن اص ــوب 1394/3/24 ضم ــری مص ــی کیف دادرس
ــه ترتیــب موجــب مجــازات  ــه متهــم را ب ــن حــق ب ــم ای ــل و عــدم تفهی همــراه داشــتن وکی

انتظامی درجــه هشــت و ســه« دانســته اســت. 
4-4- ضمانت اجرای بطالن

قانون گــذار در تبصــره 1 مــاده 190 قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب 1392 بــا 
ــا  ــل و ی ــتن وکی ــق داش ــم ح ــدم تفهی ــد، ع ــاح گردی ــه اص ــات 1394 ک ــات و الحاق اصاح
ــا ضمانــت اجــرای شــدید »بی اعتبــاری  ســلب ایــن حــق در مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی را ب
ــه برداشــت  ــه ظاهــر تبصــره می شــد اینگون ــا توجــه ب ــود کــه ب تحقیقــات« مواجــه ســاخته ب
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 صرفــاً 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 
ــر آییــن دادرســی کیفــری اســت کــه نقــض آن در هــر یــک از مراحــل رســیدگی و  حاکــم ب
در بســیاری از نظام هــای دادرســی بــا ضمانــت اجــرای شــدیدی بــه نــام »بطــان تحقیقــات« 

ــردد.  ــه می گ مواج
اصــول بنیادیــن، اصــول کلــی و دائمــی هســتند کــه منشــاء وضــع قواعــد حقوقــی و نماینــده 
ــوی  ــا از س ــرای آنه ــد اج ــد و بای ــداد می گردن ــاع قلم ــر اجتم ــم ب ــی حاک ــای حقوق ارزش ه
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 قانون گــذار 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 
ــته  ــود نداش ــز وج ــه هرگ ــه نحــوی ک ــردد، ب ــرض می گ ــده ف ــل ش ــل، باط ــه در عم اســت ک
ــت  ــک از ضمان ــچ ی ــه هی ــن اســت ک ــر ای ــت ام ــژاد، 1394، ص120( واقعی ــری ن اســت. )باق
اجراهــای پیــش گفتــه )کیفــری، حقوقــی و انتظامــی( نمی توانــد از قــّوت و اســتحکام ضمانــت 
اجــرای بطــان برخــوردار بــوده و تضمیــن کننــده حقــوق اصحــاب دعــوی بــه خصــوص متهــم 

باشــد. 
قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب 1392 بــا اصاحــات و الحاقــات 1394، یکــی از جهــات 
فرجــام خواهــی را بــه شــرح بنــد ب مــاده 464 قانــون »ادعــای عــدم رعایــت اصــول دادرســی 
ــه بــی اعتبــاری رأی دادگاه« دانســته اســت کــه مقصــود از  ــا درجــه ای از اهمیــت منجــر ب ب
اصــول مذکــور، اصــول کلــی، دائمــی و الــزام آور هســتند کــه بنیــان برگــزاری یــک  دادرســی 
ــد و در  ــه« را تشــکیل می دهن ــن، »دادرســی منصفان ــری نوی ــه تعبی ــا ب ــی و ی ــح و قانون صحی
تصویــب، تفســیر و اجــرای مقــررات آییــن دادرســی کیفــری بایــد رعایــت گردنــد؛ ماننــد اصــل 
برائــت یــا فــرض بی گناهــی، تأســیس دادگاه بــه موجــب قانــون، اســتقال و بی طرفــی دادگاه، 
علنــی بــودن دادرســی، رعایــت حــق دفــاع طرفیــن و برخــورداری آنهــا از امکانــات برابــر جهــت 
ــه ای  ــا درج ــی ب ــه اصول ــت چ ــدم رعای ــه ع ــر ک ــن ام ــد تشــخیص ای ــر چن ــره. ه ــاع و غی دف
ــت  ــم اس ــاک آن مبه ــوار و م ــود، دش ــاری رأی دادگاه ش ــه بی اعتب ــر ب ــه منج ــت ک از اهمی
لیکــن بدیهــی و روشــن اســت کــه ســلب حــق برخــورداری متهــم از وکیــل مدافــع و یــا عــدم 
ــان  ــد چن ــی می توان ــل موجــه قانون ــدون دلی ــده، ب ــه اوراق و مندرجــات پرون دسترســی وی ب
تأثیــری بــر نحــوه دفــاع او داشــته باشــد کــه سرنوشــت پرونــده و رأی دادگاه را تحــت تأثیــر 

عــدم حضــور وکیــل قــرار دهــد. )عبدالهــی، 1393، ص366(   

5- تحوالت ناظر بر حق دسترسی در ق. آ. د. ک 1392 
ــا توجــه بــه مهم تریــن مبانــی برشــمرده بــرای حــق دسترســی و معنــا و مفهــوم ایــن حــق  ب
ــه وکیــل در تمامــی مراحــل دادرســی و از  ــر حــق حضــور و مداخل کــه از یــک ســو، ناظــر ب
ــه تمــام اوراق  ــل وی ب ــد و شــرط متهــم و وکی ــوری و بی قی ســوی دیگــر، حــق دسترســی ف
ــن  ــون آیی ــن قان ــذار در تدوی ــه قانون گ ــود ک ــوان نم ــد عن ــده می باشــد، بای و مندرجــات پرون
دادرســی کیفــری مصــوب 1392 بــا اصاحــات و الحاقــات 1394، بــه رغــم پیــش بینــی ایــن 
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حــق در ردیــف یکــی از اصــول بنیادیــن آییــن دادرســی کیفــری، گام هــای 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 
ــه دادرســی  ــر مرحل قســمت اول شــامل پیــش از محاکمــه و دادرســی و قســمت دوم ناظــر ب

ــردد.  ــیم می گ ــت، تقس اس

5-1- پیش 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 می باشــد، متفــاوت 
می باشــد. بــا توجــه بــه ایــن کــه شــاکله تحقیقــات مقدماتــی بســیاری از جرایــم را »تحقیقــات 
ــکان  ــه و ام ــن مرحل ــل در ای ــه وکی ــور و مداخل ــن حض ــد، بنابرای ــکیل می ده ــی« تش پلیس

دسترســی متهــم بــه وی از درجــه اهمّیــت بســزایی برخــوردار خواهــد بــود. 

5-1-1- مرحله پلیسی
بــر خــاف تحقیقــات بازپرســی کــه دسترســی بــه مندرجــات پرونــده و اوراق و مــدارک موجــود 
ــدارک و  ــه اوراق، م ــی ب ــوص دسترس ــه، در خص ــرار گرفت ــذار ق ــح قانون گ ــورد تصری در آن م
مندرجــات پرونــده، زمانــی کــه پرونــده جهــت انجــام تحقیقــات نــزد مأموریــن انتظامــی قــرار 
دارد، چنیــن تصریحــی از ســوی قانون گــذار وجــود نــدارد. بنابرایــن، ضابطــان دادگســتری بــه 
همیــن بهانــه، ایــن اختیــار را خواهنــد داشــت کــه از دسترســی اصحاب دعــوی و وکای ایشــان 
ــل  ــه وکی ــد. درخصــوص دسترســی متهــم ب ــری نماین ــده اتهامــی جلوگی ــه مندرجــات پرون ب
یــا مشــاور حقوقــی، مــاده 48 قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب 1392 بــا اصاحــات و 
ــوده  ــل را مشــخص نم ــه وکی ــرو حضــور و مداخل ــات 1394 و تبصــره آن، حــدود و قلم الحاق
انــد. مــاده 48 مقــّرر مــی دارد: »بــا شــروع تحــت نظــر قــرار گرفتــن، متهــم می توانــد تقاضــای 
ــات و  ــودن تحقیق ــه ب ــه محرمان ــه ب ــت و توج ــا رعای ــد ب ــل بای ــد. وکی ــل نمای ــور وکی حض
ــا  ــات ب ــان ماق ــد در پای ــل می توان ــد و وکی ــات نمای ــر ماق ــا شــخص تحــت نظ ــرات، ب مذاک
متهــم کــه نبایــد بیــش از یــک ســاعت باشــد ماحظــات کتبــی خــود را بــرای درج در پرونــده 
ارائــه دهــد«. ماحظــه می گــردد کــه محــدوده زمانــی حضــور وکیــل، زمانــی کــه متهــم تحــت 
نظــر در بازداشــتگاه پلیــس می باشــد، یــک ســاعت و آن هــم صرفــاً بــه منظــور ماقــات بــا وی 
می باشــد. تبصــره ســابق ایــن مــاده مقــّرر می داشــت: »اگــر شــخص بــه علــت اتهــام ارتــکاب 
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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 )302( ایــن 
قانــون، تحــت نظــر قــرار گیــرد، تــا یــک هفتــه پــس از شــروع تحــت نظــر قــرار گرفتــن امــکان 

ماقــات بــا وکیــل را نــدارد«. 
بــا توجــه بــه ایــن کــه تبصــره مذکــور، در تعــارض آشــکار بــا اصــل 35 قانــون اساســی، مــاده 
ــوی مصــوب 1370 مجمــع تشــخیص مصلحــت  ــل توســط اصحــاب دع واحــده انتخــاب وکی
ــهروندی مصــوب  ــوق ش ــظ حق ــای مشــروع و حف ــه آزادی ه ــرام ب ــون احت ــد 3 قان ــام، بن نظ
ــات و  ــا اصاح ــوب 1392 ب ــری مص ــی کیف ــن دادرس ــون آیی ــاده 5 قان ــن م 1383 و همچنی
ــه موجــب  الحاقــات 1394 قــرار داشــته اســت، قانون گــذار ضمــن اصــاح تبصــره مــاده 48 ب
مــاده 4 قانــون اصــاح قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب 1394/3/24، مقــرره ای را وضــع 
نمــوده کــه ســابقه ای از آن را نمی تــوان در نظــام قانون گــذاری ایــران یافــت. تبصــره مذکــور 
ــم ســازمان  ــن جرای ــا خارجــی و همچنی ــی ی ــه امنیــت داخل ــم علی ــّرر مــی دارد: »در جرای مق
یافتــه کــه مجــازات آنهــا مشــمول ماده)302(ایــن قانــون اســت، در مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی 
طرفیــن دعــوی وکیــل یــا وکای خــود را از بیــن وکای دادگســتری کــه مــورد تأییــد رئیــس 
قــوه قضائیــه باشــد، انتخــاب مــی نماینــد. اســامی وکای مزبــور توســط رئیــس قــوه قضائیــه 
اعــام می گــردد«. اصــل آزادی در انتخــاب وکیــل، یکــی از اصولــی اســت کــه مــورد پذیــرش 
تمامــی نظام هــای دادرســی قــرار گرفتــه و هرگونــه ایجــاد محدودیــت در اجــرای ایــن اصــل، 
ــه  ــرار داده و حتــی موجــب صــدور حکــم ب ــی را تحــت الشــعاع ق ســامت تحقیقــات مقدمات

بطــان تحقیقــات صــورت گرفتــه از ســوی مراجــع عالــی خواهــد شــد. 

5-1-2- مرحله بازپرسی
ــه  ــل را در مرحل ــه وکی ــور و مداخل ــل حض ــذار اص ــد قانون گ ــر چن ــی، ه ــه بازپرس در مرحل
ــه شــرح منــدرج  ــا عــدول از اصــل دسترســی ب ــی پذیرفتــه اســت لیکــن ب تحقیقــات مقدمات
ــات 1394،  ــات و الحاق ــا اصاح ــری مصــوب 1392 ب ــن دادرســی کیف ــون آیی ــاده 5 قان در م
ــات،  ــه مندرج ــی ب ــاکی خصوص ــی ش ــل وی و حت ــم و وکی ــی مته ــق دسترس ــواردی ح در م
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 5 قانــون آییــن دادرســی کیفــری 
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ــد ... از  ــّرر مــی دارد: »متهــم بای ــن مق ــی یکــی از اصــول بنیادی ــا پیــش بین مصــوب 1392، ب
ــون بهره منــد شــود«.  ــن قان ــه وکیــل و ســایر حقــوق دفاعــی مذکــور در ای حــق دسترســی ب
در توصیــف حــق دفــاع متهــم گفتــه شــده اســت کــه حــق دفــاع متهــم عبــارت از مجمــوع 
ــرای  ــی ب ــا بین الملل ــه ای و ی ــی، منطق ــه در ســطح مل ــی اســت ک ــی و قضای ــات قانون تضمین
ــا  ــری و ب ــک رســیدگی کیف ــد، در سراســر ی ــرار گیرن ــزه ق ــکاب ب ــه در مظــان ارت ــرادی ک اف
هــدف اتخــاذ تصمیمــی عادالنــه -بــه دور از اشــتباهات قضایــی- منظــور گردیــده اســت. )فــرح 
بخــش، 1385، ص118( همــراه داشــتن وکیــل مدافــع و اســتفاده از معاضــدت هــای قضایــی 
وی بــه عنــوان حــق اساســی و مســلّم در اســناد بین المللــی 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 نظام هــای 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، تشــکیاتی 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 
ــود  ــان خ ــه زی ــًا ب ــی کام ــش، مطالب ــت از خوی ــاع مثب ــال دف ــه خی ــه و ب ــی گاه ناآگاهان حت
بیــان مــی کند-نتیجــه چنیــن تقابلــی از پیــش معلــوم اســت. همــراه داشــتن وکیــل و فراتــر 
ــا  ــری را ت ــد ایــن نابراب ــده می توان ــه تمامــی اوراق و مــدارک پرون از آن، حــق دسترســی وی ب
تــا انــدازه ای جبــران کنــد. )مظاهــری، 1385، ص243( مرحلــه 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 
ــع از  ــرس مان ــط بازپ ــده توس ــه پرون ــی ب ــدم دسترس ــرار ع ــدور ق ــند. ص ــته باش ــده داش پرون
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 وکای مدافــع 
ــه  ــر تهی ــا از اوراق آن تصوی ــوده ی ــه نم ــده را مطالع ــد پرون ــه دادگاه می توانن ــان در مرحل آن
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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ــه  ــن ک ــوص ای ــه خص ــد؛)عبدالهی، 1393، ص183( ب ــم می باش ــدور حک ــرای ص ــاده ب ــز آم نی
ــن دادرســی  ــون آیی ــاده 282 قان ــه موجــب م ــا اصــاح آن ب حــق اســترداد کیفرخواســت و ی
کیفــری مصــوب 1392 بــا اصاحــات و الحاقــات 1394 بــه رســمیت شــناخته نشــده و دادســتان 

ــد.  ــه دادگاه اعــام کن ــد را کــه کشــف و حــادث می شــود، ب ــل جدی ــد دالی فقــط می توان
ــز  ــد آمی ــر تردی ــود عناص ــورت وج ــت در ص ــی بایس ــتان م ــی، دادس ــی اتهام ــام دادرس در نظ
ــی، دادســتان مــی  ــد. در تحقیقــات ابتدای ــد دادرســی، تقاضــای یطــان نمای ــه فرآین نســبت ب
ــون  ــت قان ــر حاکمی ــای ناظــر ب ــه رهنموده ــی را در راســتای ارائ ــای تحقیقات بایســت پارامتره
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 

ــزر، 2002، ص116(    ــد داشــت. )کرت ــرار خواهن ــدار وی ق محافظــت و اقت
در مرحلــه تحقیقــات بازپرســی، قانون گــذار اصــل حضــور و مداخلــه شــاکی و وکیــل وی و نیــز 
دسترســی نامبــردگان بــه اوراق و مندرجــات پرونــده را پذیرفتــه و بــه شــرح مــاده 100 مقــّرر 
مــی دارد: »شــاکی می توانــد 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 
ــا  ــه خــود از آنه ــه هزین ــا ب ــد ی ــه کن ــدارد، مطالع ــات ن ــا ضــرورت کشــف حقیقــت مناف کــه ب
ــا اصاحــات و  ــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب 1392 ب ــا رونوشــت بگیــرد«. قان ــر ی تصوی
ــه اوراق و مندرجــات  ــا وضــع ســه تبصــره، دسترســی شــاکی و وکیــل وی ب ــات 1394 ب الحاق
پرونــده را محــدود نمــوده اســت.  عــدم دسترســی شــاکی و وکیــل وی بــه پرونــده، عــاوه بــر بــه 
وجــود آمــدن بــی اعتمــادی، بزه دیــده را از رســیدگی بــه حقــوق خــود ناامیــد مــی کنــد زیــرا 
باعــث می شــود کــه هیــچ اطاعــی 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. 

5-2- مرحله محاکمه و دادرسی
ــات  ــه تحقیق ــه مرحل ــون اختصــاص ب ــر صراحــت قان ــا ب ــده، بن ــه پرون ــرار عــدم دسترســی ب ق
ــن  ــون آیی ــاده 351 قان ــرد. م ــر نمی گی ــی و دادگاه را در ب ــه دادرس ــته و مرحل ــی داش مقدمات
ــا اصاحــات و الحاقــات 1394 مقــّرر مــی دارد: »شــاکی یــا  دادرســی کیفــری مصــوب 1392 ب
مدعــی خصوصــی و متهــم یــا وکای آنــان می تواننــد بــا مراجعــه بــه دادگاه و مطالعــه پرونــده، 
اطاعــات الزم را تحصیــل نماینــد و بــا اطــاع رئیــس دادگاه بــه هزینــه خــود از اوراق مــورد نیاز، 
تصویــر تهیــه کننــد«. ماحظــه می گــردد کــه قانون گــذار 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 
ــر از اســناد طبقــه بنــدی شــده و اســناد  ــّرر مــی دارد: »دادن تصوی اســت. تبصــره مذکــور مق
حــاوی مطالــب مربــوط بــه تحقیقــات جرایــم منافــی عفــت و جرایــم علیــه امنیــت داخلــی یــا 
خارجــی ممنــوع اســت«. در خصــوص دامنــه شــمول تبصــره مــاده 351، نکتــه قابــل ذکــر ایــن 
اســت کــه ممنوعیــت دسترســی در ایــن تبصــره صرفــاً ناظــر بــر اســناد و نــه اوراق و مندرجــات 
پرونــده می باشــند و بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه حکــم عــام منــدرج در مــاده 351، طرفیــن 
ــا  ــر ی ــه اخــذ تصوی ــده، نســبت ب ــه پرون ــد ضمــن مطالع ــا وکای ایشــان می توانن ــوی و ی دع

روگرفــت از اوراق و مندرجــات پرونــده اقــدام نماینــد. 

6- نتیجه گیری
ــر  ــن آییــن دادرســی کیفــری کــه خــود ب ــوان یکــی از اصــول بنیادی ــه عن حــق دسترســی ب
مبنــای ســه اصــل مهــم برائــت یــا فــرض بی گناهــی، تســاوی ســاح ها و ترافعــی شــدن بنــا 
ــه اســت.  ــرار گرفت ــی ق ــای حقوق ــذاران بســیاری از نظام ه ــورد توجــه قانون گ ــاده شــده، م نه
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 پایه هــای ایــن 
اصــل، نقــض مهم تریــن حقوقــی دفاعــی متهــم را در پــی داشــته و بــه تبــع آن دســتیابی بــه 
ــا خدشــه جــدی و اساســی مواجــه خواهــد ســاخت. قانون گــذار  ــه را ب یــک دادرســی منصفان
ــن  ــی ای ــش بین ــا پی ــی و سیاســی و ب ــوق مدن ــی حق ــاق بین الملل ــام از میث ــا اله ــد ب ــر چن ه
ــون  ــاده 5 قان ــن آییــن دادرســی کیفــری در متــن م ــوان یکــی از اصــول بنیادی ــه عن اصــل ب
آییــن دادرســی کیفــری مصــوب 1392 و بــا ایــن مضمــون کــه »متهــم بایــد در اســرع وقــت ... 
از حــق دسترســی بــه وکیــل و ســایر حقــوق دفاعــی مذکــور در ایــن قانــون بهره منــد شــود«، 
گام مهمــی  در 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 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــوده اس ــاد نم ــده ایج ــات پرون ــدارک و مندرج ــه اوراق، م ــی ب دسترس
کــه اجــرای مطلــق و بــی چــون و چــرای حــق دسترســی بــه پرونده هــای قضایــی مرتبــط بــا 
ــه ای و شــغلی  ــی افشــاء اســرار حرف ــا ممنوعیــت قانون ــل ب ــی در تقاب ــم پزشــکی و داروی جرای
ــد بــه  منــدرج در مــاده 648 قانــون تعزیــرات قــرار داشــته و اطــاق اجــرای حــق مذکــور مقیَّ

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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