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حق متهمان مبنی بر
داشتن وکیل در فرآیند کیفری؛
جلوه ای از حقوق شهروندی
امیرحسن نیازپور

1

چکیده
ح�ق متهمان مبنی بر داش�تن وکی�ل در فرآیند کیفری یک�ی از جلوههای
بنیادین حقوق ش�هروندی به ش�مار م�یرود .بهرهمندی متهمان از داش�تن وکیل
گزینش�ی و رایگان در همه مرحلههای فرآیند کیفری از جمله س�بب کاهش جنبه
تفتیش�ی فرآیند کیفری و سپری ش�دن دقیق و درستتر این مرحلهها میشود .به
همین دلیل ،تصمیمگیرندگان سیاس�ت جنایي فراملی از رهگذر ش�ماری از اس�ناد
الزامآور و ارشادی در دو سطح جهانی و منطقهای و سیاستگذاران جنایي ایران در
پرتو مقررات فراتقنینی ،تقنینی و فروتقنینی این حق را برای متهمان به رس�میت
ش�ناختهاند .با وجود این ،حق یادش�ده در دو گس�تره فراملی و ملی با چالشهای
متعددی روبهرو اس�ت .در این نوش�تار ،جایگاه و س�ازوکارهای حمایت از این حق
بررسی شده است.
واژگان کلیدی :حقوق ش�هروندی ،متهمان ش�هروند ،حق متهمان مبنی بر
داشتن وکیل در فرآیند کیفری ،وکیل گزینشی ،وکیل رایگان ،دادرسی عادالنه.
 .1دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
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درآمد

اندیشه شهـروندی که برای نخستـین بار با «رویکردی تـفاوتگذار» در
دولت -شهرهای یونان باستان برای کوچک شمردن سایر قومـیتها مطرح شد
[ ،]17:25ام��روزه تحت تأثیر «رویکرد انس��انمدار» به مجموعهای از حقها و
تکلیفهای مردم در رابطه خود با دولت تعبیر میشود .بدینسـان ،شهـروندی
رابطهای دوس��ویه اس��ت که در پرتو آن ش��هروندان از یکسو دارای حـقهاي
سیاس��ی ،اجتماعی ،قضایی و ...هس��تند و از س��وی دیگر ،تکلیـفهایی را در
برابر دولت بر عهده دارند [ .]2:221بنابراین ،حقوق ش��هروندی -بهمنزلـه یکی
از جنبـهه��ای این رابطه -ش��امل توانـاییها و امتیازهایی اس��ت که از رهگذر
مقررات فراتقنینی ،تقـنینی و فروتقنینی 1برای مردمـان به رس��میت شنـاخته
میشـود.
حقوق ش��هروندی در گستره قضایی جلوههای متعددی دارد که یکی از
بارزترین آنها «حق متهمان مبنی بر داش��تن وکیل در فرآیند کیفری» اس��ت
[ .]19:163بر اس��اس این حق ،متهمان میتوانند در سراس��ر فرآیند کیفری از
حضور وکیل در کنار خود اس��تفاده کنند ،بهگونهای که در صورت ناتوانی مالی
آنان ،دولت مکلف اس��ت امکانات حضور وکیل رای��گان را برای متهمان فراهم
کند ]18:66[ .حق متهمان مبني بر داشتن وکیل در فرآیند کیفری بنیانهای
متع��ددی دارد .برای نمون��ه ،این حق از نظر فلس��فی ب��ر «آموزههای عدالت

1.Supra Legislative, Legislative and infralegislative
اگر معیار تقسیمبندی قوانین و مقررات درجهی آنها باشد در اینصورت میتوان قوانین و مقررات را به سه گونهی
مقررات فراتقنینی (قانون اساس��ی) ،مقررات تقنینی (قوانین عادی) و مقررات فروتقنینی (آییننامهها ،بخشنامهها
و دس��تورالعملها) دستهبندی کرد .بنابراین ،از یک سو قانون اساس��ی -که با تشریفات ویژهای تدوین و بازنگری
میشود -فراتر از قوانین و سایر مقررات قرار میگیرد ،به گونهای که نویسندگان قوانین عادی ملزم به رعایت اصول
مندرج در این قانون هس��تند و از س��وی دیگر آییننامهها ،بخشنامهها و دس��تورالعملها که معموالً در شماری از
موارد به منظور اجراء قوانین تدوین میشوند ،فروتر از قانون اساسی و قوانین عادی جای میگیرند.
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طبیعی» 1و از حیث جرمش��ناختی ب��ر «آموزههای جرمشناس��ی بازپرورانه»
مبتنی اس��ت .از اینرو ،متهمان در پرتو آموزههای فلس��فی برای بهرهمندی از
دادرس��ی عادالنه باید بتوانند در همه مرحلههای فرآیند کیفری وکیل داش��ته
باشند؛ بر اساس آموزههای جرمشناختی ،حضور وکیل -بهمنزله یکی از ابزارهای
عدالت کیفری -در کنار متهمان سبب آموزش هنجارهای تفنینی و ارزشهای
اجتماعی به بزهکاران و در نتیجه اصالح و تربیت آنان میشود [ .]22 :12حق
متهمان مبنی بر داش��تن وکیل از بارزترین جلوههای دادرسی عادالنه و حقوق
دفاعی به ش��مار میرود [ .]30:17زیرا ،حضور وکیل در فرآیند کیفری س��بب
کاستهشدن از اشتباههاي قضایی و افزایش دسترسی به عدالت میشود [:143
 .]3به همین دلیل ،سیاس��تگذاران جنایي فراملی این حق را از رهگذر اسناد
الزامآور و ارشادی بهمنزله یکی از هنجارهای حقوق بشری مورد شناسایی قرار
دادهان��د .افزون بر این ،تصمیمگیرندگان سیاس��ت جنایی فراملی با پیشبینی
س��ازوکارهای غیرقراردادی و قراردادی و با رویک��ردی غیرقضایی و قضایی در
صدد نظارت بر عملکرد دولت در زمینه اجرای درست و دقیق جلوههای حقوق
شهروندی از جمله حق یادشده برآمدهاند .بدینترتیب ،اسناد فراملی دولتها را
به شناسایی و حمایت از حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در فرآیند کیفری
الزام یا راهنمایی کردهاند.
از اینرو ،سیاستگذاران ایران این حق را در مقررات فراتقنینی ،تقنینی
و فروتقنین��ی مورد توجه و حمایت قرار دادهاند .با وجود این ،حق یادش��ده در
دو گستره فراملی و ملی با چالشهای متعددی روبهرو است .بدینسان ،در این
نوش��تار شناسایی حق متهمان مبنی بر داش��تن وکیل در فرآیند کیفری (بند
ال��ف) ،حمایت از حق متهمان مبنی بر داش��تن وکی��ل در فرآیند کیفری (بند
ب) بررس��ی ميشود تا پاسخي براي پرس��شهاي زير فراهم شود :آیا در اسناد
2

1. natural justice
2. Clinical criminology
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فراملی همه جلوهها و جنبههای حق متهمان در بهرهمندي از وکیل در فرآیند
کیفری شناس��ایی شده است؟ آیا در گستره فراملی سازوکارهای مناسبي برای
حمایت از این حق وجود دارد؟ آیا سیاست جنایي ایران در زمینه حق متهمان
مبنی بر داشتن وکیل در فرآیند کیفری با سیاست جنایي فراملی همگرا ست؟
آیا در نظام کیفری ایران س��ازوکارهای مناس��بي برای حمایت از حق یادشده
پیشبینی شده است؟ آیا مقررات تقنینی و فروتقنینی در این زمینه از مقررات
فراتقنینی پیروی کرده اس��ت؟ آیا دورنمای این حق در گستره سیاست جنایي
ایران مطلوب است؟
الف .شناسایی حق داشتن وکیل براي متهمان

ش��ماری از اس��ناد فراملی -چ��ه به صورت ال��زامآور و چ��ه به صورت
ارش��ادی-و مقررات ملي حق متهمان در بهرهمندی از وکیل در فرآیند کیفری
را به رس��میت ش��ناختهاند .در ادامه ،بنیانهای حق یادش��ده در این اس��ناد و
مقررات بررسی میشوند.
 .1در گستره فراملی

در گس��تره جهان��ی ،برخ��ی از اس��ناد فرامل��ی حق داش��تن وكيل را
ب��راي متهمان محترم ش��مردهاند .در میان اس��ناد جهانی ،برای نخس��تینبار
1
تدوینکنندگان پیماننامه بينالمللي حقوق مدنی و سیاسی ( 1966میالدی)
در بند  3ماده  14این حق را مورد توجه قرار دادند .بر اس��اس قس��مت د بند
یادش��ده« ،متهم میتواند در محاکمه حاضر ش��ود و خود یا به وس��یله وکیل
برگزیدهاش از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداش��ته باشد حق داشتن
وکیل به او اطالع داده ش��ود و در مواردی که مصلحتهای دادگس��تری اقتضاء
نماید از سوی دادگاه برای وی یک وکیل تعیین شود ،که در صورت ناتوان بودن
1. International Convenant on Civil and Political Rights
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متهم از پرداخت دستمزد وکیل ،این هزینه از او مطالبه نمیشود» [.]10:100
در کن��ار این س��ند ،برخی از اس��ناد دیگر نیز مانن��د پیماننامه حقوق کودک
( 1989میالدی) 1و قواعد حداقل سازمان ملل متحد در زمینه عدالت نوجوانان
( 1985میالدی) 2بر حق یادش��ده تأکید ورزیدهاند [ .]13:62به موجب مواد 4
و  2و قسمت  3بند ب ماده  40پیماننامه حقوق کودک ،دولتهای عضو مکلف
شدهاند كه حق کودکان متهم مبنی بر داشتن وکیل را «برای همه کودکانی که
در گس��تره قضایی آنها زندگی میکنند ،بدون توجه به نژاد ،رنگ ،دين ،زبان،
اندیشههای سیاسی ،ملیت ،ویژگیهای قومی و اجتماعی ،توانایی و ناتوانی مالی
و ...محترم ش��مارند و اقدامهای اجرایی و قانونی الزم در راس��تای تحقق [این
حق] را اعمال كنند».
همـچنین ،حق مزبور بر اس��اس مواد  2و  15 ،7قواعد حداقل سازمان
مل��ل متحد در زمینه عدالت نوجـوانان بهمنزل��ه یکی از تضمینهای بنـیادین
دادرس��ی کیفری و معیارهای حداق��ل در زمینه عدالت ک��ودکان یا نوجوانان
بزهکار مورد توجه تدوینکنندگان آن قرار گرفته اس��ت .افزون بر این اس��ناد،
بند  2ماده  63و بند  1ماده  67اساس��نامه ديوان بینالمللی کیفـری (1998
میالدی) ،مواد 21 ،20و 22قواعد دادرس��ی و دالیل ديوان بیـنالمللی کیفری
( 2002می�لادی) و م��واد  77 ،76 ،75 ،74و  78آيیننام��ه ديوان بینالمللی
کیف��ری ( 2004میالدی) این حق را برای متهمان به جنایـتهای بینالملـلی
به رس��میت ش��ناختهاند [ 309و .]24:61 ،115حق متهم��ان در بهرهمـندی
از وکی��ل در فرآین��د کیفری آنچـنان پراهمیت اس��ت ک��ه تصمیمگیرندگان
سیـاس��ت جنایي فرامـلی برای تبیین بیـشتر آن س��ندی وی��ژه با نام اصول
بنیادی��ن نقش وکیالن را در س��ال  1990میالدی تصوی��ب کردهاند .مطـابق
درآمد و مواد  6 ،5و  7سند یادشده ،پیشبیـنی حق متـهمان مبنی بر داشتن
1. Convention on the Rights of the Child
2. U.N. Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice
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وکیل برای برقراری عدالت و برابری ،حمایت از حقهاي انس��انی و آزادیهای
بنیادی��ن ،رفع تفاوتگذاری و غیره در مقررات ،سیاس��تها و رویههای ملی به
دولتها سفارش شده است.
در گس��تره منـطق��های -جغرافیای��ی و منطـق��های -دین��ی نی��ز،
سیاس��تگذاران جنایی فراملی این حق را مورد توجه قرار دادهاند .نویسندگان
پیماننامه آمریکایی حقوق بش��ر ( 1978میالدی) 1در قس��مت هـ بند  2ماده
 ،8منش��ور آفریقایی حقوق بشر و مردمان ( 1982میالدی) 2از رهـگذر قسمت
ج بند  1ماده  ،7اعالمیه اسالمی حقوق بشر ( 1990میالدی) 3در بند هـ ماده
 19و پیماننامه اروپایی حمایت از حقها و آزادیهای بـنیادین بش��ر2004( 4
میالدی) 5در قسمت ج بند  3ماده  6حق یادشده را زیر عنوان «حق متـهمان
مبنی بر بهرهمندی از دادرس��ی عادالنه» گنجاندهان��د [ 96و.]11:118 ،150
این حق از نظر تدوینکـنندگان اس��ناد یادش��ده آن چنان پراهـمیت است که
حـت��ی برخی از آنان بهویژه نگارندگان پیماننامه آمریکایی حقوق بش��ر آن را
در ش��مار حقهاي ساقطنش��دنی متهمان قرار داده و از این رهگـذر بر الزامآور
بودن حضور وکیل آنان (خواه به ش��کل گزینـش��ی و خ��واه به صورت رایگان)
در فرآین��د کیـفری پافش��اری کردهاند .بنابراین ،بر پایه این اس��ـناد ،دولتها
موظف ش��ـدهاند که از یکس��و بدون توجه به ویژگیهای نژادی ،جنس��یتی،
دینی ،سیاسی ،اقتصادی و ...این حق را برای همه شهروندان محترم شمارند و
از س��وی دیگر ،با تدوین مقررات مورد نیاز در راستای اجرای آن در سطح ملی
گام بردارند.
1. American Convention on Human Rights
2. African Declaration on Hunan and Peoples Rights
3. Islamic Declaration on Human Rights
4. Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
 .5این پیماننامه نخستین بار در سال  1950میالدی تصویب شده و در سال  2004میالدی بازنگری و اصالح شد.
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بدین ترتیب ،مالحظه میش��ود که تصمیمگیرندگان سیاس��ت جنایي
فراملی در دو س��طح جهانی و منطقهای نزدیک پنجدهه است که حق متهمان
مبنی بر داشتن وکیل در فرآیند کیفری را در شمار جلوههای حقوق شهروندی
و حق بهرهمندی از دادرسی عادالنه جای دادهاند.
 .2در گستره ملی

ح��ق بهرهمندی متهـمان
تصمیمگیرندگان سیاس��ت جنـایي ایران به
ِ
از وکی��ل در مق��ررات فراتقنینی و ش��ماری از مقررات تقنین��ی و فروتقـنینی
توجـه کردهاند .نویس��ندگان قانون اساسی در سال  1358خورشیدی از رهگذر
اصل  35قانون اساس��ي حق داشـتن وکیل در فرآیند کیفری را برای متهـمان
محترم شمردهاند .بر اساس این اصل ،آنان میتوانند در همه مرحلههای فرآیند
کیف��ری «ب��رای خود وکیل انـتخ��اب [کنـند] و اگر توانای��ی انتخاب وکیل را
نداش��ـته [باش��ـند] باید برای [آنان] امـکانات تعیین وکیل فراهم گردد» 1.در
گس��تره مقررات تقنینی ،برای نخس��تین بار قانونگذار ایرانی هنگام بازنگـری
قانون اصول محاکمات جزایی در سال  1335خورشیدی این حق را وارد پهنه
ای��ن مق��ررات کرد [ .]9 :233بر پای��ه تبصره ماده  112ای��ن قانون ،متهـمان
میتوانس��تـند در مرحل��ه تحـقیقات مقـدماتی یک وکی��ل و به موجب مـاده
 314آن ،در مرحله دادرسی حداکثر سه وکیل برای خود برگزینند .همچـنین،
آنان بر اساس ماده  309قانون مزبور حق داشتند که در صورت نداشتن توانایی
مال��ی ،از وکیـل رایـگان در مرحله دادرس��ی اس��تـفاده کنند .اف��زون بر این،
متـهم��ان به جرمهای جنایي مطاب��ق ماده  9قانون تش��کیل محـاکم جنایی
ِ
( 1337خورش��یدی) میتوانستند در سراس��ر فرآیند کیفری برای خود وکیل
برگزینند یا اینکه دادگاه در صورت معرفینشدن وکیل گزینشی از سوی آنان
 .1برای آگاهی بیش��تر ،ر.ك :مهرپور ،حس��ین؛ حقوق بشر در اس�ناد بینالمللی و موضع جمهوری اسالمی
ایران؛ انتشارات اطالعات ،چاپ نخست ،سال  ،1374صص  150و .149
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به تعیی��ن وکیل رایگان مبادرت میورزید [ .]1:191این رویکرد از آن پس در
تدوین سایر مقررات تقنینی مورد توجه قرار گرفته است؛ بدین شکل که ،مطابق
مادهواحده انتخاب وکیل توس��ط اصحاب دعوی ( 1370خورشیدی) ،تبصره 2
قانون اس��تفاده بعضی از دس��تگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و ....
( 1374خورش��یدی) ،مواد  185 ،128و  186قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور کیفری ،بند  3مادهواحده احترام به آزادیهای مشروع
و حفظ حقوق ش��هروندی ( 1383خورش��یدی) و قس��مت ز بند  7ماده 130
قانون برنامه چهارم توس��عه اقتص��ادی ،فرهنگی و اجتماعی ،متهمان میتوانند
مانند گذشته به گزینش یک وکیل در مرحله تحقیقاتی مقدماتی و چند وکیل
در مرحله دادرس��ی مبادرت ورزند .افزون بر این ،شماری از مقررات فروتقنینی
نیز به این حق اشاره کردهاند .بر اساس ماده  7آيیننامه دادگاهها و دادسراهای
انقالب ( 1358خورشیدی) و بندهای الف و ب ماده  22آيیننامه اجرایی قانون
اص�لاح قانون مبارزه با م��واد مخدر  ،متهمان به بزه��کاری مواد مخدر از حق
گزینش وکیل یا اس��تفاده از وکیل رایگان در مرحله دادرسی و به موجب ماده
 1آيیننامه اجرایی ماده  10قانون تشکیل صندوق حمایت وکالء و کارگشایان
دادگس��تری ( 1374خورش��یدی) و مطابق مواد  3و  8آییننامه اجرایی قانون
حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح ( 1379خورشیدی)،
همه متهمان حق بهرهمندش��دن از وکیل رایگان را در مرحله دادرس��ی دارند.
بدینترتیب ،مالحظه میش��ود که در نظام تقنینی ایران ،متهمان میتوانند از
وکیل گزینش��ی در همه مرحلههای فرآیند کیف��ری و از وکیل رایگان فقط در
مرحله دادرس��ی اس��تفاده کنند تا از این رهگذر وکیل آنان در برابر دس��تگاه
قضایی به دفاع از حقوق متهمان مبادرت ورزد [.]29 :194
تصمیمگیرندگان سیاس��ت جنایي با توجه ب��ه اهمیت حقوق کودکان
متهم و به منظور همگرایی با اس��ناد فراملی ناظر به این دسته از بزهکاران ،در
نظام تقنینی گذشته و امروز با رویکردی ویژه به حق آنان مبنی بر داشتن وکیل
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در فرآیند کیفری نگریس��تند .در نظام تقنینی گذش��ته ،مطابق ماده  11قانون
مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار ( 1338خورشیدی) ،دادگاه در صورتی
که اتهام کودکان از درجه جنایت بود ،به سرپرس��ت قانونی آنان اعالم میکرد
که «وکیلی برای [کودکان] تعیین نموده و یا شخصاً برای دفاع در دادگاه حاضر
ش��ود .هرگاه سرپرست اقدام به تعیین وکیل [نمیکرد] و شخصاً نیز در دادگاه
حاضر [نمیش��د] چنانچه دادگاه مداخله وکیل را ضروری تشخیص [میداد]
وکیل تس��خیری برای [آنان] تعیین [میكرد]» .همچنین ،به موجب قس��مت
پایانی این ماده ،دادگاه در صورت متهمبودن کودکان به ارتکاب جرمی از درجه
جنحه و خالف ،فقط به سرپرس��ت قانونی آن��ان اجازه حضور در دادگاه و دفاع
از کودکان متهم را میداد .بنابراین ،نویس��ندگان قانون یادش��ده از یکس��و در
جرمهای جنایي حق کودکان متهم مبنی بر داش��تن وکیل گزینشی در فرآیند
کیف��ری را به طور مطلق و ای��ن حق را در مورد بهرهمن��دی از خدمات وکیل
رایگان به شکل مشروط پذیرفته بودند و از سوی دیگر در جرمهای جنحهای و
خ�لاف با حضور وکیل کودکان متهم در فرآیند کیفری مخالف بودند .در نظام
تقنینی امروز ،ماده  220قانون آيین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در
ام��ور کیفری نق��ش بیشتری به وکیل براي کودکان مته��م در فرآیند کیفری
بخش��یده اس��ت؛ بدین معنا که« ،در هنگام رس��یدگی به جرایم اطفال ،دادگاه
مکلف اس��ت به ولی یا سرپرس��ت قانونی طفل اعالم نماید در دادگاه ش��خصاً
حض��ور یابد ی��ا برای او وکیل تعیی��ن کند .چنانچه ولی یا سرپرس��ت قانونی
اق��دام به تعیین وکیل ننماید و خود نی��ز حضور نیابد ،دادگاه برای طفل وکیل
تس��خیری تعیین خواهد کرد» .بدین ترتیب ،مطاب��ق این ماده ،کودکان متهم
میتوانند به طور مطلق از وکیل گزینش��ی و رایگان در همه مرحلههای فرآیند
کیفری استفاده کنند .حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در فرآیند کیفری از
فراتقنینی ش��ماری از مقررات تقنینی و فروتقنینی مورد توجه
رهگذر مقررات
ِ
قرار گرفته اس��ت .ولی ،به نظر میرس��د كه فراگیرنبودن ح��ق متهمان مبنی
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بر داش��تن وکیل در مرحلهه��ای مختلف فرآیند کیف��ری از جمله مرحلههای
تحتنظر و انتظامی (پلیسی) [ ،]6 :219آگاه نکردن آنان از حق داشتن وکیل
از سوی ضابطان دادگستری و مقامهای قضایی ،پیشبینی نشدن وکیل رایگان
در فرآیند پیش از دادرس��ی ،محدودبودن حق بهرهمن��دی از وکیل رایگان در
فرآیند دادرسی ،محرومیت وکیل از دسترسی به پرونده جنایي در فرآیند پیش
انگاشتن حضور
از دادرس��ی و ممنوعیت مداخله و اظهارنظر وکیل و فس��ادآور
ِ
وی در این مرحله از چالشهای بنیادین حق یادش��ده در نظام تقنینی ايران به
شمار رود.
ب .حمایت از حق داشتن وکیل براي متهمان

سیاس��تگذاران جنای��ي فراملی و مل��ی از رهگذر نهاده��ای نظارتی و
پیشبینی پاس��خهای کیفری و غیرکیفری به حمایت از حق متهمان مبنی بر
داشتن وکیل در فرآیند کیفری مبادرت ورزیدهاند.
 .1در گستره فراملی

تصمیمگیرندگان سیاست جنایي فراملی برای تضمین رعایت جلوههای
حقوق شهروندی مانند حق داش��تن وکیل در فرآیند کیفری نهادهای نظارتی
حمایتگر و پاسخهای سیاسی و مدنی را پیشبینی کردهاند.
 .1-1نهادهای نظارتی حمایتگر

در گس��تره جهان��ی ،ش��ماری از نهاده��ای فرامل��ی -خ��واه در قالب
س��ازوکارهای غیرق��راردادی و خواه در چهارچوب س��ازوکارهای قراردادی-به
حمایت از حق داش��تن وکیل در فرآیند کیف��ری میپردازند .نهادهای فراملی
غیرقراردادی -که نهادهای فراملی عمودی نیز نامیده میشوند -در پرتو اقتدار
س��ازمان ملل متحد میتوانن��د بر عملکرد دولتها در زمینه اجرای درس��ت و
دقی��ق جلوههای حقوق ش��هروندی نظارت کنند .به دیگر س��خن ،این نهادها
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خارج از توافق دولتها از رهگذر پیماننامهها به بررس��ی رفتار آنها در زمینه
نقض حقهاي یادش��ده مبادرت میورزند [ .]12 :110بنابراین ،سیاستگذاران
جنایي فراملی با پیشبینی نهادهایی مانند شورای اقتصادی و اجتماعی (فصل
دهم منش��ور ملل متحد) و شورای حقوق بشر در صدد ایجاد شرایط الزم برای
حفظ عدالت و کمک به تحقق حقهاي انسانی ،آزادیهای بنیادین و احترام به
حقوق شهروندی برآمدهاند.
در کنار این نهادها ،شمار دیگری از نهادهای فراملی با رویکری قراردادی
و به شکل افقی به نظارت بر مقررات ،سیاستها و رویه دولتها در زمینه حقوق
ش��هروندی از جمله حق داش��تن وکیل در فرآیند کیف��ری میپردازند .بر این
اساس ،دولتهای عضو پیماننامهها در پرتو توافقهای انجامشده نهادی را برای
حمایت از اجرای مفاد آن پیشبینی ميکنند [.]23 :85
بدینس��ان ،دولتهای عض��و پیماننام��ه بـينالمللي حق��وق مدنی و
سـیاس��ی ( 1966می�لادی) از رهـگ��ذر مواد  28و  40کمیته حقوق بش��ر 1و
پیوس��تگان به پیماننامه حقوق ک��ودک ( 1989میالدی) در ماده « 43کمیتۀ
حق��وق کودک» را برای نظ��ارت بر عملکرد دولتهای عض��و در زمینه رعایت
تعهده��اي خود در برابر پیماننامههای یادش��ده  -مانند حق متهمان مبنی بر
داش��تن وکیل در فرآیند کیفری -پیشبینی کردهان��د .بدین ترتیب ،مالحظه
میش��ود که تصمیمگیرندگان سیاس��ت جنایي فراملی با رویکردی غیرقضایی
و از رهگذر س��ازوکارهای غیرقراردادی یا ق��راردادی زمینههای حمایت از حق
متهمان مبنی بر داش��تن وکیل را در فرآیند کیفری در گس��تره جهانی فراهم
کردهاند.
سیاس��تگذاران جنایي فراملی در گس��تره منطقهای با ایجاد نهادهای
قضای��ی امکان نظ��ارت بر رفت��ار دولتها را درب��اره تحق��ق جلوههای حقوق
 .1برای آگاهی بیش��تر ،ر.ك :متین دفتری ،احمد؛ حقوق بش�ر و حمایتهای بینالمللی آن؛ انتشارات بهمن،
چاپ نخست ،1348 ،صص 32ـ .20
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ش��هروندی ایجاد کردهان��د .در منطقه اروپ��ا ،نویس��ندگان پیماننامه اروپایی
حمایت از حقها و آزادیهای بنیادین بشر ( 1994میالدی) با بازنگری در این
س��ند ديوان اروپایی حقوق بش��ر را به منظور تضمین رعایت تعهدهای ناشی از
این پیماننام��ه -مانند حق متهمان در بهرهمندي از وکیل در فرآیند کیفری-
پیشبینی کردهاند [.]8:212
در منطق��ه آمریکا ،تدوینکنن��دگان پیماننامه آمریکایی حقوق بش��ر
( 1978میالدی) در قس��مت دوم این سند کمیسیون و دیوان آمریکایی حقوق
بش��ر را بهمنزله نهادهای حمایتگر از تعهدهای دولتهای عضو این پیماننامه
برش��مردهاند .نهادهای یادشده بر اساس ش��ماری از مواد پیماننامههای مزبور
موظف شدهاند که در زمینه آگاهسازی دولتها در زمینه حقوق انسانی ،دریافت
گزارش از دولتهای عضو در راس��تای اجرای تعهدها از جمله تعهدهای مربوط
به حقوق شهروندی و رسیدگی به شکایتها فعالیت کنند [.]21 :48
بدینس��ان ،سیاس��تگذاران جنایي دو منطقۀ اروپا و آمریکا از رهگذر
نهاده��ای قضایی از حق متهمان مبنی بر داش��تن از وکی��ل در فرآیند کیفری
پشتیبانی کردهاند.
در منطق��ه آفریق��ا ،تصمیمگیرن��دگان سیاس��ت جنایي ب��ا پیشبینی
کمیس��یون و دیوان آفریقایی حقوق بشر و مردمان از رهگذر بخش دوم منشور
آفریقای��ی حقوق بش��ر و مردمان ( 1982می�لادی) زمینههای حمایت قضایی
از حق متهمان مبنی بر داش��تن وکیل را در فرآیند کیفری فراهم س��اختهاند.
بنابراین ،حق داش��تن وکیل در فرآیند کیفری در گستره منطقهای نیز از سوی
نهادهایی که به این منظور تأس��یس ش��دهاند ،مورد حمایت قرار گرفته است.
فراملی منطقهای با پیشبینی نهاد قضایی
بدینترتیب ،سیاس��تگذاران جنایي
ِ
در س��طح منطقههای یادشده ،از یکس��و نظارت بر رعایت حقوق شهروندی از
جمله حق داش��تن وکیل در فرآیند کیفری و از س��وی دیگر واکنش نسبت به
نقضكنندگان این حقها را مورد نظر قرار دادهاند.

امیرحسن نیازپور

تصمیمگیرندگان سیاس��ت جنایي فراملی از رهگذر شماری از نهادهای
قضای��ی و غیرقضای��ی به نظارت ب��ر اجرای حقوق متهم��ان در فرآیند کیفری
از جمله حق داش��تن وکیل اش��اره كردهاند .با وجود این ،به نظر میرس��د كه
س��ازوکارهای نظارتی  -بهویژه س��ازوکارهای قضایی -نسبت به اجرای درست
و دقیق حق یادشده به ش��کل فراگیر پیشبینی نشدهاند .زیرا ،بر اساس اسناد
فرامل��ی ،نظارت قضایی ب��ر عملکرد دولتها در این زمینه تنها در ش��ماری از
منطقهه��ا مانند اروپا انجام میپذی��رد ،در حالی که در منطقهای مانند آس��یا
نظارت��ی بر سیاس��تها ،رویهها و مقررات دولتهای ای��ن منطقه درباره اجرای
اين حق مزبور صورت نمیگیرد .بنابراین ،حمایت قضایی از حق متهمان مبنی
ب��ر داش��تن وکیل در فرآیند کیفری به ش��کلی غیرفراگی��ر و فقط در برخی از
منطقهها مورد توجه سیاستگذاران جنایي فراملی واقع شده است.
 .1-2پيشبيني ضمانت اجرا

 .1-2-1ضمانتاجرای مدنی

فراملی منطقهای در راستای حمایت
جنایی
تصمیمگیرندگان سیاس��ت
ِ
ِ
از جلوهه��ای حق��وق متهمان از جمله حق داش��تن وکی��ل در فرآیند کیفری
ضمانتاج��رای مدن��ی را پیشبینی کردهاند .بدینس��ان ،بر اس��اس ماده 41
پیماننامه اروپایی حمایت از حقها و آزادیهای بنیادین بشر ( 2004میالدی)،
مواد  25و  63پیماننامه آمریکایی حقوق بش��ر ( 1978میالدی) و مواد  24و
 25منشور آفریقایی حقوق بش��ر و مردمان ( 1982میالدی) ،نهادهای قضایی
منطق��های میتوانند در صورتی ک��ه دولتها این حق را نقض کنند ،آنها را به
پرداخت خسارت عادالنه محکوم کنند .بنابراین ،مالحظه میشود که در گستره
منطقهای نقض این حق از سوی دولتها با پاسخ مدنی روبهرو میشود.
 .2-2-2ضمانتاجرای سیاسی

فراملی جهانی ضمانتاجرای سیاس��ی را برای
سیاس��تگذاران جنایي
ِ
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حمایت از حق یادش��ده در نظر گرفتهاند .از اینرو ،نهادهای نظارتی حمایتگر
مطابق ش��ماری از اس��ناد جهانی از جمله پیماننامه بينالمللي حقوق مدنی و
سیاس��ی در صورت دریافت گزارش نقض حقوق شهروندی از سوی دولتها در
ص��دد تنظیم و صدور اعالمیه ،قطعنامه و مواردی مانند این برمیآیند .اینگونه
پاس��خدهی با برانگیختن قضاوت افکار عمومی فراملی نسبت به دولتها ،آنها
را به اجرای درست و دقیق این حق وامیدارد.
جنایی فراملی با وجود اینکه در ش��ماری
تصمیمگیرن��دگان سیاس��ت
ِ
از اس��ناد جهانی و منطقهای به پیشبینی ضمانتاجرای سیاسی و مدنی برای
نادیده انگاش��تن حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در فرآیند کیفری مبادرت
ورزیدهاند ،به نظر میرسد كه ضمانتاجرای مدنی به دلیل پیشبینی نشدن در
اس��ناد جهانی و نبود س��ند الزامآور منطقهای در برخی منطقهها مانند آسیا در
همه منطقهها قابلیت اعمال ندارد .از اینرو ،حق متهمان در بهرهمندی از وکیل
در فرآیند کیفری بهدرستی در گستره جهانی مورد حمایت قرار نگرفته است.
 .2در گستره ملی

در گستره تقنینی ایران ،حق داشتن وکیل در فرآیند کیفری از رهگذر
نهادهای نظارتی حمایتگر و پاس��خهای کیف��ری و انتظامی مورد حمایت قرار
گرفته است.
 .2-1نهادهای نظارتی حمایتگر

در نظ��ام تقنینی ای��ران ،نهادهای متعددی با رویک��ردی عمومی برای
نظارت بر اجرای درست و دقیق مقررات فراتقنینی و تقنینی پیشبینی شدهاند.
از ای��نرو ،نهادهایی مانند هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساس��ی در
پرتو اصل  113و مصوبه رییسجمهور در سال  1376خورشیدی 1و کمیسیون
اصل 90قانون اساس��ی به موجب اصل  90به نظارت بر عملکرد دستگاه قضایی
در زمین��ه رعایت حقوق ش��هروندان -از جمله ،حق متهمان مبنی بر داش��تن
 .1این هیأت را رییس جمهور وقت در سال  1385خورشیدی منحل کرد.
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وکیل در فرآیند کیفری -میپردازند [ .]27 :161با وجود این ،تصمیمگیرندگان
سیاس��ت جنایي ایران در سال  1383خورش��یدی هنگام تدوین قانون احترام
به آزادیهای مش��روع و حفظ حقوق شهروندی با رویکردی ویژه به حمایت از
ح��ق متهمان مبني بر بهرهمندي از وکیل نگریس��تهاند؛ بدین معنا که ،آنان از
یکس��و اين حق را فقط از جلوههای حقوق ش��هروندی برشمردهاند و از سوی
دیگر ،با تأس��یس هیأتهای نظارت مرکزی و نظارت و بازرس��ی در دو س��طح
ملی و اس��تانی ،بر حمایت از ای��ن حق تأکید کردهاند .هی��أت نظارت مرکزی
بر اس��اس م��واد  1و  2دس��تورالعمل اجرایی بند  15قانون یادش��ده با حضور
رییس قوه قضاییه و اعضای ش��ورای معاونان این قوه موظف ش��ده اس��ت که
در س��طح ملی به نظارت بر اجرای دقیق و درس��ت قانون یادش��ده ،شکایت از
نقضكنندگان آن و ارائه گزارش در زمینه روند اجرای این قانون مبادرت ورزد.
هیأت نظارت و بازرس��ی نیز ب��ر پایه مواد  4و  8این دس��تورالعمل با عضویت
شماری از دادرسان ،نمایندگان سازمان قضایی نیروهای مسلح ،سازمان بازرسی
کل کشور و دادسرای انتظامی قضات وظایفی از جمله بازرسی نهادهای مسؤول
اجرای این قانون و رسیدگی به گزارشها و شکایتهای فرستادهشده را بر عهده
دارد .این هیأت به موجب مواد  14و  15دستورالعمل مزبور در صورت مشاهده
نقض آشکار حقوق ش��هروندی مانند سلب حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل
در فرآیند کیفری« ،باید بیدرنگ موضوع را حس��ب م��ورد به قاضی دادگاه یا
دادستان مربوط اعالم کند».
بدینترتیب ،مالحظه میشود که سیاستگذاران جنایي ایران با تأسیس
ای��ن نهادها نظارت بر اجرای درس��ت و دقیق حق بر داش��تن وکیل در فرآیند
کیف��ری -بهویژه حق متهمان  -را بهمنزله یکی از جلوههای حقوق ش��هروندی
مورد توجه قرار دادهاند.
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 .2-2پيشبيني ضمانت اجرا

 .2-2-1ضمانتاجرای کیفری

قانونگذار ایرانی در س��ال  1375خورشیدی با تدویـن بخش تعزیرات
قان��ون مجازات اس�لامی به حمای��ت کیفری از حق داش��ـتن وکیل در فرآیند
کیفری مبادرت ورزیده اس��ت .مطاب��ق ماده  570این قـان��ون ،هرگاه یکی از
«مقام��ات و مأمورین دولت��ی که برخالف قانون ،آزادی ش��خصی افراد ملت را
س��لب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساس��ی محـروم نماید عالوه بر
انفصال از خدمت و محرومیت س��ه تا پنج س��ال از مشاغل دولتی به حبـس از
ش��شماه تا سه س��ال محکوم خواهد ش��د» .بنابراین ،اگر هر یک از مقامهای
قضـایی یا اجرایی متهمان را از حق داش��تن وکیل در فرآیند کیفری که یکی
از حقهاي مقرر در قانون اساس��ی اس��ت محروم کنند ،با پاسخ کیفری روبهرو
میشود [.]26 :153
 .2-2-2ضمانتاجرای مدنی

درگس��تره سیاس��ت جنایي ایران ،به طور مشخص برای حمایت از حق
يادش��ده ضمانتاجرای مدنی پیشبینی نشده اس��ت .ولی ،متهمان با توجه به
ش��ماری از مواد قانون مس��ؤولیت مدنی ( 1339خورشیدی) میتوانند از افراد
سلبکننده این حق جبران خسارت مطالبه کنند .بنابراین ،بر پایه مواد  1و 11
قانون یادش��ده ،آن دسته از مقامهایی «که به مناسبت انجام وظیفه عمدا ً یا در
نتیجه بیاحتیاطی» سبب سلب حق تعیین وکیل و وارد شدن خسارت (مادی
یا معنوی) به متهمان شدهاند ،شخصاً مسؤول جبران خسارتهای واردهاند.
 .2-2-3ضمانتاجرای انتظامی

سیاس��تگذاران جنایي ای��ران در کنار دیگر گونهه��ای حمایت از حق
یادش��ده ب��ا پیشبینی پاس��خهای انتظامی در ش��ماری از مق��ررات تقنینی و
فروتقنین��ی از آن حمای��ت کردهاند .از اینرو ،بر اس��اس تبص��ره  2مادهواحده
انتخاب وکیل توس��ط اصحاب دعوی ( 1370خورشیدی)« ،هرگاه به تشخیص
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دیوان عالی کش��ور ،محکمهای حق وکیل گرفتن را از [متهمان] س��لب نماید
 ...ب��رای بار اول موجب مج��ازات انتظامی درجه  3و برای مرتبه دوم انفصال از
شغل قضایی میباشد» .همچنین ،مطابق بند  2ماده  78آییننامه الیحه قانونی
اس��تقالل کانون وکالی دادگستری ( 1334خورش��یدی) ،اگر یکی از وکیالن
دادگستری «دفاع از متهمین را که از طرف دادگاهها در حدود قانون و نظامات
به ایشان ارجاع میشود »...بهدرستی انجام ندهد ،به مجازات انتظامی درجه 3
محکوم میش��ود .بنابراین ،مالحظه میش��ود که در نظام تقنینی ایران ،از حق
متهمان مبنی بر داش��تن وکیل گزینشی و رایگان در فرآیند کیفری از رهگذر
ضمانتاجراهای انتظامی حمایت شده است.
 .2-2-4ضمانتاجرای بطالن

تصمیمگیرندگان سیاس��ت جنای��ي ایران در نظام کیفری گذش��ته در
راس��تای حمایت از حق متهمان مبنی بر داش��تن وکیل ،ضمانتاجرای بطالن
را پیشبین��ی ک��رده بودند .بر پایه م��اده  368قانون اص��ول محاکمات جزایی
( 1290خورش��یدی)« ،س��لب حق تعیین وکیل مداف��ع از متهم باعث بطالن
حکم [میشد]» .در نظام کیفری امروز ،این سیاست که نقش مؤثری در احقاق
حق متهمان و دسترس��ی آنان به دادرسی عادالنه ایفاء میکند ،تا سال 1370
خورشیدی مورد توجه سیاستگذاران جنایي قرار نگرفت تا اینکه در آن سال
با تصویب س��ال ماده واحده انتخاب وكيل توس��ط اصحاب دعوا برای سلب این
حق ضمانت اجرای بطالن پیشبینی شد .بدینترتیب ،سلب حق متهمان مبنی
بر داشتن وکیل در فرآیند کیفری سبب بطالن حکم صادر شده میشود.
نتیجهگیری

حق داش��تن وکیل در فرآیند کیفری از رهگذر شماری از اسناد فراملی
بهمنزله یکی از مهمترین جلوههای حقوق ش��هروندی و تضمینهای دادرس��ی
عادالنه به رس��میت شناخته شده است .تصمیمگیرندگان سیاست جنایي ایران
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نیز نزدیک پنجدهه است که این حق را از رهگذر مقررات فراتقنینی ،تقنینی و
فروتقنینی وارد پهنه سیاست جنایي کردهاند .این حق در گستره فراملی و ملی
با چالشهای متعددی روبهرو است که برای رفع آن باید راهکارهایی ارائه شود.
الف .راهکارهای ناظر به گستره فراملی

 .1تأسیس نهاد نظارتی قضایی در گستره جهانی

نظارت قضایی یکی از مؤثرترین سازوکارهای حمایت از جلوههای حقوق
ش��هروندی به شمار میرود .از اینرو ،سیاستگذاران جنایي برخی از منطقهها
مانند اروپا به تأسیس نهاد نظارتی قضایی برای حمایت از حقهاي متهمان در
فرآیند کیفری از جمله این حق اقدام کردهاند .ولی ،به دلیل نبود نهاد یادشده
در همه منطقهها مانند آس��یا ،به نظر میرسد که تأسیس نهاد نظارتی قضایی
در گس��تره جهانی میتواند در حمایت از حق متهمان مبنی بر داش��تن وکیل
در فرآیند کیفری نقش بسزایی ایفاء کند 1.بدینترتیب ،ایجاد یک نهاد قضایی
مس��تقل مانند ديوان اروپایی حقوق بشر در گس��تره جهانی برای رسیدگی به
ش��کایت ش��هروندان از جمله متهمان در زمینه نقض حقهاي آنان در فرآیند
کیفری میتواند تا اندازه بسياری بر بهبود وضعیت دادرسی عادالنه مؤثر باشد؛
 .2پیشبینی ضمانتاجرای حقوقی در گستره جهانی

ش��ماری از اس��ناد منطقهای مانند آفریقا برای نقض حق داشتن وکیل
در فرآیند کیفری از سوی دولتها ضمانتاجرای حقوقی را پیشبینی کردهاند.
ول��ی ،این ضمانتاجرا به دلیل پیشبینی نش��دن در برخ��ی از منطقهها مانند
آس��یا فراگیر نیست .بدینسان ،بازنگری در سیاست جنایي فراملی و پیشبینی
این ضمانتاجرا و اجرای آن از س��وی نهاد قضایی جهانی موجب میش��ود که
از یکس��و دولتها بیشتر در صدد اجرای حقوق ش��هروندی برآیند و از سوی
 .1برخی تأس��یس نهاد نظارتی قضایی در گس��تره جهانی یا در شماری از منطقهها را به دلیل زمینههای متفاوت
فرهنگی ،اجتماعی و غیره ناممکن میپندارند [.]20 :246
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دیگر ،ش��هروندان با دریافت خسارت ناشی از نقض این حق تا اندازهای آرامش
خاطر پیدا کنند؛
 .3تأسیس نهاد نظارتی جامعوی در گستره جهانی

نهادهای جامعوی فراملی در ش��ماری از اس��ناد فراملی از جمله منشور
مل��ل متحد ( 1945میالدی) مورد توجه قرار گرفتهاند .این نهادها بر پایه ماده
 71منشور یادشده مکلف شدهاند که در راستای دفاع از آزادی ،حقهاي انسانی
و اقدامهای بشردوستانه اقدام کنند .به همین منظور ،نهادهایی مانند «سازمان
عفو بینالمللی»« ،کمیته بینالمللی صلیب س��رخ» و «کمیس��یون بینالمللی
حقوقدانان» از دهه  50میالدی برای دفاع از حقوق زندانیان ،بررسی وضعیت
حقوق اس��یران و مجرمان سیاس��ی تأس��یس ش��دهاند [ .]29:72ولی ،در این
میان ،نهاد ویژهای برای نظارت بر حقوق شهروندان در فرآیند کیفری مشاهده
نمیشود .بنابراین ،تأسیس این نهاد در گستره جهانی میتواند بر بهبود عملکرد
دولتها در زمینه ایجاد امکانات مناس��ب برای حق شهروندان مبنی بر داشتن
وکیل در فرآیند کیفری تأثیرگذار باشد.
ب .راهکارهای ناظر به گستره ملی

اعالم حق داشتن وکیل به متهمان
 .1لزوم
ِ

حق متهمان مبنی بر داش��تن وکی��ل در فرآیند کیفری یکی مهمترین
ابزارهای دفاعی و تضمینهای دادرس��ی عادالنه به ش��مار م��یرود .آگاه بودن
متهمان از حق داشتن وکیل در احقاق حق آنان و اجرای عدالت نقش بسزایی
را ایفاء میکند [ .]15:128به همین دلیل ،ش��ماری از قانونگذاران آگاهسازی
متهمان از اين حق را در ش��مار وظایف ضابطان دادگستری و مقامهای قضایی
گنجاندهاند .در نظام کیفری گذشته و امروز ایران ،این الزام برای دستاندرکاران
نظام عدالت کیفری پیشبینی نش��ده است .ولی ،تدوینکنندگان «الیحه قانون
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حقوق شهروندی و تأسیس نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی» 1در ماده  90و
نویسندگان «الیحه قانون آيین دادرسی کیفری» 2در مواد ،121-21 ،111-5
 122-25و  125-23دستاندرکاران نظام عدالت کیفری را مکلف کردهاند که
متهمان را از حق داشتن وکیل در فرآیند کیفری آگاه کنند؛
 .2حضور آزادانه وکیل گزینشی در همه مرحلههای فرآیند کیفری

قانونگذار ایرانی در قانون اصول محاکمات جزایی ( 1290خورشیدی)
به شکل مطلق حضور متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی را پذیرفته بود؛ به
گونهای که ،بر اساس تبصره ماده  112این قانون« ،وکیل متهم [میتوانست در
مرحله تحقیقات مقدماتی] یک نفر از وکالء دادگس��تری را همراه خود داش��ته
باش��د .»....ولی ،این نگرش با تصویب قانون آيین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقالب (در امور کیفری) ( 1378خورشیدی) تا اندازه بسیاری دستخوش تغییر
ش��ده اس��ت .بر پایه این تبصره« ،در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا
حضور غیرمتهم به تش��خیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص
جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد
ب��ود» .این اقدام قانونگذار که به نوبهخود یک نوآوری انگاش��ته میش��ود ،از
یک س��و با فسادآور ش��مردن حضور وکیل در فرآیند پیش از دادرسی و بیگانه
انگاش��تن وی به انتخاب وکیل توس��ط اصحاب دعوی ( 1370خورشیدی) در
مورد هم ش��أن بودن وکیل با دادرسی انجامیده و از سوی دیگر با وابستهکردن
متهمان بزهکاریهای امنیتی به اجازه مقام قضایی ،تا اندازهای به
حضور وکیل
ِ
سوی تفتیشی شدن فرآیند کیفری و در نتیجه افزایش احتمال نقض حق آنان
گرایش پیدا کرده است [ .]25:120با وجود این ،به نظر میرسد كه با توجه به
نگرش تدوینکنندگان «الیحه قانون آيین دادرسی کیفری» در ماده ،125-23
 .1ای��ن الیح��ه را دفتر پژوهشها و اطالعرس��انی نهاد ریاس��ت جمهوری تدوین كرده و ه��ماکنون  -آذر 1386
خورشیدی  -در هیأت دولت مورد بررسی است.
 .2این الیحه را معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه تدوین كرده و هماکنون -آذر  1386خورشیدی -در
هیأت دولت مورد بررسی است.
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حض��ور وکیل متهمان در مرحله تحقیقات مقدمات��ی با چالشهای کمتری در
آینده روبهرو باش��د .زیرا ،بر پایه این ماده ،متهمان میتوانند به شکل مطلق در
مرحله یادشده «یک نفر وکیل رسمی دادگستری همراه خود داشته [باشند]»؛
 .3حق داشتن وکیل رایگان در همه مرحلههای فرآیند کیفری

ش��ماری از متهمان برای گزین��ش وکیل در فرآیند پیش از دادرس��ی
توانایی مالی مناس��ب ندارند .از اینرو ،برخی از سیاستگذاران جنایي با توجه
ب��ه اهمیت ویژه مرحل��ه تحقیقات مقدماتی ،حق آنان مبنی بر داش��تن وکیل
رایگان را به رس��میت ش��ناختهاند .تصمیمگیرندگان سیاست جنایي ایران در
نظام تقنینی پیش��ین این حق را در مق��ررات فراتقنینی ،تقنینی و فروتقنینی
پیشبین��ی نکرده بودن��د .ولی ،در نظام تقنینی کنونی ،سیاس��تهای متفاوتی
اتخاذ ش��ده اس��ت؛ بدین شکل که ،از یک س��و خبرگان قانون اساسی در پرتو
اصل سی و پنجم و نویسندگان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی( 1383خورش��یدی) در قس��مت  7بند ز ماده  130به حضور وکیل
و تهی��ه امکانات تعیین وکیل رایگان ب��رای متهمان در همه مرحلههای فرآیند
کیفری از جمله مرحله تحقیقات مقدماتی اش��اره کرده [ ]16:752و از س��وی
دیگر ،تدوینکنن��دگان مقررات تقنینی با وجود تدوین مقررات متعدد -بهویژه
قان��ون آيین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انق�لاب (در امور کیفری) (1378
خورش��یدی) -فق��ط به حضور وکیل گزینش��ی متهمان در ای��ن مرحله توجه
کردهاند .بدینسان ،قانونگذار ایرانی بدون توجه به اصل یادشده ،حق متهمان
مبنی بر داشتن وکیل رایگان را در مرحله مزبور نادیده انگاشته است []5 :196
و دادرس��ان نیز به پیروی از قانونگذار بر محرومکردن آنان از این حق بنیادین
تأکی��د میکند .این در حالی اس��ت که تدوینکنن��دگان «الیحه قانون حقوق
ش��هروندی و تأسیس نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی» به دلیل تأثیر حضور
وکیل بر ش��کلگیری پرونده جنایي و تعیین سرنوش��ت قضایی در پرتو تبصره
 2ماده  90و نویس��ندگان «الیحه قانون آیین دادرسی کیفری» از رهگذر ماده
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 133-13همین رویکرد را پذیرفتهاند .همچنین ،نگارندگان «الیحه رس��یدگی
به جریم اطفال و نوجوانان» در ماده  21این حق را تنها در مورد کودکان متهم
به جرمهای س��نگین محترم شمردهاند بنابراین ،پیشبینی حق متهمان و توان
مالی مبنی بر داش��تن وکیل رایگان در فرآیند پیش از دادرس��ی با آموزههای
دادرسی عادالنه سازگارتر است؛
 .4محترم شمردن حق دسترسی وکیل به پرونده جنایي و اظهارنظر

ح��ق متهمان یا وکی��ل آنان مبني بر دسترس��ی به پرون��ده جنایي از
مهمترین آثار فرض بیگناهی و از بارزترین جلوههای دادرسی عادالنه به شمار
میرود [ .]14 :279این حق س��بب میشود که متهمان یا وکیل آنان با آگاهی
از چیس��تی پرونده جنایي به گونهای مناس��ب تدابیر دفاعی الزم را اتخاذ کنند
[ .]4:354از ای��نرو ،در نظام کیفری گذش��ته ،بر پایه م��اده  326قانون اصول
محاکمات جزایی سال  1290خورش��یدی ،وکیل متهمان با مراجعه به دادگاه
میتوانست از اظهارنظرهای دادستان و شاکی آگاهیهای الزم را به دست آورد.
بدینس��ان ،وکیل متهمان بدون وجود مانعی دارای حق دسترس��ی به پرونده
جنایي بود .ولی ،با تصویب قانون آيین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در
امور کیفری ( 1378خورشیدی) ،این حق از رهگذر ماده  190تا اندازه بسیاری
متزلزل شده اس��ت .بر پایه این ماده ،وکیل متهمان «در مواردی که تحقیقات
تکمیل و برای انجام محاکمه وقت تعیین ش��ده باشد [میتواند] پیش از شروع
محاکم��ه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطالعات الزم را تحصیل
[کند]» .پیدا ست که وکیل آنان به موجب این ماده از حق دسترسی به پرونده
جنایي محروم ش��ده اس��ت .زیرا ،او تنها پس از پایان یافتن تحقیقات مقدماتی
و تعیین وقت برای رس��یدگی و صدور رأی میتواند از محتویات پرونده جنایي
آگاه ش��ود .نویسندگان «الیحه قانون آیین دادرس��ی کیفری» نیز با پیروی از
«رویکرد امنیتمدار» بر محرومیت متهمان یا وکیل آنان در زمینه دسترسی به
پرونده جنایي و ممنوع بودن در مداخله و اظهارنظر بیش از گذش��ته پافشاری
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کردهاند؛ زيرا در مواد  125-23و  125-24از یکس��و مانند گذش��ته تنها حق
مطالعه پرونده جنایي و اظهارنظر تشریفاتی در فرآیند پیش از دادرسی را برای
وکیل متهمان به رسمیت شناخته و از سوی دیگر ،صدور قرار عدم دسترسی به
پرونده جنایي از سوی بازپرس -که بهنوبهخود یک نوآوری انگاشته میشود-
را پیشبینی کردهاند .بدینسان ،تصمیمگیرندگان سیاست جنایي ایران همواره
وکی��ل متهمان  -که میتواند با آگاهی از چیس��تی پرون��ده جنایي ،آزادانه در
راس��تای دلیلآوری و اثبات بیگناهی اقدام کند [ ]7 :81را بیگانه انگاش��ته و
تفتیشیبودن فرآیند کیفری را بر رعایت حقهاي دفاعی متهمان در این فرآیند
مقدم میشمارند.
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