
 

 ھای حقوقی بنیاد عبدالرحمن برومند راھنمایی
  عادالنھ  یدر مورد دادرس یحقوق یھاو پاسخ پرسش

 
 حق دسترسی بھ وکیل - ۲سرفصل 

 
یک ھفتھ پیش پسر من بھ ھمراه دو نفر از دوستانش در حال سفر بھ ترکیھ بودند کھ در گمرک ایران از  :روایت 

ھا بازداشت شدند. پلیس مواد مخدر بھ ما گفتھ است کھ چمدان این سھ نفر چند کیلو ھروئین کشف شد و ھمھ آن
بگیریم، اما پلیس مواد مخدر بھ ما گفت در این ھا بماند. ما خواستیم وکیل پسرمان باید برای ادامھ تحقیقات نزد آن
 مرحلھ امکان معرفی وکیل وجود ندارد. 

 
 شود از وکیل تسخیری استفاده کرد،تواند وکیلی را کھ ما خواھیم گرفت قبول نکند؟ چطور میآیا پلیس می سوال:

 چون ما توانایی مالی چندانی نداریم؟
 

تواند مانع حضور وکیل شود. مطابق ماده داشتن وکیل حق متھم است و ھیچ مقامی نمی پاسخ کارشناس حقوقی:
تواند در مرحلھ تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری ھمراه خود متھم می« قانون آیین دادرسی کیفری:  ۱۹۰

 ،شود ود. چنانچھ متھم احضارداشتھ باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس بھ متھم ابالغ و تفھیم ش
تواند با کسب اطالع از اتھام و دالیل آن، مطالبی شود. وکیل متھم میاین حق در برگھ احضاریھ قید و بھ او ابالغ می

را کھ برای کشف حقیقت و دفاع از متھم یا اجرای قانون الزم بداند، اظھار کند. اظھارات وکیل در صورتمجلس 
تواند مانع حضور وکیل در پرونده شود و اگر چنین ھ بھ این ماده، نیروی انتظامی نمیبا توج» .شودنوشتھ می

کند و ممانعتی ایجاد کرد حتما بھ بازپرس پرونده اطالع دھید. در اصل وکیل از طریق بازپرسی پرونده را دنبال می
ید، اشتھ باشید، چھ نداشتھ باششود. چھ شما تمکن مالی دثبت وکالت و دستور حضور وکیل توسط بازپرس انجام می

در جرایمی «ھمین ماده آمده است:  ۲تواند تقاضای استفاده از وکیل تسخیری را بدھد، چون در تبصره پسرتان می
کھ مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچھ متھم اقدام بھ معرفی وکیل در مرحلھ تحقیقات مقدماتی ننماید، 

بھ ھمین دلیل اگر تمایل بھ استفاده از وکیل تسخیری دارید بھ » کندیری انتخاب میبازپرس برای وی وکیل تسخ
 پسرتان بگویید یک الیحھ خطاب بھ بازپرس بنویسد و درخواست استفاده از وکیل تسخیری را مطرح کند. 

 
 توانید سواالت حقوقی خود را در ارتباط با دادرسی عادالنھ، از دستگیری تا آزادی از ما بپرسید. شما ھم می
 ھا پیدا کنید. تان را در آنھای دیگر این راھنما سر بزنید، شاید پاسخ سوالبھ سرفصل

 را دنبال کنید.  بنیادبرومند_حقوقی_وپاسخپرسش#ھای اجتماعی ھشتگ در شبکھ
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