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مقاله

مفهوم مداخلة وكيل مدافع در تحقيقات مقدماتي
اميرمسعود مظاهري

1

					
چكيده

مقنن ايراني با وجود پذيرش اصل حضور وكيل مدافع در مرحلة تحقيقات
مقدماتي ،آن را منوط به عدم مداخله در امر تحقيق كرده است .مفهوم عبارت
«بدون مداخله در امر تحقيق» مندرج در مادة  128ق.آ.د.ا.ك .در روية قضائي
ايران مبهم مانده است .با توجه به تعهدات بينالمللي دولت ايران و تفسيرهاي
صورت گرفته از مقررات موجد حق استفاده از معاضدت وكيل مدافع بهعنوان
حقي بنيادين براي كليه انسانها و نيز تحليل مباني حقهاي دفاعي متهم در
آيينة حقوق اساسي و اصل برابري در برابر قانون و همچنين حكومت قانون
در جامعة مدني ،وكيل مدافع متهم داراي كلية حقهاي شناختهشده براي متهم
بوده و اقدامهاي وي در جهت اجراي قانون در جريان تحقيقات مصداق
مداخلة ممنوعه در امر تحقيق نيست.
اين تفسير منطقي برخاسته از اصول و مباني حقوقي با ظاهر مقررات و روية
قضائي موجود سازگاري كاملي ندارد .ولي ،بهنظر از مباني مستحكميبهرهمند
است و با غرض تصويبكنندگان ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي كه
در حكم قانون داخلي ايران است ،موافقت بيشتري دارد.

واژگان كليدي

دادرسي عادالنه ،مداخلة مؤثر وكيل مدافع ،تعهدات بينالمللي دولت،
مداخله ،تحقيقات مقدماتي ،حكومت قانون ،برابري افراد در برابر
قانون

 . 1دانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرمشناسي دانشگاه تهران
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مقدمه

در پي تالشهايي كه در دهههاي اخير در سطح جهاني براي تكريم شخصيت

انسان و صيانت از حقوق شهروندان صورت گرفته ،تضمين و رعايت حقوق
شهروندان در جنبههاي مختلف زندگي اجتماعي در پناه قانون مورد تأكيد بوده

است .اين توجه بهويژه در حوزه مسائل كيفري ــ كه شهروندان بر خالف

فرض بيگناهي به گمان آنكه شايد نقض قانوني از ايشان صادر شده باشد ،با

محدوديتهايي در حقهاي فردي و اجتماعيشان روبهرو ميشوند ــ حساسيت

بيشتري دارد.

حقوقدانان كوشيده اند تا با تضمين و رعايت حقهاي دفاعي متهم ــ از

جمله ،تأكيد حق متهم بر استفاده از مشورت وكيل مدافع يا مشاور حقوقي ــ
از همان مرحلههاي ابتدايي ورود فرد به فرايند دادرسي كيفري ضمن ايجاد

توازن ميان تالش براي حفظ نظم عمومي و تأمين حقهاي فردي ،به ترافعي

شدن هرچه بيشتر دادرسي و كاستن از ويژگيهاي تفتيشي دادرسي كيفري
اقدام كنند.

ميزان مداخلة وكيل مدافع به عنوان فردي متخصص و آگاه بر ظرافتهاي

قضائي كه به نمايندگي و به همراه متهم در مرحلههاي دادرسي حاضر ميشود،

همواره محل اختالف صاحبنظران بوده است .به طور سنتي ،وكيل مدافع در
مرحلة تدارك و تهية داليل ــ يعني مرحلة تحقيقات ابتدايي و تحقيقات مقدماتي
ــ به بهانة جلوگيري از عروض مانع بر سر كشف حقيقت با ممنوعيت روبهرو

بوده است .ولي ،در دهههاي اخير و در ساية اصل برابري سالحها ــ كه از آن
به اصل تناظر نيز ياد ميشود ــ ميان طرفهاي دعواي كيفري يعني نهاد تعقيب

و متهم ،حق به همراه داشتن وكيل مدافع در اين مقطع از رسيدگي نيز خالي
از ترديد ماند .ولي ،سوابق تفتيشي مرحلة تحقيق همچنان بر وضعيت موجود
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رسيدگي مقدماتي سايه افكنده است.

پس از سالهاي طوالني كه قانونگذار ايراني با سرعت يكنواخت و همسو

با اين جريان حركت نكرده است و همچنان در وضعيتي قديميو غيرمتناسب با

اين تحوالت ،وكيل مدافع را از دخالت در امر تحقيق باز ميدارد و حتي گاه به

اين بهانه ميتواند وي را از حضور در جلسههاي تحقيق منع كند.

در اين نوشتار ،تالش شده است تا با تحليلي حقوقي ضمن تبيين معنايي

كه از منظر اصول حاكم بر دادرسي عادالنه برخاسته از آموزههاي حقمدارانه

از عبارت «مداخله در امر تحقيق» استنباط ميشود ،به تفسيري منطقي از مادة

 128ق.آ.د..ا.ك .دست يابيم.

 .1اهميت مداخلة وكيل مدافع در دادرسي كيفري

تحقيقات مقدماتي در نظامهاي دادرسي كيفري مختلط كه بر اساس اصول حاكم

بر نظام تفتيشي (سري ،غيرترافعي و كتبي) سامان مييابد،تقابل نابرابر دو همآورد

است كه در يك سو تشكيالتي گسترده و داراي همه اقتدارات و اختيارات در

جمعآوري داليل ،با استفاده از گروهي متخصص و آگاه به ظرافتهاي تحقيق و

بازجويي ،و در سويي ديگر فردي تنها و بدون آگاهي از حقهاي خود و ظرافتهاي

امر تحقيق و قضا ــ كه حتي گاه ناآگاهانه و به خيال دفاع مثبت از خويش مطلبي

كام ً
ال به زيان خود بيان ميكند2ــ نتيجة چنين تقابلي از پيش معلوم است .همراه
داشتن وكيل ميتواند اين نابرابري را تا اندازهاي جبران كند.

اهميت مداخلة وكيل بهويژه آنگاه بيشتر ملموس است كه توجه كنيم از آنجا

كه وظيفة تأمين نظم و امنيت جامعه بر عهدة دولت گذاشته شده ،عدم شناسايي

مرتكب از نگاه عموم بر بيكفايتي و ضعف سامانة عدالت كيفري داللت دارد
ْ

بازپرس تحقيقات مقدماتي اطالق ميشود.
 . 2به تحقيقات پليس اصطالح ًا تحقيقات ابتدايي و به تحقيقات
ْ
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و همين محذور است كه گاه متصديان كشف موضوع را به توسل به راههاي

غيرقانوني كشف دليل ناچار ميسازد.

از طرف ديگر ،تجربههاي تلخ ناشي از كيفر شدن بيگناهاني كه فقط به طمع

فرونشاندن التهاب ناشي از ارتكاب جرم در جامعه از سوي صاحبان قدرت مجازات

ميشدند ،موجب تضعيف اعتماد عموميبه دولت و به خطر افتادن مباني همزيستي

اجتماعي شد.

سرانجام ،همراه داشتن وكيل مدافع و استفاده از معاضدتهاي قضائي وي

بهعنوان حقي اساسي و مسلم در اسناد بينالمللي مورد تأكيد قرار گرفت و

حتي كميتة منع شكنجة سازمان ملل متحد دسترسي و حضور وكيل مدافع

را به عنوان راهبردي اساسي در كاهش شكنجه در تحقيقات پيش از محاكمه

اعالم كرد.

ولي ،حضور وكيالني مستقل ،فعال و متعهد به رعايت حقهاي بنيادين بشر

بهعنوان نگهبانان رعايت قانون ،اغلب از سوي مراجع مسؤول امر تحقيق و كشف
جرم مورد اقبال قرار نميگيرد .زيرا ،چنين وكيل مدافعي عالوه بر اينكه بهمثابة

چشم تيزبين فرشته عدالت مانع از انحراف مسير تحقيقات و توسل مسؤوالن

كشف جرم به شيوههاي غيرقانوني میشود ،اظهارات وي بهعنوان شاهد جريان
نقض قانون از سوي مأموران قانون قابل استماع و استناد خواهد بود.

 .2تعهدات بينالمللي ايران بر تعيين حق متهم در دسترسي به
معاضدت وكيل مدافع

ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي از جمله اسناد بينالمللي تضمينكنندة

حقوق بشر است كه در تاريخ 16دسامبر  )1345/9/25( 1966به تصویب مجمع
عمومي سازمان ملل متحد رسيده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسة
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روز سهشنبه  23آبان  ،1351در جلسة روز چهارشنبه  17ارديبهشت 1354

به تصويب مجلس سنا رسيد و به حكم مادة  9ق.م .در حكم قانون داخلي و
الزماالجرا ست.

مادة (د) ( 14 )3اين سند بينالمللي مقرر ميدارد -3« :هركس متهم به

ارتكاب جرم بشود ،با برابري كامل دستكم تضمينهاي زير را خواهد داشت:
 ...د :در محاكمه حاضر شود و بهشخصه يا توسط وكيل برگزيدة خود از خويش

دفاع كند.»....

به نظر ميرسد كه قيد «دستكم» در اين ماده موجب شده كه دولتها مكلف

به رعايت حقهاي مندرج در بند  3مادة  14باشند؛ زيرا ،شرطي حداقلي و مبنايي را

مطرح كرده است.

تدوينكنندگان ميثاق به موجب مادة  28كميتهاي مركب از هجده عضو از اتباع

دولتهاي مختلف عضو را بهعنوان متصدي نظارت بر رعايت مواد مختلف ميثاق در
كشورها تعيين كردهاند و دولتها نيز به موجب مادة  40ميثاق متعهد شد ه اند كه
دربارة تدابير اتخاذي خود كه به حقهاي شناختهشده در اين ميثاق ترتيب اثر ميدهد

و دربارة پيشرفتهاي به دست آمده در بهرهمندي از اين حقها ،گزارشهايي به

كميتة مزبور بدهد.

همچنين ،سازوكار تشكيل يك كميسيون و تهية گزارش در مورد وضعيت رعايت

مواد مختلف ميثاق و ارجاع آن به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد پيشبيني

شده است.

پس از پيروزي انقالب اسالميو از سال  1990تاكنون گزارشهاي متعددي

دربارة وضعيت رعايت حقوق بشر بهويژه با توجه به اين ميثاق صورت گرفته است

كه انتقادهايي به وضعيت رعايت حقوق متهمان در جريان دادرسي از مهمترين
مسائل مربوط به وضعيت حقوق بشر در ايران برشمرده شده است؛ به نحوي
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كه ،در صفحة نهم گزارش مأمور ويژة بررسيكننده در سال  1996كه در سند

 E/4.cn/1996/59منتشر شده ،در پاراگراف (آ)  29و پاراگراف  52به محدوديتهاي
فعاليت وكيل مدافع در جريان تحقيقات مقدماتي اعتراض شده است .اين اعتراضها

به اندازهاي گسترده و دقيق بوده كه نمايندة اعزاميجمهوري اسالميايران به كميتة

حقوق بشر پس از بازگشت از سفر خويش درخواستهاي متعددي از مراجع قضائي

و انتظاميكشور ميكند:

«از مراجع قضائي و انتظامي ،حكام شرع ،دادرسان دادگاهها ،بازپرسان،

دادياران ،بازجويان و مأموران انتظاميانتظار ميرود كه بيش از پيش در رعايت

قوانين و ضوابط حاكم در دادرسي و صدور احكام و قرارهاي منسجم و مستدل
و مبتني بر قانون و مراعات حقوق كامل متهم و اصحاب دعوي و حسن رفتار،
كوشا باشند ...دادن حق دفاع به متهم ،ممنوعيت شكنجه ،حسن رفتار با متهمان

و [ »..رعايت گردد].

«بيشترين سؤاالت و ايرادات كميته در زمينه ...ندادن فرصت و امكانات دفاع به

متهمين و عدم دسترسي آنها به وكيل مدافع  ...مطرح ميشد» [.]14:80

مرجع وضع ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد در

سندي توصيهاي با عنوان اصول اساسي نقش وكيالن ،مصوب هشتمين كنگرة
سازمان ملل متحد براي پيشگيري از جرم و اصالح مجرمان كه در  27آگوست

تا  7سپتامبر  1990در هاوانا تشكيل شد ،در راستاي سياستهاي پيشين خود
در تضمين حقوق متهمان ــ و به تعبير نگارنده در جهت تبيين مفهوم دقيق

مورد نظر از مادة (د) ( 14 )3ميثاق ــ در اصول متعدد خود از جمله اصل يكم،

پنجم ،هفتم و نوزدهم تأكيد ميكند.

مادة « :1كليه افراد حق دارند كه از مساعدت وكيلي كه خود انتخاب كرد ه اند به

منظور حمايت و اثبات حق خود و دفاع از آنها در كلية مرحلههاي رسيدگي جزايي
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بهرهمند باشند».

مادة « :19هيچ دادگاه يا مقام اداري كه حق استفاده از وكيل مدافع را به رسميت

شناخته است ،نبايد مانع حضور وكيل به منظور دفاع از موكل خود شود .»...

همچنين ،در جريان سخنرانيهايي كه در جريان دومين جلسة مذاكرة دوجانبه

دربارة حقوق بشر ميان اتحادية اروپا و ايران در  14و  15مارس  2003در بروكسل

انجام شد ،آقاي كريستيان آهلوند رئيس كميته حقوق بشر شوراي كانونهاي وكيالن

و جوامع حقوقي اتحادية اروپا ،توجه طرفهاي ايراني را در خصوص تعهد دولتها

در رعايت حقوق متهمان در مرحلة پيش از محاكمه (تحقيقات ابتدايي پليس و
تحقيقات مقدماتي بازپرسي) از جمله بهرهمند شدن از معاضدت مؤثر وكيل مدافع

جلب ميكند [.]12

 .3فعاليت وكيل مدافع با معيارهاي حقوق اساسي

در تلقي مدرن از كاركرد دولت كه ايجاد رفاه ،نظم و امنيت خاطر براي شهروندان از

وظايف اصلي آن قلمداد شده ،سامانة قضائي ــ بهعنوان بخش اعمالكنندة قدرت

سياسي دولت در زمينة واكنش عليه نقض قانون ــ و حكومت قانون جايگاه ويژهاي

دارد .به عبارت ديگر ،اصل برابري همة افراد در برابر قانون و حمايت مساوي همگان

ي جامعه كه در قالب قانون متبلور شده است ،امري خالفناپذير
در برابر ارادة عموم 

انگاشته ميشود.3

بدين ترتيب ،بازپرس ،متهم و وكيل مدافع هر سه در موقعيتي برابر و تحت

حاكميت قانون قرار دارند .سرانجام ،ضرورت تقسيم كار اجتماعي سبب شده است كه

بازپرس مسؤول احراز نقض قانون از سوي متهم آن هم با رعايت موازين و اختيارات
ْ

استثنائي كه قانونگذار در اختيار وي نهاده است ،باشد .بنا بر اين ،هر آنچه را قانون
 . 3توجه به اصل  9و فصل حقوق ملت قانون اساسي.
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توسل به آن را در بازپرسي براي كشف حقيقت معتبر شناخته ،جايز و غير آن فاقد

وجاهت قانوني و بياعتبار است.

از اين رو ،وكيل مدافع به لحاظ قانوني با توجه به سوگندي كه در ابتداي

گرفتن پروانة وكالت ادا ميكند ،مكلف به تأمين حقهاي موكل و تامين

رعايت و اجراي قانون در مورد موكل خويش است ،از نقض قانون از سوي

مقام تحقيق خودداري ميكند .به همين اعتبار ،با توجه به اصل برابري همگان
در برابر قانون ،مقام تحقيق و وكيل مدافع بهمثابة مصداقهايي از همگان

مسؤوليتي برابر در راستاي صيانت از احكام قانون داشته و اقدامها و اظهارات

وكيل براي اجراي قانون مصداق مداخله كه واجد بار منفي است ،نبوده و

اصو ًال نميتواند مورد نهي مقنن قرار گرفته باشد .زيرا ،اهتمام مقنن در جهت
اجراي قانون است.

ت وكيل مدافع در تحقيقات مقدماتي از منظر روية قضائي ايران
 .4فعالي 

روية قضائي ايران همسو يا همراه با تحوالت روز حقهاي طرفهاي دعواي

كيفري پيش نرفته و نتوانسته است خود را از ورطة انديشه عموم و اطالق تفتيشي

بودن رسيدگي در مرحلة تحقيقات مقدماتي بيرون كشد .ماهيت اقدامهاي پليسي

انجامشده در اين مرحله و محدوديتهاي ناشي از قوانين موجود در مرحلة تحقيق

همواره خطر حذف عملي وكيل مدافع متهم را از ميان حاضران در انجام فرايند
تحقيق ايجاد كرده است.

با وجود اين ،دربارة مفهوم مادة  128ق.آ.د.ا.ك .دو تفسير در سامانة قضائي ايران

به چشم ميخورد:

تفسير نخست كه بسيار تنگنظرانه و در تنافي با غرض اصلي قانونگذار و با

برداشتي مغاير با حقهاي بنيادين متهم است ،كوچكترين اظهارنظر وكيل مدافع
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ش از گرفتن
را در جريان تحقيقات جايز ندانسته و فقط در آخرين جلسة تحقيق و پي 

آخرين دفاع متهم ،به استماع اظهارات وكيل مدافع كه آن نيز نبايد بر مبناي نظر
قاضي مداخلهجويانه تشخيص داده شود ،اكتفا ميكند؛
ْ

تفسير دوم كه هر چند باز موافق اصول حاكم بر دادرسي عادالنه نيست ،اندكي با

معيارهاي اجراي عدالت كيفري در مرحلة تحقيقات سازگارتر است و پايان هر جلسة
تحقيق را زمان مناسب براي استماع اظهارات وكيل مدافع ميانگارد.4

ولي ،هر دو تفسير در امري قدر جام ع دارند كه همانا عدم اذن به وكيل مدافع در

فعال بودن و اتخاذ اقدام مؤثر در فرايند تحقيق و بازپرسي است.

بدين ترتيب ،مصداقهاي مداخلة وكيل در امر تحقيق در روية قضائي ايران در

هالهاي از ابهام قرار دارد.

ادارة حقوقي قوة قضائيه در نظرية نسبت ًا جديد خود در  82/12/2ضابطهاي در

اينباره به دست داده كه به موجب آن ،توسل به اقدامهايي كه وكيل مدافع ميتواند
در مرحلة محاكمه در دادگاه انجام دهد ،در مرحلة تحقيقات مقدماتي مالك مداخلة

وكيل در امر تحقيق دانسته است.

ادارة حقوقي در نظرية  7/8332بيان داشته است« :مطالعه پرونده در مرحله

تحقيقات مقدماتي توسط وكيل دخالت در امر تحقيق محسوب ميشود و اگر

جز اين گفته شود فرقي بين مرحله تحقيق و مرحله دادرسي نخواهد بود .زيرا

در مرحله دادرسي وكيل ميتواند پرونده را مطالعه و از موكل دفاع نمايد ،حال
اگر در مرحله تحقيق هم چنين اجازهاي به وكيل داده شود فرقي بين آن دو
مرحله نخواهد بود .حال آنكه مقنن با تصويب ماده  128ق .آ .د .ك1378 .
خواسته است بين آن مراحل فرق بگذارد .بنابراين در مرحله تحقيق وكيل حق

مطالبه و مطالعه پرونده را ندارد و فقط همان طور كه در قانون آمده ،ميتواند

 . 4ر.ك به نظريه مشورتي  .83/9/14 – 7/6885ا .ح .ق.
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در جلسات بازپرسي و تحقيقات مقدماتي شركت كند و پس از پايان جلسه اگر

مطلبي يا توضيحي دارد بيان نمايد».
نتيجهگيري

 .1با وجود حركت معاصر به سمت ترافعي كردن كلية مرحلههاي دادرسي و ايجاد
توازن و تناظر ميان طرفهاي دعوا در سامانة قضائي ايران ،همچنان دخالت مؤثر

وكيل مدافع در تحقيقات مقدماتي به رسميت شناخته نشده که خالف تعهدات
بينالمللي كشور در اين زمينه است؛

 .2حدود و ثغور ميزان اختيارات وكيل مدافع در تحقيقات مقدماتي در قوانين جاري
مبهم و برخورد روية قضائي با آن سختگيرانه است؛

 .3مفهوم دقيق عبارت «بدون مداخله در امر تحقيق» بايد از طريق احراز نظر مقنن
و با عنايت به ساير انشاء ارادههايي كه در اين زمينه صورت داده انجام گيرد .در

سياسي اسناد ديگري را
اين راستا ،مرجع وضع ميثاق بينالمللي حقوق مدني و
ْ

در اين زمينه منتشر كرده است كه ارادة واقعي خود را مبني بر لزوم دخالت فعال

و مؤثر وكيل در امر تحقيقات بيان داشته و ميدانيم تفسير مقام وضعكننده در

منطق حقوقي ،بر ساير تفسيرها اولويت دارد؛

 .4بازپرس و وكيل مدافع مقيد به قانون اند .بنا بر اين ،مواردي از اقدامهاي
وكيل مدافع كه در راستاي يادآوري قانون و حقهاي متهم به بازپرس
است ،نبايد مداخله در امر تحقيق تلقي شود و فقط اقدامهايي كه مصداق

جرم بوده و با منع قانوني روبهرو ست و موجب اخالل در روند قانوني

تحقيق است ،بايد منع شود (مانند پنهان كردن داليل جرم ،سوگند و
شهادت دروغ ،افترا و  .)...در واقع ،به نظر ميرسد كه وكيل مدافع بهعنوان

زبان گوياي متهم داراي كليه حقها از جمله اعتراض به پرسش تلقيني
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بازپرس ،اعتراض به تحقيق دربارة موضوعي كه اتهام آن هنوز به متهم

تفهيم نشده است ،سكوت در برابر پرسش بازپرس و  ...است .بديهي است

كه كل جريان بايد در صورتجلسهها قيد شده و ارزيابي ارزش اثباتي آنها

به دادگاه بيطرف سپرده شود.
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