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مفهوم مداخلة وكیل مدافع در تحقیقات مقدماتي

اميرمسعود مظاهري1

چکیده     
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 128 ق.آ.د.ا.ك. در روية قضائي 
ايران مبهم مانده است. با توجه به تعهدات بين المللي دولت ايران و تفسيرهاي 
صورت گرفته از مقررات موجد حق استفاده از معاضدت وكيل مدافع به عنوان 
حقي بنيادين براي كليه انسان ها و نيز تحليل مباني حق هاي دفاعي متهم در 
آيينة حقوق اساسي و اصل برابري در برابر قانون و همچنين حكومت قانون 
در جامعة مدني، وكيل مدافع متهم داراي كلية حق هاي شناخته شده براي متهم 
بوده و اقدام هاي 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، به نظر از مباني مستحكمي  بهره مند 
است و با غرض تصويب كنندگان ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه 

در حكم قانون داخلي ايران است، موافقت بيش تري دارد.
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مقدمه

در پي تالش هایي که در دهه هاي اخیر در سطح جهاني براي تکریم شخصیت 
حقوق  رعایت  و  تضمین  گرفته،  صورت  شهروندان  حقوق  از  صیانت  و  انسان 
شهروندان در جنبه هاي مختلف زندگي اجتماعي در پناه قانون مورد تأکید بوده 
خالف  بر  شهروندان  که  ــ  کیفري  مسائل  حوزه  در  به ویژه  توجه  این  است. 
فرض بي گناهي به گمان آنکه شاید نقض قانوني از ایشان صادر شده باشد، با 
محدودیت هایي در حق هاي فردي و اجتماعي شان روبه رو مي شوند ــ حساسیت 

بیش تري دارد.
حقوق دانان کوشیده اند تا با تضمین و رعایت حق هاي دفاعي متهم ــ از 
جمله، تأکید حق متهم بر استفاده از مشورت وکیل مدافع یا مشاور حقوقي ــ 
ایجاد  کیفري ضمن  دادرسي  فرایند  به  فرد  ورود  ابتدایي  مرحله هاي  همان  از 
توازن میان تالش براي حفظ نظم عمومي  و تأمین حق هاي فردي، به ترافعي 
تفتیشي دادرسي کیفري  از ویژگي هاي  شدن هرچه بیش تر دادرسي و کاستن 

کنند. اقدام 
میزان مداخلة وکیل مدافع به عنوان فردي متخصص و آگاه بر ظرافت هاي 
قضائي که به نمایندگي و به همراه متهم در مرحله هاي دادرسي حاضر مي شود، 
به طور سنتي، وکیل مدافع در  بوده است.  اختالف صاحب نظران  همواره محل 
مرحلة تدارك و تهیة دالیل ــ یعني مرحلة تحقیقات ابتدایي و تحقیقات مقدماتي 
با ممنوعیت روبه رو  ــ به بهانة جلوگیري از عروض مانع بر سر کشف حقیقت 
بوده است. ولي، در دهه هاي اخیر و در سایة اصل برابري سالح ها ــ که از آن 
به اصل تناظر نیز یاد مي شود ــ میان طرف هاي دعواي کیفري یعني نهاد تعقیب 
نیز خالي  از رسیدگي  این مقطع  و متهم، حق به همراه داشتن وکیل مدافع در 
موجود  وضعیت  بر  همچنان  تحقیق  مرحلة  تفتیشي  سوابق  ولي،  ماند.  تردید  از 
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رسیدگي مقدماتي سایه افکنده است.
 پس از سال هاي طوالني که قانون گذار ایراني با سرعت یک نواخت و هم سو 
با این جریان حرکت نکرده است و همچنان در وضعیتي قدیمي و غیر متناسب با 
این تحوالت، وکیل مدافع را از دخالت در امر تحقیق باز مي دارد و حتي گاه به 

این بهانه مي تواند وي را از حضور در جلسه هاي تحقیق منع کند.
معنایي  تبیین  حقوقي ضمن  تحلیلي  با  تا  است  شده  تالش  نوشتار،  این  در 
آموزه هاي حق مدارانه  از  برخاسته  دادرسي عادالنه  بر  اصول حاکم  منظر  از  که 
از عبارت »مداخله در امر تحقیق« استنباط مي شود، به تفسیري منطقي از مادة 

128 ق.آ.د..ا.ك. دست یابیم.

1. اهمیت مداخلة وكیل مدافع در دادرسي كیفري

تحقیقات مقدماتي در نظام هاي دادرسي کیفري مختلط که بر اساس اصول حاکم 
بر نظام تفتیشي )سري، غیر ترافعي و کتبي( سامان مي یابد،             تقابل نابرابر دو هم آورد 
اختیارات در  و  اقتدارات  داراي همه  است که در یک سو تشکیالتي گسترده و 
جمع آوري دالیل، با استفاده از گروهي متخصص و آگاه به ظرافت هاي تحقیق و 
بازجویي، و در سویي دیگر فردي تنها و بدون آگاهي از حق هاي خود و ظرافت هاي 
ـ که حتي گاه ناآگاهانه و به خیال دفاع مثبت از خویش مطلبي  امر تحقیق و قضاـ 
کاماًل به زیان خود بیان مي کند2ــ نتیجة چنین تقابلي از پیش معلوم است. همراه 

داشتن وکیل مي تواند این نابرابري را تا اندازه اي جبران کند.
اهمیت مداخلة وکیل به ویژه آنگاه بیش تر ملموس است که توجه کنیم از آنجا 
که وظیفة تأمین نظم و امنیت جامعه بر عهدة دولت گذاشته شده، عدم شناسایي 
دارد  بي کفایتي و ضعف سامانة عدالت کیفري داللت  بر  نگاه عموم  از  مرتکْب 

2 . به تحقیقات پلیس اصطالحاً تحقیقات ابتدایي و به تحقیقات بازپرْس تحقیقات مقدماتي اطالق مي شود.
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راه هاي  به  توسل  به  را  متصدیان کشف موضوع  گاه  است که  و همین محذور 
غیر قانوني کشف دلیل ناچار مي سازد.

از طرف دیگر، تجربه هاي تلخ ناشي از کیفر شدن بي گناهاني که فقط به طمع 
فرونشاندن التهاب ناشي از ارتکاب جرم در جامعه از سوي صاحبان قدرت مجازات 
مي شدند، موجب تضعیف اعتماد عمومي  به دولت و به خطر افتادن مباني هم زیستي 

اجتماعي شد.
سرانجام، همراه داشتن وکیل مدافع و استفاده از معاضدت هاي قضائي وي 
و  گرفت  قرار  تأکید  مورد  بین المللي  اسناد  در  مسلم  و  اساسي  حقي  به عنوان 
مدافع  وکیل  و حضور  متحد دست رسي  ملل  سازمان  منع شکنجة  کمیتة  حتي 
را به عنوان راهبردي اساسي در کاهش شکنجه در تحقیقات پیش از محاکمه 

اعالم کرد.
ولي، حضور وکیالني مستقل، فعال و متعهد به رعایت حق هاي بنیادین بشر 
به عنوان نگهبانان رعایت قانون، اغلب از سوي مراجع مسؤول امر تحقیق و کشف 
جرم مورد اقبال قرار نمي گیرد. زیرا، چنین وکیل مدافعي عالوه بر اینکه به مثابة 
توسل مسؤوالن  و  تحقیقات  مسیر  انحراف  از  مانع  عدالت  فرشته  تیزبین  چشم 
کشف جرم به شیوه هاي غیر قانوني می شود، اظهارات وي به عنوان شاهد جریان 

نقض قانون از سوي مأموران قانون قابل استماع و استناد خواهد بود.

2. تعهدات بین المللي ايران بر تعیین حق متهم در دست رسي به 

معاضدت وكیل مدافع

بین المللي تضمین کنندة  اسناد  از جمله  و سیاسي  مدني  بین المللي حقوق  میثاق 
حقوق بشر است که در تاریخ 16دسامبر 1966 )1345/9/25( به تصویب مجمع 
عمومي  سازمان ملل متحد رسیده پس از تصویب مجلس شوراي ملي در جلسة 
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 1354 اردیبهشت   17 چهارشنبه  روز  جلسة  در   ،1351 آبان   23 سه شنبه  روز 
و  داخلي  قانون  9 ق.م. در حکم  مادة  به حکم  و  به تصویب مجلس سنا رسید 

الزم االجرا ست.
به  متهم  هرکس   -3« مي دارد:  مقرر  بین المللي  سند  این   14  )3( )د(  مادة 
با برابري کامل دست کم تضمین هاي زیر را خواهد داشت:  ارتکاب جرم بشود، 
... د: در محاکمه حاضر شود و به شخصه یا توسط وکیل برگزیدة خود از خویش 

دفاع کند....«.
 به نظر مي رسد که قید »دست کم« در این ماده موجب شده که دولت ها مکلف 
به رعایت حق هاي مندرج در بند 3 مادة 14 باشند؛ زیرا، شرطي حداقلي و مبنایي را 

مطرح کرده است.
تدوین کنندگان میثاق به موجب مادة 28 کمیته اي مرکب از هجده عضو از اتباع 
دولت هاي مختلف عضو را به عنوان متصدي نظارت بر رعایت مواد مختلف میثاق در 
کشورها تعیین کرده  اند و دولت ها نیز به موجب مادة 40 میثاق متعهد شده  اند که 
دربارة تدابیر اتخاذي خود که به حق هاي شناخته شده در این میثاق ترتیب اثر مي دهد 
و دربارة پیش رفت  هاي به دست آمده در بهره مندي از این حق ها، گزارش هایي به 

کمیتة مزبور بدهد.
همچنین، سازوکار تشکیل یک کمیسیون و تهیة گزارش در مورد وضعیت رعایت 
مواد مختلف میثاق و ارجاع آن به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد پیش بیني 

شده است.
پس از پیروزي انقالب اسالمي  و از سال 1990 تاکنون گزارش هاي متعددي 
دربارة وضعیت رعایت حقوق بشر به ویژه با توجه به این میثاق صورت گرفته است 
که انتقادهایي به وضعیت رعایت حقوق متهمان در جریان دادرسي از مهم ترین 
نحوي  به  است؛  برشمرده شده  ایران  در  بشر  حقوق  وضعیت  به  مربوط  مسائل 

مفهوم مداخلة وکیل مدافع در ...
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که، در صفحة نهم گزارش مأمور ویژة بررسي کننده در سال 1996 که در سند 
E/4.cn/1996/59 منتشر شده، در پاراگراف )آ( 29 و پاراگراف 52 به محدودیت هاي 
فعالیت وکیل مدافع در جریان تحقیقات مقدماتي اعتراض شده است.  این اعتراض ها 
به اندازه اي گسترده و دقیق بوده که نمایندة اعزامي  جمهوري اسالمي  ایران به کمیتة 
حقوق بشر پس از بازگشت از سفر خویش درخواست هاي متعددي از مراجع قضائي 

و انتظامي کشور مي کند:
بازپرسان،  دادگاهها،  دادرسان  شرع،  حکام  انتظامي،  و  قضائي  مراجع  »از 
دادیاران، بازجویان و مأموران انتظامي  انتظار مي رود که بیش از پیش در رعایت 
قوانین و ضوابط حاکم در دادرسي و صدور احکام و قرارهاي منسجم و مستدل 
و مبتني بر قانون و مراعات حقوق کامل متهم و اصحاب دعوي و حسن رفتار، 
کوشا باشند... دادن حق دفاع به متهم، ممنوعیت شکنجه، حسن رفتار با متهمان 

و ..« ]رعایت گردد[.
»بیش ترین سؤاالت و ایرادات کمیته در زمینه... ندادن فرصت و امکانات دفاع به 

متهمین و عدم دست رسي آنها به وکیل مدافع ... مطرح مي شد« ]14:80[.
در  ملل متحد  بین المللي حقوق مدني و سیاسي سازمان  میثاق  مرجع وضع 
سندي توصیه اي با عنوان اصول اساسي نقش وکیالن، مصوب هشتمین کنگرة 
سازمان ملل متحد براي پیش گیري از جرم و اصالح مجرمان که در 27 آگوست 
تا 7 سپتامبر 1990 در هاوانا تشکیل شد، در راستاي سیاست هاي پیشین خود 
دقیق  مفهوم  تبیین  در جهت  نگارنده  تعبیر  به  و  ــ  متهمان  حقوق  تضمین  در 
مورد نظر از مادة )د( )3( 14 میثاق ــ در اصول متعدد خود از جمله اصل یکم، 

پنجم، هفتم و نوزدهم تأکید مي کند.
مادة 1: »کلیه افراد حق دارند که از مساعدت وکیلي که خود انتخاب کرده  اند به 
منظور حمایت و اثبات حق خود و دفاع از آنها در کلیة مرحله هاي رسیدگي جزایي 
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بهره مند باشند«.
مادة 19: »هیچ دادگاه یا مقام اداري که حق استفاده از وکیل مدافع را به رسمیت 

شناخته است، نباید مانع حضور وکیل به منظور دفاع از موکل خود شود ...«.
همچنین، در جریان سخنراني هایي که در جریان دومین جلسة مذاکرة دوجانبه 
دربارة حقوق بشر میان اتحادیة اروپا و ایران در 14 و 15 مارس 2003 در بروکسل 
انجام شد، آقاي کریستیان آهلوند رئیس کمیته حقوق بشر شوراي کانون هاي وکیالن 
و جوامع حقوقي اتحادیة اروپا، توجه طرف هاي ایراني را در خصوص تعهد دولت ها 
و  پلیس  ابتدایي  )تحقیقات  محاکمه  از  پیش  مرحلة  در  متهمان  رعایت حقوق  در 
تحقیقات مقدماتي بازپرسي( از جمله بهره مند شدن از معاضدت مؤثر وکیل مدافع 

جلب مي کند ]12[.

3. فعالیت  وكیل مدافع با معیارهاي حقوق اساسي

در تلقي مدرن از کارکرد دولت که ایجاد رفاه، نظم و امنیت خاطر براي شهروندان از 
وظایف اصلي آن قلمداد شده، سامانة قضائي ــ به عنوان بخش اعمال کنندة قدرت 
سیاسي دولت در زمینة واکنش علیه نقض قانون ــ و حکومت قانون جایگاه ویژه اي 
دارد. به عبارت دیگر، اصل برابري همة افراد در برابر قانون و حمایت مساوي همگان 
در برابر ارادة عمومي  جامعه که در قالب قانون متبلور شده است، امري خالف ناپذیر 

انگاشته مي شود3.
بازپرس، متهم و وکیل مدافع هر سه در موقعیتي برابر و تحت  بدین ترتیب، 
حاکمیت قانون قرار دارند. سرانجام، ضرورت تقسیم کار اجتماعي سبب شده است که 
بازپرْس مسؤول احراز نقض قانون از سوي متهم آن هم با رعایت موازین و اختیارات 
استثنائي که قانون گذار در اختیار وي نهاده است، باشد. بنا بر این، هر آنچه را قانون 

3 . توجه به اصل 9 و فصل حقوق ملت قانون اساسي.
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توسل به آن را در بازپرسي براي کشف حقیقت معتبر شناخته، جایز و غیر آن فاقد 
وجاهت قانوني و بي اعتبار است.

از این رو، وکیل مدافع به لحاظ قانوني با توجه به سوگندي که در ابتداي 
تامین  و  موکل  حق هاي  تأمین  به  مکلف  مي کند،  ادا  وکالت  پروانة  گرفتن 
از سوي  قانون  نقض  از  است،  موکل خویش  مورد  در  قانون  اجراي  و  رعایت 
مقام تحقیق خودداري مي کند. به همین اعتبار، با توجه به اصل برابري همگان 
همگان  از  مصداق هایي  به مثابة  مدافع  وکیل  و  تحقیق  مقام  قانون،  برابر  در 
مسؤولیتي برابر در راستاي صیانت از احکام قانون داشته و اقدام ها و اظهارات 
و  نبوده  است،  منفي  بار  واجد  که  مداخله  مصداق  قانون  اجراي  براي  وکیل 
اصواًل نمي تواند مورد نهي مقنن قرار گرفته باشد. زیرا، اهتمام مقنن در جهت 

اجراي قانون است.

4. فعالیت  وكیل مدافع در تحقیقات مقدماتي از منظر روية قضائي ايران

روز حق هاي طرف هاي دعواي  با تحوالت  یا همراه  ایران هم سو  رویة قضائي 
کیفري پیش نرفته و نتوانسته است خود را از ورطة اندیشه عموم و اطالق تفتیشي 
بودن رسیدگي در مرحلة تحقیقات مقدماتي بیرون کشد. ماهیت اقدام هاي پلیسي 
انجام شده در این مرحله و محدودیت هاي ناشي از قوانین موجود در مرحلة تحقیق 
همواره خطر حذف عملي وکیل مدافع متهم را از میان حاضران در انجام فرایند 

تحقیق ایجاد کرده است.
با وجود این، دربارة مفهوم مادة 128 ق.آ.د.ا.ك. دو تفسیر در سامانة قضائي ایران 

به چشم مي خورد:
تفسیر نخست که بسیار تنگ نظرانه و در تنافي با غرض اصلي قانون گذار و با 
برداشتي مغایر با حق هاي بنیادین متهم است، کوچک ترین اظهارنظر وکیل مدافع 
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را در جریان تحقیقات جایز ندانسته و فقط در آخرین جلسة تحقیق و پیش  از گرفتن 
آخرین دفاع متهم، به استماع اظهارات وکیل مدافع که آن نیز نباید بر مبناي نظر 

قاضْي مداخله جویانه تشخیص داده شود، اکتفا مي کند؛
تفسیر دوم که هر چند باز موافق اصول حاکم بر دادرسي عادالنه نیست، اندکي با 
معیارهاي اجراي عدالت کیفري در مرحلة تحقیقات سازگار تر است و پایان هر جلسة 

تحقیق را زمان مناسب براي استماع اظهارات وکیل مدافع مي انگارد4.
ولي، هر دو تفسیر در امري قدر جامع  دارند که همانا عدم اذن به وکیل مدافع در 

فعال بودن و اتخاذ اقدام مؤثر در فرایند تحقیق و بازپرسي است.
بدین ترتیب، مصداق هاي مداخلة وکیل در امر تحقیق در رویة قضائي ایران در 

هاله اي از ابهام قرار دارد.
ادارة حقوقي قوة قضائیه در نظریة نسبتاً جدید خود در 82/12/2 ضابطه اي در 
این باره به دست داده که به موجب آن، توسل به اقدام هایي که وکیل مدافع مي تواند 
در مرحلة محاکمه در دادگاه انجام دهد، در مرحلة تحقیقات مقدماتي مالك مداخلة 

وکیل در امر تحقیق دانسته است.
ادارة حقوقي در نظریة 7/8332 بیان داشته است: »مطالعه پرونده در مرحله 
اگر  و  مي شود  محسوب  تحقیق  امر  در  دخالت  وکیل  توسط  مقدماتي  تحقیقات 
جز این گفته شود فرقي بین مرحله تحقیق و مرحله دادرسي نخواهد بود. زیرا 
در مرحله دادرسي وکیل مي تواند پرونده را مطالعه و از موکل دفاع نماید، حال 
دو  آن  بین  فرقي  داده شود  وکیل  به  اجازه اي  تحقیق هم چنین  مرحله  در  اگر 
 1378 د. ك.  آ.  128 ق.  ماده  تصویب  با  مقنن  آنکه  حال  بود.  نخواهد  مرحله 
خواسته است بین آن مراحل فرق بگذارد. بنابراین در مرحله تحقیق وکیل حق 
مطالبه و مطالعه پرونده را ندارد و فقط همان طور که در قانون آمده، مي تواند 

4 . ر.ك به نظریه مشورتي 7/6885 – 83/9/14. ا. ح. ق.

مفهوم مداخلة وکیل مدافع در ...
امیرمسعود مظاهری
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در جلسات بازپرسي و تحقیقات مقدماتي شرکت کند و پس از پایان جلسه اگر 
مطلبي یا توضیحي دارد بیان نماید«.

نتیجه گیري 

1. با وجود حرکت معاصر به سمت ترافعي کردن کلیة مرحله هاي دادرسي و ایجاد 
توازن و تناظر میان طرف هاي دعوا در سامانة قضائي ایران، همچنان دخالت مؤثر 
وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتي به رسمیت شناخته نشده که خالف تعهدات 

بین المللي کشور در این زمینه است؛
2. حدود و ثغور میزان اختیارات وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتي در قوانین جاري 

مبهم و برخورد رویة قضائي با آن سخت گیرانه است؛
3. مفهوم دقیق عبارت »بدون مداخله در امر تحقیق« باید از طریق احراز نظر مقنن 
و با عنایت به سایر انشاء اراده هایي که در این زمینه صورت داده انجام گیرد. در 
این راستا، مرجع وضع میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسْي اسناد دیگري را 
در این زمینه منتشر کرده است که ارادة واقعي خود را مبني بر لزوم دخالت فعال 
و مؤثر وکیل در امر تحقیقات بیان داشته و مي دانیم تفسیر مقام وضع کننده در 

منطق حقوقي، بر سایر تفسیرها اولویت دارد؛
4. بازپرس و وکیل مدافع مقید به قانون  اند. بنا بر این، مواردي از اقدام هاي 
بازپرس  به  متهم  حق هاي  و  قانون  یاد آوري  راستاي  در  که  مدافع  وکیل 
است، نباید مداخله در امر تحقیق تلقي شود و فقط اقدام هایي که مصداق 
قانوني  روند  در  اخالل  موجب  و  ست  روبه رو  قانوني  منع  با  و  بوده  جرم 
و  سوگند  جرم،  دالیل  کردن  پنهان  )مانند  شود  منع  باید  است،  تحقیق 
شهادت دروغ، افترا و ...(. در واقع، به نظر مي رسد که وکیل مدافع  به عنوان 
تلقیني  پرسش  به  اعتراض  جمله  از  حق ها  کلیه  داراي  متهم  گویاي  زبان 



مقاله251

متهم  به  هنوز  آن  اتهام  که  موضوعي  دربارة  تحقیق  به  اعتراض  بازپرس، 
تفهیم نشده است، سکوت در برابر پرسش  بازپرس و ... است. بدیهي است 
که کل جریان باید در صورت جلسه ها قید شده و ارزیابي ارزش اثباتي آنها 

به دادگاه بي طرف سپرده شود.
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