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 چکيده

همیت نقش وکال و حضور آنان در جوامع امروزه بدون تردید انکار ناپذیر است.حضور وکال به ویژه نحوه 

هایی گیری نظام های قضایی و محاکم دستخوش تغییرات و فراز و نشیبحضور آنان در طول تاریخ شکل

دادرسی و محاکمه در دادگاهها افراد را ای که بتوانند در مراحل ضرورت وجود صاحبان حرفه شده است.

در احقاق حق و دفاع از حقوق اساسی خود نمایاندن حق یاری کنند همواره مورد نیاز و تأیید جوامع 

وکال نه تنها مدافع حقوق افراد و نمایانگر حق و عدالت و مخالف قانون شکنی و ظلم  بشری بوده است.

با روشن کردن مسیر  ه جهت دانش و تخصص حقوقی که دارندباشند بلکه بگر دادگاه میبوده و یاری

صحیح پرونده و ماهیت امر مورد اختالف با قضات در صدور آرای صحیح و موافق قانون و اجرای بهتر 

عدالت همکاری کرده و در تسهیل جریان دادرسی و حفظ شأن و منزلت دستگاه قضایی نقش مهمی را 

 کنند.ایفا می

مدافع جهت اجرای عدالت و دفاع صحیح از متهمین واصحاب دعوی در روند یک اهمیت داشتن وکیل 

کند که با وجود وکیل وآزاد بودن وی جهت دفاع در مقابل دستگاه قضایی دادرسی عادالنه خود نمایی می

حق و حقوق اصحاب دعوی بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت و کسی به خود اجازه نخواهد داد که 

 مطلع از بین ببرد. دعوی را با وجود یک شخص حقوقدان و حقوق اصحاب

عادالنه این موضوع  در این مقاله سعی بر این است که به لحاظ اهمیت جایگاه وکیل در  تحقق دادرسی

 .از زوایای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گیرد

 

 عادالنه، احقاق حق وکیل، دادرسی: واژگان کليدی

 مقدمه-1

شاید بتوان گفت که داشتن وکیل در اجرای عدالت خواهی جزایی، بیش از همه جا در دادگاه ها مشخص می شود چه اصوال »

علم، تجربه، درایت و کارایی وکیل در دادگاه مجال بروز و ظهور دارد. وکیل در دادگاه چه با لوایح کتبی و چه با دفاع شفاهی خود به 

و بدین سان عدالت جزایی را پاسداری می نماید و وکیل در کنار دادگاه قرار دارد نه در مقابل آن، روشن شدن واقعیت کمک می کند 

درعین حال یاری دهنده و همکار او در کشف واقعیت می باشد و در صورت بروز تمایالت شخصی و اعتراض فردی و بروز اشتباهات و 

ا به دادگاه داده و در صورت نیاز از طرق قانونی برای احقاق حقوق موکلین خارج شدن موضوع و پرونده از مسیر عدالت تذکرات الزم ر

 جایگاه وکيل در تحقق دادرسی عادالنه

 مسعود مجیدی سید
 

 کارشناس ارشد حقوق جزا وجرمشناسی ومدرس دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان

Masoudazad43@gmail.com 
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یا متهمین خود استفاده نماید. وکیل باید در دادگاه صریح و روشن و استوار صحبت کرده و قانون را خوب بشناسد و هنر بیان مطلب 

قانون را جدی انگارد و بدین سان نقش حیاتی خود را در و نگارش لوایح را داشته باشد و همچنین با عدالت ازسر تفنن برخورد نکند. 

 (8731)نوربها، « تحقق عدالت ایفا نماید

اهمیت داشتن وکیل برای اجرای عدالت تابه آنجاست که امروزه یکی از اصلی ترین معیارهای سنجش عدالت دستگاه قضایی 

انجام وظایف حرفه ای می باشد زیرا عدالت واقعی محقق نمی گردد در جوامع، حق دفاع و داشتن وکیل و آزادی و استقالل وکال در 

مگر اینکه اصحاب دعوی و وکالی آنان بتوانند بدون هیچ ترس و واهمه ای اظهارات و مدافعات خود را آزادانه بیان نمایند و قاضی نیز 

ی عدالتند و جهت انجام وظیفه به نحو موثر و مطلوب بتواند با استقالل تمام تصمیمات الزم را اتخاذ نماید. وکالء مدافعان حق و بازو

در راستای اعتالی منزلت وکالت ملزم به رعایت اصول اخالقی حرفه ای می باشند حساسیت شغل وکالت ایجاب می کند که وکالء به 

ند لطمات مالی، اعتباری، وظایف حرفه ای خود اهتمام بیشتری ورزند زیرا تخطی و قصور در انجام تکالیف قانونی توسط وکیل می توا

یکی از مشکالت بزرگ قوه قضائیه و محاکم عدم  (8711شخصیتی و حتی جانی جبران ناپذیری به موکل وارد آورد. )انصافداران، 

آشنایی افراد با حقوق خودشان است.بسیاری از اشخاص با طرح دعوا و یا شکایت در قوه قضائیه سالها رفت و آمد می نمایند وقت 

دادگاه ها و قضات را مصروف نموده و موجب تراکم و تعدد پرونده ها می گردند. در حالیکه اساساً بدلیل عدم اطالع کافی کل شعب 

اقدامات آنان بالجهت و یا بی فایده بوده است و در واقع اوقاتی که باید نزد وکالء برای توجیه مطلب صرف گردد با مراجعه به قضات و 

گردد و در بسیار از موارد با نارضایتی نیز همراه است بدیهی است اهتمام و توجه به این شغل اجتماعی می  دستگاه قضایی سپری می

 (8731تواند در حل پاره ای از مشکالت قضایی موثر باشد. )نجفی اسفاد، 

 

 حق انتخاب وکيل-2

ا دارند ، معاضدت حقوقی است ، که خود یکی از انواع معاضدت هایی که اشخاص تحت تحقیق ، تعقیب یا محاکمه استحقاق آن ر

حق داشتن وکیل و . یکی از حقوق و تضمینهای بنیادی در دادرسی عادالنه است و باید از همان آغاز فرایند کیفری تامین گردد

 . تامین ارتباط آزادانه با او شاخص ترین تضمین برای حقوق مظنون و متهم در روند منصفانه دادرسی است

به دفاع شخص از خود بپردازد یا آنکه از وکیل بهره ببرد حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی کیفری حق اساسی  متهم حق دارد

برخی اسناد عالوه . این حق را در اسناد متعدد بین المللی تضمین شده است. است که به تضمین رعایت آئین قانونی کمک می کند

شمار . 2در برخی اسناد حق وکیل در حق دفاع نهفته است8.هم الزم می شمرند بر بیان اصل حق آگاه کرده متهم از این حق را

زیادی از کشورها نیز در قوانین اساسی خود حق داشتن وکیل را دادرسی های کیفری تضمین کرده اند ، برخی فقط در محاکمه و 

به حق داشتن وکیل منتخب  یا به انتخاب خود اغلب اسناد یاد شده از این حق  .بعضی دیگر مراحل مقدماتی را هم پوشش داده اند

مسلم است که این حق امکان دفاع موثری را به متهم  .دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز بر این حق تاکید داشته است. تعبیر کرده اند

 . رتقا می بخشدمی دهد ، ضمن اینکه وصف منصفانه بودن دادرسی را تقویت کرده و اعتماد عمومی را به سیستم عدالت کیفری ا

وقتی متهم خود می تواند وکیل . حق بهره مندی از وکیل منتخب در محاکم کیفری بین المللی نیز مورد تاکید قرار گرفته است

از سوی دیگر  .انتخاب کند ، دادگاه حق تعیین وکیل را برای او ندارد ، همچنین نمی تواند دامنه انتخاب او را بی جهت محدود کند

)فضائلی،  .اری از وکیل حق متهم است تصمیم به اجرای آن در اختیار او است ، بنابراین می تواند از آن صرف نظر کندچون برخورد

8711) 

با تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً حق  8111و  8191در سالهای 

دادرسی به عنوان یکی از تضمینات اساسی ناظر به حق دفاع در اسناد مذکور پیش داشتن وکیل مدافع وحضور او در مراحل مختلف 

                                                           
( کنوانسیون 3ماده  8( منشور پانچال )ردیف ج بند  1ماده  7( کنوانسیون اروپایی حقوق بشر )ردیف ج بند  89ماده  7میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی )ردیف ب بند -8

( 13ماده  8ف د بند و ردی 55ماده  2( و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی )ردیف ج بند  1ماده  8امریکایی حقوق بشر )ردیف د بند   

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی . 18ماده  8میثاق حقوق مدنی و سیاسی ردیف د بند  89ماده  7ردیف د بند  -2  
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میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى  .بینی شده و دولتهای عضو موظف به رعایت و انطباق قوانین خود با این اصول شده اند

ل مدافع را در مراحل مختلف رسیدگى بپذیرند و مراجع رسیدگى کننده را موظف مى کند که حق داشتن وکیل را اعالم دارند و وکی

 .مدافعات او را استماع کنند و در صورت عدم توانایى مالى برای اصحاب دعوی وکیل رایگان تعیین کنند

در محاکمه : ».میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین تصریح شده است89ماده  7پاراگراف( د)بدین منظور در بند 

اً یا به وسیله وکیل منتخب خویش از خود دفاع کند و در صورتى که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به حاضر شود و شخص

هر کس که به بزهکارى متهم باشد بى گناه : »اعالمیه جهانى حقوق بشر اعالم مى دارد 88ماده  8و نیز بند ....« او اطالع داده شود

دعواى عمومى که در آن کلیه تضمین هاى الزم براى دفاع او تامین شده باشد، تقصیر محسوب خواهد شد تا وقتى که در جریان یک 

( در این ماده اشاره به تامین تضمین های الزم جهت دفاع از متهم شده است که از جمله 8711امیر ارجمند «)او قانوناً محرز شود....

قانون اساسی جمهوری اسالمی  75در اصل  .رسی عادالنه استاین تضمین ها برای دفاع، حق داشتن وکیل و مداخله او در یک داد

ایران قانونگذار به حق داشتن وکیل در دادرسی ها به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق طرفین دعوا به شکل بسیار رسایی اشاره 

حق « ل انتخاب نمایند...در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکی»کرده است.در قسمتی از این اصل آمده است: 

داشتن وکیل برای طرفین دعوی و در هر دادگاهی و در تمام مراحل رسیدگی به رسمیت شناخته شده است و داشتن وکیل در 

مراحل رسیدگی از جمله تضمیناتى است که براى حفظ حقوق اصحاب دعوی ضروری دانسته شده است حق انتخاب وداشتن وکیل 

ر نظرگرفتن هیچ امتیازی از نظر جنس، زبان، ایرانی ویا خارجی بودن، در همه دادگاهها اعم ازدادگاههای برای طرفین دعوی بدون د

بدوی ،تجدیدنظر، دادگاههای نظامی وانتظامی،انقالب، و دادگاه ویژه روحانیت مجاز شمرده شده چرا که طبق اصل نوزدهم و بیستم 

دار هستند و امتیازی نسبت به یکدیگر ندارند قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران همه افراد دربرابر قانون از حقوق یکسانی برخور

نیز طرفین دعوی را در انتخاب وکیل آزاد گذاشته است تا بتوانند با اختیار کامل و بدون اکراه و اجبار از طرف دادگاه و یا مراجع 

قانون اساسی آمده است که  75گاه معرفی نماید لذا دراصل قضایی نسبت به انتخاب وکیل اقدام و آنرا جهت دفاع از خود به داد

طرفین دعوی حق دارند وکیل خود را انتخاب وآنرا به دادگاه معرفی نمایند که از این جمله فهمیده می شود که قانون اساسی هیچ 

لکه آنها را آزاد گذاشته تا با اختیار اکراه و اجباری را درانتخاب وکیل درنظر نگرفته است و وکیل را به متهمین تحمیل ننموده است ب

کامل نسبت به انتخاب وکیل اقدام و آنرا معرفی نمایند و بدین سبب وکیل را از نظر قانونی تحت حمایت خویش قرارداده است تا وی 

 نماید.بتواند با توسل به این حمایتهای قانونی به وظیفه خود که همانا دفاع ازموکلین است بصورت احسن انجام وظیفه 

تاکید قانون اساسی به داشتن وکیل در کلیه مراحل رسیدگی به یک دعوی اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی و یا مرحله رسیدگی، 

نشان از نقش و جایگاه باالی وکیل در دادرسی ها دارد لذا کشور جمهوری اسالمی ایران آن را در قانون اساسی قید کرده تا از تجاوز 

همچنین ماده واحده قانون انتخاب وکیل  (8711هر نحو و کیفیتی و بوسیله قوه مقننه جلوگیری شود.)صفار، حکومت به آن به 

اصحاب » از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته است مقرر می دارد:  8711دی  88توسط اصحاب دعوی که در تاریخ 

 «قانون تشکیل می شوند ،مکلف به پذیرش وکیل هستند. دعوی حق انتخاب وکیل را دارند و تمامی دادگاههایی که به موجب

در امور کیفری و قضایی برای طرح شکایت و یا دفاع از خود در برابر اتهام های کیفری نمی توان به هر شخصی وکالت داد 

قت پروانه وکالت از در حقی ،بلکه وکیل باید فردی صاحب صالحیت و دارای اجازه ویژه از مراجع قانونی در امر وکالت قضایی باشد

آنان باید به . باشدای که برعهده وکالی دادگستری نهاده شده، بسیار خطیر و سنگین میوظیفهدچون کانون وکال داشته باش

های وجدانی، قانونی و اخالقی خود واقف باشند و در همه حال وجدان و احتیاط الزم را در دفاع از موکالن خود مدنظر قرار مسئولیت

قانون آیین دادرسی 815در ماده  .محسوب خواهد شد موفق و باوجدان بهترین وثیقه برای دستگاه قضایییک وکیل خوب، یراز.دهند

درکلیه امور جزایی طرفین دعوا می توانند وکیل یا وکالی مدافع خود را انتخاب ومعرفی نمایند، وقت دادرسی به :» کیفری آمده است

مدافع آنان ابالغ خواهد شد درصورت تعدد وکیل حضوریکی از وکالی هریک از طرفین برای متهم،شاکی،مدعی خصوصی و وکالی 

این ماده صراحتا به حق انتخاب وکیل برای طرفین دعوی تاکید دارد که اصحاب دعوی می «تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است 

ابراین انتخاب وکیل طبق این ماده برای اصحاب دعوی آزاد توانند در همه امور جزایی نسبت به تعیین وانتخاب وکیل اقدام نمایند بن
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است و آنها می توانند در هر امر جزایی اوال و بذات شخصا نسبت به انتخاب وکیل برای خود اقدام کنند و در مرحله بعد چنانچه 

کیل تعیین می شود که در این زمینه طرفین دعوی توانایی انتخاب و معرفی وکیل را نداشته باشند و تقاضای وکیل نمایند برای آنها و

متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی »مقرر می دارد  811ماده 

عیین خواهد نمود انتخاب را ندارد از بین وکالی حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیک ترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم ت

و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله نماید دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال حق الوکاله 

 «حق الوکاله یادشده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد. تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند
 

 انتخاب وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتی -3          

هرچند حضور وکیل مدافع در جلسه رسیدگی دادگاه و دفاع از متهم سابقه ای نسبتاً طوالنی دارد لیکن استفاده متهم از معاضدت 

هم فرمان از عنوان شانزد 81حقوقدانان ، در جریان تحقیقات مقدماتی با تردیدهایی در طول تاریخ مواجه شده است. طبق ماده 

 «.متهمان هر که باشند باید با زبان خود سخن گویند؛ بدون حضور و استفاده از وکیل مدافع...» فرانسه 8131کیفری اوت 

سبب شده است که « محاکمه ای عادالنه» با این همه و با گذشت زمان، ضرورت کاستن از سری بودن مطلق تحقیقات و انجام دادن

احتیاط، حضور وکیل مدافع و بهره مندی از مشورت با او را در مرحله پیش از محاکمه پذیرا شوند.)آشوری، قانونگذاران به تدریج و با 

8711) 

در ایران ، روند تحول حق برخورداری متهم از وکیل در جریان تحقیقات مقدماتی ، بر خالف روال فوق و تا حدی نیز شگفت 

ی ، حکم صریحی درباره دخالت وکیل متهم در جریان تحقیقات مقدماتی وجود انگیز است در متن اولیه قانون آیین دادرسی کیفر

نداشت پس از تحوالتی که در سطح بین المللی و در زمینه شناسایی بیشتر حقوق دفاعی متهم رخ داد و در باال به آن اشاره شد 

وط به احضار و استنطاق متهم توسط بازپرس این قانون در مبحث مرب 882تبصره ای به ماده  8775قانونگذار ایرانی نیز در سال 

وکیل متهم بدون . متهم می تواند یک نفر از وکال رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد : » اضافه کرد و طی آن مقرر نمود 

مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجویی می تواند مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین الزم 

تصویب این تبصره خود گام بلندی در جهت تامین « اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می گردد . بداند به بازپرس تذکر دهد 

متهم در دادسرا به شمار می رفت و در آن به صراحت بر حق او مبنی بر همراه داشتن یک وکیل دادگستری در هنگام حقوق دفاعی 

بازجویی توسط بازپرس تاکید شده بود و بازپرس نمی توانست از پذیرش وکیل خودداری نمایدبا این حال اختیارات وکیل در این 

« ارائه تذکر به بازپرس» منع کرده بود و او را تنها مجاز به « مداخله در امر تحقیق » از مرحله محدود بود و قانونگذار وکیل متهم را 

مداخله در امر تحقیق به . دانسته بود « . پس از خاتمه بازجویی و برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین » آن هم 

سوال از شاکی یا شاهد او توسط بازپرس ، استناد به شاهدی که می تواند اقداماتی مانند پاسخگویی از طرف متهم ، درخواست طرح 

به نفع متهم شهادت دهد و درخواست احضار او و هر درخواست قانونی دیگری گفته می شود که وکیل متهم بتواند به عنوان وکیل او 

ان بازجویی از متهم سکوت اختیار کرده و پس و برای رد اتهام منتسب به وی مطرح سازد بدین تریت وکیل مزبور می بایست در جری

از پایان یافتن سواالت بازپرس و پاسخ های متهم ، نکاتی را که از مطالعه پرونده و یا سوال و جواب مطرح شده به نظر او رسیده و 

وه دفاع، وکیل مدافع را به بدیهی است که این نح. آنها را برای دفاع از موکل خود و کشف حقیقت و اجرای قانون الزم است بیان کند

حالت انفعال کشانده و اگر وی در جریان سواالت بازپرس ، برخی پرسش های اورا تلقینی و جهت دار می یافت، نمی توانست برای 

ز به طبعاً رفع این محدودیت ها نیا« در امر تحقیق مداخله نماید.» جلوگیری از طرح آنها یا منع موکل خود از پاسخ به این پرسش ها

زمان داشت و الزم بود که تحول مثبت در این زمینه و در جهت افزایش اختیارات وکیل مدافع متهم به آرامی و اطمینان صورت 

بگیرد. تهیه و تدوین قانون فعلی آیین دادرسی کیفری در آستانه قرن بیست و یکم و امکان برخورداری قانونگذار از نتایج اقدامات و 

در زمینه تصویب قوانین پیشرفته آین دادرسی کیفری، شکل گیری رویه قضایی مستحکم و تنظیم اسناد بین تجارب دیگر کشورها 

برداشته شده و اختیارات بیشتری  882المللی حقوق بشر، این نوید را می داد که در قانون جدید محدودیت های مقرر در تبصره ماده 
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به شکلی قابل انتقاد  8731ق.ا.د.ک  821سفانه این امیدواری حاصلی نداشت و ماده برای دفاع از متهم به وکیل مدافع داده شود. متأ

متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از » به تصویب رسید:

وانین الزم بداند به قاضی اعالم نماید. اظهارات وکیل در خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای ق

در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد  -صورتجلسه منعکی می شود. تبصره

 .«گردد و همچنین در خوص جرائم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود

بدین ترتیب، موقعیت وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی نه تنها بهبود نیافت، بلکه از آنچه در حدود نیم قرن پیش در تبصره ماده  

قانون سابق است. از آنجا که  882فعلی تقریباً همان مفاد تبصره ماده  821پیش بینی شده بود نیز محدودتر شد. متن ماده  882

رسمی » کالت در مراجع قضایی، دارا بودن وکالت دادگستری است، قانونگذار نیازی به تکرار کلمات مطابق قوانین جاری، شرط و

نیز در سطور فوق معلوم شد و دانستیم « مداخله در امر تحقیق» در این ماده ندیده است. معنای « وکیل» پس از کلمه « دادگستری

چیست و محدودیت « م برای کشف حقیقت و دفاع از متهم و اجرای قوانیناعالم مطالب الز» که ممنوعیت مداخله در تحقیق و جواز 

های ناشی از این امر کدام است. پس اشکاالت و نارسایی های قانون سابق همچنان باقی است. نکته ای که در اینجا باید متذکر شد 

پس » قضات دادسرا می پندارند، به معنای  در متن ماده، آنچناکه در عمل، برخی از« پس از خاتمه تحقیقات» این است که عبارت 

نیست، بلکه به قرینه عبارت صدر ماده ) متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد(و « از خاتمه مرحله تحقیقات مقدماتی

ی پیداست که منظور با توجه به قرارداشتن این ماده در مبحث اول از فصل چهارم باب اول قانون ) احضار و بازجویی متهم( به خوب

است و اگر غیر از این می بود، دفاع وکیل پس از پایان مرحله تحقیقات مقدماتی و « پس از خاتمه تحقیقات همان جلسه» قانونگذار

اما ماده  در آستانه اظهار نظر نهایی بازپرس بر اساس دالیل جمع آوری شده در جریان تحقیقات، عمالً امری عبث و بی فایده بود. 

پیشرفتی به جلو ندارد، با تبصره خود گامی به عقب برداشته است. مطابق این تبصره، در سه  882اگر نسبت به تبصره ماده  821

مورد، همین اختیارات محدود وکیل مدافع متهم نیز از او سلب شده و اصل بر ممنوعیت حضور او در جلسه بازجویی است. بدین 

 مری استثنایی و نیازمند اجازه مرجع رسیدگی کننده است. این موارد عبارتند از:ترتیب، در این سه مورد، حضور وی ا

در مواردی که موضوع جنبه محرمانه داشته باشد: بی شک تحقیقات مقدماتی محرمانه است، ولی نکته مهم، تشخیص منظور  -8

در برخی موارد، موضوع تحقیقات محرمانه قانونگذار در اینجا از محرمانه بودن است، زیرا این عبارت نشان می دهد که ظاهراً 

نیست و وکیل متهم حق حضور دارد و در برخی موارد، محرمانه است و وکیل وی حق حضور ندارد. به عالوه، محرمانه نسبت 

به چه کسی؟ وکیل، شخص ثالث و بدون سمت تلقی نمی شود تا نسبت به او رسیدگی جنبه محرمانه داشته باشد، ضمن 

هم که وی در جریان بازجویی از آنها مطلع می شود، تحت حمایت و حفاظت قانونی، و ضمانت اجرای کیفری  اینکه اسراری

 ق.م.ا( 191قرار دارد ) ماده 

در مواردی که حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد: در این مورد نیز معلوم نیست که منظور از فساد چیست  -2

فساد اخالقی، فساد اداری، فساد مالی یا غیر اینها، و اساساً با مالحظه این تبصره ان پرسش  و کدام جنبه آن مورد نظر است،

به ذهن می رسد که چگونه حضور شخصی که طبق متن ماده از دخالت در امر تحقیق منع شده و فقط می تواند مطالبی را 

 ید می تواند موجب فساد گردد؟الزم می داند، بگو« برای کف حقیقت، دفاع از متهم و اجرای قانون» که 

در مواردی که موضوع اتهام یکی از جرائم علیه امنیت کشور باشد: مصادیق این مورد نسبت به دو مورد نخست روشن تر و  -7

قانون مجازات  582تا  911قابل شناسایی تر است و با مراجعه به متن قانون می توان جرائمی را که تحت این عنوان ) مواد 

قانون مجازات اسالمی( مشمول این قسمت دانست. اما اتفاقاً در این  817اخته شده و یا جرائم مشابه آن را ) ماده اسالمی( شن

جرائم است که به دلیل تقابل مستقیم فرد و حکومن، حقوق متهم در جریان دادرسی کیفری بیشتر در معرض تجاوز قراردارد 

 که قانون ما خالف آن را مقرر داشته است.و حمایت بیشتری باید از او صورت بگیرد، امری 

، به ویژه مورد دوم) درصورت فساد(، به قدری وسیع و مبهم است 821متأسفانه برخی از موارد سه گانه ذکر شده در تبصره ماده 

ریان که تاب تفسیرهای مختلف و متعددی را داشته و امکان سوء استفاده از آنها برای جلوگیری از حضور وکیل متهم در ج
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تحقیقات مقدماتی را فراهم می سازند. در عمل نیز، مواردی از اجرای نادرست این تبصره ه چشم می خورد که در آن بازپرسان 

و دادیاران صرفاً به استناد همین تبصره از قبول وکالتنامه وکیل متهم، با ان توجیه ضعیف که متهم در دادسرا حق وکیل ندارد، 

و تبصره  821ماده  3/82/31شکاالت این تبصره در تقنین و اجراء، قانونگذار را بر آن داشت که در تاریخ خود داری ورزیده اند. ا

متهم در مرحله تحقیق و دادرسی حق مراجعه به وکیل و انعقاد قرارداد وکالت را دارد. وکیل » آن را بدین شرح اصالح نماید:

ه و پس از خاتمه تحقیقات می تواند مطالبی را که برای کشف حقیقت و متهم در مرحله تحقیق و در جلسات ازپرسی حضور یافت

تنها در  -دفاع از متهم یا اجرای قوانین الزم بداند به قاضی اعالم نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می شود. تبصره

 «بازجویی و تحقیق را منع نمود.موارد امنیتی با تقاضای وزارت اطالعات و موافقت قاضی می توان حضور وکیل در مراحل 

، تغییر زیادی نکرده است اما اصالح «بدون مداخله در امر تحقیق» همانگونه که پیداست متن ماده فوق، غیر از حذف عبارت

که خود « موارد امنیتی» اساسی مربوط به تبصره این ماده است که موارد ممنوعیت حضور وکیل را محدود به یک مورد یعنی 

شورای نگهبان بررسی و به چند دلیل رد شد  83/82/31خالی از ابهام نیست، نموده است. اما این مصوبه در جلسه مورخ نیز از 

در اصل ماده واحده، اطالق اجازه حضور وکیل در تمام مراحل تحقیق ، چون شامل  -8» که مهمترین دالیل آن عبارت بودند از:

در آن باید صرفاً توسط شخص قاضی دادگاه انجام شود نیز می گردد، خالف شرع  مواردی از قبیل جائم منافی عفت که تحقیق

در مورد تبصره ماده واحده، حذف مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم موجب فساد می شود از  -2است. 

ر وکیل در دادگاه به مورد مذکور و حصر منع حضو 21/1/31قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی مصوب  821تبصره ماده 

 «در تبصره خالف شرع است...

تنها در موارد » تبصره ماده مذکور را بدین نحو تغییر داد:  1/2/8711در پی این نظریه، مجلس شورای اسالمی در جلسه مورخ 

اما شورای « خواهد بود. منافی عفت و یا اقدامات تروریستی حضور وکیل در مراحل بازجویی و تحقیق موکول به نظر دادگاه

خود مصوب مجلس را خالف شرع اعالم کرد که با  1/2/11نگهبان که نظر خود را تأمین شده نمی دید، مجدداً در جلسه مورخ 

قانون اساسی جهت بررسی به مجمع تشخیص ملحت نظام ارجاع  882اصرار مجلس بر مصوبه خود، موضوع در اجرای اصل 

به اختالف بین مجلس و شورای نگهبان بررسی کرد و در  83/7/12یص مصلحت نظام در تاریخ گردید. سرانجام، مجمع تشخ

با عنایت به » و تبصره آن را که مجلس در صدد اصالح آن بود با این عبارت عیناً برگزید:  821مصوبه خود، متن فعلی ماده 

به پایان می  21/1/12در تاریخ  21/1/31ب مصوب اینکه مهلت اجرای آزمایش قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقال

 «قانون مذکور و تبصره آن به شرح ذیل ابقاء می شود:... 821رسد. لذا ماده 

بدین ترتیب، مجمع تشخیص مصلحت نظام با استداللی عجیب و ضعیف در نهایت نظر شورای نگهبان را بر مصوبه مجلس 

ه آن بدون تغییر بماند. اما پس از این مصوبه، در برخی دیگر از قوانن و مصوبه و تبصر 821ترجیح داد و مقرر نمود که ماده 

ماده واحده قانون حقوق شهروندی که  7بعدی نیز از حق دفاع متهم و استفاده از وکیل در دادسرا سخن به میان آمده است. بند 

مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت  محاکم و دادسراها» به تصویب رسید صریحاً اعالم نمود:  85/2/17در تاریخ 

اطالق عبارات این بند که مفید حق برخورداری بی قید و « کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.

ت این استنباط را شرط متهم از وکیل در دادسرا می باشد و ه همین شکل عیناً به تأیید شورای نگهبان رسیده است ،می توانس

به طور ضمنی نسخ گردیده و تکلیف دادسراها در پذیرش وکیل متهم  821ایجاد کند که محدودیت های مذکور در تبصره ماده 

به موجب قانون الحق، تکلیفی مطلق و بی قید و شرط است. ولی ظاهراً این برداشت، بیشتر یک آرزوست و تا تحقق آن راه 

را در متن دیگری پس از قانون شهروندی مصوب  821نونگذار مجدداً قیود مندرج در تبصره ماده ددرازی در پیش است، چه قا

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  871ماده 3تکرار نمود. متن مذکور، بند  85/2/17

صل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به منظور اجرای ا» است که مقرر داشته است:  88/1/17ایران مصوب 

نیز به منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی، هریک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل 



 261-271، ص 2931،  خرداد 2، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 
http://www.joih.ir  

762 
 

ه دارد در تمام مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمان

 (8711)خالقی، «و یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد می شود، دارند.

حق داستن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی پذیرفته شده است .این 8712در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

همراه خود داشته باشد. این حق متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری » ماده مقرر می دارد:

باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به کتهم ابالغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و 

یا  به او ابالغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطالع از اتهام و دالیل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت ودفاع از متهم

 اجرای قانون الزم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.

 سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود. -8تبصره 
 

 وکيل تسخيری-4

صورت عدم تمکن شخص برای پرداخت هزینه موضوع دیگر شایان توجه درباره ی حق معاضدت حقوقی ، تعیین وکیل تسخیری در 

مقررات پیش گفته در اساسنامه های دادگاههای کیفری بین المللی بر این امر متفقند که هرگاه شخص . و حق الزحمه ی وکیل است

تعیین شود ، اما دارای حق معاضدت حقوقی ، به دلیل فقد توان مالی ، امکان انتخاب وکیل نداشته باشد ، باید برای او وکیلی رایگان 

در سیستم دادگاههای کیفری بین المللی  7.این با یک محدودیت همراه شده است و آن اینکه مصلحت عدالت باید چنین ایجاب کند

ویژه اگرچه این شرط در مقررات اساسنامه ها نیامده است ، و از این جهت حق معاضدت حقوقی به وسیله ی وکیل تسخیری برای 

 مظنون وسیع تر از آن برای متهم به نظر می رسد که صریحاً محدود به شرط مصلحت عدالت شده است ، لیکن قواعد آئین های

شرط مصلحت عدالت در  .دادرسی ادله اثبات این محاکم چنین پنداری را باطل کرده و این شرط را به مظنون هم تعمیم داده است

البته پذیرفتنی است که گفته شود تحمیل هزینه بر   9تعیین وکیل تسخیری در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز آورده شده است.

موارد ضرورت باشد و هزینه برای یک فرآیند قضائی در صورتی چنین است که برای انجام رسالت آن جامعه باید محدود به میزان و 

یعنی اجرای عدالت الزم باشد ، اما باید پرسید معیار مصلحت عدالت چیست ، و آیا ممکن است در محاکم کیفری بین المللی نصب 

 وکیل تسخیری را ایجاب نکند؟

نها در فرض اعسار مظنون یا متهم ممکن است نصب وکیل را ایجاب کند یا فروض دیگری نیز می دیگر اینکه آیا مصلحت عدالت ت

 توان تصور کرد که چنین اقتضایی داشته باشد؟ 

می نماید این است که شدت جرم و  درباره معیار مصلحت عدالت ، با توجه به فلسفه حق معاضدت حقوقی ، آنچه به نظر نزدیک

یعنی اینکه آیا مصلحت عدالت انتصاب وکیل رایگان را برای شخص معسر الزم می دارد یا نه، . مالحظه استسنگینی مجازات مورد 

اگر این معیار را بپذیریم حال جای این  .به اهمیت و شدت جرم مورد تحقیق و رسیدگی ، و سنگینی مجازات احتمالی بستگی دارد

بین المللی که موضوع صالحیت محاکم کیفری بین المللی است، و طبعاً  پرسش است ، که با نظر به اهمیت فوق العاده جنایات

حبسهای طوالنی مدت یا ابد در پی دارد ، آیا می توان پذیرفت که ممکن است مصلحت عدالت نصب وکیل  -مجازاتهای سنگینی 

سد چنین باشد بلکه همانگونه که تسخیری را برای مظنون یا متهم به این جنایات ، در صورت اعسار ایجاب نکند؟ به نظر نمی ر

منشا این شرط مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بوده که ناظر به  5(2117)میشل بهالندر، برخی عقیده دارند

به طوری که در برخی موارد دیگر نیز گفته آمد ، پاره ای شروط و محدودیتهایی که بر حقوق مربوط به دادرسی . محاکمات ملی است

 . ادالنه در محاکمات ملی وارد شده است در محاکمات بین المللی توجه خود را از دست می دهدع
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  1ماده  7ی حقوق بشر نیز در ردیف ج از بند و کنواسیون اروپای 89ماده  7میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ردیف د از بند  -9

 
5.Michael  Bohlander  
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اما راجع به آن پرسش دیگر که آیا ممکن است در غیر مورد اعسار نیز مصلحت عدالت نصب وکیل برای مظنون یا متهم را توسط  

دادگاه ایجاب کند باید گفت این مربوط به فرضی است که شخصی از انتخاب وکیل خودداری کند و حاضر به استفاده از حق 

یا می توان ادعا کرد که چنانچه عدم استفاده ازاین حق اجرای عدالت و دادرسی معاضدت حقوقی خود نیست ، در این صورت آ

منصفانه را با تردید روبرو کند ، دادگاه باید به مقتضای مصلحت عدالت وکیل تعیین کند؟ برای بررسی این مساله شایسته است ابعاد 

میان است ، اصوال مستلزم آن است که امکان اعراض و در « حق»از یک سو هنگامی که سخن از . مختلف آن مورد توجه قرار گیرد

بر این اساس مظنون یا متهم می تواند از حق معاضدت حقوقی صرف نظر کند ، . انصراف از آن از سوی صاحب حق وجود دارد 

از  1.کرده است همانگونه که اساسنامه ی رم امکان انصراف از حق استفاده از وکیل را در مرحله ی بازجویی به صراحت پیش بینی

سوی دیگر با مالحظه ی ویژگی های خاص دادرسی نزد دادگاههای کیفری بین المللی پیچیدگی های مربوط به تحقیقات ، تأمین 

ادله و غیر آن ، اجرای عدالت و تضمین محاکمه ای عادالنه بدون همکاری ومشارکت موثر اشخاص مظنون یا متهم با دشواری بسیار 

وبدیهی است بسیاری اشخاص بدون استفاده از وکیل کاردان و مجرب از عهده تامین حقوق خود و دفاع بر نمی  روبرو خواهد بود،

اما به راستی وقتی شخص حاضر به دفاع از خود نباشد،آیا تحمیل وکیل . برندآیند ، بویژه نظر به اینکه معموالً در بازداشت به سر می

در همان مراحل مقدماتی کامال معلوم بود که . مطرح شد (2118یچ)پرونده ی میلوسوبر او پذیرفتنی است؟ به این موضوع در 

 دادگاه را به رسمیت نمی شناسد، از این رو هرگونه پاسخگویی چه شخصاً چه با انتخاب وکیل خودداری کرد  3چیمیلوسو

ت برای او وکیل تعیین کند؟ آنچه دادگاه آیا دادگاه می توانست بر اساس مقتضای مصلحت عدالت و برای تامین اجرای درست عدال

دادگاه با این باور که نمی تواند وکیلی را بر متهم تحمیل کند ، از مدیر دادگاه . یوگسالوی سابق در پیش گرفت شیوه ای بدیع بود

محاکمه را به به هر تقدیر نمی توان برپایی  .خواست تا برای کمک به شعبه جهت تامین دادرسی عادالنه ، معاضد منصوب کند

همکاری مظنون یا متهم موکول کرد ، وانگهی به لحاظ شخصیت و موقعیت بسیاری از کسانی که مظنون یا متهم به ارتکاب جرائم 

تحت صالحیت محاکم کیفری بین المللی هستند ، انتصاب وکالیی ناخواسته برای آنان ، می تواند مشکالت و نگرانی هایی امنیتی را 

به نظر می رسد برای جمع بین جهات مختلف و رعایت مصالح گوناگون شایسته است از آن  .یی به همراه داشته باشدبرای چنین وکال

ارگانی که با بودجه و منابعی مستقل ، قابل . پیشنهادی که تأسیس یک ارگان دفاع بین المللی را ضروری می داند استقبال نمود

با این ساز و کار می توان به موازات تحقیقاتی که علیه اشخاص جریان می یابد . باشددسترسی برای همه ی اشخاص مظنون یا متهم 

 1(2111گلنت، (.تحقیقاتی را به نفع آنان حتی پیش از آنکه رسماً متهم شوند آغاز و هدایت کرد

می شود ، در سازمان دیوان شاید بتوان گفت ، نقش و وظیفه ای که طبق این پیشنهاد  بر عهده ی ارگان دفاع بین المللی نهاده  

کیفری بین المللی توسط دادستان ، با توجه به تحول ایجاد شده در نقش او ، و شعبه مقدماتی ، در مرحله ی تحقیقات ایفا می گردد 

دیریت اجرای البته به نظر می رسد بهتر باشد م. ، و بنابراین دالیل کافی برای تکثیر ارگانهای بین المللی به این منظور وجود ندارد 

حق معاضدت حقوقی در سیستم دیوان کیفری بین المللی به شعبه مقدماتی سپرده شود که برای تشخیص مصالح عدالت و 

. مقتضیات آن ، در مقایسه با ارگان اداری دیوان و دادستانی دارای شایستگی بیشتر و برای رعایت انصاف اطمینان بخش تر است

ت محاکم کیفری بین المللی به تعیین مواردی پرداخت که مصلحت عدالت نصب وکیل تسخیری و ضمن اینکه اگر بتوان در مقررا

 (8711فضائلی، (.رایگان را طلب می کند مطلوب تر خواهد بود

قرار گرفته بنابراین یکی از حق معرفی وکیل برای طرفین دعوی مورد توجه  815در امور کیفری، در ماده  قانون آیین دادرسی در 

مسلم و شناخته شده هر فرد در دعاوی کیفری حق داشتن وکیل وحق معرفی آن جهت شرکت در دادرسیهای کیفری می  حقوق
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باشد حال با توجه به این مطلب چنانچه افرادی در جامعه باشند جهت دفاع از خود نیاز به وکیل دارند ولی با توجه به عدم توانایی 

ن حق استفاده کنند الزم است تضمینی برای حفظ حقوق اینگونه افراد وجود داشته باشد مالی برای معرفی وکیل نمی توانند از ای

چون همه افراد جامعه در برابر قانون مساوی هستند وهیچ کسی بر دیگری برتری ندارد لذا برای حفظ حقوق افراد ناتوان مالی قانون 

فراد و دسترسی آنها به وکیل در قوانین متعدد تاکید دارند که اساسی وهمچنین قوانین عادی نسبت به تامین وتضمین حق اینگونه ا

قانون  811ماده  برای این افراد وکیل تسخیری و یا معاضدتی تعیین شود و هزینه وکیل از بودجه دادگستری پرداخت گردد

اشته باشد، ولی توانایی در صورتی که متهم تقاضای انتخاب وکیل جهت دفاع از خود در مرحله دادرسی د: »مقررنموده استمذکور

می تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید، چنانچه دادگاه تشخیص دهد  پرداخت حق الوکاله وکیل را نداشته باشد،

متهم متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکالی حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیک ترین حوزه مجاور وکیلی برای 

درهرحال  تعیین می کند و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله کند دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد

 .«حق الوکاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد. حق الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوزکند

اده و اصل قانون اساسی تا مین هزینه وکیل برای کسانی که توانایی پرداخت حق الوکاله را ندارند با دادگستری پس با توجه به این م

 .است و از بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد

 

 وکالت تسخيری اجباری در برخی از جرائم -6       

تمامی قوانین حق انتخاب وکیل را به رسمیت شناخته ساسی جمهوری اسالمی ایران در رأس ا 75 اصلهمان طور که گفته شد، 

در همة دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب : »این اصل چنین اشعار می دارد. است

 .«وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل را فراهم آورند

امور  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 811قانون اساسی، قانونگذار در ماده  75ر اصل در راستای قسمت اخی

 . امکان انتخاب وکیل تسخیری را برای متهم فراهم کرده است 8731مصوب سال  کیفری

قانون  811است. تبصره یک ماده  اما نوع دیگری از وکالت مقرر شده است به نام وکالت اجباری، که  در برخی از جرائم مقرر شده

در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، »مقرر می دارد:  امور کیفری آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در

می باشد، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در  اعدام، رجم، جبس ابد

اینکه جرائم منافی عفت از لزوم تعیین وکیل، در جرائم با .« که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزدجرائم منافی عفت خصوص

مجازاتهای فوق استثناء شده است، بدین علت است که قانونگذار نخواسته در مورد جرائم منافی عفت که با آبروی اشخاص سروکار 

به نظر عده ای از دانایان حقوق جزا شرکت وکیل مدافع در جرائم  .گری مثل وکیل، برمأل شوددارد، اسرار متهم نزد شخص دی

قانون تشکیل محاکم جنائی و رأی وحدت رویه  1موضوع ماده  -مستلزم اعدام و حبس دائم، با وجود نخواستن وکیل از ناحیه متهم

است؛ زیرا از قانون اساسی و منطق عقل و شرع و انصاف بیش  هیئت عمومی دیوانعالی کشور محل تأمل 21/1/8717مورخ  85شماره 

از این فهمیده نمی شود که باید به متهم امکان گرفتن وکیل داد و اگر بضاعت مالی و توانائی گرفتن وکیل نداشت در اینخصوص به 

دگاه ملزم به انتخاب وکیل گردد؟ او معاضدت کرد و برای او وکیل گرفت. اما چنانچه خود متهم نخواست وکیل داشته باشد چرا دا

در مواردی که شرکت وکیل مدافع اجباری است، عدم حضور وکیل مانع رسیدگی  وکیل بی موکل چه مفهومی می تواند داشته باشد.

 2در تبصره خواهد بود. در اینصورت دادگاه مکلف است وقت رسیدگی را تجدید کند و برای متهم وکیل تسخیری دیگری برگزیند. 

تعیین وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی پیش بینی شده است. 8712قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال  811اده م

 در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله» این تبصره مقرر می دارد:

 «وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای 

متهم می تواند » مقرر می دارد: 793در مرحله دادرسی حق وکیل تسخیری را پیش بینی کرده است.ماده  791و  793همچنین مواد 

دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، ار بین  تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود.



 261-271، ص 2931،  خرداد 2، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 
http://www.joih.ir  

717 
 

در صورتی که وکیل امکان از نزدیکترین حوزه قضائی، برای متهم، وکیل تعیین می نماید. وکالی حوزه قضائی و در صورت عدم

ل میزان حق الوکاله درخواست حق الوکاله کند، دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین می کند که در هرحا

 نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود.

 هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه دیده فاقد تعمکن مالی ضروری بداند، طبق مفاد این ماده اقدام می کند. -تبصره

این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور  7121و )ت( ماده  پ(م موضوع بندهای ) الف(، )ب( ،)در جرایهم مقرر می دارد: 791ماده 

وکیل متهم تسکیل نمی شود.چنانچه متهم ، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعالم عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین 

و، وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعالم عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل ا

 وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند.حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود

هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح و به منظور تعقیب وکیل  -8تبصره

 متخلف اعالم می دارد.

 ین وکیلی تسخیری ،متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می شود.هرگاه پس از تعی-2تبصره 

    تقاضای وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک بار قابل پذیرش است. -7تبصره 

ایران که حق انتخاب در خاتمه یاد آوری این نکته را الزم میداند که با توجه به اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسالمی 

وکیل در تمام دادگاهها را تصریح نموده است، دادسراها و دادگاههای انقالب و نیروهای مسلح نیز مکلفند مقررات مربوط به وکالت در 

ن امکان امور کیفری را به طور دقیق به اجرا بگذارند و وکالی قانونی متهمان را در حدودی که قانون مقرر داشته است بپذیرند و به آنا

دفاع از جانب موکلین خود را بدهند و در مواردی که درخواست وکیل تسخیری می شود برابر مقدمات اقدام نمایند و در جرائمی که 

 .(8712)آخوندی، مستلزم مجازات اعدام و یا حبس دائم است هیچ متهمی را بدون حضور وکیل مدافع محاکمه نکنند.

 

 نتيجه گيری-7

های اداری، اساسی و توان آن را به دادرسیهای حاکم بر حقوق کیفری نوین است که مییکی از پارادایم( عادالنه)دادرسی منصفانه 

حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات الزم برای ترین راهبهترین و عادالنه. مدنی نیز تعمیم داد

اعتبار دستگاه قضایی و دادگستری و اعتماد طرفین دعوی و عموم  .گرددحاصل می طرفطرفین دعوی، در دادگاهی مستقل و بی

ترین اصول دادرسی یکی از مهم .نسبت به آن نیز بستگی به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل و فصل دعاوی خواهد داشت

تا از این طریق مسائل مبهم و تاریک پرونده ها روشن شده و قضات بتوانند با بینش  منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است

هدف و . بیشتر در صدور رای عادالنه مبادرت نمایند و حقوق دفاعی افراد نیز در این دستگاه گسترده قضائی و پلیسی رعایت گردد

لت و احقاق حق و دفاع از مظلوم و تعقیب ظالم در مراجع عملکرد واقعی وکیل دادگستری نمی تواند چیزی جز کمک به اجرای عدا

صالحیت دار باشد زیرا هر وکیلی مانند قاضی در شروع وکالت سوگند یاد کرده و او هم شان قاضی است لذا همواره تامین قضایی و 

 . ین قشر بنگرد شرافت قضاوت و وکالت و عدالت و احقاق حق را مدنظر دارد و نباید دستگاه قضایی با بدبینی به ا

وکیل وظیفه . ای بسیار مهم دارندها تنها برای دفاع از حقوق قانونی موکلشان نیست، بلکه آنها وظیفهحضور وکال در دادگاه

نظارت بر اجرای صحیح قوانین شکلی و ماهوی را برعهده دارد و اوست که از منافع یک جامعه و به عبارتی از اصول بنیادین دادرسی 

 .کندحمایت میعادالنه 

وکیل با شرکت در جلسات دادرسی به دنبال احراز اجرای صحیح قوانین برای موکلش است و با معلومات و تجربیات خود و با 

 .ترین نقض قانونی اتفاق نیفتد و حقوق افراد تضییع نشودارائه دالیل قانونی تالش می کند تا کوچک

                                                           
به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود: -712ماده -1    

یش جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا ب -پ موجب حبس ابدجرایم  -جرایم موجب مجازات سلب حیات ب -الف

جرایم سیاسی و مطبوعاتی -جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و باالتر ث -از آن ث  



 261-271، ص 2931،  خرداد 2، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 
http://www.joih.ir  

718 
 

 
 

 مراجع

 ( ،آیین دادرسی 8711آشوری، محمد )خدیجه آبادی،¬علی و آزاد کرمی،¬کیفری، جلد دوم،تهران، انتشارات سمت اهلل 

(8718 .) 

 ( ،آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.8712آخوندی، محمود ) 

 (،مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر.8711امیرارجمند،اردشیر)  

     ( ،بررسی تطبیقی وظایف حرفه ای وکیل دادگستری، انتشارات جنگل، جاودانه، 8711انصافداران، محمد رضا)8711 . 

    -( آیین دادرسی کیفری، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.8711علی،) -خالقی 

 ( ،حقوق اساسی، آشنای با قانون اساسی جمهوری8711صفار، محمد جواد)  اسالمی ایران بعد از اصالحات، مرکز نشر

 آموزش مدیریت دولتی.

 ( ،دادرسی عادالنه محاکمات کیفری بین المللی8711فضائلی، مصطفی )-  تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی

 شهر 

 (،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران، جلد 8731نجفی اسفاد، مرتضی، محسنی، فریده )المللی المهدی.، انتشارات بین 2 

 ( ،نگاهی به قانون مجازات اسالمی،تهران، انتشارات چابک.8731نور بها، رضا) 

 

  Gallant, "The Role and Powers of Defence Counsel in the Rome statute of the Intarnational 

Cririnal Court " 79, IL,2111092.            

  .Michael  Bohlander , The Defence " in Gideon Baos  and William A. Schabas (eds). 

International Criminal Law  Development in ICTY , 2117 , NijhoffPublishers,pp 75-35,at71           

    Milosevic, case no. IT-11-73-PT,order for the appointment of Amici Curia ,71 August2118. 

 

 

 

 

 


