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بازپرس شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب بوشهر
دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دشتی
دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ازاد واحد بوشهر

مجله علمی تخصصی حقوق و علوم قضایی (سال دوم)

مهرزاد رستمی ،عباس حماد پور ،سید کرامت حسینی

چكيده :يكى از مسلّ مات رسیدگى به اتهامات افراد يا به عبارت ديگر ،يكى از مسلّمات
رسیدگى کیفرى در جهت تأمین شرايط الزم برای برگزاری يك دادرسی منصفانه ،برخوردارى از
حق دفاع است .از ملزومات حق دفاع متهم ،حق حضور وکیل در تمامى مراحل دادرسى به ويژه
در مرحله تحقیقات مقدماتى در دادسرا می باشد .حساس بودن حضور وکیل در تمام مراحل
دادرسى ،مورد تأکید حقوقدانان و اسناد حقوق بشری است و حساس ترين زمان براى حضور
وکیل ،مرحله اى که متهم بیشترين نیاز را به وکیل دارد يعنی مرحله ی تحقیقات مقدماتى
است زيرا اظهارات متهم در اين مرحله مورد استناد دادگاه قرار مى گیرد .ضرورت اين امر به
داليل فراوانی مورد تأکید قرار گرفته است چرا که احتمال برخوردهاى غیرقانونى مانند نحوه
نگهدارى در شرايط نامناسب و همچنین توسل به برخورد فیزيكى و يا استفاده از فشارهاى روانى
و مجبور کردن متهم به بیان مطالب مورد نظر ،در مرحله تحقیقات مقدماتى وجود دارد .در حال
حاضر ،خالء قانونى و برداشت هاى متفاوت در خصوص ضرورت حضور وکیل در فرآيند دادرسى
و تحقیقات مقدماتى ،باعث بروز مشكالتی در احقاق حقوق متهمان است؛ در اين تحقیق ،سعی
شده است با بررسی و تحلیل مشكالت موجود در قوانین فعلی ،به نقد و تحلیل جايگاه وکیل از
منظر اليحه جديد آيین دادرسی کیفری پرداخته شود و محاسن و معايب موجود درآن را نیز
مشخص نمايد.
واژگان كليدي :وکیل ،متهم ،آيین دادرسی کیفری ،تحقیقات مقدماتی

مقدمه

اجرای عدالت در دادرسی ها و جلوگیری از تضییع حقوق افراد همواره مطلوب بشر بوده است ،به نحوی که در طول
تاريخ ،حكومتهای خود کامه و مستبد هم سعی در ارائه ظاهری عادالنه از محاکم و محاکماات خاود داشاته اناد .باه
تدريج پس ازتحوالت و وقوع انقالبهای آزادی خواهانه در اروپا و آمريكا پس از قرن  71میالدی و محدود شدن قدرت
حكام و پادشاهان مستبد ،علما و دانشمندان کم کم نظرياتی در راستای احترام به بشر ،حقوق طبیعای او ،دادرسای
عادالنه و حمايت از حقوق متهمین ارائه نموده و مكاتبی شروع به رشد کارد .هماین حرکاات ،جامعاه جهاانی را باه
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سمت تشكیل مجامع بین المللی و تصويب اسنادی چون اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسای
در سالهای  7491و  7491سوق داد که هدف بارز و ممتاز آنها تأمین حقاوق و آزاديهاای اولیاه و ضاروری افاراد و
ايجاد کلیه تضمینات و امكانات الزم بالخص در محاکمات و زمانی که به عنوان متهم حضور دارند می باشد .از طرفی
چون انجام يك دادرسی عادالنه و تضمین کامل حقوق متهم بادون بهاره منادی وی از مسااعدت وکیال امكانیا ير
نیست  ،اسناد بین المللی حق استفاده و همراهی متهم با وکیل در مراحل مختلف دادرسی را مورد تاکید قرار داده و
تكلیفی که قوانین خود را موافق با اين اصول حمايتی کرده و ملتزم به آن باشد را برای دولتهای عضو الزامی دانساته
است .پیش از آن در حقوق رم ،آثاری هر چند کم رنگ در جهت حمايات از حقاوق متهماین و قواعاد واصاولی در
خصوص دادرسیها مشاهده می گردد ،لیكن در حقوق داخلی کشورها گرايش دولتها از نیمه دوم قرن  71میالدی تاا
اواخر نیمه دوم قرن  02مشهود است که از آن جمله :اعالمیه حقوق بشر و شهروند فرانساه ،قاانون اساسای  ،قاانون
آئین دادرسی کیفری آن کشور در سالهای  7141، 7114و  7121مایالدی ،قاانون اساسای و اعالمیاه حقاوق بشار
آمريكا در سالهای 7119و  ،7119پاره ای از قواعد دادرسی عادالنه و تضمینات حقوق متهم را مت کر شاده و رعايات
آنها را مورد تاکید قرار داده است  .مع الوصف ،تحول اصلی در زمینه حقوق متهمین و محاکمه عادالنه ،پس از جنگ
جهانی دوم که رويدادهای قبلی ،درخالل جنگ و آثار بعدی آن انگیزه ای قوی در ملتها برای پرداختن به حقوق بشر
ايجاد کرد ،تصويب منشور ملل متحد بود .در سال  7491هم متعاقب رخدادهايی در سطح کشورها و با احساس نیااز
به دادگاهی که صالحیت بین الملی در رسیدگی به جرائم را داشاته باشاد ،بموجاب قطعناماه ای مجماع عماومی ،
کمیسیون حقوق بشر ،سازمان ملل متحد را مكلف به تهیه پیش نويس اساسنامه ای که تشكیل محكماه ای کیفاری
بین المللی را متضمن باشد نمود .به دلیل موانع و مشكالتی که ايجاد تاسیس جديد را مانع مای شاد .سار انجاام در
سال  7441و پس ازگ شت پنجاه سال  702کشور از بین  792کشور حاضار در کنفارانس ديیلماتیاك رم در محال
سازمان غ ا و کشاورزی سازمان ملل متحد ،اساسنامه دادگااه کیفاری باین المللای را امضااء و تايیاد نمودناد .ايان
اساسنامه نیز با توجه به اهداف تصويب ،در قسمتهايی از خود به حقوق دفاعی متهم می پردازد که اين حقوق شاامل
برخورداری وی ازوکیل و خدمات وی نیز می باشد  .پس از آن نیز اسناد منطقه ای و بین الملی ديگری باه تصاويب
رسید که به صورت صريح يا ضمنی به حق برخورداری متهم از وکیل و تضمینات الزمه حرفه وکالت می پاردازد  .در
مقابل ،از آنجا که الزمه دفاع ازحقوق موکل به نحو شايسته و آن گونه که مطلوب است ،وجود استقالل  ،تامیناات و
مصونیتهای الزم برای وکیل است تا بتواند در شرايطی آزاد  ،دور از هرگونه تهديد  ،ارعاب و هراس از مؤاخ ه بعادی
 ،مجازاتهای اداری و انتظامی به دفاع از حقوق موکلش پرداخته  .ازطرف ديگر هر متهم با هرعنوان اتهامی اساتحقاق
محاکمه در شرايطی عادالنه با تمام تضمینات و استانداردهای الزمه رادارد و بعضی مواقع نوع اتهام و پرونده به نحوی
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است که اجتناب ناپ ير است وکیل در مقابل دستگاه قضايی و روبروی قدرت حاکمه ايستاده و ازحقوق موکلش دفاع
نمايد  ،اقتضای چنین دفاعی عدم وابستگی شخص وکیل ،در آمد و پروانه وی به دستگاه و وجود و حمايات اتحادياه
يا کانونی است که بصورت مستقل و با بودجه جدای ازدستگاه قضايی اداره شاود  .ايان اساتقالل و مصاونیت شاامل
مواردی هم میشود که وکیل مورد تهديد  ،توهین و تعرض قرار مای گیارد کاه در ايان حالات ،الزم اسات دولات و
دستگاه قضايی با هدف حمايت از عدالت وتامین حقوق بشر از وی حمايت نمايد .همچنین وکیل مدافع بايستی خود
را درمقام وموضع دفاع آزاد دانسته و بتواند با فراغ بال ،آزادانه و بدون اضطراب از تلقی شادن دفاعیاات وی بعناوان
افتراء ،توهین يا ساير جرائم دفاع کند البته مشروط بر اينكه سوء نیتی در اظهارات و اقدامات خود نداشته باشاد  ،باه
همین خاطر است که بحث هم شأن بودن وکیل با قاضی درمقام دفاع ،مطرح می گردد.
يكی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر ،مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است .اين مفاهیم و معیارهاا کاه
در اسناد بین المللی ،شناسايی شده و مورد حمايت قرار گرفتهاند ،به ويژه بر قوانین و مقررات داخلی مربوط به آياین
دادرسی کیفری ،تأثیر آشكار داشته اند .هر چند بارزترين جنبه چنین تأثیری ،حقوق متهم در برابر دساتگاه قضاايی
است ،رعايت حقوق زيانديده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است.
.در حقوق کیفری جديد تعريفی که از آيین دادرسی کیفری ارائه داده میشود آن است کاه آياین دادرسای کیفاری
وسیله است نه هدف .از يك جهت وسیله است برای قاضی به منظور کشف حقیقت و از طرف ديگر ،وسایلهای اسات
برای متهم جهت دفاع از خود و در اين میان ،مسئله حقوق دفاعی ماتهم از جايگااه خاصای در دادرسایها برخاوردار
است.و از جمله تضمیناتی که به نحو مطلوب و شايسته در جهت حفظ حقوق ماتهم باه کاار مایرود.شارکت وکیال
مدافع در تمام مراحل دادرسیهای کیفری میباشد.
اصل الزامیبودن شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسیهای کیفری ،در اکثر کشاورها باه عناوان يكای از
پديدههای ضروری حقوق از سالها پیش مورد پ يرش قرار گرفته است و حتی تعدادی از کشورها بر ايان باروناد کاه
بدون شرکت وکیل مدافع ،متهمی را نبايد مورد تحقیق و محاکمه قرار داد.
در بند  3ماده  79میثاق بین المللی حقاوق مادنی و سیاسیصمصاوب .7499م ،مجماع عماومی ساازمان ملال
متحد) آمده است« :هرکس متهم به ارتكاب جرمی شود با تساوی کامل ،ال اقال حاق تضامینهاای یيال را خواهاد
داشت « :در محاکمه حضور يابد و شخصا يا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفااع کناد و در صاورتیکاه وکیال
نداشته باشد حق داشتن يك وکیل به او اطالع داده میشود و در مواردی کاه مصاالح دادگساتری اقتضااد نماياد از
طرف دادگاه رأسا برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزينهای نخواهد داشت
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تعريف و درآمدي بر اقسام وكالت
مفاهيم لغوي و اصطالحي وكيل و وكالت
در اين گفتار ،ابتدا واژگان وکیل و وکالت را از نظر لفوی ،تعريف و در ادامه باه بررسای ايان دو مفهاوم از نظار
حقوقی پرداخته ايم:
مفهوم لغوي وكيل و وكالت
وکالت در لغت به معنای واگ ار کردن ،اعتماد و تكیه کردن به ديگری است 7و در اصطالح فقهی عقادی اسات
که به موجب آن کسی ديگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار میدهد .0معنای لغوی وکالت اعمّ است .زيرا در
معنای لغوی واگ ارکردن هر کاری به ديگری است .ولی معنای اصطالحی اخصّ است .زيرا هر کاری را نمیتاوان باه
ديگری واگ ار کرد .مثالً انسان زنده نمی تواند نماز واجبش را به ديگری واگ ار کند تا او بخواند بنابراين باین معناای
لغوی و اصطالحی وکالت ،عموم و خصوص من وجه است.
به طور کلی «وکالت» واژه عربی است .کلمه « وکالت» بروزن فعالت ،مصدر است از ريشه
« وَکَلَ ،تِكِلُ ،وَ کَالً و وُ کوالً » اِلیه االَمر.
چون درلسان عرب اسم فاعل آن بر وزن فاعل صواکل) وجود ندارد ،ل ا از صفت مشابهه بار وزن فعیال صوکیال)
استفاده می شود.
همچنین ،معنی لغوی وکالت عبارت است از« :آن مطلب يا آن کار را موکل به او کرد و به او سایرد ،اورا وکیال
خود قرار داد و کار را به او حواله کرد».3
عالوه بر موارد فوق ال کر ،کلمه وکیل و وکالت ،در لغت ،معانی ديگری را افاده می کند که از جمله به برخای از
مهم ترين آنها اشاره می شود؛ وکیل به معنای نماينده ،سرپرست ،نايب ،حامی ،گماشته شده؛ کسی که باه او اعتمااد
کنند وکاری را به اوبسیارند نیز استعمال میگردد.9
در قرآن کريم ،آمده است« :حسبنا اهلل و نعم الوکیل» 1يعنی خدا ما را بس و او بهترين حامی و سرپرست است؛
در اين آيه مبارکه از خداوند صج) به لفظ بهترين وکیل و حامی تمجید صورت گرفته است؛ همچنان در آيه ديگار از

 -1معلوف ،لوييس ،المنجد ،تهران ،انتشارات اسماعيليان ،چاپ اول ،1631 ،ص 613
 -1عاملي ،زين الدين بن علي (شهيد ثاني) ،الروضه البهيه ،ج  ،1انتشارات دارالتفير ،چاپ سوم ،1631 ،ص 111
 -2عميد ،حسن ،فرهنگ فارسي عميد ،تك جلدي ،انتشارات امير كبير ،چاپ سيزدهم، 1611 ،ص 361
 -1بندر ريگي ،محمد ،فرهنگ عربي به فارسي ،چاپ سوم ،1631 ،انتشارات اسالمي ،ص 361
 -6سوره آل عمران ،آيه 116
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قرآن کريم در ارتباط به وکالت آمده است« :وعلی اهلل فلیتوکل المومنون» 7يعنی مومنان بايد به خداوند توکل نمايند
و امور خود را به او بسیارند.
عالوه بر آيات مبارکه فوق ال ک ر آيات متعدد ديگر نیز در قرآن مجید موجود است که درآنها از لفاظ وکیال باه
معانی حامی ،سرپرست ،حافظ و مورد اعتماد تعبیر گرديده است.
مفهوم اصطالحي
در اصطالح حقوقی ،وکیل يعنی ،کسی که از طرف ديگری به موجب عقاد وکالات ماأمور انجاام اماری اسات:
«وکالت عقدی است که به موجب آن يكی از طرفین ،طرف ديگر را برای انجام امری نايب خود می نمايد».0
از اين ماده ،نتايجی به دست می آيد که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت ،اهمیت ويژه دارد:
-7اثر عقد وکالت اعطای نیابت است؛ بدين معنی که موکل اقدام وکیل را ،در ماورد انجاام اعماال حقاوقی ،باه
منزله اق دام خود می داند و به او اختیار می دهد که به نما و حساب موکل تصرفاتی انجاام دهاد .بناابراين ،وکیال
نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حك م واسطه است و آنچه مای کناد بارای موکال اسات؛ تعهادهايی کاه
پ يرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای اوست .پاره ای از مولفان ،جوهر وکالت را در
اعطای سلطه به ديگران دانسته اند نه دادن نیابت و این در تصرف ،و از اين تحلیل نتیجه گرفتاه اناد کاه وکالات در
شمار عقود است ،زيرا هیچ کس را نمی توان به طور قهری ،مسلّط برامری ساخت .در حالی کاه ،اگار از وکالات تنهاا
دادن این و مباح ساختن تصرف باشد ،بايستی در شمار ايقاعات در آيد .ولی ،اکثريت قااطع نويساندگان ،وکالات را
مبتنی بر اعطای نیابت يا دادن نمايندگی شمرده اند.3
 -0از ظاهر ماده  919چنین بر می آيد که موضوع وکالت ممكن است اعمام يك «عمل حقوقی» باشد ،مانناد
فروش خانه يا فسخ اجاره و طالق ،يا امر ديگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شاود ،مانناد
مقاطعه ساختن بنا يا تهیه نقشه آن يا انجام عمل جراحی و نقاشی .ولی به نظر می رسد وکالت را با توجه به مفهاوم
نمايندگی ،می توان به انجام عمل حقوقی براب موکل اختصاص داد ،زيرا ،نیابت در اماوری قابال اساتفاده و تصاور
است که به اراده انجام شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکال را تغییار دهاد .باه اضاافه،پاره ای از ماوارد
مربوط به وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا می کند که نمايندگی ،مربوط به انجام عمل حقوقی باشد.9

 -4سوره يوسف ،آيه 11
 -1ماده  353قانون مدني و ماده  31قانون آيين دادرسي مدني سابق
 -1كاتوزيان ،ناصر ،دوره مقدماتي حقوق مدني ،عقود معين  ،1انتشارات كتابخانه گنج دانش ،1611 ،ص 145
 -1همان ،ص 143
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تعريف وكالت از ديدگاه فقها:
فقهای عظام ،هريك به نوبه خود ،از وکالت تعاريفی دارند که اينك به یکر برخی از آنها پرداخته می شود:
 دکتر وهبه الزحیلی در کتاب معروفاش «الفقه االسالمیه وادلته» در تعريف وکالت نوشاته اسات« :وکالات ازديدگاه شرعی عبارت از عقدی است که شخصی ،ديگری را در تصرف جايز ومعلوم قائم مقام خود تعیین نمايد».7
 اما در ماده  7994مجلة االحكام در تعريف وکالت آمده است« :وکالت ،عبارت است از اينكه شخص ،صالحیتاجرای کار خود را به ديگری بسیارد و او را قائم مقام خود بگرداند که به تفويض کننده صاالحیت ،موکال و شخصای
که به او تفويض صالحیت صورت می گیرد وکیل و موضوع تفويض شده را موکلبه میگويند».0
 تعريف وکالت در کتاب لمعه دمشقیه« :وکالت از ديدگاه شرعی عبارت از امری است که شخصای باه ديگاریآن را انتقال میدهد وبه اين مفهوم توکیل قايم مقام گردانیدن غیراست در تصرفات موکل».3
ويا مراد از وکالت عبارت از طلب جانشینی ونیابت يك شخص است از شخصی ديگار درکارهاای کاه نیابات در
آنها از ديدگاه شريعت مشروع و پ يرفته شده باشد.9
تعريف اصطالحي وكالت ازديدگاه حقوقدانان:
 دکتر جعفرلنگرودی در ترمینولوژی حقوق در تعريف واژه وکالت نوشته است« :عقدی که بموجب آن شخصبه ديگری اختیار انجام عملی را به نام و نفع خود میدهد».1
 برخی ديگر از حقوقدانان در تعريف وکالت گفته اند« :تعیین کسی بارای انجاام کااری از جاناب ديگاری باهموجب عقد قرارداد».9
 دکتر شمس الدين فرهیخته در فرهنگ واژهها و اصطالحات سیاسی -حقوقی ،وکالت را چنین تعرياف نماودهاست« :از نظر فقه و قانون مدنی وکالت عقدی است که بموجب آن فردی با شخصیت حقیقی ،وکیل شخص حقیقای
و يا يك شخص حقوقی که وی را موکل میگويند ،قرارمی گیرد».1

 -1الزحيلي ،وهبه ،الفقه االسالمي و ادلته ،دارالفكر ،ج  ،3التبعه الثالثه 1414 ،ه.ق ،ص 61
 -6همان ،ص 61
 -4جبعي عاملي ،محمدبن مكي(شهيد اول) ،لمعه دمشقيه ،ج ،1نجف ،مطبعه اآلداب 1631 ،ه.ق ،ص 111
 -5همان ،ص 111
 -1جعفري لنگرودي ،محمد جعفر ،مبسوط در ترمينولوژي حقوق ،جلدد ندنجم ،انتشدارات كتابخانده گدنج داندش ،چداپ اول ،1613 ،ص
.6516
 -1مدني ،سيد جالل الدين ،حقوق مدني(عقود معين ،)1انتشارات نايدار ،1631 ،ص 53
 -6فرهيخته ،شمس الدين ،فرهنگ واژهها و اصطالحات سياسي -حقوقي ،انتشارات مجد ،1613 ،ص 645
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وکالت در قوانین ايران و در معنای عرض آن ،دو مفهوم را در یهن متبادر می ساازد ،وکالات باه معنای اعام و
وکالت به معنی اخص .وکالت در معنای اعم برابر با تعريف ماده  919قانون مدنی ايران« :عقادی اسات کاه باه
موجب آن يكی از طرفین طرف ديگر را برای انجام امری نايب خود می نمايد» و وکالات باه معناای اخاص ،عباارت
است از نمايندگی در امور قضائی و دعاوی و اختالفات اشخاص صحقیقی -حقوقی) در محاکم دادگستری ،باه نحاوی
که شخص وکیل ،با استفاده از اطالعات و تجربیات حقوقی و به کارگیری اصول و قواعاد آئاین دادرسای صشاكلی) و
قوانین موجد حق صماهری) ،تالش خود را در جهت اجرا و تحقق عدالت و قاانون و همچناین اعااده ياا محافظات و
تثبیت حقوق موکل به کار گیرد .7مع الوصف ،گرچه در قوانین موضوعه ايران تعريفی از وکالات دادگساتری بدسات
نمی آيد .اما به مدد تعريف ماده م کور و معنای عرضی وکالت و با رعايت ساير مقررات مربوطه ،می توان اصطالحاً،
وکالت دادگستری را چنین تعريف نمود« :وکالت در دعاوی به معنی استنابه و قائم مقام ساختن و مأیون نمودن غیر
و اعتبار مكردن به وی در اقامه دعوی و دفاع از آن است» .0و به عبارتی ،می توان وکیل دادگستری را بدين گوناه
تعريف کرد« :وکیل دادگستری ،به کسی اطالق می شود که با داشتن پروانه معتتبار نسابت باه استیضاای حقاوق
موکل اش اقدام می کند و يا از اتهامات منتسبه اش دفاع می نمايد».3

 -4نشتيبان ،حسين « ،وكات و ضرورت احياي ماده  131قانون داد رسي ارتش»  ،ماهنامه داد رسي ،ش  3و  -1613 ، 5ص 36
 -1تاج آبي ،علي « ،تاريخچه وكالت و كانون وكال»  ،نشريه كانون وكالي دادگستري منطقه اصفهان  ،شماره صفر ،تير ماه  ، 31ص .14
 -1همان ،ص 15
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اقسام وكالت
در اين گفتار به بررسی اقسام وکالت در دادگاهها که در قوانین مختلف ايران بدانها اشااره شاده اسات خاواهیم
پرداخت:
وكالت تسخيري
در يك تعريف ساده می توان گفت« :وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفاری بارای دفااع از ماتهم باه
وکالی دادگستری ارجاع می شود».7
در دعاوی کیفری ،شاکی و متهم حق دارند که از وکیل استفاده کنند و اگر متهم ،توانايی مالی بارای انتخااب و
معرفی وکیل نداشته باشد می تواند از دادگاه درخواست کند تا برای او وکیل تعیین نمايد .اگر دادگاه تشخیص دهاد
که متهم ،قادر به انتخاب وکیل نیست با استفاده از بودجه دادگستری برای متهم وکیال تعیاین مای کناد .البتاه در
جرايمی که مجازات آن ها حسب مورد اعدام يا قصاص نفس يا سنگسار و يا حبس ابد است چنانچاه ماتهم ،شخصااً
وکیل معرفی نكند دادگاه مكلف است برای او وکیل تسخیری تعیین نمايد حتی اگر شخص متهم چنین درخواساتی
را به عمل نیاورد .البته در جرايم منافی عفت متهم حق دارد از حضور يا معرفی وکیل برای خودش امتناع کند.0
وکیل تسخیری که از سوی دادگاه برای متهم انتخاب می شود از سوی متهم قابال تغییار نمای باشاد مگار در
موارديكه وکیل تسخیری يا ه مسر يا فرزند او دارای نفع شخصی در قضیه باشند يا رابطه خويشاوندی بین وکیال ياا
يكی از اصحاب پرونده وجود داشته باشد و مواردی از اين دست که بی طرفی و امانت را دچار شائبه نمايد.3
بنابراين ،وکالت تسخیری ،وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم باه وکاالء ارجااع
می شود و نیز ،قانون وکالت ،در تعريف وکالت تسخیری صانتخابی) مای گوياد« :مقصاود از وکالات انتخاابی وکاالتی
است که از طرف محكمه در موارد جزائی به وکالء ارجاع می شود» .9به عبارتی ،مای تاوان گفات :چنانچاه ماتهم
استطاعت مالی ندارد و يا در مواردی که قانوناً مداخله وکیل ،در دادرسی ضرورت دارد حاضار نیسات وکیال معرفای
نمايد .در اين صورت از جانب دادگاهها وکیل انتخاب می شود؛ وکیل مزبور ،عنوان وکیل تسخیری دارد.

 -1ماده آئين نامه اجرائي ماده  11قانون تشكيل صندوق حمايت وكالء و كارگشايان دادگستري
 -1ماده  133قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب 1613و تبصره  1آن
 -6موارد مذكور صريحاً در ماده  131قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب  1613احصاء شده است
 -1تبصره ذيل ماده  61قانون وكالت مصوب 1615
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وكالت معاضدتي
وکالتی است که از طرف کانون در امورمدنی صمثل تقسایم ار،،تخلیاه عاین مساتاجره،خلع ياد،طالق و)....باه
وکالی دادگستری ارجاع می شود.
برای بهره مندی از اين تأسیس مفید ،متقاضی صخواهان يا خوانده) بايد درخواست خود را به دبیرخانه مؤسساه
معاضدت مستقر در کانون وکالی هر مرکز تقديم کند و کسانی که دور از مرکز زنادگی مای کنناد مای توانناد ايان
درخواست را به دفتر دادگستری محل اقامت خود تسلیم نمايند .سیس دفتر دادگساتری ياا کاانون تقاضاانامه را باه
انضمام مستندات و مدارک الزم به دبیرخانه معاضدت می فرستد.اگر موسسه از متقاضی توضیحاتی بخواهاد و بارای
اين امر از او دعوت کند.موارد یيل بايد به درخواست معاضدت پیوست شود.
گواهی از کالنتری يا معتمدين محل اقامت متقاضی که داللت بر عدم توانايی مالی او دارد.رونوشت مدارک دعویپ يرش يا رد درخواست با موسسه معاضدت قضائی است و اگر موسسه تشخیص داده که مقصود متقاضی ساوء
استفاده و شرخری است از تعیین وکیل خودداری و تقاضا را رد می کند.
پس از وصول درخواست ،شعبه عرايض آن را بررسی می کند اگر درخواست ناقص باشد نواقص را به دفتر اعالم
می کند و اگر کامل باشد عقیده را در پیشرفت دعوی نوشته و در صورتیكه پیشارفت داشاته باشاد آن را باه شاعبه
قضائی تسلیم می کند و شعبه قضائی وکیلی را برای متقاضی تعیین می نمايد.
وکیل منتخب مكلف است قرارداد حق الوکاله تنظیم کند و نسخه دوم قرارداد را باا سررساید وکالات ناماه باه
دبیرخانه معاضدت قضائی بفرستد و پس از خاتمه رسیدگی اگر موکل بنده دعوی شود و به اصطالح محكوم له باشاد
يك پنجم حق الوکاله را وصول و به صندوق کانون پرداخت کند مگر اين که ثابت نمايد که دريافت حق الوکاله قانوناً
ممكن نبوده است.وکیل معاضدتی بايد از جريان کار پرونده و روند رسیدگی ،شعبه قضائی کانون را مطلع سازد.
چنانچه تقاضای انتخاب وکیل معاضدتی رد شود متقاضی می تواند ظرف ده روز اين تصمیم باه هیئات ماديره
کانون شكايت کند.رای اين هیئت در خصوص رد يا پ يرش درخواست قطعی است.
همچنین کانون های وکالی دادگستری و هیئت اجرايی ماده  0آيین نامه اجرايی ماده  711برنامه سوم توسعه،
مكلف به تأ مین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت يا اشخاصی که قادر به پرداخت حق الوکاله هنگام انتخااب
وکیل نیستند،می باشند .تشخ یص بی بضاعت بودن يا عدم توانايی اشخاص برای پرداخت حق الوکاله با دادگاه مرجع
رسیدگی به دعوی است و برای تحقق اين منظاور روساای کال دادگاههاا در حاوزه قضاائی باا همكااری موسساات
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معاضدت قضائی کانون های وکال در استان ها و هیئت ماده  0آيین نامه اجرايی ماده  711قانون برنامه ساوم توساعه
برابر مقررات مربوط عمل خواهند کرد.7
وکالی دادگستری و مشاوران حقوقی وظیفه دارند هر ساله در سه دعاوی حقاوقی باه عناوان معاضادت قباول
وکالت نمايند و اگر موکل محكوم له واقع گرديد حق الوکاله قانونی از آن چه که وصول شد به او پرداخت می شود.
از اينرو ،کسانی که قدرت پرداخت حق الوکاله ندارند می توانند از کانون وکال يا هیئات اجرايای مااده  0آياین
نامه اجرايی ماده  711و يا از رؤسای حوزه قضايی ،تقاضای معاضدت نمايند به اين شارط کاه دعاوی واقعای باوده و
راجع به شخص متقاضی باشد.
به تجويز ماده  09قانون وکالت مصوب  7371/77/01کسانی که قدرت تأديه حق الوکاله ندارند می توانناد
از کانون تقاضای معاضدت نمايند .بنابراين ،وکالت معاضدتی وکالتی است که از طرف کانون وکاالء در اماور حقاوقی
طبق قانون و با رعايت مقررات فصل دوم آئین نامه قانون وکالت مصاوب  74خارداد  7379باه وکاالء ارجااع مای
شود.0
وكالت تعييني (قرار دادي)
وکالت تعیینی -که به آن وکالت قرار دادی نیز گفته می شود -باه وکاالتی اطاالق مای شاود کاه هار ياك از
اصحاب دعوا برای دفاع و اقامه دعوا و تعقیب آن به وکیل دادگستری اعطا می کنند.
با وجود اينكه اصل  31قانون اساسی مقرر میدارد« :در همه دادگاههاا طارفین حاق دارناد بارای خاود وکیال
انتخاب نمايند ،»...در عمل با اين استدالل که حق مندرج در اصل م کور ناظر به رسایدگی در دادگاههاسات و قابال
تسری به مرحله تحقیقات مقدماتی نیست ،به همان ماده  701قانون آيین رسیدگی دادگاههای عمومی و انقاالب در
امور کیفری و تبصره آن ،اکتفا میگردد.3

 -1به موجب دستور العمل شماره  1طرح جامع رفع اطاله دادرسي از تاريخ  34/3/14تمهيداتي در جهت ايجاد تعامل بدين دفداتر ارشداد و
معاضدت قضائي با كانون هاي فوق اتخاذ گرديده كه ابتدا در مراكز استان ها سپس شهرستان هاي امكان دسترسدي بده وكيدل معاضددتي از
طريق دفاتر ارشاد قضائي تسهيل گردد.
 -1ماده  11آئين نامه اجرائي ماده  11قانون تشكيل صندوق حمايت وكالء و كارگشايان دادگستري
 -1ماده  113قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري« :متهم مي تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد .وكيدل
متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق نس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجدراي قدوانين الزم
بداند به قاضي اعالم نمايد .اظهارات وكيل در صورتجلسه منعكس مي شود».
تبصره – در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچندين در خصدوص
جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.
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امكان ممانعت از حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و آن نیز به تشخیص واراده قاضی ،به طور حتم جز
اضرار به حق دفاع و جلوگیری از برگزاری يك دادرسی عادالناه و عادم رعايات حقاوق شاهروندی نتیجاه ای در بار
نخواهد داشت.
در ماده  701-03اليحه آيین دادرسی کیغری اين حق مهم يعنی حق داشتن وکیل در دادسرا در نظار گرفتاه
شده و بازپرس نیز مكلف به تفهیم آن به متهم گرديده است« :متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی ،ياك نفار
وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد .اين حق بايد پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم اباالغ و تفهایم
شود .چنانچه متهم احضار شده باشد اين حق در برگ احضاريه قید و به او ابالغ میشود .وکیال ماتهم مایتواناد باا
کسب اطالع از اتهام و داليل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم يا اجرای قانون الزم بداناد ،اظهاار
کند .اظهارات وکیل در صورت جلسه نوشته میشود ،».ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده فوق ،يعنای سالب حاق
همراه داشتن وکیل يا عدم تفهیم اين حق به متهم ،بر اساس تبصره ماده فوق ال کر ،موجب بطالن تحقیقاات اسات.
در نظر گرفتن چنین ضمانت اجرايی ،نشان از اهمیت حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است ،امری که جای
خالی آن در قوانین کشورمان حس میگردد و از نشانههای بارز رعايت حقوق شهروندی است.
همچنین ،چنانچه بازپرس ،مطالعه يا دسترسی به تمام يا برخی از اوراق پرونده را با محرماناه باودن تحقیقاات
منافی نداند ،می تواند موارد را جهت مطالعه در اختیار متهم يا وکیل او قرار دهد ،".اين امر نیز از موارد جديدی است
که در جهت حفظ هرچه بهتر حقوق متهم در اليحه آيین دادرسی کیفری به چشم میخورد.7
وكالت اتفاقي يا موقت
برابر ماده  0قانون وکالت ،غیر از وکالی مجاز هیچ يك نمی تواند در جلسات دادگاه به سامت وکالات مداخلاه
کند مگر به طور اتفاقی و آن هم به صورت محدود و اين در حالی است که شخص دارای معلومات کافی برای وکالات
می باشد ولی شغل و حرفه او وکالت در دادگستری نیست و می تواند برای بساتگان ساببی صمثال برادر،عماو و)...ياا
نسبی خودصمثل همسر،پدر و مادر همسرو)...وکالت نمايد ولی در سال بیش از سه مرتبه چناین اجاازه ای باه او داده
نمی شود.
برای انجام وکالت اتفاقی صموقت) نیاز به صدور مجوز می باشد؛ ل ا متقاضی اين امر ،بايد با درخواست کتبی کاه
موارد یيل در آن گنجانده شده،در دفتر کانون وکال ثبت نمايد:
معرفی کامل خود و میزان تحصیالت وتجربیات موثر در قضیهمشخصات کامل و نشانی موکل مورد نظر و درجه قرابت با اوموضوعی که می خواهد اقامه کند يا از آن دفاع کند. -1ماده  115-14اليحه آيين دادرسي كيفري
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کیی شناسنامه و آخرين مدرک تحصیلی و دو قطعه عكسکیی شناسنامه موکل يا موکلین و مدارکی که رابطه خويشاوندی بین او وموکل را ثابت کند.امضای درخواست که اين امضا يا توسط کانون يا يكی از دفاتر اسناد رسمی گواهی می شود.اخطاريه يا گواهی مرجع قضائی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی نسبت به دعوی طرح شدهکیی کارت پايان خدمت يا معافیت دائمصبرای مردان)برای هر مورد وکالت اتفاقی ،بايد درخواست جداگانه با ضمايم کامل تهیه و تسلیم کاانون گاردد.پس از تقاديم
درخواست کانون حق دارد تا به منظور سنجش توان علمی و تجربی متقاضی از او مصاحبه و اختبار به عمال آورد.در
هر حال پ يرش يا رد درخواست با کانون است.7
در ماده  0قانون وکالت مصوب  7371می خوانیم« :اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشاند ولای
شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی يا نسبتی خود تا درجه دوم از طبقه سوم 0وکالات
نمايند.ممكن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود».
گفتنی است ،جواز وکالت اتفاقی با رعايت شرايط و مقررات مربوط توسط کانون وکالی دادگستری صاادر مای
شود .اين شرايط و مقررات در آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی که عیناً نقل می گردد ،پیش بینی شده است:
آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی صموقت) چنین اشعار می دارد:
«در اجرای ماده  0قانون وکالات مصاوب ساال  7371و باه تجاويز مااده  00اليحاه اساتقالل کاانون وکاالی
دادگستری مصوب  7333و به منظور امور مرب وط به صدور جواز وکالت اتفاقی و شرايط درخواست آن ،ضاوابط زيار
تعیین و اعالم می گردد:

 -1ماده  1و  1از آئين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي (موقت)
 -2از قانون مدني:
ماده  -1161قرابت بردو قسم است :قرابت نسبي و قرابت سببي.
ماده  -1161قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است:
طبقه اول :ندر و مادر و اوالد و اوالد اوالد.
طبقه دوم :اجداد و برادر و خواهر و اوالد آنها.
طبقه سوم :اعمام و عمات و اخوال و خاالت و اوالد آنها.
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده نسلها در آن طبقه معين مي گردد ،مثالً در طبقه اول قرابت نددر و مدادر بدا اوالد در
درجه اول و نسبت به اولد اوالد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر وجدد وجدده در درجده اول از
طبقه دوم و اوالد برادر و خواهر وجد ندر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دايي و عمده ،خالده در
درجه اول از طبقه سوم و درجه اوالد آنها در درجه دوم از آن طبقه است.
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ماده  – 7درخواست اخ جواز وکالت اتفاقی بايد توسط شخص متقاضای بعمال آماده و در آن ضامن معرفای
کامل خود و اعالم میزان تحصیالت و تجربیات و ساير جهات و دالئل احتماالی ماوثر در قضایه ،مشخصاات کامال و
نشانی موکل يا موکلین مورد نظر و درجه قرا بت آنان و نیز مشخصات موضوعی که متقاضی قرار است طرح نموده و
يا عهده دار دفاع از آن شود را اعالم و مدارک مورد استناد را پیوست کرده وپس از امضاء یيل درخواسات آن را در
دفتر کانون وکالء ثبت نمايد.
ماده  -0به همراه درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی ،بايد فتوکیی مصدق مدارک زير نیز باه کاانون وکاال ء
تسلیم شود:
الف) فتوکیی شناسنامه و آخرين مدرک تحصیلی و دو قطعه عكس.
ب) فتوکیی شنا سنامه موکل يا موکلین ومدارک مثبته قرابت وفق ماده  0قانون وکالت مصوب .7371
ج) اصل درخواست موکل بعنوان کانون وکالء صبه شرح فرم تهیه شده) که امضاء موکل توسط کانون و يا يكای
از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.
د) اخطاريه يا گواهی مرجع قضائی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعا وی طرح شده
ها)فتوکیی کارت پايان خدمت يا معافیت دائم برای متقاضیانی که مشمول خادمت نظاام وظیفاه مای باشاند.
تبصره -مدارک فوق به هیچ صورتی قابل استراد نیست.
ماده  -3برای هر مورد وکالت اتفاقی بايد درخواست جداگانه با ضمائم کامل تهیه و تنظیم شود و اين قاعاده در
م ورد پرونده هائی که از دو يا چند دعوی مرتبط تشكیل شده باشد نیز رعايت خواهد شد مگر اينكاه باه تشاخیص
کانون وکالء تكرار اصل تقاضا يا مدارک ومستندات و اطالعات ضروری نباشد.
ماده  -9کانون می تواند از متقاضیان جواز وکالت اتفاقی پس از امراز شرائط ،اختیاری به منظور بررسای تاوان
عملی و تجربی دفاع از دعوی اعالم شده بعمل آمده و صدور جواز وکالت منوط به موفقیت متقاضای در اختیاار باه
تشخیص کانون وکال ست».7
ماده  -1برای صدور جواز وکالت اتفاقی يا تمديد آن ،مبلغ ده هزار ريال کاه فاراز صهاا) بناد ص )72مااده 3
قانون وصول برخی از در آمندهای دولت و مصرف آن در موارد معین ،مصوب  7313/70/01مجلس شورای اساالمی
مقرر گرديده است تمبر الصاق و ا بطال می گردد.0

 -1نقل از شماره  1613 /5/14 -15334روز نامه رسمي
 -1اصالحي  ،1631/5/5همچنين ،در اصطاحات اخير ماده  3حذف شده و ماده  1با اندک اصالح تبديل به ماده  3شده است
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نا گفته نماند از ماده  723قانون مالیتهای مستقیم مصوب  7399/70/3چنین استنباط می شاود کاه وکاالی
غیر رسمی که با داشتن پروانه وکالت اتفاقی در دعاوی دخالت می کنند ،نبايد تمبر وکالت باطال و الصااق نمايناد.
در نتیجه ،از پرداخت مالیات معافند.7
در اينجا یکر چند رأی و نظريه حقوقی خالی او فايده نیست:
 -7پ يرفتن وکالی غیر رسمی که جواز وکالت اتفاقی را هم نداشته باشند تخلف است.0
 -0اگرچه قانون وکالت ،تأکید دارد که هیچ نوع وکیل را اعم از رسمی و اتفاقی بدون داشتن پروانه وکالت ،نمی
توان پ يرفت و اينكه ماده  0قانون مزبور ،به اقارب و بستگان شخصی ،اجازه وکالت اتفاقی داده شده است نیاز ظااهر
در احتیاج به وجود پروانه است و در موضوع آن ،از اين حیث فرقی بین صورتی که وکالات بارای بساتگان و غیار آن
باشد نیست و دادرس که در قبول وکالت مادری از فرزند خود دائر بر دعاوی اعصاار متكای مااده  391آئاین داد
رسی مدنی 3گرديده و چنین پنداشته ديگر حاجتی به اين نیست که وکیل دارای پروانه وکالت اتفااقی باشاد غفلات
کرده است از اينكه ماده  11قانون وکالت 9،مجالی برای اخ اطالق اين ماده نگ اشته و تخلف است.1
 -3از ماده  0قانون وکالت استنباط می شود که وکالت اشخاصی که شاغل آنهاا وکالات نباشاد ،بادون پرواناه
وکالت اتفاق در دادگاهها پ يرفته نمی شود و بنابراين دادخواست فرجامی برادری بدون داشاتن وکالات اتفااقی از
طرف برادرش مورد نخواهد داشت.9
 -9کسی که وکیل رسمی دادگستری نبوده و پروانه وکاالت اتفاقی هم راجع به تقاديم دادخواسات فرجاامی از
طرف موکل پیوست داد خواست مزبور نكرده است دادخواست او قابل قبول نخواهد بود.1
-1در اليحه قانونی استقالل کانون وکال و آئین نامه آن نه صريحاً و نه ضمناً ماده  0قانون وکالت را نسخ نكارده
و به هیچ وجه ،ناظر به وکالت های اتفاقی و پروانه وکالت اتفاقی نمی باشد؛ قانون ديگری هم که مغاير و فاساخ مااده

 -1ماده  116قانون ماليتهاي مستقيم « :وكالء دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي كنند .مكلفه در وكالتنامه هاي خود
ر قم حق الوكاله ها را قيد نمايند و معادل ننج درصد آن بابت علي الحساب مال ياتي روي وكالتنامه تجرالصاق و ابطال نمايند»...
 -6حكم شماره  1 -1116آبان  1611و شماره  13 – 4433خرداد  1613دادگاه عالي انتظامي قضات
 -4با تصويب قانون آئين داد رسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب  1616اين ماده نسخ است
 -5ماده 55قانون وكالت« :وكالء معلق و اشخاص ممنوع الوكاله و به طور كلي هر شخصي كه داراي نرواند وكالت نباشدد از هدر گونده
تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع است اعم از اينكه عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوق و غير اختيار كند و يا اينكده بده وسديله
شركت و ساير عقود يا عضويت در موسسات خود را اصيل در دعوي قلمداد نمايد متخلف از يك الي شش مداه حدبس تداديبي محكدوم
خواهد شد».
 -3حكم شماره  15- 4111تير  1616دادگاه عالي انتظامي قضات
 -1رأي شماره  1611/1/61 -1/311شعبه  6ديوان عالي كشور
 -1رأي شماره  1611/11/1 – 11/61شعبه  6ديوان عالي كشور
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 0قانون وکالت باشد وجود ندارد ،بنابراين ،ماده م کور به قوت خود باقی است و صاادر کاردن جاواز وکالات اتفااقی
درحدود آن ماده بالمانع است .و اظهار نظر شماره  7314/3/9-731سرپرست دادسرای انتظامی کانون وکالی فاارس
به اينكه :صطبق قانون استقالل کانون وکالء و آئین نامه مربوط پروانه وکالت اتفاقی ممنوع می باشاد) غیار موجاه و
ناشی از سوء استنباط از قانون و آئین نامه یکر شده است .زيرا مشارالیه ظاهراً از حصر موارد صدور پروانه وکالت به
آنچه در قانون استقالل کانون وکالء و آئین نامه یکر شده است چنین استفاده نموده کاه گوياا ديگار پرواناه وکالات
اتفاقی نبايد صادر گردد در صورتی که قانون و آئین نامه مزبور فقط ناظر به مقررات صدور پروانه اشتغال به وکالات
است و شامل جواز وکالت اتفاقی که اشتغال محسوب نمی شود و برای مدت و موارد خاصی می باشد نیست.7
 -9وکالء برای طرح و اقامه دعوی در محاکم اعم از کیفری يا حقوقی بايد وکیال دادگساتری و دارای پرواناه
معتبر باشند و پ يرش وکالت ،غیر از وکالء دادگستری جزء در مورد وکالت اتفاقی در محاکم مرقوم مجاوز قاانونی
ندارد.0
وكالت تبرعي
وکالت ممكن است مجانی باشد يا با اجرت 3؛ وکالت تبرعی ،همان وکالت مجاانی اسات کاه وکیال بابات حاق
الزحمه ،چیزی دريافت نمی کند.
اين سؤال متبادر به یهن است که در صورتی که وکیل دادگستری ،وکالت شخص را به صاورت تبرعای تقبال
نموده باشد بايد تمبر مالیاتی بر روی وکالتنامه الصاق و ابطال نمايد؟ پاسخ اين سوال منفی است زيارا تمبار مالیااتی
که وکیل بايستی به وکالتنامه الصاق و ابطال نمايد .تابع حق الوکاله ای است که دريافات مای کناد .در صاورتی کاه
وکیل ،وکالت را تبرعی پ يرفته باشد به منزله آن است که حق الوکالاه ای دريافات ننماوده تاا بار آن اسااس تمبار
مالیاتی الصاق و ابطال نمايد.
به بیان ديگر ،چون وکیل دادگستری با قبول وکالت تبرعی وجهی دريافت نمی کند تا برحسب مقاررات ماالی،
مالیات درآمد را بیردازد مكلف به الصاق تمبر مالیاتی نیست.
ماده  723قانون مالیاتهای مستقیم در اين خصوص مقرر داشته« :وکالء دادگساتری و کساانی کاه در محااکم
اختصاصی وکالت می کنند .مكلفند در وکالتنامه های خود دستمزد حق الوکاله را قید نمايند و معاادل پانج درصاد

 -6نظريه شماره  1631/1/61 -1/164اداره حقوقي قوه قضاييه
 -1نظريه شماره  36/3/61 -1/5155اداره حقوقي قوه قضاييه
 -1ماده  356قانون مدني
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آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباياد
کمتر از میزان مقرر در زيرباشد:
الف -دردعاوی را مورد که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر درتعرفه برای هر مرحله.
ب -در مواردی که موضوع وکالت ،مالی نباشد يا تعیاین بهاای خواساته قانونااً الزم نیسات و همچناین در
دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آئین نامه حق الوکاله
برای هر مرحله
ج -دردعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حكم بند الف اين ماده
د -در م ورد دعاوی و اختالفات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضايی رسیدگی و حال و فصال مای شاود و
برای حق الوکاله آنها تعرفه خاص مقرر نشده است از قبیل اختالفات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظاير
آنها میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی بشرح زير:
تا ده میلیون ص ) 72/222/222ريال ما به االختالف ،پنج درصد تا سای میلیاون ص )32/222/222رياال ماا باه
االختالف چهاردرصد نسبت به مازاد ده میلیون ريال از سی میلیون ريال ما االختالف به باال سه درصد نسبت باه
مازاد سی میلیون ريال منظور می شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد .7مفاد اين بند درباره اشخاصی
که وکالتاً درمراجع م کور در اين بند اقدام می نمايند .صولواينكه وکیل دادگستری نباشد) نیاز جااری اسات جاز در
مورد کارمندان مودی يا پدر -مادر -برادر -خواهر -پسر -دختر -نواده.
تبصره  -7در هرمورد که طبق مفاد اين ماده عمل نشده ب اشاد وکالات وکیال باا رعايات مقاررات قاانون آئاین
دادرسی مدنی در هیچیك ازدادگاهها و مراجع مزبورقابل قبول نخواهد بود .مگردر مورد وکالتهای مرجوعاه از طارف
وزارتخانه ها و موسساس دولتی و شرکت های دولتی و شاهرداريها و موسساات وابساته باه دولات و شاهرداريها کاه
محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشند.
تبصره  -0وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شاهردار ياوموسساات وابساته باه دولات و
شهرداريها مكلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکال پرداخت می کنناد پانج درصاد آن را کسار و بابات علای
الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمايند.
تبصره-3درصورتی که پس از ابطال تمبر ،دعوی به وکیل ديگری واگ ار شود وکیل جديد مكلف به ابطال تمبار
روی وکالتنامه مربوطه نخواهد بود.

 -1اصالحي 31/11/11
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تبصره -9در مواردی که دادگاه ها حق الوکاله يا خسارت حق الوکاله را بیشتر يا کمتر از مبلغی که ماخ ابطال
تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمايند ،مديران دفتردادگاه ها مكلفند ،میازان ماورد حكام قطعای راباه
حوزه مالیاتی مربوط ا طالع دهند تا ما يه التفاوت مورد محاسبه قرار

گیرد7».

منابع ملي و فراملي ناظر بر لزوم حضور و مداخله وكيل
به لحاظ آنكه وکال با اطالعات حقوقی و اشراف به قوانین و با وصف استقالل ومصاونیتی کاه از آن برخوردارناد
می توانند حداکثر تالش را در جهت مساعدت قضات و مرتبطین دستگاه قضايی کشاورها در ايجااد و برقاراری ياك
محاکمه عادالنه معمول دارند ،درتنظیم قوانین داخلی و اسناد بین المللی و منطقه ای کاه باه حقاوق افاراد جامعاه
جهانی پرداخته اند ،توجه خاصی به لزوم مداخله وکال در دادرسیها شده است .در عرصه بین المللی ،اساناد متعاددی
بر حق متهم دراستفاده از وکیل و خدمات حقوقی تاکید دارد که از جمله آنها میتوان از اعالمیه جهانی حقوق بشار ،
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ،اساسنامه ديوان کیفری بین المللی  ،اصول اساسی مربوط باه نقاش وکاالء
ياد کرد که برخی ازآنها صراحتاً به تامینات و مصونیتهای الزمه جهت امر خطیر وکالت و تكلیف حكومتها در حمايت
از وکالء اشاره نموده است .در مبحث پیش روی ،طی دو گفتار به بررسی اين منابع پرداخته ايم:
منابع ملي
استقالل به معنای عدم وابستگی است .از آنجا که حق دفاع از مهمترين حقاوق و دارای تقادس خااص باوده و
الزمه اعمال اين حق به نحو شايسته ،برخاورداری ماتهم از مسااعدت وهمراهای وکیال در تماام مراحال تحقیاق و
رسیدگی است؛ زيرا متهمی که در جريان محاکه و احیاناً بازداشت قرار دارد  ،از يك طارف اصال برائات در ماورد او
جاری است و از طرف ديگر غالباً به قوانین و حقوق قانونی خود آگاهی و وقوف ندارد تا بتواند به خوبی آنهاا را ماورد
عمل و دفاع قرار دهد ،مضافاً که ممكن است در جريان تحقیقات مقدماتی دادسرا و مراجع انتظاامی جهات پا يرش
اتهام از روشهای ناصحیح و غیر استاندارد استفاده شده  ،حقوق وی مورد تضییع قرار گیرد.0
قانون اساسي
اکثر کشورها حق برخورداری متهم از خدمات و دفاع وکیل در تمام مراحال رسایدگی و نیزتكلیاف باه اعاالم
وتفهیم اين حقوق به متهم ،از بدو رسیدگی تا انتها ،توسط مقامات ومسئولین را در قوانین خود مقرر داشاته وحتای
محاکمه بدون حضور وکیل مدافع را محاکمه ای قانونی نمی دانند.

 -2نقل از شماره  1633/11/16 -3164روز نامه رسمي
 -1ناصرزاده ،هوشنگ ،اعالميه هاي حقوق بشر ،انتشارات مجد ،چاپ اول ،سال  ،33ص 11
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در اين خصوص ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران در اصل 31اعالم داشته است« :در همه دادگاهها،طرفین
دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمايند و اگر توانايی انتخاب وکیل را نداشته باشند باياد بارای آنهاا امكاناات
تعیین وکیل فراهم گردد».
قانون اساسی در اصل م کور ،همگام باا کنوانسایون حقاوق مادنی و سیاسای و نیاز باا در نظار گارفتن سااير
گرايشهای جهانی در خصوص شرکت وکیل در دادرسیها ،به يكی از اساسیترين حقوق متهم به شاكل بسایار رساا و
زيبايی اشاره کرده است.7
حال سؤال اين است که قانون آيین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در اماور کیفاری مصاوب  ،7311آياا
توانسته مقرراتی جامع و هماهنگ در جهت اهداف و خواستههای اصال ص)31قاانون اساسای و نیاز نیازهاای قضاايی
کشور ارائه دهد يا خیر؟
قوانين عادي
در حقوق ايران عالوه بر قانون اساسی که در اصل  31به حق برخورداری افراد از وکیل ،به عنوان يكی از حقوق
اساسی ملت پرداخته  ،قانون آئین دادرسی کیفری نیز در موادی از خود به اين مهم پرداخته است .مواد  711و 719
ضمن اعالم اين مطلب که اصحاب دعوی می توانند وکیل يا وکالی خودرا به دادگاه معرفی نمايند ،به اين موضوع که
متهم می تواند از دادگاه درخواست تعیین وکیل نموده و با احراز عدم تمكن درخواست کننده ،داگاه ،وظیفاه دارد از
بین وکالی حوزه قضايی و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه و با هزينه ای که از ردياف بودجاه دادگساتری
تأمین خواهد شد ،وکیلی برای متهم تعیین نمايد .در کمتر موردی قانونگ ار چنین اهتمامی مصروف داشته که به هر
قیمت حتی تحمیل هزينه بر دولت ،به ايجاد امكاناتی برای متهم در فرآيند دادرسی تأکید شاود ،تاا شاائبه هرگوناه
تضییع حقوق وی در جريان محاکمه از بین برود.0
ماده  701نیز به حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی اشاره دارد .هر چناد ،تبصاره آن در ماواردی کاه موضاوع
جنبة محرمانه دارد يا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فسااد گاردد ،همچناین در خصاوص جارائم علیاه
امنیت کشور ،حضور وکیل در مرحله تحقیق را با اجازه قاضی دانسته ،لایكن صارفنظر از آنكاه تبصاره موصاوف ،باه
عنوان استثناء و اينكه با منافع متهم در تعارض است ،الزم است به صورت محدود تفسیر و مورد عمال قارار گرفتاه،
قضات محترم ،مكرراً و دائماً مانع برخورداری متهم ازاين حق قانونی نگردند.ص بر خالف رويه موجود که در حال حاضر
توسط اکثر قضات دادسرا اعمال می گردد بدين نحو که مطلقاً در تحقیقات مقدماتی از مداخله و بعضاً حتای حضاور

 -1مدني ،سيد جالل الدين ،حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران،ج  ،3سروش ،1636 ،ص 111
 -1آشوري ،محمد؛ عدالت كيفري (مجموعه مقاالت) چاپ اول  -تهران  -گنج دانش ،1616 ،ص64
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وکیل مدافع در جلسات تحقیق ممانعت به عمل می آورند ) قانونی بودن اين تبصره به عنوان قانون عاادی مغااير باا
قانون اساسی محل بحث وتامل می باشد.7
از طرفی ،ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب سال 7312مجماع تشاخیص مصالحت نظاام،
وکیل را در مقام دفاع هم شأن قاضی و دارای تأمینات الزمه دانسته است .برای کسانی که افراد را از حقوق مقارر در
قانون اساسی محروم کنند ،که حق انتخاب و بهره مندی وکیل را نیز شامل می شود ،در مااده  112قاانون مجاازات
اسالمی تعیین مجازات شده است .عالوه بار آن ،حكمای کاه بادون دخالات وکیال صاادر شاده ،در حالیكاه ماتهم
درخواست وکیل داشته است ،باطل و غیر قانونی محسوب می شود.0
ايفاء چنین وظیفه خطیری عالوه بر استقالل وکیل از دستگاه قضايی مصونیت وی را نیز می طلباد  ،مصاونیت
که مصدر جعلی و به معنای محفوظ و ايمن بودن است در مقابل مسئولیت و پاسخگويی قرار دارد .مصونیت ،در علام
حقوق به اين معناست که شخص استفاده کننده ازآن در صورت ارتكاب جارم ازتعقیاب و محاکماه معااف اسات باه
عبارتی از لوازم مصونیت ارتكاب جرم است که پس از آن شخص به علت مصونیتی کاه دارد از تعقیاب ومجاازات در
امان است .حقوقدانان تقسیم بندی هايی جهت مصونیت قائل شده اناد کاه از جملاه آن مصاونیت مطلاق  ،نسابی،
ماهوی و تشريفاتی است.3
نوآوري ها
در اين مبحث ،طی دو گفتار به بررسی نوآوريهای اليحه آيین دادرسی کیفری در خصوص نقش و جايگاه وکیل
در مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی پرداخته ايم:

تحوالت نقش و جايگاه وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي
قبل از ورود به باب باب دوم از اليحه آيین دادرسی کیفری که به کشف جرم و تحقیقاات مقادماتی ،اختصااص
دارد ،تدوين کنندگان اليحه ،در باب اول ،تحت عنوان کلیات ،ضمن ارائه تعريفی جديد از آيین دادرسی کیفری ،باه
يكی از اصول مهم اشاره شده در اسناد بین المللی که جای خالی آن ،به شدت در قوانین شاكلی کیفاری ،محساوس
بود ،يعنی حق متهم بر آگاهی تفضیلی از موضوع اتهام و ادله اتهام انتسابی ،در اسرع وقت و حق بهره مندی از وکیل

 -1همان ،ص 65
 -1شاكري ،الهام ،جايگاه وكيل مدافع در نظام حقوقي ايران ،به نقل از سايت » www.vakil.net« :
 -1معتمد ،محمد علي؛ حقوق جزاي عمومي ،تهران ،انتشارات اميركبير ،1651 ،ص 116
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برای متهم و الزام مقام قضايی به تفهیم حق مزبور به وی ،تصريخ نموده اند .بر اساس مااده « :777-1ماتهم باياد در
اسرع وقت ،به تفصیل از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل بهرهمند شود».
در اين باب ،تدوين کنندگان اليحه با توجه به ماده مقدماتی قانون آيین دادرسی کیفری فرانسه و به پیاروی از
ماده  79میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ،در فصل اول ،اصول و قواعد مسلم آيین دادرسای کیفاری کاه در
يك «دولت قانون» همواره مورد توجه و تأکید است را پیش بینی نموده اند .7دادرسای منصافانه و عادالناه ،تضامین
حقوق طرفین دعوا ،بی طرفی و استقالل کامال مراجاع قضاايی ،اتخاای تصامیم در کوتااهترين مهلات ،مناع اطالاه
دادرسی ،اصل برائت ،منع اقدامهای محدود کننده و سالب آزادی بدون حكام قاانون و بادون نظاارت مقاام قضاايی،
احترام به حريم خصوصی و کرامت و حیثیت اشخاص ،اطالع فوری متهم از موضوع و ادله اتهام ،حاق دسترسای باه
وکیل ،اطالع متهم ،بزه ديده و شاهد از حقوق خود در فرايند دادرسی و رعايت حقاوق شاهروندی از مهمتارين ايان
اصول و قواعد م کور در اليحه است.
در مورد باب دوم ،تحت عنوان «کشف جرم و تحقیقات مقادماتی» کاه مشاتمل بار هفات فصال اسات ،تهیاه
کنندگان اليحه در فصل اول ،ب ه احصای دقیق ضابطان دادگستری و پیش بینای پلایس قضاايی باه عناوان يكای از
ضابطان دادگستری و تعیین تكالیف و اقدامات آن پرداخته است و در مقام تعیین جرايم مشهود ،موردی را که ماتهم
بالفاصله پس از وقوع جرم خود را معرفی و وقوع آنرا خبر دهد نیز در زمره جرايم مشاهود قارار دادهاناد و حتای باه
همه شهروندان اجازه دادهاند در غیاب ضابطان اقدامات الزم را برای جلوگیری از فرار مرتكب و حفظ صحنه جرم باه
عمل آورند.
مطابق ماده ماده  « :707-07با شروع تحت نظر قرار گرفتن ،شخص میتواند تقاضای حضور وکیل کند .وکیال
در پايان مالقات با متهم که نبايد بیش از سی دقیقه باشد ،میتواند مالحظات کتبای خاود را جهات درج در پروناده
اعالم کند».
توجه به موضوع «شخص تحت نظر» و تعیین ضوابط و قواعد خاص آن از جهات اطاالع باه قاضای کشایك در
خارج از وقت اداری ،حضور وکیل در کنار شخص تحت نظر ،مالقات وکیل با ماتهم حاداکثر باه مادت سای دقیقاه،
برقراری ارتباط شخص تحت نظر با خانواده يا آشنايان خود و معاينه پزشكی شخص تحت نظار از جملاه نوآوريهاای

 -1صادقي ،روح اهلل ،نوآوري هاي اليحه آيين دادرسي كيفري ،بر گرفته از سايت» www.irbar.com« :
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است که تدوين کنندگان اليحه از قانون آيین دادرسی کیفری فرانسه اقتبااس کارده اناد 7و حتای تخلاف ضاابطان
دادگستری از اين تكالیف را دارای ضمانت اجرای انفصال سه ماه تا يك سال از خدمات دولتی دانسته اند.0
از ديگر تحوالت مهم در اليحه آيین دادرسی کیفری در خصوص حق متهم در انتخاب وکیال ،در فصال دوم از
باب دوم که به وظايف و اختیارات دادستان اختصاص دارد ،به چشم می خورد ،مطابق ماده « :700-01در غیر جرائم
موضوع بند «الف»« ،ب» و «ج» ماده  737-9اين قانون ،3چنانچه متهم و شااکی حاضار باشاند ياا ماتهم حاضار و
شاکی وجود نداشته يا گ شت کرده باشد و تحقیقات مقادماتی هام کامال باشاد ،دادساتان مایتواناد رأسااً ياا باه
درخواست بازپرس ،با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او ،دعوای کیفاری را بالفاصاله بادون
صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند .در اين مورد ،دادگاه بدون تأخیر تشكیل جلسه داده به متهم تفهیم
می کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم ،حاداقل ساه روز
به او مهلت داده میشود .تفهیم اين موضوع و پاسخ متهم بايد در صورتمجلس دادگاه قید شود .هرگااه ماتهم از ايان
حق استفاده نكند ،دادگاه در همان جلسه ،رسیدگی و رأی صادر می کند و اگر ضمن رسایدگی انجاام تحقیقااتی را
الزم بداند ،آن ها را انجام و يا دستور تكمیل تحقیقات را به دادستان يا ضاابطان دادگساتری مایدهاد .اخا تاأمین
متناسب از متهم با دادگاه است .شاکی در صورت مطالبه ضرر و زيان میتواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود
را تقديم کند و دادگاه هرچند فارغ از امر کیفری باشد ،به دعوای ضرر و زياان رسایدگی و رأی مقتضای صاادر مای
کند».
در ماده م کور ،تفهیم حق استمهال به متهم برای تعیین و معرفی وکیل و اعطای مهلت سه روزه باه ماتهم ،از
موارد رعايت حقوق شهروندی و احترام به جايگاه وکیل ،محسوب می گردد.
همانگونه که در فصول پیشین ،اشاره گرديد ،با وجود اينكه اصال  31قاانون اساسای مقارر مایدارد« :در هماه
دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمايند ،»...در عمل ،با ايان اساتدالل کاه حاق منادرج در اصال

 -1ماده  « :111-15هرگاه متهم در مرجع انتظامي تحت نظر قرار گرفت ،ضابطان دادگستري مكلفند حقوق مندرج در اين قانون را به متهم
تفهيم و به صورت مكتوب در اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه نرونده كنند».
 -1ماده 111-63
 -1ماده  .161-3جرايم زير در دادگاه جنايي رسيدگي ميشود:
الف) جرايم مستوجب مجازات سلب حيات،
ب) جرايم مستوجب مجازات قطع يا قصاص عضو،
ج) جرايم مستوجب مجازات حداكثر بيش از سه سال حبس و حبس ابد،
د) جرائم سياسي و مطبوعاتي.
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م کور ناظر به رسیدگی در دادگاههاست و قابل تسری به مرحله تحقیقات مقدماتی نیست ،به همان ماده  701قانون
آيین رسیدگی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و تبصره آن ،اکتفا میگردد.7
امكان ممانعت از حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و آن نیز به تشخیص و اراده قاضی ،باه طاور حاتم
جز اضرار به حق دفاع و جلوگیری از برگزاری يك دادرسی عادالنه و عدم رعايت حقوق شاهروندی نتیجاه ای در بار
نخواهد داشت.
مهمترين تحول در نقش و جايگاه وکیل در اليحه آياین دادرسای کیغاری ،در مااده  701-03منادرج اسات و
بازپرس نیز مكلف به تفهیم آن به متهم می باشد؛ بر اساس اين ماده« :متهم میتواند در مرحله تحقیقاات مقادماتی،
يك نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد .اين حق بايد پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابالغ و
تفهیم شود .چنانچه متهم احضار شده باشد اين حق در برگ احضاريه قید و به او ابالغ میشود .وکیل متهم میتواناد
با کسب اطالع از اتهام و داليل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم يا اجرای قانون الزم بداند ،اظهار
کند .اظهارات وکیل در صورت جلسه نوشته میشود ،».ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده فوق ،يعنای سالب حاق
همراه داشتن وکیل يا عدم تفهیم اين حق به متهم ،بر اساس تبصره ماده فوق ال کر ،موجب بطالن تحقیقات اسات.0
در نظر گرفتن چنین ضمانت اجرايی ،نشان از اهمیت حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است ،امری که جای
خالی آن در قوانین کشورمان حس میگردد و از نشانههای بارز رعايت حقوق شهروندی است.
همچنین به موجب ماده  « :701-09چنانچه بازپرس ،مطالعه يا دسترسی به تمام يا برخی از اوراق پرونده را باا
محرمانه بودن تحقیقات منافی بداند ،با یکر دلیل ،قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر میکند .اين قارار ،حضاوری
به متهم يا وکیل وی ابالغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است .دادگاه مكلاف اسات در وقات
فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و اتخای تصمیم کند» ،اين امر نیز از موارد جديدی است کاه در جهات حفاظ هرچاه
بهتر حقوق متهم در اليحه آيین دادرسی کیفری به چشم میخورد.
در فصل هفتم که آخرين فصل از باب تحقیقات مقدماتی در اليحه آياین دادرسای کیفاری اسات و در آن باه
«اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات« اشاره گرديده است ،تحول مهم ديگری در خصوص نقش وکیال
مدافع متهم ،به چشم می خورد .وفق ماده « :701-7چنانچه بازپرس پیش از اعالم کفايات و خاتم تحقیقاات ،ادلاه

 -1ماده  « :113متهم مي تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد .وكيل متم مدي تواندد بددون مداخلده در امدر تحقيدق ندس از خاتمده
تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفداع از مدتهم يدا اجدراي قدوانين الزم بداندد بده قاضدي اعدالم نمايدد .اظهدارات وكيدل در
صورتجلسه منعكس مي شود»
تبصره – در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجدب فسداد گدردد و همچندين در خصدوص
جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.
 -1تبصره ماده  « :115-16سلب حق تعيين وكيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم موجب بطالن تحقيقات مي شود».
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وقوع جرم را کافی بداند ،به متهم يا وکیل وی اعالم می کند که برای برائت يا کشاف حقیقات هار اظهااری دارد باه
عنوان آخرين دفاع بیان کند .هرگاه متهم يا وکیل وی در آخرين دفاع ،مطلبی اظهار کند کاه در کشاف حقیقات ياا
برائت مؤثر باشد ،بازپرس مكلف به رسیدگی است».
همچنین ،در صورتی که متهم يا وکیل وی جهت اخ آخرين دفاع احضار شده و حضور نیابد ،بدون اخ آخرين
دفاع ،اتخای تصمیم میشود .7که اين ماده نیز با در نظر گرفتن حق حضور وکیل متهم ،برای اخ آخرين دفاع ،ضمن
رعايت حقوق متهم ،نسبت به جايگاه و شأن وکیل مدافع وی نیز ،ارزش ويژه ای قائل گرديده است.
تحوالت نقش و جايگاه وكيل در مرحله دادرسي
قسمت چهارم بند  3ماده  79میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ،تصريح کارده کاه «ماتهم حاق دارد در
محاکمه حاضر شود و شخصاً يا توسط وکیل منتخب از خود دفاع نمايد و چنانچه وکیل نداشته باشد از حاق داشاتن
وکیل مطلع گردد .در صورت اقتضای عدالت و عدم توانايی به صورت رايگان برای او وکیل تعیین

شود0».

در حال حاضر ،بند ب ماده  711و مواد  712و  717قانون آيین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاالب در اماور
کیفری بیان کننده حق مزبور است و بند  3ماده واحده قانون احترام به آزاديهای مشروع و حفاظ حقاوق شاهروندی
مصوب  7313/0/71به خوبی بیان کننده اين تضمین است« :محاکم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان ومشاتكی
عنهم را رعايت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند».
باب سوم از اليحه آيین دادرسی کیفری به موضوع رسیدگی در دادگاههاای کیفاری ،رسایدگی و صادور رأی،
اختصاص دارد .3با توجه به تقسیم بندی دادگاههای کیفری به سه دستة کیفری عمومی ،جنايی و انقالب ،تحاول در
نقش و جايگاه وکیل را در هريك از دادگاههای م کور ،مورد بررسی قرار خواهیم داد.9
قبل از همه ،نوآوری ديگری که در فصل دوم از باب سوم اليحه آيین دارسی کیفری ،مشهود اسات مرباوط باه
درج ادله اثبات دعوی در امور کیفری در اليحه مزبور می باشاد و در ايان خصاوص ،اهمیات وياژه ای بارای وکیال
طرفین ،در نظر گرفته شده است؛ از جملة اين موارد ،نقش وکال در اخ شهادت شهود میباشد که در ماده مااده -91
 -1ماده 111-1
 -1به حق استفاده از وكيل در اصل  65قانون اساسي كشورمان اشاره شده است« :در همه دادگاهها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل
انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود».
 -1اين باب ،مشتمل بر شش فصل از ماده  161-1تا ماده  163-5را دربرميگيرد .فصل اول اين باب ،تحت عنوان «تشكيالت و صالحيت
دادگاههاي كيفري»  ،دادگاههاي كيفري را به سه دسته تقسيم كرده است :الف -دادگاههاي كيفري عمومي كه صالحيت رسيدگي به تمام
جرايم را دارد مگر آنچه كه به موجب قانون در صالحيت مرجع ديگري باشد (ماده ) 161-5؛ ب -دادگاههاي جنايي كه صالحيت
رسيدگي به جرايم مستوجب سلب حيات ،مجازات قطع يا قصاص عضو ،مجازات حداكثر بيش از سه سال حبس و حبس ابد و جرايم
سياسي و مطبوعاتي را دارد (ماده ) 161-3؛ ج – دادگاه انقالب كه صالحيت آن در ماده  161-1تعيين شده است .رسيدگي به برخي
جرايم  ،به ويژه جرايم در صالحيت دادگاه جنايي با حضور هيات منصفه خواهد بود (.مواد  161-3و . ) 161-16
 -6ماده 161-1
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 ،730بدان اشاره گرديده است« :وقت جلسهای که برای استماع شهادت تعیین میشود ،بايد قبالً به اطالع دادساتان
و طرفین يا وکالی آن ها برسد؛ اما حضور اين اشخاص در هنگام استماع شهادت ضاروری نیسات ،ولای مای توانناد
صورتمجلس ادای شهادت را مالحظه کنند».7
اما در خصوص تحول در نقش و جايگاه وکیل در دادگاههای کیفاری عماومی ،0مطاابق مااده  733-70اليحاه
آيین دارسی کیفری ،که مهمترين ماده در زمینه نقش و جايگاه وکیل در مرحله دادرسی محسوب مای گاردد« :در
تمام امور کیفری ،طرفین می توانند وکیل يا وکالی خود را معرفی کنند .در صورت تعدد وکیل ،حضور يكای از آنهاا
برای تشكیل دادگاه و رسیدگی کافی است» .تعداد وکالی معرفی شده هريك از طرفین به دادگااه جناايی ،حاداکثر
سه نفر 3و در غیر جرايم موضوع صالحیت دادگاه جنايی ،حداکثر دو نفر خواهد بود».9
ضمناً بر اساس ماده « :733-73متهم می تواند تا پايان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی بارای
او تعیین شود .دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضی ،برای متهم ،وکیل تعیاین خواهاد نماود .در صاورتی کاه
صورتی که وکیل تقاضای حق الوکاله کند ،دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده ،تعیین می کند که
در هر حال میزان حقالوکاله نبايد از تعرفه قانونی تجاوز کند .حق الوکاله از محل صندوق دولت پرداخت می شاود».
هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه ديده فاقد تمكن مالی ضروری بداند ،طبق مفاد ماده فاوق اقادام
خواهد کرد.1
همچنین ،در جرايم مستوجب مجازات سلب حیات ،قطع يا قصاص عضو ،حبس اباد و ياا حابس بایش از ساه
سال ،حضور وکیل متهم در دادگاه اجباری است و بدون حضور وی ،جلسه رسیدگی تشكیل نمی شود .در اين ماوارد
چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی نكند يا وکیل او بدون ع ر موجه در دادگاه حاضر نشود ،تعیاین وکیال تساخیری
الزامی است و چنا نچه وکیل تسخیری بدون اعالم ع ر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود ،دادگاه ضامن عازل او،
وکیل تسخیری ديگری تعیین می کند .حق الوکاله وکیل تسخیری از محل صندوق دولت پرداخت می شود.9

 -1بر اساس ماده « :161-53تقاضاي سوگند قابل توكيل است و وكيل در دعوا ميتواند در صورتي كه در وكالت نامه تصريح شدده باشدد،
طرف را سوگند دهد؛ اما سوگند ياد كردن قابل توكيل نيست و وكيل نميتواند به جاي موكل سوگند ياد كند».
 -1بر اساس ماده  « :161-5دادگاه كيفري عمومي صالحيت رسيدگي به تمام جرايم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صالحيت مرجدع
ديگري باشد».
 -6ماده 164-4
 - 4تبصره ماده 166-11
 - 5تبصره ماده 166-16
 -1ماده  .166-14در جرائم موضوع بند «الف»« ،ب» و «ج» ماده  161-3اين قانون ،جلسه رسيدگي بدون حضور وكيل متهم تشكيل نمي-
شود .چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفي نكند يا وكيل او بدون اعالم عذر موجه در دادگاه حاضر نشود تعيين وكيل تسخيري الزامي اسدت و
چنانچه وكيل تسخيري بدون اعالم عذر موجه در جلسه رسيدگي حاضر نشود ،دادگاه ضمن عزل او ،وكيل تسخيري ديگري تعيين ميكندد.
حقالوكاله وكيل تسخيري از محل صندوق دولت نرداخت ميشود.
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همچنین ،مطابق ماده « :733-71وجود يكی از جهات ردّ دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابال ،شارکا و
معاونان جرم يا وکالی آنها موجب ممنوعیت از انجام وکالت است».
چنانچه مشاهده می گردد ،نويسندگان اليحه آيین دادرسی کیفری نیز به خوبی ،چناین حقای را کاه از جلاوه
های رعايت حقوق شهروندی و مورد پ يرش بیشتر کشورهاست ،در نظر داشته اند.
کمیته حقوق بشر در تفسیر کلی اين تضمین گفته است که" :متهم يا وکیل او بايد از حق شرکت و دفاع فعال
در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی برخوردار باشند ،هم چنان که در صورت اعتقاد به غیرمنصافانه باودن محاکماه از
حق اعتراض به دادگاه برخوردارند .با اين حال به نظر می رسد که چون فلسفه پیش بینی تضمین مورد بحث حمايت
از حقوق متهم در دعاوی جزايی است چنانچه متهم خود از استفاده از چنین تضمینی صرف نظر کند و از حضاور در
مراحل دادرسی امتناع ورزد ،محاکمه غیابی وی ممكن باشد .به هر حال مراجع رسایدگی کنناده مكلاف باه احضاار
متهم اند هم چنان که موظفند او را از حق داشتن وکیل مطلع سازند و وکیل منتخاب ماتهم را در مراحال مختلاف
رسیدگی بی يرند و مدافعات او را استماع نمايند و در صورت اقتضای عدالت و عدم تواناايی ماالی ماتهم باه صاورت
رايگان برای وی تعیین وکیل نمايند ".کمیته حقوق بشر موارد زيار را نقاض قسامت ساوم بناد  3مااده  79میثااق
شمرده است:
-7هنگامی که متهم از امكان دسترسی به هر نوع مشاوره حقوقی محروم بوده است
 -0هنگامی که فردی برخالف میل متهم به عنوان وکیل مدافع وی انتخاب شده است
 -3در مواردی که امكان ارتباط با وکیل از متهم سلب شده است
 -9هنگامی که حاق حضاور ماتهم ياا وکیال وی در مراحال مختلاف رسایدگی نادياده گرفتاه شاود .از نظار
کنوانسیونهای بین المللی ،از جمله موارد نقض حقوق بنیادين بشر هنگامی است که وکاليی که مسائولیت دفااع از
متهمان سیاسی را به عهده می گیرند ،مورد تهديد و ارعاب واقع شوند يا پروانه وکالت آناان ضابط ياا لغاو گاردد .در
موارد بد رفتاری و اهانت به وکال ،بازداشت شدن ،ناپديد شدن يا کشته شدن آنان همین قضیه به طريق اولی صاادق
خواهد بود.
کنفرانس هفتم سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم صمیالن  )7411ضمن تأکیاد بار اهمیات نقاش وکیال در
دعاوی جزايی ،اصول اساسی آن را بر شمرده و مقرر داشته که بايد امكان برخاورداری از وکیال بای هایچ تبعایض و
تمايز برای همه فراهم باشد .دولت هاو کانونهای وکال ،موظف به پیش بینی تمهیدات الزم برای اعمال چنین حقای
هستند؛ امكان ارتباط مستمر با وکیل ،ممنوعیت سلب امكان استعانت از وکیل و برخورداری از کمك رايگاان وکیال
تبصره  : 1هرگاه وكيل بدون عذر موجه از حضوردر دادرسي امتناع كند ،دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظدور تعقيدب وكيدل متخلدف
اعالم ميدارد.
تبصره :1هرگاه نس از تعيين وكيل تسخيري ،متهم ،وكيل انتخابي به دادگاه معرفي كند ،وكالت تسخيري منتفي ميشود.
تبصره  :6تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از سوي متهم فقط براي يك بار قابل نذيرش است.
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در موارد عدم تمكن مالی ،از حقوق تغییر ناپ ير متهم محسوب میشوند.7ايان گوناه تادابیر و تضامینهاا را اماروزه
قوانین آئین دادرسی کیفری بیشتر کشورها پ يرفته

اند0

اين موارد در مواد ديگری از اليحه آيین دادرسی کیفری ،به خاوبی ،ماد نظار تهیاه کننادگان آن باوده اسات،
منجمله در ماده  733-79می خوانیم« :در صورتی که متهم دارای وکیل باشد ،جاز در جارائم موضاوع بناد «الاف»،
«ب» و «ج» ماده  737-9اين قانون 3و نیز در مواردی که دادگاه حضاور ماتهم را الزم تشاخیص داده باشاد ،عادم
حضور متهم درجلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست».
امتیاز ويژه ديگری که در اليحه مزبور ،برای وکال تصريح گرديده ،آن است که« :شااکی ياا مادعی خصوصای و
متهم يا وکالی آنها می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده ،اطالعات الزم را تحصیل و با موافقت دادگااه باه
هزينه خود از اوراق مورد نیاز رونوشت يا تصوير تهیه کنند».9
البته بر اساس تبصره ماده مزبور« :دادن تصوير يا رونوشت از اسناد طبقاهبنادی شاده و اساناد حااوی مطالاب
مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی يا خارجی ممنوع است».
همچنین ،طبق بندهای ج و د ماده  733-03که به اصل تساوی سالح ها اشاره دارد ،فرصت مناساب و براباری
به وکالی طرفین ،جهت دفاع از حقوق موکلین خود اعطا شده است.1
از موارد بسیار مهم در جهت حفظ حقوق متهم و شأن وکیل وی ،که در اليحاه آياین دادرسای کیفاری ماورد
اشاره قرار گرفته است ،تكلیف دادگاه در خصوص اجازه به متهم يا وکیل وی نسبت به بیان آخرين دفااع مای باشاد.
اين امر ضروری که در اسناد متعدد بین المللی نیز مورد تصريح واقع شده ،در ماده  733-31بدين شرح ،آمده اسات:
« پس از پايان تحقیقات ،چنانچه شاکی يا مدعی خصوصی راجع به موضوع شاكايت ،مطلاب جديادی داشاته باشاد،

 -1العوجي ،مصطفي  ،حقوق االنسان في دعوي الجزائيه ،بيروت ،مؤسسه نوفل ، 1636 ،ص 11
 -1نگاه كنيد به :محمد آشوري ،اصل برائت و آثار آن در امور كيفري ،ص  53به بعد
 6اين جرايم ،شامل « :جرايم مستوجب مجازات سلب حيات ،قطع يا قصاص عضو ،حبس ابد و يا حبس بيش از سه سال» مي باشند.
 -1ماده 166-11
 -1ماده  166-16مقرر مي دارد « :رسيدگي در دادگاه به صورت ترافعي و به ترتيب زير انجام ميشود:
الف) قرائت كيفرخواست توسط منشي دادگاه يا استماع عقيده دادستان يا نماينده وي در مواردي كه طبدق قدانون ،نروندده بدا بيدان ادعداي
شفاهي در دادگاه مطرح شده است.
ب) استماع اظهارات دادستان يا نماينده وي جهت ارائه دليل براي اثبات اتهام انتسابي.
ج) استماع اظهارات شاكي يا مدعي خصوصي و وكالي آنها.
د) نرسش از متهم راجع به اين كه اتهام انتسابي را قبول دارد يا نه و استماع مدافعات متهم و وكيل او .ناسخ متهم عيناً در صورتمجلس قيدد
ميشود.
ه) در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در صحت اقرار ،شروع به تحقيقات و استماع اظهارات شهود ،كارشناس و اهل خبدرهاي
كه دادستان يا شاكي يا مدعي خصوصي ،متهم و يا وكيل آنها معرفي ميكنند».
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استماع می شود و دادستان يا نماينده وی نیز میتواند عقیده خود را اظهار کند .دادگاه مكلاف اسات پایش از اعاالم
کفايت و ختم رسیدگی ،به متهم يا وکیل او اجازه دهد که آخرين دفاع خود را بیان کند .هرگاه ماتهم ياا وکیال وی
در آخرين دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد ،دادگاه مكلف به رسیدگی است».
اما در مورد رسیدگی در دادگاه جنايی و نقش وکیل ،در آن دادگاه نیز اليحه آيین دادرسی کیفاری ،باه ماوارد
بسیار مهمی اشاره دارد.7
مطابق ماده « :739-3پس از ارجاع پرونده به دادگاه جنايی ،در جرائم موضوع بند «الف»« ،ب» و «ج» ماده -9
 737اين قانون و يا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به طور مساتقیم در دادگااه جناايی رسایدگی
میشود ،هرگاه متهم وکیل معرفی نكرده باشد ،مدير دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار میکند که وکیل خاود را
حداکثر تا ده روز پس از ابالغ به دادگاه معرفی کند .چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نكناد ،ماديردفتر ،پروناده را
نزد رئیس دادگاه ارسال میکند تا طبق مقررات نسبت به تعیین وکیل تسخیری برای متهم اقدام شود .رئیس دادگاه
می تواند به متهم اجازه دهد که يكی از اقربای خود را برای مشورت انتخاب کند .مشاور حاق دخالات در محاکماه را
ندارد».
همانگونه که پیش از اين نیز اشاره نموديم ،در دادگاه جنايی ،طبق ماده « :739-9هريك از طرفین مایتوانناد
حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کنند .استعفای وکیل تسخیری يا انتخابی يا عزل وکیال پاس از تشاكیل جلساه
رسیدگی پ يرفته نمیشود».
البته ،در صورتی که هر يك از اصحاب دعوا دارای وکالی متعدد باشد ،حضور يكی از آنها برای تشكیل جلسه
دادگاه کافی است.0
همچنین ،پس از تعیین وکیل ،مديردفتر بالفاصله باه ماتهم و وکیال او و حساب ماورد ،باه شااکی ياا مادعی
خصوصی يا وکیل آنها اخطار میکند تا تمام ايرادها و اعتراضهای خود را ظرف ده روز از تاريخ ابالغ تسلیم کنناد.
تجديد مهلت به تقاضای متهم يا وکیل او برای يك نوبت و به مدت ده روز از تاريخ اتمام مهلت قبلای ،باه تشاخیص
دادگاه ،بالمانع است.3

 -1بر اساس ماده « :161-3جرايم زير در دادگاه جنايي رسيدگي ميشود:
الف) جرايم مستوجب مجازات سلب حيات،
ب) جرايم مستوجب مجازات قطع يا قصاص عضو،
ج) جرايم مستوجب مجازات حداكثر بيش از سه سال حبس و حبس ابد،
د) جرائم سياسي و مطبوعاتي».
 -1ماده 164-5
 -1ماده 164-3
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از وظايف متهم و شاکی يا مدعی خصوصی يا وکالی آنها در دادگاه جنايی آنستكه بايد مطابق ماده « :739-1
ت مام ايراد ها و اعتراض های خود از قبیل مرور زمان ،عدم صالحیت ،رد دادرس يا قابل تعقیب نبودن عمل انتساابی،
نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله ديگر يا ادله جديد و کافی نبودن ادله را ظرف مهلات مقارر باه دفتار دادگااه
تسلیم کنند .پس از اتمام مدت م کور ،هیچ ايرادی از طرف اشخاص مزبور پ يرفته نمی شود ،مگر آنکه جهت ايراد
پس از مهلت حاد ،شود .در هرحال ،طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه ،پیش از اتمام مهلت ممنوع است».
همچنین ،ماده .739-02به اخ آخرين دفاع از ماتهم ياا وکیال وی در دادگااه جناايی ،اشااره دارد« :پاس از
رعايت ترتیب مقرر در ماده  733-03اين قانون ،هرگاه دادستان مجدداً اجازه صحبت بخواهد ،به متهم ياا شااکی ياا
مدعی خصوصی يا وکالی آنها نیز اجازه داده میشود .پیش از اعالم کفايت و ختم رسیدگی ،رئیس دادگاه ياك باار
ديگر به متهم يا وکیل او اجازه صحبت داده ،آخرين دفاع را از متهم يا وکیل وی اخ و سیس رسیدگی را ختم مای-
کند .هر گاه متهم يا وکیل وی در آخرين دفاع ،مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد ،دادگاه مكلاف باه
رسیدگی است».
از لحاظ تشريفات پس از ختم رسیدگی در دادگاه جنايی ،حقوق متهم و وکیل وی مطابق ماده  739-01ماورد
تصريح تدوين کنندگان اليحه آيین دادرسی کیفری قرار گرفته است« :اعضای دادگاه پس از اعالم ختم رسایدگی باا
استعانت از خداوند متعال ،تكیه بر شرف و وجدان و با توجه باه محتوياات پروناده مشااوره کارده ،در هماان جلساه
مبادرت به صدور رأی میکنند .در صورتیکه بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشاود رأی اکثريات معتبار اسات.
انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است ،مگرآن که وی جزء اکثريت نباشاد کاه در ايان صاورت ،عضاوی کاه ساابقه
قضايی بیشتر دارد ،رأی را انشا میکند .پس از صدور رأی ،بالفاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم يا وکیل او و
دادستان يا نماينده او تشكیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس به متهم تفهیم
میشود .هرگاه رأی بر برائت يا تعلیق اجرای مجازات باشد ،متهم فوری آزاد میشود».
چنانچه در هريك از دادگاهها اعم از کیفری عمومی و جنايی و در تمام جرائم ،به استثنای جرائمای کاه صارفاً
جنبه حق اللهی دارند ،متهم يا وکیل او در هیچیك از جلسات دادگاه حاضر نشده يا اليحه دفاعیاه نفرساتاده باشاد،
دادگاه پس از رسیدگی ،رأی غیابی صادر میکند .در اين صورت ،چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محكومیت متهم باشد،
ظرف بیست روز از تاريخ ابالغ واقعی ،قابل واخواهی در همان دادگاه است و پاس از انقضاای مهلات واخاواهی برابار
مقررات قابل پژوهش است .مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور ،دو ماه است.7

 -1ماده 164-11
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در مورد نقش وکیل در دادگاه تجديدنظر ،تدوين کنندگان اليحه ايین دادرسی کیفری ،چنین مقرر داشته اناد:
« هرگاه دادگاه استان تحقیقات انجام شده در مرحله نخستین را ناقص تشخیص دهد يا بررسی اظهاارات و مادافعات
طرفین و ادله ابرازی را مستلزم احضار اشخاص مربوط بداند ،دستور تعیین وقات و احضاار آنهاا را صاادر مایکناد.
طرفین می توانند شخصاً حاضر شوند يا وکیل معرفی کنند .در هر حال ،عدم حضور ياا عادم معرفای وکیال ،ماانع از
رسیدگی نخواهد بود» .7

همچنین ،مطابق ماده « :790-1در مواردی که رسیدگی پژوهشی در دادگااه اساتان ،مساتلزم تعیاین وقات و
احضار طرفین باشد ،رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان يا يكی از معاونان يا دادياران وی باه ترتیاب
زير انجام میشود:
 .7قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط يكی از اعضای دادگاه،
 .0طرح سؤاالت الزم و تحقیق از طرفین توسط رئیس يا مستشار و استماع مدافعات آنها،
.3کسب اطالع از شهود و مطلعان در صورت لزوم،
 . 9اظهار عقیده دادستان يا نماينده او و استماع اظهارات شاکی يا مدعی خصوصی و آخرين مادافعات ماتهم ياا
وکالی آنها».
در ماده فوق ال کر ،اصل تساوی سالحها ،از سوی نويسندگان اليحه آيین دارسی کیفری ،رعايت و مورد تصريح
واقع شده است .اما در خصوص تحول در جايگاه وکیل در دياوان عاالی کشاور ،ناوآوری و تغییاری در اليحاه آياین
دادرسی کیفری ،نسبت به قوانین حاکم ،به چشم نمی خورد.0
نتيجه گيري
بی هیچ تردياد ،باياد توساعه مفااهیم و معیارهاای حقاوق بشار و آزادیهاای اساسای و بزرگداشات تادابیر و
تضمینهای آن را به ويژه در دعاوی جزايی ،از آشكار ترين نشانههای مدنیت هر جامعاه از جواماع بشاری باه شامار

 -1ماده 141-4
 -1بر اساس ماده  « :146-1رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور بدون احضار طرفين دعوا يا وكالي آنها انجدام مدي شدود ،مگدر آنكده
شعبه رسيدگي كننده حضور آنها را الزم بداند .عدم حضور احضار شوندگان موجب تأخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست».
همچنين ،مطابق ماده  « :146-3در موقع رسيدگي ،عضو مميز ،گزارش نرونده و مفاد اوراقي را كه الزم است قرائدت مديكندد و طدرفين يدا
وكالي آنها ،در صورت حضور ،ميتوانند با اجازه رئيس شعبه ،مطالب خود را اظهار دارند .همچنين دادستان كل يدا نمايندده وي بده طدور
مستدل و مستند نظر خود را اظهار ميكند .سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات نرونده و مفاد گزارش و اظهدارات اشدخاص مربدوط و
دادستان كل كشور يا نمايندۀ وي ،اتخاذ تصميم ميكنند»
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آورد .تكريم مقام و تعظیم شأن و شخصیت ابنای آدم در مراعات چنین مفاهیم و معیارها يا تادابیر و تضامین هاايی
نهفته است .تا آن جا که به اصول محاکمات جزايی مربوط میشود توهّم تعارض میان اصاول حقاوق بشار و الزاماات
برگرفته از سنت های ملّی و باورهای م هبی را بايد از یهن زدود .متاون و مناابع ملّای و ما هبی هام اگار بدرساتی
بازنگری شوند و در معرض تفسیرهای منطقی و تأويلهای انسان دوستانه قرار گیرند ،معلوم خواهد شد که هدفی جز
آن چه اسناد حقوق بشر درصدد تأمین آن است ،ندارند .نكته قابل مالحظه اين که ،امروزه ديگر به سختی مایتاوان
در تشخیص حقوق و آزادی های افراد به متون و منابع داخلی اکتفا کرد .بخش عمده ای از اين حقوق و آزادیهاا در
اسناد بین المللی مطرح میشوند .از نظر دولت های مترقی و انديشمندان آنان ،ايان کاه مناابع حقاوق و آزادیهاای
اساسی افراد به دو بخش ملّی و فراملّی تقسیم شوند و هر دو يكسان مورد مطالعاه و ارزياابی و اساتناد قارار گیرناد،
امری کامالً طبیعی و بی نیاز از انديشه و استدالل است.7
قوانین و رويه قضايی اين دولتها بويژه در موارد مشاهده مغايرت میاان مقاررات ملّای و مفااد متاون و مناابع
فراملّی ،به سادگی مقررات ملّی خود را به نفع الزامات فراملّی ناديده مایگیرناد.0میثااق باین المللای حقاوق مادنی
وسیاسی  ،7499محاکم ملّی را از اجرای مقررات داخلی مغاير با احكام عهده نامههای خارجی بازداشته است .از نظار
اين میثاق ،محاکم ملّی مكلفند منافع افراد را که در نتیجه عدم توجه به يك قاعده قابل اجرای بین المللی باه خطار
افتاده ،حفظ کنند .اثر مستقیم احكام مندرج در عهدنامه ،از اجرای هر گونه تصمیم داخلی مغاير ،جلوگیری میکند.
ا جرای واقعی عدالت نیازمند وجود قواعد و قوانینی است که در درجه اول از تعقیب و مجاازات افاراد بای گنااه
جلوگیری کرده و در گام دوم ،راه فرار از چنگال عدالت را به روی مجرمان ببندند و دوباره باه اجتمااعی شادن آناان
کمك کنند.برای اينكه مجازات يا اقدامات تأمینی و تربیتی مؤثر باشد ،در جوامع متمدن امروزی ،کشف جرم ،تعقیب
آن ،تحقیقات مقدماتی ،دادرسی کیفری و اجرای حكم ،هريك به صورت تعريف شده ،بار عهاده مقاماات مخصوصای
گ اشته شده که حدود وظايف و اختیارات هريك نیز در قانون ،مشخص می باشد .اين اسات کاه مای بینایم بعاد از
وقوع جرم ،متهم بالف اصله مجازات نمی شود ،بلكه برای بازگشت نظم و برقراری عدالت ،مقامات مخصوصی با رعايات
تشريفات و قواعد قانونی و به صورت بی طرفانه بايد به اتهام رسیدگی کنند .جرايم و مجازاتها هنگامی قابل درک اناد
که در يك نظام قضايی سالم و با رعايت تشريفات مربوطه و در يك کالم با يك آيین دادرسی کیفری صحیح ،در يك
دادگاه صالح و قانونی و با رعايت کامل حقوق شهروندی ،مورد بررسی قرار گیرند.3

 -1برنار بولك،كيفر شناسي ،ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي،چ ،1تهران ،ممججمع علمي و فرهنگي مجد ،1611 ،ص  31به بعد
 -1نگاه كنيد به :ناصر كاتوزيان ،مقدمه علم حقوق ،چ ،16بهنشر ،1611 ،ص 155
 -1خالقي علي ،نيشين ،ص 11
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يكی از علل شكست مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی در مبارزه با بزهكاری ،ناشی از نارساايی هاای قاوانین
آيین دادرسی کیفری است .برای تأمین منافع جامعه و متهم و بزه ديده ،راهی جز اصاالح قاوانین و مقاررات شاكلی
حقوق جزا وجود ندارد.7
همانطور که از بررسی اسناد بین المللی بر می آيد حق دفاع و محاکمه درشرايط منصافانه و باا حضاور وکیال
مدافع ،از حقوق اولیه هر انسان و بالخص متهمین است .البته اسناد بین المللی ،منطقه ای و قطعنامه هاای بیشامار
ديگری هم وجود دارند که اين حق را تصريحاً يا تلويحاً مورد اشاره قرار می دهند ص مانناد قطعناماه شاماره 749/12
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل  ،توصیه نامه شماره  0222/07قطعنامه شماره  7449/47کمیسیون حقوق
بشر  -کنوانسیون اروپايی حمايت از حقوق بشر  -کنوانسیون آمريكايی حقوق بشر و  ) ...ل ا با توجه به تاکید در ايان
اسناد که انگیزه تدوين آنها غیر ازگرايش فطرت انسان به عدالتخواهی ،تحوالتی است که در طول تاريخ نشات گرفتاه
از خود کامگی حكام و دستگاههای قضايی تحت امر آنها و نهايتاً تضییع حقاوق بیگناهاان در محاکماات ناعادالناه و
بعضاً صوری که ناشی از عدم نظارت بین المللی بر اين اقدامات بوده و هماین اساتبداد هاا فجاايع بشاری زياادی را
موجب گرديده است  ،به وکیل مدافع مستقلی که بتواند بدون هرگونه مصلحت انديشی به دفاع ازحقوق افارادی کاه
در مظان اتهام اند و حربه ای جز دفاع توسط افراد آگاه به حقوق و قوانین ندارند توجه خاص شده است  .چنانكاه در
بسیاری ازموارد ،رسیدگیها و محاکمات ،الزاماً بايستی با حضور وکیل مدافع انجاام شاود و حضاور وکیال از الزاماات
دادرسی عادالنه است بديهی است درچنین شرايطی وکیل بايستی از کلیه تأمینات و تضمینات الزمه برخوردار باشاد
و اولین شرط آن است که حرفه وکالت دارای استقالل ازدستگاه قضايی و واجد تشكیالت مستقل باشاد .مصاونیتها و
حمايتهايی که الزم است وکیل در مقام دفاع  ،قبل و بعد از آن داشته باشد ،ضروری است بوسیله دولتها تامین گردد
 ،چرا که استقالل وکالت  ،استقالل دستگاه قضايی ،دولتها را در پی خواهاد داشات و وابساتگی ياا مخادوش باودن
مصونیت وکیل ،عالوه بر آنكه حیثیت و اعتماد به دستگاه قضايی را زير سوأل بارده باعاث تضاییع حقاوق افاراد بای
شماری می گردد که مطلوب هیچ انسان حق طلب و آزادی خواهی نیست.0
بايد پ يرفت که ابزار اولیه قاضی کیفری ،قانون است ،آن هم با اولويت دادن به قانون شكلی ،حاال چگوناه مای
توان انتظار داشت قاضی کیفری با قانون آيین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب  7311که
در زمان تصويب خود با ايده ح ف دادسرا تنظیم شده بود ،امروزه با تأسیس دوباره دادسرا ،بتواند ابزاری مفیاد بارای
قاضی باشد؟ قانونی که اجرای آزمايشی آن تاکنون دو بار تمديد شده است.

 -1معتمد ،محمد علي ،نيشين ،ص 3
 -1اميدي ،جليل ،نيشين ،ص 51
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با وجود تأمین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در اصول قانون اساسی و وجاود قاوانین عاادی مااهوی و
شكلی نسبتاً مطلوب ،در سالهای اخیر ،شاهد برخی تعرضات به حريم و کیان حقوق وکال و زيار پاا گ اشاتن حقاوق
مشروع و قانونی آنان بوديم .مدعی آن نیستیم که قوانین ماهوی و شكلی ما در امور کیفری از هر حیث کامل است و
نیاز به بازنگری و پااليش ندارد ،ل ا می توان با اندک تغییر در همین مقاررات ،کاه مقاداری زياادی از آن در اليحاه
آيین دارسی کیفریصدر قوا نین شكلی) رخ داده است و به شرط فراهم نمودن شرايط بارای ياك دادرسای عادالناه و
منصفانه ،ضمن پیشگیری از وقوع جرم در آينده ،اعتماد عمومی را به دستگاه عدالت بیشتر کرد.7
 ،اليحه آيین دادرسی کیفری در رعايت حقوق وکال ،با وجود کاساتیهايی مختصار ،نسابت باه قاوانین فعلای و
گ شته ،بسیار کامل تر و جامع تر است .مخاطبان اين اليحه که نیاز به تصويب نهايی آن بسیار زيااد اسات ،ماتهم و
خانواده او ،شاکی ،گواه ،وابستگان دستگاه قضايی اعام از وکاال ،کارشناساان و  ...و ضاابطان دادگساتری هساتند .در
نتیجه ،برای تحقق اين اليحه صبعد از تصويب)  ،قبل ا ز هر چیز و از هم اکناون ،ايجااد زمیناه هاای الزم فرهنگای و
آموزشی فراخور هريك از مخاطبین ،مورد نیاز می باشد والّا اجرای آن نیزصبعد از تصويب) ،با گ شت مادتی باه بوتاه
فراموشی سیرده خواهد شد.

 -1آشوري ،محمد ،نيشين ،ص 16
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