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استانذا رداهی جهانی وکالت و مىضغ نظام حقىقی اریان
مقذهم  -عذا لت و داردسی ػادالهن:
در یک دستو بندی ،عدالت بو دو نوع فردی و اجتماعی تقسیم می شود .عدالت فردی ناظر بر حبث چگونگی اصماد
تعادل میان ابعاد و قوای گوناگون وجود انسان است ،کو از قدمی االیام توسط برخی فالسفو یونانی مانند افالطون و شمچننی
بسیاری از متکلمنی و فقهای مسلمان ،مورد بررسی قرار گرفتو و شرایط و احکامی برای آن ذکر شده است .عدالت در این
مفهوم صفت و خصلت انسان است کو باید بدان متّصف شود .اما عدالت در مفهوم اجتماعی آن مربوط بو چگونگی اصماد

تعادل و توازن در روابط میان مردمان با شمدیگر و یا تعینی مرزىای این گونو روابط است .با توجو بو اینکو روابط اجتماعی
میان مردمان ،حوزه ىا و قلمرو ىا و زمینو ىای متفاوتی را در بر می گرید ،طبعاً عدالتی نیز کو در ىر کدام از این حوزه ىا و
قلمرو ىا مطرح می شود ،با شم دیگر متفاوت خواىد بود و در نتیجو تعریف و تبینی ما از آن ،بستو بو اینکو در چو حوزه یا
عرصو یا زمینو ای از روابط اجتماعی قرار گرفتو باشیم و شمچننی با حلاظ اینکو در چو شرایط و زمان و مکانی حضور داشتو
باشیم ،متفاوت خواىد بود .اگر زمینو مورد حبث ما چگونگی توزیع ثروت و امکانات و فرصت ىا باشد ،مفهوم «عدالت
توزیعی»

مطرح می شود کو باز تعریف از آن ،بستو بو مکتب فکری ،متفاوت می شود .یا اگر حوزه مورد حبث ما در مورد

چگونگی برخورد و واکنش نشان دادن بو یک بزه ارتکابی یا زیان وارده باشد بو گونو ای کو پس از آن ،وضعیت ناعادالنو ی
پیش آمده ،تصحیح و اصالح گردد ،وارد حبث «عدالت مکافاتی» یا «عدالت جربانی» خواىیم شد و یا اگر حوزه و
ِ
درست رسیدن بو یک مطلوب و یا اصول و قواعد منصفانو حاکم بر یک موضوع
زمینو مورد حبث ما رویو ىا و روش ىای
باشد« ،عدالت رویو ای» را مطرح سموده امی .این عدالت کو بر توافقات ،پیمان ىا و روند ىای دادرسی حاکم است،

 .ارائو شده در زمستنی کنگره ملی وکال  ،اردیبهشت ماه  ،۱۳۰۹اصفهان
 .برای مطالعو دقیقرت این موضوع کو ماىیت و حمتوای عدالت از عصری بو عصر دیگر ربول می یابد ،رجوع کنید بو :حسنی بشرییو ،حقوق بشر و مفاىیم مساوات ،انصاف
و عدالت ،صص  ۶۴الی .۰۹
. Distributive Justice.
. Retributive Justice.
. Corrective Justice.
. Procedural Justice.
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آنچو را کو در این میان ،مشروع یا منصفانو است ،از آنچو مشروع و منصفانو نیست ،متمایز می کند .عدالت رویو ای در
حقوق کامن ال  ،اصطالحاً «انصاف» نامیده می شود و بیشرت نیز این عدالت در عرصو قضاوت و دادرسی مطرح می
شود .امروزه عدالت رویو ای در حوزه دادرسی ىا ،مبتنی بر چندین اصل و قاعده است کو رعایت واقعی و دقیق آهنا ،عادالنو
بودن کلیو مراحل یک دادرسی و روند حاکم بر آن را تضمنی خواىد کرد .این اصول و قواعد ،برخی ناظر بر ساختار و
تشکیالت دستگاه قضایی و هناد ىای وابستو بو آن است و برخی نیز ناظر بر حقوق و آزادی ىای افراد در جریان ربقیق و
رسیدگی بو دعاوی می باشد.
برخی از مهمرتین این اصول عبارتند از:
 .1اصل بی طرفی قاضی و دستگاه قضایی در ربقیقات و حماکمات ،کو دو پیامد عمده آن یکی جدایی هناد تعقیب
(دادسرا) از هناد رسیدگی کننده(دادگاه) و دیگری استقالل وکیل مدافع از قوه قضاییو است.
 .2اصل برائت ،کو دارای آثاری مانند حق بر سکوت ،حق تفسری بو نفع متهم ،و ...می باشد.
 .3اصل حق بر شنیده شدن دعاوی و دالیل و مدافعات افراد.
 .4اصل تساوی سالح میان طرفنی دعوی.
از مهمرتین نتاصمی کو از سو اصل اخری یعنی اصل برائت و اصل حق افراد بر شنیده شدن و اصل تساوی سالح ىا ،بدست
می آید و الزمو منطقی و عملی آهنا است ،عبارت از امکان هبره مندی افراد از خدمات ،مشاوره و کمک یک وکیل مدافع
است.
 .رابرت ال ىوملر ،مبانی فلسفو اخالق ،صص  ۸۲۲بو بعد .شمچننی رک بو :سید حممد قاری سید فاطمی ،حقوق بشر در جهان معاصر ،دفرت زمست ،صص  ۰۶الی .۴۶

8

. Common law
 .دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص اشمیت این اصل اظهار می دارد« :بو حمض اینکو در بی طرف بودن قاضی ،شک و تردید موجو بوجود آید ،باید مورد از موارد رد
قاضی حمسوب شود .چو( ،حفظ بی طرفی) ضامن اعتمادی است کو در یک جامعو دموکراتیک ،شهروندان نسبت بو دادگاىها و مراجع قضایی از خود نشان می دىند» رک
بو  :حممد آشوری ،حقوق بشر ،مفاىیم مساوات ،انصاف و عدالت ،صص  ۳۳۳الی .۳۳۰
 .شمان ،صص  ۳۶۶الی  .۳۰۹شمچننی رک بو :شمو ،عدالت کیفری« ،اصل برائت و آثار آن در امور کیفری» صص  ۱۳۳الی .۱۴۹
. Right to be heard.
 .یکی از اصول مهم و مورد نیاز در یک دادرسی عادالنو ،اصل تساوی سالح ىا است .دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده ) (Dombo Beheer B.Vاین اصل را
این گونو تعریف کرده کو« :بو طرفنی دعوی باید فرصت معقولی جهت طرح ادعاىای خود و دفاع از آهنا – از مجلو فرصت ارائو دلیل و مدرک – در شرایطی کو وی را نسبت
بو طرف دیگر دعوی در یک نابرابری قابل توجو قرار سمی دىد ،داده شود» این اصل البتو ىم در دعاوی مدنی و ىم در دعاوی کیفری می بایست اعمال شود .از مجلو نتایج
اصل تساوی سالح ىا عبارت است از )۱ :امکان برابر در حاضر ساخنت شهود لو و علیو ،توسط طرفنی دعوی )۸ .امکان برابر و مشابو در دعوت از کارشناس و تقاضای
ارجاع امر بو کارشناس)۳ .امکان دسرتسی بو حمتویات و اسناد و مدارک پرونده .برای مطالعو دقیقرت رک بو:
P.van Dijk and G.J.H. van Hoof. Theory and Practice of the European Convention on Human Rights. pp,
۶۳۸,۶۳۱,۶۳۹
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برخورداری از خدمات وکیل دادگسرتی مبتنی بر ضرورت اصماد تعادل و توازن میان هناد تعقیب و دادگاه بو عنوان نریوىای
صاحب قدرت و زبصص از یک سو ،با افراد عادی و غری متخصص و ناتوان از سوی دیگر است بو رموی کو با حضور
وکیل مدافع سعی می شود تعادل مربوطو تا حد زیادی برقرار شود .در واقع بو منظور رعایت تساوی سالح ىا و برای اینکو
بتوانیم عدالت را در عرصو دادرسی برقرار کنیم ،نیازمند نقش و حضور فعاالنو وکیل مدافع  -بو عنوان شخص متخصصی کو
دارای اختیارات قانونی فراوانی نیز باشد -ىستیم .حضور وکیل موجب برقراری تعادل و توازن در حمیط و فضای پیش گفتو
می شود .این موضوع نو فقط در پرونده ىای کیفری بلکو در دعاوی حقوقی نیز بو گونو ای دیگر مطرح می باشد و لزوم
رعایت دادرسی عادالنو ،دعاوی حقوقی را نیز در بر می گرید.
در عصر حاضر ،پیامد مهم عدالت در عرصو ىای خمتلف اجتماعی ،حق ىا و آزادی ىای بنیادینی است کو از حلاظ تارطمی
بعد از جنگ دوم جهانی ،بو تدریج وارد نظام بنی امللل حقوق بشر گردیده و یا در حال وارد شدن می باشند.
دبوجب ماده  ۸اعالمیو جهانی حقوق بشر « :ىر کس می تواند بدون ىیچ گونو سبایزی خمصوصاً از حیث نژاد ،رنگ ،جنس،
زبان ،مذىب ،عقیده سیاسی یا ىر عقیده دیگر و شمچننی ملیت ،وضع اجتماعی ،ثروت ،والدت و یا ىر موقعیت دیگر ،از
سبام حقوق و کلیو آزادی ىایی کو ذکر شده است ،هبره مند گردد ».از مجلو این حقوق بنیادین ،حق برخورداری از یک
دادرسی عادالنو است کو در ماده  ۱۹اعالمیو جهانی حقوق بشر و ماده  ۱۶میثاق بنی املللی حقوق مدنی و سیاسی پیش
بینی شده است

 .سید حممد ىامشی ،حقوق بشر و آزادی ىای اساسی ،ص .۳۹۴
14

. Sarah Joseph, Jenny Schults and Melissa Castan. - International covenant on civil and political rights. PP. ۸۴۰ ,

۸۲۹

 .ماده  ۱۹اعالمیو جهانی حقوق بشر « :ىر کس با مساوات کامل حق دارد کو دعوایش بو وسیلو دادگاىی مستقل و بی طرف  ،منصفانو و علناً رسیدگی گردد .و چننی

دادگاىی درباره حقوق و الزامات او یا ىر اهتام جزائی کو بو او توجو پیدا کرده باشد  ،ازباذ تصمیم بنماید ».ماده  ۱۶میثاق بنی امللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در بند  ۱خود
اشعار می دارد  « :شمو در مقابل دادگاىها و دیوان ىای دادگسرتی متساوی ىستند .ىر کس حق دارد بو اینکو بو دادخواىی او منصفانو و علنی در یک دادگاه صاحل ،مستقل
و بی طرف  ،طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اهتامات جزایی علیو او یا اختالفات راجع بو حقوق و الزامات آن ،و در امور مدنی ازباذ تصمیم
بنماید»...
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در این راستا یکی از تضمنی ىای الزم برای برخورداری از یک دادرسی عادالنو ،حق برخورداری از خدمات وکیل در جریان
دادرسی است کو ىر شخصی فارغ از جنس و نژاد و مذىب و عقیده سیاسی و  ...از آن هبره مند است .در مقابل این
حق ،دولت ىا دارای ىر سو سطح از تعهدات حقوق بشری ىستند.
در ادامو تالش می شود تا ابعاد و جنبو ىای گوناگون این حق را از منظر استاندارد ىای بنی املللی – اعم از جهانی و
منطقو ای – در سو گفتار بررسی کرده و در ضمن آن میزان انطباق یا عدم انطباق قواننی و مقررات موضوعو ایران را یا این
استاندارد ىا ارزیابی سماییم.
گفتار اول :استانداردىای ناظر بر هبره مندی از خدمات وکیل دادگسرتی
گفتار دوم :استانداردىای ناظر براختیارات و صالحیت ىای وکیل دادگسرتی در جریان دادرسی
گفتار سوم :استانداردىای ناظر بر ساختار و تشکیالت حرفو ای وکالء

 .تعهدات حقوق بشری دولت ىا شامل سو سطح از تعهدات می شود« .تعهد بو احرتام« ،» Obligation to Respect /تعهد بو محایتObligation to /
« ،»Protecتعهد بو ایفاء .» Obligation to Fulfill /تعهد بو احرتام ،دولت ىا را ملزم می سماید تا از مداخلو در آزادی افراد خودداری سمایند .تعهد بو محایت،
دولت ىا را ملزم می سماید تا از افراد در مقابل مداخلو دیگران محایت سمایند .و تعهد بو ایفاء کو جنبو اصمابی دارد ،دولت ىا را ملزم می سماید تا اقدامات ضروری و موثری را
جهت ربقق حقوق افراد بو عمل آورند .تعهد بو ایفاء خود شامل سو تعهد می شود «تعهد بو تدارک»« ،تعهد بو ارتقاء» و «تعهد بو تسهیل».
& General Comment No.۱۴ Adopted by the committee on economic, social and cultural rights. Para:۱۴ - ۳.
General Comment No.۳۱.
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کی
نخ
گفتار ست :استانذا رداهی انظر رب بهره منذی از خذمات و ل دادگستری
کی
«حق ربخىرداری از و ل»
ل
الف) از منظر استانذا رد اهی نیب ا مللی
حق برخورداری از خدمات وکیل موضوع بسیاری از اسناد بنی املللی است .از مجلو قسمت د از بند  ۳ماده  ۱۶میثاق بنی
املللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد« :ىر کس متهم بو ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل الاقل حق تضمنی ىای
ذیل را خواىد داشت  ...د) در حماکمو حاضر بشود و شخصاً یا بو وسیلو وکیل منتخب خود از خویش دفاع کند و در
صورتی کو وکیل نداشتو باشد ،حق داشنت یک وکیل بو او اطالع داده شود و در مواردی کو مصاحل دادگسرتی [مصاحل
عدالت] اقتضا سماید از طرف دادگاه راساً برای او وکیلی تعینی بشود کو در صورت عجز او از پرداخت حق الوکالو ىزینو ای
زمواىد داشت».
شمچننی قسمت ج از بند  ۳ماده  ۴کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تقریباً مشابو منت میثاق ،مقرر می دارد« :ىر متهمی
بو ویژه حق دارد کو  ...ج) شخصاً خود و یا با شمکاری وکیل مدافع منتخب خویش ،بو دفاع از خود بپردازد و چنانچو توان
مالی جهت پرداخت حق الوکالو نداشتو باشد ،در صورتی کو مصاحل عدالت اقتضا کند ،بتواند بطور رایگان از مشاوره وکیل
تسخریی هبره مند گردد».
این حق شمچننی در قسمت د و ه از بند  ۸ماده  ۲کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و ماده  ۴منشور آفریقایی حقوق بشر،
تقریباً با عباراتی مشابو عبارات فوق  ،پیش بینی شده است.

در خصوص حق هبره مندی از خدمات وکیل توسط اطفال،

نیز کنوانسیون حقوق کودک مصوب  ۱۰۲۰در بند  ۸ماده  ۶۹خود مقرر می دارد ...« :کشور ىای عضو خصوصاً موارد
ذیل را رعایت می سمایند ...ب) ىر کودکی کو متهم یا حمکوم بو نقض قانونی کیفری شناختو شود ،حداقل دارای تامنی ىای
زیر خواىد بود ... -۸ ... :حق داشنت مشاوره حقوقی و یا سایر کمک ىا در هتیو و ارائو الضمو دفاعیو  -۳روشن شدن
. Interests of Justice.
 .این حق شمچننی در قسمت ىای ب و د از بند  ۱ماده  ۴۴اساسنامو دیوان کیفری بنی املللی ( )ICCو قسمت ىای ب و د بند  ۶ماده  ۸۱اساسنامو دیوان کیفری بنی
املللی برای یوگسالوی سابق ( )ICTYبا عباراتی تقریباً مشابو عبارات منت میثاق حقوق مدنی و سیاسی  ،مقرر شده است.
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موضوع در اسرع وقت توسط مقام یا ارگان قضایی بی طرف و مستقل و طی دادرسی عادالنو در حضور وکیل وسایر کمک
ىای حقوقی ،مگر اینکو این امر در جهت منافع کودک تشخیص داده نشود ،خصوصاً با در نظر گرفنت سن ،موقعیت ،و یا
والدین و یا قیم قانونی کودک »...
در رابطو با حق برخورداری از وکیل ،ىشتمنی گنگره ملل متحد برای پیشگریی از جرامی و رفتار با جمرمنی  ،بو شرح یک
قطعنامو احلاقی ،این حق و امور مرتبط با آن را ربت عنوان « اصول اساسی نقش وکالء» بو تصویب رسانده است و در
بند  ۳مقدمو خود از دول عضو دعوت می سماید کو اصول اساسی حاضر را در چارچوب وضع قواننی و رویو ىای ملی خود
مورد توجو قرار داده و حمرتم بشمارند.
در ابتدای این قطعنامو آمده است  « :با توجو بو اینکو محایت کافی از حقوق بشر و آزادی ىای اساسی کو کلیو افراد حمق
بو برخورداری از آهنا ىستند ،خواه در ابعاد اقتصادی  ،اجتماعی ،و فرىنگی یا مدنی و سیاسی ،مستلزم آن است کو کلیو
افراد دسرتسی موثر بو خدمات حقوقی وکالی حرفو ای مستقل داشتو باشند ... ،اصول اساسی نقش وکالء کو ذیالً درج شده
برای کمک بو دول عضو در امر ترویج و تضمنی صحیح وکالت هتیو گردیده و باید توسط دولتها در چارچوب وضع قواننی و
تعینی رویو ىای ملی مورد توجو قرار گرفتو و بو اطالع وکالء و افراد دیگری از قبیل قضات ،دادرسان ،اعضای قوه جمریو و
مقننو و مردم بطور کلی برسد .این اصول ناظر بر کسانی نیز ىست کو نقش وکیل را بدون داشنت موقعیت رمسی وکالء ایفا می
سمایند».
در این قطعنامو ی احلاقی ،حق بر خورداری از وکیل و سایر حقوق مرتبط با آن و شمچننی تکالیف دولت ىا در قبال آن مورد
شناسایی و تصریح قرار گرفتو است .بند ۱از قطعنامو مزبور اعالم می دارد کو « :کلیو افراد حق دارند خواستار کمک وکیلی
کو خود انتخاب می سمایند برای محایت و اثبات حقوق خود و دفاع از آهنا در کلیو مراحل رسیدگی جزائی بشوند» قطعنامو
مزبور از سوی دیگر در بر دارنده ی بسیاری از تکالیف برای دولت ىا در جهت تضمنی حق برخورداری از وکیل می باشد.
بو موجب بند  ۸این قطعنامو «دولت ىا اطمینان حاصل خواىند سمود کو روشهای موثر و مکانیسم ىای کافی برای دسرتسی
موثر مساوی بو وکالء جهت کلیو افراد داخل قلمرو آهنا و تابع صالحیت ىای آهنا ،بدون تبعیض از ىر حلاظ ،مثل تبعیض بر
اساس نژاد ،رنگ ،ریشو نژادی ،زبان ،مذىب ،عقاید سیاسی و غریه ،ریشو ملی یا اجتماعی ،اموال ،تولد ،وضعیت اقتصادی
و غریه ،وجود داشتو باشد».

 .ىاوانا ،کوبا.۱۰۰۹ ،
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این نکتو الزم بو ذکر است کو قطعنامو فوق الذکر ،جنبو توصیو و دعوت برای دولت ىا دارد و الزام حقوقی ندارد .اما از
آذمایی کو مفاد این سند می تواند بو عرف ىا و رویو ىای بنی املللی الزام آور و یا بو قواعد آمره تبدیل شود و یا با توجو بو
اینکو برخی از قواعد آن بیانگر عرف ىای موجود است ،حائز اشمیت بسیار می باشد.
حق داش ِ
نت وکیل چندین استاندارد وجود دارد کو عبارتند از:
در خصوص ِّ
 )۱در حق انتخاب وکیل نباید حمدودیتی از نظر تعداد وکیل وجود داشتو باشد .در این زمینو کمیتو حقوق بشر در یک مورد
(دعوای  Esterellaعلیو اروگوئو –  ، )۴۶/۲۹اعمال حمدودیت در داشنت چند وکیل را نقض بند  ۳ماده  ۱۶میثاق دانستو
است .در این پرونده انتخاب شخص مزبور حمدود بو یکی از دو وکیل مدافع رمسی خویش شده کو در هنایت کمیتو حقوق
بشر این موضوع را نقض قسمت ىای ب و د از بند  ۳ماده  ۱۶میثاق دانستو است.
 )۸دولت ىا متعهد بو اصماد شرایط مناسب جهت برخورداری افراد از وکیل در فضاىای خشونت آمیز و یا سیاسی ىستند.
جو خشونت آمیز در جامعو ،از پذیرش وکالت در برخی
در واقع در مواردی کو در درون یک کشور  ،وکالء بو حلاظ وجود ّ

پرونده ىا ،علریغم اقتضای مصاحل عدالت ،واشمو و ىراس دارند و شمچننی در مواردی کو این امکان وجود دارد کو وکالء در
صورت پذیرش وکالت در پرونده ىایی کو بار سیاسی دارد ،مورد آزار و اذیت و هتدید از جانب گروه ىای خمالف واقع شوند،
دولت ىا موظف ىستند شرایط و اقدامات ضروری را جهت تضمنی حق افراد در اوضاع و احوال فوق الذکر بو منظور
دسرتسی موثر بو خدمات و مشاوره وکالی مدافع اصماد سمایند .در غری این صورت اقدام آهنا در جهت نقض حق دفاع افراد در

دعاوی می باشد.
 )۳این حق بو سبام مراحل دادرسی اختصاص دارد .در واقع در دعاوی کیفری ،حق برخورداری از وکیل مدافع (اعم از منتخب
یا تسخریی) می بایست برای افراد ،در سبام مراحل یک دادرسی از مجلو در ربقیقات و بازجویی ىای نزد پلیس و در ربقیقات
مقدماتی نزد بازپرس ،تامنی شود و سمی توان بو هبانو حمرمانو بودن ربقیقات چو قانوناً و چو عمالً از هبره مندی افراد از خدمات
وکیل دادگسرتی جلوگریی کرد.

20

. Sarah Joseph &…, op cit, p.۳۱۲.

21

. Scott Davidson, the inter- American System of Human Rights, pp.۸۰۹,۸۰۱.
 .در این زمینو بند  ۸ماده  ۰۰اساسنامو دیوان بنی املللی کیفری( ،)ICCاشعار می دارد« :در موردی کو قرار است شخصی کو مشمول صالحیت این دیوان است،

مطابق ترتیبات مقرر در فصل هنم این اساسنامو توسط دادستان و یا مراجع مسوول داخلی مورد بازجویی قرار گرید ،آن شخص دارای حقوق ذیل است کو باید قبل از بازجویی
از آن حقوق مطلع شود ...د :بازجویی از وی در حضور وکیل صورت می گرید .مگر اینکو خود وی از این حق صرفنظر سماید ».رک بو  :ویلیام شبث ،مقدمو ای بر دیوان
کیفری بنی املللی ،ص .۸۰۹
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ب) مىضغ نظام حقىقی اریان
داشنت وکیل در جریان دادرسی و حماکمو ،سابقو ای طوالنی در ایران دارد .آنگونو کو می گویند در ایران باستان نیز بو حلاظ
گسرتش و طول و تفصیل پیدا کردن قواننی ،گروىی بو نام «سخنگویان قانون» اقدام بو دادن مشاوره در امور قضایی بو مردم
می سمودند و افراد نیز برای پریوزی در دعاوی خویش از ایشان کمک می گرفتند.
پس از ورود اسالم بو ایران ،وکالت در دعاوی ربت مقررات فقهی اسالم در آمد و در این میان اغلب فقها قائل بو جواز آن
و برخی دیگر نیز حتی قائل بو لزوم و رجحان آن بودند.
با شمو این اح وال وکیل دادگسرتی بو عنوان یکی از لوازم و نتایج دادرسی عادالنو  ،پس از انقالب مشروطو و از طریق قانون
اصول تشکیالت عدلیو ( ۱۳۸۰ه ق) بطور رمسی وارد نظام حقوقی ایران شد .حدود یکسال پس از آن (یعنی در سال
 ۱۸۰۹ه ش) با تصویب قانون آینی دادرسی کیفری(اصول حماکمات جزائی) ،حق هبره مندی از وکیل دادگسرتی مورد پذیرش
قرار گرفت و حدود آن ذکر شد .دبوجب ماده  ۸۶۸این قانون کو مربوط بو حماکم صلح می باشد« :طرفنی چو حاضر باشند
و چو نباشند ،حق دارند برای مرافعو وکیل معنی سمایند ».شمچننی دبوجب ماده  ۳۱۶این قانون (اصالحی «: )۱۳۳۴در کلیو
امور جزائی متهم می تواند حداکثر تا سو نفر وکیل انتخاب سماید» ترتیب مذکور شمچننی در ماده  ۱۹از فصل ششم قانون
فوق کو در سال  ۱۳۳۴مورد تصویب و اصالح قرار گرفتو است نیز بیان شده« :ىیچ متهمی سمی تواند بیش از سو وکیل
داشتو باشد»...
در شمنی رابطو ماده  ۳۱۴قانون آینی دادرسی مدنی مصوب  ۱۳۱۲نیز مقرر می داشت« :اصحاب دعوی می توانند شخصاً
برای دادرسی حاضر شوند یا بو یک نفر از وکال یا کارگشایان دادگسرتی یا یکی از بستگانشان وکالت دىند».
در سال ىای زمستنی پس از انقالب اسالمی در سال  ،۱۳۰۴نقش وکیل در جریان دادرسی و حق هبره مندی از وکیل
دادگسرتی ،دستخوش بی اعتنایی و نقض ىای فراوان قرار گرفت .ىر چند کو اصل  ۳۰قانون اساسی مجهوری اسالمی مقرر
داشتو است « :در شمو دادگاه ىا طرفنی دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب سمایند ،و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشتو
باشند ،باید برای آهنا امکانات تعینی وکیل فراىم گردد» و آینی نامو دادگاه و دادسرای انقالب مصوب  ۱۳۰۲نیز در ماده ۴
خود مقرر می داشت« :ىر متهم حق تعینی یک وکیل ایرانی را خواىد داشت کو بر مسائل قضایی و حقوق جزایی اسالمی
آگاه باشد» و تبصره ماده  ۲آینی نامو مزبور نیز بیان می کرد کو« :دادگاه باید بو متهم و وکیل او حداقل  ۱۰ساعت حق
 .بو نقل از :عبداهلل مشس ،آینی دادرسی مدنی ،جلد اول ،ص .۸۳۴
 .سید حممد خامنو ای« ،وکالت در دعاوی» قابل دسرتس در www.iranbar.com:
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دفاع دىد» لیکن در این دوران علریغم بو رمسیت شناختو شدن حق برخورداری از وکیل ،در عمل اشمیت چندانی بو امر وکالت
داده سمی شد بو گونو ای کو دادسرا ىا و دادگاه ىای انقالب ،عمالً با تفسری ىای غری قانونی و حتی خودسرانو ،اجازه
مداخلو وکیل را در حماکماتی کو غالباً مربوط بو افراد بو اصطالح طاغوتی بود ،سمی دادند و حتی در بسیاری از موارد خود این
وکال را بو عنوان شرکت در جرم حماکمو می سمودند.
از طرف دیگر در مواردی نیز کو امکان مداخلو وکیل وجود داشت ،در عمل رکن زبصص برای این کار حذف گردید بو گونو
ای کو ىر فرد فاقد پروانو وکالت نیز می توانست در مواردی کو امکان مداخلو وکیل وجود داشت ،بو وکالت از یکی از طرفنی
وارد دعوی شود.
وضعیت نابسامان وکالت پس از انقالب تا سال  ۱۳۴۹ادامو داشت تا اینکو در این سال جممع تشخیص مصلحت نظام با
تصویب ماده واحده ای حق برخورداری از وکیل را جمدداً مورد تاکید قرار داد .و مقرر داشت« :اصحاب دعوی حق انتخاب
وکیل دارند و کلیو دادگاىهایی کو دبوجب قانون تشکیل می شوند مکلف بو پذیرش وکیل می باشند» تبصره  ۸این ماده واحده
نیز در راستای تضمنی ربقق این حق مقرر می دارد« :ىر گاه بو تشخیص دیوان عالی کشور ،حمکمو ای حق گرفنت وکیل را از
متهم سلب سماید ،حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای مرتبو اول موجب جمازات انتظامی درجو  ۳و برای مرتبو دوم
موجب انفصال از شغل قضایی است».
پس از این قانون ،در سال  ۱۳۴۲با تصویب قانون آینی دادرسی دادگاىهای عمومی و انقالب در امور کیفری جمدداً این حق
مورد تصریح و تاکید قرار گرفت .ماده  ۱۲۰این قانون در این زمینو اعالم می دارد« :در کلیو امور جزائی طرفنی دعوی می
توانند وکیل یا وکالی مدافع خود را انتخاب و معرفی سمایند »...،این ماده بر خالف ماده  ۳۱۶قانون آینی دادرسی کیفری
اصالحی  ، ۱۳۳۴تعداد وکالیی را کو افراد می توانند در یک دعوی داشتو باشند ،تعینی ننموده و بو نظر می رسد حمدودیتی
در این زمینو وجود نداشتو باشد .کو در این صورت این موافق با استاندارد ىایی است کو در بند الف این مبحث ذکر آن
آمد .البتو در خصوص دعاوی حقوقی ،در سال  ۱۳۴۰با تصویب قانون آینی دادرسی دادگاىهای عمومی و انقالب در امور
مدنی ،ضمن تاکید جمدد بر حق هبره مندی از وکیل در جریان دادرسی ،سقف جماز داشنت وکیل در این قبیل دعاوی تا دو نفر
ذکر گردید .ماده  ۳۱قانون مزبور در این زمینو اشعار می دارد« :ىر یک از متداعینی می تواند برای خود حداکثر تا دو نفر
وکیل انتخاب و معرفی سماید ».کو این مقرره مغایر با استانداردی است کو در مبحث استاندارد ىای بنی املللی ذکر شد.
در مورد حق هبره مندی از وکیل برای کودکان نیز ماده  ۸۸۹قانون آینی دادرسی دادگاه ىای عمومی و انقالب در امور
کیفری بیان می دارد « :در ىنگام رسیدگی بو جرامی اطفال ،دادگاه مکلف است بو ولی یا سرپرست قانونی طفل اعالم سماید
 .بو نقل از سید حممد خامنو ای ،پیشنی.
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در دادگاه شخصاً حضور یابد یا برای او وکیل تعینی کند .ترتیب فوق ،پیش از این در ماده  ۱۱قانون مربوط بو تشکیل
دادگاه ىای اطفال بزىکار مصوب  ۱۳۳۲نیز با اندکی تفاوت وجود داشت.
از طرف دیگر یکی از اموری کو می تواند از تضییع احتمالی حقوق اشخاص در مرحلو ربقیقات مقدماتی در دادسرا
جلوگریی سماید ،حضور وکیل بو شمراه متهم در سبامی جلسات این ربقیقات است .ىر چند کو بو نظر می رسد راه تضمنی
بیشرت حقوق اشخاص در این مرحلو ،اجباری بودن حضور وکیل در طول مدت ربقیقات است لیکن شناسایی حق شمراه
داشنت وکیل نیز ،حداقل تدبریی است کو در این زمینو می تواند اعمال شود کو نظام حقوقی ایران بطور ناقص آنرا پذیرفتو
است .در این راستا تبصره ماده  ۱۱۸قانون آینی دادرسی کیفری سابق (احلاقی  )۱۳۳۰مقرر داشتو بود« :متهم می تواند
یک نفر از وکالی رمسی دادگسرتی را شمراه خود داشتو باشد .وکیل متهم بدون مداخلو در امر ربقیق پس از خاسبو بازجویی می
تواند مطالبی را کو برای روشن شدن حقیقت و دفاع متهم یا اجرای قواننی الزم بداند بو بازپرس تذکر دىد ».با تصویب
قانون آینی دادرسی دادگاه ىای عمومی و انقالب در امور کیفری در سال  ،۱۳۴۲این حق با وضع برخی حمدودیت ىای
ناروا ،جمدداً مورد شناسایی قرار گرفت .دبوجب ماده  ۱۸۲قانون اخری الذکر« :متهم می تواند یک نفر وکیل شمراه خود داشتو
باشد .وکیل متهم می تواند بدون مداخلو در امر ربقیق پس از خاسبو ربقیقات ،مطالبی را کو برای کشف حقیقت و دفاع از
متهم یا اجرای قواننی الزم بداند بو قاضی اعالم سماید »...با این حال تبصره این ماده مقرر می دارد« :در مواردی کو موضوع
جنبو حمرمانو دارد یا حضور غری متهم بو تشخیص قاضی موجب فساد گردد و شمچننی در خصوص جرائم علیو امنیت کشور
حضور وکیل در مرحلو ربقیق با اجازه دادگاه خواىد بود».
ترتیبی کو در تبصره ماده  ۱۸۲قانون فوق االشعار مقرر گردیده ،در مغایرت کامل با استانداردی است کو در این زمینو وجود
دارد.
از این ىا گذشتو در نظام حقوقی ایران ،نو بطور رمسی و نو بطور عملی ،ىیچ ترتیباتی برای تضمنی حضور وکیل دادگسرتی در
جریان پروندىایی کو بار سیاسی دارد و یا پرونده ىایی کو احتمال ارتکاب خشونت و آزار و اذیت علیو وکیل از سوی گروه
ىای خمالف و یا تبهکاران می رود ،پیش بینی نشده است .و این موضوع ربقق دادرسی عادالنو را در چننی مواردی با مشکل
مواجو می کند.
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کی
«اختیاری بىدن استفاده از و ل رد جریان داردسی»
ل
الف) از منظر استانذا رد اهی نیب ا مللی
یکی از مهمرتین مسائل در هبره مندی از وکیل ،مسالو اختیاری بودن آن می باشد .قسمت د از بند  ۳ماده  ۱۶میثاق و
شمچننی قسمت ج از بند  ۳ماده  ۴کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و قسمت د بند  ۸ماده  ۲کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
بو عنوان سو سند مهم در این زمینو صراحتاً اعالم می دارند کو فردی کو متهم بو ارتکاب جرمی می شود ،می تواند شخصاً و
یا بو توسط وکیل از خویش دفاع کند .این موضوع در واقع ،اختیاری بودن و نو الزامی بودن برخورداری از وکیل را بو عنوان
یک قاعده کلی مورد تاکید قرار می دىد .در این زمینو کمیتو حقوق بشر نیز در یک مورد( دعوای  Hillو  Hillعلیو اسپانیا
–  ،)۰۸۴ / ۰۳سلب کردن حق افراد در دفاع از خود ،بدون استفاده از وکیل ،را نقض آشکار قسمت ج بند  ۳ماده ۱۶
دانستو است.
با این حال بر این قاعده کلی یک استثنا وارد می شود (خواه با وضع قانون و خواه با تصمیم مقامات قضایی) و آن در
جایی است کو مصاحل عدالت در برخی دعاوی و اهتامات چننی اقتضاء کند کو فرد مورد نظر ،الزاماً بایستی برخوردار از یک
وکیل مدافع باشد .در واقع چنانچو بو دالیلی عینی حمرز باشد و یا احتمال بسیار وجود داشتو باشد کو ِ
فرد متهم دمکن است
نتواند بدون وکیل بو درستی از خویش دفاع سماید ،در اینجا عدالت حاکم بر دادرسی ىا اقتضاء می کند کو این فرد با استفاده
از یک وکیل مدافع بو دفاع از خویش بپردازد .بو گونو ای کو حتی اگر خود وی نیز سبایلی بو این کار نداشتو باشد ،دادگاه
راساً ملزم بو تعینی وکیل برای او باشد .در این مورد کمیتو حقوق بشر نیز در یکی از آرای خویش (دعوای

Z.P

علیو کانادا

 .در این پرونده آقای مایکل ىیل مدعی شده کو وی قصد داشتو از طریق یک مرتجم شخصاً در جریانی دعوایی در دادگاه اسپانیا از خودش دفاع کند ولی دادگاه این
درخواست او را رد کرده است .در مقابل دولت اسپانیا نیز پاسخ داده است کو صورذبلسات حماکمو نشانگر چننی درخواستی نیست .عالوه بر اینکو اسپانیا حق دفاع از خود را
طبق میثاق و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بو رمسیت شناختو است؛ اما این قبیل دفاع باید بوسیلو یک وکیل با صالحیت کو ىزینو حق الوکالو آن نیز ىر گاه ضروری باشد
توسط دولت پرداختو می شود ،اذمام پذیرد .در هنایت کمیتو حقوق بشر با حلاظ اینکو قانون مصوب اسپانیا اجازه نداده ،یک متهم شخصاً از خویش بو گونو ای کو در میثاق
حق آقای مایکل ىیل در زمینو دفاع از خود طبق قسمت د از بند  ۳ماده  ۱۶میثاق مورد رعایت قرار نگرفتو است .رک بو:
پیش بینی شده دفاع کند ،نتیجو گریی کرده کو ّ

 .]۲۱ – ۱۶ [۳۱۰Sarah Joseph & …, op cit, pدر این زمینو شمچننی می توان بو رای دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص پرونده  Sعلیو دولت سوئیس اشاره کرد.
شمچننی رک بو  :حممد آشوری ،حقوق بشر و مفاىیم مساوات ،انصاف و عدالت،ص  .۳۶۰شمچننی در پرونده  Kremzowنیز کو در دیوان اروپایی حقوق بشر رسیدگی
شده  ،وضعیت بو این صورت بوده کو وی بو موجب قانون ملی کشور خود تنها در صورتی می توانستو در ذبدید نظر علیو حمکومیت حبس خویش شرکت کند کو در ىنگام

ذبدید نظر ،چننی درخواستی را سموده باشد ،اما وی موفق بو این کار نشده و درحالی کو خطر افزایش قابل توجو جمازات حبس وی نیز وجود داشتو ،از این حق حمروم شده
است .در این زمینو دیوان اروپایی حقوق بشر اظهار د اشتو کو مقامات ملی در این خصوص متعهد بوده اند کو امکان حضور وی در جلسو رسیدگی و دفاع از خود بطور
شخصی را فراىم کنند و این کوتاىی در اجرای این تعهد بو مثابو نقض بند  ۱ماده  ۴بو شمراه قسمت ج این ماده می باشد .و این حق افراد نسبت بو حضور در جلسو
رسیدگی و دفاع از خود بطور شخصی پیوند تنگاتنگی با یک دادرسی عادالنو دارد .رک بو:
P.van Dijk and G.J.H van Hoof, op cit, p ۶۴۰.
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صراحتاً اعالم داشتو ،در مواردی کو فردی متهم بو جرم مستوجب اعدام است ،تعینی وکیل تسخریی برای

وی الزامی است .در واقع در جراظمی کو بو حلاظ شدت جمازات این امکان وجود دارد کو فرد نتواند دفاع شایستو ای شخصاً
از خویش اذمام دىد و این امر در هنایت بو ضرر او سبام شود ،اقتضای عدالت این است کو وی برخوردار از خدمات یک
وکیل حرفو ای گردد.
البتو نکتو ای کو در این زمینو نباید آنرا فراموش کرد ،این است کو این مسالو در ىر حال یک استثنا است و نباید جای خود
را با آن قاعده کلی عوض کند ،بو گونو ای کو مقررات میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون ىای اروپایی و آمریکایی و
 ...در زمینو حق افراد دائر بر اینکو شخصاً بتوانند از خویش دفاع سمایند و یا وکیل مدافع خویش را آزادانو انتخاب سمایند ،بو
امری غری واقعی و واىی تبدیل شود.

ب) مىضغ نظام حقىقی اریان
ماده  ۰۲قانون آینی دادرسی مدنی مصوب  ۱۳۱۲مقرر می داشت[...« :متداعینی] در دادگا ىای استان و دیوان کشور
برای تقدمی دادخواست و دادرسی باید وکیل داشتو باشند »...این ترتیب ،پس از الزم االجرا شدن آن ،ظاىراً بو علت کافی
نبودن تعداد وکالی دادگسرتی ،دبوجب ماده  ۱قانون احلاق موادی بو قانون آینی دادرسی مدنی مصوب  ۱۳۱۰متوقف ماند.
لیکن جمدداً در سال  ۱۳۰۴با تصویب قانون اصالح پاره ای از قواننی دادگسرتی ،اجباری بودن مداخلو وکیل در جریان
دعاوی حقوقی مورد توجو قرار گرفت و دبوجب ماده  ۳۸این قانون مقرر شد« :در نقاطی کو وزارت دادگسرتی اعالم کند،
اقامو سبام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آهنا در دادگاىهای دادگسرتی با دخالت وکیل
دادگسرتی خواىد بود »...آینی نامو اجرایی این قانون نیز پس از سال ىا هنایتاً در سال  ۱۳۲۶از سوی رئیس قوه قضاییو بو
تصویب رسید.
با این حال در سال  ،۱۳۲۲ىیات عمومی دیوان عالی کشور دبوجب رای وحدت رویو مشاره  ،۴۱۶با ارائو تفسریی از جمموع
قواننی و مقررات موضوعو کشور ،مداخلو وکیل برای اقامو دعاوی حقوقی ،شکایت از آراء و دفاع از آهنا را قانوناً الزامی
ندانست .در این رای وحدت رویو آمده است« :طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی« :دادخواىی حق مسلّم ىر فرد است
27

]. Sarah Joseph &…, op cit, p.۳۸۱. [۱۶ -۲۶] [۱۶ – ۲۰

 .در این مورد شمچننی می توان بو تصمیم مورخ  ۱۰آگوست  ۸۹۹۰شعبو بدوی دیوان بنی املللی کیفری یوگسالوی سابق در پرونده  Radovan Stankovicاشاره
کرد در این پرونده آقای استانکویچ طی درخواستی از دیوان تقاضا کرده بوده کو بتواند شخصاً از خویش در جلسات رسیدگی ،دفاع کند .اما دیوان با این استدالل کو با

توجو بو اوضاع و احوال پرونده  ،مصاحل عدالت در مورد او اقتضا دارد کو ،او از یک وکیل مدافع در جلسات رسیدگی استفاده سماید ،مستنداً بو مواد  ۸۹و  ۸۱اساسنامو
دیوان و قواعد  ۶۶و  ۶۰و  ۰۶از جمموعو قواعد آینی دادرسی دیوان ،قرار رد درخواست وی را صادر سموده است .رک بو(www.un.org/icty) ۸/۸۳.۰۴ IT.:

29

. P.van Dijk and G.J.H van Hoof, op cit, p.۶۴۰.
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و ىر کس می تواند بو منظور دادخواىی بو دادگاه ىای صاحل رجوع سماید ...و ىیچ کس را سمی توان از دادگاىی کو بو موجب
قانون حق مراجعو بو آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل ىم بنا بو حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق
اصحاب دعواست و قانون آینی دادرسی دادگاه ىای عمومی و انقالب در امور مدنی نیز با تاکید بر حق متداعینی در
انتخاب وکیل ،در ماده  ۸مقرر داشتو« :ىیچ دادگاىی سمی تواند بو دعوایی رسیدگی کند مگر اینکو شخص یا اشخاص ذی
نفع یا وکیل یا قائم مقام یا سماینده قانونی آهنا رسیدگی بو دعوا را برابر قانون درخواست سموده باشند» و در ماده  ۳۰تصریح
کرده « :در صورتی کو وکیل استعفای خود را بو دادگاه اطالع دىد ،دادگاه بو موکل اخطار می کند کو شخصاً یا توسط
وکیل جدید ،دادرسی را تعقیب سماید »...شمچننی قانون اصالح پاره ای از قواننی دادگسرتی مصوب  ۱۳۰۴در فصل ىشتم
در قسمت اخری ماده  ۳۶یادآور شده کو اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعو مستقیم و بدون مانع اشخاص بو
دادگاه ىا و دیوان عالی کشور را از آنان سلب سماید ،بنابراین بو نظر اکثریت قریب بو اتفاق اعضای ىیات عمومی دیوان عالی
کشور برای اقامو دعاوی حقوقی ،شکایت از آراء و دفاع از آن ىا دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و دادنامو مشاره ۱۸۸۹
–  ۱۳۲۰/۲/۸۴شعبو پانزدىم دادگاه ذبدیدنظر استان هتران کو با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین
قانونی تشخیص می گردد .این رای طبق ماده  ۸۴۹قانون آینی دادرسی دادگاه ىای عمومی و انقالب در امور کیفری در
موارد مشابو برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ىا الزم االتباع است».
این رای وحدت رویو در انطباق کامل با استاندارد بنی املللی موجود در این زمینو می باشد.

کی
«آزادی انتخاب و ل»
ل
الف) از منظر استانذا رد اهی نیب ا مللی
یکی از جنبو ىای حائز اشمیت در زمینو حق برخورداری از وکیل ،آزادی در انتخاب وکیل است .در اسناد مهم حقوق
بشری مثل میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون ىای اروپایی و آمریکایی و برخی اسناد دیگر ،صراحتاً اعالم گردیده
است کو افراد حق دارند شخصاً و یا بو توسط «وکیل منتخب خویش» از دعوای خود دفاع سمایند .نکتو مهم در اینجا ،
تاکید بر انتخابی بودن وکیل توسط اصحاب دعوی است کو بو عنوان یکی از پیامد ىای مهم حق برخورداری از وکیل ،باید
مورد حلاظ قرار گرید.
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در این رابطو کمیتو حقوق بشر کو رکن ناظر بر اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی می باشد نیز بر آزادی افراد در
انتخاب وکیل برای دفاع از دعاوی تاکید ورزیده و مواردی مانند اجبار بو پذیرش یک شخص خاصی کو دارای ارتباط با
دولت است (وکیل دولتی یا  )ex officioرا بو عنوان وکیل و شمچننی اجبار بو پذیرش وکیلی کو در مرحلو زمستنی عملکرد
خوبی نداشتو را از موارد نقض بند  ۳ماده  ۱۶میثاق دانستو است .شمچننی کمیسیون آمریکایی حقوق بشر نیز در موردی
کو ىر وکیل مدافع شمزمان تنها جماز بو وکالت از یک متهم بو عملیات تروریستی بوده را نقض مقررات مربوطو در زمینو حق
افراد در انتخاب وکیل دانستو است.

ب) مىضغ نظام حقىقی اریان
در اصل  ۳۰قانون اساسی مجهوری اسالمی ایران بر آزادی طرفنی دعوی در انتخاب وکیل در شمو دادگاه ىا تاکید شده
است .ماده  ۳۱قانون تشکیل دادگاه ىای عمومی و انقالب در امور مدنی نیز بر حق آزادی انتخاب وکیل حداکثر تا دو
نفر اشاره سموده است .ماده  ۱۲۰قانون فوق در امور کیفری نیز بطور ضمنی بو این آزادی پرداختو است
با این حال در نظام حقوقی ایران مقرراتی نیز وجود دارد کو این آزادی را نقض می سماید کو سمونو بارز آن وکالت در دادسرا و
دادگاه ویژه روحانیت است .در این رابطو تبصره  ۱ماده واحده مصوب  ۱۳۴۹جممع تشخیص مصلحت مقرر می دارد:
«اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند .دادگاه تعدادی از روحانیون صاحل را بو عنوان وکیل
مشخص می کند ،تا از میان آنان بو انتخاب متهم ،وکیل انتخاب گردد ».این مقرره بو روشنی در جهت حمدود سمودن آزادی
افراد در انتخاب وکیل است و مغایر با استانداردی است کو در بند الف ذکر شد.

 .دعوای  Burgos Lopezعلیو توباگو  . ۰۸/۴۰ -در این پرونده شاکی در کشور خود جمبور بوده ،شخص خاصی را کو دارای ارتباط با دولت بوده بو وکالت بپذیرد
و امکان دسرتسی بو یک وکیل غری وابستو بو دولت را نداشتو است .کمیتو حقوق بشر این مورد را نقض قسمت د بند  ۳ماده  ۱۶میثاق دانستو است .مشابو این قضیو در
پرونده  Pintoعلیو ترینیداد و توباگو –  ،۸۳۸/۲۴وجود داشتو کو در آن  Pintoجمبور بو پذیرش وکیلی شده کو در مرحلو زمستنی دعوی عملکرد خوبی نداشتو است.
رک بو:
]Sarah Joseph & …, op cit, pp ۳۱۲ ,۳۱۰ [۱۶-۴۰] [۱۶ – ۲۹
 .در این مورد دولت پرو ،وکالی دادگسرتی را تنها جماز بو دفاع از یک شخص متهم بو عملیات تروریستس در زمان واحد سموده کو کمیسیون آمریکایی حقوق بشر آنرا یک
نقض بسیار جدی حق برخورداری از وکیل مدافع منتخب کو بر اساس قسمت د بند  ۸ماده  ۲کنوانسیون امریکایی پیش بینی شده ،دانستو است .رک بو:
Scott Davidson , op cit, pp ۸۰۹, ۸۰۱.
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کی
«حق اطالع از ام کان ربخىرداری از و ل»
ل
الف) از منظر استانذا رد اهی نیب ا مللی
یکی از جنبو ىای حق برخورداری از وکیل ،رعایت این موضوع است کو بو فرد متهم اطالع داده شود کو وی می تواند
وکیل انتخاب کند و با وکیل از خود دفاع سماید .در این زمینو قسمت د از بند  ۳ماده  ۱۶میثاق صراحتاً اعالم می دارد کو
« ...ىر کس متهم بو ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل الاقل حق تضمنی ىای ذیل را خواىد داشت  ...د  ...در صورتی
کو وکیل نداشتو باشد ،حق داشنت یک وکیل بو او اطالع داده شود».
این موضوع در بند  ۰قطعنامو اصول اساسی نقش وکالء نیز مورد تاکید قرار گرفتو است« :دولت ىا اطمینان حاصل
خواىند سمود کو کلیو افراد بو فوریت توسط مقام ذی صالح از حق استفاده از کمک وکیلی کو خودشان انتخاب می سمایند ،بو
حمض دستگریی یا بازداشت یا متهم شدن بو ارتکاب جرامی جزائی ،مطلع شوند».

ب) مىضغ نظام حقىقی اریان
در قانون اساسی و مقررات مربوط بو آینی دادرسی ایران مقرره ای کو صرضماً این حق را بو رمسیت شناختو باشد وجود ندارد،
مگر در برخی اسناد بنی املللی مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی و یا کنوانسیون حقوق کودک کو مستنداً بو ماده  ۰قانون
مدنی در زمره قواننی داخلی ایران در آمده اند .و تنها از این طریق می توانیم معتقد شومی کو این حق در نظام حقوقی ایران
پیش بینی شده است .با این حال در عمل این حق مورد احرتام و رعایت قرار سمی گرید و الزم است عالوه بر تضمنی عملی
صرضماً نیز بطور رمسی و قانونی مقرراتی در این رابطو تصویب گردد.
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ِّ
ح
م
کی منت
م
ح
ت
ی
«حق مالاقت و ارتباط با و ل خب و حق رب رماهن بىدن ىای ا ه ارتباطات»
ل
الف) از منظر استانذا رداهی نیب ا مللی
بو موجب قسمت ب از بند  ۳ماده  ۱۶میثاق ،یکی تضمنی ىای الزم برای ربقق حق دفاع اشخاص ،حق ارتباط با
وکیل دادگسرتی منتخب خود می باشد .در این زمینو کمیتو حقوق بشر در چند مورد تاکید سموده کو عدم رعایت این حق،
نقض بند  ۳از ماده  ۱۶می باشد .از مجلو پرونده  Esterellaعلیو اروگوئو ( )۴۶/۲۹کو در آن فرد مذکور در کشورش
تنها چهار ساعت در طی دو سال توانستو بوده با وکیل خویش ارتباط داشتو باشد .شمچننی پرونده  Kellyعلیو جامائیکا
( )۰۳۴/۰۳کو در آن فرد مزبور پس از دستگریی در پاسگاه پلیس خواستار مالقات با وکیل خویش شده اما بو مدت پنج
روز از این حق حمروم شده بوده .کمیتو حقوق بشر این موارد را نقض قسمت ب از بند  ۳ماده  ۱۶میثاق اعالم سموده
است.

شمچننی در این رابطو می توان بو دعوای  Liam Averilعلیو انگلستان ( )۸۹۹۹اشاره کرد کو دیوان اروپایی

حقوق بشر بو ان رسیدگی کرده است .در آن پرونده ،شاکی کو بو علت ارتکاب عملیات تروریستی ربت تعقیب قرار گرفتو
بوده ،لیکن در مرحلو بازجویی پلیس و در  ۸۶ساعت اولیو از دسرتسی بو مشاور حقوقی (وکیل) حمروم بوده است .دیوان
اروپایی در این خصوص اعالم داشتو علریغم اینکو پلیس در مدت ربت نظر بودن فرد بو او اعالم کرده کو وی جمبور بو
پاسخگویی نیست ولی بند  ۱ماده  ۴و قسمت ج بند  ۳ماده  ۴کنوانسیون اروپایی نقض گردیده است.
در شمنی رابطو ،بند  ۲از قطعنامو اصول اساسی نقش وکالء اعالم می دارد« :کلیو افراد دستگری ،بازداشت یا زندانی شده
فرصت و زمان و تسهیالت کافی برای مالقات و ارتباط و مشورت با وکیل ،بدون تاخری ،دخالت و سانسور و با قید کامل
حمرمانو بودن ،خواىند داشت .این مشورت در معرض دید ،ولی در فاصلو ای کو حرف ىا توسط ضابطنی قانون شنیده نشود،
صورت خواىد گرفت ».شمنی قطعنامو در بند  ۸۸خود اعالم می دارد کو«:دولت ىا این مطلب را بو رمسیت شناختو و رعایت
خواىند کرد کو کلیو ارتباط و مشورت ىای وکالء و موکلنی آهنا در حمدوده ارتباط حرفو ای آنان حمرمانو دباند ».در این زمینو
شمچننی می توان بو برخی آرای دیوان اروپایی حقوق بشر نیز اشاره کرد.

32

]. Sarah Joseph &…, op cit. pp.۳۱۸ , ۳۱۲ [۱۶ -۴۳] [۱۶ -۴۰
 .رک بو :حممد آشوری ،پیشنی ،صص  ۳۰۶و .۳۰۰

 .از مجلو در رای مربوط بو پرونده  Sعلیو دولت سوئیس کو در آن دیوان اظهار داشتو « حق متهم بو اختالط و گفتگو با وکیل مدافع بدون اینکو شخص ثالثی سخنان آنان
را استماع کند ،از توقعات اولیو یک دادرسی منصفانو است» رک بو :حممد آشوری ،پیشنی ،صص  ۳۰۶و .۳۰۰
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ب) مىضغ نظام حقىقی اریان
ماده  ۱۲۴آینی نامو اجرایی سازمان زندان ىا و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب  ۱۳۲۶در خصوص حق مالقات و
ارتباط با وکیل مقرر می دارد« :وکالی دادگسرتی در صورت داشنت وکالت نامو رمسی برای حفظ حقوق موکل خود می توانند
با اخذ جموز کتبی از قاضی مربوط یا قاضی ناظر در ساعت ىای اداری بو زندان مراجعو و با ارائو وکالت نامو رمسی بو رئیس
زندان ،در صورت امکان در اتاق خمصوص و جمزا از اتاق مالقات عمومی با موکالن خود مالقات سمایند و در صورت دمنوع
املالقات بودن حمکوم ،مالقات با نظر مقام ىای قضایی مربوط اذمام می گرید .بدیهی است مقدمات تنظیم وکالتنامو رمسی
توسط مسووالن موسسو یا زندان فراىم خواىد شد ».تبصره یک این ماده نیز مقرر می دارد« :کانون وکال می تواند در ىر
زندان بو ىزینو خود با نظر سازمان اتاقی بسازد کو برای مالقات وکالی دادگسرتی با موکالن آهنا اختصاص داده می شود».
در شمنی راستا تبصره ماده  ۱۲۹شمنی قانون اعالم می دارد« :چنانچو مالقات یا مکاتبو متهمی خالف حسن جریان حماکمو
باشد ،قاضی مربوط می بایست بطور کتبی مالقات با حمکوم یا مکاتبو وی را دمنوع اعالم کند .در این صورت و در مدت
دمنوعیت حسب مورد ،مالقات با حمکوم و یا مکاتبو او تنها با اجازه کتبی مراجع قضایی صالحیت دار جماز خواىد بود .ولی
پس از آغاز محاکمو ،وکیل مدافع شخص بازداشت شده حق خواىد داشت کو با او مالقات نماید و ىیچ یک از
مامورین انتظامی یا اداری و قضایی نمی توانند بو ىیچ وجو از این مالقات جلوگیری نمایند»
ماده  ۱۰۲این آینی نامو نیز در خصوص مکاتبو و نامو نگاری با وکیل مقرر می دارد« :متهم یا حمکومی کو دمنوع املالقات
نباشد می تواند در ىر ىفتو دو نامو بو عنوان [ ]...وکیل رمسی [ ]...با رعایت موازین شرعی و قانونی نوشتو و ارسال دارد.
تبصره شمنی ماده نیز اشعار می دارد« :متهم یا حمکوم دمنوع املالقات می تواند با اجازه دادستان یا مقام قضایی رسیدگی کننده
در صورت لزوم نامو سرگشاده بو خانواده و وکیل رمسی نوشتو و پس از تایید مقام قضایی ارسال دارد».
شمانطور کو مشاىده می شود ،حق مالقات و ارتباط با وکیل در قواننی ایران پیش بینی شده لیکن مسالو ای کو وجود دارد در
حمدودیت ىای ناورایی است کو در اعمال این حق گذارده شده است .بو این معنا کو این حق فقط در مرحلو حماکمو و
دادگاه بطور مطلق تضمنی شده است ولی در مرحلو ربقیقات مقدماتی در مواردی کو متهم دمنوع املالقات باشد ،شمو چیز بو
نظر و خواست بازپرس یا دادستان گذارده شده است .امری کو دمکن است ربت تاثری حب و بغض ىای خصوصی و سیاسی
و عقیدتی و  ...امکان اعمال نظرات شخصی را برای قاضی فراىم کند .بو تعبری دیگر این مقررات عمالً راه را برای اقدامات
خودسرانو باز گذارده است .اتفاقاً مهمرتین مرحلو ای کو حقوق یک متهم در معرض نقض و هتدید قرار می گرید شمنی مرحلو
ربقیقات مقدماتی است .از طرف دیگر تضمنی چندانی ىم برای حمرمانو بودن این مالقات و ارتباط پیش بینی نشده است و
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حتی اذمام مالقات در اتاق خمصوص و جمزا منوط بو داشنت امکانات گردیده است و این قابل پذیرش نیست .بنابراین در نظام
حقوقی ایران حق مالقات و ارتباط با وکیل در مرحلو دادسرا و شمچننی حق بر حمرمانو بودن حمتوای این ارتباطات منطبق با
استاندارد ىای حقوق بشری و آنچو در بند الف ذکر شد ،نیست.

«مؼاضذت قضایی»
ِّ
کی تس
خ
ی
ت
خ
(حق رب ىرداری از و ل ری و مؼاضذ ی)

ل
الف) از منظر استانذا رد اهی نیب ا مللی
یکی دیگر از جنبو ىای مهم حق برخورداری از وکیل ،تضمنی این موضوع است کو افرادی کو توان مالی الزم جهت
انتخاب وکیل (در دعاوی حقوقی و کیفری) ندارند ،بتوانند با کمک دولت از این حق هبره مند شوند .در این رابطو اسناد
خمتلف حقوق بشری و شمچننی برخی ارگان ىا مانند کمیتو حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر تاکید بسیار بر این موضوع
سموده اند.
در این خصوص قسمت د از بند  ۳ماده  ۱۶میثاق ،از مجلو ضمانت ىای الزم برای دفاع را کو دولت ىا باید از وجود آن
اطمینان حاصل سمایند ،حق برخورداری از معاضدت قضایی می داند .ماده مزبور در این زمینو بیان می دارد کو« :ىر کس
متهم بو ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل الاقل حق تضمنی ىای ذیل را خواىد داشت ...د ...در صورتی کو وکیل
نداشتو باشد ... ،در مواردی کو مصاحل دادگسرتی [مصاحل عدالت] اقتضا سماید ،از طرف دادگاه راساً برای او وکیلی تعینی
بشود کو در صورت عجز از پرداخت حق الوکالو ،ىزینو ای زمواىد داشت».
این موضوع شمچننی در قسمت ج از بند  ۳ماده  ۴کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پیش بینی شده کو بو موجب آن« :ىر
متهمی بو ویژه حق دارد  ...ج  ...چنانچو توان مالی جهت پرداخت حق الوکالو نداشتو باشد ،در صورتی کو مصاحل عدالت
اقتضا کند ،بتواند بطور رایگان از مشاوره وکیل تسخریی ،هبره مند گردد».

. Legal Aid or Judicial Assisstance.
. Interests of Justice.
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قطعنامو اصول اساسی نقش وکالء نیز در این رابطو در بند  ۳اشعار می دارد « :دولت ىا از اختصاص وجوه و منافع دیگر
بو قدر کافی جهت خدمات حقوقی بو افراد فقری و در صورت لزوم بو افراد ضعیف و ناتوان دیگر اطمینان حاصل خواىند
سمود .اذممن ىای حرفو ای وکالء در سازماندىی و اختصاص این گونو خدمات ،تسهیالت و منابع دیگر شمکاری خواىند
سمود ».بند  ۴این قطعنامو نیز اعالم می دارد« :افرادی کو وکیل ندارند ،در کلیو مواردی کو منافع عدالت اصماب می سماید حق
دارند از وکیلی با ذبربو و شایستو در زمینو ای کو با ماىیت جرم انتسابی بو آهنا مناسبت داشتو باشد ،جهت تامنی معاضدت
حقوقی موثر بدون پرداخت وجهی در صورتی کو فاقد امکان کافی برای پرداخت ىزینو این گونو خدمات باشند ،برخوردار
گردند».
موضوع فوق در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز پیش بینی شده است اما برخالف میثاق و کنوانسیون اروپایی و شمچننی
قطعنامو فوق ،قسمت ح از بند  ۸ماده  ۲کنوانسیون آمریکایی ،دولت ىای عضو را موظف بو پرداخت ىزینو حق الوکالو
وکیل مدافعی کو (جهت معاضدت) برای افراد فقری یا سایرین در نظر گرفتو شده ،سمی کند.
در زمینو معاضدت وکیل شمچننی الزم بو ذکر است کو این حق معاضدت نو فقط در مرحلو رسیدگی دادگاه بلکو از شمان
مرحلو ربقیقات پلیس برای افراد وجود خواىد داشت .در خصوص معاضدت وکیل ،دیوان اروپایی حقوق بشر شمچننی
معتقد است کو چنانچو وکیل تسخریی یک متهم بو وظایف خود پیش از تشکیل دادگاه عمل نکرده باشد ،دادگاه باید
نسبت بو انتخاب جانشنی وی اقدام سماید ،تا متهم بتواند بو گونو ای مناسب از خویش دفاع سماید.
در جمموع کمیتو حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر ،ضمن تاکید بر فراىم کردن معاضدت قضایی برای کسانی کو توان
و استطاعت مالی جهت گرفنت وکیل ندارند ،شرایطی را برای این معاضدت در نظر می گریند کو برخی از آهنا عبارتند از:
 )۱مصاحل عدالت باید اقتضا کند .تشخیص این امر نیز یا توسط قانونگذار با وضع قواننی در خصوص برخی دعاوی و اهتامات
ویژه و یا با تصمیم مقامات قضایی در اوضاع و احوال خاص برخی پرونده ىا صورت می گرید.

37

. Scott Davidson, op cit, pp. ۸۰۹ , ۸۰۱.

 .در پرونده  Sعلیو سوئیس ( )۱۰۰۱دیوان اروپایی حقوق بشر اظهار داشتو کو« ماده  ۴کنوانسیون بطور معمول اقتضا دارد کو متهم از معاضدت یک وکیل مدافع از شمان
مرحلو زمستنی ربقیقات پلیس هبره مند شود »...رک بو :حممد آشوری ،پیشنی ،ص .۳۰۰
 .پرونده  Daudعلیو پرتغال ( .)۱۰۰۲شمچننی رک بو :حممد آشوری  ،پیشنی.
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 )۸معاضدت باید در سایو اهتامات ،پیچیدگی دعوی و شدت جمازات دیده شود .اهتامات جزئی و کم اشمیت کو عمالً بو یک
جرظمو نقدی منجر می شود ،مستحق معاضدت نیست.
 )۳دولت زمانی موظف بو ارائو معاضدت است کو ورود وکیل تسخریی در دادرسی دارای نوعی احتمال عینی پریوزی باشد.
 )۶در اختیار قراردادن وکیل تسخریی برای افراد متهم بو ارتکاب جرامی مستوجب مرگ ،در صورتی کو او برای خود وکیل انتخاب
نکرده باشد ،الزامی است.
 )۰معاضدت قضایی در دعاوی کیفری و بعضاً در دعاوی حقوقی بکار می رود

و ...

ب) مىضغ نظام حقىقی اریان
اصل  ۳۰قانون اساسی مجهوری اسالمی ایران مقرر می دارد« :در شمو دادگاه ىا طرفنی دعوی حق دارند برای خود وکیل
انتخاب سمایند ،و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشتو باشند ،باید برای آهنا امکانات تعینی وکیل فراىم گردد» در نظام حقوقی

 .در پرونده  O.Fعلیو نروژ ( )۱۰۲/۲۳کو در کمیتو حقوق بشر بررسی شده ،فرد مذکور مدعی بوده کو در کشورش بو جرم سرعت غری جماز در حنی رانندگی متهم
شده ،اما برای دفاع از اهتامش دادگاه بو او معاضدت حقوقی اعطاء نکرده است؛ دولت عضو نیز در پاسخ اظهار داشتو کو فرد مذکور در حماکمو حضور داشتو و شخصاً از
خویش دفاع سموده و حق داشنت وکیل نیز بو وی اطالع داده شده است ،مضافاً بو اینکو داشنت مشاوره حقوقی رایگان منوط بو اقتضای عدالت است و علت اینکو فرد مذکور
از این حق برخوردار نشده ،می بایست در سایو ماىیت جرمی دیده شود کو وی بو آن متهم بوده است و اهتام او کم اشمیت و عادی بوده و در عمل تنها می توانستو بو یک

جرظمو جزئی منجر شود .دولت مزبور در پایان شمچننی اظهار داشتو کو حقایق مربوط بو این پرونده ىیچگونو موضوعیتی بر اساس قسمت د از بند  ۳ماده  ۱۶میثاق نداشتو
است .کمیتو حقوق بشر نیز در هنایت استدالل دولت عضو را در خصوص غری قابل پذیرش بودن این دعوی پذیرفتو است .رک بو:
]Sarah Joseph &…, op cit, p.۳۸۹ [۱۶ -۲۳
 .در پرونده  Z.Pعلیو کانادا ( )۳۶۱/۲۲فرد مذکور مدعی بوده کو در خواست معاضدت وی بو منظور استیناف از حمکومیتش برای جرم ذباوز جنسی ،توسط دولت عضو
رد شده است .در این پرونده کمیتو حقوق بشر اظهار داشتو کو تصمیم داخلی بو رد معاضدت قضایی ،مبتنی بر درک فقدان ارزش ذبدید نظر در مورد او بوده است .بنابراین
دولت عضو ملزم بو فراىم کردن معاضدت قضایی برای فردی کو از یک جرم مهمی ذبدید نظر می کند نیست ،مگر اینکو ذبدید نظر بو نوعی دارای شانس عینی موفقیت
باشد .البتو این قاعده در مورد افراد متهم بو ارتکاب جرامی مستوجب اعدام بکار سمی رود و در آن موارد اعطای معاضدت (در صورتی کو فرد متهم ،وکیل منتخب نداشتو باشد)
الزامی است .رک بو:
]Sarah Joseph & …, op cit, p ۳۸۱ [ ۱۶ -۲۶] [۱۶ -۲۰
 .در پرونده  Currieعلیو جامائیکا ( )۳۴۴/۲۰کمیتو حقوق بشر اظهار داشتو کو بند  ۱ماده  ۱۶میثاق ،افراد را جماز بو داشنت معاضدت حقوقی در انواع خاصی از
دعاوی مدنی نیز می کند .رک بو:
]Sarah Joseph & …, op cit, pp ۳۸۸ , ۸۲۳-۸۲۰ [۱۶-۱۳][۱۶ -۱۶][۱۶ -۲۴
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ایران معاضدت قضایی ىم شامل وکالت معاضدتی در امورحقوقی و ىم شامل وکالت تسخریی در امور جزائی می باشد.
بنابراین این موضوع در دو قسمت بررسی می شود)۱ .وکالت معاضدتی و )۸وکالت تسخریی.
 )1وکالت معاضدتی:
قانون وکالت مصوب  ۱۳۱۰در ماده  ۸۶خود اشعار داشتو است« :کسانی کو قدرت تادیو حق الوکالو ندارند می توانند از
کانون تقاضای معاضدت سمایند مشروط بر اینکو دعوی با اساس و راجع بو شخص تقاضا کننده باشد »... .بند د ماده ۴
الضمو استقالل کانون وکالی دادگسرتی مصوب  ۱۳۳۳نیز یکی از وظایف کانون وکال را معاضدت قضایی اعالم می دارد.
ماده  ۳۸قانون اصالح پاره ای از قواننی دادگسرتی مصوب  ۱۳۰۴نیز در زمینو معاضدت قضایی بیان می دارد کو...«:
کانون وکالی دادگسرتی مکلف بو تامنی وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است کو قادر بو تادیو حق
الوکالو در موقع انتخاب وکیل نیستند»...

 )2وکالت تسخیری:
ماده  ۳۹۰قانون آینی دادرسی کیفری اصالحی  ۱۳۳۴در این زمینو اعالم می داشت« :متهم می تواند از رئیس دادگاه تقاضا
کند وکیلی برای او معنی سماید .ىر گاه دادگاه با توجو بو اوضاع و احوال امر ،تعینی وکیل را الزم بداند ،وکیلی از وکالی جماز
برای متهم تعینی می کند و اال بدون قبول درخواست متهم رسیدگی می سماید .اقدامات وکیل جمانی است ،مگر اینکو وکیل
متهم درخواست تعینی حق الوکالو سماید ...تقاضای تعینی وکیل تسخریی باید تا اولنی جلسو رسیدگی بو عمل آید و پس از آن
پذیرفتو نیست ».تبصره احلاقی بو ماده  ۳۱۶قانون فوق الذکر نیز در این خصوص اعالم می داشت کو« :ىر گاه پس از
تعینی وکیل تسخریی ،متهم وکیل انتخابی بو دادگاه معرفی کند وکالت تسخریی مرتفع می شود».
ماده  ۱۱قانون مربوط بو تشکیل دادگاه ىای اطفال بزىکار مصوب  ۱۳۳۲نیز در این خصوص بیان می داشت« :ىرگاه
اهتام از درجو جنایت باشد دادگاه بو سرپرست قانونی طفل اعالم می سماید کو وکیلی برای او تعینی سموده و یا شخصاً برای
دفاع در دادگاه حاضر شود .ىرگاه سرپرست اقدام بو تعینی وکیل ننماید و شخصاً نیز در دادگاه حاضر نشود ،چنانچو دادگاه
مداخلو وکیل را ضروری تشخیص دىد وکیل تسخریی برای طفل تعینی خواىد سمود ».امروزه نیز ماده  ۸۸۹قانون آینی دادرسی
دادگاه ىای عمومی و انقالب در امور کیفری بیان می دارد« :در ىنگام رسیدگی بو جرامی اطفال ،دادگاه مکلف است بو
ولی یا سرپرست قانونی طفل اعالم سماید در دادگاه شخصاً حضور یابد یا برای او وکیل تعینی کند .چنانچو ولی یا سرپرست
قانونی اقدام بو تعینی وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد ،دادگاه برای طفل وکیل تسخریی تعینی خواىد کرد ».شمانطور کو
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پیداست ،تفاوت عمده میان این دو ماده در این است کو در مقرره دوم بر خالف مقرره اول ،تشخیص ضرورت حضور
وکیل توسط دادگاه الزم نیست بلکو در ىر حال بو حمض ربقق شرایط مذکور در ماده اخری ،دادگاه ملزم بو تعینی وکیل
تسخریی برای طفل می باشد.
با نظری بر نظام حقوقی ایران در این زمینو بو نظر می رسد کو بتوان وکالت تسخریی را بو دو نوع «وکالت تسخریی الزامی»
و «وکالت تسخریی غری الزامی» تقسیم سمود.
وکالت تسخیری الزامی:
بو غری از مورد فوق کو برای اطفال بیان شد ،در تبصره  ۱ماده  ۱۲۴قانون آینی دادرسی دادگاه ىای عمومی و انقالب در
امور کیفری موارد دیگری نیز پیش بینی شده کو در صورت عدم تعینی وکیل از سوی متهم ،دادگاه ملزم بو تعینی وکیل تسخریی
برای او می باشد .این تبصره مقرر می دارد« :در جرائمی کو جمازات آن بو حسب قانون ،قصاص نفس ،اعدام ،رجم و
حبس ابد می باشد ،چنانچو متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید ،تعینی وکیل تسخریی برای او الزامی است مگر در خصوص
جرامی منافی عفت کو متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد ».البتو ترتیب فوق پیش از تصویب این ماده در رای وحدت
رویو مشاره  ۱۰مورخ  ۴۳/۴/۸۲نیز مقرر گردیده بود .این رای مقرر می داشت ...« :مداخلو وکیل تسخریی در صورتی کو
متهم شخصاً وکیل تعینی نکرده باشد در حماکم کیفری و در مواردی کو جمازات اصلی آن جرم ،اعدام یا حبس دایم باشد،
ضروری است» شایان ذکر است کو دبوجب ماده  ۰از فصل ششم قانون آینی دادرسی کیفری  ۱۸۰۹کو در سال ۱۳۳۴
مورد اصالح قرار گرفتو است نیز مقرر شده بود[ ...« :در حمکمو جنایی] ىر گاه متهم ،وکیل خود را معرفی نکرد مدیر دفرت
پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می دارد کو از میان وکالی جماز وکیلی برای متهم تعینی سماید »...در این رابطو باید افزود کو
دبوجب ماده  ۶شمنی قانون صالحیت حمکمو جنایی در رسیدگی بو جنایاتی بود کو جمازات قانونی آن حبس دائم یا اعدام
باشد.
وکالت تسخیری غیر الزامی:
بو غری از ماده  ۳۹۰قانون آینی دادرسی کیفری سابق کو در ابتدای حبث وکالت تسخریی بو آن پرداختو شد ،باید بو ماده
 ۱۲۴قانون آینی دادرسی دادگاه ىای عمومی و انقالب در امور کیفری نیز اشاره کرد کو موضوع تعینی وکیل تسخریی را
مورد توجو قرار داده است .در این ماده آمده است« :متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعینی سماید ،چنانچو
دادگاه تشخیص دىد متهم توانایی انتخاب وکیل ندارد از بنی وکالی حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکرتین حوزه
جماور ،وکیلی برای متهم تعینی خواىد سمود .و در صورتی کو وکیل درخواست حق الوکالو سماید ،دادگاه حق الزمحو را متناسب با
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کار تعینی خواىد کرد و در ىر حال حق الوکالو تعیینی نباید از تعرفو قانونی ذباوز کند .حق الوکالو یاد شده از ردیف مربوط
بو بودجو دادگسرتی پرداخت خواىد شد»
نکتو مهمی کو در ماده فوق قابل ذکر است ،تصریح این ماده بو این نکتو است کو متهم (و نو شاکی یا مدعی خصوصی)
می تواند در خواست تعینی وکیل تسخریی بنماید .در واقع شاکی یا مدعی خصوصی حق برخورداری از وکیل تسخریی
ندارند.

کی گس
گفتار دوم :استانذا رداهی انظر رباختیارات و صالحیت اهی و ل داد تری رد جریان داردسی
«دسترسی هب مىکل»
ل
الف) از منظر استانذا رد اهی نیب ا مللی
در قسمت مربوط بو استانداردىای ناظر بر هبره مندی از خدمات وکیل دادگسرتی بیان شد کو یکی از این استاندارد ىا حق
مالقات و ارتباط با وکیل منتخب می باشد ،روی دیگر این سکو ،امکان دسرتسی بو موکل از سوی وکیل است .بند ۱۴
قطعنامو اصول اساسی نقش وکال در این زمینو اشعار می دارد« :دولتها اطمینان حاصل خواىند سمود کو وکال... :ب) قادر بو
مسافرت و مشاوره با موکلنی خود بطور آزادانو در داخل و خارج از کشور ىستند»...

ب) مىضغ نظام حقىقی اریان
در نظام حقوقی فعلی ایران دسرتسی وکیل بو موکل خویش تنها در مرحلو حماکمو بطور مطلق تضمنی گردیده است .لیکن قبل
از این مرحلو یعنی در مرحلو ربقیقات مقدماتی ،دسرتسی وکیل بو موکل و ارتباط با او ،در صورتی کو موکل دمنوع املالفات
باشد ،منوط بو موافقت و صالحدید مقام قضایی دانستو شده است کو این حمدودیت موجب خدشو و نقض حق دفاع متهم
است .تبصره ماده  ۱۲۹و ماده  ۱۲۴آینی نامو اجرایی سازمان زندان ىا و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۲۶
در خبش مربوط بو مالقات بو این موضوع پرداختو است.
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مح
«دسترسی هب تىیات و اسناد و مذا رک رپونذه»
ل
الف) از منظر استانذا رد اهی نیب ا مللی
یکی دیگر از ابعاد مهم حق دفاع ،این موضوع است کو فرد بتواند شخصاً و یا از طریق وکیل مدافع خود ،بر حمتوای پرونده و
مندرجات و مدارک آن جهت تدارک یک دفاع مناسب دسرتسی داشتو باشد .اشمیت این موضوع تا آذماست کو چنانچو
یکی از حمتویات پرونده در اختیار یکی از طرفنی دعوی قرار نگرفتو باشد ،رایی کو دادگاه بر مبنای آن صادر می کند ،فاقد
اعتبار و قابل نقض در مرحلو ذبدید نظر است .زیرا کو بر طبق اصل تساوی سالح ىا و اصل حق افراد بر شنیده شدن ،بو
طرفنی دعوی باید فرصت و جمال پاسخگویی بو استدالالت و ادعاىای طرح شده از سوی طرف دیگر (اعم از دادستان و یا
ىر فرد دیگر) داده شود و این موضوع جز از طریق دسرتسی کامل و دقیق بو حمتویات پرونده قابل حصول نیست .اصل
تساوی سالح ىا ،شمچننی در این زمینو اقتضا می کند کو طرفنی دعوی بتوانند دسرتسی مشاهبی بو یاداشت ىا و مدارک
موجود در پرونده -الاقل مدارکی کو در شکل گریی نظر دادگاه موثر ىستند – داشتو باشند.
معذالک این دسرتسی بو پرونده می تواند ،صرفاً بو وکالی مدافع طرفنی دعوی حمدود شود.

این حمدود کردن دالیل خمتلفی

می تواند داشتو باشد .ولی مهمرتین دلیل آن معموالً لزوم حفظ اسرار طرفنی دعوی و یا ضرورت ىای امنیتی است .در برخی
پرونده ىا دمکن است ،اسناد و مدارکی موجود باشد کو افشای آن برای طرفنی دعوی خالف برخی حقوق و آزادی ىای آنان
(شمچون حق بر حرمی خصوصی) و یا اخالق حسنو و یا نظم عمومی و یا امنیت ملی باشد .از این رو وکیل بو عنوان
شخصی کو متعهد بو حفظ اسرار طرفنی دعوی و رعایت نظم و مصلحت عمومی است ،از جانب قانون واجد صالحیت
دسرتسی بو پرونده در این موارد است.

 .در پرونده  Kamasinskiعلیو اتریش ( )۱۰۲۰دیوان اروپایی اظهار داشتو کو بو حلاظ اینکو وکیل فرد مذکور امکان دسرتسی بو حمتویات پرونده و مطالعو آنرا داشتو،
حق فرد در قسمت ب بند  ۳ماده ( ۴تسهیالت کافی جهت دفاع) نقض نگردیده است .رک بو  :حممد آشوری ،پیشنی ،ص .۳۰۳
 .در این زمینو شمچننی طرفنی دعوی و وکالی آهنا باید فرصت کپی برداری از اسناد و مدارک پرونده – الاقل اسناد و مدارکی کو در شکل گریی نظر دادگاه موثر ىستند –
را داشتو باشند .البتو در این زمینو رویو قضایی روشنی وجود ندارد ولی دیوان اروپایی حقوق بشر ،در پرونده  Schuler – Zgraggenدر ىنگام تصمیم گریی در
خصوص این پرسش کو آیا فرد مزبور طبق شرایط ماده  ۴کنوانسیون ،بو پرونده دسرتسی داشتو یا نو؟ صراحتاً بو امکان کپی برداری توسط فرد مزبور اشاره سموده است .رک بو:
P.van Dijk and G.J.H. van Hoof, op cit, p.۶۳۱.
45

. P.van Dijk and G.J.H. van Hoof, op cit, p.۶۳۹.
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البتو این حق دسرتسی بو پرونده تا آن حد نیست کو دادگاه ملزم باشد سبامی اسناد پرونده را برای شخصی کو زبان دادگاه را
سمی داند ،ترمجو کند .بلکو شمنی میزان کو شخص ،دارای وکیل باشد (بو حلاظ اینکو وکیل زبان دادگاه را می داند و می تواند
احیاناً از کمک یک مرتجم نیز برای برگردان مطالب ضروری پرونده برای موکل خود استفاده سماید ،).کافی کو بگوییم وقت و
تسهیالت الزم جهت دفاع در اختیار متهم یا خوانده قرار گرفتو است .در بند  ۸۱قطعنامو اصول اساسی نقش وکالء نیز
حق بر مطالعو و دسرتسی بو پرونده توسط وکیل مورد شناسایی قرار گرفتو است .در این بند آمده است« :این تکلیف برعهده
مقامات ذی صالح است کو اطمینان حاصل سمایند وکالء بو اطالعات ،پرونده ىا و اسناد مناسب کو در اختیار یا کنرتل آهنا
است در مدت زمان کافی برای ارائو معاضدت حقوقی موثر توسط ایشان برای موکلنی خود ،دسرتسی داشتو باشند .این
دسرتسی باید در اولنی فرصت مقتضی فراىم شود».

ب) مىضغ نظام حقىقی اریان
در ماده  ۳۸۴قانون آینی دادرسی کیفری  ۱۸۰۹این حق صراحتاً بو رمسیت شناختو شده بود .این ماده مقرر می داشت:
« متهم یا وکیل او حق دارد بعد از آنکو حاضر شد بو دفرت حمکمو رفتو ،از دوسیو اظهارات مدعی خصوصی و عمومی نسبت
بو خود اطالعات الزمو را ربصیل سماید ».با تصویب قانون آینی دادرسی دادگاه ىای عمومی و انقالب در امور کیفری نیز
این حق در ماده  ۱۰۹بو رمسیت شناختو شد .این ماده اشعار می دارد« :در مواردی کو ربقیقات تکمیل و برای اذمام حماکمو
وقت تعینی شده باشد ،متهم یا وکیل او حق دارند پیش از شروع حماکمو بو دفرت دادگاه مراجعو و از حمتویات پرونده اطالعات
الزم را ربصیل کنند ».تفاوت این ماده با ماده قانون سابق در این است کو ماده اخری ( )۱۰۹قید و حمدودیت دیگری را نیز
برای امکان مطالعو و ربصیل اطالعات از پرونده اضافو سموده است و آن تعینی وقت برای اذمام حماکمو است.

 .در پرونده  Harvardعلیو نروژ ( )۶۰۱/۰۱کو در کمیتو حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفتو ،آقای ىاروارد مدعی بوده کو بو حلاظ اینکو زبان دادگاه را سمی دانستو،
دسرتسی بو اسناد و مدارک پرونده کو بو زبان نروژی بوده نداشتو است و دادگاه نیز ترمجو این اسناد را در اختیار او نگذاشتو است .کمیتو نیز اظهار نظر کرده کو برای تضمنی
دادرسی عادالنو بسیار مهم است کو شخص بتواند برای دفاع از خویش ،فرصت و جمال آشنا شدن با مدارک مستند علیو خود را داشتو باشد .ولی این موضوع کو متهم زبان
بکار رفتو در دادگاه را سمی فهمیده مستلزم این نبوده کو ترمجو سبامی اسناد مربوطو در دسرتس او گذاشتو شود .البتو بو شرط اینکو وکیل وی بو آن اسناد دسرتسی داشتو باشد .در
این پرونده نیز ىاروارد بو وسیلو یک وکیل نروژی منتخب خود سمایندگی می شده است و او دسرتسی بو کل پرونده داشتو و از کمک یک مرتجم نیز در جلسات مربوطو
استفاده می کرده است .بنابراین وکیل مدافع فرصت آشنا شدن با پرونده را داشتو و اگر می اندیشیده کو خواندن بعضی اسناد برای ىاروارد در خالل جلسات ضروری است،
آقای ىاروارد می توانستو از ترمجو ای کو برای او توسط مرتجم و وکیل صورت می گرفتو صورت برداری کند .هنایتاً کمیتو در این پرونده اظهار داشتو کو در اوضاع و احوال
خاص این پرونده ،حق بر دادرسی عادالنو آقای ىاروارد بو خصوص حق او در داشنت تسهیالت کافی برای دفاع ،نقض نگردیده است .رک بو:
]Sarah Joseph &…, op cit. pp۳۱۱ , ۳۱۸ [۱۶ – ۴۸
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در ىر حال در نظام حقوقی ایران امکان مطالعو پرونده و کسب اطالعات الزم در دعاوی کیفری صرفاً مربوط بو مرحلو
حماکمو است و از این موضوع در مرحلو ربقیقات مقدماتی خربی نیست .و این موضوع امکان تدارک یک دفاع مناسب را
منتفی می سازد.

«دسترسی هب شهىد و گىااهن»
ل
الف) از منظر استانذا رد اهی نیب ا مللی
وکیل می تواند شمانند دادستان بو شهود دعوی نیز دسرتسی داشتو و از نزدیک از آنان ربقیق بنماید .مبنای این حق نیز اصل
حق داشنت تسهیالت الزم جهت تدارک دفاع و بطور خاص حق
تساوی سالح در دادرسی است .الزمو تساوی سالح ىاِّ ،
پرسش و پاسخ از شهود لو و علیو می باشد کو در صورت عدم رعایت آن ،دادرسی عادالنو برگزار نشده است .در این رابطو
الزم بو ذکر است مراد از «شهود» صرفاً کسانی نیست کو آنچو را دیده وشنیده و یا اطالع دارند بو مسع و نظر پلیس یا
دادگاه می رسانند .بلکو از نظر دیوان اروپایی حقوق بشر ،شاىد بو ماموران نفوذی پلیس و کارشناس و حتی شاکی
خصوصی نیز اطالق می شود .در خصوص امکان دسرتسی و ربقیق از شهود دیوان اروپایی حقوق بشر برای سمونو در
پرونده  Unterpertingerعلیو اتریش ( )۱۰۲۴بیان می کند کو شهود باید در جلسو دادگاه استماع شوند و در غری
این صورت ،متهم باید دست کم این امکان را داشتو باشد کو آنان را در مرحلو ربقیقات پلیس یا ربقیقات مقدماتی – در
صورت وجود در نظام قضایی  -شخصاً یا از طریق وکیل مدافع خود مورد پرسش قرار دىد .بو شمنی خاطر در پرونده فوق
الذکر بو دلیل آنکو شخص مذکور بو صرف قرائت اظهارات شهود بو شرح مندرج در صورذبلسات نریوی انتظامی و بدون
حضور فیزیکی آنان در دادگاه اتریش حمکوم شده است ،دیوان این موضوع را نقض ماده  ۴کنوانسیون دانستو است .البتو
شایان ذکر است کو در مواردی نیز دمکن است شاىد خواستار خمفی ماندن ىویت خویش باشد و امکان افشای ىویت وی
نیز وجود نداشتو باشد .در این زمینو دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده  Doorsonعلیو ىلند ( )۱۰۰۴و پرونده
 Van mechelenعلیو ىلند ( )۱۰۰۴رعایت سو شرط را برای عدم نقض ماده  ۴الزم می داند )۱ :دالیلی بو غری از

 .حممد آشوری ،پیشنی ،ص ۳۰۴
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شهادت مزبور در پرونده وجود داشتو باشد )۸ .بو ىنگام پرسش از شاىد ،یک قاضی دخالت کند و اعتبار و ارزش اظهارات
چننی شاىدی را تایید کند )۳ .امکان دسرتسی متهم یا وکیل وی برای پرسش و پاسخ از شاىد وجود داشتو باشد.

ب) مىضغ نظام حقىقی اریان
در این رابطو ماده  ۸۶۲قانون آینی دادرسی کیفری مصوب  ۱۸۰۹اشعار می داشت« :ىر دفعو کو حمکمو صلح ،شهادت
شاىد طرفی را استماع می سماید بو طرف دیگر اظهار می دارد کو اگر از شاىد سوالی الزم می داند ،بنماید» ماده  ۸۶۰شمنی
قانون نیز در ادامو مقرر می داشت« :حاکم صلح سواالتی را کو برای رفع اختالف و توضیحات مسالو الزم است از طرفنی و
شهود آنان خواىد کرد»...
در وضعیت فعلی نیز ماده  ۱۰۴قانون آینی دادرسی دادگاه ىای عمومی و انقالب در امور کیفری (مصوب  )۱۳۴۲مقرر
می دارد« ...بعد از ربقیقات انفرادی [از گواىان] دادگاه می تواند برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر
خود جمدداً بطور انفرادی یا مجعی از گواىان ربقیق بنماید ».ماده  ۱۰۲قانون فوق الذکر نیز در ادامو بیان می دارد« :وقتی
کو دادگاه شهادت شاىد یک طرف دعوی را استماع سمود بو طرف دیگر اعالم می دارد کو چنانچو پرسش ىایی از شاىد
دارد می تواند مطرح سماید» در شمنی راستا ماده  ۱۰۰شمنی قانون نیز اعالم می دارد« :ىر یک از اصحاب دعوی کو سوالی
داشتو باشد توسط دادگاه بو عمل می آورد».
ماده  ۸۳۲قانون آینی دادرسی دادگاه ىای عمومی و انقالب در امور مدنی(مصوب  )۱۳۴۰نیز در این زمینو با عباراتی
مشابو اعالم می دارد « :ىیچ یک از اصحاب دعوی نباید اظهارات گواه را قطع کند ،لکن پس از ادای گواىی می تواند
توسط دادگاه سواالتی را کو مربوط بو دعوی می باشد از گواه بو عمل آورد»
با بررسی مواد فوق حمرز است کو در نظام حقوقی ایران «ربقیق از گواه با دادرس است و طرف دعوی یا استناد کننده بو گواه
سمی تواند بطور مستقیم او را خماطب سازد و مطلبی را از او بپرسد یا کالم او را بو منظور تایید یا انکار قطع کند»

 .حممد آشوری ،پیشنی ،صص  ۳۰۴و  ۳۰۴و  .۳۰۲در این رابطو شمچننی کمیسیون امریکایی حقوق بشر (در گزارش خود مربوطو بو دولت پرو) یاد آور شده کو اجرای
غری علنی حماکمات موجب نقض حق دفاع متهمنی شده است؛ بو این ترتیب کو ىویت شاىدان در دادگاه (بو حلاظ غری علنی و سری بودن دادرسی) فاش نشده و عمالً امکان

پاسخگویی بو گواىی آنان وجود نداشتو است .رک بو:
Scott Davidson, op cit, pp. ۸۰۹ , ۸۰۱.

 .ناصر کاتوزیان ،اثبات و دلیل اثبات(جلد دوم) ،مشاره  ،۳۹۸صص  ۲۰و.۰۹
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بنابراین بر اساس قواننی موضوعو ایران ،وکیل دادگسرتی اختیار و صالحیتی بر اینکو بتواند راساً شهود را مورد ربقیق قرار دىد،
ندارد .بلکو این اقدام می بایست در چارچوب جلسو حماکمو و با حموریت دادرس صورت گرید .کو البتو بو نظر سمی رسد این
مسالو مغایرتی با استاندارد ىای ذکر شده در بند الف داشتو باشد .مشروط بو اینکو امکان مواجهو با شهود و اذمام پرسش و
پاسخ با ایشان در جلسات دادرسی فراىم باشد.

«مصىنیت اهی مذنی و کیفری»
الف) از منظر استانذا رد اهی جهانی
یکی از اموری کو باعث تضمنی ىرچو هبرت دادرسی عادالنو می شود مصون بودن وکیل از تعقیب و جمازات و نداشنت
مسوولیت مدنی خباطر مطالبی است کو در چارچوب دفاع از موکل خود با حسن نیت بیان می دارد .در واقع وکیل می باید
در رابطو با اقداماتی کو در چارچوب قانون و حقوق بنیادین موکل ،برای دفاع از حقوق موکل خود بو عمل می آورد دارای
مصونیت باشد.
بند  ۸۹قطعنامو اصول اساسی نقش وکالء در این زمینو بیان می دارد« :وکال از مصونیت مدنی و کیفری برای مطالبی کو با
حسن نیت بطور کتبی یا شفاىی جهت دادخواىی یا در خالل حضور حرفو ای خود در دادگاه یا در مقابل مراجع حقوقی یا
اداری دیگر ابراز می سمایند ،برخوردار خواىند بود».
بند  ۱۴این قطعنامو نیز در این رابطو بیان می دارد« :دولتها اطمینان حاصل خواىند سمود کو وکال ... :ج) ربت یا در معرض
هتدید بو تعقیب یا جمازات ىای اداری ،اقتصادی و غریه خباطر اقدامی کو طبق وظایف ،استاندارد ىا و اصول اخالقی شناختو
شده حرفو ی خود اذمام می دىند ،قرار ندارند».

ب) مىضغ نظام حقىقی اریان
در قواننی ایران مقرراتی کو مصونیت وکیل را برای ابراز نظراتی کو با حسن نیت برای دفاع از حقوق موکل خود بیان می دارد،
تضمنی کند ،وجود ندارد .با این حال در معدود مقرراتی کو در این رابطو وضع گردیده ،وکیل در اظهار نظر و دفاع از موکل،
28
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حمدود بو رعایت نزاکت و احرتام دادگاه و مقامات اداری و اصحاب دعوی و وکالی ایشان گردیده است .ماده  ۶۸قانون
وکالت مصوب  ۱۳۱۰مقرر می دارد« :وکالء باید در مذاکرات شفاىی در حمکمو و لوایح کتبی ،احرتام و نزاکت را نسبت بو
حماکم و سبام مقامات اداری و نسبت بو وکال و اصحاب دعوی ،مرعی دارند .در صورت زبلف بو جمازات انتظامی از درجو
 ۶بو باال حمکوم خواىند شد ،مگر اینکو عمل مشمول یکی از عناوین جزائی باشد ،کو در این صورت بو حداکثر جمازات
مقرره در قانون حمکوم خواىند شد».

«داشته امنیت شغلی و حرهف ای»
ل
الف) از منظر استانذا رد اهی نیب ا مللی
در مواردی بسیاری دمکن است شخص وکیل خباطر فعالیت حرفو ای خود و دفاع از یک شخص خاص ربت تعقیب و
جمازات از سوی دولت و یا آزار و اذیت و هتدید و ارعاب از سوی طرف دعوی و یا وابستگان بو وی و یا حتی گروه ىای و
اشخاص ذی نفوذ و صاحب قدرت قرار گرید .این وضعیت بو خصوص در ىنگام بروز تنش ىای سیاسی در جامعو و یا بو
جو ترور و خشونت در اجتماع دمکن است اصماد شود .از این رو داشنت امنیت فعالیت برای وکیل دادگسرتی از
ىنگام وجود ّ
موجبات برقراری دادرسی عادالنو است و در این رابطو دولت ىا متعهد بو برقراری چننی امنیتی برای وکیل مدافع در جریان
دادرسی و حتی بعد از آن می باشند.
بند  ۱۴قطعنامو اصول اساسی نقش وکال مقرر می دارد« :دولتها اطمینان حاصل خواىند سمود کو وکال :الف) قادر بو ایفای
کلیو وظایف حرفو ای خود بدون هتدید ،ارعاب ،دمانعت و دخالت نادرست می باشند ...،ج) ربت یا در معرض هتدید بو
تعقیب یا جمازات ىای اداری ،اقتصادی و غریه خباطر اقدامی کو طبق وظایف ،استاندارد ىا و اصول اخالقی شناختو شده
حرفو ی خود اذمام می دىند ،قرار ندارند».
این قطعنامو شمچننی در بند  ۱۲خود نیز بیان می دارد « :وکال نباید خباطر اذمام وظایف خودشان ،با موکلنی یا اىداف
موکلنی یکی دانستو شده و در یک ردیف قرار گریند ».بند  ۱۴شمنی قطعنامو نیز مقرر می دارد« :در مواقعی کو اشمیت وکال
خباطر اذمام وظایف آهنا ،در معرض هتدید قرار دارد ،بایستی از ایشان بو قدر کافی توسط مقامات دملکت حفاظت شود».
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ب) مىضغ نظام حقىقی اریان
در این رابطو ماده  ۸۹الضمو قانونی استقالل کانون وکال مقرر می دارد :ىر کس نسبت بو وکیل دادگسرتی در حنی اذمام
وظیفو وکالتی یا بو سبب آن توىنی سماید بو حبس تادیبی از  ۱۰روز الی سو ماه حمکوم خواىد گردید».
در این رابطو شمچننی تبصره  ۳ماده واحده مصوب جممع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب
دعوی (مصوب  )۱۳۴۹اشعار می دارد« :وکیل در موضع دفاع ،از احرتام و تامینات شاغلنی شغل قضا ،برخوردار می
باشد».
با این حال و با وجود این دو مقرره در عمل ىیچگونو امنیتی برای وکیل در دفاع از حقوق موکل خود وجود ندارد .و در
بسیاری از پرونده ىا بویژه پرونده ىایی کو بار سیاسی دارد مشاىده می شود کو وکیل در معرض انواع هتدید ىا و تعقیب ىا
قرار دارد.

ظ خ ت
شک
ح
ک
ی
گفتار سىم :استانذا رداهی ان ر رب سا تار و الت رهف ای و الء
کم
«استقالل از حا یت»
ل
الف)از منظر استانذا رداهی نیب ا مللی
در ابتدای این نوشتار در حبث عدالت و دادرسی عادالنو بیان شد کو یکی از اصول بنیادین حاکم بر دادرسی عادالنو ،اصل
بی طرفی قاضی و دستگاه قضایی در ربقیقات و حماکمات است ،کو این اصل دو پیامد عمده دارد .یکی جدایی هناد تعقیب
(دادسرا) از هناد رسیدگی کننده(دادگاه) و دیگری استقالل وکیل مدافع از قوه قضاییو .الزمو استقالل وکیل ،استقالل کانون ىا
و مراکز حرفو ای وکال از حاکمیت است .بو این معنا کو یک وکیل بتواند فارغ از مداخالت حاکمیت و گروه ىای وابستو
بو آن و در چارچوب یک موسسو و اذممن خودخمتار و مستقل از حاکمیت ،فعالیت حرفو ای خود را بو اذمام برساند .در
این زمینو بند  ۸۶قطعنامو اصول اساسی نقش وکال مقرر می دارد« :وکال حق خواىند داشت کو اذممن ىای حرفو ای
خودخمتاری تشکیل داده یا بو آهنا ملحق شوند کو سماینده منافع آهنا بوده و تداوم آموزش و ربصیالت و محایت از اعتبار
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شغلی آهنا را ترویج سماید .رکن اجرایی این گونو اذممن ىای حرفو ای توسط اعضای آهنا انتخاب شده و وظایف خود را بدون
مداخلو خارجی اذمام خواىند داد».
در واقع الزمو استقالل وکیل مدافع ،داشنت حق تشکیل مراکز حرفو ای خودخمتار و یا حق پیوسنت بو این گونو مراکز می باشد
و الزمو استقالل این گونو مراکز حرفو ای خودخمتار رعایت چند شرط یا استاندارد است کو عبارتند از:
 )۱سمایندگی این گونو مراکز از منافع وکال
 )۸محایت از اعتبار شغلی وکال
 )۳انتخابی بودن مدیریت و رکن اجرایی این گونو مراکز
 )۶عدم مداخلو خارجی (خارج از چارچوب این گونو مراکز) در اذمام وظایف آهنا
و ...

ب) مىضغ نظام حقىقی اریان
در وضعیت فعلی قواننی ایران ،ماده  ۱الضمو قانونی استقالل کانون وکالی دادگسرتی مصوب  ،۱۳۳۳استقالل کانون وکال را
بو رمسیت شناختو است .این ماده مقرر می دارد« :کانون وکالی دادگسرتی ،موسسو ای است مستقل و دارای شخصیت
حقوقی  »...شمچننی الضمو قانونی استقالل کانون وکالی دادگسرتی و آینی نامو اجرایی آن ،و شمچننی ماده  ۶قانون کیفیت
اخذ پروانو وکالت دادگسرتی مصوب  ۱۳۴۴بر انتخابی بودن رکن اجرایی کانون ىای وکال تاکید کرده و بو شرایط نامزدىای
مدیریت و رموه انتخابات ىیات مدیره این مراکز پرداختو اند .شمچننی از دیگر مواردی کو استقالل کانون ىای وکال را از
حاکمیت تضمنی می سماید و در قواننی و مقررات ایران پیش بینی شده است ،صدور و اعطای پروانو وکالت توسط این مراکز
خودخمتار (بند الف ماده  ۴الضمو استقالل) و شمچننی رسیدگی بو زبلفات اعضای کانون ىای وکال توسط دادسرا و دادگاه
انتظامی وکال است کو در چارچوب شمنی کانون ىا فعالیت می سمایند( .بند ج ماده  ۴الضمو استقالل)
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سط
«آمىزش و ارتقای ح آگاهی اعضا»
ل
الف) از منظر استانذا رد اهی نیب ا مللی
از مجلو مواردی کو در بند  ۸۶قطعنامو اصول اساسی نقش وکال بو عنوان وظایف ذاتی کانون ىای وکال بو آن پرداختو شده
است ،ترویج و ارتقای آموزش و ربصیالت حرفو ای وکال می باشد .در واقع با توجو بو وضع وتصویب قواننی و مقررات
جدید و ارائو تفسری ىا و نظریو ىای حقوقی نو در عامل حقوق ،وکیلی می تواند دفاع شایستو و درستی از موکلنی خود بو
عمل آورد کو تسلط کامل و کافی بر این امور داشتو باشد .الزمو این تسلط نیز آموزش و افزایش آگاىی شخص وکیل است
و این از مجلو وظایفی است کو مراکز حرفو ای وکال می بایست عهده دار آن باشند.

ب) مىضغ نظام حقىقی اریان
در این رابطو ماده  ۴الضمو قانونی استقالل کانون وکالی دادگسرتی (مصوب  )۱۳۳۳مقرر می دارد« :وظایف کانون وکالء
بو قرار زیر است ... :ه -فراىم آوردن وسائل پیشرفت علمی و عملی وکالء» کانون ىای وکال این وظیفو را در دوران چند
ماىو کارآموزی بو اذمام می رسانند لیکن بو نظر سمی رسد این وظیفو تنها مربوط بو دوران کارآموزی باشد .چرا کو قواننی و
مقررات جدیدی روز بو روز وضع می شوند و علم و دانش حقوق نیز شمواره در حال ربول و تکامل است .از اینرو آموزش
و ارتقای آگاىی می بایست امری مستمر و دائمی باشد .و کانون ىای وکال بو عنوان هنادی کو برآمده از میان وکال و مدافع
منافع و اعتبار شغلی وکال است ،متعهد بو ارائو چننی خدماتی می باشد...

سخ
ه پایانی
در این مقالو تالش شد تا یکی از تضمنی ىای مهم و الزم جهت برقراری یک دادرسی عادالنو ،یعنی امکان و حق
برخورداری از وکیل دادگسرتی را با ابعاد و جنبو ىای گوناگون آن از منظر استاندارد ىای بنی املللی حقوق بشری مورد
کنکاش و ارزیابی قرار دىیم .و در ضمن آن شمچننی تالش شد تا مقایسو و تطبیقی میان این استاندارد ىا و حقوق موضوعو
ایران بو عمل آید.
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در این راه در جمموع مشاىده شد کو بسیاری از این ضوابط و استاندارد ىا در نظام حقوقی ایران بو رمسیت شناختو شده
است .اما مواردی نیز مشاىده می شود کو اساساً سخنی از آن بو میان نیامده و پذیرفتو نشده است .برای سمونو ،حق اطالع
از امکان استفاده از خدمات وکیل در قواننی ایران پیش بینی نشده و یا مثالً در زمینو هبره مندی از خدمات وکیل در مرحلو
ربقیقات مقدماتی ،مقرراتی کو بتواند بطور کامل تضمنی کننده حقوق اشخاص در این مرحلو باشد وجود ندارد و حتی اجرای
ناقص این حق در قالب حق شمراه داشنت وکیل در جلسات ربقیقات مقدماتی نیز عمالً بو صالحدید بازپرس و دادستان
گذارده شده است .عیناً مطلب فوق در مورد حق مالقات و مشاوره شخص بازداشت شده و یا زندانی با وکیل خود نیز
صدق می کند .بو گونو ای کو اجرای این حق نیز در مرحلو ربقیقات مقدماتی و بو ویژه در ىنگامی کو شخص بو صالحدید
مقام قضایی دمنوع املالقات گردیده است ،منوط بو نظر و خواست مقام قضایی مربوطو گردیده است .یا برای سمونو تضمنی
امنیت حرفو ای وکیل یا مصونیت وی از تعقیب و جمازات خودسرانو ،رمساً از نظر دور داشتو شده است و در عمل نیز نو تنها
تالشی برای ربقق آن صورت سمی گرید بلکو عموماً عملکرد ىا نیز در جهت نقض آن می باشد..
صرفنظر از برخی استاندارد ىایی کو در مقررات موضوعو ایران بو رمسیت شناختو نشده یا بکار برده نشده ،مواردی نیز وجود
دارد کو علریغم شناسایی و پذیرش در نظام حقوقی ایران ،وجود برخی حمدودیت ىا و شرایط ناموجو در قواننی و مقررات،
خواستو یا ناخواستو در عمل منجر بو نقض آهنا و نادیده گرفتو شدنشان گردیده است .شمچننی بسیاری از نقض استاندارد ىا
و ارمراف و زبلف از ضوابط بنی املللی کو در نظام حقوقی ایران وجود دارد ،نو خباطر عدم وجود قواننی بلکو بو حلاظ وجود
قواننی نا روشنی است کو در عمل امکان تفسری ىای خودسرانو را بو مقامات اجرایی و قضایی می دىد .مانند مقرراتی مندرج
در تبصره ماده  ۱۸۲قانون آینی دادرسی کیفری کو امکان حضور وکیل در مرحلو ربقیقات مقدماتی را منوط تشخیص مقام
قضایی دانستو است
فراموش نکنیم کو عدالت صرفاً عبارت از آن چیزی کو از آن سخن می رانیم و ادعای آن را می کنیم و در قواننی و مقررات
آنرا بو رمسیت شناختو امی نیست ،بلکو در حقیقت عدالت ،عبارت از آن چیزی است کو در عمل دیده می شود.
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