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چکیده

حق برخورداري از وكيل ،از مهمترین شروط فرايند دادرسي عادالنه در محاكم داخلي و بینالمللی
میباشد .اين حق الزمه و مقدمه اجراي مطمئن حق ديگري است كه در اسناد حقوق بشري "حق
دفاع" ناميده مي شود .اغلب محكوم ،از حقوق قانوني خود مطلع نيست و نمي تواند ادعاهاي خود را آن
گونه كه بايد و شايد به سمع قضات برساند از اين رو حق داشتن وكيل يكي از تضمينات حقوق دفاعي
متهم است كه در اسناد بين المللي متعددي مورد تصريح قرار گرفته است .به عنوان مثال در اعالميه
جهاني حقوق بشر و ميثاقين حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي به
اين حق مسلّم متهم تأكيد شده است .از آنجايي كه امروزه تخصص حرف اول را مي زند به همين اعتبار
در اكثر كشورهاي دنيا وكالت الزامي شده است .در جمهوري اسالمي ايران نيز شركت وكيل مدافع در
جرائم مستوجب قصاص نفس ،اعدام ،رجم و حبس ابد اجباري مي باشد و بالطبع بايد به اندازه كافي
وكيل وجود داشته باشد .عالوه بر اين مطابق اصل  35قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در همه
دادگاه ها طرفين حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند،
بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود .قانونگذار براي اشخاصي كه توان پرداخت دستمزد
وكيل را ندارند ،امكان استفاده از وكيل معاضدتي را پيش بيني نموده است.
کلیــد واژه هــا :حــق داشــتن وكيــل ،حقــوق بشــر ،حقــوق ايــران ،حقــوق عمومــي،
حقــوق خصوصــي.
* ایمیل نویسنده مسئول:

Email: Aboalfazlsalimian@gmail.com
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حق داشتن وكيل يكي از تضمينات حقوقي دفاعي متهم است كه در اسناد حقوق بشر
مصرح ًا به آن تأكيد شده است .به عنوان مثال در اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين
حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي به اين حق مس ّلم
متهم تأكيد شده است .در ايران حقوقدانان آنجا كه مباني و اصول "امنيت قضايي" كه در
واقع مهم تر از امنيت اجتماعي فردي و اقتصادي است را بر مي شمرند اصول متعددي را
احصاء مي نمايند از جمله :منع بازداشت افراد به صورت غيرقانوني ،تفهيم اتهام ،گرفتن
آخرين دفاعيات و  ....اما يكي از جمله اصول مهم را حق داشتن وكيل براي متهم در
دادرسي ها مي شمرند(.هاشمي ،1378 ،ج ،1ص )213قانونگذار ما هنگام تدوين قانون
اساسي جمهوري اسالمي و قبل و بعد از آن ساير مراجع ذيصالح اين مورد را ملحوظ
داشته اند .به عنوان مثال در حقوق موضوعه كشور ،هيچ متهمي در دادگاه هاي كيفري
يك نمي تواند اين حق را از خود سلب نمايد .اگر اين كار را انجام دهد دادگاه نپذيرفته
و به هر حال در صورت عدم داشتن وكيل انتخابي از سوي دادگاه وكيل تسخيري براي او
مشخص مي شود .همچنين اگر اين نكته ملحوظ واقع نشود از اسباب نقض رأي در ديوان
عالي كشور به شمار مي رود .از جمله مهم ترين مباحث مطروحه در حقوق اساسي،
حقوق عمومي افراد مي باشد كه تحت عنوان "حقوق ملت" ثبت شده است(.پيشين ،ج،2
ص )491دولت ملزم به صيانت از كليه حقوق عمومي و خصوصي آحاد ملت است مثل
اين حق ،كه منشعب از حقوق ناشي از اجراي عدالت مي باشد تمامي افراد چه متهم و
چه شاكي (خواهان يا خوانده) دوست دارند كه عدالت در موردشان اجرا شود(.كاتوزيان،
 ،1378ص )320و عدالت از ملزومات دستگاه قضايي است اين دستگاه به اشخاص
حقوقدان و بصير مثل دادستان ،بازپرس ،داديار ،دادرس كه همه در يك كالم قضات
تحصيل كرده هستند مجهز است و آنها به نمايندگي از طرف قدرت عمومي افراد را تحت
تعقيب و سر انجام آنها را محكوم يا تبرئه مي نمايند .بنابراين به خاطر اينكه دو طرف
كفه ترازوي عدالت يكسان باشد الزم است تا افرادي اين طرف كفه ترازو به منظور دفاع
و راهنمايي از افراد حاضر باشند .عدم رعايت حق مزبور مستلزم نفي تعادل ميان طرفين
دعوي و عدم اجراي صحيح عدالت در جامعه است .به هر حال "حق داشتن وكيل" از
باب آزادي هاي عمومي و بنا به ضرورتهاي امروزين اجتماعي ،پيشرفت تكنولوژي،
گستردگي ارتباطات ،و  ...يكي از جمله حقوق عمومي مردم مي باشد كه شامل تمام افراد
ملت اعم از زن و مرد ،كبير يا صغير ،با اهليت يا محجور شده و اين حقوق(عمومي)

ابوالفضل سليميان و همکاران

2ـ حق داشتن وكيل از منظر حقوق بشر
حق برخورداري از وكيل امروزه به عنوان يكي از بديهي ترين حقوق شهروندان در
تمام نقاط دنيا شناخته شده است .اين حق در اسناد بين المللي مربوط به حقوق بشر و

حق داشتن وكيل از منظر حقوق بشر و حقوق ايران

بر عكس حقوق سياسي مخصوص يك عده از افراد ملت كه داراي شرايط معين باشند
نبوده و باالعم تمامي اهالي اين مرز و بوم مي توانند از آن متمتع شوند(.عراقي،1331 ،
ص )105توجه به اين نكته نيز ضروري است كه در مناسبات اقتصادي با كشورهاي
خارج هم حضور و نقش وكيل از جهت تنظيم حقوقي اين روابط از لوازم غير قابل انكار
است .و ديگر سخن اينكه يكي از داليل استاندارد نبودن محاكمات قضايي كه همواره
در رأس ايرادات حقوق بشري نمايندگان سازمان ملل در گزارشها آمده است همين
نقائص ساز و كارهاي قانوني و اجرايي مربوط به حضور و نقش وكيل در محاكم زير
مجموعه قوه قضاييه جمهوري اسالمي است .نوسازي قانوني در اين بخش و تغيير نوع
نگاه قوه قضاييه به وكيل ضرورتي است كه غفلت از آن از جهات مادي و معنوي ،بسيار
51
زيانبار خواهد بود(.رياحي ،1380 ،ص )12چنين مباد كه هرگز در جمهوري اسالمي
دو
متهمي بدون داشتن ابراز دفاعي در مقابل ترازوي عدالت قرار گيرد و حقوق شهروندي
او رعايت نشود .حضور وكالي دادگستري در پرونده هاي جزائي ضامن سالمت دادرسي
است و فراموش نبايد كرد متهم تا زماني كه محكوميت قطعي پيدا نكند ،فقط يك متهم
است .بنابراين اين مقاله تالش خواهد كرد تا حق داشتن وكيل از منظر حقوق بشر و
حقوق ايران را بررسي كند و پاسخ مقتضي را براي سؤال زير ارائه نمايد:
حق داشتن وكيل در حقوق بشر و حقوق موضوعه ايران به چه صورتي نمود عيني
پيدا كرده است؟ فرضيه اين سؤال آن است كه به نظر مي رسد حق داشتن وكيل از
منظر حقوق بشر بين الملل بر پايه قوانين و قواعد ارائه شده در صدر اسالم صادر
گرديده است و در بسياري از موارد منطبق با آن مي باشد .در حقوق موضوعه ايران
نيز داشتن وكيل در دادگاهها از حقوق واجب و اجباري متهم مي باشد و هيچ متهمي
بدون بهره گيري از دفاعيات وكيل مدافع خود مجازات نخواهد گرديد.
اين مقاله در  3مبحث تنظيم شده است .در مبحث اول به حق داشتن وكيل از منظر
حقوق بشر مي پردازيم .در مبحث دوم جايگاه حقوقي حق داشتن وكيل در حقوق
ايران مورد بررسي قرار مي گيرد و در مبحث پاياني نيز به حق داشتن وكيل در دادگاه
هاي اطفال و اداري خواهيم پرداخت.

حقوق مدني ،سياسي ،اجتماعي پيش بيني شده است .لذا اصحاب دعوي حق انتخاب
وكيل دارند و كليه دادگاه هايي كه تشكيل مي شود مكلف به پذيرش وكيل مي باشند.
در اين مبحث حق داشتن وكيل از منظر حقوق بشر جهاني و حقوق بشر ايراني را مورد
بررسي قرار خواهيم داد.
 -2-1حقوق بشر جهاني
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همان طور كه مي دانيم حقوق بين الملل با پيشرفت صنعتي و تكنولوژي كشورها شكل
امروزين خود را يافته و عمدت ًا در صده اخير قرن  2000به منصه ظهور رسيده است.
اولين سنگ بناي حقوق بشر و تضمين راهكارهاي اجرايي آن توسط منشور سازمان ملل
گذاشته شد و بعد از منشور ،ميثاقين(ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين
المللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي) مهمترين برگ برنده ضمانت اجراي قواعد
حقوق بشر بودند و در اين بين ضمانت اجراي ميثاق حقوق مدني و سياسي بيشتر است.
حق داشتن وكيل نيز با طرح در اسناد بين المللي و اسناد حقوق بشر مي رود تا جاي پايي
در ميان حقوق متمدن انساني باز كند.
الف) اعالميه جهاني حقوق بشر
اعالميه جهاني حقوق بشر داراي يك مقدمه و سي ماده است و مقدمه اعالميه ،در
بردارنده يك رشته مفاهيم و انديشه هاي بنيادي مثل كرامت ،آزادي عقيده و بيان و برابري
حقوق انسانها و برابري ملت ها و دولت ها و توسعه روابط دوستانه بين ملت هاست.
(جانسون ،1378 ،ترجمه پوينده ،ص  )117در مورد حق داشتن وكيل اين حق به طور
صريح در اعالميه حقوق بشر قيد نشده است ولي از مفهوم ماده  11اعالميه كه مقرر مي
دارد" :هركس به بزهكاري متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتي كه در
جريان يك دعواي عمومي كه در آن كليه تضمين هاي الزم براي دفاع او تأمين شده باشد،
تقصير او قانون ًا محرز گردد" مي توان استنباط كرد كه يكي از موارد تضمين الزم براي
دفاع ،دسترسي سريع متهم به وكيل و بهره مندي از خدمات مشاوره اي و حقوقي اوست.
بنابر اين مي توان ماده  11اعالميه را به حق داشتن وكيل تعميم داد.
ب) منشور سازمان ملل متحد
در تمامي  111ماده منشور ملل متحد ،ماده اي كه مبين استفاده از وكيل باشد به چشم
نمي خورد ولي در فصل چهاردهم راجع به ديوان بين المللي دادگستري در ماده  92آمده

است :ديوان بين المللي دادگستري ركن قضايي اصلي ملل متحد خواهد بود ديوان مزبور
بر طبق اساسنامه پيوست كه بر مبناي اساسنامه ديوان دايمي دادگستري بين المللي تنظيم
شده و جزء الينفك اين منشور است انجام وظيفه مي كند( .فاخر ،1357 ،ص )46حال
اينكه در اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري حق داشتن وكيل بالصراحه در بند  2ماده
 42ذكر شده است" :طرفين مي توانند در محضر ديوان از مشاورين حقوقي و يا وكالي
دادگستري كمك بگيرند" و در بند  3ذيل همان ماده آورده است" :نمايندگان و مشاورين
و وكالي طرفين در محضر ديوان داراي مزايا و مصونيت هايي خواهند بود كه براي انجام
آزادانه وظايف انها الزم مي باشد(.ناصرزاده ،1372 ،ص )352
ج) ميثاق حقوق مدني سياسي

كنفرانـس بيـن المللـي حقـوق بشـر در تهـران در سـال  1968ميلادي برابـر بـا دوم
ارديبهشـت  1347بـا شـركت نماينـدگان دولتـي  84كشـور جهـان از جمله واتيـكان به
رياسـت اشـرف پهلـوي برگـزار شـد و در سـاختمان جديـد مجلـس شـوراي اسلامي
كـه محـل كنفرانـس بـود قطعنامـه شـماره  19راجع بـه توسـعه معاضدت قضايـي براي
حمايـت از حقـوق بشـر و توصيـه بـه ملـل راجـع بـه تسـهيل كمـك هـاي قضايـي به
كشـورهاي عضو كه در صدد گسـترش دسترسـي معاضـدت قضايي هسـتند به تصويب
رسـيد(.متين دفتـري ،1348 ،ص  )218اعالميـه كنفرانس از يك مقدمـه و  19بند (بدون
اينكـه عنـوان مـاده بر آن اطالق شـود) كلـي گويي دربـاره اعالميه جهاني حقوق بشـر و
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حق داشتن وكيل در اين ميثاق و در بند دال ماده  14اين ميثاق به صراحت آمده است:
"هركس حق دارد در محاكمه حاضر بشود و شخص ًا يا به وسيله وكيل منتخب خود ،از
خود دفاع كند و در صورتي كه وكيل نداشته باشد حق داشتن وكيل به او اطالع داده شود
و در مواردي كه مصالح دادگستري اقتضاء نمايد از طرف دادگاه رأس ًا براي او وكيل تعيين
بشود كه در صورت عجز او از پرداخت حق الوكاله هزينه اي نخواهد داشت(.عبادي،
 ،1373ص )14به نظر مي رسد حق داشتن وكيل با توجه به اينكه ميثاق حقوق مدني و
سياسي از ضمانت اجراي بااليي برخوردار است و بالصراحه در ماده  14اين ميثاق قيد
شده و اكثريت كشورها به ميثاق پيوسته اند بنابراين به طور ضمني هم آن كشورها اين
حق را براي اتباع خود و ديگر كشورها پذيرفته اند.
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ميثـاق حقـوق مدنـي سياسـي و اجتماعي اقتصـادي فرهنگـي و تمهيداتي دربـاره اجراي
بهينـه آنـان مـي باشـد .در مورد حق داشـتن وكيل چـه منطوق ًا و چـه مفهومـ ًا از اعالميه
چيـزي اسـتنباط نمـي شـود جـز اينكـه در بنـد  3به اجـراي بهينه ميثـاق تأكيد كـرده كه
البتـه واضـح و مبرهـن اسـت حـق داشـتن وكيـل در ميثاق حقـوق مدني و سياسـي ذكر
شـده اسـت و اثباتـ ًا مـي تـوان از ايـن طريق اعالميـه كنفرانس حقوق بشـر تهـران را در
عـداد و زمـره اسـناد در بـر دارنـده حق داشـتن وكيل قـرار دارد .در كشـور ايـران اصل
 35قانـون اساسـي مبيـن آن اسـت كـه در همـه دادگاه هـا طرفيـن دعـوي حـق دارنـد
بـراي خـود وكيـل انتخـاب نماينـد و اگـر توانايي انتخـاب وكيل را نداشـته باشـند بايد
بـراي آنهـا امكانـات تعييـن وكيل فراهم گـردد و در سـاير قوانين دادگاه هـاي عمومي و
انقلاب مكلفنـد وكالتنامه تقديمي وكالي رسـمي دادگسـتري را از كليـه متهمين پرونده
هـاي كيفـري صـرف نظـر از نـوع اتهام و در هـر مرحله از دادرسـي كه باشـد بپذيرند و
در صورتـي كـه بيـن وكيل و مـوكل ،وكالتنامه تنظيم نشـده باشـد ،امـكان مالقات وكيل
و مـوكل را بـراي امضـاء و تنظيـم وكالتنامـه فراهـم آورنـد زيـرا كـه وظيفـه قانوني يك
وكيـل دادگسـتري صرفـ ًا حضـور در مرحلـه تحقيـق و يـا دادرسـي نمـي باشـد بلكه او
در جهـت حمايـت از حقـوق قانونـي متهـم وظايـف مختلـف و راهكارهـاي قانونـي از
قبيـل حـق اعتـراض به قرارهاي صـادره و ماننـد آن را دارد و محروم كـردن وكيل مدافع
از ان حقـوق النهايـه منجـر بـه تضييع حقوق متهـم خواهد شـد(.جداري فروغـي،1380 ،
ص )3در تكملـه ايـن مبحـث بايسـتي اذعـان داشـت مصوبـه مجمع تشـخيص مصلحت
نظـام در حقيقـت رنسانسـي بود در تاريخ پذيـرش وكال در دادگاه ها ،حتـي اين حق براي
خارجيان سـاكن ايران به عنوان يكي از حقوق عمومي غير سياسـي شـناخته شـده اسـت
ولـي آنـان نمـي توانند به عنوان وكيل در محاكم شـركت جويند(.مدنـي ،1378 ،ص )256
بـه موجـب مصوبـه مجمع تشـخيص مصلحت نظـام در خصـوص انتخاب وكيل توسـط
اصحـاب دعـوي مصـوب " 1370اصحـاب دعـوي حـق انتخـاب وكيـل را دارنـد و كليه
دادگاه هايـي كـه بـه موجب قانون تشـكيل مي شـوند مكلف به پذيرش وكيل مي باشـند"
و بـه موجـب تبصـره دو هميـن قانـون "هرگاه به تشـخيص ديـوان عالي كشـور ،محكمه
اي حـق گرفتـن وكيـل را از متهـم سـلب نمايد ،حكم صـادره فاقـد اعتبار قانونـي بوده و
بـراي بـار اول موجـب مجـازات انتظامـي درجه  3و بـراي مرتبـه دوم موجـب انفصال از
شـغل قضايـي مـي باشـد .و در تبصره  3اين قانـون مي خوانيـم ،وكيل در موضـع دفاع از
احتـرام و تأمينات شـاغلين شـغل قضـا برخوردار مي باشـد.

3ـ جايگاه حقوقي حق داشتن وكيل در حقوق ايران
1ـ3ـ ارتباط حق داشتن وكيل با حقوق خصوصي

ابوالفضل سليميان و همکاران

حق داشتن وكيل از منظر حقوق بشر و حقوق ايران

در بين شاخه هاي اصلي علم حقوق شايد اولين جايي كه بحث از حق داشتن وكيل شده
حقوق خصوصي باشد و اگر نتوان اين ادعا را قبول كرد حداقل مي توان گفت كه بيشترين
نمود اين حق را نسبت به ساير رشته هاي حقوقي در برداشته است .اين حق جايگاه اصلي
و اوليه اش حقوق خصوصي بوده ولي به دليل تطورات و تحوالت جامعه انساني به ساير
رشته ها تسري پيدا كرده است .در بين شاخه هاي حقوق خصوصي مي توانيم حقوق مدني
را منشأ اين حق بدانيم .در حقوق تجارت هم بنا به اصول كلي حقوقي مبحث داشتن وكيل
55
مطرح شده ولي نمودار خاصي از آن را نمي توان پيدا كرد .طرح دعاوي تجاري در حقوق
دو
موضوعه ما شبيه طرح دعاوي مدني بوده و يك آيين دادرسي بر آن حاكم است كه وكيل
هم مي تواند در اين بين وكالت ًا وارد دعوا شود كه البته جايگاه طرح اين مسأله در آيين
دادرسي مدني است كه خود رشته اي است از حقوق داخلي و باز در مبحث شركتها در
حقوق تجارت بحثي مطرح مي شود تحت عنوان ثبت تغييرات ،ثبت تأسيس و ثبت انحالل
شركت كه وكيل مي تواند وكالت ًا ذيل دفاتر اسناد رسمي را امضا نمايد .رويه جاري حاكم
بر سازمانهاي ثبت اسناد و امالك كشور چنين است .جهت ثبت مراحل سه گانه ،شركتها
دو نوع وكالت را مي پذيرند1:ـ وكالتي عادي كه معموال در بندهاي آخرين اساسنامه هاي
شركتها به مدير عامل يا يكي از اعضاي هيأت مديره با حق توكيل به غير وكالت مي دهند تا
امر مورد نظر را ثبت نمايند .و ذيل دفاتر اسناد رسمي را امضا كنند و يا هنگام ثبت تغييرات
تمامي اعضاء هيأت مديره به مدير عامل يا شخص ديگر از اعضا با وكالت عادي دست
نويس وكالت ثبت تغييرات مورد نظر در دفاتر ثبت را مي دهند البته اين وكالت بايستي مورد
تأييد رؤساي اداره ثبت شركتها واقع شود(.شهري ،1368 ،ص2 )78ـ يكي از وكالي رسمي
دادگستري به وسيله اعضا انتخاب مي شود تا وي به سازمان ثبت اسناد و امالك مراجعه
نموده و مراحل مورد نظر را ثبت نمايد .به علت عدم تسلط بسياري از افراد مؤسس شركت
بر قوانين ،معموالً سراغ اين وكال رفته و يا به دالالن يا واسطه هايي كه رابط بين مراجعين و
ثبت هستند مراجعه مي كنند .و تقريب ًا به علت اينكه احتياج به فعاليت قواي دماغي چنداني
ندارد ،وكيل اليحه دفاعيه نمي نويسد ،قوانين را بررسي نمي كند و مثل وكالي مدافع نيست
كه پيروزي موكل پيروزي وي و محكوميت او شكست وكيل باشد لذا عده اي از وكال فقط
از اين راه امرار معاش مي كنند.

2ـ3ـ ارتباط حق داشتن وكيل با حقوق جزا
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از جمله مواردي كه ضرورت و اهميت مداخله وكيل در امر قضاء را ايجاب كرد و يا
بهتر است بگوييم يكي از جمله مهمترين موقعيت هايي كه امكان سلب آزادي و تضييع
حقوق مردم به شمار مي رود در اين قسمت است .در موارد جزايي دستگاه دادسرا و
دادگاه با ضمانت اجراي محكمي و مجازاتهايي چون اعدام ،حبس ،شالق و غيره به
تعقيب متهمين و يا مظنونين ميپردازد و در اينجا است كه بسياري از افراد از ترس
يا به لحاظ مصلحت كاري و يا به علل ديگر مرعوب ج ّو موجود شده و بر عليه خود
اقدام مي نمايند(.ناصرزاده ،1372 ،ص  )153به اعتقاد بعضي از حقوقدانان در تحقيقات
كيفري چهار نظريه جهت استفاده از وكيل و مشاور قضايي ابراز شده است :الف) متهم
يا مظنون از ابتدا تا انتهاي تحقيقات جنائي حق ندارد از مشاور قضايي استفاده كند .ب)
متهم يا مظنون در آغاز تحقيقات جنائي (مرحله ابتدايي) حق استفاده از مشاور قضايي
را ندارد .ج) هركس به محض دستگير شدن بايد بتواند از خدمات مربوط به مشورت
قضايي برخوردار شود .د) نتيجه اعطاي حق استفاده از مشاور قضايي به مظنون يا متهم
با اصول حقوق بشر سازگارتر است .و نظرهاي ابراز شده قبلي خالف حقوق بشر مي
باشد(.انصاري ،1375 ،ص  )522در نظام ايران وكيل مدافع (فقط يكي از وكالي رسمي
دادگستري) متهم مي تواند در محل تحقيق جرم مشهود و نيابت قضايي همراه متهم باشد
ولي حضور وكيل در تحقيقات جنبه نظارتي دارد نه دخالتي(.خلعتبري ،1383 ،ص )77
به دليل اينكه كشور ما اعالميه جهاني حقوق بشر را پذيرفته و برآن مقيد بوده لذا ماده
 11اعالميه مذكور چنين اشاره مي كند" :هركس به بزهكاري متهم شده باشد بي گناه
محسوب خواهد شد تا وقتي كه در جريان يك دعوي عمومي كه در آن كليه تضمين هاي
الزم براي دفاع او تأمين شده باشد تقصير او قانون ًا محرز گردد(.ناصرزاده ،1372 ،ص )88
بنابر اين هم منطوق اين اعالميه و هم روح ساير مصوبات و منشور ملل متحد و ساير
اعالميه هاي منطقه اي حقوق بشر مبني بر حفظ حق و حقوق فردي افراد است يكي از
جمله پايه هاي اساسي ايجاد امنيت قضايي در هر كشوري همين حق داشتن وكيل است
و صرف نظر از نص قوانين در محاكم برخالف دادسراها اين حق بهتر شناسايي و مورد
استقبال قرار گرفته است در اين خصوص مستندا ً به رأي وحدت رويه شماره 15مورخ
 1363/6/28هيأت عمومي ديوان عالي كشور اشاره مي شود كه در كليه محاكم كيفري
يك جمهوري اسالمي ايران شركت وكيل مدافع در جرايمي كه مستلزم مجازات حبس
دائم يا اعدام باشد اجباري و در ساير موارد اختياري است.

3ـ3ـ ارتباط حق داشتن وكيل با حقوق عمومي

ابوالفضل سليميان و همکاران

حق داشتن وكيل از منظر حقوق بشر و حقوق ايران

يكي از شاخه هاي حقوق عمومي ،حقوق اساسي است كه در آن حق مذكور قابل بحث
است و به لحاظ اشتراك مبحث حق داشتن وكيل در حقوق اساسي جمهوري اسالمي به
لحاظ اهميت موضوع و پاسداري هرچه بيشتر حاكميت از حقوق فردي و صيانت افراد و
پيش بيني اهرمهاي الزم جهت دفاع در هنگام محاكمه افراد حق داشتن وكيل در قوانين
اساسي بسياري از كشورها گنجانده شده ،چه اينكه قانون اساسي در حكم ا ّم القوانين
بوده و بيشتر مدّ نظر و مطمح توجه آحاد همه ملتها و كشورها مي باشد .طبع ًا ضمانت
اجراي بيشتر و سخت تري براي آن حتي نسبت به قوانين عادي در موقع نقض پيش
بيني ميشود(.قاضي شريعت پناهي ،1377 ،ص )15از اين بابت حق داشتن وكيل هنگام
57
تصويب و تدوين قانون اساسي جمهوري اسالمي در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي دو
طي اصل  35در اين قانون پيش بيني شده" :در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند
براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي
آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد" اما يكي ديگر از رشته هاي حقوق عمومي ،حقوق
اداري است كه در آن مواردي به شرح ذيل قابل بحث است .در آنجا كه از اشخاص
حقوقي حقوق عمومي نام برده شده و مواردي از آن احصا مي شود نام سازمان حرفه
اي كانون وكال مطرح مي گردد .قابل تذكر است كه در اين باب كانون وكال از جهت
شخصيت مستقل حقوقي خود و جايگاهش در بين اشخاص حقوقي حقوق عمومي
نمودار مي شود ،و در جاي ديگر از اين شاخه حقوق عمومي (حقوق اداري) تحت عنوان
"همكاري اجباري با اداره" وكالت تسخيري طرح و از بعد ارتباط با اداره مورد مداقّه و
تفحص قرار مي گيرد(.ابوالحمد ،بي تا ،ص )9اما با آنكه قانون رسيدگي به تخلفات اداري
كارمندان بخش دولتي كشور در بسياري از موارد جهت رسيدگي به تخلفات مصرح در
قانون رسيدگي به تخلفات اداري به ساير قوانين و از جمله قانون آيين دادرسي مدني
متشبت شده است و ليكن اين حق مس ّلم (حق داشتن وكيل) براي متهمين و محكومين
دادگاه هاي اداري متأسفانه شناخته شده نيست .در آيين نامه مربوط نيز سخني در اين
ارتباط به ميان نيامده است و جا داشت كه قانونگذار عطف توجهي در اين راستا مبذول
مي داشت و اين حق را نيز مثل بقيه قوانين براي كارمندان متهم مي شناخت .از مباحث
جالب توجه كه طرح آن در اين قسمت الزم است "حق داشتن وكيل براي دولت است"
سؤال اين است كه آيا دولت هم احتياج به وكيل جهت طرح و اقامه دعوي يا دفاع از آن
دارد يا خير؟ دولت با آنكه خود قدرت حاكم است آيا چنين نيازي وجاهت دارد يا خير؟
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به نظر مي رسد كه جواب اين سؤال مثبت باشد چه اينكه در اين مقام دولت هم يك
شخص حقوقي است كه حيات دارد ،بنابراين يك سري حقوق و وظايفي دارد و ممكن
است حق و حقوقش مورد تجاوز اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي و حتي اشخاص
حقوقي عمومي قرار گيرد و جهت جلوگيري از سوء استفاده از قدرت و منع از مداخله قواي
حاكم در وظائف همديگر تمامي اشخاص و از جمله دولت جهت احقاق حق بايستي به قوه
قضاييه (دادگستري) مراجعه و به وسيله كارمندانش به اقامه يا دفاع از دعوي بپردازد .اصل
 34قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران دادخواهي را حق مسلم هر فرد مي داند و هم افراد
ملت را به منظور دادخواهي و رجوع به دادگاه صالح ذي حق مي شناسد .با اين حال ماده 1
تصويب نامه انعقاد قرارداد با وكالي دادگستري مصوب  1345/7/30چنين اشعار مي دارد:
" وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت جهت اقامه يا تعقيب يا دفاع دعاوي
مربوط به خود در محاكم و مراجع قانوني يا مشاوره حقوقي مجازند با وكالي دادگستري
قرارداد منعقد كنند" در تبصره ذيل همين ماده كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته
به دولت كه بعد از تاريخ  1345/7/30بر طبق قوانين و مقررات مربوط تأسيس گرديده
اند و يا ايجاد شوند مشمول مقررات همين مصوبه مي داند كه مواد بعدي قرارداد وكالت
هاي مذكور را براي مورد خاص يا براي مدت معين مي شناسد(.وطني ،1369 ،ص)283
بنابراين در نتيجه دولت هم مثل ساير اشخاص در حقوق ايران و قوانين كشور ما حق
داشتن وكيل را دارد و هم مي تواند از وكالي رسمي دادگستري استفاده نمايد و هم
مي تواند از نمايندگان قضايي خود استفاده نمايد .اما در اين مبحث الزم است از ارتباط
داشتن حق وكيل با حقوق بين الملل هم ذكري به ميان آوريم .در اين رشته از حقوق ،به
اعضاء جامعه بينالمللي مشكل از كشورها و سازمانهاي بينالمللي پرداخته شده(ضيايي
بيگدلي ،1367 ،ص )66و خارج از مرزهاي سياسي كشورها بيشتر مدّ نظر است .در اين
رشته از حقوق در سطح بين المللي تحت عناويني مثل "حمايت فرد در حقوق بين الملل"
و "حمايت از حقوق بشر" موضوع حق داشتن وكيل مطرح مي گردد .در ماده  11اعالميه
جهاني حقوق بشر چنين مقرر شده است" .هركس به بزهكاري متهم شده باشد بي گناه
است تا وقتي كه در جريان يك دعوي عمومي كه در آن كليه تضمين هاي الزم براي دفاع
او معين شده باشد تقصير او قانون ًا محرز گردد" كشورهاي عضو سازمان ملل متحد ملزم
و متعهد گرديده اند تا مقدمات اجراي حقوق مذكور در منشور و اعالميه جهاني حقوق
بشر را فراهم نمايند و كشور ما نيز اين حقوق را پذيرفته و طبق تعهدات مطروحه اين
اعالميه و منشور مي بايستي چراغ راه و روشنگر طريق دست اندركاران مسئول باشد و
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شايد با الهام از اين اعالميه و ساير اعالميه هاي جهاني و منطقه اي حقوق بشر بوده كه
موضوع حق داشتن وكيل در قوانين ما خصوص ًا قانون اساسي رسوخ كرده است(.مبشري،
 ،1363ص )236پس از بررسي حقوق بين الملل عمومي به يكي ديگر از شاخه هاي
حقوق عمومي با عنوان "آيين دادرسي مدني" مي پردازيم .در اين شاخه حقوقي ،آيين
دادرسي مدني بيان مي شود و طبع ًا مي بايستي به حقوق خصوصي نسبت داده مي شد
تا به حقوق عمومي .اما به دليل اينكه در يك طرف آن هميشه دولت و حاكميت موجود
بوده و دستگاه حاكم به جهت احقاق حق و اجراي عدالت ناگزير از انجام عملياتي است
لذا قواعد و مقرراتي كه حاكم بر روابط دولت و سازمانهاي دولتي و اركان حكومت با
يكديگر و بعض ًا با مردم باشد "حقوق عمومي" خوانده مي شود(.مدني ،1363 ،ص)236
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در قانون آيين دادرسي مدني باب دوم وكالت در دعاوي ،مسائل كلي وكالت در دعاوي
دو
مطرح شده است .وكالت مطروحه در امر دادرسي و مصطلح در دادگاه هایكي از جمله
منابع مهمش قانون آيين دادرسي مدني است كه بسياري از قواعد و مقررات آن حتي بر
موارد حضور وكيل در دادرسي هاي كيفري هم حكومت مي كند يعني اگر در قوانين آيين
نصي در اين مورد (دخالت و حضور وكيل) وجود نداشت
دادرسي كيفري يا ساير قوانين ّ
يا نقص و اجمال و ابهامي بود مطابق روح قوانين و نظر قانونگذار مي توان از اين قانون
استفاده كرد .سؤالي كه در اين مقام مجال طرح مي يابد اين است كه آيا حق داشتن وكيل با
آزادي و مساوات افراد در جامعه منافات ندارد؟ جواب اين سؤال منفي است چرا كه اوالً:
امكانات تعيين وكيل براي همه مردم و آحاد جامعه يكسان است و هيچ كس از مراجعه
به وكيل منع نشده است .ثاني ًا :باب معاضدت قضايي و وكالت تسخيري براي كساني كه
امكان انتخاب وكيل و معرفي به دادگاه را از جنبه هاي مالي و اقتصادي ندارند باز است و
به هر حال در هر موردي كه افراد ،صالح يا قادر براي دفاع از حقوق خودشان نباشند واليت
جامعه بر آنها ضرورت دارد و وكالي معاضدتي و تسخيري از سوي جامعه و دستگاه حاكم
به دفاع از افراد بي بضاعت مي پردازند و اين نقيصه اجتماعي از بعد اقتصادي با تأسيس هاي
حقوقي مذكور جبران مي شوند .در پايان اين مبحث بايد اذعان نمود كه حق داشتن وكيل يك
حق صد در صد خصوصي براي افراد و اشخاص و جمعيت ها اعم از خصوصي و عمومي
بوده و با يك چنين ماهيتي به حقوق عمومي وارد شده و جنبه حمايتي گسترده اي پيدا نموده
است در حالي كه بهتر است از باب نظر به آزادي هاي عمومي آن را يك حق عمومي اشخاص
حقيقي يا حقوقي يك جامعه بدانيم .اين حق جزء قواعد آمره است و در صورت وارد شدن
هرگونه خللي به آن ،نظم عمومي ،اخالق حسنه و انتظام اجتماع به هم خواهد خورد.

4ـ حق داشتن وكيل در دادگاه هاي اطفال و اداري:
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يكي از مسائل مبتالبه جامعه "حق برخورداري از وكيل در دادگاه ها" است .همه كساني كه به
دادگاه هاي ايران مراجعه مي كنند مي توانند وكيل داشته باشند تا هم به جاي آنها و هم در كنار
آنها از حقوق ايشان دفاع كند اين حق مس ّلم و قانوني ،امروز به عنوان يكي از بديهي ترين حقوق
شهروندان در تمام نقاط دنيا شناخته شده و همان طور كه در مباحث قبلي هم بيان شد اين حق در
اسناد بين المللي مربوط به حقوق بشر و حقوق مدني ،سياسي ،اجتماعي پيش بيني شده است .لذا
اصحاب دعوي حق انتخاب وكيل دارند و كليه دادگاه هايي كه تشكيل مي شود مكلف به پذيرش
وكيل مي باشند( .ملكي ،1381 ،ص  )12سؤالي كه در اين مبحث مطرح مي گردد اين است كه
وكالت در دادگاه هاي اطفال و اداري به چه نحو انجام مي شود و قانونگذار چه تمهيداتي براي
دسترسي تمام مردم به خدمات وكال انديشيده است؟
1ـ4ـ حق داشتن وكيل در دادگاه اطفال

سال دوم ،شماره پنجم ،پاییز و زمستان 1392

از جنبه حق داشتن وكيل براي متهمين بزهكار در اين دادگاه ها اوالً :قانون عام مصوب  11مهر
مجمع تشخيص مصلحت نظام و آيين دادرسي كيفري ثاني ًا :با توجه به قانون خاص مربوط به تشكيل
دادگاه اطفال بزهكار كه هنوز نه صريح ًا و نه ضمن ًا نسخ نشده است مصوب  10آذرماه  1338مواد
 9و  11پيش بيني حضور وكيل مدافع را مي كند كه مي توان به آن استناد كرد .ماده  11قانون مذكور
صراحت دارد كه" :هرگاه اتهام از درجه جنايت باشد دادگاه به سرپرست قانوني طفل اعالم مي نمايد
كه وكيلي براي او تعيين نموده يا شخص ًا براي دفاع در دادگاه حاضر شود ،هرگاه سرپرست اقدام
به تعيين وكيل ننمايد و شخص ًا نيز در دادگاه حاضر نشود چنانچه دادگاه مداخله وكيل را ضروري
تشخيص دهد وكيل تسخيري براي طفل تعيين خواهد نمود در امور جنحه و خالف فقط سرپرست
مي تواند در دادگاه حاضر شده و از او دفاع نمايد(.ملك اسماعيلي ،بي تا ،ص)11
2ـ4ـ حق داشتن وكيل در دادگاه هاي اداري
در قانون مربوط به دادگاه هاي اداري در ارتباط با رسيدگي به تخلفات اداري و آيين نامه مذكور
هيچ اثري از حق داشتن وكيل به چشم نمي خورد و اگرچه بسياري از وكال در عنوان هاي تبليغي
خود دفاع از افراد در دادگاه هاي اداري و يا نوشتن اليحه در جهت استفاده در دادگاه هاي مذكور
را دارند اما در حقوق موضوعه ما اثر صريحي در اين ارتباط به چشم نمي خورد و اگرچه حق
اين بود كه مدّ نظر قانونگذار قرار مي گرفت ولي مي توان گفت در اين مورد ها نيز وكيل حق
حضور دارد(.ميرحسيني و عباسي ،1378 ،ص)87

نتيجه گيري
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عقل و انصاف حكم مي كند كه با پيچيده شدن مسائل حقوقي ،به ويژه در امور كيفري
كه با آبرو و حيثيت و جان و عرض افراد در ارتباط است ،متهم بتواند در دفاع از خود كه
مستلزم آگاهي از قوانين و مسائل خصوصي است براي نيل به دادرسي عادالنه از وجود
وكيل مدافع برخوردار شود .اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و
سياسي در راستاي تأمين حقوق و آزادي هاي فردي متهم حق برخورداري از معاضدت
وكيل مدافع را در كليه مراحل دادرسي براي او پيش بيني كرده است .بنابراين در اين
مقاله در مبحث اول به حق داشتن وكيل از منظر حقوق بشر پرداخته و نتيجه گرفتيم كه
حق داشتن وكيل در منطوق بسياري از قواعد آمره بين المللي لحاظ گرديده و نيروي الزام
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آور خود را نشان داده است .در اعالميه جهاني حقوق بشر و در ماده  11و ايض ًا در ميثاق دو
حقوق مدني ،سياسي حق داشتن وكيل در محاكم صراحت ًا بيان شده و كشورها با تبعيت
از اين مقررات كه در عرصه بين المللي واجد ضمانت اجراي خوبي گرديده ،كوشيده اند
در قوانين موضوعه خود و در مقياس باالتر در قانون اساسي اين حق را براي متهمين،
با لحاظ تمهيداتي در جهت اجراي بهينه اين اصول در نظر بگيرند .علي االصول رويه
جاري براي كشورهاي ناقض حقوق بشر صدور قطعنامه از سوي كميسيون حقوق بشر
سازمان ملل متحد و در درجه باالتر تحريم هاي سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و  ....است.
اين عامل عالوه بر تبعات سوئي كه دارد باعث مخدوش شدن چهره بين المللي كشور
خاطي در نزد اذهان مجامع بين المللي شده و منجر به طرد جهاني مي شود ،فلذا كشورها
مي كوشند هر چند به صورت ظاهري و نمادين هم كه شده خود را با معيارهاي نوين
حقوق بشر تطبيق داده و در مورد حق داشتن وكيل نيز كه امروزه به واسطه جرائم بين
المللي در زمره حقوق بشر قرار گرفته ،اصول فوق را رعايت و مقرراتي جهت سهولت
متقاضيان به وكيل در قوانين خود وضع نمايند .اما در مبحث دوم به جايگاه حقوقي حق
داشتن وكيل و ارتباطش با حقوق خصوصي ،جزا و عمومي پرداختيم و نتيجه مهمي كه
در اين بين گرفتيم اين است كه "اصل حق داشتن وكيل" يك حق صد در صد خصوصي
بوده و بهتر بگوييم جزء حيطه حقوق خصوصي بوده و به مرور به حقوق عمومي پيوسته
و در واقع امروزه ماهيت حقوق عمومي پيدا كرده است .نظامهاي مختلف حكومتي جهت
صيانت اين حق آن را در زمره حقوق اساسي ملتها آورده و اكثرا ً اين حق را در قانون
اساسي كشورهاي خود از جمله كشور ايران قيد مي نمايند.
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