
ی، و نا   ١٢٧-١۴٢   حات   ،١٣٩٠ر  ھا  ،اول ماره ، دومسال  ژپو

  
  
  

  ها و كاركردها بنيان: وكيل در قلمرو عدالت كيفري
  

*ميرحسن نيازپورا
1

  

  شهيد بهشتييار دانشگاه استاد 
  

  ) 25/7/1390 :نهايي تاريخ پذيرش  -  10/5/1390: تاريخ دريافت(

  
  
  

  :چكيده
الت هاي مختلف در گستره عد تواند به شكل ترين كارگزاران عدالت كيفري است كه مي وكيل يكي از اصلي

هاي حقوق بشري،   داراي بنيان ،شناسايي حضور و مداخله وكيل در اين قلمرو. گذار باشد كيفري تأثير
وكيل در اين عرصه . كنند اي آن را توجيه مي شناسانه و سياست جنايي است كه هر يك از منظر ويژه جرم

يي، آموزش به موكل، دفاع از هايي است كه تأثيرگذاري بر روي سياست جنايي تقنيني و قضا داراي كاركرد
حقوق موكل در جهت دادرسي منصفانه، برقراري سازش ميان طرفين دعواي كيفري و فراهم ساختن زمينه 

در اين نوشتار در دو قسمت از . روند ها به شمار مي هاي قضايي از جمله بارزترين آن مصالحه موكل با مقام
سخن به ميان ) 2(هاي وكيل در اين پهنه  و كاركرد) 1( هاي مداخله وكيل در قلمرو عدالت كيفري بنيان
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 :مقدمه .1

اند كه در سراسر فرآيند كيفري به دنبال اثبات  گران اصلي دعواي كيفري كنش ،ديده كار و بزه بزه
در برابر يكديگر قرار دارند و پيوسته  ،ها در همه اين مرحله ،گر دو كنشاين . باشند ادعاهاي خود مي

ديده عمدتاً در  كار و بزه با وجود اين، بزه. كنند در راستاي كنارگذاري ادعاي طرف مقابل تالش مي
گذاران جنايي با پيروي از  به همين جهت، سياست. نداشتن تخصص حقوقي مثل يكديگر هستند

مندي از  گر در بهره حق اين دو كنش ،شناسانه ديده شناسانه و بزه شري، جرمهاي حقوق ب آموزه
ديدگان،  بزه/ تا در پرتو آن شاكيان ،اند در سراسر فرآيند كيفري را به رسميت شناخته ،وكيل

 :1372آخوندي، ( بتوانند از حقوق خود در پهنه عدالت كيفري دفاع نمايند ،مجرمان/ متهمان
. آورد منصفانه شدن دادرسي كيفري را فراهم مي/ اين حق موجبات عادالنهبديهي است،  .)190

خواه (به دفاع از حقوق موكالن  ،هاي حقوقي خود زيرا، وكيالن با استفاده از تخصص و تجربه
/ با توجه به دفاعيات ،ورزند تا نظام عدالت كيفري مبادرت مي) كار بزه/ ديده و خواه متهم بزه

) 96 :1386نيازپور، . (گيري كنند هاي كيفري تصميم و برابرسازي سالح اظهارنظرهاي وكيالن
در صورت فراهم شدن كاركرد سنتي وكيل تنها دفاع از حقوق موكل در سراسر فرآيند كيفري، 

 ،هاي نوپديد عدالت كيفري اما امروزه اين كاركرد تحت تأثير جنبش. دفاع توسط مقام قضايي است
هاي جديدي به  جنبه ،اي تغيير كرده مي و پس روي كيفري تا اندازهبه خصوص نهضت عدالت ترمي

 –گاه ماهيت سازشي  ،در پهنه عدالت كيفري ،به رسالت وكيل ،اين ابعاد جديد. خود گرفته است
كه وكيالن در پرتو اين كاركردهاي نوپديد  چنان .توافقي داده است –ترميمي و گاه جنبه سازشي 

  .ها مشاركت داشته باشند گيري گي و ماهيت تصميمتوانند در زمينه چگون مي
گذاران جنايي  آن چنان پراهميت است كه سياست ،حضور وكيل در قلمرو عدالت كيفري

ديده  كار و بزه بزه/ المللي و ملي حق برخورداري از وكيل را در شمار حقوق بنيادين متهم  بين
پنجم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  در پهنه سياست جنايي ملي نيز اصل سي و. اند گنجانده

كه در پرتو آن حتي دولت ملكف شده  ،ترين مبناي اين حق است ترين و بنيادي شاخص ،1358
  .)307 :1384هاشمي، ( فراهم نمايد ،به منظور دسترسي همگان به اين حقرا امكانات مناسب 

، قانون آيين )1335شده در  اصالح(توان به قانون اصول محاكمات جزايي  عالوه بر اين، مي
هاي مشروع  و قانون احترام به آزادي 1378) در امور كيفري(هاي عمومي و انقالب  دادرسي دادگاه

ها طرفين دعواي كيفري حق دارند در  كه در پرتو آن ،اشاره كرد 1383و حفظ حقوق شهروندي 
گذار ايران  اين توجه قانون. دهاي وكيل بهره گيرن هاي فرآيند كيفري از مساعدت هر يك از مرحله
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دهنده اهميت اين حق و كاركردهاي مناسب آن در  خصوصاً در سطح مقررات فراتقنيني نشان
   .گستره عدالت كيفري است

و  ) 1(هاي مداخله وكيل در قلمرو عدالت كيفري  در اين نوشتار، در دو قسمت از بنيان
  .آيد بر سياست جنايي ايران سخن به ميان مي البته با تأكيد) 2(كاركردهاي وكيل در اين پهنه 

  
   :هاي مداخله وكيل در قلمرو عدالت كيفري بنيان .2

  :هاي حقوق بشري بنيان .1.2
كار همان  بزه. ديده كار و دوم، بزه بزه/ گر اصلي است؛ يكم، متهم  دعواي كيفري داراي دو كنش

ا وارد ساختن اتهام در صدد ناقض هنجارهاي اساسي جامعه است كه نظام عدالت كيفري ب
زيرا در پرتو . گناهي است اين اقدام عدالت كيفري بر خالف فرض بي. آيد دهي به وي بر مي پاسخ

كاري شماري از آنان در فرآيند كيفري منصفانه  كه بزه اند؛ مگر اين گناه اين فرض همه شهروندان بي
هاست كه از سوي  ه حقوق بنيادين انساناين انگاره از جمل .)299 :1388آشوري، (به اثبات برسد 

خبرگان قانون  ، شناخته شده از سويآور و ارشادگر المللي الزام نويسندگان شماري از اسناد بين
بر اساس . شده استبه رسميت شناخته  1385نيز در سال  1385اساسي جمهوري اسالمي ايران 

به عنوان  ،گناهي فرض بي ،1358اصل سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
به دنبال برقراري نظم امنيت همگاني،  ،عدالت كيفري ها در عرصه ترين مصداق حق انسان بنيادي

در قلمرو عدالت كيفري و ) كار بزه/ قدرت حاكميت و شهروندان متهم (ها  متعادل ساختن قدرت
كه حق » ر اين عرصه استباشد و داراي آثار متعددي د نگاهداري همه افراد از هرگونه تعرض مي

   )279 :1383شاملو، . (رود كار در برخورداري از وكيل بارزترين آن به شمار مي بزه/ متهم

از  ،تواند در سراسر فرآيند كيفري كار مي بزه/ گوياي اين نكته است كه متهم  ،حق مذكور
مند  بهره ، )قوقبه عنوان يك متخصص حقوق و آگاه به دانش و ح( ،ها وكيل ها و همراهي مشورت

هاي قضايي، افزايش امكان دسترسي به عدالت و  اسباب كاهش اشتباه ،زيرا حضور وكيل. شود
آشوري، (سازد  كار و مرجع تعقيب دعواي عمومي را فراهم مي بزه/ برابرسازي سالح ميان متهم 

بخش بوده  توازن /كار در فرآيند كيفري تعادل  بزه/ به اين ترتيب، حضور وكيل متهم . )153 :1376
كار بدون  بزه/ در گستره عدالت كيفري متهم زيرا . شود و بر همين اساس مانع نابرابري كيفري مي

از . )227: 1388سيدفاطمي، (هاي متعدد را ندارد  توان مقابله با دادستان برخوردار از سالح ،سالح
كار؛  بزه/ ات مناسب به متهم كيفري ميان اين دو؛ در صورت ندادن امكان - اين رو، هماورد قضايي

  . بخشد نابرابر بوده و به رسيدگي كيفري جنبه نامنصفانه مي
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ها جاي  مطالبه - در دسته حق ،بندي از حيث گونه ،كار در برخورداري از وكيل بزه/ حق متهم 
ته وكيل داش ،حق دارند در سراسر فرآيندهاي كيفري ،كار بزه/ بر پايه آن شهروندان متهم . گيرد مي

در برابر، دولت نيز مكلف است ضمن . باشند و از اطالعات و تخصص حقوقي وكيل استفاده نمايند
هاي مناسب براي دسترسي همگان به حق مذكور را فراهم  زمينه ،به رسميت شناختن اين حق

ل حضور آزادانه وكي ،بايد از يك سو ،گذاران جنايي سياست ،عالوه بر اين . )55 :1384موحد، (سازد 
وكيل بتواند برداشت خود در خصوص  ،در پهنه عدالت كيفري را تضمين نمايند تا از اين رهگذر

، بيان كند و از سوي ديگر، در در هنگام لزوم پرونده و چگونگي سپري شدن فرآيند كيفري را
براي دفاع از  ،جهت استفاده از وكيل رايگان تسخيري ،بيني سازو كارهاي مناسب راستاي پيش

  .موكل گام بردارد حقوق
اين . ديده است ديگر يعني، بزه ،گر كار، داراي يك كنش بزه/ دعواي كيفري عالوه بر متهم  
مادي، جسماني،   از لحاظ ،گر به موجب نقض هنجارهاي بنيادين توسط شماري از شهروندان كنش

الت كيفري در از همين رو،  نيازمند حمايت عد. شود رواني متحمل خسارت مي –معنوي و عاطفي 
هاي مختلف از جمله مادي، اجتماعي،  اين حمايت به شكل. هاي فرآيند كيفري است سراسر مرحله

هاي  اي موجبات ترميم زيان تا از اين رهگذر تا اندازه ،گردد باليني و حقوقي متبلور مي –پزشكي 
ديده در برخورداري  بزهحق  .)125: 1379لپز، (ديده و نيز آرامش خاطر وي فراهم شود  وارده به بزه

تواند با  ديده است كه در پرتو آن قرباني جرم مي از بزه ،از وكيل بارزترين جلوه حمايت حقوقي
گيري  اي مناسب دعواي خود در عرصه عدالت كيفري را پي هاي وكيل به گونه استفاده از مشاوره

جه وكيل با ارائه نظرهاي تخصصي هاي حقوقي آشنا نبوده در نتي ديدگان با آموزه زيرا همه بزه. كند
ابراهيمي، . (سازد امتيازهايشان در پهنه عدالت كيفري مطلع مي/ اين دسته را از حقوق  ،حقوقي –

به همين  ،هاي حقوقي وكيل بوده ديده شايسته برخورداري از ياري بزه ،بنابراين) 300 :1384
 :1387نيازپور، . (اند رسميت شناخته گر به اين حق را براي اين كنش ،گذاران جنايي جهت، سياست

 ،اين حق را از رهگذر اصل سي و پنجم ،1358خبرگان قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ) 207
هاي فرآيند  تواند در كليه مرحله ديده مي مطابق اين اصل بزه. اند ديده شناسايي كرده براي بزه
 ،اقتصادي دولت به تهيه امكانات مناسب –وكيل داشته باشد و در صورت ناتواني مالي  ،كيفري

به اين سان، نويسندگان قانون ياد . جهت دسترسي اين دسته به حق مذكور مكلف گرديده است
از جمله  ،بسترسازي براي دستيابي همگان ،حقوق بشري اين حق –با لحاظ ماهيت فلسفي  ،شده
  . اند ديده به آن را در شمار تكاليف دولت گنجانده بزه
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ديده با استفاده از  شود تا بزه سبب مي ،بيني اين پهنا براي گستره حق مذكور اً پيشطبيعت
/ كيفري با متهم –براي هماورد قضايي  ،تر اي مناسب قضايي وكيل به گونه –هاي حقوقي  كمك

  . كار آمادگي پيدا كند بزه
كار  بزه/ متهم (ل در عدالت كيفري براي دفاع از حقوق موك ،، حضور و مداخله وكيلسان به اين
رفتار / به عنوان يكي از مصاديق بارز دارسي ،هاي حقوق بشري بوده داراي پايه ، )ديده و يا بزه

  )143 :1389خالقي، . (منصفانه معرفي شده است
  

  :شناسانه هاي جرم بنيان. 2.2
ي، هاي قضاي ها و رويه هاي حقوقي است كه با اشراف بر مقررات، سياست وكيل متخصص مقوله

موجبات آگاه سازي موكل خود به چهارچوب حقوقي دعواي مطرح  ،هاي حقوقي ها و تكنيك نظريه
اين اقدام وكيل در . آورد هاي آشنا كردن وي با ابعاد پرونده كيفري را فراهم مي شده و نيز زمينه

پاسداري از به منظور  ،كار و گاه بزه/ مصالح متهم / گاه براي حمايت از منافع ،عرصه عدالت كيفري
 كه به اين نكته ،ابتكارهاي وكيل/ ها كه، ماهيت اقدام با وجود اين. پذيرد ديده صورت مي حقوق بزه

اما نهايتاً در هر دو  ؛گيرد، بستگي دارد يك از طرفين دعواي كيفري را بر عهده مي وكالت كدام
  .ل بررسي استهاي جرم شناسانه قاب از منظر آموزه ،حضور وكيل در فرآيند كيفري ،شكل
كه داراي است هاي مختلف فرآيند كيفري  در مرحله ،كار بزه/ حضور وكيل در كنار متهم -1

ترين  يكي از مهم ،كاران بازپروري بزه )12 :1384گلدوست جويباري، . (باشد كاركرد بازپرورانه مي
شت مجرم به كار و بسترسازي براي بازگ هاي عدالت كيفري است كه بر بازسازي شخصيت بزه هدف

كاران در عرصه  اصالح و درمان بزه) Regoli, 2008: 318(. كند زندگي سالم اجتماعي تمركز مي
 :1387غالمي، . (از لحظه كشف جرم آغاز گرديده تا مرحله پسادادرسي ادامه دارد ،عدالت كيفري

ن و نماينده ترين مجري قانو هاي دو گروه يعني، قضات به عنوان اصلي ، اقدامميان اين در) 73
براي  ،مجرمان/ ترين راهنماي متهمان و سپس وكيالن به عنوان اصلي ،كاران كننده بزه مراجع اصالح

زيرا اين قضات هستند كه پس از . گذار است بسيار تأثير ،اثربخشي تدابير بازپروانه عدالت كيفري
را يافته و در جهت راه اصالح و تربيت اين گروه  ،كاران بزه/ شناسايي دقيق وضعيت متهمان

وكيالن نيز به عنوان ياوران . نمايند گيري مي بازگرداندن آنان به زندگي سالم اجتماعي تصميم
كاران را با الزامات قانوني و  بزه/ متهمان ،)جا عدالت بازپرورانه در اين(در اجراي عدالت  ،قضات

درماني  –خاذ تدابير مناسب اصالحي توانند در ات از اين رهگذر، مي ،شان آشنا ساخته نادرستي رفتار
البته با لحاظ  ،هاي مناسب وكيل با ارائه مشورت به اين سان،. تأثيرگذار باشند ،ها و اجراي موفق آن
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اين .  تواند در نقش يك مأمور اصالح و درمان براي عدالت كيفري ظاهر شود مي ،منافع موكل
المللي اصول بنيادين نقش وكيالن  سند بين چنان پر اهميت است كه نويسندگان مأموريت وكيل آن

ترويج آرمان عدالت و تالش در اين  ،»ها تكاليف و مسئوليت«زير عنوان  14در مقدمه و بند  ،1990
هاي ناظر به  اي در سياست همين رويكرد به گونه. اند در شمار وظايف اين دسته گنجانده ،راستا را

: نامه وكيالن اشاره كرد كه توان به متن سوگند مونه، ميبراي ن. وكيالن ايران نيز لحاظ شده است
هاي بنيادين اين دسته قرار داده  را در شمار يكي از هدف» ...تالش در جهت اجراي عدالت... «

تواند بر نظام  هاي محيط اجباري است كه مي يكي از گونه ،به هر رو، عرصه عدالت كيفري. است
  ) 103 :1387نيازپور، ( .كاران تأثيرگذار باشد رفتاري بزه

به . ديده نيز تعبير كرد مصالح بزه/ توان در راستاي منافع  مي ،حضور وكيل در فرآيند كيفري را -2
گيرد و همواره اين  ديده پس از تحمل رفتار مجرمانه در محيط كيفري قرار مي اين صورت كه بزه

از همين رو، حضور وكيل در كنار اين . قلمرو با ناماليماتي مواجه شود ايناحتمال وجود دارد كه در
ها  ديدگي كه بخش زيادي از آن ها و احتمال تشديد بزه اي از اين ناماليماتي تواند تا اندازه دسته مي

) ها اعم از ضابطان دادگستري، قضات و كاركنان دادگاه(اندركاران عدالت كيفري  در رفتار دست
. گيري نمايد ديدگي دومين پيش در نتيجه از بزه) 17 :1388موذن زادگان، . (بكاهد،ريشه دارند 

اي  هاي موجود دارد، به گونه زيرا وكيل با آگاهي از مقررات و با توجه به شناختي كه نسبت به رويه
كند و مانع پيدايش رفتارهاي آزاردهنده كارگزاران عدالت كيفري و  ديده را راهنمايي مي درست بزه

 :1384گيري از جرم،  المللي پيش مركز بين. (شود ديده مي حقوق بزههاي نامناسب مغاير با  رويه
كاري و  توان به اعالميه اصول بنيادي اجراي عدالت براي قربانيان بزه براي نمونه، مي )24

فراهم آوردن مساعدت حقوقي « 6اشاره كرد كه در قسمت ج ماده  1985سوءاستفاده از قدرت 
را مورد تأكيد قرار » ]كيفري –قضايي [هاي رسيدگي به پرونده  هالزم به قربانيان در سراسر مرحل

ديده به دادرسي  بديهي است، اين مساعدت حقوقي، از يك سو موجبات دسترسي بزه. است  داده
  . آورد ديدگي دومين را فراهم مي منصفانه و از سوي ديگر، اسباب كاهش احتمال بزه

 
  :هاي سياست جنايي بنيان .3.2

ورزد؛ بي آن كه بتواند در  رت سنتي صرفاً به دفاع از حقوق موكل خود مبادرت ميوكيل به صو
اما اين نوع نگرش به وكيل متحول شده و بر . كيفري مداخله نمايد –گيري قضايي  فرآيند تصميم

اين گسترش . گيري حضور يابد گر پويا در عرصه تصميم تواند به عنوان يك كنش اين اساس وي مي
  .هاي سياست جنايي ريشه دارد عدالت كيفري در آموزه نقش وكيل در
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راهبردهاي جديدي  ،دهي تر كردن سامانه پاسخ امروزه براي اثربخش ،در قلمرو سياست جنايي
در  ،دو راهبرد مشاركتي كردن سياست جنايي و پس روي كيفري ،كه در اين ميان ستا اتخاذ شده

  .اند ذار بودهگ باز تعريف نقش وكيل در عدالت كيفري تأثير
  
  :راهبرد مشاركتي كردن سياست جنايي) الف

ها و  كاري فقط به ظرفيت براي پاسخ دهي به بزه ،گيران سياست جنايي راهبرد تصميم  بر پايه اين
هاي نهادهاي جامعوي را  كنند، بلكه با رويكرد همه جانبه قابليت امكانات نهادهاي دولتي تكيه نمي

مداخله گستره جامعه مدني در فرآيند پاسخ به / ر همين اساس مشاركتب  ،نيز به رسميت شناخته
/ به اين سان، به رسميت شناختن مشاركت) 139 :1382الزرژ، . (پذيرند پديده مجرمانه را مي

تري  در زمينه مقابله با پديده مجرمانه، از يك سو كارگزاران متعدد و ابزارهاي متنوع ،نهادها  مداخله
كه امنيت  كردهاست جنايي كرده است و از سوي ديگر، اين پنداشت را تقويت را وارد عرصه سي

به همين جهت كليه شهروندان بايد براي پاسداري از آن مشاركت داشته  ؛حق بنيادي همگان است
 ،كاري است كه در پرتو آن دهي به بزه بارزترين شيوه پاسخ» عدالت ترميمي«در اين ميان . باشند

غالمي، . (رود دهي به پديده مجرمانه به شمار مي معيار اساسي براي پاسخ ،رضايت قرباني جرم
كاري  و به  دهي به بزه كه چگونگي پاسخ عالوه بر اين ،اين تحول در پهنه سياست جنايي) 9 :1385

كاركردهايي نو براي وكيل پديد آورده  ،هاي عدالت كيفري را دگرگون ساخته طور كلي سامانه پاسخ
گران  ن صورت كه وكيل اين بار در چهارچوب عدالت ترميمي و به عنوان يكي از كنشبه اي. است

 ،ترميمي –با رويكردي سازشي  اين بار در واقع، وكيل. كند نقش ايفاء مي، ترميم –فرآيند مصالحه 
كه صرفاً به دفاع  آيد؛ تا اين هاي ميان طرفين دعواي كيفري برمي درصدد فيصله دادن به اختالف

بنابراين، ورود الگوي عدالت ترميمي در پرتو  .انبه از حقوق موكل خود مبادرت ورزديك ج
در  تاموجبات پيدايش كاركردي جديد براي وكيل را فراهم ساخته  ،مشاركتي شدن سياست جنايي

  .آفرينان دعواي كيفري تالش نمايد براي برقراري سازش ميان نقش ،پرتو آن
  
  :راهبرد پس روي كيفري )ب

تر پديده  تر عدالت كيفري و كنترل مناسب گيران سياست جنايي براي كارآمدي بيش يمتصم
بر . اند عقب نشيني كيفري موسوم است، را اتخاذ كرده/ راهبرد ديگري كه به پس روي ،كاري بزه

عمودي / پايه اين راهبرد، نظام عدالت كيفري صرفاً در بستر كيفري و از رهگذر رويكرد يك سويه
. جويد هاي جامعوي نيز بهره مي هاي نظام حقوقي و نهاد دهد، بلكه از ساير قابليت پاسخ نميبه بزه 
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كاري  دهي به بزه همين رويكرد سبب شده تا در عرصه پاسخ) 56 :1381مارتي،  -دلماس(
در خصوص چگونگي  ،كار بزه/ معيارهاي جديدي مورد توجه قرار گيرد و اين بار نظر متهم

قراردادي / اين شكل از راهبرد مذكور به توافقي. كاري به رسميت شناخته شود دهي به بزه پاسخ
به اين صورت كه نظام عدالت كيفري در خصوص برخي از . انجاميده است 1شدن عدالت كيفري

در واقع، . آيد دهي برمي كار درصد پاسخ اراده بزه/ كاران با لحاظ نظر شماري از بزه ،كاري هاي بزه گونه
) 21 :1390نيازپور،  (.گزيند پاسخ مورد نظر خود را بر مي ،كار يي پس از جلب موافقت بزهمقام قضا

مشاركت / اين راهبرد نيز نقش وكيل در قلمرو عدالت كيفري را توسعه داده و سبب شده تا مداخله
بنابراين، كاركرد وكيل در اين قلمرو تحول . گيري به رسميت شناخته شود وي در فرآيند تصميم

تواند با ارائه مشورت به موكل  كننده از حقوق موكل نيست، بلكه مي افته و ديگر وي صرفاً يك دفاعي
گيرها  از اين رو، اراده وكيل در چگونگي تصميم. ها مداخله نمايد خود در نوع و ميزان پاسخ

  . تگيري مبدل گرديده اس گر پويا در فرآيند تصميم در نتيجه وي به يك كنش ،تأثيرگذار شده
  

  :كاركردهاي وكيل در قلمرو عدالت كيفري .3
  :گذاري كاركرد سياست .1.3

 يهاي قضايي سبب شده تا و ها، سياست هاي علمي حقوقي، مقررات و رويه با آموزه وكيلآشنايي 
هايي كه به موجب حضور در  هايش و تجربه دانسته/ بتواند از منظر خود و طبيعتاً با تكيه بر اطالعات

اين ارزيابي . آورد، به سنجش سياست تقينني و قضايي مبادرت ورزد يفري به دست ميفرآيند ك
به هر . آفرين باشد هاي مختلف نقش تواند به نوبه خود در متحول سازي سياست جنايي در سطح مي

هاي متعدد فرآيند كيفري و دقت نظر در ابعاد مختلف سياست  رو، وكيل با حضور در مرحله
كاري به وجود  دهي به بزه هايي كه در چگونگي پاسخ هاي فراروي آن و ابهام الشگذار به چ قانون
هاي مقنن محدود  گذاري وي بر سياست گذاري وكيل به تأثير كاركرد سياست. برد آورد، پي مي مي
هاي قضايي  ها و سياست گيري و تغيير رويه ها مختلف در شكل تواند به شكل شود، بلكه مي نمي

ها و  به هر رو، وكيل هنگام تدوين اليحه دفاعيه با شناسايي مشكالت ناشي از رويه. دنقش ايفاء كن
هاي اصالحي خود را به صورت مستدل و مبتني بر  تواند پيشنهاد هاي جاري قضايي مي سياست
خواهي از اداره كل امور حقوقي قوه قضاييه بر  هاي علمي ارائه دهد و يا اين كه از رهگذر نظر آموزه
  .هاي موجود قضايي تأثير گذارد هاي مشورتي و در نتيجه تغيير سياست ر نظريهصدو

  

                                                 
1. Agreementalization / Contractive of criminal Justice.  
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  :جانشيني -كاركردهاي دفاعي. 2.3
ترين كاركرد وكيل اين است كه وي به عنوان جانشين موكل به دفاع از حقوق او مبادرت  سنتي

قانون  656مطابق ماده . گذار از وكالت كامالً پيداست اين كاركرد وكيل در تعريف قانون. ورزد مي
وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين، طرف ديگر را براي انجام امري « 1307مدني 

ها در چهارچوب اختيارهايي كه دارد،  به اين سان، وكيل در همه عرصه. »نمايد ايب خود مين
اين ) 438 :1377كاتوزيان، . (مصالح وي اقدام نمايد/ تواند به نمايندگي از موكل در جهت منافع مي

از همين رو، تدوين . كاركرد وكيل در ميان ساير كاركردها از اهميت بسزايي برخوردار است
 14و ماده  13از رهگذر بندهاي ب و ج ماده  1990نندگان سند اصول بنيادين نقش وكيالن ك

اين رويكرد از سوي . اند دفاع از حقوق موكل را به عنوان يكي از وظايف بنيادي وكيل معرفي كرده
قانون وكالت  28هاي ماده  تبصره. گذاران جنايي ايران نيز مورد توجه واقع شده است سياست
نخستين نمونه اين توجه به  ،هاي دادرسي تاكيد دارد كه بر اهميت حضور وكيل در جلسه -1315

هاي عمومي و  دادگاه قانون آيين دادرسي  47و تبصره ماده  41عالوه بر اين، ماده . رود شمار مي
قانون آيين دادرسي  193ماده  5و  3، 1بندهاي  190و  69مواد ،  1379) در امور مدني(انقالب 

از اشاره مقنن به اين كاركرد وكيل يي ها نمونه 1378) در امور كيفري(هاي عمومي و انقالب  ادگاهد
دفاعي وكيل به  -شود كه در عرصه سياست جنايي ايران كاركرد جانشيني مالحظه مي. است

در راستاي دفاع از حقوق او  ،بر همين اساس وي بايد به نمايندگي از موكل ،رسميت شناخته شده
 1 .رابه دنبال داردتعقيب انتظامي  اين تكليف از در عرصه سياست جنايي ايران تخلف. م برداردگا

از  1334نامه اليحه قانوني استقالل كانون وكالي دادگستري  آيين 78ماده  1اين تخلف مطابق بند 
ن را به تواند اين دسته از وكيال بر همين اساس دادگاه مي .استهاي درجه سه به شمار آمده  تخلف
  . محكوم سازد 76بيني شده در ماده  هاي پيش پاسخ
  
  :اخالقي -كاركرد آموزشي.3.3

   :آگاه سازي موكل.1.3.3
در نتيجه، همه . طرف اصلي دعواي كيفري است) ديده بزه –كار يا شاكي  بزه/ اعم از متهم (موكل 

ت به چگونگي طرح دعواي از همين رو، موكل حق دارد نسب. پيامدهاي دعوي از آن وي خواهد بود
هايش در  دهي به ديگر نقش آفرين اين دعوي، حقوق و محدوديت گيري آن، پاسخ كيفري، پي

                                                 
از وكاليي كه حق وكالت در توكيل دارند، هيچ عذري براي « 1315قانون وكالت  29افزودني است كه مطابق ماده  .1

  »...شود  عدم حضور در جلسه مقرر پذيرفته نمي
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گونه دعاوي  هاي مربوط به اين سراسر فرآيند كيفري، سرنوشت دعواي كيفري و حتي هزينه
ظر گرفتن شود تا موكل با در ن اين آگاه سازي سبب مي. هاي كافي داشته باشد آگاهي/ اطالعات

عالوه بر اين، آگاه سازي .دهي به آن گام بردارد كليه ابعاد در راستاي اقامه دعواي كيفري و پاسخ
و بر  كردهانتظارهاي او از وكيل و نيز نظام عدالت كيفري را مشخص / موكل چهارچوب توقعات

الت كيفري را همين اساس موكل امكان ارزيابي منطقي و سنجيده از عملكرد وكيل و كارگزاران عد
  . يابد مي

اصول بنيادين نقش  13المللي اين وظيفه وكيل در بند الف ماده  در گستره سياست جنايي بين
ارائه نظر «به  شده مطابق اين بند وكيل مكلف. مورد شناسايي قرار گرفته است ،1990وكيالن 

جا  قوقي؛ البته تا آنمشورتي به موكالن در خصوص حقوق و تكاليف آنان و چگونگي كاركرد نظام ح
اين كاركرد در پهنه سياست جنايي ايران . مبادرت ورزد،»كه به حقوق و تكاليف آنان مرتبط است

وكال بايد اثر قانوني عدم « 1315قانون وكالت  45بر اساس ماده . نيز به رسميت شناخته شده است
د، اعم از امور حقوقي و نماين پيشرفت دعوي موكل را در امري كه نسبت به آن قبول وكالت مي

الوكاله به  جزايي مخصوصاً در اقامه دعوي جزايي و دعاوي جعل و اعتبار قبل از تنظيم قرارداد حق
شود وكيل مطابق اين كاركرد بايد پس از  به اين ترتيب، مالحظه مي. »موكل خاطرنشان نمايند

 درراستايي مرتبط با آن كيفر –هاي حقوقي  كيفري و بررسي –شناسايي وضعيت پرونده قضايي 
  . گام بردارداظهار نظر و جهت دهي موكل 

  
   :وفاداري وكيل. 2.3.3

بر اين اساس، وكيل وظيفه دارد در همه . باشد يكي ديگر از تكاليف وكيل وفاداري وي به موكل مي
مصالح موكل حساسيت داشته و در همين جهت تالش / هاي فرآيند كيفري نسبت به منافع مرحله
، حفظ اسرار موكل-1. هاي مختلفي متبلور شود تواند به شكل وفاداري وكيل به موكل مي. كند

اين . آورد وي به دست ميوكيل با پذيرش وكالت اطالعاتي از وضعيت موكل حتي مسائل شخصي 
باشد؛  ها براي هميشه مي جنبه محرمانه داشته و بر همين اساس وكيل مكلف به حفظ آناطالعات 
الزام وكيل به پاسداري از . كند و چه پس از آن كه در سمت وكالت موكل فعاليت ميگاه  چه آن

مورد  15رازهاي موكل آن چنان پراهميت است كه نويسندگان سند يادشده آن را از رهگذر ماده 
وكيالن بايد همواره به منافع موكالن خود احترام گذارند و به «بر پايه اين ماده . اند توجه قرار داده

 30به موجب ماده . گذار ايران نيز اتخاذ شده است همين رويكرد از سوي قانون. »ن وفادار باشندآ
وكيل بايد اسراري را كه به واسطه وكالت از طرف موكل مطلع شده و « 1315قانون وكالت 



   137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ها و كاركردها        بنيان: وكيل در قلمرو عدالت كيفري 

 

در گستره سياست . »چنين اسرار مربوط به حيثيت و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ نمايد هم
قانون  648ايران صرفاً بر پاسداري از اسرار موكل تأكيد نشده است، بلكه مطابق ماده جنايي 

بر اساس ماده . گرديده استنقض انگاري نيز  اي جرم اين تكليف حرفه ،1370مجازات اسالمي 
شوند، هرگاه در غير از  كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي... «مذكور 
نوني، اسرار مردم را افشاء كنند، به سه ماده و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون موارد قا

شود  به اين ترتيب، مالحظه مي 1.»شوند و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي
اي نيست، بلكه ناديده انگاشتن آن  توصيه/ كه وفاداري وكيل به موكل فقط داراي بعد سفارشي

، از ديگر تباني نكردن عليه موكل-2) 34 :1389كوشا، . (راي پيامد كيفري نيز هستدا
بر اين اساس، وكيل مكلف است همواره به حقوق موكل . هاي وفاداري وكيل به موكل است جلوه

اين مقوله در . تر خودداري ورزد توجه داشته و از تباني با طرف ديگر دعواي كيفري براي سود بيش
از همين رو، اين دسته بايد ضمن احترام گذاردن . د مذكور مورد توجه قرار گرفته استسن 15ماده 

. به كرامت انساني ديگر نقش آفرين دعواي كيفري همواره بر دفاع از منافع موكل خود تأكيد ورزند
 41در پهنه سياست جنايي ايران نيز اين الزام به رسميت شناخته شده و قانون گذار ايران در ماده 

در صورتي كه خيانت وكيل نسبت «بر پايه اين ماده . به آن اشاره نموده است 1315قانون وكالت 
به موكل ثابت شود؛ از قبيل آن كه وكيل با طرف موكل ساخته و بالنتيجه حق موكل را تضييع 

تواند خسارت وارده بر خود  نمايد به محروميت ابدي از شغل وكالت محكوم خواهد شد و موكل مي
  . »ا از او مطالبه نمايدر
  

  :كاركرد سازشي .4.3
  :ترميمي -كاركرد سازشي .1.4.3

. دهي بود كارمدار به دنبال پاسخ مدار و بزه عدالت كيفري در شكل سنتي خود همواره با رويكرد جرم
)Siegel, 2008: 480 (آفرين دعواي كيفري  عدالت كيفري در پرتو اين رويكرد به ديگر نقش) ،يعني

ها و نيازهاي او مورد توجه قرار  اعتنا بود و در نتيجه در فرآيند تعيين پاسخ خواسته بي) ديده بزه
ديده در دفاع از ادعاهاي موكل نهايتاً به تالش در  به اين سان، گستره فعاليت وكيل بزه.گرفت نمي

كيفري منافع زيرا با توجه به انديشه حاكم بر عدالت . شد كار محدود مي جهت اجراي كيفر بر بزه

                                                 
افشاي  1334نامه اليحه قانوني استقالل كانون وكالي دادگستري  آيين 81ماده  2بند گفتني است كه بر اساس  .1

اي عالوه بر  ارزش حرفه/ در نتيجه، ناقضان اين هنجار. اسرار موكل تخلف انتظامي از درجه پنج به شمار آمده است
 .شوند پاسخ كيفري با ضمانت اجراي انتظامي نيز مواجه مي
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ميالدي بر  60اين رويكرد تا دهه . آمد كار به دست مي ديده از رهگذر به مجازات رسانيدن بزه بزه
 ،ديده تا اين كه در آن زمان با پيدايش جنبش حمايت از بزه ،عرصه عدالت كيفري استيال داشت

. واقع شد توجه موردكاري  ديده بزه هاي زيان تغيير جهتي در اين پهنه پديد آمد و خواسته
)Roberts, 2000: 268( اي كه نظام عدالت كيفري تحت تاثير اين رويكرد جنبه سازشي به گونه- 

هاي مختلف در عرصه عدالت كيفري  تواند به شكل ترميمي مي -رويكرد سازشي. ترميمي پيدا كرد
ن نقش ، گونه نوپديدي از الگوي عدالت است كه به موجب آعدالت ترميمي-1 .نمايان گردد

. كنند گيري مي كاري تصميم دهي به بزه آفرينان دعواي كيفري با يكديگر در زمينه چگونگي پاسخ
)Johnston, 2002: 15( ديده در تعيين سرنوشت دعواي كيفري  در قلمرو عدالت ترميمي نظر بزه

را با شكست  كاري فرآيند عدالت ترميمي كه نبود موافقت قرباني بزه كند؛ چنان نقش بنيادي ايفا مي
سوگيري جديد عدالت كيفري  در ،مداري عدالت كيفري سنتي ديده بزه-2. سازد مواجه مي

اراده / هاي عدالت كيفري خواست گزينش و اجراي شماري از پاسخ بر ديده هويت پيدا كرده و بزه
فري در آرايش عدالت كي ،پيداست كه اين گونه تحوالت) 28 :1383زهر، ( .نمايدخودراتحميل مي 

اي كه كيفر صرفاً به عنوان يكي  كاري تغييرهايي را پديد آورده است؛ به گونه دهي به بزه براي پاسخ
هاي ديگري  از انواع ضمانت اجراهاي سياست جنايي مورد استفاده قرار گرفته و در كنار آن پاسخ

) 9 :1387ي، ابرندآباد  نجفي. (اند مانند ضمانت اجراهاي ترميمي نيز به رسميت شناخته شده
در اين  ،در عرصه عدالت كيفري به ايجاد تحول در زمينه خصوص كاركرد وكيل ،همين تغيير جهت

به اين صورت كه ديگر وكيل نبايد فقط به دنبال تالش در جهت اثبات . قلمرو انجاميده است
ش ميان كاري و به كيفر رسانيدن مجرم باشد، بلكه بايد با رويكردي جديد به برقراري ساز بزه

قانون اصالح  31در نظام كيفري ايران اين رويكرد در ماده . طرفين دعواي كيفري مبادرت ورزد
وكالي دادگستري «بر اساس اين ماده . شناسايي گرديده است 1356اي از قوانين دادگستري  پاره

شود،  يبايد در دعاوي حقوقي و يا در دعاوي جزايي كه با گذشت شاكي، تعقيب قانون آن موقوف م
قبل از اقامه دعوي سعي نمايند، بين طرفين دعوي سازش دهند و انجام اين وظيفه را در 

چنين بعد از طرح دعوي و در جريان رسيدگي نيز  دادخواست و يا ضمن دفاع تصريح نمايند و هم
  . »مساعي خود را در اين زمينه معمول دارند

  
  :توافقي -كاركرد سازشي. 2.4.3

اندركاران عدالت  از اين حيث دست. سويه دارد يك/ شكل سنتي جنبه عموديعدالت كيفري در 
كار برآيند؛ بدون اين كه نظر تحمل  دهي به بزه كاري درصدد پاسخ كيفري بايد پس از احراز بزه
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به اين ترتيب، نظام عدالت . كار را جويا شوند كننده ضمانت اجراهاي عدالت كيفري يعني، بزه
كار به دنبال تعيين سرنوشت  بزه/ اعتنا به نظر متهم جانبه و بي با رويكردي يككيفري در اين بستر 
اين رويكرد بر قلمرو عدالت كيفري استيال داشت تا اين كه در اثر پيدايش . دعواي كيفري بود

گذاران  از سوي سياست» راهبرد توافقي شدن حقوق كيفري«تغييرهاي جديد در اين گستره 
به موجب اين راهبرد كارگزاران عدالت كيفري ) 24 :1390نيازپور، . (ته شدجنايي به رسميت شناخ

كار را  كاران نظر بزه كاري و نسبت به تعدادي از بزه  هاي بزه توانند در خصوص شماري از گونه مي
به اين سان، بر پايه اين راهبرد . ها مورد توجه قرار دهند براي گزينش و اجراي بعضي روش

تعيين  ،اندركاران عدالت كيفري كار با دست بزه/ به موجب توافق متهم ،كيفري هاي عدالت پاسخ
شناسايي اين راهبرد در گستره سياست جنايي گستره كاركرد وكيل را نيز متحول ساخته . گردد مي

با كارگزاران عدالت كيفري  ،كار بزه/ و به همين جهت وي بايد در زمينه ايجاد توافق ميان متهم
وكيل به جاي تمركز مطلق بر دفاع از موكل به بسترسازي براي مصالحه ميان  يعني،. تالش كند

گران ياد شده مبادرت ورزد تا از رهگذر آن دعواي كيفري در يك عرصه توافقي و با هم نظري  كنش
  .اندركاران عدالت كيفري فيصله يابد كار و دست بزه/ متهم
  

  :گيري نتيجه.4
هاي متعددي است كه در اين ميان مباني حقوق بشري،  يانشناسايي حضور وكيل داراي بن

ها سبب شده تا وكيل  همين پايه. رود ها به شمار مي ترين آن شناسانه و سياست جنايي از بارز جرم
 - هاي تقينني هاي جامعوي در خصوص سياست به عنوان عضوي از جامعه مدني در بازتاب باور

طبيعتاً وي با انجام درست و دقيق . كاري سهيم باشد زهدهي به ب كيفري و فرآيند پاسخ -قضايي
هاي جامعوي را  پرورانه، ترميمي و توافقي نهاد هاي خود اسباب عملياتي شدن رسالت باز كاركرد

هاي مناسبي براي مشاركت در  قابليت/ ها كه مراجع جامعوي از ظرفيت چه اين. آورد فراهم مي
تواند در  ارند و اين كارگزار با پويايي خود در اين پهنه ميكاري برخورد دهي به بزه چگونگي پاسخ

 :1381مارتي،  -دلماس. (آفرين باشد هاي جامعوي در گستره عدالت كيفري نقش سازي نهاد فعال
زيرا در . پذير است گذاري در بستر سياست جنايي مبتني بر آزادي امكان بديهي است، اين تأثير) 83

تواند به  به روي نهادهاي جامعوي گشايش يافته و در نتيجه وي ميپرتو آن درهاي شبكه كيفري 
شكل فعال در بهبود وضعيت عدالت كيفري، روزآمدسازي سياست جنايي، تضمين حقوق و 

اندر كاران عدالت كيفري از رهگذر طرح  هاي فردي و چه بسا ارتقاء سطح دانش دست آزادي
تواند اين  گاه مي ناگفته پيداست كه وكيل آن. حقوقي مطلوب موثر عمل  كند -هاي علمي ديدگاه



  1390 بهار، اولشماره ، دومسال پژوهشنامه حقوقي،          140  

هاي كيفري خصوصاً از سوي قضات، در  ها را متبلور نمايد كه عالوه بر باز شدن درهاي شبكه كاركرد
در  زيرا . صنفي تالش كند -اي هاي حرفه راستاي ارتقاء سطح دانش خود و احترام گذاري به هنجار

جه شده و حتي عدالت كيفري رسمي را نسبت به غير اين صورت پنداشت وي با شكست موا
رسد، آموزش قضات در  به نظر مي. سازد هاي فراوان مواجه مي سازي نقش اين كارگزار با ترديد پويا

تر به جايگاه وكيل درعرصه عدالت كيفري، باال بردن سطح علمي وكيالن براي  جهت توجه بيش
ز وكيالن داراي تحصيالت تكميلي به منظور ساز شدن در اين گستره، استفاده بهينه ا جريان

 -اي هاي حرفه تر اين دسته بر رعايت هنجار تأكيد بيش ،هاي فراگير براي سايرين اندازي دوره راه
توانند در بهبود كاركرد وكيل در قلمرو عدالت كيفري و  هايي هستند كه مي از جمله راه كار ،صنفي

  .عدالت كيفري رسمي داراي اهميت باشد گذاري عدالت كيفري جامعوي بر نيز تأثير
  

  :و مĤخذ منابع. 5
  فارسي. لفا

سازمان چاپ و  ، جلد دوم، چاپ سوم، تهران،آيين دادرسي كيفري) 1372(آخوندي، محمود  .1
 .رات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميانتشا

يازدهم،  ات سمت، چاپ، جلد دوم، انتشارآيين دادرسي كيفري) 1388( ـــــــــــــــــــــــ .2
 .تهران

 .دانش كتابخانه گنج ، چاپ نخست، تهران،عدالت كيفري) 1376(آشوري، محمد  .3
، »ديده به منزله شاكي و حقوق او در مقررات دادرسي كيفري ايران بزه«) 1384(ابراهيمي، پيمان  .4

 .287-324، صص 53و  52، شماره مجله حقوقي دادگستري
عات و موسسه مطال چاپ چهارم، تهران، ،آيين دادرسي كيفري) 1389(خالقي، علي  .5

 .هاي حقوقي شهر دانش پژوهش
تهران، كتابخانه  ، چاپ نخست،)مجموعه مقاالت(فرآيند كيفري ) 1377(خزاني، منوچهر  .6

 .دانش گنج
، جلد نخست، ترجمه جنايي هاي بزرگ سياست نظام) 1381(ري  مارتي، مي -دلماس .7

 .نشر ميزان ران،حسين نجفي ابرندآبادي، چاپ نخست، ته علي
مجمع علمي و  چاپ نخست، تهران،  ، ترجمه حسين غالمي،عدالت ترميمي) 1383(زهر، هوارد  .8

 .فرهنگي مجد
مجموعه مقاالت (علوم جنايي : هاي نوين دادرسي، در اصل برائت در نظام) 1383(شاملو، باقر  .9

 .تانتشارات سم ، چاپ نخست، تهران،)در تجليل از استاد دكتر محمد آشوري
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چاپ دوم، تهران، نشر ، )شناختي جرم -بررسي حقوقي(تكرار جرم ) 1387(غالمي، حسين  .10
 .ميزان

 .انتشارات سمت ، چاپ نخست، تهران،عدالت ترميمي) 1385( ــــــــــــــــــــــ .11
جستارهاي تحليلي از (حقوق بشر در جهان معاصر ) 1388(قاري سيدفاطمي، سيدمحمد  .12

هاي حقوقي  لعات و پژوهشموسسه مطا وم، چاپ نخست، تهران،، دفتر د)ها و آزادي حق
 .شهردانش

 .نشر دادگستر ، چاپ دوم، تهران،قانون مدني در نظم حقوقي كنوني) 1377(كاتوزيان، ناصر  .13
 .نشر ميزان ، چاپ دوم، تهران،جرايم عليه عدالت قضايي) 1389(كوشا، جعفر  .14
 تهران، ، چاپ نخست، ي كيفريكليات آيين دادرس) 1386(گلدوست جويباري، رجب  .15

 .انتشارات جنگل
آبادي،  حسين نجفي ابرند ، ترجمه عليدرآمدي به سياست جنايي) 1382(الزرژ، كريستين  .16

 .نشر ميزان چاپ نخست، تهران،
الدين كرد عليوند و  ، ترجمه روحديده شناسي ديده و بزه بزه) 1379(لپز، ژرار و فيليزوال، ژينا  .17

 .مجمع علمي و فرهنگي مجد ست، تهران،احمد محمدي، چاپ نخ
چاپ ، )از حقوق طبيعي تا حقوق بشر(در هواي حق و عدالت ) 1384(موحد، محمدعلي  .18

 .نشر كارنامهسوم، تهران، 
مجله ، »ديدگي در فرآيند دادرسي گيري از تشديد بزه پيش«) 1388(زادگان، حسنعلي موذن .19

 .12، شماره گيري از جرم مطالعات پيش
از فراموشي نظري تا : ديدگان حقوق بزه«) 1384(حسين و ديگران  آبادي، علي ندنجفي ابر .20

 .10-72، صص 53و  52، شماره مجله حقوقي دادگستري، »)ميزگرد(المللي  گيري بين پي
پرادل، ژان، : عدالت ترميمي، ديباچه در) 1387( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .21

انتشارات  آبادي، چاپ سوم، تهران، حسين نجفي ابرند ، ترجمه عليهاي كيفري انديشهتاريخ 
 .سمت

 .نشر ميزان ، چاپ چهارم، تهران،نگاهي به قانون مجازات اسالمي) 1389(نوربها، رضا  .22
، چاپ نخست، گيري از علت شناسي تا پيش: كاري به عادت بزه) 1387(نيازپور، اميرحسن  .23

 .سازانانتشارات فكر تهران،
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