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حق برخورداري از وکیل در محاکمات کیفري 

  المللیبین
 

  امید رستمی غازانی

  چکیده 

هاي دادرسی حق برخورداري از وکیل، یکی از حقوقی است که در نظام

المللی حقوق بشري پذیرفته شده است. کشورهاي مختلف و در اسناد بین

در  این نوشتار در صدد است به بررسی حق برخورداري متهم از وکیل

المللی بپردازد. در این راستا به بررسی این هاي بینمحاکمات کیفري دادگاه

هاي نورنبرگ، توکیو، یوگسالوي سابق، حق در محاکمات کیفري دادگاه

المللی پرداخته شده است. تبیین ضرورت رعایت رواندا و دیوان کیفري بین

ر، اصل برائت و عنوان  یکی از مصادیق حقوق بشحق برخورداري از وکیل به

ها، موضوع قسمت نخستین این تحقیق است.  با عطف به تساوي سالح

اهمیت این حق در راستاي  حمایت از منافع  شخصی متهم و منافع جامعه 

المللی)، الزم است که وکال از صالحیت علمی و جهانی (در محاکمات بین

اي احراز سمت رو شرایط و ضوابطی برفنی الزم برخوردار  باشند؛ از این

بینی شده که موضوع قسمت دوم این المللی پیشهاي بینوکالت در دادگاه

المللی در نوشتار است.حق برخورداري از وکیل در محاکمات کیفري بین

ها و نیز در مراحل پس از صدور مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی دادگاه

م نیز به این حکم، موضوع قسمت سوم این تحقیق است. در قسمت چهار

عنوان حقی مرکب که شامل مصادیق مختلف است پرداخته شده حق به

  است.

واژگان کلیدي: حق برخورداري از وکیل، حقوق بشر، محاکمات کیفري 

  المللی.المللی، دیوان کیفري بینبین
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  رداري از وکیل در محاکمات ... حق برخو

 مقدمه

تدریج جامعه جهانی به فکر محاکمه با ارتکاب جرایم هولناك در طول قرن بیستم، به

رتکبین این جرایم افتاد. هرچند که در سابق ممکن بود مرتکبین این جرایم تحت م

عناوین جزایی حقوق داخلی محاکمه شوند، این امر محدود و تا حد بسیار زیادي 

گیري محاکم رو از اواسط قرن بیستم، شاهد شکلتابع مالحظات سیاسی بود. از این

المللی ایم علیه صلح و امنیت بینالمللی براي محاکمه مرتکبین جرکیفري بین

هستیم که تشکیل محاکم نورنبرگ و توکیو در اواسط قرن بیستم در این راستا بوده 

المللی حقوق حال شاید جاي شگفتی باشد که تولد نخستین اسناد بینعیناست. در

 1948دسامبر  10گردد.  اعالمیه جهانی حقوق بشر در بشر نیز به این دوران برمی

تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. این تقارن بین ضرورت محاکمه به 

المللی و ضرورت رعایت قواعد و الزامات حقوق بشري، مرتکبین جرایم و جنایات بین

المللی با رعایت الزامات حقوق تواند به معناي ضرورت محاکمه جنایتکاران بینمی

المللی در محاکمات کیفري بین بشري باشد. ضرورت رعایت الزامات حقوق بشري

به جنبه غالب سیاسی این محاکمات واجد اهمیت بسیار است و براي اقناع باتوجه

اعضاي جامعه جهانی بر اینکه شخص، نه به جهت اقتضائات سیاسی، بلکه به جهت 

شود، رعایت الزامات حقوق بشري و دادرسی المللی محاکمه میرعایت مقررات بین

  کند.پیدا می منصفانه ضرورت

هاي اخیر با رواج فرهنگ االیام مطرح بوده و در دههیکی از حقوقی که از قدیم

است. اصل » حق برخورداري از وکیل«حقوق بشر نیز بیشتر مطرح شده است، 

گردد، آن گونه که امکان مداخله وکیل در جریان محاکمات  به دوران باستان بر می

اطالعی از مقررات یا نداشتن د به دالیلی چون بیدر یونان قدیم، بسیاري از افرا

قدرت بیان به یکی از خویشاوندان مورد اعتماد خود که داراي حسن بیان و قدرت 

ها دادخواهی نماید و به جاي آنان و براي آندادند تا بهاستدالل بود نمایندگی می

منزله یک حق هرحال شناسایی آن به. ولی به2گفتندمی ١چنین اشخاصی آدوکاتوس

توانست موجب تشکیک در صحت و درستی دادرسی باشد که عدم رعایت آن می

هاي حقوق داخلی نیز در ها به طول کشید. البته شناسایی این حق در نظامقرن

هایی که از سیستم اتهامی زمان واحدي نبود و این شناسایی در خصوص نظام

هاي دتر صورت گرفت و در نظامهاي تفتیشی زوکردند، نسبت به نظامتبعیت می

                                                             
1.  advocatus 

 .11، ص1380،  تحوالت نود ساله وکالت دادگستري در ایران، نشر کشاورز، تهران،نام. بی 2
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  امید رستمی غازانی

مختلط که در آن، مرحله تحقیقات مقدماتی از اصول نظام تفتیشی و مرحله 

کند، پذیرش حق برخورداري از تحقیقات نهایی از اصول نظام اتهامی تبعیت می

  تدریج پذیرفته شده است.وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی دیرتر و به

المللی، هر کدام از سنامه دیوان کیفري بینبه هنگام مذاکرات مقدماتی اسا

دلیل ال و نظام حقوق نوشته معتقد بودند که بهکشورهاي پیشرفتۀ نظام کامن

ها، تعیین رژیم منصفانه و عادالنۀ دادرسی براي هاي دادرسی آنهاي نظامشایستگی

 محاکمات اساسنامه و در حقیقت براي کلیه محاکمات جهانی مرتبط با جنایات 

در مجموع باید گفت که  1ها استفاده شود.المللی باید از اصول و قواعد آنبین

المللی به شیوه دادرسی اتهامی که قرابت بیشتري با رسیدگی در دیوان کیفري بین

هاي دادرسی دیگر تحوالت نظامعبارتگیرد و بهال دارد، صورت میکامننظام حقوقی

همواره مورد توجه » ا بین متهم و مقام تعقیبهبرابري سالح«ها براي و تالش آن

در این میان شناسایی 2المللی بوده است.کنندگان اساسنامه دادگاه کیفري بینتدوین

براي متهم و ایجاد بستر مناسب براي دفاع کارامد توسط » حق برخورداري از وکیل«

دادرسی ها در راستاي تحقق هاي تحقق تساوي سالحشرطترین پیشوکیل از مهم

  عادالنه است.

  المللیضرورت رعایت حق برخورداري از وکیل در محاکمات کیفري بین -1

امروزه به دلیل پیچیدگی امور اجتماعی، قوانین و مقررات اجتماعی نیز به تبع آن، 

پیچیده شده است که نتیجه عملی این امر، عدم آشنایی کافی شهروندان جامعه با 

توانایی کافی آنان براي دفاع از خود در محاکم دادگستري مقررات و به تبع آن، عدم 

است. مداخله وکیل براي دفاع از حقوق اصحاب دعوا نه تنها در راستاي دفاع از 

شود، بلکه گامی در راستاي دفاع از منافع جامعه حقوق فردي اصحاب دعوا تلقی می

  از طریق فرایند دادرسی مبتنی بر نظم و انضباط است.

-دانان مطرح کردهحق برخورداري از وکیل را آن گونه که برخی از حقوق بینیپیش

در نتیجه رعایت حق  3دانست.» فرض برائت«یا » اصل برائت«اند باید از آثار و لوازم 

شود. بینی حق برخورداري از وکیل را موجب میاحترام به اصل برائت، اقتضاي پیش

                                                             
هاي آن، سازي حقوق کیفري و چالشالمللی در جهانی. جعفري، فریدون، نقش اساسنامه دیوان کیفري بین 1

 .199، ص 1388شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، رساله دکتري حقوق کیفري و جرم
شناسی المللی، رساله دکتري حقوق کیفري و جرم.  صابر، محمود، نظام دادرسی و ادله دیوان کیفري بین 2

 .229، ص 1386دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 
؛ باقر سرمست بناب، اصل برائت در حقوق 152، ص 1376. آشوري، محمد، عدالت کیفري، گنج دانش، تهران،  3

 .33، ص1387گستر، تهران،کیفري، داد
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  رداري از وکیل در محاکمات ... حق برخو

تواند مؤیدي بر این امر ی حقوق بشر میاعالمیه  جهان 11توجه به بند (الف) ماده 

گناه محسوب  کاري متهم شده باشد بی هر کس که به بزه«موجب این بند، به باشد.

هاي  خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعواي عمومی که در آن کلیه تضمین

 هرچند در این بند». الزم براي دفاع او تأمین شده باشد، تصیر وي قانوناً محرز گردد

اشاره صریحی به حق برخورداري از وکیل نشده است، اشاره به برخورداري از 

این قابلیت را دارد که بتوان از آن، حق برخورداري از » هاي الزم براي دفاع تضمین«

  وکیل را نیز استنباط کرد.

عنوان المللی حقوق مدنی و سیاسی به حق برخورداري از وکیل بهاشاره میثاق بین

در «میثاق  14ماده  3ینات ضروري  براي اثبات اتهام است. مطابق بند یکی از تضم

رسیدگی به هر اتهام کیفري علیه متهم، هر شخص در برابري کامل، محق به حداقل 

آید است:... د ـ در محاکمه حاضر شده و از خودش شخصاً تضمیناتی که در پی می

خوردار نباشد از این حق مطلع یا از طریق وکیل انتخابی دفاع کند. اگر از وکیل بر

شود و در هر موردي که منافع عدالت اقتضا کند از طرف دادگاه رأساً براي او وکیل 

الوکاله کافی نباشد انتخاب شود. در چنین موردي اگر دارایی او براي پرداخت حق

  ».الوکاله باشدبدون پرداخت حق

المللی براي وان کیفري بیناساسنامه دی« 21ماده  3صراحت در بند اصل برائت به

» المللی براي رواندااساسنامه دیوان کیفري بین« 20ماده  3، بند »یوگسالوي سابق

بینی شده است. این امر پیش» المللیاساسنامه دیوان کیفري بین« 66ماده  1و بند 

  .١بینی حق برخورداري از وکیل نیز باشدتواند به معناي ضرورت پیشمی

ماده  3المللی، ضرورت تبعیت از حقوق بشر در بند کیفري بین در خصوص دیوان

اجرا و تفسیر «موجب این بند، بینی شده است.  بهاساسنامه این دیوان پیش 21

-شده بینبینی شده است باید با حقوق بشر شناختهحقوقی که در این ماده پیش

شده نسیت تعریفالمللی سازگار بوده و بدون هر گونه تبعیض در مالحظاتی چون ج

، سن، نژاد، زبان، مذهب یا اعتقادات، عقیده سیاسی یا غیر سیاسی، 7ماده  3در بند 

این بند بیانگر ». هاي دیگر باشدخاستگاه قومی یا اجتماعی، ثروت، والدت و وضعیت

المللی است لزوم توجه به حقوق بشر در زمینه اجرا و تفسیر قواعد دیوان کیفري بین

ترین مصادیق آن، اصل برائت خواهد بود. بنابراین با فرض اینکه حق مهمکه یکی از 

شد، با تمسک به این قاعده صورت خاص در آن تصریح نمیبرخورداري از وکیل به

                                                             
یل نیز اشاره شده است که در صورت صریح به حق برخورداري از وکهاي مذکور به. البته در اساسنامه1

  .ها اشاره خواهد شدهاي بعدي به آن قسمت
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  امید رستمی غازانی

کلی، امکان احراز لزوم احترام  به اصل برائت و لوازم آن از جمله حق برخورداري از 

اي کلی در عنوان قاعدهبشر بهوکیل وجود داشت. لزوم تبعیت از قواعد حقوق 

المللی مطرح نشده است ولی در هاي کیفري بینهاي سایر دادگاهاساسنامه

وبیش به برخی از مصادیق حقوق بشر اشاره شده است. آن ها کمهاي آناساسنامه

گونه که گفته شده است، این امر به معناي معافیت از اعمال قواعد حقوق بشري 

المللی که منابع حقوق اساسنامه دیوان دادگستري بین 38ه ماده نخواهد بود، چرا ک

عنوان منابع کند، از معاهدات، عرف و اصول کلی حقوقی بهالملل را معرفی میبین

المللی در نظریه کند و دیوان دادگستري بینالملل یاد میمستقیم حقوق بین

المللی را ملزم  به هاي بین کند، سازمانمطرح می 1951مشورتی خود که در سال

البته این امر به معناي آن  1داند.الملل عرفی میتبعیت از قواعد کلی حقوق بین

المللی، نیست که در خصوص تعمیم اصول دادرسی عادالنه به محاکمات کیفري بین

المللی توسعه بیندارد تا این تضمینات را در سطح  ها وجودتعهدي براي دولت

-بین المللی از عرفبین به جهت لزوم تبعیت دیوان کیفري ربلکه این ام 2دهند،

اند اصل محاکمه عادالنه دانان مطرح کردهالمللی است و آن گونه که برخی از حقوق

توان به رویه صورت قاعده آمره در آمده است. اگرچه در این خصوص نمیاکنون به

المللی و رویه عاهدات بینها در مها در تأیید این اصل اشاره کرد، اصرار دولتدولت

کند، مؤید این نظر است که این اصل، قضایی متعددي که بر این اصل تأکید می

  3الملل است.قاعده آمره حقوق بین

عنوان یکی از آثار و لوازم اصل برائت، زمینه را براي تلقی حق برخورداري از وکیل به

کند، هرچند که لمللی فراهم میاآور عرف بینعنوان یکی از قواعد الزامطرح آن  به

المللی، حدود و شرایط حق برخورداري از وکیل را شاید نتوان به استناد عرف بین

  تعیین کرد.

المللی براي دبیرکل وقت سازمان ملل در گزارش خود براي ایجاد دادگاه کیفري بین

شده اختهصورت کامل به حقوق شندارد  که این دادگاه بهیوگسالوي سابق اعالم  می

                                                             
1. Croquet, Nicolas A.J., The International Criminal Court and the Treatment of 

Defence Rights: A Mirror of the European Court of Human Rights’ Jurisprudence, 

Human Right Law Review, 2011, 11:1, p.p. 97&98. 

مکان، دانشگاه شهید حسین آقایی جنت :المللی، ترجمه.  زاپاال، سالواتور، حقوق بشر در محاکمات کیفري بین2

 .8و  7، صص 1387چمران، اهواز،  
  .489، ص1387حسین پیران و دیگران، جنگل، تهران،   :المللی، ترجمهحقوق کیفري بین .  کاسسه، آنتونیو،3
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و این به  1المللی براي متهم در تمامی مراحل دادرسی احترام خواهد گذاشتبین

معناي تمایل سازمان ملل متحد براي بسط اصول دادرسی منصفانه به محاکمات 

  المللی است.کیفري بین

تواند نقش مهمی در زمینه المللی میمداخله وکیل در زمینه محاکمات کیفري بین

ویژه لزامات مربوط به حقوق بشر و دادرسی منصفانه داشته باشد، بهرعایت سایر ا

هاي موقت به این امر که در مقابل نقض حقوق بشر که قابل انتساب به دادگاهباتوجه

ویژه هیچ المللی باشد، حق تجدیدنظرخواهی وجود ندارد. بهیا دیوان کیفري بین

هاي موقت یا دیوان لیه دیوانطور مستقیم عحقی براي اشخاص وجود ندارد تا به

یک از  المللی اقامه دعوا نمایند، چرا که نهادهاي مزبور، عضو هیچکیفري بین

نمونه عملی این نقض  2هاي نظارتی نیستند.هاي حقوق بشري و نظامکنوانسیون

عنوان نمونه توان در دادگاه توکیو مشاهده کرد. بهقواعد دادرسی منصفانه را می

ها بازپرسی ز تاریخ دستگیري متهمان بدون حضور وکیل مدافع، بارها از آندادیاران ا

بار بدون حضور وکیل مدافع بازپرسی  51کردند. براي مثال از تویو (یکی از متهمان) 

شده بود. وکیل سوگامو یکی دیگر از متهمان، تنها یک هفته قبل از تهیه 

ته الزم به ذکر است که این امر الب 3کیفرخواست توانست با موکل خود مالقات کند.

-منشور نورنبرگ پیش 9در حالی بود که حق برخورداري از وکیل در بند (ج) ماده 

 بینی شده بود.

عالوه بر مطالب مطروحه که بیشتر ناظر به ضرورت حقوقی مداخله وکیل در 

لحاظ مالحظات عملی نیز مداخله وکیل، واجد المللی است، بهمحاکمات کیفري بین

ها عالوه بر آشنایی به اینکه ارائه دفاع کارامد در این دادگاههمیت ویژه است. باتوجها

ها و مقررات حاکم بر آن، مستلزم اطالعات گسترده در با فرآیند دادرسی این دادگاه

المللی است، حتی صرف اطالع از مقررات حقوق حقوق کیفري و حقوق بین زمینه

هاي کند. از سوي دیگر نظام دادرسی حاکم بر دادگاهیداخلی براي این امر کفایت نم

نوعی مرکب از قواعد حاکم المللی بهالمللی و از جمله دیوان کیفري بینکیفري بین

ال است و در واقع در رقابت بین کشورهاي دارنده هاي حقوقی نوشته و کامنبر نظام

سعی در واردکردن ال است که هر کدام نظام حقوقی نوشته و نظام حقوقی کامن

                                                             
  1. Beresford, Stuart & Lahiouel, Hafida, The Right to be Defend in Person or 

Through Legal Assistance and International Criminal Court, Journal of 
International Law, 2000 ,13, p. 953. 

  .12، ص همان. زاپاال،  2
  .247، ص 1386 تهران، المللی کیفري، انتشارات دانشگاه تهران،.  فیوضی، رضا، حقوق بین 3
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  امید رستمی غازانی

ها داشتند. بخشی از مقررات هر نظام حقوقی خود به مقررات مربوط به این دادگاه

هاي حقوقی مزبور، وارد آیین دادرسی هر کدام از این محاکم شده است کدام از نظام

ها در مقایسه با مقررات که نتیجه عملی آن، پیچیدگی بیشتر مقررات این دادگاه

آوري ادله ها باید مشکالت مربوط به جمعبر ایني ملی است. عالوههاحاکم بر دادگاه

شده توسط دادستان مدنظر قرار داد.  باالخص اثبات را براي دفاع در مقابل ادله ارائه

به فاصله مکانی که عموماً بین مقر دادگاه و محل ارتکاب جرم وجود دارد این توجهبا

توجه به شدت جرایمی که در صالحیت  شود. از سوي دیگر بامشکالت مضاعف می

ها عمدتاً المللی است، در صورت دسترسی به متهمان، آنهاي کیفري بیندادگاه

کند. چنین وضعیتی آوري ادله را دشوار میبازداشت شده و همین امر امکان جمع

اي مطرح روست که عدهشود، از این ١»هابرابري سالح«تواند منتهی به نقض می

کند که شخص متهم در دفاع ها اقتضا مید که مفهوم برابري در سالحانکرده

و باز  2شخصی (و نه از طریق وکیل) در مقابل جرایم جنگی، حق مطلق نداشته باشد

بینی شده است که هاي کیفري پیشروست که در مقررات مربوط به دادگاهاز این

ده و درخواستی را هم حتی در مواردي که خود متهم از معرفی وکیل خودداري کر

براي تعیین وکیل معاضدتی نداده است در راستاي حفظ مصالح عدالت، اقدام به 

  تعیین وکیل براي متهم نمود.

در خاتمه این قسمت الزم به ذکر است که اهمیت حق برخورداري از وکیل از 

 36موجب ماده الملل مطرح شده است. از جمله بهمنظري دیگر نیز در حقوق بین

 وین در روابط کنسولی، از حق برخورداري از معاضدت حقوقی  1963نوانسیون ک

عنوان یکی از حقوق متهمین اتباع بیگانه یاد شده است و در همین راستا نیز به

که بین  الگرندتوان به پرونده ها مطرح شده است که از جمله میدعاویی بین دولت

المللی مطرح شده اشاره کرد. در این ندولت آلمان و آمریکا در دیوان دادگستري بی

تصریح دارد به اینکه هرچند  91خود در بند  2001ژوئن   27پرونده دیوان در رأي 

علت عدم تطابق مقررات داخلی در نهایت براي متهم وکیل تعیین شده است، به

المللی این کشور، وکیل نتوانسته محکومیت و مجازات متهمین آمریکا با تعهدات بین

صورت رو این حق بها فراتر از قانون اساسی آن کشور مورد بحث قرار دهد و از اینر

                                                             
1.equality of arms  
2. Scharf, Michael P, Self Representation Versus Assignment of Defence Counsel 

Before International Criminal Tribunals, Journal of International Criminal Justice, 
2006, 4 , p.40. 
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  رداري از وکیل در محاکمات ... حق برخو

 1کنوانسیون وین نقض شده است. 36ماده  2کامل در پرونده محقق نشده و لذا بند 

که بین مکزیک و ایاالت متحده  2004مارس  31در رأي دیگري دیوان در تاریخ 

کنوانسیون وین پرداخته و  اشاره  36ه آمریکا مطرح شده بود دیوان به تفسیر ماد

کردن معاضدت حقوقی کرده است که مأمور کنسولی حق ارتباط با متهم و فراهم

عنوان وکیل شود که خود مأمور کنسولی بهبراي وي را دارد اما این دلیل نمی

   2مداخله نماید.

 ویژگی ضروري براي وکال و کارامدي حق برخورداري از وکیل -2

حق برخورداري از وکیل در صورتی خواهد بود که وکیل، اعم از وکیل کارامدي 

هاي الزم ها و تواناییانتخابی  یا وکیل معاضدتی براي انجام دفاع مؤثر از صالحیت

المللی نبوده و برخوردار باشد. البته این امر مختص به وکالت در دعاوي کیفري بین

الرعایه است. به همین دلیل در خصوص دعاوي کیفري در سطح ملی نیز الزم

الملل بیان کرده است که حق داشتن وکیل به این معناست که فرد، سازمان عفو بین

ها باید تضمین کنند که حق دارد وکیل با صالحیت داشته باشد و تمامی دولت

وکیل تسخیري باید الیحه دفاعیه مؤثري را جهت دفاع از مظنونین و متهمین تقدیم 

شده یا متهم به جرم کیفري حق دارد وکیلی تگیرشده یا بازداشتنماید. فرد دس

منظور دریافت مساعدت باتجربه و باصالحیت متناسب با ماهیت جرم انتسابی را به

در واقع هدف از تعیین وکیل، نه صرف حضور و مداخله  3حقوقی مؤثر داشته باشد.

سایر اصحاب دعوا و تالش وي در فرایند دادرسی، بلکه دفاع کارامد از حقوق متهم و 

در راستاي تحقق عدالت است که این امر مستلزم آن است که نه تنها وکیل از 

هاي علمی و ها و تواناییامکانات الزم براي این امر، بلکه عالوه بر آن از صالحیت

 فنی الزم  و نیز سالمت اخالقی برخوردار باشد.

به المللی باتوجهیفري بینهاي وکیل در محاکمات کبحث صالحیت و توانایی

هاي این محاکمات از اهمیت بیشتري برخوردار است. اما این امر در پیچیدگی

المللی چندان مورد توجه نبود. در قسمت خصوص نخستین محاکمات کیفري بین

اي بینی شده بود که هر کسی که صالحیت حرفهمنشور نورنبرگ پیش 23دوم ماده 

صورت خاص از کشور خود  داشته باشد  یا هر کسی که بهبراي وکالت دعاوي را در 

                                                             
1. Germany v. United States of America, International Court of Justice, 27 June 

2001. 
2. Mexico v. United States of America, International Court of Justice, 31 March 

2004. 
 .60، ص1386دادرسی عادالنه، ترجمه: فریده طه و لیال اشرقی، میزان، تهران، الملل،. سازمان عفو بین 3
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داشت. جانب دادگاه براي این امر تعیین شود حق وکالت در محکمه نورنبرگ را می

هاي الزم براي وکالت در محاکم ملی  یا بدیهی است که صرف قناعت به صالحیت

کم ملی را دادن اختیار به دادگاه براي تعیین کسی که حتی صالحیت وکالت در محا

داند، براي ارائه عنوان وکیل واجد صالحیت میندارد ولی با این حال دادگاه او را به

  کند.دفاع کارامد و مؤثر کفایت نمی

بایست بینی شده بود که هر متهمی میمنشور توکیو هم  پیش 9در بند (ج) ماده 

آمده بود که مگر  حق برخورداري از وکیل انتخابی خود را داشته باشد. اما در ادامه

بینی امکان اینکه صالحیت چنین وکیلی در هر زمانی توسط دادگاه رد شود. پیش

رد وکیل توسط دادگاه، آن هم در هر زمان و بدون ذکر دلیل رد و اساساً ذکر اینکه 

داشت که در صورت فقدان ها و خصوصیات را بایست مییک از ویژگیوکیل، کدام

  گذارد.استفاده را باز میصالحیت او را اعالم کند قابلیت سوءآن، دادگاه بتواند عدم 

هاي نورنبرگ و توکیو از یک سو سعی شده بود که در راستاي رسیدگی در دادگاه 

تر از قواعد نظام ترافعی استفاده شود و این امر اقتضاي آن را داشت که وکال منصفانه

کال عمدتاً از کشورهاي حقوق نوشته با قواعد نظام اتهامی آشنا باشند در حالی  که و

 1ها را به انجام تحقیقات وادار نماید عادت نداشتند. بودند و به نظامی که بتواند آن

تواند گواه مناسبی بر عدم کفایت به آشنایی به نظام حقوقی ملی باشد. این موارد می

یطی هاي یوگسالوي سابق و رواندا شرادر همین راستاست که در خصوص دادگاه

  بینی شده است.براي وکال پیش

قواعد  45و  44مقررات مربوط به شرایط وکال در دادگاه یوگسالوي سابق در ماده 

اختصاص به شرایط مقرر براي وکیل  44دادرسی و ادله ذکر شده است. ماده 

اختصاص به شرایط مربوط به تعیین  45انتخابی توسط مظنون و متهم دارد و ماده 

شرایط متعددي براي وکیل  44براي مظنون و متهم دارد. در ماده وکیل معاضدتی 

توان به این موارد اشاره کرد:  ها میترین آنانتخابی مقرر شده است که از جمله مهم

بایست صالح براي کار در قلمرو دولت خود باشد یا استاد حقوق دانشگاه وکیل می

صالح براي وکالت باشد و د، ذيباشد. بنابراین ضرورتی ندارد که وکیل در کشور خو

  کند.وجود یکی از این دو شرط کفایت می

شرط مهم دیگر براي وکیل انتخابی آن است که او مهارت نوشتاري و شفاهی، 

هاي کاري دیوان یعنی انگلیسی یا فرانسه را داشته باشد. حداقل در یکی از زبان

ند اجازه دهد که کسی که با تواالبته در صورت اقتضاي عدالت، دبیرخانه دیوان می

                                                             
  .26و 25، صص همان. زاپاال،  1



٧٢ 

شماره
ي ، 

ستر
ی دادگ

حقوق
جله 

م
83

، پاییز 
1392

 

  رداري از وکیل در محاکمات ... حق برخو

هاي کاري دیوان، آشنایی نداشته باشد به شرط تقاضاي مظنون یا یک از زبانهیچ

متهم و به شرط آنکه وکیل با زبان بومی موکل آشنا باشد، انتخاب شود. البته 

هاي تواند شرایطی را مقرر کند از جمله اینکه وکیل  یا متهم، هزینهدبیرخانه می

       رداخت نمایند و اینکه وکیل به این جهت، وقت اضافی نخواهد و ترجمه را پ

  هرحال مظنون  یا متهم، حق اعتراض از تصمیم دبیرخانه را به رئیس دیوان دارد. به

پیشینه، عدم مداخله در جرم ارتکابی بر این، شرایط دیگري چون فقدان سوءعالوه

دهد و... نیز ه به دیوان ارائه میدر صالحیت دادگاه و عدم فریب در اطالعاتی ک

بر شرایط مقرر براي وکیل بینی شده است. در خصوص وکیل معاضدتی عالوهپیش

توان به داشتن بینی شده است که از جمله میانتخابی شرایط دیگري نیز پیش

المللی کیفري  یا حقوق بشردوستانه صالحیت محرز در حقوق کیفري یا حقوق بین

عنوان حقوق بشر و نیز داشتن حداقل هفت سال سابقه مرتبط بهالمللی یا بین

هاي کیفري اشاره هاي مربوط به رسیدگیقاضی، دادستان، وکیل یا در سایر سمت

عنوان وکیل بر این، چنین وکیلی باید تمایل خود را براي تعیین بهکرد. عالوه

 45بر ماده یط عالوهمعاضدتی براي متهمان فاقد دارایی کافی، اعالم کند. این شرا

دستورالعمل تعیین وکیل مدافع نیز  14قواعد دادرسی و ادله در بند (الف) ماده 

تواند لیستی از وکالیی را براي وکیل معاضدتی بیان شده است. دبیرخانه دیوان می

که داراي این شرایط هستند تهیه نموده و براي تعیین وکیل معاضدتی در هر مورد، 

بر این تواند عالوهز میان این لیست انتخاب شود. البته دبیرخانه میوکیل موردنظر ا

لیست، لیستی از وکالیی را که داراي شرایط مقرر براي وکیل معاضدتی هستند در 

جهت حضور ابتدایی مظنون تعیین  ١»وکیل کشیک«عنوان ها بهصورت تمایل آن

دستورالعمل تعیین وکیل «و » قواعد دادرسی و ادله«نماید. مشابه مقررات فوق در 

 13دادگاه رواندا نیز وجود دارد. البته الزم به ذکر است که بند (الف) ماده » مدافع

دستورالعمل تعیین وکیل مدافع نیز به شرایط وکیل معاضدتی اشاره کرده است که 

  این شرایط تا حد زیادي مشابه شرایط مقرر در دادگاه یوگسالوي است.

المللی فعالیت م  براي وکالیی که در دیوان کیفري بیندر خصوص  صالحیت الز

این دیوان، سه شرط » قواعد دادرسی و ادله« 23کنند باید گفت که مطابق ماده می

الذکر بینی شده است که برگرفته از شرایط مقرر براي وکال در محاکم سابقپیش

صالحیت محرز در بایست از است. این سه شرط عبارتند از اینکه اوالً  ـ وکیل می

الملل  یا حقوق کیفري و آیین دادرسی برخوردار باشد. ثانیاً ـ ضروري حقوق بین

                                                             
1 . duty counsel 
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عنوان قاضی، دادستان، وکیل یا موارد مشابه داشته باشد است که تجربه مرتبط به

سال  10این تجربه حداقل باید به مدت » هاي دیواننامهآیین« 67که مطابق ماده 

هاي باید داراي دانش برجسته و فصاحت در حداقل یکی از زبان باشد. ثالثاً ـ وکیل

هاي دیگري که مناسب بود براي آید یکی از ویژگینظر میکاري دیوان باشد. به

هاي شد، ضرورت آشنایی با عمده نظامبینی میالمللی پیشوکالي دیوان کیفري بین

و ساختار دیوان کیفري  بر اینکه به جهت مقرراتاصلی حقوقی است. این امر عالوه

ال است، اهمیت دارد به این هاي حقوقی نوشته و کامنالمللی که برگرفته از نظامبین

المللی، قضات  اساسنامه دیوان کیفري بین 36ماده  8گردد که مطابق بند امر برمی

هاي عمده حقوقی جهان باشند که این امر، ضرورت آشنایی دیوان باید بیانگر نظام

   هاي عمده حقوقی در جهت تعامل با قضات دیوان را مطرح کال با نظامنسبی و

  کند.می

  قلمرو حق برخورداري از وکیل  -3

هاي مختلف حقوقی به رسمیت امروزه هرچند حق برخورداري از وکیل در نظام

شناخته شده است، در خصوص بازه زمانی که شخص از این حق برخوردار است 

توان طور کلی میهاي حقوقی کشورهاي مختلف وجود ندارد. بهنظري بین نظاماتفاق

ها گفت که حق برخورداري از وکیل و حقوق مرتبط با آن در مرحله رسیدگی دادگاه

تر نسبت به مرحله تحقیقات مقدماتی پذیرفته شده است. نحوي گستردهزودتر و به

اتی از یک سو و عدم شدن بیش از پیش تحقیقات مقدمالبته امروزه به دلیل ترافعی

توانایی بسیاري از متهمین به ارائه دفاعی مناسب در مرحله دادسرا از سوي دیگر و 

کشف موارد عدیده از اشتباهات قضایی و تضییع حقوق متهمین که خود از موجبات 

شود، ضرورت حضور وکیل و ایفاء نقش مؤثر از سوي وي اطاله دادرسی محسوب می

این گسترش حق برخورداري از وکیل  1یل مطرح شده است.آوري دلدر مرحله جمع

المللی نیز توان در محاکمات کیفري بیندر تحقیقات مقدماتی را تا حدي می

  مالحظه کرد.

صراحت به حق برخورداري از هاي نورنبرگ و توکیو هرچند بهدر منشور دادگاه

ه تحقیقات وکیل اشاره شده بود، در خصوص حق برخورداري از وکیل در مرحل

آوري ادله توسط دادستان، اشاره صریحی صورت نگرفته بود و آن مقدماتی و جمع

گونه که در مباحث قبلی اشاره شد در مواردي بارها از متهمی بدون حضور وکیل 

قواعد دادرسی محکمه نورنبرگ که به اعالم  2بازجویی شده بود و در بند (الف) ماده 

                                                             
 .153، ص همان . آشوري،1
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وکیل اشاره داشت به آگاه کردن متهم از این حق  حق برخورداري متهم از معاضدت

خود در فاصله زمانی حداقل سی روز قبل از دادرسی اشاره دارد که آنچه  از این امر 

آید آن است که غرض اصلی از حق برخورداري از وکیل، برخورداري متهم در برمی

  مرحله دادرسی است.

رواندا، مقررات صریحی در  هاي یوگسالوي سابق ودر مقررات مربوط به دادگاه

خصوص تسري حق برخورداري از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی مقرر  شده 

اساسنامه دادگاه یوگسالوي سابق و قسمت (و) بند  21ماده  4است. قسمت (د) بند 

صورت مستقیم  یا اساسنامه دادگاه رواندا به حق متهم به دفاع از خود به 20ماده  4

اساسنامه دادگاه یوگسالوي  18ماده  3بر این بند شاره دارد و عالوهاز طریق وکیل ا

در برخورداري از  ١اساسنامه دادگاه رواندا به حق مظنون 17ماده  3سابق و بند 

وکیل در بازجویی توسط دادستان اشاره دارد. بر این اساس، مظنون حق خواهد 

که توانایی و درصورتی داشت که در صورت بازجویی از مساعدت وکیل انتخابی خود

الوکاله را نداشته باشد از مساعدت وکیل معاضدتی بهره مالی کافی براي پرداخت حق

بر این حقوق، به بر این در قواعد دادرسی و ادلۀ این دو دادگاه، عالوهببرد. عالوه

قواعد دادرسی و  42حقوق دیگر مظنونین نیز اشاره شده است. مطابق بند (ب) ماده 

هر دو دیوان، بازجویی از مظنونین بدون حضور وکیل انجام نخواهد شد مگر ادلۀ 

نظر کند. البته در این صورت نیز اگر بعداً آنکه مظنون، داوطلبانه از حق خود صرف

مظنون متمایل به برخورداري از وکیل باشد بازجویی متوقف شده و تنها با حضور 

است که تفکیک بین مظنون و متهم در وکیل ادامه پیدا خواهد  کرد. الزم به ذکر 

ها هاي نورنبرگ و توکیو وجود نداشت و در ادبیات حقوقی آن دادگاهمقررات دادگاه

براي هر دو مفهوم از واژه متهم استفاده شده بود. تفکیک بین مظنون و متهم، خود 

  گامی در راستاي احترام هر چه بیشتر به اصل برائت است. 

خود به حقوق مظنونان و  67و  55المللی نیز در مواد ي بیناساسنامه دیوان کیفر

متهمان اشاره دارد. مطابق این مواد، مظنون  یا متهم باید از حق برخورداري از 

الوکاله را نداشته باشد بتواند از وکیل وکیل مطلع شده و اگر توان پرداخت حق

ي یوگسالوي سابق و رواندا هامعاضدتی بهره ببرد. البته در مقایسه با مقررات دادگاه

درباره اینکه اگر در مواردي چون عدم شروع تحقیقات تا زمان حضور وکیل و توقف 

تحقیقات،  متهمی که از حق برخورداري از وکیل انصراف داده،  بخواهد از حق خود 

                                                             
1. suspect  
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مند شود، ساکت است. بهتر بود در راستاي حمایت هر چه بیشتر از حقوق بهره

  شد.واردي نیز تصریح میمتهم، به چنین م

شود آن است که حق برخورداري از وکیل تا چه اما سؤال دیگري که مطرح می

اي براي وکیلی که کد رفتار حرفه« 8کند؟ بند (الف) ماده اي ادامه پیدا میمرحله

اي کد رفتار حرفه« 4ماده  1و بند » شوددر نزد دادگاه یوگسالوي سابق حاضر می

تصریح دارند به اینکه وکیل باید تا پایان وکالت، به » دادگاه رواندا براي وکیل مدافع

موکل مشاوره داده و از او نمایندگی کند. کد رفتاري دادگاه یوگسالوي سابق اشاره 

دارد به اینکه ختم وکالت با فسخ از جانب وکیل  یا عزل از جانب دبیرخانه صورت 

وکالت با عزل وکیل  یا با استعفاي وکیل گیرد و مطابق کد رفتاري دادگاه رواندا می

کند. اما موضوع اصلی در اینجا آن که مورد رضایت دادگاه نیز باشد خاتمه پیدا می

اي شود تا چه مرحلهاست که حق برخورداري از وکیل که از ابتداي بازجویی آغاز می

براي  ايکد رفتار حرفه« 17کند؟ در این خصوص ماده از دادرسی ادامه پیدا می

الملی از صراحت بیشتري برخوردار است. مطابق این ماده دیوان کیفري بین» وکیل

گیري شود اقدام به صورت نهایی در دادگاه تصمیمباید تا زمانی که پرونده بهوکیل 

          ارائه مشاوره و اعمال نمایندگی از جانب موکل بنماید و وکالت شامل 

جاي به ١»هاتجدیدنظرخواهی«شد. اشاره به  ها هم خواهدنظرخواهیتجدید

بر تواند داللت بر این امر داشته باشد که وظیفه وکیل عالوهمی ٢»تجدیدنظرخواهی«

اساسنامه دیوان، شامل  83الی  81موجب مواد مرحله تجدیدنظرخواهی مقرر به

وان ت) نیز خواهد شد و حتی می84(ماده  ٣»اعاده دادرسی در محکومیت و مجازات«

با تفسیر به نفع متهم و در راستاي دادرسی عادالنه وکیل را موظف به اقدام در 

اساسنامه  85مقرر در ماده  ٤»یافتهشده  یا محکومیتغرامت شخص توقیف«مرحله 

اساسنامه  110مقرر در ماده  ٥»تجدیدنظرخواهی دیوان در مورد تخفیف مجازات«و 

  نیز دانست.

  ز وکیلمصادیق حق برخورداري ا -4

حق برخورداري از وکیل، یک حق بسیط  نبوده و خود متشکل از مصادیق مختلف 

صورت کامل از حق خود مبنی بر داشتن است. به تعبیر دیگر، براي اینکه شخصی به

                                                             
1 . appeals 
2 . appeal 
3 . revision of conviction or sentence 
4 . compensation to an arrested or convicted person 
5 . review by the court concerning reduction of sentence 
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  رداري از وکیل در محاکمات ... حق برخو

وکیل برخوردار باشد الزم است که شخص از همگی این حقوق برخوردار شود. 

طح ملی منحصر به مرحله دادرسی سو حق برخورداري از وکیل در س امروزه از یک

بر آن شامل مرحله تحقیقات مقدماتی و حتی مرحله تحقیقات پلیسی نبوده و عالوه

بر اینکه شخص باید از این حق برخوردار باشد، شود. از سوي دیگر عالوهنیز می

مقامات پلیسی و قضایی مکلف به اعالم این حق به مظنون یا متهم هستند. از جنبه 

ق برخورداري از وکیل، نه صرف یک حق صوري بلکه یک حق اساسی است دیگر، ح

که هدف و غایت آن، حفظ منافع متهم و احقاق عدالت در مراجع قضایی است. از 

هاي فنی و علمی الزم بر اینکه الزم است که شخص وکیل از تواناییرو عالوهاین

ناسب نیز براي او فراهم برخوردار باشد باید امکانات مناسب براي تمهید دفاعیه م

صورت مخفیانه با وکیل خود مالقات شود. در این راستا موکل باید بتواند آزادانه و به

هاي الزم را بنماید. در صورتی هم که مظنون یا متهم، توانایی مالی نموده و مشورت

کافی براي انتخاب وکیل نداشته باشد باید زمینه مناسب براي انتخاب وکیل رایگان 

هاي مهم حق برخورداري از راي او فراهم شود. در ادامه به برخی از مصادیق و جنبهب

  شود.المللی اشاره میهاي کیفري بینوکیل در اسناد دادگاه

  انتخاب آزادانه وکیل -1-4

براي اینکه موکل بتواند به وکیل خود اعتماد داشته و بتواند با همکاري وکیل خود، 

د، الزم است که وکیل را خود او انتخاب کند  یا در صورت دفاع کارامدي  ارائه ده

شده اعتراض نموده  یا او تعیین وکیل از سوي مراجع قضایی، بتواند به وکیل تعیین

را عزل نماید. البته آن گونه که در مباحث قبلی نیز اشاره شد این امر منافاتی با 

بنابراین در مواردي که  هایی براي وکیل انتخابی ندارد.تعیین شرایط و صالحیت

هاي باید با رعایت شرایط و صالحیتکند خود مظنون  یا متهم، وکیل را انتخاب می

  مقرر براي وکیل باشد.

قواعد دادرسی دادگاه نورنبرگ به حق متهم در برخورداري از وکیل  2بند (د) ماده 

ودداري کند  که متهمی از درخواست وکیل خاصی خکرد. درصورتیانتخابی اشاره می

روز یافت نشده  یا در دسترس نباشد دادگاه براي او  10شده ظرف یا وکیل تعیین

صورت کتبی اعالم کند که از حق وکیلی تعیین خواهد کرد مگر آنکه متهم به

 9برخورداري از وکیل، انصراف داده است. حق انتخاب آزادانه وکیل در بند (ج) ماده 

  بود.منشور توکیو نیز تصریح شده 

آید حق انتخاب آزادانه آن گونه که از ظاهر مقررات محاکم نورنبرگ و توکیو برمی

شود. در این خصوص اشاره به یک مورد عملی وکیل، شامل وکیل معاضدتی نیز می
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تواند اهمیت این حق را آشکار کند: دادگاه نورنبرگ، دستور آزادي پسر متهم به می

توانست یر نظامی بود، داد به این جهت که او میرا که یک اس ١فرنز فون پاپناسم 

  2در دفاع پدرش کمک کند.

 18ماده  3و در بند  16ماده  4حق انتخاب آزادانه وکیل در قسمت (د) بند 

 20ماده  4و قسمت (د) بند  17ماده  3اساسنامه دادگاه یوگسالوي سابق و بند 

اصلی در خصوص حق انتخاب  اساسنامه دادگاه رواندا نیز ذکر شده است. اما مسئله

گردد و سؤال این است که آیا مظنون وکیل به موارد تعیین وکیل معاضدتی   برمی

تواند از دادگاه بخواهد که وکیل خاصی را براي او تعیین کند یا نه؟ یا متهم می

براساس رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، حق برخورداري متهم از وکیل انتخابی تنها 

 3الوکاله به وکیل داشته باشد.ست که او دارایی کافی براي پرداخت حقدر جایی ا

مطابق رأي دیگري، متهم مقصر براي تعیین وکیل معاضدتی، مستحق مشورت 

  4نیست.

هاي یوگسالوي سابق و رواندا براي قواعد دادرسی و ادله دادگاه 45مطابق مواد 

وکالیی را که داراي شرایط تواند لیستی از تعیین وکیل معاضدتی، دبیرخانه می

مقرره هستند تهیه نموده و انتخاب وکیل براي مظنون  یا متهم از بین وکالي این 

لیست خواهد بود. بنابراین در موارد تعیین وکیل معاضدتی، حق انتخاب آزادانه 

دستورالعمل تعیین وکیل مدافع  11وکیل، محدود خواهد بود. مطابق بند (د) ماده 

وي سابق، مظنون یا متهم، حق دارد از لیست دبیرخانه، وکیلی را دادگاه یوگسال

انتخاب کند. این در حالی است که مطابق دستورالعمل تعیین وکیل مدافع دادگاه 

) خود دبیر از لیستی که قبالً تهیه شده وکیلی را انتخاب 10رواندا (بند الف ماده 

 کند. می

ن دو مصلحت را مدنظر قرار داد. از یک سو طور کلی باید موازنه بیدر این زمینه به

منظور تضمین دادرسی عادالنه و از سوي دیگر استفاده تأمین دفاع مؤثر متهم  به

بر اساس این دیدگاه   5بایست مدنظر باشد.درست و مناسب از منابع دادگاه می

از لیست گفت که متهم معموالً باید حق انتخاب نتاکروتیمانا دادگاه رواندا در پرونده 

مدیر دادگاه را داشته باشد. البته مدیر تمایالت متهم را مالحظه خواهد کرد مگر 

                                                             
1. Franz von Papen 
2. Beresford & Lahiouel, 2000, op cit.p. 974 
3. X v. United Kingdom, European Court of Human Rights, 1983. 
4. X v. Federal Republic of Germany, European Court of Human Rights, 1976. 

 .438، ص 1387المللی، تهران، شهر دانش، . فضایلی، مصطفی، دادرسی عادالنه در محاکمات کیفري بین 5
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آنکه دالیل معقول و معتبري وجود داشته باشد. شعبه همچنین اعالم کرد که در 

این خصوص باید منابع دادگاه، صالحیت و تجربه وکیل، توزیع جغرافیایی و موازنه 

نظر از سن، جنس، نژاد یا گزینش داوطلبان، صرفهاي حقوقی اصلی دنیا در  نظام

   1تابعیت، مدنظر قرار گیرد.

بیان  نتاکروتیماناشعبه تجدیدنظر دادگاه رواندا با اشاره به پرونده  آکایسودر پرونده 

دارد که در  پرتو تفسیر مقررات اساسنامه دادگاه و قواعد و آراي مربوط به حق می

گیرد هاي استراسبورگ، نتیجه میوق بشر و ارگانانتخاب وکیل در نزد کمیته حق

کند و حق انتخاب که حق معاضدت حقوقی رایگان، حق انتخاب وکیل را اعطا نمی

  2الوکاله وکیل را دارد.وکیل براي متهمی است که توانایی پرداخت حق

قواعد دادرسی  21ماده  2المللی در قسمت (ج) بند در اساسنامه دیوان کیفري بین

تواند آزادانه مشاور خود را صورت صریح اعالم شده که هر شخص می دله دیوان بهو ا

شده توسط رئیس دبیرخانه  یا مشاورین دیگري که خارج از از میان فهرست   تهیه

هاي الزم براي این امر هستند فهرست رئیس دبیرخانه بوده اما واجد صالحیت

که نام  وي در فهرست وکال گنجانده انتخاب کند و براي این منظور، درخواست کند 

شود. بنابراین مظنون  یا متهم، این حق را خواهد داشت که حتی خارج از فهرست 

 شده توسط رئیس دبیرخانه، اقدام به انتخاب وکیل نماید.وکالي واجد شرایط تهیه

  حق برخورداري از وکیل معاضدتی-2-4

عدم تمکن مالی، از دیگر حق برخورداري از معاضدت قضایی رایگان در صورت 

شده براي متهم است. در واقع عدم تمکن مالی نباید مبنایی براي بینیحقوق پیش

محرومیت متهم از حق برخورداري از وکیل و به تبع آن دادرسی منصفانه و مبتنی 

میثاق  14ها باشد. البته این حق مطلق نیست و آن گونه که ماده بر تساوي سالح

کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و  6ماده  3مدنی و سیاسی و بند  المللی حقوقبین

هاي بنیادین (کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) مطرح کرده، این حق مقید به آزادي

است و به تعبیر دیگر، در صورتی براي مراجع قضایی  ٣»منافع عدالت«مطابقت با 

ین امري را طلب تکلیف تعیین وکیل وجود خواهد داشت که اقتضاي عدالت، چن

شدت جرم و  کند بهکند. تعیین اینکه آیا اجراي عدالت، چنین امري را ایجاب می

                                                             
1. Prosecutor v. Nyiramasuhuko and Ntahobali, International Criminal Tribunal for 

Rwanda, 13 March 1998, Para 61. 
2. Prosecutor v.  Jean – Paul Akayesu, International Criminal Tribunal  for 

Rwanda, 1 June 2001, para 61. 
3. interests of justice 
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  امید رستمی غازانی

باید بر دو عامل جرم و مجازات رسد عالوهنظر میبه 1مجازات احتمالی بستگی دارد.

-عوامل دیگري چون پیچیدگی پرونده، پیچیدگی فرایند دادرسی، وضعیت و توانایی

 مدنظر قرار گیرد.هاي متهم و... نیز 

االصول فرع بر درخواست متهم است. البته در راستاي تعیین وکیل معاضدتی علی

تضمین حق متهم الزم است که این حق به او اطالع داده شود چرا که ممکن است 

متهم از این حق خود، آگاه نباشد. آن گونه که در ضمن مباحث گذشته اشاره شد 

ی در کنار حق برخورداري از وکیل انتخابی در حق برخورداري از وکیل معاضدت

المللی مدنظر بوده است. اما نکته حائز اهمیت آن است که تمامی محاکم بین

المللی در مواردي که متهم وکیل به اهمیت و پیچیدگی محاکمات کیفري بینباتوجه

 صورت کتبی از حق برخورداري ازمعاضدتی تعیین ننموده و حتی در مواردي که به

وکیل انصراف داده است در راستاي منافع عدالت ممکن است که براي او وکیلی 

بینی شد. در بند تعیین شود. این امر از همان ابتدا در منشور محکمه نورنبرگ پیش

که متهم، درخواستی براي وکیل منشور نورنبرگ آمده بود که درصورتی 9(ج) ماده 

ضروري » دادرسی منصفانه«براي تأمین که تعیین وکیل ننموده باشد یا درصورتی

مکرر دستورالعمل تعیین  10باشد دادگاه اقدام به تعیین وکیل خواهد نمود. در ماده 

دستورالعمل تعیین  10وکیل مدافع دادگاه یوگسالوي سابق و در بند (ج) ماده 

وکیل دادگاه رواندا تصریح شده است که اگر مظنون  یا متهم، درخواست تعیین 

بنماید اما در راستاي احراز اعسارش همکاري الزم را ننماید  یا درخواستی وکیل 

صورت کتبی اعالم براي تعیین وکیل ارائه ننموده باشد  یا حتی در موردي که به

کند که قصد دارد خودش به شخصه دفاع کند، دبیرخانه ممکن است در راستاي 

یاور «. از چنین وکیلی تعبیر به منافع عدالت، اقدام به تعیین وکیل براي او بنماید

شود. یاور دادگاه به مفهوم سنتی آن معموالً به مطالب محرمانه می ٢»دادگاه

دسترسی ندارد؛ مجاز به پرسش از شهود نیست و در تمام مراحل دادرسی از آغاز تا 

کند بلکه معموالً شبیه یک کارشناس براي مدت محدودي و انجام آن دخالت نمی

هاي یوگسالوي البته در رویه عملی دادگاه 3کند.ر یک جلسه شرکت میشاید حتی د

اي که گونهبه  گرفته است،  قشی فراتر از نقش سنتی را بر عهدسابق، یاور دادگاه، ن

توان گفت وکیل مدافع عملی متهم است، با این تفاوت که متهم به او دستور می

ور دادگاه در انجام وظایف خود با رو یااین کند. ازدهد و به او اعتماد نمینمی

                                                             
  .60الملل، همان، ص . سازمان عفو بین 1

2. amici curiue 
  .438، ص همان. فضایلی،  3
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  رداري از وکیل در محاکمات ... حق برخو

رو است. استفاده از یاور دادگاه را با توسعه در نقش سنتی آن، باید با دشواري روبه

  1المللی توجیه کرد.هاي محاکمات کیفري بیننگاه به اهمیت، حساسیت و ویژگی

 برالمللی نیز مورد عمل واقع شده است و عالوهاین رویه توسط دیوان کیفري بین

بینی هایی را براي یاوران دادگاه، پیشاینکه در مقررات مربوط به آن، محدودیت

اي این دیوان، این کد شامل یاوران کد رفتار حرفه 1نکرده است به تصریح ماده 

دادگاه نیز خواهد بود. در اینجا مناسب است مختصري هم به فرایند تعیین وکیل 

هاي تعیین وکیل مدافع در دستورالعملمعاضدتی اشاره شود. این امر به تفصیل 

هاي یوگسالوي سابق و رواندا مطرح شده است، اما نکته اساسی که از بررسی دادگاه

آید آن است که این فرایند و مقررات حاکم بر آن ها به دست میاین دستورالعمل

  نحوي است که زمینه را براي رعایت حداکثري حقوق مظنون  یا متهم فراهم کند.به

به بعد دستورالعمل تعیین وکیل مدافع  7تشریفات تعیین وکیل معاضدتی در ماده 

دستورالعمل تعیین وکیل مدافع دادگاه رواندا  5دادگاه یوگسالوي سابق و ماده 

بینی شده است که تا حد زیادي مشابه یکدیگر هستند. براي تعیین وکیل پیش

- اه تقدیم کند و فهرستی از داراییمعاضدتی،  متقاضی باید درخواستی به دبیر دادگ

آید نظر میهاي خود را نیز ارائه دهد. بار اثبات اعسار بر عهده متقاضی است. البته به

در جهت رعایت حقوق دفاعی متهم، اثبات نه به معناي قطعی  یا بدون شک و 

شبهه معقول،  بلکه به این معنا باشد که اثبات  احتمال  معسربودن،  بیشتر از 

تمال مقابل آن است. از سوي دیگر در این راستا باید شک و شبهه به نفع اح

تواند براي احراز صحت ادعاي می هرحال دبیرخانه دادگاهمتقاضی تفسیر شود. به

  متقاضی تحقیقات الزم را انجام دهد.

دستورالعمل دادگاه یوگسالوي سابق، دبیر براي تعیین حدود توانایی  10مطابق ماده 

هایی را که مظنون  یا متهم الوکاله وکیل، همه انواع داراییدر پرداخت حق متقاضی

کند، در صورت رایگان خرج میبرد یا بهصورت مستقیم  یا غیرمستقیم بهره میبه

هاي بانکی، دارایی گیرد. در این راستا دبیرخانه درآمد مستقیم، حسابنظر می

کند. البته بررسی منحصر به بررسی میها، سهام، اسناد و ترکه را شخصی، مستمري

تواند موارد دیگر را بررسی کند. در این ارزیابی منافع این موارد نیست و دبیر می

شود. همچنین اگر متعارف باشد دارایی خانوادگی و اجتماعی  متقاضی محاسبه نمی

هد کند نیز محاسبه خواهمسر متقاضی  یا کسی که متقاضی معموالً با او زندگی می

دستورالعمل دادگاه رواندا در خصوص احتساب دارایی  6شد. در بند (ب) ماده 

                                                             
 .پیشین.  1
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» اگر متعارف باشد«کند قید همسر و کسی که متقاضی معموالً با او زندگی می

صورت مطلق، دارایی همسر و باید بهوجود ندارد. لذا در احتساب دارایی متقاضی 

کنند، محاسبه کرد که این امر گی   میکسانی را که معموالً با متهم یا مظنون زند

محل اشکال است و بهتر آن است که قید موجود در دستورالعمل دادگاه یوگسالوي 

  سابق در دستورالعمل دادگاه رواندا نیز ذکر شود.

ها در مورد اینکه آیا متقاضی با بررسی دارایی مظنون یا متهم، دبیرخانه دادگاه

دتی هست یا نه و نیز اگر متقاضی از تمکن نسبی مستحق برخورداري از وکیل معاض

   الوکاله را که متقاضی باید پرداخت کند، مشخص برخوردار باشد قسمتی از حق

کند. این تصمیم باید مدلل بوده و به متقاضی ابالغ شود و مظنون یا متهم نیز می

  راض کند.، اعتالوکالهتواند در صورت رد ادعاي اعسار یا در مورد مقدار حقمی

  حق ارتباط محرمانه با وکیل -3-4

براي اینکه وکیل بتواند به نحو احسن وظیفه خود را در قبال حمایت از منافع موکل 

انجام دهد الزم است که موکل به وکیل خود اعتماد نموده و اطالعات مورد نیاز را 

وظف به در اختیار وکیل قرار دهد. این امر از یک سو مستلزم آن است که وکیل م

دهد و از سوي دیگر حفظ اسرار و اطالعاتی باشد که موکل در اختیار او قرار می

مقامات قضایی نیز مکلف باشند که زمینه را براي مالقات محرمانه وکیل و موکل 

  فراهم نمایند.

حق ارتباط محرمانه به این معنی است که نباید ارتباط بین وکیل و موکل قطع  یا 

د  یا اینکه گفتگوهاي کتبی یا شفاهی (ازجمله، مکالمات تلفنی) از آن جلوگیري شو

بین متهم و وکیل سانسور شود. البته براي تضمین محرمانگی، با لحاظ ضروریات 

کنند که مشاوره ممکن است در مقابل المللی  تصریح میامنیتی، استانداردهاي بین

همچنین باید وکیل مدافع  1ها.دید مقامات صورت گیرد اما نه در معرض استماع آن

مجاز باشد که همیشه و با رعایت ضوابط اداري با موکل خود مالقات کند. حتی اگر 

تواند ناظر به المالقات کرده باشد این محدودیت نمیقاضی تحقیق، متهم را ممنوع

هاي حق ارتباط با وکیل از این منظر در مقررات مربوط به دادگاه 2وکیل متهم باشد.

للی مورد توجه واقع نشده است. شاید بتوان این امر را ناشی از بداهت این امر المبین

اي وضع شده اي مقررات ویژهدانست ولی از منظر تکلیف وکیل به حفظ اسرار حرفه

  است.

                                                             
 .65صهمان، الملل، . سازمان عفو بین 1
  .140، ص 1388، سمت، چاپ دهم، تهران، 2ج  .  آشوري، محمد، آیین دادرسی کیفري، 2
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هاي یوگسالوي سابق و رواندا و دیوان کیفري مطابق کدهاي رفتاري وکالي دادگاه

اي تأکید شده است. البته ل در حفظ اسرار حرفهالمللی به تفصیل به تکلیف وکیبین

اي براي حمایت از حقوق اي وسیلهآن گونه که مطرح شده است حفظ اسرار حرفه

باید در شخصی متهم است اما حفظ حقوق شخصی تنها یکی از منافعی است که 

تواند حفظ اسرار شخصی را کار رود. موکل تا زمانی میتوازن با منافع دیگر به

از این رو  1واهد که با مصالح بزرگتر جامعه یا شخص دیگر در تعارض نباشد.بخ

-اي مربوط به دادگاه رواندا و دیوان کیفري بینکدهاي رفتار حرفه 8مطابق موارد 

کد رفتاري مربوط به دادگاه یوگسالوي سابق، استثنائاتی براي  13المللی و ماده 

ه است. از جمله مطابق بندهاي (ب) و اي ذکر شدوکیل در وظیفه حفظ اسرار حرفه

(ج) کد رفتاري مربوط به دادگاه یوگسالوي سابق در مواردي مثل اینکه خود موکل، 

رضایت به افشاي اطالعات داشته باشد یا در مواردي وکیل با باور متعارف براي 

پیشگیري از رفتاري که ممکن است منتهی به ارتکاب جرمی در صالحیت این 

تواند اطالعات را منتهی به مرگ  یا صدمه جسمی مهم دیگري شود میدادگاه  یا 

  افشا نماید.

تواند  یا باید اسرار   کردن دقیق مواردي که وکیل میهرحال باید با مشخصبه

اي را افشا نماید، زمینه را براي ایجاد اعتماد بین وکیل و موکل و در نتیجه حرفه

  دفاع کارامد توسط وکیل فراهم کرد.شدن زمینه مناسب براي ارائه فراهم

  فراهم کردن امکانات مناسب براي دفاع وکیل-4-4

براي اینکه وکیل بتواند با آگاهی به همه جوانب امر، نسبت به دفاع کارامد اقدام 

نماید باید مقامات قضایی با وکیل همکاري نموده و اطالعات موجود در پرونده را در 

هاي حقوق ملی که مبتنی بر نظام دادرسی مختلط اماختیار وي قرار دهند. در نظ

بوده و مرحله تحقیقات مقدماتی تابع مقررات نظام تفتیشی است نیز به مرور از 

تر، سعی بر بودن آن کاسته شده و در راستاي دادرسی منصفانهخصیصه تفتیشی

 گسترش اختیارات وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و از جمله دسترسی وکیل به

  پرونده است.

و لزوم دستیابی به  هاي آنبه پیچیدگیالمللی باتوجهدر محاکمات کیفري بین

تواند از عهده انجام تکالیف خود برآید. تنهایی نمیاطالعات تخصصی، عموماً وکیل به

                                                             
1. Afifi, Abdelrahman, On the Scope of Professional Secret and Confidentiality: 

The International Criminal Court Code of Professional Conduct and the Lawyer’s 

Dilemma, Leidon Journal of International law, 2007 , 20, p.471. 



٨٣ 

شماره 
ي ، 

ستر
ی دادگ

حقوق
جله 

م
83
 

، پاییز 
1392

 

  امید رستمی غازانی

المللی مقرراتی در راستاي رو در مقررات مربوط به محاکمات کیفري بیناز این

بینی شده است. در این راستا از همان ابتدا در قواعد پشتیبانی از وکیل پیش

با رعایت شرایطی امکان برخورداري از  2دادرسی دادگاه نورنبرگ طبق بند (د) ماده 

هاي بعدي نیز امکان برخورداري از دو وکیل براي متهم فراهم شده بود. در دادگاه

ا وکیل اصلی است. هرحال مسئولیت اصلی دفاع، بوکیل همکار فراهم شد ولی به

دستورالعمل تعیین وکیل مدافع دادگاه یوگسالوي  16حال در بند (د) ماده بااین

اساس در صورت درخواست وکیل بینی شده است. براینسابق، امري فراتر از آن پیش

اصلی ممکن است دبیرخانه، اشخاصی چون معاون حقوقی، مشاور، مأمور تحقیق و 

کیل تعیین نماید. لزوم پشتیبانی از وکیل در مقررات مترجم را براي پشتیبانی و

المللی نیز تصریح شده است. در همین راستا مطابق قسمت (ب) دیوان کیفري بین

آیین دادرسی و ادله این دیوان، دبیرخانه دیوان مکلف به پشتیبانی،  20ماده  1بند 

  .شوندرسانی به وکالیی است که در دیوان حاضر میمساعدت و اطالع
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  رداري از وکیل در محاکمات ... حق برخو

  نتیجه

هاي ارتکابی در اواسط قرن بیستم و باالخص در  جنگ جهانی دوم، از یک جنایت

ها به تبعیت از المللی و الزام دولتسو زمینه را براي طرح حقوق بشر در سطح بین

المللی را که موجب شد و از سوي دیگر، اندیشه مجازات مرتکبین جرایم بین آن

شده بود، از نو مطرح کرد و این امر با تشکیل     تر از آن نیز مطرحالبته پیش

توان گفت که بین هاي نورنبرگ و توکیو جامه عمل پوشید. بنابراین میدادگاه

المللی، تقارن زمانی مقررات حقوق بشري و مقررات مربوط به محاکمات کیفري بین

  قابل درك وجود دارد.

سیاست حاکم بر روابط      المللی به جهت اختالط آن با محاکمات کیفري بین

رو رعایت مقررات مربوط به المللی از حیث مشروعیت در مظان اتهام است. از اینبین

حقوق بشر و از جمله حق برخورداري متهم از وکیل و ارائه دفاع کارامد از متهم 

المللی براي محاکمه جنایتکاران   هاي بینرفتن تالشزیرسؤالتواند مانع از بهمی

لحاظ المللی بهالمللی شود. حق برخورداري از وکیل در محاکمات کیفري بینبین

ها نیز قابل المللی و محاکمات آنهاي حقوقی و عملی حاکم بر جرایم بینپیچیدگی

تنها گامی در راستاي حفظ  تأکید است. از این منظر، حق برخورداري از وکیل، نه

گامی در راستاي تحقق عدالت و حفظ  حقوق مظنون  یا متهم،  بلکه درعین حال،

شود. تعیین وکیل از سوي دادگاه براي مظنون  یا مشروعیت این محاکمات تلقی می

متهم، در مواردي که خود او اقدام به اختیار وکیل نکرده و باوجود اطالع از این حق، 

درخواستی هم براي تعیین وکیل معاضدتی ننموده باشد و حتی در مواردي که 

صورت کتبی از حق خود انصراف داده باشد در مواردي که ن یا متهم، بهمظنو

  اقتضاي منافع عدالت باشد خود گواه این امر است.

هاي نورنبرگ و توکیو به رسمیت حق برخورداري از وکیل از همان ابتدا در دادگاه

فري هاي یوگسالوي سابق و رواندا و دیوان کیشناخته شده و بعدها با تشکیل دادگاه

المللی نیز مورد تأیید واقع شد. هرچند در وادي عمل در برخی از موارد، نقض بین

ها از این حق مشاهده شده است و در برخی موارد نیز مقررات مربوط به این دادگاه

کاررفته در خصوص  حق برخورداري از وضوح کافی برخوردار نیست،  مقررات به

وبیش با ضوابط المللی کماکمات کیفري بینوکیل و حقوق فرعی ناشی از آن در مح

تواند مقررات مربوط به این محاکم را       حقوق بشري سازگار است و این امر می

هاي حقوق کیفري ملی در جهت     عنوان الگویی براي اقتباس توسط نظامبه

  ترشدن به ضوابط دادرسی عادالنه مطرح کند.نزدیک
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