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جامعه

در دو مقوله ، موضوع دفاع وکیل از موکل گناه کارتعارض 

اخالقیات و اجتماعیات

1محمدمهدي حسنی

:دیباچه

:نوشته حاضر شامل دو بخش است

 هایی از یاداشت نگارنده است که زیر عنـوان وقتـی حـق دفـاع رنـگ     بخش –نخست 

در تارنمـاي   1389تیـر   13در تـاریخ یکشـنبه    )کنکـاش سـخنان یکـی از مقامـات    (بـازد  می

در پاراگراف نخست آن آمـده  ، اینجانب منتشر شد و در بیان انگیزه نوشتن و انتشار یاداشت

:است

پنداري وکالي دادگستري که بار دفاع از حقوق اساسی و مدنی مردم را بر عهده دارنـد  

م عدالت و به سامان آمدن دستگاه همواره باید مورد هجوم باشند و نقش اساسی آنها در قوا

ایشان به مناسبت هفتـه قـوه قضـائیه بـه موضـوع      ، به نقل از رسانه ها.دادگستري انکار گردد

:عدالت و قضاوت و دادگستري پرداخت و از جمله درباره وکالي دادگستري بیـان داشـت  

کـه پرونـده را   وکال هم توجه داشته باشند کـه دفـاع از باطـل حـرام اسـت و لـذا آنجـا        ...."

به آنها ذیحـق نیسـت نبایـد دفـاع     ، شوند مراجعه کننده کنند و متوجه می مطالعه و بررسی می

...کنند گیرد حتی اگر به حق باشـد بـه قیمـت     کند و پول کذا می دفاعی که یک وکیل می.

".کند تواند به رتبه آن قاضی برسد که حکم الهی صادر می حکم یک قاضی نیست و نمی

http://hassani.irدادگستري،  بازنشسته دادگستريوکیل .1
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اسـتادیار گـروه تـاریخ     دکتر محمد حسین دانش کیـا هایی از مقاله آقاي بخش–دوم

وظیفه اخالقی وکیـل  ":فرهنگ و تمدن اسالمی دانشگاه معارف اسالمی است که زیرعنوان

تابسـتان  ، 8و  7شـماره  ، پـژوهش نامـه اخـالق بهـار    در مجله  "در برابر اعتراف موکل مجرم

.را نقد اخالقی نموده استمنتشر شده است و در واقع نظر راقم 138–119صص ، 1389

»بازدمی وقتی حق دفاع رنگ«:بخش هایی از یاداشت راقم -نخست

فـردي و توجـه بـه    هـاي   تأمین حقوق و آزادي، پر روشن است که هدف قواعد حقوقی

بـرآورد منـافع   و در عـین حـال توجـه بـه پیشـرفت اجتمـاع و       شخصیت انسانی و کرامت او

.نظم عمومی استجمعی و حصول به عدالت و

را داخـل در جـوهر   "عـدالت "اجراي ، پاریساستاد فلسفه حقوق دانشگاه 1میشل ویلی

کند حق هر کسی چیسـت؟ و ژرژ  می هنري که معین، داندمی حقوق و حقوق را هنر تقسیم

را برترین معیـار ارزش و  عدالت ، استاد فلسفه حقوق و رئیس دانشکده حقوق رم 2دل وکیو

3هـانري بـاتیفول  "شمارد و می داند و بدون آن زندگی را ناممکنمی مهمترین هدف حیات

هـاي   به این ترتیب بر اساس این دیدگاه.داندمی نظم جابرانه را نظم ندانسته و عین بی نظمی

با عدالت مقولهبایستی این تنها هدف حقوق نیست و"نظم"و ایجاد  "امنیت"بر قراري ، نو

"هـدایت "بـراي اینکـه حقـوق وسـیله     این همه کـافی نیسـت و  ، عجین شود و در عین حال

بایـد  ، باشـد -به عنوان هدف سـومش   -ها  فرهنگ و ملت"تعالی"و"پیشرفت"و ها  انسان

و تحـوالت اجتمـاعی همگـام و همـراه شـود و پیشـرفت تمـدن و فرهنـگ        هاي  با ضرورت

4.کشورها را تأمین کند

تعبیـري از زنـده یـاد اسـتاد     (رسـوب تـاریخی اخـالق اسـت     ، بنابراین در حالیکه حقوق

، اقتضـائات پـیش گفتـه   با این همه به علّت وجـود ، )کاتوزیان که یادم نیست کجا خوانده ام

.حد و مرز تعیین شده و این مرزها الزم الرعایه است، امروز میان آن و اخالق

1. Michel Villey
2. Georges del Vachio
3. Henri Batiffol

.به بعد 478، ص 1377فلسفه حقوق، ج اول، کاتوزیان، ناصر، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، :ك.ر.4



اجتماعیاتواخالقیاتمقولهدودرکار،گناهموکلازوکیلدفاعموضوعتعارض:جامعه

گوناگون

229

کالم و اخالق جایگاه ممتـاز خـود را دارد و کسـی سـر     در محدوده ، مقوله حق و باطل

، اخالقـی هـاي   و نبایـد هـا   در کنار باید، اما در مقوله اجتماعیات و حقوق، انکار آن را ندارد

حقوق و تکالیف متقابل افراد با یکدیگر و همچنین تقابل حقوق افراد با حکومت و اجتمـاع  

ارتکـاب قتـل نفـس از کبـائر و در     ، در اخـالق اسـالمی  ، در یـک مثـال سـاده   .مطرح است

اجتماع از پلید ترین اعمال یک انسان و در حقوق کیفري از زمره جنایـات و سـنگین تـرین    

کـه در  ، لیکن یک فرد در مظان اتهـام قتـل  ، جرایم موجود در ردیف عناوین مجرمانه است

، و اجتماعیات در دایره قانون، تواند مصداق باطل در دایره اخالق باشدمی یک تحلیل ساده

داراي امتیازات و حقوق مسلم اساسی و مدنی و اجتمـاعی اسـت کـه ایـن حقـوق در اسـناد       

میثـاق بـین المللـی حقـوق      14اي و بین المللی مانند اعالمیه جهانی حقوق بشر و مـاده   منطقه

و مقـررات  ایـران .ا.قانون اساسی ج 39، 38، 37، 35، 32اصول مدنی و سیاسی و همچنین

حـق  ، حق تفهیم اتهـام :حقوقی مانند.داخلی صراحتاً بدان اشاره و حمایت شده استعادي 

، حــق داشــتن متــرجم مجــانی، حــق اعتــراض بــه قــرار بازداشــت و تشــدید تــأمین، ســکوت

برخـورداري از اصـل   ، برخورداري از آیین رسـیدگی خـاص در صـورت صـغر سـن مـتهم      

دســتگیري و حضــورش در  حــق مطلــع کــردن خویشــان خــود از مراتــب ، جــاودان برائــت

حـق  ، )اعـم از تعیینـی و تسـخیري   (حـق دارا بـودن وکیـل    ، حـق آزادانـه دفـاع   ، بازداشتگاه

رعایـت حرمـت و کرامـت    ، علنی و سریع، عادالنه، برخورداري از یک رسیدگی بی طرفانه

حـق جـرح   ، )منع شکنجه براي اخذ اقرار وهتک حرمت و حیثیت در ایام بازداشـت (انسانی 

، حق تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیـت ، حق اخذ آخرین دفاع، رسش از آنانشهود و پ

لـذا ایـن گفتـه    .و بسیاري حقوق دیگر اسـت حق انتشار برائت خود در جراید کثیر االنتشار

الاقـل در حـوزه   ، که اگر فرد وکیل باشد نباید از غیـر ذي حـق دفـاع نمایـد    ، خطیب محترم

علمـی و  هـاي   بـر آمـوزه  ، بحث داغ روز است، اسیدادرسی کیفري که در باره مجرمین سی

که برخی ریشه در فقه ، و دست آوردهاي حقوق جزا و مقررات بین المللی و داخلیها  یافته

.انطباقی ندارد، اسالمی دارد
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ها  براي خیلی "کندمی دفاع، وکیل از مجرم و نه از جرم"شاید این مثل سایر قضایی که 

وکالي دادگسـتري و  از سويبرآمده، واقعیت این است که این مشکلجا نیفتاده باشد ولی 

چون تجربه نشان داده است که در غیاب احزاب و نهادهـاي مـدنی آزاد   .مردم عادي نیست

در حدود بضع خود بار مشکالت اجتمـاعی  ، صنف وکالي مستقل دادگستري، در کشور ما

کـه آگـاهی شـان    -ر میـان مـردم   آنـان د .کشـند مـی  و قضائی و معضالت مردم را بر دوش

، و در کنـار آنـان  هـا   افزودن شده و به این واقعیت رسیده اند که حضور وکیـل در دادرسـی  

شوند می گرامی داشته -کند می حقوق شان را تأمین

از این رو باید مطمئن بود کـه بـر خـالف بـاور برخـی از دسـت انـدرکاران حکـومتی و         

وکالت در کشور ما جایگاه واقعـی خـود را در حـد قابـل      نهاد، دولتی و عمومیهاي  تریبون

مـادي بـودن و بـی    هـاي   به بهانه، بی محابا به این تاسیس الزم الوجودقبولی بازیافته و هجوم

.راه به جایی نخواهد برد، اجر بودن کارهاشان

:نظر آقاي دکتر محمد حسین دانش کیا –دوم

در»وظیفه اخالقی وکیل در برابـر اعتـراف موکـل مجـرم    "ایشان در مقاله اي زیر عنوان 

صدد آن است تا به قول خود یکی از تعارضات اخالقی در مقوله وکالـت دادگسـتري را بـه    

تبیین و گره گشایی نماید و اساساً در موضعی کـه یـک وکیـل    ،»روش موازنه متفکرانه«

حق نبودن موکل خود آگاهی یافتـه روشـن سـازد     بودن یا ذيطریقی از مجرم  دادگستري به

گیـري کنـد؟ و    که آیا این وکیل باید اخالقاً از موکل خود دفاع نماید یا از وکـالتش کنـاره  

حـق نبـودن موکـل خـود مطلـع       مهمتر اینکه آیا باید مقامات قضایی را از مجرم بودن یـا ذي 

یگاه بحث که در بخش اخالق کـاربردي و در  در این نوشته وي با اشاره به جاسازد یا خیر؟

و بیـان تاریخچـه اي کوتـاه از   !!گیـرد؟  امنیتی و قضـایی قـرار مـی   ، زمره موضوعات سیاسی

گوناگون کـه گـاهی بحـث تضـییع     هاي  و ذکر فروض و مثالهاي اخالقی در وکالت بحث

مقصـر  حقوق ثالث و جامعـه نیـز بـه میـان اسـت و همچنـین تعـارض رفتـار دفـاع از موکـل           

قسم وکیـل مبنـی بـر التـزامش بـه عـدالت و       [با مفاد سوگندنامه)رعایت صرفه و صالح او (
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:یا به قـول نویسـنده  (خواهی و اقدام و اظهار ننمودن برخالف شرافت قضاوت و وکالت  حق

بـه  ، اخالقـی در بـاره وکـال   )کـد (و نیز آوردن چند آیین )]راستی در مقابل دستگاه قضایی

:اساسی پرداخته است که پرسش نخست موضوع یاداشت حاضر استطرح دو پرسش 

یـا ذي حـق   )در جـرایم کیفـري  (اگر وکیل از مجرم بودن موکل :پرسش

؟مطلع باشد آیا دفاع از او اخالقی است)درموضوع حقوقی(نبودن او 

در ادامه وي دو دیدگاه را در این باره مطرح نموده است

:دیدگاه نخست

چه بسا موافقان این پاسخ براي اثبات دیدگاه خود به موارد ذیـل یـا   .تدفاع اخالقی نیس

:مجموع آن استناد نمایند

دفاع از باطل؛ اگر در مطالعه و بررسـی پرونـده متوجـه شـود کـه      )حرمت(نادرستی -1

در نظـر اشـخاص   »نادرستی«جدا از اینکه مقصود از  1.نباید دفاع کند، موکل ذي حق نیست

.اشته باشدتفاوت د، مختلف

وکیل همواره در مقابل وجدان .احترام شخصی و وجدان وکیل نمی سازد، با شهرت.2

بـی  ، از او دفاع کـرده و بـه نادرسـتی   ، خود پاسخ گوست که چرا وکالت مجرمی را پذیرفته

حال اگر دفاع وي به محکومیت بی گنـاهی  .گناهی یا ذي حق بودن او را اثبات نموده است

عـذاب  ، باشد یـا ضـرر معنـوي و مـادي شـخص سـومی را موجـب گـردد         دیگر منجر شده

اگر همکاران وي یا دستگاه قضایی یا سـایر مـوکالن او نیـز    .وجدان او مضاعف خواهد بود

.دهدمی از این امر آگاه شوند حسن شهرت خود را از دست

ات یـا  اشـتباه ، اگر وکیلی در جریـان محاکمـه  ، دانیم قانون گذار مقرر کرده استمی .3

فریب و نیرنگ موکل خود را کشف نماید بایـد فـوري بـه خـود او اطـالع دهـد کـه آن را        

وکیـل در  .صـرف نظـر نمایـد   )برخالف عدل و انصـاف (تصحیح کند یا از منافع موصوف 

تـوان نتیجـه   مـی  بـا تنقـیح منـاط   .تواند به رابطه خود با او پایان دهدمی صورت امتناع موکل

نویسنده در پاورقی به برخی از دیدگاهها و فتاوي متأخرین از مراجع تقلید و آیـات عظـام مبنـی بـر حرمـت دفـاع از       .1

.موکل غیر ذي حق اشاره نموده است
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همـین نظـر   ه وکیل از مجرمیت یا عدم حقانیت موکل مطلـع شـده  کگرفت دراین مورد هم

راخواهد داد؛ به عبارتی مذاق قـانون گـذار ایـن اسـت کـه کسـی بـدون حـق و ظالمانـه بـه           

روشن است که با اطالع از مجرمیت موکل قبول دفاع او و تـالش بـراي   .خواسته خود نرسد

از کشف فریب و نیرنگی اسـت کـه   اثبات بی گناهی یا ذي حق بودن وي بسیار بااهمیت تر 

.موکل را بر خالف عدل و انصاف منتفع نماید

تعهـد حفـظ اسـرار    «وکیل را با خطر نقض ، قبول دفاع از موکل مجرم یا غیر ذي حق.4

رود کـه وکیـل بـراي رهـایی از عـذاب      مـی  سازد؛ زیرا هـر آن بـیم آن  می روبرو»حرفه اي

ي دوري از اتهام هم دستی و همکاري با مجرم اسـرار او  وجدان به افشاء اسرار بپردازد یا برا

افشـاء  (را نزد مقامات قضایی افشا کند؛ ازاین رو براي دوري از رفتار غیر اخالقی در آینـده  

.نپذیرفتن یا کناره گیري از وکالت سزاوارتر است)اسرار موکل

داند می از سویی او.گذاردمی تعارض دیدگاه وکیل با موکل در دفاع از موکل تأثیر.5

که موکلش مجرم است یا ذي حق نیست و از سوي دیگر باید بکوشـد کـه منـافع موکـل را     

این تعارض در جریان دادرسی به ضرر موکل خواهد بود؛ ازاین رو عدم قبـول  .حفظ نماید

.یا کناره گیري از وکالت به مصلحت موکل است

رابر دستگاه قضـایی اسـت کـه بـه او     قبول چنین دعوایی نشان بی صداقتی وکیل در ب.6

اعتماد کرده و وي قسم خورده که جز به عدالت و گرفتن حق نیندیشد و بر خالف شـرافت  

مدافع حـق  وکالت اقدام و اظهاري نکند و راستی و درستی را رویه خود قرار دهد و همواره

1.باشد

از موکـل بپـردازد و    کند که با توسل به دروغ بـه دفـاع  می وکیل را در مواردي وادار.7

.رسیدن به هدف با وسیله نامشروع مذموم است

:دیدگاه دوم

.داشتن وکیل حق موکل مجرم یا غیر ذي حق است

»آیین نامه استقالل کانون وکالي دادگستري 39موضوع ماده «:1377،143قهرمانی،  .1
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بخشی هایی از نوشته باال را از بنده نقل نموده است ، نویسنده، در این بخش

زیر برشـمرده  هاي  استدالل، و سپس براي مردود شمردن نظریه منتسب به راقم

:شده است

:رسد نویسنده محترم چند مسئله را با هم خلط کرده استمی ولی به نظر"

بحث بر این است که وکیلِ آگـاه  .کسی منکر داشتن وکیل براي چنین موکلی نیست.1

از مجرمیت موکل یا ذي حق نبودن او آیا باید مثل گذشته دفاع از او را بـر عهـده گیـرد یـا     

تفاوت این گفته با آنچه نویسـنده  .یلی واگذارد که از این جریان اطالعی نداردکار را به وک

.استدالل خود را بر آن بنا کرده آشکار است

شاید فرمایش نویسنده به موضوعی مبنایی تر بازگردد و آن رابطـه اخـالق بـا حقـوق     .2

سـازي قـرار   بـه آیا بعد از تدوین حقوق نیازي نیست که آنچه تدوین شـده در فراینـد   .است

اگـر پاسـخ مثبـت اسـت سـهم      .گیرد؟ بی شک کسی به این پرسش پاسخ منفی نخواهد داد

احتـرام بـه حقـوق    (اخالق در این بهسازي چیست؟ البته اگر به این موضوع از همین دریچه 

بنگریم شاید قضاوتی متفاوت داشته باشیم؛ زیـر  )فردي؛ ولی نه با نگاهی یک جانبه گرایانه

اندازه که موکل حق داشتن وکیل دارد وکیل نیز حق انتخاب موکل خـود را دارد   ا به همان

و حق دارد بـه گونـه اي موکـل خـود را انتخـاب کنـد کـه مجبـور نباشـد بـراي دفـاع از او            

.عقایدش را زیر پا بگذارد و  ...

:نتیجه

قضـاوت  خواهـد کـه   می در پایان اجازه.غث و سمین رعایت شود، باید صحیح و سقیم 

و تنهـا  .غث و سمین دو نوشته بر عهـده شـما خواننـده فهـیم باشـد     ، در مورد صحیح و سقیم

بنده در کجاي نوشته خود گفته ام که اگـر وکیـل از   .برممی سخن را با یک پرسش به پایان

، مطلع باشـد )درموضوع حقوقی(یا ذي حق نبودن او )در جرایم کیفري(مجرم بودن موکل 

!!!ایرادي ندارد؟؟

ضمن اینکه بد نیست اشاره شود که نتیجه گیري ایشان در باره دو پرسش این اسـت کـه   

گیـري از وکالـت گنـاه     کناره، )موضوع بحث(وظیفه اخالقی وکیل در مورد چالش نخست 
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دفاع از چنین متهمی درست نیست و پاسخ ایشان بـه وظیفـه وکیـل در مـورد     کار است زیرا

حق نبـودن موکـل اخالقـی     قامات قضایی از مجرم بودن یا ذيآیا مطلع کردن م(مسئله دوم 

.فرض و امري اخالقی است، مثبت است زیرا مطلع ساختن مقامات قضایی، )است؟


