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وکیل تسخیری 
برای دفاع کافی است؟

نســترن فرخه: داشــتن وکیل در مجازات های ســنگین حق هر فردی، از متهم به قتل تا حتی متهم به قاچاق 
مواد مخدر و موارد دیگر است، اما در بســیاری موارد فرد به دلیل عدم توان مالی امکان بهره مندی از وکیل را 
ندارد که دادگاه برای او وکیل تســخیری در نظر می گیرد، در واقع بنا به گفته محمدصالح نقره کار، وکیل پایه یک 
دادگســتری و عضو کانون وکالی مرکز؛ در مواردی که مجازات های سنگین همچون اعدام، حبس ابد و حبس 
طوالنی مدت وجود دارد، اختیار وکیل ضرورت داشته و اگر متهم توان تعیین وکیل را نداشته باشد، دادگاه برای 

او وکیل تسخیری تعیین می کند.
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نــگــاه

به دلیل تبلیغ، حق اعالم وکالی خوب 
تسخیری را نداریم

وکالی تســخیری با وجود اســتفاده از تمــام ظرفیت خود برای 
دفاع از حقوق متهم، دســتمزد کمی را دریافت می کنند که در حال 
حاضر کانون وکال در حال بررســی این پرونده های تسخیری است تا 
با استفاده از بودجه ای که دولت برای آنها در نظر گرفته است، حق 

وکالت ها را پرداخت کنند.
حسن طاهری، دبیر اول کمیسیون وکالت های تسخیری کانون وکالی 
مرکز، در رابطه با پرونده های مهم وکالی تســخیری می گوید: ما به 
وکال و همــکاران خود فراخوان دادیم تا نتیجــه هر پرونده ای را که 
تحت عنوان پرونده تسخیری به آنها ارجاع داده شده، با یک گواهی 
از دادگاه بــه ما ارائــه دهند. اینها در حال جمع آوری اســت و آمار 
دقیقی االن ندارم که مثال چند درصد موفقیت آمیز بوده اســت؛ اما 
پرونده های تســخیری داشــتیم که وکالی دادگستری کانون ۱۰ برابر 
پرونده های دیگر برای آنها وقت گذاشتند و دفاع مؤثر صورت گرفته، 
بنابراین خیلی از پرونده ها موفقیت آمیز بوده اســت. طاهری ادامه 
می دهد: پرونده هایی که نیاز به وکیل تســخیری دارد، یک ســری را 
دادگاه خودش به طور مستقیم انتخاب می کند که ما دخالت خاصی 
نداریم و یک ســری هم از دادگاه وکیل تســخیری انتخاب می شود و 
کمیسیون وکیل را معرفی می کند. االن هم در حال جمع آوری آمار 
این پرونده ها هســتیم، چون بودجه ای برای پرونده های تســخیری 
برای اولین بار از طرف دولت در نظر گرفته شــده و قرار اســت حق 
وکالت آنها پرداخت شود. دبیر اول کمیسیون وکالت های تسخیری 
در رابطه با فهرست وکالی خبره می گوید: انتشار آن خیلی حرفه ای 
نیست و ما مسئول هستیم سالی چند پرونده تسخیری به همکاران 
بدهیــم. البته پیش تر گفته شــده بود به بانــوان و معممین پرونده 
تســخیری داده نشــود، ولی در این دوره تصویب شــد تا به خانم ها 
پرونده تســخیری ارجاع داده شــود و بنابراین چون معرفی نام آنها 
نوعی تبلیغ به حساب می آید، نمی توان فهرستی در اختیار گذاشت .
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بعد از جنگ از دشــمن باقی می ماند- کاالها- تندر ۱۰- از 
باشــگاه های فوتبال عربســتان- صادق و بی ریا- نشــانه 
اختصاری «قیاس کنید» ۱۱- پرهای انتهایی بدن پرندگان- 
نقــل حدیــث- از ملزومات طبخ چای ۱۲- از بند رســته- 

منطقه خوش آب وهوای تابســتانی- اصطالحی در فوتبال
 ۱۳- توهین آمیــز- ســبک هنــری که معادل فارســی آن 
حجم گرایی است ۱۴- آوازه- نوعی یخچال- آبله سوختگی 

۱۵- بهشت ارم را بنا نهاد- طفولیت- بی بند و بار افقی: 
 ۱- پیشوا- قله- فیلمی در ژانر ترسناک روان شناسانه 
ساخته اســتنلی کوبریک ۲- زهر- اثری از عطار که به 
مولوی هدیه کرد- ضربه سر در فوتبال ۳- حیوانی که 
در طول عمر خود آب نمی نوشــد- گــدا- فرمانروایان 
۴- مادر امام جعفر صــادق(ع)- بازی حرام- میخ در 
گویش عرب ۵- از تنقالت ترش مزه- تغییردادن جریان 
هوا ۶- ســرزمین بلقیس- مفید و مؤثر- جدایی ناپذیر 
۷- بادبزن برقی- فرشته روزی رسان- امر به رفتن دارد 
۸- رادار- گوشه- اصرار بر انجام کاری ۹- روز گذشته- 
پارچه کت وشــلواری- استخوانی در پا ۱۰- حمل و نقل 
نیروها به وسیله هلی کوپتر- پست و فرومایه- بی گناه 
۱۱- کشورمداری- پاینده و جاویدان ۱۲- قوم زردپوست 
جنوب شرق آســیا- غیرت- رهاشده از تعلقات دنیوی 
۱۳- بلنــد و واال- عقیده- شــهری در مشــرق آلمان 
۱۴- گوشت آذری- نمایش نامه ای اثر اسماعیل خلج- 
صدای زنبور ۱۵- سهل انگارانه- شش ضلعی- گلی به 

شکل جام 
عمودی: 

۱- از تیم های فوتبال روســیه- امانتی- برقرارکردن 
ارتباط تلفنــی ۲- اکثریــت- بار ســفر- نوعی میمون

 ۳- غیرزمینــی- از پیامبــران الهی که در ســن کودکی 
به مقام نبوت رســید ۴- راه قابــل عبور برای چارپایان- 
بازیکن خط  میانی- تنگدســتی ۵- ســازمان اطالعات 
و امنیت پهلوی- ترکیب شــوره و کربــن و گوگرد- نت 
ســوم ۶- کله- دهمین خلیفه اموی- بستن راه عبور و 
مرور در پیاده رو ۷- ســر بی مــو- از ورزش های تیمی- 
برخــورد ۸- زین و برگ اســب- االن- بازار ســهام ۹- 
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چگونه وکیل تسخیری بگیریم؟
برای اینکه متهم بتواند وکیل تسخیری بگیرد، باید جرم او 
دارای مجازات قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشــد 
و وکیل کیفــری معرفی نکند. توانایی مالی برای گرفتن وکیل 
نداشــته باشد و مجازات او مشمول مجازات های قسمت اول 

نباشد.
در صورتی که شاکی نیز بخواهد وکیل تسخیری اخذ کند، 
می بایست وکیل معرفی نکند و اعســار او برای دادگاه احراز 

شود.
هزینه یا حق الوکاله وکیل تسخیری

درخصوص هزینه وکیل تســخیری باید به این نکته اشاره 
کرد که متهم و شاکی تکلیفی در  قبال پرداخت هزینه نداشته 
و دادگاه مبلغی را که نباید از تعرفه بیشــتر باشد، تعیین کرده 

و آن را از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت کند.
حدود اختیارات وکیل تسخیری کدام اند؟

بر اســاس رأی وحدت رویه، تعیین وکیل تســخیری بنا بر 
تقاضای متهم برای دفاع از اتهام به طور کلی است و انحصار 
بــه مرحله بدوی نــدارد. مادامی که عنــوان وکالت از وکیل 
سلب نشــده، می تواند در مراحل دیگر نیز به وظایف وکالتی 
خود رفتار کند. بنابراین وکیل تســخیری در مرحله تجدید نظر 

و اعاده دادرسی نیز می تواند مداخله کند.
موارد تعیین وکیل تسخیری در محاکم

وکیــل تســخیری می تواند در مرحله دادســرا و همچنین 
دادگاه وارد شــده و در خصــوص پرونده هایی که به او محول 

می شود، فعالیت کند.
تعییــن وکیل تســخیری در مرحلــه تحقیقــات مقدماتی 

دادسرا
بر اساس ماده ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری، متهم می تواند در 
مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل پایه یک دادگســتری 

را همراه خود داشته باشد. بر اساس تبصره ۲ همین ماده، در 
جرائم سنگین که مجازات آنها سلب حیات یا حبس ابد است، 
اگر متهم وکیل معرفی نکند، بازپرس برای او وکیل تسخیری 
انتخاب می کند. در جرائم سنگین که قانون آیین دادرسی آنها 

را احصا کرده ، تعیین وکیل تسخیری الزامی است.
تعیین وکیل تسخیری در دادگاه ها

استفاده از خدمات وکیل تسخیری فقط مربوط به مرحله 
دادســرا نبوده و متهم می تواند در مرحله دادگاه نیز از وکیل 
تســخیری اســتفاده کند. بر اســاس ماده ۳۴۷ قانــون آیین 
دادرســی کیفری، متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند برای او 
وکیل تعیین شود. در این صورت دادگاه وضعیت مالی متهم 
را بررســی کرده و در صورت اعسار متهم برای او وکیل تعیین 

می  کند.
نکته حائز اهمیت این است که در این حالت دادگاه ملزم 
به تعیین وکیل تســخیری برای متهم نیست، بلکه می بایست 
تقاضایی از ســوی متهم صــورت گرفته و دادگاه بر اســاس 
تقاضا و بررسی احصار متهم تصمیم می گیرد. اما در خصوص 
جرائم مهم ماده ۳۴۸ بیان کرده است که در مورد این جرائم 
که مجازات آنها ســلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، نصف 
دیه کامل یا بیشــتر است، در مرحله دادگاه اگر متهم در اولین 
جلســه رســیدگی وکیل معرفی نکند یا وکیــل او بدون عذر 
موجه در دادگاه حاضر نشــود، تعیین وکیل تســخیری توسط 
دادگاه الزامی اســت. فلسفه تعیین وکیل تسخیری در جرائم 

مهم جلوگیری از ضایع شدن حق متهم است.
و  اطفــال  دادگاه  و  دادســرا  در  تســخیری  وکیــل  تعییــن 

نوجوانان
در دادگاه و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان نیز از وکالی 
تسخیری برای متهمان استفاده می  شود. بر اساس ماده ۴۱۵ 

قانون آیین دادرســی کیفری، در جرائمی که رسیدگی به آنها 
در صالحیت دادگاه کیفری یک اســت یا جرائمی که مستلزم 
پرداخــت دیه یــا ارش بیش از خمس دیه کامل اســت و در 
جرائم تعزیری درجه شش و باالتر، دادسرا یا دادگاه اطفال و 
نوجوانان به ولی یا سرپرســت قانونی متهم ابالغ می  کند که 
بــرای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم 
حضور وکیل بدون اعالم عذر موجــه در مرجع قضائی برای 
متهم وکیل تعیین می شود. نکته حائز اهمیت در این قسمت 
این اســت که اگر ولی یا سرپرســت برای طفــل وکیل تعیین 
نکند یــا وکیل بدون عذر موجه حاضر نشــود، مرجع قضائی 
بــرای او وکیل تعییــن می  کند که این وکیل، وکیل تســخیری 

قلمداد می شود.
تعیین وکیل تسخیری در صورت جنون متهم

در صورتی کــه متهم قبل از صدور حکم قطعی دچار جرم 
شــود، تعقیب متوقف خواهد شــد مگــر در خصوص جرائم 
حق الناسی که شــرایط اثبات آن به نحوی باشد که حتی اگر 

فرد ســالم بود، نمی توانســت از خود رفع اتهــام کند. در این 
صورت به قیم، ولی یا سرپرست قانونی مجنون اعالم می شود 
ظــرف پنج روز برای او وکیل معرفــی کنند و در صورت عدم 
معرفی توســط آنها، بدون توجه نوع جرم و میزان مجازات، 

وکیل تسخیری تعیین می  شود.
نحوه استفاده از خدمات وکالت تسخیری چیست؟

اســتفاده از وکیل تســخیری به عنوان یک وکیــل رایگان 
از جمله مطالبی است که افراد کمتر به آن توجه کرده و از آن 
آگاهی ندارند. برای اینکه شــخصی بتواند از وکیل تســخیری 
اســتفاده کند، می بایست در خصوص جرائم سنگین از دادگاه 
تقاضا کند برای او وکیل تعیین کند و در خصوص جرائم دیگر 
نیز باید دادخواست اعســار خود را ضمیمه پرونده کند و این 
اعســار توسط دادگاه و شهود به اثبات برسد. از سوی دیگر در 
صورتی می توان از وکالی تســخیری اســتفاده کرد که پرونده 
قابل دفاع باشد؛ یعنی پرونده ای که دارای اساس و پایه بوده 

و نتیجه ای در بر داشته باشد.
آیا حق داشتن وکیل تسخیری فقط برای متهم است؟

پاسخ به این ســؤال منفی اســت؛ زیرا همان طور که قبال 
نیز اشــاره شــد، اســتفاده از وکیل تســخیری برای شاکی نیز 
امکان پذیر اســت. ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرســی کیفری در 
ایــن خصوص بیان می کند که اگر دادگاه حضور وکیل را برای 
شــخص بزه دیده ضروری بداند و شــخص بزه دیــده توانایی 
مالی نداشــته باشد، برای او وکیل تســخیری تعیین می شود. 
نکتــه درخور توجه در اینجا این اســت که بر خالف متهم که 
در جرائــم مهم تعیین وکیل تســخیری بــرای او الزامی بود، 
در خصوص شاکی این الزام وجود ندارد و دادگاه می تواند در 
صورت بررسی شــرایط مالی شــاکی و الزام به حضور وکیل 

برای او، برای شاکی وکیل تسخیری تعیین کند.

بــا توجه به اینکه اجبــاری برای پذیرفتن ایــن پرونده ها 
بــرای وکال وجود دارد که گاهی پرونده با رویکردهای فکری 
وکیل انتخاب شده هم سازگاری ندارد، گاه شاهد بی انگیزگی 
وکالی تســخیری هستیم که علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک 
دادگســتری، به همیــن موضوع اشــاره می کند کــه وکیل 
تسخیری عموما خیلی برای این موضوع انگیزه ندارد؛ با این 
حال اصول اخالقی وحرفــه ای وکالت ایجاب می کند وقتی 
وکیل کسی شــدید، از تمام ظرفیت های خودتان برای دفاع 

از فرد استفاده کنید.
همچنیــن یکی از دالیــل بی انگیزگی وکالی تســخیری، 
دســتمزد ناکافــی بــرای این پرونده هاســت و حتی ســال 
گذشــته نایب رئیس کانــون وکالی اســتان اصفهان در یک 
نشســت خبری اعــالم کرده بــود: در ۱۱ماهه ســال جاری، 
وکالی کانــون اصفهــان ســه هــزار پرونــده تســخیری را 

پذیرفتند که تمام این پرونده ها مهم بوده اســت؛ درحالی که 
قانون گــذار برای یــک پرونده تســخیری ۲۰۰ هــزار تومان 

در نظر گرفته است.
وکیل تسخیری حق متهم است

محمدصالــح نقره کار، وکیل پایه یک دادگســتری و عضو 
کانون وکالی مرکز، درباره امکان اســتفاده از وکیل تسخیری 
می گوید: وکالت تســخیری جلوه هایــی از خدمت عمومی 
نهاد وکالت اســت، قانون گذار برای اقدام تأمینی و حمایتی 
نسبت به حق دفاع شــهروندان، دو نهاد وکالت تسخیری و 
معاضدتی را تأســیس کرده تا به ویــژه در امور کیفری بتوان 
بــرای حمایــت و هدایت اشــخاص که توان اختیــار وکیل 
مورد نظر خــود را ندارند، از طریق ایــن دو نهاد مبادرت به 
اســتیفای حقوق دفاعی خود کنند. قانون گذار در ماده ۱۸۶ 
قانون آیین دادرســی کیفری و تبصره آن، وکالت تســخیری 

را بــا معرفی دادگاه مورد توجه قــرار داده و در هر موضوع 
کیفری امــکان تعیین وکیل تســخیری وجــود دارد، برخی 
موارد وکالت تســخیری جنبه الزامی داشته و در سایر موارد

 الزام آور نیست.
نقره کار اضافه می کند: مواردی که مجازات های ســنگین 
همچون اعدام، حبس ابد و حبس طوالنی مدت وجود دارد، 
اختیار وکیل ضرورت داشــته و اگر متهم توان تعیین وکیل را 
نداشته باشــد، دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین می کند، 
این اعالن اختیار وکیل تسخیری توسط مرجع قضائی انجام 
شــده و در کانــون وکال نیز کمیســیونی تخصصی به عنوان 
کمیسیون وکالت تسخیری مبادرت به تدارک این امر قانونی 
می کند. در همان محکمه ای که پرونده تشــکیل می شــود، 
وکالت تسخیری انجام می شــود و وکالت معاضدتی نیز در 
امور حقوقی قابل انجام اســت، بــه این معنا که کانون وکال 

اداره   ای تحت عنوان اداره معاضدت کانون وکالی دادگستری 
مطابــق قانون دارد که در این اداره مبادرت به ارائه خدمات 
مشورتی و معاضدتی و وکالتی جهت تأمین نیاز محرومانی 
کــه برای امور حقوقی خود نیازمند حمایت تأمینی هســتند 

مبادرت می شود. 
این وکیل ادامه می دهــد: این تدارک قانون گذار خصوصا 
در وکالــت تســخیری از طرف دادگاه در امــور کیفری برای 
دفاع از متهم تمهید می شــود و در راستای استیفای حقوق 
شــهروندی خصوصــا محرومان اســت که بــه دلیل عدم 
توانایی مالی حق داشــتن وکیــل را از خــود دور می بینند، 
همچنیــن قانون گــذار برای ایجاد دسترســی بــه عدالت و 
تمهید راهکارهایــی در جهت حمایت از محرومان، مبادرت 
به موضوع وکالت تســخیری و معاضدتی کرده است که بر 
مبنای فصل دوم آیین نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۹ 

مقنن این راه را باز کرده تا وکالت تســخیری زمینه هایی برای 
تسهیل دسترســی به وکیل باشــد و وکالت تسخیری صرفا 
برای متهم است که در پرونده کیفری قرار گرفته تا استیفای 

حق دفاع برای او تحقق پیدا کند.
معیار انتخاب وکیل تسخیری کانون وکالست

علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگســتری، ضمن اشاره 
به اینکه وکیل تسخیری برای پرونده هایی است که جرائمش 
در صالحیت دادگاه کیفری یک اســت و فــرد برای دفاع از 
خود باید وکیل داشــته باشــد، ادامه می دهد: فرد متهم اگر 
نخواهد یا توان مالی نداشته باشد از طرف کانون وکال برایش 
وکیل تسخیری در نظر می گیرند که همه وکال می توانند جزء 
این وکالی تســخیری قرار بگیرند؛ اما توجه داشته باشید که 
وکیل تسخیری عموما خیلی برای این موضوع انگیزه ندارد؛ 
این حال اصــول اخالقی و حرفه ای وکالــت ایجاب می کند 
وقتی وکیل کسی شــدید از تمام ظرفیت های خودتان برای 

دفاع از فرد استفاده کنید.
مجتهدزاده اضافه می کنــد: به طور مثال فرض کنید من 
خیلی به قبول پرونده قتل اعتقاد نداشــته باشــم و موقعی 
که برای وکالت پرونده ای وکیل تســخیری قتل در نظر گرفته 
می شوم شــاید آن بازدهی را نداشته باشم و باید این  مسائل 
را به نحوی جلو ببریم که خود وکیل اعالم آمادگی کند و اگر 
به عنوان وکیل تسخیری برگزیده باشم باید در دادگاه حاضر 

شوم و اخالقا از تمام ظرفیت خود استفاده کنم.
ایــن وکیل می گویــد: وکیل تســخیری بــرای وکال اجبار 
اســت و فرض را بــر این بگذاریم که وکیل انتخاب شــده به 
همه اصــول اخالقی و قانونی هم پایبند اســت ولی انگیزه 
الزم برای پیشــبرد پرونــده را ندارد، البته پــول چندانی هم 
دریافــت نخواهد کرد، در کنارش چه بســا بــه آن کاری که 
می کند هم اعتقاد نداشــته باشــد، بنابراین همه اینها در کار 
فرد اثر خواهد داشــت. وکیل یک حق  الوکاله خیلی محدود 
دریافــت می کند و ممکن اســت فردی ســالی دو بار و فرد 
دیگر ۱۰ ســال یک بار وکیل تســخیری شــود که همه اینها 

در دست کانون وکالست و معیار انتخاب خودش است.


