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 چکيده
در عصر کنونی حضور وکیل را برای ایجاد موازنه در امر قضا به  تر شدن روابط اجتماعی و حقوق بشریپیچیده

یک ضرورت تبدیل کرده است. حضور وکیل مزایای فراوانی را به همراه دارد، از جمله شفّافیّت دادرسی و اجتناب 

رخوردار ب هایی که برای دفاع از موکّل نیاز دارد، باید از استقالل و امنیّتاز اشتباه. یک وکیل در کنار مهارت

ه هایی مواجه هستند که به استقالل و امنیّت آنها خدشباشد. متأسّفانه در حال حاضر وکالء برای دفاع مؤثّر با چالش

اقد ای تحقّق نیابد. در این میان، وضع قوانین فشود گاه حقوق دفاعی متّهم به نحو شایستهکند و باعث میوارد می

کیفری عالوه بر تبعیض صنفی، موجب محرومیّت متّهم دادرسیآیینقانون 41معیاری چون تبصرة اصالحی مادّة 

تنها بهبود  از داشتن وکیلی متبحّر نیز خواهد شد. صدور پروانة وکالت از جانب قوّة قضائیّه وضعیّت موجود را نه

بررسی  ست.ا بوده نداده بلکه حرکتی قهقرایی در جهت تضعیف نهاد مستقل وکالت و خدشه به اجرای عدالت

دهد که این رویکرد باعث انفکاک نهاد وکالت و قضاوت از یکدیگر گشته و شایسته وضعیّت عملی نیز نشان می

است که نهاد قضا بر امور قضایی و گسترش عدالت تمرکز داشته باشد و در نهاد مدنی وکالت تنها نظارت بدون 

 د.اند، داشته باشدخالت، آن گونه که قوانین مقرّر کرده
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 مقدّمه

بشر با اتّکاء بر هوش فردی و اجتماعی با ظرافتی خاص در طول تاریخ زندگی خود بدین نتیجه 

بهره  هر موردای در ها و دانش و تجارب ویژهرسید که به منظور انجام بهینة امور باید از توانمندی

 ه باافزای بشر و چگونه زیستن و مبارزببرد. طبیعتاً این رهیافت تنها به بحث زندگی سخت

شد، بلکه در روابط اجتماعی به ویژه حقوقی، طبیعت و ایجاد امنیّت منحصر نمی هایدشواری

ت. فیاوفصل آن گسترش مینیاز به تخصّص در ایجاد، اجراء و در صورت بروز اختالف، حل

گردید، در نتیجه نیاز  تر شدن روابط حقوقیرشد ابداعات و اختراعات موجب پیچیدهروند رو به 

به تخصّصی کردن رسیدگی به حلّ اختالف برآمده از این روابط بیش از پیش احساس شد. با 

به تدریج  ،توّجه به نیاز به دانش و تخّصص خاص در طرح و دفاع از مطالبات اصحاب دعوا

شکل بدین  ؛نی پدید آمدند که نسبت به همگنان خود از تخّصص بیشتری برخوردار بودندمردما

ها به صورت جدید، تفکیک کرد. تشکیل حکومتجامعة وکالت در طول تاریخ خودنمایی 

ها، استقالل نهاد قضا، ورود حاکمیّت در حلّ اختالفات، ضرورت توازن بین امر قضا و نهاد

 ای به نام وکالت شدند.فاع از آن بسترساز ایجاد حرفهچگونگی طرح دعوا و د

شود، امّا وکیل دادگستری در تمام کشورها به عنوان یکی از دو بال فرشتة عدالت تلّقی می

بینند، در برخی از کشورها که حضور وکیل را مغایر با رویکرد استبدادگرانه در امر قضا می

در برخورد با چنین روشی، در اکثر قوانین و اسناد بین کنند؛ ها و مشکالتی را ایجاد میچالش

المللی نه تنها حضور وکیل و استقالل او یک ضرورت بلکه یک تکلیف برای حاکمیّت تلقّی 

 شده است.

 .های فراوانی مواجه شده استدر کشور ما متأّسفانه کسب استقالل نهاد وکالت با چالش

دّق، وزیری مصکنندة صنف وکالت بود. در زمان نخستها دادگستری ناظر و مدیر و هدایتسال

ای به مجلس برده شد که بعد از کودتا به تصویب رسید. از آن سال به نوعی رقابتی الیحه

گونه برای حفظ استقالل و تقویّت نهاد وکالت از یک سو و تحدید آن از سوی حاکمیّت مبارزه

و  آمدنهاد وکالت دوباره تحت نظارت حاکمّیت در ادامه داشته است. در اوایل انقالب اسالمی،
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این رویّه به صورت  .به صور مختلف مداخلة نهادهای عمومی در صنف وکالت افزایش یافت

تر القاء به افکارعمومی برای تخفیف صنف وکالت، تصویب قوانین برای ایجاد نهاد موازی و مهم

وع توان، استقالل و امنیّت دفاع را تا آنجا از همه مدیریّت و شیوة رسیدگی در محاکم، در مجم

 که ممکن بود تقلیل داد.

ما در این نوشتار ضمن ارائة اّطالعاتی در خصوص حرفة وکالت و چگونگی ایجاد و حفظ 

های نظری و عملی در عنوان موانع انجام وظایف یک نهاد مستقل دفاعی سعی در بیان چالش

غل های شها پاسخ خواهیم بود که موانع و چالشن سئوالمطلوب حرفة وکالت داشته و در به ای

وکالت در نظام تقنینی ما چگونه هستند و اینکه در عمل، مدیریّت نظام قضایی با اِعمال سلیقه در 

ل شود و دیگر اینکه نهاد مستقهایی میرابطه با حضور وکیل در مراجع قضایی موجب چه چالش

هایی باشد و موانع موجود و پیش روی آن در کشور چه ویژگیالقاعده باید دارای وکالت علی

های مرتبط به این سئواالت، پیشنهادهای نظری و عملی برای برون ما کدامند؟ با ابتناء بر پاسخ

 رفت از شرایط موجود ارائه خواهند شد.

و استقالل  ( به بیان مبانی حقّ دفاع8) اند: در شمارةمباحث این مقاله در دو بخش بیان شده

وکیل پرداخته شده و در  المللی و امتیازات حضوروکیل از حیث موازین دادرسی و اسناد بین

های موجود، سعی در ها و محدودیّت( با بیان شرایط عینی و عملی حقّ دفاع و چالش3شمارة )

 ارائة راهکار شده است. 

 المللین. مبانی استقالل وکيل از حيث موازين دادرسی و اسناد بي۱

 . مبانی حقّ دفاع۱-۱

یکی از اصولی که مورد قبول همة ملل مترقّی جهان قرار گرفته و در سدة اخیر به ویژه پس 

 المللیای و بیناز جنگ جهانی دوّم مورد توجّه خاص حقوقدانان و قانونگذاران و اسناد منطقه

یّه، اصل برائت در کنار قرار گرفته اصل برائت است. در حقوق اسالم و در مبحث اصول عمل

تخییر، احتیاط و استصحاب، جایگاه خاصّ خود را داراست. یکی از آثار برائتْ حقّ دفاع متّهم 
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است. این حق مجموعه تضمینات قانونی و قضایی در سراسر یک رسیدگی کیفری است تا برای 

هم در  ابراین دفاعافرادی که مّتهم به ارتکاب جرم هستند یک تصمیم عادالنه اّتخاذ گردد. بن

(. تاریخ بشر همواره نشان 12: 8219مرحلة دادسرا و هم در دادگاه بسیار بااهّمیّت است )حسینی،

 در و حوادث و وقایع درمدافع و وکالت  دفاع و چهرة وکیلدهد که از هزاران سال پیش حقّ می

تمدّن سومر که وکیل مدافع ادارة امور اجتماعی وجود داشته است. حتّی از پنج هزار سال قبل در 

در دادرسی از متّهم دفاع کرده مدارک کتبی به جای مانده است. همچنین، در ایران باستان 

اند و در ایران بعد از ها بودهسخنگویان قانونْ مشاور مردم در امور قضایی و زبان آنها در دادگاه

از و حقانیّت وکالت در کتب فقهی به دربارة جومسلّم، اسالم با استناد به ادّلة اربعه و مدارک 

 تفصیل یاد شده است.

 . اجرای عدالت۱-۱-۱

توان لزوم اجرای عدالت ذکر کرد. شارحین حقوق اسالمی بر یکی از مبانی حقّ دفاع را می

اند که همة مبانی حقوق اسالمی در حقیقت مصادیقی از اجرای اصل عدالت هستند، این عقیده

ده است: لَقَدْ أَرْسَلْنا رمسملَنا بِاْلبَیِّناِت وَ أَنْزَلْنا مَعَهممم اْلکِتابَ وَ الْمیزانَ ِلیَقموَم همانطور که در قرآن آم

ترین طریق اجرای عدالت در مقام داوری بین مردم، که به (. بدیهی31النماسم بِالْقِْسطِ )حدید/ 

طرفین دعاوی کیفری و حکم عقل و نقل ثابت است، لحاظ کردن حقّ دادخواهی و دفاع برای 

)ع( نقل شده است که حضرت رسول )ص( فرمود: هرگاه بین دو نفر  مدنی است. از امام صادق

قضاوت کنی، به نفع یکی از طرفین نباید رأی دهی مگر اینکه مدافعات طرف دیگر را استماع 

لت حدیث برخی از دانشمندان حقوق اسالمی به موجب دال(. 8216:812عاملی،  )محمّد حرّکنی 

ایز علیه جصدور حکم از ناحیة حاکم اسالمی بدون استماع مدافعات مدّعی  »اند: مذکور گفته

ه علیه به نفع مدّعی مبادرت بنیست و چنانچه حاکم اسالمی عمداً قبل از استماع مدافعات مدّعی 

ة عدالت صدور رأی نماید، این حکم از درجة اعتبار ساقط است، زیرا این امر داللت بر خدش

 (.23: 8272زادگان، )مؤذّن« حاکم دارد
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از  ای عادالنهحقوق دفاعی حقوقی است که متّهم در فرایند دادرسی برای برقراری محاکمه

عدالت قضایی الزامی است. این حقوق  اندرکاراندستآن برخوردار است و رعایت آن توسّط 

(. پس 82: 8263)زمانزاده بهبهانی،  تا حدود زیادی مترادف با مفهوم دادرسی عادالنه است

تردیدی نیست که رعایت حقوق دفاعیْ عدالت را در پی خواهد داشت و اگر از قرآن این را 

 هَ وَلَا یَجْرِمََنّکمْم َشنَآنم قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلموا اعْدِلموا هموَ أَْقرَبم لِلتَّقَْوى وَاَتّقموا الَلّهَ إِنَّ اللَّ»بیاموزیم که 

البّته شما را نباید عداوت گروهی بر آن دارد که از راه عدل بیرون روید، عدالت خَِبیر  بِمَا تَعْمَلمون: 

« إِنَّ أَکْرَمَکممْ عِنْدَ الَلّهِ أَْتقَاکممْ»( و همچنین 1)مائده/ « تر استکنید که از هر عمل به تقوا نزدیک

فرد  ترین و عزیزترینکند کریممی ءجراتوان گفت کسی که عدالت را ا(، پس می82)حجرات/ 

 (.897: 8262نزد خداست )کاتوزیان، 

ری که ویژه در امور کیف تر شدن مسائل حقوقی بهکند که با پیچیدهانصاف حکم می عقل و

هم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهی از جان افراد در ارتباط است، متّ  و تبا آبرو، حیثیّ

قضایی است از وجود وکیل مدافع برخوردار شود. حضور وکیل مدافع موجب قوانین و مسائل 

 حیمی،)رد شواالت مقامات قضایی میؤدر پاسخگویی به سوی  بهم و رفع اضطرات قلب متّقوّ

8262 :893). 

 . حمايت از اصحاب دعوا۱-۱-۲

و ...( در اجتماع ها از نوعی آزادی به مفهوم عامّ آن )آزادی بیان، عقیده، عمل اصوالً انسان

برند که جز در موارد استثنایی، تحدید آن ممنوع است. بدین لحاظ هنگامی که فردی در بهره می

گیرد، الجرم برخی از حقوق مسلّم فردی وی به مظان اتّهام به ارتکاب رفتاری مجرمانه قرار می

انسانی او  گناهی مّتهم و ضرورت حفظ حرمت و کرامتافتند. هرچند فرض بیمخاطره می

کند که در فرایند تحقیقات مقدّماتی و محاکمه، از حداقل تضمینات کافی در جهت ایجاب می

گناهی و برائت خویش برخوردار باشد، عدم آگاهی نسبت به حقوق فردی و اجتماعی اثبات بی

چه بسا باعث تضرّر، سردرگمی و در نهایت محکومّیت وی شود. با لحاظ چنین شرایطی و با 
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ف جلوگیری از تضییع حقوق افراد، نیاز و ضرورت حضور فردی به عنوان وکیل مدافع در هد

ناپذیر تمام مراحل دادرسی به ویژه در مرحلة تحقیقات مقدّماتی و دادرسی نهایی، از لوازم اجتناب

د اشود. اساساً اجراء و اعمال حقوق قانونی و ذاتی افریک دادرسی عادالنه در تمام دنیا تلّقی می

 گردد، حق داردمستلزم آگاهی و اّطالع آنهاست. فردی که بر خالف اصل آزادی، بازداشت می

هم ترین حقوقی که متّ به حقوق خود و نحوة برخورداری از آنها آگاه شود. بنابراین، یکی از مهم

دافع مدر جریان یک دادرسی عادالنه و منصفانه باید از آن برخوردار باشد حّق استفاده از وکیل 

است. بر این اساس، امروزه حضور وکیل مدافع در دادرسی و دفاع از حقوق مادّی و معنوی 

ناپذیر یک دادرسی منصفانه و عادالنه محسوب موکّل، به ویژه متّهم، جزء الینفک و اجتناب

 (.13: 8211، توانانجفیشود )می

 . رعايت حقوق شهروندی۱-۱-۳

شمول است که ای از حقوق و تعّهدات جهانگر مجموعهمفهوم شهروندی از یک سو بیان

برای تمام اعضاء یک ملّت قابل حصولند و از سوی دیگر مستلزم توسعة دموکراسی و مشارکت 

 ای از حقوقهاست. حقوق شهروندی شامل مجموعهگیریهای متنوّع فرهنگی در تصمیمگروه

(. 83: 8216پور، است )پورعزّت و قلی مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی برای شهروندان

مجموعه حقوقی دانست که افراد به اعتبار موقعیّت توان همچنین، حقوق شهروندی را می

شوند و در واقع اطّالقی عام بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و شهروندی خود دارا می

کند. دارندة این حقوق، مینیز مجموعه قواعدی است که بر موقعیّت آنان در جامعه حکومت 

یگر، شود. به عبارت دکنند اطالق مییعنی شهروند، به یکایک افرادی که در جامعه زندگی می

حقوق شهروندی عبارت است از مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور با لحاظ 

و منع  امت انسانیگیرد. ظهور دو اصل کرکردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض تعلّق می

رسی توان به سهولت در حقّ دستگیری حقوق شهروندی هستند میتبعیض را که از مبانی شکل
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شهروندان به دادرسی عادالنه و حقّ دفاع، که از الزامات انکارناپذیر دادرسی عادالنه هستند، 

 مشاهده کرد.

 . حقّ دفاع در مقرّرات۱-۲

 المللیبين. اسناد ۱-۲-۱

ارد به دفاع شخصی از خود بپردازد یا آنکه از وکیل بهره ببرد، حضور وکیل در هم حق دمتّ

 ست. تضمین شده ا المللیبینی اساسی است، این حق در اسناد تمام مراحل دادرسی کیفری حقّ 

ر بند د دفاع در محاکم به طور اخص در خصوص حقّاین سند جهاني حقوق بشر؛  ةاعالمیّ -

شود تا گناه محسوب میهر شخصی که به بزهکاری مّتهم شده باشد، بی»رد: دامیبیان  88 ةمادّ 8

های الزم برای دفاع او تأمین شده ای علنی که در آن تمام تضمینهنگامی که در جریان محاکمه

 .(UDHR) «باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد

بایست قبل از محاکمه هم میمتّ: »است این کنوانسیون آمده 69 ةدر مادّکنوانسیون ژنو؛  -

هام شود و به او فرصت کافی داده شود تا رفتار خود را توضیح دهد و از خود دفاع کند، تفهیم اتّ

باید به او اجازه داده شود که گواهان خود را فراخواند و همچنین در صورت لزوم مترجمی در 

ای نباید بدون هیچ اسیر جنگی» است: شده رمقرّکنوانسیون  66 ةدر مادّ .«اختیار او قرار گیرد

ت حیّ حقوقی صاحب صال یک مشاور ةاینکه فرصت دفاع به او داده شود یا قبل از اینکه از مشاور

چنانچه متّهم، مدافعی »کنوانسیون چنین مقرّر شده است:  891در مادّة «. بهره جوید، محکوم گردد

اقل یک ای که حدگونهانتخاب نکند دولِت حامی، یک نفر مدافع برای او تعیین خواهد کـرد. به

هفته قبل از شروع محاکمه فرصت داشته باشد از مشورت با مدافع خود بهره جوید و در صورتی 

یل کنندة فرد باید با رضایت متّهم یک نفر وکنداشته باشد دولت بازداشت که دولتِ حامی وجود

 .(Geneva Convention) «تعیین کند مدافع برایش

برخورداری  این سند که از حقّ  9 ةمادّ 2بند « ج»بخش در ؛ کنوانسیون اروپایي حقوق بشر -

ده شبیان  چنینعادالنه  ةکند، یکی از ارکان محاکمعادالنه برای افراد صحبت می ةاز محاکم



 

 

 

 

001 

  

 1400 بهار، وچهارمسی، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره نهم

ا در ط وی یشده توسّخودش یا از طریق دستیار حقوقی انتخاب ةوسیله از خود ب دفاع» است:

های مربوط به استخدام دستیار حقوقی نباشد، دادگاه به اقتضای صورتی که قادر به پرداخت هزینه

Mole ,) «وی قرار دهدمصالح اجرای عدالت، دستیار مربوطه را به صورت رایگان در اختیار 

 .(ECHR( و)2003

 ةمادّ 2بند « ب»بخش ؛ در حدمتّ ملل المللي حقوق مدني و سیاسي سازمانمیثاق بین -

م تأکید هکند و در خصوص متّ ها صحبت میدر برابر دادگاهاین کنوانسیون، از تساوی افراد  84

ی که خود خود و گفتگو با وکیل ةیّدفاع ةوقت و تسهیالت کافی جهت تهیّ» باید:که او  شده است

 .(ICCPR« )انتخاب کرده است، داشته باشد

د برای حسازمان ملل متّ  ةهشتمین کنگر ؛کنوانسیون هاوانا و تعیین اصول اساسی نقش وکالء -

هاوانا( برگزار گردید و اصول در کوبا ) 8669پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمان در سپتامبر 

های عضو در امر ترویج و تضمین صحیح حقوق برای مساعدت دولت را ءاساسی نقش وکال

در  ،«دسترسی به وکالء و خدمات حقوقی» ل با عنواندر بخش اوّ .تدوین نمود وکالت و وکالء

در  همگان به داشتن وکیل منتخب دسترسی افراد به وکالء و خدمات حقوقی، حقّ ارتباط با حقّ 

ر های کافی و مؤثّها و ساختارها به تدارک روش، تضمین دولت(8 ةتمام مراحل رسیدگی )مادّ

(، تضمین 3 ةتمام افراد بدون هرگونه تبعیض )مادّ برایر و مساوی به وکالء برای دسترسی مؤثّ

 ئةارا ،(2 ةخدمات حقوقی به افراد فقیر و ناتوان )مادّ ئةها در اختصاص منابع کافی برای ارادولت

ای وکالء و ترویج های حرفهها و کانونرة حقوق و تکالیف دولتهای عمومی درباآگاهی

( اصولی را مقرّر داشته است. بخش 4های اساسی )مادّة اهمّیّت نقش وکالء در حمایت از آزادی

ضمین کرده است، مانند ت بینیپیشهای خاصّی را در مسائل عدالت کیفری دوّم این سند تضمین

شدگان یا متّهمان به حقّ استفاده از وکیل منتخب توسّط مقامات سازی فوری بازداشتآگاه

(، تأمین معاضدت حقوقی مؤثّر و استفاده از وکیل با تجربة متناسب با جرم 1ذیصالح )مادّة 

ده شافراد بازداشت ة(، تضمین دسترسی فوری هم9انتسابی، به طور رایگان در موارد مقتضی )مادّة 

( و تضمین فرصت کافی برای افراد بازداشتی یا زندانی جهت 7)مادّة  ساعت 41به وکیل،کمتر از 
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(. بخش پنجم این سند 1مالقات و مشورت با وکیل به طور محرمانه و بدون تأخیر )مادّة 

ای بدون هایی را برای فعّالیّت وکالء در نظر گرفته است، مانند تضمین ایفای وظایف حرفهتضمین

 ،امکان مسافرت و ارائة مشاوره، آزادانه در داخل یا خارج از کشور تهدید و مداخالت ناصحیح و

(، حفاظت کافی از وکالء در مقابل تهدید به جهت انجام وظایفشان )مادّة 89به موّکالن )مادّة 

(، عدم ممانعت از حضور وکیل در جلسة 81(، تفکیک وکالء از موّکالن و اهداف آنان )مادّة 87

(، برخورداری وکالء از مصونیّت 86ء فاقد صالحیّت قانونی )مادّة رسیدگی جز در خصوص وکال

(، دسترسی کافی و مؤثّر 39ای )مادّة مدنی و کیفری برای بیان مطالبشان در انجام وظایف حرفه

( و شناسایی و مراعات محرمانه بودن 38وکالء به پرونده و اسناد مربوط در اوّلین فرصت )مادّة 

د هستن ای. این موارد از جمله اصولیی وکالء و موکّالن در محدودة حرفههاارتباطات و مشورت

 ابراهیمی،) ای وکالء هستندهای حرفهها ملزم به تضمین آنها جهت انجام صحیح فعّالیّتکه دولت

 pajoohe )(basic principles on the role of lawyers, 1953)وبالگ 

دائمی  مرجع نخستین 8المللییوان کیفری بیند ؛الملليدیوان کیفری بین ةاساسنام -

است  و تجاوز جنایت جنگی ت،علیه بشریّ تجنایا ،کشینسل جرایم المللی برای رسیدگی بهبین

که حقوق متّهم  ،این اساسنامه 97مادّة  8( از بند dدر قسمت )دارد. قرار  هلند الهة آن در که مقرّ

به منظور انجام امور دفاعی، شخصًا و یا از طریق مشاور  است که متّهم شده مقرّرکند، را بیان می

مند حقوقی انتخابی خود در محاکمه حضور یابد و مطّلع شود که اگر از مشاورة حقوقی بهره

نیست، حق دارد از مساعدت مشاور حقوقی که دادگاه در صورت ضرورت و در راستای اجرای 

داشته های مربوطه را نوان مالی برای پرداخت هزینهمند شود، حتّی اگر تکند بهرهعدالت فراهم می

 (.813: 8272زادگان، باشد )مؤذّن
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 مطالعة تطبيقی -. حقّ دفاع درجوامع ديگر ۱-۲-۲

از دیدگاه حقوق تطبیقی نیز دخالت وکیل در مراحل مختلف دادرسی بااهمّّیت است. در 

کشور  ای از یکسوریه به عنوان نمونه بسیاری از کشورها مانند بلژیک، آلمان، فرانسه و حتّی

عربی، قاضی مکلّف است که قبل از شروع تحقیقات، متّهم را از داشتن حقّ وکیل مطّلع سازد و 

مراتب را در صورتجلسة دادرسی درج کند و در صورت انصرافِ صریح متّهم از استفاده از این 

 بازپرس»کیفری فرانسه: دادرسی ون آیینقان 884مادّة  82حق، شروع به استنطاق نماید. طبق بند 

. در «باید متّهم را از حقّ داشتن وکیلی از بین وکالی مجاز یا کارآموزان قضایی، مطّلع سازد

 مّتهم قانون دادرسی سوریه، حقّ سکوت 92ق.آ.د.ک فرانسه و مادّة  829برخی قوانین مانند مادّة 

 به حدّی مهم است که کشورهایی مانند فرانسه، تکلیف اند. این امرتا انتخاب وکیل مجاز دانسته را

بازپرس به اعالم حقّ داشتن وکیل به مّتهم به هنگام اوّلین حضور در بازپرسی، جزء الینفک حّق 

 شده استدفاع محسوب شده و عدم رعایت آن از موجبات بطالن اساس تحقیقات انجام

 (. 14: 8211توانا، )نجفی

ساعت قبل از موعد هر بازجویی، وکیل مدافع  41س مکلّف است که درحقوق فرانسه بازپر

ساعت قبل از بازجویی پرونده را مطالعه کند و  34متّهم را مطّلع سازد. وکیل مزبور حق دارد که 

سازد تا از طریق وکیل خود، وقایع را درک از مفادّ آن مطّلع گردد. این شیوه متّهم را قادر می

ی از اظهارات خوداتّهامی دوری گزیند. ضمانت اجرای تخلّف بازپرس از کند و در موقع بازجوی

ود را المالقات ختکلیف مزبور بطالن تحقیقات وی خواهد بود. وکیل حقّ مالقات موکّل ممنوع

 ساعت با نامة سفارشی به اطاّلع وکیل وی برسد.  34دارد.کلّّیة قرارهای قضایی بازپرس باید ظرف 

قانون اصول محاکمات جزائی سوریه، وکیل متّهم حقّ حضور در کلّّیة  79ة مادّ 8به موجب بند 

 78مادّة  8مراحل تحقیق )به استثناء جلسة استماع اظهارات گواهان( را خواهد داشت. طبق بند 

همان مادّه، وکیل مزبور  3تواند داشته باشد و مطابق بند همان قانون مّتهم بیش از یک وکیل نمی

بازپرس در اثنای بازجویی حّق سخن گفتن ندارد. هرگاه بازپرس اجازة سخن گفتن جز با اجازة 

گردد. در این صورت، وکیل حقّ تقدیم مالحظات خود به او ندهد مراتب در صورتجلسه قید می
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همان قانون در موارد فوری و نیز در مواردی  79مادّة  2را طی یادداشتی خواهد داشت. طبق بند 

ر تواند در غیاب وکیل مّتهم، دستورای کشف حقیقت الزم باشد، بازپرس میکه اقدام فوری ب

انجام تحقیقات را صادر کند. قرار بازپرس در این مورد قابل تجدیدنظر نیست. ولی او مکلّف 

ادگان، ز)مؤذّناست که پس از خاتمة تحقیقات افراد ذیربط را از جریان تحقیقات مطّلع نماید 

8272 :394.) 

 زايای حضور وکيلم .۱-۳

 . شّفافيّت دادرسی۱-۳-۱

ص کردن حقوق موکّل و حفظ منافع اوست و با تمام مهارتی که دارد باید وظیفة وکیل مشخّ

در انجام این وظیفه کوشش نماید. این کوشش باید طوری انجام شود که قاضی و هیئت منصفه 

 کنند و از تمام دالیل و حقوق ل را درکبتوانند از دفاع و توضیحات او تمام وضع قضایی موکّ

ل آگاه شوند تا امکان مقایسة وضع حقوقی موکّل با وضع حقوقی طرف دیگر فراهم گردد موکّ

(. همچنین، حضور وکیل در تمام 81: 8244و پس از کشف حقیقت حکم صادر شود )خادم، 

ازجویی شود که ادّعای اعمال شکنجه در تحقیقات و بمراحل بازجویی و دادرسی موجب می

 (.17: 8211توانا، قابل توجیه نباشد )نجفی

 . داوری عادالنه۱-۳-۲

قوانین موضوعه و سعی در پیشبرد اهداف قانونگذار و اجرای عدالت،  ازوکیل مدافع با آگاهی 

اق رات قانونی و انطبوی با جستجوی مقرّ دهد.هی را به سیستم قضایی میتوجّ قابل مساعدت 

اجرای عدالت را نیز به مفهوم  ة، ضمن کمک به اجرای قانون، زمینصحیح آنها با موضوعات

سازد. اِشراف کامل بر قوانین موجود و استناد صحیح به آنها از طرفی باعث واقعی آن فراهم می

گردد و از طرف دیگر موجب شناخته شدن افرادگناهکار و بزهکاران واقعی گناه میافراد بی ةتبرئ

: 8211 ، علی،توانانجفی) استاجرای قانون و عدالت  بهمساعدت  رایندْهر دو ف ةشود. نتیجمی
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داند هام وارده را قابل دفاع نمیت رد کندکه اتّ هم را به این علّهرگاه وکیلی دفاع از متّ. (17- 19

و شاید  قاضی را انجام داده ةصورت چنین وکیلی وظیف ر نخواهد افتاد، در اینو یا اینکه دفاع مؤثّ

هت هم گذارده و شاهین عدالت را در جضرر متّه اشتباه سنگی در ترازوی عدالت ببه گفت  بتوان

 عملی را که قاضی پس از استماع دفاع طرفین انجام، عبارت دیگره ب .است کشاندههم ت متّمجرمیّ

 همکه اصل معروف حمایت از متّ ، در حالیکرده استی یدهد، او انجام داده و اظهار نظر قضامی

ر رود نه به هم بکابه موجب این اصل هر گونه تفسیر باید به سود متّ است؛ اینجا رعایت نشدهدر 

فقهی الحمدود تمدرء بِالشمبَهات در فقه اسالمی نیز ناظر به همین اصل است( و این  ةضرر او )قاعد

ل اصهم کرده و در واقع قاضی در رعایت این همان اصلی است که قاضی را ملزم به دفاع از متّ

اضی ی قحتّ  ،شوده در این استدالل مالحظه میک. چنانداردعهده  هم را بهوکیل مدافع متّ ةوظیف

 دهم نباید لباس قضاوت را به تن کنولی وکیل در مورد متّ  ،کندهم دفاع میدر بعضی موارد از متّ 

 .(82: 8244 )خادم،

 . ارتقاء توان قضايی قضات۱-۳-۳

زند، به عنوان یک انسان هر اندازه که ند قضاوت تکیه میفردی که به عنوان قاضی بر مس

تماعی، ها و رفتارهای اجدارای تجربة کاری و دانش حقوقی باشد، با عنایت به تغییر سریع ارزش

های او نیاز به ارتقاء دارد. در روند به روز کردن اّطالعات قضایی، وکالء در مقام باز هم دانسته

کننده و مؤثّر هستند. وکیل در مقام دفاع از موکّل و موضوع وکالت، ییندفاع یکی از محورهای تع

ی های قضایی استفاده کند و قاضکند از آخرین دادهها سعی میجانبة قوانین و رویّهبا مطالعة همه

ی کند تا با افزایش اطاّلعات، توان استنتاج قضایدر مقام تقابل و تعامل به نوبة خود کوشش می

علّت نیست که وکالء و قضات را دو بال فرشتة عدالت ارتقاء بخشد و بدین جهت بی خود را

توان ادّعا کرد وکالء در اجرای وظایف خود عاری از هر عیب و است که نمی مسلّماند. نامیده

نقص و عالِم به تمام فنون وکالت و دانش حقوقی هستند. بر این اساس، در بسیاری از موارد 
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کند که وکیل مدافع در تعاملی مستقیم با قاضی، به هدایت علمی و عملی می ضرورت ایجاب

 های خود را عنداللزوم در اختیار همدیگر قرار دهند.یکدیگر پرداخته و دانسته

 . اجتناب از اشتباه۱-۳-۴

 بت دادرسی، نقش محافظی امین و مجرّدقیق خود بر کیفیّ  و وکیل مدافع با نظارت مستمر

در جریان  او دانش حقوقی خویش از انحراف دعو گیری از استعدادکند و با بهرهمیء را ایفا

ام دارد. کند که عدالت نهدف مستقیمی را تعقیب می د. فرایند دادرسیْ کندادرسی جلوگیری می

کند. مستقیم و در نتیجه از عدالت دور می هرگونه لغزش و خطایی در این روند آن را از خطّ 

و غیره  اجریان یک دادرسی، احتمال لغزش و خطاء، از طرف قضات، اصحاب دعودر  ،گمانبی

ین تواند تضمد و قانونمند در روند دادرسی میحضور وکیلی کاردان، متعهّ ،رو وجود دارد. از این

ی گردد. قطعاً ثمرة عملی و مستقیم چنین حضوری مناسبی در جلوگیری از انحراف دادرسی تلقّ

د در کنار توان. وکیل مدافع میاستو انحراف قضایی  احقوق اصحاب دعو پیشگیری از تضییع

ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد دستگاه قضا عمل کند و بدون آنکه کمترین  ةمقام قضا به مثاب

. اهداف آن و تحقّق عدالت قضایی کمک کندای بر این دستگاه تحمیل کند، به پیشبرد هزینه

بینی سازکارهای کنند، با پیشهایی که بر مبنای دموکراسی حرکت میاین رویکرد در اکثر کشور

متعدّدی به منظور نظارت بر اعمال قدرت قوای حکومتی و انحراف از قانون، کیفّیت عملی یافته 

ای برای جامعة حقوقدانان و وکالی دادگستری به ویژه کنندهاست، که در این میان نقش تعیین

  نوان نهاد جامعة مدنی در نظر گرفته شده است.های وکالء به عکانون

 های استقالل وکيل در حقوق ايران. چالش۲

ها و معضالتی پیچیده مواجه شود، که ارائة خدمات وکالتی ممکن است در عمل با چالش

ماعی بر ت اجتباری را بر پیکرة عدالت و دستگاه قضا و نیز امنیّ عدم توّجه به آنها، اثرات زیان

شورها، المللی، بسیاری از کخواهد گذاشت. با این وصف، برخالف صراحت اسناد معتبر بینجای 

حقوق دفاعی متّهم را به اشکال مختلف نقض و او را از حداقل تضمینات یک  یآشکارا یا پنهان
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توان به اقدام کشور آمریکا در محروم کردن کنند. در این مورد میدادرسی عادالنه محروم می

 ن گوانتانامو از برخورداری از خدمات وکالتی اشاره کرد.زندانیا

یکی از مواردی که در بین حقوقدانان بسیار بااهمّّیت است، امکان حضور وکیل از ابتدای 

وکالء اختیار چندانی برای دخالت  8قانون آ.د.ک پیشین،831تحقیقات است. طبق تبصرة مادّة 

م، تنها و به صورت محدود، نزد بازپرسان و دادیاران در پرونده نداشتند و حضور وکیل برای متّه

بینی شده بود و این امر در مرحلة کشف جرم )یعنی نزد ضابطان دادگستری( ممکن تحقیق پیش

د و وکالء شدنها بدون حضور وکیل منجر به قرار مجرمیّت و صدور کیفرخواست مینبود. پرونده

متّهمان  رفت و اغلبمیل شده بود و به دادگاه میتوانستند دخالت کنندکه پرونده تکزمانی می

هایشان تحت فشار بوده است، که این موضوع کردند که حرفنیز در آنجا اعالم و اعتراض می

لی از جمله الملک به استانداردهای بینحالی است که تمسّ همیشه محلّ بحث و مناقشه بود. این در

کیل از ابتدای بازپرسی و تحقیقات این شبهه را از میثاق حقوق مدنی و سیاسی و امکان حضور و

 .برد، زیرا یکی از حقوق دفاعی مّتهم حقّ داشتن وکیل استبین می

قانون آیین  869در راستای این ضرورت و همگام با اصول حقوق بشری مّتهم، مادّة 

گستری دهد در مرحلة تحقیقات یک وکیل دادبه متّهم اجازه می 8263کیفری مصّوب دادرسی

همراه خود داشته باشد و این حق را قبل از شروع تحقیقات، بازپرس باید به متّهم ابالغ و تفهیم 

کند و حّتی اگر متهم احضار شود این حق باید روی برگه قید و به او ابالغ شود. مطابق همین 

یقت رای کشف حقتواند با کسب اّطالع از اّتهام و دالیل آن مطالبی را که بمادّه، وکیل مّتهم می

داند اظهارکند و اظهارات وکیل نیز در صورتجلسه نوشته و دفاع از متّهم یا اجرای قانون الزم می

 869مادّة  8ة . تبصرهستندای های مادّة فوق نیز دارای ارزش حقوق بشری پیشرفتهشود. تبصرهمی
                                                           

تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل مّتهم متّهم می: »8271کیفری مصوّب دادرسی قانون آیین  831. مادّة 8

تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متّهم یا اجرای قوانین  تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس ازخاتمةمی

در مواردی که موضوع جنبة محرمانه  -تبصره شود.الزم بداند به قاضی اعالم نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می

یل ه امنّیت کشور حضور وکدارد و حضور غیر متّهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علی

 «.در مرحلة تحقیق با اجازة دادگاه خواهد بود
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ات متّهم موجب مجاز کند که سلب حقّ همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق بهتأکید می

ه نیز قید شده است که در جرایمی که این مادّ 3انتظامی درجة هشت و سه است. در تبصرة 

مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه مّتهم اقدام به معرّفی وکیل در مرحلة تحقیقات 

 (.63 :8269جاوید، )کند مقدّماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می

ه هایی مواجهنوز هم با محدودیّتکیفری جدید دادرسیبا این حال، حّق دفاع در قانون آیین

  41کنیم عبارتند از: یکم، تبصرة اصالحی مادّة ای که به آنها اشاره میاست. دو محدودیّت عمده

ز فهرستی ا کند که وکیل مدافع خود را تنها ازکه در مواردی متّهم را محدود می قانون مذکور

ایْ عجیب و در وکالء که مورد تأیید رئیس قوّة قضائّیه هستند انتخاب کند. نگاشتن چنین مقرّره

ایم. دوّم، محدود عین حال خالف روح آزادی حقّ دفاع است، که در بخش بعدی بدان پرداخته

گیرد، یمکه با تشخیص قاضی صورت  است کردن متّهم یا وکیل مدافع او در دسترسی به پرونده

 قانون آیین دادرسی کیفری بدان اشاره کرده است. 868با شرایطی که در مادّة 

 . قوانين مبهم۲-۱

هم حق دارد ، با شروع تحت نظر قرارگرفتن، متّ 8263ب آ.د.ک مصوّ .ق 41 ةمادّ ةبر پای

ق قبل از شروع تحقی بایدهمان قانون، این حق  869 ةتقاضای حضور وکیل نماید و مطابق مادّ

هم ابالغ و تفهیم شود. عدم تفهیم این حق در قانون جدید ضمانت اجرایی ط بازپرس به متّ توسّ

م وارد هتوان از جمله مواردی دانست که لطمه اساسی به حقوق و منافع متّندارد و این مسئله را می

حق  نظر از اینمطرح است که آیا آگاه کردن شخص تحت 41ة مادّ ةسازد. این پرسش دربارمی

 ار توانند قبل از رسیدن وکیل، بازجویی خودو دعوت وکیل وی کافیست؟ و ضابطان می

ند ولی نظرف به تماس با وکیل شخص تحته فقط مکلّآغازکنند؟ ضابطان بر اساس این مادّ

 ،ده استه بیان نشتکلیفی در مورد نتیجة این تماس یعنی حضور یا عدم حضور وکیل در این مادّ

: 8269 جاوید،) و گاه تمایل به این کار ندارد ندارده امکان مراجعه به کالنتری را زیرا وکیل گا
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 . قوانين فاقد معيار۲-۲

م هرات نه تنها به متّبات فعلی حاکی از آن است که برخی از مقرّمروری بر قوانین و مصوّ

قوق وی ییع حعمل موجب تضدر د، بلکه نکندفاعی مناسب کمکی نمی ةجهت فراهم شدن زمین

 :کنیمد. مواردی از این قوانین فاقد معیار و اثرات آنها را در اینجا بیان مینشومی

ر مقدرات آید. اگشمار میه هم باستقالل وکیل مدافع تضمینی مهم برای دفاع از حقوق متّ (یکم

را به  یبه نحوی که دستگاه قضایی بتواند و ،باشد دادستانوکیل مدافع در دست مرجع قضایی یا 

یا کنترل کند و سرنوشت پرونده را به نحو مطلوب خود رقم بزند،  دهدراحتی تحت فشار قرار 

 ةالت قوّحقوقی و وک ةمشاور ةفانه دارندگان پروانسّ أهم خواهد بود. متمتّ  قربانی اصلی این فرایندْ

م رو هستند، زیرا مقای روبم توسعه( با این مشکل جدّسوّ ةقانون برنام 817 ةه )مشمولین مادّقضائیّ 

ن اکبتعقیب و مجازات مرت مسئولیعنی نهادی که  ،ه استقضائیّ  ةزدهندة وکالت به ایشان قوّمجوّ

ن اهمکند که به دفاع از این متّخودِ این نهاد افرادی را تعیین می ،. حالاستم در جامعه یجرا

 ادی ذیربط از انحرافاتیت و سالمت امور و مبرا بودن مبی اگر فرض را بر صحّبپردازند. حتّ 

ه از مشاوران و وکالء حقوقی همواره ... بگذاریم، باز این عدّ همچون اعمال فشار، تهدید، تطمیع و

مقام  فند طبق سلیقةو موظّ اندنبودهل خود آزاد دفاع از موکّ ةهام هستند که در نحودر مظان این اتّ 

بر  این خود دلیلی ؛طال آن است، عمل کنندکه همان مقام مختار به اب ،ز وکالتمجوّ ةصادرکنند

 ةطرفی وکیل و نقض غرضی از معاضدت قضایی وی در دعاوی است. با این توضیح، مادّعدم بی

 دفاعی نامید. مربوط به موضوع مشاوران قضایی را باید از قوانین صریح ضدّ 817

ر د است که بیان داشتهکیفری دادرسی قانون آیین 41 ةمادّ 34/2/8264 اصالحی ةتبصر م(دوّ

 ةیافته که مجازات آنها مشمول مادّم سازمانیت داخلی یا خارجی و همچنین جرام علیه امنیّیجرا

د را وکیل یا وکالی خو باید اماتی طرفین دعوتحقیقات مقدّ ةقانون مذکور باشد، در مرحل 293

کنند. اسامی د انتخاب نباشه قضائیّ ةیید رئیس قوّأوکالی رسمی دادگستری که مورد ت از بین

ه و یّ ئقضا ةاعطای این اختیار به ریاست قوّد. شوه اعالم میقضائیّ ةط رئیس قوّوکالی مزبور توسّ 

 قانونی، شرعی و عرفی اتیید با ایرادأای خاص به عنوان وکالی مورد تهدر عین حال تعیین عدّ
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قانون  21اینکه بر خالف اصل  دی روبروست. قطع نظر از اشتباه کمیسیون قضایی مجلس درمتعدّ

ای نموده است و اقدام شورای نگهبان نیز به نظر با پیام رهاساسی مبادرت به تصویب چنین مقرّ

 عیارِ عدم تعیین م اصلی قانون اساسی و حقوق شهروندی در تناقض است، اشکال عمدة این قانونْ 

احب یید وکالی صأت اعطای حقّ ه است.قضائیّ  ةیید وکالی مورد اعتماد ریاست قوّأتعیین و ت

ه نوعی نقض استقالل قوا و تنفیذ اختیار قانونگذاری است که در قضائیّ ةت به رئیس قوّصالحیّ

نه قرار دارد و امری که دارای طبیعت تقنینی باشد قابل واگذاری به هیچ مقنّ  ةطبیعت و ذات قوّ

 ی خواهد شد.ه تلقّیف دو قوّتواند باشد و در نتیجه موجب نوعی تداخل بین وظانهادی نمی

ممکن است در  شوندمیه انتخاب یّئقضا ةاز سوی رئیس قوّ 41 ةمادّ ةوکالیی که مطابق تبصر

های کیفری نوعی مبارزه دفاع شهامت الزم را نشان ندهند، زیرا در نفس و ذات دفاع در پرونده

ه گونه ک ه اگر وکیل آنت و کیفرخواست و احکام صادره وجود دارد کدر مقابل قرار مجرمیّ

 عدالت شکسته خواهد شد. ةبا شهامت و جسارت اقدام نکند، یک بال فرشت ،باید

قوّة قضائیّه موظّف » آمده است:  81/89/8216قانون پنجم توسعه مصّوب   383در مادّة  سوّم(

ا ر های کّلی نظام در امور قضایی الیحة جامع وکالت و مشاورة حقوقیاست با رعایت سیاست

حة الی«. در طول سال اوّل برنامه، تهیّه و از طریق دولت به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید

تاً جریان آن متوقّف شده است تمام حقوق و اختیارات کانون وکالء را در جامع وکالت که موقّ

تواند طبق اخالص گذاشته و به مقامات قضایی دادگستری تقدیم کرده است و اجرای آن می

 ای از نهاد قوّة قضائیّه تبدیل کند.را تنها به شعبه ءنون وکالکا

همچنین  و 899 ةمادّ 8 ةدر تبصر امحدود کردن دسترسی به پرونده برای اصحاب دعو چهارم(

 بر شدهتصویب، یکی دیگر از قوانین 8263ب کیفری مصوّ سیدردا از قانون آیین 868 ةمادّ

: داردقانون آ.د.ک بیان می 899 ةمادّ 8 ة. تبصراستنصفانه دفاع و دادرسی م خالف آزادی حقّ 

در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق »

درخواست را صادر  پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار ردّ 

چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به »است:  ان داشتههمان قانون بی 868 ةمادّ ،همچنین .«دکنمی
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تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا 

ت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به موضوع از جرایم علیه امنیّ

تواند بر اساس تشخیص خود و بر مبنای می بازپرس کنیم کهمشاهده می .«کندآنها را صادر می

ء آنها یا وکال ای بیان شده، در دسترسی به پرونده برای اصحاب دعوصورت کلّه معیاری که ب

م و هدفاع را برای متّ ص که حقّی و نامشخّ معیارهای کلّ اینکه بیان  در حالی ،ایجاد مانع کند

 ازگار نیست.کند با انصاف و عدالت سوکیل او محدود می

 . تصميمات مديريّتی۲-۳

و  شد در مجلس شورای اسالمی تصویب 4/83/8263 قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ

از سوی  8262 ل اردیبهشتیید شورای نگهبان رسید و در اوّأاسفند همان سال به ت 39در 

ن شرایط، اجرای آ و نبودن امکانات آمادهکه تنها به دلیل  ،جمهوری برای اجراء ابالغ شدرییس

که در  به این ضرورت حقوق بشری اشاره شده بود قانون مذکور در .موکول شد 8264 به تیر

این  869 ةیک مادّ ةهم را دارد و در تبصرکنار متّ حضور در ةماتی، وکیل اجازتحقیقات مقدّ

ت ااز حضور وکیل ممانعت کرد، تحقیق بازپرس بینی شده بود که اگرضمانت اجراء پیش

قبل از اجرایی شدن قانون مذکور  34/2/8264ای که در ها در اصالحیّشود، امّباطل می شدهانجام

گر ای دیهی بر اساس اصالحیّ حتّ .لغو شد ءصورت گرفت، در کمال ناباوری این ضمانت اجرا

هم حضور در کنار متّ  ةدر مواردی خاص وکالیی اجاز ،قانون مذکور 41 ةیک مادّ ةبرای تبصر

حقوق  اساسی هایآرمانخالف  بر اغلبه باشند. این اصالحات یّ ئقضا ةیید قوّأرا دارند که مورد ت

خاص  دای که پیشتر به مجلس ارائه شده بود در این موارکه الیحه حالی در هستند،شهروندی 

 .ودبحدودی مطابق استانداردهای جهانی  مطابق مشورت و اجماع دانشمندان حقوق کیفری و تا

الی ؤالمللی نظام است، در اینجا سبین یهای عالنظر به اینکه اصالحات این قانون ناقض آرمان

ود به عملی نرسیده ب ةنشده و به تجرب ءکه هنوز اجرا را آید که چرا قانونگذار قانونیپیش می

 .(8264 )حاج محمودعطار، ؟کردیکباره اصالح 
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 . موانع قضايی۲-۴

ا های نظام قضایی فعلی، فقدان تعامل دستگاه قضترین چالشاساسیترین و گمان از اصلیبی

که  ،فی استی منت دستگاه قضا نسبت به امر دفاع تا حدّفانه ذهنیّسّ أ. متاستان دفاع یّبا متصدّ

 . شاید احساسکنندت جلوگیری میگاهی اوقات قضات از حضور عادی وکالی مدافع به شدّ

های مدافع طرفین برای اثبات گفته یهم و تالش وکالی و متّشاک ةکه در جریان مبارز یتقابل

 خاذ موضعی کاماًل خصمانهدهد، او را بر آن دارد تا با اتّ کننده دست میخود به قاضی رسیدگی

رسی داد ةاطال و هم در صدد وارونه جلوه دادن حقیقتر که وکیل متّ و غیر منطقی و با این تصوّ

هم را از داشتن حداقل تضمینات دفاعی محروم سازد. این ، متّاست یا انحراف آن از جریان طبیعی

وارد  الءوکر و نگرش منفی در عمل آثار زیانباری را هم بر دستگاه قضا و هم کانون طرز تفکّ

 .(91: 8211توانا، )نجفی ساخته است

 . محدوديّت حقّ دفاع برای موکّل۲-۵

ن سلب حیات، سلب آزادی ات آن متضمّهای مهم که تصمیمات مربوط به موضوعدر پرونده

وانمندی ت و های سنگین خواهد بود وکالیی باید مداخله داشته باشند که دارای تجربهو مجازات

 طدر حالت عادی توسّ ءمعمواًل این وکال اتی باشند. با عنایت به بمعد کیفری موضوعخاصّ

آنان از  محدود کردن انتخاب ؛گردندکار انتخاب می ةصی و سابقبه توان تخصّ توّجهلین، با موکّ

که  -( شدهقانون آ.د.ک تعیین  41 ةاصالحی مادّ ةتبصردر گونه که  میان وکالی معدود )آن

 و یا در حالت عادی در اندص کیفری بودهفاقد تخصّ  گاه ءاین دسته از وکال است دیده شده

ل خواهد شد. ضمن آنکه کّدر عمل موجب تضییع حقوق مو - کنندهایی ورود نمیچنین پرونده

در صورت  تصی با عنایت به احساس احتمالی عدم امنیّبرآیند چنین مشارکت دفاعی غیر تخصّ 

ابراز جسارت و شهامت دفاعی، موجب صدور احکام نه چندان قوی خواهد شد. حضور وکالی 

ضایی تی تصمیمات قصاحب تجربه موجب ارتقای توان قضایی و غنای شکلی و ماهیّ و توانمند

لین به انتخاب وکیل از میان وکالی معدود در حقیقت سلب حقوق اجبار موکّ خواهد شد.
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یمی های تنظشهروندی، حقوق اساسی و قانونی آنان است و اصوالً قراردادهای منعقده و وکالتنامه

ل موکّ طکه در حقیقت سلب آزادی اراده و انتخاب وکیل توسّ ،با تحمیل نوعی اجبار غیرمستقیم

 ست، منعقد خواهد شد.ا

 . فقدان امنيّت برای وکيل،حين و بعد از دفاع۲-۶

گیر جامعة وکالء و حتّی قضات دادگستری باشد بحث تواند گریبانمشکل دیگری که می

گیرد تأمین امنّیت شغلی است. البّته رویکرد ما در این خصوص بیشتر جنبة دفاعی قضیه را دربر می

که وکیل دعاوی در جلسة دادرسی حضور به هم رسانیده و در صدد و آن مربوط به زمانی است 

آید. در چنین وضعّیتی وکیل نباید دچار نوعی احساس نگرانی و دفاع از حقوق موکّل خود برمی

ای خود باشد و آن را در معرض تهدید و مخاطره ببیند. اضطراب در مورد موقعّیت شغلی و حرفه

هر لحظه فرصت و مجال دفاع مناسب را از وکیل بگیرد، وی  تصوّر اینکه مقام قضا ممکن است

دهد که امکان دفاع عادی و توأم با آرامش به شدّت از او را در چنان وضعیّت متزلزلی قرار می

شود. وکیل باید قطع نظر از نحوة دعوا، هوّیت و شخصّیت اصحاب دعوا و نوع اّتهامات، سلب می

ض و تعقیب و مجازات بعدی چنین اقداماتی نباشد. طبیعتاً با احساس امنّیت کند و نگران اعترا

توّجه به تساوی شأن و موقعیّت وکالء مدافع در کنار قضات، تضمین امنیّت دفاع ضروری خواهد 

بود. فراموش نکنیم تضمین امنّیت حقّ دفاع یکی از سازکارهای تحقّق عدالت کیفری است و 

مهری و تبعیض یا نقض و اعمال غرض قرار موجب بیکند که قانون چنین تضمینی ایجاب می

 پروری و قانونگراییعدالت نگیرد، در غیر این صورت ممکن است هیچ کسی در امان نباشد.

 بر باشد، ولی قطعاً از ورود خسارت بیشتر جلوگیری خواهد کرد.شاید امری هزینه

ت. در برای وکالء وضع شده اس هاییبه دالیلی که گفته شد، در قوانین اکثر کشورها مصونیّت

اصحاب دعوا و وکالی آنان نسبت به  8118ژوئیه  36قانون  28حقوق فرانسه به استناد مادّة 

هرگونه مداخله یا سخنرانی و نیز تقدیم لوایح در طول رسیدگی از مصونیّت برخوردارند. با این 

ا یرد. همچنین اصحاب دعوگهمه، این مصونّیت تحریک و تشویق به ارتکاب جرم را دربر نمی



 

  

 

 

812 

 
 

 مبانی استقالل وکیل و روند حقّ دفاع در پرتو تحوّالت تقنینی ایران

ای برای ایراد توهین به طرف یا وکالی آنان نباید از موضوع خارج شوند و رسیدگی را وسیله

مقابل قرار دهند. در صورت عدم رعایت این مقرّرات، دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی 

دافع خاطی مکند نسبت به خسارت مورد مطالبة طرف دیگر نیز رسیدگی خواهد کرد و وکیل می

ماه از شغل وکالت معلّق شود. مادّة  9ماه و در صورت تکرار تا  3نیز ممکن است برای بار اوّل تا 

قانون وکالت لبنان مقرّر داشته است تعقیب وکیل در مورد جرایم غیرمشهود که به سبب انجام  76

باید  مربوط گیرد منوط به صدور قراری از کانون وکالست و کانونوظیفة وکالت صورت می

ظرف مدّت یک ماه از تاریخ درخواست قرار، اقدام کند وگرنه تعقیب صورت خواهد گرفت 

 (.891: 8212)زراعت، 

قانون استقالل کانون وکالء چنین  39در قوانین ایران چنین صراحتی وجود ندارد. در مادّة  امّا

ی یا به سبب وظیفة وکالت هرکس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام»بینی شده است: پیش

ن تنها این قانو«. آن توهین نماید به حبس تأدیبی از پانزده روز الی سه ماه محکوم خواهد گردید

به حمایت از وکالء در حین انجام وظیفه پرداخته و به مصونیّت آنها توّجهی نداشته است. پس از 

کی از بینی کند وضع نشد. امّا یشانقالب اسالمی نیز قانونی که صراحتاً مصونیّت وکالء را پی

 تواند این کمبود را پر کند. بر اساس تبصرةمصوّبات مجمع تشخیص مصلحت نظام تا حدّی می

 88/7/8279مورّخ  امصوّبة مجمع مذکور در خصوص انتخاب وکیل توّسط اصحاب دعو 2

ن بر اساس ای .«وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار است»

توان مصونّیتی مشابه مصونیّت قضات را برای وکالء در مقام دفاع در نظر گرفت. از مصوّبه می

قانون اساسی مقایسه کنیم بدین نتیجه خواهیم رسیدکه  894این نظر اگر مصوّبة اخیر را با اصل 

ا موّقت ه طور دائم یوکالء نیز بدون محاکمه یا ثبوت جرم یا تخلّف موجب انفصال، از مقام خود ب

توانند با استقالل و آزادی کامل در دفاع از موکّلین خود بیاناتی را اظهار قابل عزل نیستند و می

کنند. حال، چنانچه این بیانات یا اظهارات متضّمن توهین یا افتراء به کسی باشند، موضوع نه از 

این، ء پیگیری خواهد شد. بنابرطریق مراجع قضایی عادی بلکه از طریق دادسرای انتظامی وکال

وکیل هم در حین دفاع و هم بعد از دفاع به دلیل انجام وظیفة خود قابل تعقیب کیفری و توقیف 
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های وکیل خارج از موضوع وکالت و نخواهد بود. باید توجّه داشت که چنانچه بیانات و نوشته

شود و همچنین در وی نمیموجب اهانت و افتراء به دیگران باشد، مصونیّت فوق شامل حال 

صورت ارتکاب جرایم و سایر تخلّفات، وکیل همانند سایر افراد عادی در محاکم عمومی قابل 

رسد که برای تأمین امنیّت قضایی، تحکیم استقالل و نظر میه محاکمه خواهد بود. در خاتمه ب

 2این زمینه، تبصرة آزادی وکالء در موضع دفاع وجود نوعی مصونیّت برای آنان الزم است. در 

تا حدّ  تواندقانون انتخاب وکیل توسّط اصحاب دعوا مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام، می

 (.894: 8211زیادی این نیاز را برطرف کند )توسّلی نایینی، 

 . اعمال تبعيض صنفی۲-۷

آ.د.ک به رئیس قوّة قضائیّه داده است باعث .ق 41اختیاری که تبصرة یک اصالحی مادّة 

شود که با استفاده از این شرایط از رانت برخوردار خواهند شد، این در حالی تعیین وکالئی می

زد مردم گیرند در ناست که ممکن است شرایط عمومی وکالئی که مورد اعتماد و تعیین قرار نمی

 و افراد خانواده مورد تردید و تشکیک واقع شود. در حقیقت، اعتبار بخشیدن به تعدادی وکالی

ری شود. همچنین، با توّجه به برابخاص به معنای عدم وجود شرایط در نزد وکالی دیگر تعبیر می

مردم در مقابل قانون اساسی و احراز شرایط برای صدور پروانة وکالت برای وکالء، این اقدام به 

 .ای دیگر برخالف قانون خواهد بودمنزلة سلب حقوق اساسی مردم و ایجاد حقوق برای عدّه

المللی و کند. در چهارچوب قوانین بینای کسب میها فعّالیّت، اعتبار حرفهوکیل در طول سال

به  رجوعگفته، موجب جلب اربابداخلی مجموعه امتیازات یک وکیل از جمله شرایط پیش

شخص وکیل خواهد شد. در تاریخ وکالت هر کشور، معیارهایی برای پذیرش وکالت، تعیین 

ص شده است. بنابراین، با و حّتی محلّ مراجعة وکیل برای دفاع از موکّلش مشخّالوکاله حق

 کند و همکند و هم اشتغال ایجاد میمجموع این عوامل و امتیازات، وکیل هم قبول وکالت می

میزان مراجعه به وکیل و درآمد وکیل متناسب است با سوابقش،  ،به عبارت دیگر .کسب درآمد

اش، که این مجموعه باعث مراجعة افراد به شخص وکیل خواهد های صنفیاشتهارش و فعّالیّت
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شد؛ این امر به عنوان یک حقّ طبیعی و به عنوان یک حقّ صنفی، هم دارای ضمانت اجرای قانونی 

است و هم ضمانت اجرای قانون اساسی، یعنی در پیمان ملّی این حقوق صنفی به عنوان یک حقّ 

شود یک وکیل مشهور یا یک پزشک مشهور را نمی ،است. بنابراینکسب و پیشه شناخته شده 

کار مبادرت به پذیرش ارباب رجوع یا تعیین مجبور کرد مثل یک وکیل یا یک پزشک تازه

 الوکاله و مشاوره کند.حق

های اکثر کشورهای دنیا از جمله کشور ما هم این مدارج را به عنوان یک نوع معیار نامهآیین

ین امتیازات ای که ا. هر نوع قانون یا دستورالعمل یا بخشنامهانددانستهالوکاله الت و حقپذیرش وک

را محدود کند خالف قانون اساسی، خالف حقوق شهروندی و خالف حقوق صنفی تلّقی 

 شود.می

با دو اشکال عمده مواجه است:  8263ق.آ.د.ک مصوّب  41متأسّفانه تبصرة اصالحی مادّة 

فاقد معیار است و دوّم اینکه در تعیین اشخاص اعمال سلیقه مطرح شده و این اعمال  نخست اینکه

سلیقه موجب شده است که بسیاری از وکالی صاحب نام کشور فقط به دلیل آزادگی و توانمندی 

اند استقالل نهاد وکالت و استقالل وکیل را حفظ کنند از گردونة و به دلیل اینکه سعی کرده

ور شوند و در عمل حقوق اساسی آنها سلب شود، قطع نظر از اینکه سلب حقوق رقابت صنفی د

باعث تعقیب شخص سالب حقوق  8271قانون مجازات اسالمی مصّوب  179اساسی طبق مادّة 

کرد که چگونه و بر چه اساسی حق را از خواهد شد. چون ریاست قوّة قضائیّه باید روشن می

ه در کنند و آنها بدین دلیل کموکّلین به آنها مراجعه می صاحبان حق گرفته است، وکالئی که

 ی است.این نوعی اعمال تبعیض و سلب حقوق صنف ،توانند قبول وکالت کنندفهرست نیستند نمی

 اند و هیچگیرند معلوم نیست که بر چه اساسی انتخاب شدهوکالئی که در این فهرست قرار می

دارند. گاه از لحاظ تخّصص نسبت به بسیاری از وکالی گونه امتیازی نسبت به وکالی دیگر ن

اند سئولین بودهیا جزء م تری قرار دارند ولی به صرف اینکه قاضی دادگستریکشور در مرتبة پایین

اند و هیچ آزمون و گزینشی برای اینها انجام نشده است. چگونه اند انتخاب شدهیا روابطی داشته

متّهمان به فساد مالی بدین وکالء مراجعه کنند. در نهایت رانتی توان پذیرفت که خیل عظیم می
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برای آنها ایجاد شده است که فاقد مبنا و قانون است. این اِعمال امتیاز و ایجاد حقّ جدید برای 

شود و خالف افرادی که هیچگونه ویژگی مشخّصی نسبت به دیگر وکالء ندارند، رانت تلقّی می

 قانون اساسی است.

انه در زمان ریاست آقای الریجانی بر قوّة قضائیّه، در نشستی با اعضاء هیئت مدیرة خوشبخت

ق.آ.د.ک. موافق نیستند و  41کانون وکالء، ایشان بیان کردند که شخصًا با تبصرة اصالحی ماده 

یشان ای از ااند. بر همین اساس، رئیس کانون وکالء وقت طبق مکاتبهبانی و مبدع آن نبوده

را به عمل آوردند که بنا به دالیل  41انجام تشریفات الزم جهت حذف تبصرة مادّة تقاضای 

ای هت به گونمبهمی در آن زمان این درخواست جامعة وکالء جامة عمل به خود نپوشانید و وضعیّ

شد که در اواخر دورة آقای الریجانی، ارائة یک فهرست بسیار معدود بستر را فراهم کرد که این 

ال تبعیض و رانت و سلبِ حقّ برای وکالء به وجود آید. همچنین، با آغاز دورة ریاست نوع اِعم

غیر قابل قبول  ای در راستایرسمی ایشان نیز به گونه رئیس جدید قوّة قضائّیه، خوشبختانه گفتمان

بودن و حذف این تبصره بوده است و حتّی در نشستی که با رؤسای کانون وکالء و جمعی از 

اخیرًا  .ق.آ.د.ک را مطرح کردند 41کشور داشتند، موضوع حذف تبصرة مادّة  ةنان برجستحقوقدا

هم این موضوع در مجلس شورای اسالمی مطرح شده است که تشریفات مربوط به حذف آن 

اکنون به عنوان طرح حذف تبصرة که هم 41در شرف انجام است. متأسّفانه در طرح اصالح مادّة 

ها برای ورود وکیل و بحث ممنوعیّت بیست روزه در بعضی از پروندهمورد بررسی است  41

ی یمطالعة پرونده و دفاع از موکّل مطرح شده است؛ شگفت اینکه این بیست روز با قرار مقام قضا

 قابل افزایش است.

در ابتدا و اصالح این  8263ق.آ.د.ک مصوّب  41فراموش نکنیم که علّت تغییر تبصرة ماده 

این بوده است که در تبصرة سابق مادّة مذکور، بحث مربوط به ممنوعیّت  8264ال تبصره در س

ورود وکیل برای دفاع از متّهم مطرح شده بود که به علّت مخالفت شورای نگهبان  ایهفتهیک 

تبصرة اصالحی مربوط به تعیین وکالی خاص مطرح شد و در نهایت  8264حذف شد و در سال 

ای ن رسید. امیدواریم در ادامة مسیر تقنینی، مواجه با تصویب تبصرهبه تصویب شورای نگهبا
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تنها موجب سلب حقّ دفاع برای وکیل و سلب حقّ انتخاب وکیل برای موکّل خواهد نشویم که نه 

همراه بود، بلکه در عمل محرومیّت از حقّ دفاع و جلوگیری از دادرسی عادالنه و منصفانه را به 

 خواهد داشت.

ود که ای بگر از مواردی که موجبات تبعیض صنفی را فراهم آورده است استجازهیکی دی

برای انجام اقدامات ویژه  8267قضائّیه، در مردادماه سال توسّط آقای الریجانی، رئیس وقت قوّة 

جهت تسریع در برخورد با اخاللگران نظام اقتصادی از مقام رهبری به عمل آمد. در بند پنجم این 

های ویژة جرایم کالن ق.آ.د.ک در خصوص وکیل، به دادگاه 41مفادّ تبصرة مادّة  استجازه

اقتصادی نیز تسرّی داده شده بود. تبصرة مذکور حقّ مّتهم در انتخاب وکیل را در مرحلة دادسرا 

لة دادسرا از مرح این محدودیّت با این استجازه ؛کردشده میمحدود به یک فهرست از پیش تعیین

جرایم اقتصادی هم قابل اِعمال گردید  ةص در دادگاه ویژلة دادرسی رسید و به طور مشخّبه مرح

و این جز حرکتی قهقرایی در مسیر آزادی حقّ دفاع و سلب آن برای متّهم نبوده است. خوشبختانه 

در جهت تمدید استجازة اوّل توسّط آقای رئیسی، ریاست  8266در استجازة دوّم که در شهریور 

قضائّیه، از مقام رهبری صورت گرفت، رویکرد متفاوتی رقم خورد که بر اساس آن بند پنجم قوّة 

به مرحلة دادرسی حذف گردید، بدین معنا  41استجازة قبلی در خصوص تسرّی مفادّ تبصرة مادّة 

 های ویژه محدودیّتی برای انتخاب وکیل از میان کّلیّة وکالء نخواهندکه مّتهمان در این دادگاه

داشت. البّته این ایراد اساسی همچنان باقی است که اگر در جایی رئیس قوّة قضائّیه تشخیص داد 

ای کارآمدی الزم را ندارد، به جای تمسّک به استجازه که تشکیالت قضایی در مواجهه با مسئله

جلس مو هزینه از مقامات باالی کشوری، به راهکار متعارف و قانونی آن، یعنی تقدیم الیحه به 

 یا بسترسازی برای ارائة پیشنهاد طرح جهت اصالح قانون تمّسک نمایند.

 نتيجه

های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، پدیدة جهانی شدن به دلیل اثراتی که در ایجاد مشابهت

های کنشها و واهایی را به وجود آورده که با ابتناء بر آن کنشسیاسی و حّتی قضایی دارد زمینه
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ها از نوعی همسانی برخوردار است. در چنین شرایطی به منظور استقرار در روابط انسانهنجاری 

عدالت قضایی، قطع نظر از ضرورت پذیرش و اِعمال یک سیاست تقنینی که ضمن تنظیم روابط 

افراد با ارائة رویکردهای معقول و منطقی از جهت پیشگیری از بروز اختالف و تخلف جرم، 

ر دوفصل اختالفات و مهار تخلّفات اعم از مدنی و کیفری داشته باشد. رای حلظرفیّت مناسبی ب

ری است ثیرگذار دیگأه روابط اقتصادی بین دول  عامل تکه توسع عین حال، باید بخاطر داشت

های توسعه قضایی در ساختار نظام که ضرورت بسترسازی برای تصویب قوانین پاسخگو و

الت رایطی پذیرش یک نهاد وک. برایند چنین شاست عیان نموده پیشازاقتصادی مذکور را بیش

 شودکه به نهاد وکالت اجازه داده می و تضمین امنیت دفاع است مستقل و حفظ امنیت دفاع

آفرینی های عدالت قضایی نیز  نقشی در نهادینه کردن جلوهیقضا-ک مثبت تقنینیموازی با تحرّ

  کند.

ران های مدیگیریونی کشور برخی از اقدامات و موضعل کندر اوضاع و احوابدین ترتیب، 

الت ض به نهاد مدنی وکنهادها باعث ایجاد زمینه در افکار عمومی و بعضی از مسئولین جهت تعرّ و

و تردید در نقش وکیل به عنوان یکی از کنشگران عرصه عدالت قضایی گردیده است. برایند 

ی تصنعی از وکیل در جامعه  و تمر وکالت و نارضایچنین شرایطی ایجاد محدودیت در انجام ا

ف امنیت تضعی  ،در کنار این شرایط .اعمال تضییقات فراوان درانجام وظایف وکال گردیده است

موده بخشی حضور وکیل در فرایند دفاع ایجاد نتقلیل اثر ةزمین ،وکیل  در حین دفاع و بعد از دفاع

یک قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان  41 ةدما ةتصویب تبصراست. شایان ذکر است که 

اشیه آن به ح ةرانت برای برخی گردیده است و ثمری باعث یقانون ضد دفاع و ضد عدالت قضا

 شت که تمسّک به چنینه داو باید توجّ استکشاندن اهمیت حضور وکیل در مراجع قضایی 

بلکه  ،هایی را برآورده نکرده استتکنندگان چنین سیاستنها اهداف مورد نظر تدوینای نهشیوه

ی یی کشور و سلب و تقلیل اعتماد عمومی نسبت به نظام قضایدر عمل موجب تضعیف بنیة قضا

ی و اجتماعی یو کارآمدی در قضا و در نهایت کاهش توان حاکمّیت در برقراری عدالت قضا

ود قهری وج ةان ثمراستقالل نهاد وکالت به عنوست که پذیرش ا این در حالیگردیده است. 
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ر نظم و د ثیرات مثبتیأتواند تی میییک نهاد مدنی و قبول اثربخشی آن در نظم سالمت قضا

 سالمت  قضایی داشته باشد.

امروزه مضمون نقدهایی که در داخل و خارج در پیوند با حقوق شهروندی، حقوق اساسی و 

ی یمن و مؤثّر وکیل در فرایند دادرسحقوق بشر علیه نظام قضایی مطرح است، عدم حضور فعّال و ا

وجب شده مو دفاع از موکّل است، که در این زمینه حضور وکالی حاکمیّتی و یا خودی گزینش

ز ا نیز شده است که هم مردم از انتخاب وکیل مورد نظر و مستقل محروم شوند و عموم وکالء

د محروم شوند و هم تعداد ارائة خدمات به موکّلین که مشمول این رویکرد غیرقانونی هستن

داشته باشند و یا آنکه وکالی وابسته  را های ویژهمحدودی از همکاران فرصت حضور در پرونده

ی از چنان استقالل و امنیّتی برخوردار نگردند که بتوانند راست قامت و قانونمند در یبه نظام قضا

 مراجع حضور دفاعی داشته باشند. 

قانون اساسی استقالل نهاد وکالت مورد تأکید  21ستای اصل یکم، ضرورت دارد که در را

ها در فرایند تصویب قرار دارد ولی تا کنون به نتیجه نرسیده است قرار گیرد و در طرحی که سال

 به عنوان یک نهاد خودگردان، مستقل و در عین حال تحت نظارت قانون، به ارائة خدمت بپردازد.

ی گزینشی امکان حضور به همة وکالء در همه مراجع داده شود دوّم، با استرداد فهرست وکال

 و این تبعیض غیرقانونی و ناعادالنه هرچه زودتر مرتفع گردد.

کیفری و تمام دادرسیقانون آیین 41سوّم، با ارائة طرح سه فوریتی تبصرة اصالحی مادّة 

 قوانین تضییقی را الغاء کنند.

نقدهای فراوان گردیده است به سرعت حذف و  چهارم، مراجع شبهه اختصاصی که موجب

 روش قانونی رسیدگی به جرایم اعاده گردد. 

پنجم، با ایجاد امکان تعامل بین نهاد قضاوت و وکالت در سطح مدیران مستقل این دو نهاد 

سازی مناسب جهت تعامل فراهم آید و با ارائة آموزش به قضات، اعتبار مقام دفاع در کنار فضا

 و برابری و جایگاه مساوی مورد تأکید قرار گیرد. مقام قضا



 

 

 

 

011 

  

 1400 بهار، وچهارمسی، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره نهم

ن اعتمادی بین وکالی ایهای وکالء، فضای بیششم، با الحاق نهاد موازی وکالت به کانون

 دو سازمان که همة آنها فرزندان این مرز و بوم هستند از بین برود. 

زی و ادارة نهاد قضا هفتم، قوّة قضائیّه به جای دخالت در امر وکالت خود را مصروف بازسا

 کند و تنها نظارت قانونی خود را بر نهاد وکالت البّته بدون دخالت اعمال نماید.

طبیعتاً با قبول این پیشنهادها که در اسناد بین المللی از جمله بدیهیّات و لوازم بنیادین برقراری 

 یم.ور باشتوان شاهد رویکرد جدید نظام قضایی و تقنینی کشیک نظام قضایی است، می
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 منابع

 الف. فارسي

 وبالگ  پژوهشکده باقرالعلوم )ع( « اصول اساسی در نقش وکالء» ابراهیمی، محمد؛ مقاله
pajoohe.ir 

 انجمن کانون وکالی بین المللیhttps://www.ibanet.org 

 رابطه آگاهی شهروندان از حقوق »( مقاله علمی پژوهشی8216پور،آرین؛)پورعزت،علی اصغر.قلی

ال دهم، س فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی« وندی با پاسخگوی و شفافیت سازمانهاشهر

 .21شماره 

 ( 8211توسلی نایینی،منوچهر؛) نشریه حقوق اساسی «های شغلی در حقوق ایرانمصونیت» مقاله ،

 . 7و 9زمستان، سال چهارم شماره 

 مطالعه تطبیقی تحوالت حقوق »ه  ( مقال8269مرادی، عصمت؛  )تابستان جاوید، محمدجواد؛ شاه

ماره ش مجله تحقیقات حقوقی« بشری در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

 ( ISI)علمی/پژوهشی 71

 ،قانون جدید آ.د.ک خالف حقوق  41اجرای ماده »( مصاحبه 8264پیمان؛ ) حاج محمود عطار

 (4/8264/ 2)خبرگزاری دانشگاه آزاد اسالمی.« شهروندی است

 ( مقاله با عنوان8219حسینی، سید رضا؛)«31شماره  مجله دادرسی،مهر و آبان.« حق دفاع متهم . 

 (  مقاله با عنوان8262خادم ،علی؛) «61شماره مجله کانون وکال « نقش وکیل مدافع در دفاع . 

 ،سی برر»نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا با عنوان ( پایان8262) عبدالوهاب؛ رحیمی
 «المللیحقوقی دفاعی متهم در الیحه آیین دادرسی کیفری و اسناد بین

 (مقاله8212زراعت، عباس؛ ) «819شماره  مجله کانون وکال« مصونیت شغلی وکالی دادگستری 
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 ،اصول و مبانی دادرسی عادالنه و ضمانت » (رساله دکتری با عنوان 8261)؛ مهری زمانزاده بهبهانی
دانشگاه آزاد اسالمی  «8263دادرسی کیفری مصوب نظر فقه شیعه و قانون آییناجرای آن از م

 واحد تهران مرکز.

  سایت تخصصی پرسمان دانشگاهیانwww.porseman.com 

 (8222سرشار، محمود؛« ) متن گزارش از پنجمین کنگره انجمن بین المللی کانون جهانیوکالء در

 . 26ره اول، شماره ،  آذر و دی ،دومجله کانون وکال، «موناکو

 چاپ اول نشرمیزان.دادرسی عادالنه( کتاب باعنوان 8219لیال ) اشرافی، و طه،فریده، 

 ( متن سخنرانی 8262کاتوزیان، امیرناصر؛ )«فصلنامه وکیل« نقش عدالت و انصاف در حقوق ایران 
 . 82و83شماره  مدافع،بهار و تابستان،

 حق دفاع متهم در آئین دادرسی کیفری و »با عنوان  (رساله دکتری8272زادگان،حسنعلی. ) مؤذن
 دوره دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس.«مطالعه تطبیقی آن 

 ( ،8498(،)8216محمد حمرعاملی )،چاپ پنجم، تهران، کتابخانه اسالمی.81، ج وسائل الشیعههـ.ق، 

 ( مقاله با عنوان 8211نجفی توانا، علی؛)«اره ، بهار و تابستان  شممجله کانون وکال« فاعدفاع از حق د

 .862و  863

 (مقاله با عنوان 8261نجفی توانا، علی؛ )« مجله « ؛موانع تقنینی، قضایی و مدیریتی41تبصره ماده
 .349، ویژه هفتاد سالگی مجله کانون وکالءشماره کانون وکال

 میثاق بین الملی حقوق مدنی و سیاسی  -ویکی نبشتهhttps://fa.wikisource.org/wiki/ 

 کنوانسیون حقوق بشر اروپا  -ویکیپدیاhttps://fa.wikipedia.org/ 
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 European Convention on Human Rights (ECHR) (1953) 

 Geneva Convention relative to the treatment of prisoners of war (1949) 
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 International Covenant on civil and political rights (ICCPR) (1966) 
 Mole, Nuala. Harby, Catharina. Le droit à un procès equitable. Un guide sur la mise 

en œuvre de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme 
(2003) 

 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) (1948).


