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مباني نظري حق بهرهمندي متهم از وكيل
كمالالدين مصباحي ـ وكيل پايه يك دادگستري و مدرس دانشگاه
چكيده

دسترسي متهم به وكيل و بهرهمندي از خدمات حقوقي او ،بعنوان يكي از حقوق مسلم و اساسي در فرايند يك
دادرسي عادالنه كه خود از ويژگيهاي اصلي حاكميت قانون در جامعه بينالمللي انگاشته شده است ،امروزه در
همه نظامهاي حقوقي و سيستمهاي دادرسي پذيرفته شده و از سوي دولتها بهعلت الزامات ناشي از استانداردهاي
حقوق بشري ،مورد شناسايي و پشتيباني قرار گرفته است.
البته فلسفه مداخله وكال در دعاوي كيفري تنها براي تضمين حقوق متهم نيست ،بلكه با جامعه و نظم عمومي
آن نيز پيوند دارد .جامعه ،بيش از بزهكاري ،از محكوم شدن بيگناهان آسيب ميبيند .اين سخن كه «اگر هزاران
گناهكار از مجازات رهايي يابند بهتر از اين است كه بيگناهي مجازات شود» ،گوياي اين واقعيت مهم است .وكيل
مدافع ،در حقيقت از قانون و جامعه دفاع ميكند و از همين رو ،حتا ارادة متهم نيز در انتخاب نكردن وكيل يا
نپذيرفتن وكيل تسخيري ،بويژه در جرايم مهم ،نبايد به دفاع از حقوق اجتماع و حسن اجراي عدالت خللي وارد
سازد.
هرچند درباره اقتضائات اين حق و بررسي جايگاه آن در اسناد جهاني و منطقهاي حقوق بشر مطالعاتي انجام
گرفته است ،ولي مباني نظري و فلسفه بهرهمندي متهم از وكيل و ديدگاههاي موجود در اين زمينه كه در واقع پايه
و اساس شناسايي اين حق براي متهم نيز شمرده ميشود ،در كمتر نوشتهاي مورد بررسي قرار گرفته است .نگارنده
با بررسي دوگونه ضرورت ،يكي ضرورت ناشي از الزامات فلسفي و حقوقي و ديگري ضرورت ناشي از وضع
جسمي يا روحي متهم ،كوشيده است به مباني اين حق بپردازد.
درآمد

در مراحل گوناگون دادرسي كيفري ،اعم از مرحله
تحتنظر و تحقيقات مقدماتي تا مرحله صدور و
اجراي حكم ،تالش براي احياي حقوق فردي اصحاب
دعوا و حقوق اجتماعي مدنظر بوده و در اينخصوص،
دفاع از مواضع و حقوق هر يك از متداعيان ،امر حقي
بهنظر ميرسد( .هاشمي )194،1383 ،عدالت به معناي
عام و عدالت كيفري بهمعناي خاص ـ كه همواره
آرزوي انسانهاي عدالتخواه بوده و هست ـ بيبرگزار
شدن محاكمهاي عادالنه كه در آن حقوق و آزاديهاي
متهم محترم شمرده شود ،رخ نخواهد نمود.
در برابر متهم ،در جريان رسيدگيهاي كيفري،

كساني چون بازپرس و دادستان و قاضي وجود دارند
كه به علت برخورداري از قدرت جايگاه و معلومات
حقوقي و قضايي بيشتر ،در مرتبهاي باالتر از متهم قرار
دارند و در راستاي حمايت از كرامت ذاتي انسانها و
تضمين و تأمين حقوق او در برابر تجاوز احتمالي
قواي حكومتي ،عقل و انصاف قضايي از يكسو و
الزامات ناشي از رعايت موازين حقوق بشر از سوي
ديگر ،حكم ميكند كه متهم براي دفاع از خود ،بتواند
از نيرويي مشابه استفاده كند و در برابر دستگاه قضايي
و مقامات آن ـ كه بعنوان حاميان منافع جامعه و
مدعيالعموم در مقام تعقيب او هستند ـ تنها نماند و
شخص اميني بهنام وكيل او را در اين مراحل ياري
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كند .بنابراين حق دسترسي به وكيل ،يكي از حقوق
بنيادين متهم بهشمار ميآيد و باعث ايجاد توازن و
تعادل بين اين دو موضع و تحقق اصل تساوي سالحها
در روند دادرسي كيفري ميشود و ميان فرد و دولت

رابطه منطقي بهوجود ميآورد.

اگرچه در همه اسناد و موازين حقوق بشر ،بر

لزوم حق بهرهمندي متهم از مساعدت وكيل بعنوان
يكي از تضمينهاي دادرسي عادالنه تأكيد شده و اين
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● مداخله وكال در دعاوي كيفري تنها براي تضمين
حقوق متهم نيست ،بلكه با جامعه و نظم عمومي
آن نيز پيوند دارد .جامعه ،بيش از بزهكاري ،از
محكوم شدن بيگناهان آسيب ميبيند .اين سخن
كه «اگر هزاران گناهكار از مجازات رهايي يابند
بهتر از اين است كه بيگناهي مجازات شود»،
گوياي اين واقعيت مهم است.

حق در قوانين داخلي كشورها بويژه در قوانين آيين
دادرسي كيفري به رسميت شناخته شده است ،ولي

درباره مبنا و ضرورت به رسميت شناختن اين حق

براي متهم ،تصريحي در اين اسناد نشده است .با اين
حال انديشمندان با ارائه نظر و تئوريهاي گوناگون،

لزوم بهرهمندي متهم از وكيل در مراحل دادرسي را
توجيه كردهاند.

روشن است كه آگاهي از اين مباني و تئوريها

دربارة لزوم دسترسي متهم به وكيل دادگستري ،باعث

ميشود تا قانونگذار ديد عالمانه و روشنتري به قضيه
پيدا كند و در توسعه طولي و عرضي اين حق براي

متهم ،سعه صدر بيشتري از خود نشان دهد .كما اينكه

تغيير نگرش قابل توجه قانونگذار و گشادهدستي او

در توسعه دسترسي متهم به اين حق در هر دو جهت
فوق در قانون آيين دادرسي كيفري سال  1392نسبت

به قانون سال  1378به وضوح ،ملموس و قابل مشاهده
است.

در اين نوشتار ،بدون ورود به مباحث تكراري

و پيشتر مطرح شده ،نظرات مزبور را زير دو عنوان
كلي تقسيمبندي و بررسي كردهايم .عنوان نخست به
تبيين ضرورت ناشي از الزامات فلسفي و حقوقي و

بررسي ديدگاههاي فالسفه و حقوقدانان در اين زمينه
اختصاص دارد و در عنوان بعدي ضرورت ناشي از

وضع جسمي يا روحي متهم و نظريات موجود در
اين باره در توجيه بهرهمندي او از مساعدت و دخالت

وكيل دادگستري بررسي شده است.

 .1ضرورت ناشي از الزامات فلسفي و حقوقي

تئوريهاي ارائه شده در بحث مباني حق بهرهمندي
متهم از وكيل در فرايند دادرسيهاي كيفري در دسته
ضرورت ناشي از الزامات فلسفي و حقوقي به دو
شاخه فردگرايي و جامعهگرايي تقسيم شده است .از
ديدگاه فردگرايان همة تئوريهاي ارائه شده در توجيه
مباني فوق ناشي از تضمين حقوق دفاعي متهم و
پشتيباني از شخص متهم است .از ديدگاه جامعهگرايان
نيز اين تئوريها براي مباني بهرهمندي از وكيل در
مرحله نخست ناشي از رعايت مصلحت جامعه است
و پشتيباني از متهم در اين راستا و در مرحله بعدي
قابل توجيه است.
 .1-1ديدگاه فردگرايان

متهم تنها در پرتو تضمين شدن حق برخورداري
از دادرسي عادالنه ميتواند از تجاوز احتمالي قواي
عمومي مصون بماند .برپاية ديدگاه فردگرايان در زمينه
حق برخورداري از دادرسي عادالنه ،تضمين حقوق
دفاعي متهم اهميت بسيار دارد و در كانون توجه اسناد
گوناگون حقوق بشر از جمله اعالميه جهاني حقوق
بشر ( )1948و ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي
( )1966قرار دارد (اسماعيليان .)19،1386 ،همچنين،
با مداقه در متون ديگر اسناد بينالمللي حقوق بشر
همچون مجموعه اصول حمايت از همه افراد تحت
هرگونه بازداشت يا حبس ،اصول اساسي نقش وكال
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و نيز مالحظه اسناد منطقهاي مشابه بويژه كنوانسيون
اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ،اين
نكته مهم احراز ميشود كه در بررسي مباني و لزوم
حق برخورداري از وكيل ،به حقوق متهم بيشتر توجه
شده است و حفظ حقوق جامعه در مرحله دوم اهميت
قرار دارد .از سوي انديشمندان طرفدار لزوم رعايت
حقوق متهم ،تئوريهاي متفاوتي مانند تئوري كرامت
انساني ،تئوري تساوي سالحها ،تئوري انصاف ،تئوري
اصل برائت ،تئوري اصل عدالت طبيعي و تئوري
آزادي اراده ،بعنوان مباني حق بهرهمندي از وكيل ارائه
شده است كه در اين گفتار به شرح مختصر هر يك از
آنها ميپردازيم.
 .1-1-1تئوري كرامت انساني
بهرهمندي از وكيل در جريان دادرسي كيفري در
راستاي حمايت از كرامت ذاتي انسانها و تضمين و
تأمين حقوق او در برابر تجاوز احتمالي قواي حكومتي
و جزء حقوق اساسي و اوليه او در برابر نهاد دولت
محسوب ميشود.
مفهوم كرامت بشري در حوزه حقوق بشر و حقوق

● متهم تنها در پرتو تضمين شدن حق
برخورداري از دادرسي عادالنه ميتواند از تجاوز
احتمالي قواي عمومي مصون بماند .برپاية ديدگاه
فردگرايان در زمينه حق برخورداري از دادرسي
عادالنه ،تضمين حقوق دفاعي متهم اهميت بسيار
دارد و در كانون توجه اسناد گوناگون حقوق بشر
از جمله اعالميه جهاني حقوق بشر ( )1948و
ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي ()1966
قرار دارد .از سوي انديشمندان طرفدار لزوم
رعايت حقوق متهم ،تئوريهاي متفاوتي مانند
تئوري كرامت انساني ،تئوري تساوي سالحها،
تئوري انصاف ،تئوري اصل برائت ،تئوري اصل
عدالت طبيعي و تئوري آزادي اراده ،بعنوان مباني
حق بهرهمندي از وكيل ارائه شده است.
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اساسي نقشي برجسته بازي ميكند .اين مفهوم هم
در اسناد بينالمللي و هم در قوانين اساسي كشورها
بهخوبي بازتاب يافته است .برپايه منشور ملل متحد و
اعالميه جهاني حقوق بشر ،شناسايي كرامت ذاتي همه
اعضاي خانواده بشري و حقوق يكسان و انتقالناپذير
آنان مبناي آزادي و عدالت و صلح در جهان محسوب
ميشود .ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي و ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي
اشعار ميدارند كه همه حقهاي بشري از كرامت ذاتي
انسان سرچشمه ميگيرد .همچنين در ماده  123اعالميه
آمريكايي حقوق و تكاليف بشر ،مقدمه و ماده يك
اعالميه اسالمي حقوق بشر ،ماده يك منشور حقوق
بنيادين اتحاديه اروپايي و شماري از كنوانسيونها،
اعالميهها و معاهدات بينالمللي و منطقهاي ،اين مفهوم
مورد اشاره وشناسايي واقع شده است .مفهوم كرامت،
در تصميمات قضايي هم مورد استناد قرار گرفته است
(موسيزاده.)251،1386 ،
در ميان فيلسوفان ،كانت از كساني است كه با
طرح دو دستورالعمل مشهور خود اعتقاد خويش به
كرامت ذاتي انسانها را نشان ميدهد .از ديدگاه جان
رالز فيلسوف معاصر آمريكايي نيز انسان داراي ارزش
ذاتي است .وي اين نكته را با تصريح بر اينكه هر انسان
برپايه اصل عدالت داراي حرمت و مصونيت است،
بهگونهاي كه حتي سعادت اجتماعي نميتواند نافي آن
باشد ،مورد تأكيد قرار ميدهد (قاسمي.)255،1385 ،
كرامت بشري ،گذشته از مباني مذهبي ،فلسفي و
حقوقي ،زاده طبيعت عقالني و مشترك انسانهاست،
همواره و هميشه همراه اوست و از فيض وجودي
او سرچشمه ميگيرد .بنابراين ذاتي است ،يعني از
ميان نميرود ،جهانشمول است يعني همه انسانها از
آن بهرهمندند و در نهايت عيني است يعني مستقل از
اوضاع اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي ،زماني و
مكاني و ايدئولوژي است .اما اين بدان معنا نيست كه
بهعلت وجود اين ويژگيها ،به حمايت از كرامت بشري
در برابر نقضها نپردازيم .بنابراين مفهوم كرامت بشر
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نيز نيازمند حمايت از راه سازوكارهاي حقوقي است.
طرفداران تئوري كرامت انساني برآنند كه مصون
بودن انسان از هرگونه تعرض و نقش وكيل در
جلوگيري از آسيبپذيري آن در فرايند رسيدگيهاي
جزايي ،مهمترين مبنا در توجيه ضرورت دسترسي
متهم به وكيل و مساعدت او محسوب ميشود.
1

 .1-1-2تئوري تساوي سالحها يا امكانات

2

تساوي و مساوات به معني برابري است .زمينه
اصلي و اساسي حقوق و آزاديهاي فردي را بايد
در برابري انسانها يافت (هاشمي ،پيشين .)218 ،از
همينرو ،مساوات از اصول حقوق عمومي محسوب
شده است؛ همه مردمان صرفنظر از جنس ،نژاد ،طبقه،
مذهب ،ثروت و شغل بايد از حقوق و تكاليف مساوي
برخوردار باشند .براي نمونه ،دادگاه براي صنفي خاص
نباشد يا صنفي خاص از ماليات معاف نباشد .مراد از
مساوات ،برابري همه افراد در بهرهمندي از موهبتها،
نعمتها و مزيتهاي اجتماعي است .وظيفه قانونگذار در
هر جامعه اين است كه امكانات و تسهيالت طبيعي،
اجتماعي ،اقتصادي و سياسي را يكسان در اختيار همه
افراد قرار دهد (يزدي.)59،1383 ،
اسناد بينالمللي تأكيد بيشتري بر استقرار برابريها و
از ميان بردن تبعيضات دارند .در ماده  2اعالميه جهاني
حقوق بشر آمده است« :هر كس ميتواند بدون هرگونه
تمايز بويژه از حيث نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ،مذهب،
عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت،
وضع اجتماعي ،ثروت ،والدت يا هر موقعيت ديگر،
از تمام حقوق و آزاديهايي كه در اين اعالميه ذكر شده
است ،بهرهمند گردد» .همچنين برپاية بند  1از ماده 2
ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي« :كشورهاي
طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه حقوق شناخته شده
در اين ميثاق را درباره كليه افراد مقيم در قلمرو و تابع
حاكميتشان بدون هرگونه تمايزي از قبيل نژاد ،رنگ،
جنس ،زبان ،مذهب ،عقيده سياسي يا عقيده ديگر،
اصل و منشا ملي يا اجتماعي ،ثروت ،نسب يا ساير

● در ميان فيلسوفان ،كانت از كساني است
كه با طرح دو دستورالعمل مشهور خود اعتقاد
خويش به كرامت ذاتي انسانها را نشان ميدهد.
از ديدگاه جان رالز فيلسوف معاصر آمريكايي نيز
انسان داراي ارزش ذاتي است .وي اين نكته را
با تصريح بر اينكه هر انسان برپايه اصل عدالت
داراي حرمت و مصونيت است ،بهگونهاي كه
حتي سعادت اجتماعي نميتواند نافي آن باشد،
مورد تأكيد قرار ميدهد.
وضعيتها محترم شمرده و تضمين كنند».
تعبير مهمي كه از برابري اصحاب دعوي
شده ،برابري در ابزارها و امكانات است (كسسه،
 .)489،1387تئوري تساوي سالحها يا امكانات كه
از برابري ياد شده نشأت ميگيرد ،داراي ريشه قرون
وسطايي است و اشاره به ضرورت استعمال سالحهايي
از يك نوع در دوئل يا پيكار قضايي بهمنظور اثبات حق
دارد (آشوري( ،1387 ،ج) .)33 ،برپاية اين تئوري،
حق داشتن وكيل بويژه در مرحله تحقيقات مقدماتي
و لزوم حضور و فعاليت قانوني وي در دفاع از حقوق
متهم ،تضميني بسيار اساسي در جهت حفظ حقوق و
آزاديهاي فردي و جلوگيري از اخالل در حق دفاع
است .اين اصل ،مرجع قضايي را مكلف ميسازد كه
اطمينان يابد هيچيك از اصحاب دعوي در مقام بيان
مطالب و دفاعيات خويش در وضعي نابرابر با ديگران
قرار نداشته باشد .بنابراين حضور وكيل در كنار متهم
و دخالت او در امر دفاع موجب برقراري توازن و
تحقق اصل تساوي امكانات در روند دادرسي كيفري
است؛ زيرا در بيشتر جوامع ،شهروندان از حقوق
قانوني خويش آگاهي ندارند و بهعلت همين ناآگاهي
اغلب متوجه نميشوند در كجا حقوقشان ضايع شده
است و زمينهاي رواني وجود دارد كه مجرم و متهم را
كسي ميشناسند كه صاحب هيچ حقي نيست .گويا
نفس مجرميت و متهم بودن ،او را از حقوق انساني
محروم ميكند و او مستحق هرگونه مجازات ،سختي
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و محروميت است .بازپرس به هنگام تحقيقات ،از
همكاريهاي ضرور و كامل و گاه سخت دستگاههاي
مجهز پليسي و امنيتي برخوردار است و به اين ترتيب
مبارزهاي ميان دو طرف نابرابر آغاز ميشود :در يك
سو متهم قرار دارد كه هيچ سالحي جز حق دفاع ندارد
و در سوي ديگر جامعه كه همه قوا را در اختيار دارد.
براي اينكه تا اندازهاي تعادل ميان قواي دو طرف تأمين
شود و كسي كه تحت تعقيب است بتواند به گونه
مؤثر به اتهامات وارده پاسخ دهد ،دخالت وكيل مدافع
ضرورت دارد .وكيل با دانش حقوقي خود ميتواند
مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم الزم
است به قاضي اعالم و بخشهاي تاريك پرونده را با
دانش خود روشن كند ،زيرا به عقيده اكثريت قريب به
اتفاق علماي اجتماعي و مذهبي اگر مجرمي تبرئه شود
بهتر است تا بيگناهي محكوم گردد (عليزاده طباطبايي،
.)5،1385
به سخن ديگر ،برپايه اصل تساوي سالحها ،تعيين
وكيل در امور جزايي ،بيشتر براي دفاع از متهم در برابر
دادستاني است كه به نمايندگي جامعه در مقام كشف
جرم و گردآوري داليل و تعقيب و دستگيري متهم
برآمده و مجازات او را از لحاظ جنبه عمومي جرم براي
حفظ نظم اجتماعي ،به كيفر رسيدن بزهكار ،پيشگيري
از وقوع جرم در آينده و يا تسكين و رضاي زيان
ديده از جرم از دادگاه تقاضا ميكند .در اينصورت
وكيل دادگستري با آشنايي به قوانين ،دفاع از متهم
را به عهده ميگيرد تا حقيقت امر در شرايطي روشن

● كرامت بشري ،گذشته از مباني مذهبي ،فلسفي و
حقوقي ،زاده طبيعت عقالني و مشترك انسانهاست،
همواره و هميشه همراه اوست و از فيض وجودي
او سرچشمه ميگيرد .بنابراين ذاتي است ،يعني از
ميان نميرود ،جهانشمول است يعني همه انسانها
از آن بهرهمندند و در نهايت عيني است يعني
مستقل از اوضاع اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي،
فرهنگي ،زماني و مكاني و ايدئولوژي است.
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شود كه بين دادستان و وكيل دادگستري موازنه تعادل
برقرار شود و دادگاه بر مبناي عدالت رسيدگي كند
(حبيبزاده.)2،1385،
اعالميه جهاني حقوق بشر در ماده  10به حق هر
كس به اينكه دعوايش در كمال تساوي رسيدگي شود،
اشاره كرده است .كميسيون اروپايي حقوق بشر نيز در
يكي از تصميمات خود در سال  1959براي نخستين
بار اعالم كرد كه دادرسي عادالنه در معناي وسيع آن،
تساوي سالحها را نيز دربر ميگيرد و سپس ديوان
در رأي نوسيمايستر در نهم ژوئن  1968بر تصميم
كميسيون ُمهر تأييد زد.
برپاية رأي ديوان« :اينكه اظهارات دادسرا در غياب
متقاضي (خواهان) و وكيل او استماع شده است مغاير
با اصل تساوي سالحهاست و كميسيون بحق در
تصميمات مكرر و نظريات قبلي خود اعالم كرده است
و اين جزيي از مفهوم دادرسي عادالنه مندرج در بند 1
ماده  6كنوانسيون اروپايي حقوق بشر است» (آشوري،
( ،1383ب) )342 ،و (ياوري .)280،1383 ،اين موضع
ديوان اروپايي حقوق بشر در قضاياي گوناگون بويژه
در قضيه  Borgerعليه بلژيك (راي  30اكتبر )1991
بارها تكرار شده است.
از نظر ديوان اروپايي حقوق بشر از جمله در قضيه
 Kuopilacعليه فنالند ( 27آوريل « :)2000تساوي
سالحها يا برابري امكانات دفاع دربرگيرنده رسيدگي
ترافعي است و بدين معناست كه در امور كيفري ،هم
مقام تعقيبكننده (دادسرا) و هم متهم و وكيل مدافع
او و نيز شاكي يا وكيل او بايد از مالحظات و داليل
طرف ديگر مطلع شوند ،به آن پاسخ گويند و يا آنها را
مورد بحث يا ترديد قرار دهند» (آشوري ،پيشين (ب)،
 .)342با اين حال اصل ياد شده به اين معنا نيست كه
متهم و وكيل او حق دارند از همان ابزارها و امكانات
دادستان بهرهمند شوند .مقصود از اين اصل آن است
كه طرفين بايد از امكانات كافي براي بيان و عرضه
دفاعيات خود برخوردار باشند و اگر احيان ًا مشكالت و
موانعي در كار باشد كه به عادالنه بودن محاكمه خللي
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وارد آورد ،هر يك از طرفين كه منافع او در خطر قرار
گرفته مكلف است براي چارهجويي ،مراتب را بدون
3
تأخير بيجهت به اطالع دادگاه برساند.
با توجه به آنچه گفته شد ،اصل تساوي سالحها
معتبرترين تئوري ارائه شده در زمينه حق بهرهمندي
از وكيل است كه با تشبيه تقابل متهم و مقام تعقيب
كننده به طرفهاي مبارزه و لزوم در اختيار داشتن
امكانات دفاعي برابر ،سعي بر حفظ حقوق متهم از
راه برخورداري از مساعدت وكيل انتخابي يا تسخيري
4
شده است.
 .1-1-3تئوري انصاف
انصاف در لغت ،نيمه چيزي را گرفتن ،دادن،
راستي كردن و صداقت نمودن تعريف شده است.
انصاف احساس مبهمي از عدالت است كه در مقام
اجراي قواعد حقوق در اشخاص بهوجود ميآيد و
وسيله تعديل و متناسب كردن آنها با موارد خاص
ميشود .انصاف چوبدستي عدالت است تا از لغزش
آن بكاهد و بر سرعت و استواري گامهايش بيفزايد
(كاتوزيان( ،1385 ،ب) .)679 ،به سخن ديگر ،عدالت
را كه مفهوم نوعي دارد با انصاف كه احساسي لطيفتر
از عدالت در موارد خاص است نبايد اشتباه كرد .رجوع
به انصاف زماني مورد پيدا ميكند كه اجراي قاعدهاي
عادالنه در فرضي خاص نتايج نامطلوب به بار ميآورد
و وجدان اخالقي تمايل به اصالح آن پيدا ميكند؛
چنانكه ارسطو نيز انصاف را عدالتي برتر از عدالت
قانوني توصيف ميكرد (هاشمي ،پيشين.)145 ،
ارسطو ضمن اينكه انصاف را مفهومي متمايز از
عدالت دانسته ،بر آن است كه مفهوم انصاف در جنس با
عدالت متفاوت نيست .امر منصفانه در حقيقت عادالنه
است اما نه براساس قانون ،بلكه انصاف اصالح عدالت
حقوقي است .قواعد حقوقي ،قواعدي عام است و از
آنجا كه مصاديق آنها بطور طبيعي نامنظم و گوناگون
است ،قواعد مزبور توانايي ارائه عدالت كامل در هر
مورد ممكن را ندارد و ناگزير مواردي پيش ميآيد
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● حضور وكيل در كنار متهم و دخالت او در
امر دفاع موجب برقراري توازن و تحقق اصل
تساوي امكانات در روند دادرسي كيفري است؛
زيرا در بيشتر جوامع ،شهروندان از حقوق قانوني
خويش آگاهي ندارند و بهعلت همين ناآگاهي
اغلب متوجه نميشوند در كجا حقوقشان ضايع
شده است و زمينهاي رواني وجود دارد كه مجرم
و متهم را كسي ميشناسند كه صاحب هيچ حقي
نيست .گويا نفس مجرميت و متهم بودن ،او را از
حقوق انساني محروم ميكند و او مستحق هرگونه
مجازات ،سختي و محروميت است .بازپرس به
هنگام تحقيقات ،از همكاريهاي ضرور و كامل
و گاه سخت دستگاههاي مجهز پليسي و امنيتي
برخوردار است و به اين ترتيب مبارزهاي ميان دو
طرف نابرابر آغاز ميشود :در يك سو متهم قرار
دارد كه هيچ سالحي جز حق دفاع ندارد و در
سوي ديگر جامعه كه همه قوا را در اختيار دارد.
براي اينكه تا اندازهاي تعادل ميان قواي دو طرف
تأمين شود و كسي كه تحت تعقيب است بتواند
به گونه مؤثر به اتهامات وارده پاسخ دهد ،دخالت
وكيل مدافع ضرورت دارد.
كه بهمنظور اجراي كامل عدالت بايد در كليت قانون
تغيير داد .پس در چنين مواردي بايد به انصافـ نه با
تغيير قانون عام بلكه بر پايه يك راي متعارف كه بطور
موردي اجراي قانون را تغيير ميدهد ـ عمل شود (كلي،
70،1382ـ .)69بنابراين ،انصاف از ديد ارسطو عبارت
از اصالح يك قاعده است كه به مناسبت ماهيت انتزاعي
خود ناقص است .اما اشتروپ ) (Struppاين تعريف
را كامل نميداند و بر آن است كه تعريف ارسطو از
انصاف تنها شامل موردي است كه قاعده ناقصي وجود
دارد و ناظر به موردي نيست كه اساس ًا قاعدهاي موجود
نباشد .از ديد اشتروپ انصاف بر دو نوع است :يكي
انصاف هماهنگكننده يا تعديلكننده كه سختي قاعده
حقوقي را بنا بر مالحظات خاص هر مورد تعديل
ميكند وديگري انصاف تكميلي كه وظيفهاش پر كردن
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خال حقوق ميباشد (گيتي.)112،1343 ،
پس وظيفه انصاف فقط پر كردن جاي خالي قانون
و به زبان آمدن در موارد سكوت قانون نيست ،مواردي
نيز هست كه با مشكل نبود قانون و سكوت آن روبهرو
نيستيم ،بلكه اشكال از اينجا ناشي ميشود كه پافشاري
بر قانون به بيعدالتي ميانجامد .در اين حالت انصاف
سبب ميشود تا حكم قانون در وفاق كامل با هدف
جريان يابد (موحد.)97،1384،
باري ،برپاية تئوري انصاف ،هرچند كسي به ارتكاب
جرايم سنگين مانند نسلكشي ،جرايم عليه بشريت و...
متهم باشد و حمايت از بزهديدگان و جامعه ،اقتضاي
اجراي عدالت و اعمال مجازات سنگين و خودداري از
هرگونه ترحم بر چنين شخصي را دارد ،ليكن انصاف
اقتضا دارد كه از هنگام تعقيب و دستگيري فرد ياد
شده (كه با هجمه پليس و تنفر عمومي مواجه گرديده)
تا پايان بازجويي و رسيدگيهاي قضايي ،يك وكيل در
كنار وي قرار گيرد و متهم با استفاده از معاضدت وكيل
(انتخابي يا تسخيري) به دفاع مؤثر از خود بپردازد.
تئوري انصاف بعنوان يكي از مباني دادرسي
عادالنه و اقتضائات آن در آراي متعدد كميسيون و
ديوان اروپايي حقوق بشر مورد اشاره قرار گرفته
است .از جمله ديوان در قضيهاي به ارايه قاعدهاي
كلي در اين زمينه پرداخته و متذكر شده است كه« :يك
دادرسي چنانچه در شرايطي صورت پذيرد كه يكي از
اصحاب دعوي در قبال ديگري به گونهاي غير عادالنه
در وضعي نامساعد قرار گيرد ،نميتواند منصفانه تلقي
شود» 5.كميسيون اروپايي حقوق بشر نيز در پرونده
 Borgerعليه بلژيك ( 30اكتبر  )1991بيان داشته است:

● اصل تساوي سالحها معتبرترين تئوري ارائه شده
در زمينه حق بهرهمندي از وكيل است كه با تشبيه
تقابل متهم و مقام تعقيب كننده به طرفهاي مبارزه
و لزوم در اختيار داشتن امكانات دفاعي برابر،
سعي بر حفظ حقوق متهم از راه برخورداري از
مساعدت وكيل انتخابي يا تسخيري شده است.
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«انصاف اقتضا دارد كه هر يك از اصحاب دعوا بايد
اين امكان معقول را داشته باشد كه بتواند دعواي خود
را در شرايطي مطرح سازد كه به گونهاي اساسي او را
نسبت به طرف خود در وضع نامساعدتري قرار ندهد»
(آشوري ،پيشين( ،ب).)341 ،
بنابراين يكي از نخستين اصول تضمينكننده انصاف
در دادرسي ،رعايت حقوق دفاعي متهم و بويژه حق
بهرهمندي از وكيل است (بهمني قاجار.)122،1386 ،
گفتني است كه واژه انصاف و تئوري يادشده بسيار
نزديك به تئوري اصل تساوي سالحهاست ،با اين
تفاوت كه در اصل انصاف ،براي مددرساني به متهم
(در راستاي دفاع مؤثر از خويش) يك نفر وكيل وارد
دادرسي و مرحله تعقيب ميشود ،حال آنكه در تئوري
تساوي سالحها مرحله تحقيقات مقدماتي و دادرسي
همچون ميدان نبرد است و نهاد تعقيب كننده و متهم،
طرفهاي مبارزهاند و چون مبارزه نيازمند برابري
امكانات است و نيز اينكه نهاد تعقيبكننده با افراد
متخصص و آشنا به قوانين وارد ميدان شده است ،متهم
نيز ميبايست از اين تخصص و آگاهي كه در نزد وكيل
وجود دارد بهرهمند گردد و اين امر ميسر نخواهد شد
مگر با حضور وكيل متهم ،آنهم در تمام فرايند تعقيب
و دادرسي.
 .1-1-4اصل برائت
برپاية اصل برائت ،هيچ كس از نظر قانون مجرم
شناخته نميشود ،مگر اينكه اتهام او در دادگاه صالح
ثابت شود .امنيت قضايي وقتي است كه دادگاهها
و مراجع قضايي ،در اجراي وظايف قانوني خود،
به گونهاي رفتار كنند كه به حقوق و آزاديهاي افراد
لطمهاي وارد نشود و حرمت انسانها مورد تهديد
قرار نگيرد .براي رسيدن به هدف مطلوب ،استفاده از
ابزارها و راههاي نامطلوب مانند بازداشتهاي بيمورد،
مجازاتهاي نامتناسب و آزار روحي و جسمي افراد
بيگناه به هيچرو توجيهپذير نيست .از آنجا كه آزادي
الزمه وجودي انسان و يكي از حقوق فطري و غايت
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مطلوب جامعه بشري است ،همگان بايد به آن به ديده
احترام بنگرند و از تعرض نسبت به آن پرهيز كنند.
از اينرو در جريان كشف جرم وتعقيب و مجازات
مجرمان ممكن است بزهكاري افراد تحت تعقيب
و مورد اتهام هنوز به اثبات نرسيده باشد و مقامات
مسئول با ترديد مواجه باشند .در چنين حالتي حكم بر
محكوميت و اعمال مجازات در مورد كسي كه هنوز
انتساب جرم به او محرز نشده است ،دور از انصاف
خواهد بود .به اين دليل براي تعيين وضع افراد متهم ،تا
زماني كه شك و ترديد نسبت به مجرميت آنان وجود
داشته باشد ،به اصل برائت متوسل ميشوند (هاشمي،
پيشين.)187 ،
اصل برائت كه ميتوان آنرا ميراث مشترك حقوقي
همه ملتهاي مترقي جهان دانست ،در اين يكي دو
سده و بويژه پس از جنگ جهاني دوم مورد اقبال
و عنايت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق
داخلي كشورها قرار گرفته و نيز موضوع اعالميهها و
كنوانسيونها در سطح منطقهاي يا بينالمللي بوده است.
از بررسيهاي تاريخي چنين برميآيد كه در گذشتههاي
دور و حتي تا يكي دو سدة اخير جز در برخي نظامهاي
حقوقي همچون حقوق اسالم ،فرض برائت متهمان
دستكم در پارهاي از اتهامات پذيرفته نبوده و پس از
جنگ جهاني دوم و عطف توجه مجدد به ارزشهاي
متعالي و كرامت انساني و حقوق و آزاديهاي فردي،
تأكيد بر اصل برائت در رسيدگيهاي كيفري اهميت ويژه
يافته است .هرچند اعالميه حقوق بشر فرانسه ()1789
با توجه به دستاوردهاي انقالب كبير و به پيروي از
حقوق رم ،پيشتر بر اين اصل تأكيد ورزيده بود ،با اين
همه اعالميه جهاني حقوق بشر براي جلب توجه ويژة
دولتهاي عضو در ماده  11خود ضرورت رعايت اين
اصل را بار ديگر مورد تأكيد قرار داد (آشوري1376 ،
(الف) .)135-137 ،برپاية بند يك اين ماده« :هر كس
كه به بزهكاري متهم شده باشد بيگناه محسوب خواهد
شد تا وقتي كه در جريان يك دعواي عمومي كه در
آن كليه تضمينهاي الزم براي دفاع او تأمين شده باشد
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● انصاف احساس مبهمي از عدالت است كه در
مقام اجراي قواعد حقوق در اشخاص بهوجود
ميآيد و وسيله تعديل و متناسب كردن آنها با
موارد خاص ميشود .انصاف چوبدستي عدالت
است تا از لغزش آن بكاهد و بر سرعت و استواري
گامهايش بيفزايد .رجوع به انصاف زماني مورد
پيدا ميكند كه اجراي قاعدهاي عادالنه در فرضي
خاص نتايج نامطلوب به بار ميآورد و وجدان
اخالقي تمايل به اصالح آن پيدا ميكند؛ چنانكه
ارسطو نيز انصاف را عدالتي برتر از عدالت قانوني
توصيف ميكرد.
تقصير او به موجب قانون محرز گردد» .اصل برائت
همچنين در ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي،
بند دو از ماده شش كنوانسيون اروپايي حقوق بشر،
بند دو از ماده هشت كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر،
بند يك از ماده هفت منشور آفريقايي حقوق بشر و
خلقها ،بند پنج از ماده  19اعالميه اسالمي حقوق بشر
(قاهره  ،)1990شق سوم از ماده  21اساسنامه ديوان
كيفري بينالمللي براي يوگسالوي پيشين ،شق سوم از
ماده  20اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي براي رواندا
و ماده  66اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي مورد
شناسايي قرار گرفته است .برپاية بند دوم از ماده 14
ميثاق ياد شده« :هر كس به ارتكاب جرمي متهم شده
باشد حق دارد بيگناه فرض شود تا اينكه مقصر بودن
او بر طبق قانون محرز شود».
توجه به اين نكته بايسته است كه از لحاظ آيين
دادرسي ،بويژه در امور كيفري ،پذيرش اصل برائت از
يكسو تكاليفي براي مقامات قضايي يك كشور و حتي
مقامات دولتي آن ايجاد ميكند و از سوي ديگر متهم
را در وضعي مساعد قرار ميدهد و او را از امتيازاتي
برخوردار ميكند (آشوري ،پيشين (ب) .)344 ،از
جمله اين امتيازات ميتوان به حق دفاع متهم اشاره
كرد .به سخن ديگر ،حق دفاع متهم از مهمترين آثار
اصل برائت محسوب ميشود .وقتي دستگاه قضايي
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درصدد اثبات اتهام فرد و زير سوال بردن فرض برائت
و بيگناهي اوست ،حق دفاع متهم مهمترين ابزار براي
تضمين اين اصل و دفاع از آن خواهد بود .چنانكه
ميدانيم ،حق بهرهمندي از مساعدت وكيل از الزامات
حقوق دفاعي متهم بهشمار ميآيد .وكيل با حضور در
مرحله تحقيقات مقدماتي و ديگر مراحل دادرسي با
تأكيد بر اين اصل و رعايت آزادي متهم ،تا زمان اثبات
توجيه اتهام به متهم و آنهم با ارائه داليل متقن ،ميتواند
6
نقش بسزايي در دفاع از متهم بازي كند.
ديوان اروپايي حقوق بشر در قضيه آرتيكو عليه
ايتاليا ( 13مه  )1980اصل برائت را تضمين واقعي و
مؤثر حقوق مندرج در كنوانسيون بويژه حقوق دفاعي
متهم دانسته است .همچنين كميسيون اروپايي حقوق
بشر نيز اصل برائت را يك تضمين تشريفاتي ندانسته
و بارها بر لزوم رعايت آن تأكيد كرده است .از جمله
در قضيه  L.Hعليه دولت فرانسه (چهار مه )1993
مقرر داشته است« :قاعده مندرج در بند دو از ماده
شش كنوانسيون (اصل برائت) يك اصل بنيادي است
كه مانع از آن ميشود كه نماينده دولت كسي را بدون
اثبات اتهام در دادگاه ،پيشاپيش مجرم معرفي كند .هر
زمان و هر بار كه شخصي در معرض اتهام و اظهارات
اتهامآميز قرار گيرد ،اصل برائت قابليت اعمال مييابد»
(همان )346-347 ،و الزمه اثبات اتهام ،شناسايي حق
دفاع براي متهم است.
 .1-1-5تئوري اصل عدالت طبيعي
برخالف ادبيات فلسفي مدرسهاي ) (Scholasticكه

● وظيفه انصاف فقط پر كردن جاي خالي قانون
و به زبان آمدن در موارد سكوت قانون نيست،
مواردي نيز هست كه با مشكل نبود قانون و
سكوت آن روبهرو نيستيم ،بلكه اشكال از اينجا
ناشي ميشود كه پافشاري بر قانون به بيعدالتي
ميانجامد .در اين حالت انصاف سبب ميشود تا
حكم قانون در وفاق كامل با هدف جريان يابد.
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در آن عدالت در سه مفهوم عدالت توزيعي ،عدالت
مكافاتي و عدالت مبادلهاي خالصه ميشد ،در ادبيات
معاصر حقوق بشري مفاهيم ديگري از عدالت مطرح
است كه از جمله آنها در حوزه رسيدگيهاي قضايي
ميتوان به عدالت طبيعي يا عدالت رويهاي اشاره كرد.
اصل عدالت طبيعي يا رويهاي از آموزههاي حقوق
بشر و بخشي از آن بهشمار ميآيد؛ زيرا اين اصل نيز
به نوعي در صدد طرح حقوق و آزاديهاي انسان و
حفاظت و تضمين آنهاست .توضيح آنكه حقوق بشر
به حقوق ماهوي و حقوق رويهاي تقسيم شده است.
حقوق رويهاي كه آنرا بيشتر ناظر بر آيين دادرسي
ميدانند و از جمله آنها حق دادرسي عادالنه و الزامات
آن است ،براي حمايت و حفاظت از حقوق ماهوي
پديد آمده است .بنابراين بخش چشمگيري از حقوق
بشر را حقوق رويهاي در برميگيرد و عدالت طبيعي
ناظر بر اين حقوق رويهاي است.
باري مفهوم عدالت طبيعي در نظام حقوقي
«كامنال» مفهومي شناخته شده است و بر دو قاعده
مهم استوار است كه يكي از آنها حق دفاع متهم و
مدعي عليه محسوب ميشود 7.اين قاعده برگرفته از
اين اصل قديمي است كه ميگويد« :هيچ كس را نبايد
محكوم كرد مگر آنكه فرصت معقولي براي ارايه داليل
و دفاعيات داشته باشد».قاعده حق دفاع داراي الزاماتي
است كه براي تضمين حقوق و آزاديهاي متهم بسيار
سودمند است و از جمله اين الزامات ميتوان بهحق
بهرهمندي متهم از وكيل مدافع اشاره كرد .بنابراين
اصل عدالت طبيعي و قاعده حق دفاع اقتضا دارد كه
امكان ارايه دليل را بعنوان حقي براي افراد در دادگاهها
بپذيريم و الزمه اين حق نيز تكليف دادگاهها براي
استماع نظر متهم و در صورت نياز تدارك امكانات
و فرصتهاي الزم از جمله برخورداري از مساعدت
وكيل مدافع خواهد بود .گفتني است كه شماري از
حقوقدانان ،اصل عدالت طبيعي را معادل انصاف
دانسته و در نتيجه هر دو را به يك مفهوم و زير يك
عنوان مورد بررسي قرار دادهاند (قاري سيد فاطمي،
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.)255-258،1380
 .1-1-6اصل آزادي اراده و اصل عدم صالحيت
حاكميت
از ديد برخي از حقوقدانان (دولت رفتار،
 )291:1387قاعده حضور وكيل در مراحل گوناگون
رسيدگي و تحقيق ،تالقي دو اصل بنيادين حقوق يعني
اصل آزادي اراده فرد و اصل عدم صالحيت حاكميت
است .از ديد هواداران مكتب حقوق فردي ،اصل بر
آزادي اراده افراد است و اين اصل را بايد به منزله
حاكميت فرد در برابر حاكميت دولت تلقي كرد .از
اينرو هر محدوديتي براي حضور وكيل در حقوق
بينالملل و حقوق بشر بايد يك استثنا قلمداد و آثار
اجراي قواعد استثناي بينالمللي بر آن بار شود .قاعده
آزادي اراده فرد در دادن نمايندگي به وكيل و عدم
صالحيت حاكميت در همة مراحل بعنوان يك اصل و
عدم حضور وكيل استثنا بر آن است .هرگونه مانع در
راه دادن نمايندگي يا اعمال نمايندگي ،منوط بر تصريح
است و اين تصريح چون استثناست ،نميتواند حالت
قاعده به خود بگيرد .از نظر اصولي تخصيص اكثر قبيح
است و نميتوان بهصورت مكرر استثنائاتي به اصل
آزادي اراده وارد كرد.
 .1-2ديدگاه جامعهگرايان

پيشتر مباني گوناگون براي حق بهرهمندي از وكيل
بعنوان يكي از الزامات برخورداري از دادرسي عادالنه
بيان شد .وجه مشترك همة تئوريهاي پيش گفته ،اعم از
تئوري كرامت انساني ،تئوري تساوي سالحها ،انصاف،
اصل برائت ،اصل عدالت طبيعي و اصل آزادي اراده،
محوري بودن حفظ حقوق متهم بعنوان فردي از افراد
جامعه است .با اين همه ،فلسفه حق بهرهمندي از وكيل
تنها محدود به حمايت از حقوق فرد نيست ،بلكه از
ديدگاه برخي از انديشمندان ،مصلحت جامعه نيز به
نوعي ايجاب ميكند كه متهم را از مساعدت وكيل
بهرهمند سازيم .از ديد آنان ،ريشه قواعد انصاف و
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● برپاية اصل برائت ،هيچ كس از نظر قانون
مجرم شناخته نميشود ،مگر اينكه اتهام او در
دادگاه صالح ثابت شود .امنيت قضايي وقتي است
كه دادگاهها و مراجع قضايي ،در اجراي وظايف
قانوني خود ،به گونهاي رفتار كنند كه به حقوق
و آزاديهاي افراد لطمهاي وارد نشود و حرمت
انسانها مورد تهديد قرار نگيرد .براي رسيدن
به هدف مطلوب ،استفاده از ابزارها و راههاي
نامطلوب مانند بازداشتهاي بيمورد ،مجازاتهاي
نامتناسب و آزار روحي و جسمي افراد بيگناه به
هيچرو توجيهپذير نيست.
عدالت و اندازه اعتبار آنها در سودي است كه از رعايت
قاطع آن قواعد براي جامعه بهدست ميآيد (كاتوزيان،
( 1385الف).)458 ،
تئوري منافع عدالت ) (Interest of justiceو
اصل عمل مبتني بر حسننيت ) (good faithاز جمله
تئوريهايي است كه ميتوان بعنوان مباني حق بهرهمندي
از وكيل از ديدگاه جامعهگرايان ،از آن ياد كرد.
اين گفتار به بررسي دو تئوري يادشده اختصاص
يافته است.
 .1-2-1تئوري منافع عدالت
عدالت در لغت به معناي دادگري و استقامت است
(دهخدا .)15764،10،1377 ،عدالت در حكمت و فلسفه
بهمعناي دادن حق به ذيحق ،اعتدال و ميانهروي در امور
و توازن ميان اجزاست .عدالت نخستين اصل و مبناي
دفاع از اصول ديگري همچون آزادي ،برابري ،حق،
اخالق ،درستي و ...است (بشيريه .)8،1387 ،مهمترين
نكته در بحث عدالت ،قابل دفاع ساختن روابط نابرابر
در جامعه است .نابرابري در ثروت و قدرت انسان
اجتماعي به رغم شباهت در استعدادهاي افراد ،واقعيت
انكارناپذير همه جوامع بوده است .دفاع از نابرابريها
يا نفي آنها موضوع اصلي بحث عدالت است (همان،
 .)11عدالت ،فضيلتي است كه نظام طبيعت بر آن مبتني
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است و بشر سعادت پايدار خود را متكي به استقرار آن
ميداند و آنرا بعنوان معيار الزماالحترام حاكم بر امور
سلوك و رفتار فردي و اجتماعي خود طلب ميكند
(هاشمي ،پيشين.)147 ،
در كمابيش همة نظامهاي حقوقي ،وكيل عهدهدار
دفاع از حقوق افراد و دادستان مدافع حقوق جامعه
است .دادستان بعنوان حامي و مدافع جامعه در برابر
خاطيان و تجاوزگران به حقوق جامعه ايستادگي ميكند
و بعنوان حمايت از منافع جامعه ،اجراي مجازات را
براي آنان از قاضي ميخواهد .در برابر ،دفاع از فرد
يا افراد نيز به وكالي دادگستري محول شده است.
وكال به اعتبار ابزار كار خود ،اشخاصي هستند كه با
قانون سر و كار دارند و شايستهترين افرادي هستند كه
ميتوانند به دفاع از متهمان بپردازند.
تشخيص حق از ناحق به عهده قاضي و دستگاه
قضايي است ولي دفاع از فرد يا افراد ،هرگز بوسيله
قاضي و وابستگان به دستگاه قضايي ميسر نيست .اگر
قاضي به دفاع از فرد يا گروهي بپردازد ،از بيطرفي
خارج شده و اين عمل ،عدالت او را خدشهدار ميكند.
بيگمان ،قاضي براي كشف حقيقت و آشكار شدن
همه نقاط پرونده به كمك كساني چون وكال كه ابزار
كارشان قانون است و به موازين آن آشنايي كامل
دارند نياز دارد .در نظام قضايي سالم و قانونمند ،وكيل
خواهد توانست حقايقي را كه امكان دسترسي به آنها
براي قاضي ميسر نيست براي او آشكار كند .در واقع،
قاضي قادر به ارشاد و راهنمايي متهم نيست .وظيفه

● فلسفه حق بهرهمندي از وكيل تنها محدود
به حمايت از حقوق فرد نيست ،بلكه از ديدگاه
برخي از انديشمندان ،مصلحت جامعه نيز به نوعي
ايجاب ميكند كه متهم را از مساعدت وكيل
بهرهمند سازيم .از ديد آنان ،ريشه قواعد انصاف
و عدالت و اندازه اعتبار آنها در سودي است كه
از رعايت قاطع آن قواعد براي جامعه بهدست
ميآيد.
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دستگاه قضايي كشف جرم و حقيقت و رسيدگي و
صدور حكم بر مبناي اطالعات بهدست آمده با تمسك
به قوانين موجود است .اين وكيل دادگستري است كه
با آزادي عملي كه دارد و با برخورداري از مصونيت
شغلي ميتواند با ارشاد و راهنمايي درست متهم و
شخص خاطي و يا بزهديده ،ضمن رعايت حقوق
اوليه و انساني او قاضي را در زمينه دادرسي درست
و عادالنه ياري دهد.
در پروندههاي كيفري ،حضور وكيل در همه مراحل
اعم از بازجويي و دادرسي ،گذشته از حمايت از متهم
و جلبنظر مقامات قضايي به رعايت حقوق انساني
وي ،قاضي را نيز براي رسيدن به حقيقت و كشف
واقعيت ياري ميرساند (غيرت.)131،1387 ،
حقيقت امر اين است كه حلوفصل و رفع
خصومت بهقدري پيچيده و دشوار است كه اگر بگوييم
قاضي به تنهايي نميتواند از عهده اين امر مهم برآيد،
حرفي گزاف نيست .قاضي قدرت استدالل را تشخيص
نخواهد داد ،مگر آنكه آنرا از دهان كسي كه همه نيروي
فكري خود را براي بيان مدافعات تخصيص داده،
بشنود و انجام اين وظيفه به عهده وكيل است (فولر،
.)32،1343
به قول معروف ،قاضي و وكيل به منزله دو بال
فرشته عدالتند كه در راه پرپيچ و خم رسيدگي به
حقيقت همديگر را ياري ميكنند .وكيل ميتواند با
دخالت بموقع در تكوين پروندهها و با ايراد تذكرات
قانوني ،دادسرا يا دادگاه را در دستيابي به عدالت و
شكلگيري دادرسي عادالنه ياري كند (پيرايهجو،
.)73،1372
فلسفه مداخله وكال ،تنها تضمين حقوق متهم
نيست ،بلكه وكيل مدافع در حقيقت از قانون و جامعه
دفاع ميكند .جامعه ،بيش از آنكه از ارتكاب جرم آسيب
ميبيند ،از جهت محكوميت افراد بيگناه يا دادرسيهاي
ناعادالنه آسيبپذير است و به همين دليل حتي اراده
شخص متهم نيز در عدم انتخاب وكيل و يا نپذيرفتن
وكيل تسخيري نبايد در دفاع از حقوق و حسن اجراي
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عدالت خللي وارد سازد (اسالمي.)141،1381 ،
حضور وكيل مدافع نه تنها به لحاظ اطالع و آگاهي
از موازين قانوني و حقوقي در دفاع از اتهام انتسابي
به متهم سودمند است ،بلكه باب هرگونه سوءاستفاده
فراقانوني را از ضابطان دادگستري و قضات در گردآوري
داليل غيرحقوقي و غيرقانوني سلب ميكند.
 .1-2-2اصل عمل مبتني بر حسننيت
مقررات بينالمللي به گونه سنّتي قواعدي ناظر
بر منافع كشورها بوده است و براساس موضوع اين
حقوق و تكاليف نيز دولتها در برابر هم قرار دارند و از
اين مقررات منتفع ميگردند .اصل حسننيت يكي از
قواعد حاكم بر روابط دولتهاست.
نظام بينالملل گذشته از مقررات حاكم بر روابط
دولتها ،شاهد مقرراتي است كه موضوع اصلي آن نه
دولتها بلكه انسان است .مقررات ناظر بر حفظ حقوق
متهمان و مجريان و از جمله حق بهرهمندي از وكيل
از اين نُرمهاي الزامآور بينالمللي است .حضور وكيل
در مراحل گوناگون رسيدگي بعنوان يكي از اصول
اساسي و بنيادين حقوق متهم در اسناد و معاهدات
متعدد مورد تأكيد قرار گرفته است و دولتها مكلف به
پيگيري دستيابي به اين حقوق بعنوان استانداردهاي
مهم حقوق بشري شدهاند.
دولتها وظيفه دارند از حقوق متهمان حمايت كنند و
حضور وكيل و دفاع او از متهم از جمله حقوق انساني
آنهاست و هرگونه استثنا بر اين قاعده عام نيز با تأكيد
بر اصل حسننيت قابل تحليل است .بهسخن ديگر ،در
اجراي قواعد استثنايي بينالمللي ،اصل عمل مبتني بر
حسننيت مانع از زيادهخواهي حاكميتها خواهد بود.
(دولت رفتار ،پيشين )24 ،زيرا يكي از قواعد مبتني
بر حسننيت آن است كه در اعمال قدرت ،تناسب
ملحوظ باشد .دولت حق نظارت دارد ،حق حفظ نظم
و امنيت دارد ،حق كسب اطالعات دارد ،اما اين حقوق
نميتواند غيرمتناسب بهكار گرفته شود (موحد ،پيشين،
.)353
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● قاضي و وكيل به منزله دو بال فرشته عدالتند كه
در راه پرپيچ و خم رسيدگي به حقيقت همديگر
را ياري ميكنند .وكيل ميتواند با دخالت بموقع
در تكوين پروندهها و با ايراد تذكرات قانوني،
دادسرا يا دادگاه را در دستيابي به عدالت و
شكلگيري دادرسي عادالنه ياري كند.
گذشته از تئوريهاي يادشده ،اين نكته نيز درخور
يادآوري است كه امروزه كثرت قوانين كيفري و
وسعت دامنه شمول آنها به اندازهاي است كه ميتوان
گفت شمار كساني كه بهصورت اتفاقي و بيسوءنيت
و نقشه قبلي و افكار مجرمانه درگير مسايل كيفري
ميشوند ،بيش از مجرمان به عادت و بزهكاران
حرفهاي است .بنابراين ،ديگر نميتوان به آن شدت و
حدّ ت گذشته تصويري از متهم به ذهن آورد كه گويي
كسي را كشته يا دست به سرقتي بزرگ زده است؛
بلكه عوامل متعدد و گوناگوني افراد را در جايگاه متهم
قرار ميدهد 8.هرچند از منظر حقوق حتي فرد قاتل يا
سارق نيز حقوقي دارد كه بايد رعايت شود ،اما كثرت
مجرمان اتفاقي و بيسوءنيّت ،رعايت حقوق افراد را
بيشازپيش نزد دادسراها و محاكم و ديگر مجريان
قانون ايجاب ميكند.
 .2ضرورت ناشي از وضع جسمي يا روحي متهم

چنانكه ديده ميشود ،محور ارتباطي همه نظريات

مطرح شده در بحث ضرورت ناشي از الزامات فلسفي

و حقوقي در وهله نخست حمايت از حق دفاع متهم
بر پايه ضوابط دادرسي عادالنه ،به دليل وضع ذاتي

و ماهوي آن است .هر متهم بهعلت الزامات ياد شده
و صرفنظر از هرگونه وابستگي سياسي ،اجتماعي،

اقتصادي ،نژاد ،جنس ،زبان و ...سزاوار حمايت و

بهرهمندي از مساعدت وكيل است ،اما يك رشته وضع
عرضي 9و غير ذاتي مانند كر و الل بودن متهم نيز

وجود دارد كه حمايت وكيل از متهم را در جريان
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رسيدگي كيفري و انجام مدافعات او به طريق اولي
توجيه ميكند .معيار تمييز اين ضرورت از ضرورت
مطرح شده در بحث نخست ،عرضي بودن آنهاست.
هرچند استانداردهاي حقوق بشر و تضمينات دادرسي
عادالنه اينگونه ضرورتها را نيز بطور ضمني پذيرفتهاند
و در واقع حمايت از متهم سالم و عاقل و بالغ در اين
اسناد به طريق اولي حمايت از متهمان صغير ،نابينا يا
مجنون را نيز توجيه ميكند ،با اين حال حمايت از اين
وضعيتها دليل مضاعف و ثانوي دارد كه وضعيتهاي
ذاتي فاقد آن است.
باري همچنان كه از عنوان مبحث پيداست،
مهمترين وضعيتهاي عرضي را ميتوان به دو دسته
جسمي يا فيزيكي و روحي يا رواني تقسيم كرد.
 .2-1وضع جسمي و فيزيكي متهم
كر و الل بودن متهم يا نابينا بودن او و به سخن
ديگر داشتن هرگونه ضايعه جسمي كه او را از داشتن
استقالل كافي براي انجام دادن كارهاي اجتماعي خود
باز ميدارد ،از داليلي است كه ايجاب ميكند متهم در
فرايند دادرسيهاي جزايي از حمايت وكيل برخوردار
باشد .زماني كه شخص سالم و بينا به داليل عقلي و
حقوقي از اين حمايت برخوردار باشد ،روشن است
متهم نابينا يا كر و الل كه توانايي بسي كمتري از
شخص سالم در دفاع از خود دارد بهطريق اولي بايد از

● بيگمان ،شناخت فلسفه و مباني نظري حق
برخورداري از وكيل ـ بعنوان يكي از الزامات
برخورداري از دادرسي عادالنه ـ نخستين گام
براي تضمين و به رسميت شناخته شدن اين حق
از سوي قواي حاكمه در جريان رسيدگيهاي
كيفري و تبيين اقتضائات آن محسوب ميشود و
تا اين آگاهي براي قانونگذار و مجريان قانون و
حتي خود متهم حاصل نشود ،برخورداري از آن
براي متهم هميشه در معرض تزلزل و تضييع قرار
خواهد داشت و انتظار مراعات شدن كامل آن از
سوي دولتها نيز بيجا خواهد بود.
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اين حمايت و تضمينات دادرسي عادالنه بهرهمند شود.
بيگمان مقامات دادسرا يا دادگاه در برابر متهمي از
ايندست ،قدرت فوقالعاده بيشتري نسبت به متهماني
كه در چنين وضعي نيستند ،براي سوءاستفاده احتمالي
از قدرت عمومي برخوردارند .بدينسان امكان پايمال
شدن حقوق شناخته شده براي آنان بسي بيش از
ديگر متهمان است .در چنين حالتي ،اقتضاي دادرسي
عادالنه ،دخالت و همراهي وكيل در جريان تحقيقات و
رسيدگي قضايي است و بدون بهرهمندي چنين متهمي
از مساعدت وكيل ،عادالنه بودن دادرسي موضوعيت
نخواهد داشت.
البته چنين وضعيتهايي در اسناد جهاني و منطقهاي
حقوق بشر غير از كنوانسيون حقوق كودك و
كنوانسيون حمايت از حقوق معلوالن در سند ديگري
به صراحت بعنوان عوامل برخورداري متهم از وكيل
بهشمار نيامده است ،اما چون در اين اسناد از لفظ عام
فرد و متهم استفاده شده ،قانونگذار بينالمللي خود را
فارغ از احصاي مجدد متهمان داراي چنين وضعي در
منشور بينالمللي حقوق بشر دانسته است .با اينحال
در حقوق ايران حكم مقرر در ماده  368قانون آيين
دادرسي كيفري مصوب  1392را كه دادگاه را مكلف
كرده است فرد مورد وثوقي را براي بيان مقصود متهم
ناشنوا بعنوان مترجم انتخاب كند ،ميتوان نمونه بارزي
از توجه قانونگذار به اين مسأله دانست .در هرحال
اين عوامل ،داليل مضاعفي است كه فزون بر داليل
عقلي و حقوقي پيشتر گفته شده ،برخورداري متهمان
از مساعدت وكيل را توجيه ميكند.
 .2-2وضع روحي و رواني متهم

مهمترين مصداق در بررسي ضرورت ناشي از
وضع روحي يا رواني متهم ،صغير و مجنون بودن
اوست .متهم صغير يا مجنون از هرگونه استقالل و
توانايي فكري بيبهره است و در جريان رسيدگيهاي
قضايي بيمداخله وكيل يا ولي و قيم ،امكان دفاع از
خود را به هيچعنوان نخواهد داشت.
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بنابراين عارضههاي روحي و رواني نيز در كنار

عارضههاي جسماني و بلكه بيشتر از آنها از عواملي

است كه از توانايي متهم در برابر مقامات قضايي و
پليسي ميكاهد و امكان سوءاستفاده از قدرت و تضييع
حقوق متهمان را افزايش ميدهد .ازاينرو ،متهم مجنون

در وهله نخست بهعلت مجنون بودن و در مرحله دوم
بهعلت بشر بودن و وجود تضمينات پيشبيني شده

براي حمايت از او در استانداردهاي حقوق بشري،
نيازمند برخورداري از مساعدت و همراهي وكيل براي

دفاع از خود است و بههمين جهت اينگونه وضعيتها

از ضرورتهاي اساسي و اوليه در توجيه مباني حق

بهرهمندي از وكيل بهشمار ميآيد.

در حقوق ايران ،تبصره دو اصالحي مصوب

 94/3/24از ماده  13قانون آيين دادرسي كيفري سال
 1392كه مقرر ميدارد« :هرگاه مرتكب جرم پيش از

صدور حكم قطعي مبتال به جنون شود ،تا زمان افاقه،
تعقيب و دادرسي متوقف ميشود ،مگر آنكه در جرائم

حقالناسي شرايط اثبات جرم بهنحوي باشد كه فرد

مجنون يا فاقد هوشياري در فرض افاقه نيز نتواند
از خود رفع اتهام كند .در اينصورت به ولي يا قيم

يا سرپرست قانوني وي ابالغ ميشود كه ظرف مهلت
پنج روز نسبت به معرفي وكيل اقدام نمايد .درصورت

عدم معرفي ،صرفنظر از نوع جرم ارتكابي و ميزان
مجازات آن وفق مقررات براي وي وكيل تسخيري
تعيين ميشود و تعقيب و دادرسي ادامه مييابد»

و همچنين تبصره ماده  13قانون جامع حمايت از
حقوق معلوالن كه بيان ميدارد« :سازمان بهزيستي

كشور موظف است با ايجاد سازوكار مناسب نسبت

به قيموميت افراد معلول اقدام نمايد ،همچنين سازمان
مذكور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول
در محاكم قضايي وكيل تعيين نموده و به دادگاه معرفي

كند» ،در واقع ناشي از شناسايي وضع جسمي و روحي

متهم از سوي قانونگذار بعنوان مباني حق بهرهمندي از
وكيل است.
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نتيجهگيري

بيگمان ،شناخت فلسفه و مباني نظري حق
برخورداري از وكيل ـ بعنوان يكي از الزامات
برخورداري از دادرسي عادالنه ـ نخستين گام براي
تضمين و به رسميت شناخته شدن اين حق از سوي
قواي حاكمه در جريان رسيدگيهاي كيفري و تبيين
اقتضائات آن محسوب ميشود و تا اين آگاهي براي
قانونگذار و مجريان قانون و حتي خود متهم حاصل
نشود ،برخورداري از آن براي متهم هميشه در معرض
تزلزل و تضييع قرار خواهد داشت و انتظار مراعات
شدن كامل آن از سوي دولتها نيز بيجا خواهد بود.
چنان كه گفته شد ،ديدگاهها و نظريات گوناگون
درباره مباني حق بهرهمندي متهم از وكيل دادگستري
ارائه شده است كه در اين نوشتار به تئوريهاي كرامت
انساني ،تساوي سالحها ،انصاف ،اصل برائت ،اصل
عدالت طبيعي و اصل آزادي اراده كه با محوريت
تالش براي حفظ حقوق متهم بيان شده و نيز تئوريهاي
منافع عدالت و اصل عمل مبتني بر حسننيت كه براي
حفظ مصالح جامعه ارائه شده و همچنين ضرورتهاي
ناشي از وضع جسمي يا روحي متهم پرداخته شد.
اما با بررسي دوباره آنها ميتوان گفت كه هيچيك از
اين تئوريها در توجيه لزوم دسترسي متهم به وكيل،
بر ديگري ترجيح ندارد و با نگاهي به آراي صادره از
مراجع قضايي جهاني و منطقهاي حقوق بشر و مطالعه
مباني و مستندات اين آرا ،ظهور و نفوذ همگي اين
ديدگاهها را به روشني ميتوان در سطر سطر مذاكرات
و استداللهاي بهعمل آمده از سوي قضات مراجع ياد
شده ديد.
يادداشتها
 .1براي توضيح بيشتر درباره مفهوم كرامت كه انسانها بهعلت
برخورداري از آن مستحق بهرهمندي از حقوق بشر شناخته
شدهاند رك :اميدي ،جليل« ،1382 ،مباني عدالت در حقوق

كيفري و حقوق بشر» ،مجله مجلس و پژوهش (مجلس و
راهبرد) ،س  ،10ش ،38ص  50به بعد.

2. Equality of arms.
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3. See: Prosecutor v. Clement Kayishema and Obed
Ruzindana, ICTRT. Ch. II, 21 May 1999, Paras. 55-64.
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دكتر محمد آشوري) ،تهران ،سمت ،صص .278-279

 .7يكي ديگر از قاعدههاي عدالت طبيعي ،قاعده بيطرفي

 .4تعبير ديگري كه از نظريه تساوي سالحها در بحث مباني

قاضي است .اين قاعده نيز ترجمان اين اصل قديمي است كه

در اين تئوري از باب تشبيه و استعاره ،فرايند بازجويي يا

است قاضي باشد ).(Nemo Judex in Lausa Sua

با يك فرد تلقي گرديده است .اين فرايند همواره دو طرفه

داراي بار منفي رواني شناخته شده است؛ چنانكه قانونگذار

قهريه است و يك سوي آن فرد و گاه افرادي فاقد آن قدرت.

واژه متهم از عبارت «كسي كه دعواي كيفري عليه وي مطرح

مقدماتي ،نابرابري موقعيت رواني بازجو و متهم و همچنين

«حقوق متهم در نظام كيفري ايران» ،مجموعه وكيل ،دفاع،

چه ميتواند انجام دهد و چه كلماتي از سوي متهم ميتواند

 .9عرض در برابر جوهر است زيرا جوهر چيزي است كه

حق بهرهمندي از وكيل مطرح شده است ،تئوري دوئل ميباشد.

مقرر ميدارد :هيچ كس نبايد در موردي كه خود در آن ذينفع

تحقيقات مقدماتي و دادرسي دادگاه ،دوئل يك حكومت

 .8به نظر برخي از فيلسوفان و حقوقدانان ،نفس واژه متهم

است .يك سوي آن حكومت است كه داراي قدرت و قواي

فرانسوي در تقرير قانون مجازات جديد ( )1992به جاي

مطابق اين تئوري خصوص ًا در مرحله بازجويي و تحقيقات

است» نام برده است .رك :معتمدي مهر ،مهدي،1387 ،

اين نكته مهم كه بازجو ميداند چه ميخواهد انجام دهد و

تحقيقات مقدماتي ،پيشين ،ص .307

او را گرفتار يا آسوده كند اما متهم از اين مزيتها محروم است،

قايم به ذات است و به چيز ديگري محتاج نيست تا قايم به آن

سازد .بههمين دليل است كه متهم نبايد در برابر بازپرس تنها

تا قايم به آن باشد .بنابراين جسم جوهر قايم به ذات است،

متهم و يا موجب تلقين پذيري يا اغفال او بهخاطر بياطالعي

مگر اينكه قايم به جسم باشد .همچنين عرض در برابر ماهيت

يك فضاي تاريك و خطرناك گام برميدارد و همراهي فردي

رك :صليبا ،جميل ،1366 ،فرهنگ فلسفي ،ترجمه منوچهر

شرايطي را بهوجود ميآورد كه او را به سختي آسيبپذير

باشد ،درحالي كه عرض چيزي است كه محتاج به غير است

باشد ،تنهايي موجب احساس ترس ،نگراني و ناامني براي

اما رنگ ،عرض است .زيرا رنگ نميتواند وجود داشته باشد،

از ترفندهاي حقوقي ميشود .متهم مانند فردي است كه در

است .يعني چيزي است كه داخل در قوام طبيعي شيء نيست.

كه اين فضا را ميشناسد و برايش تاريك و مجهول نيست از

صانعي دره بيدي ،تهران ،حكمت ،ص .465

موانع جلوگيري ميكند .ضرورت حضور وكيل بعنوان يكي

منابع:

افتادن متهم به چاه و چاله يا صدمه ديدنش بر اثر برخورد با

از حقوق متهم در تمام مراحل دادرسي و از جمله مرحله

 -آشوري ،محمد ( ،)1376عدالت كيفري :مجموعه مقاالت،

عمادالدين ،1387 ،دوئل فيل و فنجان (حقوق متهم در دوره

 ،)1383( -------- -مفاهيم عدالت و انصاف از ديدگاه

تحقيقات مقدماتي و بازجويي بر همين پايه است .رك :باقي،

تهران ،گنج دانش

بازجويي) ،مجموعه وكيل ،دفاع ،تحقيقات مقدماتي ،چ اول،

كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ،حقوق بشر و مفاهيم مساوات،

 .5البته اين قاعده تعبير ديگري از مفهوم برابري اصحاب

« ،)1387( -------- -تحول جايگاه دادسرا و ترافعي شدن

گذر سالها مستقر شده است .رك :كسسه ،آنتونيو،)1387( ،

نشر گواهان.

اول ،تهران ،انتشارات جنگل ،ص .489

پاياننامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي ،دانشكده

تهران ،نشر گواهان ،ص .148

انصاف و عدالت ،تهران ،نشر گرايش

دعوي است كه در رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر در

امر تعقيب» ،مجموعه وكيل ،دفاع ،تحقيقات مقدماتي ،تهران،

حقوق كيفري بينالمللي ،ترجمه حسين پيران و ديگران ،چ

 -اسالمي ،محمد ،)1381( ،بررسي حق دفاع متهم در ايران،

 .6براي اطالع از آثار اصل برائت بويژه در حقوق متهم رك:

حقوق ،دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران.

دادرسي ،علوم جنايي» (مجموعه مقاالت در تجليل از استاد

عادالنه» ،خبرنامه كانون وكالي دادگستري استان اصفهان ،ش

شاملو ،باقر« ،1383 ،اصل برائت كيفري در نظامهاي نوين

 -اسماعيليان ،شاپور (« ،)1386استقالل وكيل شرط محاكمه
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 -باقي ،عمادالدين (« ،)1387دوئل فيل و فنجان (حقوق متهم

در دوره بازجويي)» ،مجموعه وكيل ،دفاع ،تحقيقات مقدماتي،

تهران ،نشر گرايش.

 -بشيريه ،حسين ( ،)1383فلسفه عدالت ،حقوق بشر و مفاهيم

مساوات ،انصاف و عدالت ،تهران ،نشر گرايش.

 بهمني قاجار ،محمدعلي (« ،)1386دادرسي عادالنه بر پايهقانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي»،
اطالعات سياسي ـ اقتصادي ،ش .239-240

 -پيرايهجو ،اسد ( )1372حق دفاع متهم ،پاياننامه كارشناسي

ارشد حقوق جزا و جرمشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي،

تهران.
 حبيبزاده ،محمد جعفر و اسدا ...مسعودي مقام (،)1385«وكيل مدافع در حقوق كيفري و اسناد بينالمللي» ،روزنامه

شرق .85/3/8

 -دولت رفتار ،محمدرضا (« )1387حضور وكيل در تحقيقات

133
 قاري سيد فاطمي ،سيد محمد (« ،)1380تحليل مفاهيمكليدي حقوق بشر معاصر :حق ،تعهد ،آزادي ،برابري و
عدالت» ،مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي ،ش

.33-34

 قاسمي ،محسن (« )1385مباني انسان شناسانه حقوق»،سالنامه ايراني حقوق بينالملل و تطبيقي ،نشر دادآفرين و

گنج دانش ،ش  ،2تهران.

 كاتوزيان ،ناصر ( ،)1385فلسفه حقوق ،تهران ،شركتسهامي انتشار ،چ چهارم ،ج اول (تعريف و ماهيت حقوق).

  )1385( --------فلسفه حقوق ،تهران ،شركت سهاميانتشار ،چ سوم ،ج دوم (منابع حقوق)

 -كسسه ،آنتونيو ( )1387حقوق كيفري بينالملل ،ترجمه

حسين پيران و ديگران ،تهران ،انتشارات جنگل.

 -كلي ،جان ( ،)1382تاريخ مختصر تئوري حقوقي در غرب،

ترجمه محمد راسخ ،تهران ،طرح نو.

 گيتي ،خسرو (« )1343عدالت و انصاف :مفهوم و نقش آندر حقوق ايران» ،مجله حقوقي وزارت دادگستري ،ش .3

 -معتمدي مهر ،مهدي (« ،)1387حقوق متهم در نظام كيفري

ايران» ،مجموعه وكيل ،دفاع ،تحقيقات مقدماتي ،تهران ،نشر

مقدماتي در پرتو مقررات حقوق بشر» ،مجموعه وكيل ،دفاع،

گرايش.

 -دهخدا ،علي اكبر ( ،)1377لغتنامه (دوره جديد) ،تهران،

حقوق طبيعي تا حقوق بشر ،تهران ،نشر كارنامه .چ سوم.

 -شاملو ،باقر ( )1383اصل برائت كيفري در نظامهاي نوين

انسان» ،پژوهشهاي حقوقي ،ش .11

دكتر محمد آشوري) تهران ،سمت.

انصاف از ديدگاه قانون اساسي جمهوري اسالمي» ،در :حقوق

تحقيقات مقدماتي ،تهران ،نشر گرايش.
دانشگاه تهران .چاپ دوم ،جلد دهم.

 -موحد ،محمدعلي ( ،)1384در هواي حق و عدالت :از

 -موسيزاده ،محمد (« ،)1386كرامت بشري و شبيهسازي

دادرسي ،علوم جنايي (مجموعه مقاالت در تجليل از استاد

 -هاشمي ،سيد محمد (« ،)1383بررسي مفاهيم عدالت و

 -صليبا ،جميل ( ،)1366فرهنگ فلسفي ،ترجمه منوچهر

بشر و مفاهيم مساوات ،انصاف و عدالت ،تهران ،نشر گرايش.

 -عليزاده طباطبايي ،سيد محمود (« ،)1385ترازوي عدالت با

 -ياوري ،اسداهلل (« ،)1383حق برخورداري از دادرسي

صانعي دره بيدي ،تهران ،حكمت.

دفاع وكيل ميزان ميشود» ،روزنامه شرق.85/3/8 ،

 -غيرت ،فريده (« ،)1387ضرورت حضور وكيل در تحقيقات

مقدماتي» ،مجموعه وكيل ،دفاع ،تحقيقات مقدماتي ،تهران،

نشر گرايش.

 فولر ،فون (« ،)1343گفتاري در حقوق آمريكا» ،ترجمهسيدمحسن مصطفوي ،مجله حقوقي وزارت دادگستري3 ،
()1

چ اول.

منصفانه و آيين دادرسي نوين (با نگاهي به كنوانسيون اروپايي

حقوق بشر و رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر)» ،نشريه

حقوق اساسي ،)2(2 ،تهران.

 -يزدي ،عبدالحميد (« ،)1383نگاهي به مفاهيم مساوات،

انصاف و عدالت از ديدگاه اخالق و حقوق اسالمي» ،در:
حقوق بشر و مفاهيم مساوات ،انصاف و عدالت ،تهران ،نشر

گرايش .چ اول.

