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 در فرآیند دادرسی کیفری  وکیل دخالت  مبانی حقوقی و اخالقی
 

 * 2جنت مکان یی آقا نی، دکتر حس 1بیمحمد عندل

 .دانشگاه آزاد اسالمی، دبی، امارات متحدۀ عربیو جرم شناسی، واحد امارات،  کیفریحقوق گروه  .1
 اهواز، ایران.  چمراندانشگاه شهید گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،  .2

 ( 98/ 19/12، تاریخ پذیرش:25/10/98تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

 ،نهمچتو  قتمتی   از  و  استت  حقوق  دنیای  آشنایِ  دیر  نهادِ  یک  وكالت،
 ایت  به اتروزه. است برخوردار هاآن تاننم و تیانجیگری  داوری،  قضاوت،

 وكالت،. شودت  نگریسیه خاص حرفة  و  شغل  یک  عنوان  به  بیشیر  ،نهاد
 هتر قضتای  و 1حقتوق   نظامِ  نابساتان ِ  یا  و  ساتان ب  در  كه  است  شغل 
 قتانون   حقتوقِ  از  وكیل،  انیخاب.  است  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  كشور
 رستمیت  بته  تردم  عمومِ  برای  حق  ای   تخیلف،  تقرراتِ  در  و  بوده  افراد

 افتراد ختودِ تباشترتِ بتا تنحصتراً كه  اتوری  اسیثنایِ  به  و  شمه  شناخیه
 وكیتل گترفی ِ و  توكیتل  اخییارِ  اشخاص  ،توارد  سایر  در  پذیرست،  انجام
 و داشتیه را قضتای ، و حقوق  اتور جمله از خود، اتور تمات  انجام  برای
 اخییتار  یا  تحروم  ،تذكور  حقِ  از  را  اشخاص  تواننم   ،قانون   نصِ  بمون
 .(1كرد )  تحمود را آنان
 اعت   ،دعاوی  كلیه  در  و  رسیمگ   تراحل  كلیه  در  ،وكیل  داشی   بنابرای  
 تحسوب 2عمالت اجرایِ جهتِ در  افراد  حقِ  عنوانِ  به  تمن ،  و  كیفری  از
 .شودت 
 
 

 
 و  تستایل  و  كشتور  تقتررات  و  قتوانی   از  اشتخاص  تمات   تردیم  بمون 

 همتی   بتر  و  نماشتیه  آگتاه   و  اطالع  قضای   و  حقوق   فن ِ  توضوعاتِ
 هتاپرونمه در ویژه هب ،كننم دفاع خود از  هادادگاه  در  تواننمنم نیز    اساس

 و  دادیتار  دادستیان،  قبیتل  از  دادسرا  تقاتات  كه  كیفری  هایِ  رسیمگ   و
 برختوردار هستینم. خود حرفه و  كار  زتینه  در  زیادی  اطالعاتِ  از  بازپرس

 ،حقوقمان و تطلع اشخاصِ كمکِ با ی تیهم كه كنمت  اقیضا  عمالت  لذا
 . كننم دفاع وارده اتهاتاتِ از بیواننم
 حقتوقِ تتری تهت  از یک  كیفری فرآینمِ در وكیل داشی ِ  حقِرو    از ای 
 از  بتی   1۳۹2  كیفتریِ  دادرست   آیتی   قانون  در  كه  است  تیه   دفاع ِ
 در وكیتل دخالتتِ چرایت ِ بترایاستت   شمه تأكیم آن  بر  گذشیه  قوانی ِ
حقتوق  و  از دو تنظترِآنترا  تتوان  تت   ،۳كیفری  هایدادرس   ینمهایِآفر

 به ایت  ستوا پاسخ گوی     ای  پژوه  درصمد.  (2)كرداخالق  بررس   
در فرآینتم دادرست    وكیتل  دخالتتِ  حقوق  و اخالقت ِ  تبنایِ   كه  است

 كیفری چیست؟
 
 

 چکیده

 ،قضتای  اتِحاكمت در وكیل حضورِ. باشم داشیه ایسازنمه نق ِ توانمت  عمالت تحققِ فرآینمِ در كه است نهادهای  تری ته  از  وكالتزمینه:  
 ،دفتاع حتقِ اهمیتتِ و شتم. ضترورت خواهتم توجه  قابل حمِ تا شهرونمان حقوقِ نقِض و  اجحاف  از  پیشگیری  و  حقیقت  كشفِ  تسهیلِ  سبب
 ،كالو برای را الزم بسیرهایِ تا بنگرنم آن به تنصفانه دادرس ِ ته ِ رك ِ یکة دیم به پیشرفیه قضای ِ و  حقوق   هایِ  نظام  تا  است  شمه  توجب
 اولیته و تهت  حقتوق از تراحل دادرس ، در ،تمافع وكیلِ حضورِ رو، ای  از. آورنم فراه  رسیمگ  تراحل در تمام خود، رسالت  بهیرِ  ایفایِ  جهتِ

كه است . بنابرای  در پژوه  حاضر سع  شمه است برخوردار ایویژه جایگاه و اهمیت از  كیفری  اتور  در  وكالت  ،با ای  اوصاف  بوده و    تیهمی ِ
 تبان  حقوق  و اخالق  دخالت وكیل در فراینم دادرس  تورد بررس  قرار گیرد. 

وكیتل در  انیختابِ حتقِ حقتوق ِ تبتان ِ قابل توجیه استت. ،حقوق  و اخالق  بر تبنایِ ،كیفری دادرس ِ در فرآینمِ وكیل حضورِ  گیری:نتیجه
 تحاكمتة و دادرست  وكیتل، تشتاركت ،(تحتور عمالت رویکردِ) در. است گرایانه یمهفا و تحور عمالت رویکرد فرآینم دادرس  كیفری  دارای دو

 از دادرس ، پیشتگیری وكیل در راسیای  جلوگیری از انحرافِ تشاركتِ ،(گرایانه فایمه رویکرد) اساس بر ول . نمایمت  تضمی  را  تیه   عادالنة
حتق  اخالقت ِ تبتان ِ اتّتا .توجیته استت قابلِ ،تشروع های آزادی تأتی  و س دادر رونم تسریعِ كیفری، عمالتِ نظامِ انمركارانِ دست  خودسریِ

وكالتت هتایِ  و تعیینت  هتایِوكالتت بی  نشمن قایل تبعیض دادرس ،  اطاله از در فرآینم دادرس  كیفری  در راسیای جلوگیری  ،انیخاب وكیل
 قابل توجیه است. ،توكل  اظهاراتِ انگاریِ راز و وضوعت تخصص  ارزیاب  ضم ِ به توكل حقایق تسخیری، اظهارِ  و تعاضمت 

 
 تیه  دفاعِ حقِ تضمی  ،، دادرس  كیفری، دادرس  تنصفانهانیخاب وكیل  تبنای اخالق : واژگانلیدک

 housein_aghaei@yahoo.comنویسنمة تسئو : نشان  الکیرونیک :  
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 در فرآیند دادرسی کیفری ،وکیل دخالت  4مبانی اخالقیِ
اخالق در طو  تاریخ همواره دسیمایة شگرف انمیشمنمان بوده است. اتا 

باب تباحث صرف عقالنت  جلتوه گتر تت  شتود آنچه در پ  انمیشه در 
(. ۳گتردد )فایمه ای  تباحث است تا سبب پذیرش آن از سوی تخاطتب 

و در  اخالق یک  از بنیتادی تتری  تفتاهی  در زنتمگ  اجیمتاع  استت
ر پزشک  ، اخالق حرفه ای ، اخالق پژوه  و ... تباحث  چون اخالق د

،  5حوزه اختالق حرفته ای  حوزه های  نام آشنا هسینم. در همی  بی ، در
 ،تطرح استت كته«وكالت»  حوزه  در  اخالق   تعیارهایِ  و  اصو   تراعاتِ
 هتایِناته  تیثاق  و  هااساسناته  در  ضرورت  ای   ضروریست   و  الزم  اتری

 استالت   غیتر  و  اسالت   تلل  و  كشورها  سایر  در  وكالت،  حرفه  6اخالق ِ
 ستایر در اخالقت  تعیارهایِ  و  اصو   ای .  دارد  شمو   جهان  اهمیی   نیز

 و توجته درتتو  نیتز  غیتره  و  اداری،تهنمست ،    پزشک ،  قبیل  از  تشاغل،
 و ویتژه جایگتاه و اهمیتت بته توجه با رو ای   از  است،  گرفیه  قرار  تماقه
 ارتبتاِ   اتتروز،  جهتانِ  و  ایران  اسالت   جمهوری  نظام  در  «وكیل»  رفیعِ
 جاتعته، در 7شتهرونمی حقتوقِ  رعایتت  و  توكل  قضا و  دسیگاه  با  وكیل
 نمتوده تتر حستاس ،پتی  از بی  را حرفه ای  به پایبنمی و  توجه  لزوم

 شتمه اشتارات  زتینته  ایت   در  ،قانون   و  حقوق   قواعم  در  چنم  هر.  است
 .(4) نمود انکار عرصه ای  در را اخالقبه  نیازتنمی تواننم  اتا است،
 رایاد ایحرفته نظترِ از ختوی  تتوكلی ِ و تتراجعی  با ارتبا    در  وكیل

. است اخالق نخست،  وهله  در  تکالیف  ای   پشییبان  كه  (5)است  تکالیف 
 از تتتوانتتت كتته  استت توكتتل و وكیتتل تیتانِ رابطتتة از جلتتوه ایت  در

 تثابتة  بته  «موکل  به  نسبت  ای  حرفه  اخالقِ  رعایتِ  ضرورتِ»

 تتوردِ  در  دیگتر،  تعبیتر  به.  كرد  یاد  «موکل  برای  شهروندی  حقی»

 اذعتان  تتوانت   ،توكل  با  ارتبا    در  شهرونمی  حقوقِ  و  ایحرفه  اخالقِ
 تثابتة بته ، یكلوت  با ارتبا   در وكالء ایِ  حرفه  اخالق  رعایتِ  كه  داشت
 در. دهنتم قترار توجته تتوردآن را  بایتم وكالء كه  است  شهرونمی  حق 
 كته را دارد  آن  حتق  ،شتهرونم  یک  عنوان  به  توكل  قالب،  ای   در  نییجه
 هدنمو رعایت را ایحرفه اخالقِ توازی ِ او، اب خود وكالی  رابطة در لیوك
 توازی ِ تشمو ِ خود، جاتعه از شهرونمی عنوان به را وی ،تنظر ای   از  و

برخ  از اساس  تتری  اصتو  اخالقت  كته بایتم   .مبمان  ایحرفه  اخالقِ
 ( . 1 نگارهتوسط وكیل رعایت شود در اداته ارایه شمه است )
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 8دادرسی اطاله از جلوگیری -

 و استیمالل  لحاِظ از چون، كننمت  قبو  كه  های پرونمه  در  وكال  گاه 
 شتکل ِ  ایرادهتایِ  بتا  شتونمت   تجبور  نمارنم،  پرونمه  در  شانس   تاهیی 

 طرِف حقِ توقی ِ  رسیمنِ  تانعِ  و  نموده  طوالن   را  دادرس   روا ِ  ،توردب 
 تمکت  ،هتاپرونمه حج ِ به بنا نیز توارد گونه ای  در دادگاه. شونم  تقابل
 در حقیقت. كنم  تعیی   نظارت  وقتِ  و  نموده  تجمیم  را  جلسه  تکرراً  است،
 وكیتتل یتتک كتته استتت ایحرفتته وجتتمانِ و اختتالق از دور ،روش ایتت 

 . شودت   دار حق به ،حق  رسیمنِ تانعِ ،توقتبه صورت  ،دادگسیری
 در  تعویتق  جهتتِ  ، بت  تتوردشتکل ِ  ایرادهایِ  كه  كنمت   حک   القخا

 عتادی رونتمِ ،دادرست  تا ،نشود ابراز ،دادگاه ذه ِ تشوی ِ  و  رأی  صمور

 تتوكل  بتا حق  كه  كنمت   احساس  ابیما  از  وكیل   اگر.  كنم  ط   را  خود
 دادرست  جریتان در اگتر و استت  بهیتر  نکنم  قبو   را  پرونمه  اگر  نیست،
 از منکن تضییعرا  توكل حقوقِ كه نحوی  به  بایم  شود  توضوع  ای   تیوجه
 .(6) شود  تنصرف   ،توضوع تعقیبِ

 زتینته ایت  در نیز دادگسیری  وكیلِ  ای  حرفه  اخالقِ  تنشورِاز    ۳۰  تاده 
 قاض  ردِّ برای ،غیرتسیقی  یا تسیقی  طورِ به نبایم  وكیل: »داردت   بیان
 خمعته وستایلِ بته ،دادرس  تطویلِ تنظورِ به  یا  تقابل،  طرِف  یا   کَحَ  یا

 اطالته  بته  كته  اقتماتات   بته  وكیتل  لِتوسّ  بنابرای ،.«  شود  تیوسل  آتیز
 جتای  آن از و بتوده وكالت شأنِ خالِف ،واقع در شود ت   تنجر  دادرس 

 شتود،ت  قضای  سیسی ِ برای های   هزینه  و  تشکالت  ایجادِ  توجبِ  كه
 .بود خواهم قضای  نظامِ برابرِ در ،وكیل یک ایِحرفه اخالقِ با تغایر
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 و (تعیینییی) هییایِوکالییت بییین نشییدن قائییل 9تبعییی  -

 (تسخیری و معاضدتی)
 و تتالش  نهایتتِ  بایستتت   وكیل  شم،  وكالت  قبو   توردی  در  چنانچه
 را حق تا گیرد كار به  ،الوكاله  حق و تادی  اتورِ از نظر  صرِف را خود  دقتِ
 (تعیینت ) طتورِ به را كس  وكالت وكیل، یک وقی .  نشانمب  خود  جای  بر

 شتم،  برگزیتمه  فردی(تعاضتمت ِ  و  تسخیری)  وكیلِ  عنوانِ  به  یا  پذیرفت
 دفتاع در ،تخیلف  ِِتالحظات  به  توجه  بمون  دارد  توان  در  را  چه  آن  بایم
 .(7) دهم انجام توكل از
 وكالتتِ  و  قضتای   تعاضتمتِ  هتایِپرونتمه  بایستی   وكیل  نمونه،  برای 

 از  دفتاع  جهتتِ  ،هتادادگتاه  و  كتانون  طرف   از  ردتو  حسبِ  كه  تسخیری
 بتا شتود تت  ارجتاع وی بته ،نظاتتات و قانون حمودِ در  تیه   و  خوانمه
 بتا و تتادی اتتورِ بته توجه  بمون  و  وكالت  ایِحرفه  اصو ِ  همان  رعایت
 .(اسیقال  الیحه ناته آیی  7۸ تاده 2 بنم) دهم انجام تنمی عالقه

 توضتوع، ایت  تادیِ نییجة به بسی  د  و توكال نوعِ به توجه  بنابرای ، 
 تتأییر ،پرونتمه از دفتاع برای ،وكیل تالشِ تیزانِ بر ،توارد  از  بسیاری  در
 خیانتت به تنجر اخالق  نظرِ  از  ،توضوع  ای   تالحظة  عمم  لذا  گذارد،ت 
 .باشمت  وكیل یک ایِحرفه اخالقِ و اصو  از خارج و گشیه اتانت در

 موضوع تخصصیِ ارزیابیِ نضم  ،10حقایق اظهارِ -

 ارجتاع  توضتوعِ در كه كنمت  ک حُ وكیل  بر  وجمان   و  اخالق   وظیفه
 حقتوق   حتلِ  راه  ،پرونتمه  چنانچته  و  نموده  سنج   تشاوره  ابیما  وی،  به

 شتمه  دیتمه  تتواردی  در.  نمایم  نایب  خوی   توكل  به  را  حقیقت  نماشت،
 نماشیه قانون  حلِ  هِرا  پرونمهت  داننم كه    اینکه  با  وكالء  بعضا  كه  است
 (توكل اصرارِ) با اتا است، بوده  ضعیف  ،دادگاه  در  حک   تحصیلِ  اتکانِ  و
 از چنتم  هتر.  انتم  نمتوده  پرونمه  قبو   ،(درآتم  كسب)  دلیلِ  به  احیانا  یا  و

 تکلیتف و انجتامِ  هلوستی  بته  تعهم  نوع  از  وكیل  یک  تعهم  حقوق ،  لحاِظ
 جای   در  ای   اتا  كنم،نم   تضمی   را  دادرس   یک  نیایجِ  گاه  هیچ  و  است
 ختود توكتل با را  حق  تنها  نه  سنج ،  تشاوره  با  وكیل  كه  كنمت   صمق
 تحصتیل  توكل  له  ،حک   توانمت   كه  بینمت   قوی  احیما ِ  بلکه  دانم،ت 
 توفتق دالیلت  به اتا نمایم، ت  را خود تالشِ همة  راسیا  ای   در  و  نمایم
 .(6) شودنم 

 است ضعیف ،توكل نفعِ به حک  تحصیلِ نِکاات  كه جای  در حا عل  ایّ
 پنماشتیه كته جای  در حی  بوده، ناصواب پرونمه قبو   اخالق ،  لحاظ   از
 او نفتعِ بته حک  بایسی  دادگاه اصوالً و است توكل نفعِ به  حق  شودت 
 گرفیته نظر در را احیماالت بایسی  ه   باز  ،در چنی  وضعیّی نمایم  صادر
 قبو ِ از پی  بایم لیوك واقع در. نمایم گوشزد ،لتوك به  را  یک  هر  ایرِ  و

 هددا  قرار  رسیمگ   تورد  ،داوری  نگاهِ  از  را  توكل  خواسیة  توضوعِ  ،وكالتِ
 .برخیزد او دادخواه ِ به ،گویم ت  راست  توكل  ،برد پ  چنانچه و

 موکل  اظهاراتِ 11انگاریِ راز -
 اصلِ رعایتِ است، آن رعایت به توظف وكیل كه اخالق  اصو ِ دیگر از
 وقیت  واقتع، در. استت توكل اظهاراتِ نمودن تلق  تحرتانه  و  داری  راز

 داشتیه اعیمتاد او بته  بایسی   ای  قمر  كنم،ت   تراجعه  وكیل  به  شخص 
 تناستب  حقتوق ِ ختمتتِ انیظتارِ تا نمایم بازگو  را  حقایق  بیوانم  كه  باشم

 بته چیتزی هر اظهارِ  از  توكلی   صورت،  ای   غیر  در  كه  چرا  باشم،  داشیه
 حرفتة تخریتبِ  در  استت  تمکت   ای   كه  دهنمت   راه  خود  به  بی   ،وكال
 پرونتمه برخت  در است تمک  ،دیگر  سوی  از  اتا.  باشم  تأییرگذار  ،وكالت
 لحتاِظ از وكیتل  كته  باشتم  داشتیه  وجتود  تواردی  توكل،  اظهارات  و  ها

 .(۸) است آن افشای به توظف ،اخالق 
 بته استت تحاكمته تحتِ ،قیل اتهامِ  به  كه  شخص   چنانچه  تثا ،  برای
 در  اتتا  ،دهتم  جلتوه  وارونته  ایگونه  حقایق را به  و  نموده  تراجعه  وكیل 
 شود احراز ،تیق  دالیلِ به وی، نفعِ به رأی صمور و دادرس   خی ِ  هنگامِ
 اصتل) ،ستو یتک از استت،  قاتتل  حقیقیتا  و  كیمتان  را  واقعیت  ،وی  كه

 افشتاء را  حقیقتت  ،وكیل  كه  كنمت   اءیضاق  ،( افشاءِ اَسراربودنِ  تجرتانه
 گنتاه  بت  ختونِ كته كنتمت  اقیضاء (اخالق)  دیگر،  سوی  از  و  ننمایم
 . نمایم افشاء است شمه بعماً تیوجه كه را آنچه وكیل و نشمه پایما 

 

 در فرآیند دادرسی کیفری وکیل دخالتِ  12حقوقیِ مبانیِ
وان گفت كته حقتوق حقوق بر تبنای اصو  اخالق  اسیوار است و ت  ت

اخالق تموی  شمه است تا كسان  را كه قصم تمرد از اصو  برای اجرای  
اخالق  را دارنم به اجرای اخالق وادارد تا جاتعه تبین  بر اصو  اخالق  

 فایتمه و تحور عمالت  رویکرد  دارای دو  ،توضوع  جنبه حقوق ِ  اداره شود.
 در.  است  شمه  تطرح  ملل لابی   اسناد  و  دكیری   تیان  در  بوده كه  گرایانه

 را تتیه  عادالنتة تحاكمتة وكیتل، تشتاركتِ  (،تحتور  عتمالت  رویکرد)
 هتایِراه  از  یکت   ،(گرایانه  فایمه  رویکرد)  اساس  بر  اتا.  نمایمت   تضمی 
 برخت  در كه ،تقررات و قوانی  دقیقِ  اجرایِ  و  قضای   اشیباهاتِ  كاه ِ
 درستت اجرایِ و تفسیر از  زنی  كیفری  عمالتِ  نظامِ  انمركارانِ  دست  توارد
 . (۹)است دادرس  فرآینم در ،وكیل تماخلة و حضور عاجزنم، هاآن

 ،(11و  1۰)كیفتری فرآینتمِ در تتیه  دخالتتِ ستط ِ  افتزای همچنی ،  
 هتای آزادی تتأتی  دادرست ، اطالته كتاه ِ، دادرست  رونتم در  تسریع
 از پیشگیری و اشخاص خصوص  حری  در تجسس  از  جلوگیری  تشروع،
 كه  است  دالیل   دیگر  از  ،كیفری  عمالتِ  نظامِ  انمركارانِ  دست  خودسریِ
-تت   كیفتری  فرآینمِ  در  وكیل  داشی ِ  بر  تبن   ،تیه   حقِ  توجیه  توجبِ
 در  ،كیفتری  هتایِدادرست   فراینم  در  ،وكیل  تماخلة  تبان ِ  بنابرای .  شود
 ادهاستیف حقِ سازِ توجه عللِ و ها پایه همان ،بشری  حقوق  جهان ِ  اسناد
 تشتروعیت  و  ضترورت  كته  های ریشه  یعن   هسینم   دادسرا  در  وكیل  از
 و نقتم و تحلیتل بته تقاله اداته در  لذا   (12سازنم )ت   آشکار  را  حق  ای 

  .(2 نگارهه ت  شود )پرداخی  ،تذكور تبان ِ  بررس 

 13محور عدالت درویکر -

 و  قتانون  جمله  از  ،ینمآفرهر    یا  توضوع  هر  تطلوبیت  تیزانِ  بررس ِ  برای
 در عمالت. كرد ارزیاب  ،عمالت تقولة با را آن  بایم  ناچار  به  گذاری،  قانون
 تاننتمِ ایختانواده هت  و تشابه تفاهی ِ و هاتقوله با  خود  ترِعمل   تعنایِ
 .آتیزدت  در دیآزا و انصاف  قانون، اخالق، برابری،

 كته استت شمه پیما  آدت   ذه   در  زتان   از  ،عمالت  تفهومِ  ،كل   طورِ  به
 حکوتتت  تشتکیلِ  اهماِف  از  یک .  یافت  راه  هاانمیشه  در  زیسی   پرس ِ
 بتمی . استت  تشروع  هایِ  آزادی  و  عمالت  به  نیل  ،نیز  دتوكراتیک  هایِ
 نتواه ِ و راتتاو و هتاتحتمودیت تشمو ِ نیز افراد  ،جواتع  ای   در  ترتیب
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 تراجتعِ رد   قتانون  تقرراتِ  و اجرایِ  اعما   با  تگر  گیرنم،نم   قرار  قانون
 قترار تتمنظر  ،عادالنه  دادرس ِ  تعیارهایِ  كلیه  ،تراجع  آن  در  كه  ،قضای 
 تعیارهتای از یکت  عادالنته، دادرست  از تنتمی بهتره حق .باشم  گرفیه
 از اشخاص اظتِفح تنظورِ به كه  بوده  الملل   بی   سط   در  یبشر  حقوقِ

 ست اسا هتایِآزادی و حقوق خودسرانة  و  قانون   غیر  سلب  یا  تحمودیت
 بین   پی   باشم،ت   اشخاص  آزادیِ  و  حمایت  حقِّ  هاآن  تری ِته   از  كه
 اشتاره هاآن به ذیل در كه عادالنه دادرس ِ  تعیارهایِ  بررس .  است  شمه
 .است وكالت جمله از تیعمد حقوق ِ نهادهایِ شناسای ِ تبنایِ  ،شودت 

 

 
 کیفری در فرآیند دادرسی  وکیل مبانیِ حقوقیِ دخالتِ: 2 نگاره

 
 14عادالنه دادرس   تضمی 

جتزء او  دادرست  بته تعنتای   ،دادرس  عادالنه شتاتل دو جتزء استت
دعتوا،   طرفی ِ  تیانِ  ،قضای  درباره توضوعات  گیریِ»رسیمگ  و تصمی 

 دار« یا »رسیمگ ِچه اتور حکم  و چه توضوع ، در دادگاه  صالحیت
كیفتری یتا  وایِدر دعت فی توضوع  و حکم  تیان طتر  قضای  به اتورِ

عادالنه نیتز   دار« به كار رفیه است. تفهومِتمن ، نزد دادگاه  صالحیت
و  عادالنه در لغتت بته تعنتای »رفیتار برابتر دادرس ِ دومِ به عنوان جزءِ

 .(14و  1۳) تطابق با قواعم و حقوق با هر شخص یا طرف« است
 تضتمی ِ كیفتری، دادرست ِ فرآینتمِ در وكیتل  تماخلتة  تبنایِ  تری اصل 

 حقتوق استنادِاز  برخت  در اصطالح ای  كه است  تیه   عادالنة  دادرس ِ
 تنتمی بهره حقِ كه طوری به. است شمه اشاره بمان  صراحت  به  ،بشری

 المللت ِبی  تیثاق در ،بنیادی  حقوقِ از یک  عنوان  به  عادالنه  دادرس ِ  از
 طرفت ِبت   همچتون  تتواردی.  استت  شتمه  ذكر  ،سیاس   و  تمن   حقوق
( پلیس   تحقیقات)  تحاكمه  از  پی   هایتضمی   دادگاه،  اسیقال   اه،دگدا
 از  برداشت  ای .  است  شمه  ذكر  آن  هایِ  تصماق  جزءِ  ،گناه ب   فرضِ  و

 كنوانستیون 6 تتاده ظتاهر بتا سیاست  و تتمن  حقوقِ  الملل ِبی   تیثاق
 14 تتاده حیت  و اساست  هتای آزادی و بشتر  حقوق  از  حمایت  اروپای 
 دادرست ِ از تنتمی بهتره حق تفسیر، ای  توجب به. است ارزگسا  ،تیثاق
 اجتزاءِ دارایِ و شتود تت   تحستوب  ،بشتر  بنیادی ِ   حقوقِ  جزءِ  ،عادالنه
 پلیست ، تراجتعِ ستاخیارِ بته تیعلتق ،اجتزاء ای  از برخ .  است  تیعمدی
 دفاعِ حقِ به ناظر هایِتضمی  تورد در دیگر  برخ   و  قضای   و  تحقیقات 

 .(15است )  ه تی
 15تیه  دفاعِ حقِ تضمی ِ اصلِ

 ،وكیتل انیختابِ حقِ بین ِ پی  تیه ، دفاعِ  حقِ  تضمی ِ  تعیارِ  تری ته 
 بته اتتروزی جواتتع در  (16)  استت  شکل   كیفری  قوانی   در  ،وی  برای
 دشتوار  كتاری  ،توضوعه  قوانی   همه  از  اطالع  تینوع،  قوانی   وجود  دلیل

 از هتاآن قتوانی  كته توستعه،  حتا   در  كشورهایِ  در  توضوع  ای .  است
 حقتوق ِ  اطالعتاتِ  سط ِ  از  شهرونمان  و  بوده  برخوردار  كمیری  شفافیت
 همتواره تتواننمت  ،رو ایت   از.  كنتمتت   جلوه  بیشیر  برخوردارنم،  پایین 
 بته  و  باشتنم  ختود  بترای  ختوب   تمافعِ  وكالیِ  تیهمان،  كه  بود  تطمئ 
آن   (6كننتم ) دفتاع خود از ،وق قح  توازی ِ  با  تنطبق  و  ،صحی   ایگونه
 تخصص  و فن  و دادرس  هایِ خ  و  پیچ علتِ  به اینکه  است تسل  چه
 هتایِتکنیتک بتا كه اشخاص  كیفری، دادرس  آیی  و حقوق  عل ِ  بودنِ
 استت تمکت  باشتنم،  نماشیه  كاف   آشنای ِ  ،دادرس   هایِروش  و  حقوق
 چنتی  از اجینتاب یبترا  ،  (17)شتونم  تتثیر  قضتای ِ  اشتیباهاتِ  ترتکبِ
 ،تتمافع وكیتلِ پذیرشِ به  تکلف  ،كیفری  عمالتِ  نظامِ  كه  است  وضعیی 
 ،باشتم نماشیه وكیل انیخابِ توانِ تیه  كه صورت  در و  بوده  تیه   برای
 نمایم.ت  انیخاب ،تسخیری وكیلِ او برای

 و  تقتمتات   تحقیقاتِ  بودنِ  سری  جنبة  تحلیلِ  به  گرای   با ای  اوصاف،
 ایت   در  را  تتمافع  وكیتلِ  تماخلتة  عرصتة  اتروزه  ،آن  ع افتر  عمِبُ  تِتقویّ

 ته  ای  كه. است كرده و بازتر تر فراخ ،پلیس  تحقیقات به ویژه  ،ترحله
 ایت   از.  شود  ت   تلق   ،تیه   دفاع ِ  حقوقِ  تراعاتِ  ضرورتِ  تعلو ِ  خود
 تحتتِ و دستیگیری ِِتحض به هاآن تفهی  و تذكور حقوق  شناختِ  رو،
 برایتت  اصلِ  آیارِ  از  اینکه  از  جمای  ،ضابطان  توسطِ  ،تیه   دادنِ  ارقر  نظر
-تت  عمل به  جلوگیری  ،خود  توسط  ،تیه   كشیمنِ  اتهام  به  از  باشم،ت 
 بته تنجتر ،شتک بتمون حقتوق، ای  از تیه  صری ِ و  تویر  اطالع.  آورد

 حفت ِ و تیه  و دادگسیری  ضابطان  تیان  ها  سالح  تساویِ  اصلِ  رعایت
 .(1۸شم ) ماهخو او حقوق
 از حقوق ای   بلکه  كنم،نم   ایجاد  حکوتت  را  دفاع   حقوقِ  است،  گفین 
 و بتوده تنتم بهتره ،گنتاه  بت  فرضِ  از  تیه .  انم  گناه ب   فرضِ  آیار

 ستلب وی از را هتاآن تواننم  و اوست به تیعلق ،گفیه پی   اتییازهای
 را  هتاآن  یتا  شناستمن  رستمیت  بته  را   وقحقت  چنی   كه  حکوتی   و  كرد
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 ذاتت ِ كراتتِ به آن تبعِ به و كرده  نقض  را  گناه ب   فرضِ  كنم،  ودتحم
 تیه   دسیرس ِ  از  جلوگیری  همچون  تواردی.  است  كرده  تعرض  ،آدتیان

 تقتمتات   تحقیقات  ترحله  در  تمافع  وكیلِ  حضورِ  از  جلوگیری  پرونمه،  به
 هتایِ تضتمی  از استیفاده بترای  ،تعنوی  و  تادی  اتکاناتِ  تمهیمِ  عممِ  و

 .(1۹است ) گناه ب  فرضِ خالِفشمه،  بین  پی 
 رعایتتِ  گتروِ  در  ،كیفتری  حقوق  در  تنصفانه  و  عادالنه  دادرس ِ  اقیضایِ
 تجتاوزِ و تعتمی هرگونته كته نحتوی بته باشتم،ت   تیه   دفاع ِ  حقوقِ
 عادالنته دادرس ِ شمنِ دار خمشه سببِ ،تیه  دفاع ِ حقوقِ  به  ،ضابطان

 و تحتور عمالت دادرس ِ نظامِ  ایجادِ  با  تا  دارد  تورضر  بنابرای .  شود  ت 
 .نمایی  حركت ،عمالت  آرتان ِ همِف تحققِ تسیرِ در  ،تحور شهرونم
 16هاسالح تساوی اصل

 بسزای  اهمیت از كیفری عتتتتمالتِ فرآینتتتتمِ در هاسالح تساویِ اصلِ
 دیمه بزه از حمایت  به  عموت   قمرتِ  توارد،  اغلبِ  در  زیرا.  است  برخوردار

 ایبات  را  اتهام  تا  بنمدت   كار  به  را  خود  توانِ  تمات ِ  و  برخاسیه  جاتعه  و
 كه  داشت  خواهم  وجود  تردیم  ای   همواره  گرچه  ،تواردی  چنی   در.  كنم

 (تیه )  و  (عموت   رسیمگ  )قمرت  طرِف  دو  هایِسالح  توانت   چگونه
 تا شود گرفیه كار به بایم هاتالش تمامِ ،وجود ای  با ول   كرد،  تساوی  را
 تعموالً ،( اتهام2۰ِشود. )  كاسیه  ،طبیع   و  ضروری  نابرابریِ  ای   تِمّش  از
 قمرتِ جزءِ ،نهاد ای . گردد ت  وارد تیه  به ،(دادسیاندادستترا )طرف  از

كتتتتتته  نهادی ،سو یک در ،جزای  دعوایِ یک در پس باشم ت  حاكمه
 یسو در و ددار قرار استتتتت  زور از اسیفادهو  اتکانات ،اقیمار قوة دارای
 یک قِتحقّ اهمیت كه جاست ای  در. تتتت  گیتتترد قرار تیه  فرد ،دیگر

 داشیه قرار  دادسیان  با  برابر  وضعیتِ  در  تیه   آن  در  كه  ،عادالنه  تحاكتة
 ت  برجسیه پی  از  بی   كنم،  دفاع  خود  از  ها  آن  برابر  بیوانم در  تا  باشم

 .(21گردد. )
 فقط  ،دعوا  هایِ  طرف   بی   یتساو  رعایتِ  نوی ،  هایِ  دادرس   نظامِ  در

 تقن   بلکه  شمه،  نهاده  كننمه  رسیمگ   تقام  عهمة  بر  كه  نیست  تکلیف 
 رعایتِ كه است ای گونه به قوانی  تصتتتویبِ به تکلف ،خود نوبه به نیز

 فراه   عادالنه  دادرس ِ  ایجادِ  در  را  دعوا  هایِ  طرف   حقوقِ  بی   ،تساوی
 حقوقِ احیایِ جهتِ رد تویری  هایِ  گام  ،عادالنه  دادرس ِ  ایجادِ  با  تا  كنم
 توضوع  همی   روی.  شود  برداشیه  خواهانه  عمالت  هایِآرتان  و  عاته
 به  تیه   تعقیبِ  اخییارِ  سپردنِ  دلیلِ  به  كیفری،  دعاویِ  در  كه  است

 تانعِ  است،  تیخصص  نیرویِ  و  دولی   اتکاناتِ  از  تنم  بهره  كه  ،دادسیان
 در.  است  آن  ترعای  و  ها  سالح  تساویِ  اصلِ  اعما ِ  راهِ  سرِ  بر  جمی
 صورتِ در اتهام، از تیه  نشود، رهای  حمایت تیه  از اگر  ،وضع   چنی 
 .بود خواهم دشوار گناه ب 

 ترجعِ  برخوردِ  و  عملکرد  كه  است  ای   تیضم   ،قضای   دسیگاه  عمالتِ
 تعقیبِ  تقامِ)  و  دعوی  طرف   یک  در  (تیه )  به  نسبت  ،كننمه  رسیمگ 
 طرفی   و  بوده  برابر  ،دعوی  گرِدی  طرِف  رد  (شاك   و  عموت   دعوایِ
  ختتتتودتسینماتِ و دالیل ارایه برای یکسان اتکاناتِ و فرصت از دعوی

 ،اخیالف   و  نزاع  طرفی ِ  ،كیفری  رسیمگ هایِ  در  لذا.  باشنم  برخوردار
 و ادله آزادانتتتتة طرحِ اتکانِ و فرصت كه گیرنم قرار توقعیی  در بایسی 
 ادعاهایِ  و  هااسیمال    ه،ادل  از  و  باشنم  داشیه  را  خود  هایاسیمال 

دهنتم، ایتران در   قرار  تناقشه  تورد  را  ها  آن  بیواننم  تا  شونم  تطلع  ،رقیب
 در و تصویب را سیاس  و تمن  حقوقِ المللتت ِتیثتتاق بتتی  1۳54ستتا  
 یک  نظرِ  توردِ  هایِتضمی   رعایتِ  به  تلزم  ،حقوق   لحاِظ  به  نییجه
 تساویِ  اصلِ  ،ایران  رقانونگذا  كه  آن  وجود  با.  است  عادالنه  دادرس 
 نظامِ  در  عادالنه  دادرس ِ  لوازمِ  تری ته   از  یک   عنوانِ  به  را  هاسالح
 قانون تواد در تأتل با لتتت و ننموده بین  پی  صراحت به ،ایران كیفری
 و تصادیق قانون، ای  6و   2بته ویتژه تتواد    1۳۹2دادرس  كیفری  آیی 
 دادرس ِ  هایِشاخص  ،كل   طورِ  به  و  ها  سالح  تساویِ  اصلِ  هایِجلوه

 (.22) است توجه قابل ،كیفری دادرس ِ در ،هاآن رعایت و تنصفانه
 دستت برابترِ در استت  الزم  ،هاسالح  تساویِ  اصلِ  به  نیل  برایبنابرای   
 بته تجهتز كته ،دادسیان ویژه به كیفری عمالتِ نظامِ ایِحرفه  انمركارانِ

 حقتوق ِ دانت ِ و هتاراهنمتای  از نیتز تیه  است، حقوق  فنونِ  و  علوم
 و علتوم بته و كترده تجربه كسبِ ،حقوق  تشاغلِ در هاسا  كه  افرادی
 .شود  تنم بهره هسینم آشنا ،حقوق فنونِ

 17فرض ب  گناه 

 برایتتِ »اصتل را آن تیترادف   اصتطالحِ  توانت   كه  گناه ب   در فرضِ
 استت یفتركی حقتوقِ بر حاك  و راهبردیِ اصو ِ از  یک   ناتیم  «كیفری

 در «االصتو  ماُ» عنتوان بته  برایتت  اصتلِ»  از  توانت   همچنی (   2۳)
 یتا «برایتت دیگر »اصتل عبارت به  و(  24)  كرد«  تعبیر  ،كیفری  دادرس ِ

تتمرن و  كیفریِ هایِدادرس  بنیادی ِ اصو ِ از یک  «گناه   ب   فرضِ»
 اصتل ،  بته تعبیتر دیگتر(25استت )  جهتان  تیرق ِ  تللِ  تشیرکِ  تیراثِ

 حتا ِ در و رفیته شمار به  تنصفانه  و  عادالنه  دادرس ِ  یِبنا  سنگِ  ،ایترب
 بمی  ،اصل ای . است شمه الملل تل  و بی  هنجارِ یک به تبمیل  حاضر،
 از چنان ه  بایم وی ،باشم  نرسیمه  ایبات  به  فرد  تجرتیتِ  تا  كه  تعناست
 .شود تنم بهره برایت اصلِ حاكمیتِ

 شود ت  اسینبا   برایت اصلِ در ،گناه   ب   فردِ  حقوق ِ  تعنایِ  از  چه  آن
 گتذار قتانون  چته  آن  از  گناه  ب   از  است  عبارت  گناه ،ب   كه  است  ای 
 ،ایرویه هر چارچوب در و شکل  هر به  آن،  به  نسبت  فرد  و  دانسیه  جرم
 (.26) است شمه  تیه 

 حقتوقِ  در  گنتاه بت   فترضِ  یتا  برایت  اصلِ  تبان ِ  حقوق ،  نویسنمگانِ
 طترفی   بتی   تتوازن  ایجتاد  ضرورت»  ،«انسان  ذات   تتكرا»  را  كیفری
 و هتاجترم  بتودن  قانون   ، »اصلِ«جاتعه  افراد  اتنیت  تضمی »  ،«دعوی
 و «غلبه قاعمه» ،«درأ قاعمه» ،«اباحه  اصل» ،«عمم اصل»  ،«هاتجازات

 .(27) انمدانسیه «كیفر در اشیباه بر ،عفو در اشیباه ترجی  قاعمه»
 ایتنطقته و المللت بی  اسنادِ در توان ت  را (گناه ب   )اصلِ ای  اصل

 :یافت  زیر شرح به
 بتی  تیثاق 14 تاده 2  بنم   (1۹4۸)  بشر  حقوق  جهان ِ  اعالتیه  12  تاده 

 و بشر  حقوقِ  از  حمایت  اروپای   كنوانسیونِ  6  تاده  2  بنم   (1۹66)  الملل 
 قتوقح ای آتریکت كنوانسیونِ ۸ تاده  2  بنم   (1۹5۳)  بنیادی   هایِ  آزادی
 هاتلت و  بشر  حقوق  آفریقای ِ  تنشورِ  7  تاده  1  بنم  ب  شق   (1۹6۹)  بشر
 اساستناته  66  تاده   (1۹۸۹)  كودک  حقوق  كنوانسیون  4۰  تاده   (1۹۸1)

دیوان بی  المللت   اساسناته  21  تاده   (1۹۹۸)  دیوان بی  الملل  كیفری
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للت  دیتوان بتی  الم  اساستناته2۰  تتاده  سابق   یوگسالوی  برای  كیفری
 .روانما برای یفریك

 دفاع تضمی ِ برای  ،كیفری  تعقیبِ  اصوالًهمچنی  الزم به ذكر است كه  
 استت تمکت  ،تهت  جترای ِ در بتاالخص و شتمه  بینت   پی   ،جاتعه  از

 را  دفتاع   دالیتلِ  ارایتة  و  آوری  جمتع  توانِ  و  بوده  بازداشت  در  تیهمی 
 تمکت   كه  (تیه   حقوق)  و  (جاتعه  حقوق)  بی   رو،  ای   از.  باشنم  نماشیه
. آیتم وجتود بته تعارض م،نباش  شمه  عمالتِ  چنگا ِ  گرفیارِ  ناحق  به  است

 استت الزم (جاتعه)  و  (تیه )  حقوق  بی   ،تعاد   ایجاد  تنظور  به  بنابرای 
 بتا و نمتوده دخالتت كیفری فرآینمِ در ،وكیل عنوانِ  به  یالث   شخصِكه  
 .نمایم ارایه و یآور عرا جم دفاع  تمارکِ و دالیل بیوانم ،كاتل آزادیِ

 حیرام به شأن و كراتت انسان ا
 تحتورِ انستان تتوازی ِ ،ویتژه به و كیفری حقوقِ  راهبردیِ  اصو ِ  اتروزه
 اعیبتاری از كشتورها، از بستیاری  حقوق ِ  نظامِ  در  كیفری،  دادرس   آیی 
 «اساس » با قانونگذاران، و برخوردار است  اساس   قانونِ  اصو ِ  شأنِ  ه 

 هتا،آن نمتودنِ ایتر  ك   یا  نقض  هرگونه  بر  را  راه  ها،آن  نِنمود  تحسوب
 و  باشم  خودسرانه  و  ظالمانه  ،دادرس   آیی   قواعمِ  اگر  و(2۹و    2۸)انمبسیه

 تتمابیرِ و هتاشتیوه از استیفاده اجتازه قتانون، اجرای ِ  تقاتاتِ  و  به دولت
 اخالقت ِ  و  سیاست   تشروعیتِ  و  كارای   بمهنم،  را  سیبمانهُت  و  خودسرانه

كراتتت  تتوازی ِ جملته از رو، ایت  از  (۳۰) داد خواهنتم دست از  را  خود
 برختوردار  لتزومِ  و  عادالنه  دادرس ِ  بر  حق  كیفری،  دادرس   آیی   تمارانة
 دادگستیری ضتابطان توسط ،آن تضمی ِ و وكالت حقِ از تیهمان  نمودنِ
 .است

 نگ چگتو  و  كیفری  دادرس   آیی   تقرراتِ  كه  ی جا  آن  ازبا ای  اوصاف  
 قلمتروِ  و  حتمود  بیتانگرِ  دادگستیری،  ضتابطان  و  قضای   تراجعِ  ملکردِع

 ذاتت  كراتتتِ بته احیترام استت، جاتعه در شهرونمان هایِآزادی  حقوقِ
 هتایِرستیمگ  بستیرِ در آنتان هتایِآزادی و حقتوق  رعایتتِ  و  هاانسان
 ختاصِ اجراهتایِ ضتمانت با و بوده برخوردار بیشیری اهمیت از  ،كیفری
 .(۳1و  1۸)  گرددت   تضمی  و  تیأت ،خود

 حقتوق  المللت ِبتی   تیثاقِ  جمله  از  لملل ابی   تخیلفِ  هایِكنوانسیون  در
 و كراتتت استت، رستیمه نیز ایران دولت  تصویب  به  كه  سیاس   و  تمن 
 تخیلفت   حمایی ِ  تقرراتِ  و  گرفیه  قرار  تاكیم  تورد  هاانسان  ذات ِ  حیثیتِ

 هتا، كنوانستیون ایت   همه  در.  تاس  مهگردی  بین   پی   خصوص  ای   در
 و صتل  آزادی، عتمالت، تبنتایِ و  تحتور  انسان ،  ذات ِ  كراتتِ  و  حیثیت
 .(۳2) است  گردیمه تلق  ،بشر تساویِ حقوقِ
 كراتتتِ بته احیرام بر  تبین   خود  كه  ،قانون  حاكمیتِ  اصلِ  است،  گفین 
-پایته  از  یک   ،ها داردآن  هایِآزادی  و  حقوق  ها و احیرام بهانسان  ذات ِ
بتوده  وكیل  داشی ِ  حقِ  از حیثِ  ویژه  به  كیفری  دادرس   آیی   ته ِ  هایِ
 قرار دارد.كیفری  دادرس ِ  در فرآینمِ كه

 18فایده گرایانه رویکرد-

 كیفری عمالتِ نظامِ انمركارانِ دست خودسریِ از پیشگیری

 توجته كته استت  تترتلموس  بیشیر  زتان   ویژه  به  ،وكیل  تماخلة  اهمیتِ
 و  شتمه  گذاشیه  دولت  عهمة  بر  ،جاتعه  اتنیتِ  و  نظ   تأتی ِ  وظیفة  نی ،ك

 عمالتِ ساتانة ضعفِ و كفایی ب  بر ،عموم نگاهِ از ترتکب شناسای ِ  عممِ

بته   ،تیصتمیان  گتاه  كته  شودت   باعث  ،عاتل  ای   و  دارد  داللت  كیفری
. نمتیوسّل شتو ،دلیل كشفِ قانون ِ غیر هایِراهبه    ،توضوع  تنظورِ كشفِ

 به فقط كه گناهان ب  شمنِ كیفرِ از ناش  تلخِ هایِتجربه  ،دیگر  طرِف  زا
 تجتازات ،قتمرت صتاحبانِ سویِ از جاتعه  در  الیهاب  نشانمنِ  فرو  تنظورِ
 افیتادن  خطتر  به  و  حاكمیّت  به  عموت   اعیمادِ  تضعیفِ  توجبِ  شمنم،ت 

 تنتعِ ةكمییت حیت  به گونته ای كته ه،گردیماجیماع   ه  زیسی ِ  تبان ِ
 عنتوانِ به را  تمافع  وكیل  حضورِ  و  دسیرس   تیحم،  تللِ  سازتانِ  شکنجة
 ،تحاكمته از  پتی   تحقیقتاتِ  در  شتکنجه  كتاه ِ  در  ،اساس   راهبردی
 .(6) كرد اعالم

 اطالته كتاه  كیفتری، فرآینتمِ  در  تتیه   دخالتِ  سط ِ  افزای ِو البیّه   
  ِحتری رد ستجستّ  از جلتوگیری تشتروع،  هتای  آزادی  تتاتی   دادرس ،
 عمالتِ نظامِ انمركارانِ  دست خودسریِ از  پیشگیری  و اشخاص خصوص ِ
 بتر  تبنت   ،تتیه   حتقِ  توجیته  توجبِ  كه  است  دالیل   دیگر  از  ،كیفری
 ِِتبتان  بتر افتزون همچنتی   شتودت  كیفری  فرآینمِ  در  ،وكیل  داشی ِ
 هایِضرورت و الملل بی  الزاتاتِ دادسرا، در  وكیل  تماخلة  ،بشری  حقوق
 حقتوقِ  رعایتتِ  نیتز  آتیتز  تستالمت  همزیسی ِ  و  اجیماع   زنمگ ِ  عین ِ
 .سازدت  آور الزام را  تیه  دفاع ِ
 تشروع های آزادی  تأتی  و دادرس  رونم تسریع

 تسل  و ته ِ به عنوان یک  از قواعم و اصو ِ  ،سرعت در دادرس اتروزه  
مگ  رستی  آن به صحت و اقیمارِ  رعایتِ  دادرس  بیان شمه كه حی  عممِ

دادرست   تنتمی از حتقِّبهتره تهت ِ كنم. یک  از شترایطِخمشه وارد ت 
وقتت  سترعِآن در ا رسیمگ  به دعاوی، صمور حکت  و اجترایِ  ،عادالنه

 اصتحابِ ختاطرِ دادرس  نه تنها در رضایتِ  به زتانِ  ،ت دادناست. اهمیّ
 شود از لحاظ سیاس ، تردم بته قتوایِتثیراست، بلکه توجب ت   ،دعوی
 رأی آن هتا را بپذیرنتم ،نفتس  بیشیری كننم و بتا طیتبِ  اعیمادِ  ،هحاكم
 (.۳4و۳۳)

اتتروزه تتا حتمی استت كته آن را یکت  از   ،زتتان در دادرست   اهمیتِ
 داننتم. هنگتات  كته بته ارزیتاب ِدادرس  تت   كیفیتِ  ارزیاب ِ  تعیارهایِ
 ،زتتان  اقیصتادیِ  ارزشِ  ،شود، خود به ختوددادرس  پرداخیه ت   كیفیتِ
 عمتا ِاَ به بازده  و نابازده ِ  ،گیرد. زتان در اقیصاده قرار ت توجّ  تحلِ

دارد. در ایت  آن پرده بر ت  انجام شمه توجه دارد و از كارآی  و ناكارآی ِ
نسبت به ایتر بخت  بتودن یتا   ،تعیاری است برای قضاوت  ،زتان  ،تعنا
ایت   حقیقتتدر  و البیّته  دادرست  و رأی حاصتل از آن     اقماتاتِ  نبودنِ
جه تصروف است تا نیی زتانِ خودِ بیشیر ناظر به ارزش و قیمتِ  ،برداشت
 .(۳4دادرس  )
 هتاآن بر احاطه كه است دشواری و دقیق تسایلِ دارایِ ،كیفری  دادرس 
 احاطته. شتودنم  تیسر سرعت و  آسان   به  حقوقمان  غیر  اشخاصِ  برای
 ادلته، ستایر و سنادا ابِانیخ لوای ، و  شکایات  دادخواست  تنظی ِ  شیوة  به

 اقمامِ همچنی  و دفاعیات ارایه ها،آن به اسیناد و ادله  ارایة  طریقِ  و  زتان
 الزتتة كنم،ت   بین   پی   قانون  كه  تهلی   در  و  طریق  و  ترتیب  به  الزم
 كته دفاع   یا  شکایت  و  دعوا  هر  و  است  دادرس   در  حقّ  احقاقِ  و  ایبات
 به را كیفری  دادرس ِ  ،توارد  كثرِا  در  شود،  تطرح  ،توارد  ای   رعایتِ  بمونِ
، خصوصت  تتمع ِ و عمتوت  خزانة بر زیادی هایِهزینه و  هكشانم  درازا
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 و تاهیتت در كته حق  شود توجب توانمت  تضافاً   (5)  نمایمت   تحمیل
 شتخصِ  نییجه،  در  و  نگردیمه  احقاق  و  ایبات  دارد،  وجود  یبوت   حالتِ  در
 .شود شناخیه گناهکار ،گناه ب   تیه ِ و پیروز ،دعوا در حق ب 

 1۹دادرس  جلوگیری از انحراِف

 آن تراحتلِ كیفیتتِ بر ،دادرس  جریان در خود حضور با تمافعوكیلِ 

 جریتانِ درشتکایت،  انحتراِف از خود حقوق ِ ِ دان  و با كرده نظارت

 و لغتزش احیما ِ دادرس ،  یک ناجری در  كنمت  جلوگیری دادرس 
 حضتورِ لتذا  دارد وجود غیره و دعوی اصحاب قضات، طرِف از خطا،

 جلوگیری در تناسب  تضمی ِ توانمت  ،دادرس  ِرونم در قانونمنم وكیل 
 ابتزارِ بته تاننتم قضتا تقتامِ كنارِ در و گردد تلق  ،دادرس  انحراِف از

 ،قضای  عمالتِ تحققِ با و كرده عمل ،قضا ِدسیگاه بر نظارت و كنیر 
 (.۳5) كنمت  جلوگیری قضای  و انحراِف تیه  حقوقِ ضییعتِ از

 صتمورِ در اشتیباه  و  خطتا  از  ضریب   ه كهگرفی  صورت  بسیاری  تحقیقاتِ
 نظت ِ حتاف ِ  كته  ،دولتت  كمتا اینکته  ،  است  داده  نشان  را  كیفری  آرایِ

 افتراد،  «فردیِ  حقوقِ»  با  «عموت   نظ »  حف ِ  تقابل  در  و  است  عموت 
 باشم.ت  دو آن تیان توازن و تساوی رعایتِ به  توظف
 و قضتای  اشتیباهاتِ  كتاه ِ  هتایِراه  از  یک   كه  پذیرفت  بایم  بنابرای 
 عتمالتِ نظتامِ انتمركارانِ دست توارد برخ  در كه ،تقررات دقیقِ  اجرایِ
 ،وكیل تماخلة و حضور هسینم، عاجز آن درست یِتفسیرها  از  نیز  كیفری

 .است كیفری دادرس   فراینم در
 

 گیرینتیجه
 بترای حقتوق  تشتاورِ  یک  از  بیشیر  نقش   تیه ،  وكیلِ  كیفری،  اتور  در
 برای وكیل واقع، در. دارد دادرس   و فرآینمِ  قوانی   تفادِ  از  اطالعات  ارایه
 او ارتبتا   تأتی ، قرارهایِ از یک  صمورِ ایرِ در كه تیهم  ویژه به  تیه ،

 روحت ِ حمایتتِ یتک بترد،ت  سر به بازداشت در و شمه  قطع  دیگران  با
-ت  شکل درسی  به هنگات   ،روح   حمایتِ  ای .  رودت   شمار  به  قوی
 توكتل اعیمتادِ تتوردِ ،اخالق  وكیل از نظرِ  كه  شودت   تأییرگذار  و  گیرد
 بتر حتق»  ِتبتیّ آزادی، ایت .  باشم  شمه  انیخاب  او  توسطِ  آزادانه  و  بوده

 یتتره ت  اصلِ لوازم  و  آیار  از  خود  نیز  حق  ای   كه  است  «وكیل  انیخاب

 .شودت  تحسوب «وکیل از برخورداری حقِ» نام به

 در ،یالتث شتخصِ تماخلتة و حضتور دلیتل به ،وكیل از  برخورداری  حقِ
-تت  رو روبته های تقاوتت و هاچال  با گاه  و تحاكمه،  تحقیق  فرآینمِ
 از یک . دهمت   قرار  تأییر  تحتِ  ،را  حق  ای   از  برخورداری  اصلِ  كه  شود
 در  تتیه   ختودِ  طِتوسّ  ،وكیل  «انیخابِ»  حقِ  ها،تتقاوت   و  هاچال   ای 
 كته حتق، ای . است وكیل  از  برخورداری  حقِ  اصلِ  از  تنمی  بهره  جهتِ
 تتورد كشتورتان عتادی قتوانی  و  اساست   قتانون  المللت ،بی   اسنادِ  در

 تحتمودیت  تحمیلِ  ، لذااست  تقیضیات   و  آیار، دارای  گرفیه  قرار  پذیرش
 .تورد پذیرش واقع شود ،ذینفع اتیناعِ  ورتص  در بایم تنها  حق آن بر

كیفری    دادرس ِ  در فرآینمِ  ،وكیل  انیخابِ  حقِ  حقوق ِ  تبان ِتع الوصف،  
 رویکترد  در.  استت  (گرایانته  فایتمه)  و  (تحتور  عمالت)  رویکردِ  دو  دارایِ
 تحاكمتةدادرست  و   ،كننتمة  تضتمی   وكیتل،  تشتاركتِ  ،تحتور  عمالت
 اصلِ  ،ب  گناه   فرضِ  چون  تفاهیم   اراسی  ای   در.  است  تیه   عادالنة

حیترام بته شتأن و او    تتیه   دفتاعِ  حتقِ  تضمی ِ  اصلِ  ها،سالح  تساویِ
 استاس بتر ولت . نمستیه  وكیل  تماخلة  گرِتوجیه  همگ   ،انسان   كراتتِ
 وكیل در راسیای  جلتوگیری از انحتراِف  تشاركتِ  ،گرایانه  فایمه  رویکرد

كیفتری و  عتمالتِ نظامِ كارانِانمر دست خودسریِ  از  دادرس ، پیشگیری
 قابل توجیه است. ،تشروع هایِ آزادی  تأتی ِ و دادرس  رونمِ تسریعِ

 دادرست ِ در فرآینتمِ ،وكیتل انیختابِ  حتقِ  اخالقت ِ  تبتان ِنییجیاً اینکه  
 بتی   نشمن  قایل  تبعیضدادرس ،    اطالة  از  جلوگیری  كیفری  در راسیایِ

 ضم  ،بیان حقایق به توكل،  سخیریت  و  تعاضمت   و  تعیین   هایِوكالت
قابتل توجیته  ،توكتل اظهتاراتِ  انگتاریِ  توضوع و راز  تخصص ِ  ارزیاب ِ
 .است

 

                 خالقیا  یالحظههام
تانت در ای  پژوه  تروری با تعرف  تنابع تورد اسیفاده، اصل اخالق ا

 داری علم  رعایت و حق تعنوی تولفی  آیار تحیرم شمرده شمه است.
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