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 چکیده

شمار  های بنیادی  حقوق شهروندی به بر داشت  وکیل در فرآیند کیفری یکی از جیوه حق متهم
تیری  تضیمینات منصیفانه بیودن      عنوان یکی از اساسیی  مندی از مساعدت وکیل به بهره .رود می

ایی  حیق اکنیون در بیشیتر      .دادرسی در محاکمات کیفری، از نهایت اهمییت برخیوردار اسیت   
رسیمیت   های حقوقی دنییا بیه   طور در بیشتر نظام المییی حقوق بشر و همی  های بی  کنوانسیون

از آنجا که مطالعه تاریخی چلونلی شناسایی ای  حق در تضمی  کنونی آن . شناخته شده است
رهیافیت  . وریتأثیر بسزایی دارد، مطالعه چیستی و چرایی آن از منظر تاریخی امری اسیت ییر  

« آییی  قیانونی الزم  »باشد که حق دسترسی به وکیل میدافع بیا مفهیوم     پژوهش حایر ای  می
ای  اصطالح، یک مفهوم تاریخی و پایه و . ریزی شده است ارتبا  نزدیکی دارد و براساا آن پی

آن حیق دسترسیی بیه وکییل     تبیع   و به« حق بر دادرسی منصفانه»گیری و توسعه  اساا شکل
های کیفیری از ییک    پژوهش حایر ارتبا  میان انصال در رسیدگی. رود شمار می ری بهدادگست
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 مقدمه
 کیفری های پرونده با مواجهه برای که است دولت خاص عمیکرد کیفری، رسیدگی آیی 

 را افیراد  مشروع منافع و حقوق جامعه، و دولت منافع حفظ یم  است و شده ریزی پایه

 رسییدگی  آییی   در حال، ای  با. است افراد همی  از یکی نیز متهم که کند می حفظ نیز

 حقیوق  است ممک  دهند، می قرار تعقیب تحت را متهم که صالحی ذی مقامات کیفری،

 ایی   میتهم  بایید  بشر حقوق تضمی  حوزه در. نمایند محدود یا انکار را وی های آزادی و

 قرائنیی  و شواهد بتواند باید همچنی . کند ثابت را خود گناهی بی که باشد داشته را حق

 حیق  ای . کند ارائه دهند، می تخفی، را آن یا سازند می زائل را وی کیفری مسؤولیت که

 دارد حیق  نکند اعمال را حق ای  خودش متهم که هایی پرونده در. نامند می دفاع حق را

کیی از  عبیارت دیلیر، ی   به. رساند یاری دفاعیات ابراز در را وی که بخواهد دیلر کسانی از

هیای اجتمیاعی بیوده و تیأثیر قابیل       حقوق اساسی که یام  حراست از حقیوق و آزادی 

بهتر امنیت قضایی دارد، درنظر گرفت  حق دفاع برای میتهم در   توجهی در تأمی  هرچه

وکییل یکیی از   . شیود  برابر اتهام یا اتهامات روا یا ناروایی است که به وی نسبت داده میی 

توانید بیه اشیکال مختیی، در گسیتره       تری  کارگزاران عدالت کیفری است که میی  اصیی

ان بر داشت  وکیل در فرآیند کیفری از آنجا که حق متهم. عدالت کیفری تأثیرگذار باشد

مندی از مساعدت وکیل  رود، بهره شمار می های بنیادی  حقوق شهروندی به یکی از جیوه

تری  تضمینات منصفانه بودن دادرسی در محاکمیات کیفیری، از    عنوان یکی از اساسی به

رای شناسایی حضیور و مداخییه وکییل در ایی  قیمیرو، دا     . نهایت اهمیت برخوردار است

ای  شناسانه و سیاست جنایی است که هریک از منظر وییژه  های حقوق بشری، جرم بنیان

وکیل در ای  عرصه دارای کارکردهایی است کیه تأثیرگیذاری بیر    . کنند آن را توجیه می

روی سیاست جنایی تقنینی و قضایی، آموزش به موکل، دفاع از حقوق موکل در جهیت  

میان طرفی  دعوای کیفری و فیراهم سیاخت  زمینیه    دادرسی منصفانه، برقراری سازش 

در آییی   . رونید  شیمار میی   های قضایی ازجمییه بیارزتری  آنهیا بیه     مصالحه موکل با مقام

. دادرسی کیفری، حق دسترسی به وکیل مدافع یک حق شکیی بنیادی  برای متهم است

ر در بیشیتر  طیو  المییی حقوق بشر و همیی   های بی  ای  حق اکنون در بیشتر کنوانسیون

از آنجیایی کیه مطالعیه تیاریخی      .رسمیت شیناخته شیده اسیت    های حقوقی دنیا به نظام

هیای دادرسیی کیفیری تیاکنون      چلونلی شناسایی و تضمی  ای  حق، با تکیه بیر نظیام  

، هدل ایی  نلیارش بررسیی ایی  موییوع      صورت جامع مورد بررسی قرار نلرفته است به
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های متعیدد   پایه و بنیانی استوار است و در نظام است که تئوری تضمی  ای  حق بر چه

 دادرسی کیفری چه تمایزاتی در مبنا و منشأ آن وجود دارد 

حیق بیر دادرسیی    »و « آییی  قیانونی الزم  »مطالعات پیرامیون رابطیه مییان مفهیوم     

گیری و توسعه مطالبات پیرامون تضیمی  حقیوق    ما را در فهم چلونلی شکل« منصفانه

. کنید  ییاری میی   -دسترسی به وکیل مدافع یکی از آن حقیوق اسیت    که حق بر -متهم 

اطالعات تاریخی را درخصوص حق بر دسترسی به وکییل میدافع   نلارش حایر عالوه،  به

کیار   های سنتی که یکی از دو اللیوی دادرسیی اتهیامی ییا تفتیشیی را بیه       در میان نظام

رو،  ازایی  . تصویر بکشد حق را بهگیری و توسعه تاریخی ای   گیرند، ارائه کرده تا شکل می

های تاریخی پیرامیون حیق دسترسیی بیه وکییل       دیدگاه -9مطالب در سه محور شامل 

اهیدال پیرامیون حیق     -3بنیان حقوقی حق دسترسیی بیه وکییل میدافع و      -6مدافع؛ 

 .گردد دسترسی به وکیل مدافع ارائه می

 مدافع هاي تاریخی پیرامون تضمین حق دسترسی به وکیل دیدگاه. 9

شویم کیه هییچ تعریی، رسیمی از      رو می هایی روبه در سیر تحوالت تاریخ حقوق، با زمان

که به یک عنوان  -حال، حق شخصی  ای  با. حق دسترسی به وکیل مدافع وجود نداشت

برای برخورداری از معایدت یک مشاور حقیوقی، مفهیوم جدییدی     -کیفری متهم شده 

دور پدیدار گشته و مقیارن بیا امیر قضیا و در جرییان       های بسیار ای  حق از زمان. نیست

تحقیقیات در ایی  حیوزه حیاکی از آننید کیه قیدمت        . محاکمه با آن پیوند خورده است

انید،   محاکماتی که در آنها متهمان مجاز به استفاده از معایدات یک مشاور حقوقی بوده

ز پژوهشلران در ایی   بسیاری ا(. Rackow, 1954, p. 30)گردد به چندی  قرن قبل باز می

 هیانری اول کنند، که با نام قوانی  پادشاه  اشاره می Leges Henrici Primiزمینه به کد 

انلیستان، که در آن به حیق میذکور اشیاره شیده      در  عنوان نخستی  نوشته شناخته و به

طور قوانی  مصیوف   ال و همی  ای است از حقوق کام  ای  کد مجموعه. شود است یاد می

انلیستان، که مطابق نظر مورخان، احتماالً در اوایل سده دوازدهم میالدی تدوی  گشیته  

حال، تا آنجا که به حیق دسترسیی    ای عیی(. Becker & Heidelbaugh, 1953, p. 351)است

هیای   رسید پژوهشیلران حقیوقی همیواره در نوشیته      نظر می شود، به به وکیل مربو  می

تالش کرده  9دوناهودر ای  ارتبا  . اند تاف ارجاع دادهخویش به یک قطعه از مت  ای  ک
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Donahue. 
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های کیفری با مجازات اعدام، اجازه  در پرونده»: گونه ترجمه کند است تا آن قطعه را ای 

توانید فیوراً    جیای آن وی میی   شود، بیه  کس داده نمی به هیچ 9دسترسی به مشاور حقوقی

ارائه نکرده و خواستار حضیور مشیاور    انکار کند، چنانچه دفاعیات خود را[ اتهام خود را]

حقوقی نشده باشد، فارغ از اینکه وی از کدام والییت ییا کیدام طبقیه اجتمیاعی اسیت؛       

های مقتضی اثبات دعوی، دفاعیات موافق  دهد مدافع یا اربابش با روش اجازه می[ آنلاه]

 (.Donahue, 1964, p. 1028)«وی را دنبال کند یا بر انکارش پافشاری نماید

آید کیه در طیول قیرون وسیطا، میتهم       ، از مت  ای  امر برمیدوناهههمسو با تحییل 

در مقیام دفیاع، میتهم نبایید     . کرد شخصاً باید در پیشلاه دادگاه کیفری از خود دفاع می

آمد؛ چراکه ممک  بود مشیاور حقیوقی از اصیحاف     درصدد معایدت مشاور حقوقی برمی

آگاهی از وقایع پرونده، در تالش جهت تیأثیر بیر رأی   دربار یا خاندان سیطنتی بوده و با 

معنا بود که متهم پیش از دفاع و ییا   ای  اساساً بدان. دادگاه در راستای منافع متهم باشد

پیس از ارائیه دفاعییات، میتهم     . گونه معاییدتی نبیود   در حی  آن مستحق دریافت هیچ

اوره حقیوقی ییک   توانسیت از خیدمات مشیاوره حقیوقی بهیره گییرد، کیه ایی  مشی          می

. اسیت  عنوانی مشیابه کیارورزان امیروز عرصیه حقیوق      6مدافع،: آموخته حقوق بود دانش

نشان از آن دارد که در قرون وسطا، متهم در برخیی از مراحیل رسییدگی     دوناههتحییل 

برخی (. Donahue, 1964, p. 1019)مندی از معایدت حقوقی را دارا بود کیفری اجازه بهره

از کارهیای  (. Blackstone, 1796, p. 351)باشند نیز با ای  دیدگاه همراه میاز پژوهشلران 

کامالً آشکار است که در زمان حکومت ای  کد، رویه بر ای   Legesتحقیقی پیرامون کد 

تنهیایی از خیود    بود که متهم در مراحل اولیه محاکمه، در برابر وقایع پرونده مربوطه بیه 

تنها معطول   -گرفت اگر در دسترا قرار می -مدافع  حق دسترسی به وکیل. دفاع کند

هیا در قیرن چهیاردهم، حیق      در تعدادی از پرونده. وفصل ابعاد حقوقی پرونده بود به حل

بودند هرگز اعطا « جنایات»دسترسی به وکیل مدافع به کسانی که متهم به جرائم دستة 

 (.Best, 1976, p. 276)شد نمی

 ,Langbein, 2003, p. 72 & Dammer & Fairchild)نهمچنی ، تعیدادی از نویسیندگا  

2006, p. 119)  که آیاز پدیدار شدن حق دسترسی به وکیل مدافع در زمان بر ای  باورند

گیری نظام دادرسی اتهامی بوده، که در اواخر قرون شیانزدهم و هفیدهم مییالدی     شکل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Consilium. 
2. Pleader. 
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در آن زمان یک سیسیه محاکمیات در انلیسیتان بیا موییوع جیرم       .گسترش یافته است

توانست براساا آن از خیود در   ای که متهم می  خیانت، به مطالباتی برای تغییر در شیوه

طور که گذشیت، ایی  امیر نشیان از آن دارد کیه       همان. برابر دادگاه دفاع کند، منجر شد

ت از اجازه به متهم جهت دفیاع از  تضمی  اولیه حق دسترسی به وکیل مدافع، تابعی اس

حال، رویه عمیی امر قضیا در آن زمیان    ای  با(. Dammer & Fairchild, 2006, p. 140)خود

( کیه نماینیده پادشیاه اسیت    )گر ای  است که دفاع متهم از خود در پیشلاه دادگیاه   بیان

در  توانسیته عواقیب بیدی داشیته باشید، بیویژه       برانلییز بیوده و حتیی میی     بسیار چالش

پس از آن ای  دیدگاه که متهم در جریان محاکمه باید . های مربو  به جرائم مهم پرونده

تیا   96زمانی از قیرن    در طول دوره. از معایدت یک وکیل برخوردار باشد، مطرح گشت

شد، حق  ، همچنان که مدرک، وسییه اثباتی یالب در محاکمات کیفری می97اوایل قرن 

ای نییز مجیاز    طور جیرائم جنحیه   تر و همی  رای جرائم خفی،دسترسی به وکیل مدافع ب

تواننید در   افیراد میی  »: ویوح اشاره کرده اسیت  به ای  تغییر به بالسترود وایت لوک. شد

عبور ییرمجاز یا به ارزش میالی شیش پنیی، از همراهیی ییک      [ جرائم کوچک از قبیل]

رسید   نظر می به(. Best, 1976, p. 280)«مشاور حقوقی برای ارائه دفاعیات برخوردار باشند

که حق دسترسی به وکیل مدافع واکنشی باشد عییه رویه انلیستان مبنی بر ممانعیت از  

های حقوقی در جرائم جدّی و الزام متهمی  بیه اینکیه شخصیاً در مقابیل      ارائه معایدت

سیال  از (. Langbein, 2003, p. 76)دادگاه حضور یابند و با زبان خود از خود دفیاع کننید  

تنها  صورت کامل به متهمی  اعطا و تضمی  گردید و نه حق دسترسی به وکیل به 9837

شناسیایی قیرار    میورد  ای، بیکیه در محاکمیات جنیایی نییز ایی  حیق       در جرائم جنحیه 

نمایندگی از متهم در دادگاه حضور  ای  حق که وکییی به(. Fulton, 1989, p. 1600)گرفت

ترش و ارتقای حق بر دفیاع از خیود؛ چراکیه دفیاع از     یابد، خود راهی است در جهت گس

رفیت و حتیی ممکی  بیود در      خود، حقی بود که همواره امکان ورود خدشه بیه آن میی  

پژوهشلران معتقدند که اجیازه  . محاکمات دادگاه پادشاه اعمال چنی  حقی ممنوع شود

ی بیود  سمت یک نظام قضایی متفیاوت  دسترسی به وکیل درواقع قدم نخستی  حرکت به

در مقابیل نظیام اولییه کیه حقوقیدانان در آن      )شید   که به محوریت حقوقدانان ختم میی 

ال انجامیید کیه حیق بیر      گیری سازوکاری در کیام   ای  امر، به شکل(. جایلاهی نداشتند

کیرد، حقیی کیه تبیدیل بیه شاخصیی بیرای         داشت  وکیل را برای متهمی  تضمی  میی 

 .(Langbein, 2003, p. 86)های اتهامی گشت دادرسی
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مظاهر ابتدایی حق بر داشیت  ییک مشیاور حقیوقی تنهیا حضیور وکییل میدافع در         

های مهم کیفری نیست، بیکه فراهم کردن شرایط دسترسی رایلان بیه وکییل در    پرونده

عنوان لطفی از جانب پادشاه به نیازمندان نیز در همی  زمیره   های مهم کیفری به پرونده

 9سیوییلرت (. Baker, 1979, p. 134)یاست نیکوکارانیه اسیت  گر اتخاذ یک س بوده و نشان

درازای پنج قرن در امر تدارک وکییل تسیخیری بیرای     نشان داده که انلیستان، سنتی به

 9494ریشیة ایی  سینت بیه سیال      . افراد نیازمند در هر دو زمینه کیفری و میدنی دارد 

هیای   کیرد کیه دادگیاه   گردد، زمانی که پارلمان، قانونی را بیدی  مضیمون تصیویب     برمی

انلیستان باید برای افراد معسر وکیل رایلان تدارک ببینند و دستمزد ای  وکال از محیل  

حال، اعمیال ایی  قیانون در عیالم واقیع بسییار        ای  با. اموال عمومی پرداخت خواهد شد

عنیوان نخسیتی     ای  سابقه تاریخی همچنیان بیه  (. Swygert, 1982, p. 1267)محدود بود

شود،  اار به تضمی  حق دسترسی به وکیل مدافع برای اقشار نیازمند شناخته مینشانه ن

صیورت جداگانیه میورد شناسیایی قیرار       های حقوقی به اگرچه ای  حق در هریک از نظام

رسیمیت   المییی حقیوق بشیر آن را بیه    های بی  نلرفت، حتی زمانی که بیشتر کنوانسیون

همیه، در عصیر میدرن، ییک      بیا ایی   (. Dammer & Fairchild, 2006, p. 142)شیناختند 

بسییاری از  . شدت تحت تأثیر قیرار داده اسیت   جیو بینش قانونلذاران را به انداز روبه چشم

اند که نظام دادرسی اتهامی همواره مؤید ای  مقوله است که مشیاور   پژوهشلران پذیرفته

 ,Langbein)کنید  میی حقوقی نقش مهمی را در هموار کردن مسیر عدالت و انصال ایفیا  

2003, p. 77 .)  مفروض قضات در انلیستان و بسیاری از کشورهای دیلر با نظام دادرسیی

اتهامی ای  است که مفهوم معاییدت توسیط مشیاوره حقیوقی مشیتمل بیر دو موییوع        

مویوع اول عبارت است از اینکه آیا متهم باید از حیق معاییدت حقیوقی    . مستقل است

موجیب آن میورد پیلیرد     در تمهید دفاع عییه اتهامی کیه بیه   (مشاور خود)دوستان خود 

قضایی قرار گرفته برخوردار باشد، مشرو  به آنکه ای  مشاور با هزینه خود به ایی  کیار   

که متهم خود قادر به پرداخت هزینة مشاور حقوقی نباشد  بسردازد و دوم آنکه، درصورتی

ها در   ها دارد یا خیر  ای  نخستی  نشانه آیا دولت تکییفی در رابطه با پرداخت ای  هزینه

تاریخچه تضمی  حق دسترسی به وکیل مدافع است که منجر به ویعیت فعییی، یعنیی   

 (.Rackow, 1954, p. 13)های کیفری شد شناسایی و توسعه ای  حق در بیشتر نظام

سیرعت بیه دیلیر کشیورهای      توسعة حق دسترسی به وکیل مدافع در انلیسیتان بیه  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Swygert. 
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هایی هم که برمبنای دادرسی تفتیشی بودند ایی    حتی در نظام. نیز سرایت کرداروپایی 

نظر آیی  دادرسی کیفری در نظام اتهامی بریتانیا، فرانسه در  از نقطه. حق ورود پیدا کرد

(. Esmein, 1913, p. 196)قرن هفدهم یک نقطه آیاز خوبی برای بررسی ای  موارد اسیت 

رانسه نظام دادرسی تفتیشی را برای تنظیم آیی  دادرسیی  های قاره، ف مانند سایر قسمت

کیفری خود برگزید، سازوکاری از فنون و راهبردهای حقوقی که حیداقل تیا قسیمتی از    

 & Dammer)گرفت و در قیرن سییزدهم بیار دیلیر متیداول گشیت       حقوق رُم نشأت می

Fairchild, 2006, p. 143 .)حیق  [ قیوق نوشیته  در نظیام ح ]ال،  حال، برخالل کیام   ای ا ب

روشینی در   دسترسی به وکیل مدافع در ابتدا مورد پذیرش قیرار نلرفیت و ایی  امیر بیه     

مقیرر   9639فرمیان   976برای مثال، میاده  . ها بازتاف داشت قوانی  مصوف در ای  نظام

طیرفی  در هییچ صیورتی نبایید توسیط      [ عیرائا ]در رسیدگی به جرائم »کرده بود که 

ندگی هر شخص ثالثی در دادگاه طرح شود، بیکه متهمیی  بایید   مشاور حقوقی یا با نمای

رییم چنیی     عییی  (.Morrissey, 1966, p. 723)«شخصاً در برابر اتهامات وارده دفاع کننید 

ادبیات فراگیری، انسانیت یا وجدان دستلاه قضایی فرانسه تیا حیدودی ایی  ممنوعییت     

اندیشییی وارد  از مصیییحت گونییه، درجییه خاصییی ناپییذیر را تعییدیل کییرد و بییدی  انعطییال

البته برخی از قضات همچنان ای  ماده را تفسیر مضیق کیرده  . های قضایی شد رسیدگی

هیم در شیرایطی    زدند، آن و در همه موارد از پذیرش مشاور حقوقی در دادگاه سر باز می

که سایر قضات آزادنه حضور مشاور حقوقی را مجاز دانسیته و حتیی در بعضیی از انیواع     

 .شمردند می کیفری، آن را الزامی دعاوی 

، حق دسترسی بیه مشیاور حقیوقی رسیماً میورد      9778در فرمان بعدی یعنی فرمان 

آیی  دادرسی کیفری فرانسه در آن زمان به چنیی  وییعیتی رسییده    . توجه قرار گرفت

، افتاد تنها به ای  معنا که همه چیز ورای دیدگان عموم اتفاق می کامالً محرمانه، نه»: بود

معاییدت ییک مشیاور    . شید  بیکه به ای  معنا که حتی مدارک هم به متهم عرییه نمیی  

حقوقی و اختیار احضار شهود در دادگاه برای دفاع، یکی پس از دیلیری از میتهم سییب    

پرداخت، بر آن بود کیه   می 9778، نشستی که به فرمان (Morrissey, 1966, p. 723)«شد

 .ای  ناامنی حقوقی را مرتفع سازد

تأثیر حیاتی بیر   6نخستی  رئیس شورای پاریس، 9،گیوم دوالموینونشود نظر  گفته می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Guillaume de Lamoignon. 

6 .Parlement de Paris که بعدها به دیوان عالی ای  کشور تبدیل شد. 
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هییچ  »: وی اذعیان داشیت  . شناسایی متعاقب حق بر دسترسی به مشیاور حقیوقی داشیت   

گنیاهی بیاالی دار    تر از آن نیست که در سایه دستلاه عدالت کیفری، سیر بیی   چیزی زشت

. گناه مجازات شیود  ازات رها شوند تا اینکه یک بیبرود و بهتر است که هزار مجرم بدون مج

موجب فرامی  و قوانی   مشاور حقوقی، امتیازی نیست که بخواهد به[ حق دسترسی به]ای  

ای  حق یکی از مصادیق آزادی است که ریشه در حقوق طبیعی دارد که قدمتش . اعطا شود

 (.Morrissey, 1966, p. 723)«از همه قوانی  ساخته و پرداخته دست بشر بیشتر است

لیوئی  درباره حق دسترسیی بیه وکییل میدافع، در فرانسیه عصیر        الموینونسخنرانی 
در شییکل نهییایی خییود همچنییان  9778فرمییان . مییورد توجییه قییرار نلرفییت چهییاردهم

ایی  روییه همچنیان    . کرد های با مجازات اعدام منع می برخورداری از وکیل را در پرونده

همراه داشت   قانون آیی  دادرسی کیفری ناپیئون، به 9888ادامه داشت تا اینکه در سال 

در حقیوق فرانسیه همچنیی     . امی سیاخت یک وکیل را در محاکم جنایی برای متهم الز

چنیدان زییاد، حیق     با فاصیه نیه . حضور وکیل در طول تحقیقات پیشادادرسی الزامی شد

برخورداری از معایدت حقوقی وکیل مدافع نیز به متهم اعطا گردید و اگر متهم خود از 

 ,Bradley)کردند تعیی  میآمد باید برای وی یک وکیل  عهده تأمی  مخارج وکیل برنمی

2007, pp. 233-237.) 

کوتاه سخ  آنکه، در مقایسه با انلیستان، کشورهایی که سنت دادرسی تفتیشیی در  

هیای کیفیری بیا کمیی تیأخیر       آنها حاکم است، حضور یک مشاور حقیوقی را در پرونیده  

حال، هر دو نظام اتهامی و تفتیشی سرانجام ای  دیدگاه را اتخاذ کردنید   ای  با. پذیرفتند

دسترسی به وکیل مدافع یکی از حقوق بنیادی  بشیر بیوده و دولیت مسیؤولیت      که حق

 .یاری متهم را در اعمال حقوق مشروع خویش دارد

گییری نظیام دادرسیی     بنابرای  باید گفت که حق دسترسی به وکیل مدافع با شیکل 

عنیوان سینگ    اتهامی در ارتبا  است، که ای  خود مستیزم ایجاد میوقعیتی عادالنیه بیه   

اذعان به ای  نکته در اینجا ییروری اسیت کیه بایید     . ادل میان طرفی  محاکمه استتع

طیور،   همی . رقابت میان ای  دو نیروی متنازع یعنی متهم و دادستان، رقابتی برابر باشد

کسی کیه از سیوی   )حق دسترسی به وکیل مدافع یک حق شکیی متعیق به متهم است 

ریم برخیی   العات تاریخی اشعار دارند که عییمط(. دولت متهم به ارتکاف یک جرم است

. هاسیت  ها، مویوع تضمی  حق دسترسی به وکیل مدافع همواره متوجه دولت از کاستی

بیرد، همچنیان    سر میی  نوعی دیلر در شرایط سخت به در آنجا که متهم معسر است یا به
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ابتیدایی هیر   همة اینها اکنون پایه و اساا . حق دارد از معایدت حقوقی برخوردار باشد

حق دسترسی به وکیل مدافع اکنون در قیوانی  اساسیی و   . روند شمار می نظام حقوقی به

هیای   بر ای ، ای  حق بعیدها در کنوانسییون   عالوه. عادی بیشتر کشورها تأیید شده است

المییی حقوق بشر استانداردگذاری شد و چنی  مقرراتی در کشورهایی که ایی  حیق    بی 

ایی  تضیمی ، در   » 9:ترشیل بنابر گفتة . شود نوعی استاندارد تیقی می اند را تضمی  کرده

هیای   معنیای حیق دسترسیی بیه کمیک      المییی حقوق بشر بیه  های بی  سیاق کنوانسیون

 (.Trechsel, 2005, p. 244)«ای و خدمات مشاور حقوقی است حرفه

م حق دسترسیی بیه وکییل میدافع در نظیا       ای از تاریخچه سرچشمه مت  باال خالصه

و تفتیشیی  ( انلیسیتان )گر دو اللیوی دادرسیی اتهیامی     دادرسی کیفری است که نمایان

گیری و توسعه حق دسترسی به  ای  دو نظام حقوقی تأثیر زیادی بر شکل. است( فرانسه)

وجود، شناسیایی حیق دسترسیی بیه وکییل میدافع        ای  با. اند وکیل مدافع در دنیا داشته

ها به ییک صیورت    ی تضمی  چنی  حقوقی در همه نظامریزی سازوکاری برا همانند پایه

درهرحال، شناسایی آن همواره یکی از ابعیاد مهیم تضیمی  عیدالت و انصیال در      . نیست

 .آیی  دادرسی کیفری است

 بنیان حقوقی حق دسترسی به وکیل مدافع. 2

های کیفری، تعقیب کیفیری از سیوی دولیت متبیوع میتهم،       اقتضای ماهیت رسیدگی به

در چنی  موقعیتی اگر قرار است متهم . نمودگر عدم تعادل در میان حقوق و منافع است

قادر باشد از حقوق و منافع مشروع خود محافظت کند باید از حقوق معیی  و مشخصیی   

تر تنها به تضمی  حقوق و منیافع میتهم    گستردهای  مویوع، در معنایی . برخوردار باشد

. طرفی و منصفانه بودن کل فرایند دادرسیی کیفیری شیر  اسیت     شود بیکه بی ختم نمی

طیور خیاص    طورکیی و تضمی  حق دسترسی به وکیل مدافع بیه  تضمی  حقوق متهم به

ی ف  دادرسیی کیفیر  . باید مبتنی بر تعادلی منصفانه میان طرفی  دادرسی کیفری باشد

مشعر بر آن است که حق دسترسی به وکیل مدافع بر تئوری آییی  قیانونی الزم و حیق    

آیید معطیول    آنچه که در ادامیه میی  . دسترسی به دادرسی منصفانه بنا نهاده شده است

های بنیادی  در دادرسی کیفیری و تحقیق حیق     سازی ارتبا  بی  تئوری است به شفال

های عیام   در اینجا الزم است به اهمیت ای  بنیان. دسترسی به وکیل مدافع در عالم واقع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Treschel. 
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 .ریزی تضمی  حق دسترسی به وکیل مدافع اذعان کنیم حقوقی در پایه

 آیین قانونی الزم. 2-9

را در « دادرسی منصفانه»سادگی حق یا اصل  توان به های حقوقی دنیا می در بیشتر نظام

منصة  حق در تاریخ جهان، دیر بهاصوالً ای  . لباا یک حق شهروندی بنیادی  پیدا نمود

در زمان اهور ای  حق، مفهوم . اهور رسید و با تئوری آیی  قانونی الزم در ارتبا  است

مثابه یک تئوری پیشرو برای حفاات از حقوق انسیانی در برابیر    آیی  قانونی الزم تنها به

در « قانونی الزمآیی  »همه، محتوای زیربنایی  ای  با. شد مقررات سختلیرانه شناخته می

تنها در میان پژوهشلران بیکه در اسناد قیانونی بسییاری از کشیورها     شکل فعیی خود نه

تواند اهمیت و همچنی   می« آیی  قانونی الزم»مطالعه ریشة . تأیید و توسعه یافته است

طور عام، تضمی  قانونی حقوق بشر را  به: یرورت تضمی  حقوق شهروندان را روش  کند

 .طور خاص حقوق شخص متهم را ن یک امر بنیادی  و بهعنوا به

 9در قیانون دوازده جیدول  تیوان   میی را « آییی  قیانونی الزم  »نخستی  بروز و اهیور  

ایی  قیانون را نخسیتی  قیانون مصیوف در جمهیوری روم       (. Robinson, 2009, p. 8)یافت

صیل جیدال   پییدایش آن، حا . تصیویب رسیید   قبل از میالد به 466دانند که در سال  می

. مند بودنید  بود که از نامنصفانه بودن طرز رفتار اشرال در جمهوری روم گیه 6هایی پیبی 

جدول تعیی  شد که عمدتاً مشتمل بود بر تضمی  حقیوق مشیروع و    96مفاد قانون در 

 6.9حق احضار هر دو طرل دعوی در ییک رسییدگی در جیدول    . منافع همه شهروندان

و ممنوعییت   9.9اصل برابیری مییان شیهروندان در جیدول     . دمورد تأکید قرار گرفته بو

در حیوزه  . بینی قیرار گرفیت   مورد پیش 9هرگونه ارتشاء برای مأموران قضایی در جدول 

جهیت  . های کیفری، قانون برابری شاکی و میتهم را در آییی  رسییدگی پیذیرفت     پرونده

در آنجیا  »: اشیت د قانون مقرر می 9تضمی  حقوق و منافع مشروع شخص متهم، جدول 

تنها او بیکه شخصی هم که اتهام را عییه وی  که شخصی متهم به هرگونه جرمی شود، نه

کیه بیرای    - 9عیالوه، جیدول    بیه . «طرح کرده باید حی  محاکمه در دادگاه حایر باشد

بیه   -کیرد   کنند، مجازات تعیی  می اعمالی که بر فرایند رسیدگی قانونی خدشه وارد می

مشخصیاً در  . شد که در رسیدگی قضایی بیه پرونیده دخییل بودنید     میاشخاصی مربو  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. The law of twelve tables. 

6 .Plebians، در . شد که بعدها ساک  ای  سرزمی  شدند ها به اهالی ییربومی روم باستان گفته می ها یا پیب پیبی

 .ها قرار داشتند که ساکنان التینی نخستی  روم بودند برابر آنها پاتریسی
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موجب قانون منصوف شده و به جرم دریافیت   مجازات دادرا یا داوری که به 9.4جدول 

 .رشوه برای صدور حکم برائت محکوم شده باشد، مرگ است

ظیر  احیاناً بتوان قانون مذکور در فوق را نخستی  نشانه مفهیوم قیانون آیینیی الزم درن   

آمید   میان می ندرت حرفی از آنها به اگرچه مقررات قانونی، کامل یا آرمانی نبوده و به. گرفت

که در فراینیدی روبیه    طوری های آنها در قانونلذاری مدرن جذف و توسعه یافتند به اما ایده

طیور عیام و در میورد     تری را در حوزه یمانت حقوق شهروندان بیه  پیشرفت، مفاهیم موسع

در ای  زمان، حق بر ابراز دفاعیات . طور خاص در قانون وارد نمودند متهم به حقوق شخص

حال، ورود مفهوم آیی  قانونی الزم، پایه و اساسی بیود   ای  با. بینی نشده بود در قانون پیش

همچنیی   . برای گسترش حقوق شخص متهم، که حق بر ابراز دفاعیات نیز ازجمیه آنها بود

توان در کشورهای اروپیای   که با آیی  قانونی الزم در ارتبا  است میاماره مشابه دیلری را 

و کید نیاپیئون در    9789اعالمیه حقیوق میدنی و شیهروندی فرانسیه در     . ای پیدا کرد قاره

برد و مییزم اسیت    کنند که خوانده از فرض برائت بهره می هر دو تصدیق و تأیید می 9888

روح ای  . وکیل یا نماینده حقوقی داشته باشدکه جهت حفاات از حقوق خود نزد دادگاه، 

مقررات به قوانی  بسیاری از دیلر کشورهای اروپایی که نظام حقوقی نوشته در آنها حیاکم  

 .است، تسری پیدا کرده و آنها را تحت تأثیر قرار داده است

های حیات حقوق  ال نیز مفهوم آیی  قانونی الزم، در نخستی  سال های کام  در نظام

دست را در منشور کبیر  حقوقی از ای  9،جانپادشاه  9696در سال . لیستان ریشه داردان

توان در بند کیرد ییا زنیدانی     هیچ مرد آزادی را نمی»: اعطا کرد[ به مردم] 6یا ملنا کارتا

هایش را از وی ستاند  نمود یا وی را از چیزی که میک طیق اوست، خیع ید کرد یا آزادی

ای آزادی محروم کرد یا وی را تحت تعقیب اعالم کرد یا تبعید نمود ییا  ه یا او را از سنت

هر شکل دیلری او را تخریب کرد، نه ما به سراغ او خواهیم رفت و نه کسی را سراغ او  به

ردی،  هم[ مردان آزادی]موجب رسیدگی قضایی قانونمند توسط  خواهیم فرستاد، ملر به

قیانون  »سیرعت بیه بخشیی از     ملنا کارتا خیود بیه  . «موجب قانون مویوعه کشور او یا به

به اطاعت از  3مونارشیحال تنها نقش ای  قانون، الزام  ای  با. تبدیل شد« مویوعه کشور

، در زمیان حکومیت   9364در سیال  . رفیت  قانون مویوعه کشور بود و از ای  فراتر نمیی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. John. 

2. Magna Carta. 

 .کند پادشاهی که منفرداً بر یک کشور حکومت می. 3
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ای قانونی مشتمل  مصوبه بار در برای اولی « آیی  قانونی الزم»، عبارت ادوارد سومپادشاه 

ای   9های مندرج در منشور، منظور شرح حمایت به. بر برگردان مت  ملنا کارتا ااهر شد

بیرد،   سیر میی   نظر از اینکه فرد در چه حالت یا ویعیتی بیه  صرل»: اند کار رفته واژگان به

ییا وی از   ها یا مستغالتش بیرون کرد یا آنها را از وی گرفت، هیچ فردی را نباید از زمی 

میراثش محروم ساخت یا اعدام کرد، بیدون آنکیه ابتیدا طیی آییی  قیانونی الزم، از وی       

 .«عمل آورد استنطاق به

قانون دوازده جیدول و همچنیی    )گفت که محتوای اصیی ای  اسناد قانونی توان  می

زامیی  ای  مفهیوم، ال  درنتیجهاند،  بر مفهوم آیی  قانونی الزم تأکید گذاشته( منشور کبیر

ایی   . شود طور خاص تیقی می طور عام و حقوق متهم به اساسی در تضمی  حقوق بشر به

 .توان نخستی  تضمی  قانونی حق بر دسترسی به وکیل مدافع دانست مفهوم را می

ای  الزم را ریشیه  قیانونی  آییی   از منظر تئوری، بیشتر پژوهشلران، پییدایش مفهیوم  

طیور عیام و حیق بیر      نجامید کیه حقیوق میتهم را بیه    دانند که به مفهومی از انصال ا می

، حقوقیدان  9788در سیال  . کیرد  طور خاص تضیمی  میی   دسترسی به وکیل مدافع را به

نلارش درآورد کیه در آن معنیای منشیور کبییر را      ای را به رساله 6،ادوارد کوکانلییسی 

بیدون  »: ا کیرد گونه معنی  را ای  3«پر لجم ترا»عبارت  کوک. مورد بحث و تحییل قرار داد

 ,Clayton & Tomlinson)«ال آنکه وارد ماهیت شود، با طیی آییی  قیانونی الزم در کیام     

2006, p. 26 .)کنید   ال را در کیارش ثبیت میی    سری از حقوق کام  یک کوکبر آن،  عالوه

، حقوقی که ناار به حمایت از حیات (تأسیسات حقوق انلیستانچهار جید تحت عنوان )

زادند و در میان آنها، حیق بیر آییی  قیانونی الزم جایلیاه خیودش را       و آزادی اشخاص آ

طی قرون متمادی در تاریخ حقوق انلیستان، (. Clayton & Tomlinson, 2006, p. 26)دارد

عنوان بخشیی از   هایی بودند که الزامات مختی، و متفاوتی را به چه بسیار قوانی  و رساله

ابیراز داشیتند، امیا آن الزامیات درواقیع، نیه       «  قانون سرزمی»یا بخشی از « آیی  الزم»

الزامییات ذاتییی اییی  مفییاهیم بیکییه اقتضییاء اتفاقییات دنیییای واقعییی و موجییود حقییوق    

 (.Banaszak, 2002, p. 95)هستند

با شناسایی اهیدافی کیه از    4هربرت پکرنام  یک محقق آمریکایی به ادوارد کوکپس از 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .است «set forth» واژه درست. اشتباه تایسی است ، که احتماالً«set fourth» در اینجا در مت  آمده. 9
2. Edward Coke. 

3 .per legem terrae : با قانون سرزمی. 
4. Herbert Packer. 
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 پکیر . نوعی پاالیش کرد شود، مفهوم آن را به در اثبات جرائم دنبال می« آیی  قانونی الزم»

تیوان در چیارچوف دو میدل ارزییابی      متوجه شد که اللوهای حاکم بر عدالت جنائی را می

فیرض   مدل کنتیرل جیرم، بیر ایی  پییش     . مدل کنترل جرم و مدل آیی  قانونی الزم: کرد

ی فراینیید رسیییدگی کیفییری، سییرکوف رفتییار مجرمانییه مبتنییی اسییت کییه عمیکییرد اصییی

ای  میدل، بیرای حماییت از شیهروندان مطییع قیانون       (. Packer, 1968, pp. 158-159)است

بنابرای ، پیییس  . طراحی شده که در ای  راستا بر دستلیری و مجازات مجرمان تأکید دارد

 فرایند در بعد از آن حلمرا کند و باید نقش مهمی را در محکوم شناخته شدن فرد ایفا می

بنابرای ، ابزارهای اصییی ایی  میدل عبارتنید از     . االمکان کاهش داد کیفر را حتی رسیدگی

 .ها و ایجاد فرصت برای محکوم کردن فرد رسیدگی اداری جهت احراز واقعیت

موجیب آن،   در نقطة مقابل، اللوی آیی  قانونی، بر اندیشه انصال مبتنی است که بیه 

هیدل از ایی  مهیم،    . در رسیدگی کیفری در موقعیت برابری قرار گییرد  هر شخص باید

وسییه سنلرهای مستحکمی است که در فرایندی قانونی طیی   حمایت از حقوق متهم به

بنیابرای ، شیخص تنهیا درصیورتی     (. Packer, 1968, pp. 163-164)کردن آنها الزامی است

روشنی  ن و در یک دادگاه صالح بهشود که واقعیات پرونده، طبق قانو محکوم شناخته می

گر دیدگاه متمم چهاردهم قانون اساسیی اییاالت    بیان پکرای  دیدگاه . اثبات شده باشند

کس نباید بدون طیی آییی  قیانونی     هیچ»: متحده درخصوص آیی  دادرسی قانونی است

 .«الزم، از حیات یا آزادی محروم شود

. ر توسعه مفهوم آیی  قانونی الزم بودنید ها گامی بیند د توان گفت که ای  دیدگاه می

اصوالً آیی  دادرسی قانونی حاصل پیروی از ترتیبات مقتضی بوده و ماهیت آن، یرورتی 

منصفانه بودن یک فراینید قیانونی در   . شود بنیادی  برای حفاات از حقوق بشر تیقی می

  قیانونی الزم در  یک پرونده کیفری، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و تأثیر اندیشه آیی

ای  اندیشه، یرورت وجیود تعیادلی منصیفانه را    . های کیفری وایح و آشکار است پرونده

ایی  ییرورت متضیم     . دهید  میان طرفی ، در حی  رسیدگی به یک پرونده توییح می

 .صیانت از حقوق متهم است، ازجمیه حق بر دسترسی به وکیل مدافع

ای است بیرای   اند که آیی  قانونی الزم، ریشه هال، نشان داد گفته در کام  نظرات پیش

کند، یعنیی   های اتهامی نیز ایفای نقش می ای  تضمی  در دادرسی. تضمی  حقوق متهم

(. Dorsen & Other, 2003, p. 1050)جایی کیه نقیش فعیال وکییل پذیرفتیه شیده اسیت       

هیامی  دادرسی اتهامی، تنها خصوصیت کشورهایی نیست که از اللیوی نظیام دادرسیی ات   
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توان آن را گرایشی دانست که حتی در آن دسیته از کشیورهای    کنند بیکه می تبعیت می

(. Wiaderek, 2000, p. 11)اروپایی هیم کیه نظیام دادرسیی تفتیشیی دارنید، وجیود دارد       

مطالبات پیرامون آیی  قانونی الزم برای مدتی طوالنی، پاییه و اساسیی محیوری جهیت     

. رفیت  شمار میی  طور خاص به طور عام و حقوق متهم به به تنظیم و بهبود ترتیبات قانونی

وایح است که آیی  قانونی الزم همواره با اصل حیق دادرسیی منصیفانه همیراه و بیدان      

جهت تضمی  حقوق شکیی متهم، ازجمیه حیق دسترسیی بیه وکییل     . منضم بوده است

منیافع مشیروع    مدافع، ابتدا باید مفهومی از آیی  قیانونی الزم را در آنجیا کیه حقیوق و    

 .ای عادالنه و منصفانه مورد توجه است، مدنظر قرار داد شیوه طرفی  دخیل در پرونده، به

 اصل ناظر به حق دادرسی منصفانه. 2-2

« آییی  قیانونی الزم  »توان فهمید کیه محتیوای اصییی مفهیوم      از تحیییی که گذشت می

ای منصفانه  شیوه مراحل باید بههمه  -9: اند انصال را به دو طریق بیان کرده. انصال است

در میورد  . با طرفی  حایر در ای  مراحل بایید رفتیاری منصیفانه داشیت     -6. طی شوند

 9صالح بویژه دادگاه احکام خود را معقوالنه متهم، انصال مستیزم آن است که مراجع ذی

ع اصل ناار به حق دادرسی منصفانه، ابزاری برای حفاات از حقیوق و منیاف  . صادر کنند

 .رود شمار می مشروع هر فرد در برابر رفتارهای خودسرانه و مستبدانه دولت به

طورکه در باال نشان دادیم، حق دادرسی منصفانه با مفهوم  نظر تاریخی، همان از نقطه

تیوان تیا منشیور کبییر پیی گرفیت        آیی  قانونی الزم در ارتبا  است و رد پای آن را می

در بُعد تئوری، اصل حیق دادرسیی منصیفانه    (. Zappalà, 2005, p. 3()9696یعنی سال )

در  6استیف  ترشیل نظر شکیی،  از نقطه. طرق مختیفی مورد شناسایی قرار گرفته است به

های خود آورده که تضمی  دادرسی منصفانه، تنها نوعی ترتیب شیکیی اسیت کیه     نوشته

گفتیه  « جه محیور عدالت نتی»طراحی شده، در مقابل آنچه « عدالت شکیی»برای تأمی  

عبارت دیلر، حکم یا رأیی که تنها بر واقعیاتی صحیح و اعمال موازی  حقوقی  به. شود می

همیی  شیکل، قانونلیذاران در     بیه (. Trachsel, 2005, p. 83)شکل درست بنا شده باشد به

انلیستان همواره فریشان ای  بوده که حق دادرسی منصیفانه، ترکیبیی از چنید مؤلفیه     

طرل، رسیدگی  دادگاه مستقل و بی: گیرند ای  عناوی  مورد توجه قرار می است که ذیل

منصییفانه، رسیییدگی عینییی، رسیییدگی در مییدت زمییان معقییول و دسییت آخییر، حکییم   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Responsibly. 

2. Stefan Trechsel. 
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در حوزه محتوایی، حق دادرسی منصفانه (. Clayton & Tomlinson, 2006, p. 26)مستدل

دنی جیی  . کند یقت حمایت میجستجوی حق[ رویکرد]گونه تعبیر کرد که از  را باید ای 
هییدل از خصوصیییاتی از قبیییل وجییود »: گوییید در حمایییت از اییی  دیییدگاه مییی 9بییاگز

طرل، فضایی که برای رسیدگی دادگاه مناسب باشد، مدارک مرتبط در  گیرنده بی تصمیم

آن درنظر گرفته شود و مدارک نامربو  از دستور جیسه خیارج شیود، همیه و همیه، در     

یش احتمال دستیابی به حکمی است که با برخی از مفاهیم از قبل موجود وهیه اول، افزا

تری  معنا،  در عام(. Dorsen & Others, 2003, p. 1050)«طرفانه واقعیت تطبیق نماید و بی

جهت تضمی  حق دادرسی منصفانه در عمل، نهادهای قضایی دخیل باید تعهد کنند که 

م از ای  فاکتورها مفقود باشد، انصیافی در کیار   اگر هرکدا. طرل باشند مستقل بوده و بی

استقالل یعنی دادگاه و قایی تابع هیچ فیرد ییا سیازمان و مقامیات دولتیی      . نخواهد بود

بر آن، تصور بر آن است که انصال متضیم  لحیاظ    عالوه(. Trechsel, 2005, p. 49)نباشند

طرفیی مسیتیزم آن    بیی . اویاع و احوال و همچنی  مقررات مندرج در کییه قوانی  است

مفیاهیم  . سیمت یکیی از طیرفی  متماییل نبیوده و جانبیداری نکنید        است که قایی بیه 

طیور   های نظری ای  بحث است که حقوق متهم را بیه  الذکر، اساسی محکم برای پایه فوق

 .کند طور خاص تضمی  می عام و حق دسترسی به وکیل مدافع را به

منصیفانه، حیق دسترسیی بیه وکییل       در حوزه رسیدگی کیفری، اصل حق دادرسیی 

در گزارش خود اعالم کرد  6محمود شری، بسیونی 9993در سال . دنبال دارد مدافع را به

قانون اساسی متضم  مقرراتی هستند کیه حیق دادرسیی منصیفانه ییا       38کم  که دست

 ,Bassiouni, 1993)دانی  های کیفری را مورد حمایت قرار داده رسیدگی منصفانه به پرونده

pp. 267-268 .)عمل آورد که در بسیاری از دیلر قیوانی  اساسیی    حال، او کاش، به ای  با

تقریباً کیییه  . کننده حق مشابهی تیقی کرد توان آنها را تضمی  کار رفته می نیز ادبیاتی به

اند، تمرکزشیان   های کیفری توصی، کرده ربطی که حقوق متهم را در پرونده مقررات ذی

برای مثال، قانون اساسی در هفت کشور، حق دسترسی به آن . است روی حق دفاع بوده

های مراقبتی درخصوص رعایت حق دفیاع   دسته از ترتیبات شکیی را که حائز کییه اهرم

حق دفاع به حق دادرسی منصفانه مربو  است و در ارتبیا  بیا   . کنند باشند، تضمی  می

قیانون   69د ییا پیشیوندی، در   بدون هیچ پسیون « حق بر دفاع». شود ای  حق اعمال می
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اساسی تضمی  شده است، اما تفسیر خاصی که الزمه ای  عنوان است وایح نیسیت و از  

طور ییمنی   نص ای  قوانی  تنها به. شود تنهایی استفاده نمی متون ای  قوانی  اساسی به

حاوی حق دادرسی منصفانه است، اما مشخصاً حق دسترسی به وکیل مدافع یا بعضیاً بیا   

در ده قانون اساسی دیلر، حق دفاع با . گیرد می حق بر دفاع از خود را دربر ،تر یان سادهب

ای از  در هیر مرحییه  »: تیری تضیمی  شیده اسیت     طیرز مشیخص   دست به مقرراتی از ای 

کند که برای تضمی  حق دادرسیی   در گزارش خود تأکید می شری، بسیونی. «رسیدگی

عبیارت دیلیر، اصیل     بیه . منصفانه، تضمی  حق دسترسی به وکیل مدافع ییروری اسیت  

خودی خود یک تضمی  اساسی اسیت کیه بیرای حماییت از حقیوق       دادرسی منصفانه به

 (.Bassiouni, 1993, pp. 267-268)رود شمار می خاص متهم، امری کییدی به

را [ از آن]دو جنبیه مهیم    شیری، بسییونی  ر هنلام بحث از حق دادرسی منصفانه، د

 ,Bassiouni)و دوم حیق بیر دادرسیی اتهیامی     ها برابری سالحاول، اصل : کند تصدیق می

1993, pp. 267-268 .) نظیر اسیت    هیم  شری، بسیونیجهت با  پژوهشلر دیلری که از ای

ت که به هر طرل فرصتی معقول داده شود ها متضم  آن اس گوید اصل برابری سالح می

گونه کیه وی را   آن -شود  که شامل اسناد و مدارک هم می -تا لوایح خود را تقدیم کند 

همی  ترتییب،   به(. Zappalà, 2005, p. 97)در برابر حری،، در شرایطی نامساعد قرار ندهد

دادستان و میدافع از  دارد که هر دو طرل  بندی خود را عریه می دادگاه تنها زمانی جمع

فرصت کافی برای ااهارنظر متقابل در مقابل لوایح ثبت شیده و میدارک و دالییل ارائیه     

معناسیت کیه قبیل از آنکیه      ایی  بیدان  . شده از سوی طرل مقابل، برخوردار شده باشند

اشخاص مزبور فرصت ابراز موایع خود را نداشته باشند، هیچ تصمیمی أخذ نخواهد شد، 

نفع یکی از طرفی  نخواهید   طورکیی و بدون قید و شر  به هر صورت به تصمیمی که در

بر آن متضم  ای  امیر نییز هسیت کیه دادگیاه مکیی، اسیت         البته حق مزبور عالوه. بود

شر  بدیهی برای میؤثر بیودن    دفاعیات متهم را مدنظر قرار دهد، که ای  خود یک پیش

برابیری  »طور که از عبارت  ه هماندهند ک ای  مالحظات نشان می. دادرسی اتهامی است

جهیت تعییی  اینکیه آییا     . آید، ای  شیاخص ییک شیاخص نسیبی اسیت      برمی« ها سالح

تجدیدنظرخواه شرایط نامساعدی داشته یا خیر، باید میان رفتار واقعی با طرفی  مقایسه 

مسیتیزم برابیری طیرفی  اسیت و بیه ییک معنیا        « رسیدگی اتهامی»مفهوم . عمل آید به

 (.Zappalà, 2005, p. 97)تری است تر و متعی  شخصمفهومی م

در . هیا، حیق اسیتماع اسیت     در رسییدگی « انصیال »تیری  جنبیه    طورکیی اساسی به
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ها مستیزم آن است که وکیل مدافع در ویعیتی برابر با  های کیفری، برابری سالح پرونده

کنید بایید    یم میکییه مدارک مکتوبی که دادستان به دادگاه تقد. مقام تعقیب قرار گیرد

 .های خود را متقابالً طرح کند به نظر وکیل مدافع برسد تا او بتواند استدالل

مشابه دیدگاه مبتنی بر حق دادرسی منصفانه، پژوهشلران آلمانی نیز به ای  نتیجیه  

طیور   اند که حق دادرسی منصفانه تا حد زیادی به مسؤولیت مقامیات صیالح و بیه    رسیده

اصیول   9،راگیزی  و  شیرودر ، زپی، کسانی مثیل    طبق دیدگاه. اردخاص دادگاه بستلی د

. دسیت آورد  نیز بیه  3«حق دادرسی منصفانه»توان از مفهوم  را می 6«های شکیی مراقبت»

رسانی و ارائه مشاوره بیه میتهم دربیاره نتیایج و آثیار سیوء        هسته ای  اصل تکیی، اطالع

ادگاه نیست بیکه همچنی  برعهده ای  تکیی، تنها برعهده د. اعمال شکیی گوناگون است

پییس، مقام عمیومی تعقییب و   )های دخیل در فرایند رسیدگی کیفری است  کییه ارگان

همچنی  تأکید کرده که مؤلفه مهم مفهیوم   راگزی  (.Wiaderek, 2011, p. 12)(مانند آن

 بر ای ، در راسیتای روشی  سیاخت  نظیر     عالوه. است 4ها دادرسی منصفانه، برابری سالح

صالح در  ها مستیزم آن است که اشخاص ذی ااهار داشته که برابری سالح 6مولر، راگزی 

هیای   عنوان پایه و اساسی برای جستجوی حقیقت، باید به نظرات کییه طرل رسیدگی به

عنیوان محیور اصییی     حیال کیه میتهم را بیه     دخیل در ای  امر گوش فرا دهنید، در عیی   

ها تنها یک مفهوم شکیی نیسیت   ، برابری سالحمولرطبق نظر . گیرند رسیدگی درنظر می

و همچنی  حقوق متهم در برابر حقوقی کیه مقیام تعقییب دارد، تنهیا بیه انصیال خیتم        

ایی   . نییز تیقیی شیود    7ها بر اینها، برابری فرصت در نظر وی، انصال باید عالوه. شود نمی

ای کیه نتیوان    گونه لر، بهمعناست که رفتار نابرابر با یک طرل در مقایسه با طرل دی بدان

عنوان نقا ییرورت   آن را با نقش وی در فرایند رسیدگی تطبیقی، واقعاً توجیه کرد، به

 (.Muller, 1976, p. 1064)برابری ممنوع است

تیوان تشیخیص داد کیه آییا حیق       دست در عرصه تئوری، میی  براساا نظراتی از ای 

. یی قرار گرفتیه اسیت ییا خییر    شناسا دادرسی منصفانه در یک سند حقوقی خاص مورد

آمیخته آیی  قانونی الزم و حق دادرسی منصیفانه توسیعه بیشیتری     امروزه مفاهیم درهم
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حق دادرسی منصفانه . اند المییی قرار گرفته یافته و بیش از پیش مویوع قانونلذاری بی 

فته المیل مورد حمایت قرار گر خوبی در حقوق بی  های بشری است که به یکی از آن حق

ای از اصیول عیام را درخصیوص حیق      پیاره ( UDHR)اعالمیه جهانی حقیوق بشیر   . است

ای  اصیول ذییل سیه میاده     . ریزی کرده است اشخاص در مواجهه با اتهامات کیفری پایه

کنید؛   از اشخاص در برابر بازداشت خودسیرانه حماییت میی    9ماده : اند کییدی درج شده

طور برابری کامل نزد یک دادگاه مسیتقل   همی  گر حق بر دادرسی عینی و بیان 98ماده 

مشتمل بر چند مقرره دیلر اسیت کیه بیا جزئییات بیشیتری       99طرل است و ماده  و بی

کیییه  »اند، مانند فرض برائیت و حیق میتهم درخصیوص داشیت        ساخته و پرداخته شده

قیوق  پیرو اصول عام مندرج در اعالمیه جهانی ح. «تضمینات یروری برای ابراز دفاعیات

المییی در زمینیه حقیوق بشیر انعکیاا      بشر، حق دادرسی منصفانه در اسناد حقوقی بی 

توان همچنی  در میواد   مقررات حامی حقوق ناار به دادرسی منصفانه را می. یافته است

کنوانسیون اروپایی حقوق  7و  6؛ مواد (ICCPR)میثاق حقوق مدنی و سیاسی  97و  94

و میواد  ( ACHR)کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر  98و  9و  8و  3؛ مواد (ECHR)بشر 

 .یافت 9(AfCHPR)منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم  67و  7و  6

تیر و   صیورت جزئیی   مفهوم حق دادرسی منصفانه از سوی نهادهای مجری معاهدات بیه 

برای مثال، طبق تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان میل، حیق  . تر تفسیر شده است مشخص

تر بوده و به روند کیی  منصفانه از مجموع تضمینات فردی دادرسی منصفانه وسیع دادرسی

نظرات مشابهی توسیط دییوان   (. General Comment, 1989, para 5)شود دادرسی مربو  می

 ,Annual Report of the Inter-American Court, 1990)آمریکایی حقوق بشر ابراز شده است

p. 44 .)طبیق  . شود تیقی می ها برابری سالحدادرسی منصفانه معادل  در تعبیری دیلر، حق

ها، که باید در طیول جرییان رسییدگی مراعیا      برابری سالح»نظر دیوان اروپایی حقوق بشر 

ای رفتار شود که تضمی  کنید آنهیا در طیول     گونه معناست که با هر دو طرل به باشد، بدان

رابیری قیرار داشیته و بیرای ارائیه      جریان دادرسیی از حییث ترتیبیات شیکیی در جایلیاه ب     

 European Commission of Human)هیای خیود حیائز موقعییت مسیاوی هسیتند       استدالل

Rights, 1960, p. 680.)        در قضیه مزبور، دادگاه احراز کیرد کیه در آنجیا کیه ییک طیرل از

 .منصفانه نقا شده است دادرسی ها منع شده، حق دسترسی به اسناد مرتبط در پرونده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .اند ها نیز ترجمه کرده بعضاً آن را منشور آفریقایی حقوق بشر و میت. 9
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المییی درخصوص حمایت از حقوق فیردی   ها، اسناد بی  نویس ها و پیش زمینه طرحدر 

هیای عیام درخصیوص     در مییان حماییت  . های کیفری بسیار مشابه یکدیلرنید  در دادرسی

حق استماع توسط دادگاه صیالح، مسیتقل و    -9: دادرسی منصفانه، ای  موارد قابل توجهند

حق دسترسیی   -4ماع در طول مدت معقول؛ حق است -3حق دادرسی عینی؛  -6طرل؛  بی

بیر تضیمینات    های کیفری اصول زیر نیز عالوه در رسیدگی. حق تفسیر -6به وکیل مدافع؛ 

حق آگاهی از اتهامات وارده در فاصیه زمیانی مشیخص؛    -9: شوند گفته اعمال می عام پیش

بت به دفیاع  حق متهم نس -3حق داشت  زمان کافی و میزومات برای تدارک دفاعیات؛  -6

انتخاف خیود و داشیت  ارتبیا      طور شخصی یا با معایدت یک مشاور حقوقی به از خود به

واسیطه   حق ناار به ای  امر که میتهم بیه   -6حق احضار شهود؛  -4خصوصی و آزاد با وی؛ 

 .حق تجدیدنظرخواهی -7ااهارات خود در معرض اتهام جدید قرار نلیرد؛ 

هییای داخیییی کشییورها نیییز ااهییارات مشییابهی را  براسییاا معیارهییای فییوق، دادگییاه

عنیوان   درخصوص تضمی  حق دادرسی منصفانه و حق دسترسیی بیه وکییل میدافع بیه     

بیرای  . اند ها محترم شمرده شوند، ابراز داشته حقوق حداقیی که همواره باید توسط دولت

در . شیود  مثال، اصل حق دادرسی منصفانه در آلمان تضمی  اولیه حقوق متهم فرض می

حیق شیاهد بیر    : های جزئیی برخوردارنید   همی  راستا، متهمی  در آلمان از ای  تضمی 

انتخاف خود در هنلام بازجویی؛ حق متهمی کیه تیوان میالی نیدارد      حضور یک وکیل به

اعتبیاری دالییل    های مهم، با هزینیه دولیت؛ بیی    نسبت به داشت  وکیل مدافع در پرونده

؛ تکیی، آگاه [تحصیل نامشروع دلیل]قدرت دولتی  تحصیل شده از طریق سوءاستفاده از

های تحقیقیی اتخیاذ شیده در طیول جرییان       ساخت  شخص مظنون درباره کییه فعالیت

دادرسی؛ دقیت وییژه در ارزییابی اعتبیار دلییل اصییی؛ و احتیرام بیه انتظیارات مشیروع           

 (.Cape & Other, 2010, p. 28)متهم

ای در ایی  حیوزه    متحیده نقیش وییژه    ، توسعه دادرسی کیفیری در اییاالت  همچنی 

یک دادرسی منصفانه عبارت است از آن دادرسی کیه در  (. Safferling, 2007, p. 14)دارد

آن دلییی که باید شاخصه رسیدگی ترافعی و اتهامی در هنلام بررسی آن رعاییت شیود،   

 طیرل  اند، بیه دادگیاهی بیی    برای حل مویوعاتی که در مرحیه پیشادادرسی تعری، شده

 (.Banaszak, 2002, p. 107)عریه شود

کار  حقوق دادرسی منصفانه، برای حمایت از متهم در برابر اعمال خودسرانه دولت به

هیا ارتبیا  پییدا     رسد که بیا اصیل برابیری سیالح     نظر می رود و مانند تضمینی عام به می
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شیود   ناد میی حق دادرسی منصفانه استانداردی است که یالباً در آرائی بدان است. کند می

برای مثال، در یک پرونده مشهور، قاییی  . به وکیل مدافع مربوطند که به حق دسترسی

حق متهم معسر در یک رسییدگی کیفیری نسیبت بیه برخیورداری از      »تأکید داشت که 

معایدت یک مشاور حقوقی یک حق اساسی است کیه عنصیری ییروری بیرای تحقیق      

 (.Gideon v. Wainwright, 1963,  372 U.S. 335, 344)«...دادرسی منصفانه است 

و میوارد  شیته  مت  باال مشعر بر آن است که حق دادرسیی منصیفانه دامنیه وسییعی دا    

دهد، که در میان آنها  ای  اصل کییه حقوق شکیی متهم را پوشش می. اعمال آن زیاد است

حق دسترسی به وکیل مدافع صرفاً یک حق در میان چندی  و چنید حیق اسیت، اگرچیه     

توان فهمید کیه ارتبیاطی بسییار نزدییک و الزم و      از تحییل پیشی  می. ی است اساسیحق

میزوم میان مفهوم آیی  قانونی الزم، حق دادرسیی منصیفانه و حیق دسترسیی بیه وکییل       

شیود و   ها شر  ایجاد و تداوم حق دیلر محسوف می هرکدام از ای  حق. مدافع وجود دارد

 .کند میت حق دسترسی به وکیل مدافع را نیز منعکس میعالوه، ای  ارتبا  اه به. بالعکس

 اهداف پیرامون حق دسترسی به وکیل مدافع. 3

چرا متهمی  برای صیانت از حقوق و منافع خود به وکیل مدافع نیاز دارند و چیرا دولیت   

کشد  ای  خالصیه تیاریخی کیه در بیاال      دوش می مسؤولیت تضمی  ای  حق ایشان را به

گیری و توسعه حق دسترسی به وکیل مدافع، چرایی  ن داد که شکلذکر آن گذشت نشا

مطالبات در زمینه حمایت از حقوق و منیافع مشیروع افیرادی را کیه در معیرض اعمیال       

دادرسی منصفانه خواستة طیرفی  ییک   . دهد قدرت از سوی دولت قرار دارند توییح می

یبات شکیی نیز منصفانه شود که ترت ای  مهم تنها زمانی حاصل می. دعوای کیفری است

ایی  تضیمی    . باشند، که طی آنها حقوق متهم باید محترم شمرده شده و تضمی  گردد

 :حائز جوانب زیر است

اول، هدل از حق دسترسی به وکیل مدافع ای  است که به متهم فرصت داده شود تا 

فظ بتواند نظارت کند که حقوق و منافع مشروع وی در طول جریان رسیدگی کیفری ح

کند تیا در امیر دفیاع در     وکیل مدافع در قالب مشاور برای متهم ایفای نقش می. شود می

برابییر اتهامییات وارده از سییوی متخصصییان حایییر در آیییی  رسیییدگی کیفییری از قبیییل 

گر وی باشد و همه اینهیا انعکیاا ییرورتی ذهنیی      بازپرسان، دادستانان و قضات، یاری

عالوه، وکیل میدافع کسیی اسیت کیه میتهم را بیه        به. «ها برابری سالح»است برای اصل 
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سازد، ازجمیه دانش مربو  به حقوق بنیادی  متهمی  کیه در   های الزم مجهز می مهارت

ایی  قیوانی  یعنیی هیم قیوانی       )قوانی  حوزه آیی  دادرسی کیفری تضمی  شده است 

دل تکنیکیی  گوید که ای  امر یک هی  می ترشل(. المییی های بی  داخیی و هم کنوانسیون

مقصود آن است که میان حق داشیت  وکییل میدافع و ماهییت فراینیدهای آییی        . است

حق دسترسی به وکیل مدافع تضمی  خواهد کرد کیه میتهم   . دادرسی پیوند ایجاد شود

تری را در فرایند رسییدگی   جای قرار گرفت  در موقعیتی طبعاً منفی، بتواند نقش فعال به

معایدات »: گوید در مقام ارائه توییحات پیرامون نقش متهم می ترشل. کیفری ایفا کند

معنای ماهوی  روی کییه حقوق و امکانات دفاعی به وکیل مدافع کییدی است که در را به

موییوعی نسیبتاً    -چیه میاهوی و چیه شیکیی      -وایح است که حقوق . گشاید کیمه می

آسیانی قابیل درک    بیه  پیچیده است که اییب برای کسیانی کیه در آن تخصیص ندارنید،    

 .نلارنده نیز کامالً با ای  نظر موافق است(. Trechsel, 2005, p. 245)«نیست

. دومی  جنبة حق دسترسی به وکیل مدافع، تضمی  اهدال عام انسان دوستانه است

همچون گذشته، متهم باید در طول فرایند رسیدگی بیا اتهامیات وارده از سیوی مراجیع     

گیرنید   برخی از تصمیماتی کیه ایی  مراجیع در ایی  هنلیام میی      . دمقابیه برخیز صالح به

عبارتند از بازداشت متهم، بازپرسی و ییره که ممک  است باعیث جیدا افتیادن میتهم از     

احتمیال دارد ایی  تبعیات    . شغل و خانواده خود و همچنی  بیلانلی وی از جامعه شیود 

مشاهده کیرد کیه قانونلیذاران    توان  می. منجر به ایجاد مشکالت روانی برای متهم شوند

عدالتی  های او، امکان وقوع چنی  تبعات و بی درصورت عدم حضور وکیل مدافع و کمک

با سهیم شدن در ای  دیدگاه، بر ای  عقیده بود کیه   ترشل. اند احتمالی را شناسایی کرده

سانند، ر بر اینکه به متهمی  یاری می وکالی مدافع در هر دو بعد حقوقی و معنوی، عالوه

 .دارند دوستانه نیز قدم برمی در راستای اهدال انسان
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 نتیجه

 کیفری های پرونده با مواجهه برای که است دولت خاص عمیکرد کیفری، رسیدگی آیی 

 را افراد مشروع منافع و حقوق جامعه، و دولت منافع حفظ یم  است که شده ریزی پایه

 رسییدگی  آییی   در حال، ای  با. است افراد همی  از یکی نیز متهم که کند می حفظ نیز

 حقیوق  است ممک  دهند، می قرار تعقیب تحت را متهم که صالحی ذی مقامات کیفری،

 ایی   میتهم  باید بشر، حقوق تضمی  حوزه در. نمایند محدود یا انکار را وی های آزادی و

 قرائنیی  و شواهد بتواند باید همچنی . کند ثابت را خود گناهی بی که باشد داشته را حق

 ایی  . کنید  ارائیه  دهند، می تخفی، را آن یا سازند می زائل را وی کیفری مسؤولیت که را

 حیق  نکند، اعمال را حق ای  خودش متهم که هایی پرونده در. نامند می دفاع حق را حق

 .رسانند یاری دفاعیات ابراز در را وی که بخواهد دیلر کسانی از دارد

میدافع ازجمییه    وکییل  بیه  دسترسی حق تضمی  کشورها، بیشتر حقوقی نظامات در

 هیای  راه اگرچیه . کنید  می تضمی  کیفری های رسیدگی در را انصال که معیارهایی است

 کیفیری  رسییدگی  مشیترک  هیدل  است، متفاوت دیلر نظام به نظامی از حقیقت کش،

 واقعیاً  کیه  کسیی  کیردن  پییدا  بیکه نیست افتاده اتفاق که جرمی برای کسی تنبیه صرفاً

 از حقیقیت  کش، برای ای، قاره اروپای حقوقی های نظام در. است مهم شده جرم مرتکب

 کیه  هسیتند  دییدگاه  ایی   طرفیدار  ال کام  های نظام. شود می استفاده تحقیق مأمور یک

 ایی  . دهید  میی  نشان را خود گیرد، درمی عنه مشتکی و شاکی میان که بحثی در حقیقت

 از نییز  میدافع  وکییل  نقیش  کیه  شیده  آن به منجر ادله، با مواجهه در مختی، های شیوه

 در مدافع، وکیل به دسترسی حق تضمی  وجود، باای . باشد متفاوت دیلر نظام به نظامی

. «الزم قانونی آیی » از تری بنیادی  مفهوم بر است مبتنی تفتیشی، و اتهامی نظام دو هر

 الزم قانونی آیی  که داشت آن از نشان کیفری، عدالت مختی، نظام چند تاریخی بررسی

 ادلیه  تقیدیم  و ارائه برای برابری های فرصت از رسیدگی در دخیل طرفی  کند می ایجاف

 الزم قیانونی  آیی  پیرامون مطالبات نتایج از یکی منصفانه دادرسی حق. باشند برخوردار

 از یکی حقوقی مشاور. «ها سالح برابری» معادل است مفهومی همچنی  مهم ای  و است

 و رشید  کیه  داده نشیان  نیز تاریخ که گونه همان ها است، رسیدگی در یروری های طرل

 که ای بسنده اقدامات. است ارتبا  در مدافع وکیل نقش با دادرسی در انصال اصل ترقی

 در -9: باشیند  معییار  دو حیائز  بایید  کنند می تضمی  کیفری های رسیدگی در را انصال

 برای ادله ارزیابی در -6 دهند؛ قرار توجه مرکز در را متهم کیفری های پرونده وفصل حل
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 های رسیدگی در انصال میان ارتبا  حایر پژوهش. باشند قائل برابر نقشی مدافع وکیل

 نشیان  میا  بیه  دیلر سوی از را مدافع وکیل به دسترسی حق تضمی  و سو یک از کیفری

 به دسترسی حق تضمی . دارد وجود رابطه خاص آن و عام ای  میان دیلر، عبارت به. داد

 آنکیه،  نتیجیه . بالعکس و است منصفانه دادرسی حق تضمی  از مهمی بُعد مدافع، وکیل

 حقیوق  در میدافع  وکیل به دسترسی حق تضمی  و منصفانه دادرسی میان عینی ارتبا 

 در مدافع وکیل به دسترسی حق ترتیب، بدی . است گرفته قرار شناسایی مورد المیل بی 

 .شود تضمی  باید و بوده آمره قاعده یک منصفانه دادرسی حق اعمال مقام
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Abstract 

The accused right of having an attorney in the criminal process is one of the 

fundamental manifestations of citizenship. Advocacy is of utmost importance 

as one of the most fundamental guarantees of fairness in criminal trials. This 

right is now recognized in most international human rights conventions as 

well as in most legal systems around the world. Since a historical study of 

how this right is recognized has a significant impact on its present 

guarantee, a historical study of the right is necessary. The approach of the 

present study is that the right to counsel is closely related to the concept of 

"due process" and is based on that. The term is a historical concept that 

underpins the formation and development of the "right to a fair trial" and 

consequently the right to counsel. The present study shows the relationship 

between fairness in criminal proceedings on the one hand and guarantees of 

access to defense counsel on the other. 

Key words: Right of Defense, Fair Hearing, Due Process, Fairness, Right to 

Counsel. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 * Assistant Professor at Law and Political Science Faculty of Zahedan Branch of Islamic 

Azad University. 

bulalq1627@yahoo.com  

** Ph.D Student of Public Law at Allameh Tabatabai University. 

maziyarkhademii@gmail.com  

*** Ph.D Student of Public Law at Kish Branch of Tehran University. 

arefi.lawoffice88@gmail.com 

mailto:bulalq1627@yahoo.com



