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استانداردهای دادرسی عادالنه
 در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

رضا آییدی1

چکیده
دادخواهی و حق آزادانه اخذ وکیل از حقوق قضایی مصرح در قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران 
اســت و این امر، برآیند خواســت  تاریخی ملت ایران در احقاق حقوق تاریخی خویش اســت. دادخواهی، 
نیازمند پذیرش حقوق تبیینی آیین دادرســی عادالنه و حق اخذ وکیل، مســتلزم به رســمیت شــناختن 

استقالل کانون وکال و تضمین این حق ارزشمند است.
نادیده گرفتن این حقوق، موجبات تضییع حقوق دفاعی افراد و بی عدالتی مستتر در اعمال قضایی را 
به دنبال خواهد داشت و با نقض حقوق طبیعی افراد همراه خواهد بود ، لذا می بایستی نسبت به تنظیم 

و تضمین آن از سوی دولتها اقدام نمود.
واژگان کلیدی: دادخواهی، حقوق فردی، وکیل، نظام قضایی، عدالت

مقدمه
قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران، تبلور خواســت ها و مطالبات و نتیجتا تبلور اراده جمعی توده 
مردم ایران است. سالها حاکمیت فردی و عدم وجود حاکمیت قانون به واسطه استبداد، موجب گردید 
تا جز  از طریق انقالب، راهی دیگر برای انعکاس مطالبات مردم فراهم نگردد و البته این مهم، امکان پذیر 
نگردید مگر با مشــارکت تمام آحاد ملت. به عبارت دیگر قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران، انعکاس 
خواســت مردم و نمایشــگر توقعات آنان از یک نظام سیاســی مطلوب است. مسلما تغییر آن نیز بر همین 
منوال اســت و جز این طریق، به نظر می رســد راه درســت به خطا رفته اســت. قیام مردم در انقالب 57، 
بــه دلیــل اســتبداد و نبود آزادی و عدم تأمین یک نظام حقوقی صالــح و وجود حکمرانی ظالمانه صورت 

1.پژوهشگر دکتری حقوق عمومی، وکیل پایه یک دادگستری
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گرفته است و رژیم پهلوی در سلطه همه جانبه خود، موجبات تزلزل هویت فردی و تضییع حقوق فردی و 
اجتماعی را فراهم نمود. لذا در تدوین قانون اساسی حاصل از انقالب مردمی، با اصولی مواجه هستیم که 
عینًا حاوی تجربه تلخ تدوین کنندگان آن از یک نظام توتالیتر همه جانبه بوده است. عموم نویسندگان 
قانــون اساســی، خــود از جملــه مبارزان و منتقــدان  حکومت زمان خــود بودند و با درک ظلم و مشــاهده 
محاکمات غیر حقوقی و غیر اصولی از قبیل عدم وجود محاکم صالحه و یا اخذ وکالی سفارشــی، به طرق 
مختلف مزه تلخ اســتبداد را تجربه کرده بودند لذا تالش وافر صورت پذیرفت تا با بهره گیری از این تجربه 
تلخ، نسبت به تدوین یک نظام سیاسی سالم و به رسمیت شناختن حقوق مختلف مصرح بر این فقدان 

غلبه کنند. از جمله این حقوق می توان به حقوق قضایی افراد در جمهوری اسالمی ایران اشاره نمود.
امروزه رعایت و پشــتیبانی از حقوق و آزادی فردی و اجتماعی و حفظ امنیت، شــاه کلید حل معضالت 
یک نظام سیاســی کارآمد خواهد بود و این مهم تبلور خارجی نخواهد یافت مگر آنکه در ســایه یک نظم 
مســتقر و یک بســتر مناســب، فراهم گردد. بدون وجود یک دادگســتری صالح و مستقل و مجری قانون، 
بسیاری از توقعات و نیازهای جامعه برقرار نخواهد شد و ما تنها شاهد یک وضعیت نابسامان و آشفته ای 

خواهیم بود که جامعه را به قهقرا می کشاند.
اهمیت حقوق قضایی آنچنان باالست که در اسناد متعدد داخلی و بین المللی، شاهد اشارات فراوان 
به آن هســتیم و امروزه این امر بر هیچ کســی پوشــیده نیســت که اگر تضمینات کافی قضایی برای حقوق 
افــراد نباشــد ، وجــود حــق ها معنایی  نخواهد داشــت . فرض کنیــد برای آزاد بودن، هیــچ گونه تضمین و 
دفاعی وجود نداشــته باشــد. آیا کســی تمایل دارد که آزادی خود را اعمال نماید یا سعی کند از آن بهره ای 
ببرد؟ مسلما پاسخ به این سوال منفی خواهد بود. در این فرض؛ چه بسا اعمال آزادی، خطرآفرین باشد 
و انسان خردمند مسلما از آن پرهیز خواهد کرد. بر این اساس جهت جلوگیری از هرگونه مخدوش شدن 
عدالــت و نابســامانی وارده بــه حــق؛ راه حــل منطقی آنســت که با تعریف ســازوکارهای الزم، بــه یاری حق 
بشــتابیم. این ســازوکارهای الزم، تعریف حق ها و تکالیف مقرر و مواعد قانونی غیر قابل مخدوش شــدن 
است تا بدین وسیله ورود آسیب ها و ضررها به حداقل برسد  امروزه  تمشیت امور به حداکثر سازوکارهای 
اعالمــی در بســیاری از حقــوق کشــورهای جهــان، کم و بیش یکســان اســت و می توان از ایــن اصول تحت 
عنوان استانداردهای دادرسی عادالنه نام برد و این از زمره تکالیفی است که بر عهده دولت ها قرار گرفته 

است.

1- التزام عملی دولت جمهوری اسالمی در تضمین آزادی
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصل دوازدهم ضمن برشمردن دین رسمی کشور از مذاهب 
دیگر با احترام کامل نام می برد. این احترام کامل در وهله نخست یادآور آن است که وقتی مذاهب و اقوام 
دیگر از چنین جایگاه واالیی برخوردارند، پس مســلما اتباع کشــور نیز از نهایت احترام و حفظ شأن همراه  8
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با کرامت انســانی متناســب با شأن برخوردار خواهند بود. با مالحظه قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز 
چنین حســی منتقل می گردد. لکن این دیدگاه نیازمند تقویت همه جانبه تمامی شــئون متصور اســت 
تــا بــا رعایــت آن، احترام و کرامت انســانی مخدوش و تضییع نگردد. حســب قانون اساســی اصول آزادی، 
استقالل، وحدت و تمامیت ارضی، الزم و ملزوم یکدیگرند. در یک جو حاکی از اختناق، دلسوزی حاکمان 
به حداقل و از بین رفتن منافع کشور به حداکثر خود نزدیک می شود و این امر با حذف استقالل، موجب 
از بین رفتن آزادی خواهد شــد زیرا زمامداران و کســانی که بر منافع کشــور مسلطند، هرگونه امکان نظارت 
و مبارزه و مخالفت با اعمال حکومتی را ســرکوب می کنند و با رفتار مســتبدانه خود، آزادی مردم را ســلب 

می نمایند.
1-1 در نظام جمهوری اســالمی ایران، افراد باید از حقوق گوناگون فردی برخوردار باشــند. از جمله این 

حقوق می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1-1-1 برابری فردی و تساوی عموم در برابر قانون )قانون اساسی، اصل 19 و 20(

2-1-1 امنیت و مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد )قانون اساسی، اصل 22(
3-1-1 امنیت و مصونیت های قضایی، برائت )قانون اساسی، اصل 37( منع شکنجه )قانون اساسی، 

اصل 38( منع هتک حیثیت و تعرض )قانون اساسی، اصل 39(
4-1-1 حقوق قضایی: حق دادخواهی )قانون اساســی، اصل 34( حق انتخاب وکیل )قانون اساســی، 

اصل 35( و...
اهمیــت رعایــت و حفظ حقوق افــراد ایجاب می نماید که بدلیل اینکه قدرت حکومت و آزادی ملت در 
تالزم و ســتیز همیشــگی با یکدیگر هســتند و تجربه تلخ بشری نیز نمایانگر این مهم است که میل فزاینده 
حکومت به قدرت، پایانی ندارد و نتیجه تنها، تشــکیل حکومت اســتبدادی اســت، لذا اصل نهم قانون 

اساسی با توجه به این تجربه تلخ بشری و جلوگیری از این مشکل بزرگ، مقرر می دارد:
»هیچ فرد یا گروه یا مقامی، حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقالل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، 
نظامی و تمامیت ارضی کشور، کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقالل 

و تمامیت ارضی، آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.«
بنابــر ایــن اصل، دولــت در اعمال حاکمیت خود باید آنچنان رفتار کند که بــه آزادی های مردم کمترین 
لطمه ای وارد نشود. محو استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی )قانون اساسی، اصل 3( و التزام عملی در 
مقابل »تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون« )قانون اساسی، اصل 3( از تکالیف قانونی 

دولت به شمار می رود. 
2-1 براساس این تضمین و تکلیف:

1-2-1 دولت حق تسلط بر آزادی بیان و مطبوعات را ندارد.
2-2-1 دولت حق مهار و کنترل آزادی احزاب و اجتماعات را ندارد. کوچکترین اقدام محدود کننده به 

9
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منزله گامی بزرگ در راه سلب آزادی مردم است.
3-2-1 آزادی های گوناگون فردی نیز باید براساس قانون و در حمایت قوه قضاییه قرار بگیرد تا دولت، 

در مقام حفظ آزادی ها، قادر به تعرض نسبت به آنها نباشد. )هاشمی، 1378: 80(

2- مبانی اصول نظام قضایی عادالنه
 حفظ این اصول اساسی و حیاتی، نیازمند رعایت تشریفات و تضمین بنیادین تعریف شده ای  است 

که تحت عنوان اصول نظام قضایی عادالنه از آن یاد می شود. این اصول عبارتند از: 
1-2 عدالت:

عدالت، یک فضیلت اســت. فضیلتی که نظام طبیعت بر آن مبتنی اســت و بشــر، ســعادت پایدار خود 
را متکــی بــه اســتقرار آن مــی دانــد و آن را به عنوان معیــار الزم احترام حاکم بر امور و ســلوک و رفتار فردی و 

اجتماعی خود طلب می کند.
مفهــوم عدالــت که در حکمت و فلســفه با عناوین اعطای حق به ذیحق، اعتــدال و میانه روی در امور و 
تناسب و توازن میان اجزا از آن یاد می شود، در نظام حقوقی نیز به عنوان کمال مطلوب از یک سو همراه با 
قواعد، ایجاد حق و تکلیف می کند و از سوی دیگر، فرض بر این است که اجرای این قواعد، موجب تحقق 

و گسترش آن خواهد بود. )هاشمی،1383 :169(
)جالب توجه اســت اگر بدانیم که عدالت، فضیلتی اســت که در جامعه دموکراتیک و دارای ارزش های 
اخالقــی نمود و تاثیرگذاری بیشــتری می یابد.( بگذارید ســوال را همانگونه که جــان رالز مطرح می نماید، 
طــرح نمایــم. وقتی جامعــه دموکراتیک را نظام منصفانه همــکاری اجتماعی میان شــهروندان آزاد و برابر 
بدانیــم، مناســب تریــن اصول برای آن کدامند؟یا به شــکل دیگر: برای جامعــه دموکراتیکی که نه فقط در 
حد حرف بلکه در عمل می خواهد ایده شــهروندان آزاد و برابر را جدی بگیرد، چگونه می تواند این ایده 
را در نهادهای اصلی اش محقق ســازد؟ مناســب ترین اصول چه اصولی هستند؟ )رالز،1383: 53( پاسخ 
رالز البته بســیار گســترده و همه جانبه اســت. لکن کلیت آن در یک کلمه خالصه می شــود و آنهم عدالت 
اســت. وی معتقــد اســت عدالــت بــه مثابه انصاف مــی کوشــد خانــواده ای از ارزش های )اخالقی( بســیار 
مهمی را بیان کند که به طرز منحصر به فردی، به نهادهای سیاســی و اجتماعی ســاختار اساســی مربوط 
می شــوند. عدالت به مثابه انصاف ارایه کننده روایتی از این ارزش ها در پرتو ویژگی های خاص معینی از 

رابطه سیاسی به صورتی متمایز از دیگر روابط است. )همان ،1383 : 81(
به عبارت دیگر هر کس بر پایه عدالت از حرمتی پایمال نشــدنی )inviolability( برخوردار اســت که حتی 
به بهانه ای چون رفاه کل جامعه نیز نمی توان آن را زیر پا نهاد. عدالت هرگز نمی پذیرد که دریغ داشــتن 
آزادی از برخی اعضا جامعه را با استناد به منفعت بزرگتری که از این رهگذر به دیگر اعضا جامعه می رسد، 
توجیه کنیم. عدالت روا نمی دارد که برای رسیدن به سر جمع بیش تری از سود که عده ای کثیر، قرار است 

10
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از آن بهره مند شوند، زیان های تحمیل شده بر عده ای قلیل را نادیده بگیریم. از این رو، یک جامعه عادل 
آزادی های مربوط به مقام شهروندی برابر  را ثابت و نقض ناپذیر می داند. حقوقی که عدالت ضامن آنهاست، 

نه دستخوش معامالت سیاسی می شوند و نه تابع محاسبات منافع اجتماعی اند. )رالز،1393: 46(
ایــن اهمیــت، درخصوص عدالت قضایی دو چندان اســت. بدون وجود آن، دیگــر عرصه های عدالت 
تضمین کافی پیدا نخواهند کرد. به همین دلیل قانون اساســی کشــورها از جمله ایران، مسئولیت تحقق 
بخشیدن به عدالت را به قوه قضائیه سپرده اند لکن این، نافی این تلقی نخواهد بود که وجود عدالت در 
ســایر ارکان نظام اجتماعی و سیاســی نیز مســتتر است و به طرق مختلف و در همه اشکال زندگی، خود را 

نمایان می سازد.
گرچــه محقــق ســاختن عدالــت در معنــای عــام و کلــی آن از وظایف حکمرانــی خوب اســت و مجموعه 
نهادهای سیاســی، اداری و قضایی کشــور، مسئولیت تحقق عدالت در معنای عام آن را برعهده دارند اما 
قــوه قضائیــه باتوجه به صالحیــت های اختصاصی خویش، می تواند نقش بی بدیلی را در این عرصه ایفا 

کند. )گرجی، 1395: 68(
برجســتگی نقــش قوه قضائیــه را می تــوان در صیانت از مقوله حقــوق و آزادی های فــردی، اجتماعی، 
گروهی و سیاسی دانست. به بیان دیگر، قوه قضائیه همان طور که در اصل 156 قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران تصریح می کند، نهادی است که پشتیبانی از حقوق فردی،گروهی، اجتماعی و سیاسی را بر 
عهده دارد. دقیقا از همین طـــــریق است که این قوه، زمینه الزم را برای تحقق بخشیدن به عدالت مهیا 
مــی ســازد. پــس در ایــن زمینه می تــوان بر این باور بود کــه هدف اصلی قوه قضائیه، تحقق بخشــیدن به 

عدالت قضایی و تضمین قضایی حاکمیت قانون است. )همان: 78(
2-2 دولت قانونمند:

از دیــدگاه صاحــب نظــران، دولــت قانونمنــد2 ، نهادی اســت که خواهان ســامان دهی قــدرت در قالب 
مناسبات قــــــــانونی و حذف موازین حکــــــــومت فــردی از جــــــامعه و در نهایت اعمــــــال حاکمیت قــــانون 
می باشد. بدیهی است که در این تعریف، منظور از سامان دهی قدرت در مناسبات قانونی، قدرت فردی 
و انحصارطلب است. زیرا دولت قانونمند همواره خواهان حداقل مداخله دولت در روابط اجتماعی مردم 

است و اساسا خواهان اعمال محدودیت در مسیر اختیارات دولت می باشد. )پروین، 1393 : 231(
دخالت دولت در زندگی خصوصی و مدنی شهروندان، مقید و مشخص و با رویکرد حداقلی است. لذا 
دولــت در وهلــه نخســت خــود را در ورود به این حیطه با قید و بندهای فراوان مواجه می بیند و از ســوی 
دیگر بدلیل پایبندی به قانون و توانمندســازی نهادها و سیســتم ها، خود را مجاز به ورود به این حیطه 

2. در این زمینه مراجعه کنید به:
1- وینسنت، اندرو، نظریه های دولت

2- شوالیه، دولت قانونمند، ص27
3- مرکز مالمیری، حاکمیت قانون، مفاهیم، مبانی و برداشت ها

11
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نمــی بینــد. مبنــای این دیدگاه از این امر سرچشــمه مــی گیرد که تمام انســانها دارای عقل و خــرد بوده و 
وجود اندیشــه و خردمندی و البته درایت، ضامن آزادی فردی و اجتماعی آنان اســت. بر همین اســاس، 
فون هایک که یکی از مشهورترین نظریه پردازان دولت قانونمند است، اعتقاد دارد برای نیل به توسعه و 

رشد واقعی، باید موانعی را که حکومت بر سر راه آزادی افراد ایجاد می کند، از میان بردارد. )همان: 289(
مهــم ترین وســیله محدود کردن قدرت، چارچوب بندی آن در قالب مناســبات قانونــی و وادار نمودن 
قــدرت در تبعیــت کامل از حاکمیت قانون اســت.  در این معنا هیچ عملی از دولت جز در محدوده قانونی 
قابــل تصــور نیســت و تمام وظایــف و حقوق متقابل مردم و دولت، پیشــاپیش مشــخص و معین خواهد 
بــود. هــر نقص، مســئولیتی را متوجه خاطی خواهــد کرد و عقوبت قانونی تنها جزای قابل تصور اســت. بر 
این اســاس حاکمیت از آن مردم بوده و اراده ملت که بوســیله نمایندگان آنها اعمال می شــود، مهم ترین 
پشــتوانه قانونی یک حکومت مردم ســاالر اســت. تمام جوانب و مصالح نظام سیاســی مطلوب در بســتر 

قانونگرایی تعریف شود و تمامی فرمانروایان و فرمانبران، مجریان و تابعان قانون خواهند بود.
معنــای دولــت توانمنــد و حاکمیت قانون در قوه قضائیه از اهمیت دو چندان برخوردار اســت و تبعیت 
کامــل دادرســان قضایــی از پذیــرش حاکمیت و تبعیت کامل از قانون، مبین آن اســت که اراده شــخصی و 
تفاســیر فــردی خــارج از چارچــوب نظری، نمــی تواند جایگزیــن قوانین و مقــررات مجالــس قانونگذاری و 
تشریفات وضع قانون باشد. مسلما رعایت این اصول، موجبات تضمین عدالت قضایی را در پی خواهد 
داشت. وجود عدالت و رعایت حاکمیت موجبات پیدایش انسان حقوقی را در پی خواهد داشت و بر این 
اساس همانگونه که رالز مطرح می نماید، انسان فاقد طبیعت ثابت و مشخص است و از همین رو، نقش 
اصلی در تکوین شــخصیت وی برعهده اجتماع می باشــد. به تعبیر بهتر، وی بر این باور اســت که انسانها 
پیــش از ورود بــه مرحلــه زندگی اجتماعــی، فاقد هرگونه هویت انســانی بوده و درحقیقــت، ظرفی خالی و 

مستعد برای پذیرش روح جمعی اند. )منصوری الریجانی، 1374، 120(
انســان ســاکن در اجتماع عدالت محور و مدافع حقوق و آزادی های عمومی، انســانی معتقد و باورمند 
به رعایت آن اصول ارزشــمند و با اهمیت خواهد بود. لذا این وظیفه متقابل دولت ها و مردم اســت که با 

مشارکت آگاهانه و رعایت موازین و احتیاط ها، بستر الزم را فراهم نمایند.

3- رعایت و تضمین حق های دفاعی
بــه نظر می رســد مفهــوم عدالت، پیچیــده ترین مفهــوم در حوزه روابط انســانی باشــد. پیچیدگی این 
مفهوم آن را تبدیل به مفهومی اساســا متنازع فیه نموده اســت. از مصادیق و حوزه های گوناگون عدالت 
می توان به »توزیع و تخصیص امکانات« »پاســخ متناســب هر شایســته به شایســتگی ها« »حل و فصل 
منازعات و اختالفات« »برخورد و مجازات آنها« و... اشاره نمود که با موضوع عدالت در ارتباط اند. )سید 

محمد قاری، 1396: 54(
12
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در نظریــه جــان رالــز کــه بــی تردیــد بانفوذترین نظریــه عدالــت در دوره معاصر اســت، عدالــت اجتماعی 
جایگاهــی فراتــر از توزیع و بازتوزیع امکانات )یعنی ثــروت و فرصت ها( دارد. در این نظریه تضمین حداکثر 
آزادی برای شهروندان، اصل بنیادین در مفهوم عدالت به شمار می آید. درحقیقت می توان گفت نظریه 
عدالت اجتماعی رالز، حول دو مسأله آزادی و برابری و پیوند این دو با یکدیگر متمرکز است. رویکرد رالز به 

عدالت اجتماعی را می توان رویکردی برابری طلبانه در برابر رویکرد آزادی محورانه دانست.
بی شک، عدالت قضایی از مهم ترین جنبه های عدالت است. در نبود عدالت قضایی، به نظر می رسد 
ســایر عرصه های عدالت، تضمین کافی نخواهند داشــت باالخص اینکه حسب اصل 156 قانون اساسی 
جمهوری اسالمی، قـــــــوه قضائیه نهــــــــادی است که به پشتیبانی از حقوق فردی و گــــــروهی می پردازد و 
می بایستی نسبت به حفظ و رعایت و تضمین کرامت انسانی، حقوق فردی، گروهی، اجتماعی و سیاسی 
اقدام نماید. دقیقا از همین طریق است که این قوه، زمینه الزم برای تحقق بخشیدن به عدالت را فراهم 

می نماید.
در این راستا، تنها کافی است قوه قضائیه بتواند به معنای دقیق کلمه، زمینه تضمین اصل 22 قانون 
اساســی جمهوری اســالمی ایران را فراهم ســازد: »حیثیت، جان، مال، حقوق، مســکن و شغل اشخاص 
از تعــرض مصــون اســت مگر در مواردی کــه قانون تجویز کند.« این اصل، شــاه بیت حقوق بشــر و عدالت 
اجتماعی اســت. اگر قوه قضائیه بتواند در پاســداری از مصونیت حیثیتی، جانی، مالی، حقوقی، شــغلی و 

مسکن اشخاص درست عمل کند، در مأموریت خودکامیاب بوده است. )گرجی، 1395، 79(
لکن این مهم استقرار نمی یابد مگر در رعایت دو شرط اول، فقط استقالل قوه قضائیه که در اصل 156 
مورد تأیید روشــن قرار گرفته اســت و معنایی جز اســتقالل از سیاســت و قدرت و کانون های ثروت ندارد و 
طبیعتا شامل بهینه سازی کارکردی و ساختاری این دستگاه است. ثانیا تضمین حق های دفاعی است 

که از لحاظ اصولی، ضامن استقالل دستگاه قضایی است.
بر این اســاس حســب اســناد بین المللی حقوق بشــر3   رعایت حق های دفاعی از ضرورت های جدی 
تضمیــن آزادی هــای بنیادیــن اســت. این حق هــا عبارتند از حق دادخواهی، حق شــنیده شــدن )کتبی 
و شــفاهی(، حــق برخــورداری برابــر از وکیل و انتخاب آزادانه در کلیه مراحل دادرســی، تضمیــن آزادی بیان 
وکال، اصل تقابلی بودن رســیدگی، اصل بیان ســاده دالیل اتهامی، داشــتن مهلت معقول برای آماده کردن 
مقدمات دفاع، اجبار دادگاهها به ذکر ادله و مستندات حکم )همان: 86(، حق برخورداری از معاضدت فنی 
و حقوقی وکیل را می توان از جمله حق های اساسی بشر در روزگار معاصر دانست. حق برخورداری از وکیل 
گرچــه در زمــره حقوق دفاعی قرار گرفته اســت اما تحدید یا نقــض آن، حق های بنیادی تری مانند حق بر 

کرامت انسانی، حق بر برابری و آزادی را هم با آسیب های جدی روبرو می کند.

3.  ماده 8 اعالمیه جهانی حقوق بشر: »در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی 
یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هرکس حق رجوع موثر به محاکم ملی صالحه را دارد.«

13
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 پس می توان گفت امروزه بدون تضمین تمام عیار حق برخورداری از وکیل، شالوده حق دادخواهی و 
حق دسترسی برابر به قاضی نیز در مخاطره قرار خواهد گرفت. )همان، 87(

4- حق های مصرح در قانون اساسی
1-4 حق دادخواهی:

تجربه تلخ نظام شاهنشــاهی و یادآوری تشــکیل جلســات دادگاه های فرمایشــی و خفقان آور، موجب 
گردید تا در جریان تدوین قانون اساسی با پیش بینی حقوق مصرح و آزادی های فردی و عمومی، اصلی 
را نیز به حق دادخواهی و برگزاری دادگاه های صالح، اختصاص دهند. تصویر تاریخی محاکمه مخالفان و 
مبارزان در رژیم پهلوی از جمله دکتر مصدق و دیگر نیروهای سیاسی نمایانگر آن بود که با حضور قضات 
نظامی و وکال نظامی و نماینده دادستان نظامی، جلسات دادگاه کامال بصورت فرمایشی و نمایشی برگزار 
مــی گــردد. لــذا برای پرهیز از تکرار چنین رســیدگی های توخالی و فاقد موازین با تصریح قانونی، ســعی در 

رعایت مقرره تقنینی مرتبط با آن گرفتند. 
1-1-4 تعریف حق دادخواهی:

منظور از حق دادخواهی آن است که چنانچه حقوق و آزادی های اساسی فردی در معرض تهدید قرار 
گرفته و یا به آنها تجاوز شــده، می تواند از مراجع صالحیت دار قانونی، درخواســت جبران خســارت وارده 
را نموده و مراجع مذکور، بی غرضانه و در کمال استقالل، در یک دادرسی عادالنه به ادعای وی رسیدگی 
کرده و درصورت اثبات، به جبران خســارت حکم دهند. اصل 34 قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران 
در این خصوص چنین مقرر می دارد: »دادخواهی، حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور 
دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس 
داشــته باشــند و هیــچ کس را نمی تــوان از دادگاهی که به موجــب قانون، حق مراجعه بــه آن را دارد، منع 

کرد.«
در همین قسمت باید متذکر شد در مقابل حق دادخواهی، به رسمیت شناختن حق دفاع نیز از اسباب 
و لوازم  یک حقوق قضایی، شناخته شده  می باشد که به طرق مختلف  در اسناد بین المللی و داخلی به 
رسمیت شناخته شده است. بر این اساس بایستی چنین گفت که حق دفاع، در مقابل حق دادخواهی 
است. حق دفاع در یک تعریف؛ عبارت است از سلطه غیر قابل انفکاک با شخصیت فرد که بوسیله نظام 
حقوقی کشور به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت همه جانبه است و به موجب آن شخص می تواند 
رفتار مجرمانه یا ادعای حقوقی علیه خود را براســاس شــکایت اشــخاص و یا مقام تعقیب از ســوی مراجع 
انتظامی و قضایی به وی منتسب گردیده است، با همه امکانات و طرق قانونی، رد و انکار نماید. هرچند 
حق دفاع، به صراحت حق دادخواهی در قانون اساسی مطرح نشده است لیکن از مفاد اصول 32 و 35 
قانون اساسی، می توان حمایت قانونگذار  را از این حق به خوبی درک کرد زیرا وفق مفاد اصل 32، فردی  14
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که به موجب اتهام ارتکاب جرمی به حســب قانون دســتگیر می شــود، بالفاصله باید موضوع اتهام با ذکر 
دالیل کتبا به وی ابالغ و تفهیم شــده و حداکثر ظرف مدت 24 ســاعت، پرونده به مراجع صالحه قضایی 

ارسال و مقدمات محاکمه را در اسرع وقت فراهم کرد.
2-1-4 مبانی دادخواهی:

1-2-1-4 تأمین امنیت قضایی: 
امنیت قضایی به معنی مصونیت جان، ناموس، حیثیت، شــرف، آزادی و مال افراد از هرگونه تعدی و 
تجاوز است. اهمیت وجود امنیت قضایی قابل انکار نمی باشد. اهمیت آن به حدی است که در نبود آن، 
تصور پیشرفت و موفقیت در هیچ زمینه ای متصور نیست. زیرا در نبود یک جامعه توأم با اعتماد و اعتقاد 
کافی در تضمین حقوق انسانی، فرهنگی و اقتصادی، انگیزه و عالقه ای جهت مشارکت مردم در ساختار 

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فراهم نخواهد شد.
قانونگذار مؤسس با اقتباس از منابع اسالمی و بشری در بند 14 اصل 3 قانون اساسی، دولت جمهوری 
اسالمی ایران را موظف نموده که همه امکانات خود را برای تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد 

و ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون به کار گیرد.
این اهمیت، مســتلزم رعایت قاعده قبح عقاب بال بیان اســت. به موجب این قاعده، هیچ فعل و ترک 
فعلــی یــا به طور کلــی، رفتاری دارای وصف مجرمانه و قابل مجازات یا اقدام تأمینی نیســت مگر آنکه قبال 
از ســوی مقنــن دارای وصــف مذکــور گردد و طی تشــریفات مقرر قانونی به مردم ابالغ شــده باشــد. )قانون 

اساسی، اصل 36(
2-2-1-4 استقالل قضات و دستگاه قضایی: 

در اصول 1564 و 1575  قانون اساســی ایران، اســتقالل قوه قضائیه پیش بینی شده است. برای تحقق 
این اصل، وزیر دادگستری به عنوان عضو کابینه و نماینده قوه مجریه از دخالت در امور قضایی و دادگاهها، 

ممنوع است.
فلســفه اســتقالل قوه قضائیه جلوگیری از اعمال نفوذ دو قوه دیگر به سرنوشــت قضایی اشخاص و هم 
چنین اخالل در ترتیب یک دادرسی منصفانه و عادالنه می باشد. به عالوه قاضی در استنباط و ارائه نظر 
4.   اصل 156 قانون اساسی: »قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشند به عدالت 

و عهده دار وظایف زیر است :
1 - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام الزم در آن 

قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند.
2 - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.

3 - نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4 - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسالم.

5 - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین.«
5. اصل 157 قانون اساسی: »به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر 
مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالیترین مقام 

قوه قضائیه است.« 
15
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قضایی در پرونده کامال آزاد اســت و از هیچ مقامی جز حکم قانون و وجدان پاک و بی آالیش خود تبعیت 
نمی کند6  )طباطبایی موتمنی، 1370: 53 و 54(

امروزه به جهات متعدد اهمیت این اصل دو چندان شده است زیرا وجود افکار عمومی و رسانه های 
مجازی ممکن است حقیقت امور را بر قضات پوشیده نموده و از انعکاس واقعیت جلوگیری نماید. شدت 
این امر نیز بســیار متناوب اســت به عبارت دیگر در دنیای پر از آمار و اطالعات امروز و با توجه به گســتردگی 
محتواها، امکان صحت ســنجی گفتارها و گزارش ها و داده ها بســیار مشــکل و گاهًا غیرممکن است و این 
امــر در درازمــدت موجب بی اعتمادی گســترده و رواج شــایعه می گــردد. در این میان افزایش اشــتباهات 
قضات در پهنه زمانی طوالنی، بستر آسیب پذیری آنان را افزایش خواهد داد. لذا از منظر آسیب شناسی و 
انعکاس حساسیت جمعی، شاهد انعکاس دروغین وجدان اجتماعی خواهیم بود. این وضعیت، قضات 
را دچــار مــوج ســواری کاذب احساســات عمومی خواهد کرد و تصمیمات آنها دســتخوش عواملــی خارج از 
ضوابط حقوقی و شــغلی می گردد و این امر همان آفتی اســت که ممکن اســت اســتقالل سیســتم قضایی 
را کامال مخدوش نماید. در این میان می توان به نقش قدرتمند شــایعه در سســت نمودن بنیان حقیقت 
گویی اجتماع اشــاره نمود که قابلیت تصویرســازی اشتباه و طغیان غیر واقع بینانه فرهنگی را ایجاد نماید 
لذا شفافیت و مسئولیت پذیری و بیان صادقانه یا صدق کارایی، نقش مهم و کارآمدی را ایفا خواهد نمود.

3-1-4 سهولت دسترسی به دادگاه صالحیتدار:
از محتــوای اصــل 34 قانــون اساســی چنیــن بر می آید کــه دولت موظف اســت دادگاه هــای صالح را به 
منظور تأمین دادخواهی و دفاع اشخاص، تدارک بیند و در دسترس قرار دهد. منظور از دادگاه صالح وفق 

اصل 159 قانون اساسی، دادگاهی است که به حکم قانون تشکیل شود.7 

6. جهت آشنایی بیشتر رجوع کنید به:
شایعه، کاپفرر، ژان نوئل، ترجمه موقر، خداداد، نشر شیرازه، 1382

»شایعه یکی از کارکردهای منفی و بحران زای مدیریت رسانه ای است که با کمک گرفتن ابزارها و هدف های نوین، افکار عمومی جامعه 
و جهان را می تواند تحت تأثیر قرار دهد. رسانه ها با بهره مندی از راهبردها و فراراهبردهای جدید در عصر حاضر در ایجاد شرایط بحرانی 
)شایعه( می توانند در تحوالت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، در سطح وسیع و گسترده نقش آفرینی خاصی کنند و موجب 
شکل دهی مناسب و نامناسب براساس ساختار نظام سیاسی و اجتماعی افکار عمومی گردد. امپراطوری رسانه ای در حال حاضر با 
اطالعاتی  انحصار  و  گزینش  طریق  از  شایعه،  ابزار  براساس  اطالعاتی  استبداد  نوعی  نوین،  و  تکنولوزیکی  بسیار  امکانات  از  مندی  بهره 
خاص منتشر می کند. براین اساس، استبداد رسانه ای با تأکید بر ارائه چهره مخدوش برخی نظام های مختلف سیاسی و فرهنگی با 
نظام حاکم بر امپراطوری، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می دهد، رسانه ها و خبرهای ساختگی با اشکال سامانمند شایعه و شایعه 
پراکنی به جهت دهی افکار عمومی، گرایش ها، عقاید و نگرش ها و رفتارهای یک ملت می پردازد که این مسئله امروزه در جهان یک 
نوع جنگ جهانی فرهنگی و نوعی جنگ نرم تلقی می گردد و این جنگ در واقع اشاره به گزینش اطالعات ارائه پیام های شائبه انگیز در 
عرصه جهان می کند. شایعه پدیده ای است اجتماعی که هم می تواند کارکرد مثبت داشته باشد و هم کارکرد منفی؛ اما گویا کارکرد منفی 
شایعه بیش از کارکرد مثبت آن است و ایجاد فضای ناسالم و به خطر افتادن امنیت عمومی، انحراف افکار عمومی از اهداف اصلی به 
سوی اهداف جزئی، ایجاد تفرقه، رویارویی و صف بندی اقشار مختلف جامعه، ایجاد بدبینی و سلب اعتماد مردم از دولتمردان، کاهش 
اعتماد مردم به وسایل ارتباط جمعی داخلی و روی آوردن به منابع غیر رسمی و از همه مهم تر گسترش ناامنی، ترس، اضطراب و نگرانی 

را می توان از مهم ترین کارکردهای منفی شایعه دانست.«
7. اصل 159 قانون اساسی: »مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صالحیت آنها منوط به 

حکم قانون است.«
16
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حکمت تشــکیل دادگاه به موجب قانون، آن اســت که آزادی اشــخاص از تجاوز افراد حقیقی و حقوقی 
مصــون باشــد و آنهــا نتوانند براســاس میــل خود، دادگاه تشــکیل داده و بــا اعمال غرض و سوءاســتفاده، 
حیثیت و آزادی اشخاص را خدشه دار نمایند و یا با انحالل دادگاه های قانونی، مردم را از حق دادخواهی 
و دفــاع محــروم کننــد. )مــوذن زادگان، 1377: 144( وجــود دادگاه صالــح و اطــالع افراد از دسترســی به آن 
موجب خواهد شد که سالمت عمومی جامعه  دچار تشویش و نگرانی نگردد و اصطالحا جامعه با آگاهی 
از رویدادها، نسبت به اقدامات و رفتارهای خود اقدام نماید. دادگاه صالحه یعنی تضمین کلیه رفتارهای 
صحیح حاکمیت. یعنی پرهیز از اقدامات خودسرانه و تشویق قدرت به حفظ اعمال خیر عمومی. در این 
میــان، ســنت اخالقــی جامعه پایدار و براســاس عقالنیت رفتاری، شــکل خواهد گرفت. تاریــخ، این درس 
گرانبها را به ما آموخته اســت که قدرت های لجام گســیخته و بی ضابطه، تمایل زاید الوصفی به خروج از 
ضوابط و اصول حقوقی اســتاندارد، از خود نشــان می دهند و این میل فزاینده، بســتر مناسب بی قانونی 
است. جامعه باید بداند که هیچ رفتار حاکمیتی، مجال فرار و توجیه بالوجه را ندارد و سلطه حاکمیت فراتر 

از هیچ امری مرجحی نیست. اراده حاکم بر اجتماع، تنها حاکمیت قانون است.
4-1-4 علنی بودن محاکمات:

 وجود این اصل موجب نظارت مردمی بر جریان برگزاری محاکمه و درنتیجه تضمین حقوق دادخواهی 
و دفــاع اســت. حســب اصل 165 قانون اساســی: »محاکمات علنی انجام می شــود و حضــور افراد بالمانع 
است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی 
خصوصی، طرفین تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.« اصل مزبور صراحتا سری بودن دادرسی در این 
ســه مورد را به تشــخیص دادگاه واگذار کرده اســت. ماده 352 قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز اصل 
علنی بودن محاکمات را اعالم نموده است اما در مواردی، صدور قرار غیر علنی بودن محاکمه را پیش بینی 
نموده است. منشأ این اصل، پذیرش وجود شفافیت در ارکان قضایی است. بر این اساس منظور از علنی 
بودن، پرهیز از هرگونه مخفی کاری و پنهان کاری بوده و نظام قضایی مکلف اســت با رعایت همه جانبه 
علنی بودن، تضمین و صراحت و صداقت این دســتگاه را افزایش دهد.گســترش وسایل ارتباط جمعی و 
قدرت افکار عمومی آنچنان بی محابا در شــئون زندگی فردی و اجتماعی در حال حرکت اســت که قدرت 
مقابله با آن فعال از توان افراد خارج می باشــد لذا به نظر می رســد هر مقدار که شــفافیت امور افزایش یابد، 

مقابله با این اتفاقات کمتر خواهد بود.
از سوی دیگر به نظر می رسد وقتی دادگاه ها مشمول این نظارت و اطالق اصل شفافیت و علنی بودن 
هســتند، مســلما حسب اصول حکمرانی خوب و لزوم رعایت اصل شفافیت، بدنه اداری و ساختار آن نیز 

مشمول این قاعده خواهند بود و کمترین تردیدی در رعایت آن وجود ندارد.
5-1-4 مستدل و مستند بودن احکام دادگاه ها:

 احکام دادگاه ها باید موجه و با اصول و موازین حقوقی و فقهی، هماهنگ باشــد. دادرس باید قانون 
17
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حاکــم بــر دعــوی را در دادنامه ذکر نماید )همان: 139( و عــالوه بر آن تکلیف دیگری نیز برعهده قضات قرار 
دارد و آن اینکــه در بیــان احــکام و قرارها، صرف اســتناد قانونی به قوانین و مقــررات کفایت نمی کند بلکه 
حسب تکلیف قانونی، بیان دالیل صدور رأی، می بایستی دارای رکن عملی باشد و تنها استناد به قوانین 
و مقررات کفایت نمی کند. بر این اســاس نکته حائز اهمیت آن اســت که مقصود مقنن از بیان این قاعده 
عقلی، آن اســت که آرای قضایی باید به نحوی اصدار یابد که شــائبه الغاء و تلقین و یا تبلور احساســات در 
آن نمودی نداشــته باشــد و تنها با مســتندات عقلی و وجود رابطه علت و معلولی و بررســی تمام دالیل و 

شواهد، نسبت به این مهم اقدام نماید.
6-1-4 حق داشتن وکیل:

باتوجه به اینکه نسبت به این موضوع مفصاًل در بخش های بعد صحبت خواهد شد، در این قسمت 
بدان اشاره نخواهد شد.

7-1-4 جبران خسارت طرفین دعوی درصورت تقصیر یا اشتباه قاضی:
حسب اصل 171 قانون اساسی: »هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق 
حکم بر مورد خاصی، ضرر مالی یا معنوی متوجه کسی گردد درصورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسالمی 
ضامن است درغیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم، اعاده حیثیت 

می گردد.«
این اصل که به درســتی در قانون اساســی بدان اشــاره شــده و می توان آنرا از اصول مترقی قانونگذاری 
دانست، در عمل با اشکاالت فراوانی همراه است و به نظر می رسد دستگاه مرتبط به رسیدگی به تخلفات 
قضــات دادگســتری نتوانســته در این امر با قاطعیــت و دقت نظر عمل کند. لذا بجاســت که با پیش بینی 
سازوکار مناسب، احقاق حق افراد به نحو روشن با قضات متخلف و یا دارای اشتباهات فاحش برخورد تا 
اســتقالل دستگاه قضا حفظ شــود. بدیهی است وجود اشتباهات عدیده سیستم قضایی و عدم احقاق 
حقــوق افــراد و عــدم امکان تظلم خواهی و افزایش اشــتباهات و قصور مجموعه انســانی قوه قضائیه تنها 
یک نتیجه بسیار تلخ بدنبال خواهد داشت و آنهم نقض استقالل قوه قضائیه می باشد. مسلما افزایش 
نظــارت و رعایــت قانــون، قوه قضائیه را در تحقق اهداف خود جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشــخاص 
یاری خواهد نمود و ثانیا به طرفین دعوی این اطمینان را می دهد که درصورت تضییع حقوق دادخواهی 
و دفــاع بــه لحــاظ تقصیر یا اشــتباه قضــات، موضوع جبران خســارت در هر حال، مقرر و پیش بینی شــده 

است.
8-1-4 اصل عدم جواز تأخیر یا استنکاف قاضی در رسیدگی به دادخواهی:

اصــل 167 قانــون اساســی مقرر می دارد: »قاضی موظف اســت کوشــش کند حکم هر دعــوا را در قوانین 
مدونه بیابد و اگر نیابد، با استنــــــاد به منابع معتبر اســالمی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و 
نمی تواند به بهانه ســکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رســیدگی به دعوا و صدور حکم،  18
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امتنــاع ورزد.« این اصل؛ از جمله اصولی اســت که حــق دادخواهی را تضمین می نماید. عدم رعایت این 
اصل، مسئولیت انتظامی و شغلی و جزایی در پی دارد. )ماده 598 ق. مجازات اسالمی مصوب 1375(

الزم به ذکر اســت عدم جواز تأخیر یا اطاله، می تواند از آســیب های غیر قابل جبران در دادرســی تلقی 
شــود. بدیــن معنــا کــه با اطاله دادرســی، عمال موضوع دادخواهی چه بســا بی اثر شــود و فایــده عقالیی و 
مالــی خــود را از دســت بدهــد. باالخص با افزایش تورم و هزینه های متعارف زندگی، گاها شــاهد خســران 
بیــش از حــد در احقــاق مطالبات خواهیم بود. منطق ایجــاب می کند افراد در احقاق حــق، دچار تعلل و 
تأخیر نگردند و با نهایت تعجیل و دقت به مطالبه مشروع خود نایل شوند. این دقت و سرعت می تواند 
تنظیم بخش عدالت اجتماعی باشد. براین اساس قاضی، پشتیبان نظم و عدالت جامعه خواهد بود اگر 

به وظیفه خود، عالمانه و صادقانه عمل نماید.
9-1-4 اصل برائت:

رعایت این اصل، رابطه مستقیمی با حفظ شرافت و حیثیت افراد و اعتالی کرامت انسانی افراد دارد که 
از  وظایف دولت ها می باشد.

حســب ایــن اصل؛ فرض بر برائت ذمه شــهروندان اســت. حســب مــاده 356 ق آیین دادرســی مدنی: 
»اصل، برائت اســت بنابراین اگر کســی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشــد باید آنرا اثبات کند واال مطابق 

این اصل، حکم به برائت مدعی علیه خواهد شد.«
در حقوق کیفری، اشخاص برخوردار از فریضه بی گناهی هستند و مسلما با افزایش دانش های مرتبط 
با حقوق، تقویت این اصل بیش از سابق خواهد بود و حسب موازین کیفری جدید و باتوجه به پیشرفت 
قابل مالحظه علوم، این امکــــــان و مســــــــاعدت برای قضـــــات و دادرســان فراهم اســت که با اســتفاده از 

دانش های گوناگون با زحمت و ممانعت کمتری جهت اثبات جرم برآیند.
10-1-4 اصل قانونی بودن جرم و مجازات: 

این اصل به مانند اصل برائت، ضامن حراست از حقوق و آزادی های اساسی فردی شهروندان جامعه 
متمدن مدنی است. )موذن زادگان،1377: 144( بر این اساس هیچ فعل و ترک فعلی یا بطور کلی رفتاری 
دارای وصــف مجرمانــه و قابــل مجازات یا اقدام تأمینی نیســت مگر آنکه قبال از ســوی مقنن دارای وصف 

مذکور گردیده و طی تشریفات مقرر قانونی به مردم ابالغ شده باشد.
حســب اصــل 36 قانــون اساســی، حکــم به مجــازات و اجــرای آن باید تنهــا از طریــق دادگاه صالح و به 

موجب قانون باشد. این اصل، موجب تضمین حقوق دفاعی متهم است.
11-1-4 منع دستگیری خودسرانه و لزوم تفهیم فوری اتهام با ذکر ادله آن:

حســب اصل 32  قانون اساســی: »هیچ کس را نمی توان دســتگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون 
معین می کند. درصورت بازداشــت، موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله کتبًا به متهم ابالغ و تفهیم 
19شود و حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات 

استانداردهای دادرسی عادالنه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
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محاکمه دراسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل قانون، مجازات می شود.«
حقــوق، موازیــن و مبانی آن، اســتانداردهای یک زندگی متمدنانه می باشــند. ایــن تالش و هنر دولت 
اســت که با ترســیم یک نظام حقوقی کارآمد و افزایش مهارت های زندگی و پایبندی به قانون و حاکمیت 
آن برتر از تمام اراده های دیگر، امتیاز حکمرانی خود را باال برده و نمره قبولی کسب نماید. درغیراینصورت 

مسلمًا نظام اجتماعی با مصایب و مشکالت روزافزونی مواجه خواهد شد که تمامی نخواهد داشت. 
2-4 وکالت: حق انتخاب وکیل:

امروزه این اصل که حق برخورداری از وکیل یک حق است، در ذهن هیچ شخصی شک و تردید ایجاد 
نمــی کنــد. ایــن حق الزمه و مقدمه اجرای مطمئن حق دیگری اســت که در اســناد حقوق بشــری، »حق 
دفــاع« نامیــده مــی شــود لکن قانونگذار مؤســس از بابــت تجربه تلخ رژیــم پهلوی و اهمیتی کــه برای این 
حق برخوردار بوده، آنرا بصورت مجزا قید کرده اســت. اصل 35 قانون اساســی متذکر می گردد: »در همه 
دادگاههــا طرفیــن دعوا حــق دارند برای خود وکیل انتخــاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشــته 

باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.«
براین اساس، این حق و رعایت آن از جمله وظایفی است که برعهده دولت قرار گرفته تا برای کسانی که 

توانایی انتخاب وکیل را ندارند، امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.«
1-2-4 حق دفاع در تعدادی از اسناد و موازین حقوق بشر:

در مهم ترین ســند حقوق بشــر در جهان معاصر اشــاره به حق دفاع صورت گرفته اســت. حســب بند 1 
ماده 11 اعالمیه جهانی حقوق بشر: »هرکس به ارتکاب جرمی متهم شود، بی گناه محسوب خواهد شد تا 
وقتی که در جریان یک رسیدگی علنی که در آن کلیه تضمین های الزم برای دفاع از او تأمین شده باشد، 

مجرمیت وی قانونا اثبات گردد.«
2-2-4 میثاق نامه بین المللی حقوق مدنی- سیاسی مصوب 1966:

میثاق نامه حقوق مدنی و میثاق اقتصادی که از اســناد پایه و تعیین کننده نظام حقوق بشــر به شــمار 
می آید، شق سوم از ماده 14 میثاق مقرر می دارد:

»هرکــس متهــم بــه ارتکاب جرمی شــود، با تســاوی کامل حق اســتفاده از تضمین های ذیــل را خواهد 
داشت:

... د- در محاکمه حاضر شود و شخصا یا به وسیله وکیل منتخب، از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل 
نداشــته باشــد، حق به داشــتن وکیل به او اطالع داده شود و در مواردی که ضرورت قضایی اقتضا نماید، 

از طرف دادگاه برای او وکیلی تعیین شود و درصورت عجز او از پرداخت حق الوکاله، هزینه ای نپردازد.«
ایران حدود 10 سال بعد از تصویب میثاق حقوق مدنی و سیاسی -یعنی در سال 54- میثاق را پذیرفته و به 
تصویب مجلس وقت رسانده است. مطابق ماده 9 قانون مدنی، مفاد میثاق در حکم قانون و الزم االجراست. 

ضمنا اصول 32 تا 39 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران متأثر از مقررات همین میثاق می باشد. 20
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3-2-4 اصول اساسی مربوط به نقش وکال 1990:
این سند در 29 ماده هشتمین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین که 
در ســال 1990 در هاوانا تشــکیل شــده بود، به تصویب رسیده و هدف آن کمک به دول عضو سازمان ملل 

متحد جهت تقویت و تضمین نقش وکالی دادگستری در رسیدگی های قضایی می باشد. 
ماده 1 این سند مقرر می دارد:»کلیه افراد حق دارند به منظور حمایت و اثبات حق خود و دفاع از آنها در 

کلیه مراحل رسیدگی جزایی، از مساعدت وکیلی که خود انتخاب کرده اند، بهره مند گردند.«
در مــاده 5 آن نیــز مقــرر شــده: »دولتها باید اطمینان حاصل کنند که کلیه افراد به محض دســتگیری یا 
بازداشت یا اتهام ارتکاب جرایم کیفری، به فوریت توسط مقام صالحیتدار از حق استفـــــاده از مســـــاعدت 

وکیلی که خودشان انتخــــاب می کنند، مطلع شوند.«
)از دیگــر اســناد بیــن المللی کــه در ارتباط با حق دفــاع و اخذ وکیل، مصوبات و مقررات داشــته اند( می 
توان به اعالمیه کنوانســیون جهانی حقوق بشــر، وین 1993 )شماره پ 16( و کنوانسیون اروپایی حمایت 
از حقوق بشــر و آزادی های اساســی 1950 )شــق ســوم از ماده 6( و کنوانســیون آمریکایی حقوق بشر )شق 
دوم از ماده 8( و متن آفریقایی حقوق بشر و ملت ها 1981 )بند یک ماده 7( و اعالمیه اسالمی حقوق بشر 
قاهره 1990 )بند ه ماده 19( و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی )شق د بند 1 ماده 67 اساسنامه( اشاره 

نمود.8  
بر اساس این اصول و اسناد، حق برخورداری از وکیل چه درصورت داشتن توان مالی و چه بدون داشتن 
تمکن مالی، از وظایف حاکمیتی است و هیچ امری نمی تواند آن را سلب یا محدود نماید. در این تکلیف، 

دولتها باید اطمینان حاصل کنند که افراد در دسترسی به این حق با محدودیت مواجه نشده اند.
3-4 حق داشتن وکیل در حقوق داخلی:

1-3-4 حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی:
امور کیفری ارتباط مستقیمی با حیثیت و جان و عرض افراد دارد و مسلما جهت دفاع از اتهام کیفری، 
حضور وکیل، الزم و جزو ملزومات دفاع است تا بدینوسیله وکیل با اتکا به اطالعات و تجارب حقوقی خود 
و بــا اســتفاده از ضعــف ادلــه و قرائن مطروحه توســط ضابطین و دادســرا و اظهارات شــاکی، موجبات رفع 
اتهامات ناروا علیه موکل را فراهم نماید و تالش می کند که اگر هم متهم واقعا مرتکب جرمی شده، از عوامل 

مخففه در مجازات برخوردار شود و موکل به مجازاتی بیشتر از آن چه قانون مقرر شده، محکوم نشود.
حق برخورداری از وکیل، از حقوق بنیادین و الزم حق دفاع اســت و در مبحث قبل، مســتندات اســناد 
بین المللی آن تصریح گردید و از حمایت بین المللی نیز برخوردار است. دلیل این امر نیز آن است که تجربه 

8.جهت آگاهی بیشتر مراجعه کنید به:
محبی، محسن، حق دفاع و حق به داشتن وکیل در اسناد حقوق بشری و حقوق داخلی، مدرسه حقوق، سال ششم، شماره 63، مهر 

139021

استانداردهای دادرسی عادالنه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
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نشان داده بیشترین نقض حقوق متهم، در مرحله تحقیقات مقدماتی صورت می پذیرد. حق به داشتن 
وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از تضمینات اساسی حقوق دفاعی متهم است.

در حقــوق ایــران بــا تصویب قانون آیین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقالب در امور کیفری در ســال 
1378، حق اســتفاده از وکیل در مراحل مختلف دادرســی دچار تغییراتی شد و حق دفاع متهم در مرحله 
تحقیقات، محدود شــده اســت. قانون اساســی جمهوری اســالمی ایــران در اصل 35 مقرر مــی دارد: »در 
همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته 
باشــند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شــود.« ماده570 قانون مجازات اســالمی )تعزیرات و 
مجــازات هــای بازدارنده مصوب 1381( نیز در مقام بیان ضمانت اجرای کیفری برای متخلف از این اصل 
برآمده و برای متخلفین برحسب مورد، انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل دولتی 
و محکومیت به حبس از دوماه تا سه سال تعیین کرده است. اما با تصویب تبصره ماده 128 قانون آ.د.ک 
پیام اصلی و هدف از اصل 35 قانون اساسی و موازین حقوق بشر در زمینه حق به داشتن وکیل در مرحله 
تحقیقات مقدماتی، مغفول مانده و عمال نقض شده است. ماده 128 قانون آ.د.ک 1378 مقرر می دارد:

»متهــم مــی تواند یک نفر وکیل همراه خود داشــته باشــد. وکیــل متهم می تواند بــدون مداخله در امر 
تحقیــق پس از خاتمه تحقیقات، مطالبی را که برای کشــف حقیقت و دفــاع از متهم یا اجرای قوانین الزم 

بداند، به قاضی اعالم کند. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می شود.
تبصره: درمواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد 
شــود و همچنیــن درخصــوص جرایم علیه امنیت کشــور، حضــور وکیل در مرحلــه تحقیق با اجــازه دادگاه 

خواهد بود.«
تبصــره مــاده 128 قانــون آ.د.ک 1378 دامنــه حق دفــاع متهم را محدود کرده اســت. محرومیت متهم از 
حق داشــتن وکیل در مرحله تحقیق به واســطه محرمانه بودن یا احتمال فســاد و یا جرایم امنیتی، مغایر 
اطالق و عموم اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است. گرچه در این ماده، عبارت »برای کشف 
 به حق دفاع متهم توجه شــده، اما در عمل حق دفاع متهم نقض 

ً
حقیقــت و دفــاع از متهــم« آمــده و ظاهرا

گردیــده اســت زیرا ممانعت از حضور وکیل در جلســات بازپرســی به صرف محرمانه بــودن و یا امنیتی بودن 
موضوع پرونده یا احتمال فساد در اثر حضور وکیل، باعث می شود تا اصل تساوی سالح ها در پرونده های 
کیفــری، مخــدوش شــود. چنین اقدامی از ســوی قانونگذار به ویــژه در جرایم علیه امنیــت به معنی خلع 
ســالح متهم از تدارک دفاع مناســب و تسهیل مجرمیت اوست. البته منطق تبصره ماده 128 تا جایی که 
بــه محدودیــت حضور غیر متهم در جریان تحقیقات مقدماتی مربوط می شــود، قابل درک و دفاع اســت 
زیرا مرحله بازجویی و تحقیقات مقدماتی از متهم، غیر علنی اســت و دلیلی ندارد که هرکس یا هر مقامی 
بتواند در آن حاضر شود اما باید حساب وکیل دادگستری )وکیل متهم( را از بقیه جدا کرد. اگر مقصود از این 
محدودیت، حفظ حقوق و حیثیت و آبروی متهم است و هدف آن است که اشخاص متفرقه و غیر مرتبط 

22
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از موضوع اتهام او مطلع نشوند، وقتی خود متهم، وکیلی را انتخاب و معرفی کند، معلوم می شود نگران 
اطالع پیدا کردن وکیل از موضوع پرونده نیســت بلکه به مداخله و مســاعدت وکیل نیاز دارد و اگر مقصود 
حفــظ مصالح جامعه باشــد، وکیل دادگســتری به لحاظ نقــش و تعهدات حرفه ای کــه دارد، خود حافظ 
چنیــن مصالحــی اســت. افزون بر ایــن، به حکایت صریــح مــواد 128 و 185 قانون آیین دادرســی کیفری، 
اصــوال حضــور وکیل مدافع در فرآیند دادرســی نباید با مانع خاصی همراه باشــد. در صدر ماده 128 قانون 
آییــن دادرســی کیفری آمده اســت: »متهــم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشــته باشــد.« ماده 186 
همان قانون نیز مقرر می دارد: »در کلیه امور جزایی، طرفین دعوی می توانند وکیل یا وکالی مدافع خود 
را انتخــاب و معرفــی کنند.« مع الوصف در تبصره مــاده 128، قانونگذار حضور وکیل مدافع را در تحقیقات 
منوط به تجویز دادگاه دانسته است. از اشکاالت عمده این تبصره آن است که قانونگذار درمورد جرایمی 
که جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر وکیل موجب فساد است، به صورت مبهم و نارسا، موجباتی را پیش 
بینــی کــرده کــه هر لحظه مــی توان به واســطه آن، متهم را از خدمــات دفاع محروم کرد. به عبــارت دیگر از 
لحاظ تقنینی، قانونگذار امری را که جنبه موضوعی و نه حکمی دارد، به قاضی سپرده است و چون معیار 
مشــخصی بــرای تعییــن مواردی که جنبه محرمانه دارد یا موجب فســاد اســت ارائه نکرده، ممکن اســت 
قاضی تحقیق بر اساس پندار شخصی، آموزه های حقوقی، میزان تجارب قضایی و برداشت های اخالقی 
و دینی و یا بر مبنای قرائت و تفســیر شــخصی که از موضوع پرونده دارد، نســبت به تعیین مصداق اقدام 
کند و از آن جا که چنین تصمیمی قابل اعتراض و تجدیدنظر نمی باشد، چه بسا اعمال سلیقه اجتماعی 
یــا حتــی حقوقی قاضی )بدون حضــور وکیل( موجب تضییع حقوق دفاعی متهم گــردد.9  به عالوه در این 
تبصــره، حضــور وکیل در جرایم علیه امنیت، موکول به اجازه دادگاه شــده درحالیکه بســیاری از مصادیق 
جرایم علیه امنیت، مستوجب مجازات اعدام و در حکم محاربه است که حسب نص صریح تبصره ماده 
186 قانون مزبور، مستلزم حضور وکیل در جریان محاکمه است. )به عنوان نمونه جرایم مصرحه در مواد 
186 الــی 188، 498، 504، 526، 610، 675، 683 و 687 قانــون مجــازات اســالمی، از زمــره جرایــم علیــه 
امنیت می باشــند که مجازات محاربه برای آنها در نظر گرفته شــده اســت.( به هر حال نباید فراموش کرد 
که سرنوشت پرونده و شـــــالوده رسیدگی کیفری، در مرحـــــــله تحقیقات مقدمـــــــــــاتی و بازجویی از متهم 
رقم می خورد و محروم کردن متهم از داشتن وکیل در این مرحله )در جرایم امنیتی(، استفاده از وکیل در 
مرحله محاکمه و دادگاه را که یک الزام قـــــانونی است، چه بسا بی اثر سازد و محدودیت هایی درخصوص 
دفــاع در دادگاه ایجــاد نمایــد. البته چند ســال بعــد از تصویب قانون آیین دادرســی کیفری، مــاده واحده 
احتــرام بــه آزادی های مشــروع و حقوق شــهروندی مصوب 1383/2/16 به تصویب رســید کــه بند 3 آن 

9.  در مورد »مفهوم محرمانه بودن« اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره 7/7379 اظهارنظر کرده که مقصود از محرمانه بودن 
درتبصره ماده 128 قانون آ.د.ک موارد سه گانه مذکور در ماده 188 قانون آ.د.ک می باشد یعنی اعمال منافی عفت و جرایم برخالف 
اخالق حسنه و در دعاوی حقوق مقصود آن است که رسیدگی دادگاه به درخواست طرفین محرمانه باشد یا موضوع مخل امنیت یا 

احساسات مذهبی باشد.
23

استانداردهای دادرسی عادالنه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
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مقرر می کرد: »محاکم و دادســراها مکلف اند حق دفاع متهمان و مشــتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت 
استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم کنند.«

باتوجــه بــه ایــن که قانون مذکور بعد از قانون آیین دادرســی کیفری )1378( تصویب شــده و با توجه به 
لزوم تفســیر مقررات کیفری به نفع متهم، می توانســتیم بگوییم که تبصره ماده 128 قانون آ.د.ک نســخ 
شــده اســت زیــرا در مــاده 3 مذکور هیچ قیدی برای اســتفاده از وکیــل در مرحله بازجویی و دادســرا وجود 
ندارد. اما متأسفانه چند ماه بعد در بند 7 ماده 130 قانون برنامه چهارم مصوب 1383/7/16 مقرر شده: 
»به منظور اجرای اصل 35 قانون اساسی و نیز به منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات 
حقوقــی، هــر یــک از اصحاب دعــوی حق انتخاب معرفی و حضــور وکیل در تمامی مراحل دادرســی اعم از 
تحقیقــات، رســیدگی و اجــرای احکام قضایی را به اســتثنای مواردی که موضوع جنبــه محرمانه دارد و یا 

حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد می شود، دارند.«
البته امروزه قانون آیین دادرســی کیفری 1378 اصالح شــده و قانون سال 1392 بر محاکم قابل استناد 

است که ماده 128 اصالح و ذیل ماده 190 با دو تبصره به شرح ذیل آورده شده است:
»متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این 
حق باید پیش از شــروع تحقیق توســط بازپرس به متهم ابالغ و تفهیم شــود. چنانچه متهم احضار شــود 
این حق در برگه احضاریه قید و به او ابالغ می شود. وکیل متهم میتواند با کسب اطالع از اتهام و دالیل آن، 
مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون الزم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در 

صورتمجلس نوشته می شود.
تبصره 1- سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات 

میشود.
تبصــره 2- در جرائمــی که مجازات آن ســلب حیات یا حبس ابد اســت، چنانچه متهم اقدام به معرفی 

وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.«
پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نسخ ماده ی 128 قانون سابق،شاهد تکرار 
تأکید دوباره بر مفهوم حق اخذ آزادانه وکیل هســتیم حســب ماده ی 190 قانون جدید متهم می تواند از 
شــروع مرحله ی تحقیقات مقدماتی نســبت به داشتن  وکیل دادگستری اقدام نماید.این حق و امتیاز از 
سوی بازپرس به وی تفهیم و ابالغ می شود. ذکرعبارت ابالغ به آن معناست که این تفهیم می بایست به 
صورت کتبی و قانونی صورت بگیرد و با اخذ امضا و اثر انگشت بر آن صحه گذاشت.کتبی بودن این پروسه 
به منزله ی اطالع متهم از داشــتن این حق اساســی اســت.بر همین اساس وکیل با کسب اطالع از اتهام و 
دالیل آن،هرگونه مطلبی جهت کشــف حقیقت در دفاع از متهم و یا اجرای قانون  الزم باشــد را می تواند 
اظهار کند.شــرط صحت اجرای این اصل،فراهم نمودن شــرایط بهره مندی وکیل از تمام اوراق پرونده و 
کم و کیف اتهام انتسابی است.وجود هرگونه مانع در تحقق این امر،محدود نمودن متهم از حق بنیادین  24
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دفاع است.مســلما  اســتمهال و ایجاد بســتر برای باال بردن کیفیت دفاع ضروری است.به همراه نداشتن 
وکیل و یا حتی بی اعتباری اقدامات وکیل که نتواند از عهده ی دفاع برآید موجبات بی اعتباری تحقیقات  
را بدنبال خواهد داشــت  این بدان معناســت که هرگونه اقرار و انکار  حتی در حضور حاکم یا قاضی بدون 
حضور وکیل معنایی نخواهد داشت و در حکم اکراه و اجبار است.لذا عدم وجود وکیل می تواند تزلزل امر 
دفاع را به دنبال داشته باشد و حتی توان بی اعتباری دالیل و بنیه ی قانونی و شرعی را به دنبال دارد.بر 
این اساس حضور وکیل شرط صحت انجام تحقیقات قضایی است و به نظر می رسد قید چنین شرطی 

به منزله ی نگاه واقع بینانه  نظام تقنینی کشور است.
برهمین سیاق وجود تبصره ی 2و3 ماده در لزوم اخذ وکیل در جرایم سلب حیات یا حبس ابد  از وظایف   
بازپرس  فراهم نمودن شرایطی است که  متهم  برای خود وکیل  اخذ نماید نیز می باشد  حساسیت مقنن 

در رعایت اصل بنیادین اخذ وکیل است.لکن بیان نکاتی در این خصوص حایز اهمیت است:
اوال: محدودیت دسترسی به اوراق و اسناد پرونده که با کشف حقیقت در تضاد باشد در صورتی است که 
موضوع از عناوین جرایم علیه امنیت داخلی و یا خــــارجی باشد که آنهم با ذکر دالیل)مستند و مستدل(
مــی توانــد از موجبــات صــدور قرار عدم دسترســی بــه پرونده باشــد لذا هر پرونــده ی دارای عنــوان فوق از 
مصادیــق صدور عدم دسترســی به پرونده نمی باشــد و این امر نیازمند دالیلی اســت کــه موجبات ایجاد 

مانع برای کشف حقیقت را فراهم نماید.
ثانیا:وجود ماده ی 48 همین قانون در موضع بدبینی و ایجاد حس بدگمانی و زیر ســؤال بردن اصول 
اخــالق حرفــه ای اســت.وجود قیــودی از جملــه محدودیت مالقات با وکیــل  و یا تاکید بــر محرمانه بودن 
تحقیقات از قبیل موضوعات سلبی است و با منطق قانونگذاری  هم خوانی ندارد. همچنین محدودیت 
یک هفته ای عدم مالقات وکیل در جرایم ســازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشــور، 
ســرقت،مواد مخدر و روان گردان و یا جرایم بندهای)الف(و)ب(و)پ( ماده ی 302این قانون،قابل قبول 
نبوده و از جمله تضییقات اصل بنیادین حق دسترسی به وکیل می باشد.مسلما وجود حق اخذ وکیل از 

جمله اصول دادرسی عادالنه می باشد و هرگونه محدودیتی به منزله ی خنثی نمودن این اصل است.
ثالثــا: وجــود تبصــره ی مــاده ی 48 قانون آیین دادرســی ،در تضاد کامل با اصل 190 این قانون اســت.
تهیه ی لیســت وکالی قابل اعتماد رییس قوه ی قضاییه، به منزله ی وجود ســوء نیت در اعمال و رفتار 
ســایر وکالی دادگســتری اســت و ایــن موجب بی اعتمــادی اصحاب دعــوا را فراهم مــی نماید.با توجه به 
شــرایط پذیــرش و قبولــی وکالت و ادای ســوگند آنان و وجود اصل37قانون اساســی و لــزوم رعایت  حدود 
شرعی افراد،وجود این تبصره کامال با منطق حقوقی ، اخالق حرفه ای و منش حکومت اسالمی در تضاد 
است.حکمت حکومت اسالمی ایجاب می نماید که از اتهام زنی و برجسته سازی رقبا نسبت  به  رقیبان و 
ارجحیت در دستگاه قضایی بپرهیزد و با شرط عدالت و انصاف رفتار نماید.از سوی دیگر محدود نمودن 
25متهمان و افراد به انتخاب اشــخاص محدود،خالف اصل آزادی و اصل اساســی انتخاب آزادانه ی وکیل 

استانداردهای دادرسی عادالنه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
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مــی باشــد.باالخص اینکــه وضع قانون نمی توانــد موجبات ایجــاد و پیدایش رانت باشــد لکن نتیجه ی 
عملــی چنیــن تبصره ای افزایش رانت و خالف ســالمت شــغلی اســت. زیرا وصف وکالــت، کفایت و بندگی 
است یعنی وکیل می بایستی اطمینان خاطر موکل باشد.این امر با انتخاب آزادانه ی وکیل محقق خواهد 
شــد ،پــس با تضمین دادرســی عادالنه ،موجبات فراهم شــدن امــور خالف متهمان خواهد بــود و اجرای 

عدالت را مشکل می سازد.
2-3-4 حق داشتن وکیل در دادگاه: 

درمورد دخالت وکیل در مرحله رسیدگی در دادگاه تردیدی وجود ندارد. علی االصول در مرحله رسیدگی 
دادگاه، متهم از امکانات بیشتری برای استفاده از وکیل دادگستری برخوردار است. زیرا می تواند شخصا 
دفاع کند یا وکیل به دادگاه معرفی کند و در برخی موارد می تواند از دادگاه بخواهد برای وی وکیل انتخاب 

و منصوب کند.
طبــق اصــل ســی و پنجم قانون اساســی: »در همه دادگاه هــا، طرفین دعوا حق دارند بــرای خود وکیل 
انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشــته باشــند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم 
شود.« حکم مندرج در این اصل، عام و مطلق است. این حق در قوانین عادی نیز مورد تأکید و تضمین 
قرار گرفته است. مثاًل مصوبه مورخ 1370/7/11 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وکیل 
توســط اصحاب دعوی عالوه بر تأکید بر حق انتخاب وکیل توســط اصحاب دعوی، ضمانت اجرای عدم 
پذیرش وکیل را پیش بینی کرده است. این ماده مقرر می دارد: »اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند 

و کلیه دادگاه هایی که به موجب قانون تشکیل می شوند، مکلف به پذیرش وکیل هستند...
تبصره2- هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب کند، حکم 
صادره فاقد اعتبار بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال 

از شغل قضایی است...«
قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقالب در امور کیفــری هم با تبعیت از اصول حقوق بشــر 
و قانون اساســی، شــرکت وکیل مدافع را در دادگاه ها پیش بینی کرده اســت. به موجب ماده 185 قانون 
مذکور:»در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می توانند وکیل یا وکالی مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند. 
وقت دادرســی به متهم، شــاکی، مدعی خصوصی و وکالی مدافع آنان ابالغ خواهد شــد. درصورت تعدد 

وکیل، حضور یکی از وکالی هریک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی، کافی است.«
طبق ماده 186 قانون مذکور نیز درصورتیکه متهم تقاضای انتخاب وکیل جهت دفاع از خود در مرحله 
دادرســی داشــته باشــد، ولی توانایی پرداخت حق الوکاله وکیل را نداشته باشد، می تواند از دادگاه تقاضا 
کنــد وکیلــی برای او تعیین نماید. چنانچه دادگاه تشــخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیــل را ندارد، از 
بیــن وکالی حوزه قضایی و درصورت عدم امکـــــان از نزدیــک ترین حوزه مجاور، وکیلی برای متهم تعیین 
می کند و درصورتیکه وکیل درخواست حق الوکاله کند، دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد 
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کرد.
عالوه بر این، قانونگذار وکالت اجباری را در محاکم جزایی در جرایمی که مجازات آن به حســب قانون، 

قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است، پذیرفته است. طبق تبصره یک ماده 186 قانون مزبور:
»در جرایمــی کــه مجازات آن به حســب قانون قصاص نفــس، اعدام، رجم و حبس ابد اســت، چنانچه 
متهــم شــخصا وکیل معرفی ننماید، تعیین وکیل تســخیری برای او الزامی اســت، مگــر درخصوص جرایم 

منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.«
تبصره اخیرالذکر، مبین الزام دادگاه در تعیین وکیل تسخیری در مواردی است که متهم، شخصا وکیل 
معرفی نکرده باشــد و آن، درمورد جرایمی اســت که طبق قانون، مجازات آن قصاص نفس، اعدام، رجم 
و حبس ابد باشــد. هرچند مطابق این تبصره قانون گذار برای جلوگیری از افشــای اســرار و هتک حیثیت 
و حرمــت متهــم، در جرایــم منافی عفت، حضور وکیل مدافع را منوط به نظر متهم دانســته اســت اما این 
تبصــره مــی توانــد موجب تضییــع یکی از تضمینات اساســی حق دفــاع متهم یعنی حق به داشــتن وکیل 
مدافــع در مرحله دادرســی شــود، زیــرا در جرایم راجع به امــور منافی عفت چنانچه متهــم از معرفی وکیل 
امتناع ورزد، دادرسی بدون حضور وکیل مدافع انجام می شود ولو مجازات عمل ارتکابی، اعدام، رجم و یا 
حبس ابد باشد. برای جلوگیری از این وضعیت باید نفع متهم را مقدم دانست و موضوع را به نفع او حل 
کرد. به این معنی که در جرایم منافی عفت، دادگاه باید مکلف شود که ابتدا حق انتخاب وکیل را به متهم 
گوشزد و تفهیم کند و حتی اعالم نماید که اگر متهم با اطالع کافی از این حق، به میل خود و صریحا و ایجابا 

اعالم کند که نمی خواهد از وکیل استفاده کند، آنگاه رسیدگی بدون حضور وکیل انجام شود. 

نتیجه گیری
حق اخذ وکیل و دادخواهی عادالنه از حقوق بنیادین و اساســی هر شــخص اســت که درقانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران در اصول متعددی از جمله اصول 34و35 صراحتا بیان شده است.براین اساس 
بدلیل به رســمیت شناخته شــدن اصول دادرسی عادالنه رعایت تضمیناتی الزم و ضروری است لذا حق 
دادخواهی و حق اخذ وکیل تحت هیچ شــرایطی قابل تضییع نبوده و وضع مقرره قانونی نیز در راســتای 

صیانت از این اصول و حق های اساسی می باشد.
 ماده 190 قانون آیین دادرســی کیفری 1392 و بند 1 ماده 11 اعالمیه جهانی حقوق بشــر و شــق ســوم از 
مــاده 14 میثــاق نامــه بین المللی حقوق مدنی سیاســی مصوب 1996 به رســمیت شــناختن این حق به 
چشــم میخورد که حاکی از اهمیت فوق العاده ی این موضوع می باشــد.لکن وجود محدودیت هایی در 
قـــــــانون ایین دادرســی کیفری جدید از جمله محدودیت مالقـــــــــات وکیل و موکل و حق اخــــــذ وکیل در 
پرونــده هــای امنیتی و ارائه لیســت وکالی مــورد اعتماد قوه قضاییه از موجبات تضییع این حق اساســی 

27است که قابلیت استیفا این حقوق را محدود می نماید .
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اســتانداردهای دادرســی عادالنــه ایجاب می نماید تا بــا رعایت کلیه زوایای این امر شــاهد جلوگیری از 
تضییع متهمان باشیم.
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