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 چکيده

موضوع مشاوره در جوامع امروزی، به ویژه در جامعه اسالمی، در تمامی ابعاد زندگی انسانی، از 

در جامعه امروزی ما نیز، مراکز بسیاری در حال ارائه خدمات . مهمترین مسائل موجود به شمار می رود

یان دانش حقوق نیز از نشر اطالعات و محتوای مشاوره ای در زمینه های گوناگون می باشند. در این م

خود در قالب ارائه مشاوره حقوقی، جهت افزایش آگاهی و طی طریق صحیح برای مردمان، مستثنی 

 حق احقاق در افراد جامعه به تواند می حقوقی متخصص مشاور نبوده و نمی باشد؛ و همواره وجود

 از پیشگیری جهت حقوقی مشاوره نیازمند از پیشامروزه افراد بیش  .نماید شایانی ایشان مساعدت

همچنین در حوزه رسیدگی های . می باشند خویش اجتماعی و فردی روابط در حقوقی مشکالت وقوع

 لحاظ به ایران در قضایی خصوص مشاوره قضایی نیز لزوم و اهمیت این امر به خوبی محسوس است. در

 تحوالت سیر به توجه با ایران در مشاور قاضی هجایگا است؛ و نشده کار چندان آکادمیک و علمی

و لزوم بهره گیری از نهاد  اهمیت مقاله حاضر، به بررسی در. گذراند می را ای گونه تحول روند قانونی،

 .ایران می پردازیم حقوقی نظام در قضایی، مشاوره کنار در حقوقی مشاوره

اهمیت  اوره حقوقی،اهمیت مش مشاوره قضایی، مشاوره حقوقی، :يديکل واژگان

 .مشاوره قضایی، قاضی مشاور.
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 مقدمه
 اجتماعی زندگی از برخورداری برای قوانین این از آگاهی. نماید می وضع را قوانینی جامعه در گذر زمان، همواره برای قانونگذار

 . خواهد آمد بار به ناپذیری جبران عواقب آن از غفلت صورت در و بوده ضروری آسوده،

 تخصص و گوناگون ای حرفه اطالعات تمامی به کس هر که ندارد وجود امکان این منطقی، و عقلی نظر از امروز، تخصصی دنیای در

 . بود خواهیم حوزه ای هر در متخصص به مراجعه از لذا ناگزیر. باشد داشته احاطه متنوع های

 تلقی مهم موضوعی اسالم در مشاوره موضوع که به خصوصاست؛  عیان کامالً همگان بر امروزه مشاوره لزوم بهره گیری از و اهمیت

. شوند می لغزش گرفتار کمتر دهند می انجام نظران صاحب با اندیشی صالح و مشورت با را خود مهم کارهای که مردمی اصوالً. است شده

 افراد حیثیت و مال جان، حفظ و بوده ضروری اجتماعی، امری روابط انواع بر حاکم قواعد و قوانین از آگاهی و اطالع نیز حقوق حیطه علم در

 . باشد قوانین این از گرو آگاهی در تواند می

. شود نمی میسر آسانی حقوقدان، به غیر اشخاص برای آنها بر احاطه که می باشند دقیقی و دشوار ابعاد و قضایی، دارای حقوقی امور

 حق احقاق و اثبات الزمه که مواردی بسا چه سازد. و می عیان را خود ضایی،حقوقی و ق مسائل و امور در مشاوره اهمیت که و در اینجاست

 احقاق و اثبات دارد، وجود ثبوتی حالت و ماهیت در که حقی شود موجب تواند می شود مطرح آنها رعایت بدون دفاعی یا دعوا اگر و است

 (7 : ص 8991)رفیعی طباطبایی،  .گردد پیروز دعوا در حقی بی شخص و نگردیده

 دو هر و اند هم از متفاوت مشاوره دو این اصلی مخاطبان. است انکار قابل غیر جایگاهی دارای ما، روزگار در قضایی و حقوقی مشاوره

 .شود می پرداخته مهم این بررسی تحلیلی به -با روشی توصیفی رو پیش مقاله در که هستند؛ برخوردار باالیی اهمیت از

 

 حقوقیمشاوره  لزوم و اهميت .1
 در مشاوره به اقدام ما اسالمی جامعه در زیادی مراکز. است ما اسالمی جامعه ضروری و جذاب بسیار موضوعات از مشاوره امروزه،

 خوش روی مشاوره به نسبت کمتر هاخانواده عموماً وجود، این با ولی. کنندمی... و تحصیلی خانوادگی، حقوقی، مذهبی، گوناگون یهاعرصه

 را مشاوره بتوان تا اندیشید باید راهکارهایی چه و چیست؟ مشاوره که است مسأله این طرح بحث،. کنندمی استقبال آن از و داده نشان روی

 از درستی تصمیم گرو در افراد مال و جان آبرو، گاه. است برخوردار باالتری جایگاه از حقوقی مشاوره میان این در. نمود نهادینه جامعه در

 .کند شایانی کمک خود حق احقاق در فرد به تواند می متخصص و آگاه مشاور حقوقی وجود و است ضاییق مقام سوی

 

  حقوقی مشاوره وجود . ضرورت1-1

. است شده تلقی مهم موضوعی اسالم در مشاوره موضوع که به ویژه است، عیان کامالً همگان بر امروزه مشاوره ضرورت و اهمیت

 می نشینند، مشورت به آنها با صاحب نظران و می دهند، انجام یکدیگر صالح اندیشی و مشورت با را خود همم کارهای که مردمی اصوالً

 (81: ص  8911)کوثری، . می شوند لغزش گرفتار کمتر

 دارای دادرسی آیین و حقوقی امور. دارد دوچندان اهمیتی حقوقی امور در متخصص افراد از گرفتن مشورت و مشاوره موضوع حال

 تنظیم شیوه به احاطه. نمی شود میسر سرعت و آسانی به غیرحقوقدان، اشخاص برای آنها بر احاطه که است دقیقی و دشوار سائلم

 به الزم، اقدام همچنین و دفاعیات ارائه آنها، به استناد و ارائه طریق و زمان ادله، سایر و اسناد انتخاب لوایح، و شکایات و دادخواست ها

 رعایت بدون که دفاعی یا دعوا هر و است دادگستری در حق احقاق و اثبات الزمه می کند، پیش بینی قانون که مهلتی در و طریق و ترتیب

 و نگردیده احقاق و اثبات دارد، وجود ثبوتی حالت در و ماهیت در که حقی شود موجب می تواند موارد از بسیاری در شود، مطرح آنها

 (721: ص  8991)شمس، . دگرد پیروز دعوا در بی حقی شخص

 فلسفه مؤید که است دیگری موارد گفته موارد پیش از غیر. است عادالنه دادرسی یک اولیه جزء دفاع، برای وکیل از استفاده بنابراین

 : از عبارتند که است وکالت شغل

  بهتر و تر مطمئن طور به اهداف کسب نتیجه در و کارها تخصصی انجام لزوم  -8

 : جمله از چند دالیلی به قضا دستگاه کار فشار از دنش کاسته -7

  محتمل. مشکالت بروز از پیشگیری نتیجه در و ای مشاوره فعالیت لحاظ به حقوقی مناقشات و معضالت شدن کم( الف

 نیل جهت روش ترین ساده انتخاب در وکیل وظیفه لحاظ به محاکم در طرح بدون وکال دفاتر در مشکالت از تعدادی فصل و حل( ب

 . هدف به

 . کاری دوباره و کاری اضافه از پرهیز و امور تخصصی انجام( ج
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 . وکیل توسط کار نتیجه بینی پیش یا هشدار با شکست به محکوم یا مورد بی شکایات و دعاوی طرح از پیشگیری و خودداری( د

 .(پرونده هر در ها الوکاله حق مالیات دریافت با) دولت برای درآمد ایجاد -9

 . است قبلی موارد نتیجه که قضایی های رسیدگی در تسریع -4

 موکالن. حقوق شدن ضایع از جلوگیری و متخصصان دست به امر دفاع سپردن  -۵

 . متهمان برای دفاع حق از برخورداری عدم و قضایی های رسیدگی مورد در خارجی دشمنان و بیگانگان های توطئه شدن خنثی  -1

 بوده آن مدعی که را چیزی اند نتوانسته آن واسطه به احتماالً یا هستند وکالت حرفه وجودی فلسفه از ناآگاه که ای عده زمان هر در

 باالی پایگاه کالم، صراحت ;مانند دالیلی ابایی هیچ بدون خود گفتار و رفتار در و اند کرده مخالفت همواره شغل این با آورند، دست به اند

. کنند نمی فروگذار اقدامی هیچ از مسیر این در و دانسته مستقل حقوقی نهاد این تضعیف برای موجبی را غیره و مکفی درآمد یا اجتماعی

 قبیل از مسائلی شدن مطرح با فرانسه کبیر انقالب از پس که است حاکی تاریخ !شد؟ می حذف وکالت حرفه اگر شد خواهد چه راستی به

 به. دادند قرار مطلعی شخص هر صالحیت در که دادگستری وکیل اختیارات از تنها نه را هروندانش حقوق از دفاع انقالبیون شد، گفته آنچه

 سایرین حقوق از دفاع برای که خأل و نیازی واسطه به ولی. شد ممنوع وکالت به اشتغال و منحل فرانسه وکالی کانون 8291 فرمان موجب

 که شد آن نتیجه. کند دفاع خود همشهری از که شد داده اجازه ندیشهرو هر به دیگری فرمان طی 8298 سال در شد می احساس

 امر متصدی بودند آموخته را چیزهایی حبس دوران و خود کیفری سوابق در طبیعی صورت به که شده رها زندانیان و دار سابقه مجرمین

 از فرار راه آموختن و قانون به نسبت تقلب: از بود عبارت شد حاصل که نتایجی .! شدند انقالب وضعیت در جرم از دیدگان زیان از دفاع

 فساد الزم، معلومات فقدان نیز و شغلی شرافت و کاری وجدان عدم واسطه به نامبرده افراد به مراجعین حقوق تضییع مجرمین، به مجازات

 (41. )رفیعی طباطبایی، پیشین : ص ... و قضا دستگاه در

 آزارش وکال صراحت و بود وکال آزادی مخالف خود که) ناپلئون که شد موجب مردم اعتراض و گرفته باال اوضاع وخامت و فوق عواقب

 تشکیل اجازه دادگستری وزیر نیز و بودند آمده تنگ به شرور و ع اطال بی مدافعین های خباثت از که محاکم قضات فشار تحت( داد می

 به مراجعه. درآمد قضایی های نظام در بزرگ عبرتی صورت به مسأله این و شد هسپرد وکال به دفاع امر دوباره ترتیب بدین. داد را وکال کانون

 : گیرد می صورت هدف و انگیزه دو با وکیل

 . فن اهل با مشورت امر بر مذهبی تأکید و وقوع از قبل واقعه عالج عقلی، توجیه لحاظ به حقوقی مشاوره( الف

 . امر متخصص به قضایی امور پیگیری تفویض( ب

 مهمترین بیان که کشور اساسی قانون علت همین به. است مردم حقوق مدافع و امین و راهنما و مشاور وکیل، فوق، مراتب به وجهت با

:  8911)قانون اساسی،  8.است دانسته شهروندان اولیه حقوق جزو را وکیل داشتن اساسی قانون 9۵ اصل در دارد عهده بر را قوانین و اصول

. وکالت خصوص در مصلحت تشخیص مجمع 8921 سال مصوب واحده ماده جمله از شده بیان هم دیگر قوانین در حق ( این9۵اصل 

 (49)رفیعی طباطبایی، پیشین : ص 

 قضاوت شغل احترام از مقدس راه این در و دارد وقایع بیان و حقایق کشف در سعی که است دادرس دستیار وکیل قوانین دید از

)الیحه  7.است کرده اعالم جرم را وظیفه انجام حین وکال به توهین وکال کانون استقالل قانونی الیحه 71 ماده ثالم عنوان به. است برخوردار

 (71: ماده  8999قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری، 

 دادستان با تراز هم تشریفات حیث از را مرکز وکالی کانون رئیس وکال، کانون استقالل قانونی الیحه نامه آیین  77 ماده همچنین

 (77: ماده  8911دادگستری،  وکالی کانون استقالل قانونی الیحه نامه )آیین 9.است داده قرار کشور کل

 اهمیت حائز آن وجود اندازه به آن سالمت حفظ شک بی و است پناهان بی و مظلومان پناهگاه آخرین دادگستری که این نهایت در و

 (7۵: ص  8998)فرخی، . است

 

 

                                                           
در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخااب وکیال را نداشاته    : »8911قانون اساسی مصوب  9۵اصل  8

 «.ند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گرددباش
 آن سبب به یا وکالتی وظیفه انجام حین در دادگستری وکیل به نسبت کس هر»: 8999 مصوب دادگستری وکالی کانون استقالل الیحه قانونی 17 ماده 7

 .«گردید خواهد محکوم ماه سه الی روز پانزده از تأدیبی حبس به نماید توهین
 ردیاف  در رسامی  تشاریفات  و شئون حیث از مرکز وکال کانون رئیس» :8911دادگستری مصوب  وکالی کانون استقالل قانونی الیحه نامه آیین 77 ادهم 9

 «.هستند استان دادستان ردیف در هاکانون سایر رؤسای و است کشور کل دادستان
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  دادرسی جریان در وکيل و حقوقی مشاور . نقش2-1

 آن جایگاه بیان به ابتدا. است اهمیت حائز کیفری دادرسی هم و مدنی دادرسی جریان در هم وکیل و حقوقی مشاور حضور و مداخله

 .می شود پرداخته کیفری امور و دادرسی به سپس و حقوقی امور و مدنی دادرسی در

 انتخاب توانایی اگر و نمایند انتخاب وکیل خود برای دارند دعوی حق طرفین دادگاه ها همه در: »اسیاس قانون 9۵ اصل موجب به

 از اعم) دعاوی تمام در آن، انتخاب و وکیل بودن دارا . بنابراین،«گردد فراهم وکیل تعیین امکانات آنها برای باید باشند نداشته را وکیل

 حمایت عدم بلکه حق، این اعمال از ممانعت تنها نه و دعواست اصحاب حق کیفری و حقوقی از عما دادگاه ها تمام در و( کیفری و حقوقی

 (798)شمس، پیشین : ص . است اساسی قانون مخالف آن اعمال در

می  خود نایب امری انجام برای را دیگر طرف طرفین از یکی آن موجب به که است عقدی وکالت: »مدنی قانون 1۵1 ماده موجب به

 قانون اما می باشد دارا مقرر شرایط تحت شخصی، هر که است اختیاری وکالت تفویض که می رسد نظر به ماده این به توجه با اگرچه .«کند

 است. )همان( داده قرار تأکید مورد دادگاه ها، همه در دعوا طرفین حق عنوان به را وکیل انتخاب اساسی

 دخالت از باید. نمی شود میسر آسانی و سرعت به غیرحقوقدان افراد بر دارد که پیچیدگی هایی دلیل به حقوقی مسائل بر احاطه

 حقوق بر عالوه وکالت، خصوص در براین که افزون نمود؛ ملزم وکیل نزد مراجعه به و نموده جلوگیری وکالت حرفه در غیرمتخصص اشخاص

 یا دعوا که باشند مجاز غیرمتخصص اشخاص چنانچه. می باشد مطرح نیز آن شأن و اعتبار و دادگستری مصالح درپرونده، ذی ربط اشخاص

 نمایند، دفاع شخصاً خود علیه مطروحه شکایت یا دعوا از یا و نموده مطرح شخصاً باشد، آنها خود به مربوط اگر حتی را نظر مورد شکایت

 بی مبنا دعوای و شکایت طرح از تنها نه اشد،ب الزم شرایط واجد چنانچه وکیل. دارد وجود آنها ناحق به محکومیت و حق تضییع امکان

 با منطبق حکم نمودن پیدا و امر ماهیت و موضوع شدن روشن و دادرسی جریان سرعت و قانونی و صحیح سیر در بلکه مینماید، خودداری

 کشور و قضائیه قوه قاضی، اراعتب افزایش موجب جمله از که را قانون موافق و موضوع بر منطبق رأی صدور و نموده همکاری دادگاه با آن

 (712)همان : ص .  می نماید امکان پذیر است

 در را دادگستری وکیل از غیر اشخاصی وکالت تنها نه کشورها از بسیاری که است تاجایی دادرسی در وکیل حضور و مداخله اهمیت

 یا و شکایت و دعوا طرح از االصول علی را رمتخصصغی مردم بلکه نموده اند ممنوع مجازات، قید به معموالً دادگستری، در وکالت امر

 مدنی دادرسی آیین جدید قانون 2۵7-8 ماده موجب به فرانسه، در مثالً. نموده اند ممنوع نیز خود به مربوط شکایت و دعوا به پاسخگویی

 دعوا به پاسخ قصد چنانچه است، مکلف نیز خوانده. است وکیل انتخاب( احضارنامه) دادخواست شرایط از یکی شهرستان دادگاه در فرانسه؛

باشند.  دادگستری وکالی از می بایست الزماً دعوا اصحاب وکالی(. قانون همان 2۵۵ ماده) دهد انجام وکیل توسط را امر این باشد، داشته را

 (711)همان : ص 

 مورد اقدامات مراجع، برخی در که شدند مکلف دعوا اصحاب ،8981 مدنی دادرسی آیین قانون تصویب و تدوین زمان در نیز ایران در

 و بخش دادگاه های در» که گردید مقرر مزبور قانون ۵1 ماده موجب به حقیقت در. دارند معمول دادگستری وکالی طریق از را خود نظر

 و دادخواست تقدیم برای کشور دیوان و استان دادگاه های در ولی کنند دادرسی وکیل توسط یا شخصاً می توانند متداعیین شهرستان

 (۵8)رفیعی طباطبایی، پیشین : ص . باشند داشته بایدوکیل دادرسی

 خودشان به راجع دعاوی به نسبت می توانند حقوق دانشکده استادان و قضایی مأمورین و وکالت پایه حدود در دادگستری وکالی

 االجرا الزم از پس یکسال حدود و نیاورد دوامی مزبور ترتیب .«نمایند دادرسی و داده دادخواست کشور دیوان و استان دادگاه در شخصاً

 مصوب مدنی دادرسی آیین به الحاقی مواد قانون» 8 ماده موجب به دادگستری، وکالی تعداد تکافوی عدم علت به الظاهر، علی آن، شدن

 (8: ماده  8989)قانون مواد الحاقی به آیین دادرسی مدنی،  8.ماند االجرا موقوف« 8989 ماه دی 79

 که نقاطی در حقوقی، دعاوی در را اجباری وکالت  7«دادگستری قوانین از پاره ای اصالح قانون» 99 و 97 ماده ،89۵1 سال در

 در و رسید قضائیه قوه ریاست تصویب به 8914 خردادماه در مزبور مواد اجرایی نامه آیین. نمود مقرر می نماید، اعالم دادگستری وزارت

                                                           
 بارای  وکیال  داشاتن  لازوم  جعباه  را مادنی  دادرسی آیین قانون ۵1 ماده در مقرر حکم» :8989 مصوب مدنی دادرسی آیین به الحاقی مواد قانون 8 ماده 8

 و اساتان  هاای  دادگاه در وکالت برای مجاز وکالی کشور قضایی های حوزه در که وقتی تا کشور دیوان و استان های دادگاه در دادرسی و دادخواست تقدیم

 دادخواسات  شخصااً  توانناد  مای  دعاوا  های طرف و گردد نمی اجرا است نشده آگهی دادگستری ارتوز طرف از و نگردیده معین کافی عده به کشور دیوان

 «....  بخواهند دادرسی و داده فرجامی و پژوهشی
 نیاز  و یحقوق دعاوی از بعضی یا تمام اقامه کند اعالم دادگستری وزارت که نقاطی در: »89۵1دادگستری مصوب  قوانین از پاره ای اصالح قانون 97 ماده 7

 رتباه  دارنادگان  و دولات : » هماان قاانون   99 و مااده «. ...  باود  خواهد دادگستری وکیل دخالت با دادگستری های دادگاه در آنها از دفاع و آراء از شکایت

 وکیال   داشاتن  زمیناه  در فاوق  مقاررات  از خاود  به مربوط دعاوی در حقوق رشته التحصیالن فارغ و دادگستری وکالی و بازنشسته و شاغل از اعم قضایی

 ».باشند می مستثناء
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 اما درآمد اجرا به نیز عمل در قضایی حوزه های از بسیاری در و گردید االجرا الزم کشور سراسر در و شد اصالح آن 8 ماده 8914 تیرماه

 قانون مخالف را وکیل انتخاب به دعوا اصحاب الزام ،88/87/8911 مورخ 284 شماره رویه وحدت رأی در کشور عالی دیوان عمومی هیئت

 (781-788)شمس، پیشین : صص . شد موقوف شده یاد مقررات اجرای داد؛ و تشخیص مدنی دادرسی آیین و اساسی

 .می پردازیم کیفری امور و دادرسی در وکیل و حقوقی مشاور حضور و مداخله اهمیت و نقش به حال

 دعاوی در چه پس ،نیستند حقوقدان انسانها همه ی زیرا. می باشد عادالنه دادرسی اصول مهمترین از یکی مدافع وکیل انتخاب حق

 (۵7نیازمندند. )رفیعی طباطبایی، پیشین : ص  عدالت تأمین برای مدافع وکیل حضور به جزایی چه مدنی،

. است شده تضمین بین المللی متعدد اسناد در حق این که اساسی است حقی کیفری دادرسی مراحل تمام در وکیل داشتن حق

 هستند بین المللی اسناد جمله از بشر حقوق آمریکایی کنوانسیون بشر، حقوق اروپایی نسیونکنوا سیاسی، و مدنی حقوق بین المللی میثاق

 (491: ص  8919نموده اند. )فضائلی،  تضمین را وکیل داشتن حق که

 :کرد مطرح زیر صورت به می توان را حقوقی مشاوره یا وکیل خدمات از استفاده حق اشکال

 .کیفری پرونده شکل گیری ابتدای همان از متهم توسط وکیل تعیین و انتخاب امکان. 8

کم اهمیت  جرایم در و می شود انتخاب او برای تسخیری وکیل مهم، جرائم در ندارد، وکیل انتخاب مالی توان متهم که صورتی در. 7

 از بتواند متهم که می گردد مفراه امکان یا و می شود انتخاب او برای معاضدتی وکیل عندالزوم ناتوان، متهم درخواست صورت در نیز تر

 .شود بهره مند رایگان حقوقی مشاوره

 مرحله در پرونده اینکه ولو شود داده پرونده از رونوشت برداری و مطالعه امکان انتخابی و تسخیری تعیینی، از اعم وکیل به .9

 .باشد مقدماتی تحقیقات

 .شود انجام دیگران کنترل و دید از دور و محرمانه صورت به یلشوک با او مالقات کند، درخواست شده بازداشت متهم چنانچه. 4

 (8911و برای مطالعه بیشتر ر.ک : صابر،  ۵9)رفیعی طباطبایی، پیشین : ص 

 از یکی. می آید شمار به مهمی تضمین متهم، دفاعی حقوق تأمین برای کیفری دادرسی در مدافع وکیل شرکت امروزی جهان در

می  باز بشر حقوق بین المللی اسناد تنظیم و دوم جهانی جنگ از پس سال های به بیستم قرن دوم نیمه در گرفته تصور تحوالت مهم ابعاد

 بوده منصفانه دادرسی یک برگزاری برای الزم شرایط تأمین و قضایی دستگاه در بشر حقوق رعایت به دولت ها الزام آنها هدف که گردد

 (849: ص  8991است. )خالقی،  کیفری فرآیند در مدافع وکیل از متهم برخورداری امکان یز،ن منصفانه دادرسی مظاهر از یکی. است

 نظر مورد موضوع در تخصصی اطالعات دارای که شخصی به انسان که می کند اقتضاء امور تمامی در «عاقل به جاهل رجوع» قاعده

 و حیثیت و آبرو با که کیفری امور در ویژه به حقوقی، مسائل شدن پیچیده با که می کند حکم قضایی عدالت سویی از. نماید مراجعه است

 (۵4)رفیعی طباطبایی، پیشین : ص  .شود برخوردار مدافع وکیل وجود از است ارتباط در افراد عرض و جان

 از او دفاع وهنح و مدافع وکیل حضور کیفیت و است دادرسی، -ب  مقدماتی تحقیقات -الف: مرحله دو شامل جزایی دادرسی ایران در

 .است متفاوت مرحله دو این در متهم

 تحقیقات مرحله دارد وکیل به را نیاز بیشترین متهم که مرحله ای و وکیل حضور برای زمان حساس ترین که گفت بتوان شاید

 غیرقانونی، برخورد انونی،غیرق نگهداری نحوه مانند غیرقانونی برخوردهای احتمال مقدماتی تحقیقات مرحله در که آنجا از. است مقدماتی

 .دارد وجود...  و موردنظر مطالب بیان به متهم کردن مجبور و روانی فشارهای از استفاده یا و فیزیکی برخورد به توسل

 در و می پذیرد را نیستند حقوقی قواعد به آگاه و مسلط که را اشخاصی نیابت و وکالت که است کسی خود، واقعی معنای به وکیل

 دفاع در متهم که می شود ناشی آنجا از مقدماتی تحقیقات مرحله در وکیل داشتن حق وجودی فلسفه. می کند دفاع حقوقشان از اآنه غیاب

 )همان( .ببرد بهره تجربه با و آگاه افراد کمک از بتواند است قوانین و حقوقی مسائل به آشنا که کننده تحقیق مقام مقابل در خود از

 نوآوری های از یکی لکن. نداشت وجود مقدماتی تحقیقات مرحله در وکیل مداخله امکان کیفری، ادرسید آیین سابق قانون در

 جرایم خصوص در کماکان محدودیت ها البته. است محدودیت ها این اصالح ،8997 مصوب کیفری دادرسی آیین جدید قانون در قانونگذار

 دادگاه اجازه به منوط خاصی درجرایم را وکیل حضور نیز و بود داده قرار وکیل مداخله عدم بر نوعی به را اصل سابق، قانون. دارد ادامه خاص

 در. هفته یک مدت در و خاصی جرایم در مگر است مقدماتی تحقیقات در وکیل مداخله و حضور بر اصل جدید، قانون طبق ولی. بود دانسته

 (8997است. )وزینی پیروز،  آنها شدن مرتفع به امید که دارد ادامه خاص جرایم خصوص در کماکان محدودیت ها نتیجه

 شخص حیات و آزادی آبرو، شرف، حیثیت، از که است آن درصدد و می خیزد پا به افراد حقوق از دفاع مقام در دادگستری وکیل

 جانبه همه استقالل و شهامت شجاعت، کامل، آزادی با باید نیز دادگستری وکیل باشد، مستقل قضا امر در باید قاضی که همانطور کند دفاع

 و مهم پرونده های در استقالل این وجود. باشد نداشته اشخاص حقوق از دفاع امر در دغدغه ای گونه هیچ و بپردازد شخص حقوق از دفاع به

 به نیاز که ریدیگ جرایم یا کشور امنیت علیه اقدام یا جاسوسی جرم به متهم شخصی اگر مثال عنوان به می کند جلوه بیشتر پراهمیت
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 عبارت به و بوده قضائیه قوه و دولت از فارغ که باشد خویش موکل حقوق مدافع می تواند وکیلی تنها باشد الزامی دعاوی آن در وکیل حضور

 باشد لمستق حقوقی نهاد یک عهده به وکالت شغل از وکیل انفصال و تعلیق و وکالت پروانه صدور و نباشد دولتی نهاد هیچ به وابسته دیگر

 .کند دفاع موکلش حقوق از کامل آزادی با انتخابی وکیل تا

 

 جرم کاهش روند و متهم در حقوقی مشاوره . نقش3-1
 های ناهنجاری و جرائم میزان رشد از جلوگیری های راه. کند می ایفا اجتماعی های آسیب کاهش در زیادی نقش مردم آگاهی

 و ها دیدگی بزه از بسیاری. دارد اجتماعی پیشگیری در زیادی اهمیت جامعه، سازی بیدار و دندا آگاهی میان، این در. است زیاد اجتماعی

 جهل این رفع در که نهادهایی از یکی. است حقوقی روابط و مناسبات انجام چگونگی از مردم آگاهی کمبود و جهل از ناشی ها، بزهکاری

 تخصصی امور در و حقوقی مسائل آموزش جمله از مختلفی طرق به حقوقی ورهمشا و وکیل است؛ حقوقی مشاوره و وکالت نهاد است، موثر

 نحوه و خود حقوق و اموال حفظ راههای وکیل، طریق از مردم. بردارد مثبتی گام راستا، این در تواند می خود موکلین طرف از اقدام با تر

 از سازند، برقرار را خود حقوقی مناسبات و دهند سامان را خود یقراردادها چگونه گیرندکه می یاد و آموخته را آنها از قانونی استفاده

 .کنند دفاع خود از چگونه دیگران، غیرقانونی رفتار با مواجهه در که آموزند می و باشند امان در دیگران قانونی غیر اقدام از ناشی خطرات

 واقع، در. گیرند می پی را خود روزمره حقوقی اقدامات بیشتری اطمینان با مردم کند، پیدا عمومیت جامعه در وکیل از استفاده اگر

 حقوقی امور درمان و جرائم از پیشگیری برای کنند، می مراجعه روانشناس و پزشک به بیماری از پیشگیری و درمان برای مردم که همانطور

 (17 : ص 8997)شیدائیان و نادری فرد،  .دارند نیاز حقوقی مشاوره و وکیل به نیز خود جزایی و

 شده تصریح و تأکید دادرسی فرآیند در دادگستری وکیل معاضدت از متهم استفاده حق بر المللی، بین متعدد مقررات و اسناد در

 ،9 ،1 ،2 ،7 مواد) سیاسی و مدنی حقوق المللی بین میثاق ،(88 ،81 ،9 ،1 ،۵ مواد) بشر حقوق جهانی اعالمیه مانند معتبری اسناد. است

 ،(92 ،9 ،7 مواد) کودک حقوق جهانی اعالمیه ،(71 ،89 ،81 مواد) قاهره اسالمی بشر حقوق اعالمیه ،(71 ،82 ،81 ،8۵ ،84 ،88 ،81

 به راجع قانون ،(1 ،۵ ،7 ،8 مواد) نژادی تبعیض اشکال تمام رفع پیمان ،(41 ،7 ،8 مواد) زنان علیه تبعیضات کلیه رفع کنوانسیون

 حق این...  و( 81 ،۵ ،7 مواد) فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق المللی بین میثاق ،(1 و ۵ مواد) یکش نسل و جمعی کشتار از جلوگیری

 (۵1)رفیعی طباطبایی، پیشین : ص  .اند شناخته رسمیت به را

 انتخاب قانون واحده ماده. است دانسته الزم دادگاه در را وکیل داشتن حق  8اساسی قانون 9۵ اصل نیز داخلی حقوق در همچنین،

 برای مراجع تکلیف و وکیل تعیین حق متضمن 7نظام، مصلحت تشخیص مجمع 8921 سال مهرماه 88 دعوی مصوب اصحاب توسط وکیل

 حق به  941 ،942 ،891 ،41 ماده به ویژه مختلفی موارد در نیز 8997 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون در. باشد می آن پذیرش

 9.است شده تصریح وکیل استفاده

                                                           
 نداشاته  را وکیال  انتخااب  تواناایی  اگر و نمایند انتخاب وکیل خود برای دارند حق دعوی طرفین هادادگاه همه در» :8911اساسی مصوب  قانون 9۵ اصل 8

 «.گردد فراهم وکیل تعیین امکانات آنها برای باید باشند
 قاانون  موجاب  باه  کاه  دادگاههاائی  دارندوکلیاه  وکیال  انتخاب حق دعوی اصحاب» :8921توسط اصحاب دعوی مصوب واحده قانون انتخاب وکیل  ماده 7

 .باشند می وکیل پذیرش به مکلف شوند می تشکیل

 از تاا  کناد،  می صمشخ وکیل عنوان به را صالح روحانیون از تعدادی دادگاه دارند، وکیل انتخاب حق نیز روخانیت ویژه دادگاه در دعوی اصحاب -8 تبصره

 گردد. انتخاب وکیل مهم، انتخاب به آنان میان

 اول باار  بارای  و باوده  قاانونی  اعتبار فاقد صادره حکم نماید، سلب متهم از را گرفتن وکیل حق ای محکمه کشور، عالی دیوان تشخیص به هرگاه -7 تبصره

 .  باشد می قضائی شغل از انفصال موجب دوم مرتبه برای و 9 درجه انتظامی مجازات موجب

 ».باشد می برخوردار قضا، شغل شاغلین وتأمینات احترام از دفاع، موضع در وکیل -9 تبصره
 و رعایات  باا  بایاد  وکیال . نمایاد  وکیل حضور تقاضای میتواند متهم گرفتن، قرار نظر تحت شروع با» :8997قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  41 ماده 9

 باشاد  یکسااعت  از بایش  نبایاد  که متهم با مالقات پایان در تواندمی وکیل و نماید مالقات نظر تحت شخص با مذاکرات، و قاتتحقی بودن محرمانه به توجه

 ».دهد ارائه پرونده در درج برای را خود کتبی مالحظات

 تحقیاق  شروع از پیش باید حق این. باشد شتهدا خود همراه دادگستری وکیل نفر یک مقدماتی، تحقیقات مرحله در میتواند متهم»همان قانون:  891ماده 

 کساب  باا  میتواناد  ماتهم  وکیال . شاود می ابالغ او به و قید احضاریه برگه در حق این شود احضار متهم چنانچه. شود تفهیم و ابالغ متهم به بازپرس توسط

 نوشاته  مجلس صورت در وکیل اظهارات. کند اظهار بداند، الزم نونقا اجرای یا متهم از دفاع و حقیقت کشف برای که را مطالبی آن، دالیل و اتهام از اطالع

 .شودمی

 .«شود می تحقیقات اعتباری بی موجب متهم به حق این تفهیم عدم یا وکیل داشتن همراه حق سلب -8 تبصره
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 به وکیل خدمات از استفاده نیز موارد ای پاره در و باشد می حق این تأکید و تکرار متضمن متعددی موارد در شهروندی حقوق قانون

 الزام 88/87/11 مورخ 284 شماره رویه وحدت رأی در کشور عالی دیوان عمومی هیئت البته که شد اعالم اجباری مدنی، امور در ویژه

)شمس،  .شد موقوف مربوطه مقررات اجرای و. داد تشخیص مدنی دادرسی آیین و اساسی قانون مخالف را وکیل بانتخا به دعوا اصحاب

 کشورها از بسیاری در. باشد می خاص اهمیت واجد دادرسی، مختلف مراحل در وکیل دخالت تطبیقی، حقوق دیدگاه از (788پیشین : ص 

 مطلع مدافع وکیل حق داشتن از را متهم تحقیقات، شروع از قبل است مکلف قاضی وریه،س حتی و انگلستان فرانسه، آلمان، بلژیک، مانند

 برخی در. نماید استنطاق به شروع حق، این از استفاده از متهم صریح انصراف صورت در و کند درج دادرسی صورتجلسه در را مراتب و سازد

 (8994)نجفی توانا، . نگوید پاسخ سؤالها به و نموده سکوت وکیل حضور از قبل تا تواند می متهم کشورها، از

  سازی فرهنگ قانونی تدابیر کنار در  دادرسی مراحل تمام در وکیل حضور برای که است این شود می احساس که دیگری ضرورت

 شود.

 حضور که تاس پرونده شکل گیری مرحله حساس ترین یعنی مقدماتی تحقیقات مرحله متهمان برای مراحل بحرانی ترین از یکی

 نمی شود زندان به ختم پرونده ها از بسیاری باشد داشته حضور وکیل اگر بسار چه و باشد داشته می تواند کننده تعیین نقشی آن در وکیل

 (۵1)رفیعی طباطبایی، پیشین : ص  .نمی گردند مضاعف مجازات گرفتار متهمان یا و

 آیین قانون در قانونگذار که است جایی تا موضوع این اهمیت. دهد تغییر ار پرونده یک سرنوشت می تواند او تجربه و وکیل حضور

 .برآمد قبلی قانون نواقص و کاستی ها رفع درصدد 8997 مصوب کیفری دادرسی

 اصالح جدید قانون در قانونگذار نوآوری های از یکی ولکن نداشت وجود مقدماتی تحقیقات در وکیل مداخله امکان سابق قانون در

 را اصل سابق، قانون .است آنها شدن مرتفع به امید که دارد ادامه خاص جرایم خصوص در کماکان محدودیت ها البته. است حدودیتم این

 جدید، قانون طبق لکن بود دانسته دادگاه اجازه به منوط خاصی جرایم در را وکیل حضور نیز و بود داده قرار وکیل مداخله عدم بر نوعی به

)وزینی پیروز، پیشین و رفیعی . هفته یک مدت در و خاصی جرایمی در مگر است مقدماتی تحقیقات در وکیل داخلهم و حضور بر اصل

 (۵9طباطبایی، پیشین : ص 

 جایگاه تراز هم بایست می وکیل شأن و جایگاه عادالنه و حقوقی جامعه در راستا این در که است انکار قابل غیر وکیل حضور اهمیت

 .گردد می بر وکال با رفتار به این که نباشد چنین این ما جامعه در رسد می نظر به متأسفانه بتهال که باشد قاضی

 اساس بر و واقع خالف اقرار یر اساس بر آنها محکومیت که رسدمی زندانیان حقوق فعالین دست به زندانیان از متعددی هایگزارش

 که مشکلی و شودمی مخدوش آنها یپرونده کل ترتیب بدین شده اخذ است عهجام مردم شهروندی حقوق با بازجویان صحیح آشنایی عدم

 یعنی بگویند چه که آموزندمی آنها به و آموزندمی را ترفندهایی دورهتازه مجرمان به دارسابقه مجرمان برخی که است این آیدمی بوجود

 برخی و شوندمی اعتراف به مجبور فشار تحت افراد هم و حرومندم خویش عادی حقوق از زندانیان گاهی اینکه دارد وجود دوجانبه مشکل

 قضایی رویه و قانونی متون شایسته پوشش تکافوی عدم از می تواند اینها همه ی و  گریزندمی کیفر از و کنندمی استفاده ترفند این از دیگر

 در. گردد ناشی کیفری امور در الخصوص علی رسیدگی مختلف مراحل در متهم از او دفاع نحوه و وکیل مداخله و حضور کیفیت باب در

 )همان( .باشد متزلزل دادگاه ها صادره احکام اعتبار می شود باعث رسیدگی مختلف مراحل در وکیل شایسته و مؤثر حضور عدم نهایت

 

  خانوادگی هاي پرونده در حقوقی مشاوره وجود ضرورت .4-1
 تغییر طالق، نکاح، والیت، سرپرستی، حضانت، نسب، جمله از دربرمی گیرد را ای گسترده طیف خانواده به مربوط حقوقی امور

 موضوعات این به غیرحقوقدان افراد تسلط عدم و امور این گستردگی دلیل به که... .  و نشوز و تمکین مهریه، نفقه، جنین، اهداء جنسیت،

 .برمی باشد زمان دشوار، بسیار

                                                                                                                                                                                       
 تمکان  عادم  احاراز  صورت در دادگاه. شود تعیین وا برای وکیلی کند تقاضا دادگاه از رسیدگی جلسه اولین پایان تا تواندمی متهم» :همان قانون 942 ماده

 درخواسات  وکیال  صاورتیکه  در. مینمایاد  تعیین وکیل متهم، برای قضائی، حوزه نزدیکترین از امکان عدم صورت در و قضائی حوزه وکالی بین از متقاضی،

. کناد  تجااوز  قاانونی  تعرفاه  از نبایاد  الوکالاه حاق  میزان حال هر در که دمیکن تعیین شده، انجام اقدامات با متناسب را او الوکالهحق دادگاه کند، الوکالهحق

 .میشود پرداخت قضائیه قوه اعتبارات محل از الوکالهحق

 .«میکند اقدام ماده این مفاد طبق بداند، ضروری مالی تمکن فاقد دیدهبزه شخص برای را وکیل دفاع و حضور دادگاه هرگاه - تبصره

 تشاکیل  ماتهم  وکیال  حضاور  بادون  رسایدگی  جلساه  قانون، این( 917) ماده( ت) و(  پ) ،(ب) ،(الف) بندهای موضوع جرائم در» :همان قانون 941 ماده

 ....« است الزامی تسخیری وکیل تعیین نشود، حاضر دادگاه در موجه عذر اعالم بدون او وکیل یا نکند معرفی وکیل خود متهم، چنانچه. نمیشود
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 که همانطور. باشد راهگشار می تواند امور شدن نتیجه به منتج در زبده و آگاه و فن متخصص دافرا مداخله و مشورت از استفاده

 از بیاورد بار به می تواند حقوقی مسائل که تبعاتی لحاظ به حقوقی مشاوره اینکه و شد گفته مشاوره بودن راهگشا و اهمیت مورد در پیشتر

 شود یافت آن به مربوط مسائل و خانواده از فردی که جایی در حقوقی مشاوره این هجایگا دیگر طرف از. است برخوردار دوچندان اهمیت

 .بود خواهد ویژه

 مهمترین و قدیمی ترین است، نشده قائل حقوقی شخصیت آن برای و نکرده تعریف آنرا ما قوانین اینکه با خانواده، اهمیت باب در

 مهمترین. است داشته وجود بشر زندگی آغاز از که است طبیعی گروه یک که چرا است اجتماعی گروه قدیمی ترین. است اجتماعی گروه

 در شخص که است اجتماعی نخستین و است اجتماع مرکزی هسته خانواده. نیست متصور اجتماع در زندگی آن بدون آنکه برای است گروه

خانواده  تباهی و سستی و می کند ایفا مؤثری نقش نیز ملی قدرت گسترش و حفظ در که است جایی تا خانواده اهمیت. می نهمد گام آن

 (89: ص  8911)صفایی و امامی، . می آورد دنبال به را ملت انحطاط ها

 در ابتدائاً خانوادگی، پرونده های و مسائل خصوص در حقوقی مشاورین و وکال یعنی زمینه این در متخصص افراد از استمداد شاید

 سرعت سبب را حقوقی مشاوره و وکیل از استفاده ویژه، بصورت امور این در و. شود متبادر جامعه فرادا عامه ذهن به مهریه و طالق خصوص

 این به مبتال که آشنایانی و اقوام از نمونه هایی نزدیک از مشاهده و جامعه در طالق افزایش که چرا بدانند دعوا در الزم نتیجه کسب و

 حقوقی موضوعات گستردگی و پیچیدگی و قانونی اطالعات داشتن عدم که رسانده نتیجه این هب نیز را جامعه افراد حتی بوده اند موضوع

 استفاده پرونده ها اینگونه در دیگر افراد به توصیه که هستیم شاهد قبل از بیشتر امروزه. می شود آنها دادگاهی پروسه در افتادن گره موجب

 .است حقوقی مشاورین با مشورت حداقل یا وکیل مداخله از

 کار شدن کشیده و اختالف و مشکل بروز از قبل هم خانواده به مربوط حقوقی مسائل در حقوقی مشاورین و وکال خدمات از استفاده

 صالح. قضایی مرجع در مورد شدن مطرح و اختالف بروز از بعد هم و است توجه قابل قضایی مراجع به

 تا باشد داشته پیشگیرانه جنبه ی می تواند حقوقی مشاورین و وکالء مشورت و علم از گرفتن کمک و استفاده اختالف، بروز از قبل

 جلوگیری راستا این در محتمل اختالفات و تنش ها از بتوانند دارند یکدیگر به نسبت که قانونی تکالیف و حقوق از شدن آگاه با خانواده افراد

 .گردد آنان سوی از تکالیف و حقوق این بهتر چه هر ایفای در مؤثر امر، مینه بسا چه و شود وارد خانواده نهاد به کمتری آسیب و نمایند

 (18)رفیعی طباطبایی، پیشین : ص 

 هم و شخص نفع به هم وکالء و حقوقی مشاوران مداخله و مشورت از استفاده قضایی، صالح مراجع در دعوا طرح و اختالف بروز از بعد

 وکیل. می باشد مطرح نیز آن شأن و اعتبار و دادگستری مصالح پرونده، در ذیربط اشخاص حقوق بر عالوه زیرا. است قضاء دستگاه نفع به

 جریان سرعت و قانونی و صحیح سیر در بلکه می نماید، خودداری بی مبنا دعوای و شکایت طرح از تنها نه باشد، الزم شرایط واجد چنانچه

 و موضوع بر منطبق رأی صدور و نموده همکاری دادگاه با آن با منطبق حکم نمودن پیدا و امر ماهیت و موضوع شدن روشن و دادرسی

 که مواردی در می تواند دادگاه. می نماید امکان پذیر است کشور و قضائیه قوه قاضی، اعتبار افزایش موجب جمله از که را قانون موافق

 تسلیم. دهد قرار اعتماد مورد وکالء، انتظامی مقررات نیز و او شأن به توجه با را وکیل است، مواجه تردید با االصول علی اصیل به اطمینان

 این به توجه با اداری، کارمندان و قاضی توسط وکیل اختیار در پرونده قراردادن و مالحظه، جهت مقابل، طرف وکیل به طرف سند اصل

 (711)شمس، پیشین : ص . می شود انجام بیشتری خاطر آسایش با قضیه

می  بلکه نمی باشد وکالت قبول و پرونده در آنها مستقیم مداخله به محدود صرفاً وکالء، و حقوقی مشاورین خدمات از بردن بهره

 رسانه های فعالیت گسترش به توجه با آنها تخصص و علم از گرفتن مشاوره این که. گردد ختم آنها از گرفتن مشورت و مشاوره به تواند

 می گیرد قرار مردم اختیار در رسانه ها طریق از که باشد خانواده حوزه در حقوقی آموزشی برنامه های طریق از صرفاً می تواند حتی جمعی

 .نگیرد صورت حقوقی مشاورین نزد حضوری مراجعه حتی یعنی

 در تواند می می آورد باره این در قانونگذار که قاعده ای هر. باشد آن از حمایت در قانونگذار محرک باید خانواده اجتماعی اهمیت

 خانواده ضعف به که اقدامی هر از و کند عمل کامل احتیاط با باید قانونگذار خانواده زمینه در بنابراین،. باشد مؤثر آن تضعیف یا تحکیم

 یک هر منافع به باید قانونگذار بی شک. باشد داشته مدنظر همواره را خانواده تثبیت خود نوآوری های و اصالحات در و بپرهیزد شود منتهی

 حمایت و استحکام و است اجتماعی واحد و نهاد یک عنوان به خانواده نفع دارد، اهمیت اول درجه در آنچه لیکن کند؛ توجه خانواده افراد از

 (8۵)صفایی و امامی، پیشین : ص . باشد نظر مورد چیز هر از بیش باید آن از

 از حمایتی و جامع قوانین کننده تکمیل مهره می تواند که است حقوقی ورمشا و وکیل این خانواده از حمایت در قانون نقش کنار در

 حمایتی اش قوانین وضع از قانونگذار که هدفی تا کند هدایت گونه ای به را خانوادگی پرونده های و حقوقی امور که رو این از باشد، خانواده

 .گردد نتیجه به منتج است داشته خانواده نهاد از
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 خانواده از حمایت قانون ۵ ماده دعاوی، این به رسیدگی در تجربه و تخصص ضرورت و آن به مربوط دعاوی و نوادهخا اهمیت به نظر

 هستند مالی تمکن فاقد که افرادی برای وکیل، برداشتن ضرورت اقتضاء یا قانونی الزم صورت در را معاضدتی وکیل تعیین  89988 مصوب

 در آنها به کمکی طریق این از و نمانند محروم وکالء و حقوقی مشاوران تجربه و تخصص از مالی تمکن فاقد افراد حتی تا گرفته نظر در

 (19)رفیعی طباطبایی، پیشین : ص  .گردد حقشان احقاق جهت

 

   قضایی مشاوره لزوم و اهميت .2

 قضایی مشاوره وجود ضرورت .1-2
 هنوز که تجاری دادرسی آیین الیحه موجب به و نوجوانان و اطفال و خانواده دادگاه های در مشاور قاضی یا قضایی مشاور حضور

 این فعالیت حوزه حساسیت را قضایی مشاور پیش بینی ضرورت بتوان شاید. است شده پیش بینی تجاری دادگاه های در نشده مصوب

 پیش بینی از که هدفی به بسته و ندنمی باش ردیف یک در مختلف، دادگاه های قضایی مشاوران که داشت توجه باید. کرد عنوان محاکم

 که دارد اهمیت جنسیت خانواده دادگاه قضایی مشاوران برای مثال؛ برای. هستند متفاوتی شرایط و اوصاف واجد است بوده مدنظر آنها

 آرامش سبب هستند، نبانوا آن مراجعان از نیمی که خانواده دادگاه در زن مشاور قاضی حضور زیرا باشند زن قضایی، مشاوران این بایستی

 خودشان جنس از فردی به می توانند راحت تر را خود مشکالت کننده مراجعه بانوان که مضافاً. می شود بانوان خاطر اطمینان و روحی

 همراجع افراد حقوق ارتقاء و تأمین جهت در کمکی می توانند می دهند قاضی به که مشورتی نظر با زن مشاور قضات این و. کنند بازگو

 (8922و برای مطالعه بیشتر ر.ک : چوبک،  14نمایند. )همان : ص  محاکم این به کننده

می  آسیب پذیری قشر قشر، این. است درک قابل نیز نوجوانان و اطفال دادگاه های در قضایی مشاوران پیش بینی و وجود ضرورت

 (8917آید. )اسدی،  عمل به آنان از حمایت جهت الزمه تدابیر تا می کند ایجاب آسیب پذیری و حساسیت همین و باشد

 تربیتی، علوم متخصصان میان از را دادگاه ها این قضایی مشاوران قانونگذار انسانی، علوم حوزه ی در جدید پیشرفت های به باتوجه

 .آید عمل به ذیرآسیب پ قشر این از الزمه حمایت های تا است دانسته ضروری...  و اجتماعی مددکاری جرم شناسی، روانشناسی،

 تحصیل کرده اینکه با می شوند انتخاب بازرگانی اتاق های فعال تجار بین از که نیز تجاری دادگاه قضایی مشاوران ترتیب همین به

 اویدع اینکه به توجه با تجار این. باشند متبحرتر تازه کار قاضی یک از تجاری موضوع آن در شاید ندارند، قضایی پایه و نمی باشند حقوق

 مشاور عنوان به زمینه این در و بکنند درک را خودشان عرف می توانند بهتر هستند، تجاری و اقتصادی باشند، حقوقی اینکه از قبل تجاری

 )رفیعی طباطبایی، پیشین( .شوند واقع مؤثر واقع به رأی کردن نزدیک در قضایی

 

  دادرسی روند در مشاور قضات و قضات نقش .2-2
 برای فقط غرضبی و نظروجدان، بی و موضوعه قوانین رعایت با هستند مجرمین اتهامی پرونده به رسیدگی مأمور که دادرسانی اگر

 همه بلکه باود خواهد مؤثر مجرمین وضع در فقط نه ًمسلما نمایند رأی صدور به مبادرت و نموده رسیدگی مملکتی مصالح و منافع تاأمین

 که بایستیمی حقا و است شده عاملی چاه مرتکب که میداند خود مجرم زیرا بود خواهند راضی و خوشنود آرائی چنین صدور از مردم

 وظائف به میتوانند راحت خیالی با و کرده پیدا اعاتماد قاضائی بادستگاه نیز سایرین رسید؛می خود حقیقی کیفر به و می گردید محکوم

 قضائی مأمورین کنند عمل مقررات برخالف و نموده نقض را قوانین نافر چاند یاا یک اگر که میشوند متوجه و پردازندبه خود اجتماعی

 امنیت هایپایه که بود خواهد این کار طرز این از ناشیه اثرات میکنند تعیین را افرادی یاا فارد چنین قانونی تکلیف و نموده رسیدگی فوری

 (1۵)همان : ص  .شد خواهد کنریشه اشخاص حقوق به تجاوز و ومرجهرج و شده استوار ماملکت داخلی

 و الزم شرایط واجد که اشخاصی باید .دهد انجام آنرا که نیست ساخته کسی هار عاهده از و بوده حساس و مشکل واقعا قضاوت امر

 بدون که قضاتی گردند طرد اجتماع از مجرمین موقع به و شده تفکیک هم از باطل و حق تا شوند مانصوب قاضاوت شاغل در باشند کافی

 جنایتکار نفر یک کاه ماوقعی دهاند انجام را خود اصلی وظیفه نمیتوانند بگیرند قرار نابجا احساسات تأثیر تحت عمومی مانافع باه توجه

 با همه و انگیزدبرمی شخصی چنین عالیه اجاتماعی تاحاساسا میگردند مضطرب و ناراحت مردم همه میشود نفر چند یا یک قتل مرتکب

 که موقعی میشود فراموش موضوع به تدریج بگذرد زمانی اگار اماا دارند را قضائی دستگاهرسیدگی نهائی نتیجه تعیین انتظار صبریبی

                                                           
 اوضااع  به توجه با و مراتب احراز از پس میتواند دادگاه دعوا اصحاب از یک هر مالی تمکن عدم صورت در» :8998خانواده مصوب  از حمایت قانون ۵ ماده 8

 موکاول  حکم اجرای زمان به را آنها پرداخت یا معاف ها هزینه سایر و داوری الزحمه حق کارشناسی، الزحمه حق دادرسی، هزینه پرداخت از را وی احوال و

 وکیال  ماالی  تمکان  فاقاد  فارد  درخواسات  باه  یا راسا مورد حسب دادگاه وکیل داشتن بر دایر قانونی الزام وجود یا ضرورت اقتضا صورت در همچنین. ندک

 «.میکند تعیین معاضدتی
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 اگر حال میکنند دفاع او از و برخاسته محکوم له عده همان باز نامایند صاادر محکومیت حکم سالها از پس شخصی چنین علیه بخواهند

 بود؟ خاواهد چه اجاتماع بارای آن عواقب گیرند قرار موردبی احساسات تأثیر تحت افراد سایر مانند هم قضات

 در ثانیاً بدهد. را خود نهائی نظر وقت اتالف بدون و نموده رسیدگی پرونده را دقت رعاایت با وقت اسرع در باید دادرسی اوالً هر

 جامعه حق میتواند ترتیب این به که ناماید تفکر و تاعمق رسیدگی مورد ماسئله در و نشده شخصی احساسات تابع فقط رأی صدور ماوقع

 در دائماً که متعددی نینقوا کند پیدا نجات اجاتماع اما بشوند جامعه منافع فدای نفر چند یا یک است ممکن بدارد مالحوظ و ماحفوظ را

 مملکت میماند باقی که آنچه نیستند دائمای و یازال ال افراد است اجتماعی حقوق حفظ بارای شود می منتشر و وضع قانونگذاری ماجالس

 و استوار و متین شرافتمند اتقض باه متکی کاه ایجامعه شود مرتفع آن نواقص و معایب و بارود بهبود به رو روزبروز باید که است اجتماع و

 هایبرنامه و میباشند توسعه و رشد حال در که ممالکی در بخصوص باشد داشته باقاء و دوام مایتواند باشد اجتماعی اصول باه ماعتقد

 تاا باشند بارخوردار حقیقی قاضات زیاادی تعداد وجود از باید دارند کردن پیاده حاال در و طارح مختلف هایرشته در شماریبی عمرانی

 کافی هم دست کوتاهی همین اما شود کوتاه بن از خیانتکاران و ناپاکان دست باید نمایند. اجرا را مربوطه هایطارح فکر آرامش با باتوانند

 راه در توانست نخواهیم اًمسلم سازیم دور اجتماع از را مجرمی موقع به نتوانیم اگر شاود اناجام عمل این مناسب مکان و زمان در باید نیست

 بدست واقعی ناتیجه تاا شاود اقدام شدت و سرعت با ناشایسته افراد تکلیف تعیین در باید باشیم. موفق انقالبی هایبرنامه رسانیدن ثمر به

 نمایند استفاده قوانین این از بخوبی بتوانند مسئول ماتصدیان ماوجود وضاع با اگار کاه دارد وجاود زیادی قوانین ایران کشور در آید.

 (۵-9: صص  8941)فرسیو،  .نمائیم برطرف را خود اجتماعی مشکالت که بود خواهیم قادر مطمئناً

 یا مشورتی صرفاً نظرش که مشاور قاضی دادن مشورت و حضور نحوه مورد در قانونگذار پیش بینی نوع به بسته مشاور قضات مورد در

 یاری می تواند گرفته نظر در را جایگاهی چنین موضوع آن حساسیت به توجه با قانون که تخصصی امور در د،باش نهایی حکم در موثر

 درست مسیری در دادرسی نتیجه و روند قضات، به آنها تخصصی مشورت های و حضور بواسطه تا باشد قضات برای انکار غیرقابل دهنده ای

 . گیرد قرار

 

  منصفانه دادرسی در مشاور قضات و قضات تأثير .3-2

: کرد تعریف چنین می توان را منصفانه دادرسی بشر، حقوق بین المللی نظام ویژه به و دنیا مختلف حقوقی نظام های برحسب

 قانونی، دادگاهی در موضوعی چه و حکمی امور در چه دعوا طرفین میان کیفری و مدنی موضوعات درباره قضایی تصمیم گیری و رسیدگی»

 طی در دعوا طرفین قانونی حقوق تضمین با همراه شده تعیین پیش از آیین های و اصول رعایت با و ذینفع غیر و بی طرف تقل،مس صالح،

 (12و رفیعی طباطبایی، پیشین : ص  8999)فضائلی، ». قضایی فرایند مختلف مراحل

 و نهادها از برخی خودسری از جلوگیری منظور به. است قدرت مقابل در انسانی جامعه افراد برای تضمینی واقع در منصفانه دادرسی

 انجام منصفانه دادرسی آیین های و اصول رعایت با باید دادگاه ها در رسیدگی مردم، اجتماعی و فردی آزادی های و حقوق به آنها تجاوز

 .شود

 کرد درک می توان ژرف بین نگاهی با. شود سنجیده آن با باید احکام که اصلی. است کلی اصلی یک عنوان به انصاف اسالم، حقوق در

 به دارد، داللت مدعا این بر خوبی به کریم قرآن شریفه آیات از برخی در تأمل. است بوده انصاف و عدل برپایی انبیاء بعثت فلسفه اساساً که

 ؛(7۵ قرآن کریم، حدید : آیه). «بالقسط سالنا لیقوم المیزان و الکتاب معهم انزلنا و بالبینات رسلنا ارسلنا لقد: »می فرماید که آنجا ویژه

 به انصاف و قسط و عدل به مردمان آنکه تا فرستادیم فرو میزان و کتاب ایشان همراه و فرستادیم روشن نشانه های با را رسوالنمان ما یعنی)

 . )فضائلی، پیشین((پاخیزند

 حقوق جهانی اعالمیه 81 ماده مانند) جهانی انسیون هایکنو و بشری حقوق اعالمیه های در تا شده موجب عادالنه دادرسی اهمیت

 مصوب سیاسی و مدنی حقوق میثاق 84 ماده ق،. ها 8488 مصوب بشر حقوق اسالمی اعالمیه 89 ماده ها و ب بند ،8941 مصوب بشر

 ،99 تا 91 ،97 اصول که است ذکر به الزم البته. شود پرداخته بدان( اساسی قانون...  و 99 تا 94 ،97 اصول مانند) داخلی قوانین و( 8911

 باشد، شده اشاره عادالنه و منصفانه دادرسی واژه های به صراحتاً این که بدون ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون 811 ،811 ،81۵ ،814

ای مطالعه بیشتر ر.ک : و بر 11)رفیعی طباطبایی، پیشین : ص . است کرده پیش بینی را عادالنه و منصفانه دادرسی یک از سرفصل هایی

  (8912صالحی و سخنور، 

 از برخی باید دادگاه ها. باشند حساس باید خود عملکرد در بنابراین شده اند، تشکیل اختالف حل و عدالت تأمین برای دادگاه ها

 برائت، اصل به می توان نهمنصفا دادرسی اصول از. می کند تضمین پیش از را تصمیمات عدالت و رسیدگی سالمت که کنند رعایت را اصول

 .کرد اشاره...  و شکنجه منع اصل دادرسی، بودن علنی مستقل، اصل و بی طرف مقامی توسط دادرسی اصل
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 اصل) اصل این به منصفانه دادرسی اصول میان از. می باشد قضاء مقام به مربوط که است اصلی بی طرف، مقامی توسط دادرسی اصل

 .داشت خواهیم اشاره ای است منصفانه دادرسی در قضات جایگاه تأثیر دهنده نشان که ،(مستقل و طرف بی مقامی توسط دادرسی

 دیگری و حاکم قوای دیگر به وابستگی عدم و استقالل یکی است؛ اساسی وجه دو دارای قاضی، و دادگاه بی طرفی و استقالل

 قوه استقالل لوازم مهمترین از. است مستقل قوه ای قضائیه قوه که می نماید اعالم ۵1 اصل درصدر اساسی قانون. دعوی اطراف به وابستگی

 .است حکم صدور و دادرسی انجام در قضات بی طرفی قضائیه

 فشار و مداخله توصیه محدودیت، نوع هر از دور به که است برخوردار صالبتی و ثبات چنان از بی طرف، و مستقل قاضی و دادگاه

. می سازد استوار واقعیت ها آن بر حاکم قانونی مقررات و پرونده در موجود واقعیات بر صرفاً را خود اتتصمیم غیرمستقیم، یا و مستقیم

 (9: ص  8929)امیدی، 

 و نفوذ توصیه ها، به توجه عدم و قضات بی طرفی و استقالل به نیز قضائیه قوه رئیس 71/1/8929-89944/29/8 شماره بخشنامه

 قضایی اقدام های جریان در قضات،: » ... است آمده آن از بخشی در. دارد تأکید قضایی، مقام های و اشخاص اصول از خارج سفارش های

 شاخص، و مطرح افراد یا منتفذین نفوذ تأثیر تحت و دهند قرار توجه مورد را قضایی مقام های و اشخاص اصول از خارج توصیه های نباید

 (819: ص  8914)گودرزی بروجردی، ». گرفت خواهند قرار انتظامی پیگیرد و خذهمؤا مورد واال شوند، قانون خالف اقدام مرتکب

. می رساند ظهور منصه به را عادالنه دادرسی از مردم برخورداری حق و است دادرسی سالمت برای تضمینی قاضی بی طرفی اصل

 حقوق بین المللی میثاق 84 ماده 8 بند بشر، قحقو جهانی اعالمیه 81 ماده در دادرسی و رسیدگی در قاضی استقالل و بی طرفی لزوم

 عباراتی با موارد تمام در مذکور اسناد. است گرفته قرار توجه و تأکید مورد بشر حقوق اروپایی کنوانسیون 1 ماده 8 بند و سیاسی و مدنی

و صالحی و  19اطبایی، پیشین : ص )رفیعی طب. دارند تأکید کشورها، قضایی سیستم های در «بی طرف و مستقل» دادگاه وجود به مشابه

 سخنور، پیشین(

 بسیار پیشینه دارای آیینی، و شکلی قواعد عنوان تحت و نبوده جدیدی امر دعاوی به رسیدگی در انصاف و عدالت رعایت به توجه

 برای دعوا ارزش برابر هدوازد سنگین جریمه پرداخت و برکناری مجازات مدنی حقوق خصوص در حمورابی قانون در مثال به طور. است کهن

 (7۵۵: ص  8919بود. )یاوری،  گردیده پیش بینی ننموده، را بی طرفی رعایت و نموده دریافت رشوه که قاضی

 اهداف. می کند امنیت و آرامش احساس جامعه عادالنه و منصفانه دادرسی تضمین و است عدالت و انصاف اجرای اصلی بستر قضا

 آنچه نتیجه در. است آرامش و صلح استقرار و حدود برپایی جامعه، اصالح حقوق، احقاق انصاف، و عدل و سطق اقامه اسالم، نگاه از قضا

 تدارک اولیه شرایط از مستقل و بیطرف صالح، قضات توسط قضاوت. است اهداف این تحقق می رود انتظار اسالم قضایی نظام از ماهیتاً

 و آنان اوصیای یا انبیاء تنها که است برخوردار رفیعی جایگاه و شأن چنان از قضا منصب اسالم قضایی دکترین در. است منصفانه دادرسی

 و فضائلی، پیشین( 21)رفیعی طباطبایی، پیشین : ص  .آنند شایسته پارسا فقیهان

 :است بحث مورد حوزه سه در قاضی بی طرفی موضوع روایات، از تبعیت به فقهی متون در

 .بپردازد حکم صدور به عدالت برقراری و کامل بی طرفی با است موظف قاضی که :حکم صدور در بی طرفی  -8

 در بی طرفی وجوب به معتقد گروهی که می شوند تقسیم بندی دسته دو به نظرات فقهاء نیز زمینه این در: رفتار در بی طرفی  -7

 هستند ظاهری رفتار در بی طرفی استصحاب به معتقد دیگر گروه اما کرد؛ اشاره ریاضی صاحب به می توان آنها جمله از که ظاهری رفتار

 .کرد اشاره اردبیلی محقق به می توان دیدگاه این طرفداران از که

)فخار طوسی،  .نیست واجب نظر این از مساوات و بی طرفی مراعات شده اند متذکر فقهاء عموم: قلبی تمایالت در بی طرفی  -9

 (914-929: صص  8998

 به رسیدگی و قضا سمت اسالم گرامی رسول مناصب و شئون از یکی که بس همین اسالم منظر از منصفانه سیدادر اهمیت در

 دین متن در قضایی نظام چنین تأسیس است، عادالنه قضایی دستگاه وجود عادالنه اجتماعی نظام اصلی نماد که آنجا از و است بوده دعاوی

 به دینی منابع و متون در را اسالم فقهی مباحث از مهمی بخش همواره قضا مسائل رو این زا. است می نموده ضروری آغاز همان از اسالم

 امام. است اسالمی قضای اساسی ویژگی های از و یکدیگرند ملزوم و الزم و اساسی شرط دو بی طرفی و استقالل. است داده اختصاص خود

 قاضی که نموده اند سفارش جمله از کنیم، تعبیر «خوب حکمرانی منشور» به آن از باید که اشتر مالک به خود تاریخی نامه ی در( ع) علی

و رفیعی طباطبایی،  21 بخش : ۵9 البالغه، نامه نهج.)نکند طمع او در نفوذ به نزدیکت یاران از یک هیچ که ببرد باال آنقدر منزلت نظر از را

   (28پیشین : ص 

 خود سالیق مطابق دادرسی جریان از و نماید تضمین را خود بی طرفی می تواند دادرسی درروند محاکمات اصول رعایت با دادرس

 به پایبند و مستقل و طرف بی قضات نتیجه در. کند خارج طرفی بی از را قاضی تواند می محاکمات اصول رعایت از خروج چون. جوید دوری

 برای مکمل نقشی وجودی هدف به توجه با نیز قضایی ورینمشا. است انکار غیرقابل منصفانه دادرسی داشتن در محاکمات اصول رعایت
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 این تخصصی مشورت های و نظرات از اجتماع و مقنن حساسیت مورد و تخصصی امور در اصول، به پایبند و بی طرف قضات تا دارند قضات

 .باشیم شاهد دادرسی از نیز را مطلوبی خروجی منصفانه دادرسی پرتو در تا جویند، بهره مشاورین

 

 نتيجه گيري
حقوقی.  دعوی و اختالف بروز از بعد مرحله در هم و است حقوقی دعوی و اختالف بروز از قبل مرحله در هم حقوقی مشاوره جایگاه

 خصوص در خود حقوقی موقعیت و جایگاه از آگاهی و آینده در حقوقی مشکالت وقوع از پیشگیری جهت اندیش دور و نگر آینده افراد

 امورات انجام از قبل به مختص حقوقی مشاوره. هستند حقوقی مشاور با مشورت نیازمند حقوقی مسائل سایر و ازدواج ت،مشارک معامالت،

 برای تواند می حقوقی مشاوره. نمود حقوقی مشاوره دادگستری، وکیل با توان می نیز مسائل آمدن وجود به صورت در و نبوده حقوقی

 خود توسط حقوقی امورات انجام برای اقدام یا و خویش حقوقی موقعیت و قانونی موارد از آگاهی یا و دادگستری وکیل به وکالت اعطای

 حساسیت به توجه با قانونگذار و باشد می رسیدگی تحت قضایی مراجع در که است مسائلی پیرامون قضایی مشاوره جایگاه. باشد شخص

 صدور در را قاضی بتوانند خود خاص های تخصص به توجه با افراد این تا اشدب گرفته نظر در قضایی مشاور محاکم آن برای نظر مورد های

 . دهند یاری شایسته رای

 مشاوره ارائه صورت به چه حال) حقوقی مشاور حضور با. بود خواهد قضایی سیستم دهنده یاری دو هر قضایی و حقوقی مشاور حضور

 ربط ذی اشخاص حقوق حفظ بر عالوه دیگر، عبارت به. گردد می حفظ آگاه فرادا با برخورد نتیجه در قضایی سیستم وکیل( شأن دخالت و

 و شکایت طرح از تنها نه باشد، داشته دخالت زبده وکیل چنانچه باشد و می مطرح نیز آن شأن و اعتبار و دادگستری پرونده، مصالح در

 نمودن پیدا و امر ماهیت و موضوع شدن روشن و دادرسی یانجر سرعت و قانونی و صحیح سیر در بلکه نماید، می خودداری مبنا بی دعوی

 قوه قاضی، اعتبار افزایش موجب جمله از که را قانون موافق و موضوع بر منطبق رأی صدور و نموده همکاری دادگاه با آن با منطبق حکم

 . نماید می پذیر امکان است کشور و قضاییه

 افراد نزد قضایی سیستم جایگاه ارتقای موجب امر همین و بود خواهد قضایی التعد تأمین جهت در گامی نیز قضایی مشاور حضور

 خواهد مثبت بازتابی اجتماع در امر این جانبه همه تبعات که یابد می افزایش قضایی نظام به جامعه افراد اعتماد نتیجتاً. گردد می جامعه

 .داشت

 ،8998 مصوب خانواده از حمایت قانون تصویب از قبل تا که ای گونه به اندمیگذر را گونه تحول روندی ایران در مشاور قاضی جایگاه

 نگاه 8998 خانواده از حمایت قانون تصویب با .داشت نمادین جنبه بیشتر  حضورش و بود شده نگاه ارفاقی رویکردی با مشاور قاضی به

 مشورتی نظر که چند هر یابد، رسمیت( خانواده دادگاه) دگاهدا جلسه تا باشد داشته حضور باید حتما که ای گونه شد، به او به تری جدی

 در که حالی در شده گرفته نظر در رأی یک مشاوران هیئت برای تجاری دادرسی آیین الیحه در .ندارد وجود آن پذیرش به الزامی و میدهد

 حقوقی بار رأی کلمه. هستند متفاوت بسیار یمیمفاه مشورتی نظر و رأی. است شده اشاره قضایی مشاور مشورتی نظر به دیگر قانونی متون

 شده استفاده رأی کلمه از تعمداً میرسد نظر به. ندارد را ویژگی این نظریه که حالی در است دعوا قاطع که است قضایی تصمیمی و دارد

 تجاری دعاوی چون کند، سهیم (ندارد قضایی پایه و نیست حقوق تحصیلکرده که چند هر) رأی صدور در را تجاری دادگاه مشاور تا است

 نزدیک واقع به شان رأی و کنند درک را خودشان عرف میتوانند بهتر تجار بنابراین هستند، اقتصادی و باشند، تجاری حقوقی اینکه از قبل

 قضایی مشاور که تحولی میشود، ایجاد قضایی مشاور نقش در بزرگ تحولی گردد تصویب تجاری دادرسی آیین الیحه چنانچه. بود خواهد تر

 اهمیت جنسیت برخی در باشند، نمی رسته یک در قضایی مشاوران همه که داشت توجه باید طرفی از. میدهد قرار قاضی شبه جایگاه در را

 نه و است حقوق تحصیلکرده نه که گردد انتخاب باید فعال تجار میان از مشاور دیگر برخی در ،(خانواده دادگاه در زن قضایی مشاور)دارد

 .دارد قضایی پایه
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