
 چکیده

همه شهروندان براي تضمين امنيت . رعايت حقوق ديگران الزمه نظم و امنيت اجتماعي و سياسي است

متهم به عنوان يکي از افراد جامعه در يک نگاه کلي و . حقوق يکديگر هستندوآزادي خود ناگزير به رعايت 

ه اعم از اينکه به حقوق گذاشتاجتماعي را زير پا  هاي جامعه شناسانه کسي است که گمان مي رود هنجار

کيفري مي شود، انتظارش از  نظاموقتي وارد  چنين شخصي. خصوصي يا حقوق عمومي تعرض کرده باشد

حق داشتن وکيل يکي از اصول دادرسي . تگاه قضايي اين است که حقوق او را مراعات کنندعوامل دس

عادالنه مي باشد لذا اين حق متهم است که در جريان دادرسي باانتخاب وکيل، آزادانه از خود دفاع کند و در 

از  اغلب متهم. م او رسيدگي شوداتهاطرف و بر اساس يک دادرسي عادالنه و منصفانه به ي يک دادگاه ب

 نظربه  شايسته استرا آن گونه که و دفاعيات خويش  ها حقوق قانوني خود مطلع نيست و نمي تواند ادعا

 سهاين نوشتار در . مقام قضا برساند از اين رو حق داشتن وکيل يکي از تضمينات حقوق دفاعي متهم است

حق برخورداري از وکيل به خصوص عوا و دجايگاه وکيل طرفين  فصل تدوين شده که در سدد بررسي

 يادشدههر چند در قانون . مي باشد 2931کيفري مصوب  بر اساس قانون آيين دادرسي نسبت به متهم

و موانع و تغيرات عددي، شکلي و ماهوي قوانين حاکم و  ها قانونگذار با حذف بسياري از محدوديت

، در تدوين قوانين اصل را بر لزوم ها اوي سالحسگرايش به اعمال اصل تفسير مضيق به نفع متهم و قاعده ت

قانون جديد خالي از ايرادات  هاي و نوآوري ها داشتن حق وکيل براي متهم قرار داده است، اما اين دستاورد

قانونگذار در جهت احقاق حقوق متهم برداشته  مثبتي که هاي با گام. و اشکاالت حقوقي و اجرائي نيست

مي فاصله زيادي ندارد واين اتهابا دادرسي عادالنه مبتني بر سيستم  اخيرالتصويبي آيين دادرسي کيفر قانون

 . فع اشکاالت و نواقص موجود تحقق نمي يابدمهم جز با ر
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