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 مقدمه
 

 مفوووواهیم برخووووی از  اسووووت انعکاسووووی شناسوووویممووووی راآن مووووا کووووه گونووووهآن بشوووور  حقوووووق

 چگونوووه بایووود بشووور  کوووهایووون موووورد در  جهوووانی مووووازین از  شوووماری کوووه شووومولجهوووان بنیوووادین

 بنوووای سووون  بشووور  حقووووق بوووودن شووومولجهوووان اصووول .گذارنووودموووی اختیوووار  در  را کنووود عمووول

 حقووووق جهوووانی بیانیوووه در  بوووار  اولوووین کوووه اصووول  ایووون .اسوووت بشووور  حقووووق المللووویبوووین قوووانون

 هوووواینامووووهقطووووع و  هووووابیانیووووه هووووا کنوانسوووویون در  شوووود  تاکیوووود آن بوووور  ۱۹۴۸ سووووال در  بشوووور 

 .است شده تکرار  المللیبین بشری حقوق متعدد

 عووووین در  .هسووووتند جهووووان سراسوووور  در  بنیووووادین حقوووووق ایوووون پاسداشووووت مسووووئول وکووووال

 اموووور  تشووووویق و  بهبووووود امووووا .باشوووود بوووواز  جوامووووع تمووووام بنیووووان بایوووود قووووانون حکومووووت حووووال

 تمووووام مووووا  بوووواور  بووووه .اسووووت مهووووارت و  دانووووش نیازمنوووود بشوووور  حقوووووق بووووه گذاشووووتن احتوووورام

 وارد را بشووووری حقوووووق هنجارهووووای و  بگیرنوووود فوووورا را هووووامهووووارت ایوووون بکوشووووند بایوووود وکووووال

 .کنند دادگاه  از  بیرون و  درون خود  روزمره کار 

 شوووانقابلیوووت تقویوووت بووورای ایرانوووی وکوووالی بوووه کمووو  نیوووز  دفترچوووه ایووون اصووولی  هووود  

 چووووارچوبی کووووهایوووون بوووور  عووووالوه مجموعووووه ایوووون امیوووودواریم .اسووووت بشوووور  حقوووووق از  دفووووا  در 

 ضووومن  در  دهووودموووی ارائوووه وکوووال حیووواتی نقوووش و  بشووور  حقووووق قوووانون هوووایبنیوووان از  عموووومی

 ایوووون .کنوووود کموووو  المللوووویبووووین قووووانون در  منصووووفانه دادرسووووی مفهوووووم از  درک بهبووووود بووووه

 هنجارهوووووای کووووواربرد توووووا انووووودشوووووده انتخووووواب کوووووه مووووووردی هوووووایبررسوووووی طریوووووق از  امووووور 

  شود. می انجام بکشند  تصویر  به را قضایی هایحوزه سایر  در  المللیبین

 ارائووووه را منصووووفانه دادرسووووی موووووازین مووووورد در  بنیووووادین دانووووش ضوووومن در  دفترچووووه ایوووون

 دسووووترس در  را بیشووووتری منووووابع کووووه دهوووودمووووی ارائووووه هوووواییلینوووو  و  اطالعووووات و  کنوووودمووووی

 موووووا .بگشوووووایند الملووووولبوووووین قوووووانون سووووووی بوووووه ایپنجوووووره تواننووووودموووووی کوووووه گذارنووووودموووووی

 و  باشووووند داشووووته بخوووواطر  خووووود هووووایپرونووووده تمووووامی در  را دفترچووووه ایوووون وکووووال امیوووودواریم

 بشووور  حقووووق المللووویبوووین قوووانون هنجارهوووای بوووا همگوووام سووویاقی بوووه را ایوووران قوووانون بکوشوووند

 حقوووووق موووووازین مووووورد در  آگوووواهی ایجوووواد بوووورای یگانووووه موووووقعیتی وکووووال .ببندنوووود کووووار  بووووه

 کیفیوووت و  قوووانون حکوموووت بهبوووود بوووه منجووور  تواننووودموووی کوووار  ایووون بوووا هووواآن .دارنووود بشووور 

  .شوند خود جامعه

 

 آزاد تریبوووووون» و «وکوووووال بووووورای وکوووووال» جملوووووه از  سوووووازمان  چنووووود توسوووووط دفترچوووووه ایووووون

 تنظوووویم وکووووال بوووورای آموزشووووی جلسووووات از  حاصوووول نتیجووووه و  تجربیووووات اسوووواس بوووور  «وکووووال

 آن مووووداوم روزرسووووانیبووووه و  بهبووووود بوووورای شووووما نظوووورات شوووونیدن مشووووتاق مووووا .اسووووت شووووده

  .بگیرید ماتماس با  humanrightstoolkit@gmail.com ایمیل با .هستیم

mailto:humanrightstoolkit@gmail.com
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 بشر حقوق المللیبین قانون منابع بر  ایمقدمه :اول فصل
 

  شووده توودوین بعوود بووه دوم جهووانی جنوو  از  کووهچنووان بشوور  حقوووق قووانون یعنووی) بشوور  حقوووق معاصوور  قووانون بنیووان

 المللووویبوووین ایحوووه» معمووووا و  شووودند تووودوین ملووول سوووازمان توسوووط کوووه اسوووت المللووویبوووین سوووند سوووه اسووواس بووور  (اسوووت

 :قرارند این از  هاآن .شودمی نامیده «بشر حقوق

 1بشر حقوق جهانی اعالمیه :۱۹۴۸

 2فرهنگی و  اجتماعی اقتصادی  حقوق المللیبین میثاق :۱۹۶۶

 3سیاسی و  مدنی حقوق المللیبین میثاق :۱۹۶۶

 اعضوووای .کووورد آمووواده ۱۹۴۸ سوووال در  را «بشووور حقووووق جهوووانی بیانیوووه» موووتن ملووول  سوووازمان بشووور  حقووووق کمیسووویون

 جمهوووووری شوووویلی  بووووالروس  سوسیالیسووووتی شوووووروی جمهوووووری بلژیوووو   اسووووترالیا  از  بودنوووود عبووووارت کمیسوووویون ایوووون

 جمووواهیر  اتحووواد آمریکوووا  متحوووده ایووواات بریتانیوووا  فیلیپوووین  پاناموووا  لبنوووان  ایوووران  هندوسوووتان  فرانسوووه  مصووور  چوووین 

 .یوگسالوی و  اروگوئه شوروی  سوسیالیستی

 

                                                 
1 http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf.  
2 http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr.pdf.  
3 http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf.  

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf
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 .بود روزولت النور  بشر  حقوق جهانی بیانیه تدوین کمیته رئیس

 

 و  چهوووول .کوووورد تصووووویب ۱۹۴۸ دسووووامبر  ۱۰ در  را «بشوووور حقوووووق جهووووانی اعالمیووووه» ملوووول سووووازمان عمووووومی مجمووووع

 دو  و  دادنووود ممتنوووع رای دولوووت هشوووت و  نوووداد منفوووی رای دولتوووی هوووی  - دادنووود مثبوووت رای آن بوووه دولوووت هشوووت

 یعنوووی) داد ممتنوووع رای سوووعودی عربسوووتان اموووا داد رای اعالمیوووه نفوووع بوووه ایوووران .بودنووود غایوووب گیوووریرای در  دولوووت

 ازدواج در  برابووور  حقووووق ۱۶ مووواده  بوووود. ۱۸ مووواده و  ۱۶ مووواده وجوووود علوووت بوووه ممتنوووع رای ایووون و  (نوووداد «علیوووه» رای

  .گیرد می دربر را مذهب تغییر  آزادی حق ۱۸  ماده و زناشویی و 

 

 منصفانه یدادرس با مرتبط اصول و  حقوق

 :گویدمی منصفانه دادرسی مورد در  «بشر حقوق جهانی اعالمیه»

 قاا ن   پشاابیب ن  از تبعیضاا  گ ناا هاای  باا و  دارناا  حاا  و اناا یکساا   قاا ن   پیشااگ   در همگاا   -۷ مااه  

 هرگ نا  برابار در نیا  و  ب شا  اعالمیا  ایا  نا ق  کا  تبعیضا  هرگ نا  برابار در تا  دارنا  حا  هما . برخ ردارشا ن 

 .ش ن  برخ ردار ق ن   یکس   پشبیب ن  از گیرد ص رت تبعیض  چنی  ه ف ب  ک  تحریک 

 

 بنیا دین  حقا   نا ق  کا  دارد اعما ح  برابار در را ملا  صا حح  محا ک  از دادخا اه  حا  هارک  -۸ ماه  

 .استنم د  اعط  او ب  دیگری هرق ن   ی  اس س  ق ن   ک  است

 .کرد تبعی  ی  ت قیف دسبگیر، خ دسران  نب ی  را ک هی  -۹ مه  

 محکماا  یاا  ت ساا  علناا  و منصاان ن  دادرساا  امکاا   از  ک ماا  مساا وات باا  دارد حاا  هاارک  -۱۰ مااه  

 .ش د برخ ردار خ د بر وارد  ج ای  اته م ت ی  و خ یش تک حیف و حق   تعیی  برای طرفب  و مسبق 
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 :۱۱ مه  

 کا  زما ن  تا  شا د فار  گنا  با  کا  دارد را حا  ایا  شا دما  مابه  جرما  ارتکا   با  کا  هارک  :۱ بنا  

 داشاب  وجا د او دفا   بارای الز  ها یضام نت تما م  آ  در  کا  علنا  دادگا   یا  در قا ن   اسا   بار او جار 

 .ش د ث بت ب ش 

 قا انی  طبا  ارتکا  ، هنگا   در کا  عملا  انجا   از خا دداری یا  انجا   دحیا  با  نب یا  را کا های   :۲نا ب

 زما   در  کا آ  از شا ی تر کیناری نیا  و شان خت مجار  اساتشا  نما  محسا   جار  احمللا بای  یا  و  ملا 

 .ش د اعم ل نب ی  ب د  اجرا ق ب  جر  ارتک  

 مک تباا ت یاا  خ ناا  خاا ن اد ، شخصاا ، زناا گ  در خ دسااران  م اخلاا  معاار  در نب یاا  کاا هاای  -۱۲ مااه  

 در قا ن   حم یات از کا  دارد حا  هارک . گیارد قارار تعار  ما رد او آباروی و شارف کا ایا  یا  و گیارد قارار خا د

 .ش د برخ ردار ه ی تعر  و ه م اخل  چنی  برابر

 :۲بنا . کنا  اق مات و آما  و رفات آزادانا  کشا ر هار مرزها ی محا ود  در دارد حا  هارک  :۱بنا  -۱۳ ماه  

 .ب زگردد خ د کش ر ب  ی  و گنب  ترک را- خ د کش ر ازجمل  - کش ری دارد ح  هرک 

 

 «بشر حقوق جهانی اعالمیه» حقوقی جایگاه

 اسوووت  رسووویده ملووول سوووازمان عموووومی مجموووع تصوووویب بوووه کوووه اسوووت «اعالمیوووه» یووو  بشووور  حقووووق جهوووانی اعالمیههه 

 نتیجوووه  در  و  نیسوووت ااجوووراازم کوووه گفوووت تووووانموووی انوووداز چشوووم ایووون از  .آیووودنمههه  حسووواب بوووه معاهوووده سوووان بووودین

 شووودمووی فوور  الملوولبووین عوور   جووزو  اعالمیووه ایوون اعظووم بخووش امووا .اسووت نووامربوط آن بووه خراسووانی آقووای اعتوورا 

 از  شووووماری در  ضوووومن در  اعالمیووووه ایوووون مووووواد از  بسوووویاری .هسووووتند اجووووراازم آن مووووواد واقعیووووت  ایوووون نتیجووووه در  و 

 چنووودین ایوووران دیووود  خوووواهیم کوووهچنوووان .انووودشوووده تووودوین و  یافتوووه گسوووترش  شوووده تکووورار  المللووویبوووین هوووای معاهوووده

 .است کرده امضا را معاهدات این از  مورد

 

 ۱۹۶۶ یاسیس و یمدن حقوق یالمللنیب ثاقیم

 محسوووووب مووووا منظووووور  بوووورای معاهووووده توووورینموووورتبط ملوووول سووووازمان سیاسووووی و  موووودنی حقوووووق المللوووویبووووین میثوووواق

  4.شودمی

 وکووال نقووش ضوومنی  طووور  بووه سووان بوودین و  منصووفانه دادرسووی بووه مربوووط قوووانین توورینمهووم میثوواق ایوون -۱۴ ماااده

 .گذاردمی اختیار  در  را

  

                                                 
4 http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
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 :۱۴ ماده

 او  دادخا اه  با  كا   دارد حا  كا  هار. هسابن  برابار دادگسابر  دي انها   و دادگ هها  مق با  در هما  .1

 قا ن   طبا   شا   تشايي  بيطارف و مسابق  طوور  بوه کوه  صا ح  دادگا   يا  در علنا  و منصان ن  طا ر با 

 و حقاا   باا  راجاا  اخبالفاا ت ياا  او علياا  ج ائاا  اته ماا ت حق نياات درباا ر  دادگاا   آ  و شاا د رسااي گ 

 .نم ي  تصمي  اتخ ذ م ن  م رد در او ه ی مسئ حیت

 نظاا  ياا  حساان  اخااال  جهاا ت باا  خاا ا  دادرساا  از قساامب  ياا  تماا   در جلساا ت باا د  ساار  باا  تصاامي  

 اصاح   خص صا  زنا گ  مصالحت كا  صا رت  در خا ا  و دم كراتيا  ج معا  يا  در ملا  امنيات يا  عما م 

 مصاا ح  باا  مضاار جلساا ت باا د  علناا  خاا   كينياا ت ححاا   از كاا  ماا ارد  در خاا ا  و كناا  اقبضاا   دعاا  

 علنا  ما ن  يا  كينار  اما ر در صا در حيا  حايي  ،دارد اميا   ب انا  الز  دادگا   كا  حا   تا  ب شا  دادگسابر 

 يا  زن شا ئ  اخبالفا ت با  مربا   دادرسا  يا  نم يا  اقبضا   ديگار  طا ر صاا ر مصالحت آنيا  مگار با د خ اها 

 .ب ش  اطن ل واليت

 بار او با د  مقصار كا  ايا  تا  شا د فار  گنا  با  دارد حا  ب شا  شا   مابه  جرما  ارتيا   با  كا  هار  .2

 .بش د محرز ق ن   طب 

 :داشت خ اه  را ذي  تضمينه   ح  الاق  ك م  تس و  ب  بش د جرم  ارتي   ب  مبه  ك  هر  .3

ما  داد  نسابت او با  كا  اتها م  علا  و نا   از بنهما  او كا  زبا ن  با  تنصاي  با  و وقات اسار  در  ( أ

 .ش د مطل  ش د

 .ب ش  داشب  خ د منبخب وكي  ب  ارتب   و خ د دف   تهي  برا  ك ف  تسهيالت و وقت ( ب

 .بش د قض وت او درب ر  غيرم ج  أخيرت ب و  ( ج

 كا  صا رت  در و كنا  دفا   خا د از خا د منبخاب وكيا  وسايل  با  يا  شخصا    و شا د ح ضار مح كما  در  .4

 اقبضا   دادگسابر  مصا ح  كا  ما ارد  در و شا د داد  اطاال  او با  وكيا  داشاب  حا  ب شا  ن اشاب  وكيا 

 اح ك حا حا  پرداخات از او عجا  صا رت در كا  شا د تعياي  وكيلا  او بارا  رأسا    دادگا   طارف از نم يا 

 .داشت نخ اه  ا ه ين 

 و بشا د سائ االت  آنها  از كا  بخ اها  يا  بينا  سائ االت دهنا ما  شاه دت او عليا  كا  شاه د  زا ( د

 .بش د سئ االت آنه  از و احض ر او علي  شه د شراي  هم   ب  دهن م  شه دت او ح  ك  شه د 

 مج نا    مبارج  يا  كنا  تيلا  آ  با  ت انا نما  يا  و فهما نما  شا دما  تيلا  دادگا   در كا  را زبا ن  اگار ( ه

 .كن  كم  او ب 

 .نم ي  اعبراف ب د  مجر  ب  ي  و ده  شه دت خ د علي  ك  نش د مجب ر ( و 

 

 و سا  رع يات كا  ب شا  نحا   با  ب يا  نيسابن  با ح  هنا ز جا ا قا ن   ححا   از كا  ج انا ن  دادرسا  آئاي  .5

 .بنم ي  را آن   حيثيت اع د  مصلحت
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  دارد. را ب التر  دادگ   در  رسی گ  خ است در  و  خ اه  نظر  تج ی  ح  ش   محک   ک  هرك  .6

 كشاف ج يا ا   كا  امار  يا  حا د  امار يا  يا  بشا د فسا  بعا ا   كسا  ج ائا  محي ميات قطعا  حيا  هرگا   .7

 ايا  نبيجا  در كا  شخصا  گيارد قارار عنا  ما رد ب حنبيجا  و ب شا  قضا ي  اشابب   يا  وقا   بار دال شا  

 مگار بشا د جبارا  قا ن   طبا  او خسا رت كا  داشات خ اها  اسابحق   شا   مجا زات مبحما  محي ميات

 .است ب د  او خ د ب  منبسب ج ا   ي  كال ميب   حقيقت م ق  ب  افش   ع   ك  ش د ث بت ك  اي 

 آئاي  قا ن   طبا  صا در قطعا  حيا  م جاب با  آ  اتها   علات با  كا  جرما  بارا  تا ا نما  را كا  هاي  .8

 .داد قرار مج زات و تعقيب م رد مج دا   است ش   تبرئ  ي  محي   كش ر  هر كينر  دادرس 

 

 یاسیس و یمدن حقوق یالمللنیب ثاقیم یحقوق گاهیجا

 ایوووون از  کوووودام هووووی  در  .کوووورد تصووووویب راآن ۱۹۷۵ سووووال در  و  کوووورد امضووووا را معاهووووده ایوووون ۱۹۶۸ سووووال در  ایووووران

 و  هسوووتند ااجوووراازم ایوووران بووورای معاهوووده ایووون موووواد نتیجوووه در  و  نشووود اعوووالم رزرویشووونی یوووا تحفوووط حوووق هوووی  مووووارد

 .شود تبعیت هاآن از  حقوقی  روند در  جمله از  ایران  روزمره اعمال در  باید

 در  .دهووودنموووی ارجوووا  معاهوووده ایووون بوووه کوووه چووورا نووودارد زمینوووه ایووون در  تووواثیری ۱۹۸۲ سوووال در  خراسوووانی آقوووای گفتوووه

 تصوووویب و  امضوووا از  پووویش هوووم آن و  بگیووورد صوووورت کتبوووی صوووورت بوووه توانووودموووی تنهوووا "تحفققق  حققق "  اعوووالم ضووومن

 .معاهده

 

 ۱۹۶۹5 معاهدات حقوق مورد در نیو  ونیکنوانس

 عمومووووا .انوووود شووووده ذکوووور  ۱۹۶۹ ویوووون کنوانسوووویون در  مربوطووووه مووووواد در  "تحفقققق  حقققق "  اعووووالم بووووه مربوووووط قوووووانین

  -"تحف  ح " اعالم به مربوط مواد جمله از  _ کنوانسیون این مواد بیشتر  که است شدهپذیرفته

  است. المللیبین عر  تدوین واقع در 

19 

 تحفظ حق یه شرط حق تنظیم

 آ  با  نسابت خا د تعها  میب انا  مع ها   یا  با  اححا   یا  تصا یب قبا ح ، تننیا،، امضا  ، هنگا   کشا ر یا  

 :ص رتیک  در مگر کن  مشرو  را مع ه  

 ب ش ؛ کرد  ممن   را شر  ح  مع ه   ( أ

 نیسات، بحا  ما رد تعها  شا م  کا  خا   ما ارد در فقا  شار  حا  کا  ب شا  کارد  مقارر مع ها   ( ب

 ی  است؛ مج ز

                                                 
5 https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume-1155-I-18232-English.pdf  

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%25201155/volume-1155-I-18232-English.pdf
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 مع هاا   منظاا ر و هاا ف باا  شاار  حاا  کاا  وقباا  ،« »و« احااف »بناا ه ی مشاام ل ماا ارد غیاار در  ( ج

 .ب ش  داشب  ما یرت

23 

 شرط حق اعمال روش

 و مبع ها  کشا ره ی با  و شا د تنظای  کببا    ب یا  آ  با  نسابت مخ حنات یا  و صاری ، پا،یر  ، شار  حا   .1

 .گردد ابالغ دارن  را مع ه   آ  ب  پی سب  ح  ک  کش ره ئ  س یر

 الز  ب شا ، گرفبا  صا رت تصا یب یا  قبا ل یا  تننیا، با  مشارو  امضا ی هنگا   در  شار  حا  صا رتیک  در  .2

 مع ها  ، قبا ل در احبا ا  با  رضا یت اعاال  هنگا   میکنا ، اقا ا  شار  حا  ارائا  با  کا  کشا ری اسات

 گرفبا  نظار در تأییا  تا ری  هما   شار  حا  ارائا  تا ری  ما ردی، چنای  در. نم یا  تأییا  رسام    را خا د اقا ا 

 .ش  خ اه 

 تأییا  با  احبیا ج  ب شا ، آما   بعما  شار  حا  تأییا  از قبا  شار  حا  با  مخ حنات یا  تصاری  قبا ح  اگار  .3

 .نیست مخ حنت ی  قب ح  آ  مجّ د

 .ش د تنظی  کبب    ب ی  آ  ب  مخ حنت ی  شر  ح  از انصراف  .4

 

 ملل سازمان بشری حقوق هایسایتوب

 در  جووووامع اطالعوووواتی شووووامل کووووه کنوووودمووووی اداره و  کوووورده ایجوووواد سووووایتوب ایگسووووترده مجموعووووه ملوووول سووووازمان

 6.هستند بشری حقوق مختلف کارهای و  ساز  و  هامعاهده مورد

 پیوووودا indicators.ohchr.org در  توووووانمووووی را بشوووور  حقوووووق معاهووووده هوووور  اهمیووووت و  کووووارآیی مووووورد در  راهنمووووایی

 .دارد وجووووود آن در کشووووور  هوووور  روی کلیوووو  امکووووان کووووه بینیوووودمووووی را جهووووان از  اینقشووووه سووووایتوب ایوووون در  .کوووورد

 جملوووه از  را  مشوووخ  معاهوووده هووور  تصوووویب و  امضوووا بوووه مربووووط اطالعوووات آخووورین کوووه شوووودموووی ظووواهر  منوووویی سوووپس

 درج بعووود صوووفحه در  نقشوووه ایوون .کنووودموووی ارائوووه انوود شوووده اعوووالم احتمووواا کووه مالحظووواتی موووورد در  مفصووول اطالعوواتی

 .است شده

 کووووه بینوووویممووووی کنوووویم  کلیوووو  «۱۹۹۰ کووووودک حقوووووق کنوانسوووویون» روی سووووپس و  ایووووران روی اگوووور  :مثووووال بوووورای

 ضووووومن در  .اسوووووت نکوووورده امضوووووا راآن اختیووووواری هووووایپروتکووووول و  کوووورده امضوووووا ۱۹۹۱ سوووووال در  را معاهووووده ایووووون ایووووران

 :است کرده مطرح را یر  شرط حق  ۱۹۹۴ در  معاهده تصویب و  امضا از  پس ایران که بینیممی

 گیوورد قوورار  یووا باشوود اسووالمی موووازین و  داخلووی قوووانین بووا تعووار  در  زمووان هوور  و  مووورد هوور  در  کنوانسوویون مفوواد»

 «نیست الرعایه ازم ایران اسالمی جمهوری دولت طر  از 

                                                 
6 Please see Chapter 6 for links to all available sources. 

http://indicators.ohchr.org/
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 ملل سازمان کارهای و  ساز  :دوم فصل
 

 مقدمه

 بوووه ورود از  پووویش .پوووردازیمموووی ملووول سوووازمان در  بشووور  حقووووق ویوووژه کارهوووای و  سووواز  در  کووواوش بوووه فصووول ایووون در 

 از  یکووووی عنوووووان بووووه بشووووری حقوووووق مسووووائل بووووا ملوووول سووووازمان عمووووومی مجمووووع کووووه کوووورد تاکیوووود بایوووود مبحوووو  ایوووون

 حقووووق جزئیوووات بوووه بگیووورد تصووومیم توانووودموووی و  کنووودموووی برخوووورد دارد خوووود برناموووه در  کوووه پرشوووماری موضووووعات

 در  ملووول سوووازمان عموووومی مجموووع در  منووواظره چنووودین مرکوووز  در  ایوووران .شوووود وارد مشخصوووی کشوووور  یوووا منطقوووه در  بشووور 

  .است بوده بشر  حقوق زمینه در  خود کارنامه مورد

 بوووه سوووپس و  شوووودموووی آغووواز  عموووومی مجموووع بوووه ملووول سوووازمان کووول دبیووور  از  گزارشوووی بوووا فصووول ایووون علوووت هموووین بوووه

 نهووواد  «بشووور حقووووق کمیتوووه» بوووه بیشوووتر  جزئیوووات بوووا سوووپس .پوووردازدموووی آن مشوووخ  رونووودهای و  بشووور  حقووووق شووورای

 .پردازیممی «سیاسی و  مدنی حقوق المللیبین میثاق» مسئول

 

 ملل سازمان یعموم مجمع

 A/70/352 شماره سند  ۲۰۱۵ اوت ۳۱ - ایران مورد در ملل سازمان کل دبیر گزارش

 ایووووران در  بشوووور  حقوووووق وضووووعیت بووووه کووووه اسووووت سووووازمان ایوووون نهوووواد چنوووود از  یکووووی ملوووول سووووازمان عمووووومی مجمووووع

 کوشوووندموووی کوووه وکالیوووی بووورای کنووودموووی مطووورح را خوووود هووواینگرانوووی عموووومی مجموووع کوووه واقعیوووت ایووون .پردازنووودموووی

 نگرانووی بوور  اسووت تاکیوودی کووه چوورا اسووت اهمیووت حووائز  ببندنوود کووار  بووه خووود موووکلین بوورای را بشووری حقوووق موووازین

 مجموووع .وکیووول چنووود یوووا یووو  اهووودا  یوووا باورهوووا فقوووط نوووه و  مشوووخ  ایحیطوووه در  پیشوووروی عووودم بوووه راجوووع جهوووانی

 از  کووووه کووورد تصوووویب ایناموووهقطووووع ضووومن در  و  گرفتوووه دسوووت بووووه را هووواگوووزارش ایووون کووووردن مطووورح ابتکوووار  عموووومی

 ۳۱ تووواری  بوووه عموووومی  مجموووع بوووه کووول دبیووور  گوووزارش آخووورین .کننووود توووالش تغییووور  بووورای خواهووودموووی ایوووران مقاموووات

 :به مربوط شودمی مسائلی شامل  ۲۰۱۵ اوت
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 کودکان - اعدام مجازات

 نگارانروزنامه - بیان آزادی

  بشر  حقوق نامدافع

 کودکان ازدواج - زنان

 کارگران حقوق

 وکال - منصفانه دادرسی

 قومی و  مذهبی هایاقلیت

 

 شووووووووماره سووووووووند  ۲۰۱۵ نوووووووووامبر ۲) ملوووووووول سووووووووازمان عمووووووووومی مجمووووووووع در ایووووووووران بووووووووه مربوووووووووط نامووووووووهقطووووووووع

A/C.3/70/L.45)7 

 کنووودموووی نظووور  اظهوووار  ایوووران در  بشووور  حقووووق اجووورای پیشووورفت و  کنوووونی وضوووعیت موووورد در  کوووه «ایوووران» ناموووهقطوووع

 بوووه ناموووهقطوووع ایووون در  منصوووفانه دادرسوووی حقووووق .اسوووت کووورده مطووورح کووول دبیووور  گوووزارش کوووه پوووردازدموووی مسوووائلی بوووه

 :گرفت قرار  اشاره مورد دارد بنیادین بهبود به نیاز  که مواردی از  یکی عنوان

 مووووازین کوووه دهووود تضووومین عمووول  در و قوووانون در خواهووود موووی ایوووران اسوووالمی جمهووووری دولوووت از  ناموووهقطوووع ایووون»

 انتخووواب موووورد وکیووول بوووه موقوووع بوووه دسترسوووی جملوووه از شووود خواهنووود رعایوووت قضوووایی رونووود در منصوووفانه دادرسوووی

 امکووان مالحظووه تحقیرکننووده  یووا و غیرانسووانی ظالمانووه  هووایمجووازات یووا رفتووار تحموول یووا شووکنجه عوودم حووق موکوول 

 دولوووووت از ضووووومن در ناموووووهقطوووووع .محاکموووووه از پووووویش آزادی بووووورای معقوووووول شووووورایط سوووووایر و وثیقوووووه قیووووود بوووووه آزادی

 .8«دهد پایان غیرقانونی حبس از مندنظام و گسترده استفاده و تحمیلی هایناپدیدشدن به خواهدمی

 

 ملل سازمان بشر  حقوق یشورا

 :کندمی تشریح گونهاین را خود سایتش وب در  بشر  حقوق شورای

 و  تشوووویق  تقویوووت آن مسوووئولیت کوووه اسوووت ملووول سوووازمان نظوووام درون  دولتووویبوووین نهوووادی بشووور  حقووووق شوووورای»

 در  ازم پیشووونهادهای ابوووراز  و  بشووور  حقووووق نقووو  وضوووعیت بوووه رسووویدگی و  جهوووان سراسووور  در  بشووور  حقووووق پاسداشوووت

 و  بشوووور  حقوووووق موضوووووعی مسووووائل تمووووامی مووووورد در  توانوووودمووووی سووووال طووووول تمووووام در  شووووورا ایوووون .اسووووت زمینووووه ایوووون

 جلسوووه تشوووکیل ژنوووو  در  ملووول سوووازمان دفتووور  در  شوووورا ایووون .کنووود صوووحبت دارنووود توجوووه بوووه نیووواز  کوووه هووواییموقعیوووت

 .دهدمی

                                                 
7 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/70/L.45.  
8 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/345/14/PDF/N1534514.pdf?OpenElement.  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/70/L.45
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/345/14/PDF/N1534514.pdf?OpenElement
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 انتخووووواب سووووازمان ایوووون عمووووومی مجموووووع توسووووط کووووه اسووووت ملوووول سوووووازمان عضووووو  دولووووت ۴۷ از  متشووووکل شووووورا

 .است شده ملل سازمان سابق «بشر حقوق کمیسیون» جایگزین بشر  حقوق شورای .شوندمی

 آن جلسوووه اولوووین .شووود برپوووا ملووول سوووازمان عموووومی مجموووع ۶۰/۲۵۱ ناموووهقطوووع توسوووط ۲۰۰۶ موووارس ۱۵ روز  در  شوووورا

 راهنموووووای کووووه کوووورد تصوووووویب را خووووود «نهادسووووازی بسووووته» شوووووورا بعوووود  سووووال یووووو  .بووووود ۲۰۰۶ ژوئوووون ۳۰ تووووا ۱۹ از 

 .است کرده برپا را کارهایش و  ساز  و  روندها و  است آن هایفعالیت

 تموووامی در  بشووور  حقووووق وضوووعیت کوووه اسوووت (آر پوووی یوووو ) «همگوووانی ادواری بررسوووی» کارهوووا و  سووواز  ایووون جملوووه از 

 آن بووووه و  اسووووت شوووورا «فکوووور اتوووواق» کوووه «مشووووورتی کمیتوووه» کنوووود مووووی بررسوووی را ملوووول سووووازمان عضوووو  هووووایدولوووت

 بوووه کوووه «شوووکایت ارائوووه رونووود» و کنووود موووی ارائوووه بشووور  حقووووق موضووووعی مسوووائل زمینوووه در  مشوووورت و  کارشناسوووی

 .برسانند شورا توجه به را بشر  حقوق نق  دهدمی اجازه هاسازمان و  افراد

 برپووووا سووووابق «بشوووور حقوووووق کمیسوووویون» کووووه ملوووول سووووازمان «ویووووژه رونوووودهای» بووووا ضوووومن در  بشوووور  حقوووووق شووووورای

 ویووووژه  گزارشووووگران شووووامل «رونوووودها» ایوووون .کنوووودمووووی همکوووواری هسووووتند شووووورا وظووووایف جووووزو  اکنووووون و  بووووود کوووورده

 و  مشوووورت ارائوووه بررسوووی  نظوووارت  کارشوووان کوووه شووووندموووی کووواری هوووایگوووروه و  مسوووتقل کارشناسوووان ویوووژه  نماینووودگان

 9 «.است مشخ  کشورهای در  بشر  حقوق وضعیت یا موضوعی مسائل مورد در  عمومی گزارش

 «ملووووول سوووووازمان ویوووووژه رونووووودهای» و (آر پوووووی یوووووو ) «همگوووووانی ادواری بررسوووووی» موووووا  نظووووور  موووووورد اهووووودا  بووووورای

 .هستند کارها و  ساز  ترینمهم

 

 (آر پی یو ) همگانی موردی بررسی

 سوووازمان عضوووو  هوووایدولوووت تموووام بشوووری حقووووق کارناموووه یکبوووار  سوووال چهوووار  هووور   «همگوووانی مووووردی بررسوووی» رونووود

 و  گوووووزارش اضوووووافه هبووووو دهووووودموووووی  ارا یووووه بررسوووووی تحوووووت دولوووووت خوووووود کووووه گزارشوووووی .کنووووود موووووی بررسوووووی را  ملوووول

 کوووه) مووودنی جامعوووه و  بشووور  حقووووق مسوووئول کشووووری نهادهوووای ملووول  سوووازمان نهادهوووای هوووا دولوووت سوووایر  پیشووونهادهای

 کووووهچنووووان اسووووت «همگووووانی موووووردی بررسووووی» رونوووود اسوووواس و  پایووووه (اسووووت اهمیووووت حووووائز  بخصووووو  یکووووی ایوووون

 :گویدمی ملل سازمان سایتوب

 تمووووام بشووووری حقوووووق کارنامووووه بررسووووی شووووامل کووووه اسووووت یگانووووه رونوووودی «همگووووانی موووووردی بررسووووی»

 لوووووای تحووووت کووووه محووووور دولووووت اسووووت رونوووودی «آر پووووی یووووو » .شووووودمووووی ملوووول سووووازمان عضووووو  هووووایدولووووت

 بهبوووود بووورای کنووود اعوووالم توووا دهووودموووی را فرصوووت ایووون دولوووت هووور  بوووه و  شوووودموووی انجوووام بشووور  حقووووق شوووورای

 اقووووداماتی چووووه خووووود بشووووری حقوووووق هووووایمسووووئولیت بووووه عموووول و  خووووود کشووووور  در  بشوووور  حقوووووق وضووووعیت

 تووووا شووووده طراحووووی نحوووووی بووووه  و  اسووووت شووووورا اصوووولی هووووای گوووویویژ  جووووزو  «آر پووووی یووووو » .اسووووت داده انجووووام

 گیوووورد مووووی قوووورار  بررسووووی مووووورد بشرشووووان حقوووووق وضووووعیت کووووه زمووووانی کشووووورها  تمووووام بووووا برابوووور  برخووووورد

 .شود تضمین

                                                 
9 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx#ftn1.  
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 یعنوووی شووود  ایجووواد ملووول سوووازمان عموووومی مجموووع ۶۰/۲۵۱ ناموووهقطوووع بوووا ۲۰۰۶ موووارس ۱۵ روز  در  آر  پوووی یوووو 

 کوووه  اسوووت همکووواری از  تووووام رونووودی ایووون .کووورد برپوووا را بشووور  حقووووق شوووورای خوووود کوووه ایناموووهقطوووع هموووان

 حووووال در  .کوووورده بررسووووی را ملوووول سووووازمان عضووووو  دولووووت ۱۹۳ تمووووام بشوووور  حقوووووق کارنامووووه  ۲۰۱۱ اکتبوووور  تووووا

 اسوووت شوووورا کلیووودی عناصووور  از  یکوووی «آر پوووی یوووو » .نووودارد وجوووود مشوووابهی همگوووانی کوووار  و  سووواز  هوووی  حاضووور 

 و  بنیوووادین هوووایآزادی و  بشووور  حقووووق تموووامی بوووه کامووول احتووورام بووورای شوووانمسوووئولیت هوووادولوووت بوووه کوووه

 تموووام در  بشووور  حقووووق یتضوووعو  بهبوووود کوووار  و  سووواز  ایووون نهوووایی هووود  .کنووودموووی یوووادآوری را هووواآن اعموووال

 .10 «است بیافتد  اتفاق که جایی هر  بشر  حقوق نق  به پرداختن و  کشورها

 از  و  دارد مشووووورتی مقووووام   ملوووول سووووازمان اجتموووواعی و  اقتصووووادی مسووووائل اداره در  11«وکووووال بوووورای وکووووال» سووووازمان

 توووا کنووودموووی اسوووتفاده فرصوووت ایووون از  معمووووا سوووازمان ایووون .هسوووت «آر پوووی یوووو » رونووود در  مشوووارکت بوووه قوووادر  رو ایووون

 .کند ارائه بررسی تحت دولت در  وکال استقالل با رابطه در  پیشنهادهایی و  اطالعات

 نگووواه - کووورد دریافوووت بشوووری حقووووق مسوووائل از  ایگسوووتره موووورد در  پیشووونهاد  ۲۹۱  ایوووران ۲۰۱۴   سوووال گوووزارش در 

 را مووووورد ۱۸۹ از  هوووواییبخووووش ایووووران پیشوووونهاد  ۲۹۱ از  .12«همگووووانی ادواری بررسووووی کوووواری گووووروه گووووزارش» بووووه کنیوووود

 ۲) («ایوووران) همگوووانی ادواری بررسوووی موووورد در  کووواری گوووروه گوووزارش» بوووه کنیووود نگووواه - کووورد رد را بقیوووه و  پوووذیرفت

 A/HRC/28/12Add.1.)13 شماره سند  ۲۰۱۵ مارس

 :14شوندمی منصفانه دادرسی و  وکال نقش به مربوط مورد چند پیشنهاد  ۲۹۱ میان از 

 تموووام و  محاکموووه از  پووویش دسوووتگیری مراحووول تموووام طوووول در  وکیووول بوووه زنووودانیان تموووام دسترسوووی .۲۰۷»

 مووووتهم بووووا دادرسووووی رونوووود طووووول در  دهوووود اجووووازه وکیوووول بووووه و  سووووازد فووووراهم را پرونووووده تحقیقووووی مراحوووول

 (بریتانیا) کند مشورت

 جملووووه از    رسوووویدگی یووووهاول سوووواعت در  شووووده انتخوووواب آزادانووووه وکیلیکووووه بووووه بالفاصووووله دسترسووووی .۲۰۸

 رسوووومی اسووووناد تمووووام بووووه دسترسووووی همچنووووین و  قضووووایی  رونوووود پایووووان تووووا و  اولیووووه  تحقیقووووات زمووووان در 

 (بلژی ) کند تامین را رسیدگی

 را نظووور  تجدیووود و  محاکموووه جنوووایی  تحقیقوووات مراحووول طوووول تموووام در  وکیووول بوووه موووانعبوووی دسترسوووی .۲۰۹

 بوووه و  اسوووت  مطلوووع خوووود حوووق ایووون از  دسوووتگیری از  پوووس بالفاصوووله موووتهم کوووه کنووود تضووومین کنووود  فوووراهم

 شوووووود داده موووووتهم علیوووووه شوووووواهد تموووووام و  پرونوووووده کووووول بوووووه نامحووووودود دسترسوووووی وکالیشوووووان و  متهموووووین

 (دانمارک)

                                                 
10 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx.  
11 www.lawyersforlawyers.org.  
12 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review (Iran) (22 December 2014; UN Doc. A/HRC/28/12*), available 

at: http://www.refworld.org/docid/54f855c94.html.  
13 See Report of the Working Group on the Universal Periodic Review (Iran) (2 March 2015; UN Doc. A/HRC/28/12/Add.1), 

available at: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/040/69/PDF/G1504069.pdf?OpenElement, p. 2-4. 
14 http://www.refworld.org/docid/54f855c94.html.  
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 (آلمان) شود تضمین قضایی هایدادرسی تمامی در  قانونی  روند رعایت .۲۱۰

  اکمیوووتح اسووواس بووور  منصوووفانه دادرسوووی شوووهروندان تموووام کوووه کنووود تضووومین عمووول در  و  قوووانون در  .۲۱۱

 (نروژ) کنندمی دریافترا  گرفت  قرار  پذیرش مورد ۲۰۱۰ آر  پی یو  بررسی در  کهچنان قانون 

 موووتهم افوووراد تموووام بووورای منصوووفانه دادرسوووی حوووق و  قضوووایی رونووود بوووه مربووووط هوووایتضووومین تموووامی .۲۱۲

 (رومانی) وکیل به دسترسی و  دفا  حق جمله از  شود تضمین جنایت ارتکاب به

 خصوووو  هبووو شوووود انجوووام منصوووفانه دادرسوووی و  قوووانونی رونووود از  اطمینوووان کسوووب بووورای اقوووداماتی .۲۱۳

 («.مکزی ) شودمی مرگ مجازات اجرای به منجر  که روندی هر  در 

 را رونووود ایووون در  شووورکت تابحوووال هوووادولوووت تموووام کوووه زیووورا اسوووت ارزشووومند شووو  بووودون «آر پوووی یوووو » کوووار و  سووواز 

 کامووول بررسوووی دوره دو  حوووداقل بایووود .بگوووذاریم قضووواوت بوووه را نظوووام ایووون بوووودن مووووثر  کوووه اسوووت زود اموووا .انووودپذیرفتوووه

  .بزنیم مح  راآن بتوانیم تا شود

 ویژه روندهای

 بشووور  حقووووق وضوووعیت بوووه همچنوووین و  پوووردازدموووی بشووور  حقووووق موضووووعی مسوووائل بوووه ضووومن در  بشووور  حقووووق شوووورای

 :هستند اهمیت حائز  مشخ  کارهای و  ساز  این از  مورد دو  ما  مقاصد برای .مختلف کشورهای در 

 وکال  و  قضات استقالل برای ویژه گزارشگر  .1

 .ایران اسالمی جمهوری در  بشر  حقوق وضعیت برای ویژه گزارشگر  .2

 

 وکال و  قضات استقالل برای ویژه گزارشگر 

 .کووورد ایجوواد ۱۹۹۴ سوووال در  را سوومت ایووون   یافووت تغییووور  بشوور  حقووووق شووورای بوووه بعوودا کوووه بشوور  حقووووق کمیسوویون 

 پینتوووو  مونیکوووا پروفسوووور  2016 سوووال در  آن مسوووئول و  شوووده تمدیووود یکبوووار  سوووال سوووه هووور  آن ماموریوووت دوره پوووس  آن از 

 و  قضوووات اسوووتقالل بووور  تمرکوووز  بوووا قوووانون حکوموووت بوووه مربووووط مسوووائل مسوووئول ویوووژه گزارشوووگر  ایووون .اسوووت آرژانتوووین از 

 :باید ضمن در  او  .است وکال

 کند تحقیق شودمی او  تسلیم که ادعاهایی هرگونه مورد در 

  کند ثبت و  دهد تشخی  را آمده دست به هایپیشرفت همچنین و  گرفته صورت حمالت

 دهد تشخی  را قضایی نظام بهبود هایراه

 دهد گزارش عمومی مجمع و  بشر  حقوق شورای به

 گونوووه بققق     و  کووورد تسووولیم او  بوووه مسوووتقیما تووووانموووی را گزارشوووگر  ایووون مسوووئولیت  بوووه مربووووط شوووکایات و  مسوووائل

 ویوووژه گزارشوووگر  دفتووور  .شوووودموووی فوووراهم بررسوووی  ادواری رونووودهای از  مجوووزا ملووول  سوووازمان نظوووام بوووه دسترسوووی امکوووان

 .نکرده دریافت مثبتی پاس  هنوز  اما است بوده مقامات سوی از  ایران به سفر  دعوتنامه خواهان مرتبا
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 :جااین در  تماس جزئیات و  بیشتر  اطالعات

 Judiciary/Pages/MonicaPinto.aspxhttp://www.ohchr.org/EN/Issues/ 

 

 ایران اسالمی جمهوری در  بشر  حقوق وضعیت مورد در  ویژه گزارشگر 

 در  بشووور  حقووووق وضوووعیت بوووا رابطوووه در  مشخصوووی ویوووژه رونووود گرفوووت  تصووومیم بشووور  حقووووق شوووورای ۲۰۱۱ سوووال در 

 نگووارش توواری  تووا و  شوود منصوووب مووورد ایوون در  ویووژه گزارشووگر  اولووین عنوووان بووه شووهید احموود دکتوور  .کنوود برپووا ایووران

 او  توجوووه بوووه تووووانموووی زموووانی هووور  در  را بشووور  حقووووق نقووو  .اسوووت سووومت ایووون دارای هنووووز  2016 سوووال در  جوووزوه ایووون

 حقووووق وضوووعیت موووورد در  سوووالیانه هووواییگوووزارش اموووا نیافتوووه را ایوووران از  بازدیووود امکوووان هنووووز  شوووهید دکتووور  .رسووواند

 اطالعوووات .انووودداده پاسووو  هووواگوووزارش ایووون بوووه سوووال هووور  نیوووز  ایرانوووی مقاموووات .اسوووت کووورده تهیوووه کشوووور  ایووون در  بشووور 

 :در تماس جزئیات و  بیشتر 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/IR/Pages/SRIran.aspx 

 

 حقووووق مسوووائل موووورد در  روز بوووه و  گسوووترده هوووایگوووزارش کوووه کووورده برپوووا ویوووژه سوووایتیبو  ضووومن در  شوووهید دکتووور 

 :دارد بووووووور  در  نیوووووووز  را او  وبوووووووالگ و  دهووووووودموووووووی ارائوووووووه را ویوووووووژه گزارشوووووووگر  هوووووووایفعالیوووووووت و  ایوووووووران در  بشوووووووری

shaheedoniran.org. همچنووووین و  هوووواآن بووووه ایووووران هووووایپاسوووو  و  او  سووووالیانه هووووایگووووزارش شووووامل سووووایتوب ایوووون 

 .است دیگر  اسناد و  منابع از  شماری هایلین  و  مربوطه ارتباطات

 وکالووووت حرفووووه بوووور  دولووووت نقووووش و  وکالووووت قووووانون مووووورد در  مشوووواهداتی 2015 اکتبوووور  گووووزارش  در  شووووهید دکتوووور 

 15.داشت

  

                                                 
15 Situation of human rights in Iran (6 October 2015; UN Doc. No. A/70/411), 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/411 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary/Pages/MonicaPinto.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/IR/Pages/SRIran.aspx
http://shaheedoniran.org/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/411
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 ملل سازمان بشر  حقوق کمیته

 مصوووار  بووورای معاهوووده تووورینمربووووط سیاسوووی و  مووودنی حقووووق المللووویبوووین میثووواق گفتووویم  اول فصووول در  کوووهچنوووان

 رو  ایوووون از  بخصووووو  معاهووووده ایوووون .دارد منصووووفانه دادرسووووی شوووورایط مووووورد در  بسوووویاری مووووواد کووووه چوووورا اسووووت مووووا

 ۱۶۸ مجمووووو  کنووووون تووووا) کوووورد تصووووویب و  امضووووا  تحفظووووی" "حووووق هووووی  اعمووووال بوووودون راآن ایووووران کووووه اسووووت مربوووووط

 کوووه 16بشووور حقووووق کمیتوووه :دارد مخصوصوووی نظوووارتی نهووواد میثووواق ایووون (.انووودکووورده تصوووویب را معاهوووده ایووون کشوووور 

 دانشوووگاه در   الملووولبوووین  حقووووق اسوووتاد اغلوووب کوووه اسوووت شایسوووته بسووویار  و  مسوووتقل کارشناسوووان از  گروهوووی  شوووامل

 :کندمی نظارت معاهده اجرای بر  خود کارکرد سه طریق از  «کمیته» این .هستند

 از  «دیووودگاه» ابوووراز بوووه منجووور  میثووواق اول اختیووواری پروتکووول اسووواس بووور  «گیوووریارتبووواط» ) فوووردی هوووایشوووکایت .1

 (شودمی کمیته سوی

 (شودمی میثاق ۴۰ ماده اول پاراگرا  مطابق «پایانی مشاهدات» به منجر  که) کشوری هایگزارش .2

 (میثاق ۴۰ ماده ۴ پاراگرا  مطابق) عمومی اظهارنظر  .3

 

 فردی هایشکایت

 کوووه کننووود ارائوووه موووواردی در  را خوووود هوووایپرونوووده کوووه شوووودموووی افوووراد بووورای رونووودی شوووامل اول اختیووواری پروتکووول

 کشوووور  درون قضوووایی نظوووام در  فووورد و  انووودگذاشوووته پوووا زیووور  را معاهوووده از  مشخصوووی موووواد هوووادولوووت هسوووتند مووودعی

 بووورای رونووود ایووون نکووورده  تصوووویب را پروتکووول ایووون ایوووران کوووه جووواییآن از  .اسوووت نشوووده خوووود حوووق پیگیوووری بوووه موفوووق

 هووی  افووراد هووایپرونووده مووورد در  کمیتووه کووار  کووه نیسووت معنووی بوودین ایوون امووا .نیسووت دسترسووی قابوول ایووران مووردم

 و  اجهههه ا  بوووورای ارزشوووومندی راهنمووووای کمیتووووه کووووار  قضووووایی نمونووووه .بوووورعکس درسووووت .نوووودارد ایووووران قووووانون در  ارزشووووی

 هسووتند معتبوور  معاهووده بووه متعهوود هووایدولووت تمووام بوورای کمیتووه هوواییافتووه .اسووت معاهووده مشووخ  مووواد تفسوویر 

 .باشد داشته نقش هم ایران هایدادگاه در  باید آن قضایی رویه سانبدین و 

 را را هووواآن و  دهنوود اطووال  مربوطووه قضووایی رویووه بووه راجووع هووادادگووواه بووه کووه اسووت وکووال عهووده بوور  ایوون نهایووت در 

 فصووول در  .بندنووود کوووار  بوووه داننووود موووی مشوووخ  ایپرونوووده بوووه مربووووط کوووه موووورادی در  را  کمیتوووه هووواییافتوووه وادارنووود

 .پردازیممی کمیته قضایی رویه از  بخشی به سوم 

 

 کشوری هایگزارش

 بررسوووی را عضوووو  هوووایدولوووت در  معاهوووده موووواداجههه ا  وضوووعیت دارد مسوووئولیت ضووومن در  کمیتوووه میثووواق  طبوووق

 مسووواله بووور  انحصوووارا آن تمرکوووز  اموووا دارد بشووور  حقووووق شوووورای «آر پوووی یوووو » رونووود بوووا هووواییشوووباهت رونووود ایووون .کنووود

 زمینوووه در  ملووول سوووازمان عوووالی  یار کمیسووو دفتووور » .اسوووت «سیاسوووی و  مووودنی حقووووق المللووویبوووین میثووواق» از تبعیوووت

 جوووداول جملوووه آن از  و  دهووودموووی نشوووان را بررسوووی رونووود ایووون کارهوووای و  سووواز  کوووه کووورده تهیوووه نمووووداری «بشووور حقووووق

 :مختلف بازیگران موقعیت و  زمانی

                                                 
16 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx.  

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
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 سووایر  و  کننوود کمیتووه تسوولیم را خووود هووایگووزارش بایوود عضووو  هووایدولووت تمووام کووه دهوودمووی نشووان 17نمووودار ایوون

 بوووه اطالعووواتی تواننووودموووی نیوووز  (هووواNHRI) بشووور  حقووووق کشووووری موسسوووات و  مووودنی جامعوووه ملووول  سوووازمان نهادهوووای

 رعایوووت موضووو  ایوون همیشوووه عموول در  امووا کشووودمووی طووول سووال چهوووار  معموووا گزارشووی چرخوووه .بیافزاینوود رونوود ایوون

 تسووولیم قابلیوووت نیوووز  مووودنی جامعوووه هوووایسوووازمان کوووه اسوووت ایووون رونووود ایووون موووورد در  توجوووه جالوووب نکتوووه  شوووود. نموووی

 مربووووط مسوووائل بوووه عالقوووه صوووورت در  المللوووی بوووین و  کشووووری هوووایسوووازمان .دارنووود را کمیتوووه بوووه پیشووونهاد و  گوووزارش

 شوووکایات رونووود بوووه مربووووطامقققر  ایووون کوووه جووواآن از  .دهنووود انجوووام را کوووار  ایووون تواننووودموووی معاهوووده  مووووثر   اجووورای بوووه

 تصووووویب را فووووردی شووووکایات الحوووواقی پروتکوووول کووووه  کشووووورهایی داخوووول موووودنی جامعووووه هووووایسووووازمان نیسووووت  فووووردی

 در   موجوووود وضوووعیت از  خوووود تحلیووول «بشووور حقووووق کمیتوووه» .کننووود شووورکت رونووود ایووون در  تواننووودموووی نیوووز  انووودنکووورده

 . دهد یم ارائه کندمی دریافت نمودار  در  آمده منابع از  که اطالعاتی پایه بر  را مشخ  کشوری

 ایووون بووه (چهارسوواله زموووانی بووازه بووه توجووه بوووا) کووه گوورددبرموووی ۲۰۱۱ نوووامبر  ۲۹ بووه ایووران بوووه مربوووط گووزارش آخوورین

 بررسوووی گوووزارش ایووون روی  هووور  بوووه 18.اسوووت رسووویده فووورا کشوووور  ایووون  وضوووعیت مجووودد بررسوووی  وقوووت کوووه اسوووت معنوووی

                                                 
17 Source: http://www2.ohchr.org/english/bodies/docs/ReportingCycle.gif. 
18 Human Rights Committee – Iran’s implementation of ICCPR (29 November 2011, UN Doc. CCPR/C/IRN/CO/3) 

(http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/IRN/CO/3&Lang=En) 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/docs/ReportingCycle.gif
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/IRN/CO/3&Lang=En
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 در  مفصووول کووواوش آن کوووار  کوووه چووورا سوووازدموووی ممکووون را آموووده دسوووت بوووه اینطووور  بوووه ۲۰۱۱ سوووال از  کوووه پیشووورفتی هووور 

 وکوووال موقعیوووت و  منصوووفانه دادرسوووی حقووووق بوووه مربووووط هووواییافتوووه .اسوووت ایوووران توسوووط هووواآن اجووورای و  میثووواق موووواد

 .شوندمی روند این شامل نیز 

 

 عمومی نظرهای اظهار 

 مووووواد مووووورد در  اسووووت متووووونی توووودوین بشوووور  حقوووووق کمیتووووه هووووایفعالیووووت مفیوووودترین و  توووورینجالووووب از  یکووووی

 تحلیووول کمیتوووه مفصووول  هوووایگوووزارش ایووون در  .شووووندموووی نامیوووده «عموووومی اظهارنظرهوووای» کوووه، معاهوووده مشوووخ 

 نظوور  اظهووار  کمیتووه ایوون سووان بوودین .دهوودمووی ارائووه خووود قضووایی رویووه بنیووان بوور  عموودتا را  نظوور  مووورد موواده از  خووود

 کوووورده صووووادر   کنووودمووووی ارائوووه را منصووووفانه دادرسوووی ضوووومانت کووووه  میثووواق ۱۴ موووواده موووورد در  را ۳۲ شووووماره عموووومی

 بشوور  حقوووق تمووام کاربسووت بووه توجووه بووا منصووفانه دادرسووی حقوووق محوووری کووارکرد بوور  کووار  آغوواز  در  کمیتووه 19.اسووت

 :کندمی تاکید

 کلیووووودی عناصووووور  از  منصوووووفانه دادرسوووووی از  برخوووووورداری و  محووووواکم و  هوووووادادگووووواه نوووووزد برابوووووری حوووووق»

 مووواده هووود  .قوووانون حکوموووت پاسداشوووت بووورای قضوووایی رونووود در  راهوووی و  اسوووت بشووور  حقووووق پاسداشوووت

 حقوووووق از  تعوووودادی کووووه اسووووت منظووووور  همووووین بووووه و  اسووووت عوووودالت صووووحیح اجوووورای تضوووومین میثوووواق ۱۴

 (.دوم پاراگرا )  «است برشمرده را مشخ 

 

 :کندمی تاکید هادولت تمامی برای ماده این بودن ااجراازم محوری نقش بر  ضمن در  کمیته

 ایوووون و  بگذارنووود احتووورام هووواآن بوووه بایووود عضوووو  هوووایدولوووت کوووه اسوووت هووواییضووومانت حووواوی ۱۴ مووواده»

 کووووه دهنوووود گووووزارش بایوووود کشووووورها .اسووووت خودشووووان داخلووووی قووووانون و  حقوووووقی هووووایسوووونت از  مسووووتقل

 تاکیووود «کمیتوووه» اموووا کننووودموووی تفسووویر  خوووود حقووووقی هووواینظوووام بوووا رابطوووه در  را هووواضووومانت ایووون چگونوووه

 داخلوووی قوووانون عهوووده بووور  تنهوووا توووواننموووی را میثووواق هوووایضووومانت اساسوووی محتووووای تعیوووین کوووه کنووودموووی

 (.۴ پاراگرا )  «گذاشت

 

 کووه جوواییآن از  حووال  عووین در  امووا اسووت کمووال و  تمووام آیوودمووی پووی در  کووه کمیتووه قضووایی رویووه بررسووی و  تحلیوول

 جوووای ایووون کوشووودموووی سوووه فصووول در  آموووده قضوووایی رویوووه .کنووودنموووی ارائوووه کووواملی تصوووویر  گوووردد برموووی ۲۰۰۷ سوووال بوووه

 را کمیتوووه هووواییافتوووه آخووورین کوووه اسوووت مهوووم همیشوووه مشوووخ   ایپرونوووده بوووا برخوووورد هنگوووام اموووا  .کنووود پووور  را خوووالی

 .کنیم چ  آن سایتوب طریق از 

 

                                                 
19 CCPR/C/GC/32, 23 August 2007, go to: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f32&L
ang=en.  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%252fC%252fGC%252f32&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%252fC%252fGC%252f32&Lang=en
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 یر یگ جهینت

 هوووایدولوووت در  بشووور  حقووووق اوضوووا  بررسوووی بوووه کوووه هسوووتند ملووول سوووازمان نظوووام درون بسووویاری کارهوووای و  سووواز 

 آن اعموووال و  بشووور  حقووووق بوووه احتووورام وضوووعیت بوووه ایگسوووترده توجوووه مربوطوووه  رونووودهای در  .پردازنووودموووی مشوووخ 

 ایوووران در  وکوووال روزموووره کوووار  بووورای مفیووودی ابوووزار  هووواگوووزارش ایووون .اسوووت ااجوووراازم نیوووز  ایوووران بووورای کوووه اسوووت شوووده

 موووکلین سوووی از  عموول هنگووام وکووال کووه پردازنوودمووی مشخصووی وظووایف و  قووانونی مووواد بووه کووه چوورا کننوودمووی فووراهم

 .دهند ارجا  هاآن به بتوانند باید مشخ 

 بوووه موووواردی تسووولیم امکوووان ملووول سوووازمان کارهوووای و  سووواز  از  اسوووتفاده بووورای هایشوووانسوووازمان یوووا/و وکوووال باضوووافه 

 .ایران قانون در  مشخ  هایگرایش با رابطه در  یا و  مشخ  هایپرونده زمینه در  یا حاا دارند  را هاآن
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 قضایی رویه :سوم فصل
 

  مقدمه

 کوووه اسوووت فوووردی هوووایشوووکایت بوووه رسووویدگی «بشووور حقووووق کمیتوووه» کوووارکرد سوووه از  یکوووی آمووود بووواا در  کوووهچنوووان

 دارای آن هووواییافتوووه نووودارد  را دادگووواه حکوووم کمیتوووه گرچوووه .شووووندموووی کمیتوووه تسووولیم اول اختیووواری پروتکووول تحوووت

 اجووورا بووووده مشوووخ  اییافتوووه موضوووو  کوووه دولتوووی توسوووط و   گرفتوووه قووورار  احتووورام موووورد با سققق    و  هسوووتند اعتبوووار 

 عموووول دادگوووواه جایگوووواه در  کووووه اسووووت واقعیووووت ایوووون دهنوووودهنشووووان کنوووودمووووی اسووووتفاده کمیتووووه کووووه واژگووووانی .شوووووند

 «دیووودگاه» کوووه قضووواوت نوووه کمیتوووه هووواییافتوووه و  «نویسووونده» خواهوووان دارنووود  نوووام «ارتبووواط» شوووکایات :کنووودنموووی

 کوووه بگیووورد تصووومیم شووواید «کمیتوووه» اموووا شوووودموووی انجوووام کتبوووی اساسوووا کمیتوووه کوووار  رونووود .شوووود موووی خوانوووده کمیتوووه

 برگوووزار  سووووئیس ژنوووو  در  کمیتوووه کوووار  مرکوووز  در  جلسووواتی صوووورت  ایووون در  .دارد پرونوووده افوووراد فیزیکوووی حضوووور  بوووه نیووواز 

 .شوندمی

 هوووایپرونده/شوووکایات در  کمیتوووه کوووه کنووویمموووی اشووواره «(هوووادیووودگاه)» تصووومیمات از  گوووروه چنووود بوووه جووواایووون در 

 هوووواایوووون ایووووم آورده را «پایووووانی مشوووواهدات» از هووووایینمونووووه ضوووومن در  .اسووووت رسوووویده هوووواآن بووووه فووووردی مختلووووف

 هوووایگوووزارش» بوووه کنیووود نگووواه) هسوووتند مشوووخ  دولتوووی بوووا رابطوووه در  آن ادواری گوووزارش پایوووان در  کمیتوووه هووواییافتوووه

 هوووایافتوووه بوووا برابووور  اهمیتوووی هوووایافتوووه ایووون کوووه چووورا ایووومآورده قسووومت ایووون در  را هووواایووون موووا (.دوم فصووول در  «کشووووری

 شووووندموووی محسووووب نظووور  موووورد معاهوووده موووواد تفسووویر  معتبرتووورین دو  هووور  دارنووود  فوووردی ایپرونوووده در  «(هوووادیووودگاه)»

 .بگیرند قرار  استفاده مورد مشابه طرقی به توانندمی سانبدین و 

 .انووووودشوووووده مشوووووخ  متفووووواوت عنووووواوینی بوووووا «پایوووووانی مشوووووهادات» و هوووووا«دیووووودگاه» زیووووورین  هوووووایپرونوووووده در 

 آغوواز  بولوود صووورت بووه کووه دولووت نووام بووا کشوووری هووایگووزارش و  دارنوود ایتالیوو  خووط بووه هووایینووام فووردی هووایپرونووده

 «۳۲ شوووماره عموووومی نظووور  اظهوووار » هموووراه بوووه همیشوووه را قضوووایی رویوووه ایووون کوووه کنیووود اطمینوووان کسوووب .شووووندموووی

 رابطووه در  کوواملی تصووویر  تووا کنیوود نگوواه «کمیتووه» هوواییافتووه آخوورین بووه ضوومن در  و  خوانیوودمووی (بوواا بووه کنیوود نگوواه)

 .کنید پیدا نظر  مورد مشخ  مساله با
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  (گانیرا) وکیل به دسترسی حق

 

 ازبکستان هیعل چیاسکو یل .1

 ۲۰۱۰ مارس ۲۳ مورخ کمیته هایدیدگاه ۱۵۵۲/۲۰۰۷

 نتیجووووه ایوووون بووووه «کمیتووووه»   طوووورفین سوووووی از  دیگووووری اطالعووووات غیوووواب در  و  شوووورایط  ایوووون در  …۹/۷»

 بوووازجویی و  روز  یووو  طوووی از  پوووس خوووود انتخووواب موووورد وکیووول بوووه نویسووونده پسووور  دسترسوووی عووودم کوووه رسوووید

 مووواده تحوووت لیاسوووکوی  آقوووای حقووووق نقووو  زموووان ایووون طوووول در  او  بوووا تحقیقوووی اعموووال سوووایر  اجووورای و  او  از 

 «.….است بوده (ب) سه پاراگرا   ۱۴

 

 

 

 ۱۹ پاراگراف در ۹۰ ،(۲۰۱۱) اول دوره ،A/66/40 ،یاسیس و یمدن حقوق یالمللنیب ثاقیم صربستان .2

 رایگوووان وکالوووت ارائوووه « کیفوووری دادرسوووی قوووانون» کوووه عضوووو  دولوووت توسوووط شوووده ارائوووه اطالعوووات بوووه توجوووه بوووا (۱۸)

 جوووامعی نظوووام هیچگونوووه کوووه اسوووت نگوووران «کمیتوووه» کنووود موووی فوووراهم را مشوووخ  جنوووایی هوووایپرونوووده بعضوووی در 

 در  رایگووووان وکالووووت عموووول  در  نووووه و  قووووانون در  نووووه و  نوووودارد وجووووود عضووووو  دولووووت در  رایگووووان وکالووووت اعطووووای بوووورای

   (.۱۴ و  ۹ مواد) شودنمی ارائه مدنی هایپرونده

 

 دولت تیمسئول و  یر یتسخ یوکال  بودن موثر 

 (۱۹۹۹ مه ازدهی CCPR/C/65/D/775/1997) کایجامائ هیعل براون .3

 مراحووول تموووامی در  رایگوووان وکالوووت بوووودن دسترسوووی در  کوووه کنووودموووی تاکیووود خوووود احکوووام بوووه ارجوووا  بوووا کمیتوووه»

 یوووادآوری کمیتوووه …اسوووت بووودیهی هسوووت  اعووودام مجوووازات احتموووال کوووه موووواردی در  بخصوووو  جنوووایی  هوووایپرونوووده

 را موووتهم وکالوووت مووووثر  طوووور  بوووه انتصووواب  از  پوووس وکیووول  کوووه کنووود اطمینوووان کسوووب بایووود عضوووو  دولوووت کوووه کنووودموووی

 طووور  بووه را خووود وظیفووه وکیوول کووه بووودمووی واضووح بایسووتمووی محاکمووه قاضووی بوور  «کمیتووه» نظوور بووه .دهوودمووی انجووام

 در  .نیسوووت حاضووور  وکیووول نهوووایی  حکوووم قرائوووت هنگوووام کوووه شووود متوجوووه کوووه وقتوووی بخصوووو  دهووود نموووی انجوووام مووووثر 

 «.است شده نق   (د) ۳ پاراگرا   ۱۴ ماده پرونده  این در  نتیجه 

 

 ۷۱ (۲۰۱۰) اول دوره ،A/65/40 ،یاسیس و یمدن حقوق یالملل نیب ثاقیم نیآرژانت .4

 و  دسوووتگیر  افوووراد از  بووواایی درصووود کوووه واقعیوووت ایووون علیووورغم کوووه کنووودموووی اشووواره نگرانوووی بوووا «کمیتوووه» (۲۰) »

 ایووون کننووود  اسوووتفاده «عموووومی مووودافع دفتووور » خووودمات از  بایووود و  ندارنووود را خوووود انتخووواب موووورد وکیووول شوووده موووتهم

 .ندارد را هاپرونده تمام در  ازم وکالت ارائه برای ازم منابع دفتر 

 امکوووان «عموووومیمققق ا    دفتووور » کوووه کنووود اطمینوووان کسوووب توووا دهووود انجوووام را ازم اقووودامات بایووود عضوووو  دولوووت

 پلووویس توسوووط شووواندسوووتگیری زموووان در  را جووورم ارتکووواب بوووه مظنوووون افوووراد تموووام بوووه مووووثر  و  مناسوووب خووودمات ارائوووه
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 و  مووالی اسووتقالل تضوومین بووه دسووت بایوود ضوومن در  عضووو  دولووت .شووود رعایووت هوواآن میثوواق در  آمووده حقوووق تووا دارد

 .«بزند دولتی هایارگان سایر  از  «مدافع دفتر » عملی

 

 ۲۲ پاراگراف ،۹۱ ،(۲۰۱۱) اول دوره .A/66/40 .یاسیس و یمدن حقوق یالمللنیب ثاقیم مغولستان .5

 مربوطووووه مراکووووز  طریووووق از  رایگووووان وکالووووت ارائووووه در  آمووووده دسووووت بووووه پیشوووورفت از  اسووووتقبال ضوووومن کمیتووووه (۲۲)

 محوووودودیت و  خووووود حرفووووه بووووه عموووول در  وکووووال اسووووتقالل فقوووودان مووووورد در  شووووده ارائووووه اطالعووووات مووووورد در  همچنووووان

 ۱۴ مووواده) کنووودموووی نگرانوووی ابوووراز  انسوووانی و  موووالی منوووابع فقووودان علوووت بوووه رایگوووان وکالوووت خووودمات بوووه دسترسوووی

 در  .دهووود انجوووام را «وکوووال انجمووون» و وکوووال اسوووتقالل تضووومین بووورای ازم اقووودامات تموووام بایووود عضوووو  دولوووت (.میثووواق

 جملوووه از  رایگوووان  وکالوووت ارائوووه مراکوووز  اختیوووار  در  ازم انسوووانی منوووابع و  بودجوووه کوووه کنووود اطمینوووان کسوووب بایووود ضووومن

 رایگوووان وکالوووت ارائوووه خووودمات بوووه دسترسوووی تقویوووت معطوووو  ایویوووژه توجوووه و  گیرنووودموووی قووورار  روسوووتایی  منووواطق در 

 «.کند

 ۲۱ پاراگراف ،۱۰۷ ،(۲۰۱۲) کی دوره ،A/67/40 ران،یا یاسالم یجمهور  .6

 بخصوووو  آنووود شوووده مقووورر  میثووواق در  کوووه منصوووفانه دادرسوووی هوووایضووومانت مکووورر  نقووو  نگوووران عمیقوووا کمیتوووه»

 مراحووول تموووامی کوووه کنووود اطمینوووان کسوووب بایووود عضوووو  دولوووت …اسوووت اویووون زنووودان دادگووواه و  انقوووالب هوووایدادگووواه در 

 وکیووول دریافوووت حوووق (الوووف تضووومین جملوووه از  گیرنووودموووی صوووورت میثووواق ۱۴ مووواده بوووا کامووول انطبووواق در  قضوووایی رونووود

 اتهامووووات دلیوووول و  ماهیووووت از   سووووریع اطووووال  حووووق (ب محاکمووووه از  پوووویش دوره بوووورای جملووووه از  موکوووول انتخوووواب مووووورد

 (ه برائووووت فوووور  اصوووول (د تحقیقووووات مرحلووووه در  جملووووه از  هوووواپرونووووده تمووووامی در  وکووووال حضووووور  و  دخالووووت (ج جنووووایی

 «۳۲ شوووماره عموووومی نظووور  اظهوووار » در آموووده مووووارد «کمیتوووه» …تجدیووودنظر تقاضوووای حوووق (و عموووومی محاکموووه حوووق

 یووووادآوری عضووووو  دولووووت بووووه را منصووووفانه دادرسووووی حووووق و  هووووامحاکمووووه و  هووووادادگوووواه نووووزد برابووووری حووووق دربوووواره (۲۰۰۷)

 «.کندمی

 

 محرمانه ارتباطات / مناسب مکان و  زمان

 ۲۰۰۰ هیژوئ C/69/D/770/1997. ۱۸ .یاسیس و یمدن حقوق یالمللنیب ثاقیم .هیروس هیعل نیردیگ .7

 و او سووووی از تقاضوووا ایووون انجوووام از پوووس نویسووونده بوووه وکیووول دسترسوووی عووودم کوووه رسووویده نتیجوووه ایووون بوووه کمیتوووه»

 .اسووووت شووووده (ب) سووووه پوووواراگرا   ۱۴ موووواده تحووووت نویسوووونده حقوووووق نقوووو  باعوووو  زمووووان ایوووون در او از بووووازجویی

 نداشووته را خووود وکیوول بووا خصوصووی مشووورت امکووان نویسوونده کووه گیووردمووی نظوور  در  را واقعیووت ایوون کمیتووه باضووافه 

 (.است ما از  ایتالی  تاکیدهای) «است میثاق (ب) سه پاراگرا   ۱۴ ماده نق  نیز  این و  …

 

 .۲۰ پاراگراف در ۸۴ (.۲۰۱۱) کی دوره .A/66/40 .یاسیس و یمدن حقوق یالمللنیب ثاقیم لهستان .8

 وکالوووت بوووه دسترسوووی بووورای خوووود حوووق از  نبایووود زنووودانی افوووراد کوووه کنووودموووی یوووادآوری را خوووود نگرانوووی کمیتوووه (۲۰)

 دسوووتور  بوووا فوووردی یوووا دادسوووتانی  کوووه کنووودموووی اشووواره نگرانوووی بوووا کمیتوووه .شووووند محوووروم حوووبس دوران آغووواز  از  رایگوووان

 بازرسووووی دسووووتور  توانوووودمووووی دادسووووتانی و  دارنوووود را وکوووویلش و  مظنووووون بووووین جلسووووات در  حضووووور  اجووووازه دادسووووتانی 

 ….بدهد را وکیلش با مظنون بین نگارینامه
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 دسترسووووی (الووووف :شووووندمووووی محوووروم خووووود آزادی از  کووووه افووورادی کووووه کنووود اطمینووووان کسووووب بایووود عضووووو  دولوووت

 را  خوووود وکوووالی بوووا خصوصوووی دیووودار  قابلیوووت (ب دارنووود را خوووود حوووبس دوران آغووواز  از  پوووس  فوووورا وکالوووت بوووه بالفاصوووله

 سووورعت بوووه و  محرمانوووه خوووارجی  نظوووارت بووودون مووووارد تموووامی در  تواننووودموووی (ج و  دارنووود محاکموووه  از  پووویش جملوووه از 

  «.کند مکاتبه خود وکیل با

 

 (۲۰۰۴ هیژوئ ۲۷) نیپیلیف هیعل وسیرا لیرام .9

 بوووورای ازم زمووووان نویسوووونده بووووه کووووه جوووواآن از   (ب) سووووه پوووواراگرا   ۱۴ موووواده نقوووو  ادعووووای بووووا رابطووووه در  ۷/۳»

 .نیسووت ادعووا ایوون منکوور  عضووو  دولووت کووه کنوودمووی اشوواره کمیتووه نشووده  داده وکوویلش بووا ارتبوواط و  دفاعیووات توودارک

 شوووده  داده وقوووت وکووویلش بوووا ارتبووواط بووورای محاکموووه  زموووان در  لحظوووه  چنووود روزی تنهوووا نویسووونده بوووه کوووه جووواآن از 

 پایوووان از  پوووس نویسوونده اعووودام حکوووم کووه جووواآن از  .دانوودموووی میثووواق (ب) سووه پووواراگرا   ۱۴ مووواده نوواق  راایووون کمیتووه

 شووووده صووووادر    هنشوووود رعایووووت میثوووواق ۱۴ موووواده در   منوووودرج منصووووفانه دادرسووووی مقووووررات آن در  کووووه قضووووایی  رونوووود

 «.شده نق  نیز  است  محفوظ ۶ ماده طبق که نویسنده  حق که شود گرفته نتیجه باید  است

 

 (۲۰۰۴) هلند هیعل هولست فان .10

 ارتباطوووات بوووودن محرمانوووه بوووه اتکوووا امکوووان دیگووور  مووووکلین کوووه کنووودموووی اشووواره نویسووونده اسوووتدال بوووه کمیتوووه ۷/۶»

 شوووانعلیووه و  شوووود ردیووابی ارتباطووات ایووون محتوووای کوووه  دارد وجووود خطوور  ایووون کووه چووورا ندارنوود  را شووانوکیووول بووا خووود

 پیشوووگیری جهوووت مووووثر  اقووودامات بووورای عضوووو  هوووایدولوووت نیووواز  بایووود ضووومن در  کمیتوووه …بگیووورد قووورار  اسوووتفاده موووورد

 بوووه ارتباطوووات ردیوووابی بوووه مربووووط قووووانین کوووه جووواآن از  .بگیووورد نظووور  موووورد را هووواآن موووورد در  تحقیوووق و  جنوووایی جووورایم از 

 قووانونی حفاظووت از   دخالووت نووو  ایوون باشوود   تحقیووق قاضووی دسووتور  بووه بایوود ردیووابی ایوون و  نووداشووده تعیووین روشوونی

 از  خوووارج تووواثیری موووورد ایووون در  ردیوووابی و  ضوووبط کوووه رسووویده نتیجوووه ایووون بوووه سوووانبووودین کمیتوووه .اسوووت برخووووردار  ازم

 «.…نداشت وکیلش با محرمانه ارتباط برای نویسنده حق بر  اندازه

 

 :نهیزم نیا در یگر ید یهانمونه .11

 و  محاکمووووه زمووووان در  قووووهیدق یسوووو محاکمووووه  از  پوووویش دقیقووووه سووووی (:۸/۴-۸/۳) (۱۹۸۹) .کااااایجامائ هیااااعل تاااالیل

 .شدند محسوب یناکاف ازم دفا  ارائه یبرا دنظر یتجد یتقاضا امکان عدم

 یر یتسووووخ لیوووووک .شوووودند آموووواده محاکمووووه روز  در  دفاعیووووات (:۱۰/۴) (۱۹۹۳) .کااااایجامائ هیااااعل تیاساااام فااااوردیل

 سووواعت چهوووار  تنهوووا دیوووجد لیووووک تیووونها در  . داد. اسوووتعفا محاکموووه از  شیپووو روز  کوووه شووود نیگز یجوووا یکسووو بوووا سوووپس

 محسووووب یناکووواف ازم دفوووا  ارائوووه یبووورا نیوووا و  داشوووت وقوووت یاحرفوووه کمووو  درخواسوووت و  موکووول بوووا ارتبووواط یبووورا

 .شد

 خواهووووان موووودافع لیوووووک کووووه یزمووووان اعوووودام  مجووووازات دارای پرونووووده در  (:۷/۵) (۲۰۰۷) نیپاااایلیف هیااااعل الراناگااااا

 کسوووب دیوووبا دادگووواه نشوووده  داده او  بوووه پرونوووده بوووا ییآشووونا یبووورا یکووواف زموووان کوووه چووورا شوووودیمووو جلسوووه یلووویتعط

  .دارد را خود اتیدفاع یآمادگ فرصت متهم که کند نانیاطم
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 دو  و  شوووود جلسووووه یلوووویتعط خواهووووان و  بووووود بیووووغا اول روز  در  موووودافع وکیوووول (:۶/۳) (۲۰۰۶) .انیااااگو  هیااااعل چااااان

 کوووه کنووود نوووانیاطم کسوووب دیوووبا دادگووواه .بوووود گووور ید یاپرونوووده ر یووودرگ لیووووک زموووان نیوووا در  کوووه  گرفوووت مهلوووت  روز 

 .کندیم ارائه را یکاف زمان جلسه یلیتعط

 کووووردن دایووووپ جهووووت ایوووو شوووود جلسووووه یلوووویتعط خواهووووان وکیوووول (:۷/۲) (۱۹۹۸) توباااااگو  و  دادیاااانیتر  هیااااعل پیاااالیف

 یدارا یهووواپرونوووده در  تجربوووهیبووو و  جووووان کوووه چووورا خوووودش بهتووور  یآموووادگ یبووورا ایووو و  سوووندهینو  توسوووط دیوووجد لیووووک

 .شد دانسته ثاقیم نق  با برابر  که شد رد تقاضا نیا .بود اعدام مجازات امکان

 

 وکال به یدسترس

 .۲۰ پاراگراف در ۹۴ (۲۰۱۱) کی دوره .A/66/40 .یاسیس و یمدن حقوق یالمللنیب ثاقیم .قزاقستان .12

 اسوورار شووامل هووایپرونووده در  ویووژه بووه وکیوول بووه افووراد دسترسووی هووایمحوودودیت از  گووزارش نگووران کمیتووه (۲۰»)

 نماینووودگی اجوووازه گرنوووه و  هسوووتند دولوووت سووووی از  شووودن تاییووود بوووه مجبوووور  جملوووه از  وکوووال .اسوووت دولتوووی  محرمانوووه 

 بوووه دادن اطوووال  خصوووو  در  پلووویس موووامورین قوووانونی خوووال نگوووران ضووومن در  کمیتوووه .کننووودنموووی پیووودا را شوووانمووووکلین

 (.۱۴ ماده) است وکیل داشتن حق جهت نمتهما

 انجوووام دولتوووی  محرمانوووه  ر اسووورا حفوووظ بووورای کوووه اقووودامی هرگونوووه کوووه کنووود اطمینوووان کسوووب بایووود عضوووو  دولوووت

 .نکنوود ایجوواد خووود انتخوواب مووورد وکیوول بووه دسترسووی بوورای افووراد حووق بوور   ضوورورتی قابوول غیوور   محوودودیت شووودمووی

 بووووا دسوووتگیرکننده مووووامورین دسوووتگیری  مووووارد تمووووامی در  کوووه کنووود اطمینووووان کسوووب بایووود ضوووومن در  عضوووو  دولوووت

 «.دارند وکیل داشتن حق که دهند اطال  متهم افراد به دستگیری زمان در  خود  قانونی وظیفه به عمل

 

 وکالتی وظایف انجام در  وکال امنیت نیتضم

  (.۲۱)۸۵ پاراگرا  در  ۹۳  (۲۰۰۱) اول دوره . A/56/40 .سیاسی و  مدنی حقوق المللیبین میثاق گواتماا

 فعوووالین وکوووال  قضوووائیه  قووووه اعضوووای بخصوووو  جامعوووه  مختلوووف هوووایبخوووش اعضوووای کوووه اسوووت نگرانوووی مایوووه»

 سووانبوودین گیرنوود مووی قوورار  قتوول حتووی و  موورگ بووه تهدیوود ارعوواب  مووورد کووارگری هووایاتحادیووه فعووالین و  بشوور  حقوووق

 کووه اسووت تاسووف جووای (.۹ و  ۷  ۶ مووواد) شووودمووی مواجووه مووانع بووا جوودی طووور  بووه شووانوظووایف بووه هوواآن قووانونی عموول

 و  پیشوووگیرنده اقووودامات تموووام . سوووتانشوووده انجوووام هنووووز  اقوووداماتی چنوووین تکووورار  از  جلووووگیری بووورای ازم اقووودامات

 وکوووال  قضوووائیه  قووووه اعضوووای بخصوووو  جامعوووه  مختلوووف هوووایبخوووش اعضوووای توووا شووووند انجوووام بایووود کننووودهحفاظوووت

  «.دهند انجام ارعاب هرگونه بدون را خود وظایف بتوانند کارگری  هایاتحادیه و  بشر  حقوق فعالین

 

 پاراگراف در ۷۰ (۲۰۰۵) اول دوره A/60/40 .یاسیس و یمدن حقوق یالمللنیب ثاقیم کستان،یتاج .13

۹(۱۱.)  

 وکیوووول  بووووه زنوووودانیان دسترسووووی در  وقفووووه ایجوووواد مووووورد در  گسووووترده هووووایروایووووت نگووووران بخصووووو  کمیتووووه (۱۱)

 تضووومین کوووه بزنووود اقوووداماتی بوووه دسوووت بایووود عضوووو  دولوووت …اسوووت دسوووتگیری از  پوووس بالفاصوووله دوره در  مشخصوووا
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 تحقیوووق موووورد انووودکووورده سووود را وکیووول بوووه دسترسوووی پلووویس موووامورین شوووودموووی ادعوووا کوووه موووواردی تموووام در  …کنووود

 «.بگیرند قرار  مناسب مجازات و  کامل

 

 ۲۰ پاراگراف در ۹۴ (۲۰۱۱) اول دوره A/66/40 یاسیس و یمدن حقوق یالمللنیب ثاقیم قزاقستان .14

 

 وکووووال بووووه افووووراد دسترسووووی بوووور  غیوووورازم هووووایمحوووودودیت مووووورد در  موجووووود هووووایگووووزارش نگووووران کمیتووووه (۲۰)

 شوووودموووی خواسوووته وکوووال از  جملوووه از  هووواآن در  و  شووووندموووی دولتوووی اسووورار  شوووامل کوووه اسوووت هووواییپرونوووده در  بخصوووو 

 موووامورین قوووانونی وظیفوووه فقووودان نگوووران ضووومن در  کمیتوووه .بگیرنووود اجوووازه دولوووت از  خوووود مووووکلین نماینووودگی از  پووویش

 (.۱۴ ماده) است وکیل دریافت برای شانحقش از  متهمین ساختن مطلع برای پلیس

 هوووایمحووودودیت شوووامل نبایووود دولتوووی اسووورار  حفوووظ جهوووت اقووودام هرگونوووه کوووه کنووود تضووومین بایووود عضوووو  دولوووت

 اطمینوووان کسوووب بایووود عضوووو  دولوووت باضوووافه  .شوووود خودشوووان انتخووواب موووورد وکیووول بوووه افوووراد دسترسوووی بووور  غیووورازم

 زموووان در  و  کننووودموووی عمووول خوووود قوووانونی وظیفوووه بوووه دسوووتگیرکننده موووامورین دسوووتگیری  مووووارد تموووام در  کوووه کنووود

 «دهندمی اطال  را وکیل داشتن برای شانحق متهم افراد به دستگیری





 «   وکال نقش مورد در  یادینبن اصول» سند چهارم. فصل        30

 

 

 

 «وکال نقش مورد در  نیادیبن اصول» سند .چهارم فصل
 

  مقدمه

 دسوووتیابی» ملووول سوووازمان اهووودا  از  یکوووی کوووه  یمکنوووموووی اعوووالم «مردموووان موووا» ملووول  سوووازمان بنیوووادین سوووند در 

 اسووواس بووور  تموووایز  بووودون بنیوووادین هوووایآزادی و  بشووور  حقووووق بوووه احتووورام تشوووویق و  ارتقوووا …در المللووویبوووین همکووواری بوووه

 در  «بشووور حقووووق جهوووانی اعالمیوووه» تصوووویب ،تعهووود آن نتیجوووه اولوووین 20.«اسوووت موووذهب یوووا زبوووان جنسووویت  نوووژاد 

 دادرسووی اصووول و  قووانون نووزد برابووری اصوول بوورای بنیووادین زبووان شووامل کووه (یوو  فصوول بووه کنیوود نگوواه) بووود ۱۹۴۸ سووال

  .شودمی منصفانه

 در  و  شوووده بنوووا ملووول سوووازمان سوووند دو  ایووون بنیوووان بووور  ملووول سوووازمان ی«وکوووال نقوووش موووورد در  بنیوووادین اصوووول» سوووند

 ایووون کامووول موووتن بووورای ۱ پیوسوووت بوووه کنیووود نگووواه) سیاسوووی و  مووودنی حقووووق المللووویبوووین میثووواق بووور  مسوووتقیما ضووومن

 جنایوووات از  پیشوووگیری موووورد در  ملووول سوووازمان هشوووتم کنگوووره تصوووویب بوووه آرا اتفووواق بوووا ۱۹۹۰ سوووال در  سوووند ایووون (.سوووند

 .بود حاضر  اسناد سایر  و  سند این به رای در  رسمی طور  به ایران .رسید مجرمین تادیب و 

 هنجارهوووووای مجموعوووووه معتبرتووووورین شووووو  بووووودون و  شووووود تووووودوین موووووذاکره از  طووووووانی ایدوره از  پوووووس سوووووند ایووووون

 عنووووان بوووه وکوووال موقعیوووت بوووه راجوووع مسوووائل تموووامی بوووه مربووووط مووووازین .اسوووت وکوووال موقعیوووت زمینوووه در  المللووویبوووین

 جوووواایوووون در  منصووووفانه دادرسووووی هنجارهووووای کننوووودگانتضوووومین و  قووووانون حکومووووت خوووودمت در  کلیوووودی بووووازیگرانی

 :اندشده داده پوشش «بنیادین اصول» در که موضوعاتی جمله از  .اندهآمد

 حقوقی خدمات و  وکال به دسترسی

 جنایی عدالت موارد در  ویژه هایمحافظت

 وکال تعلیم و  وکالت پروانه صدور 

 هامسئولیت و  وظایف

 وکال کارکرد ضمانت

  تجمع و  بیان آزادی

 وکال ایحرفه هایانجمن

 انضباطی اقدامات

 

                                                 
20 Charter of the United Nations, article 1, para. 3, https://treaties.un.org/doc/Publication/CTC/uncharter.pdf.  

https://treaties.un.org/doc/Publication/CTC/uncharter.pdf
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 شدهانتخاب  لاصو  به ینگاه

 

 و  وظووووایف بووووه مربوووووط اصوووول دو  برخوردارنوووود  بسوووویاری اهمیووووت از  سووووند ایوووون در  آمووووده اصووووول تمووووامی گرچووووه

 .پردازیممی هاآن به مختصرا جااین در  .هستند  ویژه  توجه شایسته وکال کارکرد ضمانت و  هامسئولیت

 

 ها تیمسئول و  ها فیوظا

 شوووانمووووکلین حقووووقی موضوووع از  دفوووا  و  نماینووودگی شووواننقوووش کوووه چووورا هسوووتند جانبووودار  تعریوووف بوووه بنوووا وکوووال

 وقحقوو از  دارنوود وظیفووه وکووال حووال ایوون بووا .نیسووت شووانموووکلین نظوورات یووا اعمووال بووا توافووق معنووی بووه البتووه کووه اسووت

 (.پایین پنج  فصل به کنید نگاه) کنند دفا  داشتن نظر  برای شانموکل بنیادین

 هسوووتند افووورادی مواضوووع نماینوووده کوووه را وکالیوووی نبایووود دولتوووی  مقاموووات جملوووه از  بیووورون  دنیوووای حوووال  عوووین در 

 از  وکوووال شوووناختن مجووورم .کننووود حسووواب جنایوووات آن همدسوووت انووودشوووده مرتکوووب جووودی جنایووواتی شوووودموووی ادعوووا کوووه

 بوووردن سووووال زیووور  بووورای اغلوووب هوووادولوووت کوووه اسوووت روشوووی شوووانمووووکلین باورهوووای یوووا اعموووال بوووا هووواآن توووداعی طریوووق

 .بندندمی کار  به باشند هاآن مخالف دارد احتمال که وکالیی

 سوووند ۱۵ مووواده .انووودآموووده «بنیوووادین اصوووول» سوووند در  هسوووتند سوووکه یووو  روی دو  واقوووع در  کوووه مسوووائل ایووون دو  هووور 

  :گویدمی

 «.بگذارند احترام خود موکلین مواضع به وفادارانه همیشه باید وکال»

 یکههی  هوواآن مواضووع یووا شووانموووکلین بووا خووود کووار  انجووام صوور  بووه نبایوود وکووال» :آمووده ۱۸ موواده در  کووه دیگوور  مسوواله

 «.شوندف ض

 

 وکال عملکرد ضمانت

 و  کنووودموووی تعریوووف (۱۲ اصووول) «عووودالت اجووورای ضوووروری موووامورین» عنووووان بوووه را وکوووال «بنیوووادین اصوووول» سوووند

 هووواییضووومانت ضووومن در  ایووون اموووا .انووودشوووده تعریوووف سوووند ایووون در  کوووه شوووودموووی وظوووایفی شوووامل مسوووئولیت ایووون

 گویووودموووی منظوووور  هموووین بوووه سوووند .دهنووود انجوووام درسوووت را کارشوووان دهووود امکوووان وکوووال بوووه کوووه  سوووازد موووی ضوووروری

 مقاموووات شووووند موووی تهدیووود کسوووی هووور  توسوووط وکوووال وقتوووی بووورعکس  کننووود  سووود را وکوووال کوووار  نبایووود دولوووت مقاموووات

 :گویدمی ۱۷ و  ۱۶ مواد .کنند حفاظت هاآن از  دارند وظیفه دولتی

 وکال که کنند اطمینان کسب باید هادولت»

 دخالووووت یووووا و  مزاحمووووت راه  سوووود ارعوووواب  بوووودون را خووووود ایحرفووووه کارکردهووووای تمووووامی بووووه عموووول امکووووان ( أ

 و … دارند  ناموجه

 بوووا انطبووواق در  کوووه عملوووی هرگونوووه بابوووت غیوووره و  اقتصوووادی اداری  هوووایمجوووازات سوووایر  یوووا تعقیوووب موووورد ( ب

 چنوووین بوووه و  گیرنووودنموووی انووودداده انجوووام خوووود شوووناخته رسووومیت بوووه ایحرفوووه اخالقیوووات و  مووووازی وظوووایف 

 «.شوندنمی تهدید چیزی
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 پاسداشوووت بوووه دسوووت بایووود مقاموووات دافتووو موووی مخووواطره بوووه شوووانوظوووایف انجوووام نتیجوووه در  وکوووال امنیوووت وقتوووی»

 «.بزنند هاآن از  ازم

 تضوووومین  وکووووال ایحرفووووه وظووووایف بووووه موووووثر  عموووول امکووووان کووووردن فووووراهم بوووورای هووووادولووووت مسووووئولیت جنبووووه دیگوووور 

 :آمده ۲۲ اصل در  مسئولیت این .است شانموکلین و  وکال بین ارتباطات تمام اکید بودن محرمانه

 و  ارتباطوووات تموووام کوووه بگذارنووود احتووورام آن بوووه و  بشناسوووند رسووومیت بوووه را واقعیوووت ایووون بایووود هوووادولوووت»

  «.هستند محرمانه شانایحرفه رابطه درون شانموکلین و  وکال بین هامشورت

 نگووواه ضووومن در ) بزنووود موکووول و  وکیووول بوووین ارتباطوووات در  دخالوووت بوووه دسوووت وجوووه هوووی  بوووه نبایووود دولوووت نتیجوووه در 

 (.سه فصل در  آمده قضائی رویه به کنید

 

 قانون در  «نیادیبن اصول» سند گاهیجا

 آن بوووه کوووه هووواییدولوووت توسوووط سوووند ایووون کوووه جووواآن از  .نووودارد را معاهوووده حقووووقی جایگووواه «بنیوووادین اصوووول» سوووند

 .ملووول سوووازمان عموووومی مجموووع ناموووهقطوووع نوووه و  شوووودموووی محسووووب معاهوووده نوووه نشوووده تصوووویب یوووا امضوووا دادنووود رای

 شوووود تصووووویب ۱۹۹۰ سووووال در  سووووند ایوووون کووووه هنگووووامی .اسووووت موضووووع اعووووالم سووووند یوووو  از  بوووویش چیووووزی مسوووولما امووووا

 را اصووووول ایوووون تصووووویب بعوووودها نیووووز  عمووووومی مجمووووع و  کوووورد دریافووووت را ایووووران جملووووه از  جهووووانی جامعووووه پشووووتیبانی

 ایوووون گفووووت توووووانمووووی حتووووی (.A/Res/45/166 ملوووول سووووازمان سووووند  ۱۹۹۰ دسووووامبر  ۱۸) داد قوووورار  «اسووووتقبال مووووورد»

 موووورد در  ویووون کنوانسووویون (ب) ۳ پووواراگرا   ۳۱ مووواده در  کوووهچنوووان اسوووت  «متعاقوووب عمووول» دهنووودهانعکووواس سوووند

 قووووانون سیاسووووی و  موووودنی حقوووووق المللوووویبووووین میثوووواق مووووا  مقصووووود بوووورای .اسووووت شووووده تعریووووف مع هاااا ات حقاااا  

 .کرد تفسیر  «بنیادین اصول» خطوط روی راآن توانمی سپس و  است موجود

 حقووووق کمیتووه جملووه از  بوواا  رده المللوویبووین هووایدادگوواه از  شووماری کووه اسووت ایوون کننوودهتعیووین نکتووه پایووان  در 

 هوووووایکنوانسووووویون منصوووووفانه دادرسوووووی موووووواد تفسووووویر  از  پشووووویتبانی در  را «بنیوووووادین اصوووووول» ملووووول  سوووووازمان بشووووور 

 .کنیممی اشاره مورد چند به پایین در  .اندبرده کار  به المللیبین

 

  «نیادیبن اصول» سند  از   المللی بین دادگاههای و  نهادها استفاده

 کووورده اسوووتفاده خوووود احکوووام از  موووورد چنووودین در  «بنیوووادین اصوووول» سوووند از  اروپوووا اتحادیوووه بشووور  حقووووق دادگووواه

 :است

 ۲۰۰۹21 دسامبر  ۱۵ قبرس  علیه کیپریانو  -

 ۲۰۰۳22 مارس ۲۱ فنالند  علیه نیکوا -

                                                 
21 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71671.  
22 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60333.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71671
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60333
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 ۲۰۰۹23 مه ۱۹ لهستان  علیه کولیکووسکی -

 ۲۰۰۳24 نوامبر  ۱۳ ترکیه  علیه سایرین و  الچی -

 بوووه کنیووود نگووواه مثووال بووورای .کووورده اسووتفاده «اصوووول» از موووورد چنوود در  ملووول سوووازمان بشوور  حقووووق کمیتوووه باضووافه 

 :25(CCPR/C/RUS/CO/6) روسیه فدراسیون با رابطه در  «پایانی مشاهدات» در کمیته حکم

 اسوووتقالل بووور  وکوووال کوووانون و  وکوووال فعالیوووت موووورد در  پیشووونهادی نوووویسپووویش قوووانون احتموووالی تووواثیر  از  کمیتوووه .۲۲

 بوووا بخصوووو  کمیتوووه .کنووودموووی نگرانوووی ابوووراز  آموووده میثووواق ۱۴ مووواده در  کوووه منصوووفانه دادرسوووی حوووق و  وکالوووت حرفوووه

 از  را وکیلووی جووواز  دهوودمووی اجووازه «دولتووی ثبووت نهوواد» بووه موووارد بعضووی در  ایحووه ایوون کووه کنوودمووی اشوواره نگرانووی

 تحووووت وکووووالی حقوووووقی هووووایپرونووووده بووووه و  کنوووود لغووووو  «وکووووال  کووووانون» قبلووووی تاییوووود بوووودون و  دادگوووواه عموووول طریووووق

 (.۱۴ ماده) شود وکیلی چنین هایپرونده تمام مورد در  اطالعات خواهان و  کند پیدا دسترسی تحقیقات

 بووووووا وکووووووال کووووووانون و  وکووووووال فعالیووووووت مووووووورد در  پیشوووووونهادی نووووووویسپوووووویش قووووووانون انطبوووووواق بایوووووود عضووووووو  دولووووووت

 بررسوووی را «وکوووال نقوووش موووورد در  بنیوووادین اصوووول» ۲۲ مووواده همچنوووین و  میثووواق ۱۴ مووواده تحوووت خوووود هوووایمسوووئولیت

 از  هوووواآن دفووووا  در  غیرضووووروری دخالووووت یووووا وکووووال تعقیووووب یووووا آزار  بووووا برابوووور  کووووه اقوووودامی هرگونووووه انجووووام از  و  کنوووود

 .کند خودداری باشد شانموکلین

 

 «نیادیبن اصول» سند از  استفاده 

 دولوووت و  مجلوووس نماینووودگان وکوووال  آشووونایی هووودفش کوووه کووورده آغووواز  را کوووارزاری اخیووورا «وکوووال بووورای وکوووال» سوووازمان

 بوووورای سووووازمان .اسووووت قووووانون حکومووووت از  دفووووا  در  هوووواآن هووووایتووووالش از  پشووووتیبانی در  «بنیووووادین اصووووول» سووووند بووووا

 ترجموووه بوووا «بنیووادین اصوووول» موووتن شووامل کوووه کووورد اضووافه خوووود سوووایتوب بووه ایویوووژه بخوووش کمپووین ایووون انوودازیراه

 «وکووال بوورای وکووال» کووارزار ادامووه بووا .شووودمووی فارسووی ایترجمووه همچنووین و  ملوول سووازمان رسوومی زبووان شووش هوور  بووه

 .شوندمی اضافه بیشتری هایترجمه

 بوووه لینووو  ۵۰۰ از  بووویش و  شووووندموووی روز بوووه سوووالیانه کوووه اسوووت هووواییداده مجموعوووه شوووامل ضووومن در  قسووومت ایووون

 کووه برخوردیوود (زبووانی هوور  بووه) رسوومی سووند هرگونووه بووه اگوور  .شووده اشوواره «بنیووادین اصووول» بووه هوواآن در  کووه اسوونادی

 جوووواایوووون در  .بفرسووووتید info@lawyersforlaywers بووووه ایمیوووول بووووا را هوووواآن شووووودمووووی اشوووواره سووووند ایوووون بووووه آن در 

 principles-http://www.advocatenvooradvocaten.nl/basic :است ممکن هاداده به دسترسی

 

 

 

 

 

                                                 
23 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92611.  
24 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61442.  
25 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/co/CCPR.C.RUS.CO.6.pdf.  

http://www.advocatenvooradvocaten.nl/basic-principles/
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92611
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61442
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/co/CCPR.C.RUS.CO.6.pdf
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 رانیا در  یالمللنیب قانون از  استفاده .پنج فصل
 

 دارد؟ تیاهم رانیا یهادادگاه در  یالمللنیب قانون از  استفاده چرا

 احتووورام و  پوووذیرش موووورد کوووه هسوووتند مووووازینی آن آمووود  پیشوووین هوووایفصووول در  کوووهچنوووان المللوووی بوووین هنجارهوووای

 معیارهووووا ایوووون کووووه دارد وجووووود وسوووویعی اجمووووا  نتیجووووه در  .هسووووتند جهووووان قضووووایی هووووایحوووووزه و  کشووووورها اکثریووووت

 و  جهوووووانی مووووووازین نووووواق  را خوووووود کشووووووی هوووووی  .دارنووووود کووووواربرد جهوووووان سراسووووور  در  و  هسوووووتند شووووومولجهوووووان

 بووورای هووواآن  از  اسوووتفاده  و  مووووازین ایووون بوووا وکوووال آشووونایی منظوووور  هموووین بوووه .دانووودنموووی بشووور  حقووووق شووودهشوووناخته

 .است ضروری داخلی قوانین توسط بشر  حقوق تضمین به یافتن دست

  است؟ ممکن ایران هایدادگاه در المللیبین هایمعاهده از استفاده آیا

 منعقههه  اساسوووی قوووانون  طبوووق دیگوووری دولوووت هووور  بوووا ایوووران دولوووت کوووه هووواییمعاهوووده مووودنی  قوووانون ۹ مووواده طبوووق

 نظووور  از  المللووویبوووین هوووایمعاهوووده تصوووویب  قوووانونی رونووود گذرانووودن از  پوووس نتیجوووه در  .دارنووود قوووانونی ضووومانت کنههه ،

 .دارند را کشور  معمول قوانین قانونی نیروی همان حقوقی

 

 یداخل قانون و  یالمللنیب قانون نیب رابطه

 هوووادولوووت .شوووود ذکووور  هووواآن در  ایووون خوووال  کوووهایووون مگووور  هسوووتند ااجوووراازم  طههه ف   تمههها  بههه ا  هوووامعاهوووده عموموووا

 اگووور  .باشووود شوووده لحووواظ معاهوووده در  امکوووان ایووون کوووهایووون شووورط بوووه باشوووند داشوووته را معاهوووده تووورک اجوووازه تواننووودموووی

 میثوووواق .نیسووووت ممکوووون معاهووووده توووورک کووووه اسووووت ایوووون عموووووم فوووور  نزنوووود  توووورک امکووووان مووووورد در  حرفووووی معاهووووده

  نکووورده ادعوووا هرگوووز  ایوووران .دهووودنموووی تووورک اجوووازه کوووه اسوووت ایمعاهوووده نمونوووه سیاسوووی و  مووودنی حقووووق المللووویبوووین

 .کند ترک کرده امضا ۱۹۷۹ اسالمی انقالب از  پیش که را هاییمعاهده دارند قصد که
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 هووووا معاهووووده بایوووود اسووووالمی شووووورای مجلووووس سووووانبوووودین و  اسووووت دوگانووووه نظووووام پیوووورو  ایووووران قووووانونی سیسووووتم

 یوووا جمهوووور رئووویس ۱۹۸۹27 اساسوووی قوووانون طبوووق 26.برسووواند تصوووویب بوووه را المللووویبوووین توافقوووات و  قراردادهوووا هوووا پروتکووول

 سووووایر  بووووا ایووووران دولووووت کووووه توافقوووواتی و  قراردادهووووا هووووا پروتکوووول هووووا معاهووووده امضووووای اختیووووار  آن قووووانونی نماینووووده

 تاییووود از  پوووس  را  شووووندموووی المللووویبوووین هوووایسوووازمان بوووه مربووووط کوووه توافقووواتی همچنوووین و  داده انجوووام هوووادولوووت

 تصوووومیم اول مجریووووه قوووووه المللووووی بووووین هووووایمعاهووووده بووووه ایووووران پیوسووووتن بووووا رابطووووه در  نتیجووووه  در  28.دارد مجلووووس

 مجلوووس سووووی از  تصوووویب خواهوووان سوووپس و  خیووور  یوووا بپیونووودد ایمعاهوووده بوووه دولوووت اسوووت نیووواز  آیوووا کوووه گیوووردموووی

 و  تصوووویب راآن مجلوووس اگووور  .بفرسوووتد مجلوووس بوووه و  ببینووود تووودارک ایایحوووه بایووود دولوووت رونووود ایووون طبوووق .شوووودموووی

  امضای امکان سپس مجریه قوه کند  تایید راآن نگهبان شورای

 29.دارد قانونی الزام باشد شده امضا دیگری دولت هر  و  ایران دولت بین که ایمعاهده .دارد را معاهده

 

  یالمللنیب قانون بر  یاساس قانون (تیاولو  عدم ای) تیاولو 

 کوووه دارنووود را قووووانینی  اجووورای ضووومانت هموووان انووودشوووده تصوووویب ایوووران در  کوووه هووواییمعاهوووده   کلوووی طوووور  بوووه

 اسوووالمی قوووانون بوووا بایووود و  هسوووتند ایوووران اساسوووی قوووانون لووووای تحوووت هووواایووون دوی هووور  .اسوووت کووورده تصوووویب مجلوووس

 اجتمووواعی و  دیاقتصوووا  حقووووق و  سیاسوووی و  مووودنی حقووووق هوووای کنوانسووویون بوووه ایوووران دولوووت الحووواق  .باشوووند سوووازگار 

 صوووورت انقوووالب از  قبووول اسوووت موووا اسوووتناد و  بحووو  موووورد جوووزوه ایووون در  کوووه ویووون کنوانسووویون امضوووای همچنوووین و 

 کوووه شووود قبلوووی اساسوووی قوووانون جوووایگزین جدیووودی مقووررات و  کووورد تغییووور  اساسوووی قوووانون انقوووالب از  بعووود اسوووت. گرفتووه

 سووووال ایووون حقوقووودانان از  ای عوووده بووورای ایووون بنوووابر  کووورد. موووی نگهبوووان شوووورای تاییووود بوووه موکوووول را قووووانین اعتبوووار 

 اعتبوووار  میوووزان چوووه توووا اسوووالمی جمهووووری در  رسووویده تصوووویب بوووه گذشوووته رژیوووم در  کوووه قووووانینی کوووه شووود مطووورح

 پووردازیم مووی بوودان اکنووون کووه حثوویمب بوورای مطلووب  ایوون دانسووتن کوورد؟ اسووتناد قوووانین آن بووه توووان مووی آیووا و  دارد؟

 بووووه ایووووران الحوووواق بایوووود بوووودانیم اعتبووووار  فاقوووود را انقووووالب از  قبوووول قوووووانین اگوووور  زیوووورا اسووووت اهمیووووت حووووایز  بسوووویار 

 شوووورای . کنووود پیووودا قوووانونی اعتبوووار  توووا رسووویده جدیووود پارلموووان تصوووویب بوووه مجوووددا شوووده گفتوووه هوووای کنوانسووویون

 در  کشوووور  جووواری قووووانین اینکوووه بوووه نظووور » کووورد: نظووور  اعوووالم هگونووو بووودین 1365 مووواه تیووور  در  خصوووو  ایووون در  نگهبوووان

 اینکوووه بوووه نظووور  و  باشووود داشوووته مغوووایرت اساسوووی قوووانون بوووا کوووه دارد اجرایوووی منوووع اساسوووی قوووانون لحووواظ از  کوووه صوووورتی

 نیووواز  نگهبوووان شوووورای تفسووویر  بوووه جووواری قووووانین بوووه نسوووبت اساسوووی قوووانون اصوووول از  یووو  هووور  شووومول کوووه موووواردی در 

 اجووورای جوووواز  و  نووودارد اجرایوووی منوووع قووووانین آن باشووود نوووداده تفسووویری نظووور  نگهبوووان شوووورای هکووو موووادام باشووود داشوووته

 «است.... باقی خود اصل به قوانین آن

 

 

 

 

 

                                                 
 ماده ۷۷ قانون اساسی 26
27 http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution. 
 ماده ۱۲۵ قانون اساسی ایران 28
 ماده ۹ قانون مدنی ایران 29
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 لووووای تحوووت تواننووودنموووی انووودشوووده تصوووویب  ۱۹۷۹ از  پووویش یعنوووی کنوووونی  اساسوووی قوووانون از  پووویش کوووه هووواییمعاهوووده 

  تحفظوووی" "حوووق چنوووین هوووامعاهوووده ایووون تصوووویب و  امضوووا هنگوووام کوووه چووورا باشوووند  اسوووالمی قوووانون یوووا اساسوووی قوووانون

 "حوووق کوووه صوووورتی در   نیوووز  ۱۹۷۹ سوووال از  پوووس تصقققی    هوووایمعاهوووده موووورد در  اصققق   هموووین .اسوووت نشوووده اعوووالم

 در  بایووود   راسوووتا ایووون در  (.بووواا اول  فصووول بوووه کنیووود نگووواه ضووومن در ) کنووودموووی صووودق باشووود  نشوووده اعوووالم  تحفظوووی"

 از  نبایووود معاهوووده  طووورفین» کنواسووویون ایووون طبوووق و  اسوووت کووورده امضوووا را ویووون کنوانسووویون ایوووران کوووه داشوووت نظووور 

 «.کنند استفاده ایمعاهده اجرای عدم برای توجیهی عنوان به خود داخلی قانون مواد

 را المللووویبوووین هوووایمعاهوووده  اجووورای ضووومانت گسوووتره کوووه مووودنی قوووانون و  اساسوووی قوووانون موووواد کوووهایووون خالصوووه

 از  پووویش یوووا کوووه باشوووند هووواییمعاهوووده موووواد کووواربرد و  اجووورا ضووومانت محدودکننوووده تواننووودنموووی کننووودموووی تنظووویم

 .نشده اعالم شانتصویب هنگام تحفظی" "حق  یا و  اندشده تصویب ۱۹۷۹

 می این  بناب است ن اده اسالمی جمهور  اساس   قانو   با ها کنوانسیو   مغای ت مورد در نظ    کنو   تا نگهبا  شورا  اینک  ب  توج  با

  و بوده معتبر پیوست  آ  ب  ای ا  دولت ک  هایی کنوانسیو   اج ا  شود ک ده نگاه قوان   ب  ک  شیوه ه  ب  و است الل ه  با بینیم

  هستن . آ  در من رج ضوابط رعایت ب  ملز  دادگاهها

 

 وکال به یدسترس / منصفانه یدادرس

 رسوووومیت بووووه  مووووردم تمووووام بققققرا  را وکیقققق  بقققق  دس رسقققق  و د ققققا   حووووق المللوووویبووووین موووووازین و  هنجارهووووا

 سیاسوووی و  مووودنی حقووووق المللووویبوووین میثووواق ۱۴ مووواده .انووودکووورده تاکیووود وکوووال اسوووتقالل  ضووورورت بووور  و  انووودشوووناخته

 دربوووواره بنیووووادین اصووووول» سووووند گفتووووار پوووویش در  .شووووناخته رسوووومیت بووووه را منصووووفانه دادرسووووی و  وکیوووول داشووووتن حووووق

 :خوانیممی ملل سازمان «وکالی نقش

 چووووووه) برخوردارنوووووود آن از  افووووووراد تمووووووام کووووووه بنیووووووادین هووووووایآزادی و  بشوووووور  حقوووووووق از  ازم پاسداشووووووت»

 دسترسوووی افوووراد تموووام کوووه اسوووت ایووون نیازمنووود (سیاسوووی و  مووودنی چوووه و  فرهنگوووی و  اجتمووواعی اقتصوووادی 

 «.باشند داشته ایحرفه و  مستقل وکالی توسط حقوقی خدمات به موثر 

 بوووه عمووول» قابلیوووت کوووه «خوووود بووور  حووواکم» ایحرفوووه هوووایانجمووون بوووه اشووواره بوووا «اصوووول» سوووند ۲۴ مووواده باضوووافه 

 :گویدمی «دارند را خارجی دخالت بدون خود کارکردهای

 شووان منووافع نماینوودگی بوورای را خووود بوور  حوواکم ایحرفووه هووایسووازمان بووه پیوسووتن یووا تشووکیل حووق وکووال»

 هووووایانجموووون ایوووون اجرایووووی نهوووواد .دارنوووود شووووانایحرفووووه اصووووول پاسداشووووت و  شووووانآموووووزش تووووداوم بهبووووود

 دخالووووت بوووودون را خووووود کارکردهووووای بایوووود نهوووواد ایوووون و  کننوووود انتخوووواب هوووواآن اعضووووای بایوووود را ایحرفووووه

 «.دهد انجام بیرونی

 :گویدمی ایران اساسی قانون ۳۵ ماده .شناسدمی رسمیت به را دفا  حق  نیز  ایران قانون

 

 نداشته را وکیل انتخاب توانایی اگر  و  نمایند انتخاب وکیل خود برای دارند حق دعوی طرفین ها دادگاه همه در 

 .گردد فراهم وکیل تعیین امکانات آنها برای باید باشند
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 مووودافع وکیووول خووودمات و  دفوووا  حوووق بووور  کیفوووری دادرسوووی آیوووین قوووانون و  وکالوووت قوووانون همچوووون قووووانین  سوووایر 

 .کنندمی تاکید

 بوووه را المللووویبوووین و  ملوووی بنیوووادین هنجارهوووای ایووون همیشوووه د نشوووو موووی هوووم قضوووات شوووامل گووواه کوووه مقاموووات  اموووا

 طوووور  بوووه اتمحاکمووو انجوووام ر بووو  ،ققققیا ی  سقققا ر  و  اساسوووی قوووانون الوووزام علیووورغم موووثال .بندنووودنموووی کوووار  بوووه درسوووتی

 را امکوووان ایوون خوووود بووه قضوووات .شووودموووی سوولب متهموووین بعضووی از  عموووال حووق ایووون  موودافع وکیووول حضووور   در  و  علنووی

 مرحلوووه در  اغلوووب متهموووین .بگیرنووود را وکوووال بوووه متهموووین دسترسوووی جلووووی «حسووواس هوووایپرونوووده» در کوووه انووودداده

 هووایپرونووده .شووود تمدیوود نووامعلوم  موودتی  تووا توانوودمووی دوره ایوون و  ندارنوود را وکیوول بووه دسترسووی اجووازه  اتتحقیقوو

 بووووا و  وکیوووول بووووه دسترسووووی بوووودون   محاکمووووه از  پوووویش   بازداشووووتگاه در  هوووواموووواه افووووراد آن در  کووووه هسووووتند بسوووویاری

 خوووود موکووول هوووایپرونوووده بوووه زموووانی تنهوووا هووواآن وکوووالی .انووودبووووده زنووودانی  خوووانواده اعضوووای بوووه محووودود دسترسوووی

 محاکموووه خوووود تووواری  از  پووویش روز  چنووود تنهوووا توانووودموووی ایووون و  شوووده کامووول  اتتحقیقووو مرحلوووه کوووه یابنووودموووی دسوووت

 .باشد  دفا   تدارک برای بیشتری زمان تا داد  استمهال درخواست توانمی موارد این در  گرچه .باشد

 و  مشووورو  هوووایآزادی بوووه احتووورام موووورد در  قوووانون سوووه مووواده  کققق  شقققید مققق  ا جقققا  صقققیرت  در امقققیر ایووون هموووه

  کوووه کنووودموووی ملوووزم را دادسوووتانی دفووواتر  و  هوووادادگووواه شوووده  تصوووویب ۲۰۰۴ سوووال در  کوووه شوووهروندان حقووووق پاسداشوووت

 .بدهند را کارشناسان خدمات و  وکیل از  استفاده فرصت هاآن به و  بگذارند احترام  متهمین دفا   حق به

 هوووایمسوووئولیت همچنوووین و  ایوووران داخلوووی قووووانین از  تخطوووی شووود اشووواره آن بوووه قبلوووی پووواراگرا  در  کوووه  اقوووداماتی

  و  گوووذاردب احتووورام قوووانون  حاکمیوووت بوووه قضوووائیه قووووه کوووه کننووود اصووورار  بایووود  وکوووال لققق ا  .اسوووت کشوووور  ایووون المللووویبوووین

   دهند: آموزش زیر  اعمال خصو  در   را خود باید  جهت بدین

  دادگاه در  برخورد چگونگی .1

 قضات  با برخورد یچگونگ .2

 خودشان به باور  چگونگی .3

 دفا  تدارک چگونگی .4

 دادگاه در  حضور  چگونگی .5

 دادگاه توسط قانون نق  به واکنش چگونگی .6

 خود استقالل حفظ چگونگی .7

 چنوووین شووونیدن بوووه ایعالقوووه لزوموووا کوووه قاضوووی بوووه المللووویبوووین هوووایمعاهوووده بنیوووان بووور  اسوووتدال ارائوووه چگوووونگی .8

 .ندارد استدااتی
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 بوووه یکووودیگر  بوووا را مختلوووف هوووایپرونوووده بوووا رابطوووه در  خوووود تجربیوووات بشووور  حقووووق وکوووالی کوووه اسوووت مهوووم باضوووافه 

 توانووودموووی کوووه بیاندازنووود راه بوووه «کوووار ثبوووت»   بووورای سیسوووتمی کننووود توووالش بایووود موووثال هووواآن .بگذارنووود اشوووتراک

 .باشد قضایی روند کیفیت بهبود برای تالش و   حقوقی کار  بنیان

 

 دارد؟ از ین ییهامهارت چه به حساس ای دهیچیپ یهاپرونده یبرا یبشر  حقوق  یال وک

 بوووا محترمانوووه و  ایحرفوووه ایرابطوووه بکوشوووند بایووود وکوووال .نیسوووت ممکووون مسوووتقل وکیووول بووودون منصوووفانه دادرسوووی

 .کنند برقرار  دادگاه مقامات و  قضات

 مووووارد در  قاضوووی بوووا بحووو  از  دهنووود  قووورار  قوووانون بووور  را قاضوووی بوووا خوووود اسوووتداات بنیوووان همیشوووه بایووود نیوووز  وکوووال

 .کننوووود خووووودداری شوووودن عصووووبانی از  گرفووووت مشخصووووی موضووووع قاضووووی کووووه صووووورتی در  و  کننوووود اجتنوووواب نووووامربوط

 از  عوووو  در  و  نشووووند تحریووو  نوووامربوط هوووایسووووال بوووا کوووه دهنووود آمووووزش خوووود مووووکلین بوووه بایووود ضووومن در  وکوووال

 .دهد ارائه شدهنوشته اطالعات بنیان بر  را خود پرونده بخواهند دادستان

 بووووه بایسووووتی قضووووات از  هووووا خواسووووت در  کلیووووه  .کننوووود مسووووتند را دادگوووواه بووووا خووووود ارتباطووووات تمووووام بایوووود وکووووال

 را وکیوول اوراق کننوودمووی تووالش گوواه دادگوواه مقامووات . گیوورد. قوورار  پرونووده در  و   شووده ثبووت  تووا باشوود کتبووی صووورت

 اوراق ایوون کووه آیوودنمووی پوویش کووم امووا .دهنوودمووی قوورار  پرونووده در  را هوواایوون کووه دهنوود اطمینووان او  بووه و  بگیرنوود او  از 

 و  کنوودنمووی قبووول را وکیوول کتبووی اسووناد دلیلووی هووی  بووی قاضووی کووه آیوودمووی پوویش گوواه ضوومن در  .شوووندمووی ناپدیوود

 قاضووووی از  بایوووود حتمووووا وکیوووول مووووواردی  چنووووین در  .نیسووووت پرونووووده در  هوووواآن دادن قوووورار  بووووه نیووووازی گویوووودمووووی او  بووووه

  کند. اعالم کتبا را اوراق پذیرش عدم موضع این بخواهد

 او بووووورای راآن و  ببینووووود دادگووووواه در  را حکوووووم خواهنووووودموووووی وکیووووول از  دادگووووواه مقاموووووات هوووووا پرونوووووده بسووووویاری در 

 .بگذارد احترام زمینه این در  قانون به بخواهد دادگاه از  باید وکیل و  نیست صحیح این .فرستندنمی

 

 یالمللنیب  حقوق از  استفاده یچگونگ

 از  بخشوووی بوووه هوووامعاهوووده نگهبوووان  شوووورای توسوووط آن تاییووود و  مجلوووس توسوووط تصوووویب از  پوووس کوووه کوووردیم اشووواره موووا

 کوووه هووواییمعاهوووده و   1356  انقوووالب از  پووویش هوووایمعاهوووده  کوووه داشوووت نظووور  در  بایووود .شووووندموووی بووودل داخلوووی قوووانون

 سووانبوودین .هسووتند اساسووی  قووانون جملووه از  داخلووی  قووانون از  بووااتر  همیشووه نشووده اعووالم هوواآن بوور   تحفظووی" "حووق

 .کنند استفاده خود  کتبی و  شفاهی دفاعیات در  المللیبین  ابزارهای این از  توانندمی وکال

 در  کوووهچنوووان .نیسوووت  واضوووح و  روشووون  بشوووری حقووووق  اتمعاهووود در   ای مووواده دقیوووق معنوووی مووووارد  بسووویاری در 

 و  سیاسوووی و  مووودنی حقووووق المللووویبوووین میثووواق موووواد تفسووویر  «بشووور حقووووق کمیتوووه»  وظوووایف از  یکوووی گفتووویم  بووواا

 مووورد در  زیوور  نمونووه ارائووه بووا (.بوواا در  دو  فصوول بووه کنیوود نگوواه) اسووت عضووو  هووایدولووت بووه مفصوول توضوویحات ارائووه

 .داریم را مطلب این ساختن روشن قصد سیاسی و  مدنی حقوق المللیبین میثاق ۱۹ ماده
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 انیب یآزاد  با رابطه در  یاسیس و  یمدن حقوق ثاقیم ۱۹ ماده

 :گویدمی چنین بیان آزادی مورد در  میثاق ماده

 داد. قرار  اخافه و  مزاحمت مورد عقايدش مناسبت به تواننمي را كس  هي  .1

 هووور  از  افكوووار  و  اطالعوووات اشووواعه و  تحصووويل و  تفحووو  آزادي شوووامل حوووق ايووون دارد. بيوووان آزادي حوووق كوووس  هووور  .2

 وسوويله بهوور  يووا هنووري صووورت بووه يووا چووا  يووا نوشووته صووورت بووه يووا شووفاها   خووواه حوودات سوور  بووه توجووه بوودون قبيوول

 باشد.مي خود بانتخاب ديگر 

 اسوووت ممكووون لوووذا و  اسوووت خوووا  هووواي مسوووئوليت و  حقووووق مسوووتلزم مووواده ايووون 2 بنووود در  موووذكور  حقووووق اعموووال .3

 باشد: داشته ضرورت ذيل امور  براي و  شده تصريح قانون در  كه  بشود معيني محدوديتهاي تابع

 .ديگران حيثيت با حقوق احترام ( أ

 شووود متوجووه بهتوور  قاضووی کووهایوون برای.عمووومي اخووالق يووا سووالمت يووا عمووومي نظووم يووا ملووي امنيووت حفووظ  ( ب

 حقوووق کمیتووه» توسووط کووه موواده ایوون تحلیوول معتبرتوورین بووه توووانمووی آیوودمووی کووار  بووه چطووور  موواده ایوون کووه

 نگووواه) کمیتوووه ایووون قضوووایی رویوووه از  قوووول نقووول باضوووافه .کووورد رجوووو  اسوووت  شوووده ارائوووه  ملووول سوووازمان «بشووور

 .باشد مفید تواندمی نیز  (باا در  سه فصل به کنید

 

 (۳) ۱۹ ماده  اجرای نحوه

 ایووون .پوووردازدموووی ۱۹ مووواده بوووه ۳۴30 شوووماره عموووومی نظووور  اظهوووار  .دارد را کنوانسووویون موووواد تفسووویر  قووودرت کمیتوووه

 .کشدمی تصویر  به نیز  راآن هایمحدودیت نظر  و  بیان آزادی معنای توضیح از  پس سند

 ویوووژه هوووایمسوووئولیت و  وظوووایف خوووود بوووا بیوووان آزادی حوووق از  اسوووتفاده کوووه کنووودموووی تاکیووود صوووراحتا ۳ پووواراگرا 

 حووق بووه احتوورام بووه مربوووط تواننوودمووی کووه هسووتند مجوواز  حووق ایوون بوور  محوودودیت نووو  دو  دلیوول  همووین بووه .آوردمووی

 یوووا بهداشوووت یوووا (public ordre) عموووومی نظوووم یوووا ملوووی امنیوووت از  حفاظوووت بوووه یوووا و  باشوووند دیگوووران  حیثیوووت یوووا

 .عمومی اخالقیات

 .کووورد تحمیووول تووووانمووی شووورایط ایووون تحووت تنهوووا را هوووامحوودودیت و  کنووودموووی مطوورح مشخصوووی شووورایط ۳ پوواراگرا 

 :باید هامحدودیت این

 «شوند ارائه قانون توسط» .1

 کنند دنبال را مشرو  هدفی .2

 .کنند تبعیت  تناسب و  ضرورت  تست از  .3

 

                                                 
30 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf.  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf


  فصل پنج. استفاده از  قانون بینالمللی در  ایران       41

 

 شوند ارائه قانون توسط دیبا هاتیمحدود

 وضووووع هرگونووووه کووووه جوووواآن از    باشوووود. مقووووررات سووووایر  یووووا و  مجلووووس مصوووووب قوووووانین شووووامل توانوووودمووووی قووووانون

 در  هوووامحووودودیت ایووون اعوووالم شوووود موووی محسووووب بشووور  حقووووق جووودی کوووردن محووودود بیوووان آزادی بووور  محووودودیت

 کوووهچنوووان  اموووری کوووهایووون بووورای  .نیسوووت میثووواق بوووا مطوووابق اینچنینوووی عرفوووی قووووانین سوووایر  یوووا موووذهبی سووونتی  قووووانین

 رفتوووار  بتوانووود فووورد توووا باشووود شوووده تووودوین ازم دقوووت بوووا بایووود شوووود محسووووب «قوووانون» شوووده  تعریوووف ۳ پووواراگرا  در 

 بووورای نامحووودود اختیوووار  توانووودنموووی قوووانون .باشووود عمووووم دسوووترس در  بایووود و  کنووود تنظووویم مناسوووب طوووور  بوووه را خوووودش

 .بدهد آن اجرای مسئول نهادهای به را بیان آزادی

 را بیوووان از  انوووواعی چوووه کوووه کننووود تاییووود بتواننووود هووواآن تووا دهووود ارائوووه آن مجریوووان بوووه کوووافی راهنموووایی بایووود قوووانین

 .نه را انواعی چه و  کرد محدود مناسب طور  به توانمی

 دیگووووران حیثیووووت یووووا حقوووووق بووووه احتوووورام ۳ پوووواراگرا  در  آمووووده محوووودودیت بوووورای مشوووورو  دایوووول از  مووووورد اولووووین

 اخالقیوووات یوووا بهداشوووت یوووا و  (public ordre) عموووومی نظوووم یوووا ملوووی امنیوووت از  حفاظوووت دوم مشووورو  دلیووول .اسوووت

 .است عمومی

 موووواد یوووا خیانوووت زمینوووه در  موجوووود قووووانین کوووه کننووود اطمینوووان کسوووب بسووویار  تقووود بوووا بایووود عضوووو  هوووایدولوووت

 و  باشوووند شوووده تعریوووف خیانوووت یوووا رسووومی اسووورار  بوووه مربووووط قووووانین عنووووان بوووه چوووه ملوووی  امنیوووت بوووه مربووووط مشوووابه

 اسووتفاده مووثال .باشوود هماهنوو  ۳ پوواراگرا  اکیوود مقووررات بووا کووه شوووند اجوورا  و  تنظوویم ایشوویوه بووه ایوون  از  غیوور  چووه

 هووواآن بوووه نسوووبت مشوووروعی عموووومی منفعوووت کوووه عموووومی اطالعوووات انتشوووار  سووود یوووا سووورکوب بووورای قووووانینی چنوووین از 

 تعقیوووووب همچنوووووین .نیسوووووت هماهنووووو  ۳ پووووواراگرا  بوووووا زننووووودنموووووی لطموووووه عموووووومی امنیوووووت بوووووه و  اسوووووت موجوووووود

 چنووووین پخووووش جوووورم بووووه سووووایرین یووووا بشوووور  حقوووووق موووودافعین زیسووووتی  محوووویط فعووووالین پژوهشووووگران  نگوووواران روزنامووووه

  .  ارد مشروعیت اطالعاتی

 بوووه تجووواری تبلیغوووات ممنوعیوووت موووثال رو  هموووین از  .باشوووند «ضوووروری» مشووورو  دلیلوووی بوووه بایووود هوووامحووودودیت

 کوووه راهوووی از  بتووووان را پاسداشوووت ایووون کوووه صوووورتی در  مشوووخ   ایجامعوووه زبوووان پاسداشوووت هووود  بوووا زبوووان  یووو 

 .است ضرورت  تست ناق  آورد  دست به نیست بیان آزادی محدودکننده

 موظفنوووود میثووواق عضوووو  هوووایدولوووت .باشوووند  تناسوووب  و  ضوووورورت  تسوووت مطوووابق بایووود ضووومن در  هوووامحووودودیت

 و  ضوووروری کوووه هسوووتند مجووواز  صوووورتی در  تنهوووا بیوووان آزادی حوووق مشووورو  هوووایمحووودودیت کوووه کننووود اطمینوووان کسوووب

 .باشند متناسب

 رو  ایووون از  .گوووذاردموووی اختیوووار  در  ۱۹ مووواده  اجووورای  موووورد در  مفصووول اطالعووواتی ۳۴ شوووماره عموووومی نظووور  اظهوووار 

 متوجوووه ابتووودا توووا کننووود مطالعوووه پووورداختیم هووواآن بوووه قبلوووی هوووایفصووول در  کوووه را منوووابعی وکوووال تموووام کوووه اسوووت مهوووم

 باعووو  توووا باشووود داشوووته اسوووتحکام اینقووودر  کوووه کننووود آمووواده دفووواعی سوووپس و  شووووند مربوطوووه موووواد از  یووو  هووور  معنوووای

 .کند گیریتصمیم و  دهد گوش گیرینتیجه به رسیدن از  پیش قاضی شود

 کوووه قضووواتی بووورای را «بنیوووادین اصوووول» سوووند منوووابع بایووود وکوووال .اسوووت وکوووال دسوووت در  موجوووود ابوووزار  تنهوووا قوووانون

 شووواید قاضوووی کوووهایووون درک .سوووازند درک قابووول و  دسوووترس در  ندارنووود را هووواچهوووارچوب ایووون در  کوووردن فکووور  بوووه عوووادت

 ایجووواد بووورای توووالش طریوووق از  باشووود داشوووته پشوووتیبانی بوووه نیووواز  بنیوووادین هنجارهوووای ایووون بوووودن مووورتبط  فهوووم بووورای

 حقووووووق تقووووودس بووووور  دوبووووواره تاکیووووودی و  عووووودالت آرموووووان بوووووه خووووودمت بوووووه منجووووور  دادگووووواه در  سوووووازنده گفتگوووووویی

   .بود خواهد بشر  شمولجهان
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 یدعاو  یوکال  فیوظا و  نقش ی  اساس اصول سند .۱ پیوست
 

 برومند بنیاد برای پارسا .ن ترجمه/متحد ملل سازمان

  مجوووووورمین بووووووا رفتووووووار  و  جوووووورم از  پیشووووووگیری بووووووه مربوووووووط متحوووووود ملوووووول سووووووازمان کنگوووووور  هشووووووتمین مصوووووووب

 کوبا هاوانا   1990 ر بسپتام 7 الی اوت 27

 

 عوووزم بووور  تصووومیمات  سوووایر  كنوووار   در  متحووود  ملووول سوووازمان منشوووور  در  جهوووان سراسووور  موووردم اینكوووه  بوووه توجوووه بوووا

 بخشووویدن تحقوووق و  انووود کووورده تأکیووود عووودالت حفوووظ جهوووت ضوووروری مقتضووویات سووواختن فوووراهم بووور  مبنوووی خوووود راسووو 

 تبعوووی  اعموووال بووودون بنیوووادین هوووایآزادی و  بشووور  حقووووق رعایوووت تشوووویق و  ارتقوووا  در  المللووویبین هوووایهمكاری بوووه

 اند كرده  اعالم خود اهدا  از  هدفی عنوان به را مذهب و  زبان جنسیت  نژاد  لحاظ به

 علنووی و  عادانووه دادرسووی برائووت  اصوول قووانون  مقابوول در  برابووری اصوول بوور  بشوور  اعالمیووقحقوق اینكووه بووه توجووه بووا

 ارتكووواب بوووه موووتهم كوووه  افووورادی از  دفوووا  در  ضوووروری تضووومینات كلیوووق  توووأمین و  بیطووور   و  مسوووتقل دادگووواهی توسوووط

 است  گذاشته صحه اند جرم

 موووودت در  محاكمووووه انجووووام از  برخووووورداری حووووق سیاسووووی و  موووودنی حقوووووق المللوووویبین میثوووواق اینكووووه بووووه توجووووه بووووا

 رسوووومیت بووووه را طوووور بی و  مسووووتقل قووووانونی  و  صووووالح دادگوووواهی توسووووط علنووووی و  عادانووووه دادرسووووی معقووووول  زمووووان

 است  شناخته

 منشوووور  توسوووط هوووادولت الوووزام بووور  فرهنگوووی و  اجتمووواعی اقتصوووادی  حقووووق المللووویبین میثووواق اینكوووه بوووه توجوووه بوووا

 است  كرده  تأكید بشر  هایآزادی و  حقوق به بالفعل و  شمول جهان احترام اعتالی به متحد ملل سازمان

 بسوور  آن  شووکل هوور  بووه حووبس  یووا بازداشووت در  كووه  افوورادی كلیووق  از  حمایووت در  اصووول مجموعووق اینكووه بووه توجووه بووا

 تموواس و  حقوووقی مشوواور  كموو   از  دارنوود حووق اند شووده بازداشووت كووه  افوورادی كلیووه  كووه  اسووت كوورده  تصووریح برنوود مووی

 شوند  خوردار  بر  او  با مشورت و 

 امكووووان و  حقوووووقی هووووایكم   تضوووومین زنوووودانیان بووووا رفتووووار  در  اسووووتاندارد حووووداقل قواعوووود در  اینكووووه بووووه توجووووه بووووا

 است  شده توصیه بردمی بسر  بازداشت در  كه  متهمی برای حقوقی مشاور  با محرمانه تماس

 مظنوووون افوووراد كلیوووق  حوووق بووور  اعووودام مجوووازات معووور  در  افوووراد از  حمایوووت در  تضووومینی مووووازین اینکوووه بوووه توجوووه بوووا

 مرحلوووق هووور  بوووا متناسوووب حقووووقی معاضووودت از  برخوووورداری در  اعووودام  مجوووازات مشووومول جووورم   ارتكووواب بوووه موووتهم یوووا

 کند  می تأکید   سیاسی و  مدنی حقوق المللیبین میثاق 14 ماد  مفاد طبق بر  دادرسی
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 از  سو اسوووتفاده قربانیوووان و  جووورم قربانیوووان حوووق در  عووودالت اجووورای بنیوووادین اصوووول اعالمیوووق اینكوووه بوووه توجوووه بوووا

 عوووودالت  بووووه دسترسووووی امكووووان كووووه  شووووود اتخوووواذ ملووووی و  المللوووویبین سووووطح در  موووووازینی كنوووودمی توصوووویه قوووودرت

 قربانیوووووان بووووورای را معاضووووودت و  غراموووووت پرداخوووووت و  خسوووووارت جبوووووران مناسوووووب  درموووووانی خووووودمات از  برخوووووورداری

 دهد  گسترش جرم

 زمینووووق در  چووووه افووووراد همووووق كووووه  بشوووور  حقوووووق و  بنیووووادین هووووایآزادی از  ازم هووووایحمایت اینكووووه بووووه توجووووه بووووا

 بالفعووول دسترسوووی مسوووتلزم برخوردارنووود  آن از  سیاسوووی و  مووودنی یوووا فرهنگوووی و  اجتمووواعی زمینوووق در  چوووه و  اقتصوووادی

 است  مستقل وكالی حقوقی خدمات به افراد كلیق

 در  خوووود اعضوووا  از  حمایوووت ای حرفوووه اخوووالق و  هنجارهوووا حفوووظ در  وكوووال ایحرفوووه هوووایكانون  كوووهاین بوووه توجوووه بوووا

 دارنووود  نیووواز  بووودان كوووه  افووورادی بووورای حقووووقی خووودمات توووأمین ناموجوووه  دخالوووت و  محووودودیت و  فشوووار  اعموووال مقابووول

 كننووود می ایفوووا  اساسوووی نقوووش انووودعمومی منوووافع و  عووودالت خووودمت در  كوووه  هوووایینهاد سوووایر  و  دولوووت بوووا همكووواری

 راسوووتای در  عضوووو  کشوووورهای بوووه كمووو   بووورای و  اسوووت آموووده ذیووول در  دعاویكوووه وكوووالی وظوووایف و  نقوووش اساسوووی اصوووول

 در  هوووووادولت توسوووووط بایسوووووتی اسوووووت  شوووووده تووووودوین وكوووووال نقوووووش صوووووحیح ایفوووووای تضووووومین و  ارتقوووووا  در  وظایفشوووووان

 توجوووق بایسوووتی همچنوووین و  شوووود رعایوووت و  ملحووووظ ملوووی سوووطح در  شوووانا عملوووی هایرویوووه و  قانونگوووذاری چهوووارچوب

 موووردم عمووووم و  قانونگوووذاران و  مجریوووه قوووو  نماینووودگان دادسوووراها  قضوووایی مقاموووات قضوووات  چوووون دیگووور  افوووراد و  وكوووال

 پردازنووودمی وكالوووت شوووغل بوووه رسووومی غیووور  طوووور  بوووه كوووه  افووورادی موووورد در  همچنوووین اصوووول ایووون شوووود  جلوووب بووودان

 .است جاری

 

 حقوقی هایمعاضدت و  وكیل به دسترسی

 جزایووووی  دادرسووووی از  ایمرحلووووه هوووور  در  آن  از  دفووووا  و  حقوووووق تحقووووق و  حفووووظ بوووورای دارنوووود حووووق افووووراد كلیووووق .۱

 .كنند  انتخاب خود برای وكیلی

 وكیووول بوووه دسترسوووی امكوووان كوووه  كننووود  بینووویپیش كووواملی  سوووازوكارهای و  كارآمووود  هایرویوووه موظفنووود هوووادولت .۲

 نوووو  هووور  اعموووال بووودون برنووود  موووی سووور  بوووه هووواآن قضوووایی صوووالحیت حووووز  و  قلمووورو  در  كوووه  افووورادی كلیوووق  بووورای را

 سی سااا   یااا  موووذهبی نظووورات موووذهب  زبوووان  جنسووویت  تبوووار  پوسوووت  رنووو  نوووژاد  لحووواظ بوووه جملوووه از  تبعوووی 

 .س زد فراهم اوض ع  س یر ی  اقتص دی وضعیت تولد  دارای   اجتم ع   ی  مل  خ ستگ ه

 در  و  تهیدسووووت  افووووراد بووووه حقوووووقی خوووودمات ارائووووق جهووووت كووووافی   مووووالی منووووابع و  بودجووووه موظفنوووود هووووادولت .۳

 توووأمین و  ریزیبرناموووه در  بایووود وكوووال ایحرفوووه هوووایكانون  .نماینووود توووأمین محوووروم  افوووراد سوووایر  بوووه لوووزوم صوووورت

 .کنند شرکت منابع سایر  و  تسهیالت خدمات 

 بووووه نسووووبت را مووووردم عامووووق کووووه دهنوووود توسووووعه را هاییبرنامووووه بایوووود وكووووال ایحرفووووه هووووایكووووانون  و  هووووادولووووت .۴

 .سوووازد مطلوووع بشووور  بنیوووادین هوووایآزادی از  حمایوووت در  وكوووال اساسوووی نقوووش و  اشوووان قوووانونی تكوووالیف و  حقووووق

 بوووه آنهوووا دسوووتیابی جهوووت محوووروم افوووراد سوووایر  و  تهیدسوووتان بوووه ازم هوووای کمووو  ارائوووق بوووه بایسوووتی ویوووژه بوووه

 .شود مبذول خا  توجه وكال  كم   به لزوم صورت در  و  خود حقوق



    یدعاو  یوکال  یفوظا و  نقش ی  اساس اصول سند .۱ یوستپ        48

 

 كیفری  عدالت اجرای در  خاص تضمینات

 كوووه  هنگوووامی یوووا و  شووووندمی بازداشوووت یوووا توقیوووف كوووه  افووورادی كلیوووق  كوووه  آورنووود عملبوووه مراقبوووت بایووود هوووا دولوووت .۵

 خوددرانتخووواب حوووق از  صوووالح مقاموووات توسوووط وقوووت اسووور  در  شووووند می موووتهم ایجنحوووه یوووا جووورم ارتكووواب بوووه

 .یابند اطال  وکیل

 حووووق از  كنوووود اقتضووووا  عوووودالت اجوووورای كووووه  مووووواردی در  باشووووند  وكیوووول فاقوووود فوووووق در  مووووذکور  افووووراد چنانچووووه .۶

 صووووورت در  .برخوردارنوووود اتهووووامی  جوووورم زمینووووق در  كووووافی  صووووالحیت بووووا و  تجربووووه بووووا تسووووخیری وكیوووول داشووووتن

 .بود خواهد رایگان به ها آن برای وکیل نصب وکالت  هزینه پرداخت در  ها آن توانایی عدم

 بازداشوووت تحوووت یوووا و  اندشوووده توقیوووف كوووه  افووورادی كلیوووق  كوووه  كننووود  حاصووول اطمینوووان همچنوووین بایووود هوووادولت .۷

 لحظوووق از  سووواعت 24 حوووداقل ظووور  نباشووود  چوووه و  باشووود شوووده وارد هووواآن بوووه جزایوووی اتهوووام چوووه دارنووود  قووورار 

 .باشند كرده  برقرار  تماس وكیلی با بازداشت  یا دستگیری

 و  كووووافی  فرصووووت از  وقووووت اسوووور  در  بتواننوووود بایوووود اندشووووده زنوووودانی یووووا بازداشووووت توقیووووف  كووووه  افوووورادی كلیووووق .۸

 سانسوووور  ا عموووال یوووا سووومع اسوووتراق بووودون خوووود وكیووول بوووا مشووواوره یوووا و  مصووواحبت مالقوووات  جهوووت ازم تسوووهیالت

 نظووور  تحوووت را مالقووواتی چنوووین تواننووودمی قوووانون اجووورای موووأموران .باشوووند برخووووردار  محرمانوووه  كوووامال    طوووور  بوووه و 

 .ندارند را آن استما  حق اما دهند قرار 

 

 كارآموزی  و  تخصصی صالحیت

  و  آمووووزش وكوووال كوووه  آورنووود عمووول بوووه مراقبوووت بایووود آموزشوووی هووواینهاد و  وكوووال  ایحرفوووه هوووایكانون  هوووا دولت .۹

 هووووایآزادی و  بشوووور  حقوووووق و  خووووود حرفووووق اخالقووووی وظووووایف و  هوووواآرمان از  و  باشوووونددیده را ازم هووووایكارآموزی

 .باشند آگاه است  شده شناخته رسمیت به المللیبین و  ملی قوانین توسط كه  بنیادینی

 حرفوووق شووورو  بووورای كوووه  آورنووود عمووول بوووه مراقبوووت بایووود آموزشوووی هووواینهاد و  وكوووال ایحرفوووه هوووایكانون  هوووا دولت .۱۰

 نظووورات موووذهب  تبوووار  جنسووویت  پوسوووت  رنووو  نوووژاد  لحووواظ بوووه تبعیضوووی گونوووه هوووی  آن اداموووق یوووا و  وكالوووت

 خصوصووویات سوووایر  یوووا اقتصوووادی وضوووعیت تولووود  دارایوووی  اجتمووواعی  یوووا ملوووی خاسوووتگاه سیاسوووی  یوووا موووذهبی

 كوووه  باشووود ازم كشوووور   آن ملّیوووت خاصوووی كشوووور   در  وكالوووت حرفوووق بوووه پووورداختن بووورای كوووهآن مگووور  نشوووود  اعموووال

 .شودنمی محسوب تبعی  موردی چنین

 شووووانحقوقی احتیاجووووات كووووه  دارد وجووووود منوووواطقی یووووا و  جماعووووات و  اجتموووواعی هووووایگروه كووووه  ییكشووووورها  در  .۱۱

 گذشوووته در  یوووا و  متفاوتنووود زبوووان و  سووونت فرهنووو   دارای هووواگروه ایووون كوووه  هنگوووامی خصوصوووا   شوووود نمی توووأمین

 موووووازینی بایسووووتی آموزشووووی  هوووواینهاد و  وكووووال ایحرفووووه هووووایكانون  هووووا دولت انوووود گرفته قوووورار  تبعووووی  مووووورد

 عمووول بوووه مراقبوووت و  بپردازنووود وكالوووت حرفوووق بوووه بتواننووود هووواگروه ایووون میوووان داوطلوووب افوووراد كوووه  كننووود  اتخووواذ

 .گیرد قرار  اختیارشان در  ذیربط هایگروه احتیاجات با مطابق ازم هایآموزش كه  آورند
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 هامسئولیت و  وظایف

 .باشند خود شغلی حیثیت و  شأن حافظ بایستی عدالت  اجرای و  مدیریت اصلی عاملین مقام در  وكال .۱۲

 :است زیر  امور  شامل خود موكلین قبال در  وكال وظایف .۱۳

 حقوووووقی نظووووام عموووول طوووورز  چگووووونگی و  شووووانقانونی الزامووووات و  حقوووووق بوووواب در  خووووود موووووكلین بووووه توصوووویه ( أ

  شود می مربوط هاآن الزامات و  حقوق به كه  بخشی در 

 ها آن منافع حفظ برای قانونی تدابیر  اتخاذ و  مناسب  طرق به هاآن به معاضدت ( ب

 .اداری یا قضایی مقامات یا دادگاه محضر  در  هاآن به معاضدت لزوم  صورت در  ( ج

 هوووووایوآزادی بشووووور  حقووووووق هموووووواره بایووووود عووووودالت  گسوووووترش و  خوووووود مووووووكلین حقووووووق از  حمایوووووت در  وكوووووال .۱۴

 و  دهنوووود قوووورار  نظوووور  موووودّ  اسووووتشده شووووناخته رسوووومیت بووووه المللوووویبین و  ملووووی قوووووانین توسووووط كووووه  را بنیووووادینی

  عمووول وكالوووت حرفوووق اخالقوووی اصوووول و  شوووده پذیرفتوووه مووووازین و  قوووانون بوووا مطوووابق و  جووودیت بوووا و  آزادانوووه هموووواره

 .كنند

 .دهند قرار  نظر  مدّ  صادقانه را خود موكلین منافع همواره بایستی وكال  .۱۵

 

 وكالت حرفۀ به مربوط تضمینات

 :كنند  تضمین وكالت حرفق برای را ذیل امور  فندظمو  هادولت .۱۶

 وظووایف بووه شوووند مواجووه جووابی مداخلووه یووا مزاحمووت مووانع  تهدیوود  بووا آنكووه بوودون بتواننوود دعوواوی وكووالی ( أ

  کنند  عمل خود

  كنند   مالقات خود موكلین با و  كرده  سفر  كشور   خارج به یا داخل در  آزادانه بتوانند دعاوی وكالی ( ب

 بوووه غیوووره و  اداری موووالی  مجوووازات یوووا و  کیفوووری تعقیوووب بوووه تهدیووود یوووا کیفوووری تعقیوووب از  هوووا آن مصوووونیت ( ج

 اخالقوووووی اصوووووول و  معیارهوووووا بووووور  منطبوووووق و  شوووووانا شوووووغلی وظوووووایف در  داخووووول كوووووه  امووووووری انجوووووام دلیووووول

 .است شاناحرفه

 قوووورار  خطوووور  در  اشووووان ایحرفووووه وظووووایف انجووووام دلیوووول بووووه وكووووال امنیووووت كووووه  هنگووووامی بایوووود مسووووئول مقامووووات .۱۷

 .دهند قرار  خود محافظت تحت را هاآن گیرد می

 .شوند مشتبه آنها نیات و  موکلینشان با خود وظایف انجام دلیل به نباید وكال .۱۸
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 اسوووت  شوووده شوووناخته رسووومیت بوووه اداری مرجوووع یووو  یوووا دادگووواه یووو  محضووور  در  وكیووول داشوووتن حوووق كوووه  هنگوووامی .۱۹

 آورد  عموووول بووووه ممانعووووت خووووود موكوووول از  دفووووا  در  وكیوووول حضووووور  از  توانوووودمذکورنمی اداری مرجووووع یووووا دادگوووواه

 .نباشد دارا را ازم صالحیت حاضر  اصول یا ملی رویق و  قانون طبق وكیل آنكه مگر 

 وظوووایف دلیووول بوووه یوووا و  خوووود شوووفاهی یوووا كتبوووی  دفاعیوووه در  نیوووت حسووون بوووا كوووه  مطوووالبی بووورای دعووواوی وكوووالی .۲۰

  و  موووودنی مصووووونیت از  كننوووود می ایووووراد دیگوووور  اداری یووووا قضووووایی مرجووووع یووووا و  دادگوووواه محضوووور  در  خووووود ایحرفووووه

 .برخوردارند كیفری

 خوووود نظوووارت و  اختیوووار  تحوووت مووودار  و  هاپرونوووده اطالعوووات  بوووه دسترسوووی امكوووان موظفنووود  صوووالحه مقاموووات .۲۱

 اختیوووووار  در  را مووووو ثری حقووووووقی مسووووواعدت بتواننووووود آنهوووووا توووووا کننووووود توووووأمین کوووووافی مووووودت بوووووه وكوووووال بووووورای را

 .گیرد قرار  وكال اختیار  در  وقت اسر  در  و  ازم زمان در  باید امكان این .دهند قرار  موكلینشان

 بووووه را كوووواری  روابووووط حیطووووق در  موكلینشووووان و  وكووووال میووووان مكالمووووات و  مكاتبووووات بووووودن سووووّری بایوووود هووووادولت .۲۲

 .شمرند محترم و  شناخته رسمیت

 

 اجتماعات تشكیل و  بیان آزادی

 و  هووووواانجمن در  شوووووركت اعتقوووووادات  آزادی بیوووووان آزادی حوووووق از  شوووووهروندان سوووووایر  چوووووون دادگسوووووتری وكوووووالی .۲۳

 و  عووووودالت اجووووورای و  قووووووانین بوووووار  در  عموووووومی وگفتگوهوووووای بحووووو  در  شوووووركت حوووووق از  ویژهبوووووه و  اجتماعوووووات

 در  شوووركت و  المللووویبین یوووا ملوووی محلوووی  هوووایانجمن تشوووكیل یوووا عضوووویت آن  از  حمایوووت و  بشووور  حقووووق ارتقوووا 

 بووووا قووووانونی انجمنووووی در  عضویتشووووان یووووا و  قووووانونی اقوووودامات دلیوووول بووووه نبایوووود و  برخوردارنوووود  هوووواآن جلسووووات

 و  قووووانون بووووا مطووووابق رفتوووواری بایوووود وكووووال مووووذكور  حقوووووق تحقووووق در  .شوووووند روبوووورو  ایحرفووووه هایمحوووودودیت

 .باشند داشته خود حرفق اخالقی اصول و  شده پذیرفته معیارهای

 

 وكال ایحرفه هایکانون

 از  كوووه  درآینووود آن عضوووویت بوووه یوووا و  دهنووود تشوووكیل خوووودگردانی ایحرفوووه هوووایكانون  دارنووود حوووق مووودافع وكوووالی .۲۴

  حمایووووت شووووانایحرفه شوووورافت از  و  دهوووود گسووووترش را مووووداوم كووووارآموزی  و  آموووووزش كوووورده   دفووووا  حقوقشووووان

 دخالووووت بوووودون را وظووووایفش هیئووووت ایوووون و  كننوووود  انتخوووواب انجموووون اعضووووای بایسووووتی را اجرایووووی هیئووووت .كنوووود

 .دهد انجام كانون  از  خارج نیرویی

 بووووه بالفعوووول و  برابوووور  دسترسووووی افووووراد كلیووووق  اینكووووه از  اطمینووووان حصووووول بوووورای بایوووود وكووووال ایحرفووووه هووووایكانون .۲۵

 مووووكلین بوووه كمووو   و  توصووویه ارائوووق امكوووان جوووا بی دخالوووت و  موووانع بووودون وكوووال و  دارنووود حقووووقی هایمعاضووودت

 دولووووت بووووا هسووووتند  دارا خووووود  حرفووووه اخالقووووی اصووووول و  شووووده پذیرفتووووه هووووایمعیار  و  قووووانون طبووووق را  خووووود

 .كنند  همكاری
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 انتظامی دادرسی روال

 طبووق بوور  قوووانین وضووع بووا یووا و  وكووال كووانون  دار صووالحیت نهوواد توسووط بایوود وكووال ایحرفووه سوولو  بوور  نوواظر  قواعوود .۲۶

 .شود تعیین المللیبین شد  پذیرفته هنجارهای و  موازین و  ملی عر  و  حقوق

 دادرسوووی روال طبوووق بووور  بایووود شوووانایحرفه وظوووایف اجووورای در  وكوووال علیوووه بووور  شوووكایات و  اتهاموووات بوووه رسووویدگی .۲۷

 عادانوووه دادرسوووی حوووق از  بایووود وكوووال .گیووورد صوووورت وانصوووا  عووودل كامووول  رعایوووت بوووا و  وقوووت اسووور  در  مناسوووب

 .شوند مندبهره خود  انتخاب به وكیلی مساعدت و 

 اسوووت شوووده ایجووواد وكوووال كوووانون  توسوووط كوووه  طووور بی انتظوووامی مرجوووع در  بایووود وكوووال موووورد در  انتظوووامی دادرسوووی .۲۸

 قابوووول بایوووود دادرسووووی ایوووون گیوووورد  صووووورت دادگوووواه یوووو  توسووووط یووووا و  مسووووتقل قووووانونی مقووووام محضوووور  در  یووووا و 

 .باشد مستقل قضایی نهاد توسط تجدیدنظر 

 پذیرفتووووه معیارهووووای سووووایر  و  ایحرفووووه سوووولو  بوووور  نوووواظر  قواعوووود طبووووق بایوووود انتظووووامی هایدادرسووووی كلیووووق  روال .۲۹

 .گیرد انجام حاضر  اصول پرتو  در  و  وكالت حرفق اخالقی اصول و  شده
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 ثبت فرم .۲ پیوست

 حقوق نق  ثبت

 

  حرفه  نام

  ایمیل  شهر

  تلفن شماره  سن

  تماس جزییات سایر   جنسیت

 

 گرفته؟ قرار  نق  مورد داخلی قانون یا المللیبین سند سایر  یا میثاق چه

 …شماره (مواد) ماده :میثاق

 ….«وکال نقش مورد در  بنیادین اصول» سند

 (….مواد) ماده :بشر حقوق جهانی اعالمیه

 (….مواد) ماده ….شماره :عمومی نظر  اظهار 

 سایر

 نق  جزئیات شرح

 

 

 نه/آری کرد استفاده هاگزارش در  توانمی سند این از 

 تکمیلی نکات

  امضا  تاری 



  پیوست ۲. فرم ثبت       53

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



    ثبت فرم .۲ یوستپ        54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


