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كيفـري را  مراجع رسيدگي كيفري در موقعيت و جايگاه حساسي قرار دارند و همين موضوع، اهميت فرايند دادرسي 
.  هاي دعـوي اسـت  فرايندي كه براي دستيابي به حقيقت و عدالت واقعي، نيازمند رويارويي  طرف. كنددو چندان مي

الزمه اين امر . پذير نيستطرفي است و بدون آن، تحقق عدالت واقعي امكانهمين رويارويي، تضمين كننده اوليه بي
بايـد هـر يـك از      سي كيفري  و عمل به آن است كه بر مبناي آن،بيني اصل حضوري بودن فرايند دادرخطير، پيش

اين اصل، هم در اسناد فراملـي و هـم در مقـررات    . قدرت پاسخگوي به طرف مقابل را داشته باشد  طرف هاي دعوي،
حقوق كيفري مدرن، اتخاذ و اجراي ضمانت اجراي كيفري را در مورد متهم غايب، مذموم . داخلي منعكس شده است

شمارد و صرفاً در موارد نادر و با وجود شرايطي خاص، فرايند رسيدگي درغياب متهم و صدور حكم محكوميت را مي
هـاي ديگـر   افـزون بـر شـيوه    - تجويز كرده است و بر همين مبنا، شيوه ويژه اعتراض به حكم غيابي با نام واخـواهي  

اعـم از شـاكي و    - افظت از منافع اصحاب دعوي اصل فوق براي حمايت و مح. را هم پيش بيني كرده است - اعتراض
در جهت تضمين   هاي فراروي اين اصل، آثار و نتايج حاصل از اجراي آن،با وجود چالش .بيني شده استپيش - متهم

هاي دعوي است، هر چند ممكن است آثار منفي محدودي هم داشته باشد ولي راهكار رفع ايـن  حقوق و منافع طرف
اين اصل،  در ضمن بر .د دارد واصوالً دادرسي عادالنه و واقعي در پرتو عمل به آن، امكان پذير استآثار منفي هم وجو
بينـي و  ، آشكارسـازي اهميـت پـيش   حاضر مقاله هدف اصلي .توجود مصالحي خاص، وارد شده اس استثنائاتي بنا بر

    .حضوري در اسناد فراملي و مقررات داخلي است كيفري اجراي اصل دادرسي
  

هـا، علنـي بـودن دادرسـي،     حضوري بودن فرايند دادرسي، دادرسـي عادالنـه، برابـري سـالح     :هاكليد واژه
  .غيابي رسيدگي
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 مقدمه  .1

آگاه كردن مـتهم از  « :است از اصطالح عبارت در ند دادرسي كيفرياصل حضوري بودن فراي
 دنبـال  كـه بـه   ي حضـور در فراينـد دادرسـي،   فرايند دادرسي كيفري از طريق دعـوت او بـرا  

ايـن   .»دادرسي حضور پيدا كند يا به ارسال اليحه دفاعي اقدام كنند در وكيلشو يامتهم آن،
تـرين شـيوه رسـيدگي بـه دعـاوي      اين نظـام قـديمي  دوران نظام اتهامي است و يادگاراصل،
شـاكي و مـتهم در    ،،همچون دادرسـي حقـوقي  اين نظـام در).19  /1، ج1381 آشوري،(است

داشت و متهم در موقعيتي ابراز ميشاكي داليل خودرا قرار داشتند،جايگاه خواهان و خوانده 
مالحظـه نبـرد   قاضـي با  پرداخـت و اتهام مـي به رد ل طرف مقابل،ع از دالياطالو با برابر با او

هـاي  ويژگـي ).13-14  :1388خـالقي،  ( كـرد مي قضايي طرفين،در پايان حكم خود را صادر
بـراي    درحقوق رم، .بودن فرايند دادرسي كيفري داشت نظام اتهامي، داللت بر لزوم حضوري

-ا براي اجراي حكم گريز ناپذير مـي حضور طرفهاي دعوي ر ات دادرسي،يك سده كه تشريف

هاي دعـوي بـه   براي الزام طرف اعمال قدرت،هاي اجباري وكرد، قانونگذار در توسل به شيوه
اي اتهـامي،  نظامهبااينكه در ).621 :1384پرو، ( دادحضور نزد دادرس ترديد به خود راه نمي

ا ارائه داده، بـه  يل خود رايفا كند و بر عهده اصحاب دعواست كه دال قاضي بايد نقش حكم را
الزم  در حقوق اسالم قاضي در عين بي طرفي مجاز به انجـام دادن تحقيقـات  اثبات برسانند،

با پذيرش اصل قـانوني بـودن حقـوق     ).27 :آشوري، پيشين( براي دستيابي به حقيقت است
فراملـي و مقـررات داخلـي    كيفري به معناي امـروزي، فراينـد دادرسـي حضـوري در اسـناد      

حضـور در   تواند متهم غايب را با صدور دستور جلب، بهامروزه مرجع قضايي مي.منعكس شد
  رويارويي و رودررويي است و همين رويارويي،  زيرا عمل دادگستري،پيشگاه قانون مجبوركند؛
هـاي  براي حمايت و محافظت از منـافع طـرف    اصل، اين .طرفي استتضمين كننده اوليه بي

و استماع ديدگاههاي آنان و  هاي دعويامكان مذاكره طرفاست و ته شدهدعوي در نظر گرف
دنبال پاسخ بـه ايـن سـوالها     به اين نوشتار، در .كنداتخاذ تصميم بر مبناي آنها را فراهم مي

مبـاني اصـل    -2مقررات داخلـي كجاسـت؟   جايگاه اين اصل در اسناد فراملي و  -1: هستيم
-5 كدامنـد؟ ،آن و نتـايج  آثـار -4چيست؟  ي اين اصل،هاي فراروچالش-3چيست ؟  ،مذكور

   چيست؟ استثنائات وارد براين اصل،
  
  در گستره فراملي . 2

اي بـه صـراحت بيـان    المللي و منطقـه در سندهاي معتبر بين  حق حضور متهم در دادرسي،
بـر پايـه   . شـود نشدني از حقوق دفاعي مـتهم محسـوب مـي    اين حق، جزئي جدا. شده است
مـتهم حـق دارد در   «المللي حقوق مدني و سياسي ميثاق بين 14ماده  3ارم بند قسمت چه
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 67بند د مـاده  . »محاكمه حضور يافته و شخصاً يا از رهگذر وكيل برگزيده از خود دفاع كند

نامـه  اسـاس . بينـي شـده اسـت   پيش در همين رابطهنيز اساسنامه ديوان كيفري بين المللي 
بينـي  اي تضمين حقوق دفاعي متهم و انجام دادرسي عادالنه پيشاين امر را در راست ديوان،

اي ديگـري  به درستي، حق حضور متهم يا نماينده قانوني وي در اسـناد منطقـه  . كرده است
، منشـور آفريقـاي   )8مـاده   2قسمت چهـارم بنـد   (همانند كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر 

 4قسمت چهـارم بنـد   (دگاه يوگسالوي ، اساسنامه دا)7ماده  1قسمت دوم بند (حقوق بشر 
هر . بيني شده استپيش) 20ماده  4قسمت چهارم بند (و اساسنامه دادگاه رواندا ) 21ماده 

چند اين حق دركنوانسيون اروپايي حقوق بشر ذكر نشده است، ولي ديـوان اروپـايي حقـوق    
شر، آن است كه كنوانسيون اروپايي حقوق ب 6بشر اعالم كرده است كه موضوع و هدف ماده 

كميسـيون حقـوق بشـر در    . ]12[        متهمان از حق مشاركت درجلسه دادرسي بهره مند باشند
تفسير كلي اين تضمين گفته است كه متهم يا وكيل او بايد از حق شركت و دفـاع فعـال در   

ن باور به ناعادالنه بود همچنان كه در صورت  مند باشند،همه مراحل تحقيق و رسيدگي بهره
 شـود مشخص مي اسناد،اين با مالحظه  .1مند هستنداز حق اعتراض به دادگاه بهره محاكمه،

از و اسـت  ناپـذير ضرورتي اجتنـاب  ،مطلقاً در تمامي مراحل دادرسي  ،حضور متهم يا وكيلش
  .خوردعادالنه رقم مي دادرسي  آن،ذر رعايت رهگ

  
  در گستره ملي . 3

دادرسي كيفري به عنوان يكـي از حقـوق بنيـادين     راحلر كليه محضور متهم يا وكيل وي د
و  1290 ك.د.آ.ق 108ماده براي حضور در فرايند دادرسي در دعوت از متهم  .شودتلقي مي

 ت و در صورت عدم حضور غيـر موجـه  بيني شده اسپيش  ،1378 ك.د.آ.ق 116و  112مواد 
جلب، براي حضور در فرايند دادرسي ابتدائاً با صدور دستور   در موعد مقرر، و در مواردي هم،

همچنين بر اصل علني بودن ). ك. د. ق آ 118و  117مواد (شود مجبور مي  و پيشگاه قانون،
 از. تاكيـد شـده اسـت    1378ك .د.آ.ق 188اساسـي و مـاده   قـانون   165محاكمات در اصل 

البتـه در   .حق حضور متهم يا وكيل وي در دادگاه است ملزومات اصل علني بودن محاكمات،
در . انعي وجـود دارد براي حضور وكيل متهم در مرحله تحقيقات مقـدماتي مـو    حقوق ايران،

                                                 
1. Documents sent by Amnesty International to the Islamic Republic of Iran; First Publish, 
1987 by Amnesty International Publication, p.39.  

  ،10،س 38ش  و پژوهش، مجلس ؛»كيفري و حقوق بشردادرسي  « جليل؛ اميدي، :به نقل از
  .132،ص 1382
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  هـاي دعـوا و از جملـه مـتهم،    ، حق طـرف 1290 ك.د.آ.مشروطه و قواقع در قانون اساسي 
پـس از   .بـود بينـي نشـده   مبني بر داشتن وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقـدماتي پـيش  

قانون اساسي، حق انتخاب وكيل براي طرفين دعـوي   35المي، طبق اصل پيروزي انقالب اس
  ،1378 ك.د.آ.ق 128ماده . در همه دادگاهها به رسميت شناخته شده است) از جمله متهم(

در مرحله  )حق حضور وكيل متهم( تهمهت محدود كردن حقوق دفاعي متغييرهايي را در ج
م، مطابق ماده ه محاكمه، حق حضور وكيل متهدر مرحل .ه استتحقيقات مقدماتي ايجاد كرد

متهم يا وكيل او در  حق حضور،جديد ك.د.آ.ق در .پذيرفته شده است ،1378 ك.د.آ.ق 185
 پذيرفتـه شـده   348و  346، 345 ،342 ،178،190مرحله تحقيقات و محاكمه مطابق مواد 

. شـود نمـي  جلسه رسيدگي تشـكيل  بدون حضور وكيل متهم، و حتي در برخي جرايم، است
. مذكور مد نظر قرارگرفته اسـت  قانون 1در ماده  ،از جمله متهم،رعايت حقوق طرفين دعوي

متهم بايد در اسرع وقت، به تفصيل از موضـوع و ادلـه اتهـام    « قانون جديداين  5طبق ماده 
منـد  انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وكيل و ساير حقوق دفاعي مذكور در اين قانون بهره

بايد از حقوق خود در فرايند دادرسي آگاه شـوند  ... متهم، « آن 6همچنين طبق ماده . »دشو
آگـاهي مـتهم از حقـوق خـود در     . »و ساز و كارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود

نيازمند حضور او يا وكيلش در اين فرايند است و همين امر بر لزوم حضوري  ،فرايند دادرسي
  . داللت دارد بودن دادرسي كيفري

  
  مباني حضوري بودن فرايند دادرسي كيفري. 4

  اصل دادرسي عادالنه  .1.4
عادالنه بودن دادرسي كيفري  هاي فردي، مستلزمميان قدرت حاكميت و آزادي الزمه تعادل

-اسناد مختلف بـين  در .رودامروزه از اين حق به منزله حقي بشري سخن به ميان مي .است

ايـن اصـل    از ديدگاه عـدالت كيفـري،   .مورد تاكيد قرار گرفته است اصل، المللي، رعايت اين
 هـايي بـراي  بيني تضـمين عبارت است از به رسميت شناختن حقوقي براي متهم و نيز پيش

از زمان دستگيري او آغاز شده و تا صدور حكـم قطعـي و    رعايت آنها كه پس از رخداد جرم،
-آنها، نقض يك هنجار شناخته شده بـين  اديده گرفتنبد و نيااجراي آن درباره وي ادامه مي

طرف و سازگار از رهگذر دادگاهي بيكيفري  دادرسيبه عبارت ديگر، .شودلمللي انگاشته ميا
و قانوني مـتهم اسـت، صـورت     بر پايه احترام به حقوق بنيادي ي قانونمدار كهبا آيين دادرس

المللي در زمينه ك هنجار شناخته شده بينبدين سان دادرسي عادالنه، به منزله ي .پذيردمي
-شان حمايت مـي حقوق بشر از افراد در برابر محروم كردن يا محدود ساختن حقوق بنيادي

دادرسـي  ، لـزوم  المللي حقوق مدني و سياسـي ميثاق بين 14ماده  1در اين زمينه بند  .كند
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مقرر  ،ان يكي از حقوق افرادرا به عنوطرف و قانوني عادالنه و علني در دادگاهي مستقل و بي

 6م در مـاده  1950هـاي بنيـادين   كنوانسيون اروپايي حفظ حقوق بشر و آزادي. نموده است
-اساسـنامه ديـوان بـين    67بند نخست ماده . خود از حق دادرسي عادالنه سخن گفته است

 در. نيز بر رعايت اين اصـل در دادرسـي تاكيـد كـرده اسـت      1998 ژوئيه 17المللي كيفري 
مـاده  ( 1948هـاي انسـان   ها و تكليفاي ديگري همچون اعالميه امريكايي حقاسناد منطقه

و منشور آفريقايي حقوق بشـر و ملـل   ) 8ماده ( 1969، كنوانسيون امريكايي حقوق بشر )26
پنجمـين اصـالحيه   . به اصل دادرسي عادالنه در دادرسي تصريح شده اسـت ) 7ماده ( 1981

از زندگي، آزادي يا ...هيچ شخصي نبايد«دارد كه حده امريكا مقرر ميقانون اساسي اياالت مت
همـين بيـان را    چهاردهمين اصالحيه،. »محروم شود... دارايي بدون تشريفات مناسب قانوني

تشـريفات مناسـب قـانوني مـذكور،      منظـور از . گيـرد ها  به كار ميبه صراحت در مورد ايالت
، بـر لـزوم   جديد ك.د.آ.ق 2ر به حدي است كه در ماده اهميت اين ام. دادرسي عادالنه است
هاي دعوي و اجـراي يكسـان دادرسـي نسـبت بـه متهمـان بـا شـرايط         تضمين حقوق طرف

 359تاكيد شده است و به موضوع رسيدگي در دادگاه به صـورت ترافعـي در مـاده     ،مساوي
درسـي عادالنـه نشـات    تضمين و رعايت اين موارد از فرايند دا. اشاره شده است ،قانون همان
از  .گيـرد هاي شكلي را در بر ميهاي ماهوي و هم مولفهدادرسي عادالنه، هم مولفه .گيردمي

طرفي در دادرسي است و طبق آن بايد دادرسـي كيفـري،   هاي الزم اين اصل، اصل بيمولفه
دادسـرا يـا   در امور كيفري، طرف اصلي در اغلب مـوارد  .طرفانه باشدهم واقعاً و هم ظاهراً بي

بـرد،  ارگان مشابهي است كه از امكانات قدرت عمومي در انجام دادن وظايف خود سـود مـي  
معاضـدت وكيـل مـدافع     توانـد از حال آنكه متهم، شهروندي عادي اسـت كـه حـداكثر مـي    

رود كـه  البته در سيستم ترافعي از دادستان انتظار مي ).11 :آشوري، پيشين( برخوردار شود
باشد و هدف او بايد پي جويي عدالت بر پايـه  ندر پي محكوميت متهم  و كند طرفانه عملبي

بر لزوم اصـل   1378 ك.د.آ.ق 39ماده  حقوق ايران،در. (Ashworth, 1998: 69) قانون باشد
نيـز  جديد، ك .د.آ.ق 93و  3در مواد  صلااين . بي طرفي در دادرسي كيفري تاكيد مي كند

داليـل آنـان، نشـانگر     ا وكيلش در فرايند دادرسي و اخذي متهم حضور .بيني شده استپيش
  .كندمتهم، جلوگيري مي است و از محكوميت يك جانبهطرفانه بودن فرايند دادرسي بي
  

  اصل برابري سالح ها  .2.4
تـرين معيـار دادرسـي عادالنـه     مهـم  اصل برابري ميان خواهان و خوانده يا دادستان و متهم،

ستان در يك رسيدگي استينافي حاضر است اما متهم در حضـور در  براي مثال اگر داد .است
ن ايفا كند اين اصـل نقـض   آن محروم، يا آنكه يك كارشناس نقش يك شاهد را براي دادستا
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بـر پايـه    ).327 :1389فضـائلي،  ( شودها ياد مياز اين اصل به اصل برابري سالحشده است،
داراي حقي شـده يـا از    ن يا تصميم دادرس،ي به موجب قانوهاي عموماين اصل، وقتي مقام

يـرا در صـورت   ز مند شود؛آنها بهرهمتهم نيز بايد به همان اندازه از شوند،مند ميكمكي بهره
اين اصـل را نخسـتين بـار    .گيردمتهم در وضعيت نامناسبي قرار مي عدم وجود چنين امري،

عليـه سـوئد مـد     1شوابوويچميالدي در پرونده  1959كميسيون اروپايي حقوق بشر در سال 
هاي دعوا بايد بتواند ادعاي خـود  بدين معناست كه هر يك از طرف اصل مذبور،.نظر قرار داد

اي اساسي در وضعيت را در شرايطي مطرح سازد كه او را نسبت به طرف مقابل خود به گونه
طه دقيق ميـان  دادگاه استراسبورگ نيز بر راب). 82 :1385ساقيان، ( تري قرار ندهدنامناسب

تـرين عناصـر   عنوان يكي از مهـم اصل برابري طرفين و محاكمه عادالنه تاكيد دارد و آن را به
طرفين دعوا بايد بتواننـد ادعاهـا و داليـل يكـديگر را      الًاصو ).328 :فضائلي، پيشين(داند مي

 .شـود ين مـي هـا تضـم  با پشتوانه اصل برابري سالح ين امر،مورد ترديد و انكار قرار دهند و ا
از برابري قضايي سخن گفتـه   14المللي حقوق مدني و سياسي در دو بند در ماده ميثاق بين

از حق برابري همگان نزد محاكم صـحبت شـده اسـت و در     14ماده  1است، نخست در بند 
-در اين رابطه مـي . همين ماده اصل برابري طرفين در فرايند دادرسي بيان شده است 3بند 

 20اده مـ  4و  1اساسنامه دادگاه يوگسالوي سابق و بندهاي  21ماده  4و  1دهاي توان به بن
المللي از برابري طـرفين در  اساسنامه ديوان كيفري بين 67در ماده  .دادگاه رواندا اشاره كرد

اين اصل در قانون آيين دادرسي كيفري ايران، به . فرايند دادرسي كيفري صحبت شده است
توان قائل بـه  نشده است، اما از مجموع برخي از مقررات اين قانون، ميبيني طور صريح پيش

حق دارد از تسـهيالت الزم و برابـر بـا     گيرد،وقتي فردي در معرض اتهام قرار مي.اين امر شد
بنابراين بايد از داليل و اسنادي كه طرف وي به دادگاه ارائه  .مند باشدطرف مقابل خود بهره
آوري كرده است، آگاه شود و با داشتن زمان كافي، مـدارك و اسـناد    كرده و يا دادسرا جمع

در جلسه دادگاهي كه شاكي و نماينده دادستان حضور  .هم كندالزم را براي دفاع از خود فرا
دارند ولي از متهم دعوت به حضور نشده است رسيدگي عادالنـه و مبتنـي بـر اصـل برابـري      

ر تمامي مراحل دادرسي، داراي فرصت برابر بـراي رد  بر همين مبنا، متهم د 2.ها نيستسالح
ر مـورد ايـن   هاي از سوي دادستان عليه خود است و به متهم بايد فرصت داده شود تا داتهام

مقتضي آن است  ،اصل برابري طرفين ).crenee koering, 1995: 372( ادعاها اظهار نظر كند
گيـري  را دست كم تا آنجا كه در شكلكه طرفين امكان دسترسي به اسناد و مدارك پرونده 

                                                 
1. szwabowicz  

عبدالرزاق الحديثي، عمر فخري، حق المتهم في المحاكمه عادله؛ صص . ك.براي مطالعه بيشتر ر 2.
  .  6 -7، چاپ رودكي، صص 5و  علي آبادي، عبدالحسين،حقوق جنايي، ج   111- 119
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راي دادگاه موثر است، داشته باشند و هـر طـرف از فرصـت اعتـراض بـه ادلـه طـرف ديگـر         

هـاي  مقدمه ضروري اين كار، تعيين وقت دادرسي و ابالغ اين وقت به طـرف  .دار باشدربرخو
مديگر را به داليل ه در نبرد قضايي شركت و دعوي و وكالي آنهاست تا اين اشخاص بتوانند

جديد، تعيين ك .د.آ.ق 342و ماده  1378ك .د.آ.ق 185علت، ماده  به همين.چالش بكشند
اين افراد  الي آنان را ضروري دانسته است تاهاي دعوي و وكابالغ آن به طرفوقت دادرسي و

از وقـت دادرسـي و   آگاهي  .ضايع نشودر يابند و حقي از هيچ كدام در جلسه  دادرسي حضو
هاي دعوا و وكالي آنان، بستري مناسب را براي بيـان  هلت متعارف براي حضور طرفدادن م

بايـد يـاد    .كنـد ديدگاهها و داليل اين اشخاص و نقش فعال و برابر آنان در دادرسي مهيا مي
 زيـرا در  ،پـذير اسـت  اين حق متهم، حق مطلقي نيست و تحت شرايطي محـدوديت  آور شد،

دادرسي كيفري ايران،  در نظام. شودمي يلي عدالت كيفريو تعطمواردي موجب تضييع حق 
 218و  217مـواد  ( در برخي موارد رسيدگي غيابي در دعواهاي كيفري پذيرفته شده اسـت 

  .)1378 ك.د.آ.ق
  

  اصل علني بودن دادرسي  .3.4
ها عدم ايجاد مانع براي حضور افراد و رسانه« علني بودن دادرسي در اصطالح عبارت است از

وقتـي گفتـه    .»هاي دادگاه و انتشار جريان دادرسي با رعايت حق متهم و بزه ديدهجلسه در
محاكم يا دادگاه علني است، مقصود اين است كه استماع دعـاوي در معـرض عمـوم     شودمي

اي كه فرايند دادرسي و استماع در دادگاه بـراي عمـوم از طريـق مطبوعـات و     است، به گونه
در روزگـاران مختلـف، اصـل علنـي بـودن      .)313همـان،  ( خواهد بود ها، قابل مالحظهرسانه

دادگستري و اجراي عدالت در ميدان روم، در.شددادگستري، همواره اصل قطعي شناخته مي
اروپـايي حقـوق بشـر در گزارشـي     سـيون  كمي ).628: همانپرو، (شد عمومي شهر انجام مي

ماهيـت  «:ا چنين توضـيح داده اسـت  راجع به يك پرونده، فلسفه شرط علني بودن محاكمه ر
از طريق حمايت از طرفين دعـوا عليـه تصـميمات    دادرسي به تضمين محاكمه عادالنه،علني 

ماهيـت   ...كنـد  سازد تا اجراي عدالت را كنترلكند و جامعه را قادر ميخودسرانه، كمك مي
ه مـردم  علني دادرسي همراه با اعالن علني حكم به تضمين اين مهم كمك خواهـد كـرد كـ   

 از ).314 :همـان فضـائلي،  ( »مطلع شوند و در نتيجه اطمينان به اجراي عدالت تامين گـردد 
اعالميـه جهـاني حقـوق     10اي حقوق بشر مانند ماده المللي و منطقهاين اصل در اسناد بين

اسـاس نامـه    68و  67المللي حقوق مـدني و سياسـي، مـواد    ميثاق بين 14ماده  1بشر بند 
مـاده   5كنوانسـيون اروپـايي حقـوق بشـر و بنـد       6مـاده   1لمللي كيفـري، بنـد   اديوان بين

هاي شرط علني بودن محاكمه در اساسنامه .كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر ياد شده است8
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در  .بيني شده بـود پيش) 20ماده ( و رواندا) 21ماده( المللي يوگسالوي سابقهاي بيندادگاه
 انـد، بينـي كـرده  ه علني را در قوانين اساسي خود پيشكماغلب كشورهاحق محا سطح ملي،

قانون اساسي  199قانون اساسي آلباني، ماده  146ماده  2هاي همچون بند توان به نمونهمي
در حقـوق ايـران، علنـي بـودن دادرسـي       .قانون اساسي اتريش اشاره كرد 90اكوادور و ماده 

 188نيـز مـاده    قـانون اساسـي و   168و  165اي بنيادين در دو اصل كيفري به منزله مؤلفه
اين امر ناشي از توجه قانونگذار ايرانـي بـه اهميـت و     .پيش بيني شده است ،1378ك .د.آ.ق

هـاي  البته صرف حضـور طـرف   .ن حقوق و امنيت قضايي افراد استتاثير اين اصل در تضمي
درهـاي دادگـاه بـدون    كند بلكه بايد دعوا و حتي گواهان، علني بودن دادرسي را فراهم نمي

عبـدالرزاق الحـديثي، عمـر فخـري؛ الطبعـه      ( ه تبعيضي به روي مردم گشوده باشـد هيچ گون
اين است كه مـتهم در جلسـه   ،اما مؤلفه الزم براي دادرسي علني ).122-23  :2004االولي، 

خـود  آوري شده عليه خود اطالع يابد و با توجه به آنهـا از  دادگاه حضور يابد و از داليل جمع
بر پايه اين امر، دادگاه ملزم است زمان و مكان رسـيدگي را در مهلـت زمـاني كـه     .كند دفاع

البتـه بـرخالف مرحلـه     .ي حضور يابند به آنان اطالع دهدمتهم يا وكيل او بتوانند در دادرس
ترديد مـوارد خاصـي در   بي. رسيدگي در مرحله تحقيقات مقدماتي غير علني است محاكمه،

اصـل علنـي   .شـود ه هم وجود دارد كه دادرسي به صورت غير علني برگزار ميمرحله محاكم
بـا ذكـر مـوارد     جديـد ك .د.آ.ق 352و مـاده   1378ك .آد.ق 188بودن محاكمات در مـاده  

شده  رمقر 1378 ك.د.قانون آ 225در ماده  براي مثال،.مورد حكم قرار گرفته است استثناء،
الزامات غير  همان قانون، 226و ماده » ...خواهد بودرسيدگي به جرائم اطفال، علني ن« :است

لذا دعـوت  ). 314 :خالقي، پيشين(استيز سرايت داده علني بودن دادرسي را به خود متهم ن
، مولفه الزم براي اجراي ايـن اصـل اسـت و بـه همـين      دادسي حضور او در فرايند و از متهم

دادگـاه دركشـورهاي مختلـف بـا      در بالغ احضاريه و موعد حضوردليل، حداقل فاصله ميان ا
، فاصـله ميـان ابـالغ    1378ك .د.آ.ق 177در تبصـره مـاده   . اندكي تفاوت، تعيين شده است
 .فوريت موضوع مطرح باشد مگر كم سه روز تعيين شده است احضاريه و زمان احضار، دست

قـات  دست كم پـنج روز بـراي مرحلـه تحقي   اين فاصله،،جديد آيين دادرسي كيفري قانوندر 
-پيش 343و  171مقدماتي و براي مرحله محاكمه دست كم يك هفته به ترتيب طبق مواد 

  . بيني شده است
  

  اصل تناظر .4.4
دفـاع   آن را بـا حـق  دانان،اصل تناظر است كه برخي حقوقترين اصول راهبردي،يكي از مهم

ي نيـز بـراين   داننـد و برخـ  تناظر را اجراي اصل حق دفاع مـي  مترادف دانسته وعده ديگري،
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يـا نتيجـه مسـتقيم آن اسـت و      اي ازاصـل تنـاظر  اند كه احترام حق دفاع، فقط جنبهعقيده

 شـمس، ( نماينـد باالخره بعضي نيز آن را تضمين كننده مساوات اصـحاب دعـوي تلقـي مـي    
  /2ج  :1342، متـين دفتـري  ( انـد برخي حقوقدانان آن را ترافع ترجمـه نمـوده   ).61: 1381
اضي در كسب نتيجه مطلوب، منوط به اين است كـه از ادعاهـا و اسـتدالالت    توفيق ق ).199

در مـوقعيتي   م اين است كه طرفين نـزاع هر يك از متخاصمين مطلع گردد و اين امر مستلز
از  ادلـه و اسـتدالالت خـود را داشـته و     و امكان طرح آزادانـه ادعاهـا،   قرار گيرند كه فرصت

 .آزادانه مورد مناقشه قـرار دهنـد   طلع شده تا بتوانند آنها راادله و استدالالت رقيب م ادعاها،
-انتخاب نمودن بين ادعاهاي متعارض است و اين وظيفه در صورتي مي در حقيقت قضاوت،

كه در شـرايط متـوازن   صاحبان آن،تواند به نحو مطلوب انجام شود كه قاضي از ادعاها و ادله 
با بررسـي تـاريخ ايـران    ). 63 :شمس، پيشين( گردداند به طور كامل آگاه به او تسليم نموده

ها مورد توجه آيد كه مفهوم اصل تناظر در نظام قضايي ايران در دادرسيباستان به دست مي
او دربـار عـامي كـه هـر سـال بـه        وي و شكايات عليه شاه نيز،در حقيقت در دعا. بوده است

گرفت تا مـوقعيتي برابـر   سر برمي تاج ازدر حضور مدعي، داد،قضاوت موبد موبدان ترتيب مي
پس  قاضي تامين گردد و موبد موبدان، با مدعي پيدا نموده و تساوي موقعيت طرفين در نزد

نمـود و چنانچـه شـاه    اقدام به صدور راي مي) شاه(از استماع ادعاها و ادله خواهان و خوانده 
 اجـرا نمـوده باشـد    گذاشـت كـه حكـم را   شد در صورتي تاج را مجدداً بر سر ميمحكوم مي

ابـر ادعـاي   متهم بايد فرصت و امكان دفـاع در بر  در اجراي اصل فوق،). 41 :1350 صانعي،(
مناقشه قرار گرفته باشد و اگر دليلـي   يد مورداب ياستناد ادله يتمامو  مدعي را داشته باشد

ي مـورد  پس از ختم دادرسي ارائه گردد قابليت استناد ندارد بلكه ممكن است در مرحله بعد
اصل تناظر، حضور طرفين دعـوا در دادرسـي اسـت اعـم از اينكـه در       ةالزم. ر گيردتوجه قرا

كـه ادلـه در آنجـا مـورد     ماننـد معاينـه محـل    جلسه دادگاه حضور يابند يا در محل ديگري 
كنـد كـه دادرس دادگـاه بـه صـورت      اصـل اقتضـا مـي    همچنين اين.گيردرسيدگي قرار مي

 ).211: 1390زراعـت،  (اي ميان آنها نباشـد  بررسي قرار دهد و واسطهمستقيم، ادله را مورد 
بـه  . شـود به لحاظ اهميت اين اصل، تخلف از آن، موجب بطالن راي و تصميمات دادگاه مـي 

 انـد عنوان نمونه، چنانچه دادگاه به دليلي استناد كند كه طرفين دعوا ازآن اطالعـي نداشـته  
  ). 212همان، ( شودبطالن راي مياستناد به علم شخصي محسوب و موجب 

  
  اصل سرعت در دادرسي .5.4

االمكان سريع باشد و از طرفي برخورداري يكي از شرايط دادرسي عادالنه، اين است كه حتي
 ،تنها در صورتي منطقي و مناسب است كه تا حـد امكـان و بـه سـرعت     ،متهم از اصل برائت
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اجراي عدالت در مدت معقول، ) . Cassese, 2003: 685( گناه يا مجرم بودنش روشن شودبي
ترين شروط يك نظام قضـايي مـوثر اسـت    از وجوه اساسي دادرسي كيفري و يكي از ضروري

گنـاه را بـدون تـاخير    سيستم قضايي بايد بي. جوامع مختلف مورد وفاق عمومي است كه در
اين اصل، براي . كندحمايت كند، همانگونه كه مجازات مجرمان را هم بايد بدون تاخير صادر 

تضمين دادرسي عادالنه، نقش تعيين كننده دارد، زيرا تاخيرهاي ناروا ممكن اسـت سـبب از   
اين اصـل،  ). 336: پيشينفضائلي، ( دست دادن ادله يا ضعف حافظه و فراموشي شهود گردد

بند  .المللي آمده استالمللي حقوق بشري و نيز اساسنامه ديوان كيفري بيندر معاهدات بين
كنوانسـيون اروپـايي    6مـاده   1ميثاق بين المللي حقوق مـدني و سياسـي، بنـد     14ماده  3

هاي از اين اسـناد فراملـي   كنوانسيون امريكايي حقوق بشر، نمونه 8ماده  1حقوق بشر و بند 
المللي، شعبه رسيدگي كننـده را ملـزم بـه    اساسنامه ديوان كيفري بين 66ماده  3بند . است

حق محاكمه مـتهم در  . هاي كرده است كه براي تسريع در دادرسي ضرورت دارداتخاذ آيين
. بازه زماني معقول و متعارف، به صراحت در قوانين اساسي بسياري كشورها بيان شده اسـت 

قانون اساسي ايران نيز از فراهم نمودن مقـدمات محاكمـه اشـخاص بازداشـتي، در      32اصل 
هاي تسريع در دادرسـي و بلكـه   ن مثال، يكي از شيوهبه عنوا. اسرع وقت صحبت كرده است

موثرترين آنها، اعتراف متهم است چيزي كه تا كنون در موارد متعددي واقع شـده اسـت، از   
جمله در پرونده اردمويچ كه به ارتكاب قتل عام به عنوان جنايت ضد بشريت متهم شده بود، 

بـه پـنج سـال حـبس محكـوم       كرد و به ارتكاب به اين عمل به عنوان جنايت جنگي اعتراف
بنابراين با حضور به موقع متهم در دادرسي، اين امكـان حاصـل   ). 346-347، همان( گرديد

  .شودمي
  

  اصل شفاهي بودن دادرسي  .6.4
بـه ايـن معنـا كـه تمـامي      . از اصول مهم حاكم بر دادرسي كيفري، شفاهي بـودن آن اسـت  

ها با صداي بازجويي پرسشها و پاسخو تماع شهادتاقدامات دادرسي از قبيل تفهيم اتهام، اس
شفاهي بودن اموري مانند اقرار و شهادت در . دادگاه صورت گيردقاضي در محضر  رسابلند و 

دليلي كه از نظر تاريخي براي . حقوق اسالم اهميت فراواني دارد و موروثي نظام اتهامي است
تر حقيقـت، توجيـه   يع و كشف مناسبدر دوران تشر شود مرسوم نبودن كتابتآن بيان مي 

بايد سخنان گواهـان  براين اساس قاضي دادگاه ). 208 :پيشين زراعت،( بهتري براي آن است
سوال و جـواب هـاي   . هاي مكتوب آنان روا نيستاكتفا به صورتجلسهنود ومتهم را بش و اقرار

سـخن گفـتن، از   فني و حركات بدني متهم و تغييرات مربوط به رنگ ظاهري وي در جريان 
به يك تعبير، شـفاهي بـودن دادرسـي بـا بيـان      . نظر روانشناسي قضايي، كاربرد زيادي دارد
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). 21: پيشـين  آشـوري، (پـذيرد  شفاهي ادعا از سوي شاكي و دفاع حضوري متهم صورت مي

شفاهي بودن دادرسي مربوط به نظم عمومي است درصورتي كه رعايت نشود، موجب بطالن 
 نظـر نماينـد  ن صـرف آشد هر چند طرفين دعوا سكوت كرده و يا از اجـراي  اقدامات خواهد 

لبنـان بـر لـزوم شـفاهي بـودن       ك.د.آ.ق 178به عنوان مثال، مـاده  ).209: پيشين زراعت،(
 348 331واد مـ . دانـد محاكمات تصريح كرده و عدم انجام آن را موجب بطالن محاكمه مـي 

 ك.د.آ.درمـواد متعـددي از ق  . ل دارنـد ين اصـ فرانسه داللت بر ا ك.د.آ.ق 462و  450 353
 و 358 ،197، 193 مـواد ( شفاهي بودن دادرسـي صـحبت شـده اسـت     از لزوم، ايران جديد
از ايـن   تـا  شـد ي حضـور  يند دادرسـي راي نمودن اين اصل، بايد قائل به فاجرايبراي  ).360

  .حاصل شودطريق،قناعت وجدان 
  

  لزوم اعالن راي در جلسه دادرسي .7.4
الن علني حكم يا به تعبيري علني بودن محاكمه ايستا، بيش از علنـي بـودن محاكمـه يـا     اع

در كميسيون حقوق بشر هنگام بحث دربـاره  . علني بودن پويا مورد حمايت قرار گرفته است
موضوع علني بودن محاكمه، به شرايط و عواملي اشاره شـد كـه ممكـن اسـت برپـايي يـك       

هـدف از اعـالن   . هرگز مقتضي پنهان داشـتن حكـم نيسـت    دادرسي سري را توجيه كند اما
علني حكم، همان كنترل اجراي عدالت توسط مردم است زيرا امكان ارزيابي احكـام را بـراي   

تواند با ابراز شفاهي در جلسه علنـي دادگـاه يـا بـا     كند و اين مقصود ميهر كسي فراهم مي
اساسـنامه   2بند ). 324-323: پيشينفضائلي، ( انشار حكم كتبي يا هردو طريق تامين شود

-اساسـنامه دادگـاه كيفـري بـين     22ماده  2المللي يوگسالوي سابق، بند دادگاه كيفري بين

المللـي  ميثاق بين14ماده  1كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و بند  6ماده 1المللي رواندا، بند 
اسنامه ديوان كيفـري  در اس. اندحقوق مدني و سياسي، از شرط علني بودن حكم سخن گفته

، 74مـاده   5ابتدا در بند . المللي در دو بند مجزا به بيان اعالن علني حكم پرداخته استبين
، علنـي بـودن حكـم     76مـاده   4از اعالن علني راي دادگاه صحبت نمـوده اسـت و در بنـد    

مـاده   4البته در بند . مجازات مقرر شده است كه در صورت امكان بايد در حضور متهم باشد
در قضـاياي مختلـف   . اساسنامه ديوان نيز اعالن آرائ پزوهشي در دادگاه بيان شده است 83

مربوط به محاكمات سري نظامي در اروگوئه، كميته حقوق بشر، مواردي از نقض اصل علنـي  
مـاده   1بند ). 325-324همان، (بودن محاكمه و نيز نقض تكليف انتشار احكام را احراز كرد 

المللي حقوق مدني وسياسي ضـمن بيـان شـرط علنـي بـودن حكـم، مـوارد        نميثاق بي 14
شود و آن، مصلحت جوانان، دعاوي كند كه مانع از اعالن علني حكم مياستثنايي را بيان مي

، اختيار دادگاه 1378ك .د.آ.ق 216در حقوق ايران، ماده . تخانوادگي و حضانت كودكان اس
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آمده است ولي حكم مندرج در ايـن مـاده ازبـاب     در خصوص اعالن حضوري راي به طرفين
لزوم اعالن علني راي در دادگـاه كيفـري    ، برجديد ك.د.آ.ق 404ماده  .الزام و تكليف نيست
اصـل حضـوري بـودن     اهميتهمـين امـر، نشـانگر    وتاكيد كرده اسـت   ،يك در حضور متهم

  .  است دادرسي كيفري
  

  مباني فقهي .8.4
تواند صرفاً بـا اعتمـاد بـه اظهـارات يكـي از      رد خاص، قاضي نميدر حقوق اسالم، جز در موا

اصحاب دعوي به صدور حكم مبادرت كند بلكه بايد سخنان هر دو طـرف را بشـنود و حتـي    
متخاصمين را فراهم آورد و اگر به صورت تبادل لـوايح برگـزار    مكان زمينه گفتگو رودررو اال
 /2ه ق، ج1411قاسـمي،  ( به ديگري ابالغ شـود شود اسناد و لوايح  هر طرف براي اطالع مي
هنگامي كه وي را براي امـر قضـاوت بـه    ) ع(به حضرت علي ) ص(رسول گرامي اسالم  ).45

اذا حضر خصمان بين يديك فالتقض الحـدهما حتـي   « :سرزمين يمن اعزام داشتند فرمودند
از .اسـت  دادرسـي  ل تنـاظر در اين امر بيانگر پـذيرش اصـ   )93همان، (» ...تسمع كالم االخر

. طرفي، شفاهي بودن اموري همچون اقرار و شهادت در حقوق اسالم نيز اهميت فراواني دارد
اللهي ممنوع است زيرا اصل اوليـه در قضـا مبنـي بـر     همچنين دادرسي غيابي در جرايم حق

اينكه فصل خصومت همواره بايد با حضور طرفين صورت گيرد و جواز محاكمه غيابي، امـري  
  ).239-238 / 3ج ، 1389محقق داماد، (نايي و خروج از اصل اوليه است استث

  
  چالش هاي روبروي اين اصل. 5

  جواز دادرسي غيابي .1.5
حضور متهم در دادرسي، ركني مهم در حق دفاع شخص است و از طرفي توانايي روبرو شدن 

 ,Bassiouni( كندافزايد و به كشف حقيقت كمك ميبا قاضي و مدعي بر اعتبار دادرسي مي

2003, p 614  (دادرسي كيفـري را   تواندعدم امكان اقامه دادرسي به واسطه غيبت متهم مي
توان امكان برپايي محاكمه غيابي را بـه  بنابراين نمي. عدالتي منجر شودبه بي و م بگذاردناكا

نظر قـرار  البته موضوع تضمين دادرسي عادالنه در غياب متهم بايد مـد . طور مطلق نفي كرد
اي را براي چنين وضعيتي برشمرده اسـت  هژدادگاه اروپايي حقوق بشر تضمين هاي وي. گيرد

داليل حاكي از غيبت عمدي او  -2متهم قبالً از اتهام آگاه شده باشد  -1: كه عبارت است از
حق حضور متهم در هر لحظه از دادرسـي و درخواسـت ازسـرگيري آن حتـي اگـر       -3باشد 

متهم بايد حق برخوداري از وكيـل و دفـاع بـه وسـيله او را      -4اشد، حفظ شودمحكوم شده ب
المللـي  دادرسـي غيـابي در دادگاههـاي نظـامي بـين     ). 350فضائلي، پيشـين،  ( داشته باشد
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هـاي كيفـري   هاي مربـوط بـه دادگـاه   اساسنامه.بيني شده بودهمچون منشور نورنبرگ پيش

انـد ولـي در خصـوص    بودن دادرسي تاكيد كردهخاص يوگسالوي سابق و رواندا، بر حضوري 
جـواز   بـر عـدم   ساسنامه ديوان كيفري بين المللي،اصـل ادر. اندمحاكمه غيابي سكوت نموده

 يغيـاب  دادرسـي  برپـايي اجازه ،ي بسيار استثنايياما تحت شرايط است برپايي محاكمه غيابي
ا به عنوان شرط اساسي آغاز حضور متهم راساسنامه ديوان، 63ماده  1بند . اده استد اجازهرا

همان ماده، حضـور مـتهم را    2داند اما به عنوان استثنائي برآن، طبق بند محاكمات الزم مي
هـاي ملـي، بسـياري از    در ميـان نظـام  . دانـد هرگاه سبب اختالل در محاكمه شود الزم نمي

الت متحـده  بـراي مثـال ايـا   . كشورها، محاكمه غيابي را تجويز و برخي آن را منع مي كننـد 
اگـر متهم،آزادانـه دادرسـي     كند امـا در دادرسـي كيفـري،   آمريكا، دادرسي غيابي را منع مي

 273اده طبـق مـ   در حقـوق ايـران،  . دهـد اجازه ميدر غياب او رده باشد ادامه آن راكراترك 
هـاي  صالحيت رسيدگي به امـور خالفـي و جنحـه   با  ، دادگاه بخش1337اصالحي ك .د.آ.ق

تي كه متهم در موعد مقرر و بدون عذر موجه حاضر نمي شـد و وكيـل هـم    ، در صوركوچك
به موجب مـاده واحـده قـانون رسـيدگي     . كرددر غياب او پرونده را رسيدگي مي فرستادنمي

در كليه امور خالفي دادگاه حق داشت بدون احضـار مـتهم، بـه     1339غيابي به امور خالفي 
اصالحي  15به موجب ماده . غيابي رسيدگي كند استناد مدارك موجود در پرونده به صورت

در امور تحت صالحيت دادگاه جنحه، دادگـاه در صـورت عـدم حضـور غيـر       1337 ك.د.آ.ق
بـه موجـب    ،موجه متهم يا وكيل او، اقدام به رسيدگي غيابي مي نمود و در امور جنايي هـم 

غيـر  ،تواري بودن متهمادگاه در صورت م، د1339قانون تجويز اعاده دادرسي در امور جنايي 
اقدام به تعيين وكيل و م در دادرسي،مقدور بودن احضار و جلب او و عدم ضرورت حضور مته

وكيـل مـتهم    ولي كردتشكيل جلسه مقدماتي نموده و در غياب متهم، دادرسي را برگزار مي
 ،1361 ك.د.آ.قانون اصالح موادي از ق 290 بعد از انقالب، ماده. يافتدر دادرسي حضور مي

 180واد در مـ اين امر . اللهي ممنوع كرددر خصوص جرايم واجد جنبه حق دادرسي غيابي را
جديـد نيـز تكـرار     ك.د.ا.ق 406، موضـوعي كـه در مـاده    تكرار شد، 1378 ك.د.آ.ق 217 و

لبته در مرحلـه  ا. استاما صدور راي بر برائت متهم،در فرض عدم حضور او،امكان پذير گرديد
 ممكـن اسـت و  هـي، رسـيدگي غيـابي    ل، حتي در جرايم حق الي در دادسراتحقيقات مقدمات

ه ممنـوعيتي  شود و در ايـن رابطـ  ارسال ميار مجرميت و كيفرخواست به دادگاه پرونده با قر
مالك حضوري يا غيابي بودن راي دادگـاه، حضـور يـا عـدم     به همين دليل،.عمالً وجود ندارد

) دادگـاه ( عدم ارسال اليحه دفاعي در مرحله محاكمهحضور متهم يا وكيل او و نيز ارسال يا 
است و صرف حضور متهم يا وكيل او در مرحله تحقيقات مقدماتي، موجـب حضـوري بـودن    

ممكن است در بادي امر، اينگونه به ذهن متبادر شود كـه اصـل بـر    . راي دادگاه نخواهد بود
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قعيت آن است كه در جرايم دادرسي غيابي بوده و حضوري بودن دادرسي استثنا است ولي وا
اصل بر دادرسي حضوري بوده و غيابي بودن آن جنبه احتياطي داشـته  اللهي،فاقد جنبه حق

و براي حفظ حقوق شاكي است و از طرفي جواز محاكمه غيابي به نحو مطلق و بدون قيـد و  
ضابطه، نه تنها مشكالت زندگاني بشري را حل نمي كنـد بلكـه در فـرض اطـالق مشـكالت      

توانـد  بنابراين داليلي وجود دارد كه مي). 234 : پيشينمحقق داماد، ( يادي را خواهد افزودز
بـراي مثـال، مـتهم تـرجيح      به عنوان مبناي تجويز محاكمات غيابي مورد استناد قرار گيرد،

دهد فرار كند نبايد اجازه داد عدالت به اين سبب تعطيل شود منع دادگاه از محاكمه بـه  مي
-349: فضائلي،  پيشـين ( م به معناي سپردن عدالت كيفري به دست اوستهم متسبب اقدا

اما دادرسي غيابي در مورد دعوي ضرر و زيان ناشي از جـرم در غيـاب خوانـده جـايز      ).350
د بـا راي دادگـاه خاتمـه پيـدا     است، زيرا وضعيت حقوقي دو طرف دعوا كه متزلزل است بايـ 

اين دادرسي ادرسي صورت گيرد، طرفين نزاع جزءاز آنجا كه براي رسيدن به راي بايد دكند،
هاي نزاع در دارسي و صدور حكم با طرف البته حضور). 223-224: 1384محسني، ( هستند

توجه مناقشات آنها، الزمه اجراي عدالت است، از سوي ديگر غيبت خوانده و عدم دسترسـي  
در جمع اين دو مصـلحت،  . گرداندمربوط به آن را متزلزل مي يهايبه او، دادرسي و تصميم ن

توان گفت كه حقوق خوانده غايب با اعطايي حق اعتراض به او قابل جبران است اما نـزاع  مي
ي ديگـر  .از سـو .در حقيقت فصل خصومت، بديلي ندارد. در هر صورت بايد به سرانجام برسد

-انده و صدور حكم غيـابي را توجيـه و تجـويز مـي    لزوم اقتدار دادگاه، رسيدگي در غياب خو

امـور مـدني از جملـه    به همين دليل، دادرسي غيابي در).21، 1386غمامي و محسني، (كند
  .استپذيرفته شده  1379م .د.آ. ق 303جرم،در ماده ي از زيان ناش ضرر و

  
  ب علي الحجتهئالغا .2.5

دادرسـي، بـه طـور مسـلم موجـب      اعتبار مطلق و بي قيد و شرط حضور طـرفين در فراينـد   
شود و چه بسا متهم بـراي هميشـه خـود را از دسـترس طـرف      تضييع بسياري از حقوق مي

-از اين رهگذر ناامني و عدم آسايش مردم و بي. خويش و دستگاه عدالت كيفري مخفي كند

 .اطميناني آنها از دستگاه عدالت كيفري رواج خواهد يافت كه مطلوب شارع هم نخواهد بـود 
در بيـان ايـن   . توان از طريق تشريع جواز دادرسي غيـابي تحصـيل نمـود   تدبير اين امر را مي

مطلب، در فقه اسالمي در كتب فقهي تعبيري وجود دارد كه به شكل يـك قاعـده در آمـده    
، پيشـين محقـق دامـاد،   (» يقضي علي الغائب بالبينه و الغائب علـي حجتـه اذا حضـر   «: است
ابي، روايات متعددي از جملـه حـديث جميـل و روايـت ابوموسـي      مستند دادرسي غي). 233

در مقابل اين روايات ، رواياتي وجود دارد كه از قضا عليه شـخص غيـاب منـع    . اشعري است



 

 

125  

ی
ای  اند د

ی ودن 
ل ور

و آر ا
بای 

 
منـع قضـا عليـه    (شود كه روايات دسته دوم معلوم مي،امعان نظر در اين احاديثبا  .كنندمي

ـ و. سيدگي قضايي استيه در محاكمه و رهمگي ناظر به اصل اول) غايب ا ي ايـن بـدان معنـ   ل
به علت سفر و يا امتناع از حضور يا اختفاي او، به كلي  نيست كه در فرض غيبت مدعي عليه

مـري اسـت روشـن و مسـلم     تشكيل محكمه متوقف نمايد زيرا تضييع حـق در ايـن فـرض ا   
و در حـق اهللا  شود به اعتبار فقها دادرسي غيابي فقط در حق الناس جاري مي. )237همان، (

بـراي حفـظ    بايد به شكل حضوري برگزار شود زيرا دادرسي غيابي جنبه احتياطي داشـته و 
اي در شـبهه  مسامحه و تخفيف است واگـر و از طرفي حقوق اهللا مبتني بر حقوق افراد است 

). 222/ 40ه ، ج 1362نجفـي،  (اجـراي مجـازات منتفـي اسـت     ،ميان باشد طبق قاعده درء
ــابراين حضــور ــده اصــلي اســت  و اجــراي   بن ــودن دادرســي، قاع ــي  ي ب ــب عل ــده الغائ قاع

  .شوداستثنايي برآن تلقي مي،الحجته
  
  آثار و نتايج حضوري بودن فرايند دادرسي كيفري. 6

  : داراي آثار مثبت و منفي به شرح زير است ،اصل حضوري بودن فرايند دادرسي حضوري
  

  آثار مثبت .1.6
  ايت هاي خالف واقع تشخيص گزارش ها و شك .1.1.6

قانونگذار، شـكايت و يـا اعـالم    . هاي اطالع از وقوع جرم، شكايت بزه ديده استيكي از شيوه
ك .د.آ.ق 65مـاده  ( دانـد جرم از طرف بزه ديده را از جهـات قـانوني شـروع بـه تعقيـب مـي      

زماني كه جرمي واقع مي شـود مطـابق سيسـتم قـانوني بـودن تعقيـب،  پلـيس و         ).1378
بزه ديده از دو جهت مورد توجه در اين مرحله،. پيگيري آن هستند ه قضايي موظف بهدستگا

از ايـن رو  . كنـد طرح شكايت مـي  ،به عنوان شاكي خصوصي نخست؛ بزه ديده: گيردقرار مي
؛ بزه ديده بـه عنـوان   دوم. ذيرش شكايت بزه ديده هستندپليس و دستگاه قضايي مكلف به پ

، بـزه  1378ك .د.آ.ق 9مـاده   .كنـد شي از جرم را مطالبه مـي ضرر و زيان نامدعي خصوصي،
بـا   .) Rayejian Asli, 2006, p.189(م شاكي و مدعي خصوصي پذيرفته اسـت ديده را در مقا

الزمـه  . شـود شروع فرايند كيفري، ضرورت حمايت از بزه ديده در طي اين فرايند نمايان مي
ت شناختن بزه ديده در طي ايـن فراينـد   تحقق الگوي مطلوب حمايت از بزه ديده، به رسمي

توجه به مقام و ارزش واالي انساني هر زيـان ديـده از جـرم و رفتـار محترمانـه و قـدر       . است
كرامت انسـاني در   و توجه به ارزش اما. كندشناسي از او زمينه پذيرش منصفانه را فراهم مي

مقابـل او هـم، همـين    طي اين فرايند، فقط مختص شاكي نيست بلكه بايد نسبت به طـرف  
كننـد  مطرح مي خالف واقع، شكايتي رابربايد بين افرادي كه بر همين مبنا، . رفتار را داشت
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. كننـد، تفـاوت گذاشـت   صرفاً در جهت احقاق حق، اقدام به طرح شكايت مي با اشخاصي كه
ه ب. طرفي را رعايت نكرده باشنداصل بيهاي خود،ضابطين هم ممكن است در تنظيم گزارش

هـاي واقعـي   از شـكايت و اعـالم جـرم   هـاي صـوري را  عبارت بهتر، بايد شكايت و اعالم جرم
در صـورتي كـه   «مقـرر داشـته اسـت     1378ك .د.آ.ق 76در همين رابطه، ماده .تفكيك كرد

ثابت شود شاكي تعمداً اقدام به طرح شكايت خالف واقع نموده، به پرداخت خسـارت طـرف   
وقتي حضـور مـتهم در جلسـه رسـيدگي بـه      . »خواهد شد شكايت طبق نظر دادگاه محكوم

داليل خود،  ها ودر همان ابتداي امر با بيان ديدگاهوان امري ضروري، تشخيص داده شود،عن
سـليم،   دعاوي كيفري سقيم از دعـاوي  صحت و سقم گزارش يا شكايت روشن و به سهولت،

هاي خالف واقع به مراجع رشاز اين رهگذر است كه راه ورود شكايت و گزا.گرددتفكيك مي
بر اسـت كـه   گزارش و اعالم جرم توسط ضابطين هم در صورتي معت .شودقضايي محدود مي

 ).جديــد ك.د.آ.ق 36مــاده و  1378ك .د.آ.ق 15تبصـره مــاده  (مـورد اعتمــاد قاضــي باشــد 
دادرسـي و اخـذ    ا حضور متهم يا وكيـل او در به سهولت ب هاي خالف واقعشكايات و گزارش

  .     شودگاهها و داليل آنان مشخص ميديد
 

  دسترسي به متهم    .2.1.6
اسـت بلكـه بـراي     حقوق دفاعي متهم حضوري بودن دادرسي كيفري، نه تنها موجب رعايت

، بايـد از او،  مراجع قضايي اين مزيت را دارد كه پس از تفهيم اتهـام بـا داليـل آن بـه مـتهم     
المللـي در ايـن بـاره مقـرر     كيفري بـين نامه ديواناساس 61ماده  1بند  .تامين مناسب گرفت

به ديوان يـا حضـور   ) متهم(بعد از گذشت مدت زماني معقول از تسليم شخص «: كرده است
اي را به منظور تاييـد اتهامـاتي كـه    داوطلبانه او در ديوان، شعبه مقدماتي مكلف است جلسه

ه مذكور با رعايت شـرايط مقـرر   جلس. دادستان رسيدگي به آنها را تقاضا كرده، تشكيل دهد
پـس تفهـيم   . ».، با حضور دادستان و متهم و نيز وكيل متهم تشكيل خواهـد شـد   2در بند 

اتهام از آن جهت ضروري است كه از يك سو امكان رد اتهـام يـا اتهامـات منتسـب را بـراي      
و از گيـرد  سازد و تضمينات ناظر به حقوق دفاعي جنبه عملي بـه خـود مـي   متهم فراهم مي

كند كه به اقدامات ضـروري و از جملـه صـدور قرارهـاي     سوي ديگر مقام قضايي را مجاز مي
اي براي تضـمين حضـور مـتهم در مراحـل مختلـف      قرار تامين، وسيله. تاميني متوسل شود

تحقيقات مقدماتي، محاكمه و اجراي حكم است تا هر وقت كـه وي توسـط مراجـع قضـايي     
در  ).190خـالقي، پيشـين،   (دسترس باشد حاضر گرديده و در احضار شود، در مرجع مذكور 

بـه  . ، فلسفه صدور قرار تامين، دسترسي به متهم اعالم شده است1378ك .د.آ.ق 129ماده 
، عالوه بر دسترسي به متهم، تضمين حقوق بـزه ديـده   جديد ك.د.آ.ق 217درستي در ماده 
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ب سهولت دسترسي به متهم و حضور اين امر موج.صدور آن، مد نظر قرار گرفته استهم در 

شود و به نوبه خود، حمايتي براي بزه ديده نيز به به موقع وي در مراحل رسيدگي بعدي مي
ضوري فيمابين طـرفين دعـوي و   دسترسي به متهم، امكان مواجهه حاز طرفي . رودشمار مي

  .در هنگام ضرورت را به دنبال داردشهود،
 

  موارد ضروري  امكان مواجهه حضوري در .3.1.6
الزمه مواجهه حضوري فيمابين طرف دعوي و شهود واقعه در موارد ضروري، اصل حضـوري  

در مـواردي مشخصـات اسـمي مـتهم بـراي شـاكي و گواهـان        . بودن دادرسي كيفري اسـت 
ناشناخته است اما چهره و مشخصات فيزيكي وي براي آنان قابل شناسايي اسـت، بـا حضـور    

-گناه تميز داده مـي و انجام مواجهه حضوري، در واقع مجرم از بي متهم در فرايند رسيدگي

هـاي دفـاعي مـتهم و    رويارويي متهم با شاكي و گواهان و پرسش از آنان از جمله حـق . شود
آيد بـا انجـام رويـارويي، انحـراف     ها به شمار ميهاي اساسي اصل برابري سالحيكي از مؤلفه

حتي متهم حق دارد از گواهان پرسش به . رسدصفر مي گواهان از حقيقت و عدالت تقريباً به
كنـد  پرسش از گواهان در جلسه دادگاه از جانب متهم، فرصت مناسبي فراهم مي. عمل آورد

حق متهم براي پرسش از گواه براي اين اسـت كـه او بتوانـد از    . تا تصميم عادالنه اتخاذ شود
البته متهم . ش قرار داده و از خود دفاع كندها، داليل و اعتبار آنها را مورد چالرهگذر پرسش

تواند به بهانه استيفاي حق، هر پرسشي را مطرح سـازد و پاسـخ آن را از گواهـان طـرف     نمي
، 1382 اميـدي، (اعمال اين حق زير نظر و كنتـرل دادگـاه خواهـد بـود     . مقابل دريافت كند

هـاي  ابـر انتقـام جـويي   در برخي حاالت ممكن است رويكرد حمـايتي از شـهود در بر  ). 135
احتمالي متهم نسبت به آنان يا خويشانشان، دچار خدشه شود هـر چنـد بـه نظـر برخـي از      

ها مانند مكتوم نگه داشتن مشخصات شهود و يا شاكي و اعالم كاريحقوقدانان بعضي پنهان
 آخونـدي، (انـدازد  كننده جرم توجيه قانوني و عللي ندارد و دفاع مـتهم را بـه مخـاطره مـي    

اما حمايت از حقوق فردي شاهد و بزه ديدگان جرم در جهـت نيـل بـه     ).115 /5، ج 1382
  :1388نـژاد،  بـاقري ( ، هويت و اقامتگاه شاهد پنهان بماندطلبد تا در برخي مواقععدالت مي

101-100.(  
 

 ارزيابي داليل طرفين . 4.1.6

ه قانوني كه مقامات قضـايي را  هر گونه وسيل«دليل را . دليل، مركز ثقل فرايند دادرسي است
تعريـف  » در كشف حقيقت و حصول اقناع وجـداني و اتخـاذ تصـميم عادالنـه يـاري بخشـد      

كـه   دادرسي كيفري، ترسيم كننده مسيري است دليل در ).201 :آشوري، پيشين( اندنموده
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دهـد و  از لحظه كشف جرم تا صدور حكم به هم پيوند مـي مراحل مختلف دادرسي كيفري را
امـري كـه ادعـا    .  گيرندادله براي اثبات اتهام يا نفي اتهام مورد استناد قرار مياين مسير، در

در صورت فقدان دليـل در  . 1شده ولي اثبات نگردد، مانند امري است كه در واقع وجود ندارد
در نظام اتهامي، شاكي بايد كليه ادله موجود عليه مـتهم  . امر كيفري، اصل برائت حاكم است

به علت فقدان مرحله بازپرسي يا بازجويي مقدم بـر جلسـه   . كردجلسه دادرسي ارائه مي را تا
يافـت و  محاكمه، متهم الاقل در جلسه رسيدگي از كليه اتهامات و ادله مثبته آن اطالع مـي 

گرفت و پـس از دفـاع مـتهم و پايـان پـذيرفتن      اين ادله آزادانه مورد بحث و گفتگو قرار مي
شد با در نظر گرفتن ادله طـرفين، بـه   دادگاه، قاضي كه حكم محسوب ميتحقيقات از سوي 

عـالوه بـر    ظـام مخـتلط  امروزه با پـذيرش ن  ).21 :آشوري، پيشين(كرد صدور حكم اقدام مي
ترافعي بودن مرحله محاكمه، مرحله تحقيقات مقدماتي هم در اكثر كشورها تا ميـزان قابـل   

در قانون آيـين دادرسـي كيفـري، حـق     ). 38همان، ( شودتوجهي به شيوه ترافعي انجام مي
متهم مبني بر درخواست انجام تحقيقي خاص يا استماع شهادت شـهود او، حـق درخواسـت    

از اشتن وكيل در هنگام تحقيـق از او، يا حق به همراه دريه كارشناس و اعتراض به نظر او نظ
 ي ترافعي شدن و تامينجمله حقوقي است كه براي متهم شناخته شده و تحقيقات را به سو

هم احضـار  جديد،ك .د.آ.ر قد ).142 :خالقي، پيشين( بيشتر حقوق متهم هدايت كرده است
و رسيدگي به صورت ترافعـي در دادگـاه و    207و  204و تحقيق از شهود طرفين طبق مواد 

ر قـرار  ، مـد نظـ  قـانون آن  359مطابق مـاده   ،رسيدگي به ادله ابرازي و مورد استناد طرفين
تواننـد در مـورد موضـوع    مي طرفين  حضوري دادرسي كيفري از طريق برگزاري.است رفتهگ

 بايـد بـا ارزيـابي    قاضي .قرار دهند همديگر را مورد مناقشهاتهام به مذاكره پرداخته و داليل 
نـد و براسـاس آن اتخـاذ    داليلي را كه موجب اقنـاع وجـداني او شـده، برگزي    ،فينداليل طر

؛ زيرا طبيعـت  قيقت، مجاز به تحصيل دليل استبراي دستيابي به حضي البته قا.تصميم كند
وي سيســتم رسـيدگي در امـور كيفــري و انتظـاري كـه جامعــه مـدني از نقـش عــدالت جـ       

ايجاب مي نمايد تا دادرس كيفري بـه فيصـله ي ظـاهري و خـتم     دادگستري در تصور دارد،
اجرا درآورد و اين مهم ميسر نخواهـد  دعوا قناعت نورزد، بلكه در پي آن باشد تا عدالت را به 

 از رهگـذر  ).60: 1388تدين، (شد مگر با كشف حقيقت و آنچه در عالم خارج رخ داده است 
ارزيـابي آنهـا توسـط قاضـي     از سوي طـرفين و  ارايه داليل حضوري، دادرسي كيفري برپايي
  .پذير استامكان

  

                                                 
1. Idem est non esse et non probari  
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  امكان صدور حكم و اجراي آن   .5.1.6

مـتهم حـق دارد   « المللي حقوق مدني و سياسيماده ميثاق بين 3ت چهارم بند بر پايه قسم
ديـوان  .»يـل برگزيـده از خـود دفـاع كنـد     در محاكمه حضور يافته و شخصاً يا از رهگـذر وك 

كنوانسيون اروپايي حقوق بشـر آن   6اروپايي حقوق بشر اعالم كرده كه موضوع و هدف ماده 
المللـي  در اسـناد بـين  .لسه رسيدگي بهره مند باشنددر ج است كه متهمان از حق مشاركت

ميثاق حقوق مدني و سياسي، مجوزي در مـورد رسـيدگي غيـابي     14حقوق بشر مانند ماده 
المللـي  بيان نشده و حتي دبير كـل سـازمان ملـل متحـد نيـز دربـاره تشـكيل دادگـاه بـين         

-فيزيكي نزد دادگاه بيندادرسي تا زماني كه متهم به طور « يوگسالوي سابق اعالم كرد كه 

تاكيد بسياري بر اين مساله وجـود دارد كـه رسـيدگي    . المللي حضور يابد شروع نخواهد شد
دارد ميثـاق كـه اعـالم مـي     14غيابي نبايد در اساس نامه اين دادگاه مقرر شود؛ زيرا با ماده 

تـه كميتـه   الب 1.»متهم بايد هنگامي محاكمه شود كه در دادگاه حضور دارد در تعارض است
، ود كه در اوضاع و احوال استثناييحقوق بشر، ده سال پيش از گزارش دبير كل اعالم كرده ب

اين امكان وجود دارد كه شخصي به طور غيابي مورد محاكمه قرار گيرد، مشـروط بـر اينكـه    
متهم از جريان رسيدگي آگاه باشد و براي حضور در دادگاه در زماني مناسـب كـه بتوانـد از    

 را بـدوي  رأي نيـز،  تجديـدنظر  مرحلة در دادگاه حتي اگر 2.دفاع كند احضار شده باشدخود 

-پرونده در. دكن حضور به دعوت متهم را كه است ملزم شود، پرونده وارد ماهيت و كرده نقض

 احضار بود، بدون كرده تبرئه را متهم كه بدوي دادگاه اظهارنظر برخالف نروژ عالي اي، ديوان

 ديـوان  رأي بشـر، ايـن   اروپايي حقوق ديوان. كرد محكوم را او دادرسي، در ورحض براي متهم

 را ، داليـل مـتهم   عـالي نـروژ   ديـوان  اگـر  كرد، شناخت و اعالم متهم حق نقض را نروژ عالي

 صورت درستي به تواندبدوي، نمي دادگاه برائت حكم با مغاير حكم صدور باشد، نكرده بررسي

 و بفرستد عالي ديوان در متهم حضور اي براياحضاريه كه است بوده متعهد زيرا ديوان بگيرد؛
 بـه  رسـيدگي  مقـام  در بشر حقوق كميتة ..3كند دريافت از او مستقيم طور به را متهم داليل

 حضـور  تجديـدنظر  دادگـاه  در متهم اگر داشته است اظهار جامائيكا دولت اتباع از ادعاي يكي

                                                 
1. Report of the Secretary-General Pursuant to para 2 of Security Council Resoltion 

808(1993),UN Doc:S/25704,3 May 1993 and S/25704/Corr.1.30) July1993,Part V.A at 

para 101(Quoted by:Amnesty International,op.cit). 
2. Mbenge v.Zaire,(16/1997),5 March 1983,2 Sel Dec.16(Quoted by:Ibid). 
3. See Botten v. Norway (50/1994/497/597), February, at 22; See also Kremzaw v. 
Austria, (9/1992/374/448), 21 September 1993, at 16 (Quoted by: AmnestyInternational, 
op.cit). 
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درحقـوق كيفـري   .1 شودنمي تلقي حضور حق نقض د،باش داشته حضور وكيلش نداشته، ولي
پذيرفتـه   اكي،در موارد استثنايي براي جلوگيري از تضـييع حقـوق شـ   دادرسي غيابي  ،ايران

البتـه در  . )جديـد ك .د.آ.ق 406و ماده 1378ك .د.آ.ق 218و  217، 180مواد ( شده است 
يل او ابالغ شده باشد تاعدم وك بايد توجه كرد كه وقت رسيدگي به متهم يا،موارداين تمامي 

حضـوري يـا غيـابي بـودن رأي     مالك .دشوجوزي براي صدور رأي غيابي تلقي م حضور آنان
ارسال يا عدم ارسال اليحه توسـط آنهاسـت و   ا عدم حضور متهم يا وكيل او وحضور يدادگاه،

بـه  ). 361خـالقي، پيشـين،   (شود رأي دادگاه نسبت به شاكي هميشه حضوري محسوب مي
وه آنچه كه اهميت دارد حضور يا عدم حضور اين اشخاص يا ارسال يا عدم ارسـال اليحـه   عال

با توجه به حضـور مـتهم    از طرفي.دماتي استدر مرحله محاكمه و نه در مرحله تحقيقات مق
در فرايند و اخذ تامين از او پس از تفهيم اتهام، اجراي حكم محكوميت او هـم، بـه سـهولت    

  .امكان پذير است
  

  حذف مرحله واخواهي .6.1.6
المللي حقوق بشر و حقـوق كيفـري داخلـي، بـر مبنـاي      پيشتر گفته شد كه طبق اسناد بين

. اصـل بـر حضـوري بـودن فراينـد دادرسـي كيفـري اسـت        دادرسي عادالنه، به ربوطاصول م
امكان دادرسي غيابي را در اوضاع و احـوال اسـتثنايي    همانطور گفته شد كميته حقوق بشر،

الم كرده بود، مشروط به اينكه متهم از جريان دادرسي آگاه باشد و براي حضور در دادگـاه  اع
فراري بودن متهم و عدم .احضار شده باشدز خود دفاع كند،در مهلت زمان مناسب كه بتواند ا

هـاي  مي تواند به عنوان نمونهحق حضور در دادرسي از طرف متهم، دسترسي به او يا اسقاط
حوال استثنايي تلقي شود و در اين گونه موارد، فرايند دادرسي به صورت غيـابي  از اوضاع و ا
دادرسـي غيـابي در   المللـي،  مجـوز   اين موارد در اساسنامه ديوان كيفـري بـين  . انجام پذيرد

پـس دادرسـي غيـابي و     ).اساسنامه ديوان 61ماده  2بند  (مرحله تحقيقات، بيان شده است
در حقوق كيفـري  . استثنايي امكان پذير است ، فقط در مواردور حكم غيابيمتعاقب آن، صد

ايران، صدور حكم غيابي در همه جرائم امكان پذير نيست و در برخي از جرائم مانند محاربه 
يا زنا كه دليل كافي بر توجه اتهام به متهم و اثبات آن وجود داشته باشد لزوماً رسـيدگي بـا   

و  180از مفـاد مـواد   . گيـرد از جانب آنها صورت مي هر متهم يا وكيلش يا دريافت اليححضو
آن، معلوم مي شود كه در سه مورد صـدور حكـم    2و تبصره ماده  1378 ك. د . آ. ق  217

رايم مربـوط بـه نظـم    اين موارد عبارتند از جرايم مربوط به حق الناس، جـ . غيابي جايز است
                                                 

1. Henry v. Jamaica (230/1987), 1 November 1991, Report of the HRC, (A/47/40),1992 at 
225. (Quoted by: Amnesty International, Ibid). 
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نـد  در دو مورد اول، دادگاه مـي توا . جنبه حق اللهي  و جرايم مربوط به حق اهللا فاقدعمومي 

صادر نمايد ولي در مورد سـوم، فقـط امكـان صـدور حكـم      حكم برائت يا محكوميت متهم را
دادگاه مبني بر مجرميت وجود داشـته باشـد،  برائت غيابي متهم وجود دارد و چنانچه داليلي 

به  از جانب آنها يدفاع يا دريافت اليحهبايد صدور حكم را تا زمان حضور متهم يا وكيل وي 
در  ولي تجويز شده است هم، صدور رأي غيابي جديد ك.د.آ.ق 406در ماده . تعويق بياندازد

 1طبـق تبصـره   .ور حكم محكوميت غيابي وجـود نـدارد  جرايم مربوط به حق اهللا، امكان صد
هرگاه متهم در جلسـه رسـيدگي حاضـر و در فاصـله تـنفس يـا       « جديدك .د.آ.ق 406ماده 

درسي بدون عذر موجه غايب شود، دادگاه رسيدگي را ادامه مي دهد در اين صورت هنگام دا
اعتـراض  و قابل اعتراض است تصميمي،غيابي راي.»ر مي شود، حضوري استحكمي كه صاد

فعات ، ضرورت حداقل يك بـار شـنيدن مـدا   واخواهيفلسفه  .شود، واخواهي ناميده ميآن به
بر خالف تجديد نظر خواهي، دعوي نه در يك مرجع واخواهي، يك راه عدولي و  .متهم است

عالي، بلكه در همان دادگاهي كه رأي اوليه را صادر كرده است، با اين درخواست كه دادگـاه  
بـراي   جديـد،  ك.د.آ.ق 406مهلت واخواهي در ماده  .شودرأي اوليه را پس بگيرد، مطرح مي

از كشـور، دو مـاه تعيـين شـده      اشخاص مقيم ايران، بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج
عتـراض واخـواهي   غيابي و در نتيجه ا دادرسيشدن فرايند دادرسي كيفري، با حضوري.است

البتـه اعطـاي  ايـن    . يابدكاهش ميهم طول فرايند دادرسي  به گونه اي كه منتفي مي شود
ه مـتهم بـا   عادالنه منافات دارد؛ مثالً در فرضي ك هر متهم غايبي، با دادرسي حق اعتراض به

اختن صرفاً براي به تاخير اندگاهي او از فرايند دادرسي،و آ ابالغ واقعي احضاريهووصف احضار
براي  .كنددادرسي يا ارسال اليحه امتناع مي تضييع حق شاكي، از حضور در و نتيجه پرونده

ها، پيش بيني اين فرض در قـانون و حضـوري محسـوب    جلوگيري از اين گونه سوء استفاده
هـا و  اما بايد در اين فـرض هـم، تضـمين    مودن فرايند دادرسي در اين حالت، ضروري استن

  . دادرسي عادالنه فراهم گردد بوط بهمعيارهاي مر
  

  آثار منفي  .2.6
  فرار مجرمان حرفه اي از چنگال عدالت .1.2.6

يكي از پيامدهاي منفي پذيرش مطلق اصل حضوري بودن فرايند دادرسي كيفـري، موضـوع   
منع دادگاه از محاكمه در اين حالت،  .حضور آنان در فرايند دادرسي استفرار مجرمان وعدم 

ست كه منجر به عقيم ماندن فرايند دادرسي متهم اعناي سپردن فرشته عدالت به دست به م
اي بـر  تـوان قرينـه  ، فرار وي را ميشودحق او محسوب  ،محاكمه اگر حضور متهم در.شودمي

ف مرجع قضايي اما اگر حضور متهم در فرايند دادرسي را تكليتلقي كرد اسقاط حق حضورش
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به نظر . شودمي آن موجب توقف اوو فراراست  متهم حضور  جريان محاكمه منوط به ،بدانيم
دادرسي كيفري صرفاً حق محض نيست، زيرا نظام عـدالت كيفـري    سد حضور متهم دررمي

ب كند كه با موضوع اختيار افـراد دراجـراي حقـوق    تكليف دارد متهم را در پيشگاه قانون جل
از طرفي ناكامي نظام عدالت كيفري در حاضـر نمـودن مـتهم در پيشـگاه     . خود منافات دارد

شـود كـه عـدالت    قانون نبايد به طور كلي مانع برپايي محاكمه شود، زيرا اين امر باعـث مـي  
ستثنايي، دادرسي غيابي تجـويز  به همين دليل، در اين موارد ا. كيفري به سخره گرفته شود

قبـول  . شده است تا از سپردن سرنوشت عدالت كيفـري بـه دسـت مـتهم  جلـوگيري شـود      
محاكمات غيابي سياستي است كه بيشتر به نفع اهداف كلي عدالت كيفري اسـت، زيـرا اگـر    
شخص متهم به ارتكاب جنايات وحشيانه اجازه يابد از طريـق غيبـت عمـدي خـود مـانع از      

 ). 352 :فضائلي، پيشـين ( .شودالمللي به استهزاء گرفته ميمحاكمه شود، عدالت بين برپايي
از (نشدن متهم  ، برپايي محاكمه درغياب متهم در صورت يافت12منشور نورمبرگ در ماده 

هـاي كيفـري   هـاي دادگـاه  در اساسنامه موضوعاين ولي  را مقرر كرده بود) فرار متهم جمله،
المللـي  اساسنامه ديوان كيفـري بـين   63ماده  2بند . اندا مسكوت مانديوگسالوي سابق و رو

متهم صـورتي كـه حضـور   آغـاز محاكمـه، در   م حضور متهم به عنوان شرط اساسيضمن اعال
ايـن  بنابراين پذيرش دادرسـي غيـابي در   .داندسبب اختالل در محاكمه شود را ضروري نمي

ولي موضـوع  را منتفـي سـازد   كيفـري  التفرار مجرمان از چنگال عـد  موضوعتواند حالت مي
زيرا تضـمين منصـفانه   تهم نبايد از نظر دور داشته شـود، تضمين دادرسي عادالنه در غياب م

 شودبودن دادرسي تكليف دادگاه است و غيبت متهم سبب تخفيف يا سقوط اين تكليف نمي
  ).      350،همان(
  

  شمول مرور زمان  .2.2.6
تهم از ، فرار و غيبـت عمـدي مـ   بودن فرايند دادرسي كيفريحضوري  اصل با پذيرش مطلق

شـود بـه   موجب توقف دادرسي و گذشت زمان از تاريخ وقـوع جـرم مـي   دادرسي، حضور در 
مانـدن   كيفراين امر، موجب بي. دهدعمل مجرمانه را مشمول مرور زمان قرار مي اي كهگونه

بـراي رفـع   . شـود لت كيفري ميعدا ود كه موجب سلب اعتماد مردم نسبت بهشمجرمان مي
جـواز   پـذيرش مـرور زمـان در ايـن حالـت يـا      توان راهكارهاي مانند عدم مي اين اثر منفي،

المللـي بـر حضـوري بـودن دادرسـي      بـين  كيفـري  در محاكمات. را ارائه كرد ي غيابيدادرس
 29اده م( شوندالمللي مشمول مرور زمان نميكيفري تاكيد وافر شده است، زيرا جنايات بين

هـاي داخلـي، دادرسـي غيـابي را بـراي      برخـي نظـام  ).  المللـي اساسنامه ديوان كيفري بـين 
در . انـد جلوگيري از گريز متهمان از فرايند دادرسي و منتفي كردن مرور زمان، تجويز كـرده 
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پذيرفته  ا جديد.م.ق 107و  105اد حقوق ايران، مرور زمان فقط در جرايم تعزيري، طبق مو

از دايره شمول مرور زمـان خـارج   109و حتي برخي از جرايم تعزيري،مطابق ماده است شده 
» آخـرين اقـدام تعقيبـي يـا تحقيقـي     «اصـطالح  قانون مـذكور از  105البته ماده .گرديده اند

همين امر باعث مي شود كـه غيبـت مـتهم نتوانـد اتهـام تعزيـري اورا       و استفاده كرده است 
 در پرونـده  ي مكلف است به صورت متنـاوب يرا مقام قضايمشمول مرور زمان تعقيب نمايد، ز
شـود و مبـدا   اين اقدامات، قاطع مرور زمان محسوب مـي  و جرياني، تصميماتي را اتخاذ كند

حـالي كـه مـاده    در ا تحقيقي خواهد بود،آخرين اقدام تعقيبي و يزماني احتساب مرور زمان،
لذا مقنن با . در نظر گرفته بود» تعقيبي اولين اقدام«اين مبدا زماني را ،1378ك .د.آ.ق 173

بـت مـتهم، تـا حـد     اين تغيير رويكرد، از سيطره مرور زمان بر جرايم تعزيري، بـه جهـت غي  
-مشمول مرور زمـان نمـي  هم ديه  جرايم مستوجب قصاص، حد والبته  .زيادي كاسته است

پـذير  امكـان ) ائـت به جـز راي بر ( دادرسي غيابي در جرايم حق اللهيانجام  از طرفي شوند و
و از اين حيـث، ايـراد مـرور     )جديد ك.د.آ.ق 406ماده و  1378 ك.د.آ. ق 217ماده (نيست

  .زمان شامل اين نوع جرايم نمي شود
  
  اصل  استثنائات. 7

  اخراج افراد مخل نظم محكمه .1.7
اجراي عدالت قضايي مستلزم آن است كه دعاوي به صورت صحيح و بدون هيچ مانعي مـورد  

زراعت، ( دگي قرار گيرد و به شئونات دادگاه و مقامات قضايي احترام كامل گذاشته شودرسي
لذا اخالل در نظم دادگاه، همواره مورد توجه قانونگذاران و محاكم قضايي قرار  .)181: 1383

دبيركل سازمان ملل متحد در گزارش راجع به تاسيس دادگاه يوگسالوي سابق . گرفته است
تاكيد كرد كه متهم بايد حاضر باشد، شعبه تجديدنظر اين دادگاه نـه تنهـا    به شوراي امنيت

قانوني بودن محاكمات غيابي را در كل پذيرفته، بلكه امكان برپايي آن را در مورد اشخاصـي  
زننـد  آيين دادرسي و ادله اثبـات، سـرباز مـي    77كه از رعايت فرامين دادگاه در نقض قاعده 

تجديدنظر در پرونده بالسكيج اظهار داشت كه اگر يـك فـرد از    شعبه. بيني كرده استپيش
توان گفت در نظم دادگاه اخالل كرده احضاريه يا قرار صادره از سوي دادگاه پيروي نكند، مي
 63مـاده  ). 354فضـائلي، پيشـين،   ( است و رسيدگي غيابي در مورد او منتفي نخواهـد بـود  

هرگـاه باعـث اخـالل در     حضور مـتهم را ،ان استثناعنوبه  المللياساسنامه ديوان كيفري بين
هاي ملـي ماننـد ايـاالت متحـده آمريكـا، ضـمن       در برخي نظام. داندالزم نميمحاكمه شود،

محاكمات كيفري، اگر مـتهم پـس از آغـاز محاكمـه، آزادانـه       پذيرش منع دادرسي غيابي در
ر محاكمـه از ناحيـه   اخـالل د  لذا. دهددادرسي را ترك كند ادامه آن را در غياب او اجازه مي
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موضـوع   ايـن  ،در حقوق ايـران . غياب او باشد دادرسي دربرپايي تواند مجوزي براي مي متهم
 188مـاده   2طبـق تبصـره    كيفـري اي كه در امور است به گونه مورد توجه مقنن قرارگرفته

 و سـت بينـي شـده ا  توقيف چند روزه افراد مخل نظم دادگاه، پـيش  ، دستور1378ك .د.آ.ق
اعث ادامه دادرسي به اين ب ،اومانعي ندارد زيرا اقدام ،ادامه دارسي در غياب متهم توقيف شده

 است و توقف دادرسي براثر اين اقدام مـتهم، موجـب تضـييع حقـوق بـزه ديـده و       نحو شده
تـوان  اين حالـت، مـي   با فرض پذيرش ادامه دادرسي كيفري در غياب متهم در. است جامعه

 تا اقدامات نادرست متهم بـه عنـوان مـانعي برسـر راه    دارد استثنايي جنبه  مرگفت كه اين ا
  .شودن وجب توقف جريان عدالتمدر نتيجه و  شودنتلقي  دادرسي حضوري اصل

  
  عدم حضور اطفال بزهكار در فرايند دادرسي  .2.7

يكي از موضوعات مهم مـورد مطالعـه در حقـوق كيفـري اطفـال، مسـاله آيـين دادرسـي و         
طبع و روحيه اطفال و نوجوانان ايجاب .حيت دادگاه رسيدگي كننده به جرايم آنان است صال

نهـا بـه خـوبي    آمي كند كه در صورت ارتكاب جرم توسط آنها، علـل بزهكـاري و شخصـيت    
نـان  آنشان دادن رفتاري سنجيده و معقول همراه با بردباري و مـدارا در برابـر   . شناخته شود

امعه كاسته و نقش آن را در اصالح و هدايت اطفال و جدر واكنش مي تواند از رنگ سركوب 
اي جلـوگيري  نوجوانان فزوني بخشد و از تبديل ايـن بزهكـاران اتفـاقي بـه بزهكـاران حرفـه      

زيرا ارتكاب جرم توسط اطفال به علت عدم اگاهي و عـدم توجـه   ) 300خالقي، پيشين، (كند
بينـي  و عواطف و بدون سبق تصـميم و پـيش  به نتايج حاصل از اعمال، تبعيت از احساسات 

 ،1989كنوانسيون حقوق كودك  ،در سطح فراملي). 39 :1382نجفي توانا، ( گيردصورت مي
هاي رسيدگي و نيـز ايجـاد مراجـع و    هاي عضو را به اتخاذ شيوه، دولت40در بند سوم ماده 

در سـطح   نوانع قـ نهادهاي خاص براي اطفال مظنون يا متهم به ارتكاب جرم از طريق وضـ 
 18تـا   6درايران، نخستين بار براي رسيدگي به جـرايم اطفـال بـين     .ملي ملزم نموده است

. تاسيس شد 1338سال، دادگاه اطفال به موجب قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 
به تاثير بازتاب رواني فرايند دادرسي بر اطفال توجه كـرده بـود و بـر همـين مبنـا بـه        مقنن

ي را در تمـام  داد كه بتواند در صورت اقتضاي مصلحت طفـل، دادرسـ  دگاه اطفال اجازه ميدا
در مـاده   همين موضوع ).10ماده ( آن در غياب طفل بزهكار انجام دهدمدت يا در قسمتي از

مقتضيات  226ماده  حتي.است بيني شدهبا اندكي تفاوت پيش،1378ك مصوب .د.آ.ق 226
). 304خالقي، پيشين، (است  سرايت داده رسي را به خود متهم نيزو الزامات علني بودن داد

دادرسي اطفال بزهكار در غياب آنان در صورت وجـود   هم برلزوم جديد، ك.د.آ.ق 414ماده 
به دليل توجه به خصوصيات روحي و رواني اطفال و  لتدراين حا. حت تاكيد كرده استمصل
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حضوري ، راي دادگاه ولي غيابي تجويز شده است دادرسي نان،تاثير منفي فرايند دادرسي برآ

  .شود محسوب مي
  
  گيري نتيجه.  8

اصحاب دعوي در پرونـده كيفـري   . هاي دعوي استاصوالً هر حكمي ناشي از رويارويي طرف
مورد تواننـد ادعاهـا و داليـل يكـديگررا    داشـته باشـند و ب  امكـان مـذاكره بـا يكـديگر را     بايد
 رأي كنـد،  ارك ابرازي شاكي،انشاءاساس داليل و مدقاضي فقط براگر .ديدوانكار قرار دهندتر

رود كه تصميم قضايي فقط به نفع شاكي كه اظهـارات و داليـل او شـنيده شـده،     بيم آن مي
طرفـي و  تضمين كننده اوليه، بـي  فري،اصل حضوري بودن فرايند دادرسي كي. مناسب باشد

بـر همـين   . اختگي و ظاهري خواهد بودراست گفتاري است و بدون آن، عدالت تنها امري س
وكيل او بايد فرصت و امكان پاسخگوي را داد و براي اين امر، آگاه نمـودن   و اساس، به متهم

حقـوق  . تعيين مهلت معقول جهت حضور در فرايند دادرسي كيفري، ضروري اسـت متهم و 
رسـي كيفـري   كند، زمينه اجراي اين اصل را در تمـامي مراحـل داد  كيفري معاصر تالش مي

ميمات قضـايي  و در نهايـت اتخـاذ تصـ    نشانگر دادرسي عادالنه رعايت اين اصل،. فراهم كند
تـا از   تجويزشـود  غيـابي طي،دادرسي شراي ضروري و با البته درموارد.منطبق با حقيقت است

در . سپردن سرنوشت عدالت كيفري به دست متهم و در نتيجه تعطيلي آن جلوگيري گـردد 
 تهم با وصف آگاهي از فرايند دادرسـي كيفـري و دعـوت او جهـت حضـور در     برخي موارد، م

و در ايـن راسـتا    مـي كنـد   امتناع با هدف اطاله دادرسي، از حضور در فرايندو ، تعمداً فرايند
در غياب مـتهم را مجـاز   دادرسي  برپاييتوان دراين فرض مي. آوردهيچ اقدامي به عمل نمي

هـاي  ولـي بايـد تضـمين    ،دادرسي جلوگيري شـود  بر اين افراداستفاده تا از تاثير سوء شمرد
اصـل حضـوري    .مربوط به حقوق بنيادي در دادرسي عادالنه در اين حالت هم فـراهم باشـد  

دادرسي كيفري، نشات گرفته از ديدگاه آزاد انديشي اسـت كـه غيبـت را الزامـاً قابـل       بودن
 مـورد اجـراي كيفـري را در ايـن    سرزنش و در خور بازخواست نمي داند و اعمـال  ضـمانت   

 ايـن اصـل،  . در اسناد فرا ملي و مقررات داخلي مـنعكس شـده اسـت    كهپندارد ناعادالنه مي
 آثارتوان با اتخاذ تدابيري ميثار محدودي هم داردكه آثار مثبت متعددي است گرچه آ واجد

 غالـب  آثـار  اصـل، هاي محدودي فراروي اين وجود چالشبا. را تا حدودي رفع كردمنفي آن 
نه تنها حامي منافع و حقوق مـتهم، بلكـه تـامين كننـده      كه اين اصل، نشانگر آن است آن،

   .منافع و حقوق شاكي نيز است
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