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تخّف ػذْ حضٛس


سیذ ٔحٕذ غا٘ؼی

مقذمه
تا پطشفت  ٚسضذ رٛأغ اتتذایی وٓ ومٓ تمسمیٓ وماس دس ایمٗ رٛأمغ تٛرمٛد مٔمذ ٚ ٜتما
پیچیذٌی تذسیزی رٛأغ تمسیٕات واسی ت ٝتخػػٟای ٔتفماٚت ٔ ٚتٕمایض اص یىمذیٍش تثمذیُ
ضذٞ ٚ ٜش تخػع یا غٙف تؼشیفی سا ت ٝخٛد اختػاظ داد ٜاست .تٙٔ ٝظٛس سفغ ٞشد ٔ ٚمشد ٚ
خٛد وأٍی افشاد دس غٛٙف  ٚتخػػٟا ،رٛأغ لٛاػذی تشای مٖ غٙف  ٚتخػع تؼشیف وشدٚ ٜ
اضخاظ ٔتماضی  ٚیا اضخاظ داخُ مٖ غٙف  ٚتخػع سا ّٔضْ ت ٝسػایت مٖ لٛاػذ ٕ٘ٛد ٜا٘ذ.
ٚواِت دادٌستشی ٘یض ٔا٘ٙذ دیٍش ٔطاغُ  ٚتٙا تش إٞیت خاغی وم ٝداضمت ٝاسمت ،داسای
لٛاػذی تٛد ٜو ٝاضخاظ داخُ دس مٖ ٔی تایست مٖ لٛاػذ خاظ سا و ٝتمشای داخمُ ضمذٖ ٚ
تالی ٔا٘ذٖ دس مٖ غٙف تٙظیٓ ٌشدیذ ،ٜسػایت وٙٙذ .اص ایٗ س ٚغمٙف ٚوم وم ٝدس ایمشاٖ تٙماْ
واٟ٘٘ٛای ٚو ٘أیذٔ ٜی ضٛد ،تا لٛاػذ خاغی و ٝدس لا٘ ٖٛتمشای مٟ٘ما پمیص تیٙمی ضمذ ٜتمٛد
تطىیُ ٚ ٚو سا ّٔضْ ت ٝسػایت لٛاػذ  ٚاغ َٛحشف ٝای دا٘ست ٚ ٝرٟت ّٔمضْ ومشدٖ ٚوم تمٝ
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سػایت لٛاػذ  ٚاغ َٛحشف ٝای ٔزاصاتٟایی سا تشای ٔتخّفیٗ تٙا تش إٞیت تخّف تؼیمیٗ ٕ٘مٛدٜ
است.
یىی اص ایٗ تخّفات و ٝا٘زاْ مٖ تٛسظ ٚویُ دادٌستشی ٔٛرة ٔزاصات ٚی ٔمی ٌمشدد،
تخّفات سارغ ت ٝحضٛس ٚویُ دس رّسات دادسسی ٔی تاضذ .تشاتش مٔاسی و ٝاص دادسشای ا٘تظأی
وا٘ٚ ٖٛو ی دادٌستشی استاٖ ٌّستاٖ دس ساِٟای  1386اِی پایاٖ  1393تٟی ٝضذ ،ٜتخّفاتی
وٛٔ ٝضٛع مٖ ػذْ حضٛس ٚویُ تٛد : 35/12 ٜاص ٔزٕٛع تخّفات اسرماع ضمذ ٜتم ٝدادسمشای
ا٘تظأی وا٘ٚ ٖٛو ی دادٌستشی استاٖ ٌّستاٖ سا تطىیُ داد ٜو ٝدسغمذ لاتمُ تمٛرٟی ٔمی
تاضذ .دس ایٗ ٘ٛضتاس سؼی ضذ ٜتا تا تشسسی ایٗ ٘ٛع تخّفٍ٘ ،اٞی ت ٝایٗ تخّف داضت ٝتاضیٓ.

حضور وکیل در جلسات
حضٛس تٔ ٝؼٙای پذیذ مٔذٖ  ٚظاٞش ضذٖ ٔی تاضذ  ٚلاٍ٘٘ٛزاس ت ٝرٟت إٞیمت دس ٔمٛاد ٔتؼمذد
لا٘٘ٛی ٔٛضٛع حضٛس ٚویُ سا  ٚایٙى ٝت ٝچ ٝغٛست  ٚدس غٛست تؼذد دادٌاٟٞا دس ومذاْ دادٌما ٜحاضمش
ٌشدد ٔٛسد تشسسی لشاسداد ٚ ٜدس ٔٛاسد ٔتؼذد تىّیف ٚویُ سا سٚضمٗ ٕ٘مٛد ٜاسمت .م٘چمٔ ٝسمّٓ اسمت
اغحاب دػٛی حك داضت ٝو ٝدس دادٌا ٜحضٛس پیذا ٕ٘ایٙذ  ٚیا ایٙى ٝدس دادسسی حضٛس ٘یافت ٚ ٝػٛالمة
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مٖ و ٝػذْ أىاٖ دفاع اص خٛیص ٔیثاضذ ،سا تپضیش٘ذ .اغحاب دػٛی ٚلتی ٚویُ اختیاس ٔی ٕ٘ایٙذ ،یؼٙی
خٛاستاس دفاع اص حمٛق لا٘٘ٛی خٛد تٛسظ ٚویُ ٔی تاضٙذ .تٕٞ ٝیٗ رٟت ا٘تظماس ػمذْ دفماع اص سمٛی
ٚویُ یا وٛتاٞی دس ایٗ أش ٕ٘ی سٚد  ٚلاٍ٘٘ٛزاس ٘یض تٕٞ ٝیٗ رٟت لٛاػذی سا ٔطخع تا أىاٖ دفاع اص
حمٛق اغحاب دػٛی تٛسظ ٚویُ تضٕیٗ ٌشدد  ٚتش احش وٓ واسی  ٚیا ػذْ أىاٖ دفاع اص سٛی ٚویُ تٝ
حمٛق اغحاب دػٛی خّّی ٚاسد ٍ٘شدد.
اغحا ب دػٛی ٕٞچٙا٘ى ٝاختیاس داضت ٝتا تا دفاع یا ػذْ دفاع اص خٛد دس دادٌا ٜدادسسی سا د٘ثماَ
ٕ٘ایذ لادس ٔی تاضٙذ دس دادٌا ٜحضٛس فیضیىی یافت ٝیا تا اسساَ الیح ٝاص خٛد دفماع وٙٙمذ .لاٍ٘٘ٛمزاس دس
ٔاد 93 ٜلا٘ ٖٛمییٗ دادسسی ٔذ٘ی دفاع اغحاب دػٛی سا ت ٝد ٚغمٛست دفماع حضمٛسی  ٚاسائم ٝالیحمٝ
ٔطخع وشد ٚ ٜحك ا٘تخاب سا ت ٝػٟذ ٜاغحاب دػٛی ٌزاضت ٝاست .دس ایٗ را ایٗ سٛاَ پیص ٔی میذ
و ٝمیا ٚویُ ٘یض ٕٞچ ٖٛاغحاب دػٛی اختیاس حضٛس یا اسسماَ الیحم ٝسا داسد ٔ ٚمی تایسمت چٍ٘ٛم ٝاص
ٔٛوُ خٛد دفاع ٕ٘ایذ.
تشخی ٔؼتمذ٘ذ و ٝتشاتش ٔاد 93 ٜلا٘ ٖٛمییٗ دادسسی ٔذ٘ی ٕٞچٙا٘ى ٝاغحاب دػٛی ٔمی تٛا٘ٙمذ
دس رّس ٝدادسسی حضٛس یافت ٝیا الیح ٝاسساَ ٕ٘ایذٚ ،ویُ ٘یض ٔی تٛا٘ذٔ ،خیش ت ٝیىی اص ایٗ د ٚتاضمذ.
دس ایٗ خػٛظ تایذ ٌفت و ٝاغحاب دػٛی چ ٝاص ٘ظش ِغٛی  ٚچ ٝاص ٘ظش لا٘٘ٛی تا ٚویُ ٔتفماٚت ٔمی
تاضٙذ .صیشا ٚویُ اص ِحاػ ِغٛی غاحة دػٛی ٘ثٛد ،ٜتّىٕ٘ ٝایٙذ ٜغاحة دػٛی ٔحسٛب ٔی ضمٛد .دس
ٔٛاد ٔختّف دس لا٘ ٖٛمییٗ دادسسی ٔذ٘ی ایٗ فشق لیذ ضذٔ ٜخ ً دس ٔاد 94 ٜلا٘ٔ ٖٛزوٛس مٚسد ٜضمذٜ
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اغحاب دػٛی ٔیتٛا٘ٙذ ت ٝرای خٛد ٚویُ ت ٝدادٌأ ٜؼشفی ٕ٘ایٙذ .یا دس ٔاد 95 ٜت ٝػذْ حضٛس ٞش یه
اص اغحاب دػٛی  ٚیا ٚویُ م٘اٖ اضاس ٜضذ ٜوٍٕٞ ٝی اص فشق ٔیاٖ اغحاب دػٛی ٚ ٚویُ حىایت داسد.
أا ایٙى ٝمیا ٚویُ ٔی تٛا٘ذ ٕٞا٘ٙذ اغحاب دػٛی الیح ٝت ٝدادٌا ٜاسساَ داسد ت٘ ٝظش ٔیشسذ ایمٗ
أش ٕ٘ی تٛا٘ذ غٛست ٌیشد صیشا ٔاد 93 ٜاغحاب دػٛی سا غشیحا اػ ْ ٕ٘ٛد٘ ٚ ٜأی اص ٚویمُ ٕ٘یثمشد ٚ
ت٘ ٝظش ٔیشسذ لاٍ٘٘ٛزاس ایٗ أتیاص سا فمظ تشای اغحاب دػٛی دس ٘ظش ٌشفت ٝاسمتٕٞ .چٙمیٗ دس ٔمادٜ
 28لا٘ٚ ٖٛواِت ٔػٛب ٛٔ 1315اسد ٘ٛضتٗ الیح ٝتٛسظ ٚویُ تزای حضٛس فیضیىی سا ٔطخع ٕ٘ٛد.ٜ
ایٗ و ٝاػ ْ داضت ٝدس دادٌاٞی و ٝحضٛس خٛد سا الصْ ٔیذا٘ذ حاضش ٔیطٛد  ٚت ٝدادٌا ٜیا دادٌماٞ ٜمای
دیٍش الیحٔ ٝیفشستذ یا تایذ حضٛس دس دیٛاٖ رٙایی  ٚدیٛاٖ ویفش سا ٔمذْ تذاسد  ٚت ٝدادٌما ٜیما دادٌماٜ
ٞای دیٍش الیح ٝتفشستذ حىایت اص ایٗ داضت ٝوٚ ٝویُ ٕ٘ی تٛا٘ذ تذٛٔ ٖٚاسد ٔٙؼىس دس لا٘ ٖٛتزمای
حضٛس ضخػی ،الذاْ ت ٝاسساَ الیحٕ٘ ٝایذ .صیشا دس غٛستی و ٝفشؼ لاٍ٘٘ٛزاس اختیاس ٚویُ تش حضٛس یما
الیح ٝتٛد ٜتاضذ ،دیٍش تٙظیٓ ضٛاتظ اػ ٔی دس ٔاد 28 ٜلا٘ٚ ٖٛواِت تیٟٛدٔ ٜیٍشدیذ.
لاٍ٘٘ٛزاس دس ٔاد 41 ٜلا٘ ٖٛمییٗ دادسسی ٔذ٘ی ٘یض ٚویُ سا ٔىّف ت ٝحضٛس دس دادسسی دا٘سمتٝ
است ٕٞ ٚا٘غٛسیى ٝػٛٙاٖ ٌشدیذ حضٛس سٛای اسساَ الیحٔ ٝیثاضذ .م٘چ ٝو ٝاسساَ الیح ٚ ٝػذْ حضٛس
سا ٔٛسد تشدیذ تشخی لشاس داد ٜایٗ است و ٝلاٍ٘٘ٛزاس دس ٔاد 44 ٜلا٘ ٖٛمییٗ دادسسی ٔذ٘ی اػ ْ ٔیذاسد
دس غٛستی و ٝیىی اص اغحاب دػٛا دس دادسسی د٘ ٚفش ٚویُ ٔؼشفی وشد ٚ ٜتٞ ٝیچ یه اص مٟ٘ما تم ٝعمٛس
ٔٙفشد حك الذاْ ٘ذاد ٜتاضذ ،اسساَ الیح ٝتٛسظ ٞش د ٚیا حضٛس یىی اص م٘اٖ تا ٚغم َٛالیحم ٝاص ٚویمُ
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دیٍش تشای سسیذٌی دادٌا ٜوافی است ....دس ایٗ خػٛظ تایذ تیاٖ داضت ٞش چٙذ رّس ٝدادٌا ٜتطىیُ
ٔی ضٛدِ ،یىٗ تطىیُ رّس ٝدادٌا ٜتٔ ٝؼٙی تشی تٛدٖ اص تخّف ٘یست .وٕا ایٙىم ٝدس ٔمٛاسد ٔختّمف
ػذْ حضٛس ٚویُ ٔا٘غ سسیذٌی ٘خٛاٞذ ضذِ ،یىٗ تخّف ٚالغ ٔی ضٛدٔ .ا٘ٙذ وسی و ٝرّس ٝحمٛلی سا
تش رّس ٝویفشی ٔمذْ ضٕشد ٚ ٜت ٝرای حضٛس دس رّس ٝدادٌا ٜویفشی دس دادٌا ٜحمٛلی حاضش ٌمشدد.
دس ایٗ خػٛظ ٔسّٕاً دادٌا ٜتطىیُ  ٚت ٝسسیذٌی ادأ ٝخٛاٞذ داد  ٚحتی ضایذ تا تٛر ٝتٔ ٝسمتٙذات
سای ٘یض غادس ٕ٘ایذِ ،یىٗ تخّف ٚویُ دس ایٗ ٔٛسد ٔحمك  ٚلاتُ ٔزاصات ٔی تاضذ .تٙاتشایٗ ٕٞچٙا٘ىٝ
ٔاد 41 ٜلا٘ ٖٛمییٗ دادسسی ٔذ٘ی ٘یض اػ ْ ٔیذاسد ،حضٛس فیضیىی ٚویُ دس دادٌا ٜالصْ است ٍٔمش دس
ٔٛاسد استخٙاء ضذ ٜدس لٛا٘یٗ.

موارد استثناء حضور وکیل در جلسات دادگاه
 -1عذر موجه
ٔاد 41 ٜلا٘ ٖٛمییٗ دادسسی ٔذ٘ی ٛ٘ 4ع ػزس ٔٛر ٝسا دس ایٗ خػٛظ احػا ٕ٘ٛد ٜاسمت .اِٚمیٗ
ػزسی و ٝاص ٘ظش لاٍ٘٘ٛزاس ٔٛرٔ ٝحسٛب ٔیٍشدد فٛت یه اص تستٍاٖ ٘سثی  ٚیا سثثی تا دسرم ٝا َٚاص
عثم ٝدٔ ْٚی تاضذ ،و ٝتا تٛر ٝت٘ ٝح ٜٛتیاٖ لاٍ٘٘ٛزاس وُ عثم ٝا َٚسا ضأُ  ٚاص عثم ٝد ْٚفمظ دسرٝ
ا َٚسا ٔحسٛب ٔی ٌشدد .صیشا لاٍ٘٘ٛزاس لیذ " تا" دسر ٝا َٚاص عثمم ٝد ْٚسا مٚسد ٜاسمت تٙما تمشایٗ تما
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تٛر ٝتٔ ٝاد 862 ٜلا٘ٔ ٖٛذ٘ی ایٗ اضخاظ ضأُ پذس ٔ ٚادس  ٚفشص٘ذاٖ ٞ ٜٛ٘ ٚما  ٚپمذس تمضسي ٔ ٚمادس
تضسي  ٚتشادس  ٚخٛاٞش ضخع ٚویُ  ٚیا ٕٞسش ٚی ٔی تاضذ.
اِثت ٝلاٍ٘٘ٛزاس ٔٙظٛس اص فٛت تستٍاٖ سا ٔطخع ٕ٘ٛٙد ٜو ٝمیما ٕٞماٖ ارمشای ٔشاسمٓ تمذفیٗ ٚ
ػضاداسی تٛد ٚ ٜیا ِحظ ٝفٛت سا فمظ ضأُ ٔیٍشدد .ت٘ ٝظش ٔیشسذ ٕ٘یتٛاٖ ٔٙظٛس لاٍ٘٘ٛزاس سا ِحظمٚ ٝ
صٔاٖ فٛت فشؼ ٕ٘ٛد ،صیشا دس ایٗ غٛست ٞیچ ٔؼٙایی سا ٕ٘ی تٛاٖ اص ٔاد ٜلا٘ ٖٛفٛق استٙثاط ٕ٘مٛد دس
خػٛظ ٔشاسٓ ػضاداسی ٘یض لاٍ٘٘ٛزاس ایٗ ٔٛضٛع سا ٔطخع ٕ٘ٛٙد ٜاست و ٝچٛ٘ ٝع ٔشاسمٕی ٔٛرمة
ٔٛر ٝتٛدٖ ػزس اص حضٛس دس رّس ٝدادٌأ ٜی ضٛد .میا فمظ ٔشاسمٓ تمذفیٗ رمض ٚػمزس ٔحسمٛب ٔمی
ٌشدد؟ یا ٔشاسٓ دیٍشی ٕٞا٘ٙذ ٔشاسٓ سٞ ٚ ْٛفتٕیٗ سٚص فٛت ٘یض ػزس ٔٛرٔ ٝحسٛب ٔمی ٌمشدد؟ دس
ایٗ خػٛظ تٙظش تایذ ت ٝػشف ٔشارؼٕٛ٘ ٝد صیشا اساس ٔٛر ٝتٛدٖ ػمزس ،ػمضا داس تمٛدٖ ٚویمُ  ٚػمذْ
مٔادٌی ٚی تشای دفاع ت ٝػّت تإِات سٚحی ٔیثاضذ .دس ایٗ خػٛظ تٙظش تایذ ت ٝإٞیت دادٖ چٙمیٗ
ٔشاسٕی اص ٘ظش رأؼ ٝؤ ٝؼٕٛالً ضأُ ٔشاسٓ تذفیٗ  ٚسٔٛیٗ سٚص ٞ ٚفتٕیٗ سٚص فٛت ٔیٍشدد ٔشارؼٝ
ٕ٘ٛدِ ،یىٗ اٌش دس ػشف ٔحُ ص٘ذٌی ٚویُ سٚصٞای دیٍش ٔا٘ٙمذ پما٘ضدٕٞیٗ سٚص تمذفیٗ ٘یمض ػمضاداسی
ٔشس ْٛتاضذ میا ػذْ حضٛس ٚویُ دس چٙیٗ سٚصی ٘یض ػزس ٔٛرٔ ٝحسٛب ٔیٍشدد .اِثتٔ ٝی تٛاٖ ت ٝایٗ
غٛست استذالَ وشد وٙٔ ٝظٛس لاٍ٘٘ٛضاس فمظ ٔشاسٓ تذفیٗ ٔی تاضذ  ٚاساساً چ ٖٛػزس اص ٔٛاسد اسمتخٙا
ٔی تاضذ ٕ٘ی تٛاٖ مٖ سا ٌستشش داد.
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د ْٚاتت تٔ ٝشضی ؤ ٝا٘غ اص حشوت تٛد ٚ ٜیا حشوت ٔضش تطمخیع دادٔ ٜمی ضمٛد ِمزا غمشف
تیٕاسی ٕ٘ی تٛا٘ذ ػزس ٔٛر ٝتشای ػذْ حضٛس ٔحسٛب ٌمشدد .دس ایمٗ خػمٛظ چمٛٔ ٖٛضمٛع أمشی
تخػػی ٔی تاضذ  ٚدس غ حیت پضضه ٔسّٕاً تطخیع ٘ٛع ٔشضی و ٝحشوت ٔضش تشای مٖ ٔی تاضمذ
تا پضضه ٔؼاِذ تٛد ٜاست .وٕا ایٙى ٝضایذ یه تیٕاسی سادٔ ٜا٘غ اص حشوت تطخیع داد ٜضمٛد  ٚیمه
تیٕاسی خغش٘ان ٔا٘غ اص حشوت ٘ثاضذ  ٚتا ٚرٛد تیٕاسی ضخع ٚویُ تتٛا٘مذ دس دادٌما ٜحاضمش ضمٛد.
تؼٛٙاٖ ٔخاَ ضخػی و ٝدچاس مسیة ضىستٍی دست ٔی ٌشدد لادس تم ٝحشومت  ٚحضمٛس دس دادٌماٚ ٜ
دفاع اص ٔٛوُ تٛد ٜدس حاِی و ٝضایذ ٌشفتٍی ػضّ ٝوٕش ٔٛلتاً تاػج ػذْ حشوت ٌشدد .تمٞ ٝمش غمٛست
تطخیع ٔا٘غ حشوت تٛدٖ تیٕاسی تا ٘ظش پضضه ٔی تاضذ.
٘ىت ٝدیٍشی و ٝدس ایٗ خػٛظ لاتُ تٛرٔ ٝی تاضذ ،ایٗ است و ٝلاٍ٘٘ٛزاس فمظ تیٕاسی ضمخع
ٚویُ سا ػزس ٔٛر ٝدا٘ست ٚ ٝاٌش تستٍاٖ حتی تستٍاٖ ٘ضدیً دچاس تیٕاسی ٌشد٘مذ ایمٗ ٔغّمة ػمزس
ٔٛرٔ ٝحسٛب ٕ٘ی ٌشددٔ .خ اٌش فشص٘ذ یا ٕٞسش ٚویُ ت ٝػّت تیٕاسی دس حاَ ػُٕ رشاحی یا اػضاْ
ت ٝتیٕاسستاٖ تاضٙذ ٚویُ ٕ٘ی تٛا٘ذ ت ٝػّت پی ٌیشی  ٚیا ٔطایؼت تیٕاس دس رّس ٝدادٌا ٜحاضش ٘طمٛد
و ٝایٗ ٔغّة لاتُ تأُ ٔی تاضذ صیشا چٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ ٔشاسٓ تذفیٗ پمذس تمضسي ٕٞسمش ٚویمُ سا ٔما٘غ
حضٛس ٚویُ دا٘ستِ ،یىٗ تشخی تیٕاسی ٞای ٘ضدیىاٖ ٔا٘ٙذ ٚضغ حُٕ ٕٞسش ٚویُ یا ػُٕ رشاحمی
فشص٘ذش سا ٔا٘غ حضٛس ٘ذا٘ست  ٚتػٛس وشد دس حاِی و ٝایٗ تستٍاٖ ٘ضدیه ٚویُ تما تیٕماسی سمختی
دست  ٚپٙز٘ ٝشْ ٔیىٙٙذ ٚویُ ٔیتٛا٘ذ تا فشاؽ تاَ اص ٔٛوّص دفاع ٕ٘ایذ.
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س ْٛحٛادث لٟشی اص لثیُ سیُ  ٚصِضِ ٝؤ ٝا٘غ اص حضٛس دس دادٌأ ٜی ٌشدد ،وم ٝلاٍ٘٘ٛمزاس تمٝ
غٛست تٕخیّی تشخی اص مٟ٘ا سا لیذ ٕ٘ٛد ٜاست.
چٟاسْ ٚلایغ خاسد اص اختیاس ٚویُ ؤ ٝا٘غ اص حضٛس ٚی دس دادٌأ ٜی ضٛدٔ ،ا٘ٙذ ایٙىمٚ ٝویمُ
تاصداضت ٌشدد  ٚیا ت ٝػّت تاصسسی ٘یشٚی ا٘تظأی راد ٜتست ٝضٛد  ٚیا ػذ ٜای و ٝدسمت تم ٝاػتػماب
ٔیض٘ٙذ راد ٜسا تثٙذ٘ذ.

 -2تقارن ساعت دو یا چنذ جلسه دادگاه
تشاتش ٔاد 42 ٜلا٘ ٖٛمییٗ دادسسی ٔذ٘ی ٘ ٚیض ٔاد 28 ٜلا٘ٚ ٖٛواِت ٚویُ دس غٛست ٕٞضٔا٘ی دٚ
یا چٙذ رّس ٝدادٌأ ٜیثایست لٛاػذ خاغی سا سػایت ٕ٘ایذ  ٚدس غیش اص ٕٞضٔما٘ی دادٌاٟٞمای حممٛلی،
ٕ٘یتٛا٘ذ خٛد ٘سثت ت ٝتشریح یه رّس ٝتش رّس ٝدیٍش تػمٕیٓ ٌیمشی ٕ٘ایمذ .لاٍ٘٘ٛمزاس دس ٔماد42 ٜ
لا٘ ٖٛمییٗ دادسسی ٔذ٘ی فشؼ وّی سا تشای دادٌاٟٞای حمٛلی  ٚویفمشی دس ٘ظمش ٌشفتم ٚ ٝحضمٛس دس
دادٌا ٜویفشی سا ٔمذْ تش دادٌا ٜحمٛلی دا٘ستِ ،ٝیىٗ ٔاد 28 ٜلا٘ٚ ٖٛواِت فشٚؼ ٔختّمف سا دس ایمٗ
خػٛظ دس ٘ظش ٌشفت ٝاست.
لاٍ٘٘ٛزاس دس تشریح دادٌاٟٞا إٞیت دفاع اص ٔٛوُ سا دس ٘ظش داضت ٝاست تٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛس دس یه
اغُ وّی حضٛس دس دادٌاٟٞای ویفشی سا ٔمذْ تش دادٌاٟٞای حمٛلی دا٘ست ٝصیشا دس دادٌاٟٞای ویفشی
ٔٛوُ حٕایت تیطتشی سا الصْ داضتٛٔ ٚ ٝضٛع مٖ  ٓٞتیطتش حائض إٞیت ٔی تاضذ .أا دس رٕغ تمیٗ دٚ
دادٌا ٜویفشی حضٛس تش اساس ٔ ٟٓتٛدٖ رشْ ٔٛضٛع سسیذٌی ٔی تاضذ .تٙاتشایٗ اٌش ٚویُ دس دادٌماٜ
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ویفشی استاٖ  ٚدادٌا ٜرضایی ٕٞضٔاٖ رّس ٝسسیذٌی داضت ٝتاضذ ،لاٍ٘٘ٛزاس ٚویُ سا ٔزثٛس ت ٝحضمٛس
دس دادٌا ٜویفشی استاٖ دا٘ست ٝاستٕٞ .چٙیٗ اٌش ٚویُ دس د ٚدادٌا ٜویفمشی اسمتاٖ  ٚیما د ٚدادٌماٜ
رضایی ٕٞضٔاٖ دػٛت ضٛد دس ایٗ غٛست تشاتش تثػشٔ 1 ٜاد 28 ٜلا٘ٚ ٖٛواِمت ٔیثایسمت دس دادٌماٞی
حاضش ضٛد وٚ ٝلت سسیذٌی مٖ صٚدتش تٚ ٝویُ ات ؽ ضذ ٜتاضذ.
دس خػٛظ دادٌاٟٞای حمٛلی  ٚدیٍش ٔشارغ ٕٞا٘ٙذ دیٛاٖ ػذاِت اداسی  ٚغیش ٜلاٍ٘٘ٛزاس اختیاس
سا تٚ ٝویُ داد ٜتا خٛد ٘سثت ت ٝحضٛسش تػٕیٓ ٌیشی ٕ٘ایذ .م٘چ ٝدس ایمٗ خػمٛظ ٔطمخع اسمت
لاٍ٘٘ٛزاسدس غیش اص دادٌاٟٞای ویفشی ،دسر ٝدادٌا ٜاص ِحاػ ػاِی  ٚتاِی تٛدٖ سا ٔذ ٘ظش لشاس ٘ذاد ٚ ٜدس
ٞیچ را لیذ ٕ٘ی ٕ٘ایذ و ٝاٌش ٚویُ دس د ٚدادٌا ٜتزذیذ٘ظش  ٚتذٚی ت ٝغٛست ٕٞضٔماٖ رّسم ٝداضمتٝ
تاضذ ،تایذ دس وذاْ دادٌا ٜحضٛس یاتذ.
ٞشچٙذ لاٍ٘٘ٛزاس دس ٔاد 41 ٜلا٘ ٖٛمییٗ دادسسی ٔمذ٘ی ٚظیفمٚ ٝویمُ سا دس خػمٛظ ػمزسٞای
ٔٛر ٝایٗ دا٘ست ٝوٚ ٝویُ ػزس خٛد سا تػٛست وتثی ت ٝدادٌا ٜاسساَ ٕ٘ایمذِ ،میىٗ تایمذ پمزیشفت ومٝ
تشخی اص ػزسٞای ٔٛر ٝسا ٕ٘ی تٛاٖ دس صٔاٖ سسیذٌی اػ ْ ٕ٘ٛدٔ .خ ً ٚویّی و ٝدس حاَ سا٘ٙمذٌی تمٝ
سٛی دادٌاٛٔ ٜار ٝتا سیضش پُ یا خشاتی رادٔ ٜی ٌشدد ،چٍٔ ٝ٘ٛیتٛا٘ذ ػزس خٛد سا ت ٝدادٌما ٜلثمُ اص
سسیذٌی یا دس صٔاٖ سسیذٌی اػ ْ ٕ٘ایذ .یا ٚویّی و ٝدس حاَ سفتٗ ت ٝدادٌا ٜپایص ضىست ٝیا سمىتٝ
لّثی ٔی ٕ٘ایذ ،چٍٔ ٝ٘ٛی تٛا٘ذ ایٗ ٚظیف ٝخٛد سا ػّٕی ساصد .ایٗ ٔٛضٛع ت٘ ٝظش ٔیشسذ ٘مع لماٖ٘ٛ
تٛد ،ٜصیشا اص عشفی دس ٔاد 41 ٜلا٘ ٖٛمییٗ دادسسی ٔذ٘ی ػزسٞایی سا و ٝفٛلاً تشضٕشدیٓٛٔ ،رٔ ٝی دا٘ذ
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 ٚاص عشفی دس غٛست ػذْ حضٛس ٚویُ  ٚػذْ اػ ْ ػزس ،دادٌا ٜسا ٔٛظف ت ٝتطىیُ رّسم ٝدا٘سمت ٝدس
حاِی و ٝدس تشخی اص ػزس ٞای لا٘٘ٛی أىاٖ اػ ْ ػزس دس ٕٞاٖ رّسٚ ٝرٛد ٘ذاضت ٚ ٝتا تطىیُ رّسمٝ
أىاٖ خذض ٝت ٝحمٛق اغحاب دػٛی ٚرٛد داسدِ .زا تا تٛر ٝت ٝایٙى ٝػذْ حضٛس ٚویُ  ٚتاخیش دس وماس
دادٌا ٜتذ ٖٚػزس ٔٛر ٝتاػج ٔزاصات ٚویُ ٔی ٌشدد ،تٟتش تٛد لاٍ٘٘ٛمزاس تزذیمذ رّسم ٝدادٌما ٜسا دس
غٛست ػذْ حضٛس ٚویُ تزٛیض ٔی ٕ٘ٛد تا اٌش ٚویُ غایة ػزس ٔٛرٟی داضت ٝمٖ سا ٔٛحش  ٚدس غیش ایٗ
غٛست تخّف ٚویُ ت ٝدادسشای وا٘ ٖٛاػ ْ ٔیٍشدیذ .تٟش غٛست دستٛس لاٍ٘٘ٛزاس تش تزذیذ رّس ٝفمظ
دس ٔٛاسدی تٛد ٜوٚ ٝویُ فشغت اػ ْ ت ٝدادٌا ٜسا اص عشیك اضخاظ دیٍش داضت ٚ ٝدس غیش ایمٗ غمٛست
و ٝفشغت وافی ٘ذاضت ٝتاضذ ٞشچٙذ دادٌا ٜتزٟت ػذْ اع ع واس خٛد سا ا٘زاْ ٔیذٞذِ ،یىٗ تخّفی اص
سٛی ٚویُ ٕ٘یتٛاٖ ٔتػٛس تٛد.

تخلفات وکیل در خصوص عذم حضور
اٌش حاتت ضٛد و ٝػزس اػ ٔی تٛسظ ٚویُ ،و ٝتشای ػذْ حضٛس دس دادٌا ٜیا سایش ٔشارغ لضایی
یا دادسشا  ٚدادٌا ٜا٘تظأی ٚو اػ ْ ضذ ،ٜدسٚؽ تٛدٔ ٜخ ً ٚویُ اػ ْ ٕ٘ٛد ٜو ٝتیٕاسی داضت ٝؤ ٝا٘غ
اص مٔذٖ ت ٝدادٌأ ٜی ضٛدِ ،یىٗ ٔطخع ضٛد دس ٕٞاٖ صٔاٖ دس دادٌاٞی دیٍش حضٛس پیذا وشد ٜیا تٝ
ٔسافشت سفت ٝاست  ٚاص ایٗ دست ٔٛاسد و ٝاحثات ضٛد ػزس اػ ٔی ٚویُ وزب تٛد ٜدس ایٗ غٛست تشاتش

 | 11تخلف عدم حضور

تٙذ ٔ 4اد 82 ٜمییٗ ٘أ ٝالیح ٝلا٘٘ٛی استم َ وا٘ٚ ٖٛو ی دادٌستشی تٔ ٝحشٔٚیت دائٓ اص ضغُ
ٚواِت ٔحىٔ ْٛی ٌشدد .صیشا أا٘ت داسی  ٚساستٍٛیی ٚویُ اص ِٛاصْ حیاتی ایٗ ضغُ ٔی تاضذ.
اٌش ٚویُ ٕٞضٔاٖ دس رّسات ٔتؼذد د ٚیا چٙذ دادٌا ٜدػٛت ضٛد ٔسّٕاً ٔی تایذ ت ٝضشحی وٝ
ٌفت ٝضذ سػایت حضٛس دس رّسات دادٌا ٜسا تشاتش لا٘ ٖٛتٕٙایذ  ٚاٌش تشریحی ٘سثت ت ٝحضٛسش دس
دادٌاٟٞا تذٞذ و ٝتشخ ف دستٛس لاٍ٘٘ٛزاس تاضذ ،دس ایٗ غٛست تٔ ٝزاصات دسرٔ 3 ٝحىٔ ْٛی ٌشدد.
ا ٔا ٘ىت ٝای و ٝدس ایٗ خػٛظ لاتُ روش است ایٗ تٛد ٜو ٝدس تٙذٔ 1اد 78 ٜمییٗ ٘أ ٝالیح ٝلا٘٘ٛی
استم َ وا٘ٚ ٖٛو لیذ ضذ ٚویُ دس غیش ٔٛضٛع ٔحاوٓ رضایی ،دس ٔحىٕ ٝای وٚ ٝلت مٖ صٚدتش ات ؽ
ضذ ٜحاضش ٌشدد ،و ٝتا تٛر ٝت ٝتاسیخ تػٛیة مییٗ ٘أ ٝو ٝساَ  1324تٛد ٚ ٜتاسیخ تػٛیة ٔاد28 ٜ
اغ حی لا٘ٚ ٖٛواِت و ٝساَ  1346تٛد ٚ ٜدس مٖ لیذ ضذ ٜدس سایش ٔحاوٓ ٚویُ ٔیتٛا٘ذ ت ٝتطخیع
خٛد ػُٕ ٕ٘ایذ تٙظش ٔی سسذ لسٕت اخیش تٙذ ٔ 1اد 78 ٜمییٗ ٘أ٘ ٝسخ ضذ ٜتاضذ .تٞ ٝش غٛست
ٚویُ ٔی تایست ٔٛاسد روش ضذ ٜدس ٔاد 28 ٜلا٘ٚ ٖٛواِت سا ارشا ٕ٘ایذ  ٚاٌش غیش اص مٖ ػُٕ ٕ٘ایذ تٝ
ٔزاصات دسرٔ 3 ٝحىٔ ْٛی ضٛد٘ .ىت ٝدیٍش دس ایٗ خػٛظ ایٗ تٛد ٜو ٝتشاتش ٔاد 29 ٜلا٘ٚ ٖٛواِت اص
ٚویّی و ٝحك تٛویُ ت ٝغیش داسد ٞیچ ػزسی پزیشفت٘ ٝیست صیشا ٚی ٔیثایست ٚویُ دیٍشی تشای
دادٌاٞی و ٝخٛد ٕ٘ی تٛا٘ذ حضٛس یاتذ دس اختیاس ٌشفت ٚ ٝخٛد دس دادٌا ٜدیٍش حاضش ٌشدد.
ػذْ حضٛس تذ ٖٚػزس ٔٛر ٝیا ػذْ اسائ ٝالیح ٝدس ٔٛاسدی ؤ ٝاد 28 ٜلا٘ٚ ٖٛواِت اػ ْ ٕ٘ٛدٜ
و ٝاِثتٕٞ ٝاٖ ػذْ حضٛس ٔحسٛب ٔی ٌشدد ،تخّف ا٘تظأی ٔحسٛب ضذ ٜصیشا رذای اص ٔمشسات
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ٔٙؼىس دس لا٘ٚ ٖٛواِت و ٝتشای حضٛس دس دادٌا ٜتؼییٗ ضذٚ ٚ ٜظایفی سا تشای ٚویُ تشضٕشد ٜو ٝتایذ
سػایت ٕ٘ایذ ،دس ٔاد 41 ٜلا٘ ٖٛمییٗ دادسسی ٔذ٘ی ٘یض تزٛیض ضذ ٜو ٝدس غٛست ػذْ حضٛس ٚویُ ٚ
دادسس ٔی تایست تخّف ٚی سا ت ٝدادسشای وا٘ٚ ٖٛو اػ ْ ٕ٘ایذ و ٝلاٍ٘٘ٛزاس تّٛیحاً مٖ سا تخّف
فشؼ ٕ٘ٛد ٜاست .تٙاتش ایٗ دس ایٗ و ٝاٌش ٚویُ تذ ٖٚػزس ٔٛر ٝحضٛس ٘یاتذ ٔتخّف فشؼ ٔیٍشدد
ضىی تالی ٕ٘ی ٔا٘ذِ ،یىٗ دس تؼییٗ ٔزاصات تشای چٙیٗ ٚویّی تایذ ت ٝتٙذ ٔ 4اد 79 ٜمییٗ ٘أ ٝالیحٝ
لا٘٘ٛی استم َ وا٘ٚ ٖٛو ٔشارؼٕٛ٘ ٝد و ٝدس ا٘زا غشف ػذْ حضٛس سا لاتُ ٔزاصات ٘ذا٘ست ،ٝتّى ٝلیذ
تاخیش دس واس دادٌا ٜسا ٘یض الصٔ ٝتشای تحُٕ ٔزاصات دا٘ست ٝاست .دس ایٗ خػٛظ تٙذ ٔ 4اد 79 ٜمییٗ
٘أ ٝروش ٕ٘ٛد ٜدس غٛستی و ٝتذ ٖٚػزس ٔٛر ٝدس دادٌا ٜحاضش ٘طٛد  ٚتٚ ٝاسغ ٝػذْ حضٛس ا ٚواس
دادٌا ٜت ٝتاخیش افتذ ِزا تشای تؼییٗ ٔزاصات ایٗ تشداضت ٚرٛد داسد و ٝاٌش ضخع ٚویُ تذٞ ٖٚیچ
ػزسی دس دادٌا ٜحاضش ٘طٛد  ٚواس دادٌا ٜتاخیش ٘یفتاد ٚ ٜرّس ٝتطىیُ ضٛد ٞیچ ٔزاصاتی ٕ٘ی تٛاٖ
تشای ٚویُ دس ٘ظش ٌشفت و ٝاِثت ٝتا پزیشش ایٗ ٔغّة تٕاْ تایذٞای لا٘٘ٛی و ٝتشای حضٛس ا ٚ ٚیا
سػایت تمذْ دس دادٌاٞ ٜا تٛسظ لاٍ٘٘ٛزاس تیاٖ ضذ ٜیا ٔٛاسد ػزس ٔٛر ٝتی احشٔی ٌشدد .پزیشش ایٗ
ٔغّة و ٝلاٍ٘٘ٛزاس دس ٔٛاد لا٘٘ٛی ٔغاِثی سا مٚسد ٜتاضذ و ٝضٕا٘ت ارشا ٘ذاضت ٝفالذ سٚح لاٍ٘٘ٛزاسی
ٔی تاضذ .اص عشفی ٘ادیذٌ ٜشفتٗ لیذ مخش تٙذ ٔ 4اد 79 ٜمییٗ ٘أ٘ ٝیض ٕ٘ی تٛا٘ذ لاتُ تٛری ٝتاضذِ .زا
ت٘ ٝظش ٔی سسذ دس ایٗ خػٛظ تایذ لائُ ت ٝتفىیه تٛد  ٚد ٚفشؼ سا اص ِحاػ ضاوی دس ٘ظش ٌشفت.
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ا َٚضاوی ٌضاسش دادٌا ٜتشای ػذْ حضٛس تاضذ و ٝت٘ ٝظش ٔی سسذ تٙذ ٔ 4اد 79 ٜمییٗ ٘أٝ
٘اظش ت ٝایٗ ٔٛاسد است صیشا ػذْ حضٛس ٚویُ دس دادٌا ٜصٔا٘ی تاػج خساست ت ٝدادٌأ ٜی ٌشدد وٝ
ٚویُ تاػج تاخیش دس س٘ ٚذ دادسسی ٌشدد  ٚدس غیش ایٗ غٛست دادٌاٞ ٜیچ ضشسی ٕ٘ی وٙذ ٔخ ً دادٌاٜ
رّس ٝواسضٙاسی ٌزاضت ٚ ٝواسضٙاس یا واسضٙاساٖ دس رّس ٝحاضش ٔی ض٘ٛذ دس ایٗ خػٛظ اٌش
ٚویُ حضٛس پیذا ٕ٘ٙایذ واسضٙاس یا واسضٙاساٖ ت ٝواس خٛد ادأٔ ٝی دٙٞذ  ٚحضٛس یا ػذْ حضٛس
ٚویُ ٔٛرة تاخیش دس أٛس دادٌإ٘ ٜی ٌشددِ .زا ٕ٘ی تٛاٖ تخّفی سا تشای ٚویُ فشؼ ٕ٘ٛد.
د ْٚصٔا٘ی و ٝضاوی ٔٛوُ تٛد ٜدس ایٗ خػٛظ غشف ػذْ حضٛس ٚویُ تاػج صیاٖ ٔٛوّص ٔی
ٌشدد صیشا ٔٛوُ تا دس اختیاس ٌشفتٗ ٚویُ تػٕیٓ ٌشفت ٝاص تخػع ٚویُ دس دفاع اص حمٛلص استفادٜ
ٕ٘ایذ  ٚػذْ حضٛس ٚویُ تاػ ج ٔی ٌشدد وٚ ٝی ٘تٛا٘ذ اص ایٗ حك لا٘٘ٛی و ٝتا تٙظیٓ لشاسداد ٚواِت
تشایص ایزاد ضذ ٜاستفادٕ٘ ٜایذ  ٚدس ایٗ غٛست ٞشچٙذ واس دادٌا ٜت ٝتاخیش ٘یافتذ  ٚیا سای  ٓٞت٘ ٝفغ
ضخع غادس ٌشدد ِٚی ػذْ حضٛس ٚویُ تذ ٖٚػزس ٔٛر ٝحمی سا اص ٔٛوّص ضایغ ٕ٘ٛد ٜاستٞ .شچٙذ
غشاحت لا٘٘ٛی دس ایٗ خػٛظ ٚرٛد ٘ذاسدِ ،یىٗ ت٘ ٝظش ٔی سسذ تا تٛر ٝت ٝایٙىٚ ٝویُ اص اغّی تشیٗ
ٚظیف ٝخٛد و ٝحضٛس دس دادٌا ٚ ٜدفاع اص ٔٛوّص تاضذ ػذٕٛ٘ َٚد ٜتخّف فٛق تخّف اص لسٓ ٔٛضٛع
تٙذ ٔ 3اد 81 ٜتٛدٔ ٚ ٜزاصات دسر 5 ٝیؼٙی ٕٔٛٙػیت ٔٛلت اص سٔ ٝا ٜاِی د ٚساَ سا تٕٞ ٝشا ٜداضتٝ
تاضذ صیشا ٔحتشْ ضٕشدٖ لٛا٘یٗ ٘ ٚظأات اص ٔٛاسد لسٓ تٛد ٚ ٜػذْ سػایت ت ٝم٘اٖ ٕٞاٖ تی احتشأی تٝ
لا٘ٔ ٖٛحسٛب ٔی ٌشدد .
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دسغذ تخّفات افشاد ٔتخّف دس ٞش ساَ تٙسثت رٕؼیت ٚو
تا تٛر ٝت ٝایٙى ٝدس ٞش ساَ تؼذادی اص ٚو  ٚواسمٔٛصاٖ تا چٙذ فمش ٜضىایت ٔٛارم ٝضمذ ٜا٘مذِ .مزا تشسسمی
مٔاسی صیش ٘طا٘ذٙٞذ ٜتؼذاد اضخاغی ٔی تاضٙذ و ٝدس ٞش ساَ اص مٟ٘ا ضىایت ضذ ٜاست  ٚدسغمذ ٘سمثت مٟ٘ما تمٝ
٘سثت وُ ٚو دس ٕٞاٖ ساَ تشسسی ٌشدیذ ٜاست.
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