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  اخذآخرين دفاع از متهم در حقوق ايران
 

  **ياسر نريماني كناري                            *ابوالحسن شاكري

  

  چكيده
در رسيدگي به جرم متهم، در صورت تصميم به مجـرم بـودن وي،           

قاضي در پايان تحقيقات مقدماتي و در دادگاه بعد از دفـاع آخـر مـتهم و    
موضوع آخـرين  . قبل از اعالم ختم رسيدگي، آخرين دفاع را اخذ مي كند

سخ دفاع، انتساب اتهام به ارتكاب جرم به متهم و ارائه دالئل آن است و پا
وي بعنوان آخرين دفاع، ايراد شبهه در اثبات يـا رد عناصـر هـر يـك از     

مضاف بر . اركان جرم اتهامي و داليلي است كه عليه متهم ارائه شده است
آن، ممكن است اثبات و بيان اوضـاع و احـوالي باشـد كـه موجـب بـي       

آخـرين دفـاع   .گناهي، تخفيف، تعليق و معافيت متهم از مجازات مي گردد
حقيقات مقدماتي دادسرا، به علت محدوديتهاي صالحيت وكيل بايـد  در ت

توسط خود متهم صورت گيرد، اما درمحاكمه، متهم و وكيل وي، هر كدام 
مدت آخرين دفاع، با . يا يكي از آنهامي توانند آخرين دفاع را مطرح كنند

توجه به خصوصيات هر پرونده، بايد متعارف و در هر حال نبايد كمتـر از  
عـدم اخـذ آخـرين دفـاع در     .ت طرح دعوي و داليل عليه متهم باشـد مد

تحقيقات مقدماتي دادسرا، موجب نقص تحقيقات مقدماتي است، اما عـدم  
اخذ آن در دادگاه بدوي، لزوما موجب نقض حكم محكوميـت در دادگـاه   
تجديدنظر نيست، البته اين دادگاه بايـد جلسـه رسـيدگي را بـراي اخـذ      
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دهد و سپس حكم خود را انشا كند، ولي ديوان عالي آخرين دفاع تشكيل 
كشور حكم را نقض و پرونده را به مرجـع صـادر كننـده حكـم، جهـت      
تشكيل جلسه رسيدگي كه متضمن اخذ آخرين دفاع باشد و انشاء مجـدد  

  .راي، ارجاع خواهد داد
  

  متهم، تحقيقات مقدماتي، محاكمه آخرين، دفاع،: واژه هاي كليدي
  

  مقدمه. 1
رعايت حقوق متهم، از ويژگي هاي يك دادرسي عادالنه اسـت، از جملـه حقـوق    
متهم در ايران و بسياري از كشورها، دادن فرصت آخرين دفاع به وي در پايان تحقيقات 

اينكه متهم بتواند از خود در مقابل اتهامات و داليـل مـدعي،   . مقدماتي و محاكمه است
بـه موجـب آن، بـه مـتهم، در انتهـاي رسـيدگي،       دفاع كند غير از آخرين دفاع است كه 

ايـن حـديث معـروف نبـوي از     . فرصت دوباره دفاع از اتهامات و داليل داده مي شـود 
، به اين معنـي  »البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر« موازين دادرسي اسالمي است

ديث مـي  اسـت، از ايـن حـ   ) مدعي عليه(بر عهده مدعي و قسم به عهده منكر  كه دليل
توان استفاده كرد كه مدعي عليه سخن پاياني را مي گويد ولي از اين حـديث بـر نمـي    

است كه يكبار ديگر از خود در مقابل دعوي مدعي دفاع ) مدعي عليه(آيد كه اين متهم 
كند؛ لذا به نظرنمي رسد كه در دادرسي اسالمي، بر اساس اين حديث، قاضي الزامي بـه  

هم داشته باشد؛ اين نظر زماني كه جرم با علم قاضـي ثابـت مـي    اخذ آخرين دفاع از مت
شود قوي تر مي شود، زيرا در صورتي كه قاضي عالم به واقع و حقيقت پيدا كـرد چـه   

، ) 79: 1361گيالني،(در حق اهللا و چه در حق الناس مطابق علم خود حكم خواهد كرد 
م باقي نمـي مانـد، در همـين    پس دراين مورد ديگر جايي براي اخذ آخرين دفاع از مته

الزام به خواسـتن آخـرين دفـاع از مـتهم، در     : راستا است كه شوراي نگهبان گفته است
مـدني،  (صورتي كه رسيدگي انجام شده كافي براي رأي مقتضي باشـد، شـرعي نيسـت    

در خصوص برخي از جرايم، مثل زنا كه احراز مجرميت منوط بـه چهـار   ). 245: 1369
با لحاظ مفهوم اقرار كه منوط به سوأل و تفهيم گناه به متهم است بر مي بار اقرار است، 
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آيد كه در دادرسي اسالمي آخرين دفاع مفهوم خيلي دور و غريب نيسـت و در جـرايم   
حدي كه با اقرار هاي متعدد متهم ثابت مي شود بعد از اولين اقرار، اقرار هاي بعدي تـا  

  .حدي خصوصيات آخرين دفاع را دارد
تكليف به اخذ آخرين دفاع از متهم، در تحقيقات مقدماتي، براي اولين بـار در در         

 11آيين دادرسي كيفري مصـوب   4 331و 3 2612،330 و در محاكمه، در مواد1611ماده 
شمسي آمده بود، همچنين لزوم اخذ آخرين دفاع در محاكم جنـايي، در   1290شهريور 
پيش بيني  13375حاكم جنايي مصوب اول مرداد ماه قانون تشكيل م 25ماده  6ذيل بند 
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي  193در حال حاضر قسمت آخر ماده . شده بود

اخذ آخرين دفاع در دادگاه را اين گونـه پـيش    1378و انقالب در امور كيفري مصوب 
هـارات يـك   دادگاه مكلف است مفاد اظهارات طرفين دعوا و عـين اظ «بيني كرده است 

طرف را كه مورد استفاده طرف ديگر باشد و همچنين عين اظهارات شهود و اهل خبره 
را در صورت مجلس منعكس نمايد، پس از پايان مذاكرات، به عنوان آخـرين دفـاع بـه    

و » متهم يا وكيل او اجازه صحبت داده پس از امضاء طرفين رسيدگي را خـتم مـي كنـد   
 1381انون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقالب مصـوب  قانون اصالح ق 3بند ك ماده 

 اخذ آخرين دفاع در تحقيقات مقدماتي را پيش بيني كرده است، اين ماده بيان مـي دارد 
پس از آنكه تحقيقات پايان يافت، بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده با اعـالم  «

  .»ان مي فرستدختم تحقيقات و اظهار عقيده ي خود پرونده را نزد دادست
تصريح قانون گذار به اخذ آخرين دفاع، سوأالت و ابهاماتي به ايـن شـرح ايجـاد           

مباني اخذ آخرين دفاع چيست؟آيا قاضـي مـي توانـد مـتهم را بـراي اخـذ       : كرده است
آخرين دفاع جلب كند؟ آيا اخذ آخرين دفـاع قابـل نيابـت قضـائي اسـت؟ عـدم اخـذ        

نتيجه رسيدگي دارد؟ آيا از طفل بزهكار هم مي توان آخرين آخرين دفاع چه تاثيري بر 
دفاع را اخذ كرد؟ ايا در تحقيقات مقدماتي وكيل متهم مجاز به ارائه آخرين دفاع است؟ 
مدت آخرين دفاع چقدراست؟ پاسخ به اين قبيل سواالت، مي تواند تامين كننده حقوق 

شـد و در نتيجـه بـه رسـيدگي     متهم و تكليف قاضي در تحقيقات مقدماتي و محكمه با
  .عادالنه كه از اهداف آيين دادرسي است، كمك كند

منظور تحقيق و پاسخ به سواالت فوق و بررسي و تحليـل مطالـب مـرتبط بـا     ه ب        
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آخرين دفاع، مثل جايگاه آخرين دفاع در رسيدگي غيابي يا حدود صالحيت وكيل متهم 
ـ  ه آخـرين دفـاع در حضـور و غيـاب مـتهم،      در تحقيقات مقدماتي و محكمه براي ارائ

مباني اخذ : مباحث مطروحه، با لحاظ موازين قانوني و آموزه هاي فقهي، تحت عناوين 
قضائي بودن اخذ آخرين دفاع، حضور مـتهم   ،مقتضيات اخذ آخرين دفاع ،آخرين دفاع

براي ارا ئه آخرين دفاع نزد قاضي صاحب راي، آخرين دفاع در جرائم اطفال و در انتها 
  .مدت آخرين دفاع، بشرح زير آمده است

  
  مباني اخذ آخرين دفاع .2

جمعي و مبتني بر حكمـت   هميشه متبادر به ذهن آن است كه قانون حاصل خرد        
وضـع مقـررات    بنيادهاي فكري قانونگذار كه مبنـاي . ي نيل به هدف خاصي استو برا

اخذ آخرين دفاع قرار گرفته است تا بر اساس آنها قانونگذار به متهم فرصت دهد عالوه 
بر اينكه پس از ايراد اتهام و ادعاي مطرح شده از خود دفاع مي كنـد يكبـار ديگـر هـم     

بل اتهامات و ادله وارده داشته باشد، بنظـر بشـرح   مجاز و فرصت دفاع از خود را در مقا
  :زير است

از تضمينات دادرسي عادالنه و امنيت قضايي افراد در رسـيدگي، توجـه بـه     :اول        
و اعالميه ي جهاني حقوق 7، مقررات بين المللي6اصل برائت است كه در قوانين اساسي

ل برائت آنست كه قاضـي نسـبت   اقتضاي اص،مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است 8بشر
به همه عناصر مادي و رواني جرم و دالئل مربوطه، تحقيقات الزم و رسيدگي كامـل را  
انجام داده باشد، اخذ آخرين دفاع از متهم، امكان بيشتري به قاضي مي دهد تا به تحقق 

  .آنها علم حاصل كند و با قناعت وجدان به مجرم بودن وي حكم صادر كند
دادن فرصت آخرين دفاع به متهم، هم فرصت واقع گرايانه اي براي قاضـي   :ومد        

است تا مطمئن شود كه همه دفاعيات متهم و دالئـل وي را شـنيده اسـت و حكـم وي     
مبتني بر واقعيات است، زيرا چه بسا ممكن است قاضي در طول رسيدگي بـه آنهـا بـي    

ر ترديدي نزد قاضـي بـاقي نخواهـد    توجه و غافل بوده باشد و بعد از آخرين دفاع ديگ
ماند كه متهم مجرم است، واال بايد يا به تحقيقات و رسيدگي خود ادامه دهد يا نظر بـه  
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  .مجرم نبودن متهم داشته باشد
عدالت در دادرسي است؛ كه ايجاب مي كند توجه قاضي به دفاعيات متهم  :سوم        

يرا كه قاضي با حكم خود مي خواهد مضاعف و بيشتر از توجه به دعوي مدعي باشد، ز
وضعيت حقوقي متهم را تغيير دهد و چه بسا جان يا عرض او موضـوع حكـم كيفـري    

  .قرار بگيرد
قوام و دوام جامعه مقتضي داشتن نظم اسـت و برقـراري نظـم در سـطح      :چهارم        

صـدد آن   عموم جامعه اقتضاي وضع قانون را دارد، قانون با پيش بيني آخرين دفاع، در
است، اين فرصت را به متهم بدهد كه نظر قاضي را در جمع بندي پرونده اش بداند كه 
با چه دالئلي در شرف مجرم شناخته شدن به چـه جـرم و ايجـاد كـدام بـي نظمـي يـا        
بعبارتي بي قانوني است تا شايد متهم بتواند به واسطه آخرين دفـاع، بـا طـرح مباحـث     

كه داللت بر گناهي يا تخفيف مجازاتش دارد، قاضـي را بـه    جديد يا با تاكيد بر دالئلي
  .ترديد از بهم خوردن نظم عمومي و در واقع وقوع جرم يا انتساب آن به خود وادارد

آخرين دفاع، فرصتي براي متهم است تا مطمئن شود همه اظهاراتي را كـه   :پنجم        
گمان مي كند در برائت وي موثر است بيان كرده باشد، اعم از اظهاراتي كـه تـاكنون در   
مقام دفاع مطرح كرده بود و هم مطالبي كه تاكنون بيان نشده است ونيـز طـرح داليلـي    

س وي نبوده و يا حتي از وجود آن بي است كه ممكن است در طول رسيدگي در دستر
اطالع بوده است و مهم تر از همه، دفاعياتي كه در فاصـله بـين رسـيدگي هـاي انجـام      

  .گرفته و تا آخرين دفاع به آنها دسترسي پيدا كرده است
بعالوه در محاكمه اي كه داليل و رسيدگي عليه متهم جريان دارد، آخرين  :ششم        

دفاع مي تواند فرصت مناسب و مغتنمي باشد تا متهم با ابراز پشيماني و جلب رضـايت  
مجني عليه در تخفيف مجازات خود تالش كند و قاضي را به انتخـاب مجـازات كمتـر    

  .داللت دهد
  

  مقتضيات اخذ آخرين دفاع .3
اخذ آخرين دفاع از متهم، از يك طرف، يك اقدام قضايي است و از طرف ديگر،         
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الزمه اش، حضور متهم نزد قاضي است و سپس متعاقب انتساب جرم به متهم اخذ مـي  
  :گردد، از اين رو توجه به آنها بشرح زير قابل بحث است

  
  قضايي بودن آخرين دفاع. 1-3

قضائي است، زيرا كه دفاع متهم در مجرميت يا بي  اخذ آخرين دفاع يك تصميم        
گناهي وي موثر است، از اينرو، ماهيت قضائي آخرين دفاع مستلزم آنست كـه مقامـات   

  .مجري اخذ آخرين دفاع و موضوع آخرين دفاع بشرح زير مورد بررسي قرار گيرند
  مقامات مجري اخذ آخرين دفاع. 1-1-3

ب مورد، ممكن است، مقامات متعددي مثل ضـابطين  در يك پرونده كيفري، حس        
دادگستري، شوراي حل اختالف، مقامات دادسرا و دادگاههـاي بـدوي و تجديـدنظر و    
ديوان عالي كشور مجاز به دخالت باشند كه صالحيت آنها از حيث اخـذ آخـرين دفـاع    

  .محل بررسي است
  ضابطين دادگستري. 1-1-1-3

ادرسي كيفري ايران، مقاماتي كه تكليف به اخذ آخرين در مجموعه مقررات آيين د      
دفاع را دارند مشخص شده است؛ در خصوص ضابطين دادگستري، هيچ نـص قـانوني   

حسب تصريح قانون، زمان آخرين دفاع . خاصي راجع به اخذ آخرين دفاع وجود ندارد
هر گونه  قبل از اتخاذ تصميم نهايي به مجرميت يا محكوميت متهم است و چون بعد از

اقدام ضابطين به انجام تحقيقات مقدماتي، تصميم نهائي اتخاذ نمي گردد جـائي توسـط   
آنها براي اخذ آخرين دفاع نيست پس آنـان صـالحيت اخـذ آن را ندارنـد و حتـي در      
صورت درخواست مقام قضايي به اخذ آخرين دفاع هم ضابطين دادگسـتري صـالح بـه    

و اختيـارات قضـايي قـائم بـه شـخص قاضـي و        اجراي دستور نيستند، زيـرا تكـاليف  
واگذاري آنها به غير محتاج به نص قـانوني اسـت بـر همـين لحـاظ، اساسـا، ضـابطين        

  . دادگستري صالحيت اخذ آخرين دفاع را ندارند
شبهه اي كه ممكن اسـت صـالحيت اخـذ آخـرين دفـاع را بـر عهـده ضـابطين                 

 19ر انجام تحقيقات مقدماتي موضـوع مـاده   دادگستر ي بگذارد تكليفي است كه آنها د
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دارنـد، لـذا از    1378قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفـري  
اين جهت اين بحث مطرح مي شود كه اگر اخذ آخـرين دفـاع را بخشـي از تحقيقـات     

بـل تامـل   امـا قا . مقدماتي بدا نيم، بنابراين ضابطين هم مجاز به اخذ آخرين دفاع هستند
است كه تحقيقات مقدماتي ضابطين دادگستري مقيد بـه مـوارد مـذكور در مـاده فـوق      
الذكر، غير از موارد تحقيقات مقدماتي مقامـات قضـايي ذيـل بـاب دوم آيـين دادرسـي       

يك از آنها بحثي از اخذ آخرين دفاع نشده است و فقـط   كيفري است كه اساسا در هيچ
ذيل وظايف  1381دادگاه هاي عمومي و انقالب مصوب در قانون اصالح قانون تشكيل 

بازپرس، از اخذ آخرين دفاع، قبل از قرار مجرميت بحـث شـده اسـت كـه منصـرف از      
صالحيت ضابطين دادگسـتري اسـت؛ بعـالوه اخـذ آخـرين دفـاع، در بـاب دوم آيـين         
دادرسي دادگاههاي عمومي و ا نقالب در امور كيفري تحت عنوان محاكمه آمده اسـت  

مهمتر از همه اينكه، مطـابق بـا مـواد    . كه ارتباطي به اختيارات ضابطين دادگستري ندارد
قانون آيين دادرسي كيفري، ضابطين دادگستري در جرائم غير مشهود مكلـف   24و  20
اجـراي دسـتور و   "هسـتند، منظـور از    "اجراي دستورات قاضي و تكميـل پرونـده  "به 

ال اخذ آخرين دفاع است، زيـرا طبـق بنـد ك مـاده     همه اقدامات الزم، ا "تكميل پرونده
واحده قانون اصالح قانون تشكيل دادگاه هاي عمـومي و انقـالب، اخـذ آخـرين دفـاع      

قانون آيين دادرسي كيفري اخذ آخرين دفـاع   128و طبق ماده  "پس از پايان تحقيقات"
توسـط   بعمل مي آيـد كـه مرتبـه اي بعـد از تكميـل پرونـده      "خاتمه تحقيقات"بعد از 

  .ضابطين دادگستري است
  شوراي حل اختالف. 2-1-1-3
قانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي،      189آيين نامه اجرايي ماده  10ماده  1بند         

راجع به شوراي حل اختالف بيان  1378اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي مصوب 
سي نبوده و شورا به طريق رسيدگي در شورا تابع تشريفات قانون آيين دادر "كرده بود 

مقتضي طرفين را دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را اسـتماع و خالصـه اي از   
، ظاهراً طبق اين مقـررات  "آن را صورت مجلس و به امضاي اعضا و طرفين مي رساند

اخذ آخرين دفاع در اين شورا منتفي بوده است، ولي علي رغم آن مانع از اجراي قواعد 
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ين دادرسي كيفري از جمله اخذ آخرين دفاع در شوراي حل اختالف نبود، البتـه  كلي آي
سپس اين مقررات اصالح گرديدكه يكي از اين موارد مربوط به اصول و مقررات حاكم 

 29/2/1387بر رسيدگي است، در اين خصوص در قانون شوراي حل اختالف مصوب 
ا از حيث اصـول و قواعـد تـابع    رسيدگي قاضي شور«: آن آمده است 1وتبصره  20ماده

اصول و قواعد حـاكم بـر   :  1تبصره . مقررات قانون آيين دادرسي مدني و كيفري است
رسيدگي شامل مقررات ناظر به صالحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسـيدگي بـه   

، از جمله حق دفاع متهم،آخرين دفاع اسـت، لـذا شـوراي حـل     »داليل و مانند آن است
  .لزم به اخذ آخرين دفاع از متهم استاختالف نيز م

  مقامات دادسرا.  3-1-1-3
قانون اصالح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقالب بيـان مـي    3بند ك ماده        
پس از آنكه تحقيقات پايان يافت، بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نمـوده بـا    "دارد

، بـر اسـاس   "ده را نزد دادستان مي فرستداعالم ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود پرون
قانون مذكور، در جرائمي كه در صالحيت رسيدگي دادگاه كيفـري اسـتان    3بند و ماده 

نيست، دادستان نيز داراي كليه وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس مقـرر اسـت،   
ار تحقيـق  لذا در اين گونه جرائم، تحقيقات مقدماتي حسب مورد توسط دادستان يا دادي

گيرد و همين مقامات در پايان تحقيقات مكلف به اخذ آخرين دفاع هستند؛ در انجام مي
اين خصوص اگر پرونده اي بدون اخذ آخرين دفاع با صدور كيفرخواسـت بـه دادگـاه    

قانون  14برود هيچ ضمانت اجراي خاصي پيش بيني نشده است، فقط طبق تبصره ماده 
را ناقص ببيند مي تواند خودش آن را تكميل كرده يـا جهـت   مزبور، اگر دادگاه پرونده 

تكميل به دادسرا اعاده كند، ولي از اين جهت كه بـه قـانون بـي تـوجهي شـده اسـت؛       
سوألي كه مطـرح مـي   .9تخلف و در دادسرا و دادگاه انتظامي قضات، قابل پيگيري است
آخرين دفاع ايراد كنـد   شود اين است كه آيا دادستان مي تواند راجع به اتهام مذكور در

و اصالح آن را بخواهد؟يا دادستان بعد از قرار مجرميت صـادره از بـازپرس، بـا لحـاظ     
اظهارات متهم نزد دادستان كه وي را به داليلي داللت داده كه در بي گنـاهي وي مـوثر   
است، از بازپرس بخواهد كه تحقيقات الزمه را كامل و سپس از مـتهم آخـرين دفـاع را    
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قانون اصـالح قـانون تشـكيل     3ند؟بنظر مي رسد، از آنجا كه بر اساس بند ه ماده اخذ ك
دادگاه هاي عمومي و انقالب، دادستان حق نظارت و دادن تعليمات الزمه به بازپرس را 
در اموري كه به وي ارجاع مي شود دارد،دادستان مي تواند راجع به آخرين دفـاع ايـراد   

ا با توجه به اينكه دادسـتان كيفرخواسـت را صـادر مـي     كند و اصالح آن را بخواهد و ي
كند قبل از صدور آن، چون هنوز مجرميت را با لحاظ اظهارات متهم احراز نكرده است 
و حتي  بعد از قرار مجرميت، از بازپرس بخواهد كه تحقيقات را كامل و يك بار ديگـر  

  .از متهم آخرين دفاع را اخذ كند
اگر به متهم دسترسـي نباشـد و احضـار و جلـب او برايانجـام      الزم به ذكر است         

 111: 1388آخونـدي،  (تحقيقات مقدماتي ممكن نباشد، نياز به اخذ آخرين دفاع نيست
 1317مكرر اصول محاكمات جزايي الحـاقي بهمـن    161، همانطوريكه در ماده )112و 

ندارد يـا بـه علـت     در امور جزايي در مواردي كه مستنطق به متهم دسترسي: آمده است
شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نيست، مستنطق مي توانـد بـدون   
استماع آخرين دفاع در صورتي كه داليل اتهام كافي باشـد، رسـيدگي و قـرار مقتضـي     
صادر نمايد؛ هر چند اين ماده منسوخ است، ولي به سبب سنخيت رسيدگي در دادسـرا  

تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب با مقررات فـوق الـذكر،    طبق  قانون اصالح قانون
مي توان گفت كه در تمامي جرائم حتي جرايمي كه جنبه حق اللهي دارند نيـز چنانچـه   
متهم در دادسرا حاضر نشده ولي تحقيقات و دالئل اتهام كـافي باشـد، پرونـده پـس از     

رود ولـي دادرسـي در    تكميل تحقيقات مقدماتي  با صدور كيفرخواست به دادگـاه مـي  
دادگاه تا حضور متهم به جرائم حق اللهي متوقف مي گردد، اما به ديگـر جـرائم مـتهم    
غايب، در صورت ابالغ احضاريه، رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهـد شـد؛ اينكـه    
چرا پرونده متهم غايب به جرائم حق اللهي عليرغم غيبتش در دادسرا، رسيدگي و پـس  

و احراز دالئل اتهام با صدور كيفرخواست به دادگاه مي رود مسـتفاد  از انجام تحقيقات 
ايـن قـانون زيـر بـاب دوم يعنـي       217از كلمه راي غيابي است كه در صـراحت مـاده   

محاكمه آمده است و منطقاً ناظر به انجام و پايان تحقيقات مقـدماتي اسـت كـه غيـر از     
ن است كه به پرونده متهم غايب باب اول زير عنوان تحقيقات مقدماتي است و پس از آ

طبق مقررات باب دوم يعني محاكمه كه فصـلي از آن راي غيـابي اسـت رسـيدگي مـي      
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  .شود، ولي صرفا در جرائم حق اللهي بلحاظ غيبت متهم منجر به راي نمي گردد
  دادگاه بدوي. 4-1-1-3
قضات دادگاه بدوي اعم از بخش، شهرستان و كيفري استان، چه در مواردي كـه          

بدواً و بدون كيفرخواست به جـرايم خاصـي رسـيدگي مـي كننـد و يـا آنكـه در مقـام         
قـانون آيـين دادرسـي    193رسيدگي به كيفرخواست دادرسي مي نمايند، بر اساس مـاده  

ر كيفري، پس از ختم رسيدگي، مبادرت به تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقالب در امو
اخذ آخرين دفاع از متهم مي نمايند؛ هر چند كه در مقررات دادگاه هاي كيفـري اسـتان   

قـانون   2تصريح به اخذ آخرين دفاع نشده است، ولي از آنجا كه بر اساس تبصره مـاده  
محاكمـه  اصالح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقالب، ترتيب رسيدگي و كيفيت 

و صدور رأي در اين دادگاه تا تصويب قانون آيين دادرسي مناسب، مطابق مقررات اين 
قانون و آيين دادرسي قانون تشكيل دادگـاه هـاي عمـومي و انقـالب در امـور كيفـري       
خواهد بود، لذا در اين دادگاه ها نيز پس از پايان مذاكرات از متهم آخرين دفاع اخذ مي 

  .شود
قـانون اصـالح قـانون تشـكيل      3مـاده   3اطر نشان كرد، بر اساس تبصـره بايد خ        

دادگاههاي عمومي و انقالب، پرونده هايي كه موضوع آنها جرايم حد زنا يا لواط است، 
همچنين جرايمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يـك  

در دادگـاه مطـرح مـي شـود نيـز ماننـد       ميليون ريال باشد و جرايم اطفال كـه مسـتقيماً   
رسيدگي در دادگاه بخش چون فصل مشخصي بين تحقيقات مقدماتي و دادرسي نيست 
و دادرس با انجام تحقيقات مقدماتي فـارغ از رسـيدگي نمـي شـود، آخـرين دفـاع در       
تحقيقات مقدماتي بعمل نمي آيد و تنها يك بار آن هم  پس از پايان مـذاكرات آخـرين   

هر چند برخي معتقدند در مواردي كه پرونده مسـتقيماً بـه   . متهم اخذ مي گردددفاع از 
دادگاه ارجاع مي شود نيز بهتر بود اخذ آخرين دفاع قبل از صدور قـرار تـأمين كيفـري    

ولي مستفاد از مقررات آيين دادرسي كيفري اين ). 1382:247زراعت،(پيش بيني مي شد
كه مقام قضايي پس از اخذ آن، تصميم نهايي  است كه آخرين دفاع زماني اخذ مي شود

اتخاذ و  فارغ  از رسيدگي مي شوند و حسب مورد اقدام به صدور قـرار مجرميـت يـا    
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رأي مي كند، حال آنكه در چنين پرونده هايي چون قاضي پس از صدور قرار تـأمين از  
يم نهايي رسيدگي فارغ نشده و به رسيدگي خود ادامه مي دهد و هنوز پرونده معد تصم

همچنـين در مـواردي كـه مـتهم در     . نيست پس نياز براي اخذ آخرين دفاع هم نيسـت 
آخرين جلسه دادگاه كه متضمن اخذ آخرين دفاع است علي رغم ابالغ احضاريه حاضر 
نمي شود و وكيل وي هم در جلسه دادگاه حاضر نيست، دادگاه مي توانـد بـدون اخـذ    

  .دآخرين دفاع مبادرت به صدور رأي كن
در خصوص رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي در دادگاه كيفري استان كه با         

قـانون اصـالح قـانون تشـكيل      20مـاده   1تبصره ( حضور هيأت منصفه انجام مي گيرد
قـانون   43با لحـاظ ايـن كـه ايـن نهـاد مسـتفاد از مـاده        ) دادگاههاي عمومي و انقالب

آيا عمل انجام گرفته ) ش اساسي پاسخ دهد؛ اوالًبايد به دو پرس1366مطبوعات مصوب 
مـي تـوان بـه لـزوم اخـذ       10متهم مستحق تخفيف است يا خير؟) جرم است يا نه؟ ثانياً

آخرين دفاع با حضور هيأت منصفه پي برد؛ زيرا اظهارات نهـايي مـتهم مـي توانـد بـر      
تنها خطـاب  حتي در برخي كشور ها آخرين دفاع . تصميم هيأت منصفه مؤثر واقع شود

به هيأت منصفه بيان مي شود؛ براي مثال مي توان به قانون هيأت منصفه ايالـت اينـديانا   
قانون هيات منصفه قضائي، زماني  27در آمريكا اشاره كرد، در اين ايالت، مطابق با ماده 

كه داليل كامل شد متهم يا وكيل اوآخرين دفاع خود را خطاب به هيـأت منصـفه ابـراز    
 .مي دارند

آنجا كه متهم يا وكيل او در هيچيك از جلسـات محكمـه حاضـر نمـي شـوند و              
، 1378قانون آيين دادرسي كيفري مصـوب   217اليحه ارسال نمي دارند، مستند به ماده 

اين قانون اين حق محكـوم   218حكم دادگاه غيابي است، با توجه به قسمت اخير ماده 
ند كه متعاقب ان، بالفاصله دادگاه وارد رسيدگي عليه بدوي است تا تقاضاي واخواهي ك

مي شود و دالئل و مدافعات وي را بررسي مي كند چنانچه مـوثر در راي نباشـد حكـم    
غيابي را تائيد مي كند واال با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي كند، تحقيقـا در  

شـد دادگـاه در   مورد اخير چنانچه با تشكيل جلسه رسيدگي نظر قاضي بـر مجرميـت با  
صورت حضور محكوم عليه يا وكيل وي پس از اخـذ آخـرين دفـاع حكـم شايسـته را      
صادر خواهدكرد كه مباحث آن مشابه رسيدگي حضـوري اسـت، ولـي بحـث و تامـل      
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آنجاست كه دادگاه دالئل و مدافعات محكوم عليه را موثر در راي نداند، حال ايا حكـم  
تائيد كند؟ در اينصورت، آيـا مقـررات دادرسـي    معترض عنه را بدون اخذ آخرين دفاع 

ناديده گرفته نشده است؟ آيا حقوق متهم تضييع نشده است؟ آيا اين راي بدوي، دادگاه 
تجديدنظر را مكلف به تشكيل جلسه رسيدگي جهت اخذ آخرين دفاع نخواهد كرد؟ يا 

در چـارچوب  بايد پس از اخذ آخرين دفاع اقدام به تائيد حكم غيـابي نمايـد؟ بنظـر و    
مقررات دادرسي ايران، هيچيك از پاسخ ها مثبت نيست، زيرا با توجه به مفهوم مخالف 

آنجا كه دادگاه نظر بر تائيد حكم غيابي خود دارد رسيدگي بدون  218قسمت اخير ماده 
تعيين وقت رسيدگي است كه لزوما داللت بر عدم تشكيل رسيدگي با حضور شاكي يـا  

ود محكوم عليه دارد، قاضي را مكلف به اخـذ آخـرين دفـاع از    مدعي العموم و حتي خ
محكوم عليه نمي سازد و چون از اين جهت نقصي در دادرسي بدوي واقع نشد دادگـاه  
تجديدنظر هم تكليفي به رفع نقص از دادرسي نخستين و در نتيجه اخـذ آخـرين دفـاع    

محكوم عليه حكـم   ندارد، هر چند ممكن است گفته شود ندادن فرصت آخرين دفاع به
غيابي برخالف مباني و روح دادرسي كيفري و تبعيض بين متهم با محكوم عليـه غيـابي   
است كه بنظر صحيح نيست زيرا كه محكوم عليه غايب خود از حضور در وقت معـين  
جلسه دادگاه خودداري كرده است همانطوري كه كه اگـر مـتهم از حضـور در آخـرين     

ادگاه بدون اخذ آخرين دفاع از متهم مبـادرت بـه صـدور    جلسه دادگاه خودداري كند د
  .راي خواهد كرد

  دادگاه تجديد نظر 5-1-1-3
هر چند رسيدگي در مرحلـه تجديـد نظـر، بـه لحـاظ رسـيدگي مـاهوي، ادامـه                 

رسيدگي بدوي است و در صورت  اخذ آخرين دفاع در دادگاه بـدوي نيـازي بـه اخـذ     
ر چند مورد دادگاه تجديد نظر، ملزم بـه اخـذ آخـرين    مجدد آخرين دفاع نيست؛ ولي د

  :دفاع است
اول، زماني است كه دادگاه بدوي، علي رغـم محكوميـت مـتهم، اقـدام بـه اخـذ               

آخرين دفاع نكرده است، بديهي است صدور چنين رايي از سوي دادگاه بـدوي بـدون   
ل جلسـه رسـيدگي اگـر    رعايت تشريفات قانوني است؛ لذا دادگاه تجديد نظر با تشـكي 
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همچنان نظر به محكوميت متهم داشته باشد پيش از صدور و تأييد رأي بدوي، مبادرت 
الزم به ذكر است، صرف عدم اخذ آخرين دفاع در مرحله . به اخذ آخرين دفاع  مي كند

بدوي، نمي تواند لزوماًً موجب نقض حكم محكوميت در مرحله تجديدنظر باشد، بلكه 
ظر جلسه رسيدگي را با دعوت همه ي اشخاص دخيل در پرونده تشكيل دادگاه تجديدن

داده و اتخاذ تصميم خواهد كرد هر چند ممكن است نظر بـه تاييـد راي بـدوي داشـته     
سوألي كه پيش مي آيد اين است كه اگر مقام قضايي پس از پايان مذاكرات اقدام . باشد

و اين حكم نيز قطعـي و غيـر   به صدور حكم محكوميت بدون اخذ آخرين دفاع نمايد 
قابل تجديد نظر  باشد تكليف چنين محكومي چيست؟ هر چند كه دادگاه عالي انتظامي 
قضات طي آراي متعددي صدور حكم به محكوميت بدون اخذ آخرين دفاع را تخلـف  

، ولي اگر عدم اخذ آخرين دفاع سبب گردد تا مـتهم  )11: 1381كريم زاده،(دانسته است
ه آخرين داليلي كه مبني بر بي گناهي او بوده محروم شود بطوريكـه راي  از فرصت ارائ

اصالحي قانون اصالح  18صادره  بر خالف بين شرع بوده باشد مي توان از طريق ماده 
قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقالب در خواست اعاده دادرسي كرد، زيرا آرايـي  

ي گناهي اوست تـوجهي نشـده باشـد مسـلماً     كه در آن به داليل متهم كه اثبات كننده ب
خالف بين شرع است كه تشخيص خالف شرع بودن آن با رئيس قوه قضائيه است، در 
اين صورت، اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب مي شـود و  

البته اگر مستندات محكوم عليه منطبـق بـا يكـي از    . پرونده مجدداً رسيدگي خواهد شد
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در 272ق اعاده دادرسي در ماده مصادي

  .امور كيفري باشد، چه آخرين دفاع اخذ بشود يا نشود، قابل اعاده رسيدگي است
قانون آيين دادرسي دادگـاه هـاي   252مورد دوم در جايي است كه به استناد ماده         

گاه تجديد نظر تحقيقـات انجـام شـده در مرحلـه     عمومي و انقالب در امور كيفري، داد
بدوي را ناقص تشخيص دهد كه لزوما خود مبادرت به انجام تحقيقات مي نمايد و پس 
از انجام اين تحقيقات، در صورتي كه نظر به مجرميت مـتهم داشـته باشـد، بـا دعـوت      

وي يا دادسرا طرفين اقدام به اخذ آخرين دفاع از متهم مي نمايد، حتي اگر در دادگاه بد
  .آخرين دفاع اخذ شده باشد

مورد سوم، زماني است دادگاه تجديد نظر بنا به هر دليلي حكم بدوي برائـت را           
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مخالف موازين شرعي يا قانوني تشخيص دهد و نظر به مجرميت داشـته باشـد در ايـن    
انقالب  در  قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و 257ماده  4صورت به استناد بند 

امور كيفري، با تشكيل جلسه و دعوت از طرفين و اخـذ آخـرين دفـاع از مـتهم اتخـاذ      
بديهي است اگر دادگاه تجديـد نظـر پـس از رسـيدگي، عملـي را كـه       . تصميم مي كند

محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت جرم نداند يا به هر دليـل،  
د و به طور كلي هر جايي كه دادگاه تجديد نظر، راي بدوي را برائت متهم را احراز نماي

تائيد نمي كند يا بنا به جهات قانوني نظر بر موقوفي تعقيب داشته باشـد  ويـا نظـر بـه     
تأييد رأي محكوميت بدوي كه مسبوق به آخرين دفاع است داشـته باشـد، بـدون اخـذ     

  . آخرين دفاع انشأرأي مي كند
  ورديوان عالي كش. 6-1-1-3
رسيدگي در ديوان عالي كشور شكلي است، بدين معني كه اگر رسيدگي را وفـق          

قانون نيافت كه از جمله آن عدم اخذ آخرين دفاع است، رأي دادگاه بـدوي را نقـض و   
پرونده را جهت رسيدگي و انشاي رأي مجدد به مرجع صادر كننده راي مربوطه ارجاع 

بر . جلسه و اخذ آخرين دفاع اقدام به صدور رأي كندمي دهد تا دادگاه پس از تشكيل 
قانون آيين دادرسي دادگاه هـاي عمـومي و انقـالب در امـور كيفـري،       264اساس ماده 

ممكن است ديوان عالي كشور اطراف دعوا يا وكالي آنان را جهـت رسـيدگي احضـار    
ور كند، منظور از اين رسيدگي چيست؟ آيا منظور رسيدگي شـكلي اسـت كـه بـا حضـ     

اطراف دعوي يا وكالي آنان انجام مي گردد، مثال هويت يك طرف پرونده مـبهم اسـت   
كه بايد دقيقا شناسائي شود يا با لحاظ اطالق رسيدگي در ديوانعالي كشـور در قسـمت   
اخير ماده، مي توان گفت منظور رسيدگي ماهوي هم است؟اگر معتقد به اين نظر باشيم 

يدگي ماهوي هم است كه خاص و استثناء بر قسـمت  كه منظور از قسمت دوم ماده رس
اول ماده مزبور است؛ در اينصورت، مطابق با قاعده كلي كه قبل از تصميم نهايي قاضي، 
سخن آخر را متهم مجدداً بعنوان آخرين دفاع بيـان مـي كنـد؛ چنانچـه نظـر بـر تأييـد        

ر صـورت  محكوميت متهم باشد يك بار ديگرآخـرين اظهـارات مـتهم يـا وكيـل وي د     
حضور به عنوان آخرين دفاع اخذ مي شود، ولي اين نظر خالف حقوق زنده يعني رويه 
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عملي و جايگاه ماهيت سازماني ديوان عالي كشور است، بنابراين بايد قسمت دوم ماده 
را حمل بر قسمت اول ماده يعني رسيدگي شـكلي كـرد و آن را تفسـيري از رسـيدگي     

يوانعالي كشور تطابق واقـع بـا قـانون نيسـت تـا نـوع       شكلي دانست، زيرا كه جايگاه د
رسيدگي اش ماهوي باشد بلكه صالحيت رسـيدگي اش تطـابق راي صـادره بـا قـانون      

  . است كه از اين جهت به معني رسيدگي شكلي است
  موضوع آخرين دفاع. 2-1-3
 و» موضوع سوال قاضي بعنـوان آخـرين دفـاع   «به آخرين دفاع متهم از دو جهت         

  .بايد توجه كرد»  محتويات پاسخ متهم«
  موضوع سوال قاضي بعنوان آخرين دفاع .1-2-1-3
موضوع درخواست قاضي از آخرين دفاع چيست؟ به عبارت ديگر، قاضـي بايـد           

چه مطلبي را بعنوان آخرين دفاع از متهم، مطرح كند؟ در پايان آخرين جلسه رسـيدگي  
ت از قاضي انتظار چه سوالي از متهم اسـت؟ چـرا كـه    كه پرونده معد تصميم نهائي اس

ممكن است، در طول رسيدگي، مخصوصا در تحقيقات مقـدماتي، مباحـث و اتهامـات    
متعددي به متهم تفهيم و مطرح گردد،لذا مرجع رسيدگي مي بايست براي اخذ آخـرين  

يـت وي  دفاع يك بار ديگر، مجدداً جرم اتهامي را كه قاضي نظر بر مجرميت يـا محكوم 
دارد به متهم تفهيم و همين طور كليه داليل مربوطه را مجددا به وي ارايـه كنـد، چـون    
متهم بايستي نهايتا بداند در برابر چه اتهامي از خود دفاع كند و چه داليلـي عليـه او بـه    

ممكـن اسـت گفتـه    . مجرميت يا محكوميت وجود دارد تا آنها را مورد ترديد قرار دهد
ه متهم خود اقرار صريح نمايد ديگر احتياجي به اخـذ آخـرين دفـاع    شود در مواردي ك

نيست، بر همين اساس در برخي از اياالت آمريكا نيز وقتي تنها دليل موجود در پرونده 
و  11كارلسـون ( اقرار متهم اسـت دادگـاه ديگـر تكليفـي بـه اخـذ آخـرين دفـاع نـدارد         

به نظر مي رسد اين قانون با توجه به ماهيت و مبـاني اخـذآخرين   ). 13: 12،2004ميشل
دفاع چندان منطقي نيست، زيرا منظور قانون گذار از اخذ آخرين دفاع، صرفاً اظهـاراتي  
مبني بر بي گناهي يا اقرار به گناهكار بودن متهم نيسـت، بلكـه ممكـن اسـت مـتهم در      

اصر مادي و رواني جرم اتهامي و جهات يا اوضـاع  آخرين دفاع، اظهاراتي معارض با عن
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قانون مجازات اسالمي  37و احوالي مبني بر بي گناهي يا كيفيات مخففه مذكور در ماده 
قانون مزبوربيان دارد كه در صورت عدم نياز بـه   46يا تعليق مندرج ماده  1392مصوب 

ت وحتي به منع پيگرد تحقيقات بيشتر، قاضي را به اجراي تعليق حكم يا تخفيف مجازا
  .يا برائت از جرم داللت نمايد

  محتوي پاسخ متهم بعنوان آخرين دفاع  .2-2-1-3
آخرين اظهاراتي : اين گونه آمده است14آخرين دفاع13در حقوقي انگليس راجع به        

است كه توسط وكالء خطاب به هيأت منصفه يا دادگاه  بيان مي شود كـه در آن داليـل   
ه به نظر آنها در جريان دادرسي اثبـات شـده يـا طـرف ديگـر در اثبـات آن       ومداركي ك

بعبارت ديگر آخرين دفـاع  ) 132: 1983، 15كمبل( ناموفق بوده به اختصار بيان مي شود
متهم يا وكيل وي بر روي زوال عناصر اركان مادي و روانـي جـرم و اوضـاع و احـوال     

ابراز داليل و قرائن بر بي گناهي اسـت،  ارتكاب جرم و ايراد شبهه بر داليل مطروحه و 
عالوه بر آن بايد براي متهم اين حق هم قائل شد كـه بتوانـد بـا طـرح يكـي از عوامـل       
موجهه جرم، رفتار خود را توجيه كند يا خود را مشمول يكي از عوامل رافع مسـئوليت  

يفيـات  بشناساند و در صورت اقرار به جرم خـود را در شـرايط اسـتحقاق اسـتفاده از ك    
قـانون آيـين دادرسـي     24بخـش   2مطابق ماده . مخففه يا معافيت از مجازات قرار دهد

متهم در آخرين دفاع هر مطلبي را مي تواند در دفاع از خود بيان 16كيفري كشور استوني
دارد، ولي نبايد از موضوع اتهامي كه به او تفهيم شده منحرف شود واال قاضي مي تواند 

قف كند، در اين قانون حتي پرسيدن سوأل از متهم در حـين آخـرين   اظهارات او را متو
دفاع ممنوع است، در پايان متهم از مقام قضايي يا هيأت منصفه درخواست مي كنـد بـه   

  .نفع او اتخاذ تصميم كنند
  
  حضور متهم .2-3

آخرين دفاع، متعاقب تفهيم اتهام به متهم است، تفهيم اتهـام هـم متعاقـب وقـوع             
، جرم و انتساب آن به شخص خاصي است كه به عنوان متهم نزد قاضـي حاضـر اسـت   

لذا حضور متهم از شرايط اساسي اخذ آخرين دفاع از متهم است كه الزم اسـت از وي  
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در اين خصـوص مبـاحثي   . كمه اينگونه نيستتحقيقات مقدماتي بعمل آيد ولي در محا
چون جلب متهم براي اخد آخرين دفاع، اعطاي نيابت قضائي براي اخذ آخرين دفـاع و  

  .آخرين دفاع توسط وكيل متهم قابل بررسي است
  جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع. 1-2-3

اگر در دادسرا يا محاكمه، آخرين دفاع از متهم اخذ نشده باشـد، مراجـع قضـايي            
مي بايست حسب مورد با تشكيل جلسه بازجويي يا دادرسي مبادرت به احضـار مـتهم   
براي اخذ آخرين دفاع نمايند، عدم اخذ اين دفاع، تحقيقات مقدماتي يـا دادرسـي را در   

اما بحث اين است كـه اگـر متهمـي عليـرغم     . هدمعرض نقص و نقض رأي قرار مي د
احضار، از حضور نزد مقام قضايي خودداري كرد، آيا بايد متهم را جلب كرد؟ يا قاضي 
بايد به احضار و ابالع آن به متهم اكتفا كندو روند رسيدگي را عليرغم عدم حضور متهم 

واند نزد مرجع قضائي ادامه دهد؟ بعبارت بهتر، ارائه آخرين دفاع حق متهم است و مي ت
احضار كننده حاضر نشوديا تكليف وي است كه نزد اين مرجع حاضر شود واال جلـب  

  مي شود؟
در پاسخ به سوال فوق ممكن است گفته شود كه چون در آخرين دفـاع، ممكـن           

است متهم مطالبي داشته باشد كه در كشف حقيقت موثر باشد، جلـب وي در صـورت   
اخـذ  : با قاعده و الزامي است، چنانچه برخي اينگونه توجيه كرده اندعدم حضور مطابق 

آخرين دفاع از جهت حفظ نظم و حقوق اجتماعي، تكليف بازپرس و از جهـت حفـظ   
حقوق متهم، حق او مي باشد و در تقابل بين اين دو نظر، بايستي حفظ نظـم و حقـوق   

زپرس مـي توانـد بـراي اخـذ     اجتماعي را بر حقوق متهم غلبه داد و قائل باشيم كـه بـا  
اما قابل توجه اسـت  ). 10: 1389گلدوست و عبدالهي،(آخرين دفاع متهم را جلب نمايد

و قانون اصالح قـانون تشـكيل دادگـاه     1378كه در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 
بطور خاص و به تصريح نيامده است كه مقامـات   1381هاي عمومي و انقالب مصوب 

آخرين دفاع ملزم به جلب متهم هستند و حقيقتا جلب متهم متعاقـب  قضايي براي اخذ 
احضار و عدم حضور، زماني الزم است كه نياز به تحقيقات بيشتري باشـد و مسـتفاد از   
قانون است كه اگر قاضي در پايان تحقيقات باشدبراي تكميل تحقيقات نيازي به جلـب  
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آخرين دفاع باشد، پرونده تا زمان  نداردو چه بسا اگر قاضي منتظر جلب متهم براي اخذ
جلب متهم كه حد خاص ندارد و نامعلوم است مفتوح خواهد ماند و بي جهـت سـبب   
اطاله دادرسي مي شود، اين مشكل آنجا خود را بيشـتر نشـان مـي دهـد كـه بعضـي از       
متهمين براي رسيدگي حاضر شدند و آخرين دفاع اخذ شد ولـي برخـي ديگـر حاضـر     

ا در زمان نزديك و معين ممكن نيست، از آنجا كه براي همه متهمين نشدند و جلب آنه
در يك راي تصميم گيري مي شود تا جلب متهمين غايب براي اخذ آخرين دفاع، نظـم  
دادرسي و رعايت قواعد اساسي تر به هم مي ريزد و مهمتر از همه پاسخ به اين سـوال  

چند بايد گفت غير قابل منازعه كه اساسا دفاع متهم از خودش حق است يا تكليف؟ هر 
است متهم بايد در تكميل تحقيقات مقدماتي تا كشف حقيقت كه يك موضوع عمـومي  
است با مقامات دادسرا همكاري كند كه از اين جهت پاسخ و داللت هاي متهم تكليـف  
بنظر مي رسد لذا جلب وي قابل توجيه است، ولي پس از آن كه قاضـي تحقيقـاتش را   

اعالم كرد كه متعاقب كشف حقيقت است ديگر احضـار مـتهم قابـل توجيـه      پايان يافته
نيست و اگر قاضي براي اخذ  آخرين دفاع ملزم به احضار متهم است به سبب فرصـت  
و حقي است كه قانون براي متهم و بنفع وي قائل شده است تا  بـا پاسـخ هـا ي الزم،    

ند و اگر  متهم نخواهد از ايـن  خود از بند تعقيب و ترديد قاضي در كشف حقيقت برها
فرصت خود استفاده كند تضييق و وبالي بر او نيست، متهم مـي توانـد بـا حضـور نـزد      
قاضي آخرين دفاع خود را به سكوت برگزار كند و چيزي نگويد يا بـه هـر علتـي نـزد     
قاضي حاضر نشود و از اين حق خود بگذرد، همانطوري كه در دادگاه ممكـن اسـت و   

ر آخرين جلسه دادر سي حاضر نشود، بنابراين آخرين دفاع حق متهم اسـت  مي تواند د
براي اخـذ آخـرين دفـاع قابـل      "صرفا"و بايد اين فرصت را به وي داد ولي جلب وي

  .توجيه نيست
در انتهاي اين بحث الزم به ذكر است، در پيش نويس اليحه قانون آيين دادرسي          

اخذ آخرين دفاع در تحقيقات مقدماتي به صراحت   كيفري، عدم جواز جلب متهم براي
در صـورتي كـه   «: بيان مـي دارد  127 -1اين پيش نويس در ماده . پيش بيني شده است

متهم يا وكيل وي جهت اخذ آخرين دفاع احضار شده و حضور نيابد بدون اخذ آخرين 
ـ    . »دفاع اتخاذ تصميم مي شود ا، اوالً، اين ماده از چند جهت محل تأمـل اسـت كـه گوي
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قاضي براي اخذ آخرين دفاع مخير به احضار وكيل يا مـتهم اسـت، ثانيـاً، در احضـاريه     
بايد دليل احضار يعني آخرين دفاع قيد شود و ثالثـاً وكيـل مـتهم حـق خواهـد داشـت       
مستقل از متهم و حتي بدون حضـور وي از مـتهم دفـاع كنـد كـه الزمـه آن اطـالع از        

قانون  128است كه از اين جهت در تعارض كامل با ماده  محتويات پرونده و مطالعه آن
و حاكميت  17 1378آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب 

البته كه براستي، چنين نصي در پيش نـويس اليحـه آيـين    . نظام تفتيشي در دادسرا است
و اطـالق رسـيدگي در   دادرسي كيفري  براي محاكمه ضرورت پيدا نكرد، زيرا مقتضـاء  

دادگاه و محكوميت، اخذ آخرين دفاع است، مگر اينكه متهم خودش در دادگاه حاضـر  
  . نمي شود كه در اينصورت دادگاه بدون اخذ آخرين دفاع راي خواهد داد

  نيابت در اخذ آخرين دفاع. 2-2-3
و  1378در قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه هـاي عمـومي و انقـالب مصـوب             

بـه صـراحت پـيش     1381قانون اصالح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقالب مصوب 
بيني نشده كه مي توان با نيابت قضائي، آخرين دفاع را اخذ و تصـميم نهـايي را اتخـاذ    

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب كه بيان مي  59كرد، ولي مطابق با ماده 
هم يا استماع شهادت شـهود و يـا معاينـه محـل، بازرسـي از      چنانچه تحقيق از مت«: دارد

منزل جمع آوري آالت جرم و به طور كلي هر اقدام ديگـر در محلـي خـارج از حـوزه     
قضايي دادگاه است الزم شود، دادگاه رسيدگي كننده با اعطاي نيابت قضايي انجام آن را 

گـاه اقـدامات و تحقيقـات    داد. با ذكر صريح موارد از دادگاه آن محل تقاضا مـي نمايـد  
مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظيمي را پس از امضاء با ساير مدارك به دست آمده 

،مي توان گفت چون آخرين دفاع اخص و داخـل  »نزد دادگاه نيابت دهنده اعاده مي كند
در تحقيقات مقدماتي از متهم است پس تحقيقاً در تحقيقات مقـدماتي آخـرين دفـاع از    

م را مي توان با نيابت اخذ كرد؛ اما آيا دادگاه هم مي تواند براي اخذ آخرين دفاع به مته
مقام قضائي ديگر نيابت دهد؟يا متهم بايد براي اخذ آخرين دفاع به دادگاه صاحب رأي 
احضار شود؟ به نظر اينچنين مي رسد كه دادگاه تكليفي به انجام نيابت در اخذ آخـرين  

آخرين دفاع در جلسه دادرسي به عمل مي آيد ولي نيابت خارج از  دفاع ندارد، زيرا كه
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جلسه دادرسي است، مضاف اينكه آخرين دفاع بايد توسط قاضي صاحب حكم استماع 
گردد تا كه او بتواند با لحاظ تمامي جوانب مـوثر در احـراز جـرم و مجازات،مجـازات     

از متهم آخرين دفاع را اخـذ   مناسب را تعيين نمايد، لذا الزم است قاضي دادگاه شخصاً
  .كند

  آخرين دفاع توسط وكيل متهم .3-2-3
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و  18 185و128از آنجا كه بر اساس مواد         

، متهم مي تواند در تحقيقات مقدماتي و محاكمـه،  1378انقالب در امور كيفري مصوب 
ين دفاع توسط وكيل متهم در تحقيقات مقدماتي همراه خود وكيل داشته باشد، ارائه آخر

  .و محاكمه محل بحث است
  : دفاع وكيل متهم در تحقيقات مقدماتي .1-3-2-3
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري مقـرر   128ماده         
ي توانـد  متهم مي تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد، وكيـل مـتهم مـ   : مي دارد

بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و 
دفاع از متهم يا اجراي قوانين الزم بداند بـه قاضـي اعـالم نمايـد، اظهـارات وكيـل در       

در مـواردي  : همچنين در تبصره اين ماده آمده اسـت . صورت مجلس منعكس مي شود
د يا حضور غير متهم موجب فساد گردد و همچنـين در  كه موضوع جنبه ي محرمانه دار

  .جرايم عليه امنيت كشور، حضور وكيل در مرحله تحقيق، با اجازه دادگاه خواهد بود
مستفاد از قانون فوق الذكر، متهم مكلف به حضور در تحقيقات مقدماتي اسـت           

مداخلـه و دفـاع در   و وكيل وي، بدون حضور او و مستقل و به قائم مقامي از وي حق 
تحقيقات مقدماتي را ندارد و اگر متهم بـه همـراه وكيـل خـود در تحقيقـات مقـدماتي       
حضور يافت جايگاه اظهارات وكيل پس از خاتمه تحقيقات است، از آنجا كـه يكـي از   
اقدامات الزم براي خاتمه تحقيقات مقدماتي، اخذ آخرين دفاع اسـت، پـس ايـن مـتهم     

رات خود را به عنوان آخـرين دفـاع بيـان دارد و وكيـل مـتهم      است كه مي بايست اظها
بجاي متهم مجاز به ارائه آخرين دفاع نيست، مگر اينكه اظهـارات وكيـل مـتهم بعـد از     
خاتمه تحقيقات نه تحت عنوان آخرين دفاع، بلكه در محدوده موارد مـاده فـوق الـذكر    
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هر چند ممكن است ماهيتـاً،  يعني كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين باشد، 
  .مطالب مطروحه وكيل متهم، همان محتوي آخرين دفاع را داشته باشد

هاي فوق، مخصوصا آنجا كه تحقيقات مقدماتي خاتمه نيافته باشـد وكيـل   انديشه        
مجاز به دخالت نباشد، ريشه در نظام تفتيشي دارد كـه بـا لحـاظ ديگـر مقـررات آيـين       

محل تامل و انتقاد است، زيرا اگر در پاسـخ بـه اينكـه چـرا بايـد       دادرسي كيفري، بنظر
قاضي تحقيقات مقدماتي، متهم را احضار و بازجوئي كند، گفته شود براي جمـع آوري  
دالئل و تكميل تحقيقات مقدماتي از متهم تحقيقات بعمل مي آيد و دخالت وكيل مـانع  

عادالنه و فرصت دادن بـه مـتهم    از آنست پس وكيل نبايد دخالت كند، مبني بر دادرسي
قاضي بايد متعاقـب   1378مصوب . ك.د.آ 124نيست و اشتباه است زيرا بصراحت ماده

و پس از احراز جرم و وجود داليل كافي، متهم را احضار يا جلب كند يا بـا توجـه بـه    
بـه  اين قانون مبني بر اينكه بعد از تفهيم اتهام بايد دالئـل اتهـام    129قسمت اخير ماده 

متهم ارائه شود پس احضار متهم براي كسب دليل نيسـت بلكـه بـرعكس وجـود دليـل      
سبب و بهانه احضار و بازجوئي از متهم است بنابراين با لحاظ همين مواد فـوق الـذكر   
است كه بايد گفت دادسرا براي كسب دليل و عليه مـتهم نيسـت بلكـه بـرعكس بـراي      

ت تا اگر محل ترديـد واقـع شـود تعقيـب     كمك به متهم و بررسي دالئل با حضور اوس
متوقف گردد و پرونده جهت اقامه دعـوي عليـه مـتهم در دادگـاه بـه جريـان نيفتدكـه        
تحقيقات دخالت وكيل بهتر مي تواند به قاضي در صحت و سقم دالئل و احـراز جـرم   
كمك كند و در حاشيه گذاردن وكيل در تحقيقات مقدماتي تعارض با دادرسي عادالنـه  

اسا جريان رسيدگي از حيث بررسي صحت و سقم داليل دارد لذا با ترافعي كـردن  و اس
پيش از پيش تحقيقات مقدماتي كه بايد در راستاي و مبتني بر اصـل برائـت و تسـاوي    
سالح ها باشد، چنين محدودكردن وكيل را مي توان ناقض انها دانست كه شايسته است 

عليه متهم، چنين محدوديتهايي در قـوانين  جهت جلوگيري از جمع آوري دليل از متهم 
  .بر طرف و اصالح گردد

  :آخرين دفاع وكيل متهم در دادگاه .2-3-2-3
چه كسي مجاز به ارائه آخرين دفاع است متهم؟ يا وكيل وي؟ در برخي مقررات         
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آخرين دفاع را متهم ارائه مي دهد و در برخي ديگر وكيل وي بايد از عهـده آن برآيـد،   
مثال طبق قانون فرانسه در جلسه رسيدگي دادگاه هاي خالف و جنحه، پس از اظهارات 
مدعي خصوصي و كيفر خواست دادسرا، اظهارات متهم استماع مي شود؛ سرانجام متهم 
يا وكيل وي در صورت تقاضا مي توانند اظهارات خودشان را در آخر بيان كنند ولي در 

: 1378الرگيـه، ژان، (را وكيل مـتهم مطـرح مـي كنـد     ديوان جنايي فرانسه، آخرين دفاع 
 "قانون آيـين دادرسـي جمهـوري كـره جنـوبي       303و همچنين طبق ماده ) 167و163

قاضي رسيدگي كننده بايد به متهم يا وكيل او براي بيان آخرين دفاع پس از شنيدن نظر 
كيفري ايالت قانون آيين دادرسي  2از فصل  37مدعي العموم  فرصت بدهد،اما در ماده 

در حقـوق  .اينديانا در آمريكا پيش بيني شده كه بيان آخـرين دفـاع بعهـده مـتهم اسـت     
انگليس، در محاكمه جزايي، پس از طرح آخرين ادعاي دادستان، وكيـل مـتهم آخـرين    

  ).27: 1377-1378مهرا،(دفاع را به هيأت منصفه ارائه مي نمايد
قـانون آيـين دادرسـي دادگـاه هـاي       193ده در ايران، با توجه به قسمت آخر مـا         

عمومي و انقالب در امور كيفري كه دادگاه را مكلف كرده است پس از پايان مـذاكرات  
به عنوان آخرين دفاع به متهم يا وكيل او اجازه صحبت دهد؛ مي توان دريافت، هر كدام 

از دارند؛ از ظـاهر  از متهم يا وكيل او مي توانند آخرين دفاع راپس از پايان مذاكرات ابر
ولي بنظر مـي  . قانون چنين بر مي آيد كه هر دو آنها نمي توانند از اين حق استفاده كنند

رسد با لحاظ مباني اخذ آخرين دفاع، نبايد مانع از آن شـد كـه مـتهم و هـم وكيـل او،      
نتوانند آخرين دفاعيات خود را بيان دارند؛ خصوصاً اينكه ماهيت دفاع مـتهم بـا وكيـل    

مي تواند متفاوت باشد، از اين جهت كه دفاع وكيل متهم ناظر بر محوريت قانون و  وي
عناصر مادي و رواني جرم  است ولي دفاع متهم مي تواند ناظر بر بيان اوضاع و احـوال  
و جلب رضايت شاكي باشد كه ممكن است در برائت يا معافيـت از كـل يـا بخشـي از     

ي كه متهم قصد داشـته باشـد بخشـي از آخـرين     مجازات موثر باشد؛ مضافا هم در جاي
دفاعياتش را خودش و بخش ديگر را وكيلش بيان دارد، محـروم سـاختن مـتهم از ايـن     
حق خالف دادرسي عادالنه  است، ولي در مورد متهمينـي كـه در دادگـاه حاضـر نمـي      

م شوند و به دادگاه وكيل معرفي مي كنند، اقتضا و اطالق وكالت اينست كه وكيـل مـته  
بتواند به وكالت ازمتهم آخـرين دفـاع را در پايـان دادرسـي ابـراز دارد مگـر اينكـه بـه         
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صراحت اين تكليف از وكيل سلب شده باشد، ايـن در حـالي اسـت كـه در تحقيقـات      
مداخلـه   1378قانون آيين دادرسـي كيفـري مصـوب     128مقدماتي دادسرا، حسب ماده 

  .عنوان آخرين دفاع را نداردوكيل بعد از خاتمه تحقيقات است كه لزوما 
  
  موجه بودن انتساب. 3-3

برخي اقدام به اخذ آخرين دفـاع را اعـم از اينكـه قاضـي عقيـده بـر برائـت يـا                 
مجرميت متهم داشته باشد الزم و عدم اقدام به اين كار را موجب تخلف انتظامي قاضي 

، البته اين نظر از جهت عقيده به منع تعقيب )148:  1387گلدوست جويباري،(مي دانند
زيرا دفاع بايد در برابر اتهام به ارتكاب جرم باشـد و زمـاني    يا برائت، قابل انتقاد است،

كه از نظر مقام قضايي اتهامي متوجه متهم نيست دفاع سالبه بـه انتفـاع موضـوع اسـت،     
زيرا آخرين دفاع زماني اخذ مي گردد كه مقام قضائي بعد از خاتمه تحقيقات يـا پايـان   

يـا  ) 128و127: 1387آخونـدي، (مذاكرات و قبل از تصـميم نهـائي، نظـر بـه مجرميـت     
محكوميت متهم داشته باشد،در اينصورت الزم است كه يك بار ديگر به مـتهم فرصـت   

الزم به ذكر است، در صورتي كـه مقـام قضـايي نظـر بـه صـدور قـرار        . دفاع داده شود
موقوفي تعقيب، منع تعقيب و يا برائت متهم دارد نياز به اخذ آخرين دفاع نيست و اگـر  

لزوم اخذ آخرين دفاع، آراي متعددي از دادگاه انتظامي قضات صادر شـده  در خصوص 
بند ك ماده فوق (قانون اصول محاكمات جزايي  161با عنايت به ماده «است، براي مثال

و عدم اخذ آخرين دفاع نسـبت بـه يكـي از متهمـين     ... بازپرس دادسرا در )الذكر فعلي
ت كـه نظـر مقـام قضـايي مبنـي بـر       ،مربوط به زمـاني اسـ  19»مرتكب تخلف شده است

مجرميت متهم است و بدون اخذ آخرين دفاع اقدام به صدور قرار مجرميت كرده است 
و به همين طريق قابل تعميم به دادگاه هم است كه نظر بر محكوميت مـتهم دارد، ولـي   

 البته اخذ آخرين. قبل از آن، به وظيفه قانوني خود يعني اخذ آخرين دفاع عمل نمي كند
دفاع هم لزوماً به معني مجرميت يا محكوميت متهم نيست؛ زيرا چه بسـا مقـام قضـائي    
پس از استماع آخرين دفاع و بررسي پرونده و دالئل مطروحه، به وقوع جرم يا انتساب 

  .آن به متهم به ترديد بيافتد و اساسا نظر به بي گناهي متهم داشته باشد
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  آخرين دفاع در جرايم اطفال .4
، اطفال مرتكب جرم را به طور مطلق مبـرا  1370قانون مجازات اسالمي  49ماده         

از مسؤليت كيفري شناخته است، معني اين نظر قانونگذار اين است كه طفل بزهكـار از  
قـانون مجـازات     146، همچنـين مـاده   )112،ص1382اردبيلـي، ( مجازات معاف اسـت 

 148يت كيفري دانسته است،مطابق بـا مـاده    نيز افراد نابالغ را فاقد مسول 1392اسالمي 
اين قانون افراد نابالغ مشمول اقدامات تاميني و تربيتي قرار مي گيرند كه حسـب مـورد   

سـوألي  .در مواد ديگر اين قانون با توجه به شرايط مرتكب و نوع جرم اعمال مي گـردد 
ه كسـي  در مواردي كه طفلي مرتكب جرم شده باشـد چـ  : كه مطرح مي شود اين است

بايد آخرين دفاع را بيان كند؟ بنظر، مستفاد از مقررات آيين دادرسي كيفري، هـر فـردي   
كه مرتكب جرم شده و به او تفهيم اتهام مي شود و مسئول ارتكاب جرم شناخته شـود  
و در نتيحه الزم است هر نوع عقوبت جرم اعم از مجازات يا اقدامات تاميني و تربيتـي  

؛بنابراين چنانچه طفل يا مجنوني مرتكـب  .ين دفاع را نيز بيان داردراتحمل كند بايد آخر
قانون مزبور از مسئوليت كيفري  146جرمي مثل قتل عمد شده باشد؛ هرچند برابر ماده 

مبري هستند و عاقله ضامن است ولي به سبب اينكه ممكن است حسب نص قـانون و  
نها آخرين دفاع اخذ مي شود، اما اختيار قاضي مشمول برخي اقدامات تاميني گردند از آ

در مواردي كه ارتكاب جرم توسط اطفال به ويژه اطفال غير مميز يـا مجـانيني صـورت    
گيرد كه هيچ فهم و امكان دفاع از اعمال خود و درك تصميمات تاميني و تربيتي قاضي 

از را ندارند و در نتيجه هيچ ضمانت اجرائي در قانون مجازات اسالمي با  صدور حكم 
دادگاه كيفري در مقابل آنها بعمل نمي آيد،همچنان كه تفهـيم اتهـام نمـي شـوند لزومـا      

  .آخرين دفاع هم از آنها اخذ نمي شود
  

  مدت آخرين دفاع. 5
قـانون آيـين دادرسـي دادگـاه هـاي عمـومي و       177از مفهوم مخالف بند ج ماده         

اصحاب دعوا درخواست مهلت  انقالب در امور كيفري استفاده مي شود، در صورتي كه
براي دفاع نموده باشند، دادگاه بايد مهلت مناسب به آنها بدهـد؛ امـا در آيـين دادرسـي     
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كيفري ايران براي آخرين دفاع مدت تعيين نشده است، يعني مشخص نيست كـه مـتهم   
چقدر وقت دارد تا آخرين دفاع خود را بيان دارد، هر چنـد دادن مهلـت بـدون سـقف     

كن است اتالف وقت دادگاه به شمار آيد، اما به طور قطع، مقام قضايي بايـد  زماني، مم
زمان كافي براي بيان آخرين دفاع به متهم دهد و نبايد مدت آخرين دفاعيات را محدود 

  .كند به گونه اي كه متهم از بيان بخشي از آخرين دفاع خود محروم شود
آيـين دادرسـي كيفـري     604در برخي از كشور ها، مانند انگلستان، مطابق با ماده         

به دادگاه اجازه داده شده است كه مدت آخرين دفـاع را تعيـين كنـد، ايـن محـدوديت      
قانون  207در ماده . زماني، بايد قبل از اينكه آخرين دفاع شروع شود به همه اعالم شود

در آمريكا كه بر تمامي انـواع دادگاههـاي ايـن ايالـت حـاكم       21يوايالت اُها 20دادگاههاي
دقيقـه   20در همه دادگاه ها زمان مجاز براي آخرين دفاع «: است، اين چنين آمده است

براي هر طرف است مگر اينكه اضافه كردن مـدت بـه نفـع عـدالت باشـد كـه در ايـن        
لذا انتظار است .ا اضافه كندرسد دادگاه بايد مدت زمان آخرين دفاع رصورت به نظر مي

در اليحه آيين دادرسي كيفري ايران پيش بيني شود كه مـدت آخـرين دفـاع تـابع چـه      
منطقـاً مهلـت   .مالكي باشد و كسي مجاز به قطع آخرين دفاع متهم يا وكيـل وي نباشـد  

آخرين دفاع نبايد از مهلتي كه مدعي العموم و شاكي براي طرح دعوي مطرح كرده انـد  
شد و مضاف بر اين مدت، در صورت درخواسـت مـتهم يـا وكيـل وي، مهلـت      كمتر با

  .اضافه، حسب هر پرونده بستگي به نظر قاضي دادگاه دارد
  

  نتيجه گيري.  6
دفاع متهم از اتهامات و داليل عليه خـود، در ابتـدا، در مقابـل تفهـيم اتهـام و در             

شود، واال، يعني آنجا كه نظر بر  انتهاي رسيدگي قبل از مجرميت يا محكوميت، اخذ مي
ارتكاب جرم توسط متهم نيست و همينطور در مورد متهم غايب، از متهم آخرين دفـاع  
اخذ نمي گردد، اگر قاضي نظر به مجرم بودن متهم داشته باشد بايد متهم را جهت ادامه 
، رسيدگي احضار، تا پس از استماع آخرين دفاع او تصميم نهـائي خـود را صـادر كنـد    

بدون اينكه در احضاريه متهم نوشته شود كه او را براي اخذ آخرين دفـاع احضـار مـي    
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متهم را نبايد به صرف اخذ آخرين دفاع جلب كرد، همچنانكـه، بعـد از تحقيقـات    . كند
مقدماتي دادسرا، در دادگاه متهم براي اخذ آخرين دفاع جلب نمي شود، چون، در انجام 

ي اقدام به اخذ آخرين دفاع مي كند كه قاضـي دفاعيـات   تحقيقات مقدماتي، زماني قاض
متهم را شنيده و از تحقيقاتش علي الخصوص با استماع دفاعيات قبلي متهم، به كشـف  
حقيقت و مجرميت متهم رسيده است و دادن فرصـت مجـدد بـه مـتهم، تحـت عنـوان       

مترصد كشف آخرين دفاع، تحقيقا به اين معني نيست كه قاضي با استماع آخرين دفاع، 
حقيقت است، زيرا كه بنظر قاضي حقيقت قبال كشف شده بود، واال كار به آخرين دفاع 
نمي رسيد و تحقيقات ادامه مي داشت كه در اين صورت چـه بسـا ممكـن اسـت الزم     
باشد متهم جلب شود، از اينرو مستفاد است كه الزام قاضي به اخذ آخرين دفاع،  پـيش  

باشد تا متهم با طـرح مبـاحثي جديـد، بتوانـد قاضـي را در      بيني صرفا حقي براي متهم 
حقيقتي كه كشف كرده است، به شك اندازد، هر چند غالبا متهم مبـاحثي را طـرح مـي    
كند كه قبال مطرح كرده بود، نه اينكه قاضي صرفا بر اساس آخرين دفاع مـتهم بخواهـد   

  .به كشف حقيقت جديد برسد
عدالت خواهي، واقع گرائي، نظـم عمـومي و   : ن دفاعمهمترين توجيه استماع آخري      

توجه به اصل برائت در جهت رفع ترديد قاضي به استماع و توجه به تمامي دفاعيات و 
آخـرين دفـاع   . دالئل متهم و اطمينان متهم به بيان تمامي اظهـاراتش نـزد قاضـي اسـت    

ـ    ت ناشـي از  متوجه كسي است كه به سبب ارتكاب جرم تفهيم اتهام شـده و بـار عقوب
درخواست قاضـي  . ارتكاب جرم اعم از مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي متوجه اوست

راجع به آخرين دفاع، تفهيم اتهام و داليلي اسـت كـه يكبـار مطـرح و مسـتلزم مجـرم       
دانستن متهم است و متهم در پاسخ، هر مطلبي را مي تواند در دفاع از خود بيـان دارد و  

قاً بيان اوضاع و احوال و داليلي باشد كـه در رد اتهامـات و داليـل    محتواي آن بايد منط
عليه متهم است، اعم از اينكه در هر يك از عناصر مادي يا رواني جرم شبهه ايجاد كنـد  
. يا شرايطي را ثابت نمايد كه با عناصر مادي يا رواني جرم در تعارض يـا تنـافي اسـت   

ا اقرار دارد، درخواست تخفيف و يا تعليـق  البته در صورتي كه متهم مجرم بودن خود ر
  .مجازات را مي كند

در جرائمي كه تحقيقات مقدماتي آنها توسط دادسرا انجـام مـي گيـرد، يكبـار، در            
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دادسرا توسط مقام قضائي دادسرا آخرين دفاع اخذ مي گردد و بار ديگـر در دادگـاه در   
در جرائمـي كـه تحقيقـات    . گيـرد  انتهاي محاكمه توسط قاضي دادگاه بدوي انجام مـي 

مقدماتي آنها در دادسرا انجام نمي گيرد و دادگاه خود متولي انجام تحقيقـات مقـدماتي   
است، فقط يكبار در پايان مذاكرات از متهم آخرين دفاع اخذ مي شود؛ در هر حال، اعم 

بـدوي ارجـاع   از اينكه پرونده در ابتدا در دادسرا مطرح شود يا بعد از دادسرا به دادگاه 
گردد، در تحقيقات مقدماتي، براي آخرين دفاع از مـتهم  مـي تـوان از  نيابـت قضـائي      
. استفاده كرد، ولي در محاكمه، بايد  قاضي دادگاه شخصاً از او آخرين دفاع را اخذ كنـد 

اگر به واسطه تجديدنظر خواهي، پرونده در دادگاه تجديدنظر مطـرح شـد، عـدم اخـذ     
گاه بدوي، لزوماً موجب نقض حكم نيست، ولي دادگـاه تجديـدنظر   آخرين دفاع در داد

چون در راستاي رسيدگي بدوي، رسيدگي ماهوي مي كنـد، مكلـف اسـت بـا تشـكيل      
جلسه دادرسي آخرين دفاع را اخذ كند؛ اما اگر مرجع تجديـدنظر ديـوان عـالي كشـور     

بدوي كيفـري   باشد، چون اين مرجع رسيدگي شكلي مي كند، عدم اخذ دفاع در دادگاه
  . استان صرفا موجب نقض حكم بلحاظ نقص رسيدگي است

بيان آخرين دفاع در تحقيقات مقدماتي به علت محدوديت هاي صالحيت وكيـل         
بايد توسط خود متهم صورت گيرد، اما در محاكمه، متهم يا به درخواست يا غياب وي، 

آخـرين دفـاع نبايـد از مهلتـي كـه      مدت . وكيل مي تواند اقدام به بيان آخرين دفاع كند
مدعي العموم و شكات، دعوي كيفري خود را مطرح كرده اند كمتر باشد و بيشتر از اين 

در مورد آرايي كه قطعي شده و آخرين دفـاع از مـتهم   . مدت به نظر قاضي بستگي دارد
اخذ نشده است، هر چند از مصاديق تخلـف و موجـب محكوميـت قاضـي در دادگـاه      

ضات است، چنانچه عدم اخذ آخرين دفاع از بين رفتن فرصت ارايه برخـي از  انتظامي ق
داليلي باشد كه شرعا يا قانونا در بي گناهي متهم موثر است حسب مورد، ممكن اسـت  

اصـالحي   18از جهات اعاده دادرسي يا اختيارات رييس قؤه قضـاييه مـذكور در مـاده    
انقالب براي اعاده رسـيدگي و نقـض    قانون اصالح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و

  .حكم باشد
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  ها نوشت پي
پس از آنكـه اسـتنطاق تمـام شـد      :شمسي 1290شهريور  11آيين دادرسي كيفري مصوب  161ماده  .1

مستنطق به متهم اعالم مي دارد كه اگر در برائت خودش باز اظهاري دارد بنمايد و پس از اظهـار  
ختم و بعد از اظهار عقيده خود درذيل تحقيقات امر ابالغ آن را اخري متهم، مستنطق تحقيقات را 

به مدعي العموم درج نموده صورت تحقيقات و استنطاقات را نزد مدعي العموم محكمه ابتـدايي  
 .ارسال مي دارد

دادگاه بعد از تكميل رسيدگي و استماع عقيده نماينده دادستان : 1290آيين دادرسي كيفري  261ماده . 2
  .مبادرت به صدور حكم مي كند) در صورتي كه حاضرباشد ( دن آخرين دفاع متهم و شني

بعد از ختم تحقيقات هر گاه مدعي العموم اقامه دعوي كـرده  : 1290آيين دادرسي كيفري  330ماده .  3
باشد رئيس به مدعي العموم اجاره مي دهد كه ادعاي خود را نموده اظهار عقيده نمايد بعد مـتهم  

ش توضيحات الزمه را داده امضاء مي نمايد بعد از آن كه مذاكرات طرفين به قدر كفايـت  يا وكيل
به عمل آمد رئيس قبل از ختم محاكمات باز يك دفعه به متهم اجاره مي دهـد كـه هـر اظهـاري     

  .دارد بنمايد و پس از آن هيأت محكمه براي دادن رأي به اطاق مشاوره مي روند
در صورتي كه اقامه دعوي را مدعي خصوصـي نمـوده بعـد از    : 1290كيفريآيين دادرسي  331ماده  .4

افتتاح جلسه عرض حال مدعي خصوصي قرائت مي شود بعد از آنكه سواالت الزمه از متهم شد 
به استماع شهود و ساير تحقيقات اقدام و پس از ختم تحقيقات، اول مدعي خصوصـي اظهـارات   

اي خود را نموده اظهار عقيده مي نمايد، بعد متهم جواب خود را مي كند و بعد مدعي العموم ادع
هاي الزمه يا توضيحات را مي دهد پس از آنكه مذاكرات طرفين به قـدر كفايـت بـه عمـل آمـد      

 .رئيس باز يك دفعه اجازه نطق به متهم داده مذاكرات را ختم مي نمايد
رييس دادگاه مكلـف اسـت   : 1337 قانون تشكيل محاكم جنايي مصوب اول مرداد ماه 25ماده  6بند . 5

خالصه اظهارات طرفين و عين اظهارات يك طـرف را كـه مـورد اسـتناد طـرف ديگـر باشـد و        
همچنين عين اظهارات شهود و اهل خبره را در صورت مجلس منعكس كنـد، و هرگـاه دادسـتان    

زه به هر يـك از  مجدداً اجازه نطق بخواهد به متهم يا وكيل او نيزاجازه داده مي شود ولي اين اجا
طرفين بيش ازيك بار داده نخواهد شد و پس از خاتمه مذاكرات، رئيس  يك بار ديگر به عنـوان  

 آخرين دفاع به متهم يا وكيل او اجازه صحبت داده رسيدگي را ختم مي كند
شود مگـر   كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي  هيچ: جمهوري اسالمي ايران قانون اساسي 37اصل  . 6

 .ينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شودا
 باشـد  شـده  مـتهم  جرمي ارتكاب به هركس: سياسي و مدني حقوق المللي بين ميثاق 14ماده  2بند  . 7

 .بشود محرز قانون طبق بر او بودن مقصر اينكه تا شود فرض گناه بي دارد حق
گنـاه   كـاري، مـتهم شـده باشـد بـي     ههر كس كه بـه بز : اعالميه جهاني حقوق بشر  11بند اول ماده  . 8
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 ....محسوب خواهد شد
، دادگاه انتظامي قضات به نقل از كتاب رويه قضايي در ارتباط بـا  24/4/1356مورخ  14حكم شماره . 9

 249، ص 1387بازپرس، معاونت آموزش قوه قضاييه، نشر قضا، چاپ اول، 
پس از اعـالم  : 30/1/1379الحاقات با اصالحات و  26/12/1364قانون مطبوعات مصوب  43ماده . 10

ختم رسيدگي اعضأ هيأت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را در دو مورد زير به دادگـاه  
  :اعالم مي دارند

  آيا متهم بزهكار است؟ -الف
  است يا خير؟در صورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف   -ب

11- Carlson           12- Michael 
13-blak's law Dictionary       14-closing argument 
15- Campbell           16-Estonia 

مـتهم  : 1378قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفـري مصـوب    128ماده . 17
ميتواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد وكيل متهم مي تواند بدون مداخلـه در امـر تحقيـق    

حقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يـا اجـراي قـوانين الزم    پس از خاتمه ت
  .بداند به قاضي اعالم نمايد

در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجـب فسـاد   : تبصره
جـازه  گردد و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق بـا ا 

  .  دادگاه خواهد بود
در كليه : 1378قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب  185ماده .  18

امور جزايي طرفين دعوا مي توانند وكيل يا وكالي مدافع خود را انتخاب و معرفي نمايند، وقـت  
الغ خواهد شد در صورت تعدد دادرسي به متهم، شاكي، مدعي خصوصي و وكالي مدافع آنان اب

 .وكيل حضور يكي از وكالي هر يك از طرفين براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است
بـه نقـل از كـريم زاده،احمـد،نظارت      ،، دادگاه انتظامي قضـات 6/9/1375تاريخ  185دادنامه شماره . 19

  .374،ص 1385روزنامه رسمي،جلد اول،چاپ اول، انتظامي در نظام قضايي،
20. Rules of Court        21. Ohaio 
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:  تهـران . آرإ دادگاههاي عالي انتظامي قضات در امـور كيفـري   ).1381( كريم زاده احمد،
 .انتشارات ميزان

 .تهران، انتشارات جنگل .كليات آيين دادرسي كيفري ).1387( گلدوست جويباري، رجب،

اخذ آخرين دفـاع از مـتهم در حقـوق     «). 1389(افشين ،رجب و عبداللهي گلدوست جويباري،
 .نشريه حقوق دانشگاه شهيد بهشتي. » كيفري ايران

 .انتشارات عرفان :تهران ).1361( اسالم،گيالني، محمد، قضا و قضاوت در 

 : ترجمـه حسـن اسـمعيل زاده، تهـران    . آيين دادرسي كيفري فرانسه ).1378(الرگيـه، ژان، 
 .انتشارات گنج دانش

، معاونت پـژوهش، تـدوين و تنقـيح قـوانين و مقـررات رياسـت       آيين دادرسي كيفريموعه مج
 .1381جمهوري، 

 .نشر قضا: تهران . رويه قضايي در ارتباط با بازپرس). 1387(معاونت آموزش قوه قضاييه 

 :تهـران . 6ج. حقوق اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران    ). 1369( ،مدني، سيدجالل الدين
 .انتشارات سروش

دانشكده . دوره كارشناسي ارشد .تقريرات درس متون حقوقي). 1387-1388( نسرين، مهرا،
 حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
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