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 .1مقدمه
پيشرفت و فناوري به عنوان وي از موضوعاهي که در جامعـه بشـري همـواره در
حال هداوم و گسترش است؛ داراي اثاري است که در سطوح مختلف از جمله اموزش،
هجارت ،صنعت و  ...د ده ميشود .براي مثال اموزش از راه دور و وجود دانشـگاههاي
مجازي ،هجارت الوترونيق و مانند ان ،نمونه ها ي از ا ـ امـر هسـتند .نظـام عـدالت
کيفري و روند دادرسي نيز به عنوان ق نهاد ا جاد شده هوسط انسان ،از ا ـ پيشـرفت
و فناوري بيهأثير نبوده و بر مبناي نيازهاي روز ،هغييراهي افته که بـه بهبـود ان کمـق
نموده است .موضوع ا
حرکتي ان به ا
ا

هغييرات ،هوسعه عدالت است ا حداقل سـعي شـده هـا رونـد

سمت باشد .ورود فناوري و مجازي شدن دادرسـي ،وـي از مظـاهر

هغييرات است که در ان با کاست از زمان رسيدگي (عـدم هطو ـل دادرسـي و کـم

کردن هز نهها ،به نوعي «عدالت مجازي» مورد نظر بوده است .در ا

مقاله سعي بـر ان

است ها با بررسي وي از فناوريهاي مطرح شده در دادگاههـا عنـي و ـد و کنفـران،،
اموان هحقق بيشتر عدالت در دادرسي هبيي گردد .از انجا که ا االت متحـده امر وـا در
ا

مسير پيشگام بوده است؛ در ا

هحقيق قواني ان کشور و نظراهـي کـه نو سـندگان

امر وا ي بيان نمودهاند ،بررسي ميگردد و چون هدف ا

است که هحقيـق حاضـر در

حقوي ا ران نيز ثمردهي داشته باشـد ،بـه فرفيـتهـا و قـواني موجـود ا ـران کـه در
قسمتهاي ز ادي مُنبعث از فقه است نيز ،اشاره ميگردد.
 .2ويدئو کنفرانس در رسيدگي دادگاه
دادرسي و بخصوص دادرسي جزا ي امـري جـدا ناپـذ ر از شـرکت کننـدگان در
دادرسي است .شرکت کنندگان در دادرسي افرادي هستند که در دادرسي بـه نـوعي بـه
طور مستقيم ا غير مستقيم مؤثرنـد .بـراي مثـال قاضـي ،هيـأت منصـفه ،وکيـل مـتهم،
دادستان ،متهم و حضار از جمله شرکت کنندگان هسـتند .وجـود و ـد و کنفـران ،بـر
هعامل ا

افراد و گاه هصميمي که در خصوص ود گر اهخاذ مينما نـد؛ مـؤثر اسـت.
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ا

هأثير در درجهي اول هأثير رواني حضور مجازي متهم بـر ا ـ افـراد اسـت کـه بـه

خصوص در مورد متهم هعيي کننده است .در درجهي دوم ،ا ـ هـأثير روانـي ،در نـوع
هصميم صادره اثر حقوقي دارد ،که هعيي کننـدهي سرنوشـت دعواسـت .در ا ـ بـي ،
و د وکنفران ،داراي اثر مستقيم بر حقوي دفاعي متهم است و همانگونه که گفتـهانـد،
عدم رعا ت حقوي دفاعي متهم موجـ

بـرهم خـوردن «هـوازن قـوا» و سـل

وصـف

«انصاف» از محاکم ميشود که بـه نـوعي در ا نجـا عـدم هسـاوي سـاحها نيـز مطـرح
است(.اميدي8831:222 ،
 .2.1مفهوم دادرسي مجازی
ا

1

عنوان از دو جزء هرکي

افته که در ق جزء ان دادرسي (که خود به دو نوع

کيفري و مدني هقسيم ميشود و در جزء د گر ان الوترونيق ا مجـازي نهفتـه اسـت.
مفهوم دادرسي که مرهبط با مباحث شولي علم حقوي است ،شامل مواردي ماننـد ادلـه،
رسيدگي مقدماهي ،صدور کيفرخواست ،صدور قرار هأمي  ،صدور حوـم ،هجد ـد نظـر
خواهي و  ...ميشود .در حقوي کام ال نيز مفاهيم د گري مانند معاملـه اههـام 2،هيـأت
منصفه ،سؤاالت متقابل 3و اقرار به جرم 4مطرح است .انجام هر کدام از ا

مراحل اگـر

به واسطه ابزارها و اموانات فناورانه مانند صفحهي نما شگر ،ضبط صوت ،ا نترنت و ...
صورت پذ رد ،به معني مجـازي شـدن دادرسـي اسـت .برخـي بـا بـه کـارگيري لفـ
«اطاعات» گفتهاند ،منظور از دادرسي مجازي ،الوترونيوي شدن انتقال اطاعـاهي اسـت
که در محيط دادگاه وجود دارد و ا

اطاعات ميهواند شامل ادله ،دستوراتِ (قـرار ـا

حوــم دادگـــاه ،هصـــميم هيـــأت منصـــفه ،اقـــار ر مـــتهم ،افهـــارات شـــاهد و ...
باشد(.لدرر20: ::111،
در دنياي امروز به دليل مطرح شدن بحـث مـد ر ت اطاعـات 5،مفهـوم دادرسـي
مجازي نيز طرح گرد د؛ ز را در دادرسي مجازي نيز به نوعي «اطاعات» مورد هبادل در
نظام عدالت قضا ي ،هحت مد ر ت قرار ميگيـرد( .همـان 202 :البتـه گـاهي اوقـات
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مفهوم دادرسي الوترونيق از انچه ذکر شد عامهر ميشود؛ مـثاا هأسـي ،کتابخانـههـاي
حقوقي مجازي که به انتشار مقاالت و حتي خاصهي اراء مـيپردازنـد و بـه نـوعي در
نظام کام ال که مبتني بر رو ه است؛ به اموان دسترسي وکـا و قضـات بـه پرونـدههـا
کمق ميکنند ،خود نوعي مرهبط با مفهوم دادرسي الوترونيق است که البته بهتـر اسـت
ا

عنوان اخير را بهبود دهنده و ارهقاء دهندهي مفهوم دادرسي الوترونيق بـدانيم و نـه

جز ي از ان.

6

 .2.2مفهوم ويدئو کنفرانس
افراد شرکت کننده در دادرسي از جمله وکيل ،متهم و شاهد ميهوانند به دو طر ـق
در جر ان دادرسي حاضر شوند .ق روش ،حضور فيز وي است کـه نيـاز بـه هوضـي
ندارد و روش د گر حضور مجـازي اسـت کـه بنـا بـه دال لـي از جملـه دوري موـان
نگهداري متهم از دادگاه ،کاهش هز نه رفت و امد ،کاهش اموـان فـرار مـتهم در حـي
انتقال ،جلوگيري از ورود فشار رواني به اطفال مورد سوء استفاده جنسي در پروندههاي
هجاوز و  ...صورت ميگيرد .در روش و د و کنفران ،نيز گاهي شـاهد و گـاهي مـتهم
مورد رسيدگي است .در ا نجا از اموانات مخابراهي و را انهاي استفاده مـيشـود کـه بـه
هفصيل در مورد انها شرح ميدهيم.
 .2.3ويدئو کنفرانس در ارتباط با متهم

7

منظور از «ارهباط» هأثيري است که بر متهم ميگذارد و متعاقباا بر حوم صادره مؤثر
واقع ميشود .ارز ابي متهم مي هواند بـر احسـاد دادگـاه نسـبت بـه مـتهم و نها تـ اا در
هصميماهي مانند ازادي مشروط که برخي شرا ط ان ،اخاي خـو
داشته باشد( .هردوي و و نگز8:3 :8002،

مـتهم اسـت ،هـأثير
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به عبارت د گر دادرسي که ق امر شـولي اسـت ،گـاه از ـق امـر کيفـي عنـي
ارز ابي متهم ،متأثر ميشود .در عنوان حاضر نيز دو عنوان د گر قابل ذکر است .در ق
عنوان ،هصو ربرداري و حرکات متهم و در قسمت د گر فضاي دادگاه بررسي ميشود.
 .2.3.1تصوير برداری و ورکات متهم :در ا نجا زاو ه هـاي مختلـف دوربـي وجـود
دارد که بر درک حضار نسبت به متهم مؤثر است؛
سه روش براي نشان دادن متهم وجود دارد .در ق روش فقط صورت متهم نشان
داده ميشود .در روش د گر ،متهم همام قد به هصو ر کشيده ميشـود و در روش سـوم
حالت هرکيبي است؛ عني گاهي صورت و گاهي همام قد .هرکدام از ا ـ روشـها هـأثير
رواني متفاوت بر حضار دارند .صورت افراد نما ـانگر استرسـها ،شـادي ،نـاراحتي و ...
است .اگر صرفاا صورت نشان داده شود؛ ا

موارد درک ميشـوند و احتمـال دروي ـا

راست بودن حرفهاي متهم ها حدي معلوم ميگردد( .بون پولي :::0 :8002 ،
البته همانطور که گفته شد ،ها حدي و نه به طور کامل؛ ز ـرا هـي گـاه نمـيهـوان
هماد چهره به چهره را با هماد مجازي وسان دانست .حرکات صورت از نظر علمـي
نيز بررسي شده؛ براي مثال هحقيقات نشان داده که هشت وضعيت براي ابرو و پيشـاني،
هفده وضعيت براي چشم و پلق و چهل و پنج وضعيت براي پا ي هر از پلق و چشـم
وجود دارد که هر کدام نما انگر وي از احساسات است( .ارگا ل2:-:88 ::122،
حال با ا

اوصاف هصور کنيد که ق حرکت فر ف در صـورت مـيهوانـد چـه

نشانه ها ي را از خود بروز دهد و چه هأثيري بر د د حضار داشته باشد .چه بسـا برخـي
از ا

حاالت در و د و کنفران ،به وضوح درک نشوند و هصميم قاضي با خطا همـراه

شود .در مورد ا

حرکات ،ق هقسيم بندي د گري نياز وجـود دارد .برخـي حرکـات

مرهبط با صورت است که در حال هوصيف ان هستيم .برخي مرهبط با نحوه ا سـتادن و
نشست و به طور کامل ژست و استيل اندام است و د گري مرهبط با حرکـات دسـت و
پا است .دسته اول و دوم معموالا هحت ق قال

بررسي ميشوند 8.دسته سـوم نيـز بـه

طور جداگانه هحليل ميگردند 9.در دسته دوم گاهي بحث فيز ق بـدني و جـذابيت ـا
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عدم جذابيت فيز ق بدني ميهواند در هصميم قاضي ا هيـأت منصـفه در مـورد مقصـر
ا هبر ه فرد ،هأثير گذار باشد .در مورد بحث اخير گفته شده که اگر قاضـي مـرد

دانست

باشد و متهم ق زن غير جذا ؛ احتمال حوم محووميت و ا مجازات شـد د ،وجـود
دارد و ا گفته شده که اگر متهم مرد باشد و حضـور فيز وـي در دادگـاه داشـته باشـد،
ميهواند بر اعضاي هيأت منصفهي زن ،هأثير ذهني بگذارد (لـوان11،18،1: ::121 ،
ا نوه وقتي و د و کنفران ،در ا

بُعد مانع چني درکي ميشود؛ امـري مفيـد ـا مضـر

است نميهوان نظر قطعي داد ،ولي به هر حال و د و کنفران ،مـانع درک طبيعـي افـراد
است.
به ا

هرهي

صرف واژگان هأثير خاصي ندارد چه بسا واژه اي با هُ صداي بلنـد،

اطاعت پذ ري بيشتري در فرد مخاط
(هاد 20 :8002 ،درمورد مطل

ا جاد کند؛ ز را نوع بيـان متفـاوت بـوده اسـت.
اخير اگر قرار باشـد قاضـي در عـي صـدور قـرار

هعليق ،وي را ملتزم نما د که از برخي دستورات نيز با د پيروي کند و اگـر ا ـ کـار را
انجام ندهد مجازات اصلي در مورد او اعمال ميشـود؛ حضـور فيز وـي هـأثير بيشـتري
دارد ،ز را خطا
ا

هرهي

در ا

دادگاه به متهم در رعا ت دستورات دادگاه اثر دهي بيشـتري دارد .بـه
بعد وجود و د وکنفران ،مضر اسـت و مـانع هـاثير گـذاري صـحي

صحبتهاي قاضي است.
با د هوجه داشت که فواهر امر (از جمله نوع صحبت ،حرکـات بـدن و صـورت،
نوع ژست فرد و  ...فقط در مورد متهم صدي نميکند ،ممو است قاضي پرونـده نيـز
از حرکات صـورت ـا ژسـت خاصـي در برخـورد بـا مخـاطبي برخـوردار باشـد .در
پروندهاي قاضي در هنگام انجام شهادت و قسم هوسط مـتهم؛ بـراي ـق مـدت نسـبتاا
طوالني؛ پشت به هيأت منصفه مـيا سـتد .در نها ـت هيـأت منصـفه فـرد را گناهوـار
هشخيص ميدهد .وکيل متهم ا

رفتار قاضي را به نوعي در رأي هيـأت منصـفه مـؤثر

ميداند و درخواست نقض ميکند .دادگاه هجد د نظر نيز به خاطر پـيش داوري قاضـي؛
حوم به نقض رأي ميدهد( .شورهز :822 ::113،ا

مسأله در پروندههاي عد دهاي
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د ده شده است که اشارات صورت قاضي ا حرکـات دسـت و پـا در شـول نامـأنود
خود ،باعث نقض رأي شده است( .بلنق21 ::122،
 .2.3.2ترسيم فضای دادگاه  :عاوه بر مواردي که ذکر شد گاهي هأثير و د و کنفران،
بر دادرسي مرهبط با متهم داراي اثار د گري است که شرح ميدهـيم .و ـد و کنفـران،
براي قاضي ،هيأت منصفه و د گران که بارها در دادگاه ان را هجربه نمودهانـد؛ اسـترد
خاصي ندارد ولي همي فناوري براي متهم که براي بار اول ان را هجربه ميکنـد ،داراي
اثر رواني است و براي او ا جاد استرد مـينما ـد .از طـرف د گـر راجـع بـه حضـور
فيز وي در دادگاه گفته شده که داراي اثر دهي خاصي است که در و د و کنفران ،د ده
نميشود .ساختار فاهري دادگاه و هرهيبي کـه شـرکت کننـدگان در دادرسـي از جملـه
دادستان ،قاضي ،هيأت منصفه ،حضار و  ...در رد فها و صندليهاي خود نشسـتهانـد؛
انتقال دهنده احساد حاکم بر دادگاه است و چـه بسـا خـود ،قاطعيـت و جذبـه نظـام
قضا ي را منتقل ميکند؛ به ا

هرهي

چني وضعي در مورد محيط زندان وجود نـدارد

و ا نوه متهم موارد مذکور را صرفاا از طر ق ق صفحهي نما شگر ميبيند ،داراي چني
هأثيري که گفته شد ،نيست( .بون پولي  ::21-:::2 :8002،در ا ـ زمينـه از نظـر
فقهي بحث شده که گاه سووت متهم در دادگاه به سب
ا

ابهت قاضي و هأثيري است که

امر بر متهم ميگذارد( .مجمع الفا ده و البرهان. :21 ::101،
موضوع د گر در نحوهي به هصو ر کشيدن حضار دادگاه اسـت .در ـق روش از

صفحه نما شهاي چند بخشي استفاده مـيشـود و در هـر قسـمت ـق نفـر از شـرکت
کنندگان در دادرسي ،نشـان داده مـيشـود .در روش د گـر همـه شـرکت کننـدگان در
دادرسي در ق نما و ق رد ف نشان داده ميشوند که البته اموان جا افتادن برخـي از
افراد وجود دارد .در هر حال همه ا

روشها ميهواند باعث گيج شـدن مـتهم گـردد و

نسبت به هصو ر واقعي که با حضور فيز وي متهم در دادگـاه ،درک مـيشـود؛ ضـعيف
هستند .از طرفي نشان دادن همه حضار در ق صفحهي نمـا ش ،نـوعي فشـار روانـي
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براي متهم ا جاد ميکند؛ بخصوص که در و د وکنفران ،ان افرادي بـه هصـو ر کشـيده
ميشوند که مسؤول دوربي ميخواهد و متهم در نگاه کردن به افراد حق انتخا

نـدارد

و چه بسا هأکيد بر نشـان دادن ـق فـرد کـه مـتهم نسـبت بـه ان واهمـه دارد (ماننـد
دادستان  ،باعث استرد بيشتر او شود(.بون پولي  ::22 :8002،ا ها مطالبي اسـت
که از نظر روانشناسي ثابت شده و انجام ق دادرسي عادالنـه مسـتلزم در نظـر گـرفت
همام نوات ،حتي چني نوات ر زي است .عني اگر هدف ا

است کـه ـق دادرسـي

خالي از حاشيه برگزار گردد؛ چني نواهي با د مورد هوجه قرار گيرد.
البته ناگفته نماند که هر فناوري داراي ا راداهي است ولي ميهوان ا ـ ا ـرادات را
به حداقل رساند؛ اما با د هوجه داشت که هرچند فناوري داراي کمتر

ا راد باشد ولـي

باز هم قابل مقا سه با حضور فيز وي متهم در دادگاه نيست .به عبارت د گر همانطـور
که برخي نو سندگان گفتهاند سه مؤلفه چهره ،بدن و صدا که هم در مـورد مـتهم و هـم
در مورد شرکت کنندگان در دادرسي وجـود دارد؛ در و ـد وکنفران ،بـه درسـتي درک
نميشود( .گرهنر222 :8001 ،
 .3ويدئو کنفرانس و تصميمات قضايي
در مراحل مختلف دادرسي ،هصميماهي هوسط مقامات قضا ي اهخاذ مـيشـود کـه
ميهواند متأثر از روحيات ،رفتار و وضعيت فاهري متهم باشد .ا نوـه و ـد و کنفـران،
مانع ا

هشخيص رفتاري است ا نه ،خود موضوع مجزا ي اسـت کـه در ا ـ قسـمت

بررسي ميگردد.
 .3.1در تعيين برخي قرارهای اعدادی
همانطور که ميدانيم ،قرارهاي اعدادي مواردي هستند که پرونده را براي صـدور
رأي اماده مي کنند .ازجمله انها عبارهنـد از ارجـاع امـر بـه کارشـناد ،نيابـت قضـا ي،
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قرارهاي هأمي و ...در ا

قسمت هأثير و د وکنفران ،را بر وي از ا ـ قرارهـا ،عنـي

قرار هأمي مورد بررسي قرار ميدهيم.
همانگونه که ماده  :28ي.ا.د.ک ا ران اعام ميدارد« :به منظور دسترسي به مـتهم
و حضور به موقع وي ،در موارد لزوم و جلوگيري از فرار ا پنهـان شـدن ـا هبـاني بـا
د گري ،قاضي مولف است پ ،از هفهيم اههام به وي وـي از قرارهـاي هـأمي کيفـري
ز ر را صادر کند .»...همانطور که ماحظه ميشـود اوالا هشـخيص مـواردي مثـل لـزوم
جلوگيري از فرار ا پنهان شدن ا هباني ،مصاد قي هستند که نيـاز بـه حضـور فيز وـي
متهم دارند؛ ز را به حاالت متهم بستگي دارند ثانياا همانطـور کـه در ذ ـل مـاده ،انـواع
قرارها اعم از وثيقه ا بازداشت هعيي گرد ده ،صدور هر کدام از ا

مـوارد کـه برخـي

شد د و برخي خفيف هستند؛ (به عبارهي برخي ،فرد را ازاد نموده و برخي ازادي او را
محدود ميکنند بستگي به ا

دارد که متهم چه شخصيتي دارد و ا ا فرضاا ملتزم به ا

مي گردد که در روز محاکمه حاضر گردد .هشخيص ا

موارد نيز ق امر کيفي اسـت و

نياز به حضور فيز وي دارد .ماده  :21ميگو د« :هأمي با د بـا اهميـت جـرم و شـدت
مجازات و دال ل و اسبا

اههام و احتمال فرار متهم و از بي رفت اثـار جـرم و سـابقه

متهم و وضعيت مزاج و س و حيثيت او متناسـ
گو اي مطلبي است که بيان شد و ا

باشـد» .واژه وضـعيت مـزاج کـاماا

ماده با صراحت بيشتري مطلبي را که در هوضـي

ماده  :28گفتيم؛ هورار ميکند .از نظر حقوي ا ران و نه صرفاا فقـه «وقتـي مـيهـوان از
متهم هأمي گرفت که دليل و قر نه کافي بر ارهوا
هعقي

بزه و انتسا

ان بـه شـخص مـورد

وجود داشته باشد واال با د از ان صرفنظر گردد؛ ز را وقتي براي احضـار مـتهم

با د به اندازه کافي دليل وجود داشته باشد ،براي اخذ هأمي به طر ـق اولـي با ـد دليـل
کافي در دست داشته باشيم .بنابرا

در صورت وجود دليل کافي با د بررسي شـود کـه

ا ا صدور قرار هأمي اجباري است ا نه؟» (اخوندي :18 ::221،وي از «دال ل» نيـز
ميهواند قوت ا ضعف کلماهي باشد که متهم در دفاع از خود ميگو د و به همي نحـو
جز يات رفتاري متهم که بررسي شد ،همه ميهوانند صـدي ـا کـذ

افهـارات وي را
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ها يد کنند و به عنوان امارهاي براي هأثير گـذاري بـر ذهـ قاضـي مـورد اسـتفاده قـرار
بگيرند و در نها ت قاضي را مجا

کنند که ا ا با ا

اوضاع ،دال ل کافي براي ارهوا

جرم از ناحيه متهم وجود دارد ا نه .از طرف د گر همانگونه کـه همـه مـا در زنـدگي
شخصي خود نيـز هجربـه کـرده ا ـم ،برخـي موضـوعات مهـم را از طر ـق هلفـ و ـا
فناور هاي ا چنيني نميهوانيم به مباحثه بگذار م و نياز بـه ارهبـاط حضـوري بـا فـرد
دار م؛ همي مسأله در مورد متهم نيز صادي است و فناوري مـانع اسـت هـا بـا

مخاط

ازادي کامل بتواند دال لي را بياورد که بيگناه بوده و نبا د در مورد او بازداشـت صـادر
شود .فرضاا حتي ا ما و اشارات صورهي متهم و حسي که در مواجهه حضوري ميهواند
به قاضي منتقل کند ،در و د وکنفران ،با نقص همراه است.
از طرفي وي به راحتي ميهواند در حضور فيز وي با دوستان و خانواده خـود کـه
در دادگاه هستند را زني کند و انها به نوعي به همراه وکيل ،قاضي را مجـا

کننـد کـه

متهم حتماا در جلسات دادگاه حاضر ميشود و انها حاضرند هضمي ها ي را بپردازند هـا
متهم بازداشت نشود که ا

امر نيز نياز به حضور فيز وـي دارد ـا حـداقل ا نوـه اگـر

حضور فيز وي نباشد؛ انجام چنـي کارهـا ي سـخت مـيشـود( .بـون پـولي :8002 ،
::12
از نظر فقهي ممنوعيتي راجع به گرفت وثيقه وجود ندارد ،ولي با د هوجـه داشـت
که مستند به روا ات مختلفي ،قرار بازداشت در مورد متهم نميهوان صادر کـرد ،جـز در
مورد دعواي قتل عمد .از جمله صاح

جواهر ميگو د« :فاهر روا ات ،اختصـاص بـه

اههام قتل دارد و در مورد جراحات ا

حوم اجرا نميشـود؛ پـ ،از انجـا ي کـه ا ـ

مسأله خاف اصل است الزم است که بـه مـورد خـود روا ـات عمـل شـود»( .جـواهر
الوام822 ::212 ،
 .3.2تصميم در مورد اقرار متهم

رسيدگي به اتهام از طريق ويدئو کنفرانس
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ممو است که متهم در هر ـق از مراحـل دادرسـي اقـرار بـه جـرم  10ارهوـابي
بنما د .در نظام کام ال ،اقرار متهم در جرا م جنحهاي مـيهوانـد بـدون حضـور وکيـل
باشد ولي در جنا ات حتم اا با د وکيـل همـراه او باشـد .در هـر حـال حتـي در جـرا م
جنحهاي نيز (جنحههاي منتهي به حب ،متهم حق مشاوره با وکيـل را قبـل از پـذ رش
حساسيت در حضور وکيل نيز از ا

اههام دارد .علت ا

جهت است کـه وکيـل با ـد

مطمئ شود ها «اقرار» هصميم خود فرد است و نه ا نوه بر اثـر اجبـار ـا فشـار بدسـت
امده است .با ا

اوصاف اگر محاکمه از طر ق و د و کنفران ،باشد و وکيل در دادگـاه

حاضر باشد ،اموان ا نوه وکيل از اجبار مقامات زندان در اخذ اقرار از متهم ،اگاه شـود؛
وجود ندارد مگر ا نوه قا ل شو م وکيل ميهواند در هنگـام اقـرار ،بـه همـراه مـتهم در
زندان حاضر باشد که موضوع مباحث اهي است .اما ا

ا راد همچنان در مورد مقامـات

دادگاه باقي است .به عبارهي د گر اگر متهم از طر ق و د و کنفران ،،اقرار کنـد؛ قاضـي
پرونده چگونه متوجه ميشود که اقرار او هحت فشار نبوده است؟ از طرفي قاضـي با ـد
قبل از اقرار مطمئ شود که مـتهم از ماهيـت اههـام و مجـازات مربوطـه اگـاه اسـت و
رســيدن قاضــي بــه ا ـ اطمينــان ،در و ــد و کنفــران ،مشــول خواهــد بــود( .بــون
پولي ::3:-::30 :8002،
با وجود همام ا
دادند به ا

ا رادات بود که عدهاي طرح ق دادرسـي مجـازي اختيـاري را

معنـا کـه طـرفي دعـوا حـق دارنـد در ـق مـدهي از پـذ رش رسـيدگي

الوترونيوي امتناع کنند در غير ا
البته ا

ضر

صورت ،رسيدگي انها الوترونيوـي خواهـد بـود کـه

األَجل در دادگاه مجازي ميشيگان به مدت  :1روز هعيـي شـد و اجـرا

نيز گرد د(.پونته2: :8002،
البته نظام قضا ي امر وا حتي با فرض اجباري بودن دادرسي الوترونيق؛ سـعي در
رفع ا رادات مرهبط با اقرار از راه دور پرداخته است .در برخي پروندههـا 11کـه مـتهم از
راه دور اقرار نموده ،بدون ا نوه قادر باشد با وکيل خود مشورت کند؛ دادگاه هجد دنظر
راي را نقــض نمــوده اســت .از طرفــي در برخــي مراحــل دادرســي از جملــه «احضــار
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مقدماهي» 12،حق مجدد متهم براي پذ رش ا عدم پذ رش اههام در مرحلـهي محاکمـه

13

وجود دارد؛ حتي اگر در مرحلهي احضار مقدماهي اقـرار بـه جـرم نمـوده باشـد( .بـون
پولي  :38 :8002 ،البته ا

راه حلها نميهواند به طور کامل مشـول را رفـع کنـد و

با د به حل مشول به نحو دقيقهري ،اهتمام نمود.
در حقوي ا ران به موج

اصل  ،22شونجه براي اخذ اقرار ،سـوگند ـا شـهادت

ممنوع است و چني اقرار ،سوگند ـا شـهادهي اعتبـار نـدارد و ضـمانت اجـراي اصـل
مذکور ،در ماده  322ي.م.ا امده است .با ا

وصف اگر احتمال ا

وجود داشته باشـد

که به مانند حقوي امر وا به کارگيري دادرسي الوترونيق در ا ـ بعـد منجـر بـه اقـرار
همراه با شونجه باشد ،همان ا رادات در ا نجا نيز قابل طرح اسـت .از طـرف د گـر در
حقوي ا ران نيز به موج

ماده  :18ي.ا.د.ک هفهيم اههام ،ضروري است و قـانع شـدن

قاضي در ا نوه متهم به درستي از موضوع اههام (قبل از اقرار اگاه اسـت هماننـد انچـه
حقويدانان امر وا ي 14در مورد نظام دادرسي خود گفتهاند در ا ران نيز ضروري اسـت؛
امري که با وجود و د وکنفران ،با مشول مواجه است .از نظر فقهي نيز شونجه ممنـوع
بوده و انجام ان براي اقرار به جرم صحي نيست؛ همچنان که در صحيحه حلبي از امـام
صادي (ع نقل شده که پيامبر اکرم فرمودند« :سرکشهر

مردم بر خدا کسي اسـت کـه

به کشت کسي که قاهل او ني سـت اقـدام کنـد و کسـي را کـه او را نـزده اسـت بزنـد».
(الوافي812 ::222،
 .3.3رعايت اصل فردی کردن در مروله تعيين مجازات

15

در مرحلهي هعيـي مجـازات موضـوعاهي ماننـد هشـد د ،هخفيـف ،هعليـق ،ازادي
مشروط ،هبد ل و مانند ان مطرح است .به عبارت د گر ،اصـل فـردي کـردن مجازاههـا
م ستلزم ا
متناس

است که قاضي بتواند با هوجه به نـوع شخصـيت مـتهم ،بـراي او مجـازاهي
را هعيي کند .گاهي مجـرم داراي حـاالت خطرنـاکي اسـت کـه با ـد حـداکثر

مجازات براي او اعمال گردد .گاهي نيز به جهت شخصيت اخاقي وي ،الزم اسـت هـا
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ما مت نسبت به او اعمال گردد .در برخـي مـوارد نيـز مجـازات مقـرره در قـانون بـا
روحيات متهم همخواني ندارد و براي اصاح بهتر او با د مجازات از نوع د گر در نظـر
گرفته شود (هبد ل  .همه ا

موارد مستلزم ا

است که قاضـي بـه طـور حضـوري بـا

متهم هماد برقرار کند ها وضعيت جسمي ،روحي و شخصيت اخاقي او را بيشتر مورد
بررسي قرار دهد .در نتيجه و د وکنفران ،ا

اموـان را از قاضـي مـيگيـرد و قـدرت

سنجش او را کاهش ميدهد.
در حقوي ا ران نيز به کارگيري هخفيف ،هعليق ،هبد ل ،ازادي مشـروط و بسـياري
مفاهيم د گر مستلزم اگاهي قاضي از روحيات متهم است .براي مثال ماده  88ميگو ـد:
«دادگاه ميهواند در صورت احراز جهـات مخففـه ،مجـازات هعز ـري و ـا بازدانـده را
هخفيف دهد و ا هبد ل به مجازات از نوع د گري نما د که مناسـ هـر بـه حـال مـتهم
باشد ،جهات مخففه عبارهند از  . 3 … :وضع خاص متهم ا سـابقه او .»..شـا د بـراي
فهميدن ا

«وضع خاص» د دن چهره و وضع فاهري متهم از نزد ق ضـروري باشـد.

حقوي دانان کيفري نيز در ا

مورد موقعيت فردي و اجتمـاعي و ا نوـه فـرد احسـاد

ندامت داشته ا نه و در برخي موارد بررسي اشنا ي ا جهل متهم را به قواني در احـراز
شرط  3موثر دانستهاند( .گلدوز ان223 ::222 ،
البته ق مرحله قبل از هعيي مجازات مرحله هصميم به برا ت ا محووميت اسـت
که در ان نظام حاکم بر «دال ل» از اهميت خاصي برخوردار است .همانگونه کـه گفتـه
شد ،سه نـوع نظـام دال ـل وجـود دارد .دال ـل مـادي ،دال ـل معنـوي ،دال ـل هرکيبـي
(کاهوز ان 82 ::220،از مواردي که در حقوي ا ران ،سيسـتم دال ـل معنـوي پذ رفتـه
شده است ،ماده  :11ي.ا.د.ک است« :هرگاه متهم اقرار به ارهوا
او صر

و موج

هي گونه شق و شبههاي نباشد و قـرا

جرمي نما د و اقرار

و امـارات نيـز مؤ ـد ا ـ

معني باشند ،دادگاه مبادرت به صدور رأي مينما د و در صورت انوار ا سووت مـتهم
ا وجود هرد د در اقرار ا هعارض با ادله د گر ،دادگـاه شـروع بـه هحقيـق از شـهود و
مطلعي و متهم نموده و به ادله د گر نيز رسيدگي مينما د» .به موجـ

ا ـ مـاده اگـر
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متهمي اقرار به قتل نما د ،صرف اقرار نميهواند موج

صدور حوم محووميت باشـد،

بلوه مي با ست عاوه بر اقرار که ق دليل قانوني است ،قاضي نيـز بـه اقنـاع وجـداني
برسد .با وجود و د وکنفران ،چگونه قاضي ميهواند به ارز ابي دقيق متهم بپردازد و از
نوع رفتار متهم متوجه شود که او راست ميگو د ا نه؟ با ا

وصـف وجـود دادرسـي

مجازي مانع رسـاندن قاضـي بـه اقنـاع اسـت و عـدالت مجـازي 16مـورد نظـر محقـق
نميگردد .گاهي نيز دروغگو ي متهم ميهواند به عنوان ق اماره عليه او مـورد اسـتفاده
قرار گيرد(قرجهلو . :33: :222،که فهميدن ا

امر (د ـدن رفتـار فـاهري مـتهم کـه

حاکي از استرد ا هسلط بر موضوع است نيز مستلزم مواجهه حضوري قاضي و مـتهم
است.
 .4ويدئو کنفرانس و اصول دادرسي
مهمتر

اصولي که در حقوي دفاعي متهم قرار ميگيرند عبارهنـد از؛ حـق داشـت

وکيل ،حق سووت ،حق هفهيم اههام ،حق اخذ اخر
اصول دو مورد از انها (که مرهبط با بحث ا

دفاع ،حق مواجهـه .از ميـان ا ـ

مقاله است عني «حـق داشـت وکيـل» و

«حق مواجهه» مورد بررسي قرار ميگيرند .در واقع در ا نجا فاري از ا

که نبودن مـتهم

در محيط دادگاه چه هأثيري بر خود متهم ا قاضي دارد؛ به طور خاص به ا ـ موضـوع
پرداخته مي شود که دادرسي اکترونيق به چه ميزان با اصول دادرسي (اصول دادرسي در
مفهوم حقوي دفاعي متهم همخواني دارد؟
 .4.1اصل مواجهه شاهد و متهم
منظور از مواجهه همچنان که ذ اا نيـز خواهـد امـد ا ـ اسـت کـه از نظـر علـم
روانشناسي د دن چهره شاهد هوسط متهم از نزد ق داراي اثاري است از جملـه ا نوـه
به راحتي ميهوان استرد رواني شاهد ،حرکات صورت ،حرکات دست ،لرزش صـدا و
مانند ان را به وضوح مشاهده نمود و احتمال دروي ا صدي حرفهاي شاهد را فهميد.

رسيدگي به اتهام از طريق ويدئو کنفرانس
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امر در شهادت ،با حضور فيز وي بيشتر محقـق اسـت .مواجهـه شـاهد و مـتهم بـه

عنوان ق اصل است که مفهوم شاکي در حقوي رومي -ژرمنـي بعـدها بـه شـاهد نيـز
هسري پيدا کرد(.فر دم 212: 8008،
 .4.1.1تعريف مفهوم :مواجهه از نظر لغوي عني ا نوه دو نفر وـد گر را ببيننـد؛ امـا
اموان مجازي بودن ان ،خود جاي بحث دارد .مهمتر

نوع مواجهه همان مواجهه متهم

و شاهد است که در قواني مختلف کشورها از جمله در قانون اساسـي امر وـا (بـدون
ا نوه ذکري از مواجهه فيز وي باشد به ان اشاره شده و بـه جهـت ا نوـه سـا ر انـواع
مواجهه به طور ضمني در بحث حضور فيز وي ا مجازي متهم در دادرسي اشاره شـد،
در ا نجا همرکز بيشتر بر نوع اخير مواجهه خواهد بود.
 .4.2شهادت مجازی و مواجهه
به موج

قانون اساسي امر وا

شاهد و متهم است .ا

17

وي از اصول دادرسـي ،رعا ـت شـرط مواجهـه

شرط در قواني عادي امر وا هفسير شده که لزوماا در برخـي از

موارد استثنا ي ،مواجهه فيز وي نياز نيست .به موج

قاعده  :3ا ي دادرسي فدرال،18

بحث شده که اصل بر شهادت حضوري است جـز در مـوارد اسـتثنا ي کـه ا ـ مـوارد
استثنا ي نيز در پروندههاي مختلف بررسي شده است .بـراي مثـال در پرونـدهاي 19کـه
قرار بود ق طفلِ مورد هجاوز جنسي ،عليه متهم شهادت دهد؛ بـه دليـل اموـان فشـار
رواني وارده بر او در هنگام شهادت فيز وي ،در مورد او شهادت کنفرانسي مطرح شـد.
(رچا 228: 8002،مقاله حاضر در مورد وضعيتي است کـه «مـتهم» حضـور فيز وـي
ندارد ولي چون به هر حال چه متهم در دادگاه حضور نداشته باشد و چه شـاهد ،ا ـراد
عدم مواجهه مطرح ميشود ،ما «شرط مواجهه» را بررسي ميکنيم.
 .4.3هدف از مواجهه
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در مواجهه اصوالا دو هدف هعقي

ميگردد کـه البتـه اهـداف فرعـي د گـري نيـز

ممو است در کنار انها وجود داشته باشد .هـدف اول از مواجهـه شـاهد و مـتهم ا ـ
است که متهم به راحتي بتواند شاهد را مورد سؤاالت متقابل 20قرار دهد .هدف دوم نيـز
ا

ا ست که با د دن چهره به چهره ود گر ،احتمال دروي کاهش ابد .به عبارت د گر

شاهدي که بدون حضور متهم شهادت ميدهد؛ شا د راحتهر بتواند واقعيـات را انوـار
کند و حقا ق را کتمان نما د ولي با حضور وي (متهم هأثير رواني د ـدن چهـره مـتهم،
شا د شاهد را از ا

کار باز بدارد .با ا

حضور متهم در زندان ،ا

اوصاف ا

سؤال مطرح است که ا ا با وجود

دو هدف هأمي ميگردد ا خير.

21

 .4.4توليل موضوع
همانگونه که بيان شد دو هدف در بررسي مواجهه وجود دارد؛ مورد اول سؤاالت
متقابل و د گري مواجهه به قصد رو ارو ي رواني متهم و شاهد است که ذ اا ميا د.
 .4.4.1مواضعه و گفتگوی طرفين :22ا
ا ي دادرسي کيفري مصو

اصـطاحي اسـت کـه در مـاده  :20قـانون

سال  22به کار رفته« :از متهمي جز در مورد مواجهه ،بـه

صورت انفرادي بازجو ي به عمل مي ا د و نبا د با همد گر وارد در گفتگـو و مواضـعه
شوند .رعا ت مواز

شرعي در مورد متهمـي زن ضـروري مـيباشـد» .شـبيه بـه ا ـ

اصطاح در حقوي امر وا بحث «سواالت متقابل» است .سؤاالت متقابل دو حالت دارد.
در ق حالت متهم و ا وکيل او از شاهد دادستاني ،سؤاالهي را مينما ند؛ عنـي زمـاني
که شاهد مطال

خود را گفت؛ طرف مقابل ا

حق را دارد که با طرح سؤاالهي صحت

و سقم حرفهاي شاهد را متوجه شود .به عبارهي د گر در ا

حالت بـا درگيـر کـردن

شاهد در پارهاي از سؤاالت ،هناقضات صحبتهاي او اشوار ميشود .در مقابل دادسـتان
نيز ميهواند بعد از ا نوه شاهد متهم ،شهادت داد؛ سؤاالهي را از او بپرسد .انچـه مطـرح
ميشود ا

است که ا ا متهم در و د و کنفران ،به راحتي مـيهوانـد سـؤاالت خـود را

رسيدگي به اتهام از طريق ويدئو کنفرانس
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بپرسد .در ا نجا با د قا ل به هفويق شد .در صورهي که متهم داراي وکيل باشد و وکيل
او نيز در دادگاه حضور فيز وي داشته باشد (نه ا نوه در زندان به همراه او باشـد  ،ا ـ
مشول ها حد بيشتري حل ميشود؛ ولي در صورت عدم حضور وکيـل در دادگـاه؛ ا ـ
مشول باقي است .پاسخ به ا

معضل پيشتر در بحث شـرکت مـتهم در دادرسـي امـد.

عدهاي همي مشول را در مورد شهادت مجازي طرح نمـودهانـد؛ بـه ا ـ معنـا کـه در
شهادت مجازي نيز چون هصو ر و صداي متهم با وقفه و کيفيت کمتر پخش مـيشـود؛
اموان انجام سؤاالت متقابل هوسط وکيل متهم با مشول مواجه اسـت( .فر ـدم 8008،
 208:در مورد رسيدگي مجازي به اههام نيز همي ا ـراد بـراي متهمـي کـه در زنـدان
حضور دارد وجود دارد.

23

 .4.2.2مشاهدهی واالت رواني و رفتاری شهاهد :در وضـعي کـه شـهادت بـه طـور
مجازي صورت ميگيرد؛ همي ا راد در مـورد د ـدن حـاالت روانـي و رفتـاري شـاهد
هوسط مقامات دادگاه قابل طرح است .به عبارت د گر وقتـي شـاهد بـه طـور مجـازي
شهادت ميدهد؛ فشـار روانـي بـر روي او کمتـر اسـت و اگـر بخواهـد دروي بگو ـد،
راحتهر ا

کار را انجام ميدهد؛ ز را قضات و هيأت منصفه ،متهم را به طور چهره به

چهره نميبينند ها انها از نظر رواني بر او غالـ

شوند(.السـون :222: 8002،زمـاني

که شاهد در دادگاه حضور فيز وي دارد و متهم در زندان است؛ ا راد مـذکور در مقابـل
هيأت منصفه و قاضي رفع شده ( عني هأثير رواني د دن چهره به چهره قاضـي و شـاهد
به جاي خود باقي است ولي به دليل عدم حضـور فيز وـي مـتهم در دادگـاه همچنـان
احتمال دروغگو ي شاهد وجود دارد؛ ز را همانگونه که گفته شـد؛ برخـورد چهـره بـه
چهره هأثير رواني بيشتري به وجود مياورد.
اصوالا مواجهه در دو مرحله دادرسي قابليت طرح دارد .در مرحله اول مواجهـه در
هحقيقات مقدماهي است که بهتر است جز در موارد ضروري از مواجهه جلوگيري شود،
ز را چه بسا باعث هباني شهود با ود گر ا شهود و متهم مـيشـود .مـاده  :3:قـانون
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ا ي دادرسي کيفري در ا باره ميگو د« :قاضي از هر ق از شهود و مطلعي جداگانه
و بدون حضور متهم ،هحقيق مينما د و افهاراهشان را نوشته ،به امضاء ـا اثـر انگشـت
انان ميرساند .هحقيق مجدد و مواجهه انـان در صـورت ضـرورت بامـانع اسـت» .در
ال حه ا ي دادرسي کيفري نيز هغيير اساسي در ا

مفهوم د ده نميشود .ا ـ موضـوع

در ال حه در سه ماده ذکر شده است .در ماده  :83-2:امده« :بازپرد جز در صـورت
مواجهه حضوري ،از متهمان به نحو انفرادي هحقيق ميکند» .ا

ماده هوـرار مـاده :20

قانون ا ي دادرسي کيفري است که هغييري در ان صورت نگرفته اسـت .در مـاده -10
 :83نيز امده« :بازپرد از هر ق از شهود و مطلعان جداگانـه و بـدون حضـور مـتهم
هحقيق ميکند .هحقيق مجدد از شهود و مطلعان ا مواجهه انها در صورت اختاف بي
افهاراهشان و ا در موارد ضرورت بامانع است .جهت ضرورت در صـورهمجل ،قيـد
ميشود».
در مرحله دوم دادرسي که رسيدگي و صدور حوم است نيز مـيهـوان مواجهـه را
مطرح نمود منتهي در ا نجا بنا به اهدافي که از نظر روانشناسي و حقوقي گفتـه شـد ،بـا
بحث الزامي بودن مواجهه روبرو هستيم .ولي متأسفانه مقن ا راني ا

مسأله را در ا ـ

مرحله به سووت گذاشته و الزامي به حضور چهره به چهره متهم و شـاهد در هنگـامي
که شاهد شهادت ميدهد ،نيست .با ا

اوصاف اگر زماني در نظام قضا ي ا ران ،مسـأله

شهادت الوترونيوي ا رسيدگي مجازي به اههام مطرح گردد و بحثي در فصل دادرسـي
و صدور حوم راجع به الزامي بودن مواجهه نيامده باشد ،هـي منعـي بـراي اسـتفاده از
شهادت الوترونيوي ا رسيدگي مجـازي بـه اههـام نخواهـد بـود ،ز ـرا شـرط مواجهـه
ضروري نيست؛ البته همانگونه که بيان شد پذ رش بي قيد و شرط شهادت الوترونيوي
ا رسيدگي مجازي به اههام نتا ج خوبي نخواهد داشت.
 .4.3وق داشتن وکيل
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از جمله حقوقي که در ق دادرسي منصفانه مطرح است؛ حق داشت وکيل است.
حق داشت وکيل حقي نيست که صرفاا به داشت وکيل ختم شود .داشت وکيل مسـتلزم
ا

است که وکيل بتواند به درستي از شخص دفاع کند .مسأله در ا نجا احتمال اسـيبي

است که و د و کنفران ،به دفاع مطلو
 .4.3.1روش کالسيک و معمول :در ا

وکيل از متهم ،وارد مياورد.
روش وکيل در دادگاه قرار دارد و مـتهم نيـز

در زندان است و از طر ق و د وکنفران ،با ود گر ارهباط برقرار مينما ند .بسـياري از
ا راداهي که هاکنون ذکر شد در ا نجا نيز صدي مـيکنـد .بـراي مثـال وکيـل نمـيهوانـد
حاالت و وضعيت رواني متهم را به درستي درک کند و احتمـاالا دلگرمـي و اعتمـاد بـه
نف ،الزم را با ا ماء و اشاره ا حتي گفت کامي به او بدهـد .همچنـي اگـر مـتهم در
حال انجام حرکات نادرست باشد که باعث هأثير منفي بر ذه دادگاه ميشود؛ نميهواند
به او هذکر بدهد( .بون پولي  ::20 :8002،ميـزان ا ـرادات در ا ـ روش مـيهوانـد
صرفاا کاهش پيدا کند و نه ا نوه از بي برود و ا

کاهش نيز نياز به اموانات فني وسيع

دارد که همه دادگاهها از ان بهـره منـد نيسـتند .معمـو اال ـق خـط هلفـ کـه از ارهبـاط
و د و ي منشع
مهمتر

است ،براي ارهباط متهم و وکيـل فـراهم مـيگـردد( .همـان. ::81،

ا رادي که در ا

روش وجـود دارد ا ـ اسـت کـه اگـر مـتهم هحـت فشـار

مسئولي زندان باشد ،وکيل نميهواند متوجه شود و اگر اقـراري بنما ـد کـه بـه جهـت
ههد د موجود در زندان انجام گرفته ،وکيـل از درک ان معـذور اسـت .از حـق داشـت
وکيل چهار حق د گر نيز منشع
نص

است که هوجه به انهـا نيـز ضـروري اسـت .: :حـق

وکيل  .8حق داشت وکيل با کفا ت .2 24حق داشت وکيل براي هجد ـد نظـر ..1

حق ردّ وکيل 25و 26از ميان ا

حقوي «حق داشت وکيل با کفا ت» از اهميـت بيشـتري

برخوردار است؛ ز را اگر براي متهم وکيل هعيي گردد ولـي وي هوانـا ي دفـاع نداشـته
باشد به مانند ا

است که ا

حق (حق داشت وکيل رعا ت نشده است.
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 .4.3.2وضور وکيل در زندان به همراه متهم :در ا

روش ا راداهي که در روش قبل

وجود داشت؛ وجود ندارد ولي خود داراي معا بي است که در ادامه مـيا ـد .از جملـه
ا رادات ا

است که متهم داراي شهودي است که قرار است به نفع او شـهادت دهنـد،

حال اگر وکيل در دادگاه نباشد ،نميهواند اخر

هوصيهها را به انها بـراي نحـوه بيـان

شهادت ،بنما د .از طرف د گر چون وکيل در فضاي دادگاه قرار نـدارد اوالا بـه درسـتي
نميداند که دقيقاا چه زماني به نفع متهم وارد گفتگو شود ،ثانياا نسبت به دادستان کـه در
دادگـاه حضـور فيز وــي دارد از لحـاي هأثيرگـذاري بــر ذهـ قاضـي ،داراي موقعيــت
ضعيفهري است( .بون پولي ::2: :8002،
عاوه بر داشت وکيل با کفا ت که پـيشهـر گفتـه شـد ،د ـوان عـالي امر وـا در
پروندهاي 27رأي داد که وکيل با د کمق شا سته و کافي براي دفاع از متهم بنما د و اگر
نه اگر وکيل اخذ شده براي متهم به طور شا ستهاي از او دفاع نوند ،حوـم محووميـت
متهم نقض خواهد شد(.ر هل:082: 8001 ،
به ا

هرهي

با وجود و د وکنفران ،و ا راد ذکر شده به طور خود به خود ،ا ـراد

مطرح شده هوسط د وان عالي پيش ميا د؛ ز را وکيـل اموـان دفـاع شا سـته را نـه بـه
جهت اهمال خود ،بلوه به جهت حاکم بودن و ـد و کنفـران ،بـر داردسـي ،از دسـت
ميدهد.
از نظر فقهاي اسام اعم از شيعه و سني وکالت در همه امور جـز در مـواردي کـه
مباشــرت در انهــا شــرط اســت ،مجــاز دانســته شــده اســت( .طوســي:23::220 ،؛
نجفي 222 ::212،شيخ طوسي در ا

باره ميگو د« :وکيل گرفت در دعـوا صـحي

است و هر عملـي کـه بتـوان بـا نا ـ

گـرفت ان را انجـام داد؛ قابـل وکالـت اسـت».

(المبسوط . :23::220 ،با ا
احاد ثي که در ا

وضع و اهميتي که در فقه براي وکالت قا ـل هسـتند و

زمينه وجود دارد اگر ا

حق بـه نـوعي بـا خدشـه مواجـه شـود و

مسا لي مانند دادرسي الوترونيق ،مانع اعمال ا

حق شوند از نظر شر عت اسـام نيـز

ا رادات مطرح شده وارد خواهد بود .پ ،با د بـه نحـوي عمـل کـرد کـه در عـي بـه
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کارگيري فناوريهاي جد د ،بتوان حقوي متهم را نيز ملحـوي دانسـت .از نظـر حقـوي
ا ران نيز به موج

ماده  :22ي.ا.د.ک« :متهم ميهواند از دادگاه هقاضا کند وکيلي بـراي

او هعيي نما د ،چنانچه دادگاه هشخيص دهد متهم هوانا ي انتخا
وکاي حوزه قضا ي و در صورت عدم اموان از نزد وتر
متهم هعيي خواهد نمود  .»...ا

حوزه مجاور وکيلـي بـراي

حق در برخي از موارد با هوليف دادگاه همراه است و

در ان اختياري براي متهم نيست از جمله در هبصره  :ا
مجازات ان به حس

وکيل را ندارد از بي

ماده امـده« :در جرا مـي کـه

قانون ،قصاص نف ،،اعدام ،رجم و حب ،ابد است چنانچه مـتهم

شخصاا وکيل معرفي ننما د هعيي وکيل هسخيري براي او الزامي اسـت »...و همـانطـور
که برخي از حقوقدانان گفتهاند در حقوي ا ران ،دادگاهها بـدون ا نوـه اسـتثنا ي وجـود
داشته باشد ،مولف به پـذ رش وکـا اعـم از هعيينـي و هسـخيري هسـتند ولـي همـي
دادگاه ها جز در موارد مذکور در هبصره  :ماده  :22انهم نه در جرا م منافي عفـت ،در
سا ر موارد الزامي به هعيي وکيل هسخيري ندارند(.اشوري :20-:22 ::222،به غيـر
از مطل

عنوان شده هوسط ا

نو سنده ،با د اداور شد که حق داشت وکيل بـه طـور

ضمني به معني حق حضور فيز وي وکيل در کنار متهم است و در صورهي که رسيدگي
مجازي به اههام مانع ا

امر باشد همان ا راداهي که در حقـوي امر وـا مطـرح شـده در

ا ران نيز مطرح خواهد شد.
 .4.3.4روش ترکيبي و تکميلي :در ا

روش ق وکيل به طور فيز وي در دادگـاه و

وکيل د گر در زندان حضور پيدا ميکند .در ا
متهم بستگي به ارهباط ا

ميان افزا ش ا کاهش دفاع شا سـته از

دو دارد .ا رادات روشهاي قبل ها حد ز ادي مرهفع ميشـود؛

ولي داراي ا راداهي است که مهمتر
د گر همان گونه که گفته شد ا

انها هز نه بر بودن ان براي متهم است .از طـرف

دو وکيل با د در ا جاد ارهباط با ود گر هوانمند باشند

و اگر نه ممو است دچار هناقضـاهي شـوند( .بـون پـولي  ::22 :8002،در حقـوي
ا ران نيز به موج

ماده  :23ي.ا.د.ک محدود تي از نظر داشت هعداد وکيل در دعاوي
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کيفري وجود ندارد پ ،اگر فرد هوانا ي مالي کافي داشـته باشـد ا ـ روش نسـبت بـه
روشهاي د گر کم عي هر است.
 .5نتيجهگيری
مفهوم دادرسي الوترونيق موضوعي است که خو
در همه عرصهها در مفاهيم حقوقي نيز وارد شده است .ا

ا بد با هوجه به ورود فناوري
مفهـوم داراي اثـار مفيـدي

است که از جمله انها صرفه جو ي در وقت و هز نه اسـت .در مقابـل اصـول دادرسـي
همانند شرط مواجه و انجام دادرسي عادالنه نيازمنـد ا ـ اسـت کـه مـتهم و شـاهد در
دادگاه حضور فيز وي داشته باشند .در ا

هقابل راه حلها ي مطرح شده کـه همگـي هـا

ان حدي قابل اعمال هستند که حقوي دفاعي متهم از جملـه حـق داشـت وکيـل؛ حـق
مواجهه و  ..ضا ع نشـوند .شـا د بتـوان در مـورد شـهادت الوترونيوـي بخصـوص در
کشوري مثل امر وا که هور ستي است و خيلي جـرا م در منظـر افـراد خـارجي اهفـاي
ميافتد و متعاقباا انها کشور را هرک ميکنند و نياز به شهادت انها از راه دور است ،ا ـ
امر را هوجيه نمـود ولـي در خصـوص رسـيدگي بـه جـرا م مـتهم (از راه دور دال ـل
هوجيهي ا

امر از قوت باال ي برخـوردار نيسـتند .البتـه شـا د بتـوان در سـط بسـيار

محدودي انهم در جرا م کم اهميت با رعا ت شرا طي که ذکر شد ا

مسأله را به کـار

گرفت؛ ولي استفاده از ان نبا د هعميم افته و در همام موارد هوسعه ابـد .حقـوي ا ـران
نيز با هوجه به مطالبي که عنوان شد ميهواند از هجربيات رو هاي حقوي امر وا اسـتفاده
نما د و راههاي طـي شـده هوسـط ان نظـام قضـا ي را مجـدداا طـي نونـد و در قـانون
نو سيهاي اهي ا

مسأله را در نظر بگيرد.
پينوشتها
1

. Virtual Proceeding
. Plea Bargaining
3
. Cross Examination.
2
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4

. Guilty Pleas
. Information Management
سا تها و کتابخانه هاي مجازي ميهوان بـه سـا ت  Westlaw ،Heinonline.Orgو

5

 .6از جمله ا
 ...اشاره کرد.
 .7در ا

عنوان با استفاده از همان امواناهي که در شهادت کنفرانسي گفته خواهد شد به دعـواي مـتهم

رسيدگي ميشود .عني بنا به دال لي اموان حضور متهم در دادگاه نيست به همي منظور ،متهم به طـور
مجازي از طر ق صفحهي نما شگر در دادگاه حاضر ميشود؛ در حاليکـه بـه طـور فيز وـي در زنـدان
حضور دارد.
در منابع حقوقي هر دو عنوان (شهادت کنفرانسي و رسيدگي به اههام کنفرانسـي هحـت قالـ

و ـد و

کنفران ،مطرح شده اند که به طور دقيق هر وي «شهادت از راه دور» 7و د گـري «رسـيدگي بـه اههـامِ
متهم ،از راه دور» 7ناميده ميشوند .برخي نو سندگان بحث را جز ي هر نيز نمـوده انـد و رسـيدگي بـه
اههامات مهاجر

را به طور خاص از رسيدگي به اههامات همه افراد (از راه دور جدا کرده انـد .بـراي

مثال ا نوه ا ا ميهوان جرا م انجام گرفته هوسط مهاجر

را از راه دور بررسي نمود و حوم اخراج انها

را غيـــر حضـــوري صـــادر نمـــود؛ خـــود موضـــوع جداگانـــهاي اســـت.

(Haas, Aron,

Videoconferencing in Immigration Proceeding, Vol 5, Pierce Law
)Review, 2006-2007/60
8
. Nonverbal Cue
9
. Body Language
10
. Guilty Pleas
11
. Seymour v. State
12
. Preliminary Arraignment
13
. Trial
 .14با د هوجه داشت انچه که در نظام حقوقي امر وا مورد بررسي و هحليل حقوقدانان ان کشـور قـرار
ميگيرد ،مبتني بر سوابق قوي است که ا

زمينه دارد که ميهوان بـه برخـي از ان

نظام حقوقي در ا

اشاره کرد.براي اولي بار در سال  3391روش کنفران ،و د و ي براي جلسه هعيـي قـرار در دادگـاه
ا ليونز مطرح شد .متعاقباا دادگاه فيادلفيا روش هلو ز ون مدار بسـته را در سـال  3391بـراي جلسـه
مقدماهي دادگاه به کار گرفت .دادگاه فلور دا در سال  3391ا

روش را براي جرا م جنحه اي به کار

برد(Haas, Aron, Videoconferencing in Immigration Proceeding, Vol 5, .
)Pierce Law Review, 2006-2007/62
اولي قواني مرهبط با ا امر نيز در سال  3331با هصو
مطرح گشت .به موج

ا

قـانون اصـاح دعـاوي مـرهبط بـا حـب،

قانون اموان طرح دعاوي افراد زنداني (بازداشتي از طر ـق هلفـ  ،و ـد و
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کنفران ،ا سا ر فناوريها ،بدون انتقال فرد از زندان به دادگاه عنوان شد .در سال  3331اموان طـرح
و د و کنفران ،در دعاوي مدني به ميان امد .در سال  1003قانوني وضع شد ها اموـان انجـام و ـد و
کنفران ،فقـط در برخـي جـرا م وجـود داشـته باشـد(Treadway, Molly and Wiggins, .
Elizabeth, Videoconferencing in Criminal Proceedings: Legal and
Empirical Issues and Direction for Research, Vol 28, Law and Policy,
) 2006/213با ماحظه ا هار خچه به قدمت و قوت ا نظام حقوقي پـي ميبـر م و ا نوـه ا نـده
حقوي ا ران در بحث دادرسي الوترونيق به ناچار هحت هاثير هجربيات چني کشورها ي با د باشد.
15

 .16ا

. Sentencing
اصطاحي است که برخي نو سندگان به کار برده اند و معـادل انگليسـي «»Virtual Justice

است و منظور ا نست که عدالت در ق محيط مجازي مانند حضور مجازي متهم در دادگـاه از طر ـق
و د و کنفران ،و مانند ان هحقق ابد ر.ک به:
Gertner, Nancy, VideoConferencing: Learning Through Screens, Vol 50,
William and Mary Bill of Rights Journal, 2003 – 2004, p770
 .17به موج

اصل  1اصاحي قانون اساسي ا ـاالت متحـده امر وـا ( sixth amendmentرعا ـت

شرط مواجهه ضروري است:
"In all Criminal Prosecutions, the Accused Shall Enjoy the Right...to be
"Confronted with the Witnesses Against him
18
. Rule 15 of the Federal Rules of Criminal Procedure
19

. Maryland v. Graiy

 .20هوضي ا

مفهوم متعاقباا خواهد امد.

 . 21شرط مواجهه داراي انچنان جز ياهي است که در پرونده اي در دادگاههاي امر وا در مورد شهادت
ق زن مسلمان داراي «روبند» ا

سوال مطرح شد که در صورت دادن شـهادت از ز ـر «روبنـد» ا ـا

شرط مواجهه نقض شده است .رک:
Brian, Murray, Confronting Religion: Veiled Muslim Witnesses and the
Confrontation Clause, Vol 85, Notre Dame Law Review, 2009-2010, pp
1728-1729
 .22ماده  ۰۳۱قانون ا ي دادرسي کيفري مصو –4911از متهمي جز در مورد مواجهـه ،بـه صـورت
انفرادي بازجو ي به عمل ميا د و نبا د با همد گر وارد در گفتگو و مواضـعه شـوند .رعا ـتمـواز
شرعي در مورد متهمي زن ضروري است.
 .23برخي نيز سه شرط را براي شهادت مجازي مطرح کرده اند؛ اول ا نوه ا

شـهادت با ـد اسـتثنا ي

باشد .دوم ا نوه در صورت در دسترد نبودن متهم ،ميهوان شهادت مجازي را پذ رفت و در نها ت در

رسيدگي به اتهام از طريق ويدئو کنفرانس

413

شهادت مجازي با د اموان رعا ت سواالت مقابل وجود داشته باشد (Rocha, Op Cit/393) .مساله
اخير (رعا ت سواالت متقابل در مورد رسيدگي مجازي به اههام نيز قابل طرح است و عدم رعا ت ان
به معني ناد ده گرفت شرط مواجهه است.
24

. Right to Competent Counsel
. Right to Waive Counsel .
حقوي ،با شرا طي همراه است .از جمله ا نوه در حق رد وکيل انتخابي از سوي

25

 .26اعمال برخي از ا

دادگاه ،متهم با د به درستي بداند که انجام ا

کار چه عواقبي را براي او دارد که اصطاحاا به ان

استاندارد صاحيت متهم در رد وکيل ) (Standard of Competenceميگو ند .رک:
Bowen Poulin, Anne, Strenthening the Criminal Defendant,s Right to
Counsel, Vol 28, Cardozo Law Review, 2006-2007, P 1277.
27
. Mcmann v. Richardson 1970.

منابع
الف .فارسي

اخوندي ،محمد( . 4913آئين دادرسي کيفری ،جلد دوم ،ههران:
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي.
اشوري ،محمد( . 4911عدالت کيفری (مجموعه مقاالت) ،ههران:
انتشارات گنج دانش.
اميدي ،جليل( . 4919دکتر آشوری و وقوق دفاعي متهم ،علوم
جنا ي (مجموعه مقاالت در هجليل از استاد دکتر محمد اشوري ،
ههران :انتشارات سمت.
قرجهلو ،عليرضا( ، 4911پا اننامه دکتراي حقوي جزا و جرمشناسي
با موضوع امارات و قرائن در وقوق کيفری ايران و انگليس به

411

مجله مطالعات

راهنما ي دکتر حسي

حقوقي /دوره ششم ،شماره چهارم ،زمستان 4939

ميرمحمدصادقي ،ههران :دانشگاه شهيد

بهشتي.
گلدوز ان ،ا رج( ، 4911بايستههای وقوق جزای عمومي ،ههران:
نشر ميزان.

ب .عربي

طوسي ،محمدب

حس ( ، 4954المبسوط في فقه االماميه ،هحقيق:

محمد باقر بهبودي :بي جا :موتبه المرهضو ه.
کليني ،محمدب

عقو

( ، 4911الکافي ،هحقيق :علي اکبر غفاري،

الطبعه الثالثه ،طهران :دارالوتا

االساميه.

نجفي ،محمد حس ( ، 4931جواهر الکالم في شرح شرائع االسالم،
هحقيق :شيخ عباد قوچاني ،الطبعه السادسه ،طهران :دارالوت
االساميه.
ج .التين
Argyle (1988), Bodily communication, 2nd edition: Published
in USA, Methuen & co.LTD.31-122
Bowen Poulin, Anne (2006-2007)," Strenthening the Criminal
Defendant,s Right to Counsel", Cardozo Law Review. Vol
28: 1110-1152

414

رسيدگي به اتهام از طريق ويدئو کنفرانس

Bowen Poulin, Anne (2003- 2004), "Criminal Justice and
Videoconferencing Technology: Remote Defendant",
Tulane Law Review. Vol 78: 151
Brian, Murray (2009-2010), "confronting religion: veiled
Muslim witnesses and the confrontation clause",:Notre
dame law review. vol 85: 1728-1729
David Blanck, Peter (1985-1986), "The Appearance of Justice:
Judges Verbal and Nonverbal Behavior in Criminal Jury
Trials", Stanford Law Review. Vol 38: 89
Friedman, Richard (2001- 2002),"Remote Testimony",
University of Michigan Journal of Law Reform. Vol 35:
697
Gertner, nancy (2003 – 2004), "Videoconferencing: Learning
Through Screens", William and Mary Bill of Rights
Journal, vol 12: 786
Haas, Aron (2006-2007), "Videoconferencing in Immigration
Proceeding", Pierce Law Review ,Vol 5: 70
Lederer, Feredric (1998- 1999),"The Road to the Virtual
Courtroom? A Consideration A Consideration of Today's and Tomorrow's – High- Technology Courtroom", south
Carolina law review. Vol 50: 801,803
Levan, Elizabeth (1984), "Nonverbal Communication in the
Courtroom: Attorney Beware", Law & Psychology Review.
Vol 8: 91,92,94
Olson, Christine (2007-2008), "Accusations from Abroad:
Testimony of Unavailable Witnesses via Live Two-Way
Videoconferencing does not Violate the Confrontation
Clause of the Sixth Amendment", University of California
Davis Law Review. Vol 41: 1677
Ponte, Lucille (2002- 2003), "The Michigan Cyber Court: a Bold
Experiment in the Development of the First Public Virtual
Courthouse", North Carolina Journal of Law &
Technology. Vol 4: 61

4939  زمستان، شماره چهارم، دوره ششم/حقوقي

مجله مطالعات

412

Rocha, Michael (2006-2007), "Going too far in United States v.
Yates: The Eleventh Circuit's Application of Maryland v.
Craig to Tow-Way Videoconferencing", Stetson Law
Review. Vol 36: 372
Riehl, Ryan (2004), Double Talking the Right to Counsel,
Wayne Law Review. Vol 50:1027
Shoretz, Rochelle (1995), "Let the Record Show: Modifying
Appellate Review Procedures for Errors of Prejudicial,
Nonverbal Communication by Trial Judges", Columbia
Law Review. Vol 95: 1273
Treadway,
Molly
and
Wiggins,
Elizabeth
(2006),
"Videoconferencing in Criminal Proceedings: Legal and
Empirical Issues and Direction for Research", Law and
Policy. Vol 28: 215.

