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 احکام غیابی کیفری  زمان مرور مفهوم قطعیت آرا و اثر آن بر 
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 چکیده 

از مشکالت   مهم  یکی  در سراسر  بسیار  احکام کیفری  اجرای    کشور که حجمحال حاضر شعب 
های حاوی حکم محکومیت وجودی این واحدها را به خود اختصاص داده پرونده از مچشمگیری  

عدم    لحاظبهکه    ، هاپرونده  گونهاینعلیه ابالغ نشده است.  کوم واقعی به مح   نحوبهغیابی است که  
اکنون بخش اعظمی  هم  ،اجرا نگردیده است  هاآن  ۀعلیه دادنامنیافتن به محکوم شناسایی و دسترسی

شود.  می  هاآن  این شعب را تشکیل داده و وقت زیادی از ضابطان و قضات صرف   های مسن  از پرونده 
  زمان  مروررفت از چنین وضع نامطلوبی مقررات ناظر بر  آمد حقوقی برای برونیکی از ابزارهای کار

وجود    «حکم قطعی»قضایی راجع به مفهوم    ۀروی  علت ابهامی که دراجرای حکم است. منتها به
به   دارد،  قانونی  ابزار  نمیاین  قرار  استفاده  مورد  ادارخوبی  و  قو  ۀ گیرد  نتوانسته    یهئقضا  ۀحقوقی  نیز 
عکس، با  بهتفسیر مناسبی از مقررات مذکور، به حل این معضل کمک شایانی کند.    ۀارائ  با  ، است

قاله با روش  ادآمیز بر ابهامات این حوزه افزوده است. در این منظرات مشورتی بعضًا متعارض و انتق
ای به گردآوری مطالب پرداخته خواهد شد و ضمن تجزیه و تحلیل مواد قانونی و عقاید  کتابخانه

حقوقی   ۀ همچنین کاوش پیرامون مفهوم حکم قطعی نظرات متعدد ادارو  مختلف درخصوص موضوع  
یابی کیفری نیز  شود. در نهایت نشان داده خواهد شد که احکام غمی   نقد گذاشته  ۀدر این زمینه به بوت 

حکم   اجرای زمان مرورشوند مشمول یافته تلقی میمعمول قطعیت طوربهدر کنار سایر احکامی که 
 باشند.  می 1۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  107 ۀمندرج در ماد
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 مقدمه
اگ مشکالت  شاید  از  یکی  بخواهیم  مهم  ر  در  بسیار  کیفری  احکام  اجرای  حال حاضر شعب 

های عمومی بخش را  دادگاه   همچنین  ، مومی و انقالب یا نظامیاعم از ع   ، دادسراهای سراسر کشور
های حاوی حکم  پرونده   ، از موجودی این شعب را به خود اختصاص داده  انبوهیبرشمریم که حجم  

  ، دلیل عدم قابلیت عملی اجرای حکم محکومیتها بهاست. این پرونده  نامحکومیت غیابی متهم
مسن و قدیمی این شعب را تشکیل داده و روزانه وقت زیادی  های  اکنون، بخش اعظمی از پروندههم

هایی شود که اجرای  بایست صرف پروندهوقتی که می   ؛دهدمی  ختصاصاز شعب مذکور را به خود ا
یا  هاآن   ۀدادنام می حالدر  ممکن  از محکوم اجرا  نیز  زیادی  این، وقت  بر  له، ضابطان  باشد. عالوه 

اداری بخش و کارکنان  استعالمات  دادگستری  پاسخ  و  قضایی  اجرای دستورات  دولتی جهت  های 
اثربخش نبوده و    عمالً ،  شود که در اغلب موارد جان صرف میهای بیدهایشان در این پرون  ۀ چندبار

 شود.  جه و اجرای حکم غیابی نمیمنتهی به حصول نتی
اجرای احکام کیفری«   زمان   مرور نهاد »   بینیپیش   ، یکی از ابزارهای کارآمد قانونی در چنین مواردی

با خارج  تا  پرونده است  این  از  س  م  های  کردن  ، ها آن   کردن اجرای حکم غیابیرا و متوقف اج  فرایند ن 
جز ه . بحقق شود آوردن بیشترین ثمرۀ عملی ممکن، م ت دس ه برای ب   ، منابع محدود موجود بهینۀ  مدیریت  

 ، 1۳۹۲قانون مجازات اسالمی    106  ۀ ماد   گذشت به شرح قابل   جرایم شکایت کیفری« در   زمان   مرور » 
شده است که   بینی پیش دیگر    زمان   مرور بحث ما خارج است، در دعاوی کیفری دو نوع    ۀ که از حیط 

اجرای   زمان   مرور »   قانون مذکور و نیز   105  ۀ معنای عام(« وفق ماد تعقیب )به    زمان   مرور ند از: » اعبارت 
نون قا   105  ۀ که این قسم اخیر محل بحث است. نظیر ماد   همان قانون   107  ۀ حکم کیفری« به شرح ماد

قانون منسوخ آیین   17۳  ۀ با تفاوت در شرایط شمول و مواعد، در ماد   ، را پیش از این   مجازات اسالمی
 107  ۀ شاهد بودیم و متناظر با ماد  1۳7۸1عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب  های  دادرسی دادگاه 

که بر اساس آن،   وجود داشت  1۳7۸قانون آیین دادرسی کیفری    174  ۀ د نیز ما   قانون مجازات اسالمی 
 اجرای احکام کیفری را به رسمیت شناخته بود.  زمان   مرور   گذار قانون 

همان    107  ۀبا ماد  قانون مجازات اسالمی  105ۀ  فاوت مادشود عمده تگونه که مالحظه میهمان
عمال پیش   105  ۀاعمال ماد  ۀی که زمیننحوبه  ، استدر مراحل مختلف دادرسی    ها آن  قانون تمایز ا 

اجرای حکم    ۀ پس از صدور حکم قطعی و در مرحل  107  ۀاجرای ماد  ۀقطعی و زمینرأی    از صدور
  105 ۀموضوع این ماده در مقایسه با ماد زمان مرور، مورد  حسب  ،گردد. به همین دلیل نیزفراهم می
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مور کیفری را مورد  احکام غیابی در ا   زمان   مرورۀ  سئلمتر است. در این نوشتار بنا داریم تا  طوالنی
پرسش برای  و  قرار دهیم  زمینه مطرح میبررسی  این  در  تردیدهایی که  و  پاسخی درخور    ، شودها 

 مروراساسًا مشمول    ، انداوی کیفری که منتهی به صدور حکم غیابی گردیدهبیابیم. از جمله اینکه دع 
جند؟ همچنین، چنانچه پاسخ  شمول مقررات آن خار  ۀصصًا از دایرگیرند یا تخکیفری قرار می   زمان
است  سؤالاین   ماد  ، مثبت  اسالمی  105  ۀمشمول  مجازات  ر  قانون  صدور  زمان  قرار أ )مرور    ی( 
پرونده   ، )مرور زمان اجرای حکم( و بر فرض انقضای مواعد مندرج در این مواد  107  ۀگیرند یا مادمی 

می موق را  قرار  صدور  با  صدور  بایست  با  یا  کرد  مختومه  تعقیب  اجرا وفی  موقوفی  این    .قرار  پاسخ 
گردد  گردد مبنی بر اینکه حکم غیابی »قطعی« محسوب میت به پرسش زیربنایی دیگری بازمیسؤاال

کتب و مقاالت مرتبط با آیین دادرسی   ایتوصیفی، به روش کتابخانه این پژوهش   انجام  یا خیر. برای
و مورد تجزیه و قضایی و نظرات مشورتی مرتبط نیز گردآوری    ۀو روی بررسی  اعم از مدنی و کیفری  

کل حقوقی تحلیل و نقد قرار خواهند گرفت. بدین ترتیب ابتدا به نظرات مشورتی متعددی که اداره 
شود و سپس، به کاوش پیرامون مفهوم »قطعیت  میکرده است اشاره    ارائهدر این خصوص    یهئقضا  ۀوق

بودن احکام غیابی و شمول مقررات مرور زمان کیفری نسبت پرداخت. در ادامه، قطعیآرا« خواهیم 
نوشتار اواًل  به این دسته از آرا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. پیش از آن، خاطرنشان کنیم که در این  

  های مقرر نسبت به علیه ابالغ قانونی شده و ظرف مهلتمحکوم فرض بر آن است که حکم غیابی به 
خواهی( به عمل نیامده است و ثانیًا اصل آن، واخواهی و اعتراض )حسب مورد، تجدیدنظر یا فرجام 

قانون مجازات    10۹  ۀبزه انتسابی از نوع تعزیری و مشمول مقررات مرور زمان بوده و از حدود ماد
  خروج موضوعی دارد. اسالمی

   یهئقضا ۀحقوقی قو ۀ. مروری بر نظرات ادار ۱
  ،یا عدم اجرای مقررات مرور زمان نسبت به احکام غیابی، پس از انقالب اسالمیاجرا    ۀمسئل

یش  زیرا تا پ  ؛مطرح شد  1۳7۸قانون آیین دادرسی کیفری    174  ۀبار در زمان حاکمیت ماد برای اولین
نهاد مذکور از    ، بین عدم مشروعیت مرور زمان بودندهای فقهی که ملحاظ طرح دیدگاهاز این، به

رسی ایران اعم از مدنی و کیفری حذف شد. لذا با وضع قانون یادشده مراجع قضایی با توجه  نظام داد
کل  را از اداره بودند استعالمات مکرر و متعددی    روروبهه درخصوص این نهاد با تردیدهایی  ک به این

، در  گرفت که از یک سو می  نشئت آنجا    به عمل آوردند. یکی از این تردیدها از  یهئقضا  ۀحقوقی قو
  ی بین اقدام تعقیخ اول ی اشاره گردیده بود که چنانچه از تار  1۳7۸قانون آیین دادرسی کیفری    17۳  ۀماد

مشمول مرور زمان    ،م نشودکحبه صدور    ی ب متهم منتهیتا انقضاء مواعد مندرج در این ماده، تعق
ب  ۀخواهد شد و از سوی دیگر، در ماد  شده و تعقیب موقوف  تعقیب ود که هرگاه  بعدی مقرر شده 
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حکم موقوف   یمواعد مقرر اجرا نشود، اجرا   یتا انقضا  «آن  تیقطع»خ  ی از تار  یم صادر گردد ول ک ح
قید  ی م درج  ماد  «قطعیت»گردد.  در  از یک   174  ۀحکم  فوق  پنداشتن حکم  و غیرقطعی  سوقانون 

کم محکومیت شده بود که آیا ح  سؤالآمدن این  الغ قانونی شده از سوی دیگر موجب پدید غیابی اب
 . گردد یا خیراخیر می ۀمشمول مرور زمان اجرای حکم مندرج در ماد غیابی متهم

ن این دو در مقطع زمانی مزبور طی نظرات مشورتی متعدد خود پیرامو  یهئقضا  ۀاداره حقوقی قو 
شمار   ماده،  نظریات  در  نمونه  برای  است.  داده  منفی  پاسخ  فوق  پرسش  مورخ   ۳040/7ۀ  به 

  11/5/۸5مورخ    ۳541/7و    ۲7/۸/۸۳مورخ    64۹۹/7،  ۸/۸۳/ 16مورخ    6۲0۹/7،  ۲۹/4/1۳۸۳
« است:  زمان نمیآورده  مرور  غیابی مشمول  انقضای    ، شودآرای  و  واقعی  ابالغ  از  اینکه پس  مگر 

اعتراض باشد.  مهلت  شده  قطعی  تجدیدنظر  شمارو  نظریات  و   ۲۸/5/۸۳مورخ    4167/7  ۀ « 
  ۀعلیه مستندًا به مادکه صدور حکم غیابی در مورد محکوم هم اشاره دارند    1۲/6/۸۳مورخ    4۲۲۸/7

کیفری    17۳ دادرسی  آیین  می   1۳7۸قانون  زمان  مرور  حبقاطع  صدور  از  پس  و  زمان ک اشد  تا  م 
آنیقطع واخهب  ، ت  حق  متهم،  دلیل  جار  یکهیچواهی  حکم  اجرای  و  تعقیب  زمان  مرور  دو    ی از 

ین سال راجع به شمول مقررات مرور زمان مندرج در  گردد. در پاسخ استعالمات دیگری که در اینم
آیین دادرسی کیفری    174و    17۳مواد   اداره حقوقی وفق نظرات    ، به عمل آمده است  1۳7۸قانون 
حلی وجود راه  دکنصراحتًا اعالم می  4/۸/۸۳مورخ    5۸۸۲/7و    ۲۳/7/۸۳مورخ    5400/7  ۀ شمار

و   نتها میپرونده  گونهاینندارد  تا حصول  اینبایست  در غیر  و  الی یجه  در واحدهای  صورت  االبد 
کل در ایام اجرای  ین اداره اجرای احکام کیفری مفتوح بماند. این موضع در نظرات دیگری که از ا

بر همان مبنای واحد به شرح فوق، تکرار و حتی    ، صادر شده است   1۳7۸انون آیین دادرسی کیفری  ق
  ۀ در نظری  1۳7۸قانون آیین دادرسی کیفری  مرور زمان    این عقیده در واپسین روزهای اجرای مقررات

ابالغ    لحاظبه»احکام غیابی که  یید و تصریح شده است:  أمجددًا ت  ۲0/1۲/۹1مورخ    ۲566/7  ۀشمار
شود تا زمانی که ابالغ  واخواهی و تجدیدنظر... به موقع اجرا گذاشته میهای  قانونی و مضی مهلت

هم    173  ۀقانون مزبور و مشمول مرور زمان ماد  174  ۀع مادواقعی نشده مشمول مرور زمان موضو
   «.حکم صادر شده است شود. زیرا درخصوص اتهام متهم نمی

همان میبنابراین،  مشاهده  که  ادارگونه  حکومت  در    ، حقوقی  ۀ شود  دادرسی زمان  آیین  قانون 
غیابی  با ابالغ قانونی انه اجرای مقررات مرور زمان را نسبت به احکام محکومیت  رص  ، م  1۳7۸کیفری  

  107و    105ه است. با وضع مواد  آن قانون ندانست  174  و  17۳را مشمول مواد    هاآن  مطلقًا رد کرده و
اسالمی ادار  ، قانون مجازات  ای  ۀ نظرات  در  اصل شمول  حقوقی  و  تغییر شده  ن موضوع دستخوش 

شما نظرات  وفق  شد.  پذیرفته  غیابی  احکام  مورد  در  زمان  مرور  مورخ    ۸۲0/۹6/7  ۀ رمقررات 
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احکام غیابی    ، مزبور  ۀ ادار  ۲۹/6/۹6مورخ    147۲/۹6/7و    ۲۹/5/۹6مورخ    11۹1/۹6/7،  11/4/۹6
شدند؛ زیرا مرور زمان موضوع  دانسته ن  قانون مجازات اسالمی  107  ۀمشمول مرور زمان موضوع ماد

آن مرجع    ۀطبق عقیدکه احکام غیابی با ابالغ قانونی    آنجا   احکام قطعی است و از  مختص    این ماده
آن قانون قرار داد. بدین ترتیب   105  ۀ، این احکام را تحت شمول مرور زمان مادباشندقطعی نمی
ادار غیابی  ۀ اگرچه  حکم  که  است  معتقد  هم  هنوز  انقضای  جز  ،  حقوقی  و  واقعی  ابالغ  از  پس 

مبدأ آن تاریخ که    ، از شمول مرور زمان اجرای حکم  در نتیجهقطعی نبوده و    ، های اعتراض مهلت
قاطع مرور زمان تعقیب و   «قطعی»که صدور حکم    آنجا  اما از  ، خارج است   باشد، قطعیت حکم می

و ابالغ قانونی حکم غیابی،  صدور    رغمبهلذا    ، است   قانون مجازات اسالمی  105  ۀدادرسی در ماد
 ۀ ادار  پیشین  ۀدر نظری  آنچهماند.  موضوع کماکان مشمول مرور زمان تعقیب )صدور حکم( باقی می 

استناد مادنمایحقوقی عجیب می به  قرار موقوفی اجرای حکم  در .  است   105  ۀد عقیده بر صدور 
اکثریت قضات دایر    ۀ ظریاستان فارس )شهر استهبان( ن  ۲5/5/۹7حالی که در نشست قضایی مورخ  

 ۀ عقیده ادار  به استناد همین  .نسبت به احکام غیابی بود   قانون مجازات اسالمی  107  ۀبر شمول ماد
اقلیت مخالف را صحیح و صائب   ۀ، نظرییهئقضا  ۀعالی مرکز آموزش قو  هیئتحقوقی، کمیسیون  

 باشد بدین شرح است:  می  استنباطبه هر روی، نتایجی که از مجموع نظرات فوق قابل  1.تشخیص داد
ب نگردیده  حقوقی، حکم غیابی که ابالغ قانونی شده است قطعی محسو  ۀ ادار  ۀمطابق با عقید.  1

 ؛و آثار احکام قطعی را ندارد 
 ؛گیرندن احکامی مشمول مقررات مرور زمان اجرای حکم قرار نمییچن .۲
آیین دادرسی کیفری  اگرچه در زمان حکومت    .۳ مذکور بر این بود که    ۀ ادار  باور  1۳7۸قانون 

منتها با    ،ردندگ ور زمان تعقیب )از شروع تعقیب تا صدور حکم( نیز نمیاحکام غیابی مشمول مر
حقوقی از این نظر عدول کرد و معتقد است دعاوی    ۀ ادار  ، قانون مجازات اسالمیشدن  االجرا الزم 

لذا مشمول مرور    ،نیافته استاند، چون حکم قطعیت  کیفری که منتهی به صدور حکم غیابی شده
وع قرار و به داللت  حال، نقرار دارند. با این  قانون مجازات اسالمی  105  ۀزمان تعقیب موضوع ماد

در ادامه   .اجرای احکام پنداشته است   ۀ قرار موقوفی اجرا و شعب  ترتیب بهالتزامی مرجع صدور آن را  
های متفاوت، نظرات  وق وفادار نبوده و در موقعیتکدام از نتایج فحقوقی به هیچ   ۀ خواهیم دید که ادار

ت  هاآن  یگری را در تعارض باد کرده است. لکن پیش از آن باید دید که    یید نظر مختار صادرأو در 
 مفهوم حکم قطعی چیست و معیارهای شناخت آن کدام است.  

 
1. https://www.neshast.org/Home/GetPublicJSessionTranscript/9efeec1c-719a-4af3-004d-

08d62a949684. 
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 . مفهوم حکم قطعی  ۲
های حقوقی و بعضًا  برخی نوشته  رو، در  تعریف حکم قطعی در قانون نیامده است. از همین

ت از آرا یعنی  شود: »حکم قطعی حکمی است که از رهگذر طرق عادی شکایقضایی گفته می ۀروی
تجدیدنظرخواهی  و  قابل1واخواهی  )فراهانی،  ،  نباشد«  این    . (4۸و    44  :1۳۸6اعتراض  مطابق 

قابل غیابی و  از طرق عارویکرد، رأیی که  آن واخواهی است چون هنوز یکی  به روی  اعتراض  دی 
دیگری    ۀ باشد. این در حالی است که با مداقه در دکترین حقوقی نتیجرقطعی میمفتوح است، غی

یک از طرق  اند: »حکمی است که قابل هیچشود. استاد شمس در تعریف حکم قطعی آوردهعاید می
نباشد دا.عادی شکایت )واخواهی، تجدیدنظر(  از  تمام احکام حضوری صادره  دگاه تجدیدنظر .. 

یه  علواخواهی و یا تجدیدنظر بوده و محکوم نین، حکم چنانچه در اصل قابلاستان قطعی است. همچ
شود« )شمس،  در مهلت مقرر نسبت به آن، واخواهی و )یا( تجدیدنظر ننماید، قطعی محسوب می

تفاو۲40  :1۳۸1 ایشان  تعریف،  این  در  حت(.  قانونی  ابالغ  با  واقعی  ابالغ  میان  به  ی  غیابی  کم 
و حکم غیابی را که در مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض نشده است مطلقًا  ل نشده  ئعلیه قامحکوم 

آورده شمار  به  قطعی  بهحکم  منظر،  این  از  ترتیب  بدین  قطعی  اند.  حکم  تعریف  در  خالصه  طور 
قابلآورده که  است  حکمی  قطعی  »حکم  که  همچ اند  نباشد؛  تجدیدنظرخواهی  یا  نین،  واخواهی 

گیرند،  دیدنظر هستند اما در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نمیواخواهی یا تجاحکامی که قابل
میقطعی   )احمد محسوب  دیگر1۳۹۳،  یشوند«  برخی  بهرأی    (.  را  تعبیر  الزم رأی    قطعی  االجرا 

ع باالتر یا عدم  یید در مرج أاعتراض که در فرض اخیر، با تاعتراض است یا قابلاند که یا غیرقابلنموده 
ن، قطعیت یافته است )به نقل از: خدابخشی و دیگرا   ، راض و انقضای مهلت آناستفاده از حق اعت

نظران آیین دادرسی مدنی نیز رسیده است و در نزد  یید سایر صاحبأ(. این نتیجه به ت۳6۳  :1۳۹7
دیدنظرخواهی آن مهلت تج (۲( از مرجع تجدیدنظر صادر شده یا 1اینان، حکمی قطعی است که: 

یا   شده  اصو۳سپری  و  (  است  تجدیدنظر  غیرقابل  و  4اًل  واخواهی  مهلت  که  نیز  غیابی  احکام   )
جایز    هاآن  دادرسی نسبت به  ۀلذا اعاد   ،شودجدیدنظرخواهی آن سپری شده، قطعی محسوب میت

 (.  1۲6و  1۲5 :1۳۸1؛ بهشتی و مردانی، 14۲ :تااست )کریمی، بی
تنها در برابر قابلیت یا عدم قابلیت طرح  رأی    از حکم قطعی، قطعیت یک  اما در تعریف دیگری 

شود. به االتر )دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی( سنجیده میطرق عادی اعتراض به آن نزد مرجع ب

 
خواهی جزء طرق فرجام   انون آیین دادرسی کیفری،ق  4۲۸  ۀباید در نظر داشت که در دعاوی کیفری، در حدود ماد  .1

 شود. عادی اعتراض به آرا محسوب می
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لذا در این   1. دانسته نشده استرأی    عبارت دیگر، در این تعریف عدم قابلیت واخواهی شرط قطعیت
قطعی رأی    ی ندارد. لذا در این دیدگاهتأثیرقطعی  رأی    عدم امکان واخواهی در ماهیتدیدگاه وجود یا  

رود. برای مثال، مرحوم دکتر متین دفتری در تعریف مختصری  ط به شمار می نسبت به واخواهی البشر
« نویسندگان دیگری نیز  .دنظر خواستی ه نتوان از آن تجدکم قطعی حکمی است ک آورده است: »ح 

ت همین  کردهاز  تبعیت  »رعریف  پژوهش  ییأ اند:  آن  از  نتوان  ایکه  یا  کرد  پی نخواهی  در  که 
باشدپژوهش شده  صادر  این خواهی  غیر  در  و  قطعی  می   ،  نامیده  غیرقطعی  شود« صورت، 

حشمدار،  1۸۸:  1۳۹0نژاد،  یی)رضا جاللیان،  تیموری   ؛1۳۹6؛  و  و   ؛۲  :1۳۹5نیا  میرکمالی 
های  م غیابی پس از انقضای مهلتبر اساس این رویکرد نیز حک   (. با این همه64  :1۳۹6کاظمی،  

تجدیدنظرخواهی نیست و تنها امکان واخواهی تحت این شرایط قابل    چراکه   ؛اعتراض قطعی است
 باشد.  صادره پس از واخواهی نیز مانع این برداشت نمیرأی  از آن وجود دارد و امکان تجدیدنظر از

قانون آیین   4۲7  ۀو ماد  1۳7۹دنی  قانون آیین دادرسی م  ۳67و    ۳۳0ه از مواد  کف  یبه این تعر
  ی مک اند که ممکن است حنظران خدشه وارد کردهآید، برخی صاحبنیز برمی  1۳۹۲دادرسی کیفری  

قابل    بساچهه  ک است    یابیم غک نیز نباشد. مصداق بارز آن، ح  ی تجدیدنظر باشد، اما قطعرقابلیغ
( ۳64  ۀاست )ماد  یواخواهصادر شده لذا قابل  یابیغ  طوربه ون  دنظر نیست اما چ ی درخواست تجد

باشد    یواخواهه قابلک  یابیم غک داللت دارد ح  1۳7۹  انون آیین دادرسی مدنیق  ۳06  ۀماد  1  ۀو تبصر
قانون »در   تعریف  ین  یقطع  «ی واخواه  یبرا  یمهلت  اصالح  درصدد  که  نیز  عبارت  این  از  ست. 

دگاه تجدیدنظر پس از انقضای مهلت واخواهی  که حکم غیابی داآید  باشد چنین برمیمیگفته  پیش 
 گردد.  و عدم اعتراض قطعی می

واخواهی«  »حکم قطعی و غیرقابل اعتراض« و »حکم غیابی قابل  ۀرسد رابطمی  نظرهمه، بهبا این
و    ۀرابط غیابی  ولی  باشد  قطعی  حکمی  است  ممکن  یعنی  است؛  وجه  من  خصوص  و  عموم 
آیین دادرسی مدنی  در  اینکه    ماک  ، واخواهیقابل در    1۳7۹قانون  آیین دادرسی کیفری و هم  قانون 

که حسب مورد شامل تجدیدنظرخواهی و   ، بخش »اعتراض به آرا« مبحث واخواهی، در ذیل    1۳۹۲
ی« را با عنوان و أ بودن رشود، نیامده است و مقنن مراد خود از »قطعی یا غیرقطعیخواهی میفرجام 

 
ماد  .1 د  7  ۀدر  تشکیل  انقالب مصوب  ادگاه قانون  و  است:    1۳7۳های عمومی  دادگاه »آمده  و  م های عمواحکام  ی 

. با توجه به اینکه « بینی شده استنقض و تجدیدنظر پیش در مواردی که در این قانون قابل انقالب قطعی است مگر  
تعریف از احکام   لذا این  ،العاده ممکن است رخ دهدعامی است که چه از طرق عادی و چه از طرق فوق   ۀ نقض واژ

 . 1۳7۹ن آیین دادرسی مدنی انوق 5 ۀکند. همچنین است مادها نمیانتقاد بوده و کمکی به شناخت آن قطعی قابل 



 ۱۳۹۹زمستان  / ۱۱۲مارۀ / ش ۸۴ دورۀ /                                                

 

۲۴۶ 

قانون آیین دادرسی کیفری   4۲۸تا    4۲6« بیان کرده است. منطوق مواد  عتراض به آرا محتوای بخش »ا
تجدیدنظرخواهی در دادگاه ارد که آرای کیفری اصواًل و حسب مورد قابلحکایت از این اصل د  1۳۹۲

طور استثنایی برخی آرای بدوی قطعی  هلکن ب  فرجام در دیوان عالی کشور هستند وتجدیدنظر یا قابل
 خواهی« و به عبارت منطبق با عنوان بخش چهارم این قانوننظرخواهی یا فرجام دتجدی غیرقابلو »

قانون    4۲7و    406وفق مواد    7تا    1  ۀتعزیری درج  جرایمباشند. بنابراین در  ض« می»غیرقابل اعترا
واخواهی است و هم  اگر حکم محکومیت بدوی غیابی باشد، هم قابل  1۳۹۲آیین دادرسی کیفری  

تجدیدنظر ی   ،اعتراضبلقا فرجام ی  عنی  قابلا  باشد،  حضوری  اگر  و  اما  خواهی  نیست  واخواهی 
قانون آیین دادرسی   4۲7 ۀطبق ماد ، خواهی است. حال آنکه یا فرجام  تجدیدنظریعنی  ، اعتراضقابل

همین قانون،    44۳  ۀو طبق ماد  ۸  ۀتعزیری درج  جرایمحکم محکومیت بدوی در    ، 1۳۹۲کیفری  
باشد، قطعی است و غیرقابل واخواهی و اگر    حضوریهای تجدیدنظر اگر  یت دادگاه حکم محکوم

باشد  قابلاس  قطعیهم    باز  ، غیابی  لیکن  قطعیتت  اگر  که  است  بدیهی  معنی  رأی    واخواهی.  به 
ادی اعتراض  اعتراض بودن آن به طرق عادی اعتراض به آرا باشد و واخواهی یکی از طرق ع غیرقابل

  ۀ بنا به عقید  بودنخاطر غیابیهبمذکور    ءآید؛ زیرا آرا ود، اجتماع نقیضین حاصل میبه آرا دانسته ش
قانون آیین دادرسی کیفری   461و    406طبق مواد    ، دانندشامل واخواهی نیز می کسانی که اعتراض را  

این دو حکم همین قانون،    44۳و    4۲7حال به تصریح مواد  و درعین  باشنداعتراض میقابل  1۳۹۲
یا فرجام غیرقابل  بی، غیا نتیجه قطعی و غیرقابلتجدیدنظر  در  آنکه یک    اند.اعتراضخواهی و  حال 

 اعتراض. اعتراض باشد، هم غیرقابلتواند هم قابلاحد نمیحکم در آن  و
این است که در مقررات هر دو قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری، اعتراض    ماندهمغفول   ۀنکت 

اعم از حکم    ، حضوری  بدوی  غیرقطعیرأی    شود( نسبت به مل واخواهی نمیهو اعتراض )که شا  بما
محکومیت یا  برائت  از  اعم  و  قرار  دارد   ، و  قرار(   .مصداق  )نه  حکم   مخصوص  فقط  واخواهی  اما 

حقی( غیابی )نه حضوری( است. فلذا ریشۀ اختالف در لفظ »اعتراض« بی  محکومیت  )نه برائت یا
  ۀ لکن در لسان مقنن در هر دو قانون شکلی فوق، در استفاده از کلم  ،است که مشترک لفظی است

مقنن از لفظ »واخواهی«   ، غیابی بودهرأی    راد اعتراض بهاعتراض، »واخواهی« اراده نشده و هرجا م
است کرده  قطعی  1. استفاده  که  است  ذکر  واخواهی  رأی    بودنشایان  متعاقب  تجدیدنظر  دادگاه 

 
گذشته از اینکه   ،شوده آرا واخواهی نیز متبادر می اعتراض ب ۀ دانان کشور ما از واژرسد اینکه به ذهن حقوق نظر میه . ب1

چراکه در قوانین شکلی پیش از انقالب  ؛  تاریخی دارد   ۀریش  ،معنای لغوی اعتراض است  علیه داخل درواخواهی محکوم
( و  ۲75  ۀ)ماد  1۲۹1(، اصول محاکمات جزایی مصوب  110  ۀ)ماد  1۲۹0مات حقوقی مصوب  یعنی اصول محاک
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قانون    461و    1۳7۹انون آیین دادرسی مدنی  ق  ۳64ن مرجع در ذیل مواد  علیه از حکم غیابی آمحکوم 
کیفری   دادرسی  مخالف    1۳۹۲آیین  مهلت  مفهوم  در  که  شود  استنباط  چنین  آن  از  نباید  و  ندارد 

اعتراض است. بلکه  ه نسبت به طرف دیگر یا دادستان غیرقطعی و قابلواخواهی حکم غیابی صادر
علیه تنها حق واخواهی نسبت به این  این است که اواًل محکوم   گفتهپیش  ۀ مقصود مقنن در دو ماد

قطعی مرجع تجدیدنظر )طبق  رأی    رجام خواهی کیفری( ازدارد و نه حق تجدیدنظر )یا ف  حکم غیابی
(. ثانیًا تا پیش 1۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری    44۳و    1۳7۹قانون آیین دادرسی مدنی    ۳65  ۀماد

ی  أیغیرقطعی را باید ررأی    باشد. با این تفاسیر، االجرا نمیالزم رأی    ی ویاز انقضای مهلت واخواه
ه طرق عادی است )یعنی طرقی که دارای  اعتراض ب( قابل1ذیل است:  دانست که دارای هر دو ویژگی  

  ۀ( رسیدگی به اعتراض طبق قانون در مرجع باالتری از مرجع صادرکنند۲باشند( و  اثر تعلیقی می
ازمیبه عمل  رأی   تعریف موجزی  مبنا، در  این  بر  یی است که  أ توان گفت: »رقطعی میرأی    آید. 
عادی  قابل طرق  به  رسیاعتراض  نیست«.  باالتر  مرجع  باالتر در  مرجع  در  چون  واخواهی  به  دگی 

 ی محلی از اعراب ندارد.  أ لذا در سنجش قطعیت یا عدم قطعیت ر ، پذیرد صورت نمی
 ل مرور زمان . قطعیت احکام غیابی و شمو ۳

  علیه ابالغ واقعی شده باشد،نجا دانستیم که در دکترین حقوقی، حکم غیابی اگر به محکوم ایتا  
مهلت در  قانون چنانچه  فرجام های  )یا  تجدیدنظرخواهی  و  واخواهی  آن  از  مورد  حسب  خواهی ی 

 قانونیابالغ  شود. لکن در فرض  تردید مصداق حکم قطعی محسوب میکیفری( به عمل نیاید، بی
  شدن حکم غیابی تردید شده است که با توجه به تحلیلی که از مفهوم قطعیت آن در قطعی محسوب 

ررأی   آ  ۀ ابطو  وجه  من  خصوص  و  بهعموم  آمد  عمل  به  واخواهی  با  می  ن  قطعی  نظر  در  رسد 
که ممکن است در ن شدن حکم غیابی در فرض ابالغ قانونی آن نیز نباید تشکیک کرد و ایمحسوب 

مادامی که واخواهی به عمل نیامده   ، ده از حکم غیابی واخواهی صورت پذیرد مانع از آن نیستآین
و تمامی   محسوب کنیم قطعی های عادی اعتراض به آرا را پس از انقضای مهلت حکم غیابی ،است

غ  بودن و شمول مرور زمان اجرای حکم را بر احکام غیابی که ابال االجرا الزم آثار احکام قطعی نظیر  
شده م  قانونی  نیز  چنا  ا جراند  قابلنبدانیم.  حضوری   آرای  مورد  در  اکه  کماکان  نیز  مکان  اعتراض 

  4۳۲ ۀزیرا اگر دادگاه بدوی طبق ماد ؛ض و رسیدگی به آن بعد از انقضای مهلت آن وجود دارد اعترا

 
« اعتراض »  علیه غیابی جهت رسیدگی مجدد تعبیر به( از درخواست محکوم 174  ۀ)ماد  1۳1۸مدنی    قانون آیین دادرسی 

 ای بدوی آن قوانین  هرچند همانند قوانین فعلی، مبحث واخواهی ذیل فصل شکایت یا پژوهش نسبت به آر  ،شده بود
 نیامده بود.  شدهمنسوخ 
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دادرسی کیفری   آیین  را ص   1۳۹۲قانون  معترض  قبول درخواست  قرار  موجه  قبول عذر  ادر کند،  با 
بدوی   شود و اگر هم دادگاهمتوقف و پرونده جهت رسیدگی به مرجع اعتراض ارسال میرأی    اجرای

تجدیدنظر یا دیوان های  اعتراض است و دادگاهرد درخواست معترض را صادر کند، این قرار قابل  قرار
ی را در مهلت  دانستن عذر معترض )در حدود مقررات(، اعتراض وتوانند با موجه عالی کشور می

ت  انقضای مهلدلیل  هحضوری که برأی    تلقی و قرار بدوی را نقض کند. در این حالت نیز اجرای آن 
قطعی محسوب شده و اجرا شده بود،   1۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری    4۹0  ۀطبق صدر بند ب ماد

با وجود احتمال  یی را  أ کس چنین رشود. اما هیچاعتراض معترض متوقف می   تکلیف نهایی  تا تعیین 
  تردیدی روا  هاآن  پذیرش اعتراض به آن غیرقطعی محسوب نکرده و در شمول مرور زمان نسبت به

حضوری  رأی    خواهی نسبت بهیا فرجام   نداشته است. لذا همان طور که در صورت عدم تجدیدنظر 
در مهلت    در صورت عدم واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام از حکم غیابی  و   در مهلت اعتراض به آن

قرار گرفته و قطعی محسوب شده    4۹0  ۀ موصوف مشمول صدر بند ب مادرأی    مقرر قانونی، هر دو
حقوقی برای شمول مرور زمان   ۀ قضایی، دکترین و ادار  ۀباشند، بنابراین تفصیل رویمی  االجرا الزم و  
غیابی  أی  ر  قطعی شده و عدم شمول مرور زمان به  4۹0  ۀحضوری که طبق صدر بند ب مادرأی    به

این  رسد  نظر میهب  روازاینآور است.  ه اقناعکه آن هم مشمول صدر همین بند است، فاقد مبنا و توجی
است که نیاز به استدالل و    4۹0  ۀدیدگاه  عدم شمول مرور زمان بر حکم غیابی مشمول بند ب ماد

 نه دیدگاه مختار که موافق اصل است.   ،استناد دارد 
آیین دادرسی کیفری    4۹0  ۀمادهمچنین در ذیل بند ب   تصریح ظریف و دقیقی   1۳۹۲قانون 

  ءآرا ست. در بندهای الف، پ و ت این ماده مصادیق تدقیق ا ۀشایست  جود دارد که همانند صدر آنو
  ظرافت آمده است: شده است. منتها در ذیل بند ب به  ی کیفری بیاناالجرا الزم   ءآرا   عنوانبهقطعی  

قانون  باش»رأیی که در مهلت  یا فرجام نشده  یا درخواست تجدیدنظر  آن واخواهی  به  یا  ی نسبت  د 
درخواست واخواهی آن رد یی که أ مقنن در مورد ر باشد.« درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده

ر  شده،  چنین  و  کرده  و  أ سکوت  قطعی  را  حکم    االجرا الزم یی  اینکه  توضیح  است.  نکرده  اعالم 
های تجدیدنظر. حکم غیابی  های کیفری بدوی است یا دادگاهدادگاه  از  محکومیت غیابی یا صادره 

بوده و    4۹0  ۀو بند پ ماد  1۳۹۲آیین دادرسی کیفری  قانون    44۳  ۀدادگاه تجدیدنظر مشمول ماد
باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی، حکم غیابی  قطعی است و اساسًا مشمول بند ب آن نمی

  اصل  تبعبهعلیه هم صادر شود، این قرار  رار رد واخواهی محکوم ت و اگر قساالجراتجدیدنظر الزم 
(. منتها در مورد حکم  461  ۀو ذیل ماد   4۲7  ۀماد  ۲  ۀرو تبص  44۳  ۀقطعی است )مستندًا به مادرأی  

 1۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری  406 ۀماد  ۲ ۀباید در جمع با تبصر 4۹0 ۀغیابی بدوی بند ب ماد
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علیه، اصواًل غیرقطعی و  دوی صادره پس از رسیدگی به واخواهی محکوم دیده شود و حکم کیفری ب
باشد تا در ذیل   االجرا الزم تواند  نمی  در نتیجهیفری است و  خواهی کتجدیدنظرخواهی یا فرجام قابل

گیری از قسمت قبل  گونه که در نتیجهاز آن نام برده شود. بنابراین روشن است همان  4۹0  ۀبند ب ماد 
ندارد و به همین علت نیز  رأی    بودن یا نبودنی در قطعیتأثیرجود یا عدم امکان واخواهی  بیان شد و

در   ، رأی  دانستنقطعی  رغمبه  بنابراینل است.  ئی و حکم غیابی تفاوت ماهیتی قامقنن بین حکم قطع
  4۹0  ۀ، در ذیل بند ب مادعلیهخواهی محکوم شدن درخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجام صورت رد 

لکن در صدر همین بند، آثار و    ، ه استشدواخواسته تلقی نرأی    شدنشدن واخواهی سبب قطعید ر
بر   مترتب  قطعیااحکام  در    ،حکام  غیابی  احکام  به  اعتراض  عدم  و  واخواهی  عدم  صورت  در 

 بر احکام غیابی نیز بار شده است.  ، های مقرر قانونیمهلت
های مقرر و عدم واخواهی یا  پس از انقضای مهلتبر آن بود که احکام غیابی    تواندر واقع، می
گردند. لذا این تعبیر نیز که در حکم ی علیه، از قطعیت موقتی یا متزلزل برخوردار ماعتراض محکوم 

حقیقتًا متصف   چراکه   ؛(45  :1۳۸6باشند تعبیری تسامحی است )فراهانی،  یافته میاحکام قطعیت
متزلزل است و ممکن است با واخواهی خارج از مهلت    شوند منتها قطعیتی کهیت میبه وصف قطع

مانع از    قاعدهبهبودن قطعیت حکم غیابی  ل علیه و پذیرش آن از بین برود. به هر روی، متزلزمحکوم 
، همین نتیجه که احکام غیابی  یادشدهباشد. با دقت در متون قانونی  کردن آثار حکم قطعی نمیبار

واخودست مهلت  انقضای  از  پس  فرجام کم  یا  تجدیدنظر  و  محسوب  اهی  قطعی  کیفری  خواهی 
آثاری نیز در چهارچوب قانون    أ داشت و منشیید است. تنها تفاوتی که باید در نظر  أتشوند قابلمی 
شده که در مهلت مقرر مورد واخواهی و تجدیدنظر یا  باشد این است که حکم غیابی ابالغ واقعیمی 

حضوری که در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض واقع  رأی    همانندخواهی کیفری قرار نگرفته،  فرجام 
واهی )اعتراض( به آن اصواًل ممکن نیست و قطعیت  خنشده، امکان واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام 

  شده هم اگرچه پس از انقضای گیرد؛ اما حکم غیابی ابالغ قانونیآن کمتر دستخوش تزلزل قرار می
قانون   4۹0  ۀو طبق صدر بند ب ماد  شدهاشاره رأی    عتراض، همانند دوها و عدم واخواهی و امهلت

لکن قطعیت و اجرای آن بیشتر    ، ت ساالجرا ه و الزم قطعی محسوب شد  1۳۹۲آیین دادرسی کیفری  
بی هیچ    1۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری    406  ۀماد  ۲  ۀزیرا تبصر  ؛در معرض تزلزل و توقف است

: دانسته استرأی    علیه را مسموع و سبب توقف اجرایمحکوم   تشریفاتی صرف درخواست واخواهی
باشد، ابالغ واقعی نشده  تاریخ محکوٌم علیه می  »... هرگاه حکم دادگاه  از  بیست روز  تواند ظرف 

الحفظ به همراه پرونده به و متهم تحت  متوقفرأی    صورت، اجرایاطالع، واخواهی کند که در این
 « . شود...میحکم اعزام  ۀدادگاه صادرکنند
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ز نی  1۳7۹انون آیین دادرسی مدنی  ق  ۳06  ۀماد  1  ۀعالوه، این نتیجه از عبارت مندرج در تبصربه
( در 1۳1۸قانون آیین دادرسی مدنی سابق )مصوب    175  ۀرسد درصدد تکرار مفاد مادنظر میکه به

می قانون   قابلجدید  مقررباشد  وفق  است.  وا   ، مزبور  ۀ استنباط  ابالغ  شخص  »چنانچه  به  قعی 
انقضای  علیه میسر نباشد و ابالغ قانونی به عمل آید، آن ابالغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از  محکوم 

مذکور چنین    ۀروشنی از متن مادبه  شدن به موقع اجرا گذارده خواهد شد«.مهلت قانونی و قطعی
از سپری رمیب مهلتآید که پس  ازشدن  به حکم غیابی  اعتراض  قانونی  با  سوی محکوم   های  علیه 

ا گذاشته  و به همین دلیل به موقع اجر  حکم غیابی صادره قطعی محسوب شدهوجود ابالغ قانونی آن،  
نیز عینًا   1۳۹۲  قانون آیین دادرسی کیفری   4۹0  ۀشود. این همان رویکردی است که در بند ب مادمی 

آیین دادرسی مشابه   ۀ و حوزگذاری مقنن در این بخش در هر دسیاست  بنابراینگردد.  مالحظه می
آباشد.  می  مادبیشتر  وفق  مدنی  ق  4۲6  ۀنکه  دادرسی  آیین  ب1۳7۹انون  نسبت  تنها  احکام  ،  ه 

ادرسی را د  ۀبعد مهلت درخواست اعاد  ۀدادرسی وجود دارد. مقنن در ماد  ۀیافته امکان اعادقطعیت
بی از تاریخ انقضای مهلت  غیا  ءمزبور این مدت را نسبت به آرا   ۀمشخص کرده که در بند دوم ماد

اس، با کنار  ماه تعیین کرده است. بر این اس  ۲روز یا    ۲0واخواهی و تجدیدنظرخواهی حسب مورد  
 غیابی  ءن آرا شود که مقننتیجه آن می   1۳7۹انون آیین دادرسی مدنی  ق  4۲7و    4۲6هم گذاشتن مواد  

تجدیدنظرخواهی  را  و  واخواهی  مهلت  اس   هاآن  که  رسیده  پایان  میبه  محسوب  قطعی  و  ت  کند 
 داند.  طرح میرا قابل هاآن  دادرسی نسبت به ۀدرخواست اعاد

 حقوقی در پرتو دکترین و تفسیر منطقی قانون  ۀ . نقد نظرات ادار ۴
و   17۳شدن مبحث مرور زمان در مواد  حقوقی در ابتدای مطرح   ۀ بیان شد ادار  ترپیشکه  چنان 
پوشی  تقنینی موضوع و دکترین حقوقی جاافتاده چشم  ۀاز سابق  1۳7۸  قانون آیین دادرسی کیفری   174

های اعتراض، غیرقطعی پنداشته و  از انقضای مهلت  ولو پس  ، کرده و حکم غیابی با ابالغ قانونی را 
باشد آثار احکام قطعی کیفری که شمول مرور زمان اجرا از تاریخ قطعیت می  در نتیجه در ابتدا یکی از

ا از  این دسته  از  برا  از تصویب مواد  هحکام  بود. پس  قانون مجازات    107تا    105کلی دریغ کرده 
مبنا هب  ، اسالمی اداردلیل عدم اصالح  تعدیل و احکام مذکور   ۀ ی مذکور، نظرات مشورتی  حقوقی 

منتها شمول مرور زمان تعقیب موضوع  ، دانسته نشدند 107 ۀاجرای مقرر در مادمشمول مرور زمان 
آن با حکم    ۀ و رابطرأی    شده از مفهوم قطعیتارائهپذیرفته شد. با توجه به تحلیل    هاآن  بر  105  ۀماد

اعم از   هاآن شدن احکام غیابی پس از ابالغاالجرا محسوب در قطعی و الزم غیابی و نهاد واخواهی، 
 ، مذکور  ۀ ادار  ۀمنتها در نقد عقید  .مانداقعی و قانونی و انقضای مهلت اعتراض تردیدی باقی نمیو
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باید خاطرنشان ساخت که این نظر با    ، گیردکه نظرات مشورتی آن عمومًا مورد عمل قضات قرار می
 ست: روروبهری و عملی جدی به شرح زیر ایرادات نظ

که را  صالح کیفری صادره از دادگاه ذی رأی   حقوقی، باید  ۀ ادار  ۀها طبق عقید پرونده  گونهاین در  . 1
آن هم از نوع رأی    انگاشت و فرض کرد که اساسًا پرونده منتهی به صدور االجراست نادیده  قانونًا الزم 

کلی نادیده گرفت و در این توان صدور حکم را به ی که نمی حکم در ماهیت امر نشده است. در حال 
های در جریان رسیدگی مقدماتی یا محاکماتی که در پرونده   کرد گونه رفتار  موارد از حیث مرور زمان آن 

مان تعقیب است. صدور ، گویی که اساسًا حکمی صادر نشده و موضوع مشمول مرور ز شود عمل می 
مستلزم اعالم ختم  1۳۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری  ۳74 ۀ طبق ماد  حکم، اعم از حضوری و غیابی، 

است و صدور حکم   که موجب مختومه   ترین مهم دادرسی  است  دعاوی  به  در رسیدگی  شدن واقعه 
ملیات اجرایی مدتی شود. حال چگونه است در حالی که ع غاز عملیات اجرایی می موضوع در دادگاه و آ

 اقدامات  ۀ باید از حکم و کلی   قانون مجازات اسالمی   105  ۀ رر در ماد است آغاز شده با گذشت مهلت مق
که موضوع مشمول مرور زمان تعقیب و دادرسی شده در حالی که   کرد کرده و ادعا    نظرصرف شده  انجام 
 .ست عقیب و دادرسی با صدور حکم محکومیت متهم پایان یافته ا ت   ۀمرحل 

این    ۀ ادار  ۀعقید.  ۲ با  تعا  مشکلحقوقی  و  درونی  جدی  نیست  رو روبهرض  ست که مشخص 
  قانون مجازات اسالمی  105  ۀبر فرض که موضوع مشمول مرور زمان ماد  ، واحد اجرای احکام کیفری 

سو، گفته شد که با صدور حکم، دادگاه ختم دادرسی    باید چه تصمیمی اتخاذ کند. از یک  ، شده باشد 
مزبور   ۀاستناد واحد اجرای احکام به ماد  ورزد وکند و سپس مبادرت به انشای حکم میالم میرا اع

بودن جریان  گیرد. چه آنکه استناد به این ماده به معنای مفتوحبا تصمیم دادگاه در تعارض قرار می
کور و مذ  ۀاز سوی دیگر، استناد به ماد  .اجرای احکام  ۀدر مرحلدادرسی و تحقیقات است آن هم  

گردد. این در   «قرار موقوفی تعقیب»ی به صدور  بایست منتهپذیرش شمول مرور زمان تعقیب می
دادگاه   و  دادسرا  در  تحقیق  شعب  از  موصوف  قرار  صدور  که  است  حکمحالی  صدور  از   پیش 

عالوه،  قضایی است. به  ۀد مورد اجماع در دکترین و رویقابل تصور است و این امر از موارمحکومیت  
نه قاضی اجرای احکام کیفری و پس   ، راست صدور قرار موقوفی تعقیب، از شئون مقام تحقیق دادس

در  اجرای احکام کیفری دادسرا که    ۀاز صدور نیز نیاز به موافقت دادستان دارد. بنابراین، چگونه شعب
حال آنکه تعقیب با    ، تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کندیست می تحقیقات مقدماتی ن  انجام   مقام 
  یافته تلقی تعقیب پایان  ۀورود پرونده به این واحد، مرحل  وجودی شعب اجرا ناسازگار بوده و با   ۀفلسف

  ۀ از ناحی  1۳۹۲  انون آیین دادرسی کیفری ق  ۲70  ۀشود. وانگهی قرار موقوفی تعقیب به حکم مادمی 
این است که اگر واحد اجرای احکام قرار موقوفی تعقیب صادر   سؤالاست. حال    اعتراضشاکی قابل
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ناحی  ، کند از  اک  ۀآیا  که  محکوم شاکی  سمت  این  نون  از  فرار  برای  است؟  اعتراض  قابل  دارد  را  له 
ادار نظری  ۀ اشکاالت،  در  داش  ۹6/ ۲۹/6مورخ    147۲/۹6/7  ۀ شمار  ۀحقوقی  در  اشاره  که  است  ته 

، واحد اجرای احکام  قانون مجازات اسالمی  105  ۀن تعقیب به استناد مادصورت شمول مرور زما
قانون   505و    1۳  ۀ نادرستی این عقیده روشن است. زیرا طبق مادقرار موقوفی اجرا صادر خواهد کرد.  

ورت شمول مرور  در ص   قانون مجازات اسالمی  106و    105  ۀناظر بر ماد  1۳۹۲  آیین دادرسی کیفری 
ب، تعقیب متهم در مراحل قبل از صدور حکم با صدور قرار موقوفی تعقیب زمان شکایت و تعقی

شود و اجرای  می  جرا فقط در مورد »اجرای مجازات« صادرشود و صدور قرار موقوفی اموقوف می 
 کند و نه »تعقیب متهم« را. علیه را موقوف می حکم محکومیت محکوم 

باشد  اجرای احکام نمی  ۀمربوط به مرحل   میقانون مجازات اسال  105  ۀ ماد  ۀگسترطور کلی،  به  .۳
باشد.  پرونده ممکن نمی   نمودنمختومه و استناد به این ماده جهت صدور قرار موقوفی تعقیب یا اجرا و  

 تصور است: ی( در دادرسی کیفری سه حالت قابلأ این بدان خاطر است که پس از صدور حکم )ر
قانون   4۹0 ۀض است )بند الف، پ، ت ماداعترا حکم کیفری صادره حضوری و غیرقابل الف(

نحو خود بهزمان انشای    در این صورت تردیدی نیست که این حکم در  .(1۳۹۲  آیین دادرسی کیفری 
باشد. لذا پس  می  میقانون مجازات اسال  105  ۀیابد و قاطع مرور زمان موضوع مادقطعی اصدار می

ه آن وجود ندارد و تنها مرور زمان اجرا مندرج مذکور و استناد ب  ۀ از صدور آن امکان بازگشت به ماد
 امکان شمول دارد.  قانون مجازات اسالمی 107ۀ در ماد

اعتراض از طرق عادی باشد یا حضوری و قابل واخواهی می ه غیابی و قابل م کیفری صادر حک ب( 
و یا   خواهی( و در مهلت، توسط یکی از طرفین یا دادستان)حسب مورد، تجدیدنظرخواهی یا فرجام 

قانون   4۲۸تا    4۲6و نیز    461  و  407  و  406گیرد )مواد  تحت واخواهی یا اعتراض قرار می   هاآن   ۀهم 
دادرسی به   فرایند در این فرض حکم غیابی یا غیرقطعی است و با ورود    . ( 1۳۹۲  فری ین دادرسی کی آی 

اعتراض، مرجع رسیدگی   ۀمرحل  به  آنکه دادگاه صادرکنند رسیدگی  از  )اعم  باشد   ۀ کننده  حکم غیابی 
 ( کیفری  عالی( و نه قاضی اجرای احکام )واخواهی( یا مرجع عالی اعتراض )دادگاه تجدیدنظر یا دیوان 

، در مورد موقوفی تعقیب متهم تصمیم 105  ۀصدور حکم موضوع ماد   ورت شمول مرور زمان  در ص 
 نماید.ا صادر می )قرار یا حکم( جدید خود ر رأی    صورت،  مقتضی را اتخاذ نموده و در غیر این 

لت یک از طرفین در مهباشد اما هیچیا اعتراض به طرق عادی می  واخواهیحکم صادره قابلج(  
 (. 1۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری  4۹0 ۀکنند )بند ب مادحسب مورد واخواهی یا اعتراض نمی
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و احکام  شود و آثار  در این حالت، با انقضای مهلت اعتراض، حکم صادره قطعی محسوب می
 بوده و امکان  105  ۀمرور زمان ماد  این، همانند فرض اول قاطع  بنابر  1. شودحکم قطعی بر آن بار می

اداره   ۀباشد. چنانچه عقیدبعد یعنی اجرای احکام میسر نمی  ۀبازگشت و استناد به این ماده در مرحل
زمان تعقیب، حکم   چون در این فرض تا پیش از انقضای مواعد مرور  ، حقوقی مورد پذیرش باشد
وقوفی  ید دادگاه بدوی از حکم محکومیت قبلی خود عدول کرده و قرار مقطعی صادر نشده لذا یا با

فراغ دادرس است( یا اینکه اجرای احکام اقدام به صدور قرار    ۀتعقیب صادر کند )که خالف قاعد 
منتها به    ، صادر کند  اجرا   یا قرار موقوفی  موقوفی تعقیب کند که در جایگاه قانونی صدور آن نیست و

 . تعقیبزمان  استناد شمول مرور
صالح حًا وفق مقررات و از سوی مرجع ذی در هر سه حالت، صدور حکمی که در زمان انشا صحی

بوده است  امری عبث  در حالی   چراکه   ؛ صادر شده  ندارد.  اجرایی  در فرض مذکور، عدم قابلیت  که 
ادرسی قانون آیین د   4۹0  ۀ کم اصداری وفق بند ب ماد شدن حاعتراض طرفین کاشف از قطعی محسوب 

بوده   105  ۀرور زمان صدور حکم موضوع ماد شدن آن است. این امر قاطع م االجرا الزم و    1۳۹۲کیفری  
تنها در شعب تحقیق اعم از   105  ۀجرای اعمال ماد و پس از آن مرور زمان اجرا آغاز خواهد شد. لذا م  

تجدیدن و  بدوی  دادگاه  می دادسرا،  مرحل ظر  بر  ناظر  هرگز  و  بود.    ۀ باشد  نخواهد   ۀ ادار   عالوه، به اجرا 
»در احکام قطعی غیابی که بیان داشته است:    1۳۸۲/ 5/ 16مورخ    7/ ۳۸۲1  ۀ شمار   ۀ حقوقی در نظری

مدت واخواهی و همچنین تجدیدنظرخواهی آن پایان یافته و بر طریق ابالغ قانونی قطعی شده باشد 
این امر موجب سلب حق واخواهی متهم نبوده و   شود؛ ولی اجرا فرستاده می   ۀدایر   االجرا بوده و به الزم 

به محکوم  اعلیه غیابی  بنابراین، اجرای حکم شمول مرور زمان طالع می محض  تواند واخواهی کند. 
(. 100  : 1۳74پور،  )به نقل از: قاسم   گردد« نمی   137۸( قانون آیین دادرسی کیفری  174)   ۀموضوع ماد 

می گ همان  مالحظه  که  نظر ونه  این  در  به شود  قانونی یه  ابالغ  که  غیابی  احکام  قطعیت  پذیرش  رغم 
 بدون هرگونه استدالل یا استنادی رد شده است. ها آن   ر زمان اجرا براند، شمول مرو شده 

اجرای احکام غیابی با ابهام    ۀحقوقی راجع به شمول مرور زمان تعقیب در مرحل  ۀ ادار  ۀعقید.  4
باشد. توضیح  مذکور نامشخص می  ۀور زمان در مرحلاحتساب این مر  أ مبد  چراکه   ؛ستروروبهنیز  

مرور زمان تعقیب از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی   أ مبد  انون مجازات اسالمیق   105  ۀبه حکم ماد  کهآن

 
 ۀکم غیابی باشد چه حضوری، مورد واخواهی )مادهای مقرر، چه حهرچند ممکن است پس از انقضای مهلت  .1

( قرار بگیرد و اجرای حکم قانون آیین دادرسی کیفری   4۳۲  ۀ( یا اعتراض )ماددادرسی کیفریقانون آیین    461و    406
 اخواهی یا اعتراض متوقف شود. تا زمان رسیدگی به و
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و تحقیقی محاسبه خواهد شد. حال که پرونده با صدور حکم غیابی به اجرای احکام ارسال شده و  
پروند  سؤال در  که  است  پرسش   ۀاین  این  به  است؟  کدام  تحقیقی  و  تعقیبی  اقدام  آخرین  مذکور 
آورد  تشتت رویه را فراهم می  تنها نهعمل قرار گیرد، وان داد که هرکدام مالک  تهای متفاوتی میپاسخ

 بلکه بر کمی یا زیادت مدت احتساب مرور زمان تعقیب نیز اثرگذار است:
رین اقدام تحقیقی یا تحقیقی مربوط به مرحله دادسراست و این نوع  برخی معتقدند آخ  الف(

مبد از  زمان  بای  أ مرور  کیفرخواست  گیرد تاریخ  قرار  محاسبه  مورد  شماررأ )  د    ۀی 
دیوان عالی کشور(. چنانچه این    ۳۸  ۀصادره از شعب  1۲/05/۹۳مورخ    ۹۳0۹۹70۹۲5۳00۸۹۲

با    6  ۀتعزیری نظیر درج  جرایمدر مورد برخی    شود کهعقیده مورد پذیرش قرار گیرد، نتیجه آن می 
تا  5  توجه به مرور زمان تعقیب   از  با احتساب  از ریخ صدور کیفرخواست پیش  ساله ممکن است 

 شروع به اقدامات اجرایی مشمول مرور زمان شوند. 
عقیدب(   جلس  ۀدر  تشکیل  و  طرفین  احضار  در  دادگاه  اقدامات  اقدام   ۀدیگری  نیز  رسیدگی 

 . شودآخرین اقدام تعقیبی و تحقیقی در نظر گرفته میرأی  تعقیبی تلقی شده و صدورتحقیقی و 
نیز  عده  نهایتاً   ج( به محکوم ای  دستیابی  در  احکام  اجرای  اقدامات  اجرای  معتقدند که  و  علیه 

گردد. اگر نظر اخیر دادنامه نظیر صدور برگ جلب و غیره نیز اقدامات تعقیبی و تحقیقی محسوب می
در شعب    هاآن  متضمن  ۀاحکام غیابی مشمول مرور زمان قرار نگرفته و پروند  ،پذیرش قرار گیرد مورد  

ب تا  جرا  ا آنکه به محکوم   ، اید مفتوح بماندابد  علیه دسترسی حاصل شود یا فوت کند یا دیگر  مگر 
شود.   حادث  عمومی  دعوای  سقوط  شعب  چراکهجهات  نظارت  اوقات  در  احکام    ۀمعمواًل  اجرای 

بیدستور هرچند  جهت  اتی  در  محکوم   دستیابیاثر  می به  صادر  مبنای  علیه  سه  هر  بنابراین،  شود. 
به واخواهی متهم   ، حقوقی  ۀ اراد  ۀگفتپیش  نظرات قابلیت رسیدگی بعدی  به    ، یعنی  تلقی واخواهی 

از  اعتراض و غیرقطعی محسوب  این دسته  بر  آرای غیابی در شمول مرور زمان اجرای حکم  کردن 
 رسند.  نظر نمی هقبول ببلم قاااحک 

 حقوقی در رد قطعیت احکام غیابی ۀ. عدم موضع ثابت ادار ۵
حقوقی شمول مرور زمان اجرای حکم بر    ۀ از ادار  سؤالکه موضوع اصلی    گفتهدر نظریات پیش

  را  حقوقی دلیل خود برای رد شمول مرور زمان اجرای احکام غیابی  ۀ احکام غیابی کیفری بود، ادار
علیه در هر زمان اعالم کرده  هی محکوم لحاظ امکان واخوانشدن آن بهاند قطعیغ قانونی شدهکه ابال 

شدن یا نشدن فرقی با احکام غیابی  که در مورد احکام مدنی غیابی که از حیث قطعی  بود. در حالی
ادار ندارند  محسوب   ۀ جزایی  قطعی  صراحتًا  را  مذکور  غیابی  احکام  حتی    نحوبهشدن  و  با  اطالق 

  1/۳/7۹مورخ    1٥1٧/7  ۀ شمار  ۀیرای نمونه در نظرپذیرفته است. ب  هاآن  تصریح به فرض ابالغ قانونی
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که حکم غیابی را    137۹انون آیین دادرسی مدنی  ق  3۰۶  ۀ ماد  ١  ۀ »با توجه به مفاد تبصراست:  آمده  
همین قانون   33۶ ۀاجرا دانسته و توجه به مادشدن دادنامه قابلپس از انقضای مهلت قانونی و قطعی

و    که مهلت درخواست تجدیدنظر را بیست روز از تاریخ ابالغ یا انقضای مدت واخواهی ذکر کرده
ماد به  عنایت  با  قطعیت   ۀنهایتاً  از  قبل  را  حکمی  هیچ  اجرای  که  مدنی  احکام  اجرای  قانون  یک 

واخواهی منقضی    مهلتاجرا خواهد بود که  پذیرد، لذا حکم غیابی )قابل تجدیدنظر( زمانی قابلنمی
رأی    شدنمفاد این نظر دال بر قطعی محسوب   «.شده و مهلت تجدیدنظرخواهی نیز سپری شده باشد

مورخ   ۳1۲۹/7های  مذکور به شماره   ۀ حتی ابالغ قانونی، در نظرات بعدی ادار  ، غیابی پس از ابالغ
 607/7  ؛5/۹/۹0مورخ    40۳0/7؛  ۳0/۳/۸۹مورخ    1۳7۳/7؛  6/۸/۸6مورخ    5147/7؛  16/4/7۹

مورخ    ۲07۹/۹۲/7؛  7/۹1/ 10مورخ    14۲0/7؛  ۳/7/۹1مورخ    1۳51/7؛  ۳0/۳/۹1مورخ  
با اندک تفاوتی در واژگان   ۹6/ ۲1/۸مورخ  1۹04/۹6/7و  ۲6/۲/۹6مورخ  444/۹6/7؛ ۲/11/۹۲
 تکرار گردید.    14/5/1۳۹۸مورخ    574/۹۸/7  ۀ این مرجع به شمار  اخیر  یید شد و در یکی از نظراتأت

با پذیرش قطعیت احکام غیابی    ،حقوقی  ۀ ، اواًل ادارفوقشود در نظرات  که مالحظه میونه  گهمان
بار کرده است و اینکه چرا در مورد مرور زمان اجرای    هاآن  به احکام قطعی را برمدنی، آثار مربوط  

 هگفتپیش، پاسخ روشنی ندارد. در واقع، نظرات  است  سویی دیگر رفتهواحکام غیابی کیفری به سمت
کنند که با رسالت مرجع مذکور حقوقی حکایت می ۀ تعیین احکام قطعی در ادار ۀاز دوگانگی ضابط

ابهامات مراجع قضایی  در حل   ندارد خوانهماختالفات و  و    ؛ی  این اشکال نظری  بر  ثانیًا و عالوه 
با ابالغ    شدنمذکور در نظرات دیگری بر قطعی محسوب   ۀ عملی، ادار قانونی حکم غیابی کیفری 

در نظریچنان  ، تصریح نموده آمده است:    10/1۳76/ 17مورخ    5060/7  ۀ قدیمی شمار  ۀکه  چنین 
ی است که در  نحوبهشود اجرا میاحکام غیابی کیفری که با ابالغ قانونی قطعی و قابل اجرای ۀ»نحو

های  ماره دیگر به ش ۀعیت، در دو نظریعالوه بر قط مورد محکومین و متهمین متواری معمول است.«
که    ۲6/6/۹1مورخ    1۲75/7و    ۳1/۳/۹0مورخ    ۲077/7 از اشاره شده است  »حکم غیابی پس 

مهلت قانونی الزم هانقضای  میای  تاریخ  این  از  و  بوده  زماناالجرا  مرور  مشمول  مقرر  تواند  های 
یفری قانون آیین دادرسی ک  174  ۀدقانونی برای اجرای حکم شود و پس از انقضای مدت مذکور در ما

روشنی و  به   5/۳/1۳۹۳مورخ    50۲/۹۳/7  ۀ شمار  ۀدر نهایت در نظری  .موقوف االجرا گردد«  137۸
ونه تردیدی شمول مرور زمان اجرا نسبت به احکام غیابی مورد پذیرش قرار گرفته و نوع  گبدون هیچ 

رغ از هرچند حکم غیابی، دادگاه فابا صدور حکم،    .1»کننده نیز مشخص شده است:  قرار مختومه
رسیدگی است و مادام که واخواهی نشده باشد، مجاز به ورود به موضوع و صدور قرار موقوفی تعقیب  

به دادسرا )واحد    .2  ؛نیست پرونده  قانونی،  آن مطابق مقررات  ابالغ  از صدور حکم غیابی و  پس 
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مول  نچه با گذشت زمان، موضوع مششود و چنا اجرای احکام کیفری( جهت اجرای حکم ارسال می
قانون آیین دادرسی کیفری   ۶  ۀ ماد  ۶مرور زمان باشد، دادستان )دادیار اجرای احکام( با توجه به بند 

با لحاظ شمول مرور زمان، موجبی برای احضار و    .3  ؛قرار موقوفی اجراء را صادر خواهد کرد   7۸
   «.علیه غیابی( نیستجلب متهم )محکومٌ 

قانون آیین شدن  االجرا شود که مورد اول به پیش از الزم می   به تاریخ این نظریات مالحظه با دقت  
حاکمیت قانون مذکور و در مورد آخر   ۀ وط به دوردر دو مورد مرب   . گرددبازمی   1۳7۸دادرسی کیفری  

ظریات اخیر باشد. بنابراین، به استناد نمی   1۳۹۲  قانون مجازات اسالمیشدن  االجرا مربوط به زمان الزم 
چه ابالغ قانونی، پس از انقضای   ، علیه ابالغ واقعی شده باشندغیابی چه به محکوم   حقوقی، احکام   ۀ ادار 

اند، مشمول قطعی محسوب شده و مادامی که مورد واخواهی قرار نگرفته   مهلت واخواهی و اعتراض
 ۀ شخص نیست که چرا ادار باشند. منتها م می   قانون مجازات اسالمی   107  ۀ مرور زمان مندرج در ماد 

 باشد اقبالی ندارد.ه این نظر که موافق با منطق حقوقی و فاقد اشکال جدی نظری و عملی می حقوقی ب 
 علیه به ضرر وی و منع استفاده از حق واخواهی محکوم ۱۰۷ ۀ. اطالق ماد ۶

می  نیز  دیگری  منظر  از  نظر گذشت  از  تاکنون  استدالالتی که  تمامی  بر  بهعالوه  قطعیت    توان 
معتقد شد. صدر  هاآن نسبت به قانون مجازات اسالمی   107 ۀر زمان ماداحکام غیابی و شمول مرو

کند و مدت آن  ن، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می »مرور زمامزبور بدین شرح است:    ۀماد
است... زیر  قرار  به  حکم  قطعیت  تاریخ  ماد  «.  از  کیفری   4۳۳  ۀ وفق  دادرسی  آیین   1۳۹۲  قانون 

 .۲شاکی؛    .1:  هستند  اهی از آرای محاکم بدوی را دارند از این قراراشخاصی که حق تجدیدنظرخو
امور کیفری کلی  .۳  ؛متهم در  به شاکی و دادستان همواره حضوری محسوب   ۀدادستان.  آرا نسبت 

را ندارند و این حق مختص متهم بر فرض محکومیت    شوند؛ فلذا این اشخاص اختیار واخواهیمی 
همان قانون(. بر این مبنا، وقتی حکمی دایر بر    461  ۀو ماد  406  ۀماد  ۲  ۀغیابی وی است )تبصر

  اعم از آنکه نسبت به وی غیابی باشد یا حضوری،   ، گرددعلیه( صادر میمحکومیت متهم )محکوم 
توانند نسبت به آن اعتراض )حسب  م این قانون میشاکی یا دادستان تنها حسب مقررات بخش چهار

فرجام  یا  تجدیدنظر  ندارند.  خوامورد،  واخواهی  حق  ولی  کنند  اساسهی(  این  حکم    بر  که  هرگاه 
قانون آیین    44۳  ۀیا ماد  4۲7  ۀبند الف و ب مادتجدیدنظرخواهی باشد )محکومیت متهم غیرقابل

  نظرصرف به آن اعتراض نموده یا از اعتراض بدان    ( و شاکی یا دادستان یا هردو۹۲دادرسی کیفری  
گونه که  نسبت به این دو شخص قطعی محسوب خواهد شد و همانحکم در هر حال    ، کرده باشند

شود، قابلیت تجدیدنظرخواهی  انده سنجیده میحضوری یا غیابی بودن احکام نسبت به متهم یا خو
  ۀ یز اصواًل امری نسبی است )مگر در حدود مادنرأی    نتیجه قطعیت یا عدم قطعیتدر  یا عدم آن و  
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آرا   4۲7 دادگاه تجدید  ءیا  تاریخ حضوری  در  تفاوت  و ممکن است حسب  ابالغ، نظر(  یی  رأ   های 
طعیت یابد، ولی نسبت به طرف دیگر  نسبت به یک طرف دعوا حداقل در مقطع زمانی مشخص ق

مواد   در  حتی  مقنن  باشد.  دا   4۹۳و    4۹۲غیرقطعی  آیین  کیفری  قانون  اجرای    1۳۹۲درسی  برای 
 1.کندیافته چنین آرایی تصریح میقسمت قطعیت

اجرا   زمان  مرور اطالق نام برده و آغاز    نحوبهاز حکم قطعی    قانون مجازات اسالمی  107  ۀدما
مشخص نکرده    گذارقانونتاریخ قطعیت حکم قرار داده شده است؛ منتها    أ ق از مبداطال  نحوبهنیز  

ت اواًل حکم باید نسبت به چه کسی قطعی  ، باالتر   ۀاعتراض در مرحلاست که در مورد احکام قابل
مزبور گردد؟ ثانیًا مالک احتساب مرور زمان مزبور از تاریخ قطعیت حکم   ۀیافته باشد تا مشمول ماد

 کرد:   ارائهاست؟ به این دو پرسش ممکن است پنج پاسخ متفاوت به چه کسی نسبت 
لذا مالک قطعیت حکم نسبت به    ،گرددله( اجرا میکه حکم به نفع شاکی )محکوم   جا نآ  از  .1

 ؛ شوداجرا محاسبه می زمان مروریابد تاریخی که حکم نسبت به او قطعیت میاوست و از 
ارتکابی متهم توسط دادستان است    عمومی جرم  ۀ  جنباز تعقیب    که حکم کیفری ناشی   آنجا  از.  ۲

مدعی توسط  عمومی  منافع  راستای  در  می و  اجرا  )دادستان(  )مادالعموم  آیین    4۸4  ۀگردد  قانون 
قطعیت حکم نسبت به اوست و از تاریخی که حکم نسبت به وی    ( لذا مالک  1۳۹۲دادرسی کیفری  

 ؛ شودسبه میاجرا محا زمان مروریابد قطعیت می
متهم )محکوم   آنجا  از  .۳ کیفری علیه  اجرا میکه حکم  قطعیت حکم   لذا مالک    ، گرددعلیه( 

اجرا محاسبه    زمان  رورمیابد،  نسبت به اوست و از تاریخی که حکم نسبت به مشارالیه قطعیت می
 شود؛می 

ی از طرفین  لذا اگر حکم نسبت به حتی یک  .طرفین است ۀقطعیت حکم نسبت به هم ( مالک  4
. مبدأ احتساب مرور زمان نیز آخرین تاریخی است  شودنمیاجرا    زمان  مرور قطعی نباشد، مشمول  
اریخ قطعیت حکم نسبت  یابد. در این فرض ممکن است تطرفین قطعیت می  ۀکه حکم نسبت به هم

 علیه نیز مالک عمل قرار گیرد؛به محکوم 

 
 455  ۀو نیز مفاد بند الف و بند پ ماد  45۹  ۀمادو    455  ۀخاطر تعارض با نص بند ب مادهمذکور ب  ۀالبته هر دو ماد.  1

مواد   مفاد  کیفری  ق  45۸و    457و    450و  دادرسی  آیین  ر  1۳۹۲انون  به  رسیدگی  امکان  حیث  بدون  أ از  ی 
ک:  ن  ،بیشتر  ۀبرای مطالع)ت طرح پرونده در مرجع اعتراض محل ایراد است  علیه در صورتجدیدنظرخواهی محکوم

 (. 4۹۳و  4۹۲یل مواد ، ذ1۳۹5و حاجیلو،  راغچشاه
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بودن، االجرا به شرط الزم   ، لذا حکم   ، است   ت حکم نسبت به هریک از طرفینقطعی  ( مالک  5
 أ گیرد. مبدکافی است و مشمول مرور زمان اجرا قرار می   ، نسبت به ولو یکی از طرفین نیز قطعیت یابد

 یابد. ن تاریخی است که حکم نسبت به یکی از طرفین قطعیت میاحتساب مرور زمان نیز نخستی
بر محکومیت  حال فرض کنیم که مبنی  بابت    حکمی غیابی  به تحمل چهار سال حبس  متهم 

از دادگاه بدوی صادر شده است و مهلت    17/1/۸7پنج در تاریخ    ۀارتکاب بزهی تعزیری از درج
به پایان رسیده و    6/۳/۸7و    ۲۳/۲/۸7های  اریخدر ت  ترتیببهو شاکی    1تجدیدنظرخواهی دادستان 

اند. حکم به متهم ابالغ  ننموده ه حکم صادره تقاضای تجدیدنظر  کدام نسبت بظرف این مدت هیچ
اعتراضی   10/4/۸7های واخواهی و تجدیدنظرخواهی او در تاریخ  قانونی شده و با وجود اتمام مهلت

از ناحی با  ۀنیز  شدن حکم، پرونده جهت اجرا به االجرا الزم توجه به    وی واصل نگردیده است. لذا 
حقوقی از حکم قطعی )البته   ۀ تعریف ادار را ارسال شده است. بر فرض که واحد اجرای احکام دادس

مرور زمان( را مالک قرار دهیم، بدین معنی که حکمی قطعی است که طرق عادی شکایت    ۀدر مقول
شود.  ور نسبت به شاکی و دادستان قطعی محسوب میحکم مزب   ، از آرا نسبت به آن مسدود باشد

ست و واخواهی یکی از طرق عادی و  واخواهی ا علیه( چون قابلکوم حال آنکه نسبت به متهم )مح
باشد. بنا به فرض بیش از ده سال از آغاز عملیات اجرایی گذشته  مصداق اعتراض است غیرقطعی می

علیه حاصل نشده و دادنامه منتهی به اجرا نگردیده است.  به محکوم  دستیابیاقدامات،  ۀکلی رغمبهو 
اجرا نخواهد بود   زمان  مروراین حکم مشمول    ، شیمهای سوم و چهارم را پذیرا با حلحال چنانچه راه

تعقیب بدانیم یا خیر(.   زمان  مرورحقوقی، مشمول    ۀ ادار  ۀاز اینکه موضوع را طبق عقید  نظرصرف )
نکرده است اما ظاهرًا پاسخ سوم مقبولیت   ارائهوق تاکنون پاسخ روشنی  قضایی به دو پرسش ف  ۀروی

ادار دارد و غالب نظرات  بر همین مبنا صادر شدهحق  ۀ بیشتری  نیز  این در حالی است که وقی  اند. 
 عنوانبهبودن حکم بر این اساس،  اساسًا معیار قراردادن قطعیت حکم نسبت به متهم و احراز قطعی

اواًل   چه آنکه  ؛ای نقلی یا عقلی متقنی استوار نیستاجرا بر هیچ مبن  زمان  مرور شرط اول شمولیت  
گونه که گفته شد  آید. همانچنین تفسیری برنمی  قانون مجازات اسالمی  107  ۀاز سیاق عبارت ماد

اطالق آمده است و انصراف آن به قطعیت نسبت به متهم    نحوبهعبارت حکم قطعی در این ماده  
دلی به  بین دو مفهوم  لی نیست و ترجیح بالمرجح میمتکی  باید  از منظر فوق  البته،  حکم  »باشد. 

شد. یقینًا اصطالح محکومیت قطعی که به دفعات در    تفکیک  بهل  ئقا«  محکومیت قطعی»و    «قطعی
آثار   لحاظبهمقنن قرار گرفته است،    ۀقانون مجازات اسالمی و قانون آیین دادرسی کیفری مورد استفاد

 
 (. ۸1های عمومی و انقالب )اصالحی قانون تشکیل دادگاه ۲6سابق   ۀبر مبنای ماد .1
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تب به وی )محکوم   ،عات منفی که علیه متهم داردو  لذا میعلیه( سنجیده میتنها نسبت  توان  شود. 
ست که متهم نسبت به آن امکان اعتراض با توسل به طرق عادی شکایت از آرا را  گفت محکومیتی ا

توان تصور کرد که حکمی  گونه که گفته شد، اصواًل نسبی است. لذا میآن  ، ندارد. اما حکم قطعی
ها محکومیت مندرج در آن نسبت به متهم غیرقطعی باشد. بر فرض  نسبت به شاکی قطعی باشد منت

اصطالح محکومیت   گذارقانون   قانون مجازات اسالمی  107  ۀتفاوتی باشیم در ماد  ل به چنینئکه قا
 کار نبرده و از حکم قطعی یاد کرده است.  قطعی را به

به    زمان  مرورت ناظر بر  اعمال مقررا  چراکه  ؛هم نیستثانیًا تفسیر یادشده )نظر سوم( منطقی  
  ، اضرار به دیگران قرار دهد   ۀخود را وسیل  کس نباید اعمال حقگونه که هیچسود متهم است. همان

 1.اضرار به خود او قرار گیرد   ۀکس نیز نباید وسیل )اصل چهلم قانون اساسی( به حکم منطق، حق هیچ 
 ۲6۳  ۀحق اقدام نمود. برای مثال در مادتوان به ضرر ذیحق نمی  به عبارت دیگر، در مقام احقاق

کیفری   دادرسی  آیین  متهم  1۳۹۲قانون  حق    وقتی  احقاق  می  برای  احضار  دفاع  در   ، شودآخرین 
در احکام   ، ل به این باشیم که حق واخواهی متهم ئ اما اگر قا شود.  صورت عدم حضور، جلب نمی

اجرای حکم غیابی است، از حق واخواهی محکوم علیه   زمان   مرور تادن  اف ابی علیه او، مانع به جریان غی 
گرفتن نفع متهم یا شاکی درنظر   زمان   مرور   بینی پیش قع، هدف  ایم. در وا ابزاری علیه صاحب حق ساخته 

ر بود از اجرای های مزبور منافعی که قرا فرض کرده که پس از گذشت مدت   گذار قانون نیست. بلکه  
دیگر از اجرای آن حاصل نخواهد شد. فلذا مقنن بسته به نوع جرم   ، جامعه شود  حکم کیفری عاید 

العموم قرار داده است تا نسبت به اجرای حکم نی را در اختیار مدعی تعزیری ارتکابی مدت زمان معی 
اجرای حکم یا شروع آن   علیه اقدام نماید. چنانچه به هر علت ظرف این مدت، موفق بهعلیه محکوم 

کند از این منظر، تفاوتی نمی   2.شود شده و اجرای حکم موقوف می   زمان   مرور وضوع مشمول  نشود، م 
 مرور به حکم صادره علیه خود را از طریق واخواهی دارد یا خیر. کما اینکه در    که متهم حق اعتراض

 نیست.ل آن و صدور قرار موقوفی تعقیب  متهم از حق دفاع وی مانع از شمو   ۀتعقیب، عدم استفاد   زمان 
یکی    عنوانبهتفسیر به سود متهم    چراکه  ؛ثالثًا تفسیر مذکور منطبق بر اصول حقوق کیفری نیست

اص مقررات  از  اعمال  در  سختگیری  ممنوعیت  کیفری،  حقوق  زیربنایی  ایجاب    زمان  مرورول  را 

 
به عقید  .1 نیز  دلیل  دادگاه رسیدگی   ۀبه همین  به واخبرخی محققان،  متهم نمیکننده  تواند مجازات وی را در  واهی 

 (. ۲1و  ۲0 :1۳۹۳تغییر کند )جاهد و دیگران،  مقایسه با حکم غیابی تشدید کند مگر آنکه عنوان اتهامی بزه

 (.70-7۳ :1۳71 ی،آخوندک: )ن  ،رور زمان کیفریم  ۀبرای دیدن فلسف .2
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اجرا شده   ۀ مرحل االجرا گردیده و وارد  بر این مبنا، باید اذعان داشت حکمی که به هر نحو الزم   1. کندمی 
. اواًل نسبت به هریک از طرفین که قطعیت یافته باشد، شرط قطعیت حکم حاصل گردیده است  ، است

ر صورت واخواهی است و در ه که حکم از سوی شاکی و دادستان همواره غیرقابل   آنجا  با این وصف، از 
قانون مجازات   107  ۀ ول ماداالجرا مشم لذا تمامی احکام تعزیری الزم   ، قطعی خواهد شد  هاآن   نسبت به 
 10۹  ۀ د )ماد نباش   زمان   مرور مگر آنکه اصل بزه موضوع حکم مشمول مقررات    ، خواهند شد  اسالمی 

اسالمی  مجازات  عقید   2(.1۳۹۲  قانون  پذیرش  فرض  بر  تاری   ۀ ثانیًا  نخستین  حکم اخیر،  که  خی 
 3.اجرا خواهد بود   زمان   مرور یابد مبدأ احتساب  االجرا نسبت به یکی از طرفین قطعیت می الزم 

 زمان  ر مرو مشمول    ۸7/ ۲۳/۲سال از تاریخ   10بنابراین در مثال فوق، حکم صادره پس از گذشت 
هرگاه   « سال »  خواهد شد. نباید از یاد برد که   1۳۹۲  قانون مجازات اسالمی   107  ۀ اجرا موضوع ماد 

اشد مقصود سال شمسی است یا مقنن قرار گیرد و به قرینه نیز مشخص نب   ۀ اطالق مورد استفاد  نحو به 
انون ق   44۳  ۀ شود )مادروز محاسبه می   ۳60کار رفته که  به «  سال قانونی »االصول در معنای  قمری، علی 

در جایی است که بر تعریف حکم قطعی به »حکم   شده اشاره (. البته، مطالب  1۳7۹آیین دادرسی مدنی  
را هم مصداقی از این نوع اعتراض بدانیم   اعتراض از طرق عادی« پافشاری کنیم و واخواهی غیرقابل 

مضی مهلت مقرر قانونی، مورد واخواهی وگرنه اگر »حکم غیابی که به متهم ابالغ قانونی شده و با وجود  
که نظر   ، اهی( قرار نگرفته است را نیز حکم قطعی محسوب نماییم« خو فرجام   یایا اعتراض )تجدیدنظر  

گونه که در عمل رایج است تاریخ توان آن اجرا را می   زمان  مرور درست همین است، مبدأ احتساب  
 خواهی و اعتراض وی( در نظر گرفت. علیه )انقضای مهلت وا قطعیت حکم نسبت به محکوم 

مهم دیگر پاسخ داد و آن اینکه چه بر مبنای نظریات غالب و جدید    سؤالدر خاتمه باید به یک  
را  یادشدهتعقیب بدانیم و چه هرکدام از استدالالت  مان ز مرورحقوقی احکام غیابی را مشمول  ۀ ادار

قرار دهیم، چنانچه  اجرا نسبت به احکام یاد  زمان  مرورمبنی بر شمول   در مورد شده مورد پذیرش 
سپس متهم    ، حکمی غیابی قرار موقوفی اجرا صادر و پرونده در واحد اجرای احکام مختومه شود

 
کید قرار گرفته أنیز مورد ت  14/10/۹5مورخ    756  ۀ شمار  ۀی وحدت رویأ علیه در راصل تفسیر قانون به نفع محکوم   .1

 است. 

شرعی مشمول مرور   تعزیرات منصوص  انون مجازات اسالمیق  115  ۀماد  ۲  ۀالزم به ذکر است که بنا به مفهوم تبصر  .2
 باشند.  زمان اجرای حکم می

دعوای عمومی ناشی از جرم مذکور با توجه به اینکه مرور زمان از جهات سقوط    ۀ رسد در حدود عقیدبه نظر می   .3
احتساب    أمبد  ۀبه دادستان مبنای محاسبباشد لذا بهتر است سقوط دعوا نسبت  دادستان می  ۀاست که تعقیب آن برعهد

  قرار گیرد. مرور زمان



 غفاری فارسانی و شاهچراغ / یفر یک یابیغ احکام زمان  مرور بر نآ اثر و آرا تیقطع مفهوم

 

۲۶۱ 

که حکم   آنجا  در پاسخ ممکن است گفته شود ازچیست؟  حاضر و اقدام به واخواهی کند تکلیف  
لذا   ، ه( صادر و پرونده مختومه شده است کنند شده و قرار قاطع )مختومه   زمان  مرور کیفری مشمول  

بدون ورود در   ، لذا دادگاه باید  . موجبی برای رسیدگی به واخواهی متهم نیست و نفعی نیز برای او ندارد 
 ؛پذیرش نیست بودن یا نبودن، قرار رد آن را صادر کند. این عقیده قابل ماهیت و بررسی داخل در وقت 

 ۀ شود )نظرات ادار فری نمی کی   زمان   مرور ی نظیر رد مال مشمول  حقوقی برخی احکام کیفر   ۀجنب   چراکه 
شماره  به  مورخ    7/ 6754و    ۸۳/ ۸/ ۲7مورخ    7/ 64۹۹،  6۹/ 10/ 1۹مورخ    541۹های  حقوقی 

 ، که حکم قطعی به محکومیت متهم صادر شده  آنجا   ت گفته شود از ، ممکن اس عالوهبه (.  ۸۳/ ۹/ 10
با وجود شمول   از جمله  ا   زمان   مرور این محکومیت حتی  آثار متعددی  نیز واجد  از جرا  محرومیت 

حقوق اجتماعی، تشدید مجازات در فرض تکرار و یا محرومیت از برخی ارفاقات قانونی نظیر تعلیق و 
قانون مجازات   ۲5  ۀجدید است. برای مثال، به حکم ماد   جرایمرتکاب  تعویق یا جایگزین حبس در ا 

م از برخی ئدا   نحو به برای مدتی و در مواردی    علیه محکوم   اجرا نیز   زمان   مرور پس از شمول    اسالمی 
حیثیتی و اجتماعی یقینًا   مسائل شود. لذا در کنار  مجازات تبعی محروم می   عنوان به حقوق اجتماعی  
نفع در واخواهی است. بر این مبنا، باید خاطرنشان صدور قرار موقوفی اجرا نیز ذی   متهم حتی پس از 

اما اعمال   ،  باشد نمی   زمان  مرور متهم مانع از اعمال مقررات  حق واخواهی  کرد که هرچند گفته شد  
رسد رسیدگی به لذا به نظر می   1.مقررات مذکور نیز نباید از موجبات سقوط این حق محسوب شود 

 رسیدگی مجدد ممکن است سه حالت بروز پیدا کند:  ۀ اهی متهم ضروری است. حال در مرحلواخو 
 زمان  مرور تر از  اجرا طوالنی  زمان  مرورکه    آنجا  ید و از ذشت مدت مدموضوع با توجه به گ  .1

ماد تعقیب می لذا مشمول  قرار موقوفی تعقیب   قانون مجازات اسالمی  105  ۀباشد،  و دادگاه  شده 
 نماید؛صادر می

گناهی متهم را احراز  بی  ، پس از رسیدگی  ، ، دادگاهیادشده  زمان  مروربر فرض عدم شمول    .۲
 کند؛ائت او صادر میحکم به بر  نموده و

تعقیب، دادگاه مجددًا مجرمیت متهم را احراز نموده   زمان  مروربر فرض عقیده بر عدم شمول    .۳
. در این حالت، با توجه به سقوط دعوای عمومی ناشی دارد   قبلییید حکم  أو نظر بر رد واخواهی و ت

اکتف  باید  محکوم  واخواهی  رد  به  صرفًا  دادگاه  جرم،  و  از  نماید  تنمیا  به  حکم  حکم أتواند  یید 
بدهد. زیرا با صدور قرار موقوفی اجرا، اجرای آن حکم منتفی شده است. پیشین    محکومیت غیابی

 
علیه و صدور قرار موقوفی اجرا همسر یا  نیز با وجود فوت محکوم  1۳۹۲انون آیین دادرسی کیفری  ق  475  ۀدر ماد  .1

 دادرسی دارند.   ۀقانونی او حق درخواست اعاد وراث
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ی )در خصوص ۀ  ب، تنها جنزمان  مرور  ۀبزه در نتیج  مومی  در فرض اخیر، با توجه به سقوط دعوای ع
 اجرا خواهد بود.قابلصورت وجود( و آثار و تبعات ناشی از محکومیت قطعی 

،  ۲۳الزم به ذکر است که با توجه به آثار و تبعات متعدد محکومیت قطعی علیه متهم )نظیر مواد  
  511و    510،  ۲۳7،  ۸۲،  ۸1،  ۸0اد  و مو  قانون مجازات اسالمی  1۳71و    66،  55،  40،  ۳6،  ۲5

محکومیت »کند که  می  رسد تفسیر به نفع متهم ایجاب نظر می  ( به1۳۹۲رسی کیفری  قانون آیین داد
امکان واخواهی و طرق    «قطعی بوده است و  از فرصت دفاع برخوردار  باشد که متهم  محکومیتی 

گونه که  همان  بر این اساس، .  عادی شکایت از آرا نسبت به حکم حاوی این محکومیت مسدود باشد 
شده به متهم که  نونیجزایی به نفع متهم مستلزم آن است که حکم غیابی ابالغ قا  اصل تفسیر قوانین

های واخواهی و اعتراض به آن منقضی گردیده حکم قطعی محسوب شده و آثار احکام قطعی  مهلت
همین اصل حقوقی نیز مبین آن است که    دیگری مقرر کرده(،   نحوبهقانون    آنچه)مگر    2بر آن بار شود 

ادر شده و امکان  موجب حکم قطعی علیه متهم صقطعی محکومیتی محسوب شود که بهمحکومیت  
یا عدم اقدام وی در مهلت مقرر ممکن نباشد. در    لحاظ استفادهواخواهی یا اعتراض متهم به آن به

 است.  دادگاه و محکومیت قطعی وصف متهمرأی  واقع، حکم قطعی وصف
 نتیجه 

 استنباط است:  تایج ذیل قابلاز مجموع مطالبی که بیان گردید ن
 ند: باشمی شده به قرار ذیلیمصادیق احکام قطعی یا قطع .1

 باشند؛ تجدیدنظرخواهی می های بدوی که قانونًا غیرقابلاحکام حضوری دادگاه الف( 
عتراض مورد اعتراض اعم از  های بدوی که در مهلت ادادگاه  احکام حضوری و غیرقطعیب(  

 اند؛خواهی قرار نگرفتهتجدیدنظرخواهی یا فرجام 
 اند؛ دوی که در مهلت مقرر مورد واخواهی یا اعتراض قرار نگرفتههای باحکام غیابی دادگاهج( 

  ؛3های تجدیدنظر احکام دادگاه د(

 
باید   دادرسی کیفریانون آیین ق 511 ۀو مادانون مجازات اسالمی ق 1۳۹ ۀماد ۀدر مورد تکرار جرم نیز به حکم تبصر .1

 محکومیت سابق متهم قطعی باشد. 
 ۀ دادنام بودن  ی رقطعیغه  که در متن آن ب  1۳7۸/  ۸/  11مورخ    6۳۹  ۀ شمار  ۀ یوحدت رو  یأ ر الزم به ذکر است که    .2
آور است و نه لزومًا استدالل  الزام رویهی وحدت آرا ۀچرا که اواًل نتیج ؛شودی اشاره شده مانع از استنباط فوق نمیابیغ

مهلت   شدنی سپر  پس از  یابیحکم غآید که  رویه نیز چنین برمیی وحدت أها؛ ثانیًا از مفهوم همین رمندرج در آن
 . شودیحسوب م م  یآن قطع  یواخواه

 شوند.  را می االجی الزم های تجدیدنظر نیز قطعی است منتها پس از انقضای مهلت واخواهاحکام غیابی دادگاه  .3
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فرجام   هـ( مورد  و  داحکام حضوری  کادگاه خواهی  قاضی  تعدد  با  تهای جزایی  به  دیوان  أه  یید 
 عالی کشور رسیده است. 

دوی و تجدیدنظر که به  و نیز حکم محکومیت غیابی اعم از ب   هـو    بو    الفدر مورد مصادیق  
علیه ابالغ واقعی شده است هیچ تردیدی در قطعیت حکم وجود ندارد. اما در مورد حکم محکوم 

آیین  ق  175  ۀ تون قانونی نظیر مادتقنینی و م  ۀانونی شده نیز سابقمحکومیت غیابی که ابالغ ق  انون 
و    1۳7۹دادرسی مدنی    قانون آیین  4۲7و    4۲6و مواد    ۳06  ۀماد  1  ۀ، تبصر1۳1۸  دادرسی مدنی

حقوقی   قطعیت  مؤیددکترین  حکم  موارد،  این  در  که  است  استنباط  میاین  محسوب  شود.  یافته 
تأسی به متن هر دو قانون    ینکه نخست، ا  بنیادین مشتمل بر   ۀن چهار نکتدادبنابراین، با مدنظر قرار

قطعی یا    . دیگر آنکهانددادهآیین دادرسی که واخواهی را ذیل بخش اعتراض به آرای غیرقطعی قرار ن
دایررأی    بودنغیرقطعی و    مدارکیفری،  دعوی  طرفین  و  دادستان  سوی  از  آن  به  اعتراض  قابلیت 

مراد مقنن از اعتراض در دادرسی کیفری    آنکه   . سوم رسیدگی به آن اعتراض در یک مرجع باالتر است 
آخر  باشد و  دادستان یا طرفین می  خواهی از آرای بدوی غیرقطعی توسطقابلیت تجدیدنظر یا فرجام 

،  اعتراض یا غیرقطعی عموم و خصوص من وجه است قابلرأی    وواخواهی  حکم قابل  ۀرابط  اینکه
توان گفت: »حکمی است که از سوی طرفین  یدر تعریف موجزی از حکم قطعی کیفری مرو  ایناز

اهی در مرجع عالی رسیدگی  خویا دادستان قابل اعتراض حسب مورد از طریق تجدیدنظر یا فرجام 
یی است که قابل اعتراض به طرق عادی در مرجع  أ قطعی ر  یأ طور کلی، »ر« به.باشدبه اعتراض نمی
 باالتر نیست«. 

ق  .۲ ابالغ  احکام غیابی که  مورد  ازانونی شدهدر  و   آنجا  اند  واخواهی  از مضی مدت  که پس 
قابل تحت شرایطی  تنها  مرجعاعتراض،  در همان  قابلمی   واخواهی  نه  و  مرجع باشند  در  اعتراض 

االصول  شود و علیهای مذکور، حکم قطعی محسوب میذشت مهلتلذا طبق تعریف با گ  ، باالتر 
دیگری مقرر کرده است. البته، در این فرض،    نحوبهون  قان  آنچهمگر    ، آثار احکام قطعی را دارد   ۀکلی

صادره رأی    ه و پذیرش و رسیدگی به آن، علیقطعیت حکم متزلزل است و در صورت واخواهی محکوم 
حضوری و حسب مورد قطعی یا رأی    آن، خود یک  د باشد چه بر ر  چه بر قبول درخواست واخواه

 غیرقطعی خواهد بود.  
امور کیفری،   .۳ قطعی»وم  مفه  در  قطعی»با    «حکم  است. محکومیت   «محکومیت  متفاوت 

علیه حق واخواهی و  جرا گردیده و محکوم اال موجب حکم قطعی الزم قطعی محکومیتی است که به
طرق عادی نسبت به آن را ندارد. بدین ترتیب در امور کیفری، حکم    همچنین حق اعتراض به سایر

پس    نحوبهغیابی که   ابالغ شده  مهلتقانونی  انقضای  )تجدیدنظراز  اعتراض  و  واخواهی    یا  های 
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علیفرجام  و  یافته  قطعیت  حکم  اگرچه  چون و  االصولخواهی(  اما  است  قطعی  احکام  آثار  اجد 
لذا محکومیت غیابی متهم بر علیه او واجد   ،علیه از حق واخواهی برخوردار استکماکان محکوم 

 باشد. آثار سوء محکومیت قطعی نمی
اعم از آنکه به متهم ابالغ واقعی شده باشند یا ابالغ    ، االجران مبنا، احکام غیابی الزم بر ای  .4

احکام    ءکه جز  آنجا  از  ، طرفین  ۀهای واخواهی و اعتراض نسبت به کلیانقضای مهلتز  قانونی، پس ا
قانون    107  ۀاجرای احکام کیفری بوده و مشمول ماد  زمان  مرورشوند، مشمول  قطعی محسوب می

 باشند.  می  1۳۹۲ جازات اسالمیم
قاطع  م  صدور حکم کیفری باید اذعان داشت که مطلق صدور حک   زمان   مروردرخصوص    .5

از   نوع  استفاد  ، باشد می  زمان  مروراین  عبارت    ۀ لذا  از  قطعی»مقنن  ماد«  حکم  قانون    105  ۀ در 
از متن این ماده  حذف آن بر این اساسصحیح نبوده و قید »قطعی« اضافی است.  مجازات اسالمی

 گردد.  توصیه می 
 ۀ اواًل تلقی ادار چراکه ؛تندیساتکا نقابل یهئقضا ۀحقوقی قو  ۀ در این میان، نظرات مشورتی ادار .6

قانونی ابالغ  وصف  )با  غیابی  احکام  قطعیت  مفهوم  از  تبعیت  ها آن  مذکور  دوگانه  معیارهای  از   )
  اندخاص، این دسته از احکام را قطعی تلقی کرده  ی که گاه در برخی مصادیق و فروض نحوبه  ،کندمی 

اجرای    زمان  مرور  ۀاه خیر. چه اینکه در مقولاند و گتسری داده  هاآن  و آثار احکام قطعی را نسبت به
تکرار بیشتر  نظرات  در  کیفری  غیابی  ۀشداحکام  احکام  مرجع،  مهلت    ،این  انقضای  از  پس  ولو 

ند. ثانیًا  ااجرای احکام دانسته نشده  زمان  مرورو مشمول   واخواهی و اعتراض، قطعی محسوب نشده
تعقیب   زمان  مروری منتهی به احکام غیابی را مشمول  هاحقوقی در نظرات انتقادآمیزی پرونده  ۀ ادار

قرار داده و معتقد به صدور قرار موقوفی اجرا به جهت مذکور شده است. این در حالی است اعمال 
قابل  ۀدر مرحل  اسالمیقانون مجازات    105  ۀماد ناجرای احکام کیفری  قرار تصور  یست و صدور 

حقوقی   ۀ ثالثًا ادار  ؛باشدخروج از حدود آن صحیح نمی  لحاظهبمرقوم نیز    ۀ موقوفی اجرا مستند به ماد
محسوب  قطعی  پذیرش  ضمن  دیگری  نظرات  مهلتدر  مضی  از  پس  غیابی  احکام  های  شدن 

سبت به این  اجرای احکام ن  زمان  مروررق عادی، شمول مقررات  از ط  هاآن  واخواهی و اعتراض به
 دسته از احکام را پذیرفته است.  
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