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  دكتر محمدعلي جاهد
  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل

  زهرا خدادادي

  دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
  غالمرضا غيور

  دانش آموخته كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
  
  

قانونگذار را بـر آن   ،حفظ حقوق محكوم عليه غايب اهميتو همچنين  به برخي از جرايميابي ضرورت رسيدگي غ
ـايي كنـد   ،داشته كه در جهت جمع بين اين دو مصلحت  .حق واخواهي را براي شخص محكوم عليه غايب شناس

ضـرورت  «ه يعني به يكي از معيارهاي دادرسي عادالن ،از طرف قانونگذار ي غيابيآرا درفلسفه پذيرش واخواهي 
است كه اوقات دادرسي بـه اطـالع    الزمدر پرتو اين حق  .بازگشت دارد» حق دفاع و حضور متهم در دادرسي

در صـدور آراي   .دنماينـ  مطـرح د با حضور در جلسه دادرسي دفاع الزم را نا وكيل وي بتوانيو متهم  رسيدهمتهم 
ـام  فرض قانون در مورد واخواهي اين است كه وقتي م ،غيابي تهم در محكمه حضور نداشته، رسيدگي صحيحاًَ انج

بايد امكان ديگري به محكـوم داده   و نشده و دفاع متهم استماع نگرديده و حقيقت بر دادگاه مكشوف نشده است
ـاي اصـول دادرسـي      .تا از خود دفاع كند شود درخواست متهم در اين قالب كه واخواهي ناميده مي شود، بـر مبن

شود و واجد آثار و احكام متعـدد  حق بر حضور در دادرسي هاي كيفري و اصل حق دفاع طرح مي عادالنه به ويژه
و مهمي چون تعليق و توقف حكم صادره، تسريع در دادرسي، عدم سـقوط حـق تجديـدنظرخواهي، ممانعـت از     

ـاره مخت  از پـس  مقالهدر اين است كه ... تشديد مجازات، معافيت از پرداخت هزينه اعتراض و ـاني و    اش صـر بـه مب
  . مفهوم رسيدگي غيابي و موارد جواز آن، به اجمال مورد بررسي قرار خواهد گرفت

  

  .، دادرسي عادالنهواخواهيرسيدگي غيابي، حكم غيابي،  :هاكليد واژه
  
 7/5/1392  :  تاريخ دريافت  :پست الكترونيكي نويسنده مسئول  

dr.majahed@gmail.com  5/6/1393  :تاريخ پذيرش نهايي  

وق نا   ی  ژپو
تان    ھار و  ماره اول،  م،   ١٣٩٣سال پ

٧-٣٠   حات   

 :چكيده
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 مقدمه .1

ترين راه حل يك دعوي از مسير يك دادرسي مناسب و عادالنه بـا  بهترين و عادالنهترديد بي
. گـردد طرف حاصـل مـي  لحاظ تضمينات الزم براي طرفين دعوي، در دادگاهي مستقل و بي

د طرفين دعوي و عموم، بستگي مستقيم به وجود اعتبار دستگاه قضايي و دادگستري و اعتما
هـاي  آيـين دادرسـي در دهـه   . يك دادرسي منصفانه براي حل و فصل دعاوي خواهد داشـت 

اخير با برخي تحوالت بنيادين، حركت به سمت ايجـاد اصـول و قواعـد واحـد و كلـي آيـين       
-اين تحول را مـي . دادرسي را در كليه دعاوي اعم از مدني، كيفري و اداري آغاز نموده است

هـاي  الملـل بـا زمينـه   توان تحت تاثير تحوالت كلي در حقوق داخلي كشورها و حقـوق بـين  
در حوزه آيـين دادرسـي كيفـري ايـن اصـالحات       .)254: 1383 ياوري،(حقوق بشر دانست 

 اســتبــوده بــه اصــول حــاكم بــر آيــين دادرســي و رعايــت حقــوق متهمــان  نــاظرعمــدتاً 
  .)110: 1380اردبيلي،(

بسياري از اصول دادرسي كيفري، به عنوان مصاديق بارز حقوق بشر، در البـالي قـوانين   
حقوق و امتيازات مورد «درباره اينكه، . مربوط به آيين دادرسي كيفري پيش بيني شده است

بحث در آيين دادرسي كيفري، از اساسي ترين مفاهيم مربوط به حقوق بشر است، يك اتفاق 
حقوق بشر و ساير اسناد حقوق [نگاهي به آنچه كه در اعالميه جهاني. دنظر عمومي وجود دار

: 1387 زالمـن، ( »پيرامون اصول دادرسي كيفري آمده، مويد اين مطلـب خواهـد بـود   ] بشر
114(.   

گـردد،  هاي فردي، صرفاً بر اساس منابع داخلي حقوق تعيين نمـي امروزه حقوق و آزادي
ق بشر، بـه عنـوان سرچشـمه اصـلي ايـن حقـوق بـه        بلكه در حال حاضر اسناد مختلف حقو

ايـن كـه منـابع     ،نـان آهاي مترقي و انديشمندان تربيت يافتـة  از نظر دولت. آيندحساب مي
هاي اساسي افراد به دو بخش ملّي و فراملّي تقسـيم شـوند و هـر دو يكسـان     زاديآحقوق و 

نياز از انديشه و استدالل يعي و بيطب امري كامالً ،مورد مطالعه و ارزيابي و استناد قرار گيرند
ايـن حقـوق و    - هـاي افـراد  ويژه آنكه حمايت از حقوق و آزاديهب .)78: 1372 بولك،( است
ها در عرصه دادرسي كيفري تحت عنوان دادرسي عادالنه مورد احترام و تضمين است آزادي

  .)24: 1379، اميدي( ترين مشخصه معاهدات حقوق بشري استمحوري –
بـراي  المللـي  ملي و بـين اخته شده نوزه حق واخواهي از آراي غيابي يكي از حقوق شامر
حـق دفـاع    هـا و برابري سالح اصل تناظر، منصفانه بودن دادرسي،. شودمحسوب مي انمتهم
اين حـق را داشـته باشـد     ،نمايد تا متهم در صورت غيبت در جلسه دادرسيايجاب مي ،برابر

ضمن اينكه مهمترين مبناي اين حق، اصل رعايـت حقـوق   . مايدكه به حكم غيابي اعتراض ن
و يكي از متفرعات اصلي حـق دفـاع، حـق حضـور     ) 1390:177 نژاد،رضايي( باشددفاعي مي
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باشد؛ زيرا متهم براي دفاع از خويش بايـد از اظهـارات شـاكي و مقامـات     متهم در دادگاه مي
حق حضور مـتهم  براي همين . آگاهي يابد قضايي مطلع گشته و از ادله استنادي اتهام وارده

ايجـاد مـانع در ايـن زمينـه      شود واز جمله حقوق اساسي متهم تلقي مي ،در جلسه محاكمه
ـ   كـه در ايـن صـورت     ،ضرر متهم رقم بزند را بهتواند جريان دادرسي مي ه نقـض حقـوق او ب

هميت است كـه  برخورداري از اين حق از آن جهت داراي ااز طرف ديگر . حساب خواهد آمد
، تحقيقات صـورت گرفتـه و ادلـه جمـع آوري شـده      ،محاكمه ممكن استاز در مراحل قبل 

بـه   ،ايجاد مانع در اين خصـوص  لذا چنانچه دادگاه بدون حضور متهم و ،داراي نواقصي باشد
 طرفه صورت پذيرد زياد است و اتهام متهم رسيدگي نمايد امكان اينكه محاكمه بصورت يك

در واقع حق بر واخواهي و اعتراض  .بدين صورت سلب خواهد شد ،دفاع از متهمدر واقع حق 
به حكم صادره بايد به عنوان عنوان بخشي از فرآيند دادرسي عادالنه و به عنـوان يـك اصـل    

   .)77: 1384 منصورآبادي،( مهم مورد قبول قرار گيرد
خود به  14ماده  3بند المللي حقوق مدني سياسي در قسمت د در اين رابطه، ميثاق بين

آن را به عنوان يكي از حقوق مـتهم مـورد حمايـت قـرار      شناسايي اين حق پرداخته است و
 برخورداري از اين حق را الزمه حق دفاع از خود در جلسه محاكمه به وسيله خـود يـا   داده و

هـركس حـق دارد كـه بـا تسـاوي      «دارد كـه  اين ماده مقرر مي .از طريق وكيل دانسته است
در حضــور خــودش محاكمـه    ... كامل، از حداقل حقوق تضمين شده زير برخـوردار گردد و

آيـد كـه آنچـه در مراحـل تحقيقـات      مـي  طور كه از متن اين ماده نيز چنين برهمان .»شود
  اعـع دفـ ـدر واقـ  تواند دفاع به معني دقيق كلمه تلقي شود ونمي ،مقدماتي انجام شده است

لذا حق حضور در جلسه محاكمـه  . پذيرداضي صورت ميـدر نزد قكه آن دفاعي است  واقعي
   .)409: 2000اسميت، ( حساب آيده حق دفاع نيز ب تواند تضميني براي برخورداري ازمي

كنوانسيون كه اشاره  6رغم اهميت اين حق، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در ماده علي
اما كنوانسيون آمريكايي حقوق بشـر  . نموده استبه دادرسي عادالنه دارد، به اين حق اشاره ن

اساسـنامه ديـوان   . به ضرورت تضمين اين حق اشاره نموده اسـت  8ماده  2در قسمت د بند 
اساسـنامه   63مـاده   1المللي در خصوص حق حضور ساكت اسـت، ولـي از بنـد    كيفري بين

  . ضرورت حضور متهم در دادرسي قابل استنتاج است
تهم در دادگاه ضمن اينكه خود في نفسه بـه عنـوان حـق بايـد     در مجموع حق حضور م

  :مورد تضمين و اجرا قرار بگيرد الزام دارد كه
  . مقامات قضايي زمان و مكان انجام دادرسي را به اطالع متهم برسانند: اوالً
  . اطالع زمان و مكان همراه با احضار متهم به جلسه دادرسي باشد: ثانياً
ور در دادگاه و محروميت متهم از اين حق، بايد به صورت استثنايي تحديد حق حض: ثالثاً
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توانند حق حضـور مـتهم را بـراي شـركت در     مقامات قضايي تنها در صورتي مي. انجام گيرد
جلسه دادرسي ناديده بگيرند كه دليل موجهي براي ايـن كـار ماننـد عـدم توجـه مـتهم بـه        

  . طرف متهم وجود داشته باشداحضاريه دادگاه يا اخالل در نظم دادگاه از 
حق حضور در دادگاه شامل تمام مـراحل دادرسي من جمله واخــواهي و مــرحله   : رابعاً

  . باشدتجديدنظر نيز مي
  . فاصله بين احضاريه و زمان حضور در دادگاه بايد معقول و در توان متهم باشد: خامساً
ـ : سادساً راي مـتهم فـراهم شـود كـه بـه      در صورت انجام محاكمه غيابي، بايد اين حق ب

. محض اطالع نسبت به راي غيابي صادره، به صورت رايگان در مرجع واخواهي اعتراض نمايد
تعيين وكيل براي متهم غايب از طرف مقامات قضايي بويژه زماني كه محاكمه غيـابي بـراي   

ض تواند تضمين مناسبي جهت جلـوگيري از نقـ  رسيدگي به جرايم سنگين شكل گرفته، مي
  .حق دفاع متهم غايب باشد

ثـار  آامـا دربـاره   ، ثار مثبت مجازات مجرمان ترديـد كـرد  آشايد بتوان درباره در مجموع 
يكـي از   واخواهي. مل كردأتوان ترديد يا تگناه به هيچ وجه نميزيانبار مجازات محكومان بي

ن ناشـي آ بـار  نثـار زيـا  آگناه و متهمان بي رراههاي پيشگيري از تحميل مجازات بمهمترين 
طرفي دادگاه محرز است و ديگر تدابير و حتي در شرايطي كه صالحيت، استقالل و بي. است

در  واخـواهي تـوان ضـرورت   نمي، نه نيز رعايت شدهعـادالربوط به يك محاكمه ـمعيارهاي م
و همـين  ، چرا كه اشتباه قضائي يا قانوني دادگـاه هميشـه ممكـن اسـت    ؛ احكام را نفي نمود

اين احتمـال هميشـه وجـود     .ن اشتباه به تنهايي براي توجيه چنين ضرورتي كافي استامكا
كند مطابق با واقع و قانون نباشد، لذا عـدالت اقتضـاء دارد كـه    دارد كه آنچه دادگاه حكم مي

بـراي همـين درخواسـت     .)685: 1377 كاتوزيـان، ( امكان واخواهي براي افراد فراهم گـردد 
 يـف بـودن  يـا خف  يدن حق براي تمام محكومان غيابي صرف نظر از شدواخواهي بايد به عنوا

  .جرم ارتكابي، در قالب قوانين مناسب در نظر گرفته شود
شخص غايب بر » الغايب علي حجته«اساس قاعده  براز ديدگاه موازين و مباني اسالمي، 

 دفـاع كنـد   تواند در دادگاه حاضر شده و با اقامـه دليـل از خـود   حجت خود باقي است و مي
  مشـروع بـودن محاكمـه غيـابي را اجمـاعي       برخي از فقهـا، اصـل   ،)216: 1416 حرعاملي،(

مشروعيت محاكمه غيابي را مورد ترديد قـرار   اي ديگر  و عده .)23: 1371 خوئي،( اند دانسته
 حرعـاملي، ( انـد استناد كـرده » علي الغائب  ال يقضي«: داده و براي توجيه نظر خود به روايت

تجـويز    و صدور رأي غيابي را در حقوق النـاس   و برخي ديگر از فقها، محاكمه .)216: 1416
  .)414: 1390خميني،( اندنموده، اما در حق اهللا، محاكمه غيابي را تجويز نكرده

هـاي  در نظام حقوقي فعلي ايران كه مبتني بر احكام اسالمي بوده و بيش از سـاير نظـام  
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در كليه جرايم ارتكابي، افـراد   ؛مت هاي انساني افراد تاكيد دارددادرسي بر حفظ حقوق و كرا
و محكـوم  محاكمـه   ،صورت غيابي و بدون حضور ايشان و استماع دفاعياتشانه توان برا نمي
حضـور مـتهم در    ،در قانون آيين دادرسي كيفري فرانسـه  از نقطه نظر حقوق تطبيقي .نمود

علت ايـن  . ني عدم حضور وي استثناء بر اصلمحكمه جزايي اصل است و رسيدگي غيابي يع
وقتي متهم در دادگـاه حضـور   . امر آن است كه دادگاه متهم را محاكمه مي كند نه پرونده را

ندارد بسياري از نكات پرونده، علل و انگيزه ارتكاب جرم، ماهيـت و كيفيـت دعـواي جزايـي     
قد است انجام محاكمه با حضور از اين رو قانونگذار معت. ممكن است براي قضات مكتوم بماند

افكار مـتهم، در ارتكـاب بـزه و     موجب وقوف قاضي بر روحيات و ،متهم عالوه بر جهات فوق
 تمـدن، ( گرديده و در صدور حكم مناسب و مقتضي موثر اسـت آگاهي بيشتر بر شخصيت او 

20 :1374(.   
يـت و ضـرورت   هـاي اساسـي توجيـه كننـده اهم    بعد از بيان مباني فوق به عنوان بنيـان 

شناسايي واخواهي براي محكـوم غيابي در امـور كيفري، در ادامه بـه مفهــوم راي غيـابي و    
آيـين  و نيـز قـانون    1378با توجه به قانون آيين دادرسي كيفري  واخواهي و آثار واخــواهي

  .گردداشاره مي 1392مصوب دادرسي كيفري 
  

  :مفهوم راي غيابي و واخواهي .2
و اعتـراض نيـز بـه معنـاي      باشد؛ ت به معناي اعتراض و معادل فارسي آن ميواخواهي در لغ
 در ترمينولـوژي حقـوقي،   .)301: 1360 معـين، ( اسـت   آمـده ...و  گيـري خـرده  ايراد گرفتن،

را عمل اعتـراض معنـا كـرده و معتـرض را واخـواه و معتـرض عليـه را واخوانـده و           واخواهي
عليـرغم اهميـت    .)732 :1367جعفري لنگرودي، (ند اتوضيح داده معترض عنه را واخواسته،

بـه نظـر   . اين امر، در قانون آيين دادرسي كيفري، راي غيابي و واخواهي تعريف نشده اسـت 
حضـور داشـته و حتـي از وي    ) يا داديـار   نزد بازپرس( برخي اگر متهم در تحقيقات مقدماتي

لسات دادگاه حضور نيافته اسـت يـا   كيفري نيز اخذ شده، ولي در هيچ كدام از ج  قرار تأمين
 .)426 :1378 مـدني، ( گـردد  محسوب مي  معرفي نكرده، باز هم رأي صادر شده غيابي  وكيل

شـود؛ چنانچـه بـا وجـود      متهم براي دادرسي احضـار مـي  « :در تعريف ديگري آمده است كه
وكيـل   نفرسـتد و   احضارنامه، در هيچ يك از جلسات دادرسي حاضر نشـود و اليحـه دفاعيـه   

مدافع نيز معرفي ننمايد، اگر موجبات دادرسي فراهم باشد دادگاه به طور غيابي رسـيدگي و  
: 1379 آخونـدي، ( »شـود  رأي غيابي گفته مي كند به چنين حكمي، حكم مقتضي صادر مي

شـكايت و اعتـراض نخسـتين محكـوم عليـه بـه حكـم         بر اين اساس واخواهي يعنـي  .)229
   .)21 :1372نيازي،( تا محكوم كرده اسدادگاهي كه غياباًَ او ر
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افتد كه متهم پس از ارتكاب جرم صحنه جرم را رها نمـوده و خـود را از   گاهي اتفاق مي
 در ايـن . نمايندو مامورين كشف جرم به او دسترسي پيدا نمي. سازدانظار عمومي مخفي مي

ابطه با تشكيل پرونده ابطين دادگستري موظفند كه وظايف قانوني خود را در رضگونه موارد 
روشـن  . بدون متهم در اختيار مقامات قضايي قـرار دهنـد   مقدماتي انجام و باالخره پرونده را

آوري داليـل و  است كه بازپرس، دادستان و دادياران ضمن انجام اقدامات قانوني از نظر جمع
ين مدارك جرم، تحقيق از گواهان و مطلعين، اسـتماع اظهـارات شـاكي خصوصـي و همچنـ     

بايد نسـبت بـه تكميـل پرونـده      ،اقدامات تعقيبي به منظور دستگيري يا حاضر نمودن متهم
را جهت اظهار نظر نهايي آماده سازند، ليكن از آنجايي كه ممكـن اسـت تصـميم     آن اقدام و

بازپرس يا دادستان و اظهار عقيده نهايي آنان حقي را از مـتهم تضـييع نمايـد؛ مقـنن مقـرر      
المكـان را از تحـت تعقيـب بـودن خـود آگـاه       نحوي متهم مجهـول ه ب يشانانموده است كه 

رجع قضائي ـساخته و از او دعوت نمايد كه براي دفاع از خود در مقابل اتهامات منتسبه در م
اي كثيـر االنتشـار   ـهـ ريق انتشـار آگهـي در روزنامـه   ـواقع از طـ ـگونه م در اين. حاضر شود

بـاالخره پـس از طـي     .)125 :1372 شـجاع، ( درساننم ميالع متهـام را به اطـوع اتهـوضـم
مراحلي و در صورت حضور و يـا عـدم حضـور مـتهم و در صـورت صـدور قـرار مجرميـت و         

  . نمايندپرونده را جهت اتخاذ تصميم نهايي به دادگاه صالح ارسال مي ،كيفرخواست
در مرحلـه  نظر از حضور يا عـدم حضـور وي   حال ممكن است متهم در اين مرحله صرف

اي نيز ارسال ننمايد و وكيلـي نيـز   دادسرا، جهت دفاع از خود در دادگاه حاضر نشده و اليحه
انجام گرفته غيابي  رسيدگي ،در چنين مواقعي و با وجود شرايطي. جهت دفاع معرفي ننمايد
و ظرف مهلت ده روز  1378بر اساس قانون سال احكام غيابي  1.شودو راي مقتضي صادر مي

قابل واخواهي در همان دادگـاه صـادر كننـده حكـم     روز  20ظرف  1392بق قانون سال مطا
اعطاي حق اعتراض به محكوم عليه حكم غيابي در راستاي حفظ حقوق دفاعي مـتهم   .است
بـا ارائـه    ،همـان دادگـاه   بـه تواند پس از تقديم اعتراض مشاراليه مي باشد و بر اين اساسمي

                                                 
بيني را پيشتكليف خاصي ) 1392مصوب ( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 43ماده در اين خصوص قانون . 1

هايي كه صاحب كاال و ارز قاچاق شناسايي نشده و يا متواري است، در پرونده«: بر اساس اين ماده. كرده است
ربط، بالفاصله به شناسايي  با همكاري تمامي نهادهاي ذي صالح وضابطين موظفند با أخذ دستور از مرجع ذي

صالح، مرجع اه از تاريخ وصول پرونده به مراجع ذيظرف يكم ،مالك اقدام كنند و در صورت عدم حصول نتيجه
تبصره . مقررات اين قانون رأي مقتضي را صادر نمايد بايد به صورت غيابي رسيدگي و مطابق   رسيدگي صالح

هاي قاچاق مكشوفه بالصاحب، صاحب متواري و يا مجهول المالك، ضبط  در رسيدگي غيابي به پرونده -1
كه كاالي قاچاق  در صورتي - 2تبصره   .مالك كاال نيست سيدگي به جرائمكاالي قاچاق مكشوفه مانع ر

فقيه  المالك باشد، كاالي مزبور عيناً به ستاد مأذون از سوي ولي مكشوفه بالصاحب، صاحب متواري و يا مجهول
  ».شود تحويل يا حسب درخواست رسمي نهاد مزبور به فروش رسيده و وجه آن به حساب آن نهاد واريز مي
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   .)126 :1372 شجاع،( ن حق استفاده نمايدداليل و مستندات خود از اي
  

  :موارد جواز رسيدگي و صدور راي غيابي .3
در كليه جرايم مربوط به حقوق « 1378قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  217ماده  طبق

الهي ندارند هـر گـاه مـتهم يـا وكيـل او در هـيچ يـك از        الناس و نظم عمومي كه جنبه حق
نمايد، اين يا اليحه نفرستاده باشند دادگاه رأي غيابي صادر مي جلسات دادگاه حاضر نشده و

باشـد و  رأي پس از ابالغ واقعي ظرف ده روز قابل واخواهي در دادگاه صادر كننـده رأي مـي  
  .پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر قانون تجديد نظر احكام دادگاهها قابل تجديد نظر است

مقرر از آن واخواهي نشـده باشـد، پـس از انقضـاء     آراي غيابي كه ظرف مهلت  -1تبصره
هرگاه رأي صادره ابالغ قانوني شـده  . نظر به اجرا گذارده خواهد شد مدت واخواهي و تجديد

تواند ظرف ده روز از تاريخ اطـالع از دادگـاه صـادر كننـده     باشد در هر حال محكوم عليه مي
ي رأي را به صورت موقـت متوقـف و   در اين صورت دادگاه اجرا. رأي تقاضاي واخواهي نمايد

  .نمايددر صورت اقتضا نسبت به اخذ تأمين يا تجديد نظر در تأمين قبلي اقدام مي
الهي دارد چنانچه محتويات پرونده مجرميت متهم را در جرايمي كه جنبه حق -2تبصره

صـادر  توانـد غيابـأ رأي بـر برائـت     ثابت ننمايد و تحقيق از متهم ضروري نباشد دادگـاه مـي  
  ».نمايد

مقرر گرديده  406 مادهبرابر  1392با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري جديد در سال 
 يـا  مـتهم  هرگـاه ، دارنـد  حق اللهي جنبه فقط كه جرائمي استثناي به، جرائم تمام در :است
 دادگـاه ، باشـد  نفرستاده دفاعيه اليحه يا نشود حاضر دادگاه جلسات از هيچ يك در او وكيل
 بـر  مبنـي  دادگـاه  رأي چنانچـه ، اين صـورت  در. كند مي صادر غيابي رأي، رسيدگي زا پس

 دادگـاه  همان در واخواهي قابل، واقعي ابالغ تاريخ از روز بيست ظرف، باشد متهم محكوميت
 فرجـام  يـا  تجديـدنظر  قابـل  مورد حسب مقررات برابر واخواهي مهلت انقضاي از پس و است
 .است ماه دو، كشور از خارج مقيم خاصاش براي واخواهي مهلت. است

 دادرسـي  هنگـام  يـا  تنفس فاصله در و حاضر رسيدگي جلسه در متهم هرگاه -1 تبصره
 كـه  حكمـي  صـورت  ايـن  در. دهد مي ادامه را رسيدگي دادگاه، شود غائب موجه عذر بدون
 .است حضوري، شود مي صادر

 مهلـت  انقضاي از پس، نشود واخواهي آن از مقرر مهلت ظرف كه غيابي حكم -2 تبصره
 ابـالغ  دادگـاه  حكـم  هرگـاه . شـود  مـي  گذاشته اجراء به فرجام يا تجديدنظر و واخواهي هاي

 كـه  كنـد  واخواهي، اطالع تاريخ از روز بيست ظرف تواند مي عليه محكوم، باشد نشده واقعي
 صـادر  هدادگـا  بـه  پرونـده  همـراه  به الحفظ تحت متهم و متوقف، رأي اجراي، صورت اين در
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 تجديـدنظر  يـا  تأمين أخذ به نسبت اقتضاء صورت در دادگاه اين. شود مي اعزام حكم كننده
 .كند مي اقدام قبلي تأمين در

 مجرميـت ، پرونده محتويات هرگاه، دارند اللهي حق جنبه فقط كه جرائمي در -3 تبصره
ـ  تواند مي دادگاه ،نباشد ضروري متهم از تحقيق و نكند اثبات را متهم ، مـتهم  حضـور  دونب
  .كند صادر او برائت بر رأي

الناس و نظم عمومي كه جنبـه حـق الهـي    در كليه جرايم مربوط به حقوق بر اين اساس
و همچنين در جرايمي كـه جنبـه حـق الهـي      1تواند راي غيابي صادر نمايدندارد؛ دادگاه مي

ق از مـتهم ضـروري   دارد، چنانچه محتويات پرونده مجرميت متهم را ثابـت ننمايـد و تحقيـ   
قـانون آيـين دادرسـي     217از مـاده   .تواند غياباًَ راي بر برائت صادر نمايـد دادگاه مي ،نباشد

شود كه در سـه مـورد صـدور    معلوم مي قانون جديد، 406و نيز ماده آن  2كيفري و تبصره 
م النـاس، جـرائم مربـوط بـه نظـ     م مربوط به حـق ئجرا :عبارتند از كه حكم غيابي جايز است

عمومي و باالخره جرايم مربوط به جنبه حق الهي كه محتويات پرونده داللـت بـر مجرميـت    
اهللا و شود كه از نظر قانونگذار مفهـوم حـق  بندي معلوم مياز اين تقسيم 2.متهم نداشته باشد

نظم عمومي لزوماًَ يكي نيست و برخي جرايم مربوط به نظم عمومي ممكن است فاقد جنبـه  
    .)362 :1388 خالقي،(ز مانند جرايم قاچاق كاال و ار حق الهي باشد

الناسي تقريبـاً  دم جواز رأي غيابي در جرايم حق الهي و جواز رأي غيابي در جرايم حقع
اما در مورد جرايمي كه هم داراي جنبه حق الهي و هم داراي . مورد اتفاق نظر تمام فقهاست

ظر وجود دارد و بازگشت اين اخـتالف نظرهـا   الناسي باشد؛ مانند سرقت، اختالف نجنبه حق
  :استبه دو نظريه زير 

                                                 
كه كليه جرايم را داراي جنبه الهي دانسته  1378 قانون 2با ماده  217رسد كه ماده در نگاه اول به نظر مي. 1

نيز اجازه دادرسي غيابي نسبت به جرايم فاقد جنبه حق الهي را داده اسـت و مفهـوم    217تعارض دارد و ماده 
راي حل اين تعارض گفتـه شـد كـه منظـور     ب. اين مطلب آن است كه برخي از جرايم واجد جنبه الهي نيستند

قانونگذار از جرايمي كه جنبه حق الهي ندارند، جرايمي است كه جنبه حق الهي محـض ندارنـد بنـابراين اگـر     
قابل دادرسي غيابي خواهد بود اما نحـوه   .جرمي هم داراي جنبه حق الهي و هم داراي جنبه حق الناسي باشد

» فقـط «ذكر كلمه  1392در قانون مصوب  .)136  :1386 زراعت،( تار نيسبا اين توجيه سازگ 217بيان ماده 
 .يعني منظور از جرايم حق اهللا، جرايم حق اهللا محض مي باشند. ، اين مشكل را حل نموده است406در ماده 

باشند آن است كـه بنـاي   علت عدم جواز رسيدگي غيابي در خصوص جرايمي كه داراي جنبه حق الهي مي .2
-قرار داده شده است و اين جرايم با شبهه از بين مـي و تساهل و تسامح در اين جرايم بر پايه تخفيف دادرسي 

باشد زيرا ممكن است متهم غايب دليل و برهاني داشته باشد كه روند و غايب بودن متهم نيز از موارد شبهه مي
  .محكوم كرد توان او را غيابياتهام را از خود نفي كند لذا با وجود اين شبهه نمي
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بايد در اين جرم تفكيك كرده و به جنبه خصوصي جرم رسـيدگي كـرد امـا جنبـه     ) الف
ايـن نظريـه در   . الناس نبايد مهمل و بالتكليـف بمانـد  زيرا حق. الهي آن را به تعويق انداخت

تـوان  مثالً در جرم سرقت مي ؛توان انجام دادصورتي قابل توجيه است كه چنين تفكيكي را ب
حكم به استرداد عين يا مثل يـا قيمـت مـال مسـروقه داد و مجـازات حـد آن را بـه تـأخير         

مـثالً در   ،اما همه جرايم مشترك ميان اين دو جنبه، قابل چنين تفكيكـي نيسـتند   .انداخت
  .توان مجازات واحد را تفكيك كردزناي به عنف نمي

به هر دو جنبه رسيدگي كرد و رأي داد يـا هـر دو جنبـه را بايـد بـه تـأخير       يا بايد  )ب
-بنـابراين نمـي   ،انداخت زيرا هر دو جنبه جرم، معلول يك علت هستند كه همان جرم است

ايـن نظريـه منبعـث از افكـار و     . توان به يك معلول توجه كرد و به معلول ديگر توجـه نكـرد  
لت و معلول، رابطه غير قابل تفكيكي قائل هستند اما باشد كه ميان عديدگاههاي فلسفي مي

مجـازات، رابطـه    اي وجود نـدارد بلكـه ميـان جـرم و    در احكام شرعي و قانوني، چنين رابطه
-بنابراين همان كسي كه اين رابطه را قرار داده است و اعتبار كرده مـي  ؛اعتباري حاكم است

   .)139: 1386 زراعت،(د تواند آن را تفكيك نماي
 به ، رسيدگي 25/8/64مورخ 4187/7 شماره مشورتي نظريه در قضاييه قوه حقوقي اداره

 1.اسـت  نمـوده  اعالم مانع بدون غيابي صورت به باشد، دارا را فوق شرايط همه كه را عمد قتل
 :1383 مالمير،(ت اس بالاشكال آن به غيابي رسيدگي ندارد اللهي حق جنبه قتل عمدي چون
 تمـام  در«انون جديد بايد معتقد به اين امر بود كه با توجه به درج عبارت با تصويب ق .)118
، جـرائم حـق   406در متن ماده » دارند حق اللهي جنبه فقط كه جرائمي استثناي به، جرائم

  .اهللا محض قابل رسيدگي غيابي نمي باشند
  

    :مالك غيابي بودن راي صادره .4
تـاكنون   1290ب قانون آيين دادرسي كيفري در سال از ابتداي قانونگذاري در ايران با تصوي

ـ . در خصوص مالك غيابي يا حضوري بودن راي صادره، قوانين يكساني حاكم نبوده اسـت  ه ب
طور كلي حكم غيابي حكمي است كه در اثر عدم حضور متهم يا وكيل او در جلسه دادرسي 

 .دگـرد مرجع قضايي صـادر مـي  وسيله ه ب ايشان،يا عدم ارسال اليحه در موعد مقرر از ناحيه 
در مـورد  « :داشـت مقرر مـي  )1290( قانون آيين دادرسي كيفري 316قسمت انتهايي ماده 

                                                 
بـراي   1378ك .د.آ.ق 186چون براساس تبصـره مـاده   : البته در نظريه ديگر اداره حقوقي چنين آمده است. 1

كنـد لـذا محاكمـه و    وكيل تسخيري تعيين شود و چون وكيل در جلسات محاكمه شركت مي قاتل فراري بايد
وكيل در جلسات دادرسي حكم صـادره  با شركت . اتخاذ تصميم نسبت به چنين شخصي فاقد منع قانوني است

  )1380/5/1 - 7/3020 شماره نظريه. (حضوري محسوب مي شود نه غيابي
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احكام موضوع اين ماده هر گاه وقت دادرسي به متهم ابالغ واقعي نشده باشد همچنـين هـر   
اشد، حكم گاه متهم يا وكيل او اليحه دفاعيه نداده باشد يا در يكي از جلسات حضور نيافته ب

  » .ظرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همان دادگاه است غيابي محسوب و
شـوراي   1358مصـوب دهـم مهـر    (اليحه قانوني تشكيل دادگاههـاي عمـومي    29ماده 

احكام دادگاههاي صـلح و  « :نموده بوددر رابطه با حضوري يا غيابي بودن حكم مقرر  )انقالب
حضوري محسوب است مگر آنكه حسـب مـورد    )در امور جنحه(يي دادگاههاي حقوقي و جزا

يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و يـا اليحـه دفاعيـه     خوانده يا متهم يا وكيل آنها در هيچ
اصالًَ نامي از ابالغ قانوني يا واقعـي وقـت دادرسـي بـه      هر چند در اين ماده» .نفرستاده باشد

وص جزايي به نفع متهم اين برداشت را بخوبي توجيه اقتضاي تفسير نصاما  نيامده بود،متهم 
وقت دادرسي به متهم ابالغ واقعي شده ليكن مشاراليه يا وكيـل او در هـيچ    كه اگر دونممي

يك از جلسات دادرسي حاضر نشده و اليحه دفاعيه نيز نفرستاده باشد حكـم صـادره غيـابي    
   .)37: 1387 آخوندي،( شودمحسوب مي
الك غيابي بودن راي عدم حضور متهم يا وكيل او در جلسات دادگاه و م 1378 در قانون

اگر متهم يا وكيـل او  : قانون آيين دادرسي كيفري 217برابر ماده . باشدنفرستادن اليحه مي
در تحقيقات مقدماتي حضور يابد ولي در جلسات دادگاه حاضر نباشند و اليحـه نيـز ارسـال    

 ،و در صورت ابالغ وقـت برابـر مقـررات قـانوني بـه آنـان       ننمايند باز راي صادره غيابي است
به هر حال عدم حضور شاكي در جلسات دادگاه . شودموجب دادرسي و صدور راي غيابي مي

در  1392در قـانون  . شـود يا عدم ارسال اليحه موجب غيابي بودن راي نسبت به شاكي نمي
حـق   جنبـه  فقـط  كـه  جرائمـي  استثناي به، جرائم تمام در: اين خصوص چنين آمده است 

 اليحـه  يـا  نشـود  حاضـر  دادگـاه  جلسات از هيچ يك در او وكيل يا متهم هرگاه، دارند اللهي
  ».مي كند صادر غيابي رأي، رسيدگي از پس دادگاه، باشد نفرستاده دفاعيه

صراحت خاصي بر دفاعي بودن اليحه وجود ندارد و صرف تقـديم   1378در قانون ظاهراً 
در  .باشد، بر حضوري بودن حكم كافي خواهد بودنگر اطالع متهم از پرونده مياليحه كه نشا

كه در قانون آيين دادرسي كيفري سابق صراحتاً دفاعي بودن اليحـه جهـت حضـوري     حالي
 406در مـاده   1392در قانون  اما .تلقي شدن راي در صورت عدم حضور متهم قيد شده بود

منظور از دفاعي بودن اليحه تقديمي متهم  .ن آمده استدر متن قانو» اليحه دفاعيه«عبارت 
ضمن تقـديم اليحـه در مقـام دفـاع از      ،اين است كه وي با اطالع از اتهام يا اتهامات انتسابي

بـه قبـول اتهـام يـا     و در متن اليحه خود چنانچه مجرميت خود را پذيرفته باشـد   ،خود بوده
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كه اعتقاد به بي گنـاهي خـود داشـته بـه ذكـر       و يا در صورتي. اتهامات انتسابي اشاره نمايد
   1.داليل و مدافعات خود در جهت اثبات برائت خود پرداخته باشد

عدم ذكر دفاعي بودن اليحه تقديمي بـراي صـدور راي حضـوري در قـانون آيـين       ظاهراً
 نظره چون بعيد بمي باشد؛ ناشي از غفلت و تسامح قانونگذار  1378دادرسي كيفري مصوب 

د كه قانونگذار از طرفي ابالغ واقعي اخطاريه كه موجـب حصـول اطمينـان دادگـاه از     رسيم
باشد را براي صدور راي حضـوري  اطالع متهم از طرح پرونده و حتي زمان وقت رسيدگي مي

اي از سـوي مـتهم كـه طـي آن درخواسـتي      و از طرفي ديگر صرف تقديم اليحه. كافي نداند
مات انتسابي نبوده و صرفاً موجب حصول اطمينان دادگاه نسبت داشته و در مقام دفاع از اتها

به اطالع متهم از وجود پرونده بوده و حتـي اطـالع وي از وقـت جلسـه رسـيدگي را نيـز در       
كند را براي صدور راي حضوري در صورت عـدم حضـور   مواردي بطور قطع و يقين ثانت نمي

  .متهم كافي بداند
ك .د.آ.ق 260اده توان گفـت كـه بـر اسـاس منطـوق مـ      با وجود اين براي رفع ابهام مي

درمواردي كـه   :زيرا بر اساس اين ماده. باشدمنظور از اليحه ، همان اليحه دفاعيه مي 1378
در هـيچ يـك از مراحـل     راي دادگاه تجديدنظر بر محكوميت متهم باشد و متهم يا وكيـل او 

اده باشـند راي دادگـاه تجديـدنظر    دادرسي حاضر نبوده و اليحه دفاعيه يا اعتراضيه هـم نـد  
روز پس از ابالغ واقعي به متهم يا وكيـل او، قابـل واخـواهي و رسـيدگي در      20ظرف مدت 

در اين ماده قانونگذار به صراحت » .باشد، راي صادره قطعي استهمان دادگاه تجديدنظر مي
قـانون   260و  217 وادمسـتفاد از مـ   بر اين اسـاس  .داندمنظور از اليحه را اليحه دفاعيه مي

باشد كه متهم يـا وكيـل او   رأي موقعي حضوري مي 1392قانون  406و مطابق ماده  1378
شـود  حداقل در يكي از جلسات دادرسي دادگاه كه در مقام دادرسي و محاكمه تشـكيل مـي  

حاضر شده يا اليحه دفاعيه نسبت به اتهام انتسابي فرستاده باشـند و اال رأي صـادره غيـابي    
براي صدور حكم غيابي در امور كيفري وجود شرايط  با توجه به مراتب مزبور، بنابراين، .است

 :تزير ضروري اس

عـذر موجـه در جلسـه      بـدون  با وجود صـحت ابـالغ احضـارنامه،    متهم احضار شده،: اوالً
در  چنانچه متهم عذر مـوجهي داشـته باشـد بايـد آن را اعـالم نمايـد؛       .دادرسي حاضر نشود

 دگـرد  وقـت دادرسـي تجديـد مـي     عذر موجه و يا عدم صحت ابالغ احضارنامه،  مصورت اعال
                                                 

اي كه ضمن آن با بيان مشكالت خود و با اين عقيده كه از عذرهاي موجه هسـتند  تقديم اليحه اگر متهم با. 1
پرونده را براي تدارك دفاعيات خود تقاضاي تجديدجلسه محاكمه را نمايد و يا اينكه درخواست كپي اوراقي از 

و لوايحي از اين قبيل كه متهم با تقديم آنها در مقـام اثبـات بـي گنـاهي خـود در قبـال اتهامـات         نموده باشد
   .تلقي كردق دفاعي بودن اليحه ياز مصادرا نمي توان باشد انتسابي 
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عدم حضور متهم يا وكيـل او در جلسـات دادگـاه در صـورتي موجـب       .)84: 1383 توكلي،(
شود كه وقت جلسه دادگاه برابر مقررات قانوني به آنان ابـالغ  غيابي شدن دادرسي و رأي مي

شود كه دعـوت مجـدد   چنين استنباط مي 406و نيز ماده  217اما از ظاهر ماده . شده باشد
بنابراين اگـر جلسـه اول دادگـاه     .متهم يا وكيل او در صورت ابالغ وقت دادرسي، الزم نيست

تشكيل شود و متهم يا وكيل او به رغم ابالغ وقت جلسه دادگاه، حاضـر نشـود، دادگـاه رأي    
  . كندغيابي صادر مي

بت به متهم مشروط است به اينكه با وجود داشتن توانايي جواز رسيدگي غيابي نس البته
حضور به هم نرسانيده باشد پس اگر متهم در زندان بوده و دادگاه بـا آنكـه حضـور مـتهم را     
الزم دانسته و دستور احضار او را داده در غياب او رسيدگي كـرده و حكـم دهـد ايـن حكـم      

  . نقض خواهد شد
است كه مـتهم ضـمن     منظور از اليحه دفاعيه اين. م نكندمتهم اليحه دفاعيه تسلي: ثانياً

بنـابراين،هر   .گنـاهي خـود را بـه اثبـات رسـاند      آن در مقام دفاع از خود برآمده و بخواهد بي
  . تواند دفاعيه محسوب شود و خصيصه غيابي بودن حكم را از بين ببرد اي نمي اليحه

دادرسـي حكـم را از     مدافع در جلسه حضور وكيل .وكيل مدافع معرفي نكند متهم،: ثالثاً
 .كند عداد احكام غيابي خارج مي

چنانچه حضور متهم براي اخذ توضيح و  .دادگاه حضور متهم براي بررسي را الزم نداند: رابعاً
وقت دادرسي را  يا جهات ديگر به نظر دادگاه الزم باشد، دادگاه به جاي صدور حكم غيابي،

كند و در هر حال تا حضور  ار و يا جلب متهم را صادر ميتجديد و حسب مورد دستور احض
قانون  345طبق ماده  .)85: 1383 توكلي،( دپرونده مفتوح خواهد بو متهم در دادگاه،

، باشد نداشته اللهي حق جنبه، موضوع و نباشد الزم دادگاه در متهم حضور ، چنانچه1392
مورد  394ين موضع در ماده هم .شود مي صادر مقتضي رأي و رسيدگي وي حضور بدون

 امكان وي به دسترسي يا باشد متواري متهم هرگاه ، به اين شرح كه. تاكيد قرار گرفته است
 جلسه تشكيل به راجع تشريفات انجام يا وكيل تعيين براي او جلب و احضار و باشد نداشته

 تشخيص ريضرو دادرسي براي را متهم حضور دادگاه و نباشد مقدور دادرسي يا مقدماتي
مي  رسيدگي به اقدام، متهم غياب در و مي ورزد مبادرت مقدماتي جلسه تشكيل به، ندهد
 تقاضاي از پس دادگاه صورت اين در كه بداند ممكن را متهم احضار دادستان آنكه مگر، كند

 نبايد مذكور مهلت. مي دهد وي به متهم جلب يا احضار براي مناسبي مهلت، دادستان
  .باشد روز زدهپان از بيشتر

   .نباشد محض موضوع رسيدگي از جرايم حق اللهي: خامساً
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اصوالً در محاكمات جزائي اسقاط حق حضور از طرف متهم موجب الزم به ذكر است كه 
اگر متهمـي در تمـام    همچنين .در غياب او نخواهد بود هحضوري محسوب شدن حكم صادر

ع از وي اخـذ نشـده باشـد حكـم صـادره      مراحل تحقيقات حضور يافته باشد ولي آخرين دفا
 هر چند كه برخي قائل به حضوري بودن راي در چنين حالتي مي باشـند  .خواهد بود غيابي

به نظر كميسيون تخصصي معاونت آمـوزش قـوه قضـائيه مسـتفاد از      .)707 :1383زراعت، (
ام دادرسي و چنانچه متهم يا وكيل او در يكي از جلسات دادگاه كه در مققانون اين است كه 
حاضر شده يا اليحه دفاعيه نسبت به اتهام انتسابي فرستاده باشـد   شود،محاكمه تشكيل مي

عالوه اخذ آخرين دفاع از متهم تـاثيري  ه ب. شود و اال راي غيابي استراي حضوري تلقي مي
   .)183 :1383معاونت آموزش، ( تدر حضوري يا غيابي بودن راي نخواهد داش

 احضاريه ابالغ هرگاه« : مقرر گرديده است  1392قانون  174 وص در مادهدر اين خص     
 به متهم به دستيابي براي اقدامات و نباشد ممكن متهم اقامت محل نبودن معلوم لحاظ به

 در آگهي نوبت يك انتشار طريق از متهم، نگردد ميسر ديگر طريق به نيز ابالغ و نرسد نتيجه
 تاريخ از ماه يك مهلت و اتهام عنوان ذكر با و محلي يا ملي نتشاركثيراال هاي روزنامه از يكي
 موضوع به مقرر مهلت انقضاء از پس بازپرس، صورت اين در. شود مي احضار، آگهي نشر

  ».كند مي عقيده اظهار و رسيدگي
  

  :و شرايطآثار  .5
  :شود ياشاره منها ذيالً به مهمترين آاست كه   و شرايطيآثار  يدارا يابياز احكام غ يواخواه

  يابيـ شامل همـه احكـام غ   ين است كه واخواهيمنظور ا .تاس يعام و كل يواخواه .1.5
اند  يد نظرخواهين باشد كه قابل تجديم سنگيجرا  خواه حكم صادر شده در خصوص .شود يم

م يجـرا  .هم نباشـند  يد نظر خواهياصالً قابل تجد  باشد كه يم سبكيو خواه در خصوص جرا
  .ن مهم استثنا هستنديا سبك از اين يسنگ  يبا مجازاتهامحض  يلهال حق

بدين معني كه براي رسيدگي مجدد؛ پرونده بـه مرجـع    .ندارد ياثر انتقال يواخواه .2.5
شود و در همـان دادگـاه صـادر كننـده رأي دوبـاره مـورد       باالتر و يا هم عرض فرستاده نمي

در حقيقت نداشتن اثر انتقالي در رسـيدگي   .)217: 1387 آخوندي،(د گيررسيدگي قرار مي
اصـل  . باشـد و برخالف قاعده فراغ دادرس مي آمدهبه واخواهي يك حالت استثنايي به شمار 

 ،ين اثـر واخـواه  ياندارد؛ اما آن را  درپس از صدور حكم حق بازنگري  قاضيبر اين است كه 
  . سازد يدادرس را با استثنا مواجه م  قاعده فراغ

 1392و مطـابق قـانون   روز   ده 1378طبق قانون مهلت آن و  مهلت دارد يخواهوا .3.5
 بـر  مبني دادگاه رأي چنانچه:  1392قانون  406برابر ماده  .باشد يپس از ابالغ م بيست روز
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 دادگـاه  همان در واخواهي قابل، واقعي ابالغ تاريخ از روز بيست ظرف، باشد متهم محكوميت
    1.شده است ينيش بيست روز پيبهم  يمدن  ين دادرسييمهلت در آ  نيا .است

ا يـ ا دادسـتان  ي يشاكيعني  .باشد يم يابيغ  يه رأيمحكوم عل يبرا يحق يواخواه .4.5
صادر شده در خصـوص آنهـا    يچرا كه اصوال رأ ؛ندارند يحق واخواه ...و ييحوزه قضا  سيرئ
 ،انـد حاضر بوده يا اليحـه داده همچنين معاون يا شريك متهم كه  .گردد يمحسوب نم يابيغ

در خصوص تعدد متهمان قانون جديـد   .)362: 1388خالقي، ( تحق واخواهي نخواهند داش
 متعدد متهمان، اي پرونده  در هرگاه: چنين مقرر كرده است كه  365در ماده  1392مصوب 
 آنـان  از نفـر  چنـد  يـا  يـك  به اگر حتي، باشد داشته معاون و شريك، اصلي متهم يا و باشند

 غيـابي  رسـيدگي  اينكـه  مگر، است رأي صدور و رسيدگي به مكلف دادگاه، نباشد دسترسي
، اينصـورت  در. كـرد  صادر رأي نتوان دليل هر به متهمان از برخي به نسبت يا و نباشد جايز

  ».دارد مي نگه مفتوح متهمان اين به نسبت را پرونده دادگاه
از   تواند پس يمعترض م يعني .كند يساقط نم را يد نظر خواهيحق تجد ،يواخواه .5.5
  تواند با اسقاط حق يمعترض م البته. استفاده كند  د نظر خود همياز حق تجد ،يواخواه
مشروط بر اينكه راي صادره در فرض . دينما  استفاده دنظر خوديابتدائاً از حق تجد ي،واخواه

قانون  427ماده  2بق تبصره ط .باشدقابليت تجديدنظرخواهي را داشته  ،حضوري بودن
 اصل به راجع رأي كه است قابل تجديدنظر درصورتي ،واخواهي درخواست رد قرار ،1392
به عنوان مثال چنانچه متهم به حمل و نگهداري مواد  .باشد خواهي تجديدنظر قابل، دعوي

توجه به مخدر، در هيچ يك از مراحل دادرسي حاضر نشود و دادگاه رأي غيابي صادر كند، با 
 ،غير قابل تجديدنظر استبه غير از موارد اعدام اين كه آراي دادگاه انقالب در مواد مخدر 

  .تواند واخواهي نمايدفقط ميمتهم 
  يدادگـاه صـادر كننـده رأ    .شـود  ينم يابيغ  يد مجازات رأيباعث تشد ،يواخواه .6.5

مؤيد عدم تشديد مجازات  و اصول كلي حقوقي نيز د مجازات ندارديتشد يبرا يمجوز يابيغ
زيرا واخواهي يك نوع حق است كه به متهم اعطا شده است و اين ؛ در مرحله واخواهي است

                                                 
نمـود و راي   شـي از جـرم را صـادر   چنانچه دادگاه ضمن صدور راي كيفري حكم به پرداخت ضرر و زيان نا. 1

گرفت  ترين مدت را كه همان بيست روز است در نظرصادره غيابي باشد بايستي براي اعتراض واخواهي طوالني
در امـر كيفـري از    )واخـواهي (باشد به عبارت ديگـر اعتـراض    بوده و مي )محكوم عليه(و اين امر به نفع متهم 

 نمايداز حيث مهلت مقرره در امر حقوقي تبعيت مي )واخواهي(عتراض حيث مهلت مقرر از مقررات مربوط به ا
با تصويب قانون جديد و تعيين مهلت  .)اداره حقوقي قوه قضائيه 1380/9/3 مورخ 7/8260 شماره نظريهمتن (

 .روز براي واخواهي، اين مشكل سالبه به انتفاي موضوع مي باشد 20
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بر اين اساس مطابق اين اصل، واخـواهي نبايـد   . حق نبايد موجب بدتر شدن وضعيت او شود
  1.موجب تشديد مجازات شود

توجه به اظهـارات مـتهم و يـا    با  ،در رسيدگي به واخواهي در صورت تغيير عنوان اتهامي
تحقيقات صورت گرفته در اين مرحله، چنانچه عنوان اتهامي جديد داراي مجازات شديدتري 

اعمال آن از سوي دادگاه فاقد اشكال بوده و اصوالً با تغيير عنوان اتهامي صدور راي بـا   ،باشد
و پـس از   آيـد؛ مجازات بيشتري نسبت به راي قبلي از مصاديق تشديد مجازات بشـمار نمـي  

رسيدگي به واخواهي به عمل آمده از سوي متهم و صدور راي، چنانچه راي صادره از مـوارد  
 ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر خـواهي نيـز خواهـد    ،قطعي بودن راي نباشد

  .بود
ن يا .شود يابيغ  ر حكمييتواند باعث تغ يم يعني واخواهي .واخواهي اثر الغايي دارد .7.5
توانـد، حكمـي را كـه صـادر     اصل آن است كه دادگاه نمي. است  ين اثر واخواهيتر يهيامر بد

اين اصل هم سـو و هماهنـگ بـا قاعـده     . كرده، نقض نموده و يا در مفاد آن تغيير ايجاد كند
مواردي است كه  استثناي بر اصل تغيير ناپذيري حكم توسط دادگاه صادر كننده،. فراغ است
       .)9 :1388مهاجري، ( تر صريحاً تجويز كرده اسقانونگذا

دگرگون شود بدين صورت است كه هر  يبه طور كل  يابيغ يممكن است رأ يدر اثر واخواه
 ،گاه محكوم عليه پس از صدور حكم، به راي صادره غيابي اعتراض و تقاضاي واخواهي كند

غيابي را فسخ نموده و راي بر  چنانچه دادگاه اعتراض وي را مقرون به صحت دانسته و حكم
شود اعتبار و باطل ميحكم غيابي مبني بر محكوميت محكوم عليه بي ،برائت وي صادر نمايد

  . ست كه از ابتدا حكمي صادر نشده استا و مانند آن
كه  218اده ــالف قسمت اول مـوم مخـاز مفه 1378در قانون آيين دادرسي كيفري     
شود و داليل و ه پس از رسيدن واخواهي بالفاصله وارد رسيدگي ميدادگا«: داردرر ميـمق

نمايد و مدافعات محكوم عليه را بررسي، چنانچه موثر در راي نباشد راي غيابي را تاييد مي

                                                 
عليه غيـابي ممكـن اسـت منجـر بـه       ت به داليل و مدافعات محكومرسيدگي دادگاه در مرحله واخواهي نسب. 1

بنـابراين  . برائت و يا قرار موقوفي تعقيب يا محكوميت وي با در نظر گرفتن تخفيف و يا تاييد حكم غيابي باشد
و تبصـره   1378ك .د.آ.ق 258تشديد مجازات در اين مرحله مغاير با اصول است زيرا بنا به وحدت مالك ماده 

حتي دادگاه . هاي عمومي و انقالب، اصل بر عدم تشديد مجازات است اصالحي قانون تشكيل دادگاه 22ده ما 3
تجديدنظر كه دادگاه عالي است در صورت عدم اعتراض شاكي يا دادستان حق تشديد مجازات را ندارد لذا بـه  

ليكن اصالح راي منعي ندارد  طريق اولي دادگاه بدوي در مرحله واخواهي حق تشديد مجازات را نخواهد داشت
به نقل از گزارش نشست قضايي دادگستري  .ضمن اينكه تفسير قانون جزا به نفع متهم نيز مويد اين نظر است

 http://ghazavat.com/61/miz.htm: مندرج در سايت  21/3/1388استان تهران مورخ 
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 ماده مطابق  1392در قانون  .توان استنباط نموداثر الغايي واخواهي را مي» ...در صورتي 
 دادگاه، وفق اين ماده. استفاده شده است» ميم مقتضيتص«در اين خصوص از عبارت  407
 و ادله بررسي از پس و مي كند دعوت را طرفين رسيدگي وقت تعيين با، واخواهي از پس

 مانع آنان از يك هر يا طرفين حضور عدم. مي نمايد اتخاذ مقتضي تصميم، واخواه دفاعيات
 .نيست رسيدگي

دا كنـد و  يـ پ  ت مندرج در راي غيابي كاهشهمچنين در اثر واخواهي ممكن است مجازا
اما همان طور  .رديق مجازات صورت گيا حتي تعلياز مجازاتها شود و  يگريل به نوع ديا تبدي

در تخفيف مجازات . د مجازات وجود دارديد در تشديفقط ترد گفته شد، يكه در موضوع قبل
و اسـاس رأي را تأييـد كنـد،     در مرحله واخواهي حتي چنانچه دادگاه اعتراض را موجه نداند

قـانون مجـازات    37چنانچه معترض در هنگام واخواهي مسأله يي را مطرح نمايد كه با ماده 
 .تواند مجازات را تخفيف دهـد اسالمي منطبق باشد و استحقاق ارفاق داشته باشد، دادگاه مي

فرضي ولو با  كميسيون تخصصي معاونت آموزش قوه قضائيه نيز با تاييد اين مطلب در چنين
تاييد اساس راي غيابي، تخفيف مجازات مندرج در راي بـدوي را در مرحلـه واخـواهي فاقـد     

  .)126 :1383معاونت آموزش، ( تمنع قانوني دانسته اس

تا وقتي  يعني اينكهاثر تعليقي  .يا توقيفي دارد يقياثر باز دارنده و تعل يواخواه .8.5
اعتراض و با ام كيفري منقضي نگرديده است كه مهلت اعتراض و تجديدنظر از احك

تجديدنظر نسبت به حكم بدوي تا خاتمه رسيدگي مرحله تجديدنظر يا واخواهي و صدور 
نيز كه يكي از طرق  يواخواه  .)52: 1376 قرباني،( 1.گرددمي حكم، اجراي حكم متوقف 

شود و  يم  يابيغحكم  يمانع اجرا عادي اعتراض به احكام است، داراي اين خاصيت بوده و
در قانون آيين دادرسي . ديد متوقف نمايحكم را تا صدور حكم جد يدادگاه مكلف است اجرا

 ،1378عليه بود، ليكن در قانون  توقيف اجراي حكم منوط به تقاضاي محكوم، 1290 كيفري
تكليف دادگاه قلمداد شده و موكول به درخواست و تقاضاي محكوم  توقيف اجراي حكم،

 ظرف كه غيابي حكم« ، 406ماده  2 مطابق با تبصره 1392در قانون  .گرديده استعليه ن
 فرجام يا تجديدنظر و واخواهي مهلت هاي انقضاي از پس، نشود واخواهي آن از مقرر مهلت

 مي تواند عليه محكوم، باشد نشده واقعي ابالغ دادگاه حكم هرگاه. شود مي گذاشته اجراء به
 متهم و متوقف، رأي اجراي، صورت اين در كه كند واخواهي، اطالع يختار از روز بيست ظرف

                                                 
 344در ماده براي مثال . قانوني اقدام نموده بود قانونگذار نيز در گذشته در تعريف اثر تعليقي به ارائه مالك. 1

خواسـتن تميـز موجـب    « :مقرر گرديده بـود نسخ شده است،  1337قانون اصول محاكمات جزايي كه در سال 
  ».تعليق عبارت است از موقوف االجرا ماندن حكم تا ختم محكمه در ديوان تميز. تعليق اجراي آن است
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 صورت در دادگاه اين. مي شود اعزام حكم صادركننده دادگاه به پرونده همراه به الحفظ تحت
  ».مي كند اقدام قبلي تأمين در تجديدنظر يا تأمين أخذ به نسبت اقتضاء

موماًَ خشن، سخت و غير قابـل بازگشـت   ها عاثر تعليقي مذكور با توجه به اينكه مجازات
كه اعتراض واجد اثر تعليقي نباشد، محكـوم عليـه از    و در صورتي. باشد؛ قابل توجه استمي

اما  اين اثر تعليقي كه مانع اجراي حكم است؛  .دطور كامل منتفع نخواهد شه اعتراض خود ب
و قابليت اجراء يافتن حكم  با قطعيت بطور دائمي و هميشگي نبوده و حالت استمرار ندارد و

   .دپذيراثر تعليقي پايان مي
ه، يـ به محكوم عل يابيغ يچنانچه رأ .يقانون  پس از ابالغ يماندن حق واخواه يباق .9.5
 يافتن، حق واخواهيپس از اطالع  ،ين رأيه ايمحكوم عل  نشده باشد، در هر حال يابالغ واقع

  خ اطـالع ياز تـار  1392ت روز مطـابق قـانون   و بيسـ  1378طبق قـانون  ده روز  در مهلترا 
كـي  ي. توان در نظر گرفتاز نظر محاسبه مهلت واخواهي دو مبدا زماني را مي. خواهد داشت

از تـاريخ ابـالغ واقعـي     مهلت ياد شدهظرف است كه محكوم بايد » تاريخ ابالغ واقعي حكم«
ق تجديدنظرخواهي در موعد نسبت به واخواهي اقدام كند و بعد از انقضاي مهلت واخواهي ح

در صورت انقضاي مواعد مزبور محكـوم حـق واخـواهي و حـق     . مقرر قانوني را خواهد داشت
تـاريخ  «و اگر ابالغ واقعي بـه مـتهم صـورت نگرفتـه باشـد       .تجديدنظرخواهي نخواهد داشت

 ،ياما از نظر امكان اجـراي حكـم غيـاب    .مبدا زماني واخواهي خواهد بود »اطالع محكوم عليه
   .)363: 1388 خالقي،(ت ابالغ حكم چه واقعي و چه قانوني كافي اس

  دادگـاه  بـه موجـب قـانون،    .يع در مرحله واخواهيسر يدگيف دادگاه به رسيتكل .10.5
  بـه  يدگيبالفاصـله وارد رسـ   ي،واخـواه  يمكلف است پس از تقاضـا  يابيغ يصادر كننده رأ

صـورت    نيالبته در ا .را ندارد يدگير در رسيأخا تيو  يدگيشود و حق امتناع از رس يواخواه
چنانچه  1378بر اساس قانون  .دادگاه نخواهد شد يدگيرس  ا واخواه مانعي يعدم حضور شاك

امـده باشـد،   يه واخواه به عمل نياز ناح يمؤثر  را الزم نداند و دفاع يشتريقات بيتحق دادگاه،
 ينخواهـد داشـت و ممكـن اسـت رأ     ...ن ويو دعوت از طرف يل جلسه دادرسيبه تشك يازين
   .ديد نماييرا تأ يابيغ

 يدگين وقت رسـ ييتع ،ياز اصول دادرس  اي نظر مخالف دارند و معتقدند كههر چند عده
در   ن اصليت ايآنان است و رعا يل اسناديدال  دن اظهارات و توجه بهين و شنيو دعوت طرف

مد نظر قانونگذار  1392امري كه در قانون  .است يالزام  ز در هر حالين يبه واخواه يدگيرس
، دادگاه پس از واخواهي با تعيين وقت رسـيدگي  قانون جديد 407بر اساس ماده . بوده است

-كند و پس از بررسي ادله و دفاعيات واخواه، تصميم مقتضي اتخاذ مـي طرفين را دعوت مي

توانـد   ين دادگاه نمـ يبنابرا .عدم حضور طرفين يا هر يك از آنان مانع رسيدگي نيست. نمايد
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 يدفـاع واخـواه مبـادرت بـه صـدور رأ       ن و بدون استماعياب طرفيالعاده و در غ فوق  در وقت
  .دينما

ماده 1  طبق تبصره .كند يايجاد نم يفرين كيصدور قرار تأم يبرا يمانع يواخواه .11.5
در صورت اقتضاء از  نمي باشد و يفرين كيصدور قرار تأم  مانع يواخواه ،1378قانون  217

منظور از اخذ تامين يا تبديل در صورت اقتضاء آن است . متهم تامين مناسب اخذ مي گردد
خود را  يواخواه لذا اگر واخواه،. اخذ تامين باشد يپرونده مقتضي برا كه در زمان واخواهي،

ين وجود اقتضاء براي اخذ تام باشد،  م كردهيل خود تقديق وكيا از طريپست و   قياز طر
زيرا محكوم عليه حضور ندارد تا برايش قرار . گردد يمطرح نم يفرين كيمسئله تأم ندارد و

شود؛ محاكم در صورتي كه محكوم عليه باعث مي» در صورت اقتضاء«عبارت . صادر شود
رسيدگي را موكول به  ،غايب تقاضاي واخواهي خود را از طريق پست ارسال نموده باشد

زيرا قانون اجازه داده در صورت اقتضاء قرار  ؛با حضور محكوم عليه ننمايند صدور قرار تامين
 زراعت،( دتامين صادر شود و با عدم حضور محكوم عليه اقتضاي صدور قرار تامين وجود ندار

 اقتضاء صورت در ، دادگاه 406ماده  2نيز مطابق تبصره  1392در قانون  .)701: 1383
  .مي كند اقدام قبلي تأمين در نظرتجديد يا تأمين أخذ به نسبت

از  در دادگاه حاضر گردد و قبالً يدر مرحله واخواه يابيغ يه رأيلكن چنانچه محكوم عل
اخذ   يفرين كيتأم در دادسرا، يقات مقدماتيتحق  ا در مرحلهياخذ نشده و  يفرين كيتأم يو

د توجه يبا اصوالً .دينما يقبل نير تأمييا تغين و يتواند اقدام به اخذ تأم يدادگاه م شده باشد،
 يدگيتوقف رس  موجب ،يابيغ يه رأيا محكوم علياز متهم   يفرين كيداشت كه عدم اخذ تأم

  .نخواهد بود يواخواه
توسط وكيل از حكم غيـابي واخـواهي   ، محكوم عليه بدون آنكه در دادگاه حاضر شوداگر 

واخـواهي قابـل اسـتماع     ن از مـتهم، در مورد اينكه آيا با توجه به ضرورت گرفتن تـأمي  ،كند
وكيل محكوم عليه غايب، در مقام از طرف ارسال اليحه واخواهي  بايد گفت كه خير؟است يا 

عـدم اخـذ تـأمين از چنـين      اعتراض به حكم غيابي، واخواهي تلقي و قابـل بررسـي اسـت و   
  :بنابراين. دمتهمي موجب توقف رسيدگي واخواهي نخواهد بو

اخذ تأمين يا تبديل در صورت اقتضـاء آن اسـت كـه در زمـان واخـواهي،      منظور از  )اوالً
پرونده اقتضاي اخذ تأمين را داشته باشد و بديهي است اگر اليحـه يـا تقاضـاي واخـواهي از     

زيرا محكوم عليـه حضـور    ،طريق پست واصل شده باشد اقتضاء براي اخذ تأمين وجود ندارد
  .ندارد تا برايش قرار صادر شود

شود كه محاكم در صورتي كه محكوم عليـه  موجب مي» در صورت اقتضاء« عبارت )ثانياً
غايب تقاضاي واخواهي را از طريق پست ارسال نموده است رسيدگي را موكول به صدور قرار 
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زيرا قانون اجازه داده است در صورت اقتضاء قرار تـأمين  . تأمين با حضور محكوم عليه ننمايد
 زراعـت، ( دمحكوم عليه اقتضاي صـدور قـرار تـأمين وجـود نـدار      صادر شود و با عدم حضور

1386: 141(.  
، يفـر يك ين دادرسـ يـي قـانون آ  .نـدارد  يدادرس  نهيهز ،يفريك ياز آرا يواخواه .12.5

 يواخواه  نهيبه هز يا لكن اشاره ؛كرده را مشخص يفرياز احكام ك يد نظر خواهينه تجديهز
تـوان  زينه واخواهي از رأي كيفري ساكت اسـت و مـي  قوانين شكلي در مورد ه. است ننموده

رسـد، چنانچـه    يبـه نظـر مـ    ن،يبنـابرا . اي بايد به موجب قانون باشدگفت اخذ هرنوع هزينه
  اخـذ هـر نـوع   . كـرد  يد قـانون بـه آن اشـاره مـ    يبود با  نهيز مشمول پرداخت هزين يواخواه

  پرداخـت  يبـرا  ينصـ  يفريحكام كاز ا يواخواه چون در.د به موجب قانون باشديبا يا نهيهز
و  يعمـوم   يل دادگاههـا يقانون تشـك  28ماده 3  ف مقرر در تبصرهينه وجود ندارد و تكليهز

نـه  يهز يفـر يك  ياز آرا ياز آراسـت، لـذا واخـواه    يد نظر خواهيانقالب فقط مربوط به تجد
   1.ندارد يدادرس

ـ  يحضـور  صادر شده از طرف دادگاه را يرأ ،ياقدام به واخواه .13.5   ييعنـ  .كنـد  يم
  ز وقـت يـ د و دادگـاه ن يـ نما يصـادر شـده واخـواه     از حكـم  يابيغ يه رأيچنانچه محكوم عل

نفرستد   يا حهيدا نكند و الين كند، اما واخواه باز هم در جلسه دادگاه حضور پييتع يدگيرس
تا پايان  نكند يا اينكه واخواه در جلسه رسيدگي حاضر شود اما بدون عذر يل هم معرفيو وك

بـا  متهم چون ، جلسه حضور نداشته باشد و اظهاراتش در صورت جلسه منعكس نشده باشد 
 يبعـد   حكـم  دا كـرده اسـت،  يـ پ يآگاه...قت از پرونده و اتهامات ويدر حق ياقدام به واخواه

  . شود يم يتلق يحضور  يواخواه يدادگاه با توجه به تقاضا
اخواهي كند و دادگاه وقت رسيدگي تعيين كنـد  اگر محكوم عليه غيابي از حكم صادره و

 ،معرفـي نكنـد  يا وكيل ارسال اما محكوم عليه باز هم در جلسه دادگاه شركت نكند و اليحه 
گونه كـه از نـامش پيداسـت آنچنـان      رأي غيابي همان بايد گفت كهتكليف دادگاه چيست؟ 

تهم يا وكيل او آگـاه باشـد   بدون آن كه دادگاه از دفاعيات م است؛ كه در غياب متهم و ييرأ
شود و وقتي دادگاه اليحه دفاعيه محكوم عليه را كه بـه عنـوان تقاضـاي واخـواهي     صادر مي

تقديم نموده در پيش رو دارد و حكم خود را با عنايت و توجه به دفاعيـات مـتهم بـه شـرح     
                                                 

تقاضـاي واخـواهي در دعـاوي    :  اداره حقـوقي قـوه قضـائيه    1374/8/18 - 7/5041نظريه شماره بر اساس . 1
كند، در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب و قانون وصول كيفري با درخواست واخواهي جريان پيدا مي

كه هزينه تجديدنظر در امر كيفـري   1373برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 
بنـابراين بـراي واخـواهي    . اي نشـده اسـت  اشـاره  )حكم غيـابي (اند به هزينه درخواست واخواهي نموده را بيان

  .پرداخت هزينه لزومي ندارد
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هم از زيرا بـا استحضـار مـت    .اين حكم حضوري است كند،منعكس در اليحه دفاعيه صادر مي
از طرف ديگر چنانچه بپذيريم در صورت تشـكيل جلسـه و   . وضعيت پرونده صادر شده است

شود غيـابي خواهـد بـود؛ دور الزم    عدم حضور متهم حكمي كه در نتيجه واخواهي صادر مي
. چه بسا در واخواهي بعدي نيـز مـتهم در جلسـه حاضـر نگـردد و دور باطـل اسـت        .آيدمي

  . شود؛ در هر حال حضوري استله واخواهي صادر ميبنابراين حكمي كه در مرح
در قانون آيين دادرسي مدني به  .اجراي راي غيابي منوط به سپردن تأمين نيست .14.5

معتبـر يـا اخـذ تـأمين       اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن 306ماده 2استناد تبصره 
به محكوم عليه ابالغ   يا اجراييه باشد، البته به شرطي كه راي غيابي مي  متناسب از محكوم له

اما براي اجراي حكم غيابي در قانون آيين دادرسي كيفـري، بـا توجـه بـه     . واقعي نشده باشد
  .معتبر نيست  نيازي به اخذ تأمين مناسب يا معرفي ضامن ،عدم تصريح قانونگذار

قانون  394ماده  1برابر تبصره . ضرورت صدور قرار رسيدگي غيابي توسط دادگاه. 15.5
 از بايد، كند غيابي رسيدگي بخواهد دادگاه كه مورد هر در ،1392آيين دادرسي كيفري 

 عدم نتيجه و دادرسي وقت و اتهام موضوع، قرار اين در. كند صادر غيابي رسيدگي قرار قبل
 يا ملي كثيراالنتشار هاي روزنامه از يكي در روز ده فاصله به نوبت دو مراتب و قيد حضور
 ماه يك از كمتر نبايد دادرسي وقت و آگهي آخرين تاريخ بين فاصله. شود مي آگهي محلي
 .باشد

در قانون آيين دادرسي . صدور راي غيابي از طرف دادگاه تجديدنظرامكان . 16.5
 بر استان تجديدنظر دادگاه رأي كه مواردي در«آمده است،  461 در ماده 1392كيفري 

 و نخستين دادرسي مراحل از يك هيچ در او وكيل اي و متهم و باشد متهم محكوميت
 تجديدنظر دادگاه رأي، باشد نداده هم اعتراضيه يا دفاعيه اليحه و نبوده حاضر تجديدنظر

 در رسيدگي و واخواهي قابل، او وكيل يا متهم به واقعي ابالغ از پس روز بيست ظرف استان
بر اساس در واقع » .است قطعي، ودمي ش صادر مرحله اين در كه رأيي. است دادگاه همان

راي دادگاه تجديدنظر در صورتي مي تواند غيابي باشد كه دادگاه بدوي حكم برائت اين ماده 
متهم را صادر كرده و راي با اعتراض شاكي در دادگاه تجديدنظر نقض و حكم به محكوميت 

حاظ شرايط ماده در اين صورت راي صادره از دادگاه تجديدنظر با ل .متهم صادر مي شود
نيز  1378قانون آيين دادرسي كيفري  260اين مورد در ماده  .مذكور، غيابي خواهد بود

  .پيش بيني شده است
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   :گيرينتيجه. 6
در شناسايي حق واخواهي و تطابق آن با اصول دادرسي مندرج در اسناد موضع حقوق ايران 

تغييـرات جديـد در قـانون     الخصوصعلي  .بين المللي و منطقه اي حقوق بشر ستودني است
روز و  20روز بـه   10افـزايش مهلـت واخـواهي از     در رابطه بـا  1392 آيين دادرسي كيفري

از ابـداعات   ،ادرسي در مقام رسيدگي بـه واخـواهي  تكليف محاكم جزايي به تشكيل جلسه د
  .باشدميآيد كه كامالً موافق با مباني حق واخواهي مهم و مطلوب قانونگذار به شمار مي

به استثناء جرايم حـق  (البته تجويز رسيدگي غيابي در تمامي جرايم عمومي و خصوصي 
كه مشتمل بر طيف وسيعي از جرايم و مخصوصاً همراه با مجازاتهـاي سـنگين   ) محض اللهي

باشد، با توجه به استثنائي بودن رسيدگي غيابي بـه اتهامـات جزايـي، از ايـرادات     كيفري مي
 .دادرسي كيفري ايران در اين زمينه استاساسي قوانين 

ولـي در مـواردي كـه امكـان     . باشـد هر چند اصل بر حضوري بودن رسيدگي جزايي مي
يا بـه   اي از جرايم كه فاقد جنبه حق الهي مي باشند دسترسي به متهم وجود ندارد، در پاره

. وجـود دارد  عبارت صحيح تر جنبه حق الناسي آنها غالب مي باشد، امكان رسيدگي غيـابي 
مي باشند با توجه به اينكه رسيدگي به اين محض ولي در جرايمي كه داراي جنبه حق الهي 

چنانچه قاضـي رسـيدگي كننـده بـا توجـه بـه محتويـات        . نوع جرايم مبتني بر تسامح است
به مجرميت متهم اعتقاد داشته باشد؛ مجاز بـه رسـيدگي غيـابي نخواهـد بـود و تـا        ،پرونده

كه عقيده بر برائت داشته باشد،  ولي در صورتي. تهم پرونده مفتوح خواهد مانددسترسي به م
  .  صدور حكم در غياب متهم فاقد اشكال خواهد بود

ا وكيـل انتخـابي وي در جلسـه    يحضور متهم  دليل عدمه به آرايي كه ب تواخواهي نسب
غيابي و عليه متهم  صورته عنوان دفاع از خويش به ا عدم ارسال اليحه دفاعيه بيدادرسي و 
در واقـع واخـواهي    .كند و شاكي و دادستان چنين حقي ندارندشود، صدق پيدا ميصادر مي

عتـراض  راي غيابي صادر شده عليـه او ا است تا نسبت به متهم  براييك فرصت دفاع اضافي 
در براي همين شود، واخواهي يك فرصت دفاع براي متهم تلقي مي چون ،بر اين اساس. كند

زيرا تشديد مجازات، وضعيت وي را . سيدگي به واخواهي امكان تشديد مجازات وجود نداردر
مضافاً اينكه در جواز تشديد نصي وجـود   .كند كه مورد درخواست وي نبوده استتشديد مي

  .ندارد و اصول كلي حقوقي نيز مؤيد عدم تشديد مجازات در مرحله واخواهي است
  :شود كهواخواهي پيشنهاد ميبا توجه به ابهامات راجع به 

  قانونگذار تكليف حالتي را كه حضور متهم در رسيدگي مرحله واخواهي ضرورت دارد، به
اقـدام  بدون حضور متهم صراحت مشخص كند كه آيا دادگاه مي تواند در چنين حالتي 

 به صدور حكم كند يا خير؟
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 ه احكـام غيـابي اشـاره    قانونگذار به صراحت به شمول يا عدم شمول مرور زمان نسبت ب
 .نمايد

 حضور صراحتاً قانونگذار  ،رسيدگيدر مرحله خصوص تشريفات رسيدگي به واخواهي  در
  .در قانون پيش بيني نمايدنماينده دادستان و استماع اظهارات وي را 

           در خصوص امكان طـرح دعـوي ضـرر و زيـان ناشـي از جـرم در مرحلـه رسـيدگي بـه
  .در اين مرحله تصريح كندآن مطالبه امكان قانونگذار به عدم  ،واخواهي

  شـود كـه در رسـيدگي بـه واخـواهي،      ديده نمـي  صراحتي 1392مصوب متن قانون در
روش تفسـير مضـيق قـوانين    . دادگاه مجاز نيست ميزان مجازات متهم را تشـديد كنـد  

 كند، ليكن بهتر است اين برداشـت جزايي و تأمين منافع متهم اين برداشت را اقتضا مي
در متن قانون مورد تأكيد قرار گرفته و صراحتاً تشديد مجازات را منع كنـد و بـه تمـام    

  .اختالفات نظري و عملي پايان دهد
  

  : منابع و مĤخذ. 7
انتشـارات وزارت   :تهـران چـاپ اول،   ،4جلـد   آيين دادرسي كيفري،، )1387( محمـد  آخوندي، .1

 .فرهنگ و ارشاد اسالمي سازمان چاپ و انتشارات
سـازمان چـاپ و   : تهـران چاپ چهارم،   ،2جلد  آيين دادرسي كيفري،، )1383( ري، محمدآشو .2

  .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
ماهنامـه  ، »قاعده منع تشديد مجازات در طرق عادي اعتراض بر احكـام «، )1386(آقايي، مهدي  .3

  .17-34صص ، 110شماره  كانون،
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