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 چکیده 

از   حجم    ترینمهمیکی  که  کشور  سراسر  در  کیفری  احکام  اجرای  شعب  حاضر  حال  مشکالت 
های حاوی حکم محکومیت ی از موجودی این واحدها را به خود اختصاص داده پروندهتوجهقابل

به محکوم   نحوبهغیابی است که   ابالغ نشده است.  واقعی  عدم    لحاظبهها که  پرونده  گونهاینعلیه 
اکنون بخش اعظمی  اجرا نگردیده است هم  ها آن  ۀعلیه، دادنامنیافتن به محکوم شناسایی و دسترسی

شود.  می  هاآن  های مسّن این شعب را تشکیل داده و وقت زیادی از ضابطان و قضات صرف رونده از پ
ظر بر مرور زمان  رفت از چنین وضع نامطلوبی، مقررات نا یکی از ابزارهای کارآمد حقوقی برای برون

وجود   «حکم قطعی»قضایی راجع به مفهوم    ۀاجرای حکم است. منتها به علت ابهامی که در روی
نیز نتوانسته است    قضاییه حقوقی قوه    ۀ گیرد و ادارخوبی مورد استفاده قرار نمیدارد، این ابزار قانونی به

شایانی کند. بالعکس، با نظرات  تفسیر مناسبی از مقررات مذکور، به حل این معضل کمک    ۀارائبا  
ا در  است.  افزوده  حوزه  این  ابهامات  بر  انتقادآمیز  و  متعارض  بعضًا  روش  مشورتی  با  مقاله  ین 

ای به گردآوری مطالب پرداخته خواهد شد و ضمن تجزیه و تحلیل مواد قانونی و عقاید  کتابخانه
موضوع   درخصوص  نو  مختلف  قطعی  حکم  مفهوم  پیرامون  کاوش  ادارهمچنین،  متعدد    ۀ ظرات 

کام غیابی  شود. در نهایت نشان داده خواهد شد که احنقد گذاشته می  ۀحقوقی در این زمینه به بوت 
شوند، مشمول مرور زمان یافته تلقی می معمول قطعیت  طوربهکیفری نیز در کنار سایر احکامی که  

 ند.  باش می  1۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  107 ۀاجرای حکم مندرج در ماد
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 مقدمه
از  یاش یکی  بخواهیم  اگر  در   ترینمهمد  کیفری  احکام  اجرای  شعب  حاضر  حال  مشکالت 

های عمومی بخش را  دادگاه   همچنین  ، دادسراهای سراسر کشور اعم از عمومی و انقالب یا نظامی
های حاوی  پرونده  ، توجهی از موجودی این شعب را به خود اختصاص دادهم که حجم قابلبرشمری

غیابی محکومیت  پرونده  انمتهم  حکم  این  حکم  است.  اجرای  عملی  قابلیت  عدم  دلیل  به  ها 
های مسن و قدیمی این شعب را تشکیل داده و روزانه  اکنون، بخش اعظمی از پروندهمحکومیت هم

هایی  بایست صرف پروندهدهد. وقتی که می می  کور را به خود اختصاصوقت زیادی از شعب مذ
له،  باشد. عالوه بر این، وقت زیادی نیز از محکوم اجرا میحالیا در کن  مم  هاآن   ۀشود که اجرای دادنام

بخش اداری  کارکنان  و  دادگستری  پاسخ  ضابطان  و  قضایی  دستورات  اجرای  جهت  دولتی  های 
چندبار پرونده ایش  ۀ استعالمات  این  در  بیان  میهای  صرف  موارد جان  اغلب  در  که   عمالً ،  شود 

 شود. یجه و اجرای حکم غیابی نمیل نت اثربخش نبوده و منتهی به حصو
مواردی چنین  در  قانونی  کارآمد  ابزارهای  از  احکام    بینیپیش   ، یکی  اجرای  زمان  »مرور  نهاد 

  اجرا و متوقف کردن اجرای حکم غیابی  فراینداز    نس  م  های  کیفری« است تا با خارج کردن این پرونده
شترین ثمرۀ عملی ممکن، مدیریت بهینه  وردن بیدست آه، مدیریت منابع محدود موجود برای بها آن 

قانون مجازات    106  ۀقابل گذشت به شرح ماد  جرائمجز »مرور زمان شکایت کیفری« در  هشود. ب
  بینی پیش وی کیفری دو نوع مرور زمان دیگر  بحث ما خارج است، در دعا  ۀکه از حیط  1۳۹۲اسالمی  

 قانون مذکور و نیز   105  ۀام(« وفق مادعنای عشده است که عبارتند از: »مرور زمان تعقیب )به م
همان قانون که این قسم اخیر محل بحث است.    107  ۀ به شرح ماد  »مرور زمان اجرای حکم کیفری«

  ۀرا پیش از این با تفاوت در شرایط شمول و مواعد، در ماد  قانون مجازات اسالمی  105  ۀ نظیر ماد
شاهد   1۳7۸1نقالب در امور کیفری مصوب می و اهای عموقانون منسوخ آیین دادرسی دادگاه 17۳

  1۳7۸فری  قانون آیین دادرسی کی  174  ۀنیز ماد  قانون مجازات اسالمی  107  ۀبودیم و متناظر با ماد
 مرور زمان اجرای احکام کیفری را به رسمیت شناخته بود.  گذارقانونوجود داشت که بر اساس آن، 

همان    107  ۀبا ماد  قانون مجازات اسالمی  105ۀ  ماد  شود عمده تفاوت ه که مالحظه میگون همان
عمال ، پیش 105  ۀ اداعمال م  ۀی که زمیننحوبهدر مراحل مختلف دادرسی است.    ها آن  قانون، تمایز ا 

اجرای حکم    ۀپس از صدور حکم قطعی و در مرحل  ، 107  ۀاجرای ماد  ۀقطعی و زمینرأی    از صدور
 105  ۀمرور زمان موضوع این ماده در مقایسه با ماد،  مورد گردد. به همین دلیل نیز حسب  یفراهم م
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ر امور کیفری را مورد  مرور زمان احکام غیابی دۀ  مسئلتر است. در این نوشتار بنا داریم تا  طوالنی
پرسش برای  و  قرار دهیم  زمینه مطرح میبررسی  این  در  تردیدهایی که  و  ر  پاسخی درخو  ، شودها 

اساسًا مشمول مرور   ، اندکیفری که منتهی به صدور حکم غیابی گردیده ه دعاویک بیابیم. از جمله این 
خارجند؟ همچنین، چنانچه پاسخ  شمول مقررات آن    ۀگیرند یا تخصصًا از دایرزمان کیفری قرار می 

است  سؤالاین   ماد  ، مثبت  اسالمی  105  ۀمشمول  مجازات  ر  قانون  صدور  زمان    قرار ی(  أ )مرور 
پرونده   ، و بر فرض انقضای مواعد مندرج در این مواد  ر زمان اجرای حکم()مرو  107  ۀگیرند یا مادمی 

می صرا  با  یا  کرد  مختومه  تعقیب  موقوفی  قرار  صدور  با  اجرا بایست  موقوفی  قرار  این    .دور  پاسخ 
بازمیسؤاال دیگری  زیربنایی  پرسش  به  اینت،  بر  مبنی  »قطعگردد  غیابی،  حکم  محسوب  که  ی« 

ای کتب و مقاالت مرتبط با آیین  این پژوهش توصیفی، به روش کتابخانه  نجام ا  . برایگردد یا خیرمی 
و مورد  ات مشورتی مرتبط نیز گردآوری  قضایی و نظر   ۀو رویدادرسی اعم از مدنی و کیفری بررسی  

رتی متعددی که اداره کل تجزیه و تحلیل و نقد قرار خواهند گرفت. بدین ترتیب ابتدا به نظرات مشو
شود و سپس، به کاوش پیرامون مفهوم  کرده است اشاره می  ارائهدر این خصوص    قضاییه  ۀحقوقی قو 

بو قطعی  ادامه،  در  پرداخت.  آرا« خواهیم  زمان »قطعیت  مرور  مقررات  و شمول  احکام غیابی  دن 
ز آن، خاطرنشان کنیم که در کیفری نسبت به این دسته از آرا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. پیش ا 

های  علیه ابالغ قانونی شده و ظرف مهلتشتار اواًل فرض بر آن است که حکم غیابی به محکوم این نو
خواهی( به عمل نیامده ب مورد، تجدیدنظر یا فرجام مقرر نسبت به آن، واخواهی و اعتراض )حس

 10۹  ۀت مرور زمان بوده و از حدود ماداست و ثانیًا اصل بزه انتسابی از نوع تعزیری و مشمول مقررا 
 خروج موضوعی دارد.  قانون مجازات اسالمی

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

مطرح شد. زیرا تا پیش   1۳7۸کیفری  قانون آیین دادرسی   174  ۀبار در زمان حاکمیت ماد برای اولین
های فقهی که مبین عدم مشروعیت مرور زمان بودند نهاد مذکور از نظام  لحاظ طرح دیدگاهاز این، به

حذف شد. لذا با وضع قانون یادشده مراجع قضایی با توجه به   دادرسی ایران اعم از مدنی و کیفری 
از اداره کل  ند استعالمات مکرر و متعددی را  بود  رو روبهاین که درخصوص این نهاد با تردیدهایی  

که از یک سو، در    گرفتمی  نشئت   جاآن  به عمل آوردند. یکی از این تردیدها از  قضاییه  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 نشودکبه صدور ح  ی ب متهم منتهیتعق  تا انقضاء مواعد مندرج در این ماده، 
مقرر شده بود که هرگاه   بعدی  ۀخواهد شد و از سوی دیگر، در ماد  موقوف   ، تعقیب شده و تعقیب



 ۱399زمستان  / ۱۱۲مارۀ / ش ۸۴ سال /                                                

 

۲۷۴ 

حکم موقوف   ینشود، اجرا   مواعد مقرر اجرا   یتا انقضا  «آن  تیقطع»خ  ی از تار  یم صادر گردد ول ک ح
و غیرقطعی پنداشتن حکم  سو  قانون فوق از یک  174  ۀماد  حکم در  «قطعیت»گردد. درج قید  ی م

بود که آیا حکم محکومیت    شده  سؤالغیابی ابالغ قانونی شده از سوی دیگر، موجب پدید آمدن این  
 گردد یا خیر؟  اخیر می  ۀمشمول مرور زمان اجرای حکم مندرج در ماد، غیابی متهم 

مون این دو ی نظرات مشورتی متعدد خود پیرا در مقطع زمانی مزبور ط  قضاییه  ۀاداره حقوقی قو 
شمار   ماده،  نظریات  در  نمونه  برای  است.  داده  منفی  پاسخ  فوق  پرسش  خ مور  ۳040/7ۀ  به 

  11/5/۸5مورخ    ۳541/7و    ۲7/۸/۸۳مورخ    64۹۹/7،  ۸/۸۳/ 16مورخ    6۲0۹/7،  ۲۹/4/1۳۸۳
الغ واقعی و انقضای مهلت  که پس از ابشود مگر اینآورده است: »آرای غیابی مشمول مرور زمان نمی 

تجدیدنظر اعترا و  نظریات شمار  ، ض  باشد.«    4۲۲۸/7و    ۲۸/5/۸۳مورخ    4167/7  ۀ قطعی شده 
دارند که صدور حکم غیابی در مورد محکوم   1۲/6/۸۳مورخ   اشاره  به مادهم   17۳  ۀعلیه مستندًا 

ت آن یزمان قطعم تا  ک باشد و پس از صدور حقاطع مرور زمان می   1۳7۸قانون آیین دادرسی کیفری  
گردد. در ینم  یاز دو مرور زمان تعقیب و اجرای حکم، جار  یکهیچخواهی متهم،  دلیل حق وا هب

و   17۳گری که در این سال راجع به شمول مقررات مرور زمان مندرج در مواد  پاسخ استعالمات دی
 5400/7  ۀ اداره حقوقی وفق نظرات شمار   ، به عمل آمده است  1۳7۸قانون آیین دادرسی کیفری    174

  گونهاینحلی وجود ندارد و  راه  ،کندصراحتًا اعالم می  4/۸/۸۳مورخ    5۸۸۲/7  و  ۲۳/7/۸۳مورخ  
االبد در واحدهای اجرای احکام کیفری  صورت الیا حصول نتیجه و در غیر این بایست تها میپرونده

ق اجرای  ایام  در  اداره کل  این  از  دیگری که  نظرات  در  این موضع  بماند.  دادرسی  مفتوح  آیین  انون 
در    1۳7۸کیفری   عقیده  این  حتی  و  تکرار  فوق،  به شرح  واحد  مبنای  بر همان  است،  صادر شده 

زمان مرور  مقررات  اجرای  روزهای  کیفری    واپسین  دادرسی  آیین  نظری  1۳7۸قانون    ۀشمار  ۀدر 
ابالغ قانونی    لحاظ به»احکام غیابی که  یید و تصریح شده است:  أمجددًا ت  ۲0/1۲/۹1مورخ    ۲566/7

شود تا زمانی که ابالغ واقعی  .. به موقع اجراء گذاشته می.   ای واخواهی و تجدیدنظرهو مضی مهلت
شود.  هم نمی  173  ۀقانون مزبور و مشمول مرور زمان ماد  174  ۀنشده مشمول مرور زمان موضوع ماد

   زیرا درخصوص اتهام متهم حکم صادر شده است«.
قانون آیین دادرسی کیفری  در زمان حکومت    یحقوق   ۀ شود ادارگونه که مشاهده میبنابراین، همان

غ قانونی مطلقًا  انه اجرای مقررات مرور زمان را نسبت به احکام محکومیت غیابی  با ابالرص  ، م  1۳7۸
قانون    107و    105آن قانون ندانسته است. با وضع مواد    174  و  17۳را مشمول مواد    هاآن  کرده و  رد 

ن موضوع دستخوش تغییر شده و اصل شمول مقررات  ای  حقوقی در  ۀ نظرات ادار  مجازات اسالمی
شمار نظرات  وفق  شد.  پذیرفته  غیابی  احکام  مورد  در  زمان  ، 11/4/۹6مورخ    ۸۲0/۹6/7  ۀ مرور 
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مزبور احکام غیابی، مشمول    ۀ ادار  ۲۹/6/۹6مورخ    147۲/۹6/7و    ۲۹/5/۹6مورخ    11۹1/۹6/7
ماد زمان موضوع  اسالمیقانو   107  ۀمرور  ندانست  ن مجازات  این  ه  زمان موضوع  مرور  زیرا  شدند؛ 

قانونی طبق عقید  جاآن  احکام قطعی است و از  ص  خت  ماده، م   با ابالغ  آن مرجع   ۀکه احکام غیابی 
 بدین ترتیبآن قانون قرار داد.    105  ۀباشند، این احکام را تحت شمول مرور زمان مادقطعی نمی
ادار م  ۀ اگرچه  هم  هنوز  غیابحقوقی  حکم  که  است  )جعتقد  انقضای  ی  و  واقعی  ابالغ  از  پس  ز 

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

ر و ابالغ قانونی حکم غیابی،  صدو   رغمبهلذا    ، است   المیقانون مجازات اس  105  ۀدادرسی در ماد
اخیرالذکر    ۀ در نظری  آنچهماند.  موضوع کماکان مشمول مرور زمان تعقیب )صدور حکم( باقی می

است!    105  ۀنماید عقیده بر صدور قرار موقوفی اجرای حکم به استناد مادحقوقی عجیب می   ۀ ادار
اکثریت قضات    ۀبان( نظریستهاستان فارس )شهر ا   ۲5/5/۹7در حالی که در نشست قضایی مورخ  

به استناد همین عقیده   .نسبت به احکام غیابی بود  قانون مجازات اسالمی  107  ۀدایر بر شمول ماد
کمیسیون    ۀ ادار قوه    هیئتحقوقی،  آموزش  مرکز  نظریقضاییه عالی  و    ۀ ،  صحیح  را  مخالف  اقلیت 

ا  1.صائب تشخیص داد نتایجی که  قاببه هر روی،  باشد بدین  تنباط میل اسز مجموع نظرات فوق 
 شرح است:  

عقید1 با  مطابق  محسوب    ۀ ادار  ۀ(  قطعی  است،  شده  قانونی  ابالغ  که  غیابی  حکم  حقوقی، 
 نگردیده و آثار احکام قطعی را ندارد. 

 گیرند.( چنان احکامی، مشمول مقررات مرور زمان اجرای حکم قرار نمی۲
مذکور بر این بود که   ۀ باور ادار  1۳7۸ی  انون آیین دادرسی کیفرق( اگرچه در زمان حکومت  ۳

با  احکام غیابی مشمول مرور زمان تعقیب )از شروع تعقیب تا صدور حکم( نیز نمی گردند منتها 
حقوقی از این نظر عدول کرد و معتقد است دعاوی    ۀ ادار  قانون مجازات اسالمیاالجرا شدن  الزم 

لذا مشمول مرور    ،یت نیافته استکم قطعاند، چون حیابی شدهکیفری که منتهی به صدور حکم غ
حال، نوع قرار و به داللت  قرار دارند. با این  قانون مجازات اسالمی  105  ۀزمان تعقیب موضوع ماد

اجرای احکام پنداشته است! در ادامه    ۀقرار موقوفی اجرا و شعب  ترتیببه التزامی مرجع صدور آن را  
های متفاوت، نظرات  فوق وفادار نبوده و در موقعیت  ز نتایجکدام اقوقی به هیچ ح  ۀ خواهیم دید که ادار

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

08d62a949684. 
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ت  هاآن  دیگری را در تعارض با یید نظر مختار صادر کرده است. لکن پیش از آن باید دید که  أو در 
 مفهوم حکم قطعی چیست و معیارهای شناخت آن کدام است.  

 . مفهوم حکم قطعی  ۲
  ۀ های حقوقی و بعضًا رویر برخی نوشتهرو، دننیامده است. از همیتعریف حکم قطعی در قانون  

می یعنی  قضایی گفته  آرا  از  از رهگذر طرق عادی شکایت  قطعی، حکمی است که  شود: »حکم 
تجدیدنظرخواهی و  )فراهانی،  1واخواهی  نباشد.«  اعتراض  قابل  این 4۸و    44  :1۳۸6،  مطابق   )

عادی اعتراض به روی آن  از طرق  ی است چون هنوز یکی  رویکرد، رأیی که غیابی و قابل واخواه
دیگری    ۀ باشد. این در حالی است که با مداقه در دکترین حقوقی نتیجمفتوح است، غیرقطعی می

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

علیه  استان قطعی است. همچنین، حکم چنانچه در اصل قابل واخواهی و یا تجدیدنظر بوده و محکوم 
شود« )شمس،  در مهلت مقرر نسبت به آن، واخواهی و )یا( تجدیدنظر ننماید، قطعی محسوب می

ا۲40  :1۳۸1 میان  تفاونی  ایشان  تعریف،  این  در  ابال(.  با  واقعی  قانونیبالغ  به    غ  غیابی  حکم 
ل نشده و حکم غیابی را که در مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض نشده است، مطلقًا  ئعلیه قامحکوم 

آورده شمار  به  قطعی  بهحکم  منظر،  این  از  ترتیب  بدین  قطعی  اند.  حکم  تعریف  در  خالصه  طور 
؛ همچنین،  هی نباشداهی یا تجدیدنظرخوااند که: »حکم قطعی، حکمی است که قابل واخوآورده

گیرند،  احکامی که قابل واخواهی یا تجدیدنظر هستند اما در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نمی
بهرأی    (. برخی دیگر1۳۹۳،  یشوند.« )احمدقطعی محسوب می را  تعبیر الزم رأی    قطعی  االجرا 

در مرجع باالتر یا  یید  أ ا تکه در فرض اخیر، ب   اعتراضاعتراض است یا قابلنموده اند که یا غیرقابل
عدم استفاده از حق اعتراض و انقضای مهلت آن قطعیت یافته است )به نقل از: خدابخشی و دیگران،  

نظران آیین دادرسی مدنی نیز رسیده است و در نزد  یید سایر صاحبأ(. این نتیجه به ت۳6۳  :1۳۹7
لت تجدیدنظرخواهی آن مه (۲ا جدیدنظر صادر شده ی ( از مرجع ت1اینان، حکمی قطعی است که: 

یا   شده  و  ۳سپری  است  تجدیدنظر  غیرقابل  اصواًل  و  4(  واخواهی  مهلت  که  نیز  غیابی  احکام   )
آن سپری شده، قطعی محسوب می اعادتجدیدنظرخواهی  لذا  به  ۀشود  جایز    هاآن   دادرسی نسبت 

 (.  1۲6و  1۲5 :1۳۸1؛ بهشتی و مردانی، 14۲ :تااست )کریمی، بی

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

 شود. ی اعتراض به آرا محسوب میعاد
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تنها در برابر قابلیت یا عدم قابلیت طرح  رأی    یگری از حکم قطعی، قطعیت یکتعریف د  اما در
شود. به طرق عادی اعتراض به آن نزد مرجع باالتر )دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی( سنجیده می

لذا در این   1. دانسته نشده استرأی    شرط قطعیت  عبارت دیگر، در این تعریف عدم قابلیت واخواهی
قطعی رأی    ی ندارد. لذا در این دیدگاهتأثیرقطعی  رأی    یا عدم امکان واخواهی در ماهیت  گاه وجوددید

رود. برای مثال، مرحوم دکتر متین دفتری در تعریف مختصری  نسبت به واخواهی البشرط به شمار می 
یز  نویسندگان دیگری ن. دنظر خواست«ی ه نتوان از آن تجدکم قطعی حکمی است ک آورده است: »ح 

کرده تبعیت  تعریف  همین  »راز  پژوهشأ اند:  آن  از  نتوان  که  اییی  یا  کرد  پی نخواهی  در  که 
این پژوهش غیر  در  و  قطعی  باشد،  شده  صادر  می خواهی  نامیده  غیرقطعی  شود« صورت، 

حشمدار،  1۸۸:  1۳۹0  نژاد، یی)رضا جاللیان،  تیموری   ؛1۳۹6؛  و  و میرکما  ؛۲  :1۳۹5نیا  لی 
های  با این همه بر اساس این رویکرد نیز حکم غیابی پس از انقضای مهلت  (.64  :1۳۹6کاظمی،  

تحت این شرایط، قابل تجدیدنظرخواهی نیست و تنها امکان واخواهی  چراکهاعتراض قطعی است. 
 باشد.  صادره پس از واخواهی نیز مانع این برداشت نمیرأی  دنظر ازاز آن وجود دارد و امکان تجدی 

قانون آیین   4۲7  ۀو ماد  1۳7۹مدنی    قانون آیین دادرسی  ۳67و    ۳۳0از مواد    هکف  یبه این تعر
  ی مک اند که ممکن است حنظران خدشه وارد کردهبرخی صاحبآید،  نیز برمی  1۳۹۲دادرسی کیفری  

قابل    بساچهه  ک است    یابیم غک نیز نباشد. مصداق بارز آن، ح  ی تجدیدنظر باشد، اما قطعقابلریغ
( ۳64  ۀ است )ماد  یصادر شده لذا قابل واخواه  یابیغ  طوربهر نیست اما چون  دنظی درخواست تجد

 یه قابل واخواهک  یابیم غک لت دارد حدال  1۳7۹آیین دادرسی مدنی  انون  ق  ۳06  ۀ ماد  1  ۀو تبصر
. از این عبارت نیز که درصدد اصالح تعریف  ستین  ی قطع  «یواخواه  ی برا   ی مهلت قانون »باشد در  

که حکم غیابی دادگاه تجدیدنظر پس از انقضای مهلت واخواهی    آیدنین برمیباشد چاخیرالذکر می
 گردد.  و عدم اعتراض، قطعی می

این بهبا  رابطمی  نظرهمه،  غیرقابل    ۀرسد  و  قطعی  قابل  »حکم  غیابی  »حکم  و  اعتراض« 
عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی ممکن است حکمی قطعی باشد ولی غیابی   ۀ« رابطواخواهی

قانون آیین دادرسی کیفری و هم در    1۳7۹  دنیم در قانون آیین دادرسی  که  این   واخواهی. کماابلو ق

 
ماد  .1 دادگاه   7  ۀدر  تشکیل  انقالب مصوب  قانون  و  است:    1۳7۳های عمومی  دادگاه کاح»آمده  و    یم عمو  یهاام 

. با توجه به این که  « شده است  ینیبش یدنظر پی ن قانون قابل نقض و تجدیه در اک  یاست مگر در موارد   یانقالب قطع 
مکن است رخ دهد لذا این تعریف از احکام العاده م طرق عادی و چه از طرق فوق عامی است که چه از    ۀ نقض واژ

 . 1۳7۹ دادرسی مدنیانون آیین  ق 5 ۀ. همچنین است مادکندها نمیقطعی قابل انتقاد بوده و کمکی به شناخت آن 
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و  مبحث واخواهی، در ذیل بخش »اعتراض به آرا« که حسب مورد، شامل تجدیدنظرخواهی    1۳۹۲
  ی« را با عنوان و أ و مقنن مراد خود از »قطعی یا غیرقطعی بودن رشود، نیامده است خواهی میفرجام 

قانون آیین دادرسی کیفری   4۲۸تا    4۲6محتوای بخش »اعتراض به آرا« بیان کرده است. منطوق مواد  
ی در  حکایت از این اصل دارد که آرای کیفری اصواًل و حسب مورد، قابل تجدیدنظرخواه  1۳۹۲

ی بدوی  طور استثنایی برخی آرا هلکن ب  م در دیوان عالی کشور هستند وفرجادادگاه تجدیدنظر یا قابل
خواهی« و به عبارت منطبق با عنوان بخش چهارم این  نظرخواهی یا فرجام دقطعی و »غیرقابل تجدی 

  4۲7و    406  وفق مواد  7تا    1  ۀتعزیری درج  جرائمباشند. بنابراین در  »غیرقابل اعتراض« می  قانون
اهی است  اگر حکم محکومیت بدوی غیابی باشد، هم قابل واخو  1۳۹۲ی  قانون آیین دادرسی کیفر

خواهی و اگر حضوری باشد، قابل واخواهی نیست اما  ا فرجام ی  و هم قابل اعتراض یعنی تجدیدنظر 
ادرسی قانون آیین د 4۲7 ۀخواهی است. حال آن که طبق مادیا فرجام  قابل اعتراض یعنی تجدیدنظر 

د  1۳۹۲کیفری   قانو  44۳  ۀمادو طبق    ۸  ۀتعزیری درج  جرائمر  حکم محکومیت بدوی  ن،  همین 
باشد، قطعی است و غیرقابل واخواهی و اگر    حضوریهای تجدیدنظر اگر  حکم محکومیت دادگاه 

به معنی غیرقابل رأی    است لیکن قابل واخواهی. بدیهی است که اگر قطعیت  قطعیغیابی باشد بازهم  
  اباشد و واخواهی یکی از طرق عادی اعتراض به آر  به آرا   اعتراض بودن آن به طرق عادی اعتراض
کسانی    ۀبنا به عقید  خاطر غیابی بودنهبمذکور    ءآید؛ زیرا آرا دانسته شود، اجتماع نقیضین حاصل می

 ، 1۳۹۲یفری  قانون آیین دادرسی ک  461و    406دانند طبق مواد  که اعتراض را شامل واخواهی نیز می
  ،دو حکم غیابی اینهمین قانون،  44۳و  4۲7حال به تصریح مواد رعینو د باشنداعتراض میقابل 

. حال آن که یک حکم اندقطعی و غیرقابل اعتراضخواهی و در نتیجه  غیرقابل تجدیدنظر یا فرجام 
 تواند هم قابل اعتراض باشد، هم غیرقابل اعتراض. در آن  واحد نمی 

قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری، اعتراض    مانده این است که در مقررات هر دو   مغفول   ۀ نکت 
حضوری  بدوی  غیرقطعی اعم از حکم  رأی    شود( نسبت به تراض )که شامل واخواهی نمیبماهو اع

دارد مصداق  محکومیت  یا  برائت  از  اعم  و  قرار  قرار(    ، و  )نه  حکم   مخصوص  فقط  واخواهی  اما 
فلذا ریشۀ اختالف در لفظ »اعتراض« حقی( غیابی )نه حضوری( است.  یا بیمحکومیت  )نه برائت  

  ۀ لکن در لسان مقنن در هر دو قانون شکلی فوق، در استفاده از کلم  ،فظی استاست که مشترک ل
غیابی بوده مقنن از لفظ »واخواهی«  رأی    اعتراض، »واخواهی« اراده نشده و هرجا مراد، اعتراض به
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است کرده  بودن  1. استفاده  قطعی  که  است  ذکر  واخواهی رأی    شایان  متعاقب  تجدیدنظر  دادگاه 
قانون    461و    1۳7۹انون آیین دادرسی مدنی  ق  ۳64م غیابی آن مرجع در ذیل مواد  علیه از حک محکوم 

کیفری   دادرسی  مهلت    1۳۹۲آیین  در  که  شود  استنباط  چنین  آن  از  نباید  و  ندارد  مخالف  مفهوم 
ض است. بلکه  یا دادستان، غیرقطعی و قابل اعتراواخواهی حکم غیابی صادره نسبت به طرف دیگر 

علیه تنها حق واخواهی نسبت به این  الذکر این است که اواًل محکوم اخیر  ۀماد  مقصود مقنن در دو
قطعی مرجع تجدیدنظر  رأی    دارد و نه حق تجدیدنظر )یا فرجام خواهی کیفری( از را  حکم غیابی  

(. ثانیًا تا 1۳۹۲دادرسی کیفری قانون آیین   44۳و  1۳7۹قانون آیین دادرسی مدنی  ۳65 ۀ)طبق ماد
غیرقطعی را باید  رأی    باشد. با این تفاسیر، االجرا نمیالزم رأی    ای مهلت واخواهی ویاز انقضپیش  

که    ( قابل اعتراض به طرق عادی است )یعنی طرقی1ی دانست که دارای هر دو ویژگی ذیل است:  یأ ر
می  تعلیقی  اثر  و  دارای  طب۲باشند(  اعتراض  به  رسیدگی  مرجع  (  از  باالتری  مرجع  در  قانون  ق 

یی  أ توان گفت: »رقطعی میرأی    آید. بر این مبنا، در تعریف موجزی ازبه عمل میرأی    ۀدصادرکنن
ع  است که قابل اعتراض به طرق عادی در مرجع باالتر نیست«. رسیدگی به واخواهی چون در مرج 

 ی، محلی از اعراب ندارد.  أ رپذیرد لذا در سنجش قطعیت یا عدم قطعیت باالتر صورت نمی
 ام غیابی و شمول مرور زمان . قطعیت احک3

علیه ابالغ واقعی شده باشد،  جا دانستیم که در دکترین حقوقی، حکم غیابی اگر به محکوم نایتا  
مهلت در  واخواچنانچه  آن  از  مورد،  قانونی حسب  فرجام های  )یا  تجدیدنظرخواهی  و  خواهی  هی 

  قانونی ابالغ  ن در فرض  شود. لک تردید مصداق حکم قطعی محسوب میبی  کیفری( به عمل نیاید، 
  آن در قطعی محسوب شدن حکم غیابی تردید شده است که با توجه به تحلیلی که از مفهوم قطعیت 

رسد در قطعی محسوب نظر می د به عموم و خصوص من وجه آن با واخواهی به عمل آم ۀو رابطرأی 
مکن است در آینده از  که منغ قانونی آن نیز نباید تشکیک کرد و ای شدن حکم غیابی در فرض ابال

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

 
ته از این شود گذش، واخواهی نیز متبادر می اعتراض به آرا  ۀ دانان کشور ما از واژکه به ذهن حقوق رسد ایننظر می ه. ب1

ش از تاریخی دارد. چرا که در قوانین شکلی پی  ۀریش  ،اخل در معنای لغوی اعتراض استعلیه دکه واخواهی محکوم
محاکمات حقوقی مصوب   اصول  یعنی  محاکمات جزایی مصوب  110  ۀ)ماد  1۲۹0انقالب  اصول    ۀ)ماد  1۲۹1(، 

بیر به  علیه غیابی جهت رسیدگی مجدد تعکوم( از درخواست مح174  ۀ)ماد 1۳1۸( و قانون آیین دادرسی مدنی  ۲75
شکایت یا پژوهش نسبت به آرای بدوی   هرچند همانند قوانین فعلی، مبحث واخواهی ذیل فصل ،شده بود«  اعتراض»

 آن قوانین منسوخه نیامده بود. 
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بر احک   ا االجر الزم احکام قطعی نظیر   را  ابالغ  بودن و شمول مرور زمان اجرای حکم  ام غیابی که 
نیزقانونی شده چنا  ی  رجم    اند  قابلنبدانیم.  حضوری   آرای  مورد  در  امکان  که  کماکان  نیز  اعتراض 

  4۳۲  ۀارد. زیرا اگر دادگاه بدوی طبق ماداعتراض و رسیدگی به آن بعد از انقضای مهلت آن وجود د 
دادرس آیین  درخ  1۳۹۲ی کیفری  قانون  قبول  قرار  موجه  قبول عذر  را صادر کند،  با  معترض  واست 

شود و اگر هم دادگاه بدوی متوقف و پرونده جهت رسیدگی به مرجع اعتراض ارسال میرأی    اجرای
تجدیدنظر یا دیوان های  عتراض است و دادگاهدرخواست معترض را صادر کند، این قرار قابل ا  قرار رد 

ررات(، اعتراض وی را در مهلت  وانند با موجه دانستن عذر معترض )در حدود مقتعالی کشور می
دلیل انقضای مهلت  هحضوری که برأی    تلقی و قرار بدوی را نقض کند. در این حالت نیز اجرای آن 

قطعی محسوب شده و اجرا شده بود،   1۳۹۲  قانون آیین دادرسی کیفری   4۹0  ۀطبق صدر بند ب ماد
یی را با وجود احتمال  أ چنین ر  کسشود. اما هیچاعتراض معترض متوقف می تا تعیین تکلیف نهایی

تردیدی روا    هاآن  پذیرش اعتراض به آن غیرقطعی محسوب نکرده و در شمول مرور زمان نسبت به
حضوری  رأی    خواهی نسبت بها فرجام ی   نداشته است. فلذا همان طور که در صورت عدم تجدیدنظر

م از حکم غیابی در مهلت  ر صورت عدم واخواهی و تجدیدنظر یا فرجادر مهلت اعتراض به آن، د
قرار گرفته و قطعی محسوب شده    4۹0  ۀ موصوف مشمول صدر بند ب مادرأی    مقرر قانونی، هر دو

حقوقی برای شمول مرور زمان   ۀ ادار  قضایی، دکترین و  ۀباشند، بنابراین تفصیل رویمی  االجرا الزم و  
غیابی  رأی    مرور زمان بهقطعی شده و عدم شمول    4۹0  ۀر بند ب مادحضوری که طبق صدرأی    به

رسد این نظر میهآور است. فلذا بکه آن هم مشمول صدر همین بند است، فاقد مبنا و توجیه اقناع
است که نیاز به استدالل و    4۹0  ۀددیدگاه  عدم شمول مرور زمان بر حکم غیابی مشمول بند ب ما

 ختار که موافق اصل است.  استناد دارد نه دیدگاه م
آیین دادرسی کیفری    4۹0  ۀیل بند ب مادهمچنین در ذ تصریح ظریف و دقیقی   1۳۹۲قانون 

 ءآرا تدقیق است. در بندهای الف، پ و ت این ماده مصادیق    ۀوجود دارد که همانند صدر آن، شایست
 ب به ظرافت آمده است: شده است. منتها در ذیل بند    کیفری بیان  یاالجرا الزم   ءآرا   عنوانبهقطعی  

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

رسکوت    شده،  چنین  و  و  أ کرده  قطعی  را  است.  االجرا الزم یی  نکرده  این  اعالم  حکم  توضیح  که 
ی غیابی  دادگاهمحکومیت  صادره  دادگاها  یا  است  بدوی  کیفری  غیابی  های  حکم  تجدیدنظر.  های 

آیین دادرسی کیفری    44۳  ۀدادگاه تجدیدنظر مشمول ماد بوده و    4۹0  ۀو بند پ ماد  1۳۹۲قانون 
م غیابی  باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی، حک مشمول بند ب آن نمیقطعی است و اساسًا  
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 اصل   تبعبه علیه هم صادر شود، این قرار  واخواهی محکوم   ت و اگر قرار رد االجرا اس تجدیدنظر الزم 
(. منتها در مورد حکم  461  ۀو ذیل ماد   4۲7  ۀماد  ۲  ۀو تبصر  44۳  ۀقطعی است )مستندًا به مادرأی  

 1۳۹۲دادرسی کیفری  قانون آیین 406 ۀماد  ۲ ۀباید در جمع با تبصر 4۹0 ۀد ب مادغیابی بدوی بن
علیه، اصواًل غیرقطعی و  م کیفری بدوی صادره پس از رسیدگی به واخواهی محکوم دیده شود و حک

باشد تا در ذیل    االجراالزم تواند  نمی  در نتیجهخواهی کیفری است و  قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجام 
گیری از قسمت قبل  که در نتیجه  گونهاز آن نام برده شود. بنابراین روشن است همان  4۹0  ۀاد بند ب م

ندارد و به همین علت نیز  رأی   ی در قطعی بودن یا نبودنتأثیربیان شد وجود یا عدم امکان واخواهی 
در  رأی    قطعی دانستن  رغمعلیل است. فلذا  ئبین حکم قطعی و حکم غیابی تفاوت ماهیتی قا  نمقنّ 

  4۹0  ۀعلیه، در ذیل بند ب مادمحکوم   خواهیشدن درخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجام   صورت رد 
واخواسته تلقی نکرده است لکن در صدر همین بند، آثار رأی    شدن واخواهی را سبب قطعی شدن  د ر

بر  و احک در اام مترتب  به احکام غیابی  اعتراض  را در صورت عدم واخواهی و عدم  حکام قطعی 
 های مقرر قانونی بر احکام غیابی نیز بار شده است. مهلت

های مقرر و عدم واخواهی یا  کام غیابی پس از انقضای مهلتتوان بر آن بود که احدر واقع، می
گردند. لذا این تعبیر نیز که در حکم لزل برخوردار می علیه، از قطعیت موقتی یا متزاعتراض محکوم 

 متصف  حقیقتاً   چراکه (.  45  :1۳۸6باشند تعبیری تسامحی است. )فراهانی،  احکام قطعیت یافته می
ا قطعیتی که متزلزل است و ممکن است با واخواهی خارج از مهلت  شوند منتهبه وصف قطعیت می

مانع    االصول علیه هر روی، متزلزل بودن قطعیت حکم غیابی  علیه و پذیرش آن از بین برود. بمحکوم 
یجه که احکام  الذکر، همین نتباشد. با دقت در متون قانونی فوق از بار کردن آثار حکم قطعی نمی

خواهی کیفری قطعی محسوب  انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام کم پس از  غیابی دست
آثاری نیز در چهارچوب قانون   أاوتی که باید در نظر داشت و منشیید است. تنها تف أشوند قابل تمی 
هی و تجدیدنظر  باشد این است که حکم غیابی ابالغ واقعی شده که در مهلت مقرر مورد واخوامی 

حضوری که در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض  رأی    ری قرار نگرفته، همانندخواهی کیفیا فرجام 
امکان واخواهی و یا فرجام   واقع نشده،  آن اصواًل ممکن نیست و  تجدیدنظر  به  خواهی )اعتراض( 

هم اگرچه پس از   گیرد؛ اما حکم غیابی ابالغ قانونی شدهقطعیت آن کمتر دستخوش تزلزل قرار می
  ۀ الذکر و طبق صدر بند ب مادفوقرأی    عدم واخواهی و اعتراض، همانند دو   ها وانقضای مهلت

االجرا است لکن قطعیت و اجرای  قطعی محسوب شده و الزم   1۳۹۲ی  قانون آیین دادرسی کیفر  4۹0
  1۳۹۲کیفری    قانون آیین دادرسی  406  ۀماد  ۲  ۀآن بیشتر در معرض تزلزل و توقف است. زیرا تبصر

صر تشریفاتی  هیچ  محکوم بی  واخواهی  درخواست  اجرایف  توقف  سبب  و  مسموع  را  رأی    علیه 
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تواند ظرف بیست روز واقعی نشده باشد، محکوٌم علیه می»... هرگاه حکم دادگاه ابالغ  :  دانسته است
همراه    الحفظ بهمتوقف و متهم تحترأی    صورت، اجرایاز تاریخ اطالع، واخواهی کند که در این

 شود...« رکننده حکم اعزام میپرونده به دادگاه صاد
نیز   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 میه بهک
وم  ک به شخص مح   ی چنانچه ابالغ واقع»مزبور:    ۀ باشد قابل استنباط است. وفق مقررقانون جدید می

ضای مهلت  پس از انق   یابیم غک د، آن ابالغ معتبر بوده و ح ی به عمل آ  ی سر نباشد و ابالغ قانون یه میعل
آید مذکور چنین برمی   ۀروشنی از متن مادبه  به موقع اجراء گذارده خواهد شد«.  شدن یقطعو    یقانون 

علیه با وجود ابالغ  به حکم غیابی از سوی محکوم  ونی اعتراضهای قانکه پس از سپری شدن مهلت
شود. گذاشته می  و به همین دلیل به موقع اجرا   حکم غیابی صادره، قطعی محسوب شدهقانونی آن،  

نیز عینًا مالحظه    1۳۹۲  قانون آیین دادرسی کیفری   4۹0  ۀ این همان رویکردی است که در بند ب ماد
باشد. مضافًا  آیین دادرسی مشابه می  ۀ ن بخش در هر دو حوزن در ایگذاری مقنگردد. فلذا سیاستمی 

امکان    یافته، تنها نسبت به احکام قطعیت1۳7۹انون آیین دادرسی مدنی  ق  4۲6  ۀکه وفق مادبه این
دادرسی را مشخص کرده که در    ۀبعد مهلت درخواست اعاد  ۀدادرسی وجود دارد. مقّنن در ماد  ۀاعاد

ماد دوم  مدت  ۀبند  این  نسبت    مزبور،  آرا را  و    ءبه  واخواهی  مهلت  انقضای  تاریخ  از  غیابی 
اشتن  ماه تعیین کرده است. بر این اساس، با کنار هم گذ  ۲روز یا   ۲0تجدیدنظرخواهی حسب مورد  

غیابی که مهلت    ءشود که مقنن آرا نتیجه آن می   1۳7۹انون آیین دادرسی مدنی  ق  4۲7و    4۲6مواد  
  ۀکند و درخواست اعادمحسوب می  به پایان رسیده است را قطعی  هاآن  واخواهی و تجدیدنظرخواهی

 داند.  را قابل طرح می هاآن  دادرسی نسبت به
 قانون  حقوقی در پرتو دکترین و تفسیر منطقی ۀ . نقد نظرات ادار ۴

و    17۳حقوقی در ابتدای مطرح شدن مبحث مرور زمان در مواد    ۀ بیان شد ادار  ترپیشچنانکه   
آیین  174 کیفری   قانون  سابق  1۳7۸  دادرسی  جات  ۀاز  حقوقی  دکترین  و  موضوع  افتاده،    قنینی 

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

 107تا    105دریغ کرده بود. پس از تصویب مواد  کلی  هرا از این دسته از احکام ب  باشدقطعیت می
حقوقی تعدیل و   ۀ دلیل عدم اصالح مبنای مذکور، نظرات مشورتی ادارهب  ، نون مجازات اسالمیقا

منتها شمول مرور زمان   ، دانسته نشدند 107 ۀاحکام مذکور، مشمول مرور زمان اجرای مقرر در ماد 
  و رأی    شده از مفهوم قطعیت  ارائهتوجه به تحلیل    پذیرفته شد. با  هاآن   بر  105  ۀوع مادتعقیب موض 



 ی و شاهچراغغفاری فارسان / یفر یک یابیغ احکام زمان  مرور بر آن اثر و آرا تیقطع مفهوم

 

۲۸3 

االجرا محسوب شدن احکام غیابی پس از  آن با حکم غیابی و نهاد واخواهی، در قطعی و الزم   ۀرابط
باقی نمی  هاآن  ابالغ تردیدی  اعتراض  انقضای مهلت  و  قانونی  از واقعی و  ن  .مانداعم  در  قد منتها 
مشورتی  ۀ ادار  ۀعقید نظرات  که  می  مذکور  قرار  قضات  مورد عمل  خاآن عمومًا  باید  طرنشان گیرد 

 است:   روروبهساخت که این نظر با ایرادات نظری و عملی جدی به شرح زیر 
صالح که  کیفری صادره از دادگاه ذیرأی  حقوقی، باید ۀ ادار ۀ ها طبق عقیدپرونده گونهاین( در 1

از  آن هم رأی  کرد که اساسًا پرونده منتهی به صدوراالجرا است را نادیده انگاشت و فرض م قانونًا الز 
کلی نادیده گرفت و در  توان صدور حکم را بهنوع حکم در ماهیت امر نشده است. در حالی که نمی 

ی یا های در جریان رسیدگی مقدماتگونه رفتار نمود که در پروندهاین موارد از حیث مرور زمان آن 
عقیب  اسًا حکمی صادر نشده و موضوع مشمول مرور زمان تشود، گویی که اسمحاکماتی عمل می

آیین دادرسی کیفری   ۳74  ۀاست. صدور حکم، اعم از حضوری و غیابی، طبق ماد  1۳۹۲  قانون 
واقعه در رسیدگی به دعاوی است که    ترین مهممستلزم اعالم ختم دادرسی است و صدور حکم،  

شود. حال چگونه است در حالی ایی میه شدن موضوع در دادگاه و آغاز عملیات اجرموجب مختوم
 قانون مجازات اسالمی  105  ۀجرایی مدتی است آغاز شده با گذشت مهلت مقرر در مادکه عملیات ا

کرده و ادعا نمود که موضوع مشمول مرور زمان   نظر صرف شده    انجام   اقدامات  ۀباید از حکم و کلی
با صدور حکم محکومیت متهم پایان  تعقیب و دادرسی    ۀرسی شده در حالی که مرحلتعقیب و داد

 . یافته است
است که مشخص نیست    روروبه حقوقی با این چالش جدی و تعارض درونی    ۀ ادار  ۀ( عقید۲

  قانون مجازات اسالمی   105  ۀواحد اجرای احکام کیفری بر فرض که موضوع مشمول مرور زمان ماد
که با صدور حکم، دادگاه ختم دادرسی    چه تصمیمی اتخاذ کند. از یک سو، گفته شد  باید  ، شده باشد 
مزبور   ۀورزد و استناد واحد اجرای احکام به مادکند و سپس مبادرت به انشای حکم مییرا اعالم م

که استناد به این ماده به معنای مفتوح بودن جریان  گیرد. چه آنبا تصمیم دادگاه در تعارض قرار می
و  مذکور    ۀرای احکام! از سوی دیگر، استناد به ماداج  ۀدادرسی و تحقیقات است آن هم در مرحل

گردد. این در   «قرار موقوفی تعقیب»بایست منتهی به صدور  پذیرش شمول مرور زمان تعقیب می
دادگاه   و  دادسرا  در  تحقیق  شعب  از  موصوف  قرار  صدور  که  است  حکم حالی  صدور  از  پیش 

عالوه،  قضایی است. به  ۀع در دکترین و رویتصور است و این امر از موارد مورد اجما  قابلمحکومیت  
قرار موقوفی تعقیب، از شئون مقام تحقیق دادسرا است نه قاضی اجرای احکام کیفری و پس  صدور  

  اجرای احکام کیفری دادسرا که در  ۀاز صدور نیز، نیاز به موافقت دادستان دارد. بنابراین، چگونه شعب
ب با  اند قرار موقوفی تعقیب صادر کند حال آن که تعقیتوتحقیقات مقدماتی نیست می  انجام   مقام 
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  تعقیب پایان یافته تلقی  ۀوجودی شعب اجرا ناسازگار بوده و با ورود پرونده به این واحد، مرحل  ۀفلسف
  ۀ از ناحی  1۳۹۲یین دادرسی کیفری  انون آق  ۲70  ۀشود. وانگهی قرار موقوفی تعقیب به حکم مادمی 

ر واحد اجرای احکام قرار موقوفی تعقیب صادر این است که اگ  سؤالشاکی قابل اعتراض است. حال  
ناحی  کند از  محکوم   ۀآیا  سمت  اکنون  که  این شاکی  از  فرار  برای  است؟  اعتراض  قابل  دارد  را  له 

ادار نظری  ۀ اشکاالت،  در  داشته    ۹6/ ۲۹/6مورخ    147۲/۹6/7  ۀ شمار  ۀحقوقی  در  اشاره  که  است 
، واحد اجرای احکام  نون مجازات اسالمیقا  105  ۀصورت شمول مرور زمان تعقیب به استناد ماد

قانون   505و    1۳  ۀ فی اجرا صادر خواهد کرد. نادرستی این عقیده روشن است. زیرا طبق مادقرار موقو
شمول مرور    در صورت   قانون مجازات اسالمی  106و    105  ۀناظر بر ماد  1۳۹۲  آیین دادرسی کیفری 

ور حکم، با صدور قرار موقوفی تعقیب  زمان شکایت و تعقیب، تعقیب متهم در مراحل قبل از صد
شود و اجرای  می  د و صدور قرار موقوفی اجرا فقط در مورد »اجرای مجازات« صادرشوموقوف می 

 کند و نه »تعقیب متهم« را. علیه را موقوف می حکم محکومیت محکوم 
باشد  نمیاجرای احکام    ۀمربوط به مرحل  قانون مجازات اسالمی  105  ۀماد  ۀترطور کلی، گس( به۳

م قرار  صدور  جهت  ماده  این  به  استناد  ممکن و  پرونده  نمودن  مختومه  و  اجرا  یا  تعقیب  وقوفی 
ی( در دادرسی کیفری سه حالت قابل  أ باشد. این بدان خاطر است که پس از صدور حکم )رنمی

 تصور است: 
نون قا  4۹0  ۀی صادره حضوری و غیرقابل اعتراض است. )بند الف، پ، ت مادحکم کیفر   الف(

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

اجرا مندرج مذکور و استناد به آن وجود ندارد و تنها مرور زمان    ۀ ازگشت به ماداز صدور آن امکان ب 
 امکان شمول دارد.  اسالمیقانون مجازات  107ۀ در ماد

باشد یا حضوری و قابل اعتراض از طرق  حکم کیفری صادره، غیابی و قابل واخواهی میب(  
فرجام  یا  تجدیدنظرخواهی  مورد،  )حسب  مهلعادی  در  و  یا خواهی(  طرفین  از  یکی  توسط  ت، 

  4۲6و نیز    461  و  407  و  406گیرد )مواد  تراض قرار می تحت واخواهی یا اع  هاآن   ۀدادستان و یا هم
(: در این فرض حکم غیابی یا غیرقطعی است و با ورود  1۳۹۲  قانون آیین دادرسی کیفری   4۲۸تا  

که دادگاه صادرکننده  )اعم از آن  کنندهرسیدگی به اعتراض، مرجع رسیدگی  ۀدادرسی به مرحل  فرایند
عالی( و نه قاضی  ن الی اعتراض )دادگاه تجدیدنظر یا دیواحکم غیابی باشد )واخواهی( و یا مرجع ع 

، در مورد موقوفی  105  ۀاجرای احکام کیفری، در صورت شمول مرور زمان صدور حکم موضوع ماد



 ی و شاهچراغغفاری فارسان / یفر یک یابیغ احکام زمان  مرور بر آن اثر و آرا تیقطع مفهوم

 

۲۸۵ 

)قرار یا حکم( جدید خود را  رأی    ت، صورتعقیب متهم تصمیم مقتضی را اتخاذ نموده و در غیر این 
 نماید.صادر می

یک از طرفین در مهلت اما هیچ  باشدخواهی یا اعتراض به طرق عادی میحکم صادره قابل وا ج(  
 (. 1۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری  4۹0 ۀکنند )بند ب مادحسب مورد، واخواهی یا اعتراض نمی

شود و آثار و احکام  صادره قطعی محسوب می  در این حالت، با انقضای مهلت اعتراض، حکم
بوده و امکان   105  ۀمان مادابراین، همانند فرض اول قاطع مرور ز بن  1. شودحکم قطعی بر آن بار می

اداره   ۀباشد. چنانچه عقیدبعد یعنی اجرای احکام میسر نمی  ۀبازگشت و استناد به این ماده در مرحل
رض تا پیش از انقضای مواعد مرور زمان تعقیب، حکم  حقوقی مورد پذیرش باشد چون در این ف

ی خود عدول کرده و قرار موقوفی  اید دادگاه بدوی از حکم محکومیت قبلقطعی صادر نشده لذا یا ب
که اجرای احکام اقدام به صدور قرار  فراغ دادرس است( یا این  ۀتعقیب صادر کند )که خالف قاعد 

صادر کند منتها به    اجرا صدور آن نیست و یا قرار موقوفی    موقوفی تعقیب کند که در جایگاه قانونی
 . تعقیبر زمان استناد شمول مرو

صدور   حالت،  سه  هر  مرجع  در  سوی  از  و  مقررات  وفق  صحیحًا  انشا  زمان  در  که  حکمی 
که در فرض مذکور، قابلیت اجرایی ندارد. در حالی   چراکهصالح صادر شده امری عبث بوده است  ذی

قانون آیین   4۹0  ۀ فین کاشف از قطعی محسوب شدن حکم اصداری وفق بند ب مادعدم اعتراض طر
ن است. این امر، قاطع مرور زمان صدور حکم موضوع شدن آ  االجراالزم و    1۳۹۲ادرسی کیفری  د

تنها در    105  ۀبوده و پس از آن مرور زمان اجرا آغاز خواهد شد. فلذا مجرای اعمال ماد  105  ۀماد
د  اجرا نخواه  ۀباشد و هرگز ناظر بر مرحلدادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر می  شعب تحقیق اعم از

»در  بیان داشته است:    1۳۸۲/ 16/5مورخ    ۳۸۲1/7  ۀ شمار   ۀر نظریحقوقی د  ۀ که اداربود. مضافًا این 
غیابی که مدت واخواهی و همچنین تجدیدنظرخواهی آن پایان یافته و بر طریق ابالغ    قطعیاحکام  
ر موجب سلب  شود؛ ولی این اماالجرا بوده و به دایره اجرا فرستاده میشده باشد الزم   یقطع  قانونی

و نبوده  متهم  واخواهی  میمحکوم   حق  اطالع  محض  به  غیابی  بنابراین،  علیه  کند.  واخواهی  تواند 
)به    گردد«نمی  137۸قانون آیین دادرسی کیفری  (  174اجرای حکم شمول مرور زمان موضوع ماده )

م پذیرش قطعیت  رغشود در این نظریه بهگونه که مالحظه می(. همان100  :1۳74پور،  از: قاسمنقل  

 
 ۀدهای مقرر، چه حکم غیابی باشد چه حضوری، مورد واخواهی )ماهرچند ممکن است پس از انقضای مهلت  .1

کم ( قرار بگیرد و اجرای حقانون آیین دادرسی کیفری   4۳۲  ۀض )ماد( یا اعتراقانون آیین دادرسی کیفری  461و    406
 تا زمان رسیدگی به واخواهی یا اعتراض متوقف شود. 
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ابالغ  که  غیابی  شده  احکام  برقانونی  اجرا  زمان  مرور  شمول  یا    هاآن  اند،  استدالل  هرگونه  بدون 
 استنادی رد شده است. 

ای احکام غیابی با ابهام  اجر  ۀحقوقی راجع به شمول مرور زمان تعقیب در مرحل  ۀ ادار  ۀ( عقید4
وضیح باشد. تمذکور نامشخص می  ۀن در مرحلاحتساب این مرور زما  أ مبد  چراکهاست.    روروبهنیز  

مرور زمان تعقیب از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی   أ مبد  قانون مجازات اسالمی  105  ۀبه حکم ماد  کهآن
ی به اجرای احکام ارسال شده و  و تحقیقی محاسبه خواهد شد. حال که پرونده با صدور حکم غیاب

پروند  سؤال در  اقدا   ۀاین است که  آخرین  اینمذکور  به  تحقیقی کدام است؟  و  تعقیبی  پرسش،    م 
آورد  ت رویه را فراهم میت  ش  ت    تنها نهتوان داد که هرکدام مالک عمل قرار گیرد، های متفاوتی میپاسخ

 نیز اثرگذار است: بلکه بر کمی یا زیادت مدت احتساب مرور زمان تعقیب
حله دادسرا است و این نوع  برخی معتقدند آخرین اقدام تحقیقی یا تحقیقی مربوط به مر  الف(

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

با    6  ۀتعزیری نظیر درج  جرائمشود که در مورد برخی  مورد پذیرش قرار گیرد، نتیجه آن میعقیده  
از تاریخ صدور کیفرخواست پیش از س  5توجه به مرور زمان تعقیب   با احتساب  اله ممکن است 

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

 . شودام تعقیبی و تحقیقی در نظر گرفته میآخرین اقدرأی  تحقیقی و تعقیبی تلقی شده و صدور
عده  ج( به محکوم نهایتًا  دستیابی  در  احکام  اجرای  اقدامات  معتقدند که  نیز  اجرای  ای  و  علیه 

گردد. اگر نظر اخیر حقیقی محسوب میدادنامه نظیر صدور برگ جلب و غیره نیز اقدامات تعقیبی و ت
در شعب    هاآن  نمتضم  ۀرور زمان قرار نگرفته و پروندمورد پذیرش قرار گیرد احکام غیابی، مشمول م

علیه دسترسی حاصل شود یا فوت کند یا دیگر  که به محکوم االبد باید مفتوح بماند مگر آناجرا، الی
شود.   حادث  عمومی  دعوای  سقوط  شعبمعم  چراکهجهات  نظارت  اوقات  در  احکام    ۀواًل  اجرای 

بی هرچند  جهت  دستوراتی  در  محکوم   دستیابیاثر  می به  صادر  بنابرایعلیه  مبنای  شود.  سه  هر  ن، 
پیش یعنی  ۀ ادار  ۀگفتنظرات  متهم   حقوقی  واخواهی  به  بعدی  رسیدگی  به    ، قابلیت  واخواهی  تلقی 

رور زمان اجرای حکم بر این دسته از  غیرقطعی محسوب کردن آرای غیابی، در شمول م  اعتراض و 
 رسند.  نظر نمیهقبول بم قابلااحک 
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 د قطعیت احکام غیابیحقوقی در ر  ۀ. عدم موضع ثابت ادار ۵
حقوقی، شمول مرور زمان اجرای حکم بر   ۀ از ادار سؤالگفته که موضوع اصلی در نظریات پیش

مول مرور زمان اجرای احکام غیابی که  حقوقی دلیل خود برای رد ش  ۀ احکام غیابی کیفری بود، ادار
علیه در هر زمان اعالم کرده  لحاظ امکان واخواهی محکوم ن آن بهاند را قطعی نشدابالغ قانونی شده

دنی غیابی که از حیث قطعی شدن یا نشدن فرقی با احکام غیابی  که در مورد احکام مبود. در حالی
با    نحوبهسوب شدن احکام غیابی را  مذکور صراحتًا قطعی مح  ۀ جزایی ندارند، ادار اطالق و حتی 

  1/۳/7۹مورخ    1٥1٧/7  ۀ شمار  ۀیپذیرفته است. برای نمونه در نظر  هاآن  ونیتصریح به فرض ابالغ قان
را    یاب یم غک ه ح ک  137۹انون آیین دادرسی مدنی  ق  3۰۶  ۀ ماد  ١  ۀ فاد تبصر»با توجه به مآمده است:  

از انقضای مهلت قانون  ن یهم  33۶  ۀدانسته و توجه به ماد  اجرا شدن دادنامه، قابل    یو قطع  یپس 
ر  کذ  یا انقضای مدت واخواهیخ ابالغ  ی ست روز از تاریرا ب  دنظری ه مهلت درخواست تجدکقانون  

ت  یرا قبل از قطع  یمک چ حیاجرای هه  ک یمدنام  ک نون اجرای احقا  یکت به ماده  یتاً با عنایرده و نهاک
  یمنقض  یه مهلت واخواهکخواهد بود    قابل اجرا   یاندنظر( زمی )قابل تجد  یابیم غک ، لذا حرد یپذینم

 مفاد این نظر دال بر قطعی محسوب شدن  شده باشد«.  یز سپرین  ی واهدنظرخ ی شده و مهلت تجد
مورخ   ۳1۲۹/7های  مذکور به شماره   ۀ غیابی پس از ابالغ حتی ابالغ قانونی، در نظرات بعدی اداررأی  
 607/7؛  5/۹/۹0مورخ    40۳0/7؛  ۳0/۳/۸۹رخ  مو  1۳7۳/7؛  6/۸/۸6مورخ    5147/7؛  16/4/7۹

مورخ    ۲07۹/۹۲/7؛  7/۹1/ 10ورخ  م  14۲0/7؛  ۳/7/۹1مورخ    1۳51/7؛  ۳0/۳/۹1مورخ  
؛ با اندک تفاوتی در واژگان ۲1/۸/۹6مورخ    1۹04/۹6/7و    ۲/۹6/ ۲6مورخ    444/۹6/7؛  ۲/11/۹۲
تکرار   14/5/1۳۹۸خ  مور  574/۹۸/7  ۀیید شد و در یکی از جدیدترین نظرات این مرجع به شمارأت

 گردید.  
حقوقی با پذیرش قطعیت احکام   ۀ دارلذکر، اواًل اشود در نظرات اخیرا گونه که مالحظه میهمان

که چرا در مورد مرور زمان بار کرده است و این  ها آن  غیابی مدنی، آثار مربوط به احکام قطعی را بر
سمت به  کیفری  غیابی  احکام  پا واجرای  رفته،  دیگر  نظرات  سویی  واقع،  در  ندارد.  روشنی  سخ 

از دوگانگی ضابط ادتعیین احک   ۀاخیرالذکر  در  با رسالت  حقوقی حکایت می  ۀ ارام قطعی  کنند که 
ثانیًا و عالوه بر این اشکال   .ی ندارد خوانهممرجع مذکور در حل اختالفات و ابهامات مراجع قضایی  

محسوب شدن حکم غیابی کیفری با ابالغ  مذکور در نظرات دیگری بر قطعی    ۀ نظری و عملی، ادار
چنان نموده  تصریح  نظقانونی  در  شما  ۀریکه  آمده    17/10/1۳76مورخ    5060/7  ۀ رقدیمی  چنین 

ی است  نحوبهشود  اجرای احکام غیابی کیفری که با ابالغ قانونی، قطعی و قابل اجرا می  ۀ»نحواست:  
است.« معمول  متواری  متهمین  و  محکومین  مورد  در  نظریعال  که  دو  در  قطعیت،  بر  به   ۀوه  دیگر 
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»حکم غیابی  اشاره شده است که:    ۲6/6/۹1مورخ    1۲75/7و    ۳1/۳/۹0مورخ    ۲077/7های  شماره 
های  تواند مشمول مرور زماناالجرا بوده و از این تاریخ میهای قانونی الزم پس از انقضای مهلت

قانون آیین دادرسی    174  ۀذکور در مادمقرر قانونی برای اجرای حکم شود و پس از انقضای مدت م
گردد.«  137۸کیفری   االجرا  نظریدر    موقوف  در   5/۳/1۳۹۳مورخ    50۲/۹۳/7  ۀ شمار  ۀ نهایت 

گونه تردیدی شمول مرور زمان اجرا نسبت به احکام غیابی مورد پذیرش قرار  روشنی و بدون هیچبه
،  ی ابیم غک م، هرچند حک ور حبا صد  -1»گرفته و نوع قرار مختومه کننده نیز مشخص شده است:  

مجاز به ورود به موضوع و صدور قرار  نشده باشد،  یهه واخواکاست و مادام  یدگیدادگاه فارغ از رس
، پرونده به یو ابالغ آن مطابق مقررات قانون   یابیم غک پس از صدور ح  -2.  ستیب ن یتعق  یموقوف 

ود و چنانچه با گذشت زمان،  شیم ارسال مکح  ی ( جهت اجرا یفرکیام  ک اح  ی دادسرا )واحد اجرا 
قانون آیین   ۶ماده  ۶با توجه به بند  ام(ک اح یار اجرا یدادستان )دادموضوع مشمول مرور زمان باشد، 

  ی با لحاظ شمول مرور زمان، موجب  - 3رد.  کرا صادر خواهد    اجراء  یقرار موقوف   7۸دادرسی کیفری  
   ست«.ی( نیاب یه غیعلومٌ ک احضار و جلب متهم )مح یبرا 

قانون آیین  الجرا شدن  اشود که مورد اول به پیش از الزم می  الحظهدقت به تاریخ این نظریات م  با
حاکمیت قانون مذکور و در مورد آخر    ۀ گردد؛ در دو مورد مربوط به دوربازمی   1۳7۸دادرسی کیفری  

ظریات  باشد. بنابراین، به استناد ن می  1۳۹۲  قانون مجازات اسالمیاالجرا شدن  مربوط به زمان الزم 
ه باشند چه ابالغ قانونی، پس از علیه ابالغ واقعی شدکام غیابی چه به محکوم حقوقی، اح ۀ اخیر ادار

اند،  انقضای مهلت واخواهی و اعتراض، قطعی محسوب شده و مادامی که مورد واخواهی قرار نگرفته
شخص نیست که  باشند. منتها ممی  قانون مجازات اسالمی  107  ۀمشمول مرور زمان مندرج در ماد

باشد  د اشکال جدی نظری و عملی میی به این نظر که موافق با منطق حقوقی و فاقحقوق   ۀ چرا ادار
 اقبالی ندارد. 

 علیه به ضرر وی و منع استفاده از حق واخواهی محکوم ۱۰۷ ۀ. اطالق ماد 6
منظر   از  نظر گذشت  از  تاکنون  استدالالتی که  تمامی  بر  نیز می عالوه  قطعیتدیگری  به    توان 

معتقد شد. صدر  هاآن نسبت به نون مجازات اسالمی قا  107 ۀاحکام غیابی و شمول مرور زمان ماد
کند و مدت آن  را موقوف می   یاحکام قطعی تعزیر   ی»مرور زمان، اجرا مزبور بدین شرح است:    ۀماد

است...« زیر  قرار  به  حکم  قطعیت  تاریخ  ماداز  وفق  کیفری  قانو  4۳۳  ۀ .  دادرسی  آیین   1۳۹۲ن 
( متهم  ۲( شاکی؛  1ی را دارند از این قرارند:  اصی که حق تجدیدنظرخواهی از آرای محاکم بدواشخ

شوند؛ آرا نسبت به شاکی و دادستان همواره حضوری محسوب می  ۀ( دادستان. در امور کیفری کلی۳و  
بر فرض محکومیت غیابی وی   فلذا این اشخاص اختیار واخواهی را ندارند و این حق مختص متهم
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ن(. بر این مبنا، وقتی حکمی دایر بر محکومیت همان قانو  461  ۀو ماد  406  ۀ ماد  ۲  ۀست )تبصرا
یا حضوری، علیه( صادر میمتهم )محکوم  باشد  به وی غیابی  آن که نسبت  از  اعم  یا    گردد  شاکی 

ه آن اعتراض )حسب مورد،  توانند نسبت ب دادستان تنها حسب مقررات بخش چهارم این قانون، می
ندارند. علیهذا هرگاه که حکم محکومیت متهم    یدنظر یا فرجام خواهی( کنند ولی حق واخواهیتجد

قانون آیین دادرسی کیفری   44۳ ۀیا ماد  و 4۲7 ۀ غیرقابل تجدیدنظرخواهی باشد )بند الف و ب ماد
د  کرده باشن  نظرصرف راض بدان  ( و شاکی یا دادستان یا هردو، به آن اعتراض نموده و یا از اعت۹۲

گونه که حضوری یا محسوب خواهد شد و همانحکم در هر حال نسبت به این دو شخص، قطعی  
شود، قابلیت تجدیدنظرخواهی یا عدم آن و  غیابی بودن احکام نسبت به متهم یا خوانده سنجیده می

 ء و یا آرا   4۲7  ۀدر حدود مادنیز اصواًل امری نسبی است )مگر  رأی    بالنتیجه قطعیت یا عدم قطعیت
یی نسبت به یک  رأ   های ابالغ، اوت در تاریخ حضوری دادگاه تجدیدنظر( و ممکن است حسب تف

طرف دعوا حداقل در مقطع زمانی مشخص قطعیت یابد، ولی نسبت به طرف دیگر، غیرقطعی باشد.  
یافته  سمت قطعیتبرای اجرای ق  1۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری    4۹۳و    4۹۲مقّنن حتی در مواد  

 1. کندآرایی تصریح می چنین 
اطالق نام برده و آغاز مرور زمان اجرا   نحوبهاز حکم قطعی    المیقانون مجازات اس  107  ۀماد

مشخص نکرده    گذارقانونتاریخ قطعیت حکم قرار داده شده است؛ منتها    أ اطالق از مبد  نحوبهنیز  
اید نسبت به چه کسی قطعیت  باالتر اواًل حکم ب   ۀ است که در مورد احکام قابل اعتراض در مرحل

مزبور گردد؟ ثانیًا مالک احتساب مرور زمان مزبور از تاریخ قطعیت حکم   ۀدیافته باشد تا مشمول ما
 کرد:   ارائهنسبت به چه کسی است؟ به این دو پرسش ممکن است پنج پاسخ متفاوت 

یت حکم نسبت به  گردد؛ لذا مالک، قطعله( اجرا میکه حکم به نفع شاکی )محکوم   جانآ  ( از1
 شودیابد مرور زمان اجرا محاسبه میه او قطعیت میاو است و از تاریخی که حکم نسبت ب

عمومی جرم ارتکابی متهم توسط دادستان است  ۀ  که حکم کیفری ناشی از تعقیب جنب  جاآن  ( از۲
مدعی توسط  عمومی  منافع  راستای  در  اجرا  و  )دادستان(  )مادمی العموم  آیین  قا  4۸4  ۀگردد  نون 

 
 455  ۀو نیز مفاد بند الف و بند پ ماد  45۹  ۀو ماد  455  ۀخاطر تعارض با نص بند ب ماده البته هر دو ماده مذکور ب.  1

مواد   مفاد  کیفری  ق  45۸  و   457و    450و  دادرسی  آیین  رسید  1۳۹۲انون  امکان  حیث  راز  به  بدون  أ گی  ی 
ک: نبرای مطالعه بیشتر  )ورت طرح پرونده در مرجع اعتراض محل ایراد است.  تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در ص

 . (4۹۳و  4۹۲ذیل مواد  ، 1۳۹5و حاجیلو،  راغچشاه
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سبت به او است و از تاریخی که حکم نسبت به ( لذا مالک، قطعیت حکم ن1۳۹۲دادرسی کیفری  
 شود؛یابد مرور زمان اجرا محاسبه میوی قطعیت می

از۳ لذا مالک، قطعیت حکم  علیه( اجرا میکه حکم کیفری علیه متهم )محکوم   جاآن  (  گردد 
  یابد، مرور زمان اجرا محاسبه ه مشارالیه قطعیت میتاریخی که حکم نسبت بنسبت به او است و از 

 شود؛می 
لذا اگر حکم نسبت به حتی یکی از طرفین   . طرفین است  ۀ( مالک، قطعیت حکم نسبت به هم4

گیرد. مبدأ احتساب مرور زمان نیز آخرین تاریخی  قطعی نباشد، مشمول مرور زمان اجرا قرار نمی
یابد. در این فرض ممکن است تاریخ قطعیت حکم می طرفین قطعیت  ۀبه هم است که حکم نسبت

 علیه نیز مالک عمل قرار گیرد؛ بت به محکوم نس
االجرا بودن،  ( مالک، قطعیت حکم نسبت به هر یک از طرفین است لذا حکم به شرط الزم 5

  أگیرد. مبدرا قرار مینسبت به ولو یکی از طرفین نیز قطعیت یابد کافی است و مشمول مرور زمان اج
 یابد. نسبت به یکی از طرفین قطعیت می احتساب مرور زمان نیز نخستین تاریخی است که حکم

بابت   به تحمل چهار سال حبس  بر محکومیت متهم  مبنی  حال فرض کنیم که حکمی غیابی 
مهلت  از دادگاه بدوی صادر شده است و    17/1/۸7پنج در تاریخ    ۀارتکاب بزهی تعزیری از درج

به پایان رسیده و    6/۳/۸7و    ۲۳/۲/۸7های  در تاریخ  ترتیببهو شاکی    1ادستان تجدیدنظرخواهی د
اند. حکم به متهم ابالغ  کدام نسبت به حکم صادره تقاضای تجدیدنظر ننموده ظرف این مدت هیچ

مهلت اتمام  وجود  با  و  شده  تاریخ  قانونی  در  او  تجدیدنظرخواهی  و  واخواهی  ، 10/4/۸7های 
شدن حکم، پرونده جهت   ا االجرالزم وی واصل نگردیده است. لذا با توجه به    ۀاعتراضی نیز از ناحی

حقوقی از حکم قطعی   ۀ اجرا به واحد اجرای احکام دادسرا ارسال شده است. بر فرض که تعریف ادار
عادی  مرور زمان( را مالک قرار دهیم، بدین معنی که حکمی قطعی است که طرق    ۀ)البته در مقول

دادستان قطعی محسوب  نسبت به آن مسدود باشد؛ حکم مزبور نسبت به شاکی و  شکایت از آراء  
علیه( چون قابل واخواهی است و واخواهی یکی از طرق  که نسبت به متهم )محکوم شود. حال آنمی 

اعتراض است، غیرقطعی می و مصداق  آغاز عملیات  عادی  از  ده سال  از  بیش  به فرض  بنا  باشد. 
و دادنامه منتهی به  علیه حاصل نشده  به محکوم   دستیابیاقدامات،    ۀکلی  مرغ علیرایی گذشته و  اج

های سوم و چهارم را پذیرا باشیم این حکم مشمول مرور حلاجرا نگردیده است. حال چنانچه راه
مان  حقوقی، مشمول مرور ز  ۀ ادار  ۀکه موضوع را طبق عقیداز این  نظرصرف زمان اجرا نخواهد بود )

 
 (. ۸1های عمومی و انقالب )اصالحی قانون تشکیل دادگاه ۲6سابق   ۀمادبر مبنای  .1
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نکرده است اما ظاهرًا    ارائهنی  قضایی به دو پرسش فوق تاکنون پاسخ روش  ۀخیر(. روی  تعقیب بدانیم یا
اند. این در  حقوقی نیز بر همین مبنا صادر شده  ۀ پاسخ سوم مقبولیت بیشتری دارد و غالب نظرات ادار

  طعی بودن حکم بر این حالی است که اساسًا معیار قرار دادن قطعیت حکم نسبت به متهم و احراز ق
هیچ مبنای نقلی یا عقلی متقنی استوار نیست.    شرط اول شمولیت مرور زمان اجرا بر  عنوانبهاساس،  

 : کهچه آن
گونه که  آید. همانچنین تفسیری برنمی  قانون مجازات اسالمی  107  ۀاواًل از سیاق عبارت ماد

به قطعیت نسبت به  ده است و انصراف آن  اطالق آم  نحوبه گفته شد عبارت حکم قطعی در این ماده  
حکم  »باشد. البته، از منظر فوق باید بین دو مفهوم  بالمرّجح می  متهم متکی به دلیلی نیست و ترجیح

شد. یقینًا اصطالح محکومیت قطعی که به دفعات در   تفکیکبهل ئقا« محکومیت قطعی»و  «قطعی
آثار   لحاظبهقرار گرفته است،  مقنن    ۀمورد استفاد  قانون مجازات اسالمی و قانون آیین دادرسی کیفری 

توان گفت  شود. لذا می علیه( سنجیده می ه متهم دارد تنها نسبت به وی )محکوم و تبعات منفی که علی
را ندارد.    محکومیتی است که متهم نسبت به آن، امکان اعتراض با توسل به طرق عادی شکایت از آرا 

توان تصور کرد که حکمی نسبت به  ست. لذا میه شد، اصواًل نسبی اگونه که گفتاما حکم قطعی آن
ل  ئعی باشد منتها محکومیت مندرج در آن نسبت به متهم، غیرقطعی باشد. بر فرض که قاشاکی قط 

، اصطالح محکومیت قطعی گذارقانون   قانون مجازات اسالمی  107  ۀبه چنین تفاوتی باشیم در ماد
 عی یاد کرده است.  کار نبرده و از حکم قط را به

اعمال مقررات ناظر بر مرور زمان به    هچراکثانیًا تفسیر یادشده )نظر سوم( منطقی هم نیست.  
اضرار به دیگران قرار دهد    ۀکس نباید اعمال حق خود را وسیلگونه که هیچسود متهم است. همان

 1.یرد ر به خود او قرار گ اضرا   ۀکس نیز نباید وسیل )اصل چهلم قانون اساسی( به حکم منطق، حق هیچ 
 ۲6۳  ۀحق اقدام نمود. برای مثال در مادضرر ذی  توان بهبه عبارت دیگر، در مقام احقاق حق نمی

شود در صورت  وقتی متهم برای احقاق حق آخرین دفاع احضار می  1۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری  
ابی علیه  متهم در احکام غی ل به این باشیم که حق واخواهیئشود. اما اگر قاعدم حضور، جلب نمی

حکم غیابی است، از حق واخواهی محکوم علیه، ابزاری  او، مانع به جریان افتادن مرور زمان اجرای  
مرور زمان درنظر گرفتن نفع متهم یا شاکی    بینیپیشایم. در واقع، هدف  علیه صاحب حق ساخته

بود از اجرای   ور منافعی که قرارهای مزب فرض کرده که پس از گذشت مدت  گذارقانوننیست. بلکه  

 
به عقید  .1 نیز  دلیل  دادگاه رسیدگی   ۀبه همین  متهم نمیبرخی محققان،  به واخواهی  در  کننده  تواند مجازات وی را 

 (. ۲1و  ۲0 :1۳۹۳ان اتهامی بزه تغییر کند )جاهد و دیگران، که عنوحکم غیابی تشدید کند مگر آنمقایسه با 
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ای آن حاصل نخواهد شد. فلذا مقنن بسته به نوع جرم  حکم کیفری عاید جامعه شود دیگر از اجر
العموم قرار داده است تا نسبت به اجرای حکم  تعزیری ارتکابی مدت زمان معینی را در اختیار مدعی

اجرای حکم یا شروع آن این مدت، موفق به  چه به هر علت ظرف  علیه اقدام نماید. چنان علیه محکوم 
کند  از این منظر، تفاوتی نمی  1. شودده و اجرای حکم موقوف مینشود، موضوع مشمول مرور زمان ش 

که در مرور  که متهم حق اعتراض به حکم صادره علیه خود را از طریق واخواهی دارد یا خیر. کما این 
آن و صدور قرار موقوفی تعقیب   وی، مانع از شمول متهم از حق دفاع    ۀزمان تعقیب، عدم استفاد

 نیست.
یکی    عنوانبهتفسیر به سود متهم    چراکه ور منطبق بر اصول حقوق کیفری نیست.  ثالثًا تفسیر مذک

ایجاب   را  زمان  مرور  مقررات  اعمال  در  سختگیری  ممنوعیت  کیفری،  حقوق  زیربنایی  اصول  از 
اجرا    ۀ االجرا گردیده و وارد مرحلحکمی که به هر نحو الزم بر این مبنا، باید اذعان داشت    2. کندمی 

گردیده   نسبت به هر یک از طرفین که قطعیت یافته باشد، شرط قطعیت حکم حاصل  اوالً   ، شده است
که حکم از سوی شاکی و دادستان همواره غیرقابل واخواهی است و در  جاآن است. با این وصف، از

به تعزیری الزم   ، هد شدقطعی خوا  هاآن  هر صورت نسبت  تمامی احکام   ۀاالجرا، مشمول مادلذا 
آن  ات اسالمیقانون مجاز  107   که اصل بزه موضوع حکم مشمول مقررات مرور خواهند شد مگر 

اخیر، نخستین   ۀثانیًا بر فرض پذیرش عقید  3(. 1۳۹۲  قانون مجازات اسالمی  10۹  ۀزمان نباشد )ماد
یابد مبدأ احتساب مرور زمان اجرا  از طرفین قطعیت میاالجرا نسبت به یکی  تاریخی که حکم الزم 

 4. خواهد بود
از تاریخ    10راین در مثال فوق، حکم صادره پس از گذشت  بناب مشمول مرور   ۲۳/۲/۸7سال 

  «سال» خواهد شد. نباید از یاد برد که    1۳۹۲  قانون مجازات اسالمی  107  ۀزمان اجرا، موضوع ماد 
مقنن قرار گیرد و به قرینه نیز مشخص نباشد مقصود سال شمسی    ۀاطالق مورد استفاد  نحوبههرگاه  

 
 (.70-7۳ :1۳71 ی،آخوندک: ن )مرور زمان کیفری  ۀبرای دیدن فلسف .1

ار گرفته کید قرأنیز مورد ت 14/10/۹5مورخ  756 ۀشمار ۀی وحدت رویأ در ر علیه اصل تفسیر قانون به نفع محکوم .2
 است. 

رات منصوص شرعی مشمول مرور تعزی   انون مجازات اسالمیق  115  ۀماد  ۲  ۀالزم به ذکر است که بنا به مفهوم تبصر  .3
 باشند.  زمان اجرای حکم می

جهات سقوط دعوای عمومی ناشی از جرم مذکور با توجه به این که مرور زمان از    ۀرسد در حدود عقیدبه نظر می   .4
  احتساب   أمبد  ۀباشد لذا بهتر است سقوط دعوا نسبت به دادستان مبنای محاسبدستان میدا   ۀاست که تعقیب آن برعهد

  مرور زمان قرار گیرد.
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  ۀ شود )مادبه میروز محاس ۳60کار رفته که به« سال قانونی»االصول در معنای ی، علیاست یا قمر 
(. البته، مطالب صدراالشاره در جایی است که بر تعریف حکم  1۳7۹انون آیین دادرسی مدنی  ق  44۳

پافشاری کنیم و واخواهی را هم مصداقی از این  قطعی به »حکم غیرقابل اعتراض از طرق عادی«  
قرر اگر »حکم غیابی که به متهم ابالغ قانونی شده و با وجود مضی مهلت منوع اعتراض بدانیم وگرنه  

قانونی، مورد واخواهی و یا اعتراض )تجدیدنظر / فرجام خواهی( قرار نگرفته است را نیز حکم قطعی  
گونه که در توان آن ست، مبدأ احتساب مرور زمان اجرا را میمحسوب نماییم« که نظر درست همین ا

تراض  علیه )انقضای مهلت واخواهی و اعست تاریخ قطعیت حکم نسبت به محکوم عمل، رایج ا
 وی( در نظر گرفت.  

که چه بر مبنای نظریات غالب و جدید  مهم دیگر پاسخ داد و آن این  سؤالدر خاتمه باید به یک  
احکا   ۀ ادار استدالالت  حقوقی،  از  کدام  هر  چه  و  بدانیم  تعقیب  زمان  مرور  مشمول  را  غیابی  م 

چه  رد پذیرش قرار دهیم، چنان خیرالذکر را مبنی بر شمول مرور زمان اجرا نسبت به احکام یادشده موا
در مورد حکمی غیابی قرار موقوفی اجرا صادر و پرونده در واحد اجرای احکام مختومه شود سپس،  

که    جا آن  اقدام به واخواهی کند تکلیف چیست؟ در پاسخ ممکن است گفته شود ازمتهم حاضر و  
در و پرونده مختومه شده است؛ کننده( صاحکم کیفری مشمول مرور زمان شده و قرار قاطع )مختومه

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

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

ت متهم صادر که حکم قطعی به محکومی  جاآن  ، ممکن است گفته شود ازعالوهبه(.  10/۹/۸۳مورخ  
واجد آثار متعددی از جمله محرومیت   این محکومیت حتی با وجود شمول مرور زمان اجرا نیز  ، شده

از حقوق اجتماعی، تشدید مجازات در فرض تکرار و یا محرومیت از برخی ارفاقات قانونی نظیر  
قانون  ۲5 ۀدجدید است. برای مثال، به حکم ما جرائمتعویق یا جایگزین حبس در ارتکاب تعلیق و 

م  ئدا  نحوبه لیه برای مدتی و در مواردی  عپس از شمول مرور زمان اجرا نیز محکوم   مجازات اسالمی
اجتماعی   حقوق  برخی  می  عنوان بهاز  محروم  تبعی  کنار  مجازات  در  لذا  و    مسائلشود.  حیثیتی 

ی است. بر این مبنا،  نفع در واخواهعی یقینًا متهم حتی پس از صدور قرار موقوفی اجرا نیز ذی اجتما
که کرد  خاطرنشان  واخو  باید  حق  شد  گفته  زمان  هرچند  مرور  مقررات  اعمال  از  مانع  متهم  اهی 
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ر لذا به نظ 1.باشد؛ اما اعمال مقررات مذکور نیز نباید از موجبات سقوط این حق محسوب شودنمی
، ممکن است سه  رسیدگی مجدد  ۀرسد رسیدگی به واخواهی متهم ضروری است. حال در مرحلمی 

 حالت بروز پیدا کند: 
تر از مرور زمان که مرور زمان اجرا طوالنی  جا آن  مدید و از  ( موضوع با توجه به گذشت مدت 1

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

گناهی متهم را احراز  کر، دادگاه پس از رسیدگی بی ( بر فرض عدم شمول مرور زمان اخیرالذ۲
 کند؛برائت او صادر مینموده و حکم به 

( بر فرض عقیده بر عدم شمول مرور زمان تعقیب، دادگاه مجددًا مجرمیت متهم را احراز نموده  ۳
عمومی الصدور دارد. در این حالت، با توجه به سقوط دعوای  یید حکم سابقأی و تواخواه  و نظر بر رد

یید حکم أتواند حکم به تنماید و نمی  ناشی از جرم، دادگاه صرفًا به رد واخواهی محکوم باید اکتفا
الصدور بدهد. زیرا با صدور قرار موقوفی اجرا، اجرای آن حکم منتفی شده  محکومیت غیابی سابق

ی  خصوص ۀ  بها جنمرور زمان، تن  ۀدر فرض اخیر، با توجه به سقوط دعوای عمومی بزه در نتیج  است.
 عی قابل اجرا خواهد بود.)در صورت وجود( و آثار و تبعات ناشی از محکومیت قط

،  ۲۳الزم به ذکر است که با توجه به آثار و تبعات متعدد محکومیت قطعی علیه متهم )نظیر مواد  
  511و    510،  ۲۳7،  ۸۲،  ۸1،  ۸0و مواد    قانون مجازات اسالمی  1۳72و    66،  55،  40،  ۳6،  ۲5

محکومیت »کند که  جاب میرسد تفسیر به نفع متهم ای نظر می( به1۳۹۲انون آیین دادرسی کیفری  ق
، محکومیتی باشد که متهم از فرصت دفاع برخوردار بوده است و امکان واخواهی و طرق  «قطعی

گونه که اصل  به حکم حاوی این محکومیت مسدود باشد. علیهذا همان  نسبت  عادی شکایت از آرا 
قانتفسیر   ابالغ  غیابی  حکم  که  است  آن  مستلزم  متهم  نفع  به  جزایی  که  قوانین  متهم  به  شده  ونی 
االصول آثار های واخواهی و اعتراض به آن منقضی گردیده، حکم قطعی محسوب شده و علیمهلت

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

 دادرسی دارند.   ۀاو حق درخواست اعادوراث قانونی 

باید   انون آیین دادرسی کیفریق 511 ۀو مادانون مجازات اسالمی ق 1۳۹ ۀماد ۀبه حکم تبصر در مورد تکرار جرم نیز .2
 باشد.  محکومیت سابق متهم قطعی
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دیگری مقرر کرده(، همین اصل حقوقی نیز    نحوبهقانون    آنچه)مگر    1احکام قطعی بر آن بار شود
علیه متهم    موجب حکم قطعیاست که محکومیت قطعی، محکومیتی محسوب شود که به  مبین آن

لحاظ استفاده و یا عدم اقدام وی در مهلت  صادر شده و امکان واخواهی یا اعتراض متهم به آن به
 دادگاه و محکومیت قطعی وصف متهم است. رأی  قطعی وصفمقرر ممکن نباشد. در واقع، حکم  

 نتیجه 
 لبی که بیان گردید نتایج ذیل قابل استنباط است:  از مجموع مطا

 مصادیق احکام قطعی یا قطعی شده به قرار ذیلند: ( 1
 باشند؛ های بدوی که قانونًا غیرقابل تجدیدنظرخواهی می احکام حضوری دادگاه الف( 
از    های بدوی که در مهلت اعتراض، مورد اعتراض اعمقطعی دادگاهاحکام حضوری و غیرب(  

 اند؛خواهی یا فرجام خواهی قرار نگرفتهتجدیدنظر
 اند؛های بدوی که در مهلت مقرر، مورد واخواهی یا اعتراض قرار نگرفتهاحکام غیابی دادگاهج(  

  2های تجدیدنظر احکام دادگاه د(
ی  یید دیوان عالأهای جزایی با تعدد قاضی که به تهی دادگاه خوااحکام حضوری و مورد فرجام (ـه

 است.کشور رسیده 
و نیز حکم محکومیت غیابی اعم از بدوی و تجدیدنظر که به    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 تقنینی و متون قانونی نظیر ماد  ۀقانونی شده نیز سابق  محکومیت غیابی که ابالغ انون 

و    1۳7۹قانون آیین دادرسی مدنی    4۲7و    4۲6و مواد    ۳06  ۀماد  1  ۀ، تبصر1۳1۸  دادرسی مدنی
حقوقی   می  مؤیددکترین  محسوب  یافته  قطعیت  حکم  موارد،  این  در  که  است  استنباط  شود. این 

تأسی به متن هر دو قانون آیین دادرسی که    بنابراین، با مدنظر قرار دادن چهار نکته بنیادین مشتمل بر: 
کیفری،  رأی    قطعی یا غیرقطعی بودن  اند؛ض به آرای غیرقطعی قرار ندادهذیل بخش اعترا واخواهی را  

دایر مدار قابلیت اعتراض به آن از سوی دادستان و طرفین دعوی و رسیدگی به آن اعتراض در یک  
از    خواهیقابلیت تجدیدنظر یا فرجام   عتراض در دادرسی کیفری، مراد مقنن از امرجع باالتر است؛  

 
  ۀ دادنام بودن    یرقطعیغکه در متن آن به    1۳7۸/  ۸/  11مورخ    6۳۹  ۀ شمار  ۀیوحدت رو  یأ رالزم به ذکر است که    .1
آور است و نه لزومًا استدالل ت رویه الزامشود. چرا که اواًل نتیجه آرای وحدده مانع از استنباط فوق نمی ی اشاره ش ابیغ

مهلت   شدن  یسپر  پس از  یابیحکم غآید که  ی وحدت رویه نیز چنین برمیأ ر  ها؛ ثانیًا از مفهوم همینمندرج در آن
 . شود یمحسوب م  یآن، قطع یواخواه

 شوند.  االجرا می الزم  های تجدیدنظر نیز قطعی است منتها پس از انقضای مهلت واخواهیاحکام غیابی دادگاه  .2
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رأی    حکم قابل واخواهی و  ۀرابط  آخر اینکه باشد و  غیرقطعی توسط دادستان یا طرفین می آرای بدوی
قابل اعتراض یا غیرقطعی، عموم و خصوص من وجه است، در تعریف موجزی از حکم قطعی کیفری  

از سوی طرمی  که  است  »حکمی  از طریق  توان گفت:  مورد  حسب  اعتراض  قابل  دادستان  یا  فین 
ی قطعی أ طور کلی، »رباشد«. بهدر مرجع عالی رسیدگی به اعتراض نمی  ا فرجام خواهیتجدیدنظر ی

 یی است که قابل اعتراض به طرق عادی در مرجع باالتر نیست«. أ ر
قانونی شده۲ ابالغ  از( در مورد احکام غیابی که  از مض  جاآن   اند  ی مدت واخواهی و  که پس 

باشند و نه قابل اعتراض در مرجع  یر همان مرجع ماعتراض، تنها تحت شرایطی قابل واخواهی د
االصول شود و علیهای مذکور، حکم قطعی محسوب میباالتر لذا طبق تعریف با گذشت مهلت

ه، در این فرض،  دیگری مقرر کرده است. البت  نحوبهقانون    آنچهآثار احکام قطعی را دارد مگر    ۀکلی
صادره رأی    پذیرش و رسیدگی به آن، علیه و  محکوم قطعیت حکم متزلزل است و در صورت واخواهی  

حضوری و حسب مورد قطعی یا رأی    چه بر قبول درخواست واخواه باشد چه بر رّد آن، خود یک
 غیرقطعی خواهد بود.  

امور کیفری، ۳ در  قطعی»مفهوم    (  قطعی»با    «حکم  فاوت است. محکومیت  مت  «محکومیت 
علیه حق واخواهی و  ا گردیده و محکوم االجرعی الزم موجب حکم قطقطعی، محکومیتی است که به

همچنین، حق اعتراض به سایر طرق عادی نسبت به آن را ندارد. بدین ترتیب در امور کیفری، حکم  
فرجام    /  راض )تجدیدنظرهای واخواهی و اعتقانونی ابالغ شده پس از انقضای مهلت  نحوبهغیابی که  

د آثار احکام قطعی است اما چون کماکان  االصول واجلیخواهی( اگرچه حکم، قطعیت یافته و ع 
علیه از حق واخواهی برخوردار است لذا محکومیت غیابی متهم، بر علیه او واجد آثار سوء  محکوم 

 باشد.  محکومیت قطعی نمی
عم از آن که به متهم ابالغ واقعی شده باشند یا ابالغ  االجرا ا( بر این مبنا، احکام غیابی الزم 4

احکام    که جز   جاآن  طرفین از  ۀ های واخواهی و اعتراض نسبت به کلیقضای مهلتونی، پس از انقان
قانون    107  ۀشوند، مشمول مرور زمان اجرای احکام کیفری بوده و مشمول مادقطعی محسوب می

 باشند.  می  1۳۹۲ مجازات اسالمی
ر حکم، قاطع  ص مرور زمان صدور حکم کیفری باید اذعان داشت که مطلق صدو( درخصو5

قانون مجازات    105  ۀدر ماد«  حکم قطعی»باشد لذا استفاده مقنن از عبارت  ین نوع از مرور زمان میا
 گردد.  صحیح نبوده و قید »قطعی« اضافی است. علیهذا حذف آن از متن این ماده توصیه می  اسالمی

  ۀ واًل تلقی ادار: اچراکه تند.  قابل اتکا نیس  قضاییهحقوقی قوه    ۀ یان، نظرات مشورتی ادار( در این م6
قانونی ابالغ  وصف  )با  غیابی  احکام  قطعیت  مفهوم  از  تبعیت  ها آن  مذکور  دوگانه  معیارهای  از   )
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ند ای که گاه در برخی مصادیق و فروض خاص، این دسته از احکام را قطعی تلقی کردهنحوبهکند.  می 
مرور زمان اجرای    ۀکه در مقولین گاه خیر. چه ااند و  تسری داده  هاآن  و آثار احکام قطعی را نسبت به

شد تکرار  بیشتر  نظرات  در  کیفری  مهلت    ۀاحکام  انقضای  از  پس  ولو  غیابی  احکام  مرجع،  این 
ند. ثانیًا  اواخواهی و اعتراض، قطعی محسوب نشده و مشمول مرور زمان اجرای احکام دانسته نشده

ام غیابی را مشمول مرور زمان تعقیب منتهی به احک  هایحقوقی 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 

نیست و صدور قرار  اجرای احکام کیفری قابل تصور    ۀدر مرحل  قانون مجازات اسالمی  105  ۀماد
حقوقی   ۀ باشد. ثالثًا ادارز حدود آن صحیح نمیخروج ا  لحاظهبمرقوم نیز    ۀموقوفی اجرا مستند به ماد

مهلت مضی  از  پس  غیابی  احکام  شدن  محسوب  قطعی  پذیرش  ضمن  دیگری  نظرات  های  در 
سبت به این  از طرق عادی، شمول مقررات مرور زمان اجرای احکام ن  هاآن  واخواهی و اعتراض به

 دسته از احکام را پذیرفته است.  
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