
 پژوهشِ در حقوق و جزا بین المللیکنفرانس  
 1395ماه  شهریور -دانشگاه جامع علمی کاربردی  –تهران 

 
 

                                           

 
 

 1 

 

 واخواهی:

  ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی
 

    *1مسعود شمس نژاد
 masoud.shamsnejad@gmail.comنویسنده مخاطب:  *

  

 

 
 

 

 

  چكیده 
های جزایی و  پذیرفته شده دادرسی  ایجاد حق واخواهی،از مسلمات و بدیهیات  ضرورت صدور رای غیابی و در نتیجه آن

هاست و باید متهم در مراحل مختلف تحقیقات  باشد.هر چند اصل بر حضوری بودن دادرسی مدنی،در ایران و جهان می

پیگیریهای الزم،امكان   حضور داشته و شخصا یا توسط وکیل از خود دفاع نماید،اما به دالیل متعددی ممكن است به رغم

به  دادگاه  ز مواردی استثنایی،تصمیمفراهم نیامده و در نتیجه،دادرسی مسیر خود را طی و در غیر ا  دسترسی به متهم

گردد و دادگاه  محكوم علیه غیابی ایجاد می  برای واخواهی صدور رای غیابی،حق  صورت رای غیابی،اخذ گردد.به دنبال

 روش با پژوهش این در .گردد رسیدگی مجدد می  نیز بر خالف قاعده فراغ دادرس،مكلف به  صادر کننده رأی غیابی

در پرداخته شده و  ایران حقوق سوابق آن در بررسییابی و رای غ در صدور طرح قابل های چالش به تحلیلی -توصیفی

در   های جزایی و تفاوت آن با واخواهی در دادرسی  مقاله واخواهی و ضرورت پذیرش این تاسیس  های بعدی بخش

 .ی مدنی موردتجزیه و تحلیل قرار گرفته استها دادرسی

  

 دادگاه -دادرسی عادالنه -واخواهی -حكم غیابیهای کلیدی:  واژه

  

  مقدمه -1
 برای الزم تضمینات لحاظ با عادالنه و مناسب دادرسی یك مسیر از دعوی یك حل راه ترین عادالنه و بهترین تردید بی

 و دعوی طرفین اعتماد و دادگستری و قضایی دستگاه اعتبار. گردد می حاصل فبیطر و مستقل دادگاهی در دعوی، طرفین

 اخیر های دهه در دادرسی آیین . داشت خواهد دعاوی فصل و حل برای منصفانه دادرسی یك وجود به مستقیم بستگی عموم،

 مدنی، از اعم دعاوی کلیه در را دادرسی آیین کلی و واحد قواعد و اصول ایجاد سمت به حرکت بنیادین، تحوالت برخی با

 با الملل بین حقوق و کشورها داخلی حقوق در کلی تحوالت تاثیر تحت توان می را تحول این .است نموده آغاز اداری و کیفری

 غیابی حكم صدور و غیابی رسیدگی در اصول این اعمال اقتضای نمونه، برای (.8:1393)جاهد،دانست بشر حقوق های زمینه

 ی ادله و دعوا جریان از خوانده دعوا، هر در که دارد اقتضاء دفاعی حقوق رعایت اصل که توضیح بدین ود؛ش می مالحظه

 زمان در دعاوی فصل و حل به دادگستری تكلیف دیگر سوی از شود؛ فراهم وی دفاعیات شنیدن ی زمینه و شده آگاه خواهان

 مهم، اصل دو این وسط حد .باشد نمی خوانده دفاع لزوم بر متوقف حكم صدور و رسیدگی که است معنی این متضمن معقول،

                                                           

 واحد امارات  -اسالمی دانشگاه آزاد  -یفریحقوق ک شیگراحقوق،  یدکتر یدانشجو -1

https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/1cbe2f21522
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/1cbe2f21522
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D9%88%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C/31b4a71224
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D9%88%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C/31b4a71224
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/2ea4a48057
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/2ea4a48057
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 قواعد اجرای ضمانت نمایش واقع در غیابی رسیدگی .است قانونی تشریفات طریق از خوانده برای دفاع شرایط نمودن فراهم 

 .(174:1390)رضایی نژاد و رضایی نژاد،است دادگاه اقتدار ی جلوه در حقوقی

النه و منصفانه، تحت تأثیر دیدگاههای حقوق بشر، در نیمه ی دوم قرن بیستم تحوالت ضرورت اجرای یك دادرسی عاد

 یو تحول دائم رییاز تغ ریکه ناگز یفریک یدادرس نییفراوانی را در قوانین آیین دادرسی کشورها به وجود آورده است. مقررات آ

عصر  یعدالت را در سطح تمدن جهان یباشد که اجرا یمتضمن قواعد دیو متمدن است، با شرفتهیپ یا و انطباق آن با جامعه

دو حق، حق جامعه که از  نیبرخوردار است که ب یاز ارزش و اعتبار کاف یوقت یفریک یدادرس نییآ نی. قواندیحاضر تأمین نما

 نیبه ا لی. ندینما جادیا گرتعادلید یکه فعالً به عنوان متهم شناخته شده است از سو یسو و حق انسان كیجرم متضرر شده از 

 نیبه تبع تحوالت ب یملّ یفریک یدادرس نییکرده و اصالح آ بیرا به بحث و تبادل نظر ترغ نیهدف حقوقدانان و متخصص

 بر صرفاً فردی، آزادیهای و حقوق امروزه. (1385)آشوری،نموده است شنهادیپ و هیرا ضمن حفظ حقوق بشر توص ییقضا یالملل

 این اصلی سرچشمه عنوان به بشر، حقوق مختلف اسناد حاضر حال در بلكه گردد، نمی ینتعی حقوق داخلی منابع اساس

 افراد اساسی آزادیهای و حقوق منابع که این ، آنان یافتة تربیت اندیشمندان و مترقی دولتهای نظر از .آیند می حساب به حقوق

 نیاز بی و طبیعی کامالً امری گیرند، قرار استناد و ارزیابی و مطالعه مورد یكسان دو هر و شوند تقسیم فراملّی و ملّی بخش دو به

  (.9:1393،و همكاران )جاهداست استدالل و اندیشه از
  در ایران قبل از انقالب و هم در سایر کشورهای  باشد،هم که از راههای عادی اعتراض به آرا می  واخواهی از احكام غیابی

ب اسالمی نیست که بعد از انقال  غیابی و واخواهی،تاسیس حقوقی جدیدی رای باشد.به عبارت دیگر، می سابقه جهان مسبوق به

در فقه امامیه نیز رای غیابی و اعتراض به آن، با رعایت .ایران باشد جمهوری اسالمی گرفته و یا از ابداعات قرار توجه مورد

 احترام به اصل  های بزرگ دادرسی،ضمن در نظام.شرایط و با لحاظ نمودن استثنائاتی، مورد پذیرش قرار گرفته است

شده مطلع   ی تدوین گردیده که با اجرای آنها متهم از دعوایی که علیه او اقامهاحضاریه و...به نحو  تناظر،مقررات راجع به ابالغ

شرط   باشد؛لكن عدم شرکت متهم در دادرسی و یا تردید در اطالع یافتن او ازدادرسی به  گردد تا فرصت و امكان دفاع داشته

کند.در مقابل،حق اعتراض به  ایجاد نمی  بیباشد،مانعی در دادرسی و صدور حكم غیا  آنكه مقررات ابالغ درست صورت گرفته

 (.176:1382)شمس،معترض پیش بینی شده است  باشد،برای غیابی که همان واخواهی می  رأی

 

 مفهوم رای غیابی -2
یا دادیار(حضور داشته و حتی از وی   اگر متهم در تحقیقات مقدماتی)نزد بازپرس  در تعریف رای غیابی گفته شده است که

معرفی نكرده،باز هم رای صادر   کیفری نیز اخذ شده،ولی در هیچ کدام از جلسات دادگاه حضور نیافته است یا وکیل  ینقرار تام

متهم برای دادرسی »است که:  در تعریف دیگری از رای غیابی بیان شده (.426:1378مدنی،گردد.) محسوب می  شده غیابی

نفرستد و وکیل مدافع   چیك از جلسات دادرسی حاضر نشود و الیحه دفاعیهشود؛ چنانچه با وجود احضارنامه،در هی احضار می

نین کند به چ مقتضی صادر می حكم نیز معرفی ننماید،اگر موجبات دادرسی فراهم باشد دادگاه به طور غیابی رسیدگی و

رای غیابی عبارت است از   توان گفت که پس در تعریف رای غیابی می (.229:1379آخوندی،«)شود. حكمی،رای غیابی گفته می

وکیل او حاضر نشده   لكن در جلسات دادرسی نه خود وی و نه  رای صادر شده از طرف دادگاه در مواردی که متهم احضار شده

که امكان   ارتكابی نیز از جرایمی است جرم نهایی شده و  گیری و پرونده آماده تصمیم ای نیز ارسال ننموده و الیحه دفاعیه

انون آئین دادرسی کیفری سال ق 406برابر ماده همانطور که قانونگذار  .در خصوص آن وجود دارد  قانونی برای صدور رای غیابی

در تمام جرائم ،به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند ، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ  پیش بینی کرده  1392

رسیدگی ، رأی غیابی صادر می کند یك از جلسات دادگاه حاضر نشود یا الیحه دفاعیه نفرستاده باشد ، دادگاه پس از 

https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87/3991ea0484
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87/3991ea0484
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B1%D8%A7%DB%8C/32f9fb2379
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B1%D8%A7%DB%8C/32f9fb2379
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1/2de7e78895
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1/2de7e78895
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/353d570158
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/353d570158
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AD%DA%A9%D9%85/295d2e8073
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AD%DA%A9%D9%85/295d2e8073
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AC%D8%B1%D9%85/2189927951
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AC%D8%B1%D9%85/2189927951
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شود که خوانده یا نماینده او در جلسات دادگاه  حكم دادگاه در صورتی غیابی شمرده می1ق.آ.د.م 303ماده  مطابق.همچنین 

حاضر نشود، الیحه دفاعیه نداده باشد و اخطاریه نیز ابالغ واقعی نشود. البته باید دانست که حكم غیابی فقط در مورد خوانده 

ه خواهان که خود مبادرت به تقدیم دادخواست و اقامه دعوا نموده است نمی تواند مصداق داشته باشد و حكم نسبت ب دعوا می

 (.141:1385)بهشتی،تواند غیابی باشد و در هر حال حضوری خواهد بود

 
 

 صدور رای غیابی از دیدگاه فقه امامیه -3
وسط فقهای امامیه برای متعددی ت  غیابی به رسمیت شناخته شده است.روایات  در فقه امامیه،محاکمه غیابی و صدور رای

هرگاه »اشاره نمود:  توان به روایت جمیل بن دراج که از جمله می  محاکمه غیابی مورد استفاده قرار گرفته است  مشروعیت

رداخت پ  اش انجام خواهد شد و مال او فروخته و بدهی  او و به نفع مدعی ضرر اقامه گردد،قضاوت بر  بینه غایب شخص علیه

  باقی است.ضمنا پرداخت بدهی به طلبكاران منوط به اخذ کفیل دلیل از حضور،حق اقامه  گردد؛ولی برای شخص غایب پس می

ای  عده(.23:1413)خویی،اند دانسته  شروع بودن محاکمه غیابی را اجماعیم  ای از فقها،اصل حتی عده. (1416حر عاملی،«)است.

مشروعیت محاکمه غیابی را مورد تردید قرار داده و برای توجیه نظر خود به روایت امام جعفر صادق)علیه   دیگر از فقهای امامیه

ای دیگر  عدهحر عاملی،منبع پیشین(. «)علی الغائب.  ال یقضی»اند: علی)علیه السالم(نقل نموده  کنند که از امام السالم(استناد می

احضار شده لكن در   از طرف دادگاه در مواردی که متهم  رای غیابی عبارت است از رای صادر شده  از فقها امامیه،محاکمه

گیری نهایی  صمیمای نیز ارسال ننموده و پرونده آماده ت خود وی و نه وکیل او حاضر نشده و الیحه دفاعیه  جلسات دادرسی نه

غیابی و صدور رای  در خصوص آن وجود دارد  قانونی برای صدور رای غیابی  شده و جرم ارتكابی نیز از جرایمی است که امكان

حدود)زنا،شرب،خمر،مساحقه،قوادی و..( با این دلیل که   مورد پذیرش قرار داده،لكن در حقوق اهلل مثل  غیابی را در حقوق الناس

  (.1390موسوی خمینی،)اند نكرده  باشد،محاکمه غیابی را قبول بر تساهل و تسامح می این حق مبنی

 

 غیابی دادرسی بنیادهای -4
 این شود؛ گرفته کار به و فهمیده قضات و مردم توسط باید نیز زبان شوند، می بیان زبان ی وسیله به حقوق قواعد چون

 و متفاوت نتایجی متفاوت، تفسیرهای با حقوقی ی قاعده یك گاه است؛ متفاوت قواعد متون از کس هر فهم حسب کارگیری به

 اعمال مقام در قاضی ترتیب بدین(.22:1387انصاری،( نیستند متعین حقوق قواعد رو همین از دارد؛ دنبال به را متضاد گاه

 .نبیند موضوع پاسخگوی را قیحقو قواعد اصالً یا شده مواجه قاعده آن از متفاوت تفسیر چند با است ممكن حقوقی ی قاعده

 کلی اصول این جمله از(. 57:1386 و،یک و دل(آید می میان به حقوقی کلی اصول پای و نبوده کارا قیاس که است اینجا

 این موجب به .دانست دادرسی آیین ی حوزه در اصل ترین بنیادی را آن توان می که است دفاعی حقوق رعایت اصل حقوقی،

 باشد داشته را خواهان یه ادل دادن قرار مناقشه مورد و خود ی ادله ی ارائه امكان شده، آگاه دعوا از باید ادعو ی خوانده اصل،

 و قید بی شود، می صادر اصل این رعایت با که حكمی .شود می خدشه دادرسی مشروعیت بر الّا و (.224:1389محسنی،(

 اصل نقض و غیابی رسیدگی ضرورت نظم، تأمین چون صالحیم دیگر سوی از .گردد می اجرا و شناسایی حقوق توسط شرط

 وصف صادره حكم به خوانده، غیاب در رسیدگی تجویز با همراه که است مصلحت دو این جمع در .نماید می ایجاب را فوق

 حكم ورصد هرچند ترتیب، بدین .کند استفاده خود دفاع حق از واخواهی با بتواند غایب ی خوانده تا شود می داده غیابی

                                                           
1
حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا مناینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده »قانون آینی دادرسی مدنی  303ماده  . 

 «ور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابالغ واقعی نشده باشدو به ط

https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B4%D8%AE%D8%B5/2b685e8546
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B4%D8%AE%D8%B5/2b685e8546
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%A8/302c670794
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%A8/302c670794
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B6%D8%B1%D8%B1/17fa3a18569
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B6%D8%B1%D8%B1/17fa3a18569
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84/314fe20358
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84/314fe20358
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 دادن اولویت با را آن اجرای صرفاً بلكه نیست؛ دفاعی حقوق رعایت اصل گذاردن کنار معنی به تجویز این اما است، مجاز غیابی

دادگاه به عنوان یك مرجع بی طرف در خصوص زیرا  .(177:1382)شمس،اندازد می تأخیر به نظم برقراری و خصومت فصل به

گناه تشخیص داده و سپس بر  دفاع متهم باید اتخاذ تصمیم کند یعنی متهم را گناهكار یا بیشكایت شاکی و ادعای دادستان و 

در این مرحله حضور یا   .آن مبنا و بر پایه وجدان و با استعانت از حضرت حق به استناد قانون متهم را تبرئه یا محكوم کند

م زنا، شرب خمر، لواط و ... حضور شخص متهم برای دفاع عدم حضور متهم مؤثر است. به بیان دیگر در برخی جرایم مانند جر

از خودش ضروری است و در صورت عدم حضور دادگاه نمی تواند او را محكوم کند. البته چنانچه در این گونه جرایم محتویات 

  .باشد پرونده بر برائت متهم داللت داشته باشد صدور رأی غیابی مبنی بر تبرئه متهم بالمانع می

 

 کیفریو آیین دادرسی مدنی اخواهی در و -5
قانون آئین دادرسی و  این قانون  308تا  305اعتراض به حكم غیابی در آیین دادرسی مدنی تحت عنوان واخواهی، مواد 

 1392سال  وبدر آئین دادرسی کیفری مصو  260الی  232از مواد  1378های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب  دادگاه

به خود اختصاص داده است. واخواهی در لغت به معنای اعتراض آمده و اعتراض نیز به معنای خرده گرفتن، را 407و  406مواد 

 (.188:1386)عمید،ایراد گرفتن و... آمده است

شود که محكوم علیه غایب نسبت به حكم غیابی در  اصطالح واخواهی در آیین دارسی مدنی تنها به شكایتی گفته می

در حقوق ایران، واخواهی، شكایت و اعتراضی است که مختص  (.287:1394، )شمسکند. ر کننده حكم مطرح میدادگاه صاد

ادرشده، خواه قابل تجدیدنظرخواهی باشند و احكام غیابی است و در احكام حضوری واخواهی معنایی ندارد. احكام غیابی ص

 406توان از اطالق ماده  خواه قابل تجدیدنظرخواهی نباشند، در مهلت مقرر در قانون قابل واخواهی هستند که این مهم را می

هم قانون آئین دادرسی مدنی تنها از احكام، آن  305به صراحت ماده . همچنین قانون آیین دادرسی کیفری استنباط کرد

 شخص و است اِعمال قابل مرتبه یك برای فقط واخواهی که است ذکر شایان البته .احكام غیابی می توان واخواهی کرد

 پس متهم که افتد می اتفاق گاهی(.708:1386)زراعت،خواهی نمود، مجددا واخواهی نمایدز اینكه برای بار اول واا پس تواند نمی

 پیدا دسترسی او به جرم کشف مامورین و .سازد می مخفی عمومی انظار از را خود و هنمود رها را جرم صحنه جرم ارتكاب از

 انجام مقدماتی پرونده تشكیل با رابطه در را خود قانونی وظایف که موظفند دادگستری ضابطین موارد گونه این در .نمایند نمی

 انجام ضمن دادیاران و دادستان بازپرس، که است روشن . دهند قرار قضایی مقامات اختیار در متهم بدون را پرونده باالخره و

 و خصوصی شاکی اظهارات استماع مطلعین، و گواهان از تحقیق جرم، مدارك و دالیل آوری جمع نظر از قانونی اقدامات

 اظهار جهت را آن و اقدام پرونده تكمیل به نسبت باید متهم، نمودن حاضر یا دستگیری منظور به تعقیبی اقدامات همچنین

 متهم از را حقی آنان نهایی عقیده اظهار و دادستان یا بازپرس تصمیم است ممكن که آنجایی از لیكن سازند، آماده نهایی نظر

 او از و ساخته آگاه خود بودن تعقیب تحت از را المكان مجهول متهم نحوی به ایشان که است نموده مقرر مقنن نماید؛ تضییع

 انتشار طریق از مواقع گونه این در .شود حاضر قضائی مرجع در منتسبه اتهامات مقابل در خود از دفاع برای که نماید دعوت

واخواهی از احكام  (.12:1393همكاران،جاهد و )رسانند می متهم اطالع به را اتهام موضوع االنتشار کثیر های روزنامه در آگهی

چنانچه رای دادگاه مبتنی بر محكومیت متهم باشد ، ظرف  406ماده  1392غیابی در اجرای احكام کیفری بر اساس قانون 

برابر مقررات حسب مورد  یمهلت واخواه یدر همان دادگاه است و پس از انقضا اخواهیبیست روز از تاریخ ابالغ واقعی ،قابل و

 قانون اساس بر یابیغ احكام خارج از کشور، دو ماه است. میاشخاص مق یبرا یفرجام است. مهلت واخواه ای دنظریقابل تجد

 بود، اخواهیقابل و روز ده مهلت ظرف 1378 سال

 

 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=36729#_ftn3
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 دالیل مبنای واخواهی-6
 اساس این بر و باشد متهم می دفاعی حقوق حفظ راستای در )واخواهی(غیابی حكم علیه محكوم به اعتراض حق اعطای

)جاهد و نماید استفاده حق این از خود مستندات و دالیل ارائه با ، دادگاه همان به اعتراض تقدیم از پس تواند می مشارالیه

  :(17:1383)مالمیر،شده است،اشاره  به واخواه  اعمال این حق (.در  ذیل برخی دالیل  اعطای 13:1393همكاران،

شود که حكم غیابی مورد  بدین معنی که اعتراض درهمان دادگاهی رسیدگی می :طریقه عدولی است واخواهی-6-1

دهد و ممكن است درتجدید حكم از نظر  کرده است و آن دادگاه پس از رسیدگی به اعتراضات مجدداً حكم می اعتراض را صادر

این است که حق دفاع برای محكوم علیه محفوظ بماند زیرا ممكن است  واخواهی در حقیقت مبنا و لزوم .بدوی خود عدول کند

اقعاً در طی دادرسی اول شرکت نكرده و چه بسا اگر حضور مواردی باشد که محكوم علیه بدون سوء نیت غایب بوده و و

 انداخت داشت با استناد به دالیل و مدارك، دعوی خواهان را از اعتبار می می

قرارداد این است که  واخواهی توان مبنای دلیل دیگری را که می :موقعیت اصحاب دعوی دردادرسی ثانویحفظ -6-2

شود؛ گفتیم که اعتراض طریقه عدولی است یعنی براثر آن دعوی نزد همان  حفظ میموقعیت اصحاب دعوی دردادرسی ثانوی 

کند که حكم مورد اعتراض را صادر کرده است، نتیجه آن که اصحاب دعوی موقعیت  گردد و مجدداً رسیدگی می دادگاه برمی

ض علیه واقع شده در اینجا بازخواهان کنند؛ آن طرف که در دادرسی اول خواهان بوده و معتر خود را دردادرسی ثانوی حفظ می

شود و این  ماند هرچند که دردادرسی ثانی دارای سمت معترض می ماند و آن طرفی که خوانده بوده است خوانده می باقی می

رای نكته از نظر اجرای قاعده توجه به تكلیف اقامه ادله اثبات دعوی کمال اهمیت را دارد و در اینجا خوانده نیازی به دلیل ب

 برائت خود ندارد و این خواهان است که باید دعوی خود را به اثبات برساند

های بزرگ  گیرد رعایت اصل تناظر است. درنظام سومین دلیلی که مبنای واخواهی قرار میرعایت اصل تناظر: -6-3

ای تدوین شده که با اجرای آنها  دادرسی، ضمن این که احترام به اصل تناظر مورد تأکید قرار گرفته و مقررات ابالغ به گونه

خوانده از دعوایی که علیه او اقامه شده آگاه گردد. در حقیقت رعایت اصل تناظر به این دلیل است که فرصت و امكان دفاع در 

 .اختیار خوانده دعوا قرار گیرد و بتواند از خود دفاع کند

 

 سابقه تاریخی واخواهی در ایران: -7
و هم بعد از آن در مجموعه قوانین جزایی و مدنی ما،به رسمیت شناخته شده   از انقالب اسالمی ایران رای غیابی هم قبل     

شمسی عالوه بر  1331شمسی( تا سال  1290قمری ) 1329از زمان حكومت قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب  است.

در اصالحات  .اعتراض دردادگاه صادره کننده آن بودحكم غیابی ،قرار غیابی نیز پیش بینی شده و آرای غیابی ،درهرحال قابل 

)الیحه قانونی اصالح قانون آئین دادرسی مدنی(وصف غیابی به احكام اختصاص یافت و قابلیت اعتراض تمام احكام  1331سال 

بینی  ، پیش1337 اصالحی آیین دادرسی کیفری در قانونهمچنین ادامه داشت. 1349غیابی در دادگاه صادره کننده آن تا سال 

تی که متهم در موعد مقرر رکوچك را داشت،در صو  های صالحیت رسیدگی به امور خالفی و جنبه  که بخش شده بود که دادگاه

  همچنین به استناد ماده .1نمود رسیدگی می  فرستاد،دادگاه به صورت غیابی هم نمی  و وکیلشد  حاضر نمی عذر موجه بدون

توانست بدون احضار متهم و  ،در کلیه امور خالفی، دادگاه می1339 واحده قانون راجع به رسیدگی غیابی در امور خالفی مصوب

از ناحیه محكوم علیه  حكم و رای مقتضی صادر نماید و اینمدارك موجود در پرونده رسیدگی غیابی به عمل آورده   با توجه به

بینی نموده بود که در جرایم مشمول  پیش1337 اصالحی  کیفری آیین دادرسی (قانون315ماده).غایب قابل اعتراض بود

                                                           
1
 .۱۳۳۷  قانون آینی دادرسی کیفری اصالحی(۲۷۳ماده) . 

https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C/280dde7314
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C/280dde7314
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%A8%D8%AE%D8%B4/2d5e717645
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B9%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87/2c841b8758
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B9%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87/2c841b8758
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AD%DA%A9%D9%85/3523a90233
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AD%DA%A9%D9%85/3523a90233
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C/26ca8b9869
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C/26ca8b9869
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  عذر موجه متهم وی وکیل او اقدام به رسیدگی  توانست در صورت عدم حضور بدون مذکور می  صالحیت دادگاه جنحه،دادگاه

در  .نمود احضار و یا جلب وی می  دانست که در این صورت اقدامی به ه حضور متهم را الزامی میغیابی نماید،مگر اینكه دادگا

اصالحی حق واخواهی تنها  175و174با توجه به مواد  1349قانون اصالح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی در سال 

اشد.این ترتیب که با الهام از حقوق فرانسه مقرر شده نسبت به آن دسته از احكام غیابی پیش بینی گردید که قابل پژوهش نب

بود ،عالوه بر این که حق محكوم علیه غالب را در شكایت از حكم محفوظ می داشت،از اطاله دادرسی و تاخیر در صدور رای 

حاکم اجازه ،به م1339 مصوب  قانون تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی قطعی تا اندازه قابل توجهی جلوگیری می نمود.

 جلسه راجع به تشكیل  داد تا در امور جنایی هرگاه متهم متواری بوده و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات می

داده نشود،اقدام به تعیین وکیل و تشكیل جلسه مقدماتی  تشخیص  رای دادرسی ضروریمقدماتی مقدور نباشد و حضور متهم ب

ر رسیدگی غیابی و قرار مزبور در دو نوبت متهم اقدام به دادرسی نماید.البته به شرط آنكه دادگاه ابتدائا قرا  نموده و در غیاب

پس   کثیراالنتشار آگهی شود،و دادگاه تنها دو ماه  های رسمی و یكی از روزنامه روزنامه متوالی به فاصله ده روز در

در مورد »کرد که: نیز اشاره می1352 بهمن  قانون اصالحی(316ماده) رسیدگی غیابی بود.  آخرین آگهی مجاز به شروع انتشار از

متهم یا وکیل او الیحه دفاعیه   متهم ابالغ واقعی نشده باشد،همچنین هرگاه  دادرسی بهاحكام موضوع این ماده هرگاه وقت 

ابالغ قابل   از تاریخ روز ده غیابی محسوب و ظرف مدت  نداده باشند یا در یكی از جلسات دادگاه حضور نیافته باشند،حكم

،احكام دادگاههای 1358  قانونی تشكیل دادگاههای عمومی مصوب  (الیحه29به موجب ماده)«.واخواهی در همان دادگاه است

از جلسات دادگاه   شد مگر اینكه خوانده یا متهم یا وکیل آنها در هیچیك حقوقی و کیفری در امور جنحه،حضوری محسوب می

در   را قابل واخواهی جنحه غیابی صادر شده در امور  (همان قانون،احكام12نفرستاده باشد.ماده)  حاضر نشده و الیحه دفاعیه

،مقرر کرده بود که در 1361 دادرسی کیفری مصوب  (قانون اصالح موادی از آیین290ماده).دانست دادگاه صادر کننده حكم می

  صورت گیرد و در چنین مواردی دادگاههای  جرایم و اموری که جنبه حق اللهی دارند محاکمه مرتكب لزوما باید با حضور متهم

ادامه داشت .در این سال قانون تشكیل  1364این رویه تا سال  باشند نمی  ه محاکمه و صدور حكم غیابیکیفری مجاز ب

آن تصریح شد که)) در مورد احكام غیابی محكوم علیه غایب اعتراض 10دادگاههای حقوقی یك ودو به تصویب رسید و درماده 

شمسی معتبر بود بازگشت. قابلیت اعتراض  1349که البته تا سال قمری  1329دارد....(( در نتیجه قانونگذار ،به مقررات سال 

 .(17:1383)مالمیر،نیز تصریح شده است 21/1/1379قانون آئین دادرسی مدنی مصوب  305کلیه ی احكام غیابی در ماده 

ن آئین دادرسی و قانو 260الی  232از مواد  1378های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب  قانون آئین دادرسی دادگاه

به خود اختصاص داده را 407و  406مواد  1392و نهایتا در آئین دادرسی کیفری مصوب سال   365الی  330مدنی از مواد 

 . است

 

 آثار واخواهی -8
  :شود است که در ذیل به آنها اشاره می  واخواهی از احكام غیابی دارای آثار مهمی

شود.خواه حكم صادر شده در  می  است که واخواهی شامل همه احكام غیابی منظور این ؛واخواهی عام و کلی است-8-1

اصال قابل تجدید نظر   اند و خواه درخصوص جرایم سبكی باشد که جرایم سنگین باشد که قابل تجدید نظرخواهی  خصوص

همان طور -باید توجه داشت البته.اصال قابل تجدید نظر خواهی هم نباشند  اند و خواه در خصوص جرایم سبكی باشد که خواهی

  .(260:1379)آخوندی،سنگین یا سبك از این مهم استثنا هستند  اللهی با مجازاتهای جرایم حق-که قبال گفته شد

 و شود نمی فرستاده عرض هم یا و باالتر مرجع به پرونده مجدد، رسیدگی برای که معنی بدین است؛ غیرانتقالی اثر دارای-8-2

 واخواهی به رسیدگی در انتقالی اثر نداشتن حقیقت در. گیرد می قرار رسیدگی مورد دوباره رأی کننده درصا دادگاه همان در

https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87/3a5d352380
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87/3a5d352380
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5/34daf30092
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5/34daf30092
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/3b5ad90429
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/3b5ad90429
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1/2d35a97561
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1/2d35a97561
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AF%D9%87/2d1ad68288
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AF%D9%87/2d1ad68288
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B1%D9%88%D8%B2/2151098362
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B1%D9%88%D8%B2/2151098362
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AC%D9%86%D8%AD%D9%87/24b6147964
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AC%D9%86%D8%AD%D9%87/24b6147964
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 صدور از پس دادرس هیچ که است این بر اصل. باشد می دادرس فراغ قاعده برخالف و آید می شمار به استثنایی حالت یك

  .(242:1384)آخوندی،باشد نداشته را آن به بازنگری حق حكم

 .باشد می ابالغ از پس روز بیست1392 قانون مطابق و روز ده 1378 قانون طبقمهلت واخواهی  د؛واخواهی مهلت دار-8-3

 قابل واقعی، ابالغ تاریخ از روز بیست ظرف باشد، متهم محكومیت بر مبنی دادگاه رأی چنانچه1392 قانون 406 ماده برابر

)جاهد و  1  .است شده بینی پیش روز بیست هم مدنی دادرسی آیین در مهلت این .است دادگاه همان در واخواهی

 (.19:1393همكاران،

 همیشه دادستان و خصوصی مدعی و شاکی به نسبت یعنی حكم ؛باشد غیابی می  واخواهی حقی برای محكوم علیه رای-8-4

 حاضر که متهم شریك یا معاون همچنین .(242:1384)آخوندی،ندارند واخواهی حق آنان بنابراین. شود می محسوب حضوری

 1392 مصوب جدید قانون متهمان تعدد درخصوص (.362:1388)خالقی،داشت  نخواهند واخواهی حق،اند داده الیحه یا بوده

 داشته معاون و شریك اصلی، متهم یا و باشند متعدد متهمان ای، پرونده در هرگاه» : که است کرده مقرر چنین 365 ماده در

 رسیدگی اینكه مگر است، رأی صدور و رسیدگی به مكلف دادگاه نباشد، دسترسی آنان از نفر چند ا ی یك به اگر حتی باشد،

 این به نسبت را پرونده دادگاه اینصورت در . کرد صادر رأی نتوان دلیل هر به متهمان از برخی به نسبت یا و نباشد جایز غیابی

 (.بع پیشینمن)جاهد و همكاران،«دارد می نگه مفتوح متهمان

 برای متّهم از مقتضی تامین اخذ ولی. گیرد می را حكم اجرای جلوی که معنی بدین ؛واخواهی اثر باز دارنده دارد-8-5

   .(243:1384ندارد)آخوندی، منعی احضار مواقع در مرتب حضور و شدن مخفی یا و فرار از جلوگیری

هر .غیابی مجوزی برای تشدید مجازات ندارد  .دادگاه صادر کننده رای؛شو غیابی نمی  رای مجازات واخواهی،باعث تشدید-8-6

در مرحله واخواهی فاقد به دلیل عدم ممنوعیت قانونی،تشدید مجازات رای غیابی   چند تعدادی از حقو قدانان معتقدند که

جزایی و رعایت اصول و موازین   متهم نیست و تفسیر به نفع متهم قوانین  اشكال است.اما این تفسیر از قانون به نفع

)استفانی و آید در مرحله واخواهی ممانعت به عمل می  کند تا از تشدید مجازات جزایی ایجاب می  های دادرسی

 (.1167:1377همكاران،

  از واخواهی،از حق تجدید نظر خود هم  تواند پس معترض می یعنی؛کند واهی،حق تجدید نظر خواهی را ساقط نمیواخ -8-7

 .(19،1383)مالمیر،.نماید  واخواهی ابتدائا از حق تجدید نظر خود استفاده  تواند با اسقاط حق معترض میالبته  استفاده کند

باید توجه داشت، چنانچه  .باشد داشته را تجدیدنظرخواهی قابلیت ،بودن حضوری فرض در صادره رای اینكه بر مشروط

علیه رأی غیابی، در مهلتی که حق واخواهی دارد از تجدیدنظرخواهی استفاده کند، با توجه به اینكه واخواهی حق است  محكوم

ینجا باید قایل به عدول از حق بینی شده باشد( بنابراین در ا شود )مگر در قانون استثناهایی پیش و هر حقی نیز اسقاط می

این قانون، باید این  217ای معتقدند با عنایت به مالك ذیل ماده  واخواهی و انتخاب حق تجدیدنظرخواهی شد.در این مورد عده

رسد که معترض،  تجدیدنظرخواهی را واخواهی تلقی کرد و برابر مقررات واخواهی اقدام شود. این مطلب وقتی صحیح به نظر می

فهمد یا حتی از  نایی با کلمات واخواهی و تجدیدنظرخواهی نداشته باشد.در غیر این صورت، در جایی که هر دو واژه را میآش

تر نشان  وکیل استفاده کرده است اما به دالیلی تمایل نداشته باشد از حق واخواهی خود استفاده کند، نظریه نخست قوی

  .دهد می

 یا و کند تایید را واخواسته حكم تواند می دادگاه واخواهی، به رسیدگی در ؛غیابی شود  یر حكمتواند باعث تغی واخواهی می-8-7

                                                           
1
 مدت نیرتینطوال واخواهي اعرتاض براي بایسيت باشد غیايب صادره راي و منود صادر را جرم از ناشي زیان و ضرر پرداخت به حكم كیفري راي صدور ضمن دادگاه چنانچه . 

 از مقرر مهلت حیث از كیفري امر در( واخواهي) اعرتاض دیگر عبارت به باشد مي و بوده (علیه حمكوم) متهم نفع به امر این و گرفت نظر در است روز بیست مهان كه را

(.با تصویب قضائیه قوه حقوقي اداره03/09/1380مورخه  7/8260)منت نظریه مشارهمناید مي تبعیت حقوقي امر در مقرره مهلت حیث از (واخواهي) اعرتاض به مربوط مقررات
 .باشد مي موضوع انتفاي به سالبه مشكل این واخواهي، براي روز ۲0 قانون جدید و تعینی مهلت

https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA/17d11234691
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA/17d11234691


 پژوهشِ در حقوق و جزا بین المللیکنفرانس  
 1395ماه  شهریور -دانشگاه جامع علمی کاربردی  –تهران 

 
 

                                           

 
 

 8 

این امر  .نماید تبرئه را متّهم یا و دهد تغییر را حكم در مقرر مجازات یا و نماید انشا جدیدی حكم و کرده فسخ را آن

 بدین شود دگرگون کلی طور به غیابی رأی است ممكن هیواخوا اثر در .(243:1384)آخوندی،است  ترین اثر واخواهی بدیهی

 دادگاه کند،چنانچه واخواهی تقاضای و اعتراض غیابی صادره رای به حكم، صدور از پس علیه محكوم هرگاه که است صورت

 بر یمبن غیابی حكم نماید، صادر وی برائت بر رای و نموده فسخ را غیابی حكم و دانسته صحت به مقرون را وی اعتراض

 .است نشده صادر حكمی ابتدا از که است آن مانند و شود می باطل و بیاعتبار علیه محكوم محكومیت

 واخواهی رسیدن از پس دادگاه:»میدارد که مقرر 218 ماده اول قسمت مخالف مفهوم از 1378 کیفری دادرسی آیین قانون در

  می تایید را غیابی رای نباشد رای در موثر چنانچه بررسی، را یهعل محكوم مدافعات و دالیل و شود می رسیدگی وارد بالفاصله

در این خصوص از عبارت  407 ماده مطابق 1392 قانون در .نمود استنباط توان می را واخواهی الغایی اثر در صورتی...(و  نماید

 کند می دعوت را طرفین رسیدگی وقت تعیین با واخواهی، از پس دادگاه ماده، این وفق .است شده استفاده «تصمیم مقتضی»

 رسیدگی مانع آنان از یك هر یا طرفین حضور عدم .نماید می اتخاذ مقتضی تصمیم واخواه، دفاعیات و ادله بررسی از پس و

 .نیست)جاهد و همكاران،منبع پیشین(

 شود مجازاتها از دیگری وعن به تبدیل ویا کند دا پی کاهش غیابی رای در مندرج مجازات است ممكن واخواهی اثر در همچنین

 .دارد وجود مجازات تشدید در تردید فقط شد، گفته قبلی موضوع در که طور همان اما .گیرد صورت مجازات تعلیق حتی یا و

 معترض چنانچه کند، تأیید را رأی اساس و نداند موجه را اعتراض دادگاه چنانچه حتی واخواهی مرحله در مجازات تخفیف در

 باشد، داشته ارفاق استحقاق و باشد منطبق اسالمی مجازات قانون 37 ماده با که نماید مطرح را یی مسأله واهیواخ هنگام در

 فرضی چنین در مطلب این تایید با نیز قضائیه قوه آموزش معاونت تخصصی کمیسیون . دهد تخفیف را مجازات میتواند دادگاه

 است دانسته قانونی منع فاقد واخواهی مرحله در را بدوی رای در رجمند مجازات تخفیف غیابی، رای اساس تایید با ولو

  (.126:1382،آموزش معاونت)

 متّهم شد مطمئن توان می که است صورت این در تنها زیرا است؛ حكم واقعی ابالغ تاریخ غیابی احكام در واخواهی مبدأ -8-9

 های اندیشه از الهام با بررسی مورد قانون 406 مادّه .(244:1384)آخوندی،است یافته آگاهی خود محكومیت حكم صدور از

اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او  : در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حقاست شده تنظیم زیر صورت به فوق

غیابی صادر میكند. در  در هیچیك از جلسات دادگاه حاضر نشود یا الیحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی

اینصورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محكومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی، قابل واخواهی در همان 

دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای 

  ز کشور، دو ماه است.اشخاص مقیم خارج ا

صادر کننده رای غیابی مكلف است پس از   موجب قانون،دادگاه به ؛ع در مرحله واخواهی.یتكلیف دادگاه به رسیدگی سر-8-10

  شود و حق امتناع از رسیدگی و یا تاخیر در رسیدگی را ندارد.البته در اینواخواهی   تقاضای واخواهی بال فاصله وارد رسیدگی به

رسیدگی دادگاه نخواهد شد.چنانچه دادگاه، چنانچه محكوم علیه رای غیابی، در مهلتی   صورت عدم حضور شاکی یا واخواه مانع

باشد و هر حقی نیز قابل اسقاط  می  اهی حقکه حق واخواهی دارد از تجدید نظر خواهی استفاده نماید، با توجه به اینكه واخو

واخواهی و انتخاب حق تجدید نظر   پیش بینی شده باشد.(پس در اینجا باید قایل به عدول از حق  است)مگر در قانون استثنائاتی

زی به تشكیل مؤثری از ناحیه واخواه به عمل نیامده باشد، دادگاه نیا  خواهی گردید تحقیقات بیشتری را الزم نداند و دفاع

نظر مخالف دارند و  عده جلسه دادرسی و دعوت از طرفین و...نخواهد داشت و ممكن است رای غیابی را تایید نماید.هر چند

دالیل اسنادی آنان است و   دعوت طرفین و شنیدن اظهارات و توجه بهاز اصول دادرسی،تعیین وقت رسیدگی و   معتقدند که

العاده و در غیاب  فوق  تواند در وقت الزامی است.بنابراین دادگاه نمی  در رسیدگی به واخواهی نیز در هر حال  رعایت این اصل

 (.184:1382،ییهای قضا مجموعه نشست)دفاع واخواه مبادرت به صدور رای نماید  طرفین و بدون استماع

https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B9%D8%AF%D9%87/2991be8748
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B9%D8%AF%D9%87/2991be8748
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قانون آیین دادرسی کیفری  407ماده 2تبصر  طبق .؛کند واخواهی مانعی برای صدور قرار تامین کیفری نمی-8-11

پرونده ای که منجر به صدور چنانچه  کند. الصدور ایجاد نمی صدور قرار تامین کیفری سابق  ،واخواهی مانعی جهت1392مصوب

ده است فاقد تأمین کیفری می باشد ،که ممكن است محكوم علیه با ارسال الیحه حكم غیابی محكومیت محكوم علیه گردی

بصورت پستی تقاضای واخواهی نمایید که در این حالت باید گفت به جهت عدم امكان احراز هویت و سمت اعتراض واصله قابل 

  .ترتیب اثر نمی باشد

تجدید نظر خواهی از احكام کیفری را  هزینه یین دادرسی کیفری،.قانون آ؛دادرسی ندارد  واخواهی از آرای کیفری،هزینه-8-12

شمول پرداخت رسد، چنانچه واخواهی نیز م واخواهی ننموده.بنابراین،به نظر می  ای به هزینه مشخص نموده است؛لكن اشاره

اخذ »اند: اجماعی خود ابراز داشته  خصوص قضات دادگستری تهران در نظریه  کرد.در این بود باید قانون به آن اشاره می  هزینه

هزینه وجود ندارد و تكلیف   ای باید به موجب قانون باشد.چون درواخواهی از احكام کیفری نصبی برای پرداخت هزینه  هر نوع

عمومی و انقالب فقط مربوط به تجدید نظر خواهی از آراست،لذا   (قانون تشكیل دادگاههای28ماده)« 3»  مقرر در تبصره

قضات دادگستری فارس نیز در   همچنین (.1378،مجموعه دید گاههای قضایی )«ندارد. ه دادرسیهزین کیفری  واخواهی از آرای

در مورد لزوم پرداخت هزینه   در قانون آیین دادرسی کیفری نص خاصی  چون»اند: خود گفته 1380ماه  قضایی دی  نشست

  اخواهی از امر کیفری مستلزم هزینه پرداخت دادرسیاعتراض به احكام غیابی)واخواهی(در امر کیفری وجود ندارد،لذا و  دادرسی

 . (184:1382،های قضایی مجموعه نشست )«نیست.

صادر   چنانچه محكوم علیه رای غیابی از حكم  یعنی؛کند اقدام به واخواهی،رای صادر شده از طرف دادگاه را حضوری می-8-13

  ای ما واخواه باز هم در جلسه دادگاه حضور پیدا نكند و الیحهرسیدگی تعیین کند ا  شده واخواهی نماید و دادگاه نیز وقت

هر چند  .غیابی مجوزی برای تشدید مجازات ندارد  شود.دادگاه صادر کننده رای غیابی نمی  واخواهی باعث تشدید مجازات رای

فاقد اشكال   مرحله واخواهی به دلیل عدم ممنوعیت قانونی،تشدید مجازات رای غیابی در  تعدادی از حقو قدانان معتقدند که

های  دادرسی  قوانین جزایی و رعایت اصول و موازین  به نفع متهم نیست و تفسیر به نفع متهم  است.اما این تفسیر از قانون

آید نفرستد و وکیل هم معرفی نكند،چون با  ممانعت به عمل می  کند تا از تشدید مجازات در مرحله واخواهی جزایی ایجاب می

  بعدی دادگاه با توجه به تقاضای واخواهی  م به واخواهی در حقیقت از پرونده و اتهامات و...آگاهی پیدا کرده است،و حكماقدا

  .شود حضوری تلقی می  کند،این رای است که دادگاه به آن توجه می

 در :»است آمده 461 ماده رد 1392 دادرسی کیفری آیین قانون در ؛تجدیدنظر دادگاه طرف از غیابی رای صدور امكان-8-14

 دادرسی مراحل از یك هیچ در او وکیل یا و متهم و باشد متهم محكومیت ، بر استان تجدیدنظر دادگاه رأی که مواردی

 روز بیست ظرف تجدیدنظر استان دادگاه رأی باشد، نداده هم اعتراضیه یا دفاعیه الیحه و نبوده حاضر تجدیدنظر و نخستین

 شود، می صادر این مرحله در که رأیی .است دادگاه در همان رسیدگی و واخواهی قابل او، وکیل یا متهم به یواقع ابالغ از پس

برائت  حكم بدوی دادگاه که باشد غیابی تواند می صورتی در تجدیدنظر دادگاه رای ماده این  اساس بر واقع در «.است قطعی

 این در .شود می صادر محكومیت متهم به حكم و نقض تجدیدنظر هدادگا در شاکی اعتراض با رای و کرده صادر را متهم

 آیین قانون 260 ماده در مورد این .بود خواهد غیابی مذکور، ماده شرایط لحاظ با تجدیدنظر دادگاه از صادره رای صورت

 .)جاهد و همكاران،منبع پیشین( تاس شده بینی پیش نیز 1378 کیفری دادرسی

 هر در ، 1392 کیفری دادرسی آیین قانون 394 ماده 1 تبصره برابر ؛دادگاه توسط غیابی سیدگیر قرار صدور ضرورت-8-15

 وقت و اتهام موضوع قرار، این در .کند صادر غیابی رسیدگی قرار قبل از باید کند، غیابی رسیدگی بخواهد دادگاه که مورد

 آگهی محلی یا ملی کثیراالنتشار های روزنامه از یكی در روز ده فاصله به نوبت دو مراتب و قید حضور عدم نتیجه و دادرسی

 .)جاهد و همكاران،منبع پیشین( .باشد ماه یك از کمتر نباید دادرسی وقت و آگهی آخرین تاریخ بین فاصله .شود می

https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87/3b88481263
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87/3b88481263
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C/38cb981267
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C/38cb981267
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 محكوم چنانچه قانون آئین دادرسی مدنی  307به موجب ماده  ؛اثر واخواهی و خسارات ناشی از اجرای حكم -8-16

سارت خ جبران به ملزم خواهان شود، صادر او نفع به حكم بعدی رسیدگی در و نماید واخواهی حكم، اجرای از پس غایب علیه

باشد. این ماده با منطق حقوقی و روح قوانین کامالً سازگار است. چراکه از طرفی احكام  ناشی از اجرای حكم اولی به واخواه می

له به حق خود برسد و از طرفی چنانچه ثابت شود خواهان بدون داشتن حق، دعوا را  تا محكومها باید به اجرا درآیند  دادگاه

البته بدیهی است  (.189:1386)واحدی،مطرح نموده و موجب متضرر شدن خوانده شده است؛ باید از عهده خسارت وارده برآید

 باشد. که مطالبه خسارت مستلزم اقامه دعوای جداگانه می

 

  گیرد؟ هایی صورت می در چه پروندهواخواهی   -9
گیرد، باید میان امور حقوقی و امور کیفری قایل به  هایی صورت می در پاسخ به این پرسش که واخواهی در چه پرونده

ای که در دادگاه مطرح شود و خوانده یا نماینده او در جلسه حاضر نبوده و  ، در هر پرونده  تفكیك شد. در آیین دادرسی مدنی

توانند از واخواهی استفاده کنند. به عبارت دیگر در آیین دادرسی مدنی در هر موضوعی امكان  حه نیز ارسال نكرده باشند، میالی

ق  303به موجب ماده . قانون آیین دادرسی مدنی قابل فهم است 303صدور حكم غیابی وجود دارد. این موضوع از مفاد ماده 

وری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یك از آیین دادرسی مدنی )) حكم دادگاه حض

جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشدو یا اخطاریه ابالغ واقعی نشده باشد.(( با توجه به این ماده و 

ی را از قلم انداخته و با آوردن ))یا(( قبل از واژه ای صرف نظر از اشتباهات تنظیم این ماده )برای مثال نماینده حقوق

))اخطاریه((منظورمقنن را تا اندازه ای مبهم کرده است(معیار حكم غیا بی از حكم حضوری قابل تشخیص است .با توجه به ماده 

منتفی است.و از میان  فوق احكام دادگاه است فقط ممكن است نسبت به خوانده غیابی باشد.بنابراین صدور قرارغیابی موضوعاً

احكام نیز احكام ترافعی است که موضوع واخواهی قرار می گیرد.و بحث غیابی یا حضوری بودن حكم نسبت به خواهان امكان 

ندارد زیرا حكم همواره نسبت به او حضوری است. همان طور که بیان شده تمامی احكام غیابی که دادگاههای عمومی و انقالب 

ادر می نمایند توسط محكوم علیه غائب، در مهلت مقرر ،قابل واخواهی است .صرف نظر از این که حكم دردعاوی حقوقی ص

آیین دادرسی مدنی در صورتی که حكم غیابی در  305صادره ،قابل تجدیدنظر باشد یا نباشد.پس با توجه به اطالق ماده 

می تواند در مهلت مقرر واخواهی نماید و رای صادره که بر دعوایی صادر شده باشد که قابل تجدید نظر باشد محكوم علیه غائب 

قانون  406طبق مفاد ماده  اما در آیین دادرسی کیفری اینگونه نیست. اساس واخواهی صادرمی شود قابل تجدید نظراست.

اگر متهم یا وکیل اللهی نداشته باشند،  الناس و نظم عمومی که جنبه حق آیین دارسی کیفری، در تمامی جرایم مربوط به حقوق

تواند حكم غیابی صادر کند و متعاقب آن فرد  او در جلسه دادگاه حاضر نباشند و الیحه نیز ارسال نكرده باشند، دادگاه می

اهلل اصوالً امكان صدور حكم  همان واخواهی خواهد بود. اما در حقوق   تواند به این حكم غیابی اعتراض کند که شده نیز می محكوم

همانطور    توان حكم غیابی مبنی بر محكومیت افراد صادر کرد. ود ندارد. به عنوان مثال در هیچ یك از حدود الهی نمیغیابی وج

جرم حدی در قوانین جزایی ما وجود دارد که عبارت از زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر،  9دانیم  که می

اهلل غیاباً حكم  توانند در خصوص حق وع خاصی از سرقت است. البته محاکم کیفری مینهایت ن  االرض و در  محاربه و افساد فی

برائت متهم را صادر کنند اما غیاباً امكان صدور حكم محكومیت در این دسته از جرایم وجود ندارد. در نتیجه در این موارد بحث 

هم دیگر نیز توجه شود و آن این است که حاضر شدن واخواهی منتفی خواهد بود. در آیین دادرسی کیفری باید به یك نكته م

یا نشدن متهم یا وکیل او در مرحلهه دادسرا و تحقیقات مقدماتی، مالك تعیین حضوری بودن یا غیابی بودن حكم صادره از 

ت. در دادگاه نیست. بلكه مالك حضوری بودن یا غیابی بودن حكم، حاضر شدن یا حاضر نشدن متهم یا وکیلش در دادگاه اس

نتیجه باید میان دادسرا و دادگاه نیز قایل به تفكیك شویم. بنابراین اگر متهم در دادسرا حاضر شود اما در هیچ یك از جلسات 
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دادگاه حاضر نبوده و وکیل نیز به دادگاه نفرستد و الیحه دفاعیه نیز ارسال نكند، در این حالت باز هم حكم صادره، غیابی 

 .خواهد بود

 

 واخواهی در صورت وجود عذر موجهمهلت  -10
به محكوم علیه غایبی که به سبب عذر موجهی نتوانسته در مهلت مقرر واخواهی  انون آئین دادرسی مدنیق  306ماده 

نماید، اجازه داده که پس از مهلت مقرر نیز دادخواست واخواهی را تقدیم نماید. در این صورت باید دالیل موجه بودن عذر خود 

ادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حكم غیابی اعالم نماید. دادگاه ابتدا ادعای عذر داشتن او را مورد رسیدگی را ضمن د

کند و در صورتی که وجود عذر  قرار داده و در صورتی که وجود عذر موجه را تشخیص ندهد دادخواست واخواهی را رد می

نماید و اگر حكم غیابی در حال اجرا باشد، اجرای آن متوقف  را صادر می موجه را تشخیص دهد قرار قبولی داخواست واخواهی

 شود. می

 جهات عذر موجه-10-1

 جهات عذر موجه عبارتند از:

 مرضی که مانع حرکت شود؛ -1

 فوت یكی از والدین یا همسر یا اوالد؛ -2

 اخواهی در مهلت مقرر ممكن نباشد.حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق؛ که بر اثر آن تقدیم دادخواست و -3

 توقیف یا حبس بودن؛ به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. -4

 

 وکیل تسخیری و رأی غیابی -11
که آیا در محاکماتی که متهم حضور ندارند و با توجه به نوع اتهام،دادگاه برای   شود،این است بحثی که در اینجا مطرح می

تلقی شدن   ها،باعث حضوری گونه دادرسی تسخیری در این  کند،آیا حضور وکیل ه دادرسی، وکیل تسخیری تعیین میجلس

در جرایمی که مجازات  1392 قانون آئین دادرسی کیفری 348در ماده ا عنایت به اینكه به صراحت بگردد یا خیر؟ دادرسی می

جرائم موجب  -ب جرائم موجب مجازات سلب حیات - الف،1392مصوب  ون آئین دادرسی کیفریقان302ماده آن به حسب 

 آن از بیش یا کامل دیه ثلث میزان با  جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی -پ  حبس ابد

جلسه رسیدگی بدون حضور  می باشد اتی جرائم سیاسی و مطبوع -ث جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و باالتر -ت 

وکیل متهم تشكیل نمیشود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نكند یا وکیل او بدون اعالم عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، 

تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعالم عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه 

همین قانون یكی ازجهات حضوری تلقی  416و توجها به مفهوم ماده کند  و، وکیل تسخیری دیگری تعیین میضمن عزل ا

است آیا این امر )حضور وکیل = حضوری بودن حكم دادگاه ( مختص  كمه ، حضور وکیل، در جلسه دادرسیشدن رای مح

قانون آئین دادرسی  302مجازاتهای مذکور در  حضور وکیل تعیینی است و یا چنانچه در پرونده ای که مجازاتش یكی از

تعیین نموده با توجه به حضور وکیل تسخیری درجلسه  وکیل تسخیری است ومتهم ازهمان ابتدا فراری است ومحكمه کیفری

ای  عرفی ننمود و الیحه؟ مثال در قتل عمد که متهم در دادرسی حاضر نگردید و وکیل هم م دادرسی رای حضوری خواهد بود

قصاص نفس با حضور وکیل تسخیری،   دسترسی پیدا نشده است،آیا صدور رأی به  نفرستاده و پس از اقدامات الزم به متهم  هم

ای معتقدند که مالك حضوری و  نظر وجود دارد.عده حقوقدانان دراین خصوص اختالف  نماید یا خیر؟بین محاکمه را حضوری می

  شدن تسخیری نیز باعث حضوری تلقی  ،حضور و یا عدم حضور متهم یا وکیل او در جلسات دادرسی است.وکیلیا غیابی بودن

http://www.vekalatonline.ir/articles/56641/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-(1392)-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/
http://www.vekalatonline.ir/articles/56641/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-(1392)-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/
http://www.vekalatonline.ir/articles/56641/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-(1392)-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/
http://www.vekalatonline.ir/articles/56641/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-(1392)-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/
http://www.vekalatonline.ir/articles/56641/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-(1392)-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/
http://www.vekalatonline.ir/articles/56641/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-(1392)-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/
http://www.vekalatonline.ir/articles/56641/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-(1392)-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/
http://www.vekalatonline.ir/articles-tags/8546/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C/
http://www.vekalatonline.ir/articles-tags/8546/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C/
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ای نیز معتقدند که چون در تعیین وکیل  و وکیل انتخابی وجود ندارد.عده  گردد و فرقی بین وکیل تسخیری دادرسی می

است و نظر به اهمیت و   های سنگین و مهم اجباری زهتسخیری در ب  تسخیری، متهم دخالتی ندارد و اصوال تعیین وکیل

(قانون آیین 406)  باشد،مستنبط از ماده و آداب خاصی می  خصوصیت بزه قتل و که رسیدگی به آنها مستلزم رعایت تشریفات

آنان دیوان  تجدیدنظر  رأیی را باید غیابی تلقی نمود.تالی فاسد حضوری دانستن چنین آرایی که مرجع  دادرسی کیفری،چنین

متهم و در   در صورت ابرام رأی صادر شده بر محكومیت  عالی کشور است،به لحاظ آنكه رسیدگی دیوان عالی کشور شكلی است

گونه تفسیر و  گویی به اتهام در دو مرحله رسیدگی بوده و این از حق دفاع دادرسی و پاسخ  نتیجه،محروم ساختن متهم به قبل

 .با موازین قضایی و انصاف و عدالت استبرداشت از قانون مغایر 

 :2و تبصر  406ماده  1392واخواهی از احكام غیابی در اجرای احكام کیفری بر اساس قانون  تحلیل -12

اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیك  در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق -406ماده  برابر

کند. در اینصورت،  ر نشود یا الیحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر میاز جلسات دادگاه حاض

چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محكومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و 

قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد 

حكم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از  این قانون می گوید: 2و تبصر خارج از کشور، دو ماه است.

عی نشده باشد، شود. هرگاه حكم دادگاه ابالغ واق انقضای مهلتهای واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته می

الحفظ به  علیه میتواند ظرف بیست روز از تاریخ اطالع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت محكومٌ

شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین  همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حكم اعزام می

 کند. یقبلی اقدام م

گردد قانون جدید نسبت به قانون سابق مبسوط تر می باشد وتا حدودی خالی قانونی در  همانطوری که مالحظه می

خصوص نحوه اقدام در خصوص آرای غیابی که قبالً مسكوت بود و براساس مدیریت قضایی مورد عمل قرار می گرفت را برطرف 

ختلف پرونده های غیابی به جهت مراحل حضور محكوم علیه و وکیل وی نموده است لهذا بدواً جهت تنویر افكار فروض م

 گردد. همچنین وجود یا عدم وجود تأمین کیفری بیان می

اعزام محكوم علیه بصورت تحت الحفظ بواسطه صدور حكم جلب یا حضور در زندان در پرونده هایی که از ابتدا الف(

محكوم  فاقد تأمین کیفری می باشد ،در این فرض چنانچه حكم سابقاً به تشكیل پرونده به جهت عدم دسترسی به محكوم علیه

علیه ابالغ واقعی نشده باشد مراتب به وی تفهیم می شود که می تواند از حكم واخواهی نماید در صورت اعتراض اجرای حكم 

ده در معیت مامور به دادگاه متوقف می شود پرونده از موجودی اجرای احكام کسر ،محكوم علیه تحت الحفظ به همراه پرون

صادرکننده حكم اعزام می شود دراین فرض پذیرش وکالت وکیل وارائه الیحه دفاعیه جهت ضم پرونده ومالحظه دادگاه بال 

 مانع به نظر می رسد و سایر اقدامات قضایی با دادگاه است

ولی در مرحله رسیدگی دادگاه به جهت در مرحله تحقیقات مقدماتی از محكوم علیه تامین مناسب اخذ گردیده است ب(

اینكه محكوم علیه یا وکیل او در هیچ یك از جلسات دادگاه حاضر نشد ه یا الیحه دفاعیه نفرستاده اند حكم غیابی صادر شده 

الحفظ و تجدید نظر در تأمین قبلی بتوان چنین استنباط کرد که بایستی  است در این فرض گرچه ظاهراً از عبارت تحت

ند فرض اول اقدام نمود ولیكن بر اساس عدالت کیفری و رعایت حقوق شهروندی بایستی ضمن توقف اجرای حكم از حیث همان

کیفری پرونده از موجودی شعبه کسر و با اخذ در خواست واخواهی پرونده به دادگاه صادرکننده حكم ارسال می گردد ولیكن 

اشی از جرم ویا افزایش شكات متناسب نباشد، علی رغم وجود تأمین در صورتی که تأمین مأخوذه به جهت تشدید صدمات ن

کیفری محكوم علیه تحت الحفظ جهت تجدید نظر در تأمین به دادگاه صادرکننده حكم اعزام میشود دراین فرض پذیرش 
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مات قضایی با دادگاه وکالت وکیل وارائه الیحه دفاعیه جهت ضم پرونده ومالحظه دادگاه بال مانع به نظر می رسد و سایر اقدا

 است

پرونده ای که منجر به صدور حكم غیابی محكومیت محكوم علیه گردیده است فاقد تأمین کیفری می باشد ،که ممكن ج(

است محكوم علیه با ارسال الیحه بصورت پستی تقاضای واخواهی نمایید که در این حالت باید گفت به جهت عدم امكان احراز 

 صله قابل ترتیب اثر نمی باشدهویت و سمت اعتراض وا

حالت دوم این است که محكوم علیه وکیل معرفی نماید و وکیل تعرفه شده به استناد وکالت نامه تقاضای واخواهی نماید 

و اعالم می دارد قادر به معرفی موکل نمی باشم ضمن اینكه بصورت قانونی مكلف به چنین کاری نمی باشد که در این حالت 

قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به واه  406وجود دارد نظریه نخست اینكه مطابق صراحت تبصره دوم ماده نیز دو نظریه

خواه صرفاً مستلزم حضور شخصی محكوم علیه دردادگاه و استماع دفاعیات و عندالزوم اخذ تأمین از وی می باشد و دخالت 

ذار نمی باشد بنابراین در خواست واه خواهی وکیل امكان پذیرش وکیل بدون حضور محكوم علیه به هیج وجه مورد نظر قانونگ

 ندارد.

نظریه دوم این است با توجه به اینكه با ارسال الیحه و معرفی وکیل در زمان رسیدگی اولیه در دادگاه موجبات صدور 

به محكوم علیه و  قانون آئین دادرسی کیفری فراهم است در صورت عدم دسترسی 406حكم حضوری مطابق قسمت اول ماده

حضور وکیل در اجرای احكام به وکالت محكوم علیه و تقاضای واه خواهی موجبی برای عدم پذیرش واه خواهی او وجوندارد . و 

قانون نیز در مورد عدم پذیرش صراحتی ندارد ،کمااینكه با پذیرش واه خواهی و ارسال به دادگاه وضعیت پرونده از دو حالت 

كه مستندات وکیل مورد پذیرش واقع می گردد و حكم صادره نقض می شود ویا اینكه به جهت عدم پذیرش خارج نیست یا این

وبر اساس مستندات شاکی یا گزارش اولیه حكم قبلی عیناً تأیید و حكم حضور ی صادر می گردد. کهطی این مراحل نه تنها به 

طریق وکیل انجام می شود ودر صورت تأیید محكومیت ،  حقوق طرفین خللی وارد نمی کند بلكه حق دفاع محكوم علیه از

 محكوم علیه همچنان تحت تعقیب است ضمن اینكه یكی از مراحل رسیدگی نیز سپری می گردد .

نكته قابل بحث در این مرحله این است که در فرض پذیرش واه خواهی وکیل حكم چگونه متوقف می گردد ؟ در حالیكه 

كوم علیه فراهم نشده است . به نظر می رسد که توقف اجرای حكم در صورت دسترسی و اعزام هنوز موجبات دسترسی به مح

به دادگاه یا وجود موجبات دسترسی مانند تأمین مناسب امكان پذیر است ودر صورت اعالم واه خواهی توسط وکیل بدون 

بدل مفید اجرایی به دادگاه ارسال شود و  حضور موکل موجبات توقف در اجرای حكم فراهم نمی باشد و پرونده باید با حفظ

 توقف اقدامات اجرایی منوط به صدور دستور از طرف دادگاه صادر کننده حكم می باشد .

پرونده ای که منجر به صدور حكم غیابی محكومیت محكوم علیه گردیده است دارای تأمین کیفری مناسب می باشد  د(

بدون حضور موکل در اجرای احكام تقاضای واخواهی می نماید ،در این مرحله  محكوم علیه وکیل معرفی نموده است و وکیل

چنانچه قائل به عدم امكان دخالت وکیل باشیم واخواهی وکیل پذیرفته نمی شود در غیر این صورت مطابق استدال قسمت 

 به واخواهی بالمانع است . اخیر فرض سوم پذیرش واخواهی وکیل و توقف اجرای حكم وارسال پرونده به داگاه جهت رسیدگی

 

  نتیجه گیری-13
گردیده که با   ابالغ احضاریه و...به نحوی تدوین  احترام به اصل تناظر،مقررات راجع به  های بزرگ دادرسی،ضمن در نظام

 دادرسی در ممته حضور حق باشد؛  گردد تا فرصت و امكان دفاع داشته  اجرای آنان متهم از دعوایی که علیه او اقامه شده مطلع

 متهم دفاعی حقوق از نشدنی جدا جزئی حق، این .است شده بیان صراحت به ای منطقه و المللی بین معتبر سندهای در ،

 محاکمه در دارد حق متهم»  سیاسی و مدنی حقوق المللی بین میثاق 14 ماده 3 بند چهارم پایه قسمت بر . شود می محسوب

 در نیز المللی بین کیفری دیوان اساسنامه 67بند د ماده «کند دفاع خود از برگزیده وکیل رهگذر از یا شخصاً و یافته حضور
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 عادالنه دادرسی انجام و متهم دفاعی حقوق تضمین راستای در را امر این اساسنامه دیوان، . است شده بینی پیش رابطه همین

ابالغ   متهم در دادرسی و یا تردید در اطالع یافتن او از دادرسی،به شرط آن که مقررات شرکت لكن عدم.است بینی کرده پیش

 و رسیدگی بحث در ایران ی موضوعه حقوق.کند  غیابی ایجاد نمی  درست صورت گرفته باشد، مانعی در دادرسی و صدور حكم

 و حل در دادگستری تكلیف مصلحت و سو یك از خوانده دفاعی حقوق حفظ به مربوط مصلحت بین جمع جهت غیابی حكم

 حقوق منبع دو از ایران در مدنی دادرسی آیین .  مقررات .است نموده وضع را متعددی قواعد دیگر، سوی از اختالفات فصل

 تأثیرپذیری این مؤید غیابی، حكم و دادرسی مورد در جمله از قواعد، برخی تحوالت سیر است؛ گرفته الهام امامیه فقه و فرانسه

 ای منطقه و المللی بین اسناد در مندرج دادرسی اصول با آن تطابق و واخواهی حق شناسایی در ایران حقوق موضع است؛

 مهلت افزایش با رابطه در 1392 کیفری دادرسی آیین قانون در جدید تغییرات الخصوص علی .است ستودنی بشر حقوق

 مهم ابداعات از ، واخواهی به رسیدگی مقام در دادرسی جلسه تشكیل به جزایی محاکم تكلیف و روز 20 به روز 10 از واخواهی

 تمامی در غیابی رسیدگی تجویز البته .باشد می واخواهی حق مبانی با موافق کامالً که آید می شمار به قانونگذار مطلوب و

 با همراه مخصوصاً و جرایم از وسیعی طیف بر مشتمل که(محض اللهی حق جرایم استثناء به) صیخصو و عمومی جرایم

 قوانین اساسی ایرادات از جزایی، اتهامات به غیابی رسیدگی بودن استثنائی به توجه با باشد، می کیفری سنگین مجازاتهای

 .است زمینه این در ایران کیفری دادرسی

  :گردد می  ر حاصلاز بحث مطرح شده نتایج زی

االمری آن  حضوری و غیابی بودن هر حکمی تابع کیفیت و نفس»گوید:  خود می ۶۷0۷/۳۱0دیوان عالی کشور در رأی مشاره  (1
حکم است بنابراین هر حکم غیابی ولو هم خالف واقع حضوری بودن آن قید شده باشد، قابل اعرتاض است و به هر حال اصدار 

گاه در  باید توجه داشت که رأی صادر شده از طرف دادگاه هیچ « بی و بالعکس موجب نقض خواهد بود.حکم حضوری به جای غیا
 .تواند وجود داشته باشد نه حق واخواهی شود و برای شاکی فقط حق جتدیدنظر خواهی می خصوص شاکی، غیابی حمسوب منی

  و باید در مراحل دادرسی حاضر شده و یا الیحهدادرسی در سیستم قضایی کشور ما حضوری است؛یعنی متهم یا وکیل ا(2

  .به رسمیت شناخته شده است  شرایطی رسیدگی غیابی و رای غیابی  دفاعیه تقدیم نمایند و استثنائا و تحت

به   گردد و فقط نسبت و...غیابی محسوب نمی  و یا دادستان و یا رییس حوزه قضایی خواهان  رای دادگاه هیچ وقت نسبت به(3

  .آید م پرونده است که با جمع شرایط قانونی، رای غیابی به حساب میمته

علیه اشاره کند و با این  باید توجه داشت که دادگاه صادرکننده رأی غیابی باید در رأی خود به غیابی بودن و حق واخواهی حمکوم  (4
حق واخواهی حمروم خنواهد کرد. چنانچه دادگاه بر اثر حال توجه نداشنت دادگاه به این مهم، رأی را از غیابی بودن و معرتض را از 

  .اشتباه، رأی غیابی را حضوری یا بالعکس اعالم کند، نیز تأثریی در ماهیت امر ندارد

  حق واخواهی وجود دارد تا با اعمال آن بتواند معایب دادرسی غیابی را که عنوان تحت  علیه رای غیابی،حقی بری محكوم(5

  .امكان ضایع شدن حق متهم را به دنبال دارد، از بین ببرد

  تواند از حق واخواهی خود صرف نظر نموده که در این صورت چنانچه رای قابل تجدید نظر خواهی علیه رای غیابی می محكوم(6

  .نماید  توان از تجدید نظر خواهی استفاده د،میباش

 .غیابی را تغییر داد؛لكن تشدید رای غیابی با تفسیر قانون به نفع متهم در تضاد است  توان رای در مرحله واخواهی می(7

شدید رای غیابی ندارد و یا در صورت تغییر عنوان اتهامی، اصوال هیچ ایرادی بر ت  ای معتقدند تشدی نیز اشكالی هر چند عده

  .وجود ندارد

  کند،لكن قاضی تشخیص دهد وقت دادرسی تعیین و طرفین را نیز به جلسه دعوت می  در رسیدگی به واخواهی،چنانچه(8

حضور طرفین،رسیدگی به واخواهی را   العاده و بدون توان در وقت فوق باشد،می  چنانچه نیازی به تشكیل جلسه وجود نداشته

https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/38cbf10600
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/38cbf10600
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86/2f93f48797
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86/2f93f48797
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   .دهد  انجام

توان حكم غیابی مبنی بر محكومیت افراد  باشد و نمی اللهی دارند میسور نمی حق  دادرسی غیابی در جرایمی که جنبه(9

  .است که دادرسی غیابی تجویز شده است  الناسی و جرایم دارای جنبه عمومی فقط در جرایم حق لذاصادرکرد

 

 مراجع-12

 1387 اول. چاپ میزان، انتشارات حقوقی، نظام تحول در قاضی نقش باقر، انصاری، .1

 اول، دوم،ترجمه حسن دادبان، چاپ کیفری،جلد ژرژ،بولوك،برنار، آیین دادرسی-لواسور-گاستون-استفانی .2

 1377تهران،ه طباطبایی،عالم دانشگاه انتشارات

 1384تهران،، مجد فرهنگی و علمی مجمع چهارم، )رای غیابی(، جلد کیفری دادرسی آیین" محمود آخوندی، .3

 1379قم،،انتشارات اشراق، ها(، جلد چهارم،چاپ اول ی)اندیشهآیین دادرسی کیفر،آخوندی،محمود .4

 1385،ن،انتشارات سمت،تهراجلد دوم "دادرسی کیفریآیین  "محمد ،آشوری .5

 1385،تهران، نشر میزان، چاپ اول، جلد دوممردانی، نادر؛ آیین دارسی مدنی،  -بهشتی، محمدجواد .6

،پژوهشنامه حقوق "کیفری امور در واخواهی آثار و شرایط مبانی، اجمالی بررسی "جاهد.م ع؛خدادادی.ز؛غیور.غ .7

 1393بهار و تابستان کیفری،سال پنجم،شماره اول،

 داراحیاءالتراث :بیروت ، نشر :18تحصیل مسائل الشریعه،جلد  لحسن،وسایل الشیعه الیا حرالعاملی،محمدبن .8

 ق1416.العربی

 ق1413،دارالزهرا،  خوئی،ابولقاسم،منهاج الصاحین،جلد اول،بیروت .9

 .شهردانش انتشارات :تهران دوم، چاپ ،"کیفری دادرسی آیین "(1388علی) خالقی، .10

 چاپ دوم. میزان، انتشارات واحدی، جواد دکتر :مترجم حقوق، فلسفه (،1386ژرژ) یكو، و دل .11

 1378،گنج دانش  اصفهان،چاپ اول،تهران،انتشارات استان دادگستری  مجموعه دید گاههای قضایی،قضاوت--- .12

 1378های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب ادرسی دادگاهقانون آئین د .13

 1392 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب .14

 1379( مصوب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب ) در امور مدنی .15

https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/295ca48192
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/295ca48192
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/29b0947412
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/29b0947412
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 حقوقی ، مجله"نوین رویكرد سمت به مبانی از حرکت:غیابی حكم "رضایی نژاد،همایون و رضایی نژاد،امیر حسین، .16

 1390پاییز ،75 ،شماره ی75 ،سال)پژوهشی علمی( دادگستری

 1386،  تهران ، انتشارات ققنوس، چاپ اول زراعت، عباس؛ محشای قانون آیین دادرسی مدنی، .17

 
 .1394ناشر:دراك،تهران ،شمس، عبداهلل؛ آیین دارسی مدنی،  .18

 1382ان،،تهرم، چاپ سوم، انتشارات میزانشمس،عبد اهلل،آیین دادرسی مدنی،جلد دو .19

 1386 ،تهران ،1، انتشارات امیر کبیر، ، ج 28چاپ  عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، .20

 1383مرداد و شهریور،45 شماره ، هشتم سال دادرسی، ،مجله" آنان از واخواهی و غیابی آرای " محمود مالمیر، .21

 معاونت و تحقیقات قوه  شارات(،چاپ اول،قم،انت2آیین دادرسی کیفری)  ،مسائل5،شماره ،های قضایی مجموعه نشست .22

 1382قضاییه،

 .1390،نجف اشرف آداب انتشارات دوم، چاپ ،2 جلد الوسیله، تحریر ،ح اهلل سیدرو خمینی، موسوی .23

 شرکت ،نشر:اول چاپ دادرسی، اصول درچارچوب و همكاری پایه ی بر مدنی، دادرسی جریان اداره ی حسن، محسنی، .24

 1389 انتشار،. سهامی

 1378،تهران،انتشارات پایدار، ، چاپ اول1و2 ،آیین دادرسی کیفریالدین لمدنی،سیدجال .25

 و آموزش معاونت انتشارات (،2دادرسی کیفری) آیین مسایل قضایی، نشستهای مجموعه ، قضائیه قوه آموزش معاونت .26

 1382 ،قم .قضاییه قوه تحقیقات

 .1386تهران،  زان،یم چاپ چهارم، جلد دوم،  نشر ،یمدن یدادرس نییقدرت اهلل؛ آ ،یواحد .27


