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 چکيده

 سن از آن تفکیک و جزائی رشد بحث نوجوانان و اطفال کیفری مسئولیت حیطه در باز دیر از

 91 ماده وجود ،1392 سال اسالمی مجازات قانون تصویب با خوشبختانه ، است بوده مطرح بلوغ

 گردیده ایران در( قصاص و حدود)  نوجوانان و اطفال بزهکاری به  پاسخ نوع در تعدیل موجب ،

 را امیدی روزنه ، نوجوانان با برخورد در تر روشن آینده زدن رقم عالوهبر ماده این وجود. است

 این تصویب حال عین در و گشود حدود و قصاص به متهم اطفال و خانواده ، وکال روی پیش

 92 سال از قبل نفس قصاص به محکوم نوجوانان قطعی احکام از را دادرسی اعاده امکان قانون

 کیفری دادرسی آئین و اسالمی مجازات قانون به عنایت با آنان مدافع وکال این بنابر. نمود فراهم

 دادرسی اعاده درخواست محاکم از برخی.  نمودند شده صادر آرا از دارسی اعاده درخواست 1378

 ماده 7 بند ناسخ  ا.  م.  ق 10 ماده ب بند که استدالل این با محاکم از برخی و پذیرفتند می را

 .نمودند می رد را آن  ک.  د.  آ.  ق 272

.قصاص نوجوانان، دادرسی، اعاده :يديکل واژگان
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 3محمودسرخه، 2محمدجوادکریمی، 1زایري نفيسه

 طباطبایی عالمه دانشگاه ونوجوانان اطفال کیفری ارشدحقوق کارشناسی دانشجوی 1
 خمین زادآ دانشگاه شناسی جرم و جزا ارشدحقوق کارشناس 2

 دانشگاه درس، مآباد خرم آزاد دانشگاه شناسی جزاوجرم ارشدحقوق کارشناس 3

 

 مسئول:نویسنده میل نام و نشانی ای

 محمود سرخه
msorkheh38@gmail.com 

 

 قصاص به محکوم نوجوانان قطعی احکام دادرسی اعاده

 جدید قانون تورپ در و 92 سال از نفس قبل
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 مقدمه
جزائی و تفکیک آن از سن بلوغ مطرح بوده است ، خوشبختانه با از دیر باز در حیطه مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان بحث رشد 

، موجب تعدیل در نوع پاسخ  به بزهکاری اطفال و نوجوانان ) حدود و قصاص( در  91، وجود ماده 1392تصویب قانون مجازات اسالمی سال 

 ایران گردیده است .

وجوانان ، روزنه امیدی را پیش روی وکال ، خانواده و اطفال متهم به بر رقم زدن آینده روشن تر در برخورد با ن وجود این ماده عالوه

قصاص و حدود گشود و در عین حال تصویب این قانون امکان اعاده دادرسی را از احکام قطعی نوجوانان محکوم به قصاص نفس قبل از سال 

 فراهم نمود.  92

درخواست اعاده دارسی از آرا صادر شده  1378ی و آئین دادرسی کیفری بنابر این وکال مدافع آنان با عنایت به قانون مجازات اسالم

 7ق . م . ا  ناسخ بند  10نمودند . برخی از محاکم درخواست اعاده دادرسی را می پذیرفتند و برخی از محاکم با این استدالل که بند ب ماده 

 ق . آ . د . ک  آن را رد می نمودند . 272ماده 

 گردید که تا حد زیادی راهگشا بود. 11/9/93در تاریخ  737تا موجب صدور رای وحدت رویه به شماره این اختالف نظر نهای

بعد گذشت چندی از صدور این رای وحدت رویه مجددا دریچه های باز شده به سمت بهبود وضعیت حقوقی افراد موصوف ، بسته شد 

توضیح اینکه قانون جدید آئین دادرسی کیفری در تاریخ   ;سال زده شد  18یر و گره های دیگری بر کالف سر درگم مقوله مجازات نوجوانان ز

قانون آ.د.ک جدید کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون آئین دادرسی کیفری  570الزم اجرا گردید و به موجب ماده  1/4/94

 سابق صریحا منسوخ گردید. 

قانون سابق  272ق . آ . د . ک  در مبحث اعاده دادرسی ، به جای ماده  474ی گزینی ماده لذا با توجه به حاکیمت قانون جدید و جا

 ممکن و میسر است. 474، پذیرش تقاضای اعاده دادرسی صرفا در چهارچوب مقررات ماده 

بعد از تصویب این قانون و  92حال در این پژوهش برآنیم که نحوه و روند اعاده دادرسی در این باب را قبل از تصویب قانون آ.د.ک  

بررسی  و تحلیل نماییم هم اکنون چه معضالت و خالهایی بر سر راه تقاضای اعاده دادرسی این نوجوانان وجود دارد و قانونگذار چگونه می 

 تواند بر این مشکالت فائق آید.

به قصاص تالش می نمایند و به طور  برای تبیین و روشن تر نمودن موضوع از جمعیت امام علی که برای نجات نوجوانان محکوم

ملموس با این موضوع در ارتباط می باشند مصاحبه و داده هایی جمع آوری شده است.هم چنین پرونده هایی را مرتبط با برخی گفتارها ذکر 

 نمودیم تا خواننده کامال در فضای بحث قرار بگیرد.

حاطه کامل بر مباحث مطروحه گفتار اول به کلیات اعاده دادرسی کیفری این پژوهش در چهار گفتار تنظیم شده است. برای ورود و ا

که موجبات اعاده دادرسی را فراهم آورده اختصاص داده شده است.در گفتار سوم وارد بحث اصلی می شویم و  91و گفتار دوم به تحلیل ماده 

انون آیین دادرسی کیفری سابق و جدید تبیین و خال های چگونگی فرایند اعاده دادرسی احکام قطعی نوجوانان محکوم به قصاص در دو ق

در قانونی بررسی می شود.در گفتار چهارم رویه قضایی و پرونده های مطروحه در رابطه با موضوع آورده می شود. نهایتا ایرادات و پیشنهادات 

 نتیجه این پژوهش بیان می شود.

 

 کليات اعاده دادرسی

 موضوع اعاده دادرسی-1

شود و قرارها هر چند هم نهایی باشند قابلیت اعاده دادرسی ندارند. البته این امر مورد دادرسی فقط نسبت به احکام پذیرفته میاعاده 

باشند چرا که قرارهای نهایی بعضاً نتایجی مثل احکام دارند و دارای همان خصوصیتی هستند که احکام دارای آن می»انتقاد واقع شده است : 

یل منطقی وجود ندارد که قرارها را از این قاعده مستثنی کنیم. بخصوص آنکه در حقوق فرانسه که بیشتر به آن اتکا داریم اعاده بنابراین دل

 «.دادرسی نسبت به قرارها را هم پذیرفته است

توان اند نمیهشود و نسبت به احکام برائتی که قطعی گردیدهمچنین اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام محکومیت پذیرفته می

زیرا مطابق اصل برائت هر وقت که در «. خواه بدرستی صادر شده باشد خواه به اشتباه»تقاضای اعاده دادرسی نمود. و حتی ادعا شده است که 

بنای باشد بلکه مرسیدگی به دعوی تردیدی در مجرمیت متهم پیدا شود وی باید تبرئه گردد در این صورت حکم برائت متکی به دلیل نمی

 آن اصل است و بعد از اجرای اصل به علت فقد دلیل مجدداً قبول دلیل مورد ندارد. خصوصاً که قبول اعاده دادرسی از احکام برائت عملی بر

گردد که قانونگذار هم قبول ( معلوم می1378آ.د.ک .ق 272ق.آ.د.ک )ماده  474ضرر متهم خواهد بود. و از مالحظة شقوق مندرج در ماده 

 ده دادرسی را فقط نسبت به احکام محکومیت اجازه داده است.اعا
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واسطه فقدان ادله به  بتعقدر اینجا توجه به این نکته مهم ضروری است که صدور حکم برائت به دلیل فقد دلیل باصدور قرار منع 

قرار منع تعقیب که به لحاظ فقدان دالیل و یا  دچرا که قرار اخیر اعتبار امر مختوم کیفری را ندارد، یعنی در صورتی کهداثباتی مقایسه نگر

پذیر نبوده و اعتبار مطلق امر مختوم را هم ندارد. بدین صورت که در صورت بدست آوردن دالیل جدید شود فرجام کافی نبودن آن صادر می

 توان متهم را دوباره تحت تعقیب قرار داد.می

باشند و اینکه در حقوق کیفری شک و تردید به نفع متهم تفسیر صل مذکور میاحکام قطعی برائت چون در واقع تأکیدی مجدد بر ا

معتبر دانستن اعتبار قضیه محکوم بها در امور کیفری اقتضا دارد که احکام برائت از طریق استدعای دادرسی مخدوش هم چنین گرددو می

ی و جلسات رسیدگی دادگاه، در اختیار مراجع قضائی بوده و این دیگر متهم در تمام مراحلرسیدگی اعم از تحقیقات مقدماتسوی از  .نگردند

ای مورد تهدید دادگاه بوده اکه نتوانسته به واقعیت امر واقف گردد لذا نباید به خاطر قصور دستگاه قضائی، حقوق و آزادیهای فردی به هر بهانه

چنانچه با وجود امکانات ویژه جهت کشف علمی جرائم و رسیدگی  این مصلحت اجتماعی را هم بپذیریم کهباید ، می رسدقرار گیرد و به نظر

 .دردادگاهبهحکمبرائتمنتهیگرددمحترمشمردهشود–هرچندبهواقعواردباشد–قضائی، اتهامی 

« به سود کسی که به علت ارتکاب جرم... محکوم گردیده»و حذف عبارت  1378ای با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری البته عده

اند که قانونگذار خواسته اند و بیان داشتهای از قوانین دادگستری، در استدعای اعاده دادرسی از احکام برائت تشکیک کردهاصالح پارهاز قانون 

 است اعادة دادرسی به ضرر متهم را بپذیرد.

رسیدگی مجدد دادگاه، افراد البته عدم جواز اعاده دادرسی از احکام برائت، مانع از آن نیست ک در صورت پذیرش اعاده دادرسی و 

د جدیدی مورد اتهام واقع گشته، محکوم گردند چرا که این پرونده مورد محاکمه قرار نگرفته استو هیچ رأی اعم از برائت یا محکومیت در مور

 وی صادر نشده است مگر اینکه جرم وی مشمول مرور زمان گردد.

کند که در برخی رسد. چرا که عدالت ایجاب میت از طرفی قابل انتقادبه نظر میالبته توجیه عدم جواز اعاده دادرسی از احکام برائ

 آنموارد احکام برائت هم قابل اعاده دادرسی باشد مثالً شخصی که براساس شهادت دروغ و اسناد جعلی حکم برائت گرفته است و بعداً خالف 

نباید اعاده دادرسی شود؟ آیا اعاده دادرسی در چنین مواردی با آزادی افراد و  گرفتهئت راحکم ب هاستناد اینک اآشکار شود آیا در این صورت ب

پذیرد. عدم جواز اعاده دادرسی از احکام برائت زمانی است چنین حکمی را نمیقطعاً چنین نیست و عموم هم ؟!اعتبار امر مختوم منافات دارد

واقعی صادر نشده، و بدون وجود دلیلی خواستار اعاده دادرسی از آن حکم که حکم برائت براساس اسناد و دالیل و مدارک بصورت صحیح و 

 شد.

شود و یا اینکه چون به ضرر ای که در اینجا قابل ذکر است اینکه آیا اعاده دادرسی در مورد عفو یا معافیت از مجازات پذیرفته مینکته

تواند مورد معافیت از مجازات )عفو( قبول شده است. اعاده دادرسی می محکوم علیه است قابل قبول نیست؟ در حقوق فرانسه اعاده دادرسی در

ی که بدون محکومیت جزایی، یک شخص را مرتکب یک جنحه شناخته و در یعلیه آرایی که با معاف کردن مرتکب جرم از مجازات و حتی آرا

اند طبق مواد ی که با عفو عمومی حذف شدهیها، محکومیتاند، پذیرفته شود. باالخره به جهت نفع معنوی محکوممورد منافع مدنی رأی داده

توانند موضع اعاده دادرسی واقع شوند. با این توضیح اعاده دادرسی در مورد تعلیق مجازات، اقدامات تأمینی، مرور مخصوص قوانین عفو می

 زمان، با توجه به آثار تبعی که دارند امکان دارد.

شود که از دادگاه صادر شود شود. به عبارت دیگر حکمی شامل اعاده دادرسی میهها را شامل میهمچنین اعاده دادرسی احکام دادگا

ق.آ.د. به صراحت بیان شده است و بنابراین آراء سایر مراجع بر طبق این مقررات قابل اعاده دادرسی نیستند.  474این مورد در صدر ماده 

و احکام دادگاههای دیگر مثل دادگاه نظامی در چهارچوب این قانون و طرز رسیدگی به باشد دادگاههای عمومی و انقالب میالبته منظور 

 گنجد.اعاده دادرسی مذکور در این قانون نمی

ق.آ.د.ک 477ماده  1تبصر  همچنین احکام محکومیتی قابل اعاده دادرسی هستند که قطعیت یافته باشند. مطابق

  االجراعبارتنداز:احکامقطعیالزم»

و در ضمن چنانچه حکمی از مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظرخواهی نقض گردد «. دادگاه تجدید نظر و بدویآرا  -1

االجرا در اعاده محاکمه به حکم صادره از دادگاه بدوی هم عرض قطعی خواهد بود و این دادگاه اخیر را باید مرجع صدور حکم قطعی الزم

 حساب آورد. 

 

 ویژگی هاي اعاده دادرسی خصایص و-2

توان که این ویژگیها را میاست خصائص و ویژگیهای نسبت به سایر طرق اعتراض بر احکام  باالدارایاعاده دادرسی با توجه به اهمیت 

 .نمودبه شرح زیر بیان 
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 .اعاده دادرسی استثنائی بر قاعده اعتبار امر مختوم و فراغ دادرسی است1

، اعتبار دارد همراهه حکمی که قطعیت یافته دو اصل بو گردد که قطعی شده باشد یفری بر حکمی اعمال میاعاده دادرسی در امر ک

 امر مختوم و قاعدة فراغ دادرس.

ای عقیده دارند که این دو اصل در تعارض با اعاده دادرسی می باشد. ولی در جواب باید گفت که زمانی اعاده دادرسی تجویز عده

شود و در دادرسی قبلی به آن هیچ توجهی نشده است و یا اینکه مورد توجه قرار گرفته برمبنای دالیل یا مدارک جدید ارائه میگردد که می

ولی به صورت دیگری به اشتباه از جانب قاضی دادگاه حکم صادر شده است که بصورت ماهیتی این امر خاتمه نیافته است. زیرا اعاده دادرسی 

ار امر مختوم است. به عبارت دیگر اصل بر اعتبار امر مختوم احکام قطعی است مگر اینکه نسبت به آن درخواست اعاده استثنائی بر اعتب

 دادرسی، برمبنای اینکه حکم به اشتباه صادر شده است صورت گیرد.

شود و استثناء محسوب می در مورد فراغ دادرسی نیز به همین صورت است زیرا که اعاده دادرسی یک رسیدگی جدید با دالیل جدید

 رود.بر قاعده فراخ دادرسی به شمار می

 

 اعاده دادرسی مهلت ندارد. 2

یابد( برخالف برخی دیگر از طرق شکایت از احکام که مهلت دارند )و چنانچه در مهلت قانونی اعتراضی نشود حکم قطعیت می

تواند درخواست اعاده درخواست اعاده دادرسی مهلت خاصی ندارد و هر وقت علتی که موجب اعاده دادرسی است حادث گردد ذینفع می

ما تا به حال برای اعادة دادرسی مهلت تعیین نشده است. از نظر تطبیقی هم در حقوق فرانسه تقاضای دادرسی کند و در قوانین موضوعه، 

ولی در قانون آیین دادرسی مدنی برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی محکوم . گونه شرط مدتی نیست اعاده دادرسی مقید به هیچ

( علت این تفاوت امر کیفری با امر مدنی است که قطعیت آرای 1379.د.م. مصوب آ 423علیه از حکم قطعی مدت تعیین شده است. )ماده 

ای در گردش صحیح و روان چرخهای اقتصادی کشور و برقراری روابط صحیح و مطمئن اجتماعی دارد. صادره در امور مدنی اهمیت ویژه

ا باعث ایجاد اطمینان خاطر آحاد جامعه نسبت به حقوق و قطعیت آراء مدنی و محدودیت زمانی امکان تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آنه

گردد. چنانچه فردی که در یک دعوای مدنی حکمی قطعی را به تکالیف خود گردیده و باعث انجام فعالیتهای سودبخش و مفید اجتماعی می

دیم تقاضا اعاده دادرسی از سوی محکوم سود خود به دست آورده است در هر لحظه نگران این امر باشد که ممکن است به واسطه طرح و تق

های خود دچار و پذیرش این تقاضا و متعاقب آن رسیدگی مجدد، حکم صادره به نفع وی نقض گردد در انجام و ادامه فعالیت ندهعلیه پرو

بارت دیگر فواید قطعیت و گردد که این امر در نهایت به ضرر کل جامعه و افراد آن تمام خواهد شد. به عشک و تردید و عدم اطمینان می

االجرا بودن یک حکم ناصحیح بسیار بیشتر از محتمل دانستن نقض تمامی احکام صادره از مراجع قضایی به واسطه تقاضای اعاده دادرسی الزم

جامعه، تعقیب و تنبیه  باشد. اما در امور کیفری که جامعه و مقامات قضایی به نیابت ازدر مدتی نامحدود و حس ناامنی عمومی ناشی از آن می

باشد ندارد بلکه بالعکس الواقع بیگناه میمقصر و اجرای مجازات را برعهده دارند جامعه نفعی در اجرای حکم مجازات فرد محکوم علیه که فی

 نقض کان رفع اتهامدارد تا افکار عمومی جامعه به توانمندی و حس نیت مقامات قضایی در اجرای صحیح عدالت و ام ضاه اقتعنفع عمومی جام

ر بدو امر حکمی برخالف واقع به ضرر اگرد حتی شودکه محکم وآحادآن اعتقاددرجامعه یابدواین اطمینان بیگناه علیه محکوم محکومیت حکم

 آنها صادر شود امکان نقض و اصالح آن با ارائه دالئل و مدارک و وقایع جدید وجوددارد.

توان اعاده ین است که اعمال اعاده دادرسی برای چند بار مجاز است، آیا فقط یک دفعه میشود احال سؤالی که در اینجا مطرح می

ت ولی سکوت قانونگذار به معنی سدادرسی کرد یا اینکه در این مورد محدودیتی وجود ندارد؟ هر چند قانونگذار ایران در این مورد ساکت ا

 عدم جوز مجدد اعاده دادرسی نیست.

نسبت به حکمی که در نتیجه اعاده دادرسی صادر شود اعاده »ان عالی کشور در حکمی بیان کرده است که : هر چند شعبه سه دیو

(. ولی از نظر 27/7/1332-154شود اعم از اینکه درخواست از طرف درخواست کنندة اول باشد یا غیر )حکم شماره دادرسی پذیرفته نمی

د، اگر اعاده دادرسی مجدد برمبنای همان دالیل و مدارک و جهات پیشین صورت گیرد رسد که باید قایل به تفکیک شحقوقی به نظر می

نسبت به آن مورد تقاضای اعاده دادرسی مجدد از طرف هیچ کس پذیرفته نیست اما اگر درخواست اعاده دادرسی به جهتی دیگر غیر از جهتی 

باشد. زیرا در چنین موردی هنوز حکمی ه مواد آیین دادرسی خالی از اشکال میکه قبالً رسیدگی و یا قرار رد صادر شده باشد ظاهراً با توجه ب

 صادر نگردیده است و پذیرفتن درخواست اعاده دادرسی در چنین موردی مانعی ندارد.

 

 شوداعاده دادرسی قبل و بعد از اجراي حکم پذیرفته می. 3

آید چه حکم صادره به مرحلة آید اعاده دادرسی، از احکام قطعی دادگاهها به عمل میق.آ.د.ک. برمی 474همانگونه که از متن ماده 

توان گفت که یکی از اهداف اعاده دادرسی جلوگیری از اجرای مجازات؛ زمانی است که اجرا درآمده باشد و چه اجرا نشده باشد. و در واقع می
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و چه زمانی که حکم در حال اجرا باشد  ین زمانی که حکم اجرا شده باشد، دارای آثار و تبعاتی است،حکم به مرحلة اجرا درنیامده باشد. همچن

 شود.که موجب جلوگیری از ادامه اجرای حکم می

 

 زمانی که حکم اجرا نشده باشد. 3-1

عاده دادرسی مانع اجرای حکم شود. البته صرف درخواست ازمانی که حکم اجرا نشده باشد با اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می

افتد و بنابراین اعاده دادرسی و صدور حکم جدید به تعویق می شود بلکه پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی تا اعالن نتیجةقطعی نمی

 در اینجا هدف از اعاده دادرسی جلوگیری از اجرای مجازاتی است که به ناحق قصد ابراز شدن را دارد.

در همین زمینه قابل ذکر است اینکه اگر محکوم علیه قبل از اینکه حکم اجرا شود فوت نماید و مجازات هم از جمله  نکتة دیگری که

شود که با دادن درخواست اعاده دادرسی خواهان رود باز هم این حق برای ورثه ایجاد میمجازاتی باشد که با فوت محکوم علیه از بین نمی

 گناهی مورث خویش بنمایند.حق خویش باشند و دفاع از بی

 

 زمانی که حکم در حال اجرا باشد. 3-2

شود و توقف اجرای حکم به معنی در این صورت هم با قبول درخواست اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف و جلوگیری از ادامه آن می

 دارد.درسی بیان میجلوگیری از ضررهای مادی و معنوی برای متهم است که ادعای بیگناهی خویش را با اعاده دا

 شود یا خیر؟شود اینکه با تجویز اعاده دادرسی اجرای حکم در مور شاکی خصوصی معلق میسؤالی که در اینجا مطرح می

صریحاً مورد حکم واقع و یا تبعاً علیه محکوم باشد، یا تگرچه نتیجه تجویز اعاده دادرسی شامل آنچه و هر چه میدر جواب باید گفت،

ق.آ.د.ک. اجرای حکم آن قسمتی  474شود که به صراحت ماده شود و قطعاً وقتی اجازة تجدید رسیدگی داده میرثه او حاصل میعلیه یا و

 ق.آ.د.ک. است. 474ماند و بدیهی است اگر حکم در مورد شاکی خصوصی اجرا نشده، مشمول ماده که اجرا نشده معلق می

کند که ذیالً نسب به هریک توضیح داده نظر شاکی خصوصی احواالت مختلفی پیدا میاما در مورد اعاده دادرسی و تجویز آن از 

کیفری سرچشمه بگیرد. که در اینصورت هرگاه حکم کیفری در نتیجه  شود اول، دعوای شاکی خصوصی ممکن است منحصرا از واقعةمی

کسی به اتهام ارتکاب قتل عمد محکوم و ضمناً محکوم  ماند. مثل اینکهرسیدگی مجدد فسخ شد دیگر حقی برای شاکی خصوصی باقی نمی

شود که قاتل دیگری است و دیوان عالی کشور دادخواست اعاده دادرسی را شود بعداً دالیلی کشف میبه پرداخت مبلغی به ورثه مقتول می

. به عبارت دیگر، در این مورد شاکی شودکند در این فرض با تجویز اعاده دادرسی اجرای حکم از نظر شاکی خصوصی معلق میتجویز می

 تواند تا اعالن نتیجه اعاده دادرسی، خواستار اجرای حکم در حق خویش باشد.خصوصی نمی

شود که حق شاکی خصوصی منحصراً از امر کیفری سرچشمه نگرفته و اعم از اینکه حکم جزائی ابقاء یا منتفی دوم؛ مواردی پیدا می

رود. مثل اینکه کسی به اتهام صدور چک بالمحل محکوم به مجازات غیر قابل ابتیاع شده و بر اثر میشود حق شاکی خصوصی از بین ن

کند شود. تجویز اعاده دادرسی در این مورد خللی به حقوق شاکی وارد نمیدادخواست دارنده چک محکوم به پرداخت اصل و خسارت وارده می

شد باالخره طلب شاکی را باید بپردازد. شاکی حق داشته ین طلب خود را چه در دادگاه حقوقی عمومی قابل مجازات با چه فرضاً از نظر جنبة

 برد.و چه در دادگاه کیفری مطالبه کند زوال جنبه کیفری اثر حکم را نسبت به حق شاکی از بین نمی

در این فرض آیا اعاده دادرسی اثرات  سوم؛ چنانچه اعاده دادرسی مواجه با زمانی شد که حکم شاکی خصوصی اجرا و وصول شده باشد

شود که اگر حکم اجرا شده باشد حکم را از بین برده و باید محکوم به استرداد نمود یا خیر؟ از توجه به مواد مربوط به اعادة دادرسی معلوم می

تواند با فته در واقع مستحق نبوده میقانونگذار حکمی در این مورد بیان نکرده است. ولی با توجه به اینکه، شاکی خصوصی آنچه را که گر

اقدام « کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند»ق.م.  301اعمال ماده 

 کند.

 

 زمانی که حکم اجرا شده باشد. 3-3

ای بر را شده قابل تصور نیست و یا اگر قابل تصور هم باشد فایدهدر مرحلة اول ممکن است تصور شود که اعاده دادرسی از احکام اج

 تواند به دو هدف انجام گیرد.توان گفت که اعاده دادرسی در چنین مواردی میآن مترتب نیست. ولی می
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 بازگردانيدن حيثيت و آبروي از دست رفته
دادرسی بدهد و آبرو و حیثیت خویش را که با اجرای مجازات از تواند درخواست اعاده که محکوم علیه زنده باشد خود میدر صورتی

گیرد( و در بین رفته؛ را بازگرداند و بیگناهی خویش را با کمک اعاده دادرسی به اثبات برساند )و در واقع در جهت اعاده حیثیت صورت می

 دف اعاده دادرسی نمایند.توانند با این هکه محکوم علیه فوق کرده باشد باز هم ورثه و کسانش می صورتی

 

 جلوگيري از تبعات و آثار حکم
حکمی که اجرا شده باشد ممکن است از احکامی باشد که دارای آثاری باشد )مثل وکالت در دادگستری مستلزم نداشتن سوء پیشینه 

کمک اعاده دادرسی به هدف خویش گناهی خویش با کیفری است( و محکوم علیه برای از بین بردن سوء پیشینة کیفری خویش با اثبات بی

توانند با درخواست اعاده دادرسی آثار و تبعات حکمی که اجرا شده ولی گردد و در صورت فوت محکوم علیه نیز ورثه یا کسانش مینائل می

 آورد از بین برند.تبعات آن ادامه دارد و به حقوق ایشان خلل وارد می

 

 شودئت و یا تقليل مجازات میاعاده دادرسی منجر به محکوميت، برا .4

گردد ممکن است که بعد از رسیدگی ثانوی به دعوی حکم به محکومیت زمانی که از جانب محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی می

 داده شود. یا محکوم علیه تبرئه گردد و یا اینکه مجازات حکم اولی تقلیل یابد.

نماید شدیدتر تواند حکمی که پس از رسیدگی صادر میه به امر اعاده دادرسی میحال سؤال این است که آیا دادگاه رسیدگی کنند

همانطور که در »قانون آ.د.ک. معتقدند:  258ای به استناد به ماده از حکم اولی صادر نماید یا حق تشدید مجازات در این مرحله را ندارد؟ عده

 احکام بر اعتراض طرق از دو هر دادرسیاعادة ندارد از نظر اینکه تجدیدنظر ومرحلة تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر حق تشدید حکم اولی را 

د. در اعاده دادرسی هم نباید دادگاه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی دارن یکدیگر با اشتراکاتی ها آن از یک هر اعمال های سیاست و است

شود. به این باشیم که اعاده دادرسی فقط به نفع محکوم علیه پذیرفته میولی این نظر زمانی درست است که قائل «. حکم اولی را تشدید کند

ولی اگر بپذیریم که احکام برائت هم قابل اعاده دادرسی هستند هر چند به ضرر متهم است در این صورت ممکن است رأی محکومیت صادر 

د که مجازات جدید از حکم قبلی شدیدتر باشد و یا مجازات شود که در واقع از حکم بدوی شدیدتر است بنابراین در این صورت ایرادی ندار

 دیگری متفاوت با اولی صادر شود.

 

 موارد و جهات اعاده دادرسی کيفري-3
جهاتی که استناد آن ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نسبتبه حکم دادگاه را مطرح نمود،جهات و دالیل خاصی هستند که از پیش 

موارد اعاده دادرسی مشخص شده اند.حصری بودن این موارد به دلیل استثنایی بودن اعاده دادرسی و نقض قاعده اعتبار در این قانون به عنوان 

درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آن که حکم مذکور "آ.د.ک  474امر مختوم جزایی است.مطابق ماده 

باشد،در موارد زیر پذیرفته می شود :الف.کسی که به اتهام قتل شخصی محکوم شود سپس زنده بودن وی محرز به اجرا گذاشته شده یا نشده 

-چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد؛پ-گردد؛ ب

د دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فر

درباره شخصی به اتهام واحد ،احکام متفاوتی صادر -باشد،به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد؛ت

پس از صدور حکم قطعی،واقعه -الف واقع گواهان،مبنای حکم بوده است؛جدر دادگاه  شود صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خ-شود؛ث

عمل ارتکابی جرم نباشد -جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد؛چ

ات و فاصله گرفتن از بحث اصلی در اینجا بیان نمی نماییم.البته توضیحات این بندها را به دلیل طوالنی شدن کلی "یا مجازات مقرر قانونی باشد

 قانون آیین دادرسی کیفری بندی وجود داشت که در قانون حاضر بیان نشده است 272شایان ذکر است که در ماده 

دادرسی مجازات این صورت پس از اعاده  در صورتی که قانون الحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در"

 که راجبه این بند به طور مفصل در گفتار های بعد بحث خواهیم کرد.".از مجازات قبلی شدیدتر باشدجدید نباید 
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 متقاضيان اعاده دادرسی-4
ند: اشخاص زیر حق اعاده دادرسی دار"قانون آ.د.ک تصریح شده است. 475درخواست اعاده توسط افرادی امکان پذیر است که در ماده 

الف.محکوم علیه،وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه،همسر وراث قانونی و وصی او؛ ب.دادستان کل کشور؛ 

 پ.دادستان مجری حکم

 

 مجازات و اقدامات تامينی و تربيتی اطفال و نوجوانان

 قانون مجازات اسالمی 91تحليل ماده -1
در حوزه اطفال پیشرفت چشمگیری داشتیم و سعی شده تا حد زیادی مالحظات حقوق  92اسالمی در سال با تصویب قانون مجازات 

بشری و موارد گفته شده در کنوانسیون حقوق کودک رعایت شود.البته همچنان نیازمند کار و تالش زیادی در این حوزه هستیم و توصیه می 

 جمع و ارائه شود. شود که تمام قوانین مربوط به کودکان در یک قانون

اختصاص داده است  91تا  88قانون مجازات جدید فصل دهم خود را به مجازت و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان از ماده 

ن المللی که می توان در دودسته آن را بررسی نمود.در جرایم تعزیری قانونگذار امکان مانور بیشتری داشته و تا حد خیلی زیادی به موازین بی

 حقوق کودک نزدیک شده است که البته بحث جرایم تعزیری اطفال و نوجوانان فعل حال از بحث ما خارج است.

سال تمام  15سال تمام قمری برای دختران و  9در جرایم مشمول حدود و قصاص به دلیل وجود مسائل فقهی سن مسئولیت کیفری 

رای رعایت مصلحت کودکان و موازین بین المللی حقوق کودکان، طی ابتکاری بی سابقه قمری برای پسران در نظر گرفته شده است اما ب

 18در جرائم موجب حد و قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از "پرداخته است.در این ماده بیان می شود که 91قانونگذار با زیرکی به تدوین ماده 

ر رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد،حسب مورد با توجه به سن آن سال ماهیت جرم انجام نشده یا حرمت آن را درک نکنند یا د

دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی -ها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.تبصره

 را استعالم یا از هر طریقی که مقتضی بداند،استفاده کند.

برای محکومیت نوجوانان در جرایم حدود و قصاص شرایطی بیان کرده که در صورت احراز هر کدام از این شرایط نوجوانان در این ماده 

در -3حرمت آن را درک نکنند. -2ماهیت جرم انجام شده را درک نکنند. -1بالغ محکوم به قصاص یا حدود نمی شود.این شرایط عبارتند از :

 ود داشته باشد.رشد و کمال عقل آنان شبهه وج

البته برخی از دکترین نظری ارائه می دهند که مبنی بر اینکه وفق این ماده اصل بر عدم شمول مجازات قصاص و حدود بر نوجوانان 

سال  18سال است و قاضی باید وجود سه شرط را احراز نماید تا حکم به قصاص یا حدود بدهد.بدین معنی که نوجوان بالغ تا  18بالغ تا سن 

 ماهیت جرم انجام شده و حرمت آن را درک کند و شبهه در رشد و کمال عقلش وجود نداشته باشد.

در بحث اعاده دادرسی  احکام قطعی نوجوان محکوم به قصاص از اهمیت ویژه ای برخوردار است بدین علت که اساس  91تحلیل ماده 

 می است.در گفتار بعدی توضیح داده می شود. قانون مجازات اسال 91و پایه تقاضای اعاده دادرسی وجود ماده 

 

 case study)مطالعه موردي)-2
چندین پرونده را بیان می نماییم که مستندات پرونده بر مبنای این ماده بیان شده  91در این قسمت برای درک و تبیین بهتر ماده 

 است و خواننده را با فضا و رویه قضایی در کاربست این ماده آشنا می کند.

 

  پرونده اول 
، ماموران کالنتری خواجه ربیع مشهد در تماس با قاضی ویژه قتل 93به گزارش خراسان، ساعت یک بامداد بیست و هفتم تیر سال 

عمد اعالم کردند یکی از دو نوجوانی که در زمین بازی والیبال مجروح شده بودند، بر اثر عوارض ناشی از اصابت چاقو در بیمارستان شهید 

نفر در این رابطه  ۶ی موحدی راد آغاز شد و تا سپیده دم هاشمی نژاد جان باخت. در پی اعالم این خبر بالفاصله تحقیقات شبانه توسط قاض

مجروح دیگر حادثه که هنوز در بیمارستان بستری بود ابتدا عنوان کرد که موتورسوار ناشناسی ما را باچاقو زد و فرار کرد اما د. دستگیر شدن

بازجویی های تخصصی قرار گیرد. ساعتی بعد نوجوان مجروح ساله مورد  1۶مقام قضایی که این اظهارات را باور نداشت، دستور داد تا نوجوان 

در زمین بازی « توپ»شب قبل از مرگ دوستم بود. آن شب به خاطر  2به درگیری با دوستش و قتل او اقرار کرد و گفت: اولین درگیری ما 

اجرای چاقوخوردگی را به خانواده ام هم نگفتم. ضربه چاقو مجروح کرد ولی من به بیمارستان نرفتم و حتی م 2درگیر شدیم که مهرداد مرا با 

ل شب بعد از آن دوباره برای بازی والیبال در ایستگاه اتوبوس های منطقه الماس شرق تجمع کردیم که من با چوب به شانه او زدم. در این حا
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پشت سر با چاقو به من حمله کرد و من هم که  دوستانمان ما را از هم جدا کردند و من به طرف منزلمان به راه افتادم که ناگهان مهرداد از

ند چاقویی در جیب داشتم، آن را بیرون کشیدم و ضربه ای به پهلوی او زدم. پس از آن هم اطرافیان و اعضای خانواده ما را به بیمارستان برد

بازداشت موقت در حالی روانه زندان شد  گزارش خراسان حاکی است: پس از اعترافات متهم، وی با صدور قرار  که دوستمدر آن جا فوت کرد.

از پزشکان قانونی خواست تا سالمت روحی و روانی و رشد عقلی متهم را هنگام ارتکاب جنایت بررسی کنند. پزشکان « قاضی موحدی راد»که 

نرسیده است. با اعتراض اولیای  نیز پس از انجام مصاحبه از متهم و معاینه وی عنوان کردند که او هنوز به رشد کامل عقلی نسبت به سن خود

دم به نظریه پزشکان، پرونده متهم دوباره در کمیسیون پزشکی قانونی مورد بررسی های دقیق تر قرار گرفت اما اعضای کمیسیون نیز نظر 

انتقال یافت و در  مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد 805ساله برای آخرین دفاع به شعبه 1۶بنابراین گزارش، متهم  ا تایید کردند.قبلی ر

 آخرین دفاعیات خود نیز ارتکاب جنایت را پذیرفت و از خانواده مقتول تقاضای بخشش کرد. او گفت: اگر آن روز مهرداد یا من چاقو نداشتیم

این پرونده،  سپس قاضی ویژه قتل عمد با توجه به نظر کمیسیون پزشکی، قرار بازداشت موقت او را لغو کرد تا رخ نمی داد. این حادثه تلخ

قاضی موحدی راد در حاشیه برگزاری آخرین جلسه بازپرسی درباره این پرونده جنایی و در پاسخ به  گر مراحل قانونی خود را طی کند.دی

پرسیده بود، گفت: با وجود آن که بسیاری از رسانه های خارجی و « رشد عقلی»خبرنگار خراسان که درباره نظریه پزشکی قانونی در مورد 

سال نیز اعدام می شوند، بررسی های دقیق این  18معاند نظام جمهوری اسالمی، همواره سعی دارند چنین القا کنند که در ایران افراد زیر 

سال در ایران اعدام نشده  18پرونده ها در قوه قضاییه و نظرات کارشناسی پزشکان، بیانگر این موضوع است که نه تنها تاکنون هیچ فرد زیر 

سال نیز سالمت روحی و روانی آن ها هنگام ارتکاب جرم به تایید پزشکان قانونی می رسد و حتی درباره  18بلکه در مورد افراد باالی است 

قاضی ویژه قتل عمد   سال نیز سن دارند باید رشد عقالنی آن ها به تناسب سن شان مورد تایید پزشکان قرار گیرد. 18افرادی که کمتر از 

 18اشاره کرد و افزود: در جرایم موجب حد و یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از  92قانون مجازات اسالمی مصوب سال  91اده همچنین به م

سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن 

دیگر پیش بینی شده در قانون محکوم می شوند و دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند به نظر پزشکان  آن ها به مجازات های

 قانونی استناد کند.

 

 پرونده دوم
 92 بود. ساالر سالماه داشت با واردآوردن ضربه چاقو به جوانی باعث مرگ او شده 10وسال 14این نوجوان که ساالر نام دارد وقتی 

ام قصد کشتن آن جوان را نداشتم. با پسرخاله»استان تهران محاکمه شد. او اتهام قتل را قبول کرد و گفت: دادگاه کیفری  71قبل در شعبه 

خندیدیم که مردی جوان به سمت کردیم و میام شوخی میبودیم. در پارک با پسرخاله بودیم آن روز کمی هم مشروب خوردهبه پارک رفته 

خندید جای دیگری بروید. او همراه زنی جوان بود به همین خاطر هم به سمت ما حمله کرد گفت چرا بیخود مید و اعتراض کرد او میما آم

 .و ما را زد. من هم او را زدم اما قصدم کشتن مقتول نبود بعد که خون را دیدم از ترسم فرار کردم

روز از قضات دادگاه اعالم کردند با توجه به اینکه متهم در زمان قتل فقط هشت بودند اما دم درخواست قصاص کردهبا اینکه اولیای

دم به دیوانعالی شود. پرونده با اعتراض اولیایبوده و بلوغ فکری نداشته بنابراین رای بر پرداخت دیه و حبس صادر میاش گذشته بلوغ شرعی

بار استان تهران فرستاد. بنابراین متهم یک دادگاه کیفری 74کرد و پرونده به شعبه  دیوانعالی رای صادره را نقض 27شد. شعبه کشور فرستاده 

قانونی اعالم قانونی فرستادند تا درباره بلوغ او اظهارنظر شود. کمیسیون پزشکیبار قضات ساالر را به پزشکیدیگر پای میز محاکمه رفت. این

بار دیگر ساالر را محاکمه کردند. او در دادگاه امل ندارد. قضات با توجه به این نظریه یککرد هرچند ساالر بلوغ جنسی دارد اما رشد عقلی ک

افتد و قصدم هم زدن چاقو برای کشتن مقتول نبود. در حالت مستی اصال متوجه نبودم چه اتفاقی می»جزییات قتل را توضیح داد و گفت: 

زد بگیرم با بودم وقتی نتوانستم جلو ضرباتی را که مقتول به من میرا با خودم برده  کردم آن روز اتفاقی آنوقت با خودم چاقو حمل نمیهیچ

 .وارد کردن یک ضربه او را از خودم دور کردم

سال ماهیت جرم در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده»قانون جدید مجازات اسالمی آمده است:  91در ماده 

های باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته شده یا حرمتانجام

 «شود.شده محکوم میبینیپیش

ر بار دیگدیوانعالی کشور یک 27استان تهران با نظر اکثریت قضات رای بر قصاص متهم صادر کردند اما شعبه دادگاه کیفری  74شعبه 

قانون جدید مجازات اسالمی که مطابق آن باید رشد  91به پرونده ایراد وارد کرد و آن را برگرداند. قضات دیوانعالی کشور با توجه به ماده 

این بنابر. های الزم انجام گیردبار دیگر در مورد رشد عقلی این نوجوان بررسیسال به تایید برسد خواستارآن شدند که یک18عقلی متهمان زیر 

است در آخرین جلسه محاکمه ماه است به زندان بزرگساالن انتقال یافته ساله شده و یک18تازگی پرونده دوباره به جریان افتاد. ساالر که به

ل از ترس بعد از قت»است. او توضیح داد: کند کشنده ای که وارد میدانسته ضربهبار دیگر اتهام قتل را قبول کرد و گفت در آن زمان نمییک
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متهم «ام گفتم و او توضیح داد بهتر است خودم را معرفی کنم.فرار و گوشی تلفن همراهم را نیز خاموش کردم. سپس موضوع را به ناپدری

 .کردمام زندگی میزد البته من با مادر و ناپدریبچه که بودم پدرم همیشه مرا کتک می»درباره علت آثار جراحت روی بدنش گفت: 

توانست اش پشیمان است و اگر در زمان قتل مانند حاال میدم افتاد و به آنها گفت از کردهکرد به پای اولیایشدت گریه میه بهساالر ک

قانونی که متهم را در زمان داد. چهارنفر از قضات دادگاه در پایان جلسه محاکمه با استناد به نظریه پزشکیفکر کند چنین کاری را انجام نمی

های متهم در جلسه دادگاه رای بر حبس و پرداخت بود و همچنین گفته قتل رشید تشخیص نداده و فقط بلوغ جنسی او را تایید کرده ارتکاب

 د.دیه صادرکردن

سال ماهیت جرم در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده»قانون جدید مجازات اسالمی آمده است:  91در ماده 

های باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات ده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشتهشانجام

 .شودشده محکوم میبینیپیش

 

 سال( 18تحليل روند اعاده دادرسی محکومين قطعی به قصاص نفس)کمتر از -4
 78دادرسی کيفري مصوب و آیين  92در حاکميت قانون مجازات مصوب .1

را ملغی کرد و البته این در حالی بود که الیحه قانون  70قانون مجازات اسالمی جدید تصویب و قانون مجازات اسالمی سال  92سال 

 حاکم بود.  1378آ.د.ک در مجلس بود و هنوز تصویب نشده بود و کماکان قانون آیین دادرسی کیفری سال 

؛وجود این ماده 91گونه که بحث شد در زمینه اطفال نوآوری های جدیدی به همراه داشت من جمله ماده قانون مجازات اسالمی همان

های کیفری ایجادشده پس از تاریخ تصویب آن، مفید و مؤثر باشد امّااز زمان تصویب و اجرای قانون جدید به بعد، تواند نسبت به پروندهمی

 91، به ناچار با تلقی مفاد ماده برخی از وکالسال، الینحل باقی مانده بود تا اینکه  18ن زیر همچنان معضل احکام قطعی سالب حیات مجرمی

های عمومی و انقالب در قانون آیین دادرسی دادگاه 272ماده  7تر به حال محکومین قطعی جزایی و به استناد بند به عنوان قانون مناسب

یرش تقاضای اعاده دادرسی از احکام قطعی را تصویب قانون الحق مبتنی بر تخفیف که یکی از موارد پذ 1378امور کیفری مصوب سال 

دانست، اقدام به اخذ وکالت از برخی محکومین موصوف و تقدیم تقاضای اعاده دادرسی از احکام قطعی اعدام مجازات نسبت به قانون سابق می

 ند.یا قصاص نفس آنها به دیوان عالی کشور نمود

قانون جدید  10ز یک سو، تلقی مذکور آنگونه که باید و شاید، موجه به نظر نمی رسید و از دیگر سو ، بند ب ماده نظر به اینکه ا

بینی کرده بود بین شعب مختلف دیوان عالی کشور در تر (، پیشمجازات اسالمی نیز مقررات جدیدی را برای قوانین الحق اخف ) مناسب

 .می بر مبنایی که گفته شد، اختالف نظر و تفاوت آراء، حادث گردیدپذیرش تقاضاهای اعاده دادرسی تقدی

تر و از قانون مجازات اسالمی را به عنوان نوعی مجازات خفیف 91برای مثال شعبه محترم چهاردهم دیوان عالی کشور ، مقررات ماده 

قانون مجازات اسالمی را مانع پذیرش  10ب ماده قانون آیین دادرسی کیفری مذکور تلقی کرده و مقررات بند  272ماده  7مصادیق بند 

تقاضای اعاده دادرسی ندانسته و بر همین اساس نسبت به پذیرش تقاضای اعاده دادرسی، رأی داده است اما شعبه سی و پنجم دیوانعالی 

 .تر، تقاضاهای مشابه را رد نموده استکشور ، نظر مخالفی را بیان داشته و با استداللی قوی

توجه به اینکه در موضوعی یکسان و مشابه، آرای مختلفی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردید، هیأت عمومی دیوان در آذر  لذا با

خود، شعب  737پس از طرح موضوع اختالفی و مطرح شدن نظرات مخالفین و موافقین، نهایتاً به موجب رأی وحدت رویه شماره  1393ماه 

قانون آیین دادرسی  272ماده  7قانون مجازات اسالمی و بند  91تقاضاهای اعاده دادرسی بر اساس ماده  دیوان عالی کشور را به پذیرش

المللی، در کیفری ملزم نمود و اینگونه بود که گامی دیگر، اگرچه لرزان و مردد، به سمت رفع مشکل عدم تطابق مقررات داخلی و موازین بین

تا اول تیر ماه سال جاری، بسیاری از  1393سال برداشته شد و از آذر ماه سال  18اد زیر خصوص احکام قطعی جزایی سالب حیات افر

های مختومه و منتظر اجرای حکم در این حوزه ، به دلیل پذیرش تقاضای اعاده دادرسی آنها به شرحی که گذشت، در معرض رسیدگی پرونده

 .ر قرار گرفتعرض دادگاههای کیفری استان در سراسر کشومجدد در شعب هم

 

(case study) 5مطالعه موردي.  

 .سال که در دو پرونده جداگانه مرتکب قتل شده بودند 18فرجام متفاوت دو محکوم به قصاص زیر 
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 هپروند نخستين
سال قبل به اتهام قتل عمدی همسرش حامد به قصاص محکوم شد. وی در اعترافات خود  7آموز دبیرستانی، ساله دانش 17فاطمه 

روز دوام داشت و به خاطر  15ام بودم اما این ازدواج فقط ازدواج کنم در عقد پسر عمه -مقتول -ام با حامدگفت: قبل از اینکه به اصرار خانواده

 کنیم و تو یک زنگفتند چون در شهرستان زندگی میام مدام میاختالف شدید به شکل توافقی از او جدا شدم. بعد از این جدایی خانواده

ام آمد با وجود کند. به همین خاطر وقتی چند ماه بعد حامد به خواستگاریشوی با این شرایط دیگر کسی با تو ازدواج نمیمطلقه محسوب می

ام او را بپذیرم پس به اجبار به خواستم به درسم ادامه دهم به ناچار مجبور شدم به خاطر فشارهای خانوادهاینکه او را دوست نداشتم و می

شد تا اینکه تصمیم گذشت نفرتم از او بیشتر میــقدش در آمدم. اما خیلی زود پی به اشتباهم بردم و پشیمان شدم. هر روز که بیشتر میع

  .گرفتم برای نجات خودم نقشه قتلش را طراحی کنم

 .اش کردماندن سیم برق به گلویش خفهبنابراین یک روز او را با خوراندن آبمیوه مسموم بیهوش کرده و بعد هم با تزریق آمپول و پیچ

ترتیب فاطمه به درخواست پدر و مادر مقتول به قصاص محکوم شد. اما وکیل مدافع فاطمه با اعتراض به رأی صادره و با توجه به اینکه بدین

از بررسی، درخواست اعاده  دیوان عالی کشور نیز پس 14سال داشته تقاضای اعاده دادرسی کرد و شعبه  18وی در زمان ارتکاب قتل زیر 

دادرسی را پذیرفت. بدین ترتیب پرونده در شعبه هم عرض محاکم بدوی مورد رسیدگی قرار گرفت اما دوباره حکم به قصاص صادر شد. در 

یر قابل دیوان رفت اما قضات این شعبه در نهایت رأی صادره از شعبه هم عرض را غ 14حالی که حکم قابل اعتراض بود پرونده به شعبه 

 .قصاص شد 94های وکیلش برای نجات او از مرگ، در مهر سال اعتراض تشخیص دادند و سرانجام فاطمه با وجود تالش
 

 دومين پرونده
با دوستم مقابل »ساله دستگیر و به قصاص محکوم شد. وی در اعترافاتش گفت:  14به اتهام قتل پسری  1384ساله در آبان  1۶امیر 

د. جلو رفتم و پرسیدم امری داشتید که همین موضوع سواربرموتورازمقابلماردشدوبهماچپچپنگاهکر–مقتول  -بودیم که محسن نانوایی ایستاده 

اش ای به سینهام زد که عصبانی شدم و همان موقع با چاقوی بزرگی که همراهم بود ضربهباعث درگیری لفظی ما شد. محسن لگدی به سینه

های وی نیز پس از محاکمه در دادگاه به قصاص محکوم شد اما با تالش«که غرق در خون روی زمین افتاد.و یک ضربه هم به سرش زدم 

وکیل مدافعش و پذیرفتن اعتراض و رسیدگی مجدد با توجه به نظریه صریح پزشکی قانونی که امیر را در زمان ارتکاب قتل فاقد رشد عقالنی 

 !برای امیر حکم به پرداخت دیه صادر شد دانست حکم قصاص نقض شد و این بارکافی می

سال داشتند. وکیل هر دو  18مقایسه این دو پرونده قتل از آنجا اهمیت دارد که شرایط سنی فاطمه و امیر تا حدودی مشابه بود. هر دو زیر 

متفاوت از سوی قضات، برای فاطمه فرجام  های قانونی که برای نجات آنها انجام شد یکسان بود اما صدور دو رأیپرونده هم یک نفر بود و اقدام

 .مرگ و برای امیر پرداخت دیه را رقم زد

 

 به شرح ذیل است: 737راي وحدت رویه شماره 

 مقدمه

به ریاست  1393 /9 /11شنبه مورخ سه 9ساعت  38 /93جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 

رییسی دادستان کل کشور و رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه  االسالمدیوان عالی کشور و با حضور حجت کریمی رئیس االسالمحجت

اهلل مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تالوت آیاتی از کالم

گردد، به صدور رأی وص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میکننده در خصنظریات مختلف اعضای شرکت

 .منتهی گردید 1393 /9 /11 -737وحدت رویه قضایی شماره 

 

 گزارش پرونده

قانون  91و ماده  10ماده « ب»عالی کشور با استنباط از بند  وپنجم دیوانوچهارم و سیدارد: از شعب سیبا احترام، معروض می

 :شودآراء متهافت صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل گزارش می 1392مجازات اسالمی مصوب 

که هفده ساله  1380در اردیبهشت ماه سال « ن-الف»عالی کشور آقای  وچهارم دیوانشعبه سی 7957الف( حسب محتویات پرونده 

دادگاه عمومی اهواز  23شعبه  1380 /8 /2۶ -19۶5ر گرفته و به موجب دادنامه شماره تعقیب قرابوده به اتهام قتل عمد مرحوم رضا تحت

ونهم )ویژه اطفال( بزهکار تشخیص و حکم بر قصاص نفس او صادر شده است. این رای مورد تجدیدنظرخواهی متهم قرار گرفته و شعبه سی

تایید کرده است. متعاقب آن پرونده به جهات مختلف از  1391 /2 /1۶ -00189عالی کشور پس از رسیدگی آن را طی دادنامه شماره  دیوان
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عالی کشور و  قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه در چندین شعبه دیوان 2علیه و اعمال ماده جمله درخواست اعاده دادرسی محکوم

علیه نقض نگردیده واقع شده، لکن رای محکومیت محکومچند شعبه دادگاه عمومی جزایی اهواز مطرح و مورد رسیدگی و اظهارنظر قضایی 

اند چون هعالی کشور تقدیم و اعالم کردعلیه درخواستی به دیواناست. آخراالمر آقایان فیصل سعیدی و عبدالعلی امیری به وکالت محکوم

ماده  7و بند  1392نون مجازات اسالمی مصوب سال قا 91استناد ماده موکل آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام داشته، لذا به

های عمومی و انقالب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی دارند. این درخواست پس از ثبت به شعبه دادرسی دادگاه قانون آیین 272

 /8 /13 -0058ی دادنامه شماره وچهارم ارجاع گردیده و هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طسی

از رای « ن-الف»در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقایان فیصل سعیدی و عبدالعلی امیری به وکالت آقای »دهد: چنین رأی می 1392

)تخفیف مجازات  های عمومی و انقالب در امور کیفریدادرسی دادگاه قانون آیین 272ماده  7استناد بند  محکومیت نامبرده به شرح فوق به

در صورت تخفیف مجازات به موجب  1392 /2 /1قانون مجازات اسالمی مصوب  10به موجب قانون الحق( نظر به اینکه به موجب بند ب ماده 

قانون الحق قاضی اجرای احکام مکلف گردیده از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست اصالح حکم را بنماید و محکوم نیز حق دارد از 

های عمومی و انقالب در امور کیفری دادرسی دادگاه قانون آیین 272ماده  7ادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید، بند د

علیه موجب تخفیف مجازات جرم ارتکابی محکوم 1392 /2 /1قانون مجازات اسالمی مصوب  91گردد؛ بنابراین بر فرض که ماده منسوخ تلقی می

نماید. عالی کشور نیست، لذا قرار رد درخواست نامبرده را صادر و اعالم می علیه قابل رسیدگی در دیوان، درخواست محکومتلقی گردد

 «گرددعلیه به مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم داللت قانونی میمحکوم

لت ارتکاب قتل عمدی مرحوم رضا به به ع« پ-ب»عالی کشور آقای وپنجم دیوانشعبه سی 2۶73ب( بر اساس مندرجات پرونده 

وسیله ایراد جرح عمدی با چاقو و بریدگی عمیق قلبی، در شعبه شانزدهم دادگاه کیفری استان خوزستان تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب 

 -1۶38دنامه شماره عالی کشور طی داوچهارم دیوانقصاص نفس محکوم گردیده است. شعبه بیستبه 1390 /5 /23 -0011۶دادنامه شماره 

به اعتراضات معموله رسیدگی و رأی تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید نموده و درخواست اعاده دادرسی او را نیز با صدور  1390 /12 /14

مام بوده و علیه با این ادعا که سن وی در زمان ارتکاب قتل کمتر از هجده سال تمردود اعالم کرده ولی محکوم 1391 /2 /31 -14۶دادنامه 

دادرسی قانون آیین 272ماده  7قانون مجازات اسالمی اخیرالتصویب و بند  91به حرمت فعل ارتکابی آگاهی نداشته با استناد به مقررات ماده 

لی کشور عا های عمومی و انقالب در امور کیفری مجدداً درخواست اعاده دادرسی نموده است که پس از ثبت به شعبه سی وپنجم دیواندادگاه

 :اندبه شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده 1393 /۶ /8 -0940ارجاع شده و اکثریت اعضای محترم شعبه طی دادنامه 

سال سن داشته است و با توجه به اینکه مقنن  18در زمان ارتکاب بزه قتل انتسابی کمتر از « پ-ب»علیه آقای نظر به اینکه محکوم»

تحقق اثبات قتل عمد انتسابی به اینگونه افراد یا مجازات قصاص آنها را منوط به 1392اسالمی مصوب سال قانون مجازات  91در مقررات ماده 

های بایست به مجازاتدو شرط درک ماهیت و حرمت انجام فعل ارتکابی و ثبوت رشد و کمال عقل آنها دانسته است، در غیر این صورت می

شده محکوم و از مجازات قصاص معاف گردند، این نگاه در وضع قانون در موضع خود نسبت به بینی همان قانون پیش 89دیگری که در ماده 

گردد. به عبارت دیگر مجازات قصاص در رابطه با مجرمین کمتر سال در واقع نوعی تخفیف در مجازات محسوب و تلقی می 18افراد کمتر از 

دادرسی  قانون آیین 272ماده  7ت جایگزین مقرر گردیده است که مطابق بند سال تحت شرایطی تعدیل و با منتفی شدن قصاص، مجازا 18از 

باشد و از آنجا که بررسی و احراز شرایط مذکور امری ماهوی است های عمومی و انقالب در امور کیفری از موجبات اعاده دادرسی میدادگاه

له مجدد محاکم در بررسی امر مستلزم تجویز اعاده دادرسی وفق آن دست یافت و مداخ که با رسیدگی قضایی و از طریق مقتضی باید به

رویه شماره قانون مجازات مذکور و نیز به لحاظ مفاد رای وحدت 10باشد و از طرفی مجازات قصاص به صراحت صدر ماده مقررات فوق می

تضاء بررسی مجدد صرفاً، تجویز اعاده دادرسی عالی کشور از شمول بند ب ماده مرقوم خارج و اق هیأت عمومی دیوان 1325 /10 /۶5 -45

همان قانون و تجویز محاکمه مجدد، پرونده جهت رسیدگی به شعبه  274باشد؛ لذا ضمن موافقت با تقاضای مطروحه، مستند به ماده می

 «.گرددعرض محاکم کیفری استان خوزستان ارجاع میهم

 قانون آیین 272عالی کشور بند هفتم ماده  وچهارم دیواندر شده از شعبه سیفرمایید به شرح دادنامه صاطور که مالحظه میهمان

منسوخ تلقی و درخواست  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10های عمومی و انقالب در امور کیفری را به موجب بند ب ماده دادرسی دادگاه

قانون اخیر مردود اعالم شده است، ولی در دادنامه شعبه  91وجب ماده م علیه بهاعاده دادرسی با فرض تخفیف مجازات جرم ارتکابی محکوم

دادرسی مذکور در فوق  قانون آیین 272ماده  7قانون مرقوم ندانسته و بر اساس بند  10وپنجم، مجازات قصاص را مشمول بند ب ماده سی

 270اند که بر این اساس با استناد به ماده رسی را تجویز نمودهقانون مجازات اسالمی اعاده داد 91به اعتبار خفیف بودن مجازات موضوع ماده 

عالی کشور برای صدور رأی وحدت های عمومی و انقالب در امور کیفری، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیواندادرسی دادگاه قانون آیین

 .نمایدرویه قضایی را درخواست می
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 يعالی کشور حسين مختار معاون قضایی دیوان

 نظریه دادستان کل کشور .1

از  7، بند 1392قانون مجازات اسالمی مصوب سال  10اختالف در شعب بر این موضوع متمرکز است که آیا با تصویب بند ب ماده 

قانون  10های عمومی و انقالب در امور کیفری نسخ شده است یا خیر؟ موضوع دیگر دایره شمول ماده دادرسی دادگاه قانون آیین 272ماده 

صرفاً مختص تعزیرات است. بنده معتقدم آنچه که  شود یاتا کجاست و آیا حدود و قصاص و دیات را شامل می 1392مجازات اسالمی مصوب 

نداشته است؛ حتماً تأثیر داشته و دامنه شمول  272ماده  7گونه نیست که هیچ تأثیری در بند قانون مجازات اسالمی آمده این 10در ماده 

عالی کشور تقاضای تخفیف در مجازات جرایمی  از دیوان 10حداقل نسبت به تعزیرات محدود شده است. قبل از تصویب ماده  272ماده  7بند 

آمد و با تصویب این ماده اجرای احکام موظف گردیده تا از دادگاه صادرکننده که مجازات آنها با قانون الحق تخفیف یافته بود به عمل می

 10عالی کشور بود و حال نیاز به این اجازه نیست. البته قدر متقین صدر ماده  الح حکم را تقاضا کند. قبالً نیاز به اجازه دیوانحکم قطعی اص

باشند و ها قابل تغییر و تخفیف نمیشود؛ چرا که اصوالً این مجازاتهای تعزیراتی است. شامل حدود و قصاص و دیات نمیمشمول مجازات

قانون مجازات اسالمی است.  91توسط شارع مقدس تعیین شده است. نکته دیگر که توجه به آن ضروری است مفاد ماده محدوده آنها 

گذار در مقام تبیین اوصاف و شرایط مرتکب جرم از حیث اعمال مجازات شود در این ماده قانونهمانطوری که از منطوق این ماده استفاده می

قانون مجازات اسالمی  10مراتب اینجانب معتقدم ماده ایحال نظر بهباشد. علیع تخفیف در مجازات مطرح نمیقانونی است و به هیچ وجه موضو

های عمومی و انقالب در امور کیفری به طور مطلق نبوده، بلکه رابطه مطلق دادرسی دادگاه قانون آیین 272از ماده  7و بندهای آن ناسخ بند 

با توجه به  10نحوی دامنه شمول را ضیق نموده و اعمال بند ب ماده ه محدوده اعمال آن را تغییر داده و بهو مقید است نه ناسخ و منسوخ ک

 272ماده  7گردد. نتیجتاً از حیث عدم نسخ بند های تعزیری است و شامل مجازات حدود، قصاص و دیات نمیشامل مجازات 272صدر ماده 

باشد. با این توضیح که مفاد این ماده در ارتباط با مجازات شور که نظر صائبی است مورد تأیید میعالی ک نظر شعبه محترم سی وپنجم دیوان

قانون مجازات اسالمی قیدی برای  10عالی کشور را نسبت به اعاده دادرسی محدود نموده است و در واقع ماده تعزیری دایره اختیارات دیوان

 .های عمومی و انقالب در امور کیفری خواهد بوددادگاه دادرسی قانون آیین 272ماده  7اطالق بند 

 

 عالی کشور هيأت عمومی دیوان 1393 /9 /11 - 737رأي وحدت رویه شماره .2

با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و  1392 /2 /1قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده « ب»نظر به اینکه مقررات بند 

علیه به بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصالح حکم و یا حق مراجعه محکوماختیارات پیشقصاص انصراف دارد و 

های عمومی و انقالب در دادرسی دادگاهقانون آیین 272ماده  7دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند 

را نسخ ننموده است؛ لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال  امور کیفری مغایرتی نداشته و آن

صادر شده، چنانچه مدعی شمول  1392 /2 /1االجراء شدن قانون مجازات اسالمی مصوب تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از الزم

ترتیب مذکور در این ماده مآالً تخفیف مجازات و تعیین حاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات بهاین قانون باشند به ل 91شرایط مقرر در ماده 

دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی  قانون آیین 272ماده  7توانند بر اساس بند آید، میشمار میکیفر مساعدتر به حال متهم به

گردد. عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص می نمایند. بنا به مراتب رأی شعبه سی وپنجم دیوان

عالی کشور و های عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیواندادرسی دادگاه قانون آیین 270این رأی طبق ماده 

 .االتباع استها الزمدادگاه

 

 92و آیين دادرسی کيفري مصوب  92مصوب در حاکميت  قانون مجازات .3

بعد گذشت چندی از صدور این رای وحدت رویه مجددا دریچه های باز شده به سمت بهبود وضعیت حقوقی افراد موصوف ، بسته شد 

فری در تاریخ توضیح اینکه قانون جدید آئین دادرسی کی  ;سال زده شد  18و گره های دیگری بر کالف سر درگم مقوله مجازات اطفال زیر 

ق . آ. د . ک کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون آئین دادرسی کیفری سابق  570الزم اجرا گردید و به موجب ماده  1/4/94

 صریحا منسوخ شده است . 

قانون سابق  272جای ماده ق . آ . د . ک  در مبحث اعاده دادرسی ، به  474با توجه به حاکیمت قانون جدید و جای گزینی ماده لذا 

ممکن و میسر است و با نگاه به مقررات جدید و مالحظه بندهای  474، پذیرش تقاضای اعاده دادرسی صرفا در چهارچوب مقررات ماده 

عاده هفتگانه مذکور ، مشخص میشود که من بعد مقوله )) تصویب قانون الحق مبتنی بر مجازات اخف نسبت به قانون سابق (( از موارد ا

ق . آ . د . ک جدید ، چیزی جز پیش  474قانون قدیم در ماده  272ماده  7دادرسی نیست . البته اگر چه علت عدم درج حکم مندرج در بند 

ق . آ . د ک جدید نمی باشد . ظاهر این  474ق . م . ا .  جدید و رفع ظاهری نیاز به تعبیه مجدد آن در ماده  10بینی آن در بند ب  ماده 
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سال و چالش انسداد باب  18علیل نیز صحیح به نظر می رسد اما متاسفانه قانونگذار نتوانسته وقوع معضل مربوط به مجازات کودکان زیر ت

 اعاده دادرسی از احکام قطعی آنها را پیش بینی و برای آن چاره اندیشی کند .

بق ، به دلیل نسخ و حذف از مقررات کیفری میسر نیست کما قانون سا 272ماده  7حال ممکن است گفته شود اگر چه استناد به بند 

هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح  93مصوب آذر ماه سال  737کان میشود تقاضای اعاده دادرسی را بر پایه رای وحدت رویه شماره 

 زیرا    ;اهت قانونی می باشد نمود اما متاسفانه باید اذعان کرد که استناد به رای وحدت رویه مذکور ممکن نبوده و فاقد وج

می باشد و در زمانی که  272ماده  7ظهور و داللت رای وحدت رویه موصوف ، صرفا راجب پذیرش اعاده دادرسی بر مبنا بند اوال 

درسی بر مستند قانونی مذکور در رای وحدت رویه حذف شده و جایگزینی برای آن تصویب و مقرر نشده باشد امکان پذیرش تقاضای اعاده دا

 پایه مقررات منسوخ وجود ندارد . 

ق . آ . د . ک جدید اعتبار آرا وحدت رویه  تا زمانی است که به موجب قانون یا رای وحدت رویه جدید  منسوخ  471مطابق ماده  ثانيا 

 یا حذف یا عوض نشده باشد .

 

 چالش و خال هاي قانونی در این بحث.4

ق . آ . د . ک قدیم ، رای وحدت رویه  272ماده  7جدید آئین دادرسی کیفری  و نسخ و حذف بند با توجه به آنچه گفته شد قانون 

دیوان  737را از اعتبار و وجاهت قانونی پیشین انداخته است . بنابر این باید اذعان داشت که کارایی و تاثیر مفید رای وحدت رویه  737شماره 

ماه بوده که متاسفانه با اجرای شدن قانون آئین دادرسی کیفری جدید ، منقضی شده   ۶حدودا  عالی کشور صرفا برای یک بازه محدود زمانی

سال و چالش راجب احتمال اجرای آ نها به عرصه پر تالطم حقوق کیفری ایران  18و معضل وجود احکام قطعی سالب حیات محکومان زیر 

تی توسط جامعه حقوقی مطرح گردد.این خال قانونی از اهمیت باالیی برخوردار بازگشته است و  می بایست راجب آن چاره اندیشی و پیشنهادا

 است زیرا در صورت اعاده دادرسی ممکن است بتوانیم یک کودک را از مرگ از مرگ نجات داده و فرصت زندگی دوباره به او ببخشیم.

 

 بررسی و تحليل رویه قضایی.5

 ن در این عرصه)جمعيت امام علی(بررسی و تحليل رویه قضایی از دیدگاه فعاال.1
تغییرات چند سال اخیر در آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسالمی در مورد اطفال و نوجوانان، باعث شد تا امیدها درباره عدم 

ی و درخواست اعاده تر شود؛ با این حال و با وجود تغییر برخی مواد قانون مجازات اسالمسال پررنگ 18صدور حکم اعدام برای کودکان زیر 

دهد با وجود علی)ع( نشان میهای جمعیت امامگزارش .دادرسی، همچنان تعداد زیادی از کودکان در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند

هستند و به مرحله گردد، هنوز تعداد زیادی از آنها بالتکلیف برمی 92هایی که به پیش از سال تغییر قوانین و اعالم اعاده دادرسی برای پرونده

آوری اطالعات های مختلف، اقدام به جمعهای غیردولتی فعال در زمینه حقوق کودکان، که به روشسازمان همچنیناند.اعاده دادرسی نرسیده

یِ وحدتِ دلیل نپذیرفتن رأنکردنِ برخی قضات بههمراهی .هستند ای مواجهکنند با مشکالت عدیدهمربوط به کودکان در معرض اعدام می

قانونی و در نهایت، منوط شدن رأی چندان قابل استناد پزشکیهای نهاند، گزارشرویه درباره اعاده دادرسی از اطفالی که مرتکب جرم شده

ی قانونی درباره وضعیت کودکی که مرتکب جرم شده و کمبود وکیل داوطلب برای پیگیری پرونده این کودکان از موارددادگاه به نظر پزشکی

 .ها و نهادهای مدنی را برای پیگیری پرونده کودکان محکوم به قصاص با مشکل مواجه کرده استاست که سازمان

هاست در نوبت تصویب است است که به عقیده بسیاری از فعاالن حقوق کودک، اگر الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان که سالاین در حالی

های کودکان کمک کند زیرا بسیاری انگاری بزهکارید زیادی به رفع بسیاری از مشکالت مربوط به جرمتواند تا حدوبه صحن مجلس برود می

فرزاد حسینی، فعال اجتماعی و از اعضای جمعیت  .از موارد از جمله تعریف سن کودکی)ماده یک( در آن به وضوح مشخص شده است

های کودکان محکوم به قصاص، گفت: موضوعی که قرار است درباره آن صحبت پروندهعلی)ع(، درباره وضعیت تغییر قوانین و تأثیر آن بر امام

که این عنوان یک فعال اجتماعی، زمانیسال است. به 18تر، کودکان زیر کنیم، درباره تغییرات قانون قصاص و اعدام برای نوجوانان و درست

سال تمام شد اما هرچه پیشتر رفتیم، دیدم ظاهرا فقط پوسته قانون  18زیر قانون تغییر کرد، همه خوشحال شدیم و فکر کردیم مسئله اعدام 

های جمعیت حسینی به پیگیری .تغییر کرده،و همچنان مشکالتی وجود دارد . اگرچه در برخی موارد، تغییرات مثبتی هم حاصل شده است

علی)ع( به همراه گروهی از فعاالن مدنی، حدود دو سال معیت امامهای کودکان محکوم به اعدام اشاره کرد و گفت: جعلی)ع( درباره پروندهامام

ها را به سمت اعاده دادرسی هدایت کنیم این پروندههای نوجوانان محکوم به قصاص را مد نظر دارد و تالش میاست موضوع پیگیری پرونده

پرونده  70جمعیت همراه شدند. در سه سال گذشته، ما نزدیک به کنیم. بعد از اعاده دادرسیِ یکی از این کودکان، نزدیک به بیست هزار نفر با 

درصد موارد  10عنوان فعاالن اجتماعی، معتقد هستیم شاید گرفتند. ما بهسال محکوم به قصاص داشتیم که با ما از زندان تماس می 18زیر 

که رأی وحدت رویه برای اعاده دادرسی کودکان زیر  93ال به رضایت منجر شود و انتظار داشتیم قانون زحمت این کار را کمتر کند. بعد از س
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رسند و تغییری ، رأی آنها صادر شده به اعاده دادرسی می92سال صادر شد؛ ما خوشحال شدیم که به هرحال مواردی که تا قبل از سال  18

شود اما عمال تنها در برخی موارد این ا بیشتر میشود. حداقل با این رای، اعاده دادرسی نظارت قوه قضائیه بر پرونده هدر حکمشان داده می

 .ها در انتظار رسیدگی و ارجاع برای اعاده دادرسی توسط مأموران قوه قضاییه هستندپیگیری ها صورت گرفت و هنوز تعداد زیادی از پرونده

هایی مواجه شد. ما به دیوان عالی اندازبا دستها هم حسینی ادامه داد: البته این پیگیری. برخی قضات موافق اعاده دادرسی اطفال نیستند

شدند اعاده دادرسی کنند؛ یعنی در برخی شعبات، شدیم که قضات راضی نمیکردیم با موارد مختلفی مواجه میکشور هم که مراجعه می

کردند. با این همه در این را رد می سال 18کردند و اعاده دادرسی زیر اساسا قضات بحث اعاده دادرسی را با وجود رأی وحدت رویه قبول نمی

شود. پنج مورد از علی)ع( پیگیری میپرونده به وسیله جمعیت امام 50حاضر نزدیک به بخشش گرفتیم و درحال 15دو، سه سال ما حدود 

ی از اینها حتی برای اجرا رفته اند. یکهای دولتی اعاده دادرسی نشدهکدام از آنها به وسیله بخشها مربوط به اهواز است که هیچاین پرونده

اعاده و حکم شکسته شد و « 91»مورد با ماده 9پرونده داریم که در انتظار اعاده دادرسی هستند و فقط یک مورد از این  9بود. در شیراز 

جرم، صالحیت عقلی تکلیف بقیه هنوز معلوم نیست. در همین مورد شیراز متوجه شدیم که طبق نظر پزشکی قانونی، طفل در زمان ارتکاب 

نداشته، ولی قضات با وجود این مسئله به این فرد حکم قصاص داده بودند و ما از طریق حقوق بشر قوه قضائیه توانستیم موضوع را پیگیری 

: در شیراز، گویدکند و میحسینی به آمار دیگری هم اشاره می .کرده و برای اعاده به شعبه مربوطه بفرستیم که خوشبختانه جواب هم گرفتیم

های این افراد رسیدگی کند. ما هم سال در زندان هستند و کسی از قوه قضائیه نرفته است تا به پرونده 10ها بیش از سه، چهار نفر از بچه

تیم. پیگیر اعاده دادرسی این افراد هستیم اما یک مشکل اساسی داریم؛ آن هم این است که به شدت با کمبود وکیل در این بخش مواجه هس

های آنان را نداریم. تعداد عنوان یک انجمن، توانایی پرداخت هزینهها همکاری کنند و ما بهNGO وکال حاضر نیستند به صورت داوطلبانه با

نکرده  قضائیه مراجعهشمار است. در مشهد ما دو پرونده داریم که هنوز کسی از قوهکنند، بسیار انگشتها همکاری میوکالیی که در این زمینه

بچه  14تا  13دانیم که ها برای گرفتن بخشش هستیم. در گرگان میها رسیدگی کند و فقط ما در حال رایزنی با یکی از خانوادهتا به پرونده

از سال وجود دارند اما سه نفر از آنها جرمشان برای ما محرز شده که هنوز به وضعیت آنها هم رسیدگی نشده است. در شیراز، یکی  18زیر 

شده ما را دو بار برای اجرای حکم بردند که اگر جمعیت به موقع باخبر نشده بود و دوستان در قوه قضائیه کمک نکرده های پیگیریپرونده

ولی آن هم متوقف  سالداریمکهیکیازآنهااواخرسالگذشتهبرایاجرایحکمآمادهشدهبود 18 درقم،ماچهارپروندهزیر بودند، این حکم اجرا شده بود.

کسی پیگیر این اش هستیم و تا قبل از آن هیچو االن پیگیر اعاده دادرسی آن هستیم. در اراک، یک پرونده داریم که پیگیر اعاده دادرسیشد 

 سال داریم که با اعاده دادرسی توانستیم جلوی یکی از موارد را بگیریم. در 18پرونده زیر  19شهر، پرونده نشده بود. در تهران و زندان رجایی

کس به پرونده این فرد سالگی مرتکب جرم شده ولی هنوز هیچ 1۶سال است در زندان رشت است و در  25رشت، یک مورد داریم که االن 

ای نرسیده است. واقعیت این است که رسیدگی نکرده است. در کرمانشاه سه پرونده داریم که دو بار رفته و اعاده دادرسی شده اما به نتیجه

 .کندبا وحدت رویه همراه نیستند و همین موضوع، مشکالتی را برای فعاالن مدنی که پیگیر موضوع هستند، ایجاد می برخی از قضات

 .باره تغییر کنندسال مخالف هستیم و باید قوانین در این 18او در ادامه گفت: ما به طور کلی با هر حکم اعدام برای زیر 

 

  ضرورت تشکيل پرونده شخصيتی

هایی را انجام داده در هاست در زمینه جلوگیری از قصاص کودکان فعالیتمحمدی، یکی از وکالی دادگستری، که سالعلیحاجی 

اند. در آیین هها تغییر کردادامه این نشست گفت: هم آیین دادرسی کیفری و هم قانون مجازات اسالمی درباره اطفال و نوجوانان در این سال

« 20۶»رین تغییری که صورت گرفته و مثبت است، اینکه ما دادگاه کیفری ویژه اطفال داریم. در قانون مجازات ما ماده تدادرسی کیفری، عمده

اوضاع از نظر قانونی بهتر شد. با این « 91»را داشتیم که در آن هیچ فرقی بین بزرگسال و کودک وجود نداشت اما بعد از آن با آمدن ماده 

داریم که تا حدود زیادی جای خالی خألهای « پرونده شخصیتی»حاضر مواجه شد که نیازمند بررسی است. ما درحال همه، در اجرا با مشکالتی

های اصالح و تربیت را پر کرده است. پرونده شخصیتی که در آیین دادرسی کیفری فعلی به آن اشاره شده، بسیار مثبت موجود در گزارش

 از یک هر مورد در مایناستکهاگر تصور شد.  ص نبود در اجرا با مشکالتی مواجهجرائی آن چندان مشخاست اما با توجه به اینکه ابزارهای ا

 بگیرد،درشناخت صورت دادرسی اعاده و شود انجام درستی به هم آنها کار و تشکیل شخصیتی های پرونده این اعدام، به محکوم هایبچه

برد، باید از همان ابتدا خواهد بود. کودکی که مدت زمان زیادی است در زندان به سر میگذار ی از کودکی که مرتکب جرم شده، تأثیرقاض

توان قاضی را متقاعد کرد صورت نمیاینای داشته در غیربرای او پرونده شخصیتی تشکیل شود تا بفهمیم در زمان وقوع جرم چه حالت روانی

 .کاب جرم در نظر بگیرد و اعاده دادرسی کندسال، وضعیت روانی او را در زمان ارت 10بعد از گذشت 

مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در ادامه این نشست ثریا عزیزپناه، رئیس هیأت نامه حقوق کودکپیمان« 37»لزوم تعهد به ماده 

بر جلوگیری از صدور حکم قصاص کودکان گفت: المللی که به آن پیوسته است، درباره تأثیر تغییر قوانین با تأکید بر تعهد ایران به قوانین بین

های اصلی انجمن حمایت از موضوع بسیار تلخی بوده اما مطرح کردن آن ضروری است. یکی از مواردی که در مدت بیست سال جزء فعالیت
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کودک است که تأکید دارد نامه حقوق پیمان« 37»حقوق کودکان بوده و اساس انجمن روی این اصول بنا شده، تأکید بر اجرائی شدن ماده 

آمیز قرار ندهند. دولت جمهوری اسالمی و برخی دیگر از کشورهای اسالمی با حق شرط )به در هیچ شرایطی، کودکان را در وضعیت مخاطره

حمایت از حقوق اند؛ با این حال ما در کمیته حقوقی انجمن نامه پیوستهعلت تعارض برخی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی( به این پیمان

طور عمده درباره آن شرایط و پیامدهای قانونی شوند، بهکودک به مواردی برخورد کردیم که نیازمند بررسی است. کودکانی که مرتکب جرم می

 ازجمله ند. اسال ناخواسته در دعواهای کودکانه قرار گرفته 18بینیم که کودکان زیر طور مشخص میها بهآن آگاهی ندارند. در این پرونده

 باهمراهی مدنی نهادهای که دومیاعدامشدوتالشی این ومتأسفانه است ترابیوبهنودشجاعیعلیمهین مشد،پرونده ایهرسانه هاکهپرونده این

کاری هستند.  دانستند در حال چهدهد بسیاری از این افراد اساسا مینشان می تجربیاتما. هند،نتیجهنداد رضایتد مقتول هاکردندتاخانوادهرسانه

کنند و بعد هم آزاد آیند و مرا محاکمه میهای سینمایی میکردم مثل فیلمگفت من فکر میکردیم؛ میها صحبت میبا یکی از این بچه

 .اند و تبعات آن ندارنددهد آگاهی در مورد جرمی که مرتکب شدهشوم. این نشان میمی

عنوان یکی از دالیل گرایش نوجوانان به یزپناه به شرایط اجتماعی جامعه ایران بهعز تنگناهای معیشتی و فقر آموزشی، عامل خشونت

افتد؛ از جمله ها در میان نوجوانان اتفاق میها و نزاعگوید: ما باید به شرایطی توجه کنیم که این قتلکند و میهای فیزیکی اشاره میخشونت

درصد نوجوانان تشکیل دادند، تنگناهای معیشتی و  40، نزدیک 75شتر آن را در سال سال که بی 30دوبرابر شدن جمعیت ایران در کمتر از 

 15تا  11نشینی. وقتی بین بینیم، به اضافه حاشیهفقر آموزشی که این جمعیت جوان با آن مواجه شدند، درصد بیکاری که در جامعه می

آمیز را دهد که ورود به فضای خشونتها مینشینی، فضایی به بچهاشیههای مختلف باشیم. حنشین داریم، باید به فکر آسیبمیلیون حاشیه

، پنج 90تا  80های شدن هرم جمعیتی و مهاجرت گسترده مردم از روستا به شهر. در فاصله سالطور، عوضکند. همینپذیر میدسترس

اند. هجوم جمعیت به شهرهای ن، مشهد، اصفهان و تبریز آمدههای البرز، تهرااند و بیشتر این مهاجران هم به استانجا شدهمیلیون نفر جابه

 ترهاچقدرگستردهبینندکهنابرابریآیند،میبهعبارتبهتر،جمعیتیکهازروستابهشهرمی شود. ها منجر میبزرگ طبیعتا به بیشترشدن نابرابری

ساز بسیاری از ها، زمینهبرند. این محرومیتها به سر میهستند و اقلیتی از مردم به همه امکانات دسترسی دارند و اکثریت در انواع محرومیت

گذاران باید به این شرایط توجه ویژه نشان داده و این تغییرات شود که باید به آن توجه شود. به همین دلیل، قانونهای اجتماعی میخشونت

ه و باید فکری به حال آن کرد. با آموزش و درک شرایط پاافتاده شدیازیدن به قتل بسیار پیشاجتماعی را مدنظر قرار دهند. دالیل دست

« 91»رو است. ماده هایی روبهعزیزپناه تاکید کرد: تغییر قوانین همواره با سختی .یابی این مسئله باشیماجتماعی ایران باید به دنبال ریشه

کننده دهد. اینها کمکبند اجازه ورود به قضیه را مینیمبه نهادهای مدنی به صورت « ۶۶»نسبت به قوانین پیش از خودش، پیشرفته است. ماده 

« 91»دهد: اگر ماده او ادامه می .زمینه اقدام کنند، چون بخش پیشروی قوه قضائیه هم کمک خواهد کرداین است و باید نهادهای مدنی در 

دار نجات داد، به نظرم باید آن را به فال نیک گرفت و از آن استفاده کرد  توان به کمک آن، کودکان را از چوبهتسهیالتی را فراهم کرده که می

ده است و اگر هم باشد، گویای شرایط اما مشکل اصلی ما این است که باید قانون در اجرا هم عملیاتی شود. متأسفانه هنوز این اتفاق نیفتا

حاضر، وقوع جرم نیست. شرایط روانی، خانوادگی و محیط زندگی باید مدنظر قاضی قرار گیرد تا در حکم صادره تأثیر داشته باشد. درحال

سیستمی برای اعاده دادرسی  دهند. ما نیاز به چنینروانشناس، مددکار، افسر پرونده، خانواده و وکیل با همراهی هم این کار را انجام می

 حمایت مبنای ودیگری مبنایپیشگیرانه شودیاخیر؛یکیمی درآنهارعایت ایندواصل ببینیم که است این قوانین درتصویب اصلی مسئله داریم. 

شود  تعریف شکلی به اتنباشیم؛بایدمجاز مجازاتش دنبال شدفقط ی مجازات مرتکب ی اگرکودک. باشند وحمایتگرانه بایدبازدارنده قوانین. یآنها

 .که امکان بازگشت به زندگی فراهم شود

 

 استـفتــا-7
  آیت اهلل سيستانی.1

در رابطه با اعاده دادرسی احکام قطعی نوجوانان محکوم به قصاص در حال حاضر که طبق قانون جدید نمی توان اعاده دادرسی انجام 

ق.م.ا  91از نظر آن مرجع اگر نوجوان هرکدام یک از شرایط سه گانه ماده شدیم؛داد سوال پرسیده و نظر آن مرجع عالیقدر را خواستار 

را حين ارتکاب جرم نداشته باشد از لحاظ فقهی امکان رسيدگی مجدد وجود دارد و مانعی براي اعاده دادرسی از لحاظ فقهی 

 وجود ندارد.

 

 آیت اهلل مکارم شيرازي.2

بنابراین درخواست اعاده دادرسی باید پذیرفته .برای درک این امور ندارند قصاص اشکال دارددر صورتی که رشد عقلی به مقدار کافی 

 شود.
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 نتيجه گيري و پيشنهادات
قانون مجازات اسالمی و موثر بودن آن در رابطه  91با وجود تمامی تالش های صورت گرفته در عرصه حقوق کودکان و وجود ماده     

وجود دارد.تصویب قانون آیین  92چالش اعاده دارسی در رابطه با پرونده های نوجوانان محکوم به قصاص سال با متهمین نوجوانان هم چنان 

موجب پذیرش اعاده دادرسی در این زمینه را از وجاهت قانونی اندخته و چالش مقوله اعاده  737رای وحدت رویه  92دادرسی کیفری سال 

کیفری بازگردانده است.فعال قوانین کشور تکلیفی را در این زمینه مشخص ننموده اند و این  دادرسی نوجوانان را به عرصه پرتالطم حقوق

را که در این زمینه تالش می کنند با مشکالت جدی مواجه کرده است.باید n.j.o)سکوت و عدم تعیین تکلیف، وکال و سازمان های مردم نهادی )

ما باید از تمامی ظرفیت های قانونی جهت جلوگیری از احکام و اعمال مجازات های سنگین اضافه نمود که این امر به مصلحت کودکان نبوده و 

 نسبت به نوجوانان استفاده نماییم.

 قضات محترم نقش پررنگی در این فرایند داشته و با احکام خود می توانند رویه های قضایی را به نفع کودکان جهت دهند.

تواند کمک کننده به پزشک قانونی در تعیین حاالت روانی نوجوانان در حین ارتکاب جرم تشکیل پرونده شخصیت کامل و دقیق می 

 و دوره نگهداری در کانون باشد.

را  91نظرات فقهای معاصر شاید بتواند در این زمینه راهگشا باشد؛زیرا بیان می دارند در صورتی که نوجوانی هر کدام از شرایط ماده 

 د و قاضی آن را احراز نماید امکان اعاده دادرسی وجود دارد.حین ارتکاب جرم نداشته باش

النهایه باید بیان داشت که با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قانون مدار بودن پروسه دادرسی و ایجاد یک رویه قضایی واحد 

رود قانونگذار این خال قانونی را برطرف نموده و اتخاذ در کشور و البته دادن فرصتی دوباره به یک نوجوان برای زندگی و جبران،انتظار می 

 تصمیم نماید.
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