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  شان اعاده دادرسي كیفري
  

وانصاف و توازن در اجراي صحیح قوانین و جانبداري از اصالح و تادیب مجرم و اندیشھ سود عمومي از طرفي عدل 
و حفظ انتظامات و امنیت اجتماعي در ھمھ احوال در جوامع بشري طرق و وسایل گوناگوني را پیش بیني وعرضھ 

  . مجازات برھد داشتھ است تا مبادا بي گناھي بمجازات برسد یا گناھكاري بي سبب از 
درتمام این احوال قوانین كیفري و اصول مجازاتي براي دلجوئي خاطر نژند و آسایش جانب كساني كھ بعللي بھ ارتكاب 

  . جرم دست مي زنند بنوازشھا و ارفاقھائي پرداختھ كھ شاید روزگاري باصالح حال مجرم موثر واقع شود
عنوان نشده و ماده قانوني گویائي نتوان یافت ولي در )متھم است  اصل ارفاق با(گرچھ در قوانین مختلف ما صراحھ 

گشت و گزار ھمین قوانین و رد خالل بسیاري از مباحث قوانین كیفري مطالب و عناویني بھ چشم مي خورد كھ در 
ودگي ، مرورزمان كیفري ، آزادي مشروط ، عفو و بخش. روح و مدلول این اصل در آن جان گرفتھ و نمایانده شده است

اعاده حیثیت ، اعاده دادرسي ھمھ این مفاھیم و ھمھ این اصول در معني ساختھ و پرداختھ شده تا مفید بھ حال متھم یا 
مجرمي باشد كھ در دام جزائیات گرفتار آمده و یا دستگاھھاي قضائي اجراي مجازاتي را در درباره آنھا الزم شمرده 

  . است 
خره اینگونھ مجرم نوازي است كھ اصل گویاي ارفاق وشفقت بامتھم را بوجود آورده و ایگونھ ارفاقھا تسھیالت و باال

  . تجلي بخشیده است 
آري ، فرشتھ عدالت در فضاي بیكران عدل و انصاف بھ خاطر جبران آزردگي ھا ، بھ خاطر غمگساري و نوازش 

انتقام جوئي ھا ، سركوب و سرافكنده عقده تألمات دروني و تشنجات رواني كساني مي گردد كھ بھ علل حرمان زدگیھا ،
ھاي حقارت اجتماع شده اند و باري ھمین فلسفھ است كھ قانون گذار و اعاده دادرسي رابراي دادستانھا كھ بنام جامعھ و 

ن چنانچھ گناھكاري بھ عللي از چنگال قانو: باري حفظ مقررات و پشتیباني از قوانین بھ پا خواستھ اند دریغ داشتھ است 
فرار اختیار كرد مثل مرور زمان با در دادگاھي بھ علت عدم كفایت دالئل برائت حاصل نمود دیگر خواھش اعاده 
دادرسي براري دادستانھا بي مورد خواھد بود زیرا این خود آزار و شكنجھ جدیدي است كھ بھ متھم گریختھ ازقانون و 

اي اعاده دادرسي را داشت ھمیشھ تزلزل پاي بر جا بود و مقررات ارزاني میگردد و چنانچھ دادستان ھم حق استدع
آرامش خاطري براي كسي باقي نمي ماند در صورتیكھ باید قانون ھر گونھ تشنج و ھر گونھ تزلزلي را از بین ببرد و 

  . مصائب و آشفتگي را بر طرف سازد تا مردم در سایھ چنین قوانین با آرامش خاطر روزگار بگذرانند 
ھ توقع ما باالتر از انست كھ تنھا دادستان ھا بضرر متھم نتوانند تقاضاي اعاده دادرسي بكنند بلكھ بر عكس و حال آنك

دادستان ھاي استانھا باید اختیار داشتھ باشند در موارد خاص بھ نفع محكوم تقاضاي اعاده دادرسي نمایند ومورد قبول 
  . واقع شود 

قانون آئین دادرسي كیفري در موارد نقض قوانین نسبت بھ احكام و  ۴٣۴ھمانطور كھ دادستان كل بھ موجب ماده 
قرارھاي مخالف قانون حق تقاضاي فرجام دارد و اینگونھ فرجام ھا صرفًا براي حفظ سیطره قانون تلقي شده و نسبت بھ 

ن تقاضائي كند و اصحاب دعوي موثر نخواھد بود چھ مانعي باید تصور كرد كھ دادستان كل نتواند بھ نفع محكوم چنی
  . حكم دیوانعالي كشور اگر بھ نفع محكوم تمام شود باید درباره او اجرا گردد

دراینجا باید بھ دنبال انصاف را گرفت و بھ پیروي از نیات و مرام خیر خواھانھ فرشتھ عدالت مدارا و مروت را 
  . جستجو كرد 

  
  برآوردن موقعیت اعاده دادرسي 

پس از ذكر این مقدمھ و اینكھ معلوم شد استدعاي اعدع دادرسي فقط براي مجرم است بشأن و موقعیت حساس اعاده 
  : دادرسي مي پردازیم 

قانون خاصي باري اعاده دادرسي نسبت بھ كساني كھ بھ بزه ارتشاء و اختالس  ١٣٢٠درتاریخ قضائي ایران در سال 
موقع اجرا گذاشتھ شد كھ اجازه داد اختصاصًا در ظرف سھ ماه از تاریخ تصویب در دیوان محكوم شده بودند وضع و بھ 

  . قانون محكومین نامبرده درخواست اعاده دادرسي در شعبھ خاص در دیوان كیفر بنمایند 
مھر  ٢۴عفو و بخشودگي پاره اي از محكومیت ھاي سیاسي و عادي مصوب (قاون مزبور قانون پنج ماده اي است بنام 

كھ سھ ماده از مواد مذكور راجع بھ آزادي و موقوف االجرا گذراندن احكام مربوط بھ زندانیان سیاسي و رفع )  ١٣٢٠
آن  ۴آثار جزائي از مجازات ھاي مزبور است و دو ماده دیگر آن مربوط بھ محكومین دیوان كیفر مي باشد كھ ماده 

ي است در صورتیكھ میزان محكوم بھ ارتشاء و اختالس تا اعالم اعاده حیثیت محكومین بھ انفصال ابد از خدمات دولت
یك ھزار ریال باشد و شرط اعاده حیثیت آن این است كھ از تاریخ احراي حكم بھ اعاده حیثیت آن این است كھ از تاریخ 
م اجراي حكم تا مدت سھ سال محكوم مرتكب ھیچگونھ بزھي نشده باشد و چون قانونگذار ترتیب رسیدگي آن را معلو

نداشتھ بدیھي است باید دیوان كیفر از نظ اداري رسیدگي نموده وحكم بھ اعاده حیثیت بدھد و نتیجھ چنین اعاده حیثیت 
  . طبیعتًابرگشت بھ كارھاي دولتي و خدمات عمومي خواھد بود 
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وده و محكومیت ولي ماده پنج آن تجویز اعاده دادرسي نسبت یكساني است كھ بھ بزه و ارتشاء و اختالس تحت تعقیب ب
آنان قطعي و محكوم بھ ھم از یك ھزار ریال متجاوز است در این صورت دیوان كیفر درشعبھ مخصوص مجددًا بھ 

قانون آئین دادرسي كیفري  ۴۶۶موضوع حق رسیدگي كند و ھر چند این اعاده دادرسي مشمول ھیچ یك ازفقرات ماده 
  . ھم باشد 

  : انون مذكور بحث و انتقاد ما راجع بھ ماده پنج ق
گرچھ قانون مزبور قانون فصلي و انحصاري بوده و فقط مدت سھ سال براي تقدیم دادخواست اعتبار داشت و بعد از سھ 
ماه دیگر اجازه استدعاي دادرسي نشد ولي چون باالخره در جاي خود حكایت ازتفوه و اعالم ضمني بسوء جریانات یا 

و انصاف تا آن تاریخ دارد جاي انتقاد و سخن باقي گذارده است و اال  خداي نكرده قضاوت ناصحیح یا خالف عدل
لزومي نداشت كھ قانونگذار با وضع چنین ماده اي اجازه تجدید اعاده دادرسي را بدھد و ممكن بود بھ طور كلي نسبت بھ 

خشنود و امیدوار سازد كلیھ محكومین بھ ارتشاء و اختالس صرف نظر از میزان محكوم بھ اعطاء اعاده حیثیت ھمھ را 
 .  

چرا این تفكیك را قانون گذار در نظر گرفت و چرا عده اي را بھ اعاده حیثیت دلخوش كرد و عده اي دیگر را بھ عاده 
  محاكمھ ؟ 

اعاده حیثیت داغ محكومیت را بر پیشاني : فلسفھ این كار ترجیحي است كھ حكم برائت بر اعاده حیثیت فرض مي شود 
ت پاك نمي كند بلكھ فراموشي و گذشت زمان حیثیت از دست رفتھ را احیاء نموده و دوباره حیات تازه مجرمي خوره اس

اي بھ كالبد او مي دمدو حال آنكھ حكم برائت در اثر محاكمھ اي صورت مي گیرد ، ھمھ پلیدي ھا ، ھمھ نگراني ھا را 
  .. ه و بھ جاي آن پاكي و پاكدامني باقي مي گذاردباجبن و جوش ھا و ھیاھوي دادرسي و آب و تاب فراوان از بین برد

بلي اعاده حیثیت احتیاج بھ محاكمھ با تمام تشویقات دادرسي و ھیاھو ندارد چھ بسا خود بھ خود ھو حاصل مي شود ولي 
  . حكم برائت كھ در نتیجھ دادرسي و تالشھاي قضائي صادر و اعالم میگردد مجرم را منزه و پاك مي سازد 

كھ قانون گذار با نظر خاصي قانون فوق را تصویب نمود و حكم دادگاه دیوان كیفر را قطعي دانست تا دغدغھ  این است
  . و خلجان را از افكار دور سازد 

  : درھر حال بھ طور كلي شأن اعاده دادرسي این است 
ردي ، قانون گذار با در موارد استثنائي و در صورت تقویت حق از كسي و براي حفظ احترام حكومت اصل حریت ف

  . خصوصیت خاص و شرایط مخصوص اجازه تجدید دادرسي مي دھد
و این تقاضا محدود بھ زمان معین و تعداد و دفعات مشخص نیست ،درامر كیفري مجرم ھمھ وقت و بھ دفعات مي تواند 

طرف دعوي جامعھ واجتماع  استدعاي تجویز اعاده دادرسي را از دیوانعالي كشور بنماید و حال آنكھ در امر مدني كھ
نیست بلكھ افراد مخصوص و مشخصي ھستند اجاره اعاده دادرسي بھ موجب فصل سوم از باب پنجم قانون آئین 

متضمن جھات ، موعد و ترتیب  ۶١٠تا  ۵٩١از ماده ) در فصل سوم طرق فوق العاده شكایت از احكام (دادرسي مدني 
حدودیتھائي قانون گذار قائل شده و از مطالعھ این مواد بدست مي آید كھ استدعاي اعاده دادرسي و رسیدگي است و م

وجھ اشتركي درچند مورد بخصوص و وجوه افتراق درموارد عدیده مذكور است و عمده جھت افتراق مھلت ھا و جھات 
ي مزبور در خواست اعاده دادرسي و منع از قبول درخواست اعاده دادرسي مجدد نسبت بھ حكمي كھ در نتیجھ دعو

صادر شده مي باش وآنچھ وجھ اشتراك و اصل مسلم قضائي مي توان شناخت فرض اینست كھ انصاف و عدالت 
ھمانطور كھ در صدر مقالھ مذكور افتاد نتوانستھ است بعضي جھات را نادیده گرفتھ واصل اعتبار قضیھ محكوم بھاء را 

عتبار اصل مزبور برخورد نموده و بدین مناسبت است كھ قانون حمایت و تقویت نماید در اینجا میتوان یاد آور شد كھ ا
  : گذار آنرا جزء طرق فوق العاده شكایت از احكام آورده و امر فوق العاده برآن نام گذارده است 

  . آیا غیر از جانب داري از اصل عدل و انصاف چھ محمل دیگري مي نوان فرض نمود 
  

  حفظ نظم اجتماع : یك مطلب 
یح اصل موضوع اعده دادرسي در امر كیفر و شأن و موقعیت آن مي پردازیم و با نقل حكمي ازدیوانعالي حال بھ تشر

  : كشور از جھت خاص مطلب را موشكافي مي كنیم 
مورد براي اعاده دادرسي احكام قطعي محاكم اعم از اینكھ بھ موقع اجرا گذاشتھ شده  ۴آئین دادرسي كیفري  ۴۶۶ماده 

  : رر داشتھ یا نشده باشد مق
وقتي كھ چند نفر بھ اتھام ارتكاب تقصیري محكوم شده اند و تقصیر طوري است كھ بیش از یك مرتكب نمي تواند -١

  . داشتھ باشد 
  . وقتي كسي بھ اتھام قتل شخصي محكوم شده كھ آن شخص بعدًا پیدا شده و یا محقق شده كھ در حال حیات است -٢
وثر بر بي تقصیري متھم باشد یا اینكھ جزائي كھ براي او معین شده است بھ واسطھ ھرگاه دالیلي ابراز شود كھ م-٣

  . اشتباه حكام دادگستري قانونًا متناسب با تقصیر او نیست 
  . كشف وثبوت اسناد جعلي یا شھادت جعلي كھ مبناي حكم بوده است -۴
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  . از ماده مرقوم مي باشد  ٣قسمتي كھ مورد نظر ماست عنوان بند 
  . جریان آن درج مي شود و بعدًا بھ بحث آن مي پردازیم . ك خالصھ حكم مورد استناد ما این

و شروع بھ قتل باسبق تصمیم دیگري با اسلحھ گرم و قاچاق اسلحھ مورد تعقیب دادسراي ... كسي بھ اتھام قتل عمد
 ٢نون مجازات مرتكبین قاچاق و ماده قا ۴٣قانون مجازات عمومي و ماده  ٢٠.  ١٧٠واقع و بھ استناد مواد ...شھرستان 

علیھ او اقامھ دعوي كیفري مي شود ضمنًا اولیاي دم بھ طرفیت ...الحاقي بھ آئین دادرسي كیفري در دادگاه جنائي استان 
  . مھم دادخواستي بخواستھ ده ریال بھعنوان قصاص و خسارات معنوي دادكاه جنائي مي نماید 

دفتري و تشكیل جلسھ مقدماتي و رسیدگي در جلسھ علني با توجھ بھ دالیل مذكور در حكم  دادگاه با انجام تشریفات الزمھ
جرائم انتسابي را ثابت دانستھ و مستندًا بھ مواد یاد شده در مورد شروع بھ قتل او را بھ پانزده سال حبس با اعمال شاقھ 

ھ سال حبس تأدیبي محكوم مي نماید و نسبت بھ و در مورد قتل باسبق تصمیم بھ اعدام و در مورد حمل سالح قاچاق بھس
دعوي مدعیان خصوصي متھم را بھ پرداخت ده ریال در حق آنان محكوم و در مورد قصاص چنین مي نگارد كھ با 
توجھ بھ محكومیت متھم در حكم تحصیل حاصل است ،بر اثرفرجام خواھي محكوم علیھ حكم در دیوانعالي كشور مورد 

  . ابرام واقع مي شود 
بعدًا مدعیان خصوصي از شكایت خود انصراف حاصل و محكوم علیھ استدعاي تجویز اعاده دادرسي مي نماید شعبھ 

  : چنین راي مي دھد  ۴٢و١١و٢٣مربوطھ بھ موجب حكم 
  ›› دفتر اسناد  ٢/١١/۴١مورخ  ۴٣٠٣٧چون با توجھ بھ گذشت رسمي ‹‹ 
  ›› رسمي كرمانشاه دائر با قرار گذشت وراث مقتول از محكوم علیھ و‹‹ 
  ›› ماده  ٣احراز آن موثر در میزان مجازات است طبق شق ‹‹ 
  ›› اصالحي آئین دادرسي كیفري استدعاي اعاده دادرسي مستدعي  ۴۶۶‹‹ 
  ›› ....آن تجویز و بھ شعبھ دیگر دادگاه جنائي ارجاع مي شود ‹‹ 

قاون  ١٩٢قانون آئین دادرسي كیفري و تاثیر گذشت آن باتوجھ بھ ماده  ۴۶۶ماده  ٣تدالل انطباق امر بھ شقدر اینجا اس
  : آئین دادرسي مشعر براینكھ 

  ››  ١٧۵و مواد  ٧١٣و قسمت اول ماده  ١٧٢و١٧١و١٧٠درمورد مواد ‹‹ 
  ›› ھرگاه موجبات تخفیفي از قبیل عفو از طرف مدعي خصوصي  ١٧۶و ‹‹
  ›› ات محكوم و یا مجازات را یك درجھ و درموارد اعدام دو درجھ مجاز‹‹ 
  : چنین است ›› .. تخفیف دھد ‹‹ 

چون در تاریخ صدور حكم احكام محكمھ جنائي و در دیوان كشور چنین برگي از طرف مدعیان خصوصي تقدیم نشده 
ت و رسیدن موجبات تخفیف مجازات تخفیف بود تا در دادگاه با توجھ بھ مفاد آن تخفیف الزم را اعطا كند و برگ گذش

  . مجازات اعدام را دو درجھ تخفیف دھد
  : مخالفان تجویز اعاده دادرسي مي گویند

قانون آئین دادرسي كیفري دادگاه را مخیر قرار داده است كھ موجبات تخفیف را رعایت كند یا نھ  ١٩٢چون ماده 
  . قواعد آمره نیست اجازه اعاده دادرسي موافقتي با قانون ندارد  الزامي براي تخفیف نخواھد داشت بنابراین چون از

جنائي گذشت نامھ مدعیان  در صورتیكھ موافقان با تجویز اعاده دادرسي مي گویند چون در تاریخ صدور حكم از محكمھ
عدًا با ردسترس نبوده وھنوز مدعیان خصوصي قصاص محكوم را خواستار بودند معلوم نیست كھ دادگاه بخصوصي د

بدست آمدن برگ مزبور نخواھد از تخفیف قانوني استفاده بكند چھ بسا اوضاع واحوال قضیھ و گذشت زمان و پشیماني 
و ندامت محكوم علیھ و اضاء خاطر اولیاي دم ابجاب مي كند كھ دادگاه در تجدید رسیدگي از كلیھ اموال تخفیف بھ نفع 

تخفیف مجازات دھد و اال پس از اجرا نودن حكم و اعدام محكم علیھ نوشدارو متھم استفاده نموده و او را با دو درجھ 
پس از مرگ او خواھد بود و اصحاب دعوي اعم از اولیاي دم و مدعیان خصوصي و بستگان قاتل ، طبیعت از اچرا و 

  . محصول حكم ناراضي و دلتنگ خواھند بود 
  آیا چھ مي تواند جبران این شكست را بكند ؟ 

  گذشت مدعیان خصوصي چھ خواھد بود؟ نتیجھ 
  

  )مستشار دیوانعالي كشور (علي اصغر شریف  -نوشتھ 
  كشور قوانینبانك اطالعات  :برگرفتھ از

  
 


