راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ،ﻣﺘﮭﻤﺎن و ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان
ﺑﻨﯿﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان

ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺣﻘﻮق زﻧﺪاﻧﯽ  -ﺣﻖ ﻣﺘﮭﻢ ﺑﺮای اﻋﺎده دادرﺳﯽ
ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ رای دادﮔﺎهھﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ در ﯾﮏ دادﮔﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ
راﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﯾﻦ رای اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ،ﺑﺘﻮان آن
را ﺑﺎطﻞ ﮐﺮد .از اﯾﻦ رو دو راه ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاھﯽ وﺟﻮد دارد-۱ :طﺮق ﻋﺎدی  -۲طﺮق ﻓﻮق اﻟﻌﺎده.
اﺻﻮﻻ اﮔﺮ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ را طﯽ ﮐﺮده و ﻗﻄﻌﯽ ﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض ﻧﯿﺴﺖ و در ھﺮ
ﻟﺤﻈﮫ اﻣﮑﺎن اﺟﺮای آن وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه،
درﺳﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ »طﺮق ﻓﻮق اﻟﻌﺎده« ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاھﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان اﻋﺎده
دادرﺳﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد .اﻋﺎده دادرﺳﯽ در اﯾﺮان ﺑﮫ دو روش اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد :
اول -روش ﻋﺎدی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۴۷۴ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺎده اﮔﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﮭﺎت زﯾﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﮑﺎن درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ از دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد» :اﻟﻒ-
ﮐﺴﯽ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﻗﺘﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ زﻧﺪه ﺑﻮدن وی ﻣﺤﺮز ﮔﺮدد .ب -ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ارﺗﮑﺎب ﺟﺮﻣﯽ
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮﻧﺪ و ارﺗﮑﺎب آن ﺟﺮم ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﺘﻮان ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺮای آن ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ .پ – ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮫ
ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺴﺎب ﺟﺮﻣﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮد و ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻤﯽ از ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺴﺎب ھﻤﺎن ﺟﺮم
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ از ﺗﻌﺎرض و ﺗﻀﺎد ﻣﻔﺎد دو ﺣﮑﻢ ،ﺑﯽﮔﻨﺎھﯽ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن اﺣﺮاز ﮔﺮدد .ت -درﺑﺎره
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم واﺣﺪ ،اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺻﺎدر ﺷﻮد .ث -در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﮫ اﺳﻨﺎد ﺟﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﺷﮭﺎدت ﺧﻼف
واﻗﻊ ﮔﻮاھﺎن ،ﻣﺒﻨﺎی ﺣﮑﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .ج – ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ،واﻗﻌﮫ ﺟﺪﯾﺪی ﺣﺎدث و ﯾﺎ ظﺎھﺮ ﯾﺎ ادﻟﮫ ﺟﺪﯾﺪی
اراﺋﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ اﺛﺒﺎت ﺑﯽﮔﻨﺎھﯽ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﮫ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻘﺼﯿﺮ وی ﺑﺎﺷﺪ .چ -ﻋﻤﻞ ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﺟﺮم ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات
ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ ﺑﯿﺶ از ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ«.
دوم -روش ﺧﻼف ﺷﺮع ﺑﻮدن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۴۷۷ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی :ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ روش اﮔﺮ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ ﯾﮏ ﺣﮑﻤﯽ را ﺧﻼف ﺷﺮع ﺑﺪاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﮫ ﭘﺮوﻧﺪه دوﺑﺎره ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻣﻮارد ﺧﻼف ﺷﺮع را رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدھﺪ .در ﻣﻮرد اول اﮔﺮ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮارد
ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻣﺎده  ۴۷۴را ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ ،ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﮫ دادﮔﺎه ھﻢ ﻋﺮض ﯾﻌﻨﯽ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه
ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﻋﺎده دادرﺳﯽ طﺒﻖ ﻣﺎده  ،۴۷۷دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ،ﺧﻮد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده و رای ﻣﯽدھﺪ.
در ھﺮ ﻣﻮرد دادﮔﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از اﻋﺎده دادرﺳﯽ وارد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺖ از ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ ﯾﺎ
ﻣﺮﺟﻌﯽ ﮐﮫ اﻋﺎده دادرﺳﯽ را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮده ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ رای را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۴۷۴آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ او ﺣﻖ درﺧﻮاﺳﺖ دارﻧﺪ .اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده ۴۷۷
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮ اﺳﺎس »دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده ۴۷۷
ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی« 1ﻣﺼﻮب رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
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