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چکیده
با این وجود، در مـواردي  . هدف نظام عدالت کیفري، مقابله با مجرمان از طریق مجازات است

مساله پژوهش حاضـر، بررسـی   . به جاي مجرمان واقعی، افراد بی گناه محاکمه و محکوم می شوند
واقعیـت ایـن   . سازوکارهاي نظام عدالت کیفري در اصالح این برآینـد ناعادالنـه و نادرسـت اسـت    

مواره محکومان بی گناهی  وجود خواهند داشت که هیچگاه فرصت و امکان اثبات بـی  است که ه
بـه نظـر مـی رسـد تاکیـد نظـام عـدالت کیفـري بـه اعتبـارِ           . گناهی شـان را بدسـت نخواهنـد آورد   

محکومیت هاي کیفري صادره، مانع مسئولیت پذیري این نظام در رسیدگی به ادعاهاي بی گنـاهیِ  
کشورهاي معدودي مانند آمریکا و انگلستان، نظام تخصصی را براي . ستپس از محکومیت شده ا

عـالوه بـر آن، نقـش نهادهـا و     . احراز و رسیدگی به ادعاي گناهی محکومان پیش بینـی کـرده انـد   
اعاده دادرسی، یعنی برگزاري یک رسیدگی . جنبش هاي مدنی در این ارتباط غیر قابل انکار است

ت که نظام حقوقی ایران هماننـد بسـیاري از کشـورهاي دیگـر در ایـن      فوق العاده، ساز و کاري اس
با این وجود، امکان استفاده از این ساز و کار  بـا موانـع قـانونیِ شـکلی     . زمینه پیش بینی کرده است

مانند جهات محدود اعاده دادرسی و مرور زمان مواجه است و همه ادعاهـاي بـی گنـاهی را در بـر     
قی ایران، حذف ناروايِ ساز و کار قـانونیِ امکـان اعـالم اشـتباه بـه وسـیله       در نظام حقو. نمی گیرد

.، بر کاستی ها افزوده است1381قاضی صادر کننده راي و سایر مقامات قضایی در سال 
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مقدمه
ایـن  . افراد بی گناه به معناي وجود خطا در عملکـرد نظـام عـدالت کیفـري اسـت     محکومیت

گاه، بـی گنـاهی فـرد در    . احتمال وجود دارد که فردي به خطا تعقیب، بازجویی و محاکمه شود
مراحل اولیه فرایند کیفري مشخص می شود؛ ولی گاه، فرد در مرحله تحقیقات مقـدماتی مجـرم   

دوي نیز بر اساس کیفر خواست صادر شـده محکـوم مـی شـود؛ ولـی      شناخته شده و در دادگاه ب
مرجع تجدید نظر، حسب مورد دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور، حکم محکومیت 

چنانچه، مرجـع عـالی نیـز خـود     . را نقض و با تبرئه متهم، خطاي مراجع پیشین را اصالح می کند
. کنـد، محکومیـت نادرسـت فـرد قطعـی مـی شـود       مرتکب خطا شود یا خطاهاي پیشین را تاییـد 

فرض نظام عدالت کیفري این است که پس از طی این مراحل، فردي که محکوم می شود واقعـا  
. مجرم است و پرونده را مختومه تلقی می کند

اي عمـدي و غیـر عمـدي کنشـگران     با این وجود، همواره افراد بی گنـاهی بـر اسـاس خطاهـ    
و نیـز شـهود   ) و وکیـل ، کارشناس دادستان، بازپرس، قاضی، پلیس(ي اي نظام عدالت کیفرحرفه

گنـاه پـس از   وع ساز و کارهایی کـه یـک محکـوم بـی    در یک نظام حقوقی، ن. شوندمحکوم می
دهنده اهمیتی است کـه ایـن   محکومیت قطعی براي اثبات بی گناهی خود در دسترس دارد، نشان

سوال این است که چه ساز و کارهاي قانونی در نظام .نظام براي جبران خطاهاي خود قائل است
بینی شده اسـت؟ و دیگـر آنکـه سـاز و     گناهی پیشکیفري براي رسیدگی به ادعاهاي بیعدالت 

کار هاي موجود چقدر کارآمد هستند؟
منظور از محکومان بی گناه، محکومیت متهمـانی اسـت کـه بـا وجـود آنکـه رفتـار مجرمانـه         

ده اند و به رغم فقدان ادله قانونی، با استناد به ادله اثباتی نادرست، بـه طـور   انتسابی را مرتکب نش
قطعی محکوم شده اند؛ اعم از آنکه عوامل محکومیت مزبور ناشـی از خطاهـاي عمـدي یـا غیـر      

این خطاي جبران ناپذیر، در دهه هاي اخیر بیش از پـیش مـورد توجـه حقوقـدانان،     . عمدي باشد
بـراي نمونـه در   . نهـاد قـرار گرفتـه اسـت    -دولتی و نیز انجمن هاي مـردم جرم شناسان، مقام هاي

برخی از کشورها، کمیسیون ها یا طرح هاي جامعويِ احراز بی گناهی که عمـدتا مـدیریت آنهـا    
بر عهده دانشگاه ها است، براي بررسی محکومیت بـی گناهـان تشـکیل شـده اسـت کـه فعالیـت        

. گسترده و تاثیرگذاري دارند
وص احراز بی گناهی و رسیدگی به پرونده هاي محکومیت بی گناهـان دو رویکـرد   در خص

کشورهایی که ساز و کار رسیدگی فوق العاده، یعنـی اعـاده دادرسـی را    ) اول: عمده وجود دارد
پیش بینی کرده اند که اغلب، این رسیدگیِ مجدد توسط دادگاه صادر کننـده راي قطعـی انجـام    



41 ...گناهیِ محکوماناي بیکارهاي رسیدگی به ادعسازو

کـه یـک سـاختار تخصصـی کـه مبتنـی بـر قـانون، مرجـع و فرآینـد           کشـورهایی  ) دوم. می شود
در کنار این دو رویکرد دولتی، جنبش هاي جـامعوي  . رسیدگی تخصصی است، ایجاد کرده اند

. نیز در قالب طرح ها یا کمیسیون هاي احراز بی گناهی در برخـی از کشـورها شـکل گرفتـه انـد     
و رسیدگی به ادعاي محکومان بی گناه در نظـام  این مقاله در صدد است تا ساز و کارهاي احراز 

در رسـیدگی بـه   نظام هاي تخصصیحقوقی ایران و نیز کشورهاي آمریکا و انگلستان که داراي 
. ادعاي بی گناهی هستند را بررسی کند

هاي دولتینظام-1
منظور از نظام هاي دولتی، سازو کارهایی رسمی است که خود نظام عـدالت کیفـري جهـت    

نظـام هـاي دولتـی را    . ح خطاي خود در محکوم کردن افراد بی گناه پیش بینی کرده اسـت اصال
نظام حقـوقی  . نظام هاي عمومی و نظام هاي تخصصی: می توان به دو نوع کلی تقسیم بندي کرد

ایران از نظام عمومی تبعیت می کند و همانند بسیاري از کشورها فاقد ساز و کارهـاي تخصصـی   
.است

م عمومینظا-1-1
نظام عمومی رسیدگی به ادعاي بی گناهی، به طـور اصـلی همـان مقـررات و فراینـد معمـول       
. رسیدگی فوق العاده، یعنی اعاده دادرسی کیفري، براي رسیدگی مجدد بـه یـک پرونـده اسـت    

رسیدگی فوق العاده به طور عمده متکی به ادله اثبات اسـت؛ ادلـه اي کـه در زمـان محاکمـه یـا       
عفو اعطایی از طرف مقام قضایی یا دولتـی ذیصـالح نیـز مـی توانـد در      . اند یا مخفیجعلی بوده 

در حـال حاضـر در   . شرایطی به عنوان شیوه دیگري از پاسخگویی  بـه ادعـاي بـی گنـاهی باشـد     
بیشتر کشورها از جمله آلمان و ایتالیا هیچ کمیسیون، قانون، دادگاه و یـا فراینـد تخصصـی بـراي     

. ي بی گناهی پیش بینی نشده و از نظام رسیدگی فوق العاده پیروي مـی کننـد  رسیدگی به ادعاها
البته، از نظر آئین دادرسی، اعاده دادرسی ساز و کار خاصی محسوب می شود؛ زیـرا فـردي کـه    

محکومیتش احراز شده است، می تواند با اثبات جهات خاصی ادعـاي بـی گنـاهی    به طور قطعی
. مجدد کندخود را مطرح و تقاضاي رسیدگی

وقتی نظام عدالت کیفري، رسیدگی مجدد فوق العاده را براي اثبـات بـی گنـاهی پـیش بینـی      
بـا ایـن وجـود، بررسـی ایـن      . می کند، بدین معنا است که احتمـال وقـوع خطـا را پذیرفتـه اسـت     

. موضوع که به چه میزان خود را در قبال احراز و اصالح آن مسئول می داند، بسیار مهم است
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توان ند وضعیت را میاه صادر می شود، چاز آن که حکم قطعی محکومیت افراد بی گنپس
: براي آن ها تصور کرد

اولین گروه، شامل محکومانی است که پس از محکومیت این فرصت را پیدا می کننـد تـا از   
م طریق طرح رسیدگی فوق العاده و با ارائه ادله جدید یـا اثبـات جعلـی بـودن ادلـه پیشـین، حکـ       

در این دسته، محکومان بی گناه به طور رسمی و  با . محکومیت خود را نقض کنند و تبرئه شوند
تبرئـه آنهـا بـدین معنـا اسـت کـه واقعـا رفتـار مجرمانـه انتسـابی را           . حکم دادگاه تبرئه می شـوند 

.مرتکب نشده بودند
ردن برخـی  دومین گروه، شامل محکومانی است که حکم محکومیت آنها به دلیل رعایت نک

ماننـد آنکـه حـق سـکوت مـتهم، حـق دسترسـی بـه وکیـل و           . مقررات و قوانین نقـض مـی شـود   
در ایـن صـورت، بـه    . تحصیل ادله به شیوه نامشروع به عنوان حقوق قانونی متهم نقض شده باشد

رغم آنکه حکم محکومیت صادره به دلیل نقض قوانین شکلی و دادرسی نقض مـی شـود، ولـی    
نظام عـدالت کیفـري و نیـز مـردم عـادي      . هیتا و واقعا بی گناه اعالم نمی شودهیچ گاه شخص ما

در واقع، مبنـاي رهـایی محکـوم از مجـازات،  فنـی اسـت نـه        . این فرد را واقعا بی گناه نمی دانند
.ماهوي و واقعی

تعبیـر مـی شـود و از دسـته دوم، بـه بـی گنـاهی        1از دسته نخست به بی گناه واقعی یا حقیقی
2.یا فنییحقوق

(Smith et al,2011:664)

در برخـی کشـورها، ماننـد    . سومین گروه، شامل محکومانی است که  مشمول عفو می شوند
ایاالت متحده آمریکا، در مواردي محکومان بی گناه به وسیله مقامات دولتی یا قضایی بلندپایـه،  

فرد از مجـازات  در این وضعیت،(Borchard,1932:viii).مانند فرماندار یک ایالت، عفو می شوند
. رهایی پیدا می کند، ولی دادگاه حکم بر بی گناهی صادر نمی کند

چهارمین گروه، محکومانی هستند که مقامات مسئول دولتی و قضایی در نهایت فقط از آنهـا  
در این نوع پرونده ها، از سویی، ادلـه بـی   . کانادا از جمله این کشورهاست. عذرخواهی می کنند

ناهی مدت ها پس از محاکمه آشکار و موجب شک و تردیـد در اعتبـار حکـم مـی شـود و از      گ
در . سوي دیگر، موانع قانونیِ شکلی مانند مرور زمان مانع رسیدگی مجـدد در دادگـاه مـی شـود    

(Ramsey,2003:10).هر صورت، عمال بی گناهی شخص در دادگاه ثابت نمی شود

گنـاهی شـان چـه بـا حکـم      نی می شود کـه هیچگـاه بـی   سرانجام گروه پنجم، شامل محکوما

1. Factual innocence
2. Legal innocence
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آنها در صورتی که مشمول مجـازات هـاي   . دادگاه و چه به طریق دیگر آشکار و ثابت نمی شود
بدنی و سالب حیات نشوند، سال ها در زندان، مجـازات جـرم مرتکـب نشـده را تحمـل خواهنـد       

. کرد
       گـروه اول از آن بـراي اثبـات    اعاده دادرسی، سـاز و کـاري اسـت کـه محکومـان بـی گنـاه

در این ساز و کار، محکومـان طـی شـرایط خاصـی کـه عمـدتا       . گناهی خود استفاده می کنندبی
. کشف ادله جدید است، اثبات بی گناهی خود را از طریق رسیدگی فوق العاده تقاضا مـی کننـد  

ران بـه موجـب مـاده    در نظـام حقـوقی ایـ   . ایران مانند بیشتر کشورها از همین نظام تبعیت می کند
محکوم بنا به جهاتی کـه اغلـب آن هـا مربـوط     1378قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 2721

نادرست بودن شهادت شهود، د، مانند جعلی بودن اسناد و شبه نادرست بودن ادله محکومیت می
2.نداز دیوان عالی کشور  رسیدگی فوق العاده، یعنی اعاده دادرسی را تقاضا کستتوانمی

مطابق با این ماده و مواد بعدي قانون مورد اشاره، استفاده از  سازوکار اعـاده دادرسـی منـوط    
فقـط محکومـان آراء قطعـی    ) ثانیـا . جهات مزبـور حصـري هسـتند   ) اوال: به وجود شرایطی است

3.محدودیت زمانی ندارد) ثالثا. توانند اعمال آن را تقاضا کنندمی

ربوط به ادله می شوند که در زمـان محاکمـه وجـود نداشـته انـد، در      تقریبا همه این جهات، م
بـا ایـن وجـود، مشـخص نیسـت      . و یا جعلی بودن آنها بعدا مشخص شده استدسترس نبوده اند

علت چنـین تردیـدي ایـن    . منطق این که ادله قابل استناد، محدود به جهات مقرر شده اند چیست
بیـان ادلـه جعلـی بـوده اسـت، صـرفا بـه دلیـل شـهادت          است که قانونگذار به رغم آنکه در مقام

: جهات هفت گانه مقرر در این ماده شامل موارد ذیل می شود.1
در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصـی محکـوم شـده لـیکن زنـده بـودن شـخص در آن زمـان         : این ماده مقرر می دارد) 1

در صـورتی کـه چنـد نفـر بـه اتهـام ارتکـاب جرمـی محکـوم شـوند و           ) 2. محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است
در صـورتی کـه شخصـی بـه علـت انتسـاب       )  3.اشته باشدارتکاب جرم به گونه اي است که نمی تواند بیش از یک مرتکب د

جرمی محکومیت یافته و فرد دیگري نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتسـاب همـان جـرم محکـوم شـده      
جعلـی بـودن   ) 4. باشد بطوري که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره بی گناهی یکی از آن دو نفر محکـوم احـراز شـود   

در صـورتی کـه پـس از    ) 5. ا خالف واقع بودن شهادت گواهان که مبناي حکم صـادر شـده بـوده اسـت ثابـت گـردد      اسناد ی
صدور حکم قطعی، واقعه جدیدي حادث و یا ظاهر شود یا دالیل جدیدي ارائه شود که موجـب اثبـات بـی گنـاهی محکـوم      

در صـورتی کـه قـانون الحـق     ) 7. سب بـا جـرم نباشـد   در صورتی که به علت اشتباه قاضی کیفر مورد حکم متنا) 6. علیه باشد
مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجـازات  

.قبلی شدید تر باشد
حث به طـور کلـی خـارج    نسخ شده  و از موضوع ب1392ماده مزبور به موجب ماده قانون مجازات اسالمی مصوب 7بند -.2

.است
عبـاس، اعـاده دادرسـی در امـور     ؛ زراعـت، 1388،دومشـهر دانـش، چـاپ   : خالقی، علی، آیین دادرسی کیفـري، تهـران  .3

129تا 105، صص 1386، زمستان4، شماره 11کیفري، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 
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همین ابهام، در خصوص نظریه کارشناسی نادرسـت و غیرواقـع   . گواهان و سند اشاره کرده است
با این وجود، تردیدي وجود ندارد که خارج کردن احکام محکومیـت مبتنـی بـر    . نیز وجود دارد

درسی با منطق و فلسفه اعاده دادرسی منطبـق  اقرار یا نظریه کارشناسی نادرست از شمول اعاده دا
با استناد به 1با توجه به شکلی بودن ماهیت ماده مزبور و امکان تفسیر موسع در این موارد،. نیست

2.می توان دعوا را استماع و حکم بر بی گناهی داد5و 4بندهاي 

بـه عبـارت   . ده بـزه دارد ، مفاد سایر بندها داللت بر بی گناهی واقعی، یعنی فرد ناکر7جز بند 
محکوم علیه رفتار مجرمانه انتسابی را به واقـع مرتکـب شـده اسـت ولـی دادگـاه       7دیگر، در بند 

بـرخالف سـایر بنـدها کـه دادگـاه در      . مجازاتی شدیدتر از مجـازات قـانونی تعیـین کـرده اسـت     
صرفا صورت احراز صحت ادعا مکلف به صدور حکم بی گناهی است، ضمانت اجراي این بند 

3.نیستدر این نوع از خطا، محکوم علیه، بی گناه واقعی. تعیین مجازات قانونی است

در صورتی که دیوان عالی کشـور تقاضـاي بـی گنـاهی را مقـرون بـه واقـع تشـخیص دهـد،          
. رسیدگی به آن را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکـم محکومیـت ارجـاع مـی دهـد     

ن دادگاه  همواره مکلف به صدور حکم بی گناهی نیسـت و مـی توانـد    البته نکته این است که ای
از سـویی، رسـیدگی   . همین مساله از ایرادات نظام اعـاده دادرسـی اسـت   . حکم به مجرمیت دهد

و از سـوي دیگـر، تحمیـل    4ماهوي از وظایف قانونیِ تعریف شـده دیـوان عـالی کشـور نیسـت،     
خطاي نظام عدالت کیفري محکـوم و بـی گنـاهی    رسیدگی دوباره به فرد بی گناهی که به علت

فسیر موسع  قوانین شـکلی، تفسـیر منطقـی نیـز در ایـن خصـوص       البته حتی می توان گفت پیش از تمسک به قاعده امکان ت.1
همانگونه که گفتیم، فلسفه اعاده دادرسی نقض احکام محکومیتی است کـه بـر اسـاس ادلـه جعلـی و نادرسـت       . کارساز باشد

مالحظـه  بـا ایـن حـال، جهـت    . براین، استثناء کردن برخی از ادله خارج از منطق حقوقی ماده مزبور اسـت ابن. صادر شده است
: نک. نظریاتی که  قایل به امکان تفسیر موسع  قوانین شکلی هستند

.جلد نخست، ویراست دوم، چاپ سی و یکم.میزان: ، حقوق جزاي عمومی، تهران1392اردبیلی، محمد علی، 
بسـیاري از بـی  . در حوزه محکومیت بی گناهان یک نقطه عطف محسـوب مـی شـود   DNAشایان ذکر است که فناوري .2

،  فنـاوري مزبـور، در   DNAبه رغم عدم تصریح ماده به دلیـل  . گناهی ها از طریق آزمایش مزبور به اثبات رسیده و می رسند
موجـب اثبـات بـی    ) 5موضـوع بنـد   (پرونده هایی که امکان دسترسی به آن وجود دارند، می تواند به عنوان یک دلیـل جدیـد  

.گناهی محکومان گردد
. اسـت (Miscarriges of justice)ز مصادیق مفهـوم گسـترده تـري بـه نـام خطاهـاي قضـایی       محکومیت بی گناهان ا.3

خطاهایی مانند تعیین مجازاتی شدیدتر از مجازات قانونی، در زیر مجموعه خطاهاي قضایی قرار می گیرند، نه محکومیت بـی  
:براي مطالعه بیشتر نک. گناهان

Naughton, M, The innocent and the criminal justice system, a sociological analysis of
miscarriage of justice, Palgrave Macmillan, New York.2013; Turvey,Brent E.,Caraig M.
Cooley,Miscarriage of justice, Actual innocence, forensic evidence, and law, Google
Books.htm 2014

که در ادامه ایـن مقالـه بررسـی شـده اسـت، دیـوان       1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب 477هرچند که مطابق با ماده .4
.و راي  صادر می کندماهوي کردهعالی کشور در موارد خالف بین شرع، رسیدگی
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شـاید یـک راه   . اش نیز توسط باالترین مرجع قضایی احراز شده است، منصفانه به نظر نمی رسد
حل این باشد که در پرونده هایی که محکوم علیه با استناد به ادله نادرسـت بـراي جـرمِ مرتکـب     

ان عـالی کشـور ضـمن نقـض حکـم      نشده محکوم شده است، یعنی بی گنـاه واقعـی اسـت، دیـو    
. محکومیت، با اعالم بی گناهی محکوم، از ارجاع پرونده براي رسیدگی مجدد خـودداري کنـد  

با این حال، در مورد پرونده هایی که ارتکاب جرم محـرز اسـت، ولـی خطاهـاي فنـی و شـکلی،       
ق روال مانند عدم رعایت حق سکوت و فراهم نکردن دسترسی متهم به وکیل مشاهده شـود، طبـ  

. معمول، حکم محکومیت نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجـاع شـود  
البته، در حال حاضر با توجه به قوانین فعلی، دیوان عالی کشور در هر حال تنها یک تصـمیم مـی   

. تواند اتخاذ کند و آن نقض حکم و ارجاع به شعبه هم عرض براي رسیدگی مجدد است
ت کـه دادگـاه بـدون آن کـه محکـوم را بـی گنـاه بدانـد، ولـی حکـم بـه            همچنین ممکن اس

براي نمونه، قتل عمد را به غیر عمد، زنـاي محصـنه را بـه غیـر محصـنه،      . مجازات خفیف تر دهد
همانگونه که پیش تـر توضـیح داده شـد، ایـن مـوارد از      . تبدیل کند... سرقت مشدد را به ساده و 

در این مـورد نیـز، نقـض حکـم و رسـیدگی مجـدد       . استشمول مفهوم بی گناهی واقعی خارج
.بهترین تصمیم است

نسخ گردیـده   1378، قانون سال 1392با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفري مصوب 
در قانون جدید تغییرات چندانی مشـاهده نمـی شـود    1.شده است272جایگزین ماده 474و ماده 

. ه قانون قبلی استو رویکرد قانونگذار به طور عمده مشاب
بـر  1378قـانون  272به رغم آنکه فرصت مناسبی بود ابهامات و نقص هاي موجـود در مـاده   

: البته، بـه سـه جهـت جدیـد تصـریح شـده اسـت       . طرف شود، ولی چنین اقدامی صورت نگرفت
صدور احکام متعدد نسبت به اتهام واحد، محکومیت به عملی که جرم نبوده است و محکومیـت  

بند ت و قسمت نخست بنـد چ از نـوآوري هـاي قـانون     . ازاتی بیش از میزان مقرر در قانونبه مج
بـه تعویـق افتـاده اسـت بنـابراین در حـال      1394شایان ذکر است اجراي قانون جدید به موجب مصـوبه مجلـس تـا تیـر مـاه      .1

از همـین جهـت، در ایـن مقالـه هـر دو قـانون       . اسـت 1378حاضر، زمان نگارش مقاله، قانون الزم االجرا کماکان قانون سـال  
: جهاتی که در این ماده آمده به ترتیب ذیل است. مدنظر قرار گرفته اند

اتهـام ارتکـاب جرمـی    چنـد نفـر بـه    -ب. کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وي محرز گـردد -الف
شخصـی بـه علـت    -پ.  محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه اي باشد که نتوان بیش از یک مرتکب بـراي آن قایـل شـد   

انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگري نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی بـه علـت انتسـاب همـان جـرم محکـوم شـده        
دربـاره شخصـی بـه اتهـام     -ت. حکم، بی گناهی یکی از آنـان احـراز گـردد   باشدف به طوري که از تعارض و تضاد مفاد دو

در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خالف واقع، مبنـاي حکـم بـوده    -ث. واحد، احکام متعددي صادر شود
بـی گنـاهی   پس از صدورحکم قطعی، واقعه جدیدي حادث یا ظاهر یا ادله جدیدي ارائـه شـود کـه موجـب اثبـات      -ج. است

.عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات قانونی باشد-چ.  محکوم علیه یا عدم تقصیر وي باشد
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. جدید محسوب و به جهات اعاده دادرسی افزوده شده اند
جهت نخست، از مصادیق بی گنـاهی حقـوقی اسـت، زیـرا شـخص محکـوم رفتـار مجرمانـه         

ن توجه به محکومیـت پیشـین   انتسابی را به واقع مرتکب شده است، ولی دادگاه هاي مختلف بدو
منظور از جهت دوم، رسیدگی مـاهیتی مجـدد بـه ادلـه     . وي، مجددا حکم به محکومیت داده اند

اي که بر عدم انتساب ارکان مادي و معنوي جرم بـه محکـوم علیـه داللـت دارنـد، نیسـت؛ بلکـه        
جموعـه کـنش   البته، به ندرت ممکن اسـت م . منظور جرم نبودن رفتار ارتکابی به طور کلی است

گران حرفه اي نظام عدالت کیفري، شامل پلیس، دادستان، بازپرس و  قضـات، چنـین خطـایی را    
جهت سوم از مصادیق خطاهاي قضایی است نه محکومیت بی گناهان، زیـرا فـرد   . مرتکب شوند

محکوم شده بی گناه نیست، ولی مجازات تعیین شده بیش از مجازات پیش بینی شـده در قـانون   
. است

از تغییرات بسیار مفید قانون جدید، تصریح به توقف اجراي مجـازات هـاي سـالب حیـات و     
علت آن هم غیر قابل جبران بودن این مجازات هـا  1.بدنی به محض تقاضاي اعاده دادرسی است

بنابراین، افرادي که به مجازات هاي بدنی مانند قصـاص، اعـدام، شـالق،    . در صورت اجرا  است
عضاء بدن محکوم گردند، در صورتی که مدعی بی گنـاهی شـوند، دیـوان عـالی     سنگسار، قطع ا

. کشور مکلف است در گام اول دستور توقف اجراي مجازات را بدهد
، ممکـن  1392قـانون  474و 1378ك .د.قـانون آ 272در کنار اعاده دادرسی موضـوع مـاده   

بـه تشـخیص رئـیس قـوه     است که حکم قطعی محکومیت به دلیل خالف بـین شـرع بـودن و بنـا     
بـه موجـب   . قضائیه، دوباره رسیدگی، حکم محکومیت نقض و فرد محکوم، بی گناه اعالم شود

در صورت خالف بینِ شـرع  1385قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقالب اصالحی 18ماده 
ده بودن آراء قطعی، با تشخیص رئیس قوه قضائیه به عنوان یکی از جهات اعـاده دادرسـی، پرونـ   

اعـاده دادرسـی بـه جهـت خـالف بـین شـرع        . جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می شود
به این ترتیـب،  . بودن، بر خالف اعاده دادرسی عادي، هم شامل محکومان و هم شکات می شود

در واقـع،  . ممکن است متهمی که به طور قطعی تبرئه شده است با رسیدگی مجدد، محکوم شود
.  شد1378قانون آیین دادرسی کیفري 268و 235اد این ماده جایگزین مو

قـانون آئـین   268و 235نکته بسیار حایز اهمیت آن اسـت کـه بـا تصـویب ایـن مـاده ، مـواد        

در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات هاي سالب حیات یا سایر مجـازات هـاي بـدنی    : 478تبصره ماده .1
اضاي اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجراي حکـم  باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تق

. را می دهد
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قانون تشکیل دادگاه هـاي عمـومی و انقـالب    39به موجب ماده 1378دادرسی کیفري مصوب 
اي که تصویب شـده بـا مـوادي کـه     با مقایسه مفاد ماده. ، به طور صریح نسخ شد1381اصالحی 

نسخ شده این نتیجه بـه دسـت مـی آیـد کـه امکـان رفـع و اصـالح خطاهـاي قضـایی و بـه ویـژه             
ساز و کار پیش بینی شـده در مـاده   . محکومیت بی گناهان تا حد قابل توجهی محدود شده است

عـالم اشـتباه   ایـن ا . اصـالح شـود  همواره این امکان را فراهم مـی کـرد تـا یـک راي اشـتباه     235
توانست عالوه بر خود قاضی صادر کننده، از سوي رئیس دیوان عالی کشـور، دادسـتان کـل    می

کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگري که طبق مقررات پرونده تحت نظر او قرار می 
ز همین ماده، در صورت احـرا 2عالوه بر این، مطابق با تبصره . گرفت، اعالم شد و پیگیري شود

تخلف قاضی در دادگاه انتظامی قضات و موثر بودن این تخلف در حکم صادر شده، این مرجـع  
. مکلف بود مراتب را جهت اصالح راي به دادستان کل کشور اعالم کند

18لغـو شـد و از سـویی دیگـر، مفـاد مـاده       235از سویی، ساز و کار پیش بینی شده در ماده 
1385حجم باالي تقاضاي اعمال مـاده اخیـر، ابتـدا در سـال     به دلیل. تغییرات زیادي کرده است

مرجـع تشـخیص خـالف بـین     . جهت خالف بین قانون حذف و منحصر به خالف بین شـرع شـد  
شرع نیز رئیس قوه قضائیه تعیین و اعالم ایـن اشـتباه نیـز صـرفا بـه دادسـتان کـل کشـور، رئـیس          

، 1388سـپس در سـال   .دود شـد سازمان قضایی نیروهاي مسـلح و روسـاي کـل دادگسـتري محـ     
تصویب کرده اند که کلیه دادگستري هـا  1388ریاست فعلی قوه قضائیه آئین نامه اي را در سال 

آنگـاه، مشـخص نیسـت زمـانی کـه      . را از دریافت تقاضاي اعمال مفاد این ماده منع کـرده اسـت  
ه چه صـورت ممکـن   افراد نتوانند تقاضاي رسیدگی خود را مطرح کنند، اجراي این ساز و کار ب

تصور اینکه شخص ریاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور و روساي کـل دادگسـتري   . می شود
بـا بررسـی ایـن فرآینـد بـه نظـر مـی رسـد         . ها  بر همه آراء نظارت داشته باشند امري محال است

یدگی این آئین نامه استنباط می شود، حفـظ اعتبـار آراء و عـدم رسـ    1همانگونه که از مفاد ماده 
1.مجدد هدف مرجحی بر شناسایی  اشتباهات قضاییِ احتمالی بوده است

، قانونگذار  مفاد ماده مزبـور را در قالـب مـاده    1392در قانون آئین دادرسی کیفري مصوب 
به موجب این مـاده در  . شدنسخ 18با اجرایی شدن قانون اخیر، ماده . پیش بینی کرده است477

قضائیه راي قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خالف بین شـرع  صورتی که رئیس قوه
نظر به ضرورت ثبـات آراء و اکتفـا بـه روشـهاي اصـلی بـازنگري در آراء قطعـی و جلـوگیري از         «:  این ماده مقرر می کند.1

دادرسی، از تـاریخ تصـویب ایـن آیـین نامـه، نحـوه       تزلزل آنها و ممانعت از توقف بی ظابطه اجراي احکام قطعی و رفع اطاله
بـه شـرح مـواد آتـی خواهـد      24/10/1385قانون اصالحی قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقالب مصوب 18اجراي ماده 

».بود
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تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خـاص  
. که توسط رئیس قوه قضائیه براي این امر تخصیص می یابد رسیدگی و راي قطعی صـادر نمایـد  

ا نقض کرده و  پس از رسیدگی مجدد شکلی و مـاهوي راي  این شعب خاص، راي قطعی قبلی ر
ماده مزبور، رئیس دیوان عـالی کشـور، دادسـتان    3به موجب تبصره . مقتضی را صادر می نمایند

کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهاي مسلح و رئیس کل دادگستري استان مقامـاتی هسـتند   
آراء حقـوقی و کیفـري مراتـب اعمـال     که می توانند در صورت تشخیص خالف بین شرع بودن 

. مفاد ماده را از رئیس قوه قضائیه تقاضا کنند
در این نوع از اعاده نیز همانند اعاده عادي، در صورتی کـه حکـم محکومیـت خـالف بـین شـرع       
تشخیص داده شود، لزوما حکم بر بی گناهی داده نخواهد شد، بلکه شعبه مورد نظـر رسـیدگی مجـدد    

کات جالب توجه این که، بر خالف اعاده دادرسـی عـادي کـه در صـورت پـذیرش      از ن. خواهد کرد
ادعاي بی گناهی، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عـرض صـادر کننـده راي قطعـی ارجـاع      
می شود، در اعاده دادرسی خالف بین شرع، رسیدگی مجدد توسط شـعب ویـژه اي در دیـوان عـالی     

. قضایی در رسیدگی به دعاوي، انجام خواهد گرفتکشور، به عنوان عالی ترین نهاد 
همانگونه که بیان شد، اعاده دادرسی اخیر، منحصر به حکم محکومیت نیست، بلکه ممکـن اسـت   

در واقـع، هماننـد کشـورهایی ماننـد     . حکم برائت نیز خالف بین شرع تشخیص و متهم محکـوم شـود  
بـا ایـن تفـاوت کـه در     . او پیش بینی شده اسـت آلمان، هم اعاده دادرسی به نفع محکوم و هم به ضرر 

قانون ایران تنها جهتی که ممکن است موجب نقض حکم قطعی بی گنـاهی شـود، خـالف بـین شـرع      
بودن است؛ در حالی که در قانون آیین دادرسی کیفري آلمان جهات دیگري مانند اثبـات جعلیـت یـا    

محســـوب مـــی شـــوندنادرســـتی ادلـــه پیشـــین موجـــب نقـــض بـــی گنـــاهی و رســـیدگی مجـــدد 
(German Code of Criminal Procedure, available at: http://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_stpo/).          اعاده دادرسی به ضـرر محکـوم، بـر مبنـاي ایـن ایـده اسـتوار اسـت کـه
ه تبرئـ . خطاي قضایی در اجراي عـدالت اعـم از بـه ضـرر یـا نفـع مـتهم و محکـوم بایـد اصـالح شـود           

(Turvey,2014).نادرست یکی از مصادیق خطاي قضایی است

مشکل عمده نظام اعاده دادرسی،محدودیت ها و موانع قانونی متعدد آن اسـت؛ بـه نحـوي کـه     
در بسیاري از پرونده هایی که ممکن است فرد، واقعا بی گنـاه باشـد بـه دلیـل موانـع شـکلی، ماننـد        

گناهی یا مرور زمان، نمی تواند از این سـاز و کـار   محصور و مشروط بودن جهات طرح ادعاي بی 
دیــوان عــالی کشــور در آراء متعــددي بــا اســتناد بــه همــین موانــع و محــدودیت هــا  . اســتفاده کنــد

براي نمونه، رجوع از شهادتی که شاهد پس از قطعیت حکـم و  . درخواست اعاده را رد کرده است
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یـا در راي دیگـري،   . جهات اعاده نداسـته اسـت  به موجب اقرارنامه رسمی به عمل آورده بود را از
رجوع شاهد از شـهادت را زمـانی موجـب پـذیرش اعـاده دانسـته کـه کـذب بـودن آن در دادگـاه           

مجموعـه آراي  .( دیگري ثابت شود ولو آنکه شخص شاهد به کذب بودن گواهی خود مقـرَ باشـد  
)49- 51، صص 1393قضایی شعب دیوان عالی کشور، 

. جـه بـه چنـین شـرایطی اسـتفاده از ایـن سـاز و کـار صـرفا جنبـه اسـتثنایی دارد           بنابراین، با تو
همچنین، این ساز و کارِ نظام عدالت کیفري کمک چندانی براي شناسـایی و احـراز بـی گنـاهی     
محکومان نمی کند؛ زیرا اثبات بی گنـاهی و جهـات منـدرج در قـانون، بـر عهـده محکـوم علیـه         

به رغم آنکه عالوه بر محکوم علیه، دادسـتان  1378رسی مصوب قانون آیین داد273ماده . است
را نیز در زمره افراد ذیصالح براي طرح دعوا اعالم نموده است، اما تکلیفی را متوجه وي نکـرده  

در واقـع، از نظـر   . مندرج در صدر ماده استباط کرد» حق«این موضوع را می توان از کلمه . است
از . ساس حکم قطعی محکوم می شود، قطعا مجرم واقعی استنظام عدالت کیفري کسی که بر ا

. همین رو، خود را براي اثبات خالف آن مکلف نمی داند

نظام تخصصی-1-2
منظــور از نظــام تخصصــی، وجــود قــوانین، فراینــدها و نهادهــاي تخصصــی در رســیدگی بــه  

دیگـر هـیچ نهـاد،    در نظام حقوقی ایـران ماننـد بسـیاري از کشـورهاي    . ادعاهاي بی گناهی است
کشـورهاي  . فرآیند و قانون تخصصی براي رسیدگی به ادعاهـاي بـی گنـاهی پـیش نشـده اسـت      

مانند کشور هاي آمریکا و انگلستان که مبتنـی بـر   : معدودي هستند که داراي چنین نظامی هستند
نـد،  در ایـن ب . نظام کامن ال بوده و  هیات منصفه در محکومیت متهمان نقش تـاثیر گـذاري دارد  

. نظام تخصصی احراز بی گناهی در کشورهاي انگلستان و آمریکا را بررسی می کنیم

احراز بی گناهی در نظام کیفري انگلستان-1-2-1
1»خطاهـاي قضـایی  «، اولین هیات فراقضائی را در دنیا بـراي بررسـی   1997انگلستان در سال 

نامیـده مـی شـود، از    CCRC(2(کیفـري  این هیات که کمیسیون بازبینی پرونده هـاي . تشکیل داد
جالـب اسـت کـه ایـن     3.پرونده را بـازبینی کـرده اسـت   18115بیش از  ) 2014(تاکنون آن سال

1. miscarriages of justice
2.Criminal Cases Review Commission

تشـکیل شـده اسـت بـا نـام      1999در سـال  )  بـه عنـوان بخشـی از بریتانیـا    (شایان ذکر است کمیسون مشـابهی در اسـکاتلند  .3
(SCCRC)کمیسیون بازبینی پرونده هاي کیفري اسکاتلند 
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کمیسیون عالوه بر  پرونده هاي بی گناهیِ واقعی، برخی دیگر از انـواع خطاهـاي قضـایی را نیـز     
فـري عـالوه بـر پرونـده هـاي      به عبارت دیگر، کمیسیون بازبینی پرونده هـاي کی . کندبررسی می

در نتیجـه،  . کنـد بینی مـی را نیـز بـاز  هاي دیگر مانند کیفردهـی ناعادالنـه  پروندهگناهیِ واقعی بی
بـراي نمونـه، از میـان    . آماري که کمیسیون مزبور ارائـه کـرده تـا حـدودي گمـراه کننـده اسـت       

را براي بازبینیِ بیشتر به دادگاه پرونده449اي که کمیسیون مزبور بازبینی کرده، پرونده12,500
ــت   ــاع داده اس ــتیناف ارج -https://www.justice.gov.uk/about/criminal-cases-review ).(اس

commission, visited on  02/10/2014
پرونده اي کـه بـازبینی شـده،     17000این کمیسیون بیان کرده که از میان  حدود وب سایت

370پرونـده،  560از میان این . ارجاع شده است1به دادگاه استینافپرونده براي رسیدگی560
بـا ایـن حـال،    (Ibid).عدد تأیید شده است؛ مابقی نیز تحت رسـیدگی اسـت  153پرونده نقض و 

این پرونده ها تبدیل جرم انتسابی به جرم خفیـف تـر،   . علت نقض پرونده ها مشخص نشده است
همچنین شـامل پرونـده هـایی    . ل غیر عمد را نیز شامل می شوندمانند تخفیف جرم قتل عمد به قت

هستند که در آنها بـر اسـاس ادعـاي محکـوم، محاکمـه جدیـدي برگـزار شـده و سـپس در ایـن           
عـالوه بـر آن، نگـاهی دقیـق تـر بـه برخـی از ایـن         . محاکمه براي بار دوم نیز محکوم شده اسـت 

ونده ها شـامل جـرم هـاي بسـیار خفیـف      محکومیت هاي نقض شده نشان می دهد که گاه این پر
عدم کنتـرلِ خطرنـاکی سـگ در مکـان     «، 2»تقلب در استفاده از خدمات مخابراتی«: مانند. بودند

4.»داشتنِ خانه اي که مخل نظم، اخالق و آسایش عمومی است«و حتی 3»هاي عمومی

یل شـد کـه بـه    در حالی که کمیسیون بازبینی پرونده هاي کیفري در ابتدا به ایـن دلیـل تشـک   
را -که اعتراض محکوم علیـه در دادگـاه اسـتیناف رد شـده بـود     -جرایم شدیدي مانند قتل عمد 

بازبینی کند، در سال هاي اخیـر بـا افـزایش حجـم پرونـده هـا، بسـیاري از ادعاهـاي بـی گنـاهیِ           
در واقـع، بـه همـین دلیـل در حـال حاضـر فاقـد اثـر        . درست، مدت طوالنی را در نوبت مانده اند

البتـه، حامیـانِ ایـن کمیسـیون معتقدنـد کـه       . بخشی کافی در حمایت از محکومان بی گناه اسـت 
منتقدان به جاي توجه به کارهاي موفقیت آمیزي که این کمیسیون انجام می دهد، یعنـی بـازبینی   
پرونده هاي افراد بی گناهی کـه بـدون کمـک ایـن کمیسـیون هـیچ وقـت آزاد نمـی شـدند، بـر           

(Steven,2012:449). جام نمی شود تمرکز دارندکارهایی که ان
5

1. the Court of Appeal
2. dishonestly obtaining a telecommunication service
3. allowing a dog to be dangerously out of control in a public place
4. keeping a disorderly house
5. Steven M, Cytryn,Op.cit,2012,p 449
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احراز بی گناهی در نظام کیفري آمریکا-1-2-2
یکی از تخصصی ترین ساز و کار رسیدگی به ادعاي بی گنـاهی در کشـور آمریکـا، قـانونی     

درواقـع،  1.بـه تصـویب مجلـس نیویـورك رسـید     2014طرح  و در سال 2010است که در سال 
ترین گام ایالت نیویورك جهت اصالح نظـام عـدالت کیفـري در خصـوص     توان گفت مهم می

ایـن  . است2»قانون عدالت براي بی گناهی واقعی«محکومانی که مدعی بی گناهی اند، تصویب 
قانون به گونه اي طراحی شده که با نگاه تخصصی بـه بـی گنـاهی واقعـی، یعنـی محکـومی کـه        

شـده را بـه چـالش مـی کشـد و سـعی       میت صـادر اساسا مرتکب جرم انتسابی نشده است، محکو
. کند موانعِ اثبات بی گناهیِ فردي که به اشتباه محکوم شده را از بین ببردمی

بـه گونـه اي اصـالح مـی شـود      3با تصویب این قانون، آئین نامه پس از محکومیت نیویورك
ادگـاه هـا کـه بـر     بـه نـوعی آراء د  قانوندر واقع، این. که شامل ادعاي بی گناهی واقعی نیز باشد

بر طبق این قانون، این امکـان  . صادر می شدند را سازماندهی کرد4اساس قاعده معروف به کول
براي محکوم علیه فراهم می شود تا در صورتی که بتواند با استفاده از ادله واضـح و قـانع کننـده    

در ) ن و قاضـی مانند پلیس، بـازپرس، دادسـتا  (ثابت کند، کنشگران حرفه اي نظام عدالت کیفري
همچنین، دادگاهها می تواننـد  . یابدمیمحکومیت او مرتکب خطا شده اند، از محکومیت رهایی 

(Cytryn,2012:494).همه ادله موجود را در نظر گیرند

بنابراین، نکته جالبی که در این قانون مشاهده می شود این اسـت کـه در صـورتی کـه ثابـت      
است، دادگاه رسیدگی کننده باید عـالوه بـر نقـض حکـم،     شود محکوم علیه واقعا بی گناه بوده 

در نظام عمـومی، دیـوان عـالی کشـور پـس از نقـض حکـم، پرونـده را         . حکم بر بی گناهی دهد
همچنـین، بـه   . جهت رسیدگی دوباره به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده راي ارجاع می دهد

که بر نادرست بودن حکـم و بـی گنـاه    راتمامی ادله موجودموجب این قانون، دادگاه می تواند 
در واقـع، ایـن قـانون، نقـص     . بودن محکوم داللت دارد را بررسی کرده و مورد استناد قرار دهـد 

هاي شکلی مانند جهات محصور درخواست که بر نظام عام اعاده دادرسی وارد اسـت را تـا حـد    
گناهی محکوم شده اسـت،  پیام این قانون آن است که وقتی فرد بی. زیادي بر طرف کرده است

در برخـی از منـابع تـاریخ طـرح     . شایان ذکر در خصوص این قانون و طرح اولیه آن تاریخ هاي مختلفی گفتـه شـده اسـت   .1
. آمده است2012و تصویب 2009

2. See: http://open.nysenate.gov/legislation/bill/
3. post-conviction statute
4.Cole;
کول که سرباز نظامی آمریکایی و دانشجوي دانشگاه فناوري تگزاس بود به جرم تجاوز به یک دانشـجو محکـوم شـد و پـس     

.سال در زندان درگذشت14از سپري کردن 
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. باید بتواند فارغ از موانع شکلیِ قانونی، بی گناهی خود را ثابت کند
بسیاري از وکال و حقوقدانان طرفدار اصـالح نظـام عـدالت کیفـري بـه شـدت از ایـن قـانون         

مزبـور، پـیش از تصـویب    از پیشنهاد دهنـدگان طـرحِ  1براي نمونه گلن گاربر،. حمایت کرده اند
گامی بزرگ به سوي دستیابی به عدالت براي زندانیانی اسـت کـه واقعـأ    «کرد که این قانون بیان

-http://www.nysenate.gov/press.»بی گنـاه بـوده و بـه اشـتباه در نیویـورك محکـوم شـده انـد        

release/ on Wednesday, October 21st, 2009)  (،وکیل و مدیرِ طرح بی گنـاهی  2دیوید الفتیس
درصـد از پرونـده هـا در دسـترس اسـت،      10تـا  5فقـط در  DNAد، از آنجایی که دلیـل  بیان کر

امکان پذیر نیست بی گناهی شـان  DNAبه مردم کمک می کند وقتی آزمایش «قانونِ مورد نظر 
(ibid).»را اثبات کنند

ایـن  . قانونِ پیش گفته اصالحات مهمی را در نظام عدالت کیفري نیویورك ایجاد مـی کنـد  
. بی گناهی واقعی را به رسمیت می شناسد و به آن رسیدگی می کنـد انون، صرف ادعاي سادهق

ادلـه مربوطـه را صـرف نظـر از درجـه      » تمـام «عالوه بر آن، به دادگاه این امکان را مـی دهـد تـا    
اعتبارشان مد نظر قرار دهد و در صورت تشخیص، حکم به تبرئـه دهـد؛ بـدون آنکـه پرونـده را      

.د محاکمه مجدد کندوارد فراین
: با این وجود، این قانون از دو جهت ایراد دارد

به رغم تمرکز بر مفهوم مضیق و پایه بی گناهی، یعنی فردي که رفتار مجرمانـه انتسـابی   ) اول
محکومی که مـدعی بـی گنـاهی    )  دوم. را مرتکب نشده است، تعریفی از  آن ارائه  نکرده است

ادگاهی کـه حکـم محکـومیتش را صـادر کـرده مطـرح کنـد؛ یعنـی         است، باید ادعایش را در د
محاکمه می تواند بوسیله ي همان قاضی یا  قاضی دیگري که به طریقـی بـا پرونـده ارتبـاط دارد     

طبیعتا این سوال مطرح می شود که آیا چنین رسیدگی می تواند واقعا بـی طرفانـه   . رسیدگی شود
باشد؟ 

. اي شمالی آمریکا، کمیسـیونِ بررسـی بـی گنـاهی تشـکیل شـد      ، در ایالت کارولین2007در سال 
ایـن کمیسـیون،   . به نگرانی هاي اشاره شده توجه داشته است3»کمیسیونِ بی گناهی کارولیناي شمالی«

کمیسیونِ بررسـیِ بـی   . هیاتی مستقلی را براي رسیدگی به ادعاهاي بی گناهیِ واقعی تعیین کرده است
در . اساس مدلی تأسیس شده که فقـط بـر بـی گنـاهی واقعـی تأکیـد دارد      گناهی کارولیناي شمالی بر 

واقع  به نظر می رسد که این کمیسیون، با مـدنظر قـراردادن عملکـرد کمیسـیون بـازبینی پرونـده هـاي        

1.Glenn Garber
2.David Loftis
3. The North Carolina Innocence Inquiry Commission
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در واقـع،  . کیفري انگلستان و  قانونِ عـدالت بـراي بـی گنـاهی واقعـی نیویـورك تشـکیل شـده اسـت         
کارولیناي شمالی تنها ایالتی است که کمیسیونی مستقل را صرفأ بـراي رسـیدگی بـه پرونـده هـاي بـی       

بـدین ترتیـب، ایـن کمیسـیون پرونـده هـایی کـه در آنهـا محکـوم          . گناهیِ واقعی طراحی کرده است
مدعی است مجازات تعیین شده  شدیدتر از مجازات قانونی است یا مدعی موجه بودن ارتکـاب جـرم   

جهت دفاع مشروع است را مورد بررسی قرار نمی دهد؛ زیرا چنین ادعاهایی مـرتبط بـا  بـی گنـاهیِ     به 
عالوه بر این، ایـن کمیسـیون بـه متهمـان نیـز اجـازه داده اسـت تـا در پرونـده هـایی کـه            . واقعی نیست

طـرح  محکومیت آنها بر اساس اقرار به ارتکاب جرم انتسابی بوده است، ادعـاي بـی گنـاهی خـود را م    
http://www.ncga.state.nc.us/EnactedLegislation/Statute visited on 03/10/2014. کنند

اساسنامه کارولیناي شمالی برخالف قانونِ عدالت براي بی گناهیِ واقعی و کمیسیون بـازبینی  
:پرونده هاي کیفري انگلستان، بی گناهیِ واقعی را به طور صریح تعریف کرده است

که اثبـات مـی کنـد    ... ه نفع یک فرد زنده که به ارتکاب جرمی محکوم شده است ادعایی ب«
کـه بـه آن محکـوم    ) از درجـه جنایـت  (فرد نسبت به هرگونه مسئولیت کیفريِ مربوط به جرمـی  

شده کامال بی گناه است و ادله معتبر و قابل تأیید در مورد بی گنـاهی وي وجـود دارد؛ کـه ایـن     
ه نشده بود یا در دادگـاهی کـه پـس از محکومیـت برگـزار شـده بـود در نظـر         قبال به دادگاه ارائ

(Ibid, 15A-1460).»گرفته نشده بود

اساسنامه کارولیناي شمالی نیز همانند قانون عدالت بـراي بـی گنـاهی واقعـی،  فراینـد  فـوق       
سـتقل را  العاده را براي رسیدگی پیش بینی کرده است، ولی با ایـن تفـاوت کـه  نهـادي کـامال م     

این کمیسیون . تشکیل داده است که به طور ویژه براي بررسی چنین ادعاهایی طراحی شده است
عضوِ رأي دهنده  و همچنین یک قاضی، دادستان، وکیل مـدافع، وکیـلِ بـزه دیـده،     8متشکل از 

پرونـده هـایی در   (15A-1463).عضوي از جامعه، کالنتر و دو عضوِ اضافیِ مشخص نشده اسـت 
ویت قرار دارند که محکوم علیه به دلیل جرمی که نسبت به آن ادعاي بی گناهیِ واقعـی دارد  اول

نکتـه مثبـت آن کـه،    . را در نظـر بگیـرد  1»تمـام ادلـه مربوطـه   «کمیسیون مزبور باید . زندانی است
. »ممکن است هر دادگاه، شخص یا وکیلی ادعاي بی گناهی واقعی را بـه کمیسـیون ارائـه دهـد    «

(15A-1467(c) )
این هشت عضو کمیسیون پس از بررسی تمام شواهد و ادلـه پرونـده، رأي گیـري مـی کننـد      

ذکـر  . که آیا پرونده براي بازبینی نهایی باید به هیات متشکل از سه قاضی فرسـتاده شـود یـا خیـر    
نی این نکته حائز اهمیت است که حتی بعد از اینکه کمیسیون تصمیم به ارجاع پرونده براي بـازبی 

1. "all relevant evidence,"
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یعنـی  ( 15A-1468(c)).می گیرد، هیاتی متشکل از سه قاضی براي چنین کاري انتخاب می شـود 
این نکته، تفاوت بین پرونـده هـاي بـی گنـاهی     . پرونده به دادگاه رسیدگی کننده اعاده نمی شود

پرونـده اي مسـتحقِ   . واقعی و دیگر راه حل هاي پس از محکومیت را  به خـوبی نشـان مـی دهـد    
در . ی قضایی است که کمیسیون تعیین کند ادله کافی مبنی بر بی گناهی واقعی وجـود دارد بازبین

پرونده هایی که متهم پس از محاکمه محکوم شـده اسـت بـه پـنج رأي از سـوي کمیسـیون نیـاز        
است تا پرونده براي مالحظـه ي نهـایی فرسـتاده شـود و در پرونـده هـایی کـه محکـوم علیـه بـه           

-15A).رده است، باید هـر هشـت عضـوِ کمیسـیون متفقـأ رأي صـادر کننـد       ارتکاب جرم اقرار ک

1468(C) )
اگر به یک پرونده تعداد رأيِ الزم داده شود، آنگاه تحت بازبینی هیـات مسـتقلی شـامل سـه     

بنـابراین، ایـن قضـات هیچگونـه     . قاضی، که جزو قضات صادر کننده راي نیستند، قرار می گیرد
هیات متشکل از سه قاضـی، بـر اسـاس  تمـام ادلـه      . اي در پرونده ندارندمداخله یا درگیري قبلی

.مربوط به پرونده به طور ویژه رسیدگی می کنند
پس از جلسه دادرسی، این هیات مشخص می کنـد کـه آیـا مـتهم بـر اسـاس شـواهد و ادلـه قـانع          

راي بـی گنـاهی واقعـی    این همان معیاري است که در قانون عـدالت بـ  . کننده از جرم مبرا است یا خیر
چنین تصمیمی مستلزم صدور رأي از سوي هر سه عضو بـه صـورت اجمـاعی اسـت     . اتخاذ شده است

( 15A-1469(h)).و اگر درخواست مورد پذیرش قرار گیرد، اتهامات متهم لغو می شود

ع سرانجام آن که، اساسنامه مزبور تاکید می کند که ادعایی که در کمیسیون مطرح شده، مان
به نظر می رسـد  (15A-1470).از حقِ متهم براي استفاده از آزاديِ پس از محکومیت نخواهد شد

مفهوم این ماده آن است کـه رسـیدگی در ایـن کمیسـیون تخصصـی، مـانع از طـرح ادعـاي بـی          
. گناهی به طرق قانونی و ممکن دیگر، مانند اعاده دادرسی، نمی شود

مـورد رسـیدگی   953ادعا را دریافت کـرده و بـه   1102تاکنون، این کمیسیون2007از سال 
فقدان ادله جدیـد، عـدم بـی گنـاهی واقعـی، نـاتوانی در       : دالیلِ رد ادعاها عبارتند از. کرده است

6این کمیسیون در حال حاضر بازبینی را بـر روي  . اثبات بی گناهی و عدم دسترسی به ادله معتبر
یک پرونـده  . ا به هیات متشکل از سه قاضی فرستاده استپرونده انجام می دهد و چهار پرونده ر

(Steven,2012:501).نیز منجر به تبرئه محکوم شده است

هاي جامعوينظام-2
در حال حاضر، برنامه ها و کمیسیون هاي جامعويِ متعددي در برخـی از کشـورها، بـه ویـژه     
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ه هـاي محکومـان بـی گنـاه     ایاالت متحده، تشکیل شده است که هدف اصلی آنها بررسی پروند
هایی و ارائه توصـیه و پیشـنهاداتی بـراي پیشـگیري از     شناسایی شده، تعیین علل چنین محکومیت

پــس از مختومــه شــدن همــه راه هــاي تجدیــدنظر خــواهی، . وقــوع ایــن عوامــل در آینــده اســت
مـدنی  نهادهـاي  . محکومان بی گناه گزینه هاي کمی را براي رهایی از مجـازات پـیش رو دارنـد   

البتـه، اغلـب ایـن نهادهـا شـرایطی، از جملـه       . می توانند کمک موثري در اثبات بی گناهی کننـد 
را براي پذیرش و بررسی ادعاهاي بی گنـاهی مقـرر   DNAامکان اثبات بی گناهی از طریق دلیل 

شیوه هـا و  نهادهـاي جـامعوي    . در ایران، چنین نهادهاي مدنیِ تخصصی وجود ندارند. کرده اند
کشور آمریکا، انگلستان و کانادا که به لحاظ عملکرد سابقه قابل قبولی دارنـد در ایـن گفتـار    سه

1.بررسی می شوند

یک نهاد غیر انتفاعی حقوقی است که بـراي تبرئـه   2برنامه ها یا طرح هاي احراز بی گناهی،
دالت کیفـري  ایجاد شده اند و تالش می کنند نظام عDNAمحکومان بی گناه از طریق آزمایش 

در آمریکـا طـرح هـاي احـراز  بـی      . را براي پیشگیري از بی عدالتی هـا در آینـده اصـالح کننـد    
در دانشــکده حقــوق بنیــامین 1992گنــاهی، ابتــدا توســط بــاري اســچک و پیتــر نوفیلــد در ســال 

کاردوسـو دانشــگاه یِشــیواي  نیویــورك بـراي کمــک بــه زنــدانیانی کـه مــی توانســتند از طریــق    
بـا ذکـر ایـن نکتـه کـه متعاقبـا مـورد        . بی گناهی خود را ثابت کنند تاسـیس شـد  DNAآزمایش 

3.گرفته استحمایت دپارتمان عدالت ایالت متحده قرار

در کشورهاي استرالیا، آرژانتین، نیوزلند، ایرلند و هلند نیز طرح هاي احراز بی گناهی تقریبا با ماهیت مشـابه تشـکیل شـده اسـت کـه      .1
آغـاز بـه   2001در استرالیا طـرح هـاي بـی گنـاهی از اواسـط سـال       . برخی از آنها بسیار نوپا محسوب شده و در اوان فعالیت خود هستند

نخسـتین طـرح   . فعالیت کرد؛ یعنی چند دهه پس از طرح بی گناهی که توسط باري اسچک و پیتر نئوفلد در نیویورك ایجاد شـده بـود  
در کوئیزلنــد و دانشــگاه فــن آوري ســیدنی در نیوســاس ولــز ایجــاد        .1بــی گنــاهی در دانشــکده حقــوق دانشــگاه گــریفیس      

در حال حاضر عالوه بـر طـرح بـی    . مزبور در اساسنامه و فعالیت ها مشابه آمریکا هستندطرح هاي(Weathered,2004:281).شد
. فعالیت دارند.1و دیگري در دانشگاه ادیت کوان.1گناهی دانشگاه گریفیس، دو طرح دیگر یکی در دانشگاه ملبورن

پس از پخش فیلم مزبـور  . آغاز شد.1ستندراز بی گناهی در پاسخ به بازتاب هاي یک فیلم مدر آرزانتین ایده تشکیل طرح اح
،  تقاضاهاي بـی شـماري   .1توسط دیوان عالی آن کشور، سازنده فیلم، انریکه پِنییِرو.1و متعاقبا اثبات بی گناهی فرناردو کارِرا

ایـن خصـوص بـا    این مساله باعث شد تا اقدام به تاسیس بنیادي در . را از افرادي مشابه کارِرا براي کمک به آنها دریافت کرد
استاد دانشکده حقوق کالیفرنیـاي غربـی و مـدیر    .1با مشورت حقوقدانانی از جمله جوستین بروکس. کمک متخصصان نماید

.1.طرح بی گناهی کارولینا، بنیاد آرژانتینی با الگو برداري از مدل آمریکایی شکل گرفت
گناهی تشکیل و آغاز بـه فعالیـت کـرده انـد کـه بـه دلیـل نوپـا         طرح هاي بی .1و نیوزلند.1، هلند.1اخیرا در سه کشور ایرلند

بـراي نمونـه، در نیوزلنـد انجمنـی نوپـا در دانشـکده روانشناسـی دانشـگاه         . بودن در این مقاله مـورد بررسـی قـرار نگرفتـه انـد     
ویکتوریا و با همکاري دانشگاه اوتاگو  آغاز به فعالیت کرده است

2. Innocence project
:    نک. نفر در ایاالت متحده از طریق آزمایش مزبور تبرئه شده اند300مروز، تا به ا.3

http://www.cardozo.yu.edu/innocenceproject)



56
1394تابستان، همیازد، شماره سومفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال 

البته طرح هاي احراز  بی گنـاهی محـدودیت هـایی راي بـراي رسـیدگی بـه ادعاهـا در نظـر         
: هصرفا پرونده هایی قابلت طرح و رسیدگی را دارند ک. گرفته است

)http://www.innocenceproject.org/about/Contact-Us.php(
ــه اصــطالح ادعاهــاي پــس از  . امکــان تجدیــدنظر عــادي نداشــته و قطعــی شــده باشــند  )1 ب

.محسوب شوند1محکومیت
بتواند ثابت کنـد  DNAمتهم باید از طریق آزمایش . وجود داشته باشد) عینی(ادله فیزیکی)2

. واقعا بی گناه است
بنـابراین، تعقیـب، بازداشـت، اتهـام     . باید به جهت ارتکاب جرمی محکوم شده باشدمتهم )3

. هاي نادرست از شمول طرح خارج اند
. جرم باید در ایاالت متحده آمریکا ارتکاب یافته باشد)4

همچنین ادعاهاي محکومانی که مدعی هستند براي ارتکـاب جـرم دلیـل موجـه ماننـد دفـاع       
ظام کیفري به خطا آن را نپذیرفته است، مجـازاتی شـدیدتر از مجـازات    مشروع داشته اند، ولی  ن

قانونی براي آنها تعیین شده است و یا مثال در جرایم جنسـی، خـود بـزه دیـده رضـایت داشـته را       
نپذیرفتن دو مورد اخیر موجه است؛ زیرا در این نوع از دفاعیات، مرتکـب، بـی   . بررسی نمی کند

گر دادگاه در نپذیرفتن ادعاي دفاع مشروع مرتکب خطـا شـود، عمـال    با این وجود، ا. گناه نیست
صرف اثبات رفتـار مـادي جـرم بـه نحـو صـحیح، موجـب        . فرد بی گناهی را محکوم کرده است

این موضوع از ایرادات مفهومی محکومیت بی گناهان اسـت کـه دقیقـا    . مجرمیت مرتکب نیست
ایـرادي کـه بـدون پاسـخ بـاقی      . گرفتـه اسـت  در طرح هاي احراز بی گناهی نیز مورد عمل قرار

.مانده است
بر خالف طرح هاي پـیش گفتـه، در نظـام عـام اعـاده دادرسـی، چنـین دفاعیـاتی از جهـات          

براي مثال، چنانچه پس از صدور حکم قطعی، محکوم علیـه شـاهدان   . پذیرش محسوب می شود
) دفاع مشـروع (در دفاع از خود یا ادله جدیدي را ارائه کند که داللت قطعی بر صحت ادعاي او

داشته باشد، دیوان عالی کشور در صورت پذیرش ادله، حکم را نقض و جهات رسیدگی مجـدد  
DNAعالوه بر این، اعاده دادرسی محدود به ارائـه دلیـل   . به دادگاه هم عرض ارجاع خواهد داد

. نیست
.شکیل شده و فعالیت دارنـد در حال حاضر،این طرح ها تقریبا در تمامی ایالت هاي آمریکا ت

)http://www.innocenceproject.org/about/Other-Projects.php(   طرح هاي بی گنـاهی شـماري

1. Post-conviction
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محور  هسـتند  -این طرح ها به طور معمول، دانشگاه. از انواع و اشکال مختلف را در بر می گیرد
گنـاه فعالیـت   که با نظارت دانشگاهی و تحقیقـات وکـال در خصـوص ادعاهـاي محکومـان بـی       

هدف عمده  طرح هاي احراز بی گناهی،  رهایی محکومان بی گناه از زندان یـا اعـدام   . کنندمی
.است

انگلستان از معدود کشورهایی است کـه در خصـوص بررسـی ادعـاي محکومـان بـی گنـاه،        
در نظـام  -به شرحی که پـیش تـر بـه عنـوان یـک نظـام دولتـی گفتـه شـد         -کمیسیون ویژه اي را

با این وجود، در حال حاضر دو انجمـن مـدنی دیگـر    . کیفري خود پیش بینی کرده استعدالت 
و شـبکه  1طرح بی گناهی دانشگاه لیـدز : در ارتباط با این موضوع در این کشور فعالیت می کنند

2.بی گناهی بریتانیا

توسط  دکتر مایکل ناتن، که پـژوهش هـاي بسـیاري را در سـال     2004انجمن اخیر در سال 
یس شـد و تـالش دارد تـا ادعاهـاي     هاي اخیـر در خصـوص بـی گنـاهی انجـام داده اسـت، تاسـ       

سـیدگی در کمیسـیون بـازبینی    گناهی محکومـانی کـه بـه جهـات قـانونی مختلـف مشـمول ر       بی
ــده ــرد        پرون ــر بگی ــی در نظ ــاي علم ــژوهش ه ــق پ ــز از طری ــوند را نی ــی ش ــري نم ــاي کیف .ه

http://www.innocencenetwork.org.uk/)(
، طـرح  3انجمن دفاع از محکومان بی گناه. در کانادا سه مرکز در این خصوص فعالیت دارند

کـه مـورد نخسـت مهـم     5و طرح بی گناهی دانشگاه یـورك؛ 4بی گناهی دانشگاه بریتیش کلمبیا
انجمن دفاع از محکومان بی گناه، یک سـازمان حقـوقی غیـر دولتـی اسـت کـه       . ترین آنها است

ع و رها کردن محکومان بی گناه از مجـازات و نیـز پیشـگیري از محکومیـت     براي شناسایی، دفا
. در تورنتو تشکیل شد1993هاي مزبور از طریق آموزش و اصالح نظام عدالت کیفري در سال 

شـوند  یمـ اول اینکه شرایطی که موجب انحراف از عـدالت  : این انجمن دو هدف اصلی داشت
انجمـن فـوق   . بی گناهان مشـارکت کنـد  بینی و اصالح محکومیترا از بین ببرد و دوم اینکه در باز

ایـن کمیسـیون   .  و در حمایت از وي تشکیل شده بـود 6در ابتدا به دلیل محکومیت نادرست مورین
بعدها خود را باز سازي کرد و اکنون به طـور عمـده در دفـاع از افـراد بـی گنـاهی کـه بـه خطـا بـه           
1. University of Leeds Innocence Project
2. Innocence Network UK
3. Association in Defence of the Wrongly Convicted: AIDWYC
4. University of British Columbia Law Innocence Project
5. Osgoode Hall Innocence Project

بعدها بـا پیشـرفت فنـاوري    . به حبس محکوم شد1984گاي پال مورین به جرم تجاوز به دختربچه نه ساله همسایه در سال .6
ادرست وي نیز سوء عملکـرد دادسـتانی و خطـاي کارشـناس     دلیل محکومیت ن. بی گناهی وي ثابت گردیدDNAآزمایش 

. پزشکی قانونی اعالم شد
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پرونـده در  74، 2014در حـال حاضـر تـا آوریـل     . لیت داردارتکاب قتل عمد محکوم شده اند، فعا
پرونده مربوط به قتل عمـد درجـه نخسـت،    33انجمن مزبور تحت بازبینی است که از تعداد مزبور  

.پرونـده سـایر جـرایم شـدید اسـت     3پرونده قتل غیر عمدي و 10پرونده قتل عمد درجه دوم، 28
http://www.aidwyc.org/cases/current/ visited on 04/10/2014)( .     حسـب اعـالم وب سـایت ایـن

انجمن مزبور به صورت رسمی به عنوان یک بنیاد خیریه و شـرکت بـا اهـداف    2010انجمن، در سال 
)(:زیر به ثیت رسیده است http://www.aidwyc.org/about/aidwyc-foundation/

ارائه خدمات حقوقی به افراد کم درآمدي که قصد دارند بی گناهی خـود را ثابـت کننـد    )1
و رهایی محکومان بی گناه از مجازات

افزایش آگاهی عمومی از حقوق کیفري و  فرایند قضایی)2
ارائه کمک هاي مالی به محکومان بی گناه کم بضاعت براي ضروریات زندگی)3
شی در خصوص علل محکومیت بی گناهان حمایت از مبتکران آموز)4

: بنیاد مزبور در عمل با دو مشکل مواجه است
وکـالي فعـال در انجمـن بـه طـور داوطلبانـه در ایـن        . محدودیت منـابع مـالی و انسـانی   ) اول
عـدم  ) دوم. کنند که با توجه به حجم پرونده ها تعداد آنها کافی نیسـت ها وقت صرف میپرونده

. طرف در خصوص بررسی ادعاهاي بی گناهی در کانـادا قاتی مستقل و بیوجود کمیسیون تحقی
قانون کیفري، با وزیـر  696,1به دلیل نَبودن چنین کمیسیون مستقلی، وکال مجبورند تحت بخش 

وکالي کانادایی معتقدند حسب تجربه هایی که در پرونده . دادگستري کانادا تماس برقرار کنند
، وجود کمیسیونی مانند کمیسیون بـازبینی پرونـده هـاي کیفـري     هاي پیشین به دست آمده است

(Kennedy,2004). انگلستان ضروري است

گیرينتیجه
قاعده بر آن است که نظام عدالت کیفري افرادي را محکوم به مجازات مـی کنـد کـه واقعـا     

طمینـان  با این وجود، مطالعات نشان می دهد کـه قاعـده مزبـور چنـدان هـم قابـل ا      . مجرم هستند
در طول تاریخ، افراد زیادي به خاطر جرم مرتکـب نشـده، بـه خطـا توسـط نظـام عـدالت        . نیست

زمانی که فـرد بـی گنـاهی بـه رغـم فـرض قـانونی و        . کیفري تعقیب، محاکمه و محکوم شده اند
عقلی بی گناهی محکوم می شود، نتیجه  قطعی آن است کـه عملکـرد نظـام عـدالت کیفـري در      

صرف نظر از منشاء و عوامل این خطا یا خطاها، سـاز و کارهـایی کـه    . خطا استمواردي توام با
.براي اصالح این خطا پیش می شود داراي اهمیت زیادي است
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منظور از این نظام، همـان سـاز و   . نظام ایران، تابع نظام عمومی در اصالح خطاي مزبور است
عـاده دادرسـی کیفـري نامیـده مـی      کار رسیدگی فوق العاده به حکم قطعی است که اصـطالحا ا 

مشـکل آن اسـت کـه اعـاده دادرسـی، همـه       . بیشتر کشورها از همین نظام بهره مـی گیرنـد  . شود
بسیاري از ادعا ها به دلیل محدودیت هـاي شـکلیِ   . موارد ادعاهاي بی گناهی را در بر نمی گیرد

یـا بـه دلیـل دشـواري     قانونی مانند جهات محدود اعاده و مرور زمان هرگـز اسـتماع نمـی شـوند    
ضمن این که در کشورهایی مانند ایران که دیوان عالی کشور مرجـع  . اثبات، به نتیجه نمی رسند

رسیدگی و پذیرش اعاده است، به دلیل عدم امکان رسیدگی مـاهوي، ایـن مرجـع حکـم بـر بـی       
گناهی صادر نمی کند، بلکه آن را جهت رسیدگی مجـدد بـه شـعبه هـم عـرض دیگـري ارجـاع        

لغو ناموجه ساز و کارِ اعالم اشتباه از حکم صادره توسـط قاضـی صـادر کننـده و سـایر      . دهدیم
کـه در سـال   1378قـانون آئـین دادرسـی کیفـري مصـوب      235مقامات قضایی مندرج در مـاده  

بـا  . نسخ صریح شد، فرصت رفع اشتباه هاي قضایی را به طـور نـاروا محـدود کـرده اسـت     1381
ز و کاري ضروري به نظر می رسید، در قانون جدید آئین دادرسـی کیفـري   اینکه احیاء چنین سا

در وضعیت کنونی، بی تردید ساز و کار اعـاده دادرسـی   . نیز پیش بینی نشده است1392مصوب 
کیفري به دلیل محدودیت هایی که بیان شد و نیز بر عهـده قـرار دادن بـار اثبـات جهـات آن بـر       

. ند کارایی داشته باشدمحکوم علیه، به تنهایی نمی توا
اگـر  . نظام عدالت کیفري فرض را بر صحت عملکرد خود در محکومیت افراد گذاشته است

فردي محکومیت قطعی پیدا کند، راه دشوار و گاه غیر ممکنی را در اثبات نادرسـتی محکومیـت   
بـی تردیـد، ارائـه و پـیش بینـی مـدلی تخصصـی در رسـیدگی بـه ادعـاي           .  خود خواهـد داشـت  

در حـال حاضـر،   . کومان بی گناه، می تواند بسیاري از کاستی هـاي موجـود را کـاهش دهـد    مح
شـعبه هـاي رسـیدگی بـه ادعـاي بـی       «دست کم اختصاص شعباتی ویژه از دیوان عالی به عنـوان  

.می تواند راه کاري عملی و در عین حال مفید باشد» گناهی
بـه  . هایی از مجازات، عفو مـی باشـد  یکی دیگر از ساز و کارهاي طرحِ ادعاي بی گناهی و ر

رغم آنکه تاکنون چنین رویه اي در ایران معمول نبوده است، ولـی مـی تـوان پرونـده هـایی کـه       
محکوم علیه مدعی بی گناهی خود است و در عین حال شرایط قانونی اعاده دادرسی نیـز فـراهم   

شیوه، بی گناهیِ محکـوم  گو اینکه در این. نیست را پس از بررسی مورد عفو خصوصی قرار داد
به طور رسمی و قانونی احراز و اعالم نمی شود، ولی دست کم وي را از تحمـل مجـازات جـرم    

به عبارت دیگر، عفو  بی گناهان صرفا به مثابه مسکنی اسـت بـراي   . مرتکب نشده معاف می کند
از کشـورها  رهایی محکومان بی گناه از مجازات بـه شـیوه عفـو در برخـی    . توقف مجازات ناروا
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عفـو عمـومی نیـز در مـواردي مـی توانـد       .  مانند کانادا و برخی از ایالت هاي آمریکا سابقه دارد
براي نمونه، فرض کنید در حکومت پـیش از انقـالب،   . شیوه مناسبی براي احراز بی گناهی باشد

علـی و  افراد متعددي به دلیل مشارکت در فعالیت هاي سیاسی علیـه رژیـم، بـر اسـاس ادلـه اي ج     
در ایـن  . نادرستی مانند اقرار نادرست اجباري محکوم به جرم یا جرایم مرتکب نشده، شده باشند

صورت، مجلس می تواند این دسته از محکومـان بـی گنـاه را بـا تصـویب قـانون، مشـمول عفـو         
.عمومی قرار دهد

در برخی از کشورها  نظام تخصصی جهـت بررسـی ادعاهـاي بـی گنـاهی  پـیش بینـی شـده         
. اطالق تخصصی بودن از آن جهـت اسـت کـه داراي قـانون، فراینـد و نهـاد ویـژه هسـتند        . است

حداقل امتیاز چنین ساز و کـار تخصصـی اي، مسـئول دانسـتن نظـام عـدالت کیفـري در اسـتماع         
در واقع، این به معناي پذیرش جایزالخطـا  . اظهارات محکومانی است که ادعاي بی گناهی دارند

نکته جالب توجه آن است کـه کشـورهایی داراي نظـام تخصصـی     . نظام استبودن عملکرد این 
آیا این بـدان معناسـت کـه    . هستند که از وجود هیات منصفه در دادرسی هاي خود بهره می برند

محکومیت بی گناهان در نظام هاي دادرسی که  از قضات حرفه اي بهره مـی برنـد کمتـر اتفـاق     
نظام حقوقی و اجتمـاعی کشـورهاي داراي نظـام تخصصـی،     می افتد یا نه حاکی از آن است که

بـه نظـر مـی    . آگاهی بهتري از احتمال صدور احکام کیفري علیه بـی گناهـان و میـزان آن دارنـد    
رسد بین میزان آگاهی از وجود چنین خطایی در بین کنشگران حرفه اي نظـام عـدالت کیفـري،    

کارهاي اصالح آن رابطه معنا داري وجـود  نهادهاي قانوگذاري و عموم مردم و پیش بینی ساز و
.در هر صورت بررسی به این مساله، می تواند موضوع پژوهش هاي آتی  باشد. داشته باشد
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