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 کشور عالی دیوان عمومی هیأت 764 شماره رویه وحدت رأی
 در مورد محکومان به حبس دائم

 مقدمه
أمدردأنده وحأه و أه ریأردر أجلسهههیأت   أ شههه میأمده أه زأسهههیأ۸:۳۰رأسأسهههاع أأ96/39عمومیأدیوانأعالیأکشهههدرأدر

کشهههدرأهأباأ  هههدرأ   أعالیأهالمسهههلم نأج اقأی اسأ سههه نأکدرمیأرو نأدیوانأأاالسههه  هراسههه أ   بیأأ9/۸/1۳96
کشههدرأهأشهه ک أی ارانأه سههااأمسههمشههارانأهأأکل اقأی اسأمحموأمصههونأ مار وحأمحم  أدادسههمانأهالمسههلم نأجأاالسهه  
أت ه أیراتیأازأک  أاهللأم  وأهأأکشدراأدرأسالنأت   معاهنأکل یأشعبأدیوانأعالیاع اسأ عمومیأتشک لأشوأهأپنأاز

رأخصههههورأمدردأهأاسههههممادأ ت أدادسههههمانأک  وحأدنده وحأهأطدحأهأبدرسههههیأ تدرا أم مل أاع ههههاسأشهههه ک   او أگزارشأ
أرأسأه و ذیلاأبیأأت ت بکشدراأبیأأکلمحم  أ أ.م مهیأگ دروأ9/۸/1۳96أ-أ۷6۴  اییأشمارحأه ریأأصو ر

 الف: گزارش پرونده
أاسههاسأگزارش أمدردأ حوحأاعمارأمتدرا أیزادسأأحرو نأمحم  أ دزأأ19/4/1395أ–أ5/1845/9۰19أب    ههاییأاسههمانأ،ارساأدر

أ ا  یأشههعبأدادگاحأحمشههدهدأدهبار تاسأا ت قأاسهه میأک مانأهأب ورعماسأیرامأم مل أصههادرأمحکوم نأبیأ منأابواأاز
أی هاأذرً أم عکنأمیشوحأاس أکیأممنأداد امی  د:گ دتاسأت أرکأاز

 :شعمیأاهرأدادگاحأا ت قأاس میأک مانأ۲6/1۲/1۳9۴أأمده أ1۸۸۲داد امیأشمارحأأ-ال 
أیزادسأمشدهدأز وا یأی اسأعماسأ...أکیأبیأاتها أ ملأموادأم ورأد» أب  رأخصورأنیش هادأ اضیأمحم  أاج اسأا کا أدای 

مادحأأ1 ا ونأم ازا أاسهه میاأتمصهه حأأ۵۸بیأتحملأ منأابوأمحکو أشههوحأاسهه اأباأع ار أبیأار کیأاهالاًأباأتصههدربأمادحأ
 سههههدأگ دروحأاسهههه .أرا  ًاأگ بیأ منأابوأم ازا أدرجیأرکأأ1۳۳۷قأاجعأبیأیزادسأمشههههدهدأز وا  انأمصههههووحأ ا ونأرها 

أبیأار کیأم زانأینأمشههه  أ  سههه أهأمحاسهههمیأ صههه أینأجه أاعمارأمادحأ  ا ونأم ازا أاسههه میأأ۵۸اسههه األکنأ ت 
أیمارأکسهه أهأبیأاج اسأأشههود.أرأسأصههادرحپذی أ  سهه األذاأباأنیشهه هادأصههادرحأم ال  أمیامکان أنده وحأاز  طعیأاسهه .أد،م 

 «.ا کا أاعادحأشود
 :شعمیأسو أدادگاحأا ت قأاس میأب ورعماسأ1۷/1/1۳9۵مده أأ1۷9داد امیأشمارحأأ-ق
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أیزادسأمشهههدهدأ سهههم أبیأ منأابوأصهههادرحأازأ» درأخصهههورأنیشههه هادأاج اسأا کا أا ت قأدادسههه اسأب ورعماسأمم یأب 
أ أبیأار کیأ سهههبأ امیأشهههمارحأعل یأی اسأسهههلشهههعمیأشهههشهههدأدسهههابقالأدادگاحأا ت قأب ورعماساأب اسأمحکو    مانأ...اأ ت 

أ اضیأمحم  أاج اسأا کا أا تأأ۲۵/۸/1۳9۴أ-أأ9۴1۰11۷611۲۰161۸ أأ1۸ماحأهأأ۷سارأهأأ1۳عل یأ قأدادس اسأب ورعماساأمحکو   ه ز
أیزادسأمشههههدهدأاسههههم ادحأ  مودحأ ازأ منأراأسههههن سأ مودأهأ سههههنأاخ نأهسأمدردأت ییوأمتاما أز وانأ  ارأگ ،میأهأ مً أاز

کیأمحکوم نأأ1۳۳۷أقأساراجعأبیأیزادسأمشدهدأز وا  انأمصومادحأها وحأ ا ونأرأ۳اس .أ]لذا[أ...أمطابقأتمص حأرکأب وأ
أصهههههدر أتحملأ أیزادسأبه حأ1۲ منأداودأراأدر  ا ونأم ازا أأ61هأأ58اأ59 ماروأهأبیأاسهههههم ادأموادأم وأمیسهههههارأ منأاز

أهأاع  أمی أ.«س دارد.أرأسأصادرحأ طعیأااس میاأ کدأبیأیزادسأمشدهدأ امم دحأراأبیأمو أپ جأسارأصادر
قأ ا ونأم ازا أاس میأمصوأ۵۸عمیأاهرأدادگاحأا ت قأاس میأک مانأمادحأکیأباأتوجیأبیأم اتبأمذکدرأدرأ،ونأبونأش

اجعأبیأیزادسأمشدهدأز وا  انأوحأ ا ونأرتاسأتعزی سأ منأداوداأ اسدأمادحأها راأدرأمدردأیزادسأمشدهدأمحکوم  أ1۳9۲
أحاع  أهأبیأاینأعل أاعمارأمتدرا أینأراأغ  ممکنأدا سههههمیأهأباأتتاضههههاسأ اضههههیأاج اسأا کا أک   سأدهبارأ1۳۳۷قأمصههههو

یزادسأمشهههدهدأمحکوم نأبیأ منأابواأبیأعل أعو أامکانأمحاسهههمیأ صههه أینأموا،ت أ ک دحأاسههه اأهلیأشهههعمیأسهههو أ
أمدردأأ1۳۳۷ا ونأراجعأبیأیزادسأمشههدهدأز وا  انأدادگاحأا ت قأاسهه میأب ورعماسأدرأ ت  أمدرداأبیأاعممارأمادحأها وحأ  در

محکوم نأبیأ منأداودأطیأداد امیأصههوراالشههعارأباأاعمارأمتدرا أیزادسأمشههدهدأموا،ت أک دحأهأباأاینأت ت بأازأشههعبأ
أشههههوحأاسهههه األذاأدرأاج اسأمادحأ یأ ا ونأییینأدادرسههههأ۴۷1م  و أباأاخم فأاسههههم مادأازأمتدرا أ ا و یأیرامأممها، أصههههادر

أرأسأه و أه ریأ  اییأدرخواس أمیأ1۳9۲ک   سأمصّوقأ أأ. ماروباأاص  ا أهأالحا ا أبعوسأطدحأموضددأراأب اسأصو ر
  1(1)کشور عالی دیوان قضایی - مختاری حسین
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  کشور کل دادستانه نظری: ب
أاسهههههاسأ وا  نأجارساأمحکومانأبیأ منأابوأ قأبه ح» أ هادأار،ا یأیزادسأموضهههههددأنده وحأینأاسههههه أکیأیراأب  م وسأاز

 ا ونأم ازا أأ۵۸مشههدهدأراأدار وأراأ یشأشههعمیأاهرأدادگاحأا ت قأاسهه میأک مانأباأاینأاسههموالرأکیأاهاًلاأباأتصههدربأمادحأ
 سهههههدأگ دروحأهأرا  ًااأت أب وأکیأأ1۳۳۷قأیزادسأمشهههههدهدأز وا  انأمصهههههواجعأبیأاسههههه میاأتمصههههه حأرکأمادحأها وحأ ا ونأر

 ا ونأأ۵۸شهههههوداأهل کنأبونأمحاسهههههمیأ صههههه أینأب اسأاعمارأمادحأم ازا أ منأابوأم ازا أدرجیأرکأمحسهههههوقأمی
یأسو أشعمأ«م وسأازأ هادأیزادسأمشدهدأراأ وارد.پذی أ  س األذاأمحکومانأبیأ منأابوأ قأبه حم ازا أاس میأامکان

سههارأبیأاسههم ادأتمصهه حأرکأأ1۲دادگاحأا ت قأاسهه میأب ورعماساأیزادسأمشههدهدأمحکومانأبیأ منأابوأراأبیأشهه دأتحملأ
شههودأاخم فأدهأپذی ،میأاسهه أتما نو یأکیأم  تیأمیأ1۳۳۷قأاجعأبیأیزادسأمشههدهدأز وا  انأمصههومادحأها وحأ ا ونأر

تمچ انأبیأ و أخودأأ1۳۳۷قأنأمصهههونأراجعأبیأیزادسأمشهههدهدأز وا  اشهههعمیأدرأ ت ت أینأاسههه أکیأیراأمادحأها وحأ ا و
رسوأاسم مادأشعمیأاهرأدادگاحأا ت قأاس میأک مانأبا یأاس أراأباأتصدربأ ا ونأم ازا أاس میأ سدأشوحأبیأ ت أمی

راأ هادأار،ا یأتاسأ  اییأد  اأاینأبحثأدرأخصورأیزادسأمشدهدأمطدحأاس أکیأیا  قأبیأصواقأاس أزی اأدرأتمیأ تا 

                                                           

أ«أمعاهن»رسوأکلمیأبیأ ت أمی.أ1 أعمار أدر أ لمعاهنأ  اییأدیوانأعالیأکشدر أدأا،مادحأاس .از
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أاینأ هادأدارأاسههه أراأمحکومانأبیأ منأبوهنأمو أ  زأمییزادسأمشهههدهدأم صهههورأمحکومانأبیأ منأمو  توا  وأاز
أ ا ونأم ازا أعمومیأار،ا یأبه ح أسههههارأنیشأ1۳۰۴م وأشههههو وشأمتدرا أمدبودأبیأیزادسأمشههههدهدأدر ب  یأ شههههوحأبودأهأدر

زادسأمشههدهدأز وا  انأب اسأاهل نأبارأهاردأ تا أ ا و نذارسأماأشههوأهأ ا و نذارأبیأموجبأمادحأها وحأ ا ونأراجعأبیأیأ1۳۳۷
أاسهههههاسأاینأمادحأها وحأبیأصههههه ا  أپذی ، أکیأتمیأمحکومانأبیأ منأابوأازأ من دارأهأبوهنأمو أتاسأمو ماأب 

أ هادأیزادسأمشدهدأاسم ادحأک  وأهأش دأاسم ادحأمحکومانأبیأ منأابوأینأاس أکمی سارأازأ منأخودأراأأ1۲یأتوا  وأاز
أسههارأ أ ال أمادحأها وحأ1۳۸۲هأأ1۳۷۰هأأ1۳61تحملأک دحأباشهه وأدر أردر أموادأ ا و یأموضههددأیزادسأمشههدهدأاز اسأدریموأهأدر

أسهههههیأ ا ونأد أت  أگ ، أهأدر م وسأمحکومانأبیأ منأابوأازأموضهههههددأبه حالأ1۳9۲هأأ1۳۷۰هأأ1۳61مدبودأبیأجزاسأعمومیأ  ار
ا وأکیأمادحأها وحأمذکدرأتمچ انأبیأ و أخودأتاأتصدرأک دحو أمواجیأشو.أب أتم نأاساسأبع ییزادسأمشدهدأباأسک
أ ماروأت دروأک دأزی اأاهاًلأدرأسهارأبا یأاسه أبیأ ت أمی ه میأکیأ ا و نذارأتمیأأ1۳61رسهوأدرأ سهدأشهونأمادحأها وحأمذکدر

أ ا ونأم ازا أاسههههه میأجاسأدادأ أراأدر اسأم وسأمحکومانأبیأ منأابوأت چأاشهههههارحهأبیأبه حمحمواسأمادحأها وحأمذکدر
أ تدریأ أمو به ح» ک دحأاسههههه أبیأمع اسأعوهرأاز أ هادأیزادسأم وسأتمیأمحکومانأبیأ منأاعدأاز أهأبوهنأمو أاز دار

أأ«مشهههههدهد أ هادأیزادسأمشهههههدهدأ یأتمیأم وسأ،تطأمحکومانأبیأ منأمو به ح»هأپذی شأ تدریأمتابلأمم یأب  أاز دار
أمیأ«نأبیأ منمحکوما مدردأتوجیأ ا و نذارأبودحأاس أهألذاأدرأالرحیأأ1۳9۲هأ  زأأ1۳۷۰باشوأهأپذی شأاینأ ت أتموارحأدر

کیأازأطدیقأدهل أبیأم لنأشدراسأاس میأارسارأشوأبیأموجبأمادحأالأ1۳9۲اهل یأ وحأ  او یأدمدبودأبیأم ازا أاس میأ
أمدردأم ازا »ب  یأشههوحأبود:أاینأموضههددأبوینأصههدر أنیشأ1۵۴-أ۵ تاسأتعزی سأهأبازدار وحأدادگاحأصههادرک  وحأ کدأدر

أمدردأمحکومانأبیأ منأابوأمشهههههدهدأبیأاج اسأپا زدحأسهههههارأمی اماأدرأخ رأبدرسهههههیأموضهههههددأدرأکم سههههه ونأأ«...توا وأدر
أاسههاس أ  ههاییأهأ تو یأم لناأاینأموضههددأ ذفأشههو.أب اب اینأمادحأها وحأمذکدرأم سههد أاسهه أهأازأسههوسأدرن أب 

أ م  یأزم  یأاج اسأاینأ هادأمحاسمیأ ص أم ازا أ منأابوأامکانأ1۳9۲ ا ونأم ازا أاس میأأ۵۸مادحأ پذی أ  س أدر
أ ت ا أمشهههههدرتیأممعودأدرأزمانأدرأخصهههههورأمحکومانأبیأ منأابوأ، اتدأ می باشهههههو.أادارحأ تو یأ وحأ  هههههاو یأ  زأدر

أزمانأ اکم  أ ا و  سههم أبیأاینأب داشهه أأ1۳9۲نأجوروأم ازا أاسهه میأمصههّوقأ اکم  أ ا ونأم ازا أسههابقأهأ  زأدر
أار کیأ محکومانأبیأ منأ»ت ک وأک دحأاسهه .أباأتوجیأبیأم اتبأ،ونأ ت أشههعمیأاهرأدادگاحأا ت قأاسهه میأک مانأمم یأب 

أیزادسأمشدهدأاسم ادحأک  وابوأ می أ«شو.بامدردأت ییوأمیأ«توا  وأاز

  کشور عالی دیوان عمومی هیأت 9/8/139۶ – 764 ه شمار هروی وحدت رأی
در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز  ۱۳۹۲ب سال ینکه از قانون مجازات اسالمی مصونظر به ا

ه ان قانون نسررب   ۷۲۸شررود بنااراین با لحاح حکم مررر در مادی آزادی مشررروط محکومان به حبس دا،م، اسررت ادی ن ی
قاال اع ال و اجرا نیسرر ب ار این اسررای ر ی « ۱۳۳۷ب سررال قانون آزادی مشررروط زننانیان مصررو»به این قبیل محکومان 

شررررابه اول داداای انرالب اسررررالمی کرمان که متضرررر ن این ماناسرررر  به او ری  آراا مررررحیق و من ب  با موا ین قانونی 
ها و سررررایر قانون آیین دادرسرررری کی ری ارای شرررراع دیوان عالی کشررررور، داداای ۴۷۱ارددب این ر ی طب  مادی تشررررخی  می

  باالتباع اسمراجع اعم از قضایی و غیر آن الزم
 کشور عالی ع ومی دیوان هیأت


