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زھرا ارزنى/ تخلف بى چون و چراى دادگاه شھرستان نكاء در
صدور و اجراى حكم اعدام عاطفھ رجبى

خبر اعدام یك دختر جوان و از قرار مھجور در شھرستان نكاء بھ دلیل
رابطھ جنسى غیر مجاز، افكار عمومى را در ایران و جھان تكان داده و
بھ تامل واداشتھ است. با خانم زھرا ارزنى وكیل دادگسترى و از فعالین

مركز فرھنگى زنان ایران در باره مجراھاى قانونى مجازات اعدام و
شمول این مجازات بھ پرونده قربانى كھ عاطفھ رجبى نام داشت، پرسش

ھایى در میان گذاشتیم. 

مصاحبھ: مھیندخت مصباح

دویچھ ولھ: خانم ارزنی، سن قانونی در ایران چقدر است؟

زھرا ارزنی: اگر بھ ماده ١٢١٠ قانون مدنی نگاه کنیم، مشاھد می کنیم کھ
سن بلوغ پسر١۵ سال قمری و دختر ٩ سال قمری می باشد. این سن

قانونی را در رابطھ با بلوغ فیزیکی در نظر گرفتھ بودند و ھمھ جا در
حال اجرا شدن بود، مگر در امور مالی کھ گفتھ می شود رشد عقلى فرد
باید تایید شود. برای گرفتن گذرنامھ،  تنظیم سند مانند خانھ و ماشین یا

افتتاح حساب جوانان باید ١٨ سال تمام را داشتھ باشند. براى راى دادن كھ
كارى عمومى است، براى پسر و دختر مشتركا سن ١۴ سال بعنوان سن
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قانونى در نظر گرفتھ شده. ما در واقع رنگین كمانى از سن قانونى در
ایران داریم. ضمنا  سن قانونی از طرف دولت در حال اعالم شدن بود و

من دقیقا نمیدانم آیا این الیحھ را بھ مجلس داده اند یا نھ کھ سن قانونی
دختر ١٣ سال تمام و پسر را ١۵ سال تمام اعالم می کرد.

دویچھ ولھ: آیا برای مجازات اعدام در کتاب قانون مرز سنی تعین شده
است؟

زھرا ارزنی: در رابطھ با مسئولیت کیفری ما از جملھ مسئلھ ی صغیر
بودن را داریم و اینكھ قانون مدنى كشور سن بلوغ را  ٩ سال  برای

دخترھا و ١۵ سال برای پسران تعیین كرده است. بعد از این سن دیگر
فرد صغیر نیست و بالغ است. پس اگر ما این را مالك  حکم قرار بدھیم،

سن شمول مجازات برای دختران ٩ سال تمام و برای پسران ١۵ سال تمام
است.

دویچھ ولھ: آیا اساسا قانون تصریح کرده است کھ مجازات عمل بھ
اصطالح منافی عفت، آن ھم از سوی یک صغیر، لزوما حکمش اعدام 

باشد؟

زھرا ارزنى اساسا صغیر درقوانین ما، نھ تنھا مجازات اعدام بلکھ مجازات
کیفری نیز ندارد، حتا اگر مرتکب قتل شود. صغیر مسئولیت كیفرى

ندارد.  دیوانگان ھم  مسئولیت كیفرى ندارند.اگر صغیر را طبق قوانین ما
تعریف کنید، چھ مرتكب زنا شده باشد چھ حتى فردى را بھ قتل رسانده

باشد، یا ھر جرم دیگرى مرتكب شده باشد، از نظر قانون كیفرى مجازات
ندارد و تنھا خسارات مالی آن را باید والدین او تقبل کرده  و بپردازند.

عمل منافی عفت حکمش اعدام نیست. منتھا کسی کھ حکم را صادر کرده،
اعالم کرده است کھ بھ اتھام زنای محصنھ این خانم را محکوم بھ مرگ
کرده،  نھ بھ دلیل عمل منافی عفت. چون اعمال منافی عفت حتى حد

شالق باالی ٨٠ ضربھ را ھم ندارند. عمل منافی عفت در قانون تعریزات
ما تعریف شده و مجازات آن بسیار سبک است.

دویچھ ولھ: عاطفھ ی رجبی کھ ١۶ سالھ بوده و طبق خبرھا از سالمتی
روانی کافی ھم برخوردار نبوده است، عمال از نظر عرف و شرع مھجور

یا مجنون محسوب می شده است. چطور حکم اعدام در مورد او اجرا
شد؟

زھرا ارزنی: چھ سن ١۶ را كھ شما میگویید و چھ سن ٢٢ سال را كھ
یك مقام قضایى در مصاحبھ را روزنامھ اعتماد گفتھ، در نظر بگیریم،

طبق قوانین ما عاطفھ رجبى زن بالغ محسوب میشده و احكام مجازات اش
با ھم نمى توانستھ اند تفاوت داشتھ باشند. منتھا اگر این دختر  ١۶ سالھ
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بوده، مرجع رسیدگی بھ جرمش باید دادگاه اطفال مى بود. بعالوه 
دیوانگان طبق تصریح قانون مسئولیت كیفرى ندارند.

دویچھ ولھ: این دادگاه کودکان کھ شما بھ آن اشاره کردید، تفاوتش با
دادگاه افراد بالغ و بزرگسال چیست؟

زھرا ارزنی: دادگاھھای اطفال االن نزدیک بھ ٧ یا ٨ سال است کھ در
ایران تعریف شده اند. آنھا بھ جرایم افراد زیر ١٨ سال رسیدگی می کنند.

محیط دادگاه متفاوت از محیط دادگاه بزرگساالن است و آنجا از قضاتى
استفاده می کنند کھ تجربھ ی کاری بیشتری دارند.در این دادگاھھا با نگاه
جرم محض بھ اعمال كودك یا نوجوان نگریستھ نمی شود. گاھى مجازات
ھاى ویژه اى كھ شبیھ آن دیده نمیشود براى مجرم در نظر گرفتھ میشود. 

برای نمونھ در یکی از این دادگاھھا قاضی برای نوجوانى کھ ایجاد
مزاحمت در محل کرده بود، مجازات کاشتن ٢١ درخت را تعیین کرد.

اما با توجھ بھ قانون تشکیل دادگاه عمومی انقالب کھ سال ٨١ ھم اصالح
شد، دادگاه شھرستان نكاء صالحیت رسیدگی بھ این پرونده را نداشتھ
است. برای اینکھ طبق ماده ی ٢٠ این قانون مشخص شده است کھ

جرایمی کھ مجازات آنھا در حد اعدام است، حتما باید در دادگاه استان و با
حضور ۵ قاضی رسیدگی شود. بھ فرض ھم اگر این خانم جرمی را انجام
داده بود کھ مجازات آن در حد اعدام بود، باید کیفرخواست داده می شد و

بعد بھ دادگاه استان مازنداران ارجاع میشد.

 تعجب من از این است کھ  دیوان عالی کشور بھ این مسئلھ توجھ نکرده
و حکم را تایید نموده است. از طرف دیگر اگر این خانم جرمی را در حد

مجازات اعدام انجام داده،  حتما می بایست وکیلی اختیار می کرد. اگر
چنانچھ خود او نمی توانست برای خودش وکیلی انتخاب کند، دادگاه موظف
بود برای او وکیل تسخیری انتخاب کند. این اصل رویھ ی قضایی ست كھ

مجازات  ھاى در حد حبس ابد یا اعدام، حتما با حضور وکیل باید
درخواست شوند.

دویچھ ولھ: با توجھ بھ این موارد تخلف باال کھ شما از آنھا نام بردید،
مانند نداشتن وکیل و عدم صالحیت دادگاه شھرستان نكاء، شما بھ عنوان

یك حقوقدان شخصا چھ اعتراضی بھ این مسئلھ دارید؟

زھرا ارزنی: بھ عنوان یک حقوقدان امیدوارم  کھ قوه قضاییھ تخلف
دادگاه نكاء را کامال صریح و روشن  اعالم کند. صادرکننده ی حکم،

رییس دادگاه شعبھ ی اول نكاء خودشان توضیح بدھند کھ چگونھ است كھ 
حکم اعدام در دادگاھی در شھرستان تعیین شده ، در حالیكھ با توجھ بھ

تبصره یك و تبصره دو  ماده  ٢٠ قانون تشکیالت عمومی و انقالب  كھ
می گوید کھ این موارد  باید در دادگاه استان رسیدگی شود.. من بھ عنوان
یک حقوقدان این اعتراض را دارم کھ اینجا حق یک فرد ضایع شده است.



حتا اگر این فرد مجرم  باشد، حق دفاع از خودش، حقوق مستقلی کھ باید
در این پرونده رعایت می شد، پایمال شده.این نقض آشکار اصول اولیھ

بشری ست.

ایراد دیگر این است کھ این خانم مجرد بوده ولی ھمان آقای قاضی گفتھ
است کھ بھ اتھام زنای محصنھ ما او را محکوم بھ مرگ کردیم. زنای

محصنھ بھ زناى زنی اطالق می شود کھ شوھر داشتھ باشد. ضمن اینكھ
اصال حکم مجازات زنای محصنھ ھم كھ ھمان سنگسارباشد، متوقف شده

است. اگر فرض بگیریم کھ در مورد خانمی سھ بار حد شالق یعنی
مجازات شالق بھ اتھام زنا جاری شده بود و این مرحلھ ی چھارمش بود،

باید کامال دادگاه مشخص کند کھ  این حکم را چھ زمانی در مورد این
خانم اجرا کرده است و آیا سھ بار آن اجرا شده و این بار چھارم اوست؟ 

چرا كھ  در این مورد ھم اگر فردی سھ بار مرتکب عمل زنا شود و
مجازات حد برای او جاری شود، در مرتبھ ی چھارم طبق قانون مجازات
حکم او مرگ است. ولی ھمھ ی اینھا باید مشخص شود. این سابقھ ای کھ
این ھا اعالم کرده اند، چرا مشخص نمیشود؟ چطور دختر بھ قول آنھا ٢٢
سالھ اى سھ مرتبھ حد در باره اش جارى شده و این ھمھ سوابق كیفرى

داشتھ است؟.

دویچھ ولھ: سازمان عفو بین الملل اطالعیھ ایی صادر کرده است کھ در
آن خشم و نگرانی مجامع حقوق بشری را نسبت بھ اعدام یک دختر ١۶

سالھ کھ کودک محسوب می شود اعالم کرده است. چرا در جایی کھ
سازمانھای خارج از کشور با این حساسیت بھ این مسئلھ برخورد کرده

اند،  جای برخورد نیروھای داخل کشور کھ مدافع حقوق زنان یا بھ طور
کلی مدافع حقوق بشرند، اینقدر در این مورد خالی ست؟

زھرا ارزنی: من  اطالعیھ ی سازمان عفو بین الملل را دیده ام. تاكیدى
ھم در آن  شده بود در مورد لغو قوانین اعدام نسبت بھ کودکان مجرم. در
اینمورد باید یادآورى كنم كھ الیحھ ای را قوه قضاییھ تصویب کرده بود کھ

طى آن حکم اعدام برای افراد زیر ١٨ سال ممنوع شده بود، ولی این
الیحھ ھنوز بھ مجلس نرفتھ است تا بھ تصویب نھایی برسد و در کشور ما
اجرا شود. ما امیدواریم کھ با توجھ بھ این مسایل این عمل ھرچھ زودتر

انجام شود.

ولی گلھ ی من بھ عنوان یک ایرانی این است کھ ما بسیاری از كانون
ھاى مدافع حقوق بشر وجمعیت ھای حقوق بشر را  داریم. این جمعیت ھا

در مورد بعضی از مسایل بطور جدى دخالت می کنند و بسیار ھم
حساسیت نشان می دھند. اما در مورد اعدام این دختر جوان ،  من ھیچ 

كجا مخالفت ویا بیانیھ ای از طرف این جمعیت ھا تا بحال مشاھده نکردم.
در مورد حقوق زن ھم دقیقا ھمین مسئلھ است. حتى ما در مركز فرھنگى
زنان تنھا بھ چند مقالھ و یك بیانیھ اكتفا كردیم. متاسفانھ در این مورد ما

عمال ھیچ کاری انجام نداده ایم.
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