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  ایران یاعالم اشتباه در حقوق کیفر
  
  

  چکیده
و » امر بھ معروف«گیري از دلیل عقل بھ عنوان راھگشاي و منبع حقوق، تحت عنوان  حقوق اسالم با بھره دانشمندان

مقررات الزم را براي انجام نظارت فراھم آورده اند و نظارت و اعالم اشتباه قضات از مھمترین این » سیاست شرعیھ«
محاکم و نیز سیر تطور قانونگذاري پیرامون اعالم  در این مجال ما بھ بیان علل اشتباه از سوي قضات. مقررات است

ایران و بررسي آنھا پرداختیم ؛ و نیز بھ محاسن و معایب شعب تشخیص دیوان عالي  یاشتباه در حقوق مضوعھ کیفر
 تمھقانون تشکیل دادگاھھاي عمومي و انقالب و علل حذف این شعب اشاره اي نموده، در خا ١٨کشور و اصالحیھ ماده 

  .ایران بیان کردیم یرھایي را براي رسیدن بھ یک نھاد اعالم اشتباه کم اشتباه در حقوق کیفرراھکا
  

  کلیدي واژگان
  

  اعالم اشتباه، شعب تشخیص، سیر قانونگذاري اشتباه،
  
  

  مقدمھ
 موجودي جایز الخطاست لذا ھر لحظھ بیم این مي رود کھ اشتباه کند پس باید نھادي براي بررسي و اعالم این انسان

در این میان سواالتي . اشتباه وجود داشتھ باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ھا کھ وظیفھ حساس و خطیري دارند
چیست ؟ چرا باید بھ بررسي آن پرداخت ؟ راھھاي پیشگیري  اتعلل ارتکاب اشتباه از سوي قض: پیش مي آیند از قبیل 

ا اعالم کند ؟ و ما در این مقالھ در صدد پاسخگویي بھ این از اشتباه چیست ؟ چھ شخص یا نھادي باید اشتباھات ر
  .سواالت ھستیم

  
متاسفانھ امروزه ما شاھد اشتباھات بسیاري در آراء صادره از سوي دادگاه ھا ھستیم و میزان باالي تجدیدنظر  زیرا

ھ عدم بررسي این خواھي ھا و نقض آراء صادره از شعب بدوي دال بر این مدعاست؛ از سوي دیگر و با توجھ ب
  .موضوع در حقوق ما اینجانب بر آن شدم تا بھ بررسي این مبحث از منظر قانوني بپردازم

اصلي مباحث عبارتند از بیان علل اشتباه و نھاداعالم اشتباه و سیر تطور قانونگذاري درباره این موضوع، لھذا  محور
  .اھکار استباید گفت ھدف اصلي ما تجزیھ و تحلیل این چالش و ارائھ ر

  
  بررسي علل اشتباه قضات) ١
ابتدا باید بگویم کھ قضات ما افرادي بسیار شریف و زحمت کش ھستند و زحمات آنھا نباید نادیده گرفتھ شود لکن در  در

کنار بیان محاسن باید ایرادات و معایب نیز مطرح شود تا زمینھ براي پیشرفت روز افزون قضات و کمک بھ احقاق حق 
  .ھم شودمردم فرا
  :مي تواند علل مختلفي داشتھ باشد کھ ما تاحد توان و دانش خویش بھ بیان آنھا مي پردازیم اشتباه

  
شاید بتوان این مورد را مھم ترین علت اشتباھات برخي از قضات دانست، بھ طوري کھ بدون اغراق : ضعف علمي . ١

ب براي تحلیل پرونده ھاي ساده را نیز نداشتھ و در مي توان گفت کھ برخي از قضات دادگاه ھاي ما توان علمي مناس
و شاید این قضیھ نشات گرفتھ از آن باشد کھ برخي از  ینیمبرخي موارد آرائي بسیار دور از ذھن، قانون و شرع مي ب

این دوستان اصال تحصیالت آکادمیک و رسمي در علم حقوق ندارند وازاینرو مي توان گفت کھ در اشتباه صورت 
  .عمدي نداشتھ اند زیرا توان و دانش آنھا بیشتر از آنچھ نشان داده اند نیستگرفتھ 

  
این مسئلھ نیز خود علتي غیر قابل انکار است و تمامي مسئولین قضایي بر این مورد اتفاق : خیل عظیم پرونده ھا. ٢

ن معنا کھ ھر چھ حجم کار باال نظر دارند، زیرا میان حجم باالي کار و میزان اشتباه رابطھ اي مستقیم وجود دارد بدی
فراموش نمود کھ این امر خود سبب مي شود کھ قضات فرصت کافي  یدرود میزان اشتباه نیز افزایش مي یابد، کھ نبا

  .براي افزایش توان علمي خود نداشتھ و در ھمان سطحي کھ از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند باقي بمانند
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ونده ھا و باال بودن مراجعات و کم بود شعب و قضات براي رسیدگي بھ دعاوي مردم بھ علت حجم پر: سیستم آماري. ٣

نوعي سیستم آماري در دادگاھھاي ما رایج گشتھ است، بدین صورت کھ ھر دادگاھي سعي در افزایش میزان پرونده 
  .ھاي رسیدگي شده خویش دارد و این افزایش سرعت کاھش دقت را در بر دارد

  
باید اذعان نمود کھ در پارھاي از موارد قضات ما بدون طي منطقي سلسلھ مراتب قضایي : لھ مراتبعدم رعایت سلس. ۴

بھ مناصب حساس من جملھ ریاست شعب دادگاه ھا در شھرھاي بزرگ مي رسند، بدین معنا کھ یک فرد کھ براي 
سرا حضور داشتھ باشند سپس مدتي دادیاري و داد درتصدي پست قضاوت استخدام مي گردد باید در ابتداء چند سالي را 

را در دادگاھھاي شھر ھاي کوچک کھ غالبا از چند شعبھ معدود تشکیل یافتھ اند سپري کنند بھ این دلیل کھ با انواع و 
 پیچیدگيآشنا مي گردند و البتھ پرونده ھاي مطروحھ در این دادگاھھا ...) حقوقي، کیفري، خانواده و (اقسام پرونده ھا 

ي مطرح شده در دادگاھھاي شھر ھاي بزرگ را ندارند و پس از گذراندن این مراحل تا حدودي ذھن شخص پروندھھا
  .آماده پذیرش و انجام پرونده ھاي سنگین تر خواھد شد

  
مسلما مي توان گفت در کنار تخصصي نمودن دادگاه ھا نیاز بھ : عدم تخصصي شدن قضات ھمراه با دادگاه ھا. ۵

احساس مي گردد بدین صورت کھ امر قضاوت در دادگاھھاي کیفري اگر از سوي قضاتي  تخصصي شدن قضات نیز
کھ داراي تحصیالت در مقطع کارشناسي ارشد یا دکتري در رشتھ حقوق جزا و جرمشناسي باشند صورت گیرد یقینا 

نمود و صد البتھ در  بھتر از سایرین خواھد بود و در دادگاه ھاي حقوقي و خانواده نیز بھ ھمین نحو مي توان عمل
مي ابست از قضاتي با سابقھ باال و مدرک دکتراي ) تجدید نظر، کیفري استان و دیوان عالي کشور(دادگاھھاي عالي 

  .حقوق بھره جست، کھ این روش در برخي از کشورھا انجام پذیرفتھ و نتایج مثبتي نیز بھ ھمراه داشتھ است
  
یکي دیگر از مسائل مھم، عدم نظارت بر توان علمي قضات پس : ستخدامعدم نظارت بر سطح علمي قضات پس از ا. ۶

از استخدام است، بدین معني کھ یک فرد پس از پذیرفتھ شدن بھ عنوان قاضي دیگر ھیچگونھ آزمایش و امتحاني را 
است از  حقوق در زمره دانش ھاي علوم اجتماعي لمبراي سنجش توانایي ھایش پس نمي دھد، ھمانطور کھ مي دانید ع

اینرو ھمواره در حال تغییر و تحول است و قضات نیز با توجھ بھ منصب حساس خویش ھمواره مي بایست سعي در 
افزایش بنیھ علمي خود و بھ روز نگاه داشتن اطالعات حقوقي خود نماید لذا براي تحقق این امر ضروري است کھ 

ن مسئلھ بھ ھیچ وجھ در دستگاه قضایي ما صورت نگرفتھ آزمون و سنجش ببینند؛ کھ البتھ ای مظانھمواره خود در 
است در حالي کھ اداره آموزش قوه قضائیھ مدت ھاي مدید است کھ ایجاد شده و بھ نظر نگارنده مي بایست این امر از 

  .سوي نھاد مذکور صورت پذیرد
  
یکي دیگر از مھم ترین عوامل : نبود قوانین شفاف و وجود ابھامات و تعارضات و تحوالت پي در پي در قوانین. ٧

اشتباھات در احکام صادره از سوي دادگاه ھا نبود قوانین شفاف و وجود خالء در قوانین است کھ این ابھامات سبب 
در موضوعات واحد مي شود، کھ این برداشت نا  متضادبرداشت ھاي متفاوت و در نتیجھ صدور احکام مختلف و گاه 

  .بیان نمود صحیح را مي توان اشتباه قضات
  
در قوانین ما ھر چند کھ موادي در رابطھ با اشتباھات قضات و اعالم وپیگیري آن : نبود نھاد نظارتي مناسب و کارا. ٨

از سوي برخي از نھاد ھا عنوان گردیده لکن این نھاد ھا توان و قدرت الزم در این مورد را نداشتھ و و جود اشتباھات 
شاھدي بر این مدعاست؛ شاید بتوان تغییر و تحوالت پي در پي در این  ددادگاه ھا خوفراوان در احکام اخیر الصدور 

  .را مھم ترین دلیل این نا کارآمدي دانست) تاسیس، تغییر و انحالل آنھا(نھاد ھا 
کل مي توان گفت کھ مجموعھ فوق االشعار در بر دارنده مھم ترین موارد و علل ارتکاب اشتباه از سوي قضات  در
  .مي پردازیم) نھاد اعالم اشتباه ( کم است؛ با این حال ما تنھا بھ مورد آخر محا

  
  بررسي نھاد اعالم اشتباه در حقوق ایران) ٢

ما بھ موازات وضع قوانین براي تعیین حدود حقوق و تکالیف افراد بھ بیان قوانیني براي مراجع صالح بھ  قانونگذار
رسیدگي بھ دعاوي مردم پرداخت و با توجھ بھ احتمال اشتباه در آراء صادره از این دادگاه ھا بھ فراخور مقتضیات 

ھ آن پیش بیني نمود ھر چند کھ در سیر تغییرات زماني نھادي را ھم براي اعالم اشتباه این مراجع و رسیدگي ب
در این مورد بیان  یقانونگذاري در کشور ما این نھاد ھم دچار تغییر و تحوالتي شد؛ در این قسمت ابتداء سیر قانونگذار

 وبو انقالب مص یعموم یقانون تشکیل دادگاھھا ١٨ماده  یماده واحده اصالح یشود و سپس بھ نقد و بررس یم
  .پردازیم یآن م ینیز آئین نامھ اجرائ و ١٣٨۵
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  بررسي سیر قانونگذاري در مورد نھاد اعالم اشتباه در آئین دادرسي کیفري) ١-٢
  

کھ از کلیات بھ دست آمد در کنار مواد مختلف ما نیازمند موادي ھستیم کھ نھاد ھاي قانوني براي اعالم اشتباه  ھمانطور
  .قضات را معین نمایند؛ در این قسمت ما بھ سیر تحوالت قانونگذاري در این مورد در حقوق کیفري ایران مي پردازیم

  
  ١٢٩٠قانون آئین دادرسي کیفري مصوب ) ١-١-٢
ھرگاه دادگاه جزائي كھ رسیدگي مي نماید قرار یا حكمي صادر كند وھیچیك ازطرفین درمدت مقررنسبت بھ :  ۴٣۴ ماده

آن تقاضاي رسیدگي فرجامي نكنند وھمچنین نسبت بھ قرار یا حكمي كھ از دادگاھھاي جزائي صادرشده و قابل رسیدگي 
ادگستري مي تواند درصورتي كھ آن قراریاحكم را فرجامي نیست، دادستان دیوان كشور راسا یا بھ تقاضاي وزیر د

مخالف قانون بداند براي حفظ قانون نسبت بھ آن فرجام بخواھد راي دیوان كشور دراین مورد براي ھیچیك ازطرفین 
دعوي موثر نیست تمیزي كھ دادستان مي خواھد محدود بھ مدت نیست وھر وقت مطلع شود مي تواند تقاضاي فرجام 

  . كند
بر مي آید این ماده از موادي است کھ نھادي را براي اعالم اشتباه قضات مطرح نموده  ۴٣۴کھ از سیاق ماده  رھمانطو

است کھ عبارت است از دادستان کل کشور، کھ البتھ وزیر دادگستري نیز مي تواند در صورت مشاھده اشتباه اعالم و 
کل این دادستان کل کشور است کھ مي تواند اعالم اشتباه  در امابخواھد ) دادستان کل کشور( بررسي آن را از ایشان 

  .کشور بنماید یاز دیوان عال یکند و تقاضاي رسیدگي بھ آن را بنابر اصول فرجام خواھ
  

  ١٣۵٢مصوب  یکیفر یآئین دادرس یقانون اصالح) ٢-١-٢
  :قانون آیین دادرسي كیفري تصویب مي شود ۴۴١ماده زیر بھ عنوان ماده  -  ١۶ ماده
در دیوان عالي كشور شعبھ اي بھ نام شعبھ تشخیص مركب از یك رییس و بھ تعداد الزم بھ تعیین وزارت  -  ۴۴١ ادهم

دادگستري ھیاتھاي دو نفري براي رسیدگي و اظھار نظر نسبت بھ درخواستھاي رسیدگي فرجامي و اعاده دادرسي در 
  .شود يامور كیفري بھ ترتیبي كھ در این قانون مقرر است تشكیل م

  .دو نفري مذكور در این ماده مركب است از یك مستشار یا یك عضو معاون و یك دادیار ھیاتھاي
دادگستري مي تواند تعداد مستشاران سایر شعب كیفري دیوان عالي كشور را بھ اقتضاي تراكم كار تا پنج نفر و  وزیر

  .تعداد اعضاي معاون دیوان مزبور را تا پانزده نفر افزایش دھد
اولین بار در دیوان عالي کشور شعبھ اي بھ نام شعبھ تشخیص متشکل از ھیئت ھاي دو نفره ازقضات دیوان براي  رايب

رسیدگي و اظھار نظر نسبت درخواستھاي رسیدگي فرجامي و اعاده دادرسي در امور کیفري تشکیل گردید کھ علت 
بود این شعب بھ پرونده ھاي واصلھ بدوا رسیدگي  شورکتشکیل این شعب جلوگیري از تراکم پرونده ھا در دیوان عالي 

و بعد قانون مرقوم خود را صالح مي دیدند باصدور رأي مقتضي  ۴۴٢مي کردند و ھرگاه در موارد معین شده در مواد 
تقاضاي اعاده دادرسي و یا تقاضاي رسیدگي فرجامي را قابل طرح در دیوان عالي کشور مي دانستند و پرونده را نزد 

دیوان مي فرستادند تا بھ شعبھ دیوان ارجاع شود و اال حسب مورد قرار رد درخواست فرجامي یا قرارھاي الزم  یاستر
  :مبني بر تعیین تکلیف پرونده صادر مي نمودند وظایف این ھیئت ھا بھ قرار زیر بود 

  
  .نھ  رسیدگي بھ شکایت فرجامي از آن جھت کھ در موعد قانوني بھ عمل آمده است یا) الف
  .رسیدگي بھ شکایت فرجامي از حیث اینکھ حکم یا قرار فرجام خواستھ قانونا فرجام پذیر مي باشد یا نھ ) ب
رسیدگي بھ شکایت فرجامي از حیث اینکھ جھات در خواست رسیدگي فرجامي و مباني قانوني آن از طرف فرجام (  ج

قانون آیین  ۴٣٠ھات مزبور با موارد مذکور در ماده خواه توضیح داده شده است یا نھ و در صورت ذکر و توضیح ج
  .دادرسي کیفري مطابقت دارد یا نھ 

از دادگاه صادر کننده حکم یا قرار فرجام  ۴٣٩رسیدگي بھ شکایات از قرار رد درخواست فرجامي کھ مطابق ماده (  د
  .خواستھ صادر شده است 

  .فرجام پذیر است رسیدگي بھ فرجام خواھي از قرار ھایي کھ قانونا (  ه
جز در موردي کھ حکم ( این قانون  ١٨٠رسیدگي بھ فرجام خواھي از احکام قابل فرجام دادگاه استان موضوع ماده (  و

  .(مبني بر جرم ندانستن عمل انتسابي باشد –فرجام خواستھ 
ھده دیوان عالي کشور است رفع اختالف راجع بھ صالحیت بین مراجع دادگستري در مواردي کھ رفع آن قانونا بھ ع(  ز
.  

  .اخذ تصمیم در مورد استرداد در خواست رسیدگي فرجامي )  ح
اخذ تصمیم در مواردیکھ بعد از صدور حکم یا قرار فرجام خواستھ یکي از جھات موقوف ماندن تعقیب کیفري )  ط

  .حادث شده باشد 
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این  ۴۶۶تقاضا با یکي از عناوین مذکور در ماده رسیدگي مقدماتي در خواست اعاده دادرسي از حیث اینکھ عنوان )  ي

نظر  ١٣۵٢مکرر قانون آیین دادرسي کیفري اصالحي  ۴۴٣تا  ۴۴١با مالحظھ مواد .قانون مطابقت دارد یا نھ 
کشور بھ  یقانونگذار جلوگیري از تراکم پرونده ھا در دیوان عالي کشور بوده است؛ تشکیل شعب تشخیص دیوان عال

 یم یرا باز یشد، در واقع این شعب نقش سد یکشور ارسال م یبود کھ بھ دیوان عال یاد پرونده ھایمنظور کاھش تعد
خود  یرا کھ نباید مطرح شوند را بگیرند، حال آنکھ این شعب بھ تدریج از نقش واقع یورود پرونده ھای یکردند تا جلو

کشور بدل گشتند و بھ موجب  یضل در دیوان عالرسید کھ خود این شعب بھ یک مع یجستند تا اینکھ کار بھ جای یدور
بھ لحاظ عدم کارایي، شعب مزبور منحل و دو شعبھ بھ شعب  ١٣۵۶قانون اصالح پاره اي از قوانین دادگستري مصوب

  .دیوان عالي کشور اضافھ گردید 
  

  ١٣۶١مصوب  یکیفر یاصالح قانون آئین دادرس) ٣-١-٢
رات شرعي موضوع تجدید نظر خواھي و قابل تجدید نظر بودن آراي دادگاھھا از انقالب با توجھ بھ اینکھ در مقر بعد

در شرع راھکار خاص خود را داشت بھ نحوي کھ اصل بر غیر قابل تجدید نظر بودن رأي قاضي انگاشتھ مي شد در 
آن رأي مکرر تصویب شد کھ بر اساس  ٢٨۴و  ٢٨۴ ددر قانون اصالح موادي از قانون آیین دادرسي موا ١٣۶١سال 

  :قاضي تنھا در سھ صورت قابل تجدید نظر شناختھ شد 
  .زماني کھ قاضي صادر کننده رأي متوجھ اشتباه خود شود )  الف
  .قاضي دیگري پي بھ اشتباه در رأي صادره ببرد بھ نحوي کھ اگر بھ قاضي صادر کننده رأي تذکر دھد متنبھ شود )  ب
  .نداشتھ باشد قاضي صادر کننده رأي صالحیت رسیدگي )  ج
دو ماده پایھ و بناي تجدید نظر خواھي شرعي است اما با توجھ بھ اینکھ وجود رسیدگي دو درجھ اي ھمانگونھ کھ  این

در کشورھاي دیگر دنیا وجود دارد ضروري بود قانونگذار باالخره در قانون تعیین موارد تجدید نظر آراي دادگاھھا 
و قانون تجدید  ١٣۶٨شعب دیوان عالي کشور مصوب و قانون تشکیل دادگاھھاي کیفري یک و دو و  ١٣۶٧مصوب 

مقررات خاصي براي رسیدگي دو درجھ اي و تجدید نظر تصویب کرد کھ در  ١٣٧٢نظر آراي دادگاھھا مصوب 
بعضي موارد آرا دادگاھھا نھ تنھا یک بار بلکھ چند بار از جھات مختلف قابل تجدید نظر بود در کنار این مقررات 

را در ١٣۶١مکرر قانون سال  ٢٨۴و  ٢٨۴مربوط بھ تجدید نظر خواھي شرعي مندرج در مواد  اتقانونگذار مقرر
تمامي این قوانین آورد بھ نحوي کھ در واقع دو نوع تجدید نظر خواھي در قانون ایجاد شد و نظام آیین دادرسي مواجھ با 

  .دو نھاد قضایي موازي گردید
 ١٣۶٢كرر قانون اصالح موادي از قانون آئین دادرسي كیفري در سال م٢٨۴ھمین راستا دستورالعمل اجراي مواد  در

آن دادستانھا و دادیاران كھ باقتضاي وظایف خود در جریان صدور احكام قرار مي  ٢تصویب گردید کھ مطابق بند 
ا پیدا میكنند ، گیرند یا وظیفھ دار اجراي حكم مي شوند مكلفند در مواردیكھ قطع اشتباه قانوني یا شرعي قاضي پرونده ر

مراتب را بھ وي تذكر دھند ، بدیھي است در صورت عدم تنبھ قاضي و بقاء یقین بھ اشتباه باید مراتب را مشروحا و 
حكم  اجرايمستدال بھ اطالع دادستان كل برساند تا مقام مزبور اقدام مقتضي معمول دارد و تا وصول نظر دادستان كل 

  .را معوق نمایند
  

  ٣/٩/١٣۶۴مصوب ٢و  ١قانون تشكیل دادگاھھاي حقوقي  ١٢ماده ) ۴-١-٢
گانھ ، با اندكي تفاوت در نحوه نگارش ، در راستاي بیان موارد كلي نقض راي  این ماده قانوني نیز ، ھمان موارد سھ در

  .، آمده بود 
  

  ١۴/٧/١٣۶٧ب قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاھھا و نحوه رسیدگي بھ آنھا مصو ٨و  ٧مواد ) ۵-١-٢
  .است  گانھ ، در دو ماده جداگانھ و با تفاوت آشكار و مھم تكرار شده این قانون ، ھمان موارد سھ در

ي نقض حكم  این قانون ، بھ قاضي صادر كننده حكم ، چھ در امور مدني و چھ در امور كیفري ، اجازه ٧در ماده :  الف
  .شده بود  خود ، داده

  .ھ حق درخواست تجدیدنظر از حكم كیفري را داشتند ، بھ صراحت شمارش شده بودند ، قضاتي ك ٨در ماده :  ب
  !نكتھ قابل توجھ این ماده ، انحصار این حق ، بھ احكام كیفري بود  دیگر

  
  ٣١/٣/١٣۶٨مصوب  ٢و  ١قانون تشكیل دادگاھھاي كیفري ) ۶-١-٢

، ھمان جھات و موارد منعكس در قانون تعیین موارد  این قانون ، جھات و موارد تجدیدنظر از احكام ٣١موجب ماده  بھ
  .تجدیدنظر احكام دادگاھھا بود 
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قانون مذكور ، رئیس دیوان عالي كشور و دادستان كل كشور ، حق تجدیدنظرخواھي  ٣۵بر آن ، بھ موجب ماده  مضاف
ن تعیین موارد تجدیدنظر احكام ي آراء صادره از تمامي محاكم را ، در موارد تجدیدنظر منعكس در قانو نسبت بھ كلیھ

  .دادگاھھا ، دارا شدند 
  . )نكتھ حائز اھمیت در تمامي قوانین مذكور ، كلیت موارد یاد شده و عدم تقّید آن بھ زمان و تشریفات خاص بود ( 
  

  ١٧/۵/١٣٧٢قانون تجدیدنظر آراء دادگاھھا مصوب ) ٧-١-٢
  :اوت ، مطرح گردید نظر از آراء ، در سھ حالت متف این قانون تجدید در

نظر از بعضي آز آراء دادگاھھا با لحاظ میزان یا نوع خواستھ دعوي و یا نوع و میزان مجازات آن ، توسط  تجدید:  الف
  )نظر آراء دادگاھھا  قانون تجدید ١١الي  ٩مواد ( علیھ بھ معناي اعم آن و دادستان  محكوم

  .گانھ قوانین سابق الذكر بود  نظر آراء كھ تقلیدي از مواد سھ قانون تجدید ٨گانھ مقرر در ماده  موارد سھ:  ب
یـــا » قانون « بدون تاكید بر لفظ » اشتباه در راي « با قوانین مشابھ سابق آن ، در ذكر  ٨تفاوت عمده و آشكار ماده ( 
  ! )بود » شرع « 
  .م با شرع یا قانون نظرخواھي بھ سبب مخالفت بیّن حك اختیار دادستان كل در اعالم تجدید:  ج
  . ) ١/٣/١٣٧٣قانون و سپس اصالحي این ماده بھ تاریخ  ١٧موضوع ماده ( 

  !بود » مخالفت بیّن حكم با شرع و قانون « متفاوت این ماده قانوني با دیگر مواد ، قید  نكتھ
ر در موارد منعكس در ماده نظ مھلت تعیین شده بود اما تجدید ١٧و  ٩نظر در مواد  این قانون براي درخواست تجدید در
  .كماكان بالقید و بالمدت بود  ٨
  

  ١۵/۴/١٣٧٣قانون تشكیل دادگاھھاي عمومي و انقالب مصوب ) ٨-١-٢
نظر و مراجع  نظر آراء محاكم از حیث انواع مختلف تجدید این قانون نیز ، ھمان ترتیب مقرر در قانون تجدید در

  .ه بود  در سھ قالب متفاوت تكرار شد ٣١و  ٣٠الي  ١٩،  ١٨مربوطھ ، بھ ترتیب در مواد 
  

  ١٣٧٣قانون تشکیل دادگاھھاي عمومي و انقالب مصوب ) ٩-١-٢
  :خود بھ بیان نھاد اعالم اشتباه پرداختھ است و این گونھ بیان مي دارد کھ  ١٨قانون در ماده  این
  :شود دادگاه ھاي عمومي و انقالب اعم از حكم یا قرار در موارد زیر نقض مي آرا
  .قاضي صادركننده راي متوجھ اشتباه راي خود شود -  ١
  .قاضي دیگري پي بھ اشتباه راي صادره ببرد بھ نحوي كھ اگر بھ قاضي صادركننده راي تذكر دھد متنبھ گردد -  ٢
  .ثابت شود قاضي صادركننده راي صالحیت رسیدگي و انشا راي را نداشتھ است  -  ٣

مرجع تجدید  ٣مرجع تجدید نظر راي را نقض و رسیدگي مي نماید و در مورد بند  ٢و  ١در مورد بندھاي  - تبصره
  .نظر بدوا بھ اصل ادعاي عدم صالحیت رسیدگي و در صورت احراز، رسیدگي مجدد را انجام خواھد داد

ئین دادرسي کیفري مصوب مکرر اصالحیھ قانون آ ٢٨۴و  ٢٨۴ج ماده  –ب  –ماده در واقع بند ھاي الف  این
  .را تکرار کرده بود و نوآوري خاصي نداشت١٣۶١

  
  ١٣٧٨آئین دادرسي کیفري مصوب ) ١٠-١-٢

بھ تائید شوراي محترم نگھبان رسید موارد خاصي از اعالم اشتباه را عنوان  ٣١/۶/١٣٧٨این قانون کھ در تاریخ  در
  .نمود
قانون اصالح  ٣٩الم اشتباه ذکر نموده بودکھ البتھ بھ موجب ماده این قانون نھاد ھایي را براي اع ٢۶٨و  ٢٣۵ مواد

قانون تشکیل دادگاھھاي عمومي و انقالب در امور کیفري نسخ شد کھ در این قسمت بنا بر اھمیت آنھا بھ بیان آن مواد 
  :مي پردازیم

  :د زیر نقض مي گرددآراء دادگاھھاي عمومي و انقالب در امور کیفري درموار"اشعار مي داشت کھ ٢٣۵ ماده
  .قاضي صادر کننده متوجھ اشتباه خود شود) الف
  .قاضي دیگري پي بھ اشتباه راي صادره ببرد بھ نحوي کھ اگر بھ قاضي صادر کننده راي تذکر دھد متنبھ شود) ب
  .قاضي صادر کننده راي صالحیت رسیدگي را نداشتھ باشد) ج

عبارت است از رئیس دیوان عالي کشور، دادستان کل کشور، ) ب(منظور از قاضي دیگر مذکور در بند ) ١ تبصره
  .رئیس حوزه قضایي و یا ھر قاضي دیگري کھ طبق مقررات قاضي پرونده تحت نظر او قرار مي گیرد

در صورتي کھ دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را موثر در حکم صادره تشخیص دھد مراتب را بھ ) ٢ تبصره
  .م مي نماید تا بھ اعمال مقررات این ماده اقدام شوددادستان کل کشور اعال
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چنانچھ قاضي صادر کننده راي متوجھ اشتباه خود شود مستدال پرونده را بھ دادگاه تجدید نظر ارسال مي ) ٣ تبصره
  .دادگاه یاد شده با توجھ بھ دلیل ابرازي راي صادره را نقض و رسیدگي ماھوي خواھد نمود. دارد

پي بھ اشتباه راي صادره ببرند ابتداء بھ قاضي ) ١(تي کھ ھر یک از مقامات مندرج در تبصره در صور) ۴ تبصره
اقدام مي نماید ودر غیر اینصورت ) ٣(صادر کننده راي تذکر مي دھند، چنانچھ وي تذکر را پذیرفت برابر تبصره 

یرش استدالل تذکر دھنده راي را نقض و دادگاه یاد شده در صورت پذ. پرونده را بھ دادگاه تجدید نظر ارسال مي دارد
  .رسیدگي ماھوي مي نماید واال راي را تایید و براي اجرا بھ دادگاه بدوي اعاده مي نماید

در صورتي کھ عدم صالحیت قاضي صادر کننده راي ادعا شود، مرجع تجدید نظر ابتداء بھ اصل ادعا ) ۵ تبصره
  ."ره رسیدگي خواھد نمودرسیدگي و در صورت احراز، راي را نقض و دوبا

کھ بھ موجب بند الف : آن قاضي صادر کننده راي) ١این ماده چند نکتھ در مورد اعالم اشتباه جالب بھ نظر مي رسد  در
خود یکي از نھاد ھاي پیش بیني شده براي اعالم اشتباه خودش است؛ و روش انجام ھم بدین نحو است کھ قاضي صادر 

مي دارد و با بیان اشتباه خویش و نیز ذکر استدالل در این مورد  الرا بھ دادگاه باالتر ارسکننده راي شخصا درخواستي 
تقاضاي تجدید نظر در حکم مصدور از طرف خودش را مي نماید؛ دادگاه باالتر نیز با توجھ بھ استدالل و بررسي آن 

رئیس دیوان  اهھاد دوم براي اعالم اشتبن) ٢. در صورت پذیرش راي را نقض و نسب بھ رسیدگي ماھوي اقدام مي نماید
کھ در صورت مشاھده آراء مغایر قانون یا بین شرع مي تواند بھ اعالم آن اشتباه مبادرت ورزیده و : عالي کشور

تقاضاي بازنگري در آن را بنماید؛ ھر چند کھ در ابتداء باید بھ قاضي صادر کننده راي اعالم و در صورتي کھ نپذیرفت 
ر کھ ایشان ھم با :دادستان کل کشو) ٣. حسب مورد اعالم نماید) شعب تشخیص ادادگاه تجدید نظر ی(سمي بھ مراجع ر

این قانون حق اعالم اشتباه را دارد، بنابر این تفسیر صحیح آن است کھ بگوییم  ٢۶٨توجھ بھ این ماده و ھم بنابر ماده 
اشتباه شده و نسبت بھ  توجھز در خواست محکوم علیھ محکم این ماده در جایي است کھ شخص دادستان از طرقي غیر ا

مي باشد کھ بعدا توضیح  ٢۶٨اعالم آن مبادرت نماید و در صورتي کھ از طریق محکوم علیھ متوجھ شود مشمول ماده 
 یا بھ عبارتي رئیس دادگستري ھر استان مي تواند نسبت بھ احکام اشتباھي کھ: رئیس حوزه قضایي ) ۴. داده خواھد شد

قضاتي کھ قاضي صادر ) ۵. مي دھند مطابق شرایط مندرج در این ماده اعالم اشتباه نماید امقضات زیر مجموعھ او انج
کننده از نظر اداري تحت نظر آنھاست، مانند رئیس دادگستري شھرستان کھ بر قضات آن شھرستان ارجحیت اداري 

ھر چند کھ مطابق ماده . اختیار اعالم اشتباه بھ آنھا داده شده است این ھا افرادي بودند کھ مطابق این ماده از قانون. دارد
قانون تشکیل دادگاھھاي عمومي و انقالب این ماده نسخ شده است فلذا این اشخاص این اختیار قانوني را از دست  ٣٩

ري در مھلت مقرر ھر گاه از راي غیر قطعي محاکم کیف: "ک کھ بیان مي داشت .د.آ.ق ٢۶٨ماده دیگر ماده . داده اند
نظر خواھي نشده، یا بھ ھر علتي راي قطعي شده باشد و محکوم علیھ مدعي خالف شرع یا قانون بودن آن  تجدیدقانوني 

راي باشد، مي تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مھلت تجدید نظر خواھي یا قطعیت حکم از طریق دادستان کل 
دادخواست و پرداخت ھزینھ مربوطھ بھ ماخذ دو برابر  ماضاي یا شده مستلزم تقدیکشور تقاضاي نقض حکم را بنماید تق

  ."ھزینھ دادرسي در مرحلھ تجدید نظر احکام کیفري خواھد بود
ماده اختیار ویژه بھ شخص دادستان مي داد تا در صورتي کھ محکوم علیھ در مورد حکم صادره علیھ خویش ادعاي  این

رع مي نمود با پرداخت ھزینھ دادرسي بھ میزان دو برابر از دادستان تقاضاي تجدید نظر از مغایر بودن با قانون یا ش
صادر کننده راي را مسلم مي دید مي توانست با اعالم آن بھ  قاضيسوي ایشان بنماید و در صورتي کھ دادستان اشتباه 

  .شعب تشخیص تقاضاي نقض حکم را بنماید
  

  ٨/١٢/١٣٧٨ئیس قوه قضائیھ مصوب قانون وظایف واختیارات ر) ١١-١-٢
قوانین دیگر کھ نھاد اعالم اشتباه در آن پیش بیني شده بود قانون وظایف واختیارات رئیس قوه قضائیھ مصوب  از

ریاست قوه قضائیھ سمت قضائي است وھرگاه رئیس قوه :" اینگونھ اشعار مي داشت کھ ٢بود کھ در ماده  ٨/١٢/١٣٧٨
آن راجھت رسیدگي بھ مرجع صالح ارجاع  ھددادگاھي راخالف بین شرع تشخیص دقضائیھ ضمن بازرسي ،رأي 

قانون تشکیل دادگاھھاي عمومي و انقالب مصوب  ١٨البتھ این ماده نیز با تصویب ماده واحده اصالح ماده ." خواھد داد
  .نسخ گردید ١١/١٣٨۵/۴

  
  ٢٧/٧/١٣٨١قانون تشکیل دادگاه عمومي و انقالب اصالحي ) ١٢-١-٢

آراي غیر قطعي و قابل تجدید نظر یا فرجام ھمان مي باشد کھ در قوانین آئین دادرسي دادگاھھاي عمومي و ) ١٨ ادهم
مجلس شوراي اسالمي  ٢١/١/١٣٧٩کمیسیون قضایي و حقوقي و ٢٨/۶/١٣٧٨انقالب در امور کیفري ومدني مصوب 

  .ذکر گردیده است
نظر و فرجام خواھي بر طبق مقررات آئین دادرسي مربوط انجام مي  مورد آراي قابل تجدید نظر یا فرجام، تجدید در
  .شود
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مورد آراي قطعي جز از طریق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث بھ نحوي کھ در قوانین مربوط مقرر است نمي توان  در

چھ در (لیھ رسیدگي مجدد نمود مگر اینکھ راي خالف بین قانون یا شرع باشد کھ در آن صورت بھ درخواست محکوم ع
  .ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود) کیفري موردر ا(و یا دادستان مربوط ) امور مدني و چھ در امور کیفري

مراد از خالف بین این است کھ راي بر خالف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون مخالف ) ١ تبصره
  .مسلمات فقھ باشد

در خواست تجدید نظر نسبت بھ آراء قطعي مذکور در این ماده اعم از اینکھ راي در مرحلھ نخستین صادر ) ٢ تبصره
شده و بھ علت انقضاي مھلت تجدید نظر خواھي قطعي شده باشد یا قانونا قطعي باشد یا از مرجع تجدید نظرصادر 

نامیده » شعبھ تشخیص«عبي از دیوان عالي کشور کھ گردیده باشد باید ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ راي بھ شعبھ یا ش
در . شعبھ تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور بھ انتخاب رئیس قوه قضاویھ تشکیل مي شود. مي شود تقدیم گردد

  .صورتي کھ شعبھ تشخیص وجود خالف بین را احراز نماید راي را نقض و راي مقتضي صادر مي نماید
تصمیمات یاد . ن را احراز نکند قرار رد در خواست تجدید نظر خواھي را صادر خواھد نمودوجود خالف بی چنانچھ

مگر آنکھ رئیس قوه قضائیھ در ھر زماني و . شده شعبھ تشخیص در ھر صورت قطعي و غیر قابل اعتراض مي باشد
رجع صالح ارجاع جھت رسیدگي بھ م ورتبھ ھر طریقي راي صادره را خالف بین شرع تشخیص دھد کھ در این ص

  .خواھد شد
است نھادھایي را در مورد  ١٣٧٣قانون تشکیل دادگاھھاي عمومي و انقالب مصوب  ١٨ماده کھ اصالح شده ماده  این

اعالم اشتباه ذکر کرده بود ابتداء خود محکوم علیھ کھ مي توانست نسبت بھ اشتباه و خالف بین قانون یا شرع بودن راي 
اختیار بھ وي داده شده بود؛ نھاد مھم دیگر در این خصوص شعب  ایندادستان در آراء کیفري کھ اعالم اشتباه کند دوم 

تشخیص بودند کھ مي توانستند بھ اعالم اشتباه در احکام مبادرت ورزند و طبق این قانون صالحیت انجام چنین عملي را 
قانون  ٢طبق ماده .(یھ قابل تجدید نظر مي بودداشتھ و آراء آنھا قابل تجدید نظر نبود و تنھا توسط رئیس قوه قضائ

  )اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیھ
  

  ١٣٨۵قانون تشکیل دادگاه عمومي و انقالب اصالحي ) ١٣-١-٢
آراء غیرقطعي و قابل تجدیدنظر یا فرجام ھمان است كھ در قانون آئین دادرسي ذكر ) ١٣٨۵اصالحي (ـ ١٨ماده

  .خواھي طبق مقررات آئین دادرسي مربوط انجام خواھدشد گردیده، تجدیدنظر یا فرجام
عتراض ثالث بھ قطعي دادگاھھاي عمومي و انقالب، نظامي و دیوان عالي كشور جز از طریق اعاده دادرسي و ا آراء

نحوي كھ در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگي مجدد نیست مگر در مواردي كھ رأي بھ تشخیص رئیس قوه 
یكي از جھات اعاده دادرسي محسوب و پرونده  نقضائیھ خالف بّین شرع باشد كھ در این صورت این تشخیص بھ عنوا

  .دشو حسب مورد بھ مرجع صالح براي رسیدگي ارجاع مي
ـ مراد از خالف بّین شرع، مغایرت رأي صادره با مسلمات فقھ است و در موارد اختالف نظر بین فقھا مالك ١تبصره

  .عمل نظر ولي فقیھ و یا مشھور فقھا خواھدبود
ـ چـنانچھ دادسـتان كل كشور، رئیس سازمان قضائي نیروھاي مسلح و رؤساي كل دادگستري استانھا مواردي ٢تبصره

  .بّین شرع تشخیص دھند مراتب را بھ رئیس قوه قضائیھ اعالم خواھندنمودرا خالف 
  .شود ـ آراء خالف بّین شرع شعب تشخیص، در یكي از شعب دیوان عالي كشور رسیدگي مي٣تبصره
االجراء شدن این قانون بھ شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان  ھایي كھ قبل از الزم ـ پرونده۴تبصره
  .شود سیدگي ميورود ر

  .شود ھاي موجود، شعب تشخیص منحل مي از رسیدگي بھ پرونده پس
االجراء شدن این قانون قطعیت یافتھ است حداكثر ظرف سھ ماه و آرائي كھ پس از   ـ آرائي كھ قبل از الزم ۵تبصره
رسیدگي مجدد مطابق مواد االجراء شدن این قانون قطعیت خواھدیافت حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ قطعیت قابل  الزم

  .باشد این قانون مي
و  ٨/١٢/١٣٧٨قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیھ مصوب ) ٢(ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده  ۶تبصره

  .شود سایر قوانین مغایر لغو مي
  

  ٢۵/١١/١٣٨۵اصالحي قانون تشکیل  ١٨آئین نامھ اجرایي ماده ) ١۴-١-٢
: " ھ نحوه اعالم در خواست خالف بین شرع مشخص گردیده است، ماده اخیر الذکر مي گویداین آئین نام ۵ماده  در

متقاضیان درخواست خالف بین شرع احکام قطعي با توجھ و در نظر گرفتن تبصره پنج این قانون از جھت مدت و با 
  :ندارائھ مدارک و مستندات الزم بایستي بھ شرح زیر اقدام نمای

عترضین بھ احکام قطعیت یافتھ مرحلھ بدوي و تجدیدنظر ھر استان بعنوان خالف بین شرع بایستي ـ متقاضیان و م الف
  .بھ دادگستري ھمان استان مراجعھ نمایند
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یافتھ در دیوان عالي کشور و شعب تشخیص بعنوان خالف بین شرع بایستي  ـ متقاضیان و معترضین بھ احکام قطعیت ب

  .شان بھ دادستاني کل کشور مراجعھ نمایندبراي تسلیم درخواست و مدارک خود
ـ متقاضیان و معترضین بھ احکام قطعیت یافتھ در سازمان قضائي نیروھاي مسلح بعنوان خالف بین شرع بایستي  ج

براي تسلیم درخواست و مدارک خودشان بھ نمایندگان حوزه نظارت قضائي ویژه در سازمان قضائي نیروھاي مسلح 
  .نمایند راجعھیس سازمان قضائي نیروھاي مسلح در تھران مھمان استان یا بھ رئ

بھ دادگستریھاي استان مراجعھ نمایند » ب« ـ چنانچھ مراجعان بند الف بھ دادستاني کل کشور و یا مراجعان بند  تبصره
شده  یندبیرخانھ یا مسئول ھر دو مرجع بھ منظور حفظ حقوق معترضین از جھت تسلیم مستندات و مدارک در موعد تعی

انجام مراحل بعدي بھ مرجع مربوطھ ارسال نمایند و  برايمکلفند درخواست معترضین را پذیرفتھ و پس از ثبت 
  ."متقاضي معترض را نیز از این اقدام مطلع سازند تا براي پیگیري بھ آن مرجع مراجعھ نماید

ي پس از وصول درخواست و مستندات و ثبت دادگستریھاي استانھا بایست" ۶رسیدگي بھ این درخواست ھا در ماده  نحوه
باشد وسیلھ رئیس دادگستري یا  ۵آن و بررسي از جھت موعد در صورتي کھ درخواست در موعد تعیین شده در تبصره

کھ براي انجام این کار تعیین گردیده جھت بررسي  اتينماینده حوزه نظارت قضائي ویژه در استان بھ یک نفر از قض
این پرونده پس از . ذکور مکلف است پرونده را دقیقًا مطالعھ نموده با تھیھ گزارش اظھارنظر نمایدارجاع شود، قاضي م
اي متشکل از رئیس دادگستري استان و نماینده حوزه نظارت قضائي ویژه استان و قاضي  اظھارنظر در جلسھ

ظیم صورت جلسھ پرونده را بھ مطرح چنانچھ حکم قطعي صادره خالف بین شرع تشخیص داده شد با تن کننده بررسي
دارند تا با کسب نظر یکي از مشاورین حوزه نظارت قضائي ویژه بنظر ریاست قوه  حوزه نظارت قضائي ارسال مي

مجلس پرونده را بایگاني و نتیجھ را با نامھ  تقضائیھ برسد و چنانچھ ادعاي خالف بین شرع را نپذیرفتند با تنظیم صور
رئیس قوه قضائیھ اختیار . این آئین نامھ بیان شده است" نمایند زه نظارت قضائي اعالم ميجھت درج در سوابق بھ حو

داده شده پس از تشخیص خالف بین شرع بودن حکم تصمیم بھ تجویز اعاده دادرسي گرفتھ و پس از اتخاذ این تصمیم 
ـ  ۵٣٨رویھ شماره ضرورت و لزوم با توجھ بھ مقررات مربوط بھ اعاده دادرسي و رأي وحدت  تدر صور

ھیئت عمومي دیوانعالي کشور اجراي حکم را متوقف و پرونده را جھت رسیدگي مجدد با عنایت بھ این  ١/٨/١٣۶٩
  .ارسال دارد) دیوان عالي کشور(تصمیم بھ مرجع صالح 

  :بھ شرح ذیل ھستند یآن دچار معایب و نواقص یماده واحده و آئین نامھ اجرائ این
ه واحده آراء محاکم عمومي و انقالب، نظامي و دیوان عالي كشور را قابل تجدید نظر از این منظر در صدر این ماد -١

آن اصالح شده  یدانستھ، حال آنکھ دادگاه تجدید نظر استان را از قلم انداختھ، ھر چند کھ این اشتباه در آئین نامھ اجرائ
  .است

  ـ ابھام در ظرف زماني تقدیم درخواست اعاده دادرسي٢
« مدت براي تسلیم درخواست رسیدگي مجدد از نکات مثبت این قانون است؛اما معلوم نیست کھ مراد از مدت  تعیین

اصالحي تنھا مختص بھ درخواست محکوم علیھ از  ١٨ماده  ۵مندرج در تبصره » حداکثر یک ماه از تاریخ قطعیت
مدت دیگر ھیچ اعتراضي در مورد احکام  یانقضا ھمان قانون مي باشد و با ٣رئیس قوه قضائیھ و یا مقامات تبصره 

خالف بین شرع از ذي نفع پذیرفتھ نمي شود و یا آن کھ مدت مذکور مربوط بھ تمام اشخاص،اعم از متضرر حکم و یا 
مقاماتي است کھ در جھت اجراي عدالت قضایي شرعي صرفًا حق دارند حداکثر ظرف یک ماه درخواست رسیدگي 

اگر این زمان منقضي شود،آیا مقامات مذکور با وصف غیر شرعي بودن آن حق درخواست  نھمچنی. مجدد نمایند
  رسیدگي مجدد نسبت بھ احکام قطعي را ندارند؟

بر مي آید،مربوط بھ مرجع رسیدگي کننده مجدد است و این کھ مراد از این  ۵ابھام دیگر کھ از منطوق تبصره  -٣
ف محکوم علیھ مي باشند و یا مرجع صالح قضایي؟ بھ نظر مي رسد کھ علي مرجع،مقامات دریافت کننده تقاضا از طر

قضایي رسیدگي مجدد بھ احکام قطعي را ندارند و  صالحیتالقاعده باید منظور دادگاه صالح باشد؛ زیرا سایر مقامات،
لیت و یا عدم بررسي آنھا نسبت بھ درخواست و اعتراض ھاي رسیده در مورد احکام قطعي عمدتًا براي احراز قاب

  .قابلیت طرح درخواست اعاده دادرسي بھ محکمھ صالح مي باشد 
این حال بھ نظر مي رسد کھ ھدف مقنن از رسیدگي مجدد ـ با توجھ بھ عبارات بررسي دوباره براي طرح تقاضاي  بھ

ورت مستقیم بھ واال تقاضاي ذي نفع در موارد مذکور بھ ص. اعاده دادرسي توسط مقامات مصرح در قانون مي باشد
شرعي توسط مقامات در ظرف زماني یک ماه  اصولمرجع قضایي تقدیم مي شود و عمًال بررسي ھاي الزم با لحاظ 
  .نسبت بھ آن تقاضا و تسلیم درخواست اعاده دادرسي ممکن نیست 

  ـ تبصره خالف بین شرع۴
لمات فقھ مي داند و افراد صالح براي یک قانون مراد از خالف بین شرع را مغایرت رأي صادره شده با مس تبصره

آن قانون،رئیس  ٢قانون اصالحي و تبصره  ١٨ارزیابي و تطبیق این احکام با موازین شرعي را در قسمت دوم ماده 
البتھ . و رؤساي کل دادگستري معرفي مي کند لحقوه قضائیھ،دادستان کل کشور،رئیس سازمان قضایي نیروھاي مس

  .د از تشخیص باید غیر شرعي بودن را بھ رئیس قوه قضاییھ اعالم کنندمقامات سھ گانھ اخیر بع
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نقض غرض است؛زیرا در موارد بسیاري » خالف شرع« در کنار » خالف قانون« نظر از آن کھ حذف عبارت  قطع
لي از بھ ویژه در امور مستحدثھ،در موازین فقھي قواعدي مقرر نگردیده و ممکن است حکمي از این حیث فاقد اشکال و

احکام با موازین شرعي وجود دیدگاه ھا و  تطبیقجھت قانوني نادرست باشد؛اما اشکال اساسي ممکن است در چگونگي 
با وجود قسمت اخیر تبصره یک قانون کھ در موارد اختالف نظر میان . نظرات مختلف در خصوص مورد بروز کند

تھ است؛اما در صورت بروز احتمال اختالف میان نظر ولي فقیھ فقھا،نظر ولي فقیھ و یا مشھور فقھا را فصل الختام دانس
بھ ویژه آن کھ در عمل اگر تصور کنیم بر اساس نظر رئیس قوه قضاییھ نسبت بھ . تکلیف نامشخص است فقھاو مشھور 

حکمي در خواست اعاده دادرسي شود و سپس حکم مذکور نقض و بھ نفع طرف مقابل رأي صادر و قطعي گردد و 
مخالفي اخذ کند،در این گونھ امور  نظرعلیھ با مراجعھ بھ محضر ولي فقیھ و یا سایر فقھا موضوع را مطرح و  محکوم

وظیفھ مقامات قضایي چیست؟ آیا امکان نادیده گرفتن این نظرات فقھي وجود دارد و یا بھ عکس مقامات قضایي موظفند 
  .از آنھا تبعیت نموده و در خواست اعاده دارسي نمایند 

متشکل از » کمیسیون تشخیص« عنایات بھ چنین اشکاالتي اصلح این بود کھ در قانون جدید نھادي تحت عنوان  با
صاحب نظران فقھي تشکیل مي شد تا با جمع دیدگاه ھا و پیش از درخواست اعاده دادرسي،نظریھ قطعي خود را صادر 

  .مي کرد تا مالک عمل قرار مي گرفت 
از آن با توجھ بھ چالش ھاي موجود در اجراي دیدگاه ھاي مختلف بھتر این بود کھ مجلس شوراي اسالمي با  گذشتھ

بررسي ھمھ جانبھ نیازھاي جامعھ ـ بعد از آسیب شناسي کامل ـ و جلب نظر متخصصان، موازین شرعي را در قالب 
بیان مي نمود تا اوًال ابھامات کمتري در تطبیق )مانند آنچھ در سایر موارد جزایي و حقوقي معمول شده(قوانین عرفي

قوانین عرفي و شرعي بروز کند و ثانیًا اجراي عدالت بھ ویژه حقوق الناس در گیر و دار قرائت ھاي فقھي و نظرات 
  .مختلف صاحب نظران دچار چالش نشود 

  :ـ فقدان تعیین معیار مشخص براي قابلیت طرح تقاضاي رسیدگي مجدد ۵
از دیگر مشکالت قانون حاضر این است کھ تجدید نظر خواھي نسبت بھ ھر دعوایي اعم از کیفري و حقوقي  متأسفانھ

را ممکن مي سازد، دعاوي کھ از طرق عادي تجدید نظر خواھي بھ دلیل ماھیت دعوا،نصاب خواستھ،میزان مجازات و 
  .امکان اعتراض نسبت بھ آنھا وجود ندارد ... 

  :دریافت کننده تقاضاي رسیدگي مجدد  ـ امکان تعدد مقامات۶
ماده واحده نیز اختیار پذیرش درخواست متقاضي و در عین  ٣از رئیس قوه قضاییھ،مقامات مصرح در تبصره  غیر

حال صالحیت تشخیص خالف بین شرع را بھ عھده دارند، مقاماتي کھ قطع نظر از صالحیت قضایي ممکن است از 
  .ات الزم را در این خصوص نداشتھ باشند لحاظ شرعي،شرایط فقھي و اطالع

آنچھ . تعددي در عمل ھمچنین ممکن است موجب طرح ادعاي مکرر در صورت رد درخواست ذي نفع گردد چنین
مسلم مي باشد این است کھ عمًال امکان انجام این وظایف بھ صورت مستقیم توسط این مقامات وجود نخواھد داشت و از 

  .ین تکالیف قائم بھ شخص است؛ولي بھ اجبار قابل اعمال توسط مسؤوالن مربوط نخواھد بود این رو با وصف این کھ ا
  ـ فقدان پیش بیني ھزینھ دادرسي٧

ھزینھ دادرسي مي تواند از عوامل مؤثر در تسلیم درخواست ھاي بي مورد و در نتیجھ کثرت پرونده ھا در  اصوًال
وضعي موجب تحمیل ھزینھ فراوان و صرف وقت زیاد بھ قوه در غیر این صورت چنین . مراجع قضایي مي باشد

خود را براي حل و فصل مرافعات و  رتقضاییھ خواھد شد؛قوه اي کھ باید در اوضاع و احوال موجود قوا و قد
  .مراجعات عادي مردم بھ کار برد 

  ـ توقف اجراي حكم ٨
مالي باشد متفاوت  ي از جملھ دعاوي مالي یا غیرتوقف اجراي حكم بستھ بھ اینكھ موضوع دعو. م.د.آ.ق ۴٣٧ماده  در

  .است  اعالم شده
  .است  كیفیت توقف اجراي حكم و تخفیف قرار تامین كیفري متھم بھ صراحت آمده. ك.د.آ.ق ٢٧۶و  ٢٧۵مواد  در
حقي قائل قضائیھ چنین  ي توقف اجراي حكم نكرده و براي رئیس قوه اي بھ مقولھ اصالحي ، ھیچ اشاره ١٨چھ ماده  اگر

، اختیار صدوِر دستوِر توقف اجراي حكم ، بھ  ٩است اما در دستورالعمل اجرائي آن قانون ، بھ شرح ماده  نگردیده
  !است  رئیس قوه قضائیھ اعطاء شده

از آن كھ وضع چنین حكم بسیار مھمي در دستورالعمل اجرائي ، نوعي اختیار زائد بر اختیارات قانوني  نظر صرف
اجراي چنین دستوري ، بدون ذكر كوچكترین تشریفاتي براي آن ، موجب مشكالت اساسي در روند است ، صدور 

  .دادرسي و احقاق حق خواھد شد 
ي رئیس قوه قضائیھ ، در اعالم راي  قضیھ در این است كھ دادگاھھا و مراجع رسیدگي كننده بعد از اظھار عقیده اھمیت

فرضي كھ دادگاه یا مرجع یاد شده ، مجددًا مبادرت بھ صدور ھمان راي  آزاد و مستقل بوده و توقف اجراي حكم در
  .وارد خواھدآورد  لھ قابل جبران ، بھ محكوم اولیھ بنماید گاه ضرري غیر
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  ـ مرجع اعاده دادرسي٩
م ، مرجع رسیدگي بھ درخواست اعاده دادرسي ، دادگاھي است كھ حكم مورد درخواست اعاده را ، صادر .د.آ.ق در
ك ، مرجع رسیدگي بھ درخواست اعاده دادرسي پس از تجویز اعاده .د.آ.اما در ق. ) م.د.آ.ق ۴٣٣ماده ( است  هكرد

  )ك .د.آ.ق ٢٧۴ماده . ( كننده حكم قطعي است  ردادرسي از سوي دیوانعالي كشور ، دادگاه ھم عرض دادگاه صاد
باشد مراجع  ي تجویز اعاده دادرسي مي بھ منزلھ فرض قبول این نكتھ كھ اعالم نظر از سوي رئیس قوه قضائیھ ، با

  :توان بھ شرح زیر شمارش كرد  رسیدگي پس از تجویز اعاده دادرسي را ، مي
باشد ، پرونده جھت رسیدگي بھ ھمان دادگاه  نظر صادر شده ـ در امور مدني ، چنانچھ راي از دادگاه بدوي یا تجدید الف

  .گردد  ارجاع مي
باشد ، حسب مورد پرونده جھت رسیدگي  نظر صادر شده ، چنانچھ راي از دادگاه عمومي یا تجدیدـ در امور كیفري  ب

  .گردد  بھ شعبھ ھم عرض ارجاع مي
ـ چھ در امور مدني و چھ در امور حقوقي ، چنانچھ راي از شعب تشخیص دیوانعالي كشور صادر شده باشد ، پرونده  ج

  .ور ارجاع خواھد شد جھت رسیدگي بھ یكي از شعب دیوانعالي كش
  .نمایند  تمام صور فوق مراجع یاد شده ، مبادرت بھ رسیدگي بھ ماھیت دعوي مي در
  :جاي طرح این سوال است كھ  حال

  آراء صادره از این مراجع ، از حیث قابلیت شكایت یا عدم شكایت چگونھ خواھد بود ؟ وضعیت
ترتیب رسیدگي بھ دعوي  ۴٣۵م ، بھ موجب تبصره ذیل ماده .د.آ.پاسخ بھ سوال مطروحھ الزم بھ ذكر است كھ در ق در

است اما بھ  اي بدین موضوع نشده ك اشاره.د.آ.ھمچنین اگر چھ در ق. است  مطابق مقررات مربوط بھ دعاوي عنوان شده
  : ك سابق ، چنین آمده بود كھ .د.آ.ق ۴٧٢موجب ماده 

محاكمھ بھ امور جزائي مقرر است و اعتراض و شكایات موافق رسیدگي ثانوني تابع قواعد و اصولي است كھ براي  «
  ». شود  ھمان اصول مي

اي بھ موقعیت آراء صادره از مراجع صالح ، پس از اعالم نظر رئیس قوه قضائیھ ،  قانون اصالحي ، ھیچ اشاره در
  !است  نشده
ل احكام راجع بھ اعاده دادرسي ، بر این اي جز شمو نظر از جایگاه و مقام رئیس قوه قضائیھ ، چاره این حال صرف با

  .مورد خاص نیز وجود ندارد 
در فرضي كھ آراء صادره از آن ( مرجع رسیدگي در تشخیص ماھیت دعوي و اعالِم قابلیت شكایت از راي  آزادي

ظر رئیس از جملھ اصول و قواعد حاكم بر این نوع دادرسي خواھد بود و صرِف اعالم ن. ) مراجع قابل شكایت باشند 
  .دعوي ایجاد نخواھد كرد  وقوه قضائیھ از این حیث ، ھیچ محدودیتي براي قاضي ، دادگاه 

  !ي حقوق اشخاص ثالث ، نسبت بھ این احكام نیز در جاي خود قابل بحث و بررسي است  ، مقولھ ضمنًا
  
  و ارائھ راھکار ینتیجھ گیر) ٣
خاتمھ باید گفت کھ در مطالب فوق ما بھ بیان سیر تاریخي قانونگذاري در مورد نھاداعالم اشتباه پرداختھ و علل  در

اشتباه را نیز مطرح کردیم؛ اکنون ذکر این نکتھ حائز اھمیت است کھ تغییرات پیاپي در نھاد اعالم اشتباه در حقوق 
از مھم ترین آنھا ایجاد نوعي سردرگمي در میان قضات، وکال و  کھکیفري ایران آثار متفاوتي را در بر داشتھ است 
  .افرادي است کھ بھ نحوي با این مسئلھ در ارتباطند

باید با بھره گیري از تجربھ ھاي سال ھاي گذشتھ بھ ایجاد نھادي براي اعالم اشتباه پرداخت کھ معایب نھادھاي  حال
قاون تشکیل گرفتھ شده است تا  ١٨اضر تصمیمي کھ در اصالحیھ ماده قبلي و فعلي را نداشتھ باشد، بھ نظر نگارنده ح

برطرف شدن نواقصي کھ در این مقالھ بدان ھا اشاره شد مي  باحدود زیادي مطلوب نظر ماست لکن حد غایي نیست و 
  .دم موثر باشدتوان نھادي کار آمد و راھگشا ایجاد نمود کھ ھم مانع از تراکم کار قضایي شود و ھم در احقاق حقوق مر

پیش نھادي در این مورد اعاده صالحیت شعب دیوان عالي کشور و احیاي فرجام خواھي چھ در امر کیفري و  راھکار
چھ در امر حقوقي است متاسفانھ با توجھ بھ مقررات فعلي در امور کیفري مجازاتھاي بیش از ده سال قابل رسیدگي در 

ز صالحیت دیوان بسیار محدود شده است در نتیجھ آراي دادگاھھاي پایین تر دیوان عالي کشور است و در امر حقوقي نی
مورد نظارت دیوان قرار نمي گیرد، کھ این خود تا حدودي در تنافي با حقوق محکومان است؛ فلذا باید سعي شود تا 

 ناین امر سھ حس صالحیت دیوان براي رسیدگي شکلي مانند آنچھ در سابق بود دوباره بھ شکل اولش احیاء شود، کھ
عمده دارد اول آنکھ از تضییع حقوق مردم جلوگیري بھ عمل مي آید، دوم آنکھ رسیدگي بھ صورت شکلي است کھ ھم 
متضمن نوعي نظارت است و ھم ایجاد اطالھ دادرسي نمي کند، سوم آنکھ بر خالف قانون جدید سبب ایجاد تراکم 

  .مذکور در آن قانون نیز نمي شود ضایينیز سھ مقام ق رسیدگي در نھاد نظارت و پیگیري قوه قضائیھ و
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  www.dadsetani.irعمومي و انقالب در سایت 

کیل دادگاھھاي عمومي و انقالب، دکتر علي نجفي توانا، سایت اصالحي قانون تش ١٨بررسي قانون اصالح ماده . ١١
  www.dadsetani.irکل کشور،  یدادستان

محمد ساكت نالكیاشري ، مھدي ساکت نالکیاشري، معیار گرایي در نظارت بر رفتار قضایي، سایت حقوقي . ١٢
  www.hoghoghdanan.comدانشگاه شھید بھشتي، 

، جامھ اي نو بر اندام نظام دادرسي کشور، سایت دادستاني کل )ار دیوان عالي کشورمستش(دکترمیر حسین عابدیان. ١٣
  www.dadsetani.irکشور 

قانون تشکیل  ١٨بھمن كشاورز، رییس كانون وكالي دادگستري مركز، مصاحبھ در مورد الیحھ اصالح ماده . ١۴
  www.isna.irخبري و آئین نامھ اجرایي آن سایت  ١٣٨۵دادگاھھاي عمومي و انقالب مصوب 

  
  
  

  )یارشد حقوق جزا و جرمشناس یکارشناس یدانشجو(احسان زررخ: نویسنده
  مجلھ حقوقي مجد:  از برگرفتھ
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