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چکیده
امروزه اگرچه همه دقت که در رسیدگی و صدور رأی محاکم انجام می گیرد ،اما باز
احتمال اشتباه در آراء صادر شده ممکن است .بر این اساس در همه نظامهای حقوقی باز بینی
در این شرایط از طرف مراجع باالتر پیش بینی شده است .در این خصوص طرق فوق العاده
اعتراض به آراء کیفری پیش کشیده میشود .اعاده دادرسی از آن جهت طریقی فوقالعاده است
که تنها نسبت به حکم قطعی دادگاه و با توجه به جهات منحصر و استثنایی و پس از تجویز و
قرار قبولی آن حسب مورد در خصوص احکام کیفری و مدنی ،قابلیت اعمال و اجرا پیدا
میکند .تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی و مطالعه تطبیقی طرق
اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و کامن ال و درصدد پاسخ به این سؤال است که چه
نقاط اشتراک و افتراقی در خصوص طرق فوقالعاده اعتراض به آراء کیفری وجود دارد.
یافته های این تحقیق نشان از آن دارد که میان اعاده دادرسی و نهاد هیبیس کوپس در حقوق
کامن ال ،اختالف و اشتراکات متعددی وجود دارد .بدین توضیح که اعاده دادرسی در حقوق
ایران یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء کیفری است و نهاد هیبیس کوپس نیز در حقوق
کامنال در زمینه اعتراض به آراء کیفری مورد استفاده قرار میگیرد.
واژگان کلیدی :طرق فوق العاده ،حکم قطعی ،جهات اعاده دادرسی ،آراء کیفری ،حقوق
کامنال.
* دانشجوی دکتری تخصصی ،گروه حقوق کیفری و جرم شناسی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان،
ایران.
** استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران( .نویسنده
مسئول) masoud_heidari2@yahoo.com
*** استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران.
**** استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران.

184تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال دوازدهم ،شماره چهل و ششم ،زمستان 1398

مقدمه
اگرچه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش استت و حکتم
صادره توسط وی عین حق و عدالت می باشد .ولی امروزه ،این اندیشه و با ارتقاء سطح
دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ،با توسعه علم قضا و قضتاوت ،اعتبتار و صتالبت
پیشین خود را از دست داده است و این تفکر ظهور پیدا کرده است کته هرچنتد قاضتی
مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان استت و بته حکتم انستان بتودنش
همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد.
با وجود تمام دقت و احتیاطی که در رسیدگی و صدور رأی دادگاه به عمل می آید،
باز هم احتمال اشتباه در آراء صادره وجود دارد .لذا تقریباً در تمتام نظتام هتای قضتایی،
دست کم یک نوبت بازبینی آراء از سوی مراجع باالتر پیش بینی شده تا هم امکان اصالح
اشتباهات احتمالی فراهم شود و هم دقت قاضتی نخستتین بته لحتا اینکته از نظتارت
مراجع باالتر بر چگونگی کار خود آگاه است افزایش یابد و اشتباهات احتمالی از همان
ابتدا به حداقل ممکن کاهش یابنتد تجدیتدنظر و طترق فتوق العتاده اعتتراض بته آراء
قضایی محاکم دادگستری از مباحث مهم و عمده قوانین راجع بته محاکمته و مجتازات
میباشد .راه های اعتراض و تجدیدنظر نسبت به آراء محاکم دادگستری به راههای عادی
و عمومی و طریقه فوقالعاده یا استثنایی تقسیم میگردند .طرق فوقالعتاده اعتتراض بته
احکام کیفری نیز راههای قانونی و استثنایی هستند که بعد از قطعی شدن حکم میتتوان
دوباره به احکام جزایی رسیدگی نمود تا چنانچه اشتباهی در جریتان دادرستی صتورت
گرفته باشد ،مرتفع شود .طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری به این منظور از ستوی
قانونگذار پیش بینی شده است تا رأی دادگاهها ،از خطای احتمالی ،مصون بماندبته طتور
کلی اعاده اعتراض به آراء کیفری یکی از حقوق اصحاب دعوا در کشور ماست کته در
موارد اضطراری و فوقالعاده میتواند به فریاد صاحب حق برسد.
به طور کلی منظور از روش های فوق العاده شتکایت از رأی ،روش هتایی استت کته
اعمال آن ها محدود به شرایط خاص و ویژه ای شتده استت و قتانون گتذار آن هتا را بته
صورت گسترده نسبت به موضوعات قضتایی قابتل اعمتال نمتیدانتد .بته عنتوان مثتال
تجدیدنظرخواهی برای اکثر دعاوی قابل اعمال است و محدود به جهات خاصی نیستت
و جهات مذکور در ماده  434قانون آیین دادرسی کیفتری نیتز چنتان گستترده و موستع
انشاء شدهاند که بیشتر جنبه تمثیلی دارند و نته حصتری .امتا اعمتال طترق فتوقالعتاده
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اعتراض به آراء محدود به جهات بسیار ویژهای استت .قتانونگتذار در متاده  474آیتین
دادرسی کیفری جهات اعاده دادرسی را ذکر کرده است .به طور کلی میتوان اشاره کترد
که باتوجه به میزان اهمیت طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در ایتران و بررستی
چالش ها و بحران های پیش روی آن در ایتن تحقیتق ستعی بته واکتاوی آن گردیتده و
همچنین در این پژوهش محقق تالش دارد که بته مقایسته موضتوذ متذکور بتا هیبتیس
کوپس 1در حقوق کامن ال بپردازد .نظام حقوقی کامن ال 2کته بته نظتام رویته قضتایی و
سابقه قضایی هم معروف است اساساً حقتوق ستاخته دستت قضتات استت تتا قتوانین
مصوب قوه مققنه و اقدمات اجرایی قوه مجریه لذا بر همین اساس یک نوذ تطبیق قابل
توجه صورت خواهد گرفت.
به طور کلی می توانیم اشاره کنیم که طرق فوق العتاده اعتتراض در حقتوق کیفتری
ایران براساس نفع عمومی و مطابق با قوانین و چارچوب اسالمی میباشد ولتی هیبتیس
کوپس در حقوق کامن ال براساس فردگرایی میباشد به نوعی که در کامنال با مقاومتت
بسیار فردگرایی را روح حاکم بر نگرش فلسفی ختود متیبینتد و آن را مایته ستربلندی
خود میداند هر چند میتوان اشاره کرد که قوانین کامن ال در طی مدت زمتان تغییترات
مثبت و پیشرفت هایی در ابعاد مختلف داشته ولی پایه آن بر همان پایه و اساس و ریشه
گذشته استوار است و به طور واضحتر میتوان اشاره کرد که طرق فوق العتاده اعتتراض
در حقوق کیفری ایران نسبت به هیبیس کوپس در حقوق کامن ال شفاف و روشتنتتر و
به نوعی قابل بررسی و پیگیری تر میباشد .در همین راستا ،با عنایت به این که یکتی از
شیوههای سازنده و کارآمد جهت اصالح و تکمیل قوانین و ستاختار نظتام قضتایی هتر
کشوری مطالعه تطبیقی نظامهای حقوقی سایر کشتورها و بهتره گیتری از دستتاوردها و
نتایج تحقیقات آنها میباشد لذا در این پژوهش سعی گردیده استت .تتا سیستتم طترق
فوقالعاده اعتراض حقوق کامن ال مورد مطالعه و بررسی قترار گیترد تتا بتدین وستیله،
خألها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر و طرق فوقالعاده اعتراض حقوق ایتران
مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ،در راستای رفع
آنها اقدام نمود.
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 -1سیر قانونگذاری اعاده دادرسی
اعاده دادرسی در قوانین ایران آراء تحوالت چندی بوده است .قانونگذار با تصتویب
قانون آئین دادرسی کیفری سال  12۹۰شمسی برای اولین بار بته اعتاده دادرستی اشتاره
نمود .باب پنجم این قانون تحت عنوان در اعاده محاکمه یا تجدید نظر در موارد  466تتا
 472به اعاده دادرسی پرداخته ،و چهار مورد را تحت عنوان دادرسی قرار داد .به موازات
تحول قوانین ،در سال  1356تغییر عمتدهای در ایتن بحتث بتا تصتویب قتانون اصتالح
پارهای از قوانین دادگستری ایجاد شد .در این سال موارد چهارگانته اعتاده دادرستی در
سال  12۹۰ه.ش .به شش مورد افزایش یافت.
ماده  24قانون مذکور مقرر میداشت« :اشخاص زیر حق درخواستت تجتویز اعتاده
دادرسی دارند-1 :محکوم علیه و نماینده قانونی او در صورت فوت یتا غیبتت محکتوم
علیه ،همسر و وارث قانونی او و یا کسانی که از طرف او برای درخواست اعاده دادرسی
مأموریت خاص یافتهاند-2 .دادستان کل کشور-3 .دادستتان مجتری حکتم بتا موافقتت
دادستان کل کشور».
با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در سال  137۸قانونگذار
در موارد  272تا  277به موضوذ اعاده دادرسی در امور کیفری پرداخته است و در قانون
آیین دادرسی کیفری مصوب  ۹2از ماده  474تا متاده  4۸3بته موضتوذ اعتاده دادرستی
پرداخته است(سپهوند.)23 :13۸1،
قبل از انقالب اسالمی ،رئیس دیوان عالی کشور به عنوان بتاالترین مقتام قضتایی و
وزیر دادگستری به عنوان یکی از مقامات مهم قضتایی هتی نقشتی در اعتتراض بته آراء
قطعی دادگاهها نداشته و پژوهش خواهی ،استیناف و اعاده دادرسی تنها راههای عادی و
فوق العاده برای تجدیدنظر در آراء قطعی و غیرقطعی دادگاهها بود.
پس از انقالب اسالمی برای اولین بار با تصویب ماده  2قانون وظتایف و اختیتارات
رئیس قوه قضائیه در سال  7۸موضوذ اختیار رئیس قوه قضائیه به آراء دادگتاههتا مطترح
شد .رئیس قوه قضائیه به عنوان «مجتهد عادل» این اختیار را پیدا کرد تتا اگتر حکمتی را
«خالف بین شرذ» تشتخی داد بته آن اعتتراض کنتد .متاده متذکور مقترر کترده بتود
که«:یاست قوه قضائیه سمت قضایی است و هر گاه رئیس قوه قضتائیه ضتمن بازرستی،
رأی دادگاهی را خالف بین شرذ تشخی دهد آن را جهت رسیدگی بته مرجتع صتالح
ارجاذ خواهد داد» (مهاجری.)3۹ :13۹۰،
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پس از گذشت تنها سه سال از تصویب این ماده و با وجود ماده  2قتانون وظتایف و
اختیارات رئیس قوه قضائیه قانون گذار در سال  13۸1با اصالح قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقالب ،باز هم به رئیس قوه قضائیه اجازه داد تا از آراء قطعی شعب تشخی
در صورت مالحظه وجود خالف بین شرذ بدون هی محدودیتی تجدیدنظر خواهی کند
(مهاجری .)4۰ :13۹۰ ،ماده  1۸قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب
که در سال  ۸1به تصویب رسید ،آراء غیر قطعتی و قابتل تجدیتدنظر یتا فرجتام همتان
میباشد که در قوانین آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و مدنی
ذکر گردیده است .در مورد آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام ،تجدیدنظر و فرجام خواهی بر
طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام میشود .اما در مورد آراء قطعی ،جتز از طریتق
اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی کته در قتوانین مربتوط مقترر استت نمتیتتوان
رسیدگی مجدد کرد ،مگر اینکه رأی ،خالف بین قانون یا شرذ باشد که در آن صورت به
درخواست محکوم علیه چه در امور مدنی و چه در امور کیفری و یا دادستان مربوطه(در
امور کیفری) ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود( .مهاجری )4۰ :13۹۰،بتر استاس
تبصره  2ماده  1۸قانون ،درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این متاده،
اعم از اینکه رأی در مرحله نخستین صادر شده و به علتت انقضتای مهلتت تجدیتدنظر
خواهی قطعی شده باشد یا قانون قطعی باشد و یا از مرجع تجدید نظتر صتادر گردیتده
باشد ،باید ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ رأی ،به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشتور کته
«شعبه تشخی » نامیده میشود تقدیم گردد .این قانون در مرحله اجرا آنقتدر مشتکالت
زیادی ایجاد کرد که ماده  1۸قانون چهار سال پس از تصویب اولیه مجدداً در سال  ۸5در
مجلس بازنگری شد (هدایتی :13۹2،ج.)16۹ ،3
بر اساس تبصره  2این ماده قانونی نیز تنها اگر دادستان کتل کشتور ،رئتیس ستازمان
قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها متواردی را ختالف بتین شترذ
تشخی دهند مراتب را به رئیس قوه قضتائیه اعتالم خواهنتد نمتود و ستایر مستئوالن
قضایی دخالتی در این موضوذ نخواهند داشت.
از طرفی مطابق ماده 1۹ق .ق .پ .د مصتوب  1356/3/25عتالوه بتر دادستتان کتل
کشور به وزیر دادگستری نیز اختیاراتی جهت فرجام خواهی صرفاً به منظور حفظ قانون
و بدون تأثیر در سرنوشت اصحاب دعوا داده شده بود.
به موجب ماده  17قانون تجدیدنظر آراء دادگتاههتا مصتوب « :1372/5/16محکتوم
علیها میتواند احکام قطعیت یافته هر یتک از محتاکم را کته قابتل تجدیتدنظر بتوده در
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صورتی که دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر رسیدگی نکرده باشد از تاریخ قطعیتت
یافتن حکم تا یک ماه از دادستان کل کشور درخواست رستیدگی بنمایتد .دادستتان کتل
کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرذ یا قانون تشخی دهد از دیوان عتالی
کشور درخواست نقض مینماید.
همین حکم با تصویب ق .ت .د .ذ .ا در سال  1373در ماده  31این قانون پیش بینی
گردیتد .از طرفتی متاده  2قتانون وظتایف و اختیتارات رئتیس قتوه قضتائیه مصتوب
137۸/12/۸اعالم میداشت« :ریاست قوه قضائیه سمت قضائی است و هر گاه رئیس قوه
قضائیه ضمن بازرسی ،رأی دادگتاه را ختالف بتین شترذ تشتخی دهتد آن را جهتت
رسیدگی به مرجع صالح ارجاذ خواهد داد»( .پورمحمدی )17-16 :13۹4 ،سترانجام بتا
تصویب قانون آ.د.ک مصوب  13۹2و نسخ صریح ماده  1۸ق.ت.د.ذ.ا هم اکنتون اعتاده
دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه مطابق حکم ماده  477قانون آیتین دادرستی کیفتری
صورت میگیرد.
-1-1فلسفه و هدف از اعاده دادرسی
غایت مطلوب در دادرسی قضاوت عادالنه و حل و فصل اختالفات است .به نحتوی
که نتیجه دادرسی همیشه با حقیقت موافق باشد .از آن جا که دادرس نیز ماننتد ستایرین
مصون از خطا و اشتباه نیست ،چنانچه در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که بتا خطتا
همراه باشد تردیدی نیست که باید مجدداً مورد رسیدگی قضایی قرار گیترد .فلتذا بترای
این که رأی دادگاهها مصون از خطا و اشتباه باشد نهاد حقوقی اعاده دادرسی پیش بینتی
شده است (حیاتی .)17 :13۹۰ ،از لوازم این هدف آن است که راه شکایت از آراء نتاروا
بر اصحاب دعوی مفتوح باشد .ولتی عقتل ستلیم حکتم متیکنتد کته در مقتام تتزاحم
مصلحتها ،منافع عمومی بر حقوق خصوصی رجحان یابتد .وانگهتی امکتان اشتتباه در
دادرسی تکرار شده نیز وجود دارد و هی تضمینی وجود ندارد که دادرسی دوباره متا را
به عدالت نزدیکتر کند( .کاتوزیان )56 :13۹3،اعاده دادرسی و دیگر طرق فتوق العتاده
شکایت از آراءاستثنایی بر قاعده امر قضاوت شده محسوب میگتردد ،زیترا اگتر مفهتوم
اعتبار قضاوت شده پایان دادن به اختالفات باشد اعتراض بر حکم با این غرض مباینتت
دارد .تفاوتی نیست در این که دعوی مجدداً اقامه گردد و یا با اعتراض بر حکمی کته از
اعتبار امر قضاوت شده برخوردار شده است ،زخم التیام یافته تازه گردد.
بعضی از حقوقدانان در همین خصوص معتقدند« :قبتول اعتاده دادرستی اصتوالً از
اعتبار و اهمیت امر مختوم نمیکاهد بلکه به عنوان استثنایی بر اصل پذیرفته شده و برای
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رفع اشتباه و به منظور التیام بین قاعده اعتبار امر قضاوت شتده و اجترای عتدالت متورد
استفاده قرار میگیرد» (رسائی نیا.)76 ،13۸۹،
از همین رو است که برخی معتقدند اعاده دادرسی که پیش از کلیه طرق اعتراضی ،به
قضیه محکوم بها الطمه می زند نباید به آسانی و بدون هی گونه قید و شرطی در اختیار
اصحاب دعوی قرار بگیرد (واحدی .)26۸ :136۹ ،فلذا با توجه به مطالتب پتیش گفتته
اعاده دادرسی خالف قاعده بوده و صرفاً مقنن برای تکمیل نمتودن آمتاره صتحت آن را
پیش بینی نموده است .از این رو بایستی حکم خالف قاعده تفسیر مضیق نمتود و آن را
صرفاً در موارد مخصوص اعمال کرد.
-2-1بررسی ماده  18اصالحی قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
انقالب
اشکاالت و ابهامات اجرایی ناشی از ماده  1۸قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههتای
عمومی و انقالب مصوب  13۸1که به لحا عدم تعیین مدت زمانی خاص جهت طترح
درخواست تجدید نظر به استناد خالف بین شرذ یتا قتانون بتودن رأی قطعتی موجتب
سرازیر شدن سیل کثیری از پروندهها در شعب تشخی اختصاص یافت باز جوابگتوی
انبوه پرونده ها نبود و اوقات رسیدگی و بررسی یک پرونده آنقدر طوالنی میشد که گاه
هدف اصلی آن به فراموشی سپرده میشد ،به همتین لحتا نارضتایتی بستیاری از ایتن
قانون در میان قضات و وکالی دادگستری و افراد عادی ایجاد شده بود .از طرفی قتانون
مذکور با اعطا حق رستیدگی متاهوی بته شتعب تشتخی در خصتوص پرونتدههتای
ارجاعی در حقیقت خالف شأن و صالحیت دیوان عالی کشور عمل کرد چرا که اساستاً
این نهاد ،دادگاه به معنای اخ نمیباشد که حیثیت قضایی برای رسیدگی ماهوی برای
آن قائل شویم و طبق اصل  161قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران دستگاهی نظارتی
می باشد که وظیفه اش حفظ و حمایت از قانون است .به همین لحا مستئولین قضتایی
کشور در سال  13۸5و در راستای کاستن از مشکالت موجود در اجرای ماده  1۸قتانون
موسوم به احیاء دادستراها کته بتیش از پتیش لطمته بته حیثیتت دستتگاه قضتایی وارد
میساخت و به لحا بدون مدت بودن طرح درخواست تجدید نظر قطعیت آراء را زیتر
سئوال می برد به همین لحا الیحه اصالحی ماده  1۸اصالحی قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقالب به مجلس پیشنهاد شد که بعد از اصالحاتی در مجلس در یک متاده و
شش تبصره به تصویب مجلس در تاریخ  13۸5/1۰/24رسید کته در تتاریخ 13۸5/11/4
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مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد .ماده اصالحی مذکور کته تحتولی در امکتان نقتض
آراء قطعی محاکم تلقی می گردد و هم در امور حقوقی و هتم در امتور کیفتری جریتان
وارد موضوذ اصلی بحث در این تحقیق است کته در آغتاز متتن متاده ذکتر متیگتردد
(شمس.)۹2 :13۹4 ،
ماده واحده -ماده ( )1۸قانون اصالح قانون تشتکیل دادگاههتای عمتومی و انقتالب
مصوب  13۸1/7/27به شرح زیر اصالح متیشتود .متاده  -1۸آراء غیتر قطعتی و قابتل
تجدید نظر یا فرجام همان است که در قانون آیین دادرسی ذکر گردیده ،تجدید نظتر یتا
فرجام خواهی طبق مقررات آیین دادرسی مربوطه انجام خواهد شد.
آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقالب ،نظامی و دیوان عالی کشور جزء از طریتق
اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بته نحتوی کته در قتوانین مربتوط مقترر گردیتده قابتل
رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخی رئیس قتوه قضتائیه ختالف
بین شرذ باشد که در این صورت این تشخی به عنوان یکی از جهات اعتاده دادرستی
محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صتالح بترای رستیدگی ارجتاذ متیشتود .بته
موجب ماده اصالحی مذکور قانونگذار با حذف شعب تشتخی و شتیوه تجدیتد نظتر
خواهی از آراء قطعی خالف بین شرذ و قانون به شیوه قانون سال  13۸1تا حتدودی از
شدت تزلزل آراء و لطمه به قطعیت احکام کاسته به خصوص اینکه در قانون جدیتد بتا
تنظیم فرصت یک ماهه برای درخواست تجدید نظر رئیس قتوه قضتائیه تتا حتدودی از
ابهامات و اشکاالت ماده  1۸سابق کاسته است(نجفی توانا.)65 :13۹4 ،
تبصره  5ماده  1۸اصالحی به شرح زیر در این خصوص بیان میدارد«:آرایی که قبل
از الزم االجرا شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف  3ماه و آرایی که پس از
الزم االجرا شدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت
قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون میباشد».
به موجب تبصره مذکور و در راستتای کاستتن متوارد اعتتراض فتوق العتاده از آراء
قطعی که به لحا ماده  1۸ق .آ .د .ک  13۸1مستیر انبتوهی از پرونتدههتا را در شتعب
تشخی انباشته کرده بود و اصل قطعیت آراء را زیر سئوال برده بود در ماده اصتالحی
مذکور و تبصره  5آن قانونگذار با وضع مهلت یک ماهه تجدید نظتر ختواهی از تتاریخ
قطعیت حکم صادره تا حدی از حیتث ایجتاد ثبتات در آراء و جلتوگیری از تزلتزل در
قطعیت آراء گام مثبتی را برداشته و در خصوص آرایی که قبل از اجرای قتانون قطعیتت
یافتهاند مهلت  3ماهه از تاریخ قطعیت را بیان میدارد ولی حکم تبصره  5ماده اصالحی
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مذکور دارای ایرادتی هم می باشد .گذشته از ایراد قانون نویستی در متتن تبصتره  5کته
عبارت حداکثر را بر خالف شیوه مرسوم در دو جای تبصره ذکر کترده ایتراد اصتلی آن
در خصوص مبداء درخواست رسیدگی مجد از ختالف بیتت شترذ بتودن آراء صتادره
است .زیرا قاعدتاً مبداء درخواست رسیدگی مجدد باید از تاریخ ابالغ رأی قطعی باشتد
و نه از تاریخ قطعیت رأی زیرا آراء صتادره از دادگاههتای تجدیتدنظر یتا دیتوان عتالی
کشور در صورت ابالغ رأی به وی به محض صدور قطعیت حاصل میکند در حالی که
هنوز محکوم علیه از قطعیت آن مطلع نیست و ممکن است رأی صتادره حستب متورد
پس از یک ماه یا سه ماه از تاریخ قطعیت رأی به محکوم علیه ابالغ گردد کته ایتن امتر
برخالف حقوق اشخاص تلقی می گردد ،بنابراین ضتروری بتود کته مبتداء درخواستت
رسیدگی مجدد از تاریخ ابالغ رأی قطعی به محکوم علیه باشتد و نته از تتایخ قطعیتت
رأی .مسئله عمده مورد بحث در قانون مذکور امکتان رستیدگی مجتدد نیستت بته آراء
قطعی به تشخی رئیس قوه قضائیه است که وفق ماده  1۸اصالحی  13۸5تنها مشمول
آراء خالف بین شرذ میگردد و آراء خالف بین قانون را در برنمی گیترد (پورقهرمتانی،
.)1۸2 :13۸6
-3-1ماده  477قانون آیین دادرسی کیفری 1392
تصمیمی که دادگاه کیفری اتخاذ میکند و متهم را محکوم یا تبرئه متینمایتد اعتبتار
امر مختومه دارد ،یعنی این تصمیم دلیل صحت محکومیت یا برائت است و شخصی که
یک مرتبه محکوم یا تبرئه گردد ،نباید دوباره در معرض تعقیب قرار گیرد ،پتس طبیعتی
است که تصمیم دادگاه باید متقن باشد.
ماده  427ق .آ .د .ک کلیه آراءرا قابل تجدیدنظرخواهی دانسته استت ،مگتر احکتام
مربوط به جرائم خفیف که مصلحت نیست وقت دادگتاههتای عتالی را مصتروف ختود
سازد .این آراءبه فرض آنکه اشتباه باشتند در درجتهای از اهمیتت نیستتند کته عتدالت
کیفری را متزلزل سازند .در این ماده آمده است« آراء دادگاه های کیفری جتز در متوارد
زیر که قطعی محسوب میشود ،حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استتان همتان حتوزه
قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:
الف -جرائم تعزیری درجه هشت باشد.
ب -جرائم مستلزم پرداخت دیه یا آرش ،درصورتی که میزان یا جمع آنهتا کمتتر از
یک دهم دیه کامل باشد
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تبصره  -1در مورد مجازاتهای جایگزین حبس ،معیتار قابلیتت تجدیتدنظر ،همتان
مجازات قانونی اولیه است.
تبصره  -2آراء قابل تجدیدنظر ،اعم از محکومیت ،برائت ،یا قرارهای منع و موقوفی
تعقیتتب ،اناطتته و تعویتتق صتتدور حکتتم استتت .قتترار رد درخواستتت واختتواهی یتتا
تجدیدنظرخواهی ،درصورتی مشمول این حکم است که رأی راجتع بته اصتل دعتوی،
قابل تجدیدنظر خواهی باشد».
اصل بر آن است که هرکس طرف دعوی بدوی باشد حق تجدید نظرختواهی دارد،
اما این اصل دارای شرایطی است که مهمترین آنها شرط صفت و مصتلحت متیباشتد.
شرط صفت به معنای آن است که بتوان صفت طرف دعوا بودن را به تجدیتدنظر ختواه
اطالق کرد .طرف دعوا قرار گرفتن یک صفت شخصی است که به شخ طرف دعتوا
اختصاص دارد و در نتیجه کسی که طرف دعوا نیست نمیتواند تجدیتدنظرخواه باشتد،
هر چند با طرف دعوا قرابت داشته باشد ،مانند اینکه همسر یا فرزند یا پتدر وی باشتد.
همچنین تجدیدنظر خواه باید در دعوا بدوی طرف دعتوا باشتد پتس اگتر شخصتی در
دعوای نخستین حضور نداشته و در مرحله تجدیدنظر ادعتای حقتی بنمایتد و بته رأی
دادگاه اعتراض نماید ،طرف دعوا محسوب نمیگردد( زراعت .)41۰ :13۹5 ،متاده 433
ق .آ  .د .ک بیان میکند« اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:
الف .محکوم علیه ،وکیل یا نماینده قانونی او
ب  .شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان
پ .دادستان از جهت برائت متهم ،عتدم انطبتاق رأی بتا قتانون و یتا عتدم تناستب
مجازات».
الف .محکوم علیه :محکوم علیه میتواند نستبت بته احکتام صتادره از دادگتاههتای
بدوی ،تجدیدنظر خواهی کند ،اعم از اینکه دادگاه تخصصتی یتا غیتر تخصت باشتد،
مشروط بر اینکه از جهت میزان مجازات قابل تجدید نظر خواهی باشد .حکمتی کته از
دادگاه بدوی صادر میشود ممکن است راجع به محکومیت وی در جنبه اعتراض باشد.
پس اگر محکوم علیه به جنبه کیفری رأی اعتراض کند به معنایان نیست کته نستبت بته
جنبه خصوصی نیز تجدیدنظر خواهی کرده است و این امر از تبصتره متاده  436قتانون
مذکور استنباط میشود که گفته است «تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی محکتوم علیته
نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم بته صتورت توأمتان ،مستتلزم
پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست».
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ب .شاکی و مدعی خصوصی ،ماده  443عنوان شاکی یا مدعی خصوصی را بته کتار
برده ،این دو واژه در مفهوم خاص آنها معنای متفاوت دارند و عنوان نخست بته مجنتی
علیه گفته می شود بدون اینکه دعوای خصوصی مطرح کترده باشتد .امتا عنتوان دوم بته
مجنی علیه یا متضرر از جرم گفته میشود که دعتوای خصوصتی مطترح نمتوده استت
(زراعت.)412 :13۹5 ،
بر این اساس شاکی متی توانتد بته جنبته کیفتری رأی اعتتراض نمایتد ،امتا متدعی
خصوصی عالوه بر آن میتواند به جنبه مدنی رأی نیز اعتراض نماید .قانونگتذار ستابق
فقط عنوان شاکی خصوصی را به کار برده بود ،یعنی این عنوان را برای شخصی به کتار
برده بود که طرف مقابل متهم است اعم از اینکه اعتراض وی نسبت به جنبه کیفتری یتا
حقوقی یا هر دو باشد.
ج .دادستان ،دادستان برای تجدیدنظر خواهی از جنبه کیفری رأی ،اختیارات بیشتری
دارد و می تواند نسبت به احکام برائت یا محکومیت اعتراض کند اعم از اینکه اعتتراض
وی نسبت به تمامی حکم یا بخشی از آن باشد .این حتق بته جنبته کیفتری اختصتاص
دارد ،پس دادستان نمیتواند نسبت به جنبه مدنی رأی اعتراض نماید.
قانونگذار تجدیدنظر خواهی را حق دادستان دانسته است ،بنابراین دادستان میتوانتد
نسبت به رأیی اعتراض کند و نسبت به رأیی اعتراض نکند ،امتا حتق بتودن تجدیتدنظر
خواهی برای دادستان با قاعده قانونی بودن تعقیب سازگاری ندارد ،زیترا دادستتان بایتد
دعاوی را از سوی جامعه تعقیب کند و اعتراض به رأی نیز در ادامه تعقیتب دعواستت.
از این روی احتمال میرود واژه حق در ماده  433برای دادستان از روی مستامحه بیتان
شده باشد.
-2تحلیل بین شرع
همانگونه که توضیح دادیم قانونگذار ایران در اصالحات ستال  13۸5و بته موجتب
ماده واحده اصالحی ماده  1۸قانون تشتکیل دادگاههتای عمتومی و انقتالب تنهتا دلیتل
نقض آراء محاکم را مخالفت آنها با بین شرذ اعالم کرده است که پس از تشخی ایتن
مسئله توسط رئیس قوه قضائیه پرونده به مرجع عرض «در امتور کیفتری» شتعبه صتادر
کننده رأی قطعی مورد اعتراض ارجاذ میشود .اما قانونگذار در متاده  477ق .آ.د.ک ۹2
به این امر تاکید کرد ،و بیان میدارد« در صتورتی کته رئتیس قتوه قضتائیه رأی قطعتی
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صادره از هریک از مراجع قضائی را خالف شرذ بیّن تشخی دهتد ،بتا تجتویز اعتاده
دادرسی ،پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قتوه
قضائیه برای این امر تخصی مییابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید .شعب ختاص
مذکور مبنیّاً بر خالف شرذ بیّن اعالم شده ،رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجتدد
اعم از شکلی و ماهوی بهعمل میآورند و رأی مقتضی صادر مینمایند».
بنابراین شناخت و تبیین مفهوم بین شرذ و میزان ارتباط و پیوستگی شرذ بتا قتانون
در نظام قضایی جمهوری اسالمی ایران از اهمیتت اساستی برختوردار استت .خصوصتاً
اینکه قانون در این مورد ساکت است و ابهام دارد.
-1-2مفهوم بین شرع
قانون اصالح ماده  1۸قانون اصالح قتانون تشتکیل دادگاههتای عمتومی و انقتالب
مصوب  13۸5/1۰/24اعالم می دارد که هرگاه رأی قطعی به تشخی رئیس قوه قضائیه
خالف بین شرذ باشد این تشخی ایشان یکی از جهتات اعتاده دادرستی محستوب و
پرونده به شعبه هم عرض در امتور کیفتری ارجتاذ متیگتردد .تبصتره  1متاده واحتده
اصالحی مذکور در مقام تعریف خالف بین شرذ اعالم میدارد که« :مراد از خالف بتین
شرذ مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختالف نظر بین فقها متالک
عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود» .در تبصره فوق ختالف بتین شترذ بته
معنای مخالفت با مسلمات فقهی است .بنابراین منظور از بین شرذ آن دسته از مستلمات
و اصول اساسی فقهی است که هی گونه شک و شبههای در آنها نیستت و تقریبتاً اکثتر
قریب به اتفاق فقها به آن فتوا دادهاند.
-2-2مالک تشخیص خالف شرع
حکم قضایی زمانی که با محک شرذ سنجیده شود ممکتن استت بتا واقتع و نفتس
االمر ،یا با دلیل قطعی و ضروری فقه ناسازگاری داشته باشد ،به گونهای که اگتر قاضتی
صادرکننده رأی دریابد و یا قاضی دیگری او را آگاه کند ،بدون هتی مختالفتی خواهتد
پذیرفت (هاشمی.)226 :13۸1،
با این حال رئیس قوة قضائیه زمانی میتواند رأی را خالف اعالم کنتد کته «ختالف
شرذ بین» باشد .این عبارت در قوانین سابق هم به چشم میختورد ولتی تعریفتی از آن
ارائه نشده بود و به همین دلیل دستخوش اعمال سلیقههای مختلف بتود .قانونگتذار در
تبصره  1ماده  1۸قانون اصالحی ،اصطالح خالف بین قانون یا شترذ را چنتین تعریتف
کرده بود بدون این که تفسیر دقیقی از شرذ ارائه دهد .طبق تبصره «مراد از خالف شرذ،
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مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختالف نظر نیز فقها مالک عمتل
نظر ولی فقیه یا مشهور فقها خواهد بود».
همانطور که مشاهده میشود ،در این تبصره خالف بین شترذ ،بته معنتای «مختالف
مسلّمات فقه» آمده بود .البته منظور از مسلمات فقه این نیستت کته در متورد مستئلهای
اجماذ و اتفاق نظر وجود داشته باشد بلکه ممکن است در متورد آن مستئله چنتد نظتر
وجود داشته باشد و رأی دادگاه غیر از این چند نظر باشد و به عبارت دیگر ،دادگاه یک
نظر ابداعی جدید ارائه دهد .این مسئله بته عنتوان یتک موضتوذ دارای ابهتام در مرکتز
تحقیقات فقهی قوة قضائیه مطرح شده و پس از بحث و بررسی و بیان نظر فقهتا چنتین
نتیجه گیری شده است« :مسلمات گاهی با مسامحه و گتاهی بتدون مستامحه استتعمال
میشود ،در مواردی که بدون مسامحه به کار میرود ممکن است همطراز با اجماذ و یتا
باالتر از آن باشد و بنابر تعبیر دیگر ،بین آن دو عموم و خصوص مطلق برقترار استت و
لذا هرگاه امری مستند به اجماذ تعبدی کاشف از رأی معصوم میباشد از مستلّمات نیتز
میباشد .اما چیزی که از مسلّمات است ممکن است اجماعی نباشتد ،زیترا در متواردی
ممکن است چیزی به واسطه اینکه ن قرآن است و یا به جهت اینکته از ضتروریات
دین میباشد  ،از مسلّمات تلقی شود ولی اجماذ بر آن اقامته نشتده باشتد ...حتال متراد
قانونگذار از واژه مسلّمات چیست؟ از آنجا که اصل  173قانون اساستی تفستیر قتوانین
عادی را بر عهدة مجلس شورای اسالمی گذاشته است ،باید تفسیر این واژه را به عهتده
مجلس شورای اسالمی دانست (پور قهرمانی.)751 :13۸6،
نکته قابل توجه در اینجا اینکه :موضوذ مورد بحث ،در مواردی کته قاضتی مجتهتد
قانون موجود را خالف شرذ بداند ،جاری نخواهد بود ،زیرا طبق تبصتره متاده  3قتانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب مصوب  137۹در اینگونه متوارد پرونتده بته
شعبۀ دیگری جهت رسیدگی ارجاذ خواهد شد .البته الزم به ذکر است که پاسخ به ایتن
سؤال کماکان در ذهن خیلیها باقی خواهد ماند مبنی بر اینکه ،رأی محاکم کیفتری کته
طبق اصل قانونی بودن جرم ومجازات ومستند به مواد قانونی صادر میشود و قوانین ما
هم طبق اصل  4قانون اساسی با شرذ مطابقت دارند چگونه ممکن استت ختالف شترذ
بین محسوب شوند؟
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-3-2تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مشهور فقها
همان طور که اشاره شد مرجع تشخی خالف بتین شترذ آرای معتترض عنته بته
موجب ماده  1۸اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب رئیس قوه قضتائیه
است و در تبصره  1ماده اصتالحی متذکور متراد ازختالف بتین شترذ را مغتایرت رأی
صادره با مسلمات فقه میداند ،حال سئوالی که مطرح میشتود ایتن استت کته اگتر در
موضوعی که به ریاست قوه قضائیه جهت اعمتال متاده  1۸اصتالحی ارجتاذ متیشتود
اختالف نظر فقهی مطرح باشد و نظر ایشان به عنوان یک مجتهد مخالف با نظر مشتهور
فقها یا ولی فقیه باشد (ر.ک ،اصل  157قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران).
آیا در این حالت ایشان باید بر اساس استباط فقهی خود اجتهاد کنند یا اینکه خیتر و
باید بر اساس نظر ولی فقیه یا نظر مشهور فقها عمل کنند؟ قانون در ایتن متورد ستاکت
است و ابهام دارد و آیین نامه اجرایی آن نیزنکته ای در این خصوص ندارد و تنها اشاره
قانونگذار در تبصره  1ماده  1۸به شرح زیر است «مراد از ختالف بتین شترذ ،مغتایرت
رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختالف نظر بین فقها مالک عمل نظر ولی
فقیه یا مشهور فقها خواهد بود»  ،همتان گونته کته از محتتوای تبصتره متذکور فهمیتده
میشود قانونگذار در موارد اختالف نظر فقهی میان ریاست قوه قضائیه با ولتی فقیته یتا
مشهور فقها ،نظر این دو را برتر می داند و در این مواقع رئیس قوه قضائیه باید بر اساس
نظر ولی فقیه یا مشهور فقها عمل کند .دلیل دیگتر هتم مشتروح متذاکرات و اظهتارات
نمایندگان در زمان تصویب آن است که به نظر میآید بر برتری نظر ولی فقیه یا مشهور
فقها بر نظر رئیس قوه قضائیه تأکید دارند.
-4-2مبنای حق اعتراض رئیس قوة قضاییه
آراءخالف شرذ بین که در محاکم صادر میشوند به دو دسته کلی تقسیم میگردند:
 .1دسته اول دستهای از احکام هستند که مستندا به قوانین موضوعهای صادر شدهاند
که متاسفانه صراحتاً حکم خالف شرذ در این قوانین صادر گردیده است و لتذا اجترای
احکام به جز اجرای احکام خالف شرذ بین هی چارهای نتدارد و استتنکاف از اجترای
این احکام موجب مسئولیت اداری و حتی قضایی قاضی اجرای احکام میباشد.
 .2دسته دوم احکامی هستند که مستندا به قوانین موضتوعه موافتق بتا شترذ صتادر
گردیده اند لکن دادگاه در استنباط از قانون و صتدور حکتم مرتکتب اشتتباه گردیتده و
حکمی صادر نموده است که خالف شرذ بوده و غالباً اجرای این احکام موجتب تضتیع
حقوق شرعی و قانونی احدی از طرفین دعوا میگردد و لذا طبق پتیش بینتی قانونگتذار
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درم  477ق آ د ک پرونده با تشخی ریاست محترم دادگستری کل استان جهت نقتض
حکم صادره و تجویز اعاده دادرسی محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارسال متیگتردد
(زراعت.)2۸7 :13۹5 ،
مبنای چنین اختیاری برای رئیس قوة قضتائیه را متیتتوان بتا مراجعته بته مشتروح
مذاکرات مجلس شورای اسالمی به دست آورد .مخبر کمیسیون امور قضایی و حقتوقی
مجلس در گزارش خود به مجلس پیرامون حق اعتراض رئیس قوه قضتاییه بیتان داشتته
است« :بحث دیگری که هست این است که آیا کار رئیس قوة قضائیه ،کار اداری استت
یا قضایی .ثمتره آن در خیلتی از متوارد استت ،حتاال یتک جتای آن ایتن جاستت ،در
پروندههای قضایی که اآلن ایشان به عنوان مأذون از طرف رهبری دستور اجترای تنفیتذ
قصاص را صادر میکند .مواردی پیش آمده که رئیس قوة قضائیه ایتن را ختالف شترذ
تشخی میدهد و این رأی همین طور مانده ،نه دستور اجرا میدهد .از آن طرف رأیی
قطعی شده .هی کاری هم نمیشود کرد .در این قبیل موارد یک اجازه قضایی به رئتیس
قوة قضائیه داده میشود تا رأی را نقض بکند و پرونتده را جهتت رستیدگی بته مرجتع
صالح بفرستد» (پور قهرمانی.)15 :13۸6 ،
بنابراین میتوان گفت مبنای حق اعتراض رئیس قوة قضائیه بتا توجته بته اظهتارات
کمیسیون امور حقوقی مجلس مبنی بر مبهم بودن سمت ریاست قوة قضتائیه (اداری یتا
قضایی) و با توجه به تخصصی که ریاست قوة قضائیه طبق اصل یکصد و پنجاه و هفتم
قانون اساسی (مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی) دارد و در رأس این قوه استت حتق
جلوگیری از صدور و اجرای احکام خالف بیّن شرذ میباشد .آنچه در ایتن قستمت از
پژوهش پشت سر گذاشته ایم تحلیل طرق فوق العاده اعتراض بته آرا در نظتام حقتوقی
ایران بوده لذا بر همین اساس الزم است تا ضمن مطالعه تطبیقی حقوق کتامن ال نستبت
به این موضوذ در ادامه اشرافیت کاملتری حاصل گردد.
3

-3هیبیس کورپس
اعاده دادرسی یکی از طرق فتوق العتادة شتکایت از رأی استت کته بته موجتب آن
خواهان نقض حکم قطعی که علیه او صادر شده از دادگاه صادر کننده تقاضا مینمایتد.

Habeas Corpus
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در صورت پذیرفته شدن درخواست ،دعوا مجدداً مورد بازبینی قرار میگیترد .ایتن نهتاد
در حقوق کامن ال با عنوان هیبیس کورپس شناخته میشود.
مفهوم حقوقی هیبیس کورپس در واقع حق توسل به قاضی و حق درخواست «ذکتر
دالیل برای توقیف» یا «صدور حکم آزادی» است .حتق تکلیتفد دادن فرصتت بته فترد
بازداشتی برای اعتراض به قانونی بودن بازداشت (قرار احضار و ایراد اتهام به او) است.
بر اساس هیبیس کورپس ،متهّمی که در توقیف بسر میبَرد یا کسان و دوستتان او ،حتق
دارند که از قضات صالح درخواست رسیدگی به قانونی بودن توقیف را بنمایند .اگرچته
پیشینه هیبیس کورپس به دوران آنگلوساکسون و حتی پتیشتتر از آن برمتیگتردد و در
قرن دهم مورد بحث بوده و در سال  13۰5به آن استناد شده اما از ستال  16۸۹متیالدی
( 1۰6۸شمسی) در انگلستان رسمیت یافته است (الرسون.)161 :2۰1۰ ،4
مضمون آن در اعالمیههای آمریکا از  1776تا  17۸۰اشاره شده و در فرانسته بعتد از
سال ( 17۸۹سال انقالب کبیر) نیز پذیرفته شدهاست .هیبیس کتورپس درقتانون جزائتی
آمریکا هم درج گشته و در اکثر اسناد بینالمللی جهتانی و منطقتهای حقتوق بشترمورد
تأکید قرار گرفته و در شمار قوانین بینالمللی در کنوانسیون سازمان ملل متحد در متورد
حقوق مدنی و سیاسی ( )1۹66است.
به رسمیت شناخته شدن هیبیس کورپس و اینکه متهم چه مرد و چه زن باید فقط به
امر قاضی توقیف گردد ،در «تاریخ حقوق» اهمیت بستیار دارد و متیتوانتد بنیتانگتذار
سازوکار بسیار پیشرفتهای برای مبتارزه بتا تجتاوز بته حقتوق اشتخاص و تتأمینکننتده
حمایت واقعی از آنها در برابر بازداشت خودسرانه و هر گونه سوء رفتار باشد .هیبتیس
کورپس در واقع نوعی قرار قضای است .قرار قضتائی یتک وستیله متؤثر و مهتم بترای
اجرای عدالت ،تعمیم دموکراسی و حفظ حقتوق افتراد بتهشتمار متیرود و در حقتوق
آنگلوساکسونها به آن توجه شدهاست .به قرارهای قضائی که حقتوق کتامن ال ایجتاد و
تکمیل نمود تا قبل از تصتویب قتانون تشتکیالت دادگستتری در ستال  ،1۹3۸فترامین
شاهی میگفتند (بیسون.)25 ،2۰۰1 ،5
بسیاری از حوزه های قضتایی قتانون متدنی بترای افترادی کته بته طتور غیرقتانونی
بازداشت شدهاند ،یک راه حل مشابه ارائه می دهند ،امتا ایتن همیشته بته عنتوان هیبتیس
4

- Larson
- Buisson
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کورپس خوانده نمی شود .به عنوان مثال ،در برخی از کشورهای اسپانیایی زبتان ،داروی
معادل حبس غیرقانونی (حمایت از آزادی) است.
-1-3سازکارهای هیبیس کورپس در حقوق کامن ال
محکومیت افراد بیگناه به معنای وجود خطا در عملکرد نظام عتدالت کیفتری استت.
این احتمال وجود دارد که فردی به خطا تعقیب ،بازجویی و محاکمه شود .گاه ،بیگناهی
فرد در مراحل اولیه فرایند کیفری مشخ میشود ولی گاه ،فترد در مرحلته تحقیقتات
مقدماتی مجرم شناخته شده و در دادگاه بدوی نیز بر اساس کیفر خواستت صتادر شتده
محکوم میشود ولى مرجع تجدیدنظر ،حسب مورد دادگاه تجدیدنظر ،حکم محکومیت
را نقض و با تبرئه متهم ،خطای مراجع پیشین را اصالح میکند .چنانچه ،مرجع عالی نیز
خود مرتکب خطا شود یا خطاهای پیشین را تأیید کند ،محکومیت نادرست فترد قطعتی
میشود .فرض نظام عدالت کیفری این است کته پتس از طتی ایتن مراحتل ،فتردی کته
محکوم میشود واقعاً مجرم است و پرونده را مختومه تلقی میکند .با این وجود ،همواره
افراد بیگناهی بر اساس خطاهای عمدی و غیرعمدی کنشتگران حرفتهای نظتام عتدالت
کیفری (دادستان ،بازپرس ،قاضتی ،پلتیس ،کارشتناس و وکیتل) و نیتز شتهود محکتوم
میشوند (فرجیها و غالملو .)41-4۰ :13۹4 ،این خطای جبتران ناپتذیر ،در دهتههتای
اخیر بیش از پتیش متورد توجته حقوقتدانان ،جترم شناستان ،مقتامهتای دولتتی و نیتز
انجمنهای مردم نهاد قرار گرفته است .برای نمونه در برخی از کشورها ،کمیسیونهتا بتا
طرحهای جامعوی احراز بیگناهی که عمدتاً مدیریت آنها بر عهده دانشگاهها است ،برای
بررسی محکومیت بیگناهان تشکیل شده است که فعالیت گسترده و تأثیر گذاری دارند.
در خصوص احراز بیگناهی و رستیدگی بته پرونتدههتای محکومیتت بیگناهتان دو
رویکرد عمده وجود دارد:
اول-کشورهایی که سازوکار رسیدگی فوق العتاده (هیبتیس کتورپس) ،یعنتی اعتاده
دادرسی را پیش بینی کردهاند که اغلب ،این رسیدگی مجدد توسط دادگتاه صتادر کننتده
رأی قطعی انجام میشود.
دوم کشورهایی که یک ساختار تخصصتی کته مبتنتی بتر قتانون ،مرجتع و فرآینتد
رسیدگی تخصصی است ،ایجاد کردهاند.
در کنار این دو رویکرد دولتتی ،جنتبشهتای جتامعوی نیتز در قالتب طترحهتا یتا
کمیسیونهای احراز بیگناهی در برخی از کشورها شکل گرفتهاند.
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-2-3جهات اعاده دادرسی در حقوق کامن ال
دالیل متعددی وجود دارد که نشان میدهد مقتررات کتامن ال ،در خصتوص هیبتیس
کورپس تا حدودی نگران کننده است ،از جمله میتوان گفت ،هیبتیس کتورپس در ایتن
حقوق امری استثنایی محسوب نمیشود ،به ویژه اگر به این نکته توجه شتود کته ظتاهراً
متهم حق در خواست هیبیس کورپس حتی قبل از مرحله تجدیدنظر دارد.
همچنین قلمرو اختیار دادستان برای اعاده دادرسی خیلی گستترده استت و تصتمیم
گیری در خصوص قبول درخواست اعاده دادرسی و یا خود اعاده دادرسی نباید از سوی
همان قضاتی به عمل آید که تصمیم مورد اعتتراض را صتادر کتردهانتد ،زیترا ایتن امتر
میتواند مانع از نقض رأى قبلیشان شود .بنابر ایتن ،بهتترین تفستیری کته متیتتوان از
مقررات مربوط به اعاده دادرسی به عمل آورد این است که درخواستت اعتاده دادرستی
باید تنها از آراء قطعی صورت گیرد .هیبیس کورپس در حقتوق کتامن ال تنهتا نتاظر بته
محکومیت متهم است .جلسات دادگاه منجر به صدور آراء محکومیت و برائتت خواهتد
شد ،اما در اعاده دادرسی حکم نهایی که از جلسه دادگاه خارج شده است به درخواست
دادستان تمدید میشود (زاکریان.)۸3 :13۹1،
مضافۀ ،بایستی فهرست مشخصی از دالیل موجبات اعتاده دادرستی ،تتدوین شتود،
فهرستی که به دادستان اجازه دهد در مورد ادله کذبی که عمدی و آگاهانه از سوی متتهم
ارائه شده ،در خواست اعاده دادرسی نماید .دالیل اعاده دادرستی در مقتررات مختلتف،
بیان شده است.
-3-3شقوق مختلف در خصوص جهت اعاده دادرسی در حقوق کامن ال
الف-ادله جدیدی کشف شد که
-1در موقع محاکمه در دسترس نبوده مشروط بر آن که این امر جزئا یا کالً منتستب
به متقاضی اعاده دادرسی نباشد .منظور از آن چه فوقا گفته شده است آن است کته ادلته
جدید اعم از اسناد و مدارک و یا شهادت شتهود و غیتره در جریتان رستیدگی در طتول
مدتی که محاکمهی متهم در شعب بدوی و تجدیدنظر انجام میگرفت ،در دسترس نبوده
است و گرنه با فرض این که این ادله ،در اختیار متهم بوده و او به آنها استناد نکرده و آن
را به دادگاه ،ارائه نداده باشد ،نمیتواند اکنون که حکم محکومیت او قطعیت یافته استت
به آن مدارک و مستندات ،استناد نماید.
 -2واجد آن چنان اهمیتی باشد که اگر در جریان محاکمه ارائه و تأیید میگردید ،بته
احتمال قوی منجر به صدور رأی دیگری میشد .منظور ایتن استت کته دلیتل مکشتوفه
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جدید ،در آراء آن چنتان اهمیتتی باشتد کته در صتورت ارائته آن بته محتاکم بتدوی و
تجدیدنظر دیوان ،به جتای حکتم محکومیتت متتهم ،حکتم برائتت او صتادر متیباشتد
(واحدی.)۹2 :13۸6 ،
بنابراین اگر متهم بنا به چند دلیل محکومیت یافته باشتد و مستتند جدیتد الکشتف،
نافی یکی از آن ادله باشد ،بدیهی است فاقد آن اهمیتی است که فوق شرط پذیرفته شدن
اعاده دادرسی اعالم شده است.
ب -اخیر کشف شد که ادله اساسی رأی که در موقع محاکمه ،مدنظر قترار گرفتته و
محکومیتت شتخ  ،مبتنتی بتر آن بتوده ،غیتر واقعتی ،جعلتی و مزورانته بتوده استت.
(سالواتورزاپاال.)361 :13۸7 ،
-4-3احراز بیگناهی در نظام کیفری انگلستان
انگلستان در سال  ،1۹۹7اولین هیات فراقضائی را در دنیا بترای بررستی «خطاهتتای
قضتایی« 6تشکیل داد .این هیات که کمیسیون بازبینی پروندههتتای کیفتتری()CCRC 7
نامیتده متی شتود ،از آن سال تاکنون ( )2۰14بیش از  1۸115پرونده را بتازبینی کتترده
استت .جالتب استت کته ایتن کمیسیون عالوه بر پروندههای بیگناهیِ واقعتی ،برختی
دیگر از انتواذ خطاهتای قضتایی را نیتز بررسی میکنتد .بته عبتارت دیگتر ،کمیستیون
بازبینی پروندههتای کیفتری عتالوه بتر پرونتدههتای بیگناهیِ واقعی پروندههای دیگتر
مانند کیفردهتی ناعادالنته را نیتز بتاز بینی متیکنتد .در نتیجتته ،آمتاری کته کمیستیون
مزبور ارائته کترده تتا حتدودی گمتراه کننتده استت .بترای نمونته ،از میتتان 12 5۰۰
پروندهای که کمیسیون مزبور بازبینی کرده 44۹ ،پرونده را برای بازبینیِ بیشتر به دادگتاه
استتتیناف ارجتتتاذ داده استتتت.)Turvey,Brent E.,Caraig M. Cooley, 2۰14( .
وب سایت این کمیسیون بیان کرده که از میان حتدود  17۰۰۰پرونتدهای کتته بتتازبینی
شتده 56۰ ،پرونده برای رسیدگی به دادگاه استتیناف ارجتاذ شتده استت .از میتان ایتن
پرونتده 56۰ ،پرونده 37۰،پرونده نقض و  153عدد تأیید شده است متابقی نیتز تحتت
رستیدگی استت .بتا ایتن حتال ،علتت نقتض پرونتدههتا مشتخ نشتده استت .ایتن
پروندهها تبدیل جرم انتسابی به جرم خفیتف تتر ،مانند تخفیف جرم قتل عمد بته قتتل
غیر عمد را نیز شامل میشوند)Steven,2۰12:44( ۸.
6 miscarriages of justice
7 Criminal Cases Review Commission
8
Steven M, Cytryn,Op.cit,2012,p 449
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-5-3شیوههای اعتراض به آرای کیفری در نظام حقوقی انگلستان
در نظام حقوقی کامن ال به سه روش اعتراض فوق العاده به آرای حقتوقی صتورت
میگیرد که در این قسمت از پژوهش به این موارد میپردازیم
-1-5-3اعتراض از طریق قاضی مستقل تجدید نظر
آنچه مسلم هست این است که حتی بهترین قضتات ،ماننتد ستایر افتراد بشتری
همواره در معرض اشتباه و لغزش میباشند ،در نتیجه دادگاهها بایستی ترتیتی مقرر کنند
که رأی قاضی در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد کته جزئتاً یتا کتالً
علیه او صادر شده است ،اما این امر نباید به گونهای باشد کته فصتل خصتومت را غیتر
ممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک «پیشنویس» درآورده که همتواره از طترق
مختلف و متنوذ و به دفعات به در خواست اشخاص یا مقامات مختلتف ممکتن استت
مورد حکّ و اصالح قرار گیرد .برای رفع این نگرانی از این که بیگناهی با حکم دادگاه
بدوی در معرض مجازات قرار گیرد ،تحت شرایطی در سیستم حقوق کیفری انگلستتان
مرحلۀ تجدید نظر پیشبینی شده است .از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی
و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بیعتدالتی و بترای دفتاذ از حقتوق
متهم ،به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود ،از مرجتع
باالتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید .در مواردی که ادعا شود ادله یا مدارکی که دادگتاه
به آن استناد کرده ،معتبر نیست ،در مورد طرح ادعای مخالف بودن رأی با قانون ،ادعای
صالحیت نداشتن دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکتی از جهتات رد دادرس و ادعتای
عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی ،متیتتوان تجدیتدنظرخواهی کترد در سیستتم قضتایی
کیفری انگلستان ،تجدید نظر احکام دادگاهها را پذیرفته و معمول داشته و لتزوم اجترای
حکم صادره را معلق بر انقضاء مهلتی نمودهاند کته در طتی آن هتر گتاه محکتوم علیته
اعتراض داشته باشد میتواند عنوان کند ،در واقع به شترط عتدم اعتتراض و ستر آمتدن
مهلت است که حکم صادر شده به مرحله اجرا گذاشته میشود .به عبارت دیگر امتروزه
تجدید نظر خواهی به عنوان یک حق برای متهم شناخته شده و در زمره حقوق اساستی
بشر است)Martin, Jacqueline and Turner, Chairs, 2۰۰7( .
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-2-5-3اعتراض به رای دادگاه از طریق دادستتان در سیستتم قضتایی کشتور
انگلستان
دادستان در عمده نظامهای قضایی دنیا نقتش برجستته و بتااهمیتی دارد گتاهی بته
عنوان مدافع حقوق دولت (وکیل الدوله) و گاهی به عنوان مدافع حقتوق ملتت (وکیتل
المله) و گاهی در جهت احقاق حقوق ملت و دولت ،توأمان ایفتای نقتش متیکنتد .در
برخی کشورها به عنوان عضوی از کابینه (وزیر دادگستتری) و در کشتور انگلستتان بته
عنوان رأس دستگاه قضایی یا یکی از ارکان آن با تشخ شناخته میشود.
در سیستم قضایی کشور انگلیس اعتراض به رای صادره دادگاه در بعضتی از مواقتع
به دادستان کل ارجاذ داده میشود .دادستان با رسیدگی مقتدماتی و تشتخی موضتوذ
رای صادره و توضیح نتایج صادره از سوی قاضی پرونده تصتمیم بته رستیدگی دوبتاره
پرونده را صادر میکند .این در صورتی است که دالیل و مستندات قوی وجتود داشتته
باشد.)Stychin, Carl F., and Linda Mulcahy, 2۰۰7, 162( .
-3-5-3انواع دادگاه قضایی در رسیدگی به پروندههای قضایی سیستتم قضتایی
کشور انگلستان
این شعبه که متشکل از یازده قاضی میباشد عمدتا صالحیت رسیدگی مقتدماتی بته
دعاوی خاصی را دارد ،ولتی بعضتا در مرحلته پژوهشتی نیتز بته اعتراضتات وارده بته
تصمیمات برخی از دادگاهها رسیدگی مینماید .صالحیت مقدماتی این دادگاه رسیدگی
به اموری چون ترک میت ،امانات ،رهن ،شراکت ،تصفیه امور شرکتها ،ورشکستگی و
 ...در این دادگاه رسیدگی میشود .ریاست این دادگاه در ظاهر با باالترین مقتام قضتائی
انگلستان در واقع با معاون اوست .این دادگاه اعتراضتاتی رستیدگی متیکنتد کته جنبته
محلی دارد معموال به جرایم سبک (که مجازات آنها حداکثر تا شش ماه زندان یتا 1۰۰۰
لیره استرلینگ جریمه نقدی است) رسیدگی میکند .اکثتر جرایمتی کته در ایتن دادگتاه
مورد رسیدگی مجدد قرار میگیرند جرایم مربوط به راهنمایی و رانندگی یا سرقتهتای
کوچک میباشند ،این دادگاه که به موجب قانون دادگاهها مصتوب ستال  1۹71تشتکیل
شده است به جرایم مهم رسیدگی میکند .این جرایم جرایمی هستند که با صدور کیفتر
خواست مورد تعقیب و رسیدگی قرار میگیرند .در این دادگاه سه نتوذ قاضتی فعالیتت
دارند که بر حسب اهمیت جرم و شدت مجازات مسئول رسیدگی بته دعتاوی مختلتف
هستند .این قضات به قضات شهرستان ،قضات بخش ،قضات نیمته وقتت تقستیم متی-
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شوند .جرایمی در این دادگاه مورد رسیدگی اولیه یا رستیدگی بته اعتتراض آراء صتادر
انجام می شود به شرح زیر است .جرایمی مانند قتل عمد ،تجاوز ،کشتار عمدی ،و منظم
گروههای نژادی یا قومی خاص ،جرایم غیر عمد مانند بچه کشتی ،هتدم جنتین ،ستقط
جنین غیر قانونی ،نزدیکی جنسی با دختر کمتر از  13سال ،گفتار و کردار تحریک آمیتز
غیر قانونی علیه ملکه ،دولت ،پارلمان ،عدم اطاعت در ارتتش ،دزدی دریتایی را شتامل
میشود( )Frase, R. S. 2۰13:167( .دادگاه پژوهش -شتعبه جزایتی) بختش جزایتی
دادگاه پژوهش به موجب قانون پژوهش کیفری مصوب  1۹66بوجود آمتده و جانشتین
دادگاه پژوهش کیفری گردیده است .این دادگاه به اعتراضات وارده از تصتمیات دادگتاه
کیفری( )1دایر بر محکومیت یا برائتت متتهم رستیدگی متیکنتد ( Scheb, John and
.)John, M Scheb ,2۰11:233
در سیستم قضایی کشور انگلستان برای پرونده های مختلف با موضتوعات مختلتف
دادگاه ویژه در سطوح مختلف تعریف شده است .از ویژگی های مهتم ایتن دادگتاه هتا
رسیدگی به پرونده ها با جدید و تخص بیشتتر و همچنتین تستریع در امتر دادرستی
سریع قضایی است .آراء صادره از سوی قضات بطتور معمتول بتا قطعیتت کامتل و بتا
رسیدگی به تمام جزئیات پرونده صادر می شود .البته ذکر این نکتته هتم حتائز اهمیتت
است که خطا در همه سیستم های قضایی وجود دارد .و مخت به یک سیستم قضتایی
نیست .در سیستم قضایی ایران به دلیل اینکه بیشتر مباحث براستاس فقته استالمی پایته
ریزی شده است .انعطاف بیشتری در رسیدگی به پرونده های قضایی وجتود دارد .ولتی
در سیستم قضایی کشور انگلستان بصورت کارشناسی شتده و حقتوقی بته پرونتده هتا
رسیدگی می شود .معموال رای صادره همان رای نهایی و اصلی است .یکی دالیتل ایتن
کار تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی و کاهش اطاله دادرسی است.
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نتیجهگیری
آراء صادره از سوی قضات دادگاهها ممکن است مبتنی بر اشتباه صتادر شتود بترای
اینکه این اشتباهات بر شاکی و یا متهم تحمیل نگردد ،لذا باید مکانیزمی به وجود آیتد و
آئین دادرسی باشد تا اشتباهاتی که موجب تضییع حقوق افراد میشود را از بین برده و یا
به حداقل برساند .به همین دلیل صاحبنظران علم حقوق و قانونگذاران به این فکر افتادند
تا راهکارهای قانونی به وجود آورند تتا چنانچته رأى قطعتی مبتنتی بتر اشتتباه اعتم از
موضوعی و حکمی صادر شود ،راهکارهتایی وجتود داشتته باشتد نستبت بته ایتن رأی
اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد نمتود .بتا توجته بته اینکته پتس از قطعیتت رأی
مشمول قاعده اعتبار امر مختوم و قاعده فراغ دادرسی میگردد و از طرفی با رأی مواجته
میباشیم که بر اساس اشتباه صادر شده است .لذا باید با تدبیر و تأمل بیشتری نسبت بته
موضوذ نگریسته شود ،مصالحی که مورد نظر قانونگذار میباشتد رعایتت گتردد .بتدین
جهت قانونگذار طرق فوق العاده اعتراض به آراء قطعتی را در قتانون آئتین دادرستی در
امور کیفری پیش بینی نمود از جمله این طرق فوق العاده اعاده دادرستی متیباشتد .ایتن
نهاد در حقوق کامن ال با عنوان هیبیس کورپس شناخته میشود .همان گونه کته عنتوان
شد ،هیبیس کورپس یک نوذ قرار قضایی است که بر اساس آن قاضی شخ بازداشت
شده را به دادگاه احضار می کنتد تتا در صتورت فقتدان متدارک و دالیتل کتافی بترای
بازداشت وی را آزاد کند .زندانی و وکیل وی حق درخواست صدور این قرار را دارنتد
تا از علت توقیف مطلع شده و بتوانند به آن اعتراض کننتد .در واقتع ایتن قاعتده حتق
کنترل قضایی بازداشت ،و حق بررسی مشروعیت بازداشت است.
این حق در نظام حقوقی انگلستان پایهگذاری شده و سپس به بسیاری از کشتورهای
دیگر دنیا نیز وارد شده است .این حق بهطور تاریخی از ابزارهای قضایی برای حفاظتت
از آزادیهای فردی در برابر اعمال خودسرانه دولتتی بتودهاستت .امتروزه ایتن نهتاد در
حقوق کامن ال به رسمیت شناخته شده است.
اعاده دادرسی تأسیس حقوقی در آراء شرایط و ویژگی خاصی برخالف سایر طترق
فوق العاده میباشد .از جمله در امور حقوقی همان دادگتاه و قضتات صتادر کننتده رأى
قطعی مرجع تشخی اشتباه و یا عدم اشتباه نسبت بته رأی صتادره متیباشتد ،در امتور
کیفری قانونگذار به جهت وجود مصلحت و گره خوردن جرم به نظم عمومی عالیترین
مرجع قضایی را به منظور احراز و یا عدم وقوذ اشتباه در رأی صادره را تعیین نمتود تتا
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هم دقت بیشتری در جهت احراز اشتباه صورت پذیرد و هم از سویی دیگر ممکن است
قضات صادر کننده رأى قطعی در پذیرش وقوذ اشتباه به راحتی زیر بار قبتول اشتتباهی
که از سوی ایشان صورت گرفته نروند بدین جهت یک دادگاه عالی را به نام دیوان عالی
کشور که قضات آن از لحتا رتبته و پایته قضتائی و تجربته علمتی و عملتی بیشتتری
برخوردار میباشند ،برای احراز موضوذ مذکور اختصاص داده است.
از جهتی دیگر به لحا اینکه دیوان عالی کشور یک مرجع عالی قضتائی بتوده و از
جمله صالحیت آن مرجع در قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین برشمرده شده
است .بدین جهت دیوان عالی کشتور نستبت بته موضتوعات صترف رستیدگی شتکلی
مینماید و استثنا در برخی از موارد رسیدگی ماهیتی مینماید از این رو بوده کته دیتوان
عالی کشور در راستای صالحیتهتای قتانونی مرجتع صتالح بته منظتور رستیدگی بته
درخواست اعاده دادرسی از سوی متقاضی اعاده دارسی بته منظتور تجتویز و رستیدگی
مجدد تعیین گردیده است .اعاده دادرسی در ماده  474قانون نسبت به احکام محکومیت
قطعی و طبق ماده  474نسبت به آراءقطعی میباشد نسبت به درخواست اعتاده دادرستی
رسیدگی در دو مرحله صورت میپذیرد مرحله اول ،مربتوط بته تقتدیم تقاضتای اعتاده
دادرسی به دیوان عالی کشور آن هم به استتناد متوارد احصتاء شتده در قتانون صتورت
میپذیرد در صورت احراز انطباق درخواست با موارد اعاده دادرسی شعب دیتوان عتالی
کشور مبادرت به صدور رأی بر تجویز اعاده دادرستی بته استتناد یکتی از متوارد اعتاده
دادرسی مندرج در قانون مذکور مینماید و در غیر این صورت اقدام به صتدور رأی بتر
رد تقاضای اعاده دادرسی به صورت قطعی مینماید .اگر رأى بر تجویز اعتاده دادرستی
صادر گردد این امر موجب تعویق اجرای حکم اعاده دادرستی تتا صتدور حکتم مجتدد
میگردد ،اصطالحاً به آن اثر تعلیقی اعاده دادرسی گفته میشود.
بر خالف طرق عادی صرف صدور رأی غیر قطعی و اعتراض تجدیتدنظرخواهی از
حکم موجب تعویق اجراء حکم محکومیت میگردد ،به عبارتی ایتن آراء از اثتر تعلیقتی
برخوردار میباشد .لیکن در اعاده دادرسی اثر تعلیقی از زمان صدور رأی بتر تجتویز بته
وجود میآید .از دیگر آثار اعاده دادرسی این است که زمانی که خود محکوم علیه در قید
حیات است ،با در خواست اعاده دادرسی باز گردانیدن آبروی حیثیت از دست رفتتهاش
میباشد و پس از صدور حکم ثانوی در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی ،او در واقتع بتی
گناهی خود را اثبات میکند و نگرش جامعه را که تا کنون به دید یک محکتوم معتترض
به حقوق دیگران در شایسته مجازات قانونی بروی متینگریستتند بته متدد ختود تغییتر

طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامنال207...........

میدهد .در صورت فوت محکوم علیه نیز وارث او با هدف فوق تقاضای اعاده دادرستی
مینمایند و چنین لکه دار شده خودشان را که به تبع محکومیت مورث خود بود ،تترمیم
میبخشند و طبق ماده  474بعد از صدور رأی به تجویز رسیدگی مجتدد بته شتعبه هتم
عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاذ میگردد.
به نظر ارجاذ به شعبه هم عرض صادر کننده رأى قطعی به جهت وجود مصلحتها
باشد .از جمله این مصلحت ها رسیدگی جدید از سوی قضاتی که ذهنیتی تا قبل از ایتن
مرحله از رسیدگی نسبت به موضوذ ندارد مبادرت به رستیدگی بعتد از صتدور رأى بتر
تجویز نمایند و یا اینکه به محکوم علیه اطمینان داده شود مجدداً نسبت به اتهام ایشان به
استناد یکی از موارد اعاده دادرسی رسیدگی مجدد صورت میپتذیرد .چترا کته رعایتت
مصلحت مذکور قضات را از اظهار نظر ماهیتی مجدد منع کرده است .اظهار نظر سابق را
از مصادیق رد دادرس محسوب نموده از این نظتر قضتات در امتور کیفتری صتالحیت
قانونی رسیدگی به موضوذ بعد از تجویز اعاده دادرسی در صورت اظهتار نظتر متاهیتی
سابق را ندارد .دادگاه هم عرض صرفاً صالحیت رسیدگی به موضوذ مورد تجتویز را در
راستای مورد تجویز شتده از ستوی دیتوان عتالی کشتور را دارد و نته نستبت بته تمتام
موضوعات ،دادگاه هم عرض مکلف به رسیدگی ماهیتی بتوده یتا رأی صتادره را نقتض
مبادرت به صدور رأى برائت یا قرار منع تعقیب مینماید یا در صورتی کته کیفتر متورد
حکم متناسب نباشد کیفر مناسب را تعیین مینمایند.
دیوان عالی کشور صرفاً با استناد به یکی از موارد احصاء شتده در قتانون متیتوانتد
مبادرت به صدور رأى بر تجویز اعاده دادرسی نماید چرا که صدور رأی بر اساس موارد
متعدد اعاده دادرسی به جهت اینکه بعضاً این موارد با یکدیگر قابتل جمتع نمتیباشتند،
امکان تجویز اعاده دادرسی بر اساس موارد متعدد نمیباشد .از جمله اینکه محکوم علیته
به استناد یکی از موارد ادعای بیگناهی مینماید از ستوی دیگتر بته استتناد متورد دیگتر
ادعای بی گناهی نمینماید بلکه استناد بته عتدم تناستب کیفتر را دارد .رأی کته بعتد از
رسیدگی در ماهیت مبنی بر پذیرش یا رد درخواست اعاده دادرسی بته صتورت قطعتی
صادر میگردد و قابلیت اعتراض را ندارد ،زیترا در قتانون قابلیتت شتکایت و اعتتراض
تجدید نظر خواهی از رأی صادره پیش بینی نگردیده استت لتذا مطتابق اصتل ایتن رأی
قطعی میباشد.
البته طریق فوق العاده دیگری در خصوص اعتراض به آراء قطعی در قانون طبق ماده
 477آیین دادرسی کیفری مصوب  13۹2به این طریق اعتراضی فوق العاده را اساتید آئین
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دادرسی اصطالحاً به آن طریق خاص یا درخواست احراز خالف بتین شترذ بته وستیله
رئیس قوه قضائیه یا همان ماده  477ق مینامند .برخالف طریق اعاده دادرسی بته طریتق
عادی و سنتی ،موضوذ آن مطلق آراء اعم از برائت محکومیت و قرارها نهائی میباشد .به
نظر کاربرد این نهاد در مواردی که قاضی به جهت سکوت و تکمیل نبودن و یتا صتریح
نبودن و یا عدم وجود قانون ناگزیر به صدور رأی به استتناد منتابع معتبتر استالمی و یتا
فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایرت با موازین شرعی نبوده ،میباشد هر چند رویته
عملی چنین دیدگاهی حاکم نمیباشد .بترخالف طریتق عتام در طریتق ختاص صترف
تشخی رئیس قوه قضائیه به منزله تجویز اعاده دادرسی میباشد و دادگاه صالح مکلف
به رسیدگی ماهیتی میباشد لزومی به صدور رأى بر تجویز مجدد از سوی دیتوان عتالی
کشور نمیباشد .درخواست اعمال  477به مراجعی که در قانون اسامی آنها ذکر گردیتده
تقدیم میگردد و در صورتی که رأی را خالف بین شرذ تشتخی دهنتد مراتتب را بته
رئیس قوه قضائیه اعالم خواهند نمود و در رویته عملتی نیتز بته صتورت غیتر مستتقیم
درخواست اعمال ماده  477از رئیس قوه قضائیه صورت میپذیرد و صترف درخواستت
مانع اجرای حکم قطعی نمیشود و در صورت پذیرش اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه
قضائیه اجرای حکم متوقف میگردد کته در واقتع همتان آثتار تعلیقتی اعتاده دادرستی
میباشد.
از نظر تطبیقی ،به نظر میرسد که مقررات حاکم بر هیبیس کورپس در حقوق کتامن
ال از جهت رعایت حقوق افراد از مقررات مشابه در رسیدگیهای پیشرفتهتتر استت .در
حقوق کامن ال اصل منع محاکمه مجدد برای جرم واحد کامالً تضمین شده استت ،زیترا
دادستان حق اعاده دادرسی به ضرر متهم را نتدارد .در مقابتل ،وظیفته فعتالی بته منظتور
درخواست اعاده دادرسی به نفع محکوم علیه را دارد .حقوق کامن ال ،با توجه به ماهیت
فوق العاده اعاده دادرسی و خصیصه بارز آن به موجب نظام فعلی عدالت کیفری ،صریحاً
جهانی را که میتواند موجبات درخواست اعاده دادرسی را فراهم کنتد مشتخ کترده
است.
به موجب حقوق کامن ال درخواست اعاده دادرسی در صورتی میتواند ارائته شتود
که دالیل جدیدی کشف شود که در زمان محاکمه در دسترس نبوده است ،مشروط بر آن
که عدم دسترسی به ادله مزبور به خاطر قصور طرفی کته درخواستت اعتاده دادرستی را
ارائه داده ،نباشد ،دالیل فوق باید واجد آن چنان اهمیتی باشد که اگر در جریان محاکمته
ارائه و تأئید میگردیدند ،میتوانستند منجر به رأی دیگری شوند .همچنتین ،درخواستت
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اعاده دادرسی در مواردی امکان پذیر است که محکومیت شخ به طور قطع بر استاس
ادلهای استوار شده باشد که کذب ،جعلی یا دروغ بودن آنها ثابت شود.
سرانجام ،درخواست اعاده دادرسی در صورتی پذیرفته میشود که قاضی یا قضتاتی
که در صدور رأی محکومیت یا تأیید اتهامات منتسب به متهم مشارکت داشتهانتد ،در آن
پرونده مرتکب سوء رفتاری شدهاند که به درجهای از اهمیت برخوردار است که بایتد از
سمتشان عزل شوند .بنابراین چنان چه در خواست اعاده دادرسی پذیرفتته شتود ،شتعبه
تجدید نظر سه راه حل در پیش دارد :شعبه بدوی اصلی را مجتدد تشتکیل دهتد ،یکتی
شعبه بدوی جدید تأسیس نماید ،یا صالحیت خود را حفظ و اعمال نمایتد .از میتان راه
حلهای فوق ،شعبه باید با توجه به حقایق هر پرونتده مناستبتترین را انتختاب نمایتد.
چنان چه شعبه خود را صالح بداند باید به پرونده رسیدگی کند.
پیشنهادها
پیشنهادهایی که در این خصوص میتوان عنوان نمود عبارتنداز:
 -1در خصوص اینکه آیا پس از رسیدگی و صدور رأی از سوی دادگاه هتم عترض
رأی مذکور قابلیت اعتراض را داشته یا خیر قانونگذار این موضوذ را به سکوت برگتزار
نمود است .در این مورد به عمومات مراجعته متیشتود و حتق اعتتراض بته ایتن را در
صورتی که رأى از دادگاه بدوی صادر شده باشد وجود دارد .این در رابطه اختالف نظتر
حقوقدانان و صاحب نظران وجود دارد پیشنهاد میگتردد در اصتالحات آتتی از ستوی
قانونگذار این موضوذ در قانون لحا گردد تا موجب تعابیر مختلف نشود.
-2تعیین و اختصاص دادن شعبی از دیوان عالی کشور بته منظتور رستیدگی بته آراء
خالف شرذ بین که رییس قوه قضاییه دستور تجویز آن را صادر نموده استت بترخالف
ماده  477که صرفاً به ذکر عبارت مرجع صالح اکتفاء نموده و موجب وارد بودن ایردات
اساسی به این موضوذ بود .بر این اساس پیشنهاد می گردد شعبی به این امتر اختصتاص
یابد و صالحیت آن برابر قوانین پیش بینی و مشخ گردد و این شبعه بتواند رسیدگی
ماهوی نسبت به پرونده کیفری داشته باشد.
-3در خصوص اعاده دادرسی ،رسیدگی در دیوان به صورت غیرترافعتی استت کته
همین امر با حقوق طرفین در تضاد است و سبب تضییع حقوق آنها می گتردد .بتر ایتن
اساس پیشنهاد می گردد ضمن بازنگری در قوانین و مقررات موجود ،راهکاری در ایتن
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خصوص اتخاذ گردد تا رسیدگی در دیوان به مانند محاکم بدوی به صورت حضوری و
ترافعی گردد.
-4یک خالء مهمی که در این خصوص وجود دارد ،اعتراض ثالث می باشتد کته در
حقوق کیفری اعتراض ثالث جایگاهی ندارد .البته در قانون بیمه اجبتاری بترای شترکت
های بیمه ،این حق به عنوان یک استثنا پتیش بینتی شتده استت .در حتالی کته در آرای
کیفری جای اعتراض ثالث خالی است و در بر این اساس در برخی اوقات افراد ثالثی از
رأی کیفری متضرر می شوند .بر این اساس پیشنهاد می گتردد قانونگتذار در ایتن بتاره
تجدید نظر نماید و فصلی را به اعتراض ثالث کیفری اختصتاص بدهتد تتا ایتن ختالء
برطرف گردد تا حقوق افراد بهتر تضمین گردد.
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