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مقدمه
معموالً رويه عملی دادگاه ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطبا با مصاديق واقعی تا
حدودی با آنچه در کالسهای تئوريک دانشگاهها به دانشاجويان حقاو آماوزش داده مایشاود
متفاوت است البته روند آموزشی و طريق ارائه مطالح در کالسهای درسی ه به شاکلی اسات
که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت بهصورت تئوری و بادون تطبیاق
با مصاديق عملی کفايت می کند .به اين ترتیح معموالً چون امکان انجام کار عملی حین تحصیل
در دانشگاه برای دانشجويان اين رشته وجود ندارد فارغ التحصیالن وقتی مشغول به کار میشوند
با کمبود آگاهی و اطالعات از رويه قضائی و شیوه استدالل و اساتنباط عملای دادگااههاا مواجاه
هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رويه قضائی با اشتغال به کار و فعالیات بار هایا فاارغالتحصایل
حقوقی پوشیده نیست .بیترديد تنها منبع آموزش عملی وکالات ،قضااوت و باهطاورکلی رشاته
حقو  ،قبل از حضور عملی در دادگاهها و جلسات رسیدگی ،رويههای قضائی میباشد؛ به عبارت
ديگر ،مطالعه تصمیمات ،پرسش و پاسخها و اختالفنظرهای کسانی که هر روز بهصاورت عملای
در حال انطبا قوانین با مصاديق واقعی هستند می تواند اطالعات کاربردی و عملی را در اختیاار
خوانندگان قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقو بیش از سايرين به مطالعه رويه قضائی نیازمناد هساتند؛ اماا هایا
قشری از جامعه بزرگ رشته حقو قضائی بی نیاز از مطالعه و تحقیاق و تفحاص در ايان حاوزه
علمی نمی باشد؛ زيرا رويه قضائی درواقع محرک رشته حقو اسات کاه دائا در حاال تغییار و
تحول میباشد و غفلت از اين حوزه موجح عقح ماندگی از عل واقعی حقو و جامعه حقوقدانان
خواهد شد .از اين رو ناشران تخصصی اين حوزه ،هرکادام باه طريقای نسابت باه جماعآوری و
انسجامبخشی به مطالح و موضوعات راجع به رويه قضائی اقادام مایکنناد کاه انتشاارات چاراغ
دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظايف فرهنگی خاود در نظار دارد نسابت باه
تدوين و جمعبندی مطالح رويه قضائی بهصورت منظ و منحصربهفرد با ويژگیهاای مخصاوص
برای هر دعوا طی يک کتاب جداگانه به صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالح هار دعاوا
اقدام نمايد لذا در راستای تلمین اين هدف ،مجموعهای از کتابها تحت عنوان کلی «دعووای...
در رویه دادگاهها» که شامل موارد زير است تدوين و تللیف خواهد شد:
 .1آراء وحدت رويه؛
 .2آرای اصراری؛

 .3آراء شعح ديوانعالی کشور؛
 .4آراء دادگاههای بدوی و تجديدنظر؛
 .0نشستهای قضائی؛
 .6نظريههای مشورتی؛
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .8نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در اين مجموعه سعی شده است رويه قضائی کشور در خصوص هار دعاوا باهصاورت منساج و
منظ گردآوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رويه قضاائی در کمتارين
زمان به بهترين وجه مطالح مطلوب خود را يافته و استفاده نمايند .با توجه به تعادد بسایار آراء
دادگاه ها (دادگاه بدوی و تجديدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از ماوارد متفااوت
آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شاود و همچناین در سااير ماوارد؛ مثال آراء
وحدت رويه ،آراء ديوانعالی کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیات
اين آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعهکنندگان عزيز قرار گیرد.
مختصر ويژگیهای کتاب:
 .1تدوين و گردآوری منظ و منسج تمام مطالح مربوط به دعوا؛
 .2تقسی بندی موضوعی برای هرکدام از مطالح؛
 .3ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛
 .4ذکر عنوان برای هر مطلح بهصورت خالصه در فهرست؛
 .0دسترسی سهل و آسان به مطلح دلخواه در کمترين زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات ،آراء و ساير مطالح حقاوقی موجاود
نزد اساتید ،وکال ،حقوقدانان و ساير همکاران در راستای مفیدتر شادن مجموعاه در چااپهاای
بعدی استفاده نمايد .لذا موجح خرسندی خواهد بود که خواننادگان عزياز از هار صانف ضامن
ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات باهصاورت (کتبای ياا از طرياق
ايمیل يا تلفنی) ما را در پربار کردن مجموعه حاضر ياری فرمايند.
مدیر مسئول انتشارات
یکهزار و سیصد و نود و شش

فصلاول

معرفی درخواست اعاده
دادرسی کیفری

هرچند که سعی قضات ،هنگام رسیدگی اين است که بر مبنای قانون و باه نحاو صاحیح،
«رأی» صادر کنند ،لکن از آنجايی که انسان جايزالخطاست ،ممکن اسات قضاات نیاز در
نحوه رسیدگی و صدور رأی دچار اشتباه گردند ،به همین دلیل ،قانونگذار باه متضارر از
رأی حق شکايت از رأی صادره را داده است .طر شکايت از احکام دادگاهها ،به دو دسته
«عادی» و «فوقالعاده» تقسی شده است .منظور از طر عادی؛ راههايی است کاه جاز
در برخی از موارد تا قبل از قطعیت رأی ،امکاان شاکايت از رأی را مایدهاد و منظاور از
طر فو العاده نیز راه هايی است که صرفاً پاس از قطعیات رأی امکاان شاکايت از آن را
مقدور میسازند.
«اعاده دادرسی» نیز يکی از طر فو العاده رسیدگی به احکام دادگاهها مایباشاد کاه
در موارد خاصی ،اجازه درخواست آن به طرفین رسیدگی داده شده است .اعاده دادرسای
با طر ديگر شکايت از آراء تفاوت هايی دارد و بر اجرای حک نیز مؤثر خواهد بود .جهات
درخواست اعاده دادرسی نیز به طور محصور در قانون پیشبینی گرديده است .عاالوه بار
اعاده دادرسی معمولی که در قانون آيین دادرسی کیفری پیشین پیشبینی شده باود ،در
قانون آيین دادرسی جديد به تبعیت از مااده  ۱8قاانون تشاکیل دادگااههاای عماومی و
انقالب ،نوع ديگری از اعاده دادرسی را از طريق قوه قضائیه پیش بینی نماوده کاه باه آن
نیز خواهی پرداخت.
در مورد اعاده دادرسی خاص که به تشخیص رئیس قوه قضاائیه ،پروناده باه شاعبهای از
شعح تشخیص ديوانعالی کشور فرستاده میشود ،اين ايراد وارد میشود که به ديوان که
مرجعی است که عموماً رسیدگی شکلی می کند و شلن ماهوی نادارد ،رسایدگی مااهوی
محول گرديده است.
گفتار اول :مستند قانونی اعاده دادرسی کیفری
از اعاده دادرسی در قانون آيین دادرسی کیفری تعريفی به عمل نیامده است و قانونگذار
صرفاً در ماده . 474آ.د.ک موارد درخواست اعااده را بیاان نماوده اسات .ابتادا تعرياف
مختصری از معنای لغوی و اصطالحی آن بیان و سپس ماوارد و مرجاع درخواسات آن را
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بررسی خواهی نمود .اعاده در لغت به معنای بازگردانیدن و از سرگرفتن مای باشاد ۱و در
اصطالح به اعاده محاکمه و رسیدگی به حک محکومیت قطعی باه دلیال وجاود اشاتباه
ماهوی در مبانی حک صادره می گويند .اعاده دادرسی عبارت است از رسیدگی مجدد باه
داليل حک محکومیتی که اعتبار امر مختوم را پیدا میکند ،ولی بهواسطه اشاتباهی کاه
۲
به آن نسبت میدهند ،تقاضای بطالن آن میشود.
«اعاده دادرسی» با تجديدنظرخواهی اين تفاوت را دارد که مبنای اعااده دادرسای باياد
اوضاع و احوال و داليلی باشد که در موقع رسیدگی قبلای وجاود نداشاته و ياا الاقال بار
قضات مکشوف نبوده است در صورتی که مبنای تجديدنظرخواهی همان داليل و قراينای
است که در دادگاه بدوی ابراز گرديده ،ولی دادگاه بدانها توجه نکرده است .بارای اينکاه
اعتبار امر مختوم محفوظ بماند و دعوی مجددی از ناو اقاماه نشاود و ها بارای اجارای
عدالت و احراز واقع (و جلوگیری از اجرای حک اشتباه) قانونگاذار از راه اعااده دادرسای
که يکی از طر فو العاده شکايت از احکام است متوسل گرديده و مقرر داشته است کاه
در اين قبیل موارد تشخیص اينکه آيا اشتباهی وجود دارد يا خیر بايد به وسیله قباول ياا
رد درخواست اعااده دادرسای در دياوانعاالی کشاور باه عمال آياد و در صاورت قباول
درخواست مزبور رسیدگی مجدد برای رفاع اشاتباه باه دادگااهی کاه در عارض دادگااه
3
صادرکننده حک قرار گرفته است ارجاع گردد.
اعاده دادرسی در امور کیفری يکی از راههای فو العاده شکايت از احکام اسات؛ بناابراين
در صااورتی اعااادهدادرساای ممکاان اساات کااه طاار عااادی همچااون واخااواهی و
تجديدنظرخواهی از حکمی وجود نداشته باشد .اعاده دادرسی با توجه به ويژگی هاايی کاه
دارد (از جمله استثناء بر قاعده امر مختوم و فراغ از دادرسی ،عدم قید به مهلت ،پذيرفتاه
شدن قبل و بعد از اجرای حک ) آن را از طر فاو العااده ديگار متماايز سااخته اسات.
اعادهدادرسی صرفاً نسبت به احکام قطعی امکانپاذير اسات؛ بناابراين نسابت باه قرارهاا
هرچند ه نهايی باشند ،درخواست اعاده دادرسی قابلیت استماع و پذيرش ندارد .قطعیت
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