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چکیده
رسیدگي قضایي عمدتاً با هدف فصل خصومت انجام مي گیرد .در این خصوص تمام نظام های حقوقي،فصل
خصومتي را شایسته مي دانند که در تطابق حداکثری با واقعیت باشد و بتواند در بین مردم اجرای عدالت نماید .اصل
اولیه در آرای صادره قضایي قطعیت است؛بدین مفهوم که هر رایي که صادر مي شود قطعي بوده و تکلیف طرفین
دعوی را مشخص مينماید .تجدیدنظرخواهي از رای خالف اصل بوده و نیاز به جهات قانوني دارد .این جهات ممکن
است مبتني بر مفاد و منطوق رای و یا مقام صادرکننده و یا مستندات و ادله موضوعي باشد.در نظام حقوقي اسالم ،با
در نظر داشتن نقش قضاوت که مختص معصوم و پس از آن مجتهد است حکم وی را کاشف از رای شارع دانسته و
عدم تبعیت از آن را ممنوع دانسته و در عین حال نظارت بر عملکرد قضات را برای قضات دیگر جایز و مصادیقي
برای وجوب نقض حکم بر مي شمارند.در حقوق انگلستان نیز مطابق بخش 52.1از مقررات،CPRتجدیدنظرخواهي
از تصمیمات اتخاذ شده به وسیله محاکم پایین تر امکان پذیر است ولي برگزاری مجدد جلسه دادرسي در اختیار
دادگاه تجدید نظر است بدین نحو که چنانچه منافع دادگستری و عدالت اقتضا کند ،جلسه مجدد دادرسي برگزار
خواهد شد؛ همچنین به دادگاه تجدیدنظر این اجازه داده شده است که در جایي که تشخیص مي دهد دادگاه بدوی
اشتباه کرده ،مجوز تجدیدنظر خواهي را بدهد.مقاله حاضر سعي بر آن دارد با مطالعه تطبیقي حقوق ایران و انگلیس و
همچنین مباني فقهي موضوع ،اصل قطعیت آرای قضایي را در ترازوی سنجش قرار دهد.
کلمات کلیدی :اصل قطعیت ،تجدیدنظرخواهي ،رای دادگاه ،دادرسي عادالنه

 -1دانشجوی دکتری تخصصي حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد یاسوج ،یاسوج ،ایران(نویسنده مسئول)پست
الکترونیکيvahidkhandani1366@gmail.com
 - 2استادیار گروه حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسالمي واحد یاسوج ،یاسوج ،ایران.پست الکترونیکي dariushbabaei@iauyasooj.ac.ir
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مقدمه
آرای محاکم دادگستری در ثبات وضع و تعادل اجتماع نقش مهم و اساسي دارند؛ در عین آنکه فصل خصومت مي
کنند و ضامن ایجاد و ابقای عدالت اجتماعي هستند ،نقش پیش گیرنده ای نیز به عهده آنهاست که اهمیتش کمتر از
اهمیت برقراری عدالت در اجتماع نیست .هر رأیي که صادر مي شود ،ولو آن که به مرحله ی قطعي نرسیده باشد،
بالفاصله انعکاسي در اجتماع دارد و پس از ایجاد عکس العمل در طرفین دعوی آثار مستقیم یا غیر مستقیم آن ،به
تدریج قسمت های دیگر اجتماع را نیز تحت تأثیر قرار مي دهد .در واقع این نقش هشدار دهنده احکام ،محرکي در
تعیین و انتخاب روش آینده افراد نسبت به آن مسئله به خصوص مي باشد؛ مثالً در اجتماعي که افرادش به علل
اقتصادی یا اخالقي و تربیتي و امثال آن تقلب در کسب را وسیله امرار معاش یا پیشرفت مادی خود مي دانند ،اگر
رأیي از دادگاه صادر شود که برخالف قانون بوده و به عللي منافع اجتماع در آن ملحوظ نشده باشد ،کوچک ترین
ضررش آن است که مرتکبین تقلب در کسب را بالفاصله تشویق به انجام مقاصد ضد اجتماعي مي سازد و کوشش
احکام بعدی نیز برای ترمیم خسارت اول اگر هم مؤثر قرار گیرد،مدتي وقت الزم دارد تا اثر ناگوار رأی قبلي را از
میان برده ،روح سرکشي افراد اجتماع را رام سازد(.خادم (1374،در خصوص قابلیت اعتراض به رای برخي این طور
استدالل مي کنند که بشر جایزالخطا است و بهترین قاضي نیز ممکن است دچار اشتباه یا لغزش شود؛ بنابراین ،باید
ترتیبي مقرر شود که هر دعوا بتواند دوبار مورد قضاوت قرار گیرد .برقراری تجدیدنظر به عنوان اصل ،در همین جهت
است اما این امر نباید به گونه ای باشد که فصل خصومت را غیر ممکن نموده و رأی قاضي را به صورت یک «پیش
نوی س» درآورده که همواره از طرق مختلف ممکن است مورد حکّ و اصالح قرار گیرد(.شمس.)1386،
اصل قطعیت آرا در حقوق ایران
اعتراض به معني خرده گرفتن ،انگشت بر حرف نهادن ،ایراد گرفتن آمده است .تجدیدنظر در لغت به معني«در امری
یا نوشتهای دوباره نظر کردن ،آن را مورد بررسي مجدد قرار دادن» آمده است(.معین )1381،مفهوم اصطالحي
تجدیدنظر از معني لغوی آن دور نميشود .در حقیقت تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد
قضاوت قرار گرفته و به نوعي بازبیني اعمال دادگاه بدوی است .در نتیجه ،دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتي
برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است یعني هم نسبت به امور موضوعي و هم نسبت به امور حکمي رسیدگي و
قضاوت مينماید.
در خصوص سابقه قانونگذاری در مورد قابلیت اعتراض به رای باید گفت در قانون آیین دادرسي مدني سابق با توجه
به مواد  7و  475اصل بر عدم قطعیت احکام دادگاه ها بود و در برخي موارد قید استثنا به کار برده ميشد ولي پس از
پیروزی انقالب اسالمي در جهت همگام کردن حکومت با قواعد شرع مقدس اسالم اقدامات گسترده ای صورت
گرفت که از جمله این اقدامات ایجاد تحول در نظام قضایي کشور بود که عالوه بر تغییرات در قوانین ماهوی؛ قوانین
مربوط به شکل دادرسي نیز دچار تحول شد لیکن از آنجا که دست اندر کاران این امر سعي داشتند که بدون استفاده
از تجارب کشورهای دیگر علي الخصوص کشورهای غربي صرفاً بر اساس فتاوی معتبر فقهي به نظام قضایي کشور
سامان بخشند طبیعتاً به عنوان اولین تجربه در عمل مشکالت عدیده ای به وجود آمد(.عمارلو )1396،در این رابطه
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باید گفت به جهت اختالفي که در خصوص قطعیت یا عدم قطعیت آرا بین فقها و حقوقدانان بوده در سال1362
شورای عالي قضایي بر اساس یک استفساریه از شورای نگهبان در خصوص نسخ قوانین مبهم از جمله ماده  12الیحه
قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358شورای انقالب ،دادگاه تجدیدنظر را به جهت غیر شرعي بودن و طبق اصل 4
قانون اساسي منحل نمود ولي به علت اعتراض شورای نگهبان ،شورای عالي قضایي اعتراض به رای را تحت شرایطي
مجدداً به رسمی ت شناخت و اصالحیه صادر کرد؛ با این وجود به جهت باقي بودن اختالفات در خصوص قابلیت
اعتراض آرا حقوقي ،باالخره با تصویب قانون آئین دادرسي مدني دادگاه های عمومي و انقالب در سال ،1379قانون
گذار با توجه به مواد  7و  330تا حدود زیادی به مقررات قانون آئین دادرسي مدني سابق بازگشت و رسیدگي دو
درجه ای را پذیرفت و هرچند در نحوه نگارش قانون اصل را بر قطعیت احکام گذاشت لیکن استثنائات این اصل به
حدی است که باید گفت در قانون ذکر شده اصل بر عدم قطعیت تجدیدنظر در آراء است .با توجه به اینکه این اصل
پیشینه تاریخي در فقه دارد قب ل از ورود به بحث ابتدا دالیل موافقان و مخالفان تجدیدنظرخواهي در فقه و حقوق
بررسي و در نهایت میزان اثرپذیری قانون فعلي آیین دادرسي مدني مورد بررسي قرار مي گیرد.
قابلیت اعتراض رای قاضی در فقه و حقوق
در بررسي مقایسه ای موضوع در فقه امامیه مالحظه مي شود که فقها حکم قاضي را معتبر و غیر قابل نقض مي دانند
و در عین حال نظارت بر عملکرد قضات را امری جایز مي دانند ،به این معني که قاضي دیگری مي تواند عملکرد
قاضي رسیدگي کننده به پرونده و حکم صادره را زیر نظر بگیرد تا اگر احیاناً تخلفي صورت گرفت حکم را نقض
کرده و خود به رسیدگي مجدد آن پردازد؛ با این وجود ،نظر مخالف هم در این رابطه وجود دارد که در ادامه به طور
مختصر دیدگاه و استدالل هر گروه ذکر مي گردد.
الف) دیدگاه مخالفین
محقق نراقي(ره) باور دارد که هرگاه متداعیین به مجتهدی مراجعه کرده و قضاوت انجام شد ،دیگر برای آنان جایز
نیست ،پیش همان قاضي یا قاضي دیگر ترافع و طرح شکایت کنند و اگر تجدیدنظر خواه شدند برای حاکم الحق،
استماع دعوا جایز نیست و نباید تجدید نظر صورت گیرد(.نراقي)1415،
ب) دیدگاه قائلین به تفصیل
امام خمیني (ره) مي نویسد« :اگر دو طرف دعوى ،مخاصمهشان را نزد فقیه جامع شرایط بردند و او نگاهى به واقعۀ
آنها افکند و بر اساس موازین قضاوت ،حکم نمود براى طرفین جایز نیست که دعوى را نزد حاکم دیگر ببرند و
حاکم دوم حق نظر در آن و نقض آن را ندارد ،م گر هر دو طرف مخاصمه بر این راضى شوند .ولى اگر یکى از دو
خصم ،ادعا کند که حاکم اول جامع شرایط نبود مثل اینکه ادعا کند که اجتهاد یا عدالت را در حال قضاوت نداشته،
ادعایش مسموع است و براى حاکم دوم جایز است که در آن نظر نماید .پس اگر عدم صالحیت او براى قضاوت
ثابت شود ،حکم او را نقض مىنماید کما اینکه نقض حکم او -اگر مخالف ضرورت فقه باشد به طورى که اگر به
اولى توجه داده شود به مجرد آن از حکم اولیش بر مىگردد زیرا غفلتش آشکار مىشود-جایز مىباشد؛ و اما نقض آن
در جایى که طبق نظر اجتهادیش بوده ،جایز نمى باشد و ادعاى مدعى مسموع نیست اگر چه ادعا کند که در اجتهادش
خطا نموده است(».موسوی خمینى)1425،
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از نحوه بیان برخي از فقیهان نامدار در اینکه آیا تجدیدنظرخواهي پس از اصدار حکم توسط قاضي مجتهد و واجد
شرایط قضاوت ،مشروعیت دارد یا خیر ،استفاده ميشود که تفصیل را پذیرفتهاند؛ بدین معني که یا متنازعین راضي به
تجدیدنظرخواهي و ترافع هستند یا هر دو راضي نیستند .در صورت دوم تجدیدنظرخواهي جایز نیست و اما در
صورت رضایت هر دو آیا تجدیدنظرخواهي جایز است یا خیر؟ بعضي از فقها باور دارند که جایز است و مانعي
وجود ندارد .آنچه مطرح شد از کالم صاحب جواهر(ره) استفاده ميشود«:از آنجایي که حکم قاضي سابق مثبت حق
است ،حکم حاکم دوم در فرض راضي نبودن محکوم له به مرافعه ،نميتواند تجدیدنظر کند؛ زیرا دعوا در اثر قضاوت
قاضي سابق منقطع گردیده است و اگر متخاصمین به تجدیدنظر راضي باشند ،قویتر این است که قاضي دوم نه تنها
ميتواند تجدیدنظر نماید ،بلکه حکمش حتي در فرض نقض حکم حاکم سابق نافذ است(».نجفى)1404،
سید یزدی (ره) فرموده است« :محکوم علیه حق مرافعه و تجدیدنظرخواهي ندارد؛ و آیا در صورتي که هر دو طرف
تخاصم راضي به تجدیدنظر باشند چنین حقي دارد یا نه؟ دو دیدگاه در این خصوص وجود دارد که قویترین آنها
این است که حق تجدیدنظرخواهي– چنانکه دیدگاه صاحب جواهر(ره) همین بود– دارند»(.طباطبائي یزدی )1414،به
طور خالصه باید گفت از مجموع نظرات فقهای مخالف بازرسي حکم قاضي مجتهد ،در این باره چنین استنباط مي
شود که بازرسي حکم قاضي مجتهد به صرف درخواست محکوم علیه ،بدون این که ادعای اشتباه و خطای قاضي اول
یا عدم صالحیت او و مواردی از این قبیل وجود داشته باشد و طرف دیگر نیز به تجدید نظر راضي نباشد ،جایز
نیست؛ چون در غیر موارد ظاهر بر این است که محکوم علیه از قبول حکم قاضي امتناع ورزیده و قصد استیناف و
سرپیچي از حکم صحیح را دارد و بدون این که ادعای خطا بودن حکم را از جهتي بنماید خواهان رسیدگي مجدد به
دعوی را دارد؛ شاید بتوان گفت این مقدار به طور قدر متیقّن ،مورد قبول عموم فقها است(.مهرپور)1369،
 -1قرآن
از آیات قرآن کریم به آیاتي که درباره ممنوعیت رد حکم خدا و رسول او و همچنین آیاتي که درباره وجوب قضاء
وجود دارد استناد شده است « .وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ ال مُؤْمِ َنۀٍ إِذا قَضَي ال َّلهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِ َیرَةُ»
(احزاب )36 ،33،هیچ مرد مؤمن و زن مؤمني را نرسد که چون خدا و پیامبرش در کاری حکمي ،کردند آنها را در آن
کارشان اختیاری باشد هر که از خدا و پیامبرش نافرماني کند سخت در گمراهي افتاده است.
«فَال وَ رَبِّکَ ال یُؤْمِنُونَ حَتَّي یُحَکِّمُوکَ فیما َشجَرَ بَیْنَهُمْ ُثمَّ ال یَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا
َتسْلیماً»(نسا )65،4،نه ،سوگند به پروردگارت که ایمان نیاورند مگر آن که در نزاعي که میان آنهاست تو را داور قرار
دهند و از حکمي که تو مي دهي هیچ ناخشنود نشوند و سراسر تسلیم آن گردند.
اطالق دو آیه ی فوق داللت بر این موضوع دارد که تبعیت از رای قاضي برای همه الزم بوده و حتي قاضي دیگر
مکلف به تبعیت از آن است .البته باید توجه داشت مستفاد از آیات فوق ،این فرض در خصوص احکام صادره از
ناحیه معصوم قابل پذیرش است .لذا امکان تسری به قضات جامع الشرایط یا ماذون در صورتي امکان پذیر است که
اوال ،حکم صادره توسط قاضي ،منطبق با واقع باشد .ثانیا ،انطباق موضوع با واقع و حکم صادره نسبت به آن به نحوی
باشد که موجب اقناع وجدان گردد .لذا استدالل این گروه از فقها نیز قابل انتقاد است.
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 -2روایت
معروف ترین و مشهورترین این روایات ،روایت مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق (ع) است که حضرت فرمودند:
در بین خودتان کسي که حدیث ما را روایت مي کند و در حالل و حرام نظر مي کند(حالل و حرام مي داند)و نسبت
به احکام ما شناخت دارد او را برای خود قاضي قرار دهید که من او را حاکم بر شما قرار دادم پس ،اگر چنین
شخصي طبق حکم ما حکم کرد و این حکم از او پذیرفته نشد ،همانا حکم خدا سبک شمرده شده و بر ما رد شده
است و کسي که حکم ما را رد کند ،حکم خدا را رد کرده است و این امر در حد شرک به خداوند است.
عالوه بر اینها مي توان گفت سیاق روایت و شان نزول و مقام بیان آن به گونه ای است که هیچ داللتي بر حرمت
تجدیدنظر و حتي نقض حکم یک حاکم شرع به وسیله حاکم شرع دیگری که دارای همان ویژگي ها و مشروعیت و
چه بسا افقه و افضل نیز باشد ندارد؛ هیچ بعید نیست که حرمت عدم قبول و رد حکم حاکمي که وفق مذهب اهل
بیت حکم داده است در رابطه با رجوع به قضاوت جور باشد و لذا به نظر مي رسد که مقبوله عمربن حنظله که از
محکمترین ادلّه حرمت تجدیدنظر و نقض حکم به شمار مي آید هیچ گونه داللتي بر حرمت تجدید نظرخواهي و تتبع
در حکم در صورت ادعای محکوم علیه مبني بر صحیح نبودن حکم صادره ندارد.
روایت دیگر در این خصوص روایت قضاوت حضرت علي(ع) در اختالف پیامبر اکرم(ص) در موضوعي مالي بوده
است که صاحب جواهر با تایید روایت ،طرح دعوی مجدد را به علت مغایرت ادعای مدعي با عصمت حاکم و ولي
مسموع نمي داند( .نجفي)1404،
پذیرش این نظر از دو جهت مورد ایراد است .اوالًً  ،داللت عصمت قاضي بر مطابق بودن حکم صادر شده توسط وی
در زمان غیبت معصوم غیر قابل پذیرش است .ثانیاً ،جواز استماع دعوی علیه قاضي در روایات دیگر از جمله روایت
حضرت علي(ع) پذیرفته شده است(.شیخ صدوق ) 1385،لذا این استدالل مخدوش بوده و مفاد روایت نقل شده از
صاحب جواهر با عقل و سایر روایات سازگار نیست.
 -3اجماع
دانشمندان در مورد بحث به اجماع استدالل کردهاند که نقض حکم حاکم جایز نیست ،لکن این اجماع نميتواند
مثبت برهان مدعا باشد؛ زیرا اجماع تعبدی کاشف از قول معصوم(ع) نخواهد بود ،چون که احتمال دارد اجماع
کنندگان با استناد به مقبوله عمر بن حنظله یا دالیل دیگری که در مسأله طرح گردیده است،گرد هم آمده باشند؛ بنابر
این اتفاق نظر به هیچ وجهي مستند به اجماع تعبدی نخواهد بود و اجماع مدرکي نميتواند دلیل و حجتي باشد که
بتواند مصدر استنباط حکم قرار گیرد.
 -4سیره معتبر عقالئی
اولین دلیلي که بر حرمت نقض حکم قاضي واجد شرایط مي توان اقامه کرد ،این است که نافذ بودن حکم قاضي و
صحیح نبودن رد آن ،از مسلّماتي است که سیره معتبر خردمندان بر آن داللت دارد؛ برای اثبات عدم جواز نقض حکم
قاضي با دو بیان مي توان به حکم عقل نیز استدالل کرد؛ بیان اول این است که؛ هدف اساسي قضاوت رفع خصومت
و فصل نزاع است .از دیدگاه شریعت و قانون حتي قوانین موضوعه بشری خصومت و نزاع متنازعین در صورتي پایان
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پیدا ميکند که نظریات و احکام قضایي از قوّ ت ،قدرت و صالبت برخوردار بوده و با هر بادی نلرزند .اگر با اعتراض
یکي از متداعیین حکم قاضي نقض شود ،هدف اصلي حاصل نگردیده و امر قضاوت بیهوده و غیر عقالني خواهد
شد .بیان دوم این است که؛ قضاوت متفرّ ع بر تنازع ،تخاصم و اقامه دعواست .زیرا در تعریف قضاوت آمده است:
فصل خصومت میان متخاصمین و حکم به ثابت شدن دعوای مدعي و عدم محق بودن مدعي علیه(.خویي)1386،
بنابراین خصومت با قضاوت قاض ي اول رفع و فصل شده است ،نقض حکم قاضي اول توسط قاضي دوم بدان معني
است که بار دیگر قضاوت صورت گیرد.قضاوت بر چه؟باید نزاعي وجود داشته باشد تا قضاوت معني پیدا کند،ادعای
اول با قضاوت اول منقضي شد،بار دیگر آن ادعا وجود ندارد،لذا موضوع قضاوت محقق نميشود و در نتیجه نقض
حکم قاضي اول به حکم عقل درست نیست به تعبیر دیگر؛وصل بعد از فصل معقول نیست
دلیل عقلي بیان شده توسط فقها ناظر به اعتبار یک امر مختوم است .لذا به نظر نگارنده نباید به این استدالل توجه
نمود .زیرا اعتراض به یک رای در مقامي است که محکوم علیه به جهات مختلف ادعا دارد که فصل خصومت صورت
گرفته ،منطبق با واقع نبوده و از این رهگذر مدعي دو امر است .یا اشتباه قاضي و یا عدم صالحیت قاضي که در
صورت اثبات هرکدام از این امور ،فصل خصومت از اعتبارساقط شده و حکم صادره ،نسبت به طرفین فاقد وصف
حجیت خواهد بود.
 -5قاعدهی نظم اجتماعی
گذشته از سیره عقالیي تنفیذ احکام قضائي و عدم جواز نقض آن ،یکي از مسایلي استکه مقتضي قاعده نظم
اجتماعي است؛ به عبارت دیگر اگر نقض حکم قاضي جایز باشد،سنگي روی سنگ بند نیامده و نظام اجتماعي جامعه
مختل گردیده و بي بند و باری حاکم خواهد شد .مرحوم سبزواری لزوم هرج و مرج را این گونه تبیین مي کنند که
اکثر احکام صادره در دادگاه همانند فتاوی مستند به ظواهر هستند و در ظواهر احتمال خطا وجود دارد.اگر به استناد
این احتمال«خطا در فرض اختالف نظر در اجتهاد»،تجدید دادرسي و نقض این همه حکم جایز باشد اختالل نظام و
هرج و مرج الزم مي آید و به حکم عقل حفظ نظام واجب است(.سبزوارى)1413،
 -6اصالة الصحة
یکي از دالیل دیگر که نباید حکم حاکم اول نقض شود این است که اصل ،صحت حکم قاضي اول است بدین سبب
جز با دلیل شرعي و قانوني امکان ابطال حکم قاضي اول وجود ندارد .در این مورد آقای فاضل (ره) مينویسد«:بر
حاکم دوم در مسأله ،اظهارنظر الزم نبوده و نقض حکم حاکم اول الزم نیست؛زیرا حکم اول به مقتضای اینکه اصل
صحت است،حمل بر صحت ميشود(.لنکرانى)1383،در پاسخ به این اشکال گفته شده است که صحیح بودن حکم
قاضي مورد بحث است وانگهي این اماره در مقابل امارات و ادله مخالف تاب مقاومت ندارد و اصو ًال خالف اماره را
مي توان اثبات کرد و اصو ًال بین اصل صحت و تتبع در حکم ،منافاتي وجود ندارد چون تا زماني که عدم صحت رأی
ثابت نشود اقدام به نقض آن نمي شود.
هر چند در مقابل برخي فقهای امامیه ،مجرای این اصل را در این فرض ندانسته و بیان مي دارند مجرای این اصل در
جایي دیگر متصور است .بدین ترتیب که صورت حکم و چگونگي صدور آن در خاطر شخص نباشد یا نتوان به
جزئیات آن دسترس ي پیدا نمود اصاله الصحه جاری مي گردد زیرا مطابق عقل ،انسان در انجام عمل دارای حضور
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ذهن بیشتری نسبت به پس از انجام عمل است( .موسوی اردبیلي )1381،کما اینکه در نظر مشهور فقها امکان بازبیني
رای صادره توسط قاضي وجود دارد که اجرای این اصل را نفي مي کند( .موسوی خمیني 1402،و شهیداول1412،و
شهید ثاني1413،و محقق حلي1410،و نجفي)1404،
ج :دیدگاه موافقین
برخي دیگر از فقها قائلند که امکان پذیرش تجدیدنظرخواهي از محکوم علیه میسر است زیرا ادعای تجدیدنظرخواهي
از ناحیه محکوم علیه مانند سایر دعاوی بوده و دلیلي برای عدم استماع آن وجود ندارد .لذا شمول ادله استماع دعوی
توسط قاضي ،ادعای تجدیدنظرخواهي را نیز در بر مي گیرد و با توجه به اطالق آن شامل این مورد نیز مي گردد .از
قائالن به این نظریه مي توان به شیخ طوسي و ابن حمزه اشاره نمود( .مروارید)1410،
صاحب جواهر مي نویسد که مخالفي در مسئله نیافته است ولي مقدس اردبیلي قول مخالف را به شماری از فقها
نسبت داده است .این دسته از فقها بر این باورند که اعتراض محکوم علیه مبني بر اینکه قاضي مجتهد نبوده یا فاسق
بوده و شایستگي الزم برای قضاوت را نداشته حتي اگر با بینه باشد پذیرفته نیست .زیرا اوال قاضي امین امام است و
ظاهر امین این است که خیانت نمي کند و این از ظاهر بر مي آید که قاضي ،رسیدگي را بر وجه شرعي انجام داده
است .ثانیا ،اگر ایراد گرفتن بر ساحت قاضیان باز گذاشته شود ،سبب هتک حیثیت آنان مي گردد و در نتیجه کسي
حاضر به پذیرش امر قضاوت نخواهد بود( .محقق اردبیلي )1393،هر چند در این خصوص باید گفته شود که امین
بودن قاضي فرع بر شایستگي و دارای شرایط بودن وی است  .در صورتي که في المثل فسق وی آشکار گردد ،امین
امام نخواهد بود .همچنین اینکه مي توان با تعیین تعذیر ،باب هتک حرمت قاضي سالم را بست .نظارت بر قاضي و
بررسي عملکرد او نه تنها ضرری ندارد بلکه ضرورت دارد چرا که به مصلحت عموم است( .نراقي )1415،از طرفي
توجه به مقام قاضي مالزمه با قطعیت رای و غیر قابل اعتراض بودن رای ندارد.
جواز تجدیدنظر در رای قاضی غیر مجتهد
همچنان که گفته شد نظر مشهور در فقه امامیه عدم جواز قضاوت اشخاص غیر مجتهد (مقلد) است ،لکن گفتیم چون
برخي از فقها قضاوت مقلّدین را جایز مي دانند و در نظام قضایي ایران نیز به علت عدم دسترسي کافي به مجتهدین،
قضاوت این اشخاص مجاز شناخته شده ،بر این اساس جواز تجدید نظر احکام صادره توسط قضات غیرمجتهدی که
مجاز به صدور رأی هستند را مورد بررسي قرار مي دهیم که آیا غیر مجتهد نیز مي تواند قضاوت کند یا خیر؟
برخي قضاوت غیر مجتهد را اصالً صحیح نمي دانند فقهای بزرگي چون محقق حلي،شیخ طوسي،شهید ثاني،شیخ
مفید ،سید محمد کاظم یزدی،عالمه در قواعد و سید جواد عاملي نیز بر این عقیده اند(.محقق حلي،1408،
طوسي، 1387،شهید ثاني،1393،یزدی،1414،عالمه حلي1413،وعاملي )1381،در مقابل عده ای هم قبول دارند که مي
توان شخص غیر مجتهد را با شرایطي اذن قضاوت داد و به خصوص با نبودن مجتهدان جامع الشرائط و صاحب فتوی
و ضرورت حل و فصل امور مردم امکان اجازه قضا به افراد غیر مجتهد نیز وجود دارد.
صاحب جواهر پس از نقل کالم محقق صاحب شرایع مبني بر اینکه جز مجتهد صاحب فتوی کسي نمي تواند امر قضا
را به عهده بگیرد ،پس از بحث نسبت ًا مفصل نتیجه مي گیرد ادعای اینکه کسي که عالم به مقداری از احکام است یا با
تقلید از مجتهد دیگر آنها را مي داند نمي تواند منصب قضا را عهده دار شود ،خالي از دلیل است بلکه دلیل بر خالف
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آن وجود دارد و ظهور نصوص و روایات بر نصب مجتهد برای قضاوت در زمان غیبت الزمه اش عدم جواز نصب
غیر مجتهد نیست(.نجفى)1404،
مرحوم آشتیاني در کتاب القضا دقیقاً در این خصوص بحث کرده است و پس از تقسیم دعاوی و موارد اختالف به
شبهات حکمیه و موضوعیه و امکان اجازه قضا برای غیر مجتهد در شبهات موضوعیه مي گوید :همان طور که در
حکمت الهي و مصلحت خداوندی واجب است نصب پیامبر و وصي او برای ارشاد مردم به حق و حکم به قسط و
عدل بین آنان تا اختالل در نظم امور مردم پیش نیاید و راه زندگي بر آنان بسته نشود و وقتي که وصي پیامبر غایب
بود به همان جهت الزم است مجتهدان برای قضاوت منصوب شوند،به همین علت به حکم عقل واجب است که در
صورت عدم دسترسي به مجتهد یا مشکل بودن دسترسي به او مق ّلد بین مردم قضاوت کند و بر مردم هم واجب است
دعوی را نزد او ببرند و حکمش را بپذیرد تا اختالفي در نظام زندگي شان پیش نیاید و غرض خلقت از بین نرود
پس ،عقلي که حکم مي کند به وجوب قضاوت مجتهد در حال امکان و اختیار از این جهت که نظام متوقف بر آن
است،به همین علت ،حکم مي کند به وجوب قضاوت مقلّد در حال اضطرار (...آشتیاني)1425،
امام خمیني نیر در استفتایي که از ایشان به عمل آمده است ،به گونه ای تجدید نظر از حکم قضاوت ماذون را جایز
دانسته اند و اظهار نموده...( :اگر یکي از طرفین یا هر دو طرف به حکم قاضي اعتراض داشته باشند در محکمه دیگر
مي توان مجدداً حکم را رسیدگي کرد یا خیر؟ ...بسمه تعالي… در مورد قضات ماذون مانع ندارد که یک مرتبه
تجدید شود نزد مجتهد مطلق(کریمي)1365،
میرزا حبیب اهلل رشتي درباره قابلیت نقض رأی قاضي غیر مجتهد مي گوید« :سایر احکامي که بر قضاوت مجتهد
مترتب است،مانند حرمت نقض و عدم امکان تجدید دعوی،بر آن(قضاوت غیر مجتهد) بار نمي شود ،چون دلیل
تجویز قضاوت قاضي غیر مجتهد منطق عقلي است در حالي که احکام مزبور از اموری است که به وسیله ادله شرعیه
ثابت شده اند( .رشتي)1401،
اصل قطعیت رای دادگاه در قانون آیین دادرسی مدنی
همانطور که در مقدمه بیان شد در مواد  7و  475قانون آیین دادرسي مدني سابق 1اصل بر دو درجه بودن رسیدگي به
دعوا بود؛ در قانون تشکیل دادگاه های حقوقي یک و دو مصوب  1364رویکرد قانونگذار به یک مرحله ای بودن
دادرسي گرایش پیدا کرد .تبصره ذیل ماده  9قانون مزبور مقرر ميداشت :احکام مربوط به این موارد مانند دیگر احکام
دادگاه های حقوقي ،جز در موارد ماده  12قطعي است؛ اما در قانون تشکیل دادگاه های عمومي و انقالب ،موضع
مقنن در هاله ای از ابهام قرار گرفت .در صدر ماده  7قانون مزبور آمده است :احکام دادگاههای عمومي و انقالب
قطعي است ...و در قسمت پایاني آن مقرر مي داشت ...مگر در مواردی که در این قانون قابل نقص و تجدیدنظر پیش
بیني شده است؛ در ماده  7قانون آیین دادرسي مدني جدید مصوب  1379که در واقع تکرار ماده  8قانون آیین دادرسي
مدني سابق است به این ابهام خاتمه داده و مقرر ميدارد :به ماهیت هیچ دعوایي نميتوان در مرحله باالتر رسیدگي

 -3ماده« : 7رسیدگي ماهیتي به هر دعوایي دو درجه (نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد .ماده475
قانون ذکر شده مقرر ميداشت« :احکام صادره از دادگاههای بخش و شهرستان قابل پژوهش است مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثنا
کرده باشد.
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نمود تا زماني که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمي صادر نشده باشد ،مگر به موجب قانون؛ از مفهوم مخالف این
ماده چنین استنباط ميشود که هرگاه در مرحله نخستین به ماهیت دعوایي رسیدگي و حکمي صادر شده باشد،
ميتوان در مرحله باالتر رسیدگي ماهوی نمود .مضافاً شرط الزم جهت رسیدگي در مرحله باالتر صدور حکم بدوی
است و منظور از حکم بدوی تصمیم قضایي دادگاه است که در ماهیت دعوا و قاطع آن جزئ ًا یا کالً بوده باشد .به
عالوه اصل بر قابل تجدیدنظر بودن احکام است مگر در مواردی که در قانون استثناء شده باشد .همچنین از عبارت
«حکمي صادر نشده باشد ،مگر به موجب قانون» نیز چنین استفاده ميشود که در قرارها ،اصل بر غیر قابل تجدیدنظر
بودن است مگر این که در قانون ،استثنایي در نظر گرفته شده باشد(بهرامي)1382،
با توجه به مطالب ذکر شده باید گفت که حکم قطعي ،به حکمي گفته مي شود که دیگر امکان تغییر در مفاد آن وجود
ندارد و به همین لحاظ ،الزم االجراست؛ این مفهوم عرفي از احکام قطعي ،به معنای حقوقي آن نزدیک است؛ در
قانون برای تشخیص حکم قطعي از حکم غیر قطعي ،مالکي ارائه شده است که این مالک در خصوص این است که
آیا مي شود از آن حکم صادر شده با استفاده از طرق عادی شکایت از آراء دادگاه ها یعني واخواهي و تجدیدنظر
شکایت کرد یا خیر؛ اگر با طرق عادی شکایت از آراء دادگاه ها نتوان از حکم صادر شده شکایت کرد ،آن حکم
قطعي است و اگر بتوان از آن شکایت کرد ،حکم غیر قطعي است؛ به بیان دیگر؛ حکم قطعي حکمي است که قابل
هیچ یک از طرق عادی شکایت (واخواهي و تجدیدنظر خواهي) نباشد .با توجه به مطالب ذکر شده در ماده 330
قانون آیین دادرسي مدني قانونگذار در مورد آراء قابل تجدید نظر مقرر داشته است که« :آرای دادگاه های عمومي و
انقالب در امور حقوقي قطعي است؛ مگر در مواردی که طبق قانون قابل در خواست تجدیدنظر باشد» که در خصوص
صدر این ماده الزم است نکاتي را ذکر نماییم .در صدر این ماده او ًال بین قطعیت با تجدیدنظر مالزمه ایجاد نموده
است ،به عبارت دیگر این دو مفهوم را در هم ادغام و تعریف حکم قطعي را با حکم قابل تجدیدنظر مرتبط دانسته
است؛ حال آن که قاعدتاً بین این دو اصطالح عموم و خصوص من وجه حاکم است نه ترادف؛ثانیاً در این ماده آورده
است آراء قطعي ،در صورتي که حکم ميتواند قطعي و غیر قطعي شناخته شود و قرار قابل تقسیم به قطعي و غیر
قطعي نیست؛ زیرا قرار مالزمه با رسیدگي در ماهیت دعوا ندارد؛ثالثاً صدر ماده مزبور داللت بر پذیرش اصل قطعیت
آراء احکام دارد و قابلیت تجدیدنظر استثناء است؛رابعاً مستندا به مواد  10و 331قانون آیین دادرسي مدني با توجه به
سه مرحلهای بودن بلکه چهار مرحلهای بودن دادرسي در سیستم فعلي چنین استنباط ميشود که اصل بر قابل
تجدیدنظر بودن احکام است مگر این که قانون استثناء کرده باشد(.شمس)1386،
در خصوص تغییر حکم قطعي در دادگاه ،اصل آن است که دادگاه نمي تواند حکمي را که صادر کرده ،نقض نموده و
یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند .این اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ است؛ استثنا بر اصل تغییر ناپذیری حکم
توسط دادگاه صادرکننده ،مواردی است که قانون گذار به صراحت تجویز کرده است .بااین وجود به نظر مي رسد
قانونگذار در مقام بیان این اصل و استثنائات آن دچار یک اشتباه شده است؛ چراکه مقنن در یک ماده ،جواز تغییر
حکم منحصر ًا توسط دادگاه صادرکننده را منوط به اجازه خود نموده؛ در حالي که در جای دیگر به دادگاه هم عرض
نیز اجازه داده است حکم دادگاه دیگر را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط کند(.مواد 8و  421ق.آ.د.م)
قانونگذار عالوه بر آرای قطعي ،برخي آرا را که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر است تحت شرایطي
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قطعي و غیرقابل اعتراض دانسته است که عبارتند از  - 1احکام مستند به اق رار-2احکام مستند به رای کارشناس
مورد توافق طرفین که رای کارشناسي را قاطع دعوا قرار داده باشند - 3احکام مستند به سوگند قاطع دعوا؛ در خصوص
این احکام سوالي که مطرح مي گردد ،این است که اگر در خواسته ای که بیش از سه میلیون ریال نباشد حکم توسط
دادگاه غیرصالح یا دادرس مردود صادر شود ،این حکم قابل تجدیدنظر خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ به این سوال دو
استدال ل وجود دارد .بنا به یک استدالل همان گونه که غیر صالح بودن دادگاه یا قاضي صادر کننده رای مانع از قطعیت
حکمي است که به استناد اقرار در دادگاه صادر شده ،در فرض پرسش نیز این مانع وجود دارد ،زیرا هدف قانونگذار
از غیر قطعي دانستن حکم صادره دادگاه یا دادرس غیر صا لح آن بوده است که در راستای اصل دادرسي منصفانه،
دادگاه یا دادرس مذکور به دعوا رسیدگي نکنند و تفاوتي بین خواسته کم و زیاد نیست؛ استدالل دوم آن است که
غیرصالح بودن دادگاه یا دادرس یکي از مباني و جهات تجدیدنظر از احکامي است که قابل تجدیدنظر باشند .و در
فرض پر سش حکم دادگاه اساساً قابلیت تجدیدنظر ندارد تا غیر صالح بودن دادگاه یا دادرس جهت آن قرار داده شود.
با توجه به مطالب فوق باید گفت در حقوق ایران مواضع دوگانه ای در موضوع اصل قطعیت اتخاد شده است از یک
سو گرایش های فقهي مقنن را به سوی رسیدگي های تک مرحله ای (اعتبار دهي آرای صادره توسط قاضي در دادگاه
عمومي) و غیر قابل تجدیدنظرخواهي بودن آرای قضایي سوق مي دهد و از سوی دیگر نیازهای جامعه مقتضیات
جدیدی را به وجود آورده است که مقنن را ناچار به پذیرفتن استثنائات نموده است .اما ایرادی که در مقررات شکلي
تجدیدنظرخواهي در حقوق ایران وجود دارد این است که جهات متعددی را به عنوان استثناء پذیرفته است .این امر
موجب شده است که گستره استثناء بر اصل غلبه نماید؛ امری که از لحاظ قواعد اصولي امری ناپسند است و شایسته
است قانون آیین دادرسي مدني در این خصوص اصالح و مصادیق آرا غیر قطعي را تعیین نماید؛ چراکه با توجه به
ادله ذکر شده در فقه در خصوص ضرورت قطعیت رای قاضي ،همین امر نیز باید در قانون آیین دادرسي مدني مورد
لحاظ قرار گیرد و ذکر مبنای سه میلیون ریال برای آرا قابل اعتراض مالي به نظر صحیح نمي باشد و اگر قانونگذاران
با استدالل ضرورت بررسي مجدد رای توسط چند قاضي با تجربه تر و جلوگیری از اشتباه و مصالح اجتماع این
راهکار را پیش بیني کرده ،بهتر این بود که به قضات جوان تا زماني که تجربه الزم را کسب نکرده ،اجازه صدور حکم
در دادگاه داده نشود و مثل قضات دادگاه خانواده شرایط خاصي در خصوص سابقه و غیره را مالک قرار مي داد و
معنا ندارد در یک پرونده که تا دویست میلیون ریال است و قاضي شورای حل اختالف بر طبق استنباط صحیح از
قانون و با ذکر دلیل یک حکم صادر کند در مرحله تجدیدنظر که در شعبه دادگاه عمومي و با یک قاضي رسیدگي مي
شود به جهت اختالف نظر قضایي بتوان رای را نقض کرد.
تجدیدنظرخواهی در حقوق انگلستان
در حقوق انگلیس نیز همانند نظام های دادرسي بسیاری از کشورها امکان تجدیدنظرخواهي نسبت به آراء در نظر
گرفته شده است .تجدیدنظر عبارت است از درخواست رسیدگي قضایي مجدد به رای یک دادگاه تالي به وسیله یک
دادگاه عالي؛ به عبارت دیگر درخواست نقض ،تغییر یا ابطال حکم یا قراری که به وسیله دادگاه تالي صادر شده از
دادگاه عالي تر به جهت اینکه رای اشتباهاً صادر شده و یا به خاطر حفظ عدالت و قاتون(Halsburys,1982).در
حقوق انگلستان دادگاه تجدیدنظر تمام اختیارات و صالحیت دادگاه یا محکمهای که تجدید نظر از آن خواسته شده
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است را دارد .برای مجلس اعیان البته این مقوله متفاوت و دارای سابقه بیشتری است؛ مجلس اعیان باید نسبت به آنچه
حق و مطابق قانون و آداب و رسوم واقعي آن حوزه است،بدون توجه به اینکه آیا موضوع تجدیدنظر خواهي بوده یا
خیر تصمیمگیری کند .چنانچه دادگاه اختیارش تنها محدود به یافتههای پرونده شده باشد و بر مبنای آن بررسي
قضایي را انجام دهد ،قدرت دادگاه تجدیدنظر تنها نسبت به بررسي حقایق و نه قانون مورد استناد دادگاه بدوی
محدود شده است .اختیارات دادگاه تجدیدنظر بستگي به ماهیت پرونده دارد با این وجود در پرونده های معمولي
مدني و تحت آنچه در ادامه به آن خواهیم پرداخت این سخن صحیح است که عنوان شود تجدیدنظرخواهي ،محدود
به بررسي تصمیم قضایي در یک م رحله ای ابتدایي نیست بلکه ،دادگاه تجدیدنظر تصمیم قضایي را در کلّیت آن مي
گیرد مگر اینکه تجدیدنظر خواهي تنها نسبت به قسمتي از رای اقامه شده باشد؛ و دادگاه تجدیدنظر باید تصمیم
خودش را صادر کند حتي اگر در نتیجه آن چیزی بیشتر از نقض رای تجدیدنظر خواسته نباشد.
قواعد شکلی تجدید نظرخواهی
مشابه آیین رسیدگي در کشور ما مراحل رسیدگي به مرحله بدوی آیین دادرسي تجدیدنظرخواهي به مرحله آماده
سازی و جلسه استماع تقسیم بندی مي شود .تقاض اهای تجدیدنظر و دستورات دادگاه در این مرحله به طور جداگانه
از اتخاذ تصمیم نهایي در خصوص پرونده صادر ميشوند .به طور سنتي همه فعالیت ها در مرحله آماده سازی ،به
وسیله طرفین است؛ با این وجود مرکز ثبت دادخواست های تجدیدنظر مدني در برخي اوقات ،قدرت دعوت بر مبنای
عناوین خاصي را دارد و اکنون این رئیس محاکم تجدیدنظر است 1که دستورات را در خصوص رویه ها و پرونده یا
بر مبنای آنچه انجام شده یا انگیزه خود صادر مي کند .عالوه بر این در مواردی که تجدیدنظرخواهي به وسیله رئیس
دادگاه تجدیدنظر داده مي شود چنین در نظرگرفته شده است که دستورات را در خصوص روند آینده پرونده
صادرخواهد کرد .به طور کلي در سالهای اخیر ،دادگاه های تجدیدنظر استفاده اساسي از اختیارات بعضي اوقات در
مسیر تصمیم قضایي و متعاقب آن در مسیر نکته های عملي یا دستورالعمل های رویه ای مورد توجه قرار داده اند و
در نتیجه قواعد دادگاه را تکمیل کردند .عالوه بر مباحث در خصوص دامنه عملکردی محاکم تجدیدنظر در حقوق
انگلستان به نکات زیر نیز تاکید شده است.
( )1دادگاه تجدیدنظر متعهد به تبعیت از تصمیمات دادگاه اروپایي حقوق بشر و دیوان عالي یا همان مجلس لردهاست؛
()2در سال  1970این مقوله که دادگاه تجدیدنظر باید از تصمیمات مجلس لردها یا همان مجلس اعیان تبعیت کند به
چالش کشیده شد؛
()3در پروندهBroomeبرعلیهCassellدر سال  1971دادگاه تجدیدنظر پیروی از تصمیم اتخاذ شده در
پرونده  Rooksبر علیهBarnardدر سال  1964را در شرایطي که خسارات امیداوری 2ميتوانست مورد حکم واقع
شود رد کرد .در زماني که پروندهBroomeبرعلیه Cassellدر مجلس اعیان تجدیدنظرخواهي شد ،قانون لردها از
جمله در رابطه با دادگاه تجدید نظر در نظر گرفته بود که برای هر درجه(محکمه)پایین تر،از جمله دادگاه تجدیدنظر
الزم است که وفاداری به تصمیمات صادره از سوی محاکم باالتر باشد؛

1-Supervising Lord Justice
2-Extemplary Damages
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()4در پرونده هایSchorchmeier Gmbhبر علیهHenninدر سال 1975و همچنین در پروندهMiliangosبر
علیه George Frank LTDدر سال ،1975دادگاه تجدیدنظر پیروی از تصمیم مجلس لردها در پرونده Havana
Rail waysدر سال 1961که خسارات مي توانست تنها در قالب استرلینگ تجلي پیدا کند را نپذیرفت در مرحله
تجدیدنظرخواهي از پروندهMiliangosبه مجلس لردها ،قضات مجلس اعیان بیان کردند که دادگاه تجدید نظر به
طور مطلق به وسیله تصمیم مجلس عیان متعهد مي شوند)Jacqueline,2014(.
به طور کلي در حقوق انگلستان ،شخصي که حکم برعلیه او صادره شده استحاق تجدیدنظرخواهي از رای صادره یا
بخشي از آن را دارد .تجدیدنظرخواهي از یک رای ممکن است بر مبنای این باشد که رای یا اشتباه صادر شده یا با
توجه به مواد آیین دادرسي مدني ناعادالنه تلقي مي شود و یا اینکه مطابق با سایر مواد آیین دادرسي مدني فاقد کیفیت
الزم است؛ قاعده کلي این است که اقدام تجدیدنظرخواهي باید در ظرف  21روز از صدور حکم یا دستور قضایي
صورت گیرد؛ دادگاه تجدید نظر به طور متوسط  15ماه طول مي کشد تا به پرونده رسیدگي کند .الزم به ذکر است که
در حقوق انگلستان دادگاه تجدیدنظر به دلیل جدید در این مرحله تنها در صورتي که توجه مي کند که:
 -1دلیل جدید نباید قابلیت تحصیل را با یک تالش معقول در مرحله بعدی مي داشت؛
 -2در صورتي که شرط بند فوق موجود باشد باید این احتمال نیز وجود داشته باشد که این دلیل جدید تاثیر مهمي بر
نتیجه پرونده دارد هرچند الزم نیست که قاطع پرونده باشد؛
 -3دلیل جدید بایستي ظاهراً معتبر باشد هر چند الزم نیست که این دلیل جدید غیر قابل انکار باشد

.

ماهیت و نتایج تجدیدنظر خواهی
به طور متعارف مطابق بخش  52.1از مقررات  ،CPRتجدیدنظر خواهي از تصمیمات اتخاذ شده به وسیله محاکم
پایین تر مي تواند صورت گیرد هر چند پروسه دادگاه تجدیدنظر در برگزاری مجدد جلسه دادرسي در اختیار دادگاه
تجدیدنظر است بدین نحو که چنانچه منافع دادگستری و عدالت آن را اقتضا کند ،جلسه مجدد دادرسي برگزار خواهد
شد .در واقع به طور کامل در شرایط محدود شده ای دادگاه تجدیدنظر ممکن است که الزم بداند تا جلسه دادرسي
مجددی را برگز ار کند .محاکم تجدیدنظر به طور معمول دالئل جدیدی را دریافت نمي کند که در نزد دادگاه بدوی
ارائه نشده است مگر اینکه دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد که چنین دالئلي را دریافت کند .
به دادگاه تجدیدنظر این اجازه داده شده است که در جایي که تشخیص مي دهد دادگاه بدوی اشتباه کرده یا به طور
غیرعادالنه ایي به طور جدی در نتیجه آئین دادرسي اشتباه کرده ،اجازه تجدیدنظر خواهي را بدهد .دادگاه تجدیدنظر
ممکن است رای تجدید نظرخواهي شده را تایید کند یا اینکه آنرا کنار بگذارد و یا اینکه دستور یا حکم متفاوتي نسبت
به دادنامه بدوی صادر کند؛ارجاع به ادعای یا مسئله دیگری در مرحله بدوی دهد که آن موضوع را دادگاه بدوی
بررسي کند؛ دستور یک محاکمه یا جلسه دادرسي جدید را صادر کند ،دستور پرداخت منافع را صادر کند و هزینه
های اجرای دستوررا مشخص کند()Wilson, Rutherford,2014

در حقوق انگلستان هدف تجدیدنظرخواهي بررسي تصمیم دادگاه پایین تر است و هدف این رسیدگي به طور کلي
این مقوله نیست که به استدالل های اصلي مجدد ًا رسیدگي کند.در پروندهAudergomبرعلیهLa Baguete LTD
در تاریخ  2002دادگاه تجدیدنظر بیان کرد که این که دادگاه تجدیدنظر در زمان اتخاذ تصمیم ،بررسي مجدد پرونده را
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انجام دهد معیار نامطلو بي است بلکه دادگاه باید دلیل خوبي برای صدور دستور جلسه رسیدگي مجدد در پرونده
داشته باشد .در آن پرونده دادگاه تجدیدنظر دلیل خوبي را برای برگزاری مجدد جلسه رسیدگي احراز نکرده بود زیرا
در بررسي موضوع اصلي پرونده قاضي بدوی همه ادله مربوطه را مدنظر قرار داده بود ....
تجدیدنظرخواهي در دادگاه تجدیدنظر به طور سنتي توسط دو یا سه قاضي انجام مي شود با این وجود امروزه دادگاه
تجدیدنظر مي تواند با حضور یک قاضي تشکیل شود؛ دادگاه تجدیدنظر همه استدالل های حقوقي ارائه شده به
وسیله دو طرف پرونده را مورد توجه قرار خواهد داد و حتي ممکن است حکم خودش را جایگزین حکم دادگاه
بدوی کند؛ با وجود اینکه دادگاه تجدیدنظر یک جلسه رسیدگي کامل را برگزار نمي کند؛ تجدیدنظرخواهي به طور
متعارف محدود به نکات قانوني شده است که در دادگاه بدوی مطرح شده است؛ قاضي تجدیدنظر ممکن است در
شرایط خاصي اجازه داشته باشد که نکات جدیدی را بر مبنای تجدیدنظرخواهي مدنظر قرار دهد با این وجود قاضي
دادگاه تجدیدنظر نمي تواند تجدیدنظر خواهي را با اتکاء به عناوین تجدیدنظرخواهي که در اطالعیه تجدیدنظر
خواهي به آنها اشاره نشده انجام دهد .دادگاه تجدیدنظر تمام قدرت ها ،اختیارات و صالحیت دادگاه یا محکمه ای که
در آن تجدیدنظرخواهي شده را دارد .دادگاه تجدیدنظر به طور کلي دلیلي که نزد دادگاه پایین تر ارائه نشده را نمي
پذیرد با ای ن وجود دادگاه تجدید نظر مي تواند قدرت پذیرش دلیل جدید را داشته باشد .این اختیار باید مطابق با
اهداف کلي در پرتو همه شرایط پرونده اجرا شود .مطابق بخش  52.11مقررات  CPRدادگاه تجدیدنظر دلیل شفاهي
یا دلیلي که نزد دادگاه بدوی ارائه نشده است را قبول نمي کند مگر اینکه دستور دیگری در این رابطه صادر کند.
( )Ward,Amanda,2011به طور کلي با توجه به مطالب فوق مي توان بیان کرد که دادگاه تجدیدنظر مطابق بند
 10ماده  CPR 52اختیار دارد که رای دادگاه بدوی را:
(الف) تایید کند ،کنار گذارد یا دستور یا حکم متفاوتي را صادر کند؛
(ب) ارجاع به هر ادعا یا مسئله ای برای تعیین آن به وسیله دادگاه بدوی بدهد؛
(ج) دستور یک محاکمه یا جلسه استماع جدید را صادر کند؛
(د) دستوری برای پرداخت منافع و پرداخت هزینه صادر کند؛
به طور کلي دادگاه تجدیدنظر ،زماني اجازه تجدیدنظرخواهي را مي دهد که برخي ادله متقاعد کننده وجود داشته یا
چشم انداز واقعي تجدیدنظرخواهي را موفقیت آمیز ارزیابي کند تا بتواند استماع تجدیدنظرخواهي را توجیه کند .در
جایي که یک تجدیدنظرخواهي مطرح مي شود معیار باریکي مطابق بخش( CPR 52.3)6وجود دارد که بر مبنای آن
پرونده باید یک مسئله مهم اصلي را در برداشته باشد یا اینکه باید دالئل مهم دیگری در رابطه با اینکه چرا
تجدیدنظرخواهي باید اجازه داده شود وجود داشته باشد)Cownie,Bradney,2013(.
نتیجهگیری
نظام قضایي و تبیین روش های حل و فصل خصومت ،همواره یکي از بزرگترین دغدغه های هر حکومت بوده
است .از این رو در تبیین مسایل شکلي حاکم بر قضاوت نوع رسیدگي و مراحل آن مورد توجه فقها و اندیشمندان
قرار گرفته است .اهمیت این موضوع در این است که قابل اعتراض بودن آرای دادگستری ،ضامن سالمت نظام قضایي
هر کشوری است و این امر در کلیه نظام های قضایي پیش بیني شده است.
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این اصل به طور مطلق در فقه اسالمي مورد پذیرش قرار نگرفته ،بدین معنا که صرفاً در فرض صدور حکم از شخص
غیر مجتهد و اشتباه از ناحیه قاضي ،امکان عدول از این اصل وجود دارد .علت این امر این است که به نظر مشهور
فقها رای قاضي مجتهد که تالي تلو امام معصوم است ،کاشف از رای شارع بوده و امکان خالف در آن (به لحاظ
مطابقت با واقع) وجود ندارد .استثنای دوم نیز بر اساس امکان صلح دعاوی در فقه است .طرفین دعوایي که حکمي
بین آنها صادر شده است مي توانند آثار حکم را نپذیرفته و با توافق یکدیگر مجدداً تقاضای رسیدگي نمایند .این
موضوع هر چند موید قابلیت تجدیدنظرخواهي است ولي نافي اصل قطعیت رای نیست زیرا استثنای اصل قطعیت در
فرضي قابل بررسي است که اراده یکي از اصحاب دعوی مانع قطعیت رای شود .در حالي که تراضي اصحاب دعوی
جهت از بین بردن تاثیر یک رای باید بر مبنای عقود تحلیل شود.
در حقوق ایران با توجه به بنای قوانین بر احکام اسالمي مواضع دوگانه ای در موضوع اصل قطعیت اتخاد شده است.
از یک سو گرایش های فقهي مقنن را به سوی رسیدگي های تک مرحله ای و غیر قابل تجدیدنظرخواهي بودن آرای
قضایي سوق مي دهد و از سوی دیگر نیازهای جامعه مقتضیات جدیدی را به وجود آورده است که مقنن را ناچار به
پذیرفتن استثنائات نموده است .اما ایرادی که در مقررات شکلي تجدیدنظرخواهي در حقوق ایران توسط خیلي از
حقوقدانان بیان شده این است که جهات متعددی را به عنوان استثناء پذیرفته است .این امر موجب شده است که
گستره استثناء بر اصل غلبه نماید؛ امری که از لحاظ قواعد اصولي امری ناپسند است و شایسته است قانون آیین
دادرسي مدني در این خصوص اصالح و و مصادیق آرا غیر قطعي را تعیین نماید و پیشنهاد مي شود همانند فقه جز
در موارد استثنایي از جمله عدم صالحیت قاضي یا دادگاه صادرکننده ،مخالف بودن رای با موازین شرعي و یا
مقررات قانوني و درخواست طرفین دعوا ،تجدیدنظرخواهي را منع نماید .این امر واجد دو امتیاز است .اوال موجب
اعتبار بخشي به آرای صادره در محاکم عمومي مي گردد و آرای صادره را از وضعیتي به اصطالح پیش نویس بودن
خارج مي نماید .ثانیا ،با حذف مرحله تجدیدنظرخواهي به عنوان مرجع بازقضاوت کننده رای صادره ،مانع از اطاله
دادرسي شده و محکوم علیه زمان کمتری جهت استیفای حقوق خود صرف نماید.
این موضوع در حقوق انگیس نیز همانند فقه مطرح است .وجود استثناء بر اصل قطعي بودن آرا در حقوق انگلیس
پذیرفته شده و دادگاه تجدید نظر در صورت وجود دلیل جدید در این مرحله به تقاضای تجدیدنظرخواهي توجه مي
کند .دلیل جدید دلیلي است که امکان تحصیل آن در مرحله بدوی با یک تالش معقول وجود نداشته و تاثیر مهمي در
نتیجه پرونده داشته باشد .انکار نشدني بودن دلیل و واجد اعتبار ظاهری جزء شرایط دلیلي است که مي توان به
موجب آن تجدیدنظرخواهي نمود .این موضوع در حقوق ایران به عنوان جهتي برای اعاده دادرسي (طریقه فوق العاده
اعتراض به رای) چاره اندیشي شده است .آنچه در برآیند این مقایسه بین نظام های قانوني فوق حاصل شد این است
که رسیدگي تک مرحله ای به یک ادعا کافي است و آنچه که مي تواند کفایت را مخدوش کند دو امر است .یکي
اشتباه قاضي اعم از اشتباهات حکمي و اشتباهات موضوعي و دیگری نقصان صالحیت مرجع صادر کننده آن .این دو
نقیصه در سه نظام حقوقي فوق الذکر با نهاد های گفته شده جبران شده است و این نهاد ها ضامن فصل خصومت از
مجرای ق انون و شرع است .در این بین نقشي که تجدیدنظرخواهي ایفا مي کند نقش موثری نمي باشد.لذا این نهاد
باید در قواعد آیین دادرسي مورد بازبیني قرار گیرد.
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Comparative study of the principle of certainty of the judge's
verdict in Imami jurisprudence, Iranian and British law
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Abstract
Judicial proceedings are mainly aimed at the season of hostility. In this regard, all legal
systems consider the season of hostility to be worthy of maximum conformity with reality and
to be able to administer justice among the people. The basic principle in judicial rulings is
certainty. This means that each vote issued is final and specifies the duties of the litigants. An
appeal against the decision is unconstitutional and requires legal action. These aspects may be
based on the provisions and logic of the verdict or the issuing authority or the subject matter of
the documents and evidence. And it is forbidden to disobey it, and at the same time, it is
permissible for other judges to monitor the performance of judges, and it is considered an
example of the necessity of violating the sentence. In English law, in accordance with Section
52.1 of the CPR, it is possible to appeal the decisions of lower courts, but it is up to the Court
of Appeals to hold a retrial so that, if the interests of justice and fairness prevail, a retrial is
held. will be; The appellate court was also allowed to issue an appeal on the grounds that it
found that the trial court had erre. The present article tries to balance the principle of certainty
of judicial decisions with the comparative study of Iranian and British law as well as the
jurisprudential principles of the subject.
Keywords: principle of certainty, appeal, court decision, fair trial.
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