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چکیده
مسلم است امر قضاء در محاکم به واسطه انسانبودن مصون از خطا و اشتباه نيستند و در هر دادرسي
احتمال سهو و خطا را نميتوان منتفي دانست؛ از اينرو نظارت بر نحوه رسيدگي و صدور حكم ،ضروري
است و از طرف ديگر تسريع در رسيدگي و فصل خصومت ،مستلزم اين است که رسيدگي نظارتها در يك
نقطه به پايان برسد .دقت در دادرسي و نظارت بر نحوه رسيدگي دادگاهها در مراجع باالتر ،اگرچه از اهميت
بسزايي برخوردار است ،ليكن نبايد به گونهاي باشد که مانع از ختم دعاوي گردد ،از اين رو در اغلب کشورها،
پس از دو درجه رسيدگي به دعوي ،فرض ميشود که رأي صادره ،مطابق با واقع است و رسيدگي مجدد به آ
ن مسأله ،شديدا منع شده است (اعتبار امر مختومه) .اين قاعده ،امروزه از اساسيترين قواعد دادرسي تلقي
مي گردد که در رسيدگي دو درجهاي در مهلت اعتراض به رأي و مدت رسيدگي تجديدنظر ،اجراي حكم
دادگاه بدوي ،معلق ميگردد.
کلیدواژه :تجديدنظرخواهي ،دادرسي عادالنه ،اعتبار امر مختومه ،مباني فقهي.
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 -1درآمد
اجراي عدالت ،هدف نهايي هر دادرسي و دادرسي عادالنه از شاخصههاي مهم در سنجش توسعه
اجتماعي و قضايي هر جامعه ميباشد .لذا از ديرباز توجه به ساز و کارهاي الزم ،براي تضمين و تأمين اين
مهم امري ضروري بوده است .به عبارتي بايد ترتيبي مقرر شود تا دستگاه عدالت از مسير اجراي عدالت
منحرف نگشته و بيجهت حقوق و آزادي هاي افراد را به مخاطره نيندازد بدين ترتيب بود که زمينه و بستر
براي اينكه هر دعوايي بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گيرد ،فراهم گشت .يكي بصورت دادرسي غيابي
است که با هدف ايجاد امنيت و ممانعت از تضييع حقوق افراد پذيرفته شده است که فقها نيز جهت اثبات
جواز آن به روايات و احاديث نيز استناد کرده و براي آن شرايطي قائل شدهاند .از جمله شرايط حقالناس
بودن مسأله مورد دعوا ميباشد .لذا در حقاهلل و مجازاتهاي حدي حكم غيابي نافذ نيست .ديگري بصورت
تجديدنظر اجراي حكم دادگاه بدوي است که به عنوان يكي از عناصر تشكيلدهنده دادرسي عادالنه و از
اصول ارزشمند دادگستري سالم و حقوق بشري محسوب ميگردد.که فقهاء براين امر نيز شرايطي قائل
شدهاند و ماحصل سخنان آنها اين است که نقض حكم قاضي و تجديدنظر در حكم جاير نيست جز در
صورتي که قاضي در حكم ،خطاي آشكار داشته باشد .اين نوشتار خالصهاي از پاياننامهي نگارنده است
که باعنوان( مباني فقهي تجديدنظرخواهي و واخواهي رأي قضات) باراهنمايي دکتر محمد جعفري هرندي
در دانشگاه آزاد اسالمي يادگار امام(ره) تهران ،نوشته شده است .در اين قسمت بخش اول پايان نامه مورد
محل بحث ميباشد و در خصوص مسائلي بحث ميشود که در اين نوشتار مورد بررسي قرار گرفته است.
ازجمله؛ مشروعيت فقهي تجديدنظرخواهي است که از نظر فقه اماميه ،نقضشدن حكم قاضي سابق ،توسط
قاضي الحق چگونه است؟ در اينجا سعي شده که به آن پاسخ داده شود و تا آنجا که امكان داشته باشد از
مباحث مرتبط با اين موضوع نيز سخن گفته خواهد شد.
 -2مفهوم تجديد نظر(پژوهش)

1

تجديد در لغت به معني نوکردن ،تازهکردن از سرگرفتن امري يا کاري از نو آغازکردن است و

 -1واژه (پژوهش) به عنوان معادل (تحقيقات و بررسيها و تجسسات علمي) در فرهنگستان انتخاب گرديد .اما عبارات (پژوهشخواسته)،
(پژوهشخوانده) و (پژوهشخواه)» ،به ترتيب ،به عنوان معادلهاي(مستأنف عنه)( ،مستأنف عليه) و ( مستأنف) توسط فرهنگستان اعالم
گرديد؛ (واژههاي نو که به تصويب فرهنگستان رسيد تا پايان  .)۳4 ،1۳1۸بنابراين به طور غيرمستقيم ،واژهي پژوهش» معادل استياف»
قرار گرفت و از آن پس در قانون آيين دادرسي مدني و ساير مقررات به کارگرفته شد.
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تجديدنظر نيز به معني در امري يا نوشتهاي دوباره نظرکردن ،آن را مورد بررسي مجدد قراردادن آمده است
(معين .)1209 ،2 ،1۳60،تجديد نظر دراصطالح يعني قضاوتکردن امري که بدواً مورد قضاوت قرار گرفتهه
است و به عبهارت ديگهر نهوعي مميهزي و بهازبيني اعمهال دادگهاه بهدوي اسهت (شهمس)2،۳46 ،1۳۸2 ،
همچنين تجديدنظرخواهي عبارتست از رسيدگي مجدد نسبت به امري که قبالً مورد رسيدگي قهرار گرفتهه
بدون اينکه علت يا دليل جديدي حادث شود» (آخوندي.)۳74 ،4،1۳۸7 ،
 -3تجديدنظرخواهی درآيین دادرسی مدنی
تجديدنظر دوباره قضاوتکردن امر و بازبيني رأي دادگاه نخستين است و دادگاه تجديدنظر بايد
تمامي مسائل موضوعي و حكمي اعم از شكلي و ماهوي مربوط به دعوا را با توجه به ايرادات و اعتراضات
تجديدنظرخواه و البته پاسخ تجديدنظرخوانده بررسي و مورد رسيدگي مجدد قرار دهد (شمس-۳۸0،1۳۸7 ،
 .)۳79دادگاه تجديدنظر نسبت به دعواي موجود داراي اختيارات تام است و ميتواند مانند دادگاه نخستين
در آن به تمام معني وارد شده ،در تمام مسائل آن اعم از مسائل موضوعي و ماهيتي و مسائل حكمي و
قانوني نظرکرده و حكومت نمايد (متين دفتري .)1۳1 ،1۳7۸ ،در رسيدگي ماهوي ،دادگاه تجديدنظر از
همان اختياراتي برخوردار است که دادگاه نخستين دارا است .بدين توضيح که مطابق مادة  ۳5۸ق.آ.د.م،
دادگاه تجديدنظر ممكن است رأي دادگاه نخستين را نقض (فسخ) و رأي مقتضي صادر نمايد .صدور رأي
مقتضي ،مستلزم رسيدگي ماهوي نسبت به پرونده مي باشد؛ بنابراين ميتواند عندالزوم قرارهاي اعدادي
مانندقرار تحقيق محلي ،معاينه محل ،کارشناسي ،اتيان سوگند ،استماع شهادت شهود ،رسيدگي به اصالت
سند و  ...صادر نمايد .براي نمونه ،ممكن است دعواي مطروحه نزد دادگاه نخستين جنبهي فني و تخصصي
داشته باشد که مطابق مادهي  257قانون ق.آ.د.م بايد به کارشناس ارجاع شود ،ليكن دادگاه نخستين نسبت
به آن اظهارنظر کرده باشد ،در اين صورت دادگاه تجديدنظر با چشمپوشي از نظر دادگاه ،آن را به کارشناس
واگذار (ارجاع) ،مينمايد(شمس .)200،1۳۸7 ،ممكن است دادگاه نخستين در جهت احراز موضوع و
رسيدگي به ماهيت دعوا بادرخواست خواهان مبني بر صدور قرار ،موافقت نمايد ،ليكن ،قرار مزبور به هر
علت اجرا نشود .در اين صورت دادگاه تجديدنظر ميتواند براي تشخيص ذيحقبودن يا نبودن خواهان،
همان قرار را دوباره صادر و اجرا نمايد .حتّي ممكن است دادگاه نخستين براي احراز واقع قراري صادر و
اجرا کرده باشد .در اين حالت نيز ممكن است دادگاه تجديدنظر خود به بررسي اعتبار قرار صادره بپردازد و
به لحاظ نحوهي اجراي آن از آن چشمپوشي نموده و دوباره همان قرار را صادر و اجرا نمايد .از آنجا که
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طرح دليل جديد در مرحله تجديدنظر امكانپذير است ،در صورتيکه تجديدنظرخواه براي اثبات ادعاي خود
اسناد و مدارکي ارائه دهد و تجديدنظر خوانده به اصالت آن اسناد تعرض کند در اين صورت دادگاه
تجديدنظر براي احراز امر مي تواند قراررسيدگي به اصالت سند را صادر و اجرا نمايد .با توجه به مطالب
پيش گفته ،تمامي اقداماتي که دادگاه نخستين ميتواند براي احراز موضوع انجام دهد ،دادگاه تجديدنظر نيز
ميتواند همان اقدامات را انجام دهد .در واقع صدور رأي مقتضي ،مستلزم رسيدگي ماهوي به معناي دقيق
اصطالح است (واحدي .)275 ،1۳۸2 ،پيرو رسيدگي ماهوي ،درصورتي که دادگاه تجديدنظر به اين نتيجه
رسيد که دادگاه نخستين صادر کننده رأي ،تحقيقات کافي را انجام نداده ،حكم را فسخ و خود تحقيقاتي را
که الزم ميداند ،انجام داده و اقدام به صدور رأي مي کند .در اين خصوص ممكن است تحقيق ازشهود،
اخذ توضيح از طرفين ،جلب نظريه کارشناس ،انتخاب کارشناس و معاينه محل ،بررسي شرايط شهود و
مانند اين ها الزم شود(مدني )40۳ ،1۳79 ،بديهي است چنانچه به زعم دادگاه تجديدنظر ،اقدامات مزبور در
مرحله بدوي در جاي خودو به نحو صحيح اتخاذ و انجام گرفته باشد ،نيازي به تكرار نميباشد (شمس،
 .)۳۸0 ،2،1۳۸2براي نمونه ،خواهان ادعا نموده که مقداري پول از خوانده طلبكاراست و در مرحله نخستين
حكم به نفع او صادر گرديده ،خوانده از حكم تجديدنظرخواهي نموده ،دادگاه تجديدنظر پرونده را مورد
بررسي قرار مي دهد و اين ادعا با داليلي که از سوي خواهان (مدعي) ارائه گرديده و بررسي آن ادلّه توسط
دادگاه نخستين ،تحقيق از شهود و  ...اثبات گرديده و در اين حالت ،موضوع احراز گرديده و دادگاه
تجديدنظر نيازي به تكرار اين اقدامات نمي بيند .آنچه گفتيم درخصوص اختيارات و وظايف دادگاه
تجديدنظر نسبت به امور موضوعي بود .اما در خصوص جنبهي حكمي ميتوان گفت از آنجا که تجديدنظر،
دوباره قضاوت کردن امري است که پيشتر مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعي بازبيني اعمال دادگاه
نخستين است ،در نتيجه دادگاه تجديدنظر در اين خصوص نيز داراي اختيار تام مي باشد .جنبهي حكمي
عبارت است از قسمتي از شرح دعوا که شامل مستندات و ادلّة متداعيين و خالصهي مسائل مطرح شده و
مورد ترافع در دادگاه ميباشد (جعفري لنگرودي .)275-276 ،1۳76 ،به عبارت ديگرجنبهي حكمي يعني
تشخيص قانون مناسب به مفهوم اعم و انطباق و اعمال آن بر موضوع ،که دادگاه تجديدنظر ميتواند مانند
دادگاه نخستين ،با بررسي قوانين ،قانون متناسب را تشخيص و بر موضوع اعمال نمايد .اما از آنجا که
دادگاه تجديدنظر ،قضاوت دوباره را با مميزّي و بازبيني اعمال دادگاه نخستين انجام ميدهد در جنبه
حكمي نيز بايد با غور و تفحص در مقررات خود ،قانون متناسب را بيابد .البته چنانچه دادگاه تجديدنظر،
قانوني را که دادگاه بدوي بر موضوع منطبق نموده ،متناسب تشخيص دهد ،بر جنبهي حكمي (قانوني) رأي
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صادره نيز صحه ميگذارد و آن را استوار مينمايد (شمس .)۳47 ،2،1۳۸2 ،در صورتي که دادگاه تجديدنظر
جنبهي موضوعي امر يا جنبهي حكمي آن را به گونهي ديگري تشخيص دهد ،حكم تجديدنظرخواسته را
فسخ و رأي جديد صادر مينمايد .اين موضوع درمادهي  ۳5۸ق.آ.د.م پيشبيني شده است.
 -4مبانی فقهی تجديدنظرخواهی حکم قاضی
نقض حكم ،عبارت است؛ از اينكه يكي از قضات حكم قاضي ديگري را نقض کرده و حكم جديد
صادر نمايد .مراد از قاضي که حكمش نقض شود کدام نوع قاضي است؟ آيا نقض حكم قاضي منصوب
مورد بحث است يا قاضي مأذون را نيز شامل است؟ در بحث تحرير محل نزاع بايد تصريح کرد که آنچه
مورد گفتگو است ،قاضي مجتهد است .اما در قاصي مأذون با توجه به اينكه؛ حجيت قضاوتش ،داير مدار
اذن است و قاضي مأذون ،توسط قانون محدود گرديده است ،نه تنها تجديدنظرخواهي نسبت به حكمش،
بلكه حتي نقض حكمش در چارچوب قانون رادع و مانعي ندارد .اين مبحث در دو محور زير مطرح خواهد
شد -1 :ترافع ،استيناف و تجديدنظرخواهي؛ -2نقض حكم حاکم جامع الشرايط البته پذيرفتن جواز
تجديدنظرخواهي ،الزاما به معني جواز نقض حكم قاضي سابق نخواهد بود .به عبارت ديگر؛ ميان جواز
تجديدنظرخواهي و جواز نقض حكم قاضي سابق توسط قاضي الحق هيچگونه مالزمهاي وجود ندارد.
 -1-4استیناف يا تجديدنظرخواهی
در اين مورد که آيا تجديدنظرخواهي جايز است يا نه؟ و آيا متداعيين پس از حكم حاکم ميتوانند به
حاکم ديگري مراجعه کنند يا خير؟ ديدگاههاي مختلف و تعابير متفاوت وجود دارد.
 -1-1-4ديدگاه اول
ازجمله فقهاي برجستهاي که بطورصريح دراين مورد بحث کرده،مرحوم محقق نراقي(ره)است،به باور
ايشان ،هرگاه متداعيين به مجتهدي مراجعه کرده و امرقضاء انجام شد ،ديگر براي آنان جايز نيست ،پيش
همان قاضي يا قاضي ديگر ترافع و طرح شكايت کنند .و اگر تجديدنظر خواه شدند براي حاکم الحق،
استماع دعوا جايز نيست و نبايد تجديدنظر صورت گيرد (نراقي )100،17 ،1419 ،و از جمله فقهاي متأخر
که بصورت دقيق دراين مورد کنكاش کرده است .مرحوم امام خميني (ره) است که مينويسد« :اگر دو
طرف دعوى ،مخاصمهشان را نزد فقيه جامعالشرايط بردند و او نگاهى به واقعه آنها افكند و بر اساس
موازين قضاء ،حكم نمود براى طرفين جايز نيست که دعوى را نزد حاکم ديگر ببرند و حاکم دوم حق نظر
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در آن و نقض آن را ندارد ،بلكه اگر هر دو طرف مخاصمه بر اين راضى شوند متّجه ،عدم جواز است .ولى
اگر يكى از دو خصم ،ادعا کند که حاکم اول جامع الشرايط نبود مثل اينكه ادعا کند که اجتهاد يا عدالت را
در حال قضاء نداشته ،ادعايش مسموع است و براى حاکم دوم جايز است که در آن نظر نمايد .پس اگر عدم
صالحيّت او براى قضاء ثابت شود ،حكم او را نقض مىنمايد کما اينكه نقض حكم او -اگر مخالف ضرورت
فقه باشد به طورى که اگر به اولى توجه داده شود به مجرد آن از حكم اوليش بر مىگردد زيرا غفلتش
آشكار مىشود جايز مىباشد و اما نقض آن در جايى که طبق نظر اجتهاديش بوده ،جايز نمىباشد و ادعاى
مدعى مسموع نيست اگر چه ادعا کند که در اجتهادش خطا نموده است) (امام خميني(ره).)۸5 ،4 ،1۳65 ،
آقاي خويي (ره) مينويسد« :پس از حكم حاکم اول ،شكايت بردن و ترافع به همان حاکم و يا حاکم ديگر
جايز نيست» (خويي.)۳29 ،1،141۸ ،
نقد ديدگاه اول
ازجمله داليلي که براي اثبات اين ديدگاه که تجديدنظرخواهي مشروعيت ندارد ،وجود دارد ،به تعبير
ديگر؛ آنچه اين فرضيه را تبديل به نظريه ميکند ،روايت مقبوله عمربن حنظله 1است .هرچند آقاي خويي
(ره) در سند روايت ايراد گرفته و گفته؛ توثيق عمر بن حنظله ثابت نشده .زيرا روايتي که بر توثيقش وارد
گرديده است ،به خاطر اينكه راوي آن يزيد بن خليفه است ،نميتواند او را ثابت نمايد .به همين علت نسبت
به داللت روايت عميقا وارد نگرديده است .اما دانشمندان ديگر روايت را مقبوله ميدانند و مطابق مؤداي آن
استدالل کردهاند) .اين روايت درفرازهاي اخيرش ،داللت دارد بر اينكه تجديدنظرخواهي به معني عدم قبول
حكم قاضي است و جايز نيست؛ زيرا رد حكم قاضي است .به عبارت روشنتر ،استيناف ،مصداق بارز عدم
قبول حكم معصوم است و جايز نيست.
يكي از دانشمندان عصر حاضر استدالل به مقبوله را مورد نقد قرار داده و مينگارد« :آنچه بر اساس
مدلول مقبوله حرام است ،اين است که کسي حكم قاضي را انكار نموده و به حاکم جائري رجوع نمايد و
نه تجديدنظرخواهي از همان قاضي اول يا قاضي دوم تا مطابق موازين شرعي حكم نمايد .به تعبير ديگر؛
 « .1مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع -عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاه أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ
تَحَاکَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَ اطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ
أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاکَمُ وا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ
مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ
يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ(کلينى.)1،67،1407 ،
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روايت بر حرمت تجديدنظرخواهي داللت ندارد بلكه بر حرمت مراجعه به طاغوت پس از نقض حكم حاکم
اسالمي داللت دارد(سبحاني )251 ،1،1414،و شواهدي براي ادعايش مطرح کرده است .ولي با توجه به
اينكه در صدر روايت تصريح شده است که؛ مراجعه به طاغوت حرام است و لسان دليل هم اطالق دارد.
يعني؛ حتي در فرض عدم وجود حاکم اسالمي واجد شرايط قضاوت ،رجوع به طاغوت حرام است .ديگر
معني ندارد که در مورد قطع به حرمت رجوع به طاغوت ،قراين و شواهدي را مستمسك قرار داده و روايت
را بر خالف ظاهر حمل نمائيم تا اين مورد را شامل شود.
 -2-1-4ديدگاه دوم
از بيان برخي از فقيهان نامدار در اينكه؛ آيا تجديدنظرخواهي پس از اصدار حكم توسط قاضي مجتهد و
واجد شرايط امرقضاء ،مشروعيت دارد يا خير؟ استفاده ميشود که تفصيل را پذيرفتهاند؛ بدين معني که
متنازعين يا هر دو راضي به تجديدنظرخواهي و ترافع هستند يا هر دو راضي نيستند .در صورت دوم
تجديدنظرخواهي جايز نيست و اما در صورت رضايت هردو آيا تجديدنظرخواهي جايز است يا خير؟ بعضي
از فقهاء باور دارند که جايز است و مانعي وجود ندارد .آنچه مطرح شد از کالم صاحب جواهر (ره) استفاده
ميشود« :از آنجايي که حكم قاضي سابق مثبت حق است ،حكم حاکم دوم در فرض راضي نبودن محكوم
له به مرافعه ،نميتواند تجديدنظر کند .زيرا دعوا در اثر قضاوت قاضي سابق منقطع گرديده است و اگر
متخاصمين به تجديدنظر راضي باشند ،قويتر اين است که قاضي دوم نه تنها ميتواند تجديدنظر نمايد،
بلكه حكمش حتي در فرض نقض حكم حاکم سابق نافذ است»(نجفى.)94 ،40 ،1404 ،
سيد يزدي(ره) فرموده است« :محكوم عليه حق مرافعه و تجديدنظرخواهي ندارد و آيا در صورتي که
هر دو طرف تخاصم را ضي به تجديدنظر باشند چنين حقي دارد يا نه؟ دو ديدگاه در اين خصوص وجود دارد
که قويترين آنها اين است که حق تجديدنظرخواهي،چنانكه ديدگاه صاحب جواهر (ره) همين بود ،دارند»
(طباطبائي يزدي.)26، 2 ،1414 ،
نقد ديدگاه دوم
استداللي که ديدگاه دوم مطرح کرده است ،اين است که؛ در صورت رضايت طرفين دعوا ،رد حكم
صدق نميکند تا مشمول «الراد عليه کالراد علينا» شود .به ويژه موقعي که احتمال خطا در حكم حاکم
سابق وجود داشته و حاکم قصد تجديدنظر در مقدمات حكم را داشته باشد .اشكال استدالل مزبور بسيار
روشن است؛ زيرا فرض احتمال خطاي قاضي سابق از محل بحث بيرون است و همه پذيرفتهاند که ديدگاه
نفي ،در مورد تجديدنظرخواهي و تجديدرأي ،استثناءهايي دارد که مورد توافق همه فقهاء بلكه فقه و قانون
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است .نزاع و گفتگو در موردي است که احتمال خطاي عقالئي و معتنابهي براي قاضي وجود نداشته باشد.
اگر در چنين موردي قاضي که مصداق «فجعلته عليكم قاضيا» باشد و مطابق موازين قضائي حكم صادر
کند به صورت مسلم ،رد بر حكمش رد بر اهل بيت (ع) است .يكي از دانشمندان معاصر نيز تصريح کرده
است که «موضوع گفتگو غير از موارد تجديدنظر است»(سبحاني)249 ،1،1414 ،
نظر برگزيده
به نظر نگارنده آنچه گفته شد در صورتي است که بين محكوم له و محكوم عليه ،به جز دعواي
نخست ،دعواي ديگري طرح نشود ،اما اگر محكوم عليه ،مدعي دعواي ديگري باشد -مانند ادعاي اشتباه
حاکم اول درحكم يا اهليتنداشتن وي براي صدور حكم و يا عادل نبودن گواهان -ميتواند آن را نزد
قاضياي ديگرطرح کند و بطور کلي ،نقض حكم حاکم شرع ،حتي از سوي صادرکنندهي آن جز در فرض
آشكارشدن بطالن حكم ،جايز نيست؛ خواه منشأ بطالن ،مخالفت حكم صادر شده با دليل قطعي مانند خبر
متواتر باشد يا با دليل ظني معتبر به سبب کوتاهي قاضي دراجتهاد ياغفلت وي باشد.
 -2-4نقض حکم حاکم جامع الشرايط
در اين موردکه آيا نقض حكم حاکم جامعالشرايط جايز است يا خير؟ بحث در سه مرحله قابل طرح
است .ولي پيش از طرح مباحث مربوط به مراحل سهگانه بايد اذعان کرد که«:اگر در نظامهاي حقوق غربي
تجديدنظرخواهي روش الزم براي احقاق حقوق محكومان قلمداد ميشود ،در سيستم قضايي اسالم نقض
قاضي واجد شرايط ،جز در موارد اندك حرام است .يكي از فقهاي دانشمند در پاسخ اين پرسش که آيا
نقض حكم قاضي جايز است يا خير؟ مينگارد؛ نقض حكم قاضي توسط خودش با علم به اشتباه بودن
حكم اولياش ،الزم است و توسط قاضي ديگر در موارد منصوص و در مورد قاضي منصوب غير مجتهد
طبق مقررات نصب ،عمل ميشود.که در شرايط خاص امكان دارد» (فاضل لنكراني .)1،490 ،1414 ،منظور
از شرايط ،رويه جاري محاکم قضايي است که در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران ،عدم دسترسي
کافي به قاضي مجتهد جامع الشرايط و محذورات ديگر ،موجب گرديده تا بر اساس (تبيح المحذورات
بقدرها) برخي از اصول حاکم بر حقوق غربي از باب اضطرار و ضرورت اجرا شود .اين مطلب به هيچ وجه
نشان دهندهي عدم نقص يا حكومت و يا برتري قواعد و اصول غربي بر قواعد و احكام اسالمي نيست تا
به صرف مشاهده تعارض ظاهري ،يا تشكيك و انكار قواعد مسلم و مشهور فقهي ،در مقام حل معضل
برآيي .لذا اصل عدم جواز نقض حكم قاضي واجد شرايط است .بنا به گفته برخي فقها تنها در سه مورد
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نقض حكم قاضي جامعالشرايط را جايز دانستهاند و اين برداشت را مبتني بر متن «تحرير الوسيله» ،مي-
دانند .اما در متن (تحريرالوسيله) آمده است« :لو رفع المتداعيان اختصامهما إلى فقيه جامع للشرائط فنظر
في الواقعة و حكم على موازين القضاء ال يجوز لهما الرفع إلى حاکم آخر و ليس للحاکم الثاني النظر فيه و
نقضه ،بل لو تراضى الخصمان على ذلك فالمتجه عدم الجواز ،نعم لو ادعى أحد الخصمين بأن الحاکم
األول لم يكن جامعا للشرائط -کأن ادعى عدم اجتهاده أو عدالته حال القضاء -کانت مسموعه يجوز للحاکم
الثاني النظ ر فيها ،فإذا ثبت عدم صلوحه للقضاء نقض حكمه کما يجوز النقض لو کان مخالفا لضروري الفقه
بحيث لو تنبه األول يرجع بمجرده لظهور غفلته و أما النقض فيما يكون نظريا اجتهاديا فال يجوز ،و ال
تسمع دعوى المدعي و لو ادعى خطأه في اجتهاده» (امام خمينى(ره) .)4۳2 ،2 ،1420،اگر دو طرف دعوي،
مخاصمهشان را نزد فقيه جامع شرايط بردند و او در واقعه نظر نمود و بر اساس موازين قضاوت حكم کرد،
براي طرفين جايز نيست که دعوي را نزد حاکم ديگر ببرند و حاکم دوم حق نظر در آن و نقض آن را ندارد،
بلكه اگر هر دو طرف مخاصمه بر اين راضي شوند متّجه عدم جواز است .البته اگر يكي از دو خصم،
ادعا کند که حاکم اول جامع شرايط نبود ه مثل اين که ادعا کند که اجتهاد يا عدالت را در حال قضاوت
نداشته ه ادعايش مسموع است و براي حاکم دوم جايز است که در آن نظر نمايد .پس اگر عدم صالحيّت او
براي قضاوت ثابت شود ،حكم او را نقض مينمايد ،چنان که نقض حكم او در صورتي که مخالف ضرورت
فقه باشد ه به طوري که اگر اولي تنبّه پيدا کند به مجرد آن از حكم خود بر ميگردد زيرا غفلتش آشكار
مي شود ه جايز ميباشد و اما نقض آن در جايي که طبق نظر اجتهادياش بوده ،جايز نميباشد و ادعاي
مدعي مسموع نيست؛ اگرچه ادعا کند که در اجتهادش خطا نموده است .با تحليل و تجزيه عبارات
«تحريرالوسيله» به خوبي در مييابيم که مورد استثنا فقط يك جا است که در فراز اخير عبارت آمده است
که فرمود  ... :يجوز النقض لو کان مخالفا لضروري الفقه بحيث لو تنبه األول يرجع بمجرده لظهور
غفلته .......اگر قاضي واجد شرايط مخالف ضروري فقه حكم کرده باشد ،به گونهاي که اگر متنبّه شود ،از
رأي خويش برگردد .در اين صورت نقض حكمش جايز است .بدين معني که آنچه از اصل عدم جواز نقض
حكم قاضي استثناء شده است ،جايي است که قاضي اول مخالف ضروري فقه حكم نمايد .اين يك مورد
داراي مصاديقي است که ميتوان در سه مسأله عنوان کرد .به تعبير ديگر؛ فقط در صورت تبيين و آشكار
شدن خطاي قاضي نقض حكمش جايز است و موارد تبيين خطاي حكم قاضي عبارتاند از؛
الف -اشتباه در رعايت موازين قضائی
اگر حاکم اول بداند که مطابق معيار صحيح قضائي قضاوت نكرده است .مثل اينكه به جاي منكهر،
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مدعي سوگند ياد کرده باشد ،يا در مواردي که مدعا با شهادت مهرد ثابهت مهيشهود ،مطهابق شههادت زن
قضاوت کرده باشد و يا در جايي که شهادت چهار شاهد الزم است بر اساس شههادت دو نفهر حكهم کهرده
باشد ،واجب است حكم اولي را ابطال نموده و مطابق موازين قضائي صحيح تجديدنظر نمايهد .زيهرا داليهل
مشروعيت قضاوت از اينگونه موارد انصراف دارد.
ب -مخالفت حکم قاضی با دلیل قطعی يا ضرورت فقهی
در مواردي که حكم حاکم مخالف با دليل قطعي از قبيل؛ نصّ قرآن عظهيمالشهأن ،سهنت متهواتره يها
اجماع باشد ،مثل اينكه در مورد کسي که آگاهانه با زني در عدّه ازدواج کرده به عدم حرمت ابدي حكم کند
نقض چنين حكمي الزم است .عالمه فرموده است« :هرگاه حكم قاضهي مخهالف دليهل قطعهي باشهد ،بهر
خودش و بر قاضي ديگر نقض حكمش واجب است .چه مخالفت بر خودش آشكار و چه مخفي باشهد .چهه
جاهل به حكم آنرا نافذ بداند يا نداند» (عالمه حلهي .)4۳۳ ،۳ ،141۳ ،محقهق عهاملي مهيگويهد« :هرگهاه
بطالن حكم قاضي آشكار و فساد آن روشن گردد ،فقهاء اتفاق دارند که چنين حكمي نقض شود» (حسيني
عاملي .)1،52 ،1419 ،محقق نجفي گفته است« :در صورتي که حكم قاضي مخالف دليل علمي که اجتههاد
در مقابلش مجالي ندارد يا در خالف دليل اجتهادي که اجتهاد در برابرش درست نيست باشهد ،بايهد نقهض
شود» (نجفى.)97 ،40 ،1404 ،
ج -مخالفت حکم قاضی با دلیل معتبر در اثر غفلت
هرگاه حكم قاضي با مؤ داي دليلي که حجيت آن به واسطه دليل قطعي مانند خبر واحد معتبر و سهاير
امارات ثابت گرديده ،محقق شود نقض چنين حكمي جايز است .شهيد اول ميگويد« :هرگاه بطالن حكمي
معلوم شود ،بايد آن حكم نقض گردد .تفاوتي نيست ميان اينكه تجديدنظر توسط کدام يكي از حاکم سابق
و قاضي الحق باشد و فرق ندارد که جاهل به حكم ،حكم مزبور را دانسته باشد ،يا نافذ ندانسته باشهد .ايهن
نوع بطالن حكم در اثر مخالفت با نص قرآن ،اخبار متواتر و اجماع يا خبر واحد صحيح يا مفههوم موافقهت،
يا منصوص العله – از ديدگاه برخي از دانشمندان – محقق ميشود .بر خالف مهواردي کهه در آنهها اخبهار
تعارض ميکنند ولو بعضي در اثر قويبودن مرجح داشته باشد و بر خالف موارديکه با عموم کتاب ،عمهوم
اخبار متواتر و يا داللت اصل– در صورتي که قاضي اول به دليل مخرج از اصهل تمسهك کنهد – تعهارض
نمايد ،که در اين دو مورد نبايد حكم نقض شود» (شهيد اول .)76،2 ،1417 ،در هر حال از سخنان فقههاي
بزرگوار بر مي آيد که نقض حكم قاضي و تجديد نظر در حكم جاير نيسهت جهز در صهورتي کهه قاضهي در
حكم ،خطاي آشكار داشته باشد.

مباني فقهي تجديدنظرخواهي رأي قضات ...
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نظر انتخابی
به نظرنگارنده شايسته است مباحث گفته شده را در قالب همان فتواي آقاي خويي(ره) اعالم نمود که
فرمود« :اليجو ز الترافع الي حاکم آخر بعد حكم الحاکم االول و اليجوز لآلخر نقض حكم االول» (خويي،
 .)۳29 ،1 ،141۸پس از حكم حاکم اول ،شكايت بردن و ترافع به همان حاکم و يا حاکم ديگر جايز نيست.
دليل اين مسأله آن است که بر مبناي ما مواردي که استثنا گرديده (موارد خطاي حكم قاضي اول) اعم از
اينكه؛ مخالفت با کتاب و سنت ،يا مخالفت با ضرورت فقهي باشد و يا به هر دليل ديگر ،از موارد ردّ بر
حكم خداوند محسوب نميشوند؛ زيرا در فرضي که حكم قاضي اول ،مخالف کتاب خدا ،مخالف سنت
قطعي يا معتبر و يا مخالف موازين قضاوت شرعي باشد در همه اين موارد حكم قاضي ،حكم خداوند و حكم
ائمه نيست تا نقض آنها ردّ بر حكم خدا محسوب شود و تنها در صورتي نقض حكم قاضي واجد شرايط ردّ
حكم اهلل است که تمام شرايط صحت حكم را داشته باشد .به همين جهت نقض حكم قاضي مطلقاً حرام
است و مواردي را که فقهاء تخصيص زدهاند درست نيست؛ زيرا همه آن موارد از دايره حكم اهلل و حكم
اهلبيت (ع) بيرون است و گرفتار خطاي آشكار ميباشد .يعني در آن موارد ،حكمي وجود ندارد و البته عالوه
بر داليل گفته شده ،موئيداتي نيز ميتوان ارائه نمود .از جمله -1 :محدوديت نقض حكم قاضي به لحاظ
زمان (بدين معني که يكي از پيامدهاي منفي نقض حكم ،اطاله دادرسي است)  -2محدوديت به لحاظ
تعداد است(يعني تراکم پروندههاي قضايي را در پي داشته و موجب يك نوع بينظمي ميشود) -۳استمرار
خصومت ميان مردم که ممكن است در مواردي به اختالل نظم اجتماعي منجر شود -4 .تحميل هزينههاي
سنگين مالي بر مردم (هزينههاي دادرسي و زيانهاي ناشي از بيكاري ،رفت و آمدها و...که مي تواند
بسيارآزاردهنده باشد)  -5ايجاد زمينههاي بيشتر فساد قضات در اثر رايزنيهاي مختلف طرفين دعوا براي
ايجاد وسايط مالي و غيره  -6ناامنيهاي روحي ،شغلي ،خانوادگي و اجتماعي و امثال اينها .موارد مزبور و
نظاير آنها ،پيامدهاي زيانبار و منفي تجديدنظرخواهي و نقض حكم قاضي هستند که ميتوانند مؤيد مدعاي
ما مبني بر حرمت نقض حكم حاکم و عدم جواز تجديدنظرخواهي باشد.
برآمد
 -1يكي از آثارمهم تجديدنظرخواهي اين است که دعوا با تمام مسايل موضوعي و حكمي ،از دادگاه
نخستين به دادگاه تجديدنظر منتقل مي شود .بنابراين ،دادگاه تجديدنظر نسبت به دعواي مطروحه ،داراي
اختيارات تام ميباشد .درخصوص مسايل ماهوي ،ميتواند تمامي اقداماتي را که براي احراز موضوح الزم
ميداند اعم از دعوت از طرفين ،اخذ توضيح از آنان ،صدور قرارهاي اعدادي و  ...را به عمل آورد.
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درخصوص مسايل حكمي (قانوني) نيز دادگاه تجديد نظر بررسي ميکند که آيا دادگاه نخستين قانون
مناسب را بر موضوع مورد ادعا و احراز شده ،منطبق نموده است يا خير .درصورتي که قانون حاکم بر
موضوع را مناسب ،تشخيص ندهد ،ميتواند رأي صادره را فسخ و خود قانون مناسب را تشخيص و بر
موضوع منطبق نمايد.
 -2حاکم شرع مصطلح در فقه بر اساس حكم اوليه و نظر اکثر فقها صرفاً مجتهد مطلق است و در
صورت ضرورت حاکم شرع مأذون از سوي حاکم شرع تعيين ميگردد که از نظر نحوه رسيدگي و صدور
حكم بر اساس فتاواي مجتهد مزبور اقدام ميکند و شخص حاکم شرع نيز بايد طبق فتاواي خود رسيدگي
کند و الغير.
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