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 چکيده

رعایت  آنها مورد در برابری اصل و باشند برابر قانون برابر در افراد همه که میکند ایجاب قضایی عدالت

-کننده تعیین نقش دعوا، اصلی ارکان از یکی عنوان به شاکی( و خواهان از مدعی)اعم شخص و. شود

 است حقوقی دارای دادرسی مراحل تمامی رد و دارد کیفری دعاوی در هم و مدنی دعاوی هم در ای

 و قانون به فرد اعتمادیبی و سرخوردگی موجب شوند، تضییع دلیلی هر تحت این حقوق اگر که

 این در لذا. باشدمی جامعه سطح در عدیده مشکالت بروز امر، این نتیجه شود کهمی قضایی محاکم

 این به نسبت تفریط و تعدی و تضییع رگونهه راه مدعی، حقوق با شناساندن است آن بر سعی مقاله

 وی از حقی آنکه تبع به مدعی که شودمی معلوم ، آمده عمل به بررسی های با که شود، بسته حقوق

-می خواسته تامین حق بماند، محفوظ اشخواسته آنکه برای و یابدمی اقامه دعوی حق شده، ضایع

 با امر این که شود، صادر اشتباه اساس بر هادادگاه احکام هست که محتمل آنجایی از همچنین و یابد

. یابدمی دادرسی اعاده و خواهیفرجام تجدیدنظر، حق نیست، از ذهن دور انسان بودن خطاپذیر لحاظ

 تامین حق آن یجمله از که است مادی و تامینی حقوق کیفری، دارای حمایتهای راستای در نیز و

 موجب حقوق، این به احترام و رعایت که باشد،می های دادرسیههزین مطالبه حق یا و شاکی امنیّت

 .شودمی جامعه در بزهکاری و جرائم کاهش

 .مدعی، شاکی، اجرای احکام، خواهان، مدعی علیه :يديکل واژگان
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 3، سعيد ابراهيمی 2 ، محمد مهدي زارعی 1 هادي حاجيان

 .دانشگاه مازندران ،حقوق اسالمی فقه و مبانی ارشد کارشناس1
 دانشگاه مازندران. ،عضو هیئت علمی رشته فقه و مبانی حقوق 2

 دانشگاه مازندران. ،استادیار فقه و حقوق اسالمی 3

 

 نام نویسنده مسئول:
 هادي حاجيان

 تبيين حقوق مدعی در مرحله صدور حکم و اجراي احکام

 از منظر فقه و حقوق کيفري ایران 
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 مقدمه
 برای است، آن اثبات برای موثقی منبع کریم قرآن و نمود استوار انصاف و عدالت عدل، اساس بر را انسان ها تکوین بنیاد خداوند

 ربّی امَرَ: قل: »شریفه آیه نیز و( 09/نحل)«می دهد فرمان احسان و عدل به خداوند ؛...اإلحسان و بِالعدلِ یأمُرُ اهللَ إنَّ: »آمده قرآن در نمونه

 در عدالت همچنین و. نمود خواهد حکم نیز دلع اساس بر خداوند که براستی پس( 20/اعراف)«کرده عدالت به امر پروردگارم: بگو ؛...بالقِسطِ

انسان  خواهی زیاده به میل اما. هست مفاهیم این تمامی اساس و بنیه عدالت که دلیل این به دارد ویژه ای جایگاه نیز بشری حقوق مفاهیم

 برهم نتیجه، در و دیگر افراد حقوق تضییع موجب مواردی، در( انسان ها بودن ناپذیر سیری همان) ترقی و پیشرفت سوی به پیش و ها

 افراد بین در عدالت حسّ ایجاد و گرفتاری  ها و مشکالت اینگونه رفع برای حکومت ها و دولت ها لذا می شود، جامعه و فرد آرامش خوردن

 قانون)قانون ها نگارش با و نیست استثنا ما کشور در امر این و کرده اند تدوین عدالت به دستیابی جهت در را مقرراتی و قوانین جامعه،

 .است برداشته را گام هایی عدالت اجرای صدد در کیفری و مدنی دادرسی  های آیین  و...( و مدنی قانون اسالمی، مجازات

 اهمیت با بسیار( شاکی و خواهان از اعم)مدعی شخص نقش میان این در می شود، واقع انکار مورد یا و ضایع حقّی که هنگامی

 ذی قوانین دیگر و دادرسی ها آیین به مربوط قوانین مشاهده ی با ولی. می گیرد انجام وی توسط دعاوی اولیه بنای نگس واقع، در هست؛

 مواردی صرفاً و نیامده در کلی اصل و قاعده یک شکل به دارد، دادرسی مختلف مراحل در مدعی شخص که حقوقی می شود مشخص ربط،

 صورت نقیصه ها این رفع جهت در زمینه این در تالش هایی البته. می شود محسوب نقیصه یک خود نوع در این که شده، بیان آن از جزئی

 از انصراف در خواهان اختیار) مورد در اینامهپایان یا کیفری امور در رایجیان دکتر از حمایتی شناسی بزه دیده کتاب المثل ،فی گرفته

 نظم شدن دار خدشه موجب نقیصه ها این رفع عدم و کند، ایجاد تنازعات و مت هاخصو سریع فصل در را پیشرفتی نتوانست ولی ،(دعوا

 .می شود قضایی محاکم و دادگاه ها عمومی

مرحله صدور حکم و اجرای احکام از منظر فقه و  در مدعی حقوق تبیین با که هست آن بر نگارنده سعی مقاله این در رو این از  

 کوچکی قدم حقوقدانان، دیدگاه از استفاده با حقوقی رویکردی با هم و فقها اقوال از استفاده با فقهی رویکردی با هم حقوق کیفری ایران،

 و گسترده تر تالش های برای باشد ای مقدمه تا شود برداشته دادرسی جریان در او حقوق و مدعی شخص به مربوط نقیصه های رفع برای

 .گردد فراهم خشنودیش و رضایت مندی موجبات  حقوق، این از هره گیریب با مدعی شخص تا زمینه، این در جانبه تر همه

 

 پژوهش اهداف
 منظور در مرحله صدور حکم و اجرای احکام از منظر فقه و حقوق کیفری ایران به مدعی حقوق کامل شناساندن مقاله این هدف

 جهت همچنین و. می باشد می شود، جامعه و مدعی فرد در بی عدالتی احساس انگیختن بر موجب که دادرسی روند تزلزل از جلوگیری

 .می شود نگارش دعاوی خواهان حقوق تشخیص و مراعات منظور به دادگستری وکالی و قضات برای مناسب راهکارهایی ارائه

 

 سوال هاي پژوهش
 مرحله صدور حکم و اجرای احکام از منظر حقوق کیفری ایران کدامند؟ در مدعی حقوق(1

 مرحله صدور حکم و اجرای احکام از منظر فقه کدامند؟ در مدعی ( حقوق2

 

 پژوهش شناسی روش
 برداری فیش روش به و کتابخانه ای صورت به تحقیقی اطالعات به آنها تبدیل و داده ها آوری جمع مرحله در رساله این در تحقیق 

 .می باشد توصیفی و تحلیلی شیوه به مقاله نگارش و تدوین مرحله ی در و

 

 مفاهيم  -1

 حقوقدانان اصطالح در حق 1-1
 بحث ها تمامی که است آن خاطر به این و کرده اند مطرح را مختلفی مباحث «حق»مورد در حقوقی شان بحث های در حقوقدانان

 به که شده انجام زمینه این در گوناگونی تعاریف و مفصّل مباحثی لذا می گردد، بر حق واژه ی به حقوق علم در موجود چالش های و

 .می پردازیم آنها به اختصار
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 حمایت مورد و کرده اعطا شخص به قانون که هست قدرتی یا و نفع حق که گفته اند حق تعریف در حقوقدانان از برخی: اول تعریف

 چارچوب این در فرادا این از یک هر که می گیرد نظر در را چارچوب هایی هم با افراد اجتماعی روابط ساختار در قانون چون است، قانونگذار

 .کنند می اعمال را خود اراده ی

 تعریف این در حق اساسی رکن عمل آزادی دهند، انجام را عملی تا می دهد افراد به قانون که اقتداری از  عبارتند حق: دوم تعریف

 (121: 1ج ،1331 امامی،)می باشند آزاد آن انجام عدم یا انجام در افراد یعنی می باشد؛

 مورد در مثالً گویند، «حق» را آن سازد، مقید و محدود را اشخاص اراده نتواند که باشد نحوی به قانون یک مدلول اگر: مسو تعریف

 لنگرودی، جعفری)کند تفویض طفل مادر به را حضانتش حق می تواند پدر جهت همین به است حق یک حضانت طفل، یک مادر و پدر

می  حق را می دهد شخص به قانون که قدرتی: می گوید دارد خویش کتب در حق از که دیگری تعریف در همچنین وی( 101: 1330

 (.213: 1311 لنگرودی، جعفری)گویند

 

 کریم قرآن در حق 1-2

 :می پردازیم آنها به مختصر که می گیرد قرار مفهوم چند مقابل در کریم قرآن در حق واژه کلی طور به

 هرچه با را زمین و آسمان ها ما و بالحقِّ؛ الّا بَینَهُما ما و االرضِ و السماواتِ اهللُ خَلَقنا ما و:»فهشری آیه مانند باطل؛ مقابل در حق(الف

 در غایتی اگر چون است، باطل مقابل در اینجا در حق: شده گفته المیزان تفسیر در که ،(11/حجر)«نیافریدیم حق به جز هست آنها بین ما

 تا، بی طباطبایی،)است باطل مقابل در اینجا در حق که هست آن بیانگر خود "التیه الساعه ان و "فراز نیز و بود بیهوده و عبث نبود، خلقت

 خداوند انبیاء سوره در دیگر، مثالی و( 11/اسراء)«شد نابود باطل و آمد حق الباطل؛ زهَقَ و الحقُ جاءَ: »شریفه آیه همچنین و( 230: 12ج

 انتخاب سرگرمی می خواستیم اگر ؛...الباطل علی بالحقِّ نَقذِفُ بل* فاعِلییّن کُنا اَن لَدُنّا مَن تَتَخِّذناهُ ال لهوا خِّذتَتَ اَن اَرَدنا لو: » می فرماید

 اینجا در حق ،(انبیاء/11-13...«)می کوبیم باطل بر را حق ما بلکه* بودیم کار این اهل اگر می کردیم، انتخاب خود مناسب چیزی کنیم

 عمل خود بلکه نیست آن امثال و وعده گفتار، از صحبت اینجا در رسید، خواهد هدف آن به و شده خلق ارزشمندی فهد برای یعنی

 (.21: 1311 آملی، جوادی)است شده حق به متّصف خارجی

 حق او سخن ؛الحقُّ قَولُهُ: »می فرماید هم کریم قرآن مثال، طور به است، حق کالم برای صفتی حق اینجا در کذب؛ مقابل در حق(ب

 ایُّ قل هو أَحقَّ یَستَنبِئونَکَ: »شریفه آیه در همچنین و است راست خداوند سخن یعنی است؛ صدق با مساوی آن معنای و ،(33/انعام)«است

 دالیل، با پیامبران که هنگامی ،(13/یونس)«است حق قطعاً سوگند خدا به آری،: بگو است؟ حق آن آیا: می پرسند تو از لَحقُّ؛ إنّهُ ربّی و

می  آن جواب در فوق شریفه آیه که می شود؟ چنین واقعا آیا هو؟، اَحقُّ: گفتند تازه مردم کردند، اثبات را معاد وقوع امکان شواهد، و برهان

 .است صدق برای مصداقی که باشد

 حقٌّ اَموالِهِم ومِن: » است دهش استعمال حقوقی مفهومی بعنوان حق کریم قرآن آیات از برخی در حقوقی؛ مفهومی عنوان به حق(ج

 سائل برای حقی اموالشان در که هستند کسانی سعادتمند ،(10/الذاریات)«است محروم و سائل برای حقی آنها اموال در و المَحرُوم؛ و للسائِلِ

 می ناحق به را پیامبران الحقِّ؛ بِغَیرِ نالنَبییِّ یَقتُلونَ: » شریفه آیه در همچنین و. دارد ارتباط حق حقوقی مفهوم با معنا این هست، محروم و

 ناحق را آن و نموده تقبیح را پیامبران کشتن عمل متعال خداوند می کشتند، ناحق به را الهی پیامبران یهودیان چون( 31/بقره)«کشتند

 .نداشتند را آن انجام حق آنان و نبوده ثابت برایشان قانونی لحاظ از آنها عمل این چون نامیده،

 وجود گمراهی جز چیزی چه حق از بعد حال، این با الضَّالل؛ الّا الحقِّ بَعدَ فَماذا: »همانند وگمراهی؛ ضاللت مقابل در حق (د

 (.32/یونس)«دارد

 پیروی نهاآ هوس های از حق اگر و فیهِنَّ؛ من و االَرضِ و السَماواتِ لِفَسدتِ اهوائَهُم الحقُّ اتَّبِع ولَو»  هوس؛ و هوا مقابل در حق( ه

 (.پیشین()31/مومنون)«شدند می تباه هستند آن در که کسانی همه و زمین و آسمان ها می کرد،

 او الْحَقِّ؛ دِینَِ و بِالْهُدَى رَسُولَهُ أَرْسَلَ هُوَالَّذِی: »مانند است رفته بکار نیز الیه مضاف و مضاف صورت به قرآن در حق دین؛ و حق( ز

 تشکیل باور ها و ارزش ها بخش دو از دین محتوای که است ذکر به الزم(33/توبه«) فرستاد حق آیین و هدایت اب را پیامبرش که است کسی

 .می باشد حق آن ارزش های وهم است حق باور هایش هم که دینی یعنی حق، دین و شده

 

 دعوا اقسام و مدعی تعریف 1-3
 در ای1شرعیه  حقیقت واقع در نشد؛ یافت جهت این از موردی( ع)نمعصومی اقوال و قرآن در تفحّص با ،«مدعی» تعریف مورد در

 :می پردازیم آنها اقوال به لذا پیداست، فقها کالم در آن عرفیّه حقیقت اما( 331: 19ج ،1191 نجفی،)ندارد وجود( مدعی تعریف)زمینه این
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 فقها درنزد مدعی تعریف 1-3-1

 آمده طلب معنی به لغت در دعوی: کنیم صحبت کمی «دعوی» مورد در است زمال «مدعی» مفهوم از فقها تعاریف بیان از قبل 

 به: اصطالح در و(. 13/یس)«بود خواهد اختیارشان در کنند، طلب هرچه یَدعُون؛ ما ولَهُم: »...می فرماید بهشت اهل درباره خداوند. است

 مولی یا موکّل برای یا خود برای خواه کند، مطالبه وی از را آن شرع حاکم نزد است دیگری علیه حقی مدعی که فردی که هست آن معنای

 دعوی منکر، و مدعی: باشد داشته طرف دو که است آن دعوایی هر الزمه ی و(  323: 3ج ،1123 شاهرودی، هاشمی)باشد خودش علیه

 .می گویند بِه مُدَّعی را شده ادعا که چیزی و ،1منکر یا علیه مدّعی شده، متوجه وی بر دعوی که را دیگری و مدعی را کننده

 :شده بیان فقها از تعریف چندین فقه در مدعی تعریف مورد در

می  پایان دعوی نماید، راترک دعوی اگر که است کسی مدعی ؛«الخصومهَ لوتَرکَ یُترکُ الذی هو المدّعی: »اول تعریف

 (.131: 1،ج1311شهیدثانی،)یابد

 

 نحقوقدانا دیدگاه از مدعی تعریف 1-3-2

 در مدعی دیگر، عبارت به غیر، ضرر به و خود نفع به کند امری یا حقی از اخبار که است کسی مدعی حقوق، علم اصطالحات در 

 همچنین و(. 3209: 1ج ،1311 لنگرودی، جعفری)کند می طلب دیگری ضرر به دادگاه در را خود خواسته که است شخصی حقوق، علم

 می شود گفته شخصی به ادعاکننده معنای به اعم، معنای در ولی می نماید، دادخواهی که است صیشخ اخّص، معنی به مدعی: گفت باید

 (.20: 2ج ،1313 شمس،)باشد ظاهر خالف یا اصل خالف او اظهار که

 فقها، نگاه در مدعی مفهوم که گفت می توان شد، بیان حقوقدانان و فقها از «مدعی» تعریف مورد در تاکنون آنچه به توجه با حال

 فرد شامل هم و هست می شود، نامیده «خواهان» حقوق، در که مدنی امور در دعوی کننده ی اقامه فرد شامل هم که است کلی مفهوم یک

 مدنی دعاوی در اغلب حقوقدانان، منظر در مدعی مفهوم ولی می شود، نامیده «شاکی» حقوق، در که کیفری امور در دعوی کننده ی اقامه

 .دارد کاربرد

 

 مدعی اقسام 1-4
 چون لذا و کند می اقدام گرفته، قرار تضییع یا انکار مورد که حقوقی احقاق برای که است کسی مدعی که گفتیم قبل مباحث در 

 :کرد بیان می توان را زیر بندی تقسیم منظر این از و دارد، اقسامی آن حسب بر هم مدّعی بنا بر این دارد، مختلفی جلوه های دعوی

 مدعی، وجود فرض و است دادخواستی هر درآوردن حرکت به و تشکیل در محرکه موتور و رکن مدعی: اصلی دعوای در یمدع(1

 .است نموده دادخواست تقدیم و دعوا اقامه به مبادرت ابتدا در که است شخصی اصلی، دعوای در مدّعی و بوده مسلم فرض

 داشته شرکت آن در اشخاص همان فقط حکم، شدن قطعی تا انتها،یعنی ات حقوقی دعاوی غالباً هرچند: طاری دعوای در مدعی(2

 وارد اشخاص این میل بدون یا آنها رغبت و میل به نیز دیگری اشخاص منکر، و مدّعی میان دعوا اقامه از بعد که دارد وجود هم مواردی ولی

 نیز را دعوی نوع این به مرتبط اشخاص و نهاده نام طاری یدعو قانونگذار، را دعوا نوع این. می شوند نیز اثر منشأ اغلب و شده دعوی

 .است برشمرده

 بر اصلی دعوای مدّعی توسط دعوی این شده، ذکر طاری دعوی مجموعه های زیر از یکی دعوی نوع این: اضافی دعوای در مدعی(3

 دعوای بلکه نمی باشد اضافی دعوای مدعی، توسط یاصل دعوای به رسیدگی اثنای در دعوایی اقامه صرف البتّه. می گردد اقامه علیه مدّعی

 .باشد واحد منشأ دارای یا باشد مرتبط باید یا اصلی دعوای با ولی می شود اقامه مدّعی ناحیه بعداز هرچند اضافی

 «نماید دعوا قامها خواهان، ادعای مقابل در می تواند خوانده» داشته مقرر م.د.آ.ق 111 ماده در قانونگذار: متقابل دعوای در مدعی(1

 رسیدگی توأمان و شده نامیده متقابل دعوای باشد، داشته کامل ارتباط یا بوده منشأ یک از ناشی اصلی دعوای با صورتیکه در دعوایی چنین

 است دموجو کامل ارتباط وقتی دعوی دو بین. شد خواهد رسیدگی جداگانه طور به صالح دادگاه در نباشد متقابل دعوی چنانچه و می شود

 (.21-11: 1313 صالحی،)باشد دیگری در موثر یک هر در تصمیم اتخاذ که

 

 احکام اجراي و حکم صدور مرحله در شاکی حقوق -2
 حق تجدیدنظر خواهی  2-1

ها پذیرفته شده است و نیز ای بودن دادگاهتجدید نظر خواهی یکی از حقوق مسلّم شاکی هست و بر طبق قانون هم نظام دو مرحله

ای بودن رسیدگی به منظور اصل قابل تجدیدنظر بودن احکام، ناشی از لزوم دو درجه»موجب قانون بعضی آراء قابل تجدیدنظر هستند. و  به
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پرهیز از اشتباهات قضایی است و معنای آن این هست که اصوالً نباید به یک بار رسیدگی اکتفا کرده و حکم صادر شده در پایان این 

 (.333: 1301مود، بلکه این حکم برای اجرا باید در مرجع دیگری نیز بررسی و تایید شود)خالقی، رسیدگی را اجرا ن

 موارد تجدید نظر در امور کيفري 2-1-1
ق.ا.د.ک مقرر 123باشد، لذا مادهباشد و تجدید نظر از موارد استثنا میها میدر قانون موضوعه ایران ، اصل بر قطعی بودن آراء دادگاه

شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب میآرای دادگاه: »داردمی

قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: الف( جرایم تعزیری درجه هشت باشد ب( جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، 

 آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.در صورتی که میزان جمع 

 های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدید نظر، همان مجازات قانونی اولیه است.در مورد مجازات-1تبصره

های منع و تعقیب و اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد آرای قابل تجدید نظر، اعم از محکومیت، برائت یا قرار-2تبصره

و «. یا تجدید نظر خواهی در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشددرخواست واخواهی 

ق.ا.د.ک آمده، اعم از حکم یا قرار است لذا نه تنها شامل احکام صادره در ماهیت موضوع رسیدگی است 123که در متن ماده « آراء»کلمه 

: 1301باشد)خالقی، دون اظهار و نظری در ماهیت موضوع صادر می کند و قاطع دعوی نیست نیز میهایی هم که دادگاه ببلکه شامل قرار

ق.ا.د.ک دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر از کلیه آراء غیر قطعی 123( و به موجب ماده 332

آرای  صادره درباره »ق.ا.د.ک عبارتند از: 121گیرد بر طبق  ماده رسی قرار میکیفری است جز در مواردی که در دیوان عالی کشور مورد بر

جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و باالتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت 

آراء صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است و 

های دادرسی و تجدید نظر خواهی نسبت به جنبه کیفری حکم با درخواست کتبی و پرداخت هزینه«. خواهی در دیوان عالی کشور است

دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه مقرر صورت می

 ق.ا.د.ک(.133مدنی است)ماده 

 افرادي که حق درخواست تجدیدنظر دارند 2-1-2
ق.ا.د.ک عبارتند از: الف( 133کسانی که حق درخواست تجدیدنظر از احکام کیفری مشخص شده در قانون را دارند به موجب ماده 

ی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنها  پ( دادستان از جهت برائت متهم، محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی او ب( شاک

-ق.ت.د.ع.ا افرادی که حق درخواست تجدید نظر را دارند را اینگونه بیان می23عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات. در ماده 

ا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان مانند وارث، وصی انتقال گیرنده که از رأی دادگاه کند: الف( در مورد احکام حقوقی هریک از طرفین دعوا ی

( دادستان از حکم 3( شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او 2( محکوم علیه یا نماینه قانونی او 1شود ب( در مورد احکام کیفری: متضرر می

 برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم.

 

 ر خواهی از منظر فقه حق تجدید نظ 2-2
فرماید: اگر حاکم به حکمی قضاوت کند سپس روشن شود که خطا کرده یا روشن در مورد رویکرد فقهی این بحث، شیخ طوسی می

شود که حاکم قبل از او خطا کرده، بر وی واجب است که حکم را نقض کند و به آنچه حق هست حکم را برگرداند و غیر این جایز 

( و نیز در شرایع آمده: اگر حاکم بر محکوم علیه بر ضمان مالی یا دستور به حبس وی قضاوت کند، 191: 1، ج1313، نیست)شیخ طوسی

کند، فرقی نیست مستند حکم داند ولی اگر حق نبود، آن را باطل میحاکم دوم اگر حکم حاکم اول را موافق با حق دیده همان را الزم می

ی و همچنین هر حکمی که حاکم اول دهد، در صورتی که حاکم دوم خطایش را آشکار سازد بر اوست که حاکم اول، قطعی باشد یا اجتهاد

، 1191کند)محقق حلی، آن را نقض کند و نیز اگر خود حاکم متوجه خطایش شود، حکمش را نقض می کند و به آنچه حق است حکم  می

(. و به این اقوال قول ابن براج را هم نیز باید اضافه 112-111: 2، ج1119حلی، کند)عالمه ( و عالمه نیز عین این مطلب را بیان می33: 1ج

ای از فقها شود. اما عدهاند در صورت آشکار شدن خطا، حکم نقض می( همه این فقها به صورت مطلق گفته100: 2، ج1193کرد)ابن براج، 

قطعی باشد بر او واجب است که آن را نقض کند ولی اگر دلیل ظنی اند، بدین صورت که اگر حکم قاضی مخالف دلیل قائل به تفصیل شده

؛ 133: 3، ج1113شود مگر در صورتی که حاکم به خطا بیافتد یا شرایط اجتهاد در وی کافی نباشد)عالمه حلی، باشد، حکم نقض نمی

اند که اگر بطالن حکمی محرز شود، نقض ( و برخی از فقها نیز بدین صورت تفصیل داده310: 1، ج1313؛ حلی، 11: 19عاملی، بی تا، ج

-شود و اگر مستند حکمی اجتهادی باشد که حاکم در رأیش در آن غیر مقصر است زمانی که آن حکم نزدش راجح باشد، نقض نمیمی

 (.03: 19، ج1191؛ نجفی، 11-19: 13، ج1111؛ نراقی، 301: 13، ج1113شود)شهید ثانی، 
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 حق اعاده دادرسی -3
باشد و همانطور که قبالً گفته شد، اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده از جمله حقوق شاکی در این مرحله، حق اعاده دادرسی می

ر در این هست که تجدیدنظر، اعتراض به احکام قبل از قطعیت آن شود. و فرق بین اعاده دادرسی با تجدیدنظشکایت از احکام محسوب می

حکمی که قطعی نشده و هنوز مراحل عادی را برای »است در حالی که اعاده دادرسی، اعتراض به احکام بعد از قطعیت آن هست، لذا

 پردازیم:می(. حال به بررسی بیشتر این گفتار 119: 1311مدنی، «)رسیدگی دارد، قابل اعاده دادرسی نیست
 

 اندتعریف اعاده دادرسی و احکامی که قابل دادرسی 3-1
اعاده دادرسی عبارتند از طریق فوق العاده و عدولی رسیدگی نسبت به حکم قطعی که اجرای آن نگران »در تعریف آن گفته شده

اوضاع و احوال جدید که در زمان صدور حکم نماید. اعاده دادرسی یک طریق عدولی است که به لحاظ کننده، غیر منطقی و غیر معقول می

تواند مورد اعاده دادرسی قرار گیرد باید ( و احکامی که می130: 1311مدنی، «)مخفی مانده، همان دادگاه رسیدگی مجدد می نماید

دادرسی نمود نه احکام برائت،  توان اعادهمتضمن دو شرط باشد: اوالً حکم به مرحله قطعیت رسیده باشد و ثانیاً صرفاً از احکام محکومیت می

 (.111: 1332چون در مورد افراد اگر تردید شود باید اصل را بر برائت گذاشت)ضرابی، 
 

 موارد اعاده دادرسی 3-2

درخواست اعاده »، موارد اعاده دادرسی را در هفت مورد مقرر نموده که در آن آمده: 131قانون آیین دادرسی کیفری در ذیل ماده 

شود: ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته میمورد احکام محکومیت قطعی دادگاه دادرسی در

الف( کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد ب( چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب 

شد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد پ( شخص به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به ای باآن جرم به گونه

گناهی یکی از آنان موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، بطوری که از تعارض و تضاد مفاد حکم، بی

د، احکام متفاوتی صادر شود ث( در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خالف واقع احراز گردد ت( درباره شخصی به اتهام واح

-گواهان مناط حکم بوده است ج( پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی

 «.جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشدگناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد چ( عمل ارتکابی 

گوید که باید توجه داشت بقای شخصی که ادعای قتل وی شده در زمان فرضی و دکتر ضرابی در مورد بند الف این ماده مزکور می

مدتی مشخص شود که ادعای قتل وی شده در  باشد نه تاریخ تقدیم درخواست اعاده دادرسی، لذا اگر بعد ازوقوع حادثه مالک عمل می

( و مثالی که برای 112: 1332تواند استدعای اعاده دادرسی کند)ضرابی، زمان دیگری بر اثر حادثه طبیعی و یا . . . مرده، محکوم علیه می

شود و ی از کرمان محکوم میابند )پ( ماده مزکور زد، این هست که شخص متهمی که اتهام او در تهران به دلیل کشت خشخاش در نقطه

محکومیت او قطعی گردد، در کرمان هم فرد دیگری به اتهام کشت خشخاش در همان نقطه از زمین، محکومیت قطعی پیدا کند، مشخص 

 (.111: 1311گناه است)مدنی، میشود که یکی از این دو محکوم بی
 

 متقاضيان اعاده دادرسی و موعد اعاده دادرسی 3-3
ق.ا.د.ک عبارتند از: الف( محکوم علیه یا وکیل یا 131ر امور کیفری حق درخواست اعاده دادرسی دارند، بر طبق ماده اشخاصی که د

نماینده قانونی وی و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وارث قانونی وی و وصی او ب( دادستان کل کشور پ( دادستان مجری 

 حکم.

در قانون چیزی تعریف نشده و گفته شده تقاضای اعاده دادرسی مهلت ندارد و کسانی که حق  و در مورد موعد اعاده دادرسی

-درخواست اعاده دادرسی دارند، هرگاه چنین درخواستی را تقاضا کنند، تقاضای او در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می

گوید: اعاده دادرسی هم مثل دیگر طرق شکایت باید از د، وی می( و دکتر مدنی در این باره نظری متفاوت دار303: 1301شود)خالقی، 

(. و این در حالی است که برای اعاده دادرسی 113: 1311تاریخ پیدا شدن موجب و عامل و سبب اعاده دادرسی، موعد داشته باشد)مدنی، 

 فراد مقیم خارج از کشور معین شده است.در امور مدنی، مهلت مشخصی که همان بیست روز برای افراد مقیم کشور و دو ماه برای ا

 

 آثار اعاده دادرسی  3-4
ق.ا.د.ک، اجرای حکم تا صدور حکم 131هرگاه اعاده دادرسی به وسیله دیوان عالی کشور مورد قبول واقع شود، اوالً به موجب ماده 

د یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده افتد و چنانچه از متهم تامین اخذ نشده و یا تامین منتفی شده باشمجدد به تعویق می
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هرگاه دادگاه پس از »دارد: همین قانون مقرر می 119نماید. و ثانیاً ماده کند، تامین الزم را اخذ میدادرسی به موضوع رسیدگی می

و .« نماید. . کم مقتضی را صادر میرسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و ح

شود مگر اینکه اعاده دارسی از شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمیثالثاً نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می

رأی جدید مجدداً همانند رأی بوده و مغایرت رأی صادره با مسلّمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا  133مصادیق ماده 

 ق.ا.د.ک(.112قبلی مغایر با مسلّمات فقهی صادر شده باشد)ماده
 

 اعاده دادرسی از نگاه فقه 3-5
باشد، در فقه القضا آمده: هایی از بعضی از فقها مطرح شده که به نوعی بیانگر اعاده دادرسی میاما رویکرد فقهی اعاده دادرسی، بحث

روشن شود که حکمش بر خالف موازین شرعی صادر شده است چه به علت قصور وی باشد چه تقصیر، مانند آنکه بر هنگامی که بر حاکم 

اساس قسم مدعی حکم کند یا بر اساس بیّنه منکر بدون توجه آن به مدعی حکم کند، یا با شهادت زنان در آنچه در آن شهادت مردان 

جایی که بیش از دو شاهد الزم است و. . . چه به صورت عمد و چه سهو، بر وی واجب معتبر هست، حکم کند یا با شهادت دو شاهد در 

-329: 1، ج1123است که آن را ابطال کند و حکم را بر طبق موازین شرعیه برگرداند بخاطر انصراف ادله اعتبار از آن)موسوی اردبیلی، 

قرآن، سنت متواتره یا اجماع و نیز دلیل قطعی باشد بر او و دیگران  فرماید: در صورتی که حکم حاکم بر خالف( و نیز عالمه حلی می321

واجب است آن را نقض کنند و امضاء آن جایز نیست و فرقی نمی کند بر حاکم به آن پنهان باشد یا نه، یا حاکمی بر جهل آن را نافذ قرار 

 (.133: 3، ج1113دهد)عالمه حلی، 

قاضی بعد از صدور حکمش متوجه شود در مستندات حکمش خطا کرده، مثالً  و همچنین در کتب فقهی آمده در صورتی که

ای بکار برده که موجب صدور حکم شده، گفته شده که در این مورد هم اگر اند یا مدعی خدعهاند یا اسناد جعلی بودهشاهدان فاسق بوده

موازین قضایی، نقض حکم صحیح است به این معنی که قاضی در موضوعات اشتباه کند چه بخاطر قصور و چه تقصیر وی در بکار گیری 

گوید: اگر حاکم نداند حکمش ( اما محقق آشتیانی گفتاری متفاوت دارد، وی می119: 1، ج1191التزام به آثار حکم واجب نیست)رشتی، 

واقع را بداند بر او واجب است که  مخالف واقع است، اشکالی در عدم جواز نقض نیست و اگر بداند، پس اگر محکوم علیه مخالفت حکم وی با

شود از حیث اینکه محکوم علیه ظاهراً بر آن حکم ملزم شود حتی حاکم دیگر صدق او در ادعایش را نداند وگرنه نقض جمیع احکام الزم می

سرقت، و اگر حاکم این را بداند  ادعا کند بر کذب شهود یا مدعی، اما بر او جایز است مالش را از محکوم له بینه و بین اهلل برگرداند حتی با

بر او واجب است بر حکمش ترتیب اثر دهد به اینکه به محکوم علیه دستور دهد به آن ملتزم شود و اگر هر دو آن را بداند، نقض آن جایز 

را بداند، نقض  فرماید: اگر حاکم کذب شهود یا خطای قطعی در موضوعات موثر در حکم(و موسوی اردبیلی می13: 1330هست)آشتیانی، 

آن جایز هست ولی باید این امر به صورت قطعی ثابت شود و به مجرد ادعای مدعی علیه بر کذب شهود و مثل آن به صدور حکم بعدی 

 (.321: 1، ج1123اعتنای نمی شود)موسوی اردبیلی، 
 

 هاي دادرسیحق مطالبه هزینه -4
هایی است که فرد متضرر از جرم در جهت احقاق ی هزینهحق مطالبه های مادی از وی،از جمله حقوق شاکی در راستای حمایت

گیرد هایی که از جانب شاکی یا شکاه صورت میمجموع پرداخت»شود و منظور از هزینه دادرسیحقوق خود در فرایند دادرسی متحمل می

( می باشد، برای 123: 1311مدنی، «)حکم منجر گرددتا تظلم آنها جریان بیافتد و دالیل آنها ارائه شود و استماع و رسیدگی و به صدور 

هایی که برای ایاب و ذهاب شاهدان نمونه پولی که به کارشناس یا پزشکی قانونی برای اینکه نظر کارشناسی بدهد، داده می شود یا پول

 (.121شود)پیشین: برای شهادت دادن داده می

تواند در هر مرحله از دادرسی تمام شاکی یا مدعی خصوصی می»دارد: رر میق.ا.د.ک مق133و حقوق موضوعه ایران در ذیل ماده   

های پرداخت شده دادرسی را از مدعی علیه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذی حق شناختن وی مکلف است هنگام صدور هزینه

ها را داده است مدعی خصوصی اجازه مطالبه دریافت هزینهصریحاً به شاکی یا « های مزبور ملزم کندحکم، مدعی علیه را به پرداخت هزینه

ق.ا.د.ک در این باره 131شود، قانون حق مطالبه را منوط به ذی حق شناختن شخص شاکی کرده است و ماده البته همانطور که مشاهده می

ه شاکی در جریان دادرسی ذی حق اما در صورتی ک« های دادرسی به عهده اوستدر صورت محکومیت متهم، پرداخت هزینه»گوید: می

ها کند، ( متهم را ملزم به پرداخت هزینه131های خود را از دادگاه بخواهد و دادگاه نیز بر طبق ماده فوق)ماده شناخته شود و مطالبه هزینه

شخصی که به موجب حکم  هرگاه»ق.ا.د.ک 131ها، متهم فوت کند، در این صورت به موجب ماده اگر در زمان اجرای احکام و وصول هزینه

چون با فوت متهم و یا محکوم مجازات « دادگاه مسئول پرداخت هزینه دادرسی است، فوت کند، هزینه مزکور از ماترم وی وصول میشود
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 :1311ی محکوم باشد)مدنی، شود بدون اینکه نیازی به دادخواست مجدد علیه ورثهشود ولی حقوق مالی از ماترک برداشت میمتوقف می

121-120.) 
 

 هاي دادرسی  دیدگاه فقهی مطالبه هزینه -5
شود، در جامع المسائل آمده: هرگاه شخصی بر گردنش اما رویکرد فقهی این گفتار که در نزد فقها به مخرج وصول دین تعبیر می

ون کارشناسی، تمبر و . . . پرداخت کند، هایی چحقی باشد ولی آن را ادا نکند و طلبکار به دادگاه مراجعه کند و برای احقاق حقوقش هزینه

ها نیست و فرماید که من علیه الحق ضامن هزینهها را هم مطالبه کند، مرحوم فاضل میتواند عالوه بر گرفتن حق خود، هزینهدر اینکه می

و همچنین اگر خسارتی از قبیل هزینه  ای را بگیرد مگر اینکه در ضمن عقد الزمی با او شرط کرده باشد.جایز نیست من له الحق از او هزینه

دادرسی، حق کارشناس، حق الوکاله و . . . متحمل شده حتی اگر محکوم علیه با علم و عمد هم آن را انکار کرده باشد، باز هم وجهی برای 

( و امام 391-393: 1گرفتن خسارت نیست چون وی با اختیار خود برای احقاق حقوقش خرج کرده است)فاضل لنکرانی، بی تا، ج

: 2، ج1122داند)موسوی خمینی، های دادرسی را بر عهده بدهکار نمیخمینی)ره( هم در این باره در استفتاءات خویش پرداخت هزینه

باشد)بهجت، ها، بر عهده بدهکار میفرماید: با انحصار طریق اثبات حق در آن هزینه( ولی مرحوم بهجت نظری متفاوت دارد، وی می213

فرماید: از باب قاعده ( و مرحوم منتظری در فرضی که محکوم علیه از روی علم و عمد از از ادای حق امتناع کند، می310: 3ج، 1121

(.و همچنین اقوال 211: 1الضرر، صدق اضرار در این فرض بعید نیست و در عین حال احتیاط در مصالحه کردن هست)منتظری، بی تا، ج

ز صدور حکم، دروغ بودن شهادت شهود بطور قطعی ثابت شود، گفته شده حکم نقض و باطل می شود و اگر فقها در مورد اینکه اگر پس ا

مورد حکم مال باشد، و پس گرفتن مال از مدعی ممکن نباشد، شهود باید خسارت هر آنچه را که بوسیله شهادت آنها از دست رفته 

(، در واقع عبارت باال اطالق دارد 132: 1، ج1191؛ محقق حلی، 131: 1، ج1121؛ موسوی خمینی، 200: 1، ج1311بپردازند)شهید ثانی، 

کرد. های دادرسی را هم در آن عبارت داخل کرد به این دلیل که شاید شاکی اگر شهادت شهود نبود، اصالً اقامه دعوی نمیتوان هزینهو می

هایی را که برای به دست آوردن حق خود خرج کرده از ند هزینهتواای از فقها قائل به این هستند که شخص میو یا در باب غصب، عده

ها غاصب بگیرد، فی المثل آیت اهلل مکارم در این باره نظرش این هست که اگر شاکی هزینه های زیادی را تحمل کرده باشد، می تواند هزینه

 (.231: 1، ج1123را از غاصب بگیرد)مکارم شیرازی، 
 

 نتيجه گيري
 آن اهمّ که شده استعمال متعددی لغوی معانی در حق واژه: اوالً گفت، توانمی فصل این در آمده عمل به هایررسیب با نتیجه، در

 معنای به حق که هست آن فقها مشهور نظر شده، بیان حق مورد در فقها از که تعاریفی از و است «ثبوت» آن اصلی عنصر یا و معانی

 در مدعی: ثانیاً. دهند انجام را عملی تا دهدمی افراد به قانون که است اقتداری یا امتیاز انان،حقوقد منظر از حق و. باشدمی «سلطنت»

 در که است فردی حقوقدانان نزد در مدعی و. باشد فعلیه حجت مخالف یا ظاهر مخالف یا اصل مخالف قولش که است شخصی فقها اصطالح

 .کندمی دادخواهی دادگاه

 هر از دور به شاکی آنکه برای و باشد برخوردار طرفانهبی رسیدگی حق از شاکی که کندمی ایجاب دالنهعا دادرسی و قضایی عدالت

 حقوق جمله از که یابدمی روانی و جسمانی امنیت تامین باشد.حق شود،می روانی و روحی هایناراحتی به منجر که تهدیدی و فشار گونه

 حقوق از سازی آگاه حق باشد، غافل دادرسی جریان در خود حقوق از شاکی است ممکن که آنجایی از. شودمی محسوب وی اخالقی-انسانی

 جرم از متضرر شخص از تحقیق دهد،حق ارائه قضایی مقامات به مفیدی اطالعات تواندمی که است فردی ترینمناسب چون و یابدمی خود

 حق دارد، محکمه در وی وکیل یا و عنهمتشاکی حضور عدم از تضرر عدم جهت به شاکی فرد که حقوقی از یکی. شودمی لحاظ برایش

 .است ثابت محض، اهلل حق بجز جرائم تمامی در که است غیابی رسیدگی

 اقوال بر بنا  جرم، از متضرر فرد دارد، دنبال به را معنوی چه و مادی چه هاییزیان و ضرر افتد،می اتفاق که جرمی هر که آنجایی از

 .یابدمی زیان و ضرر مطالبه حق رانقانونگذا و فقها

 مرحله در که شود-می مشخص  است، بوده کیفری امور در شاکی حقوق به مربوط که فصل این در آمده عمل به هایبررسی با

 خواهیداد حق دادرسی، مرحله در و... و خود حقوق از شاکی سازی آگاه حق طرفانه،بی رسیدگی از برخورداری حق باید مقدماتی تحقیقات

 تا شود لحاظ دادرسی اعاده خواهی، تجدیدنظر مانند حقوقی احکام، اجرای و صدور مرحله در و... و شاکی گذشت حق علنی، دادگاه در

 اساسی نقشی تواندمی جرم از متضرر فرد از هاحمایت و حقوق این که شود، محقق هست، عدالت اجرای صد در که قوانین نگارش از هدف

 از متضرر فرد از حمایتی هاینمونه از اسالم جنایی سیستم در عمد قتل در قصاص جواز المثل، فی باشد، داشته مجرمانه اعمال کاهش در

 .است داشته جامعه در ریزی خون و قتل کاهش در ایکننده تعیین نقشی که است جرم
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 .دوم چاپ قم، ،(ع)علی امام سهمدر انتشارات جدید، استفتاءات ،(ق ه1123)  ناصر، شیرازی، مکارم [29]

 .قم ،(ع)علی االمام مدرسه انتشارات الفقاهه، انوار ،(ق ه1113) ،---------- [21]

 .اول چاپ قم، نا، بی استفتاءات، رساله ،(تا بی) علی، حسین منتظری، [22]

 .پنجم چاپ قم، اسالمی، انتشارات دفتر: ناشر استفتاءات، ،(ق ه1122) اهلل، روح خمینی، موسوی [23]

 حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر ،(علی اسالمی،: مترجم) الوسیله، تحریر ،(ق ه1121)  ،---------- [21]

 .یکم و بیست قم،قمچاپ علمیه

 چاپ بیروت، العربی، التراث احیاء دار انتشارات االسالم، شرایع شرح فی الکالم جواهر ،(ق ه1191) حسن، محمد نجفی، [21]

 .هفتم

 .اول چاپ قم، ،(ع)بیت اهل موسسه: ناشر الشریعه، احکام فی الشیعه مستند ،(ق ه1111) مهدی، محمد بن داحم نراقی، [23]

 فقه المعارف دار موسسه: ناشر ،(ع)بیت اهل مذهب مطابق فقه فرهنگ ،(ق ه1123) محمود، سید شاهرودی، هاشمی [23]

 .اول چاپ قم، ،(ع)بیت اهل مذهب بر اسالمی
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