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کشور در حقوق  نگاري رسیدگی فرجامی دیوان عالیتاریخ

کیفري ایران

1ابراهیم رضاقلی زاده

چکیده

ترین نهاد قضایی در نظر توسط عالی به عنوان آخرین مرحله دادرسیرسیدگی فرجامی

بررسی پیشینه دیوان عالی کشور بـه عنـوان مرجـع رسـیدگی بـه      ، در این بین.شودگرفته می

تـدوین و  ، تواند موجبـات شـناخت  درخواست فرجام و مقررات کیفري ناظر بر این نهاد می

مقالـه حاضـر بـا رویکـرد     ، از این رو.تري را در این زمینه فراهم آورداجراي قوانین مطلوب

.تقنینـی رسـیدگی فرجـامی پرداختـه اسـت      -به پژوهش پیرامون پیشینه تاریخی ، نهاد محور

نـوان محکمـه   نهادي تحت ع، دهد که از زمان هخامنشیانمطالعات صورت پذیرفته نشان می

بـا لحـاظ   .عالی وجود داشته که وظـایف آن مشـابه دیـوان عـالی در مفهـوم امـروزي اسـت       

تـوان گفـت کـه    می، هاي مختلفتغییرات ایجاد شده در ساختارهاي قضایی ایران طی دوره

گیـري حقـوق مـدرن و بـه رسـمیت شـناختن        انقالب مشـروطه در دوره قاجـار آغـاز شـکل    

با وجود توسـعه مفهـوم رسـیدگی    .شودوین خود محسوب میرسیدگی فرجامی در معناي ن

ــوي  ــق انقــالب اســالمی ، فرجــامی در دوران حکومــت پهل ــا تحق ــق رســیدگی  ، ب ــن طری ای

گزاران اولیه مطابق دیدگاه سیاست، در این میان.دستخوش تحوالت متعددي گردیده است

در نخســتین اي خــالف قــوانین اســالم تلقــی شــده و  رســیدگی دو درجــه، پــس از انقــالب

-مـع .خـواهی حـذف گردیدنـد   خواهی و فرجـام نهادهاي پژوهش، گذاريفرایندهاي قانون

.er.gholizade@gmail.comوکیل پایه یک دادگستري، دانشجوي دکتري حقوق جزا و جرم شناسی، .1
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گـذار جمهـوري اسـالمی از     پیامدهاي فقدان بازنگري در آرا موجب شد تا قـانون ، الوصف

نهایتاً رسیدگی فرجامی بـه  ، با تغییرات پی در پی، در این راستا.نظر ابتدایی خود عدول کند

به عنوان طریقی براي اعمال نظارت دیـوان عـالی    1392آیین دادرسی کیفري موجب قانون 

کشور بر حسن اجراي قوانین در محاکم و ترتیبی جهت امکـان بـازنگري در آراي کیفـري    

.بینی گردیدپیش

، انقـالب مشـروطه  ، محکمـه عـالی  ، دیـوان عـالی  ، رسیدگی فرجامی :واژگان کلیدي

جمهوري اسالمی

مقدمه-1

القاعــده هــا بــوده و علــیحقــوق کیفــري بــه مثابــه بــازویی قهرآمیــز بــراي حکومــت  

بـه عبـارت   .بکارگیري آن باید در جهت حمایت از حقوق افراد و تثبیت نظم عمومی باشـد 

حیـات  ، دهد تـا از رهگـذر اعمـال آن   ها این توانایی را میحقوق کیفري به حکومت، دیگر

، در ایـن بـین  .قبولیـت مردمـی خـویش را حفـظ کننـد     اجتماعی منظمی را ایجاد نمـوده و م 

، ها اعم از قوانین ماهوي و شـکلی و بررسی پیشینه مقررات کیفري حکومت 1»نگاريتاریخ«

-سیاسـی، اجتمـاعی و هـم    نگاري روشی علمی است که از رهگذر آن، وقایع زندگی بشري در ابعـاد مختلـف  تاریخ .1

در این میان، گاه ممکـن اسـت   .گرددچنین، چگونگی تحقق و انتقال دانش از گذشته تا زمان حال، ثبت و توصیف می

نگـري دو  نگـاري و تـاریخ  به جاي یکدیگر به کار روند لکـن تـاریخ  »نگريتاریخ«با »نگاريتاریخ«به اشتباه، اصطالح 

نگـري بـه مفهـوم    نگاري به معنی نگارش و تـدوین تغییـرات امـور و تـاریخ    تاریخ.یگرنداز یکد مقوله و مفهوم متفاوت

نگاري حقوق نیـز بـا   در این بین، تاریخ.توجه به تحوالت تاریخی به مثابه یک جریان فکري در جهت تبیین وقایع است

صود از وقـایع حقـوقی نیـز در    مق.توجه به مطالب فوق، به معناي توصیف، ثبت و تدوین وقایع و تحوالت حقوقی است

گذاري، نحوه رسیدگی به اختالفات حقوقی اشـخاص  مفهوم عام، شامل واکاوي شیوه، مراحل و سیر تاریخی امر قانون

اجراهـاي حقـوقی در ادوار مختلـف تـاریخی و     اعم از ادعاهاي مدنی و کیفـري در گـذر زمـان، نحـوه اعمـال ضـمانت      

تـوان بـه   نگـاري حقـوقی، مـی   ترتیب، در تـاریخ بدین.گرددکننده میرسیدگی بررسی دیرینه نهادهاي مجري عدالت و

در شـیوه  .دان محور، نظریـه محـور و نهـاد محـور اقـدام بـه مطالعـه و بررسـی نمـود         چهار شیوه حکومت محور، حقوق

ان و حکومت محور، با توجه به عجین بودن حقوق با دولت و حکومت، مطالعه تاریخی حقـوق، حـول محـور حکمرانـ    

دان محور، اساس مطالعه تاریخی، فقها و حقوقـدانان هسـتند کـه غالبـاً بـه      در روش حقوق.گیرداقدامات ایشان قرار می

در مطالعه تاریخی نظریه محور، کـانون بررسـی، تبیـین سـیر تـاریخی      .پذیردنامه ایشان انجام میصورت بررسی زندگی
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االشـاره ترسـیم   مردان را بـه اهـداف فـوق   بندي دولتتواند تصویر صحیحی از میزان پايمی

تـري از  سـنجش دقیـق  مکـان  ا، نموده و با ایجاد فضاي مناسب قضاوت براي افکـار عمـومی  

نوشـتار  ، بر این اسـاس  1.ها به اصول و موازین عدالت کیفري را فراهم آوردتوجه حاکمیت

دیوان عـالی   2نگاري رسیدگی فرجامیتاریخ، بر پایه مطالعه نهادمحور، حاضر درصدد است

القاعـده از  کـه علـی  بـا لحـاظ آن  ، در این بـین .کشور در حقوق کیفري ایران را تبیین نماید

فرجـام و  ، گیـري ترین نهاد قضایی به عنوان آخـرین مرجـع تصـمیم   گذشته تا به امروز عالی

مقتضی است مشخص گردد که در میـان ادوار  ، نمایدنهایت موضوعات حقوقی را تعیین می

-ترتیب و ساختار مربوطه به چـه نحـوي بـوده اسـت؟ هـم     ، مختلف تاریخی در حقوق ایران

هاي تـاریخی مختلـف شناسـایی    ترین نهاد قضایی در دورهجایگاه عالی شایسته است، چنین

بینـی نهـاد دیـوان عـالی کشـور و      جریـان تقنینـی پـیش   ، گـردد تـالش مـی  ، در نهایـت .شود

بـر  .مورد توجـه قـرار گیـرد   ، رسیدگی فرجامی مشخص شده و قوانین مرتبط با این موضوع


تقنینـی   -چارچوب تحلیل نهاد محـور، تـاریخ حقـوق، پیشـینه تـاریخی      هاي حقوقی است و در نهایت، در آرا و اندیشه

روحـانی، سـیدکاظم،   :براي آگاهی بیشتر رجوع کنید به.باشدهاي اعتباري حقوقی مدنظر میچنین سازماننهادها و هم

مـدجعفر،  و جعفـري لنگـرودي، مح   157، ص 1371، 42، مجله کیهان اندیشـه، شـماره   »نگرينگاري تا تاریخاز تاریخ«

نگـاري علـم   تبار، حسن، درآمدي بر تاریخو جعفري 9، ص 1368انتشارات کانون معرفت، :تاریخ حقوق ایران، گیالن

.85تا  83، صص 1382، 60حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 

2، ص 1394جمعی از نویسندگان،  .1

مع الوصف ورود عبارت فرجام در ادبیـات  .ه معنی انتها و آخر استدر ادبیات فارسی ب»فرجام«از لحاظ لغوي، واژه  .2

برخی از متخصصان، فرجام را متـرادف بـا واژه   .حقوقی ایران پیرو اقتباس قوانین دادرسی کیفري از حقوق غربی است

قـت بـا قـانون    هاي ماهوي به منظـور کنتـرل آرا از حیـث مطاب    تمیز دانسته و آن را رسیدگی غیر ماهوي به احکام دادگاه

در این راستا، در پرتو رسیدگی فرجامی، دیوان عالی کشـور وظیفـه تضـمین    .اندتوسط دیوان عالی کشور معرفی کرده

بـراي آگـاهی   .هـا را بـر عهـده دارد    وحدت تفسیر قواعد حقوقی و جلوگیري از انحراف در اجـراي قـوانین در دادگـاه   

، ص 1392مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران، :نامه، نسخه دیجیتال، تهراندهخدا، علی اکبر، لغت:بیشتر مراجعه کنید به

، ص 1397انتشارات گنج دانش، چـاپ شـانزدهم،   :و جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمینولوژي حقوق، تهران 1237

اپ سـی و  انتشـارات دراك، چـ  :، تهران1جلدي، ج  3و شمس، عبداهللا، آیین دادرسی مدنی؛ دوره پیشرفته، دوره  237

ص1397دوم، ،33.
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ادوار مختلفـی  ، لیفـات و آثـار مـرتبط   هاي صورت پذیرفتـه در برخـی تأ  نگارياساس تاریخ

هـاي  بـا لحـاظ دوره  ، الوصـف مـع  1.براي شناسایی پیشینه حقوق ایـران تعریـف شـده اسـت    

پـیش از دوره حقـوق نـوین    «پیرامون بازه تـاریخی  ، ابتدا، به جهت بیان بهتر مطالب، مربوطه

.تتبیین گردیده اس»دوره حقوق نوین ایران«، ارایه مطلب شده و سپس»ایران

دوره پیش از حقوق نوین ایران-2

دوره ، گذاري و به عبارت دیگرچنانچه نگاهی به ادوار تاریخی قبل از ایجاد قوه قانون

دوره ایران باسـتان تـا پایـان    «شاهد این امر هستیم که مطالب به ، حقوق نوین ایران بیاندازیم

-تقسـیم مـی  »روز حقوق جدیـد دوره وسطی؛ از ورود اسالم به ایران تا ب«و»دولت ساسانی

.گرددبه تفکیک فوق ارایه می، در قسمت حاضر نیز مطالب، بر این اساس 2.گردد

دوره ایران باستان تا پایان دولت ساسانی -2-1

، در ایـن میـان  .دارا بـودن تمـدن چنـدین هـزار سـاله اسـت      ، یکی از افتخارات ایرانیان 

دولـت تأسـیس ازایران باستان یعنی تا پیشسوابق تاریخی حاکی از آن است که در دوره 

و بر پایه باورهـاي ابتداییوسادهشکلبهشیوه رسیدگی به اختالفات اشخاص، هخامنشی

اساساً سیسـتم قضـایی و دادرسـی بـه     ، در این مرحله، به بیان دیگر.شده استاعمال مذهبی

-تمامی ابعاد و جنبـه  نحو ساختاري و منسجم وجود نداشته و حل اختالف میان اشخاص در

در ایـن  ، ترتیـب بـدین  3.گرفته استسفید و بزرگ قوم انجام میبا مراجعه به ریش، هاي آن

و بـا لحـاظ فقـدان وجـود نظـام       با توجه به شیوه رفع اختالف به شـرح فـوق  ، دوره از تاریخ

، الوصـف مع.وجود نداشته است، مفهومی مشابه رسیدگی فرجامی، دادرسی و حقوق آیینی

.هاي مهم تاریخ حقوق ملت ایران، در قالب سه دوره زیر قابـل شناسـایی اسـت   از دید دکتر جعفري لنگرودي، دوره .1

یعنـی از  »دوره وسـطی یـا دوره فقـه   «ترین ازمنه تا آخر دوره ساسانی، دوم؛ یعنی از قدیمی»دوره ایران باستان«نخست؛ 

جهـت مطالعـه بیشـتر    .»دوره حقوق جدید ایران«ایران تا ابتداي بروز حقوق جدید ایران و سوم؛  ابتداي تسلط اعراب بر

12جعفري لنگرودي، محمدجعفر، تاریخ حقوق ایران، همان، ص :رجوع کنید به

.همان .2

71، ص 1382امین،  .3
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محکمـه  «تحـت عنـوان   ، ایران داراي ساختار قضایی بـا مرجعـی نهـایی   ، از زمان هخامنشیان

شباهت با وظایف دیوان عـالی کشـور در معنـاي امـروزي     بی، گردید که تکالیف آن»عالی

زادگـان پارسـی موسـوم بـه قاضـیان      این مرجع از هفت قاضی منتخب از نجیـب .نبوده است

امـا متعاقـب ایـن دوره و     1.نامیدندگانه نیز میخردمندان هفتشاهی تشکیل شده که آنان را 

در زمان اشکانیان به علت عدم وجود حکومت مرکزي قدرتمند و اسـتقرار نظـام حاکمیـت    

چون دوره هخامنشـیان وجـود نداشـته اسـت      پارچه همسازمان قضایی یک، الطوایفیملوك

در ایـن  .اسـت  متمرکـز وصـف شـده   دوره ساسانیان با قدرت قضایی ، لکن در منابع مربوطه

اداره ، زیر نظر یک موبد که او نیز تحت نظر موبد موبـدان قـرار داشـت   ، امور قضایی، دوره

از حـق نقـض و ابـرام تمـامی احکـام قضـایی       ، ترین مرجع قضاییشده که به عنوان عالی می

نظـارت کامـل   پادشاه نیز بر اعمال قضـات  ، در این دوره، عالوه بر آن.برخوردار بوده است

توانسته از او درخواست رسیدگی و بـازنگري در  علیه میمحکوم، داشته و در آخرین مرحله

2.حکم صادره را بنماید

دوره وسطی؛ از ورود اسالم به ایران تا بروز حقوق نوین -2-2

رسیدگی قضـایی متحـول و مبتنـی بـر احکـام دیـن       ، با ظهور اسالم و ورود آن به ایران

اصل را بر قطعیت و صـحت رأي حـاکمین شـرع    ، علماي اسالم، در این میان.داسالم گردی

هاي معمـول  جایگاهی در قضاوت، بازنگري در رأي قاضی شرع، دانستند و بر این اساسمی

القضـات و دیـوان   بینی شخصی تحـت عنـوان قاضـی    پیش، الوصفمع.به همراه نداشته است

ــاي  ــاریخی حکومــت خلف ــز در ادوار ت ــی   مظــالم نی ــه چشــم م ــران ب ــر ای .خــورد اســالمی ب

شخصی است که بر تمامی امـور قضـایی   ، القضات در تاریخ حکومت خلفاي اسالمی قاضی

حکمـی را خـالف قـانون     و احکام صادره توسط محـاکم شـرعی نظـارت داشـته و چنانچـه     

توانست از اجراي آن ممانعت به عمل آورده و در مقـام اصـالح حکـم     می، دادتشخیص می

48، ص 1374و آزاد،  89ص  ،همان .1

94، ص 1382کاکا افشار،  .2
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القضـات در   نهاد دیوان مظـالم و شـخص قاضـی   ، لذا1.حل جدیدي را اتخاذ کند راه، صادره

.توانند به نهاد دیوان عالی نزدیک باشند تاریخ اسالم نیز می

نهایتاً بـا اسـتقرار سلسـله قدرتمنـد     ، هاي مستقل در ایرانگیري حکومتمتعاقب شکل

قضایی نیز با شـکل و هیئـت اسـالمی و بـر     ساختار ، صفویه در کنار ایجاد حاکمیت متمرکز

اي تحـت نـام    رتبـه جایگاه قاضی عـالی ، در این میان.تري یافتسازمان منظم، پایه فقه امامیه

سمتی تحت عنـوان متصـدي دیـوان    ، عالوه بر آن.الصدور مورد شناسایی قرار گرفت صدر

رأي قطعـی و   صـالحیت صـدور  ، متصـدي ایـن جایگـاه   ، بینی شد که بر اساس آنقضا پیش

هـاي  امـا بـا انقـراض حکومـت صـفویه و در دوره     .نهایی را در تمامی موضـوعات دارا بـود  

اي بـر قـرار نبـوده و ایـن     یافتـه ساختار قضایی متمرکـز و سـازمان  ، حکومت افشاریه و زندیه

بـه همـین   .هاي قضایی ایران حـاکم بـوده اسـت   آشفتگی تا اواخر دوره قاجاریه بر رسیدگی

در عمل نهادي تحت عنوان نهاد عـالی قضـایی یـا    ، افشاریه و زندیه دوره حکومتدر ، دلیل

در رابطه با موضوع بحث در عصر قاجـار نیـز بایـد گفـت؛      2.دیوان عالی وجود نداشته است

هاي حکـام  مخالفت، چون خودکامگی و عدم تقید سالطین به اعمال عدالتموضوعاتی هم

ترین مسایل تاریخی بر عدم استقرار یـک نظـام   مره مهمدر ز، والیات و بیم انقراض سلطنت

بـه دنبـال اصـالحات    ، در ایـن بـین  .قضایی جامع و قدرتمند در ایـن دوره ذکـر شـده اسـت    

برخی ، زمان با سلطنت ناصرالدین شاه قاجارهم، صورت پذیرفته در دوره صدارت امیرکبیر

تأسـیس دیـوان مظـالم و    ، ه و اصـالح محـاکم شـرع   خانه عدلیچون ایجاد دیواناقدامات هم

قـانون عدلیـه   ، چنـین هـم .هاي عدلیه صـورت پـذیرفت  خانهصدور دستورالعمل امناي دیوان

ه اعظـم نـاظر بـر    خانـه عدلیـ  هـاي ایـران و دسـتورالعمل دیـوان    خانـه اعظم و تأسیس عـدالت 

خـواهی  ها و تأسیس صندوق عـدالت بـه منظـور تظلـم    خانهتشکیالت و آیین دادرسی دیوان

مـوارد فـوق   ، گفتنـی اسـت  .در این دوره به انجام رسید، مانع نزد شاه شکات بدون هیچگونه

44، همان، ص شمس، عبداهللا .1

81، ص 1397پاشا صالح،  .2



فصلنامه داخلی کانون وکالي دادگستري

1400زمستان–21شماره 

80

زمینه را در جهت تحول نظام قضایی قبـل از صـدور فرمـان     1،»کتابچه کنت«در کنار انتشار 

قـالب مشـروطه و ایجـاد مجلـس و قـوه      بـا ان ، در نهایـت  2.در ایران فراهم آورد، مشروطیت

.شود دوره حقوق نوین ایران آغاز می، گذاري قانون

دوره حقوق نوین ایران-3

شـود خـود نیـز    دوره حقوق جدید ایران که به موازات تحقق انقالب مشروطه آغاز می

دوره نخسـت از انقـالب مشـروطه تـا انقـالب اسـالمی و دوره       .به دو دوره قابل تقسیم است

مطالب با لحاظ اشـاره بـه وضـع قـوانین     ، بر این اساس.دوم از انقالب اسالمی تا حال حاضر

.شودبه شرح زیر ارایه می، مرتبط

از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی ایران -3-1

.گذاري شکل گرفته استدوران حقوق نوین ایران بر پایه قانون، که اشاره شدهمچنان

وانین مرتبط با نهاد رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور مباحـث ادامـه   از این رو با بیان ق

.یابدمی

1285قانون اساسی مشروطه مصوب  -3-1-1

یقعـده  ذ 14اصل در تاریخ  51ابتدا قانون اساسی مشروطه با ، با تحقق انقالب مشروطه

شـعبان  29و سـپس مـتمم آن در   )شمسـی  1285دي مـاه   8مطـابق بـا   (هجري قمري  1324

مـتمم قـانون    71اصـل  ، در این راستا.تصویب شد)شمسی 1286مهرماه  15مطابق با (1325

مرجـع رسـمی تظلمـات    ، اساسی مقرر داشته بود که دیوان عدالت عظمـی و محـاکم عدلیـه   

قمري به استخدام دولت ایـران درآمـده    1296وي که از سال .اثر کنت دومونت فورت ایتالیایی است»کتابچه کنت«.1

ماده و ناظر بر قوانین جزایی مـاهوي و بـراي جرایمـی     58بود، در همان سال، کتابچه مذکور را که داراي یک مقدمه و 

این کتابچه فاقد هرگونـه  .بینی مجازات شالق و حبس بود را تألیف نمودسرقت، قتل، اعمال منافی عفت با پیشاز قبیل 

چـون  هاي نسبتاً ثابـت کـه در آن زمـان هـم    توان در تعیین مجازاتمقررات آیین دادرسی عرفی بود و اهمیت آن را می

253، ص 1368راوندي،  .آمد، درنظر گرفتسدي در برابر خودکامگی حکام به شمار می

107تا  105، صص 1395آشوري،  .2
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بـر ایـن   .الشـرایط اسـت  عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عـدول مجتهـدین جـامع   

.الی کشور در ایـران را بایـد بـه انقـالب مشـروطه نسـبت داد      تأسیس رسمی دیوان ع، اساس

 75اصـل  ، مرجعی مشابه دیوان در موازین اسالمی جایگاهی نداشـت  به رغم آنکه، هذاعلی

بـراي امـور عرفیـه    خانـه تمیـز  در تمام مملکت فقط یک دیوان...«:قانون مذکور مقرر نمود

خانـه تمیـز در هـیچ محاکمـه ابتـدائاً      وانآن هم در شهر پایتخـت و ایـن دیـ   .دایر خواهد بود

در اصـول  ، بر ایـن اسـاس  .»...مگر در محاکماتی که راجع به وزرا باشند، کندرسیدگی نمی

محکمه تمیـز  ، دیوان خانه تمیز، متمم قانون اساسی از عناوینی همچون دیوان عدالت عظمی

.در یک مفهوم و منظور نام برده شده است، و دیوان عدلیه

اصـل  برگرفتـه از ، متمم قانون اساسی مشروطه 75ه جالب توجه آن است که اصل نکت

قـانون اساسـی    95بـر اسـاس اصـل    .مـیالدي اسـت   1831قانون اساسی بلژیک مصـوب   95

براي تمام کشور بلژیک یک دیوان نقض وجـود داردکـه جـز در مـورد محاکمـه      «، بلژیک

مـتمم قـانون    75م در خصـوص اصـل   نکتـه مهـ  .»...شـود وارد ماهیت دعـاوي نمـی  ، وزیران

اي بـه  اشـاره ، قـانون اساسـی بلژیـک    95اساسی آن است که در متن این اصل همچون اصل 

اي بر این باور هستند عده، در این میان.عدم ورود در ماهیت در رسیدگی دیوان نشده است

طه و ناشی از آن است که در زمـان وضـع قـانون اساسـی مشـرو     ، که عدم تصریح به این امر

بـه رغـم عـدم    ، رو از ایـن  1.ادبیات حقوقی و قضایی ایران نوپا و نارسا بـوده اسـت  ، متمم آن

در هـیچ  «گذار مشروطه بـا بـه کـار بـردن ایـن عبـارت کـه دیـوان         قانون، تصریح بر این امر

قـانون اساسـی    95اصـل   درصـدد آن بـوده کـه همچـون    »کندمحاکمه ابتدائاً رسیدگی نمی

دیوان را ناظر بر نظارت از طریق نقض یـا ابـرام آرا قـرار داده و ورود بـه     رسیدگی ، بلژیک

2.ماهیت دعوي را از رسیدگی دیوان خارج کند

168، ص 1400و متین دفتري،  46، ص 1391توحیدي خواه،  .1

مقـرر نمـوده بـود کـه دیـوان تمیـز در غیـر         1290قانون اصول تشکیالت عدلیه مصوب  11سو با این دیدگاه ماده هم .2

شـود و فقـط حـق نقـض و ابـرام احکـام و نظـارت در        ا نمـی مواردي که قانون استثنا کرده است، داخل در ماهیت دعـو 

.محافظت قانون و اجراي آن را بالسویه در محاکم عدلیه دارد
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قانون اساسی مشـروطه آن اسـت کـه رسـیدگی      75مطلب مهم دیگر در خصوص اصل 

ل رسیدگی بـه امـور شـرعیه شـام    ، دیوان تمییز صرفاً ناظر به امور عرفیه بوده و به همین دلیل

در توجیه این استثنا به عدم وجود چنـین  ، الوصفمع.هاي دیوان قرار نگرفته است صالحیت

مـتمم قـانون    71تصریح ذیل اصـل  ، همزمان.ساختاري در موازین اسالمی استناد شده است

دهـد   اماره دیگري است که نشان مـی ، »عدول مجتهدین جامع الشرایط«اساسی بر رسیدگی 

1.صالح به رسیدگی به موضوعات این حوزه بودند، الشرایط ین جامعمجتهد، در امور شرعیه

هاي صـلحیه   قانون اصول تشکیالت عدلیه و محاضر شرعیه و دادگاه -3-1-2

1290مصوب 

خانه تمیز به طور غیـر مسـتمر و بـه دعـوت وزیـر      دیوان، هاي نخست مشروطیت در سال

ل تشکیالت عدلیه و محاضر شـرعیه و  قانون اصو«با تصویب کهشد تا این تشکیل می، عدلیه

دیـوان بـه   ، شمسـی  1290.05.03قمري مصـادف بـا    1329رجب  21مصوب »حکام صلحیه

دیوان تمییز به صراحت به رسـمیت  ، صورت رسمی تأسیس و در فصل چهارم قانون مذکور

کلیه محـاکم عدلیـه   ، صالحیت قضایی دیوان تمیز، قانون یاد شده 10وفق ماده .شناخته شد

دیـوان عـالی تمییـز بـه عنـوان      ، بـا اجـراي ایـن قـانون    ، رو از ایـن .گرفـت  یران را در بر مـی ا

هـا توسـط   ترین مرجع قضایی کشور معرفی و حق نقض و ابرام و ممیزي آراي دادگـاه  عالی

2.مورد شناسایی قرار گرفت، آن

پایتخـت  این قانون آمده است که محل تأسیس دیـوان تمییـز فقـط در    51تا  49در مواد 

ساختار دیوان متشکل از دو اتاق حقوقی و جزایی و هر اتـاق مرکـب از یـک ریـیس     .است

ساختار مورد اشاره در گذر زمـان بـا گسـترش    ، با این حال.اتاق و چهار مستشار خواهد بود

قانون اصول تشکیالت عدلیـه   52بر اساس ماده  3.شعب و اعمال تغییرات مختلفی همراه شد

110شمس، همان، ص 1

37توحیدي خواه، همان، ص  .2

با حذف عبارت محاضر شرعیه و حکام صـلحیه بـه نسـبت قـانون     (قانون دیگري تنها با عنوان اصول تشکیالت عدلیه   .3

.شمسی تصویب گردید کـه تغییراتـی را در خصـوص سـاختار محـاکم بـه وجـود آورد       1307تیر ماه 27فوق الذکر در 
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دیوان تمییز به احکامی که در اصول محاکمات حقوقی و ، و حکام صلحیهو محاضر شرعیه 

رسـیدگی   )بدون داخل شدن در ماهیت و اصـل دعـاوي و قضـایا   (تمیزاً ، جزایی مقرر است

.کند مگر در مواردي که اصول محاکمات استثناء نمایدمی

1290قانون موقتی محاکمات جزایی مصوب  -3-1-3

قـانون  ، ول تشکیالت عدلیه و محاضر شـرعیه و حکـام صـلحیه   بعد از تصویب قانون اص

بـا   1290.08.18هجري قمري مصـادف بـا    1329ذیقعده 19موقتی محاکمات جزایی نیز در 

مستشاري فرانسیس آدولف پرنی فرانسوي و بـا الهـام از مجموعـه قـوانین تحقیقـات جنـایی       

وظایف و چگونگی رسـیدگی   در این قانون نیز شرح.ماده به تصویب رسید 506در 1فرانسه


بینی نمود که دیوان عالی تمیز به قدر لـزوم  ود پیشخ 47در ماده  1309تیر ماه  3متعاقباً قانون تسریع محاکمات مصوب 

هـا بـه نوبـت بـه     است از یک رییس و سه مستشار که یک نفـر از آن  تواند داراي شعب باشد و هر شعبه تمیز مرکب می

داشت که عـالوه  شمسی نیز مقرر می 1307قانون اصول تشکیالت عدلیه  39ماده .شود تعیین رییس شعبه عضو ممیز می

عضاي مذکور در ماده فوق، دیوان عالی تمیز ممکن است دو عضو معاون داشته باشدکه هر وقت در یکی از شـعب  بر ا

طـی مـاده    1346.04.01مـذکور در تـاریخ    39مـاده  .کافی حاضر نباشند، به دستور رییس کل شعبه را تکمیل کننـد  عده

.تعداد نصف شعب خود عضو معـاون داشـته باشـد    تواند حداکثر به واحده اي اصالح و مقرر شد دیوان عالی کشور می

کـه   1333.12.14در تـاریخ  تغییر بعدي با الیحه اصالح قسمتی از قانون اصول تشکیالت دادگستري و استخدام قضـات 

ایـن قـانون، شـعب     16و مـاده   15به موجـب تبصـره مـاده    .هاي مشترك مجلسین رسید، ایجاد شدبه تصویب کمیسیون

ه دوازده شعبه افزایش یافت و به شوراي عالی دادگستري کـه متشـکل از ریـیس و دادسـتان دیـوان      دیوان عالی کشور ب

کشور به همراه چهار نفر از رؤساي شعب دیوان کشور منتخب هیئت عمومی دیوان بودند، اجازه داده شـد در صـورت   

وجـب قـانون مـتمم سـازمان     ایـن مقـرره بـه م   .لزوم، در خصوص افزایش یا کاهش شعب دیـوان اتخـاذ تصـمیم نماینـد    

تغییـر   1335.06.17دادگستري و اصالح قسمتی از الیحه قانونی اصول تشکیالت دادگستري و استخدام قضات مصوب 

شعبه تشکیل شود که هـر شـعبه مرکـب     8مقرر گردید دیوان عالی کشور از  15اصالحی ذیل ماده  2یافت و در تبصره 

نمایـد و یـک نفـر از سـه نفـر       رمند ممیز را عهده دار شده و در رأي شـرکت  از چهار نفر که یک نفر به نوبت سمت کا

شعبه که بـاقی مانـده، بـه نظـر وزیـر       8در این قانون، انتخاب رؤسا و اعضاي .دیگر به نوبه در رأي شرکت نخواهد کرد

ر تـا چهـار شـعبه    تواند حـداکث  چنین مقرر شد در صورت احتیاج، وزیر دادگستري میهم.دادگستري گذاشته شد وقت 

.دیگر بر شعب مزبور اضافه نماید

256، ص 1394آخوندي،  .1
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تـرین وظـایفی   از جمله مهـم .دیوان تمییز در امور جزایی به صراحت به رسمیت شناخته شد

مرجـع رسـیدگی   -1:عبارتست از، که به موجب قانون فوق بر عهده دیوان تمیز قرار گرفت

مرجــع حــل اخــتالف بــین محــاکم عدلیــه و  -2).431مــاده (هــاي جزایــیفرجــامی دادگــاه

)207ماده (احاله دعوي جزایی از یک حوزه قضایی به حوزه دیگر  -3).204ماده (نظامی

در خصـوص وظیفـه   ، قانون فوق که به قانون اصول محاکمـات جزایـی موسـوم گردیـد    

دیوان مبنی بر صدور رأي وحدت رویه و الزام بـه تبعیـت محـاکم از آرا و تصـمیمات ایـن      

ــا ایــن حــال.نهــاد ســاکت بــود  1309قــانون تســریع محاکمــات مصــوب ســال  16مــاده ، ب

هاي تالی از آراي دیوان تمییـز اشـاره کـرده     پذیري دادگاه به صراحت به تبعیت، خورشیدي

در ، کننـد هرگاه محاکم استیناف در احکامی که تمیـزاً صـادر مـی   ، بر اساس این ماده.است

تمییـز اتخـاذ    ن عـالی  آراي متباین داده یا رویه مخالف رویه قضایی دیوا، موضوعات متشابه

تقاضاي تمییز نموده و رأي دیوان ، العموم دیوان عالی تمیز براي حفاظت قانون مدعی، کنند

1.کرد عالی تمییز را به عموم محاکم استیناف ابالغ خواهد

بـه موجـب   .کمیسـیون قـوانین دادگسـتري رسـید     قانون مربوط به وحدت رویه قضایی به تصویب   1328تیر ماه  7در  .1

هاي مختلـف اتخـاذ شـده    ماده واحده این قانون مقرر شد هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه 

مزبور و یا دادستان کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور کـه در ایـن    باشد، به تقاضاي وزیر دادگستري یا رییس دیوان 

فیـه را بررسـی کـرده و     موضوع مختلـف  یابد،  مورد الاقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می

در این صورت، نظـر اکثریـت هیـأت مزبـور بـراي شـعب دیـوان عـالی کشـور و سـایر          .دکنننسبت به آن اتخاذ نظر می

صـالحیت  .االتباع است و جز به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بـود  ها در موارد مشابه الزم دادگاه

ادرسـی کیفـري کـه در تـاریخ     در الیحه قانونی اصالح قسمتی از مواد قانون آیین ددیوان در صدور رأي وحدت رویه

چنـین بـه    هـم .توسط کمیسیون مشترك دادگستري مجلسـین بـه تصـویب رسـید، گسـترش یافـت      شمسی 1337.05.01

مقـرر شـد هرگـاه از طـرف     )قـانون اصـول محاکمـات جزایـی    (الحاقی به قانون آیـین دادرسـی کیفـري     3موجب ماده 

هاي مختلفی اتخاذ شـده باشـد، دادسـتان کـل پـس از       قوانین رویه ها اعم از جزایی و حقوقی راجع به استنباط از دادگاه

.است موضوع را در هیأت عمومی دیوان کشور مطرح کند و رأي هیـأت عمـومی را در آن بـاب بخواهـد     ابالغ مکلف 

هـا بایـد در مـوارد مشـابه رعایـت       اثر است، ولی از طـرف دادگـاه   بی رأي هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده، 

.دشو
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قانون تسریع دادرسی و اصالح قسـمتی از قـوانین آیـین دادرسـی      -3-1-4

1352کیفري و کیفر عمومی مصوب 

قــانون تســریع دادرســی و اصــالح قســمتی از قــوانین آیــین ، خورشــیدي 1352در ســال 

با هدف جلـوگیري از طـرح اعتراضـات بالوجـه افـراد در      ، دادرسی کیفري و کیفر عمومی

قـانون مـذکور    16به موجـب مـاده   .دیوان عالی کشور و کاهش اطاله دادرسی تصویب شد

آمـده اسـت کـه در دیـوان     ، ویب شدقانون آیین دادرسی کیفري تص 441که به عنوان ماده 

اختیـارات و وظـایف   ، در این میـان .شود تشکیل »شعبه تشخیص«اي به نام  عالی کشور شعبه

قـانون آیـین دادرسـی     442قانون تسریع دادرسی به عنوان مـاده   17این شعبه به موجب ماده 

از تـراکم  گـذار در جلـوگیري   حکایـت از تـالش قـانون   ، مفاد ایـن مـاده  .کیفري تعیین شد

هاي بالوجـه و خـارج از موعـد    تر اعتراضها در شعب دیوان عالی کشور و رد سریعپرونده

قانون تسریع دادرسی کـه   19به موجب ماده .خواهی و اعاده دادرسی داشت در قالب فرجام

تصـمیمات هیئـت   ، مکـرر قـانون آیـین دادرسـی کیفـري تصـویب شـد        443به عنوان مـاده  

اتخاذ و قطعی بود و در صـورت حـدوث اخـتالف بـا حضـور ریـیس       تشخیص به اتفاق آرا 

، وفق مـاده یـاد شـده   ، عالوه بر آن.عمل آمده و رأي اکثریت مالك بود رسیدگی به، شعبه

بـه تقاضـاي   ، آراي مختلفـی صـادرکنند  ، هاي تشخیص نسبت به مـوارد مشـابه   چنانچه هیئت

رؤسـا و مستشـاران شـعب     از موضوع در هیئتی مرکب، دادستان کل یا رییس شعبه تشخیص

بـراي کلیـه   ، کیفري و شعبه تشخیص دیوان عالی کشور مطـرح و رأي اکثریـت ایـن هیئـت    

.االتباع باشد هاي تشخیص الزمهیئت

1356اي از قوانین دادگستري مصوب  قانون پاره -3-1-5

اي از  پـاره قانون  ، آخرین فراز از سیر تقنینی دیوان عالی کشور در قبل از انقالب اسالمی

ضـمن  ، ایـن قـانون بـا ارایـه مـوازین جدیـد      .اسـت  1356.03.25مصوب  قوانین دادگستري 

پیرو این دیدگاه کـه اقـدام   ، خواهیهایی در راستاي کاهش موارد پژوهش و فرجام نوآوري

 21به موجب مـاده  ، شود کاري در دیوان عالی کشور میشعبه تشخیص عمالً موجب دوباره
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ات راجع به تشکیل شعبه تشخیص پیش بینی شده در قانون تسـریع دادرسـی   مقرر، این قانون

هـاي تشـخیص مربوطـه را نسـخ و رسـیدگی بـه        و وظایف و اختیارات هیئـت  1352مصوب 

.شعب دیوان عالی کشور واگذار نمود موضوعاتی که در صالحیت شعبه تشخیص بود را به 

از انقالب اسالمی تا حال حاضر -3-2

چهارم قانون اساسی جمهـوري اسـالمی ایـران کـه حاکمیـت شـرع را در        سو با اصلهم

انقالب اسالمی موجـب تحـوالت حقـوقی فراوانـی     ، وضع قوانین جاري کشور مجرا دانست

توان در قالـب نصـوص قـانونی    این تغییرات را می.با تأکید بر هژمونی قواعد شرعی گردید

.زیر مشاهده نمود

-دیوان عالی کشور و دادسراي آن و دادگـاه الیحه قانونی انحالل  -3-2-1

1357هاي انتظامی و تجدیدنظر انتظامی مصوب 

الیحه قانونی انحالل دیـوان عـالی   «شوراي انقالب طی ، 1357در هفدهم اسفند ماه سال 

در ماده واحده اي اعـالم  »هاي انتظامی و تجدیدنظر انتظامیکشور و دادسراي آن و دادگاه

از تاریخ بیست اسـفند  ، کشور و دادسراي آن و دو مرجع دیگر مزبور دیوان عالیداشت که

، بر ایـن اسـاس  .ماه همان سال منحل و سازمان جدید آن ظرف سی روز تعیین و اعالم شود

)شـعبه جزایـی   3شعبه حقـوقی و   3(شعبه  6عالی کشور با  دیوان، 1357در اواخر اسفند ماه 

وبیسـت  یب قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران دربا تصو، در این بین.مجدداً تشکیل شد

، ضمن شناسـایی مجـدد دیـوان عـالی کشـور     ، 161به موجب اصل و1358ماه آبان چهارم

تصریح گردید که این دیوان به منظور نظارت بر اجراي صحیح قـوانین در محـاکم و ایجـاد    

براسـاس  ، شـود محـول مـی  هایی که طبق قانون به آن وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت

همسـو بـا  ، بر این اساس.گرددتشکیل می، کندتعیین می 1ضوابطی که شوراي عالی قضایی

، در رأس دادسـراي دیـوان عـالی کشـور    ، قانون اساسی جمهوري اسـالمی ایـران   162اصل 

.در اصالح قانونی اساسی به رییس قوه قضاییه تغییر یافت .1
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ایـن  .کند که باید مجتهد عادل و آگاه بـه امـور قضـایی باشـد    انجام وظیفه می، دادستان کل

قضایی توسط رییس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور براي مـدت پـنج    مقام

دادسـراي دیـوان عـالی کشـور نیـز بـه دادسـراي کـل         .شـود  سال به این سمت منصوب مـی 

قسمتی از وظـایف او را انجـام   ، معروف بوده و معاونین و دادیاران آن زیر نظر دادستان کل

1.دهندمی

1361دي از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب قانون اصالح موا -3-2-2

قانون اصالح موادي از قانون آیین دادرسی کیفري بـه تصـویب   ، 1361.06.06در تاریخ 

هاي عمومی جزایـی منحـل و کلیـه جـرایم در صـالحیت       دادگاه، بر اساس این قانون.رسید

ر اصـل قطعیـت   بـ ، این قـانون  284بر اساس ماده .هاي کیفري یک و دو قرار گرفت دادگاه

ماده الحـاقی نیـز در ضـمن قـانون مزبـور       6، در این میان.بدوي تأکید شدهاي  آراي دادگاه

.بـه تصـویب رسـید   »مواد مورد لـزوم در تشـکیل شـعب دیـوان عـالی کشـور      «تحت عنوان 

هاي کـالن قضـایی در    گیرنده در اتخاذ سیاستشوراي عالی قضایی نیز که به نهادي تصمیم

اساس همـان دیـدگاه قطعیـت آرا و در پـی برداشـتی ناصـواب از نظـر فقهـاي         بر ، آمده بود

تجدیـدنظر در حکـم قاضـی را فاقـد      3، 1362اي در تیـر مـاه    طی بخشنامه 2، شوراي نگهبان

-بـه نظـر مـی   ، الوصفمع.هاي تجدیدنظر را منحل اعالم نمود مجوز شرعی دانسته و دادگاه

.97و  96شمس، همان منبع، ص  .1

تجدیدنظر در حکم حاکم شرع، جز در مورد ادعاي عدم صالحیت قاضـی  «:شوراي نگهبان 1368.4.5نظریه مورخ .2

، 1388مهرپـور،   .»از متداعیین و در مواردي که حکم مخالف ضرورت فقه و یاغقلت قاضی از دلیل باشد، جایز نیسـت 

253-252ص

که فقهاي شوراي نگهبان در پاسـخ بـه اسـتعالم شـوراي     ظر به اینن«:شوراي عالی قضایی 1368.4.11بخشنامه مورخ .3

شـوراي انقـالب، رسـیدگی     1385.7.1الیحـه قـانونی دادگـاه مـدنی خـاص مصـوبه        12عالی قضایی در خصوص ماده 

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران کلیـه قـوانین بایـد منطبـق بـا       4تجدیدنظر را فاقد مجوز شرعی دانسته و طبق اصل 

ها را بدون رسیدگی جهت اجـراي  هاي تجدیدنظر منحل اعالم و الزم است پروندهزین شرعی باشد، لذا کلیه دادگاهموا

حکم بدوي به مرجع اولیه عودت دهند و در صورتی هم که حکم تجدیدنظر صادر شده و پرونده اعاده گردیده لـیکن  

.»کندتاکنون اجرا نشده است دادگاه بدوي باید حکم اولیه را اجرا 
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ن ساختار قضایی جدید از نظـام قضـایی سـابق و    رسد خواه با هدف دگرگون و متمایز نمود

تغییـرات  ، خواه ناشی از عدم تسلط بـه مبـانی و معـانی صـحیح مفـاهیم و نهادهـاي حقـوقی       

عمـالً  ، در ایـن دوره .مختلف و پی در پی در نظام دادرسی کیفري ایران بـه وقـوع پیوسـت   

عمومـاً عنـوان    خواهی از مقررات دادرسی کیفري ایـران حـذف و   واژگان پژوهش و فرجام

به درخواست رسیدگی مجدد در آرا حتی در دیوان عالی کشور به کـار  ، تجدیدنظرخواهی

دیگر هیچ صحبتی از عنـوان رسـیدگی فرجـامی مطـرح     ، در این فرایند نا به سامان.برده شد

شـاید از بـاب رعایـت    ، نبود و تنها در راستاي رعایت اصـل وحـدت قاضـی و قطعیـت رأي    

 1361قـانون آیـین دادرسـی کیفـري اصـالحی       287ماده  جان افراد در احتیاط در خصوص 

مقرر شد که رییس دادگاه کیفري یک پس از رسیدگی و محاکمه متهم و مطالعه پرونده و 

کمتر از  در غیر از مواردي که نظرش منتهی به برائت متهم و یا به کیفري، اخذ نظریه مشاور

قطـع یـا نقـص    ، صلب و نفی بلد به عنوان حـد ، جمر، اعدام(198کیفرهاي مندرج در ماده 

-هزار تومان و باالتر و یـا معـادل دو   200جزاي نقدي معادل ، سال زندان و باالتر 10، عضو

بایـد چنانچـه نظـرش    ، بوده و جواز صدور حکـم قطعـی را دارد  )پنجم اموال مجرم و باالتر

بـدواً نظـر   ، بدون انشاي رأي، آن باشدهاي  و تبصره 198منتهی به کیفرهاي مذکور در ماده 

در ایـن  .دارد  و استنباط قضایی خود را به طور کتبی موجهاً بـه دیـوان عـالی کشـور ارسـال      

چنانچـه  ، دیوان عالی کشور با مالحظه نظریـه دادگـاه و رسـیدگی شـکلی بـه پرونـده      ، میان

نمـود تـا ریـیس    اعاده مـی  آن را تنفیذ و پرونده را ، دادنظریه را صحیح و موجه تشخیص می

-انشاي حکم کرده و رأي قطعی صادر نماید و اگر نظریه توسط دیـوان تأییـد نمـی   ، دادگاه

.پرونده اعاده تا مجدداً بررسی و اظهارنظر قضایی در مورد آن صورت پذیرد، گردید

هاي کیفري یک و دو و شـعب دیـوان عـالی     قانون تشکیل دادگاه -4-2-3

1368کشور مصوب 

قـانون تعیـین مـوارد تجدیـدنظر احکـام      ، 1367مهـر مـاه    14در ، مقررات فـوق با وجود 

بـه کـار   گـذار بـا  قـانون ، در این قـانون .ها به تصویب رسید ها و نحوه رسیدگی به آن دادگاه
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رسیدگی مجدد و حق اعتراض افراد را تحـت  ، بردن واژه تجدیدنظر در ماده یک این قانون

بحـث  ، ایـن قـانون   13بر اساس ماده ، عالوه بر آن.ار دادعنوان تجدیدنظر مورد شناسایی قر

.ارایه نظر از سوي قاضی و انشاي حکم بعد از تأیید دیوان عالی کشور حذف شد

هاي کیفري یک و دو و شعب دیوان عالی کشور نیـز در خـرداد    قانون تشکیل دادگاه

قـانون تعیـین مـوارد     3و 2سـو بـا مـواد    هـم ، در این قـانون .به تصویب رسید 1368ماه سال 

ضــمن عــدم شناســایی دادگــاهی خــاص بــه عنــوان دادگــاه ، هــا تجدیــدنظر احکــام دادگــاه

مرجع رسیدگی مجدد به آراي صادره از دادگاه کیفـري دو را دادگـاه کیفـري    ، تجدیدنظر

دیـوان عـالی کشـور    ، هاي کیفري یـک  نقض و یا تأیید احکام دادگاه، یک و مرجع بررسی

دیوان عالی کشورکه ریاسـت آن را ریـیس شـعبه    ، این قانون 38تا  36ماده  طبق.معرفی شد

توانست در تهـران و   با تشخیص شوراي عالی قضایی و در حد نیاز می، دار بوداول آن عهده

هر یک از شعب دیوان عـالی کشـور از دو نفـر قاضـی واجـد      .ها داراي شعبه باشد شهرستان

امکـان  ، چنـین  هم.شدند تشکیل می، ري مستشار استها رییس و دیگ شرایط که یکی از آن

بـا ایـن وصـف کـه معـاونین      .دارا بودن عضو معاون به تعـداد الزم بـراي شـعب فـراهم بـود     

تعـداد   ، دار شـود امـا در هـر حـال     عهـده  توانستند وظایف هر یک از دو عضـو شـعب را   می

، ن فـوق و تبصـره ذیـل آن   قـانو 39مطـابق مـاده   .شـد  معاونین نباید بیشتر از تعداد شعب می

مستشار و عضو معـاون شـعب دیـوان عـالی کشـور را دارا      ، توانستند سمت رییسافرادي می

مجتهد بوده یـا سـابقه ده سـال شـرکت در درس     ، شوند که به تشخیص شوراي عالی قضایی

قضایی و یـا وکالـت داشـته     چنین کسانی که ده سال سابقه کارهم.خارج فقه را داشته باشند

هـاي مـذکور را عهـده     توانستند سمتآشنایی کامل به قوانین مدون اسالمی داشتند نیز می و

نیزهمسـو   1372.05.17ها مصـوب   گفتنی است که قانون تجدیدنظر آراي دادگاه.دار شوند

، پـژوهش و فرجـام   با مفاد قانون فوق و با به کار بردن واژه تجدیدنظر به جـاي هـر دو واژه  

، بدین ترتیـب .هاي پژوهشی و فرجامی کرد دنظر را جایگزین رسیدگیتنها رسیدگی تجدی

، هـاي کیفـري دو   نقـض یـا تأییـد احکـام دادگـاه     ، این قانون نیز مرجع بررسی 2مطابق ماده 
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مرجع نقض و ابرام احکـام  ، الذکرقانون فوق 3دادگاه کیفريِ یک همان محل و مطابق ماده 

1.دانسته شد دیوان عالی کشور، هاي کیفري یک دادگاه

1373هاي عمومی و انقالب مصوب قانون تشکیل دادگاه -4-2-4

هاي عمومی و انقالب جهـت حـذف دادسـرا    قانون تشکیل دادگاه، 1373تیر ماه  15در 

دادگاه تجدیـدنظر اسـتان مجـدد احیـا     ، این قانون 20در ماده ، الوصفمع.به تصویب رسید

عـالی کشـور صـراحتاً بـه عنـوان مرجـع تجدیـدنظر در        این قانون نیز دیوان  21در ماده .شد

مصـادره و  -3قطـع عضـو و قصـاص نفـس و اطـراف       -2اعدام و رجـم  -1خصوص آراي 

هـاي   بـا تشـکیل دادگـاه   .مجازات حـبس بـیش از ده سـال معرفـی گردیـد     -4ضبط اموال و 

کلیه دادسراهاي موجود در سیسـتم قضـایی کشـور حـذف و منحـل      ، 1373عمومی در سال 

نظـام دادسـرا را یـک رویـه غربـی و خـالف شـرع        ، چرا کـه ریـیس وقـت قـوه قضـاییه      شد

دادسراي دیوان عالی کشور بـه قـوت خـود بـاقی مانـد زیـرا عنـوان        ، با این حال.دانست می

قـانون اساسـی شـامل دادسـراي دیـوان عـالی کشـور نیـز          161در اصل »دیوان عالی کشور«

به صراحت به این امر اشاره شده بـود کـه دادسـراي    در قانون اساسی ، عالوه بر آن 2.شد می

کنـد  دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و در معیت دیوان عالی کشور انجام وظیفه می

دادستان کل کشور قرار دارد که به تعداد الزم معاون و دادیـار و کارمنـدان   ، و در رأس آن

.اداري خواهد داشت

اصـالح  .اصـالح شـد   1381.07.28ذشـت چنـد سـال در    این قانون بعد از گ، با این حال

رسـیدگی بـه   ، خـود  4در تبصـره مـاده   ، مذکور که بـه قـانون احیـاي دادسـرا مشـهور اسـت      

یا رجم یا صلب یا اعدام یـا   ها قصاص نفس یا قصاص عضوجرایمی که مجازات قانونی آن

صالحیت دادگـاهی  سیاسی را در  چنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و حبس ابد بوده و هم

.198، ص 1397فرد، شایگان .1

قـانون   161شـوراي محتـرم نگهبـان قـانون اساسـی در مقـام تفسـیر اصـل          69.5.3.418بند یک نظریه تفسیري شماره .2

59، ص 1388شهري و دیگران، .اساسی جمهوري اسالمی ایران
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شـعبه یـا شـعبی از    ، این قانون 18در تبصره دو ماده .موسوم به دادگاه کیفري استان قرار داد

از پنج نفر از قضات دیوان بـه انتخـاب   مرکب، »شعبه تشخیص «دیوان عالی کشور تحت نام 

جهت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر نسـبت بـه آراي قطعـی اعـم از     ، رییس قوه قضاییه 

که رأي در مرحله نخستین صادر شده و یـا بـه علـت انقضـاي مهلـت تجدیـدنظرخواهی       این 

بینـی  پیش، قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد 

ظرف مدت یک مـاه از   ، و امکان طرح درخواست تجدیدنظر را از باب مخالفت بین با شرع

تصمیمات یادشده شـعبه تشـخیص   ، تبصره مذکور.اي عموم فراهم نمودتاریخ ابالغ رأي بر

کـه ریـیس قـوه قضـاییه در     قطعی و غیر قابل اعتراض معرفی نمود مگر آن را در هر صورت

رأي صـادره را خـالف بـین شـرع تشـخیص دهـد کـه در ایـن         ، هر زمانی و بـه هـر طریقـی   

مرجـع صـالح ارجـاع     سـیدگی بـه   امکان فراهم بود که مجدداً پرونده جهـت ر این، صورت

هاي عمومی و انقالب مصوب سـال  با اصالح قانون تشکیل دادگاه، 1381در سال ، لذا.شود

شـود کـه    بـا ایـن مقـرره مشـخص مـی     .گذار به تشکیل شعب تشخیص نظر دادقانون، 1373

 مجدداً پس از قانون تسریع دادرسـی و اصـالح قسـمتی از قـوانین     1381گذار در سال قانون

امـا  .به برقراري شعب تشخیص رأي داده اسـت  1352آیین دادرسی کیفري و کیفر عمومی 

دامنه بیشتري براي قلمرو آن لحاظ کرده اسـت زیـرا   ، در قانون جدید از نقطه نظر صالحیتی

 21مـاده  .این شعب به عنوان مرجعی رسمی براي بررسی اشتباه قاضی در نظر گرفتـه شـدند  

در ایـن   1381.11.09هاي عمومی و انقالب مصوب ی تشکیل دادگاهنامه قانون اصالحآیین

شعب تشخیص بـه تعـداد الزم در   ، با تصویب رییس قوه قضاییه«حوزه مقرر داشته است که 

هر شعبه تشخیص مرکب از یک رییس و چهار مستشـار  .شود دیوان عالی کشور تشکیل می

هاي آن با اکثریـت  ضاء و تصمیمرسمیت جلسات با حضور کلیه اع.عالی کشور استدیوان

شعب تشخیص به تعداد الزم عضو معاون خواهد داشت که با ابـالغ ریـیس   .آرا خواهد بود

وظـایف هـر یـک    ، تواندعضو معاون می.شوند قوه قضاییه براي شعب تشخیص منصوب می

آیین نامه مـذکور نیـز آمـده اسـت      22در ماده .»از اعضاي شعب تشخیص را عهده دار شود

.شود به شعب کیفري و حقوقی تقسیم می»شعب تشخیص«که 
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بـه  ، الوصف بعد از گذشت حدود چهار سال از ایجاد شعب تشخیص با ساختار فـوق مع

طـوالنی شـدن   ، ها چون ازدیاد پروندهدلیل مشکالت عملی و فراقانونی شعبات تشخیص هم

.رات این نهـاد را اصـالح کنـد   گذار بر آن شد تا مقرقانون...بروز فساد و ، اوقات رسیدگی

هـاي  قانون اصـالحی تشـکیل دادگـاه    18با تصویب ماده واحده اصالح ماده ، به همین دلیل

شــعب ، 1385.10.25نامــه و دســتورالعمل اجرایــی آن مصــوب  عمــومی و انقــالب و آیــین

آراي غیر قطعی و قابـل تجدیـدنظر و   «بر اساس این ماده واحده  1.تشخیص مجدد منحل شد

-تجدیـدنظر یـا فرجـام   .ام همان است که در قانون آیین دادرسـی ذکـر گردیـده اسـت    فرج

هـاي  آراي قطعـی دادگـاه  .خواهی طبق مقررات آیین دادرسـی مربـوط انجـام خواهـد شـد     

نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسـی و اعتـراض ثالـت    ، عمومی و انقالب

قابل رسیدگی مجدد نیسـت مگـر در مـواردي    ، دهبه نحوي که در قوانین مربوط مقرر گردی

ایـن  ، که رأي به تشخیص رییس قوه قضـاییه خـالف بـین شـرع باشـد کـه در ایـن صـورت        

تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسـب مـورد بـه مرجـع     

ح که این مقـرره گـامی در جهـت اصـال    به رغم آن.»...شودصالح براي رسیدگی ارجاع می

،1381.07.28اصـالحی مـورخ   18گـذار بـا بـازنگري در مـاده     سیستم قضایی بـود و قـانون  

که آراي قطعی محاکم عمـومی  رویکرد جدیدي را از خود نشان داده و به نحوي ضمن این

و انقالب و دیوان عالی کشور را جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث قابل رسـیدگی  

ستثنایی در مقام وضع و تفویض اختیار براي مرجعی برآمـده کـه بـه    به طور ا، مجدد ندانسته

توان بـاب رسـیدگی و دادرسـی مجـدد را در مسـیر طـولی آن و بـه        می، تشخیص آن مرجع

-پرونـده «:قانون یاد شده آمـده اسـت  4در تبصره  2.عنوان طریق اعاده دادرسی مفتوح نمود

مطـابق  ، عب تشـخیص وارد شـده اسـت   االجـرا شـدن ایـن قـانون بـه شـ      هایی که قبل از الزم

شـعب  ، هـاي موجـود  پـس از رسـیدگی بـه پرونـده    .شـود مقررات زمان ورود رسیدگی مـی 

.»شودتشخیص منحل می

34آخوندي، همان، ص  .1

13، ص 1396نهرینی،  .2
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هاي عمومی و انقالب در امور کیفـري  قانون آیین دادرسی دادگاه -4-2-5

1378مصوب 

کیفــري مصــوب هــاي عمــومی و انقــالب در امــور در قــانون آیــین دادرســی دادگــاه 

دیوان عالی کشور همچنان بـه عنـوان   ، این قانون 233که در ماده نیز ضمن آن 1378.06.28

قـانون مـذکور بیـان     264به موجب ماده ، شود مرجع تجدیدنظر آراي فوق الذکر معرفی می

گفتنـی اسـت تـا زمـان تصـویب قـانون آیـین        .گردد که رسـیدگی دیـوان شـکلی اسـت     می

به جز موازینی کـه در   1378مومی و انقالب در امور کیفري در سال هاي ع دادرسی دادگاه

محـاکم  ، گذر زمان با تصویب قوانین جدید و یـا بـا اصـالحات قـانونی نسـخ گردیـده بـود       

بر اساس مقررات قانونی سابق از جمله قانون اصول محاکمات ، قضایی و دیوان عالی کشور

بـه موجـب   ، با این حال .پرداختند ود میو اصالحات بعدي به انجام وظایف خ 1290جزایی 

االجـرا شـدن    از تـاریخ الزم ، هاي عمومی و انقالب در امـور کیفـري   قانون دادگاه308ماده 

و  1290مصـوب سـال    فقط براساس آن عمل شده و قانون آیین دادرسی کیفري، این قانون

بر این .ون نسخ گردیداصالحات بعدي آن و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قان

مقـررات سـابق در خصـوص صـدور     ، الـذکر قانون اخیـر  271و  270به موجب مواد ، اساس

گذار در عمل مفاد مقـررات پیشـین   قانون، با این ماده قانونی.رأي وحدت رویه نیز نسخ شد

ب هاي عمومی و انقالقانون آیین دادرسی دادگاه 270ها را در قالب ماده  را جمع و همه آن

قـانون فـوق الـذکر قیـدي را بـه فراینـد        270مـاده  .بیان کـرد  1378در امور کیفري مصوب 

بـر اسـاس ایـن قسـمت از     .صدور رأي وحدت رویه اضافه کرد که فاقد پیشینه تقنینی اسـت 

ایـن  .مالك عمل خواهـد بـود  ، نظر اکثر هیئت عمومی که مطابق موازین شرعی باشد، ماده

با شرع اعالم کرده »مطابقت«ل بودن رأي وحدت رویه را شرط مالك عم، مطلب در عمل

حتـی در خصـوص   ، قـانون اساسـی   94و  72این در حالی اسـت کـه بـر اسـاس اصـول      .بود
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بـا  »عدم مغایرت«ضرورتی بر تطابق قوانین با شرع وجود نداشته و صرف ، مصوبات مجلس

1.کندمقررات شرعی براي تصویب قانون کفایت می

1392قانون آیین دادرسی کیفري -4-2-6

قـانون آیـین دادرسـی    ، گذاري پیرامون رسیدگی دیوان عالی کشـور آخرین جلوه قانون

همـراه   1394االجرا شدن با اصـالحاتی در سـال   است که قبل از الزم1392کیفري مصوب 

.شـد  مجدداً وارد ادبیات دادرسی کیفري ایران»خواهیفرجام«عنوان ، در این قانون.گردید

، در چهـار فصـل  »اعتراض بـه آرا «الذکر تحت عنوان بخش چهارم قانون اخیر، در این راستا

426بـا لحـاظ مـاده    ، در ایـن بـین  .مقررات دادرسی کیفري را در این خصوص تبیین نمـود 

مراجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراي کیفري غیـر قطعـی   ، قانون آیین دادرسی کیفري

قـانون   428مـاده  .انـد یدنظر استان و دیوان عالی کشور معرفی شدهحسب مورد دادگاه تجد

، قطـع عضـو  ، آراي صادره درباره جرایمی که مجـازات قـانونی آنهـا سـلب حیـات     ، مذکور

حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و باالتر است و جنایـات عمـدي علیـه تمامیـت جسـمانی کـه       

آن است و آراي صادره دربـاره جـرایم    علیه یا بیش ازمیزان دیه آنها نصف دیه کامل مجنی

بـا  ، الوصفمع.سیاسی و مطبوعاتی را قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دانسته است

که رسیدگی به حـق اعتـراض اشـخاص در کـدام مرجـع      بر حسب این، پذیرش این دیدگاه

.شـد  خواهی شـناخته خواهـد   تجدیدنظرخواهی یا فرجام، عنوان اعتراض، پذیردصورت می

، دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان باشــد   ، اگـر مرجـع رسـیدگی بـه اعتـراض صـورت گرفتـه       ، لـذا 

، دیوان عـالی کشـور باشـد   ، شود و اگر مرجع مربوطهتجدیدنظرخواهی نامیده می، اعتراض

، خـواهی نـام گرفتـه و عنـوان رسـیدگی مرجـع مـذکور نیـز حسـب مـورد          فرجـام ، اعتراض

اداره کل حقوقی آمده است که انتشار آراي وحدت رویه در روزنامـه رسـمی    1380.04.26مورخ  7.3664در نظریه  .1

همانند قانون الزامی نیست زیرا این آرا کاشف از نظر مقنن درباره ماده یا موادي از قـانون اسـت کـه آن قـانون پـس از      

-گاه نظریـه انونی مورد اشاره، شوراي نگهبان نیز در عمل هیچبا وجود خأل ق.االجرا شده استگذراندن تشریفات، الزم

121توحیدي خواه، همان، ص :اي مبنی بر مطابقت یا مغایرت آراي وحدت رویه اعالم نکرده است
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حـق و امتیـاز مقـرر    ، با این حـال  1.شودخوانده میرسیدگی تجدیدنظر یا رسیدگی فرجامی 

خواهی در شکل و کیفیت مقرر در قانون آیـین دادرسـی    براي اشخاص در استفاده از فرجام

قانون مـورد   433بر اساس ماده .حقی عام و اختیاري و البته قابل اسقاط است، 1392کیفري 

توانند درخواست اعتـراض   شاکی یا مدعی خصوصی و دادستان هم می، علیهمحکوم، اشاره

.خود را به رأي صادره مطرح نمایند و هم اختیار عدم اعمال آن را دارند

نویس اولیه الیحه آیـین دادرسـی   باید به این مطلب اشاره نمود که در پیش، در این میان

ت بـه تمـام آرا در دادگـاه    مقرر شـده بـود تـا تجدیـدنظرخواهی نسـب      1386کیفري در سال 

خـواهی را بـه عهـده    وظیفه فرجـام ، تجدیدنظر استان صورت گرفته و دیوان نیز در تمام آرا

ها در قـوه قضـاییه بـه خـاطر مالحظـات اجرایـی       در آخرین بررسی، با این حال.داشته باشد

عادي به این دیدگاه مورد قبول واقع نشده و دیدگاه تقسیم قابلیت اعتراض ، وکمبود قضات

آرا در قالـب رسـیدگی دومرحلـه اي بـر حسـب مـورد تحـت عنـاوین تجدیــدنظرخواهی و         

بـه تصـویب    1392.12.04خواهی به شرح مذکور در بند قبل در متن نهـایی قـانون در   فرجام

، 1392در قـانون آیـین دادرسـی کیفـري     ، بینی رسـیدگی فرجـامی  پیش، در این بین 2.رسید

قابل فرجام دانست لکن قبل از اجرایی شدن قانون مـذکور در  اي از جرایم راحجم گسترده

با اصالح مـاده  ، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شوراي اسالمی 1394.03.24اصالحات 

از  4اعتراض نسبت به آراي صادره در خصـوص جـرایم بـا مجـازات تعزیـري درجـه       ، 428

-جهـت امکـان فرجـام   ،موارد قابل فرجام خارج و نصاب حداقلی دیـه در جنایـات عمـدي   

تنهـا در جهـت اشـاره بـه     ، در ایـن میـان  .خواهی از ثلث دیه کامل به نصـف افـزایش یافـت   

بدون تـدوین و تبیـین سـاز و کـار مشـخص اعمـال ایـن        ، تکلیف نظارتی دیوان عالی کشور

نظــارت در خصــوص آرایــی کــه صــرفاً قابــل تجدیــدنظرخواهی دانســته شــده و در قالــب   

قـانون آیـین دادرسـی     428اي در ذیل ماده تبصره، ان راه نمی یابندرسیدگی فرجامی به دیو

341، ص 1399خالقی،  .1

224، ص 1398طهماسبی،  .2



فصلنامه داخلی کانون وکالي دادگستري

1400زمستان–21شماره 

96

اجراي این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظـارتی  «:داردکیفري اضافه گردید که مقرر می

.»دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی نیست

گیري نتیجه-4

حکایـت از  ، دیوان عالی کشور در حقوق کیفري ایـران نگاري رسیدگی فرجامی تاریخ

کـه محکمـه عـالی در     بـا توجـه بـه آن   .بسیار این نهاد در گـذر زمـان دارد  هاي  فراز و نشیب

تـوان گفـت کـه     می، هاي بدیع در حوزه دادرسی است بازتابی از نگرش، دوران قدیم ایران

شروع قـانون ، با این حال.استدادرسی منصفانه و صحیح در ایران قدیم حایز اهمیت بوده 

موجـب  ، گیري مبـانی حقـوق شـرعی و عرفـی     گذاري نوین در پی انقالب مشروطه و شکل

در ایـن  .ایجاد نهاد دیوان عالی کشور در معنا و مفهوم امروزي در حقوق ایـران شـده اسـت   

 دانـان آن  تصویب برخی دیگر از قوانین مهم در دوره قاجـار حـاکی از توجـه حقـوق    ، راستا

دوران.باشـد پارچـه مـی  دوران به مسئله دادرسی منصفانه و ایجـاد سـاختار قضـایی یـک     در

دهی به وظایف دیوان عـالی   پهلوي نیز تصویب قوانین مرتبط با این رویکرد در جهت سامان

.هاي واهی در دیوان صورت گرفته است و پرهیز از شکایت

وجب تغییرات پی در پی در این حوزه م 1357انقالب اسالمی ایران در سال ، با این حال

خالف شرع دانستن رسیدگی چنـد  ، گزاران انقالبیشده است چرا که اعتقاد مبنایی سیاست

اي بوده به نحوي که منجر به حذف مفهوم رسـیدگی فرجـامی در مقـررات دادرسـی     مرحله

ان فرجام مجدداً عنو، 1392الوصف در قانون آیین دادرسی کیفري مع.کیفري ایران گردید

باید به این نکته ، در این میان.بینی قرار گرفته استخواهی در دیوان عالی کشور مورد پیش

خـواهی درصـدد اصـالح و    گذار با شناسـایی مجـدد عنـوان فرجـام    اشاره شود که اگر قانون

خـواهی در مقـررات   بینی شده از فرجامترتیب پیش، پیشبرد نظام دادرسی کیفري بوده است

به ، وضع ترتیبی بدیع در حقوق کیفري ایران نیست بلکه این ترتیب، 1392کیفري دادرسی 

نحوي همان اعتـراض قابـل طـرح در دیـوان عـالی کشـور بـه عنـوان مرجـع تجدیـدنظر در           

مصـادره و ضـبط امـوال و    ، قصاص نفس و اطراف، قطع عضو، رجم، خصوص آراي اعدام
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هـاي عمـومی و   نون تشـکیل دادگـاه  قـا  21مجازات حبس بیش از ده سال بـه موجـب مـاده    

هاي عمومی و انقالب در امور کیفري قانون آیین دادرسی دادگاه 233و ماده  1373انقالب 

رسد مصـداق نفـی رسـیدگی فرجـامی در     ترتیبی که به نظر می، است 1378.06.28مصوب 

.نظام دادرسی کیفري ایران در معنا و مفهوم واقعی خود بوده است

اساسـاً مبنـا و فلسـفه    ، توجه داشت که با لحاظ تحـوالت تـاریخی مربـوط    در نهایت باید

همسو با قوانین اولیه در این حوزه و اصـل یکصـد   ، ایجاد دیوان عالی کشور در حقوق ایران

، در ایـن بـین  .نظارت بر حسن اجراي قوانین در محاکم است، و شصت و یکم قانون اساسی

منصرف از قضاوت مجدد بـر پایـه اعتراضـاتی    ، ورنظارت به عنوان کارکرد دیوان عالی کش

کنندگان قانون رسد تدوینبه نظر می، هذاعلی.چون واخواهی و تجدیدنظرخواهی استهم

انـد ضـمن توجـه بـه مبنـاي نظـارتی دیـوان عـالی         تالش نموده، 1392آیین دادرسی کیفري 

فري را از این رهگذر اي بودن دادرسی کیدرجه اصل دو، خواهیبینی فرجامکشور در پیش

توان اعتقاد داشت سبب ایجـاد سـاختاري نـاقص هـم در اعمـال      رعایت نمایند؛ امري که می

اي تکلیــف نظــارتی دیــوان و هــم حــق افــراد در برخــورداري از اصــل رســیدگی دو درجــه

این نقصان بر شأن دیوان عالی بـا لحـاظ مبنـاي    ، ترتیببدین.دادرسی کیفري گردیده است

دهنــده خـود کـه مرجـع نظـارت بـر عملکـرد کلیـه محـاکم کشـور بـوده و جهـت           ایجـادي  

تعیـین دیـوان عـالی بـه     ، الوصـف مـع .کنـد  خدشه وارد می، تفسیرهاي مختلف قضایی است

عنوان مرجعی عام براي رسیدگی به حق اعتراض افراد در خصوص بخـش زیـادي از آراي   

ل از توجه به حفظ منافع خصوصـی  محل ایراد است چرا که اولویت دیوان عالی قب، محاکم

صیانت از منافع عمومی و حفظ قانون و اجراي صحیح آن در سراسر کشـور  ، اصحاب دعوا

.است
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