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 پیشگفتار

پژوهش حاضر به بيان و بررسی و ارزیابی مقایسه تطبيقی اعاده دادرسی در 

دیوان عدالت اداری و دیوا عالی کشور می پردازد. اعاده دادرسی به مثابه یکی 

یق فوق العاده ی اعتراض به احکام قلمداد می گردد که رسيدگی دوباره از طر

به دعوا را نزد مرجع صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی امکان 

پذیر می نماید. اعاده دادرسی در عرف قانون روشی فوق العاده است که 

مشخص محکوم عليه در موارد معينه تمامی احکام قطعی دارای جهات معين و 

قانونی را که از محاکم بدوی و تجدید نظر صادر شده را فسخ می نماید و این 

کار در محکمه صادره کننده حکم صورت می گيرد عملی که خلف قاعده 

عمومی دادرسی است. دیوان عدالت اداری بر اساس قانون جدید تشکيلت و 

خود مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش سوم  1392آیين دادرسی 

را به آن اختصاص داده است. بر  106تا  98تحت عنوان اعاده دادرسی از ماده 

اساس قانون و رویه عملی دیوان عدالت اداری در مورد احکام قطعی به جهات 

معين و مشخصی که در قانون آمده است می توان اعاده دادرسی تقاضا نمود 

اید به مبادی و مبانی دانشجویی که بخواهد از حقيقت علم حقوق آگاه شود ب"

آن در قرون و اعصار گذشته توجه کند و در جستجوی اسباب و عللی باشد که 

اصول حقوقی از آن ریشه گرفته است و در این راه به تاریخ حقوق کشور خود 

قناعت نکند. همه ی کشورهای جهان از جمله انگلستان و فرانسه بویژه آمریکا 
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شين استفاده کرده و اصولی را به عاریت گرفته از تجارب و علوم اقوام و امم پي

 اند.

 

 



 

 مقدمه

اعاده دادرسی به مثابه یکی از طرق فوق العاده اعتراض به احکام قلمداد می  

گردد که رسيدگی دوباره به دعوا را نزد مرجع صادر کننده حکم مورد 

درخواست اعاده دادرسی، مقدور و ميسور می نماید. به و واقع، این طریق 

درخواست  دادخواهی سبب می شود که دادرسی منتهی به حکم قطعيت یافته به

محکوم عليهی که در دادرسی دخالت داشته بار دیگر در ماهيت نيز در همان 

مرجع صادر کننده ی حکم از سر گرفته شود. قانونگذار در قانون تشکيلت و 

آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام 

خته است. در ماده به موضوع اعاده دادرسی پردا 106تا  98از ماده   25/3/1392

قانون موصوف مواردی همچون صدور حکم خارج از موضوع شکایت،  98

صدور حکم به ميزان بيشتر از خواسته، تضاد در مفاد حکم، تعارض احکام، 

اثبات جعليت مستند حکم، اثبات اصالت سند از جمله جهات مهم اعاده 

ور کيفری بر دادرسی دانسته شده است. از سوی دیگر قانونگذار چه در ام

 4/12/1392اساس قانون آیين دادرسی کيفری مصوب مجلس شورای اسلمی 

و در امور مدنی بر اساس قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلب در 

اعاده دادرسی در دیوان  1379/ 21/1امور مدنی مصوب مجلس شورای اسلمی 

اینکه، در امور مدنی نيز در  عالی کشور را نيز مورد شناسایی قرارداده است. چه
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دیوان عالی کشور مواردی همچون صدور حکم در موضوعی که مورد ادعا 

نبوده است، صدورحکم به بيشتر از خواسته، تضاد در مفاد حکم، صدوراحکام 

متضاد، حيله و تقلب، اثبات جعليت مستند حکم، اثبات اصالت سند، به دست 

ین جهات اعاده دادرسی قلمداد می آوردن اسناد و مدارک از جمله مهمتر

گردند. بنابراین به نظر می رسد بيشترین ميزان قرابت جهات اعاده دادرسی در 

دیوان عالی کشور در امور مدنی با جهات اعاده دادرسی در دیوان عدالت 

 اداری وجود دارد.

در عين حال، عليرغم تشابهات بين جهات اعاده دادرسی در امور مدنی و 

دیوان عالی کشور با دیوان عدالت اداری، وجوهات افتراق خاصی  کيفری در

نيز بين آن ها وجود دارد. یکی از مهمترین نکات افتراق بين جهات اعاده 

دادرسی در دیوان عدالت اداری با دیوان عالی کشور، به موضوع و مصادیقی 

 مطرح شده آن ها باز ميگردد. پژوهش حاضر درصدد است ضمن بيان مفهوم و

جهات اعاده دادرسی در حوزه کارکردی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی 

 .حال افتراق آن ها بپردازد کشور، به نکات اشتراک و در عين

 

اجرای حق و عدالت بين انسانها به خود انسانها ربط دارد و با تشکيل محاکم 

ته پيشرفت می نماید. و دادگاه ها دادرسی و دادگری به شکل های سازمان یاف

احکام محاکم ناشی از عملی انسان بوده و ممکن است در نتيجه بی عدالتی و 
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اشتباه صادر شده باشد. برای اینکه از این عيب و نقص تا حدی جلوگيری شود 

کليه قوانين و اصول قدیمی و جدید بر این عقيده اند که احکام صادره به 

قضایی و عادات هر کشور باید در بعضی  اقتضاء تشکيلت اجتماعی و سياسی و

از موارد تحت شرایط معين قابل تجدید نظر باشد و برای اینکه حکم حتی 

المکان مصون از خطا باشد قانون طرق متعدد برای اعتراض به آن باز نموده 

یک طریقه عادی و دیگری طریقه فوق العاده می باشد که اعاده دادرسی از 

بنابراین باید این موضوع مهم را دانست که  1است طرق فوق العاده شکایت

اشتباه و خطای انسانی در هنگام قضاوت و رسيدگی به دعاوی محتمل و امکان 

پذیر است و به همين جهت بایستی راه ها و به عبارت بهتر مکانيسم هایی وجود 

داشته باشد تا از اشتباه و خطای قضایی جلوگيری نماید، ایجاد مکانيسم 

ضی و تجدید نظر به طریق فوق العاده همچون اعاده دادرسی راهی مناسب اعترا

و شایسته در راستای ایجاد عدالت قضایی است چرا که منجر به صدور آراء 

 گردد. متقين، محکم و کارآمد وپویای قضایی می

حاضر دارای  اما در ارتباط با اهميت پژوهش بایستی چنين گفت که پژوهش

می باشد چرا که اعاده دادرسی و تبيين و تحليل و  اهميت بنيادین خاصی

ارزیابی آن در دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور ارتباط مستقيمی با 

دادگری در جهان بزرگترین حماسه هاست.  "مقوله عدالت دادرسی دارد.

                                                 
 .9 ،ص1321 تهران، وکال، کانون نشریه دادرسی، اعاده محمود، سرشار، 1
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گزاف نيست اگر بگویيم جاودانه ترین و قهرمانانه ترین پيکارها رزميدان در 

برابری و نابرابری، آزادی و بردگی و پارسایی و پليدی  اد و بيداد،آوردگاه د

 است. 

از دیدگاه فرزانگان و فرهيختگان، هيچ پارسایی و پالیشی )فضيلت( والتر و 

)عدالت( نيست و هيچ آسيبی زیانبار تر از پليدی و  ماندگارتر از دادگری

امروز بيش از هرگاه  انسان1.آید نابرابری و ستم بارگی)رذیلت( به چشم نمی

دیگر نيازمند دادگری، آزادی و برابری است. آری جهان از آغازآورد گاهی 

بوده است ميان داد و بيداد و ستم ستيزی و ستم بارگی وهيچ آرمانی والتر از 

دادگری نبوده است. دادرسی، دستاورد خرد جمعی انسانهاست و بدین گونه 

نکنيم در دادگيری و اجرای حق کامياب  نگاه اگر به دادرسی عنوان یک روشی

 نخواهيم بود.

از آنجا که اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام دادگاه 

هاست و دادگاهها و احکام و آراء صادره از آن ها نيز بسيار متنوع هستند روزانه 

ده رسيدگی به این طریق شکایات در دادگستری های ایران بسيار مرسوم گردی

است و از طرفی قانون گذار اصلی را بر قطعيت احکام گذاشته و سعی دارد که 

ایی از رسيدگی قطعی شده تا بدین وسيله  بالخره آراء دادگاه ها در یک مرحله

احقاق حق و اجرای عدالت دائم متزلزل نبوده و خطر سقوط احکام و تغيير و 

                                                 
 .27 ص ،1382 تهران، ميزان، نشر اسلمی، حقوق در دادرسی محمدحسين، ساکت،1
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