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  هاي رأي قوي و متقنشاخصه

   ∗یوسف باقري
  ∗∗سهام صداقتی

  5/9/1393تاریخ پذیرش:     19/6/1393تاریخ دریافت: 
  

 چکیده

ي پویا و قانونمند آراي محاکم از جمله عوامل پیشرفت و شکوفایی حقـوق اسـت.   یک جامعهدر 
مداري دادگاههاي دادگسـتري  ي دادرسان از خالل آراي آنان آشکار است. حقهاي اندیشهسایه

ي فرایند پر اوج و فرود رسیدگی اثر مکتوب قاضی است. نتیجه، یابد. رأيدر احکام آنها نمود می
ي دانش مقام صادرکننده اسـت کـه بـه تجـویز حاصـله از قـانون       فاخر آن است. نتیجه و بخش

باشد. بـر  اساسی در مقام تفسیر از مقررات و انطباق احکام قانونی با موضوع مطروح رسیدگی می
آگاهی به ظرایف و دقایق کار قضـایی  ، این اساس یکی از شرایط مهم قضاوت صحیح و عادالنه

واري کالم در بسیاري از آراء محاکم مشهود اسـت. لـذا از قاضـی توقـع آن     است. ضعف و نااست
است که بر کالم مسلَط باشد و توانایی به کارگیري آن را براي بیان مقاصد پیچیـده حقـوقی بـه    

دالئـل را در  ، ي اغـراض نفسـانی  نحوي صحیح و با نظامی منطقی داشته باشد. او باید بی شائبه
نگارد حق و انصاف را رهنمـون خـویش سـازد و بـه هنگـام      آنچه می ترازوي تأمل بسنجد و در

ارتباط و پیوستگی مضامین را بپاید و کالم را اسـتوار و مسـتدل در عبـاراتی واضـح     ، انشاي رأي
متقن و استوار تنها در گرو فخامت و سـالمت بیـان نیسـت؛ بلکـه از جهـت      ، بیان کند. رأي بلیغ

. از این روي توجه به منطـق قضـائی هـم یکـی از ارکـان      استدالل هم باید قوي و محکم باشد
صدور رأي قوي متقن است. امروزه نگارش رأي مستحکم و مستدل به عنوان حاصـل دادرسـی   

ي کامالً جداگانه نگریسـت و آن دو  توان از دو زاویهداراي اهمیت باالیی است. رأي دادگاه را می
کـه  تواند ادبی باشد یا حقوقی؛ همچنـان ماهوي و میتواند نگاهی به اصطالح شکلی باشد یا می
، تواند از دیدگاه فرم باشد یا محتوا. در هر نظام حقوقی براي قالب رأي و مدلول و منطوق آنمی
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شرایط و ضوابطی مقرر شده است کـه رعایـت ایـن شـرایط و قانونمنـد نمـودن آن بـه عنـوان         
کل رأي و چه از حیث محتوایی و ماهیت رأي قوي و متقن چه از حیث نگارش و شهاي  شاخصه

رأي موجب یکپارچگی و یکنواختی شکلی و انسجام آراء در نظام حقـوقی کشـور اسـت. رعایـت     
ها در کنار قانونمندي» رأي قضایی«ها یا مسائل محتوایی و قانونی و قضایی مرتبط با قانونمندي

نمایـد   می را دو چندان» رأي قضایی«استواري و اتقان محتوایی » نگارشی«و بایدها و نبایدهاي 
هـاي ناشـی از آراء قضـایی ضـعیف و غیـر      بخشد و آسیب می و سطح کیفی آراء قضایی را ارتقاء

  دهد. می کاهش، برد می متقن که عملکرد دستگاه قضایی را زیر سوال

  قانون.  ، قضاوت، متقّن، شاخصه، رأي :کلید واژگان

  مقدمه: 
احقاق حق و ثانیاً حداقل فصل خصومت اسـت. عـدم تـأمین ایـن توقـع      هدف از دادرسی در اوالً 

در دراز مدت مانع التجاء به دادگستري اسـت. طـرفین دعـوي بـیش از اینکـه عـدالت در       ، معقول
دادرسی یعنی حکم قضـایی را خواسـتارند؛ لـذا    » ينتیجه«دادرسی را بخواهند عدالت در » روند«

ی را تحمل کنند بی عدالتی در محتواي رأي را که مقصـد و  اگر طرفین بی عدالتی در روند دادرس
ماً نقش توضیح دهنده و  مقصود آنان است تحمل نخواهند کرد. اگر آرا مستدل و مستند باشد مسلَ

تـوان آن را بـه دلیـل مـتن     توجیه گرانه هم دارد. آرایی که از چنان انشایی برخوردار است که مـی 
اقرار بـه سسـت و   ، اي گذاشتبر روي هر پرونده یا خواسته، لیکنواخت و فقدان توضیح و استدال

بنیه بودن قضاوت است؛ حتی اگر نتیجتاً هم صحیح باشد و حق را به صاحب آن بدهد. مسـلماً  بی
د می سازد و احساس تضـمین و امنیـت   ترویج چنین روندي مردم را نسبت به صحت قضاوت مرد

هـاي قـانونی و   متقن و مستحکم مستلزم رعایت شاخصـه اندازد. صدور رأي قضایی را به خطر می
نگارشی در رأي قضایی است .توجه به رموز و فنـون نگارشـی در تـدوین رأي قضـایی و آراسـته      

رعایـت  ، رعایـت رسـم الخـط   ، شدن رأي قضایی به اصول و قواعد نگارش همچون استواري نثر
و .... امـري اسـت مطلـوب؛ چراکـه     پرهیـز از پیچیـدگی کـالم    ، هـا به گزینـی واژه ، گذارينشانه

ي ذوق سلیم و مبانی زیباشناختی استوار هسـتند و  ها و باید و نبایدهاي نگارشی بر پایهقانونمندي
» رأي قضـایی «توجهی به استواري و اتقان محتواییلذا باید رعایت شوند که این امر به معناي بی

رأي «توایی و قانونی و قضـایی مـرتبط بـا    ها و مسائل مح؛ بلکه به لحاظ تقدیم قانونمندينیست
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در این مقاله سـعی شـده بـا در اولویـت     » نگارشی«ها و بایدها و نبایدهاي بر قانونمندي» قضایی
هاي قانونی یک رأي قضایی کـه  ترین ویژگیهاي قضایی بدواً به بررسی مهمقراردادن قاونمندي

صـف  » مـتقن «باید از آن برخوردار باشد تا به وصف  گـردد پرداختـه شـود. سـپس بـه بررسـی       متَ
گـذارد و در ارتقـاي   هاي نگارش رأي متقن که رعایت آنها بر کیفیت انشاي رأي اثـر مـی  شاخصه

  کیفی نگارش آرا تأثیر فراوان خواهد داشت بپردازیم.

   1مستدل بودن رأي: -1

د. دالیلـی کـه مـورد    کناصوالً انسان اعمال و رفتارهاي خود را بر مبناي دلیل یا دالیل استوار می
باشد و سعی بر این دارد که رفتار و کردار او متعارف و مقبول عامـه نیـز    می قبول خود او (حداقل)

قرار گیرد که خود متکی بر دالیل و باورهاي معلوم و مشخص است. داللت به معنـاي راهنمـایی   
ـه در هـر دعـوایی راهنمـاي دادرس    معناي راهنما می، است و دلیل و داور بـراي کشـف    دهد. ادلَ

تـوان نتیجـه   حقیقت و اقناع وجدان او به منظور صدور رأي و حلّ مرافعه است. از مطالب فوق می
شود آنچه موجب محـق شـناخته   صالح رسیدگی میگرفت در هر دعوایی که به وسیله مرجع ذي

قـدرت  ، مالئت یا فقـر ، موقعیت اجتماعی، شودحق دانسته شدن دیگري میشدن یکی و غیر ذي
ي مشـهور یـا گمنـام نیسـت بلکـه نـزاع       جوانی یا ضعف پیري و وابسته بودن به طایفه یا خانواده

واقعی بین دالیل ابرازي طرفین دعوا است و با لحاظ ارزش دالیل ارائه شده از ناحیـه طـرفین در   
حـق از باطـل تمیـز داده    ، آوري شـده در دعـواي کیفـري   دعواي مدنی و دالیل مکشوفه و  جمع

صالح متکـی  ي مراجع ذيشود تمام احکام و آراي صادره از ناحیهبا این ترتیب معلوم می2شود. یم
مـداري دادگاههـاي دادگسـتري در احکـام آنهـا و میـزان       به دالیل یعنی باید مستدل باشد. حـق 

یابد. اصل یکصد و شصت و ششـم قـانون اساسـی مسـتقالً بـه       می نمود، مستدل بودن آن احکام
احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مـواد قـانون   «مهم  پرداخته و مقرر داشته است: بیان این 

                                                   
  نون اساسی:قا 166اصل  -1
  ». احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است«
تشخیص حق از باطل و در نتجیه فصل مرافعه و حل دعوا، نسبی است چرا که غالباً وسایل کشف، یقینی و قطعی نیست  -2

 اي غیر از این نیست پس حکومت اصل نسبیت تنها در علوم محض نیست. چارهشود.  بلکه از ظن قریب به یقین استفاده می
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مستدل بودن رأي دادگاه یکـی از قواعـد    1».و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است
 9و 8اساسی آئین دادرسی است که در قانون اساسی و قانون عادي هم بیـان شـده اسـت. مـواد     

): قضـات  8ماده («دارند: گاههاي عمومی و انقالب هم در این خصوص مقرر میقانون تشکیل داد
دادگاهها و دادسراهاي عمومی و انقالب مکلّفند به دعاوي و شـکایت و اعالمـات موافـق قـوانین     

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران رسیدگی کننـد و تصـمیم قضـایی را     167موضوعه و اصل 
قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شـرع و   ):9ماده («و » اتخاذ نمایند

، اصولی باشد که بر مبناي آن حکم صادر شده است. تخلّف از این امر و انشاي رأي بـدون اسـتناد  
، قانون اساسی بر مستدل بودن احکـام  166عالوه بر تأکید اصل  2».موجب محکومیت خواهد بود

یکی از اموري کـه بایـد در   ، ن آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالبقانو 296ي مطابق ماده
اصول و مواد قانونی است که رأي بر اسـاس  ، مستندات، دالیل، جهات«نگارش رأي رعایت گردد 

قانون اساسی صریحاً به حکـم دادگـاه و در    166با توجه به اینکه در اصل ». آنها صادر شده است
سی کیفري صریحاً به رأي دادگاه اشاره شده ممکن اسـت ایـن تصـور    قانون آیین دادر 214ماده 

موجه و مستدل منحصراً به قضات دادگاهها توجه دارد امـا  ، پیش آید که تکلیف صدور رأي مستند
ي آراي کننـد توانـد توجیـه   نمـی  تردیدي نیست که منحصر نمودن این تکلیف به قضـات محـاکم  

دادسرا باشد؛ چراکه اگـر در دادسـرا قـرار مجرمیـت صـادر       غیرمستدل و غیرمستند و غیرموجه در
تواند بدون اسـتدالل و  شود این قرار برخالف اصل برائت است و قاضی صادرکننده چگونه میمی

ي متهمـین را در  کلیـه ، ي اصل برائت را از متهم بردارد؛ چرا کـه اصـل برائـت   سایه، استناد کافی
شود در صـورتی قـدرت مقابلـه بـا     ف این اصل اتخاذ میي خود دارد و هر تصمیمی که خالسایه

اصل برائت در خصوص مورد را خواهد داشت که بتواند مقرون به استدالل و استناد باشـد. بـراین   
قانون تشکیالت دادگاههاي عمـومی و انقـالب    9ي در ماده» قرار«اساس و با توجه به ذکر واژه 

ي کافی بر ضرورت اسـتدالل و اسـتناد در قراردادهـاي    به اندازه، به طور مطلق و استدالل پیشین
لذا نگارش رأي مستحکم و مستدل از چنان اهمیتـی برخـوردار اسـت     3نهایی دادسرا تصریح دارد.

                                                   
 .17، ص82، بهار 42صالحی راد، محمد؛ تأمالتی در باب مستدل بودن احکام دادگاهها، مجله قضایی حقوقی دادگستري، شماره  - 1
  .130، ص 86ان، زمستان زراعت، عباس و دیگران؛ آیین دادرسی کیفري، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات فکرساز - 2
 .48، ص 88مهاجري، علی؛ ارتقاء کیفیت رسیدگی در دادسرا، جلد اول، قم، نشر قضا، بهار  -3
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اجتماعی و فرهنگـی جمهـوري اسـالمی    ، که در فصل هشتم قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي
تقویت و سـازماندهی  «یف قوه قضاییه را یکی از تکال، در بخش امور قضایی، 1390ایران مصوب 

نهادهاي نظارتی از جمله دیوانعالی کشور بر عملکرد محـاکم و کارکنـان قضـایی و اداري جهـت     
ي آنها تأکید بر مستدل بودن و مستند بـودن آرا و  که از جمله» افزایش دقت در انجام امور محوله

ون اساسی و قوانین عادي دیگر یکی تصمیمات قضایی است معین گردیده است. پس به حکم قان
صدور رأي مستدل است؛ مستدل بودن رأي بدین معناست کـه رأي  ، ترین الزامات قاضیاز عمده

این اسـتدالل   1دادگاه عالوه بر مقرون بودن به دالیل و مدارك قوي باید با استدالل همراه باشد.
به عنوان تبیین مدلول حکـم بیـان شـده    تواند در پاسخ به استدالل طرفین یا یکی از آنان و یا می

دهـد کـه بـر صـحت حکـم      این امکان را می، باشد. ذکر جهات و دالیل در رأي به اصحاب دعوا
نظارت کنند و بدانند چه اسبابی نظر دادرسان را له یا علیه آنها برانگیخته اسـت؛ بـه عـالوه ذکـر     

هد تـا چنانچـه رأي را بـه صـواب     دبه اصحاب دعوا این امکان را می، جهات و اسباب مورد حکم
اسـاس بـودن آن جهـات و    نیابند در مقام اعتراض و تجدیدنظرخواهی هم خود را صرف اثبات بی

پـس   2پایه بودن استدالل رأي معترض عنه جلب کننـد. اسباب نمایند و توجه دادگاه عالی را به بی
ي در جامعـه اسـت. پذیرفتـه    هاي آزادي عمومی و حافظ حقوق شـهروند یکی از وثیقه، این قاعده
منوط به حصـول قناعـت عقلـی از اسـتدالالت مطـرح شـده در آن اسـت. پـذیرش         ، شدن حکم

مشروعیت قضاوت قضات منوط به انشاي تصمیمات مستدل و مقنـع اسـت. مسـتدل بـودن رأي     
هـاي مکـرر   منجر به تثبیت و ترویج فرهنگ عدم طرح دعاوي باطل و نیز پیشـگیري از اعتـراض  

دالیل ابرازي را در رأي خویش یک بـه  ، دعوا به رأي دادگاه خواهد شد؛ چراکه اگر قاضیاصحاب 
یک برشمرد و علـل رد و قبـول آنهـا را اعـالم دارد اصـحاب دعـوا بـه آن رأي قـانع شـده و از          

بودن رأي موجب اعتـراض بـه آن و نهایتـاً    پرهیزند. اما غیرمستدلهاي مکرر میتجدیدنظرخواهی
حداقل متضمن تأمین فوایـدي اسـت   ، گردد. بنابراین مستدل بودن احکامادرسی میموجب اطاله د

                                                   
قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند : «15/4/73قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقالب مصوب  9ماده  -1

ي آن حکم صادر شده است تخلف از این امر و انشاء رأي بـدون اسـتناد موجـب    به قانون یا شرع یا اصولی باشد که بر مبنا
 ».محکومیت انتظامی خواهد بود

 .20، صهمانصالحی راد، محمد؛  -2
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هـاي قـانونی رأي قـوي    بایست در صدور آراي متقن به عنوان یکی از شاخصهکه ذکر شد که می
  ي رأي در محاکم قضایی قرار گیرد.مورد توجه قضات صادرکننده

 مستند بودن رأي به قانون: -2

است و مجموعه اوضاع و احـوال حـاکم بـر هـر     » قانون نوشته«به صورت  در نظام حقوقی ما که
قالب قـانونی خـود را پیـدا کنـد؛ لـذا عملـی کـه        ، شود دعوا هنگام صدور رأيدعوایی موجب می

پیـدا  ، دهنـد  می هاي موضوع رسیدگی انجامدادرس دادگاه هنگام صدور رأي در هر مورد از پرونده
هاي قانونی است که اصطالحاً به آن تعیین حکم شایسته بـراي  لبکردن جایگاه واقعی دعوا در قا

شود. پس باید مصداق و عنوان قانونی هر مـورد یافتـه   هر دعوا بعد از تطبیق آن با قانون گفته می
ت قاعده استفاده کرد.شود و نمی مـاده   4در همین زمینه بند  1توان به جاي مصداق از عموم و کلی

جهات و دالیل «ضرورت قید ، ی مدنی در احصاي مطالب محتواي دادنامهقانون آیین دادرس 296
قانون اساسـی   166را متذکر شده است. اهمیت موضوع به حدي است که اصل » و مواد استنادي

که احکام دادگاهها باید مستند به مواد قانونی و اصولی باشد کـه بـر اسـاس    «...مقرر داشته است: 
قاعده اختصاص به آراء محاکم ندارد بلکه رعایت اصول عـدالت و   این». آن حکم صادر شده است

انصاف و پرهیز از شبهه اعمالِ حب و بغض یا تأثیر نفوذ اشخاص اطراف پرونده یا اطرافیـان آنـان   
کند کـه رأي صـادره از هـر مرجـع      می ایجاب، و یا سایر عوامل غیرقانونی مؤثر احتمالی در قضیه

براساس استدالل و پس از تطبیق آن با قانون باشد. در غیر این ، دعواکننده به صالح رسیدگیذي
صورت حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی به وسیله متضرر و موجب نقض به وسیله مرجع بـاالتر  

بـه سـایر منـابع و    ، خواهد شد. مستند بودن رأي به قانون و در صورت عدم امکان استناد به قانون
قـانون   214قانون آیین دادرسـی مـدنی و مـاده     3نون اساسی و ماده قا 167مأخذ معتبر در اصل 

آیین دادرسی کیفري مورد تأکید واقع شده است. انشاي رأي مستند مستلزم بررسی این امر اسـت  
اي از مواد قانونی یا قاعده فقهی بر مسئله قابل اعمال است. تعیین قاعده قابل اعمـال  که چه ماده

، کـه قواعـد حقـوقی   » کـامن لـو  «ف متفاوت اسـت. در نظـامی ماننـد    هاي حقوقی مختلدر نظام

                                                   
 .385، ص1383صمدي قوشچی، زیداله؛ تخلفات ساختمانی در نظام حقوقی ایران، چاپ دوم، انتشارات جنگل،  -1
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یابد ي سابق تحقق میهاي قضایی استژ این امر به صورت تنظیم قاعده از قضیهمستخرج از رویه
ي قانونی قابـل اعمـال بـر قضـیه اسـت. بـراي       تشخیص ماده، مسأله، اما در نظام حقوقی نوشته

د عناصر واقعه را شناخت و براي مشخص کردن عناصـر و  ي قانونی قابل اعمال بایتشخیص ماده
ارکان واقعه باید قاعده را پیدا نمود؛ در واقع ذهن قاضی باید میان این دو امر در رفـت و برگشـت   

در انشـاي رأي بیشـترین توجهـات     1طلبـد. روحی آماده براي قضاوت می، ايباشد و چنین توانایی
ي رأي را باید نخست بـا قامـت قـانون انـدازه     باشد. جامه بلکه تمام توجهات باید به سمت قانون

گیري قضایا با قانون. قاضی سخنگوي قانونگـذار اسـت و   خود رأي یعنی قالب، گرفت؛ به عبارتی
ي او انطباق مصادیق با احکام قانون است. بر این اساس تا زمانی که قـانون وجـود نداشـته    وظیفه

اي صالح به تعقیب مجرمین نیست. ارتکـاب هـر رفتـاري    باشد اصل بر جواز است و هیچ محکمه
گذار منع نشده است مبـاح و  تا زمانی که از طرف قانون، ولو خالف اخالق یا مضر به نظم عمومی

قاضی مکلّف به صدور حکـم برائـت اسـت.    ، جایز است. لذا در صورت فقدان نص یا سکون قانون
خواسـت طبیعـی افـراد جامعـه در     ، گـذار به قانوناعطاي این حق و تکلیف (تعیین جزا و مجازات) 

 1948ي جهـانی حقـوق بشـر مصـوب     اعالمیـه  11ي طول تاریخ بوده است. این اصـل در مـاده  
همـان   1964الملل حقوق مدنی و سیاسی مصوب میثاق بین 15و14و9سازمان ملل متحد و مواد 

هـاي عضـو را   شـده و دولـت  تأکیـد  ، که هر دوي آن به امضاي دولت ایران رسیده است، سازمان
 214مکلّف کرده است که آن را در مقررات و حقوق داخلی خـود لحـاظ کننـد. بـا تصـویب مـاده       

 2اعتباري این اصل را فـراهم نمودنـد.  ي تردید و بیزمینه، 78قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 
بـه روسـت؛ زیـرا از یـک      استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاواي معتبر در آراي کیفري با اشکال رو

دادگـاه  ، ها در تعارض است؛ چراکه بر اساس این اصلطرف با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات
تشـخیص منـابع   ، حق ندارد براي تعیین جرم و مجازات به غیر قانون عمل کنند. از طـرف دیگـر  
دهند بـه  کیل میفقهی و فتاواي معتبر براي قاضی غیرمجتهد که بیشترین قضات دادگاهها را تش

پذیر است و اگر قضات چنین اختیاري داشته باشند موجب تشتت آرا و چندگانی آنهـا  سختی امکان

                                                   
 .171، ص1388ء قضاي، چاپ دوم، انتشارات مجد، صالحی راد، محمد؛ آیین نگارش آرا -1
کالنتري، کیومرث؛ بحران در حقوق کیفري ایران، رساله براي اخذ درجه دکترا، به راهنمایی دکتر محمدجعفر حبیب زاده،  -2

 .198، ص 1381دانشگاه تربیت مدرس (تهران)، 
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هاي قـانونی رأي قـوي کـه در    مستند بودن رأي به عنوان یکی از شاخصه، الوصفخواهد شد. مع
ط قضـاوت  قوانین مختلف به آن پرداخته شده است از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از شرو

حـدود داللـت تعـاریف قـانونی و ماننـد      ، قواعـد حقـوقی  ، شناختن مواد قانونی، صحیح و مستدل
گـذار دعـوي   قـانون ، چراکـه دادگـاه  1شـود؛ توجهی به این امر هم موجب نقض آرا میآنهاست. بی

نیست؛ مجري آن است و باید چنان حکم کند که قانون مقرر کرده است. اجراي این تکلیـف بایـد   
، متن حکم بیاید تا دو طرف دعوي و دیوان عالی به روشنی مسـتند حکـم را دریابنـد و قاضـی    در 

ي قـانونی  ي جنبـه کنندهپشتوانه و تضمین، استناد قانونی تصمیم 2خود را در صدور رأي آزاد نبیند.
تضمین مهمی براي حق و اقتـدار قـانون در دادگـاه    ، تصمیم است. تصریح دادرس به مبانی حکم

کنـد کـه بـین تصـمیم و اسـتناد قـانونی آن ارتبـاط و        این تضمین زمانی ایفاي نقـش مـی   است.
ي اول بایـد  پیوستگی وجود داشته باشد. بر این اساس باید توجه داشت که رأي دادگـاه در مرحلـه  

در ، مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن رأي صادر شـده اسـت و در مرحلـه بعـد    
رأي ، قانون اساسی بر اساس منابع معتبر اسالمی یا فتاواي معتبـر  167اجراي اصل  مواردي که در

  صادر شده باشد این موارد نیز باید به صورت دقیق ذکر شده باشد. 

ه بودن  -3 قاعده لزوم توجیه رأي«موج  :« 

 214ي به موجب اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسـی جمهـوري اسـالمی ایـران و مـاده     
قانون  9ي و ماده 1378آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور کیفري مصوب قانون 

ـه   ، حکم دادگاه بایـد مسـتدل  ، 1373تشکیل دادگاههاي عمومی و انقالب مصوب  مسـتند و موج
مستلزم بررسی بیشتر است. موجه بودن حکم به معنـی مقبولیـت عقالنـی    » موجه«مفهوم  3باشد.

که استدالل دادگاه که رأي بر آن متکی و به مواد قـانونی یـا قواعـد حقـوقی     آن است. بدین معنا 
استناد شده است از نظر عقلی و منطقی قابلیت پذیرش داشـته باشـد؛ زیـرا عقالیـی بـودن حکـم       

                                                   
 .130کیفري، صزراعت، عباس و مهاجري، علی؛ آیین دادرسی -1
 .153، نشر شرکت سهامی انتشار، ص 26کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ  - 2
ي در اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران قید نشده، اما در دو ماده» موجه«اصطالح  -3

 مذکور به آن اشاره شده است. 9و 214
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ي مستدل و مستند بـودن اسـت. اگـر    نتیجه، از جهات موجه بودن حکم است. موجه بودن، صادره
اشد موجه نیز خواهد بود. ممکن است ایراد شود که اگـر چنـین بـود    رأي دادگاه مستدل و مستند ب

نبـود. در پاسـخ بایـد گفـت     » مسـتند «و » مستدل«در کنار الفاظ » موجه«نیازي به افزودن لفظ 
مستحیل و مستتر در دو مفهوم اول است و به اعتباري حالت استقاللی نیـز  ، »موجه بودن«مفهوم 

ي آن برائـت وي  من استدالل بـر محکومیـت شـخص و  نتیجـه    تواند متضدارد. رأي دادگاه نمی
ي رأي است و به اعتباري باید میان صـغرا و  بیشتر ناظر به نتیجه، موجه بودن، باشد. به این اعتبار

موجه بودن آرا و سایر قواعدي که گـاه بـه   ، الوصفمع 1ي منطقی برقرار باشد.رابطه، کبراي حکم
ي امنیـت  کننـده هـاي تضـمین  اند یکی از روشز پیش بینی شدهدلیل اهمیت در قانون اساسی نی

قضایی است و ضرورت دارد که احکام دادگاهها موجه باشد و بدون دالیل منطقی و قانونی حکـم  
  2و یا قراري صادر نکنند.

 رعایت اصول حقوقی در صدور آرا: -4

ی و دائمی هسـتند کـه منشـأ وضـع قواعـد جزئـی قـ       ، اصول حقوقی گیرنـد و  رار مـی احکامی کلّ
ی بودن اصول سبب میهاي حاکم بر یک نظام حقوقی میي ارزش نماینده گـردد تـا بـا    باشند. کلَ

ـدد بـوده و قابـل صـدق بـر مصـادیق        ي راه حلنهادي رو به رو باشیم که در برگیرنده هـاي متع
رسـاند؛ چـرا کـه    گوناگون است و این امر دادرس را در مواجهه با مسائل حقوقی مختلف یاري می

بینی نشده است. دائمی بودن اصول حقوقی بدان سبب اسـت کـه   ها در قانون پیشتمامی راه حل
، اصول حقـوقی ریشـه در اخـالق   ، ي حقوق تکیه دارد؛ به عبارت دیگربر مبانی و نیروهاي سازنده

کُنـد و گـاه   قدر که تغییر این نیروها هاي تمدن یک ملت داشته و همانعقل و پایه، مذهب، عرف
، هاي حقـوقی مختلـف  مانند. در نظامناممکن است اصول حقوقی نیز پایدار و بدون تغییر باقی می

تواننـد بـه اسـتناد آنهـا رأي     رود و دادگاههـا مـی  یک منبع حقـوق بـه شـمار مـی    ، اصول حقوقی
کـه  توان گفت که محاکم بر اسـاس اختیـاري   صادرکنند. در مورد اصول نوشته شده در قانون می

جویند و در مورد اصـل نانوشـته نیـز بنـا بـه      ها داده است به اصول توسل میگذار بدانخود قانون
                                                   

 .10، مقانله لطمه به اساس حکم، منصور احمدي، ص 89، تابستان 70، شماره 74سال  مجله حقوقی دادگستري؛ - 1
 .54، ص 79ها)، جلد چهارم، چاپ اول، انتشارات اشراق، شهریور  آخوندي، محمود؛ آیین دادرسی کیفري (اندیشه - 2
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رومـی  «استناد به آنها قابل توجیه است. در نظام ، رسالتی که قضات در تحقق نظم و عدالت دارند
نهـا را  آید و اصـول مبنـایی قـوانین کـه روح آ    ترین منبع حقوق به شمار میقانون مهم، »ـ ژرمنی
اعتبـاري فراتـر از عـرف و دکتـرین     ، دهد به منزله قانون بوده و در میان منابع حقـوق  می تشکیل

اصـول حقـوقی مـورد توجـه     ، تـرین منبـع اسـت   که رویه قضایی مهـم » کامن ال«دارد. در نظام 
تـوان اصـول   گیرند؛ بنـابراین مـی  دادگاهها است و قانون نوشته تنها برمبناي این اصول شکل می

ي حقوقی دانست. در حقوق ایران با توجه به ذکـر اصـول حقـوقی    قوقی را منبع دوم این خانوادهح
محرز است و دادگاهها نیز در موارد متعدد به اصـول  ، منبع بودن اصول، ق.آ.د.م جدید 3ي در ماده

ي قـانونی محسـوب   ي حقـوق کـه خـود یـک مـاده     اند. اصول نوشتهمختلف حقوقی استناد کرده
آینـد. بـر ایـن اسـاس اصـول      ي اول حقوق ایران به شمار مـی منبع درجه، شدند درکنار قانون می

ي قضایی دانست؛ چراکه آراي قضایی بایـد  ي رویهتوان راهنماي رأي قضایی و پایهحقوقی را می
توانـد بـه رویـه    کنـد وقتـی مـی   در راستاي اصول حقوقی باشد و تصمیماتی که دادرس اتخاذ می

ـی بـا عـادات و رسـوم     تبدیل شود اخـالق و  ، که مبتنی بر اصول حقوقی باشد. ازآنجاکه اصول کلّ
کوشند تا با در نظرگرفتن این اصول و یـا  مذهب جامعه همبستگی دارند قضات در صدور رأي می

هماهنـگ سـازند. اسـتناد بـه     ، ي حاکم بـر اجتمـاع  استناد به آنها رأي خود را با خواست و اندیشه
همچنـین گویـاي گـرایش مراجـع     ، فراسوي قوانین و مقررات وسـیع و پراکنـده   اصول حقوقی در

قضایی براي رسیدن به تداوم و هماهنگی (یکپارچگی) سیستم حقوقی است. اعتقاد محـاکم یـک   
ي یـک حقـوق پیشـنهاد    نشانگر سـلطه ، کشور به اصول حقوقی و گنجانیدن آن در دل آراي خود

شـود و  گیري منطقی منتهی میل حقوقی به یک نتیجهشده توسط قضات است که از طریق اصو
، کنـد؛ چراکـه عقالنیـت   آراي دادگاهها را در تحقق عقالنیت حقوقی جامعـه دخیـل مـی   ، این امر

اي فرایند به کارگیري ابزارهاي متناسب با هدفی پیشرونده است و اصول حقوقی به عنـوان رشـته  
قی را در راه رسیدن بـه یـک هـدف واحـد بسـیج      قواعد حقو، هاي عقالنی به هم پیوستهاز گزاره

کند. آرایی که بـر اسـاس اصـول    کرده و حرکت معقول حقوق را به سوي کمال مطلوب تأمین می
آورد که از آنهـا تبعیـت   این الزام معنوي را پدید می، اند؛ عالوه برآنکه براي دیگر قضاتصادر شده

کشور نیز در مواجهـه  همچنین هیأت عمومی دیوانعالیدارد. میکنند؛ حقوقدانها را به تقویت آنها وا
  رأیی را به عنوان وحدت رویه برخواهدگزیـد کـه از اصـول حقـوقی دور نباشـد؛      ، با دو رأي متضاد
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داراي ایـن  ، ي آنهـا استناد به اصول بدیهی و مسلّم حقـوقی و اسـتدالل رأي بـر پایـه    ، الوصفمع
ت است که مداخله قاضی در تفسیر قانون سـازد و آنـان را از صـدور رأي بـر     را هنجارمند مـی  مزی

  1دارد.مبناي احساس مبهم شخصی باز می

 ممنوع بودن از دادن حکم کلّی و تعیین تکلیف به صورت خاص: -5

واجد شـغل قضـاوت گردیـده و در مـورد     ، ي تشکیالت مملکتیي شخص که به وسیلهبیان اراده
شـود؛  نامیـده مـی  » رأي«نسبت به آن مورد خاص اسـت  بیانگر حقوق قابل اجرا ، یک امر معینی

ي حقوقی نسبت به موارد متعدد و نامعین نیسـت؛ بلکـه راه   بیانگر یک قاعده، بنابراین رأي قاضی
حل او براي همان مورد مطرح اعتبار دارد؛ همچنین رأي دادگـاه نبایـد حـاکی از مقـرَرات کلـی و      

ي دادگاه بایستی بر مصـادیق عینـی موجـود شـکل     اي و تئوري باشد؛ بلکه تصمیم متخذهتوصیه
منتفـی  ، ي تمامی افراد در یـک رأي گیرد. به عالوه صدور دستور و خط مشی راجع به رفتار آینده

ي قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور مدنی و ماده 4ي مقرَرات ماده 2است.
هاي قانونی رأي متقن و قوي اسـت  ن یکی از شاخصهقانون اجراي احکام مدنی که در مقام بیا 3

دادگاهها مکلّفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیـف نماینـد و نبایـد    «مقرر داشته است: 
دادگاه در موضـوعی کـه نـزد او    ، به داللت مواد یاد شده». به صورت عام و کلی حکم صادر کنند

اي بـه زمـین   د؛ به عنوان مثال: چنانچـه همسـایه  مطرح است باید به طور خاص تعیین تکلیف کن
مجاور ملک خود در باز کند و مالک زمین براي انسداد درب به دادگـاه دادخواسـت بدهـد پـس از     

ـی در   ، رسیدگی دادگاه باید در خصوص این زمین حکم صادر کند و مجاز نیست به طور عـام و کلّ
و یـا در  ». ین مجـاور ملـک خـود در بـاز کنـد     اي نباید به زمـ هیچ «حکم خود مثالً قید نماید که 

دادگـاه عـالوه بـر    «دادگاه نباید در حکم خود اعالم نماید ، ي تخلیه به علت انقضاي مدتپرونده
مـورد  ، دارد همه مستاجرین باید پس از انقضاي موعد اجـاره مقرر می، ي منزل موضوع حکمتخلیه

                                                   
 .148و147، صص 84زصادقی، محسن؛ اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه، چاپ اول، نشر میزان، پایی - 1
 .31، ص 1386گلدوزیان، ایرج؛ کلیات و مقدمه علم حقوق، چاپ اول، انتشارات مجد،  -2
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ي نباید حکم صادر کند؛ مثالً در دعـواي مطالبـه   دادگاه به صورت کلی نیز 1».اجاره را تخلیه نماید
دادگاه بر فرض احراز صحت دعواي خواهان نباید در حکـم  ، ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد

کنـد؛ بلکـه   ي خسارات خواهان محکوم میخود به طورکلی قید کند که خوانده را به پرداخت کلیه
پرداخـت شـود؛ چراکـه حکـم دادگـاه بایـد داراي        باید دقیقاً مشخص نماید چه مبلغی به خواهـان 

موضوع معین باشد و به طورخاص تعیین تکلیف نموده باشد تـا امکـان اجـراي آن فـراهم گـردد؛      
یبنابراین به اعتبار قاعده محدود به دعـوي و  ، اعتبار رأي، ي ممنوع بودن قضات از دادن حکم کلّ

ر دادرس بتواند نظر خود را به صـورت قاعـده   دو طرف آن است؛ چراکه اگر قرار بر این شود که ه
ی اعالم کند و این نظر اي از بند سازد دیري نخواهد پایید که در هر گوشـه او و سایرین را پاي، کلّ

ی حکمکشور قاعده فرما شود و اصل تساوي مردم در برابر قانون و وحـدت حقـوقی دچـار    ي خاص
هـاي رأي مـتقن در زمـان    عنـوان یکـی از شاخصـه   ي یاد شده به اختالل گردد. لذا رعایت قاعده

  صدور رأي از سوي قضات الزامی است. 

 توصیف رأي از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظرپذیري:  -6

دادگـاه  بایـد در   ، قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقـالب  28ي ي یک مادهبه موجب تبصره
جع تجدیدنظر آن را معین کند. ایـن حکـم   ذیل رأي خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأي و مر

دادگـاه  «قانون آیین دادرسی مدنی نیز به شرح زیر بیـان شـده اسـت:     339ي ماده 3ي در تبصره
باید در ذیل رأي خـود قابـل تجدیـدنظر بـودن یـا نبـودن رأي و مرجـع تجدیـدنظر آن را معـین          

ـف اسـت در رأي صـادره آن   »نماید... را از حیـث قابلیـت تجدیـدنظر     ؛ به عبارت دیگر دادگاه مکلّ
توصیف نماید. آراء متعددي از دادگاه عـالی انتظـامی قضـات صـادر گردیـده کـه اکثـراً توصـیف         

ـف نمـوده    2غیردقیق حکم را تخلّف انتظامی محسوب نموده است. نصوص مزبور که دادگاه را مکلّ
                                                   

 .58و57، صص 1387مهاجري، علی؛ مسبوط در آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات فکرسازان،  -1
ن آن نشده و ذیالً آن را قابل استیناف معرفی کرده در حکمی که دادگاه غیاباً صادر کرده تصریح به غیابی یا حضوري بود -2

تخلف است زیرا حکم غیابی وقتی قابل استیناف است که مدت اعتراض آن گذشته باشد و قبل از انقضـاء مـدت اعتـراض،    
توان از آن استیناف خواست و بنابراین معرفی شدن حکم به قابل استیناف بودن صریح در توصیف آن به حضوري است،  نمی

اداري) محکم عالی انتظامی  –جزایی  –، م.ع.ا.ق شهیدي، موسی، موازین قضایی (حقوقی 1311آبان  11-1147حکم شماره 
 .211، ص39، ش 1340قضات از نظر تخلف اداري انتشارات علمی، تهران، چاپ سوم، سال 
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رعایـت مصـالح    ذیل رأي خود قابل تجدیدنظر بودن آن را معـین نمایـد علـی الظـاهر در جهـت     
علیه است که ممکن است اطالعات حقوقی الزم در تشـخیص قابلیـت شـکایت حکـم را     محکوم

خـاص آراي دادگاههاسـت و ارتبـاطی بـه تصـمیمات نهـایی       ، نداشته باشد. البته مقررات یاد شده
دادسرا ندارد. در مورد دادسرا و تکلیف به ذکر قابلیت اعتـراض قـرار صـادره ایـن مرجـع فقـط از       

قرار تأمین باید بـه  «آید؛ به موجب این ماده: قانون آیین دادرسی کیفري به دست می 147ي  ادهم
متهم ابالغ شود. در صورتی که قرار صادره منتهی به بازداشت وي گردد نوع قرار در بـرگ اعـزام   

بازداشت شـده باشـد ایـن جهـت نیـز در      ، شود؛ چنانچه متهم به منظور جلوگیري از تبانیدرج می
  گردد.  برگ اعزام قید می

ي قرار مکلـف اسـت قابـل    در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشد صادرکننده -تبصره 
 147ي ي مـاده مسـتفاد از تبصـره  ». اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید نمایـد 

بـه بازداشـت و حتـی     قانون آیین نامه دادرسی کیفري ذکر قابلیت اعتراض در قرار تأمین منتهـی 
تفهیم حق اعتراض به متهم است. قرارهاي دیگري نیز در دادسرا قابلیت اعتراض دارند که در بند 

اصالح قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقـالب بـه آن اشـاره و تصـریح شـده       3ي (ن) ماده
؛ زیرا تصمیمات است؛ بنابراین اگر ضرورتی به ذکر باشد ذکر قابلیت اعتراض است نه ذکر قطعیت

نهایی دادسرا و تصمیماتی که موجودیت آنهـا مسـتلزم دو امضـا در دادسراسـت هرگـز در زمـان       
شوند و در فرضی که امضاي دوم یعنـی امضـاي دادسـتان نیـز بـه قـرار       قطعی تلقی نمی، صدور

ـت  صادره ملحق شود این امر الزاماً دلیل قطعیت قرار صادره نخواهد بود جز در مورد قـرار مج  رمی
ـت بـه    که مستقالً و توسط متهم قابل اعتراض نیست و عدم امکان اعتراض نسبت به قرار مجرمی

ـت و    باشـد؛ زیـرا چـه بسـا در مرحلـه     ي قطعی بودن آن نیـز نمـی  منزله ي دادرسـی قـرار مجرمی
مضـافاً اینکـه در خصـوص رأي صـادره از      1به حکم برائت متهم منجر شود.، کیفرخواست صادره

کـه بـه ادعـاي    آن را قطعی اعالم نموده باشد در حالی، ي رأيچنانچه دادگاه صادرکننده، محکمه
توانـد تجدیـدنظرخواهی نمایـد و    علیـه مـی  فی الواقع قابل تجدیدنظر باشد محکـوم ، علیهمحکوم

دادگاه بدوي باید پرونده را جهت اقدام مقتضی به دادگاه تجدیـدنظر ارسـال دارد. مـع الوصـف در     
و  78و قانون آیین دادرسی کیفـري   79ختلف از جمله قانون آیین دادرسی مدنی مصوب قوانین م

                                                   
 .57و56، صص 57و56، صص 88، بهار معاونت آموزش قوه قضاییه؛ ارتقاء کیفیت رسیدگی در دادسرا، چاپ اول، نشر قضا -1
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به لزوم توصـیف رأي صـادره از سـوي    ، قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقالب
پرداخته شـده  ، هاي قانونی رأي قوي و مستحکمي آن به عنوان یکی از شاخصهمرجع صادرکننده
یت است؛ چراکه علی القاعده با توجه به توصیفی کـه دادگـاه از رأي صـادره در    که بسیار حائز اهم

نمایـد.  طریق شکایت خـود را انتخـاب مـی   ، علیه یا معترضخود رأي به عمل آورده است محکوم
علیه طریق شـکایت را بـا توجـه بـه     روشن است که چنانچه توصیف دادگاه دقیق نباشد و محکوم

  شکایت باید مردود اعالم گردد.   توصیف مزبور انتخاب نماید

 وضوح و شفافیت در اعالم رأي: -7

کار اصلی یک مرجع قضایی عبارت است از صدور رأي. نظـام مـدیریت کیفیـت بایـد بـه سـمت       
فرایندها را در نظـر  ، ي قضایی حرکت کند. این نظامسازي کارها از طریق اداره کردن پروندهبهینه

گیـرد.  دهی شده به سمت کنترل کیفیت جاي مـی سازمانی جهتگرفته و در سطح اقدامات درون 
ي ها به طور جدي بازتعریف شـده و شـیوه  ي مسئولیتاعمال این نظام مستلزم آن است که حوزه

، سازي و همگون شود. بـه طـور عمـده   همسان، هاي مختلف دادگستريها در بخشانجام فعالیت
مان صدور رأي و نیـز محتـواي رأي صـادره نـاظر     به مدت ز، کنندگان دادگستريمطالبات مراجعه
گیرند. سیاست کیفـی بایـد   مدنظر قرار می، ها تحت عنوان اهداف سیاست کیفیاست. این دغدغه

ي صدور رأي و ارتقـاي محتـواي   ي دعوا و لحظهي اقامهبه سمت تقلیل و مدت زمان بین لحظه
محتـواي رأي بایـد بـه    ، ي دعوااز نتیجهصرفنظر 1رأي و نیز وضوح و شفافیت در اعالم رأي برود.

که حقوقش رعایت شده است و راه حلی که بـا  کننده را متقاعد کند به ایناي باشد که مراجعهگونه
شـد؛ در نتیجـه نگـارش رأي بایـد     ي کافی اتخاذ شده همان راه حلی است که باید اتخاذ میادله

باید صریح و روشن باشـد بـه نحـوي کـه      براي اطراف دعوا واضح و قابل فهم باشد. رأي صادره
مخاطب مقصود و مدلول رأي را به خوبی دریافت کند. وضوح و شفافیت در اعالم رأي به عنـوان  

شود تا از این رهگذر اصحاب دعوا هاي قانونی رأي قوي و متقن نه تنها باعث مییکی از شاخصه
متقاعد ، نونی و صحیح بودن نظر اتخاذيبه راحتی با رأي صادره ارتباط برقرار کرده و نسبت به قا

ت و استحکام رأي خواهد افزود.   شوند؛ بلکه بر قو  

                                                   
در فعالیت قضایی، ترجمه حامد رحمانیان، مجله حقوق دادگستري،  9001فُرتیه، ونسانت؛ قابلیت اعمال استانداردهاي ایزو  -1

 .158و157، صص 73، سال 67شماره 
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 ي خواهان:  صدور رأي در چارچوب خواسته-8

ي دعـوي اسـت. بـه همـین دلیـل      حصول خواسـته ، ي دعوي توسط خواهانهدف اصلی از اقامه
معین و در ستون خواسته قیـد   ي خود رابه طور منجز خواسته، خواهان باید در دادخواست تقدیمی

قاضـی بـه صـدور    ، ي آنمبناي رأي دادرس خواهد بود؛ چراکه در محـدوده » خواسته«نماید. این 
در » خواسـته «ورزد. اگر خواهـان مسـتحق میـزان بیشـتري از آنچـه بـه عنـوان        رأي مبادرت می

دهـد؛ زیـرا صـدور     تواند آن را موضوع حکـم قـرار  باشد دادگاه نمی، دادخواست تقدیمی قید کرده
بنـابراین   1ي دادرسـی اسـت.  ي مندرج در دادخواست از موارد اعادهحکم به میزان بیش از خواسته
ي خواهان رأي صادر کند اقدامی بدون مجوز انجام داده اسـت. بـه   چنانچه دادگاه خارج از خواسته
یـز مـورد حکـم قـرار داده     منافع را ن، ي خواهان خلع ید بوده و دادگاهعنوان مثال: چنانچه خواسته

قانون آیین دادرسی مدنی رأي دادگـاه در مـورد منـافع نقـض بالارجـاع       403ي باشد مطابق ماده
ي خواهان انشـاي رأي نمایـد بـه عنـوان یکـی از      اینکه دادگاه نباید خارج از خواسته 2خواهد شد.
مورد توجه قرار گرفتـه   قانون مذکور 403ي هاي قانونی رأي قوي و متقن نه تنها در مادهشاخصه

ي قانون آیین دادرسی مـدنی بـه عنـوان اولـین جهـت اعـاده       426ي است بلکه در بند یک ماده
؛ »مورد ادعاي خواهان نبوده باشد، موضوع حکم«دارد: دادرسی پیش بینی شده است که مقرر می

ادعاي خواهـان   بنابراین در صورتی که دادگاه نسبت به موضوعی حکم صادر نموده باشد که مورد
نبوده است حکم مزبور در صورتی که به صورت قطعی صادر شده و یـا قطعـی شـده باشـد قابـل      

ي دادرسی است. براي تشخیص اینکه حکم در موضوعی صادر شده که مورد ادعـا بـوده یـا    اعاده
شـود  با مفاد یا منطوق حکم انطباق داده ، ي دعوا با لحاظ توضیحات فوقنبوده است باید خواسته

شـود  ي خواهان تلقی نمـی و چنانچه در این بخش مطلبی مورد حکم قرار گرفته باشد که خواسته
مضافاً اینکه صدور حکم به بیشـتر از خواسـته کـه     3ي دادرسی محقق خواهد شد.این جهت اعاده

قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه قانونگذار قرار گرفتـه اسـت بـه اصـل      426ي ماده 2در بند 
نماید؛ بنابراین دادگـاه در صـدور   خدشه وارد می، کلیف دادگاه در صدور رأي در چارچوب خواستهت

تواند در موضـوعی رأي صـادر کنـد کـه مـورد      ي خواسته را رعایت نماید و نمیرأي باید محدوده
                                                   

 .174، ص 77واحدي، قدرت اله؛ آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ اول، نشر میزان، پاییز -1
 .413مهاجري، علی؛ مبسوط درآیین دادرسی مدنی، ص  -2
 .465و464، صص 81شمس، عبداله؛ آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ دوم، نشر میزان، پاییز  -3
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 خواسته نبوده است یا بیشتر از مورد خواسته باشد؛ چرا که رعایت این تکلیف منتج به صـدور آراي 
حاکی ، متقن و مستحکم و سازگار با اصول دادرسی است و بر عکس صدور حکم خارج از خواسته

  از فقدان قوت در رأي صادره است.  

 توجه به قواعد و اصول مربوط به صالحیت: -9

هاي حقوقی و کیفري باید مورد توجـه  قـرار گیـرد    ترین موضوعاتی که در دادرسییکی از اساسی
کننده است. در صورتی که رسیدگی به امري مطـابق مقـررات قـانونی از    یصالحیت مرجع رسیدگ

مرجعی درخواست شده باشد مرجع مزبور مکلف است چنانچه در رسیدگی به امر مطروحـه صـالح   
باشد و یا به عبارت دیگر به موجب قانون مأمور رسیدگی به آن باشد نسبت به آن رسـیدگی و بـه   

تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی در رسیدگی به دعـاوي   ،صدور رأي اقدام نماید. صالحیت
در ، ي صـالحیت آنهـا  بینی مراجع قضاوتی و دامنـه باشند. پیشبه حکم قانون دارا می، و شکایات

بر لزوم قانونی بودن ، قانون و منوط نمودن رسیدگی و صدور رأي مرجع قضاوتی به صالحیت آن
قانون اساسـی مبتنـی اسـت؛     1591و  36، 34اصول  تشکیل و صالحیت مراجع قضایی مندرج در
تواند و مکلّف است به امري رسیدگی نماید که ایـن امـر   بنابراین هر مرجع قضاوتی در صورتی می

رعایت قواعد و اصول مربـوط بـه    2ي صالحیت آن قرار داده شده باشد.به موجب قانون در حیطه
ي متقن از سوي مرجع قضـاوتی صـادرکننده  هاي قانونی رأي صالحیت به عنوان یکی از شاخصه

در قانون اساسی و قوانین عادي اعم از آیین دادرسی مدنی و کیفري مورد توجه قرار گرفتـه  ، رأي
موجب نقض آرا و بدون اثر شدن اقدامات مرجـع  ، است که عدم رعایت قواعد مربوط به صالحیت

به دلیل اینکـه مربـوط   ، عد صالحیتعدم رعایت قوا، قضایی غیرصالح خواهد شد. به عبارت دیگر
فلـذا موجـب نقـض    ، »تخییـري «یـا  » مخیره«به نظم عمومی جامعه و از قوانین آمره است و نه 

 گردد.  حکم و کأن لم یکن شدن آن می

                                                   
 34تواند به منظور دادخواهی به دادگاههاي صـالح رجـوع نماید.(اصـل     دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می -1

  قانون اساسی).
  قانون اساسی).  36به مجازات و اجراي آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.(اصل حکم 

مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستري است. تشکیل دادگاهها و تعیین صالحیت آنها منوط به حکم قانون است.(اصـل  
 قانون اساسی).  159

 .394و393، صص 80ل، چاپ اول، نشر میزان، پاییزشمس، عبداله؛ آیین دادرسی مدنی، جلد او -2
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 عدم تناقض در مفاد رأي:  -10

قـانون آیـین    426ي مـاده  3هاي قانونی رأي قوي و مستحکم کـه در بنـد   یکی دیگر از شاخصه
» مفـاد «سی مدنی به آن پرداخته شده است عدم تناقض و تضاد در مفاد حکم است. اصطالح دادر

کـه  حکـم اسـت؛ یعنـی آنچـه    » معنـی «رود همـان  حکم در مواردي که به مفهوم اعم به کار می
هاي مختلف حکم اعم از اسباب موجهه و مفاد به معنی اخص بـرآن داللـت دارد. تضـاد در    بخش

شود که اسباب موجهـه حکـم و مفـاد آن بـه معنـی      در صورتی محقق می ،مفاد حکم بدین معنی
مقرر در این نص را بایـد در دو مفهـوم اعـم و    » مفاد«در تضاد و اختالف باشند. اصطالح ، اخص

باشد که موضوع مـورد  عبارت از آن بخش حکم می، به معنی اخص» مفاد«اخص آن تفسیر نمود. 
گردد و به آن بخش آمره و حکم به معنـی اخـص   عالم میاختالف طرفین به موجب آن فصل و ا

اي کـه یـک قسـمت از    شود. در مفاد رأي نباید تضاد باشد به گونـه و یا منطوق حکم نیز گفته می
ي خـود را  قسمت دیگر آن را نقض کند؛ مانند این که خواهان در دادخواست تقدیمی خواسته، رأي

یام تصرف غاصبانه قرار داده باشـد و دادگـاه در حکـم    المثل اصدور حکم خلع ید غاصبانه و اجرت
ي دعوي را مـردود دانسـته و دلیـل    صادره ادعاي خواهان مبنی بر غاصبانه بودن تصرفات خوانده

اي قرار دهد که خوانده دفاعاً ابراز داشته است و در عین حال حکم به محکومیـت  نامهآن را مبایعه
ه نفع خواهان صادر کند. بدیهی اسـت کـه صـدر و ذیـل ایـن      المثل نیز بخوانده به پرداخت اجرت

غاصبانه نیست و مالکانه یا به ادعاي مالکیت ، ي دعويرأي همخوانی ندارند. اگر تصرفات خوانده
المثل ایام تصرف محکوم شده است؟! و اگر ید او غاصـبانه اسـت   است پس چرا به پرداخت اجرت

، ضمن اینکـه در اصـل دعـوا   ، ه است؟! یا اینکه دادگاهپس چرا حکم به رد دعوي خلع ید داده شد
ي وکیل خواهـان  الوکالهحقی نموده خوانده را نیز محکوم به پرداخت حقخواهان را محکوم به بی

از ، بـه موجـب قـانون   ، ي وکیل خواهان از سوي خواندهالوکالهکه پرداخت حقکرده است در حالی
ي قـانونی در  باشد؛ بنابراین رعایت این شاخصـه دعوا میجمله مستلزم محکومیت خوانده در اصل 

باشـد تـا از اسـتناد بـه     صدور آراي متقن و مستحکم مستلزم تسلط قاضی به قوانین و پرونده مـی 
قسمت دیگر آن را نفی و نقض نکند؛ چراکـه  ، مواد و اصول متضاد اجتناب نماید و قسمتی از رأي

د که قابل فهم و خـالی از تعـارض و تنـاقض باشـد؛ بـه      بایست به نحوي انشا گرداساساً رأي می
باید با هم ارتباط منطقی و سازگاري درونی داشته باشد. معنـاي  عبارت دیگر صدر و ذیل رأي می

  رأي مستدل که بارها و بارها مورد تأکید و تجویز قانونگذار قرار گرفته همین است. 



  هاي رأي قوي و متقنشاخصه  79شماره  قضاوتمجله 

  

166 

 ان:  ذکر مشخصات اصحاب دعوا یا نماینده قانونی آن-11

ترین قسمت دادرسی است؛ چراکه متضـمن تصـمیم   در واقع مهم، رأي دادگاه اعم از حکم یا قرار
قـانون آیـین دادرسـی     295ي هاي دادگاه را در بردارد. مطابق مادهقضایی است و نتیجه رسیدگی

دادگـاه بایـد در صـورت    ، پس از اعالم ختم دادرسـی ، دادگاههاي عمومی و انقالب در امور مدنی
امکان در همان جلسه نسبت به انشاي رأي و اعالم آن به اصحاب دعوا اقدام نماید؛ در غیـر ایـن   

بـدواً تصـمیم خـود را بـه     ، صورت حداکثر ظرف یک هفته انشا و اعالم رأي کند. قاضـی دادگـاه  
ده«که قبالً آن را  -نویس صورت پیش وس کنـد. وقتـی پـیش نـویس     تحریر مـی  -نامیدند می» م

  شود. تعبیر می» تایپ«نویس رأي است که امروزه از آن به ي بعد از آن پاكهیه شد مرحلهرأي ت
نـویس رأي توسـط رئـیس دادگـاه یـا      رأي دادگاه پس از طی مراحل مذکور و امضـاي پـاك  

قـانون آیـین دادرسـی     213ي مـاده » ج«کند. به موجب بند را پیدا می» دادنامه«عنوان ، دادرس
در دادنامـه ضـروري   » ذکر مشخصات طرفین دعوا«و انقالب در امور کیفري دادگاههاي عمومی 

ي مذکور تصریح نشده است که مراد از مشخصات چیست امـا از توجـه   است؛ اگرچه در متن ماده
، فامیـل ، شـهرت ، اسـم پـدر  ، اسـم ، یابیم که مراد از مشخصاتقانون مذکور درمی 129ي به ماده

قاضـی ابتـدا هویـت و    «تابعیت است؛ زیـرا در ایـن مـاده آمـده اسـت:      اوالد و ، عیال، شغل، سن
اوالد و تابعیـت) و همچنـین   ، عیـال ، شـغل ، سن، فامیل، شهرت، اسم پدر، مشخصات متهم (اسم

...». ي منزل) او را دقیقاً سوال نموده کوچه و شماره، خیابان، روستا، دهستان، بخش، آدرس (شهر
، قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور مـدنی  296ي مضافاً اینکه مطابق ماده

ذکر نام و نام خانوادگی و محل اقامت اصحاب دعوي یا کسی که به نـام متـداعیین اصـلی یـا از     
بـه عنـوان یکـی از منـدرجات رأي     ، طرف آنها اقامه دعوي کرده یا طرف دعوي واقع شده اسـت 

اید خصوصیات اصحاب دعوي قیـد گـردد و اگـر وکیـل از     دادگاه ضروري است؛ یعنی در دادنامه ب
طرف خواهان دادخواست داده یا از جانب خوانده دفاع نموده بایـد خصوصـیات وکیـل و از جملـه     

ي دعوي کرده یـا طـرف دعـوي قـرار     اقامتگاه او را در برداشته باشد یا اگر قیم به نام صغیر اقامه
کس باشد؛ به عنوان مثال: چنانچه شکات یا خواهانها گرفته است باید خصوصیاتش در دادنامه منع

از عنـوان شـکات یـا    ، متعدد باشند مرجع قضایی نباید به جاي ذکـر مشخصـات تـک تـک آنهـا     
استفاده کند. در رأي صادره از یکـی از  ، برخالف نص صریح قانون» و غیره«ي خواهانها یا از واژه
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بررسی محتویات پرونـده و مالحظـه اظهـارات    دادگاه با «شعب دادگاههاي جزایی آمده است که 
دانی محل بوده کـه وصـل بـه    یک قطعه زمین زباله، نظر به اینکه ثابت شد محل اختالف، شهود

خصـوص اینکـه   گاه کشاورزي نشده است تا تغییر کاربري بر وي صدق نماید بهروستا بوده و هیچ
جرم استنادي را محرز ندانسـته و بـا   ، جانباز چهل درصد شیمیایی است و مراعات وي الزم، متهم

از ذکـر  ، ي رأيدادگـاه محتـرم صـادرکننده    1...»کنـد  مـتهم را تبرئـه مـی   ، استناد به اصل برائت
خودداري کرده است امـا  ، مکلّف به درج آنها در دادنامه بوده است، مشخصاتی که به موجب قانون

متهم در رأي درج کرده اسـت کـه   را به عنوان یکی از مشخصات » جانباز چهل درصد شیمیایی«
  فاقد توجیه قانونی است.  ، ي اقداماین نحوه

 رعایت قواعد تفسیر قضایی:  -12

تفسیري که دادرسان دادگاهها در مقام صدور رأي و تعیین حکم وقایع حقوقی از قانون بـه عمـل   
اسـتخراج حکـم   آورند تفسیر قضایی نام دارد. تفسیر قضایی اجتهـاد دادرس بـراي اسـتنباط و    می

شود. اگر چـه  قضیه از قانون است. این نوع تفسیر همیشه در کنار تطبیق و اجراي قانون مطرح می
آورد؛ بـا  آمیزد و هر دو را به صورت توأمان در نظر مـی دادرس دادگاه تفسیر و تطبیق را در هم می

انون را بـه منظـور   ي هـدف. او قـ  این حال تفسیر براي او در حکم وسیله است و تطبیق به منزلـه 
کند. به همین خاطر قانون اساسـی مـا بـه هنگـام بیـان صـالحیت       تطبیق و اجراي آن تفسیر می

آن را مقید به مقام تمیز حق نموده است (اصل هفتاد و سوم). بـا وجـود   ، دادرسان در تفسیر قانون
ق جـزا  برخی از صـاحب نظـران حقـو   ، ضرورت اعطاي صالحیت تفسیر قانون به دادرسان محاکم

اي اند. وجـود پـاره  اعطاي چنین اختیاري را ممنوع دانسته و بعضی دیگر در درستی آن تردید کرده
قواعد و الزامات قانونی نظیر حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و لزوم پایبندي به آثـار  

یر شک به نفـع  منع توسل به قیاس و لزوم تفس، همچون تفسیر محدود قوانین جزایی، و نتایج آن
گذارد. به عالوه از آنجا که اعطاي صالحیت تفسـیر  جایی براي چنین تردیدهایی باقی نمی، متهم

قانون به قضات از سوي خود قانونگذار یعنی همان پارلمان منتخب مـردم بـه عمـل آمـده اسـت      
                                                   

تغییر کاربري زراعی و باغ ها، چاپ اول،  2معاونت آموزشی قو قضاییه؛ توصیه و تحلیل علمی آراي قضایی، مسایل جزایی  -1
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، سـیر ماند. حق قاضـی در تف دیگر وجهی براي تردید در درستی تفسیر قانون به دست قاضی نمی
بـه هـر تقـدیر تفسـیر قاضـی از       1دارد.» اقناع وجدانی قاضی«ي ریشه در قانون اساسی و قاعده

قانون اعم از قوانین جزایی و غیر آن محدود به دعوایی اسـت کـه بـه مناسـبت آن و بـه منظـور       
اعمال حاکمیت قانون بر آن به عمل آمده است و فقط نسبت به همان دعـوي و همـان موضـوع    

تفسـیر  ، قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمـومی و انقـالب در امـور مـدنی     4ي ت. مادهمعتبر اس
کند و از شمول دستور قانونگذار برآنچه قضایی موارد و مصادیق مشمول حکم قانون را معرفی می

نماید. تفسیر دادرسان محاکم گاه موجب انصراف اطالق یـا  حقیقتاً موردنظر او نیست جلوگیري می
کند شود و گاه سکوت قانونگذار را حمل بر معنایی میوم قواعد و الزامات قانونی میتخصیص عم

گیرد و منشأ حقوق یا الزامـاتی  ي قضایی و عرف مسلم به خود میکه به تدریج صورت یک قاعده
ق.آ.د.ك در خصوص لزوم صدور قـرار اناطـه    13ي گردد. به عنوان مثال: با وجود اطالق مادهمی

از جملـه  ، که ثبوت تقصیر متهم منوط است به ثبوت برخی از مبـانی و مقـدمات جـرم    در مواردي
ي مزبور به عمل آورده است ي قضایی در تفسیري که از مادهرویه، حق مالکیت در دادگاه حقوقی

اطالق آن را منصرف به موارد اختالف در مالکیت اموال غیرمنقول دانسته و صـدور قـرار اناطـه را    
طالن جریان رسـیدگی در امـور جزایـی تلقـی     ، وال منقولدر خصوص ام فاقد مصلحت و موجب ب

  کرده است. 
قوانین و مقررات مرتبط با موضوع پرونـده کـه نیـاز بـه     ، بنابراین الزم است که در رأي دادگاه

تفسیر دارند را تفسیر نموده تا مخاطب از مبانی تصمیم دادگاه و منطق حاکم بـر آن مطلـع شـود.    
اي از آنهـا نیـز اشـاره گـردد موجـب اتقـان و       اصول تفسیر قضایی در صدور آرا که به پارهرعایت 

اتقـان رأي را مخـدوش   ، استحکام رأي قضایی است و عدم رعایت قواعد و اصول تفسیر قضـایی 
کند. به عنوان نمونه: دادگاه حمل و نگهداري سالحی که مشخصـات سـالح جنگـی و سـالح     می

قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیـان   2ي با ماده شکاري را نداشت منطبق
ح مصوب  با توسـل بـه اصـل    ، تشخیص نداد و متهم را به لحاظ ابهام و سکوت قانون 1350مسلّ

دیـوان عـالی کشـور ضـمن رد تقاضـاي       2از اتهـام تبرئـه نمـود.   ، تفسیر مضـیق قـوانین جزایـی   
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مندي تفسـیرهاي قضـایی الزم االتبـاع در    ضابطه 1أیید کرد.دادنامه را ت، تجدیدنظرخواهی دادسرا
قانونمنـدي  ، از جهات مختلف داراي آثار و نتایج سودمندي است. از نظر منافع فـردي ، امور جزایی

هاي شهروندان دستخوش تصمیمات دستگاه قضایی شود که حقوق و آزاديمانع از آن می، تفسیر
رسان واقع شود. از نظر مصالح و منافع ملـی نیـز وجـود    هاي شخصی دادو اعمال نظرها و گرایش

ضوابط و معیارهاي تفسیر و پایبندي دادرسان به آنها موجب بسط بزرگداشـت قـانون در جامعـه و    
گـردد. تفسـیرهاي نـارواي قـانون و     تقویت احساس امنیت عمومی در برابر دسـتگاه قضـایی مـی   

نمایـد. مـع الوصـف     مـی  استحکام آرا را مخدوش اتقان و، ي آن در صدور آراضابطههاي بیتأویل
رعایت قواعد تفسیر قضایی در آراي محاکم نه تنها تقویت اصولی و علمی آرا را در پی دارد بلکـه  

  آورد.ي قضایی را فراهم میموجبات باروري و پختگی رویه

 استواري نثر(نوشته):-13

اراي نثري پخته باشـد. نگـارش   ي نگارشی رأي مطلوب آن است که دنخستین ویژگی و شاخصه
توان گفت آن چه به عنوان سـبک در  ي خود را دارد. میآیین ویژه، هاي وابسته به حقوقدر مقوله
در ، ها بـراي خـود طرفـدارانی یافتـه اسـت     بردار شده است اگر چه هر کدام از آن سبکادبیات نام

تابـد  سبکی را بر می، است که حقوقنگارش مباحث حقوقی کارایی چندانی ندارد و این بدان روي 
اي ها تعریف شدنی نیست. در قلمروي ادبیات اگر فنون و بدایع ویـژه هاي دیگر سبککه در اندازه

ي ادبیـات ضـرورت دارد کـه    آرایند به خاطر این است که در حوزهوجود دارد که کالم را بدان می
انگـاري  بیاورد و گاه بـه تحقیـر و هـیچ    نمایی کند و گاه به توصیف و تعریف رويادیب گاه بزرگ

ا در حقوق هم در بحث فراگیري و فرادهی و هـم در بخـش انشـاي رأي و صـدور      دست یازد. ام
تابـد.  اي را بر نمیبا بیان نوعی از حقیقت قابل دفاع سر و کار داریم که هیچ آرایش اضافه، دستور

که از برخی اصطالحات و قواعد ویژه  در همین حال ناگزیر است، قاضی دادگستري و عالم حقوق
آوردن به ایـن اصـطالحات   اي نیاز خود را در رويهاي خود سود ببرد؛ لیکن باید به گونهدر نوشته

ـم      برآورد که دچار افراط و تفریط نشود. در نوشته هاي حقوقی جـایی بـراي فضـل فروشـی و حکَ
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آن را بـه خـوبی   ، یسیم که مخاطب سخننمایی و فیلسوف پنداري وجود ندارد. باید به صورتی بنو
ي خواهد رابطـه اي را شایسته جلوه بدهد و نیز نمیخواهد امر ناشایستهگاه نمیدریابد. قاضی هیچ
باید همـان را  مطرود و مردود جلوه دهد. او می، اي را به مدد واژه و تقدیر و توجهمقبول و شایسته

ها برگزیـده اسـت. پـس    ها و ترك فعلخود براي فعلکه هست بنمایاند. قانونگذار حتی عبارت را 
سـخن خـویش را   ، ي ادبـی آید که قاضی از طریق به کارگرفتن قدرت خالقهمجالی به وجود نمی

انتظار آن نیست که قاضی در انشاي رأي داراي سبکی ویژه باشد یـا از خوانـدن    1بر تخت بنشاند.
گري هنري بپردازد به عـالوه  به آفرینش رأي لذت هنري حاصل شود و توقع آن نیست که قاضی

میدانی فراخ نیست که قاضی بتواند داراي نثر فنی باشد یا کالم را با تخیـل درآمیـزد.   ، انشاي رأي
رود کـه او بـراي   تفهیم و انتقال پیام به صورت مستقیم است اما انتظـار مـی  ، هدف از انشاي رأي
علـی االصـول نثـر    ، ط کامـل داشـته باشـد. رأي   بر زبـان تسـلّ  ، هاي ذهنی خودانتقال پیام پدیده

ي مطالعـه ، سنگینی دارد. دست کم براي مردم کوچه و بازار که نهایت آشنایی آنان با قلم و کتابت
دشوار و سـنگین اسـت؛ لـذا حـق نیسـت کـه       ، روزنامه و مجله است. خواندن و درك مفهوم رأي

کنار یکـدیگر نهـد و بـر دشـواري فهـم رأي      هاي مغلّق و ناهموار را در قاضی لغات مشکل و واژه
روي در بـه  بیفزاید و خصوصاً نباید در استفاده از لغات و عبارات عربی به افراط گراید؛ چراکه زیـاد 

فهـم  ، توجهی به ساختار نگـارش زبـان فارسـی   کاربردن کلمات و اصطالحات عربی و به ویژه بی
مالحظات بسـیاري را مـورد   ، نگارش رأي یا قرار بنابراین قاضی باید در 2سازد.نوشته را دشوار می

هایی ساده و روشن و با توجه قرار دهد. او نخست باید به شأن ادبی کار پایبند باشد؛ یعنی با جمله
ي کـار البتـه ایـن اسـت کـه از تعقیـد و       هایی درست و قابل فهم مطلب را بنگارد و الزمهعبارت

بنـد  ي خویش بیاندیشد. دوم اینکه قاضی نبایـد پـاي  شتهپیچیدگی بپرهیزد و به روانی و رسایی نو
نویسی و قطـع و  نویسی و گسستههاي نگارشی بیگانه باشد تا در پیوستهها و شیوهها و ترکیبواژه

  کاري بر کنار باشد. وصل کلمات از آشفته
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 رعایت رسم الخط: -14

شـود یکـی   نیز تعبیر می» رسیي امالي فاشیوه«و » شیوه نویس«الخط فارسی که از آن به رسم
هاي آیین نگـارش اسـت کـه درآن از شـکل و سـیاق نوشـتن از قبیـل: جدانویسـی و         از شاخصه

انتخاب امالیی از میان دو یا چنـد گونـه امـال و ماننـد آن     ، تعیین مرز میان کلمات، نویسیپیوسته
تان زبـان و ادب  ترین مرجع براي تنظـیم و سـاماندهی ایـن امـر فرهنگسـ     شود. شایستهبحث می

شناسـی  ي بزرگان ادب فارسی و با بررسـی زبـان  فارسی است که با تکیه بر اصول علمی و سلیقه
نمایـد؛ چـه   پردازد و روشـی مقبـول مـی   خط فارسی و توجه به سیر تاریخی زبان به این مهم می

نـون  ي خـط خواهـد شـد کـه اک    واگذاري آن به سلیقه و روش افراد موجب بروز آشفتگی در شیوه
بـر اسـم و فعـل    » مـی «و» ب«نویسـی حـروف   چنین هم شده است. چنانکه گروهی بر ناپیوسته

اي نادرست و برخالف کـاربرد اسـتادان   ورزند اما بعضی معتقدند که جدانویسی آنها شیوهاصرار می
بـه   را» میرود«و » به خانه«را » بخانه«زعم اینان به هیچ وجه نباید مسلّم زبان و ادبیات است. به

الخط در نگارش آراي قضایی از سوي قضات و توجـه بـه   رعایت رسم 1نوشت.» می رود«صورت 
نه تنها بر اتقان و استحکام رأي قضایی از حیث ، نویسهاي درستهاي نگارشی و سفارشتوصیه

شـود کـه   دیـده مـی  ، کند؛ به عنـوان مثـال  افزاید بلکه خواننده را با اشتباه مواجه نمینگارشی می
شود در توصیف روایی قضیه و در تنظـیم  گیري میي وکیل پیهایی که به وسیلهات در پروندهقض

کنید جمشید خواهان پرونده باشد و وکیل او مسـعود باشـد؛   شوند. فرضکار دچار اشتباه میگردش
نویسند: دعواي مسعود با وکالـت  نویسند: دعواي جمشید با وکالت مسعود و برخی میها میبعضی
شـود: دعـواي جمشـید بـه     نویسند؛ یعنی نوشـته مـی  می» به«را » با«شید و گروه سوم کلمه جم

وکالت مسعود که البته غلط است و عبارت دیگر آن دعواي مسعود است به وکالت جمشید که اگر 
توان بـه  تواند خواننده را به اشتباه دچار کند. در چنین مواردي میهم درست باشد ایهام دارد و می

  هاي زیر روي آورد:رتعبا
در دعواي جمشید که وکالت او را مسعود بر عهده دارد یا در دعواي مسعود...که بـه وکالـت از   
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القاعده فرهنگستان زبـان و ادب هـر کشـوري    بنابراین از آنجا که علی 1جمشید... اقامه شده است.
ظ پیوسـتگی  ي خط است و با عنایت بـه نقـش اساسـی خـط در حفـ     مرجعی صالح در حفظ چهره

ها رعایت نمود که این در ارتقاي کیفـی  توان پیشنهادهاي مرجع مرقوم را در نگارشمی، فرهنگی
  نگارش آرا تأثیر فراوان خواهد داشت. 

 گذاري : رعایت نشانه-15

هایی است کـه موجـب تسـهیل خوانـدن و رفـع      به کار بردن عالیم و نشانه، گذاريمراد از نشانه
گویـد  آنگاه که انسان سخن مـی ، شود؛ در واقعآسان شدن درك مطالب آن می هاي نوشته وابهام

شـود.  گیرد و شنونده از این راه متوجه وقف یا مکث در کـالم مـی  در مواردي صدا اوج و فرود می
، سـازند در درك مطالـب  هایی که کلمات و جمالت را از یکدیگر جدا میفراز و فرود صدا و مکث

ي دیگـري  باید از شیوه، به لحاظ ممکن نبودن اعمال روش فوق، در نوشته بسیار پر اهمیت است.
گذاري است و در بسیاري از آراي قضـایی هـیچ   این شیوه به کار بردن عالیم نشانه 2استفاده کرد.
گیرد و حال آنکه مورد استفاده قرار نمی» ویرگول«یا » نقطه«هاي نگارشی همچون یک از نشانه

بـراي درك  ، ها و مفـاهیم خـاص در آن  هاي حقوقی و وجود واژهن نگارشبه لحاظ تخصصی بود
هاي فصل و وصل بهره گیرد؛ بـه ویـژه   ضروري است دادگاه در موارد لزوم از نشانه، آسان مطلب

شـود بیشـتر احسـاس    هایی که با استفاده از جمالت طوالنی نگاشـته مـی  این ضرورت در دادنامه
ي نگارشـی در  به عنـوان یـک شاخصـه   ، هاه کارگیري این نشانههمچنانکه ب، شود. مع الوصف می

تواند خواندن جمالت را تسـهیل و  ها میگیري از این نشانهبهره، شودصدور آراي متقن توصیه می
  سالمت آنها را بیشتر کند.  

 ها:  معناشناسی حقوقی و به گزینی واژه-16

توانـد  مسلم هر فرد است و هر کس میدادخواهی حق «مطابق اصل سی و چهارم قانون اساسی: 
توانـد بـه هـر شـکلی سـخن      دادخواه مـی ». به منظور دادخواهی به دادگاههاي صالح رجوع نماید

                                                   
 ، چاپ نخست، تحقیق محمدرضا خسروي.87معاونت آموزش قوه قضاییه؛ نقد نگارش آراي قضایی، بهار  -1
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مردم  بـراي بیـان مـراد خـویش گـاه از      ، اي برساند؛ در واقعبگوید و مقصود خویش را با هر جمله
کنند ولی بر قضات است که معـانی  ها و اصطالحات غیردقیق یا ترکیبات نادرست استفاده میواژه

دقیق کلمات را بداند و آنها را به درستی در مواضع خود به کار برند؛ به عنوان مثال: برخی از افـراد  
 را بـه کـار  » جرم«ي واژه» مجازات«نامند یا به جاي کلمه می» عقدنامچه«عادي سند ازدواج را 

دانـد کـه تحمـل دو سـال     ؛ اما قاضی می»ریددادگاه برایش دو سال جرم ب«گویند: برند و می می
؛ »فالنـی یـوم االدا شـده اسـت    «گویند: شود. یا میجزاي رفتاري است که جرم نامیده می، حبس

یعنی به چنین سرنوشتی دچار شده است که باید تا زمان تأدیه مال یا جبران ضرر و زیـان مـدعی   
  در حبس باشد. ، خصوصی

؛ پیداست که شخصی که در را بـاز  »ز فتح باب توسط مقتولپس ا«در متن رأیی آمده بود که 
کرده است اگر چه در فرجام ماجرا به قتل رسیده است اما این قدر هسـت کـه در زمـان بـازکردن     

فالن چیـز را  «ي بعدي در همین رأي که توانسته است مقتول باشد. همچنین است جملهنمی، در
کــه از همچنـان «. در رأي دیگـري آمــده بـود کــه   »در مرئـی و  منظـر مقتــول قـرار داده بــود...   

بـه معنـاي   » ذکـر «دو ایراد وجود دارد: نخست این که ، ؛ در این عبارت»السطور مذکور افتاده فوق
متوجـه گفـتن اسـت نـه     ، »اظهـار «مانند ، نام بردن و بیان کردن است و این سه معنی، یادکردن

این ایراد را نادیده انگاشـت. دو دیگـر ایـن کـه     توان ي استعمال دارد مینوشتن؛ لیکن چون سابقه
ي سطرها جا گرفته اسـت؛ اگـر چنـین اسـت دیگـر      یعنی چیزي که باالتر از همه» فوق السطور«

ماند ولو اینکـه آن مطلـب حتـی در    باالي همه سطرها جایی براي مذکور افتادن مطلبی باقی نمی
ر ضـمن سـطور جـاي دارد نـه فـوق      نخستین سطر آمده باشد؛ چه در این فرض هم باز مطلـب د 

  سطور و اصوالً چه لزومی دارد که نویسنده خود را با این ترکیبات غلیظ و غریب درگیر سازد؟!
انتقال معنا و مفهوم به غیـر اسـت و ایـن امـر بـه هـر       ، هر چند مقصود از به کاربردن کلمات

هـا و  ده از واژهوجهی که صورت پذیرد مـراد برآمـده اسـت ولـی بـا عنایـت بـه ضـرورت اسـتفا         
استفاده در این کـار روا نیسـت و چنانچـه    مسامحه و سوء، اصطالحات دقیق در متون حقوقی و آرا

به وجهی کـه مقصـود نویسـنده    ، ها دقت کافی صورت نگیرد داللت آنها بر معانیدر انتخاب واژه
رك شـود.  پذیرد و چه بسا ممکن است این امر موجب سوء برداشـت و سـوء ادا  صورت نمی، است

معادل ضرب و جرح بـه کـار   » ضرب و شتم«شود که ترکیب چنانکه در بعضی از آرا مالحظه می



  هاي رأي قوي و متقنشاخصه  79شماره  قضاوتمجله 

  

174 

به معنـاي  » ضرب«شود؛ حال آنکه آورده می» ضرب و شتم و فحاشی«رود و گاه هم ترکیب می
ضرب منتهی به جراحت باشـد نبایـد   ، به معناي فحش دادن است. لذا چنانچه مراد» شتم«زدن و 
شود در پی آن تکـرار کلمـه   آورده می» شتم«ي استفاده کرد و اگر واژه» ضرب و شتم«یب از ترک

  1جا است.نابه» فحاشی«
ضـمن آن کـه از   ، هاي نادرست و نابجا به متن رأيیافتنِ برخی از واژهرسد که راهبه نظر می

ـ اطالعی هم میدقتی یا بیزدگی نویسنده ناشی شده است با نوعی بیشتاب د نسـبت داشـته   توان
-باشد؛ لذا توجه به داللت کلمات در هر سخن و مکتوبی الزم است. این کلمات گاه ناظر به حوزه

ي عمومی زبان است و گاه مربوط به اصـطالحات خـاص قضـایی؛ کـه البتـه دقـت و توجـه بـه         
 ها در مسائل فقهی و حقوقی از ضرورت بیشتري برخـوردار اسـت کـه   معناشناسی و به گزینی واژه

ایـن جهـت را   ، الزم است قضات در مقام انشاي رأي، ي نگارش رأي متقنبه عنوان یک شاخصه
ي اطالع و آگـاهی خـویش را از   دامنه، ي کتب ادبی و ترمینولوژي حقوقیرعایت کنند و با مطالعه

بـاال بـرده و در هنگـام صـدور رأي لغـات و کلمـات را بـه        ، هاي نگارشهاي حقوقی و شیوهواژه
  درستی به کار برند. 

 هاي کوتاه و ساده: هاي مأنوس و روان و استفاده از جملهبه کار گرفتن کلمه-17

، ها و مفاهیم ذهنی به مخاطب است. عامل واسـطه در ایـن انتقـال   انتقال دانسته، هدف از نگارش
فهیم باشد و اگر نوشته نقشی در این ارتباط و تأثیرگـذاري داشـته   ت، کلمه و کالم است. اگر هدف

گـویی  قلنبـه ، نویسیپیچیده، پرهیز از تکلّف، نویسینویسی و روانضرورت ساده، ي آنباشد نتیجه
شود. اظهـار فضـل و نشـان دادن    و لزوم ساده بیان کردن مطالب عمیق و بلند براي مخاطب می

ترین عوامل نگارش سنگین است. مضـافاً اسـتفاده از   ظ و عبارات از مهممعلومات و تأثیر آن بر الفا
هاي درست و قابل فهـم در صـدور آراي قضـایی بـه روانـی و      هاي ساده و روشن با عبارتجمله

دهد. در ي نگارشی ارتقا میافزاید و سطح کیفی آراي قضایی را از حیث شاخصهرسایی نوشته می
هـاي  عمق و اتقان مطلب پا برجاست؛ حال آنکـه در نوشـته  ، یسینونویسی بر خالف سطحیساده
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، شـود کـه برخـی از انشـاکنندگان آرا    مطالب خالی از عمق و استحکام بوده و دیـده مـی  ، سطحی
روند یا مـثالٌ فکـر   ي دیگري میکنند و سراغ جملهها را ابتر و دم بریده به حال خود رها میجمله
ي دیگري بار کرد که پس از آن خواهد آمـد؛ در  توان بر دوش جملهکنند که نقص جمله را میمی

ي او در دادگـاه  شـاکی پرونـده فـوت و ورثـه    «صورتی که چنین نیست. در متن رأیی آمده است: 
در این جمله پیش از آنکه تکلیف شاکی را معین کند به ورثه پرداخته است لـیکن  ». اندحاضر شده
نقص جملـه  ، کی فوت کرده است یا فوت نکرده است و خوانندهمعلوم نشده است که شا، در جمله

ي خـود را  ي نویسنده آن است که جملهکه وظیفهکند؛ در حالیرا فقط به قرینه است که کامل می
هـاي کوتـاه و سـاده و بـه     ي بعدي روي آورد. مع الوصف اسـتفاده از جملـه  کامل کند و به جمله

تفهیم و انتقـال پیـام را بـه مخاطـب     ، انشاي آراي قضایی هاي مأنوس و روان درکارگرفتن کلمه
  نماید و بر اتقان و استحکام رأي قضایی خواهد افزود.  آسان می

  پرهیز از پیچیدگی کالم:-18
نفوذ کلمات و اصطالحات عربی در حقـوق  ، زبان حقوقی ما مغلق و دشوار است. پیچیدگی مفاهیم

ها اسـت؛ امـا در مـواردي هـم دشـواري و      ض و دشوارياز جمله دالیل این غمو، و اشتراك الفاظ
اسـتفاده از جمـالت متعـدد و طـوالنی      1نظمی اندیشه و تفکر راجع است.نامفهومی عبارات به بی

، تعقیـد «انجامـد.  به تعقید که از عیوب نگارشی است مـی ، براي بیان مفهوم موردنظر در انشاي آرا
اي بسـیط  سازد و عموماً ناشی از آوردن جملـه ار میپیچیدگی کالم است که اخذ معناي آن را دشو

هاي مـرتبط و  اي مرکب تو در تو یا دوري مبتدا از خبر و دوري سازهي صله یا جملهو تأویل جمله
د و پیچیـده و گـره   2هاست.همچنین تقدیم و تأخیر سازه دار جـز ایـن   آوردن کالم به اصطالح معقّ

ي دیگري ندارد. گرایش بـه اجمـال و ابهـام و اصـطالحات     که به حیرت خواننده دامن بزند فایده
غریب و مسائل غامض وقتی خوب است که مخاطب اهلیت درك مطلب را داشـته باشـد؛ وگرنـه    

دار بنابراین به اعتبار اینکـه مخاطـب رأي و   ي خواندن باز میدرنگ از ادامهي عادي را بیخواننده
هاي ثقیل و سنگین در مـتن  بایست از به کاربردن واژهي آن بیشتر مردم عادي هستند میخواننده
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ي کـار البتـه   انشاي رأي نمود که الزمـه ، هایی درست و قابل فهمرأي خودداري کرد و با عبارت
 این است که از تعقید و پیچیدگی کالم پرهیز کرد و به روانی و رسایی نوشته  اندیشید.

 کننده:  نویسی خستهنویسی آسیب زننده و دراز پرهیز از کوتاه-19

نویسـی  هاي بالغی رأياز بایسته، ویژه از نظر حجم متنبه، رعایت توازن و تناقض در انشاي رأي
هاي پرونده در چند فـراز  است. در نگارش رأي کافی است که موضوع پرونده با بررسی تمام برگ

یـا متهمـان همچنـان    ي دفاع متهم ي شکایت شاکیان و فشردهگاه فشردهکوتاه روشن شود و آن
ي رأي توجه خود را به توضـیح و تسـریع   کنندهبا پرهیز از تکرار مکرّرات بیان شود و قاضی صادر

گـاه بـا   انـد؛ آن اقداماتی معطوف سازد که دادسرا و دادگاه در جهت روشن شدن واقعه انجـام داده 
هم درازنویسی و اطنـاب  ، غتحکم مقتضی صادر گردد؛ بنابراین از دیدگاه بال، انطباق بزه با قانون

شـود بـا   نماید. توصـیه مـی  حاصل میبی، نویسی و ایجاز بیش از حدضرورتی ندارد و هم خالصه
  هاي اطناب مخل و ایجاز ممل برکنار داریم.خود را از افتادن به پرتگاه، نگهداري جانب اعتدال

 نویسی:  لزوم جلوگیري از اغالط ماشین-20

تار رأي وارد اسـت و اتقـان و اسـتحکام رأي قضـایی را از حیـث نگارشـی       از ایراداتی که بر سـاخ 
سازد وجود اشتباه تایپی است که البته این امر مستقیماً متوجه دادرس نیست و قطعـاً  مخدوش می

اشتباه از سوي منشی دادگاه بوده است ولی باید توجه داشت که رأي دادگاه بعـد از تایـپ مجـدداً    
رسـد.  ي رأي میبه نظر قاضی صادرکننده، دستور ابالغ آن به طرفین پروندهجهت امضا و صدور 

بهتر است قضات بعد از تایپ با بازخوانی رأي از وجود چنین اشتباهاتی جلوگیري به عمـل آورنـد؛   
چراکه ممکن است این اشتباه در اعداد و ارقام مربوط به میزان حد یا شالق صورت گرفته باشـد و  

کند؛ بلکـه ماهیـت و شـاید    باه تایپی نه تنها به ساختار شکلی رأي صدمه وارد ياینجاست که اشت
ت مجازات را تغییر داده و اجراي عدالت را به طور ناخواسته اي با مشکل مواجه سازد.غالباً کمی  

  گیري و پیشنهادها:نتیجه
هـاي قـانونی   هي دانش قضایی مقام صادرکننده است. رعایت شاخصـ رأي دادگاه یا دادسرا نتیجه

موجب صدور رأي قوي و مستحکم خواهد شد. رعایت ایـن  ، توأم با رعایت اصول ادبی و نگارشی
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ها در ارتقاي کیفی نگـارش آرا تـأثیر فـراوان خواهـد داشـت و آراي صـادره را از وزانـت        شاخصه
 سازد و اعتماد عموم و طـرفین دعـوي را بـه سـالمت دادرسـی در دسـتگاه      مند میبیشتري بهره

الخطاب قرار داده و هرگونه تالش در جهت نقـض  دهد و حکم قضایی را فصلقضایی افزایش می
مرجـع قضـایی را از   ، هـاي قـانونی در صـدور رأي قضـایی    کند. رعایت شاخصهآن را محکوم می

ي منطقی و حقوقی بین مواد قانونی استنادي توسط دارد. وجود رابطهصدور رأي خودسرانه باز می
ت زیادي برخوردار است تا آنجا که عدم استناد صحیح بـه مـواد قـانونی   » رأي«ر دادگاه د از اهمی ،

سـازد. در  ساختار رأي را متزلزل کرده و مقدمات نقض آن را در مرجع قضـایی عـالی فـراهم مـی    
، اسـتواري نثـر  ، هاي قـانونی افزون بر لزوم رعایت شاخصه، ارزیابی یک رأي قضایی از نظر کیفی

هاي نگارشی از شروط مهمـی اسـت کـه    ق آیین نگارش آراي قضایی و دیگر شاخصهرعایت دقی
شود کـه بـر رعایـت    متأسفانه در آراي قضایی و به ویژه آراي دادگاههاي بدوي کمتر مشاهده می

شـود؛ چراکـه اتقـان و    ها به جهت تأثیر در ارتقـاي کیفـی آراي قضـایی توصـیه مـی     این شاخصه
از جهاتی است که اعتماد مردم به دستگاه قضـایی  ، سیستم قضایی استحکام آراي قضایی در یک

هاي رأي متقن و قوي در آراي قضـایی  برد که حصول به این مقصود با رعایت شاخصهرا باال می
تا رسیدن به یـک سـطح مطلـوب    ، باشد. آراي دادگاههاي ایران از حیث شکل و محتوامیسور می

، حقوقی بسیاري نیاز دارد؛ لذا با یک نگاه انتقادي به رأي قضاییهاي ادبی و همچنان به یادآوري
روان و بی نقص به عنوان محصول قضایی اندیشـید. مـع   ، منسجم، باید به نگارش یک رأي شیوا

هـاي رأي قـوي و مـتقن در آراي قضـایی     با توجه به نتـایج حاصـله از رعایـت شاخصـه    ، الوصف
   توان برخی پیشنهادها را مطرح نمود: می

ایـن اسـت کـه آراي دادگاههـا در     ، ي قضـایی در کشـور مـا   ترین دالیل ناتوانی رویـه یکی از مهم - 1
گیرنـد و کمتـر مـورد ارزیـابی     معرض قضاوت همکاران صاحب رأي و سایر علماي حقوق قرار نمی

قـانون   211ي مـاده  4شایسـته اسـت در راسـتاي بنـد     ، گیرند که براي رهایی از این وضعقرار می
مبنی بر در معرض تحلیل و نقد صاحب نظـران قـرار    1390ي کشور مصوب ي پنجم توسعهبرنامه

آوري و از به صورت بر خط (آنالین) آراي جالـب محـاکم جمـع   ، دادن آراي صادره از سوي محاکم
هـاي آراي  سوي اندیشمندان حقوقی مورد انتقاد قرار گیرد تا دادرسان بتوانند به آسانی فواید و زیـان 

 ي ثابت و استوار از آن الهام بگیرند.  را دریابند و براي ایجاد یک رویه گذشته
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هاي صدور آراي مستحکم و مبتنـی بـر اصـول حقـوقی و کاسـتن از      کردن زمینهبراي فراهم -2
ابتدا بایستی کـادر مـورد نیـاز از    ، موارد فراوان نقض آرا قبل از تغییر ساختار تشکیالتی محاکم

ی و بازآموزي شوند و نـوع و میـزان شایسـتگی هـر کـدام کـامالً       میان قضات موجود شناسای
 مشخص گردد.  

هـا از نقـض و ابـرام آراي محـاکم تابعـه در مراجـع       نظارت و کسـب اطـالع رؤسـاي دادگسـتري     - 3
تهیه آمارهاي ماهیانه و سـاالنه از درصـد نقـض و ابـرام آراي قضـات هـر دادگسـتري        ، تجدیدنظر

طـرح و بحـث مبـانی نقـض آرا در     ، قوه قضاییه و دفتر ارزشیابی قضاتعالوه بر ارسال این آمار به 
جلسات هفتگی قضات هر دادگستري و ارزیابی کیفیت واقعی سطح علمی قضـات در آراي صـادره   

ترین شکل ممکن و اعمال نظارت مستمر و دائم از سوي مدیریت قضایی کشور بـر آرا و  به صحیح
 ضعیف و تصمیمات خالف قانون خواهد کاست.   قطعاً از صدور آراي، تصمیمات قضات

ت کار -4 معیار باشد ، حرف آخر این که سیاست کلی قضایی باید به سمت و سویی باشد که کیفی
ي ماند همین رأي ماست که چکیده و عصاره و خالصـه و نه آمار. آنچه که از ما به یادگار می

ایان تمام ماجراهایی است کـه مـا   ي پنقطه، درك و دریافت ما از جریان دادرسی است و رأي
تصرف در زندگی و آزادي و حق مردم است. شکوه و شوکت رأي ، ایم. رأيي آن بودهشنونده

اش بـه  ي دائمـی تکیـه و در  اش بـه حـق  وفاداريدر ، محتويدر ، شکلرا پاس بداریم؛ در 
 ي قانون.دیواره
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Abstract: 
The verdict of the court or public prosecution is the result of judicial 
knowledge of its issuer. Paying attention to such legal characteristics along 
with observing literary and writing principles will lead to issuance of a 
strong and firm verdict. Observing these characteristics has a great effect on 
the qualitative improvement of writing the verdicts and will give more worth 
to the issued verdicts and increase the trust of public and parties of a claim to 
the honesty of hearing in Judiciary System and accept the judicial verdict as 
a final decision and convict any attempt to violate it. Paying attention to the 
legal characteristics in issuance of a judicial verdict, prevent the judicial 
authority from issuing any willful verdict. Existence of a legal and logical 
relationship between the cited legal articles in a verdict by the court is of a 
great importance, as far as not referring to correct legal articles will cause 
instability in the structure of a verdict and prepares it for violation by a high 
judicial authority. In the qualitative assessment of a judicial verdict, in 
addition to a necessity of regarding the legal characteristics, solidity of 
writing, paying a precise attention to the writing order of judicial verdicts 
and other writing characteristics is of important conditions that 
unfortunately, cannot be seen in most of judicial verdicts, specially the 
verdicts of lower courts in which it is recommended to pay attention to these 
characteristics for their effect on the qualitative improvement of the judicial 
verdicts. The fact is that the firmness and stability of judicial verdicts in a 
judicial system are some of the characteristics that increase the trust of 
people to the judicial system and reaching this goal is only possible by 
regarding the characteristics of the firm and strong verdicts. The verdicts of 
Iranian courts need a great deal of literary and legal reminders in both form 
and content in order to regain its ideal order. So, by having a critical view 
through judicial verdict, thought of writing an eloquent, coherent, fluent and 
faultless verdict would be possible.  
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