
 

  

  

  هاي کشوراستخراج و انتشار رویه قضایی دادگاه

  پژوهشگاه قوه قضاییهانداز بولتن آراء و رویه قضایی در ابعاد و چشم معرفی

  

  *دکتر ایرج بابایی

  

  مقدمه

د. قانون روشمار میه منابع حقوق هر کشور ب نیتر مهمها در کنار قانون دادگاه ییقضارویه 

و  تواند بیـانگر همـه احکـام حقـوقی    ها و حصارهاي جبري خود نمیمحدودیت به لحاظ

مطرح در روابط افراد (اعم از حقوقی و حقیقی و اشخاص حقوق  سؤاالتپاسخگوي همه 

خواه تعیین و تبیین بخش اعظمی ر جامعه باشد. بدین لحاظ خواه ناعمومی و خصوصی) د

حـل و   به واسطهها و قضات سپرده شده که با سالح تفسیر و از حقوق هر کشور به دادگاه

  . ریزي کنندوي بناي حقوق هر کشور را پایهفصل دعا

 يهـا  نظـام ها و رویه جاري قضایی محاکم از منـابع اصـلی حقـوق در تمـامی     دادگاه آراي

چون فرانسه و حقوق نوشته هم يها نظامشود. در واقع، چه در محسوب می افتهی توسعهحقوقی 

حقوقی کـامن لـو کـه رویـه      يها نظامو چه در  اي بر مقررات نوشته دارندآلمان که تکیه عمده

محاکم جایگاهی برتر در ایجاد قواعد حقوقی دارد، آراء محـاکم و رویـه قضـایی منبـع اصـلی      

ر انگلسـتان  . استخراج و انتشار آراء محاکم و رویـه قضـایی د  شود یمشناخت حقوق محسوب 

حقـوق   ن قـانون منبـع اصـلی   رغـم آنکـه همچـون ایـرا     بهدارد و در فرانسه،  هزارسالهاي سابقه

این امر از حدود دویست سال پیش به نحو منسجم صورت پذیرفتـه اسـت.   شود، محسوب می

حقوقی بیانگر آن است که انتشار و شناخت رویه قضایی و مباحث علمـی   يها نظاممطالعه این 

اصلی تحوالت چند قرن اخیـر حقـوق    منشأصورت گرفته است،  ها نظامکه در پی آنها در این 

  بوده است. در این کشورها

اهمیت شناخت آراء و رویه محاکم و نحوه تفسیر مقـررات و اجـراي حقـوق در آنهـا     

که مورد توجه حقوقدانان ایران است. براي جامعه حقوقی ایران روشـن شـده    هاست مدت
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که تکیه منحصر به قوانین نوشته و دکترین حقوقی و فقهی به علت وجود اختالف نظـرات  

متفاوت حقوقی، براي شناخت وضعیت عینی و جاري حقـوق در  و امکان استخراج احکام 

 هاي متعددي براي اسـتخراج و ارائـه آراء محـاکم   تالش منشأکافی نیست. این نیاز  کشور

اي در مسائل مختلف ي متفاوت و جسته گریختههاکشور شده است که به صورت مجموعه

و مداوم کـه   افتهی سازمانم و در قالبی منسج گاه چیهبه چاپ رسیده است. ولی این مساعی 

الزمه تبیین رویه قضایی و نحوه تفسیر و اعمال حقوق در کشـور اسـت، صـورت نگرفتـه     

است. استخراج و انتشار رویه قضایی و آراء محاکم خواست و آرزوي دیرینـه حقوقـدانان   

و ایـران  برجسته کشور بوده است. البته از سوي دیگر، با توجه به منابع رسمی حقـوق در  

، اهمیـت و  االجرا نبودن آراء دادگاه براي دیگر مراجع و محاکمنقش برجسته قانون و الزم

و نحوه تفسیر و اجراي حقوق نزد آنها در حقـوق ایـران    ها دادگاهمطلوبیت استخراج رویه 

  براي برخی مورد تردید بوده است.

اد قضـاییه بـا ایجـ   براي اولین بار در کشور، دستگاه قضایی از طریـق پژوهشـگاه قـوه    

صدد استخراج و انتشار رویه قضایی کشور برآمده اسـت و  منسجمی در سازوکارساختار و 

در نظر است که این روال به عنوان ساختاري دائمی و جاري در حقوق ایران شکل گرفته و 

  قضایی این خدمت را به صورت دائم ارائه نماید.  تشکیالتاز این پس به عنوان بخشی از 

ن نوشتار سعی بر آن است که اساساً نقش و جایگاه و اهمیت استخراج و انتشـار  در ای

ـ     ین شـود و بـه تردیـدهایی کـه     رویه قضایی و آراء محاکم به صـورت دائـم و مرتـب تبی

بـرداري از آن در  وجود دارد پاسخ گوید و نحوه انجـام ایـن مهـم و ابعـاد بهـره      باره نیدرا

انـداز آینـده ایـن امـر و     ایی ترسیم شود و نهایتاً چشمپژوهشگاه قوه قضاییه و دستگاه قض

وهش حقـوق در کشـور   بر نظام حقوقی و نظام آموزش و پـژ  تواندتأثیرات بسزایی که می

  داشته باشد ارائه گردد. 

  اهمیت استخراج و انتشار رویه قضایی و تبیین لزوم انجام آنالف) 

  قش برجسته رویه محاکم در عدم کفایت قوانین براي شناخت قواعد حقوقی و ن. 1

  شناخت حقوق

منبـع ایجـاد و    نیتـر  مهـم حقوقی نوشـته، قـانون    يها نظامدر حقوق ایران، همچون دیگر 

قواعـد  توانـد بـراي شـناخت    وجـه نمـی  . ولی قانون به هـیچ شناخت قواعد حقوقی است

تعارضــات و اراي ابهامـات و  کـافی باشـد. در واقـع، قـوانین نوشـته بـالطبع د       ااالجـر  الزم

هاي بسیاري است. همچنین قوانین و ترکیب آنها قابل تفسیر مختلف است و افراد بر  ناگفته
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توانند معنا و تفسـیر  می ياقتصادی، اجتماعی و سیاسی و علم يها شیگرااساس سالیق و 

ین متفاوتی از آنها استخراج کنند. بد کامالًمتفاوتی از قوانین ارائه کرده و لذا احکام حقوقی 

ایجاد نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و الزام االجرا و نحو براي شناخت قواعد حقوقی الزم

افراد به شناخت این قواعد و تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادي خود بر اسـاس آنهـا، الزم   

االجرا به نحوي که در مراجع رسـمی  قوانین، حیات جاري و احکام الزم است که عالوه بر

د توسـط ایـن مراجـع تعیـین     و در صورت بروز اختالف بین افرا گیردمی قرارمورد اعمال 

  و نحوه اجراي قواعد حقوقی در رویه محاکم استخراج شود.  مضمون گردد،تکلیف می

بب شـده کـه اکثـر    ایران س و رویه محاکم قضایی در  عمالً عدم استخراج و انتشار آراء

سائل مختلف براي همگان (اعـم از جامعـه و   االجرا و تکلیف حقوقی مقواعد حقوقی الزم

نتوانـد   کس چیهقوانین، حتی در مورد وجود  نان و حتی خود قضات) مبهم باشد وحقوقدا

-ص، قاعده حقـوقی الزم بینی کند که در صورت بروز اختالفی در موضوع خااز قبل پیش

موضـوع  یـت بـا ایـن    نهادر  ،االجرا چیست و در صورت مراجعه به مراجع حـل اخـتالف  

  شود و قوانین و مقررات چگونه تفسیر و اعمال خواهد شد. چگونه برخورد می

اي مبتنی بر حاکمیت قانون و تنظیم روابط افراد در جامعه بر اسـاس  براي ایجاد جامعه

  رسد.   اجتناب به نظر می رقابلیغوانین حقوق، شناخت رویه قضایی محاکم در کنار ق

استخراج تعارضات در تفسیر قواعد حقوقی و اجراي مقررات و در پی آن ایجاد . 2

 وحدت رویه 

عدم انتشار آراء محاکم و در نتیجه عدم اطالع دقیق از رویه محاکم سبب شده کـه تفاسـیر   

حقـوقی   نظامدر موضوعات مختلف آشکار نشود. در  ها دادگاهمتفاوت و تعارض بین آراء 

 یعـال  وانیدها شده و در نهایت ی متکفل شناخت تعارض آراء دادگاهایران نهادهاي مختلف

ایجاد وحـدت رویـه را بـر عهـده      هاي متعارض ور مسئولیت جلوگیري از ادامه رویهکشو

دهد کـه  ست. تجربه نشان میمطمئنی براي انجام این مهم تعبیه نشده ا سازوکاردارد، ولی 

 ،ن اسـت ضوعات یکسان، بسیار متهافت و ناهمگوها در مورد مسائل و موعمالً آراء دادگاه

بینی کند که دادگـاه در موضـوع مشـخص نهایتـاً     تواند پیشبه نحوي که کسی از قبل نمی

ت. این وضعیت فاصله اي را در پیش خواهد گرفگونه تصمیم خواهد گرفت و چه رویهچ

  االجرا ندارد. و نامعلوم بودن قواعد حقوقی الزمقانونی چندانی با بی

ترین راه مقابله با این معضل در نظـام  ها مناسبآراء دادگاه افتهی سازمانانتشار مرتب و 

ت حقوقی است. حقوقی و سوق دادن نظام به سمت ایجاد وحدت رویه قضایی و نفی تشتّ

آراء عالوه بر نهادهاي رسمی متکفـل کشـف و حـل     افتهی سازماندر واقع، انتشار مرتب و 
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دهد تا از کـم و کیـف آراء و رویـه محـاکم     به جامعه حقوقی امکان می ات در آراء،تعارض

تـر بـه شـناخت    مطلع شوند و با اختصاص تحقیقات علمی متعدد، هر چـه بهتـر و وسـیع   

  ها بپردازند.تعارضات و مشکالت در آراء دادگاه

  وحدت رویه قضایی حتی بدون نیاز به آراء وحدت رویه و ایجاد هماهنگی محاکم. 3

دهد که نشر آراء دادگاه موجـب همـاهنگی   ها نشان میهاي قضایی دیگر کشورتجربه نظام

حتی نیازي به  باره نیاشود و در حاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی میروزافزون بین آراء م

کشور نیست. در واقع، شناخت رویه محـاکم عـالی و    یعال وانیدصدور آراء وحدت رویه 

هاي تالی سعی کنند تا رویه شود که دادگاهرد آنها با موضوعات مختلف سبب مینحوه برخو

د در مراحل بعدي رسیدگی هاي عالی هماهنگ نمایند تا از نقض آراء خوخود را با دادگاه

نظـر   جع باالتر را مناسب نبیند و برد. حتی در مواردي که دادگاه تالی رأي مراجتناب نماین

رود که به صورت طبیعی در رأي و نظر خود نکات مختلف را خود پافشاري کند، انتظار می

و سعی کند که جواب نظر و استدالل حاکم در دادگاه عالی را از پیش بدهد و  ردینظر بگدر 

انچـه نظـر   بدین نحو سبب گشودن مباحث و ظرایف جدیدي در نظام حقوقی شـود و چن 

عالی گردد. در هر صورت  يها دادگاهدادگاه تالی قانع کننده باشد، حتی موجب تغییر رویه 

نظام حقوقی خواهد   انتشار رویه و آراء محاکم موجب هماهنگی روزافزون رویه محاکم در

  شد. 

است. در واقع کشور ما روال ایجاد آراء  آموز عبرتتجربه کشور فرانسه در این باره بسیار 

کشور را از حقوق فرانسه اخذ  یعال وانیدوحدت رویه قضایی از طریق آراء وحدت رویه 

کرده است. عمالً در این کشور وظیفه عمده ایجاد وحدت رویه قضایی بر عهده آراء شعب 

کشور است و نه آراء وحدت رویه دیوان. توضیح آنکه انتشار مرتب آراء شعب  یعال وانید

هاي تالی با اطالع از رویه شـعب  دیوان در موضوعات مختلف حقوقی سبب شده تا دادگاه

خود را با این رویه هماهنگ  اند)بندي تخصصی شده یوان (که در موضوعات مختلف تقسیمد

 ئتیهض صادر شود و عمالً نیاز بسیار اندکی به تشکیل در کمتر موردي آراء متعارکنند و 

آراء  پنج رأي ازعمومی و صدور آراء وحدت رویه باشد. عمالً در طی سال کمتر از تعداد 

گردد و این امر به موضوعاتی که تعارض آراء در آن بسـیار بـوده و   وحدت رویه صادر می

حل بر دیگري حاصـل نشـده،   قناع وجدانی در مورد برتري یک راه ا ،رغم مکانیزم فوق به

   شود.خالصه می
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کشور در  یعال وانیدخصوص  هاي عالی و بهالبته همین مالحظات و نقش عمده دادگاه

هاي عالی دقت بسـیاري  قضات و ایجاد رویه قضایی سبب شده تا در انتصاب دادگاه اقناع

  قضات براي انجام این مهم منصوب شوند. صورت گیرد و بهترین و دانشمندترین

و قضـات   هـا  دادگـاه هاي عالی و دقـت در سـاختار ایـن    انتشار و شناخت رویه دادگاه

تواند هماهنگی و وحدت رویه قضایی و تعالی نظـام حقـوقی را   منصوب در این مقام، می

  براي کشور ما نیز به ارمغان آورد.

-هايلح و بایستههاي خالف مصارویه کالت نظام حقوقی و عملکرد وشناخت مش. 4

  حقوقی

شود و همچنین تعارضـات در آراء  که در عمل اجرا می چنان آند حقوقی عالوه بر شناخت قواع

 ا نیز بـراي جامعـه حقـوقی فـراهم     محاکم، انتشار آراء امکان نقد و بررسی عمیق رویه محاکم ر

از آن دارد که بخش عمده مطالعـات و  هاي حقوقی پیشرفته جهان حکایت آورد. تجربه نظاممی

ها و مراکز علمی به بررسی و شناخت رویـه محـاکم متمرکـز شـده     مباحث حقوقی در دانشگاه

  1ها عمدتاً مرهون این امر است.است و پختگی و پیشرفت علمی در این نظام

قضـایی و همچنـین همـاهنگی    بحث از درستی و مناسب بودن تفاسیر قانونی و رویـه  

هاي زندگی اجتماعی و اقتصادي و منطق حقـوقی بخـش عمـده مجـالت     ا با بایستههرویه

تخصصی حقوق، کتب تحلیلی و آموزش حقوق را به خود اختصاص داده و اساساً حیـات  

  رسد.ون آراء محاکم نامتصور به نظر میعلمی حقوق بد

بـدین لحـاظ     !تار آراء و رویه محاکم منتفی اساین همه در حقوق ایران به لحاظ عدم انتش

هـا و شـناخت مشـکالت و یـافتن     توسعه علم حقوق در کشور و همچنین اصالح رویه دادگاه

 .مناسب جز در سایه انتشار و شناخت آراء محاکم میسر نخواهد بود يها حل راه

 
 

                                                                                                                   
بخش عمده کتب حقوقی و مقاالت علمی حقوق حقوق فرانسه مثال خوبی براي توضیح این امر است. در این کشور  .1

 1386تا  1382به شناخت و نقد و بررسی آراء قضایی اختصاص دارد. به عنوان نمونه در زمینه مسئولیت مدنی، تنها مواد 

پردازند و مادام که مباحث دکترین حقوقی محدود به بررسی این مواد قانون مدنی به بحث از احکام مسئولیت مدنی می

شد. ولی با ورود آراء محاکم و مباحث مسئولیت مدنی در کتب و شروح قانون مدنی به چند ده صفحه خالصه میبود، 

هاي قرن بیستم صدها صفحه کتاب رویه قضایی به دایره بحث و توجه، سؤاالت و مالحظات بسیاري پیش آمده و از نیمه

و در آخرین این شروح، مسائل مسئولیت مدنی در  شرح حقوق مدنی به بحث از مسائل مسئولیت مدنی اختصاص یافته

 سه جلد مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
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  ارتباط ساختاري دنیاي پژوهش و تفکر حقوقی با قضات و محاکم )5

ها و رویه محاکم و انتشار متون علمی و تحلیلـی  آراء دادگاهتوجه ویژه حقوقدانان و دکترین به 

اي پیشرفته، از سوي قضـات نیـز   آنها در دنیاي علمی حقوق در کشوره مستمرو نقد و بررسی 

اي این امر سبب شده کـه روابـط سـازنده   العمل مناسبی را به وجود آورده است. در واقع عکس

اي حقوق نیز توجه دائم و ویژه انیمجرقضات و  بین دنیاي علمی و عملی حقوق ایجاد شود و

دکترین داشته باشند و به شدت از دکترین حقوقی تأثیر  شده مطرحبه مطالعات و مباحث علمی 

پذیرند. در واقع، توجه دائـم دکتـرین بـه رویـه و آراء محـاکم و تمرکـز مطالعـات ایشـان بـر          ب

بهبود آنها سبب شده که قضات نیز همواره پیگیر ایـن   يها راهو پیشنهاد  ها یینارسامشکالت و 

مطالعات و تحقیقات باشند و در مواردي که نتایج آنها را مناسب یافتند، از این افکـار در آراء و  

  رویه خود پیروي کنند. 

وضوح نمایانگر این تأثیر متقابـل   مطالعه تحوالت رویه قضایی در کشورهاي پیشرفته به

ن تحوالت در پی انتشار مطالعات و تحقیقات جدید دانشگاهی و علمی است. بسیاري از ای

صورت گرفته است و قضات محاکم عالی یا تالی در این کشورها با تغییر رویه سابق خود، 

تحت  ،شدندمرتکب میاند یا اشتباهاتی را که شنهادي در این تحقیقات را پیمودههاي پیراه

  اند. اصالح کرده ها لیتحلتأثیر این مطالعات و 

این نعمت را از قضات مـا نیـز سـلب     متأسفانهدر کشور ما،  ها هیروعدم انتشار آراء و 

م شــناخت رویــه و مشــکالت و دار و عــدده اســت و بــه علــت عــدم ارتبــاط معنــی کــر

هـا و موضـوعات از هـدایت و    ات در بسـیاري زمینـه  هـا، قضـ  هاي کـار دادگـاه   پیچیدگی

انـد و عمـالً مشـکالت و موانـع بسـیاري در      کترین محروم شدهدعلمی پخته ي ها شنهادیپ

ها وجود دارد که مانع توسعه قضایی مناسب در کشـور  ارتباط سازنده بین دکترین و دادگاه

  شده است.

  قضاتبت بر نحوه و دقت عمل تأثیر مث .6

شـود و توسـط جامعـه    ل و صدور رأي قضات مرتب دیده مـی آنکه نحوه استدالاحساس 

تیاط بسیار نزد ایشـان خواهـد   گیرد، موجب دقت و احموضوع نقد و بررسی قرار میی علم

  شد. 

 یتـوجه  قابـل در واقع، از آنجا که در روال انتشار آراء، تمامی آراء مراجع عالی و بخش 

ل تأمل با شود و آراء قابگروهی علمی خوانده و برگزیده می تالی توسط يها دادگاهاز آراء 

اي روشن طبیعی قضات سعی خواهند کرد سابقهشود، به صورت منتشر میذکر نام قضات 
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و مناسب از خود به جاي بگذارند. این امر مشخصـاً داراي ثمـرات بسـیاري بـراي تعـالی      

دستگاه قضایی و ایجاد دقت و حساسیت بیشتر نزد قضات است. البته دیگر مراجع ارزیابی 

شـود اسـتفاده   تهیـه مـی  راه عـاتی کـه از ایـن    التوانند از اطفتاري قضات نیز میعلمی و ر

  نمایند. یتوجه قابل

  تأثیرات آموزشی .7

بسیاري در نظام آموزش حقوق  يها يناکارآمد منشأعدم انتشار آراء محاکم در حقوق ایران 

در کشور بوده است. در واقع، در نبود این آراء آموزش حقوقدانان و قضـات باالجبـار بـر    

تفسیر مواد قانونی و مباحث نظري حقوق متمرکز شده است. همچنین عـدم انعکـاس آراء   

جـز  هاي حقوقی و سؤاالت و دقایقی که ذهان حقوقدانان ایران با پیچیدگیسبب شده که ا

شـود،  هاي قضایی طرح و ایجاد مـی ر بر خورد با مسائل در طی پروندهدر جریان عمل و د

آشنا نباشند. این نقص عمده آموزشی طبیعتاً مانعی براي تربیت قـدرت تحلیـل و توانـایی    

هاي حقوق و ف و مشکل به روشنی هم در دانشکدهحقوقدانان ایرانی شده است. این ضع

ت و وکال مشهود است. این ایراد بـه خصـوص در مـورد تربیـت     هم در مراکز تربیت قضا

هــاي مناســب کـار قضــایی و صــدور آراء و همچنــین پرهیــز از  قضـات و آمــوزش روش 

ید و وجود این منابع به روشـنی  نماسط دیگر قضات ارتکاب یافته رخ میاشتباهاتی که تو

  شد.تواند موجب ارتقاي نظام آموزش ابتدایی و حین خدمت قضات بامی

پیشرفت دیگر کشورها در تربیت حقوقدانان برجسته و توسعه قضایی بـه واسـطه ایـن    

م و مباحـث دقیـق مطروحـه در    حقوق، عمدتاً در پرتو انتشـار آراء محـاک   آموختگان دانش

هاي قضایی و در پی آن قرار گرفتن این متون و بررسی به عنوان منبع اصلی آموزش پرونده

از  (Case Law) ت. تجربه موفق تربیت حقوقدانان بر اساس و مباحثات حقوقی بوده اس

  هاي دانشگاهی است.موارد بسیار قابل تأمل براي نظام آموزش

و نحوه استخراج و انتشار رویه قضایی و آراء محاکم در پژوهشـگاه قـوه    ) ساختارب

  قضاییه

به لحاظ اهمیت حیاتی اسـتخراج و انتشـار آراء محـاکم و رویـه قضـایی و در چـارچوب       

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسـالمی ایـران بـر     211اي که در ماده وظیفه

تأسـیس شـده،    1391که از شـهریور   عهده قوه قضاییه گذارده شده، پژوهشگاه قوه قضاییه

  رفت. انجام این مهم را بر عهده گ
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از ابتدا در مورد نحوه انجام این امر و دامنه مراجع قضایی و آرائی که باید در چارچوب 

اجراي قانون فوق و فکر شناخت رویه قضایی استخراج و منتشر شـود و بـه خصـوص در    

بـرداري،  و آمـاده بهـره   اسـتفاده  قابـل علمی  ايشار کلیه آراء یا انتشار برگزیدهمورد لزوم انت

الحظات متفاوت وجود داشت. برخی با تکیه بر ظاهر متن قانون برنامه توسـعه  نظرات و م

تـوان  کلیه آراء است و در این باره نمـی پنجم، معتقد بودند که وظیفه دستگاه قضایی چاپ 

مالحظات علمی و کارآمدي را داخل کرد و به انتشار گزیده مهیا شده براي استفاده جامعه 

  حقوقی اکتفا کرد. 

برداري از این عمل توسط قـوه  فه وجودي قانون مذکور و هدف بهرهه به فلسولی توج

د. قانون برنامه پنج ساله قضاییه که در خود قانون به آن اشاره شده است اقتضاي دیگري دار

  : نموده استمقرر  باره نیادر 

 ییقضا، اصالح رفتار حقوقی و ییقضابه منظور گسترش فرهنگ حقوقی و  د ـ« 

مداري و نیز در راستاي پیشگیري از وقوع جرائم و  سازي فرهنگ قانون مردم، نهادینه

  د:شو حقوقی، اقدامات ذیل انجام می کاهش دعاوي

قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ  - 4... 

حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوي محاکم به صورت بر خط (آنالین)، 

  ».و متخصصان قرار گیرد نظران صاحبدر معرض تحلیل و نقد 

تحقق هدف و فلسفه وجود این تکلیف اقتضا دارد که آراء محاکم به نحوي منتشر شود 

نظران باشد و بتواند موجب تحقق مواردي که به تعبیر قانون، قابل تحلیل و نقد صاحب که

در بخش قبلی بیان شد گردد. در واقع، تعداد بسیار زیاد آراء صادره از محـاکم بـه نحـوي    

بندي و گزینش جـدي و تشـخیص آراء مفیـد بـراي     آنها بدون طبقهکه انتشار تمامی  است

انتشار موجب خواهد شد که عمالً نتوان استفاده چندانی از ایـن بانـک اطالعـاتی نمـود و     

آرزوي تحقق آن را داشته  هاست سالامکان تحقق اهدافی که مد نظر بوده و جامعه حقوقی 

ـ امشخص شدن موضوع کافی است در  میسر نگردد. براي آمـار آراء  تـوجهی بـه    بـاره  نی

 از این واحدهاي مورد نظر قانون شود.نظر تهران به عنوان یکی صادره از دادگاه تجدید

هـزار رأي صـادر    8تـا   7انه بین نظر تهران ماهبه صورت معمول شعب دادگاه تجدید 

ت کمتر اسـت (شـهریور و فـروردین    که حجم کار به لحاظ تعطیال يها ماهنمایند و در می

نظر الزم اسـت  است. براي فهم رأي دادگاه تجدید رأي در ماه 5000ماه) این تعداد بالغ بر 

ده و یا تأیید شـ  ردکه این رأي به همراه رأي بدوي مربوطه مورد مطالعه قرار گیرد تا آنچه 

هـر رأي بـدوي و    باشد. اگر به طـور متوسـط   فهم قابلنظر جهت آن به عنوان رویه تجدید
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تهـران احتیـاج    دنظریتجدیک صفحه باشد، براي فهم آراء و رویه شعب دادگاه  دنظریتجد

صـفحه   2 × 7500هزار صـفحه (متوسـط آراء ماهانـه     15به مطالعه به طور متوسط ماهانه 

 آراء فحه رأي است. حال اگرهزار ص 180) و مطالعه دنظریتجدمتوسط جمع رأي بدوي و 

ي صـادره)  کشور و دیوان عدالت اداري (با آمار ماهانه بالغ بر ده هزار رأ یعال وانید، دیگر

اسـتخراج  ، مشخص است کـه  بگیریم نظرر درا نیز  ها استانهاي تجدیدنظر و دیگر دادگاه

ه صـدها هـزار   سـاالن  ۀرویه قضایی و آراء قابل تأمل و موارد تعارض یا همسـو بـه مطالعـ   

نظران و متخصصـان حقـوق بـه انجـام ایـن      ر آنکه صاحب! انتظاخواهد داشت نیازصفحه 

انتظاري  ،مطالعات وسیع بپردازند تا اهداف مورد نظر از استخراج رویه قضایی حاصل شود

  رسد. مییطاق به نظر واقعی و ماالغیر

همین مالحظات سبب شد تا پژوهشگاه قوه قضـاییه، هماننـد راهـی کـه در دیگـر      

براي  آراء دست به گزینش زده و کاغذيانتشار  حقوقی در پیش گرفته شده، يها نظام

شد تا آراء قابل تأمـل   انتخابانجام این مهم راهی علمی براي استخراج و انتشار آراء 

ختیـار عمـوم قـرار    د و در اواستخراج ش استفاده قابلمحاکم و مراجع قضایی به نحوي 

سـازي آنهـا   آراء محاکم و آمادهخاب و استخراج روش و ساختار انتبه گیرد. در ادامه، 

نهـا توسـط پژوهشـگاه قـوه قضـاییه      براي استفاده و نقـد و تحلیـل علمـی و انتشـار آ    

  پردازیم. می

  رأي  صادرکنندهانتخاب مراجع . 1

شـور و  ک یعـال  وانیـ دتردید مراجع عالی قضـایی شـامل   رأي بی صادرکنندهاز بین مراجع 

شوند و الزم است آراء و رویه حاکم بـر  ترین مراجع شمرده میمهمدیوان عدالت اداري از 

شعب آنها استخراج شود. به همـین لحـاظ در اولـین مرحلـه ایـن دو مرجـع عـالی بـراي         

  .ه شدندنظر گرفت دراستخراج و انتشار آراء

هـاي  عالوه بر این دو، از آنجا که مطابق قوانین آیین دادرسی در بسیاري موارد دادگـاه 

اي از دعـاوي  شوند و بخش عمدهایی رسیدگی به دعاوي محسوب مینظر مرجع نهتجدید

را شود و آراء آنها حیات عملی حقوق ایـران  حقوقی تنها در این مرجع نهایی میو ظرایف 

خراج و تصمیم گرفته شد در همین مرحله بـه اسـت   ،زنددر اکثر موضوعات حقوقی رقم می

هـاي  دادگـاه  شـعب  کثـرت نیز پرداخته شود. ولی بـه لحـاظ    نظرانتشار آراء دادگاه تجدید

و انتشـار آراء   ، در مرحله اول صالح دیده شد کـه تنهـا بـه اسـتخراج    نظر در کشورتجدید

عد با همکاري با قضات و شود و در مراحل ب هنظر استان تهران پرداختشعب دادگاه تجدید

نظر هـاي تجدیـد  می دادگـاه هاي مراکز استان مختلف، ایـن امـر در سـطح تمـا    دادگستري
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اظهار عالقه و  ها استانهاي از هم اکنون بسیاري از دادگستري کشور عملی شود. يها استان

  که در انجام این امر مشارکت نمایند.اندآمادگی نموده

  روش انتخاب آراء قابل انتشار و استخراج رویه محاکم. 2

که توضیح داده شد، تعداد زیاد آراء مراجع قضایی مـورد نظـر مـانعی جـدي بـراي       همان طور

شود. لذا بـراي انجـام ایـن مهـم     برداري از آنها میویه محاکم و استفاده علمی و بهرهاستخراج ر

هـاي علمـی   شد. در این راسـتا گـروه  منسجم به انتخاب آنها پرداخته میباید به نحوي علمی و 

بنـدي معمـول محـاکم (اداري،    هاي مختلف حقوق مطـابق تقسـیم  متخصصین زمینهمتشکل از 

حقوقی، کیفري و خانواده) تشکیل گردید تا با مطالعه تمامی آراء صادره از مراجع قضایی مـورد  

نظر، تنها آرائی که قابل تأمل بوده و براي اسـتخراج رویـه و نظـرات قضـات و حیـات عملـی       

استخراج گردند و با کار علمی روي آنهـا خالصـه    ،نداتوجه قابلو  استفاده قابلحقوق در کشور 

  نظر دادگاه و رویه مربوط استخراج شود. 

ترتیب کار به این صورت بوده که با توجه به حوزه صالحیت و عمـل مراجـع قضـایی    

استان تهران) آراء در  دنظریتجدکشور، دیوان عدالت اداري و دادگاه  یعال وانیدمورد نظر (

به گروه شده و کار بر روي هر بخش  يبند میتقسسه گروه اصلی اداري، حقوقی و کیفري 

بندي کلی بـه همـراه آراء صـادره     که در بستهشود. تمامی آراء این مراجع مربوط سپرده می

 یـا معمـول رأي   در مورد دیوان عـدالت اداري کـه بـه طـور     جزدر مرحله بدوي (ب مربوط

نیست) پـس از حـذف نـام و مشخصـات اصـحاب       قابل مشاهده cmsدر سامانه میم تص

جز در مورد اشخاص حقـوق عمـومی کـه    صی افراد، بدعوي (به منظور حفظ حریم خصو

ري و اطالعات قوه قضاییه آوتوسط مرکز فنشناخت آنها براي فهم رأي صادره الزم است) 

گیرد. در مرحله نخست  میاي دیجیتال به صورت ماهانه در اختیار پژوهشگاه قرار در نسخه

نظر قابـل تأمـل و بررسـی     نمایند و آرائی را که به را مطالعه میگروه اولیه، تمامی این آراء 

کننـد. در  و شناسنامه تهیـه مـی   دواژهیکلو  دهند جدا و براي این آراء خالصهتشخیص می

الزم را در  کننـد و اصـالحات   اولیه را بررسـی مـی   کارگروهتیجه ها نمرحله بعدي سرگروه

دارنـد. در  و شناسـنامه معمـول مـی    دواژهیـ کلو سازي و تهیه خالصه مورد انتخاب و آماده

گـروه عـالی اسـتخراج آراء    براي تأیید و اصالحات نهایی به  شده آمادهمرحله بعد کارهاي 

حات نهایی جهت ویراستاري علمی و ادبی کار و ها و اصالشود و پس از بررسیارسال می

  شود. ال به گروه مربوطه ارسال میآماده نمودن چاپ کاغذي و ایجاد بانک اطالعاتی دیجیت
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حقوقدان و اسـتاد حقـوق و قاضـی در بخـش انتخـاب      سی نفر در حال حاضر بالغ بر 

نمایند. تمامی ایـن  دبی در انجام این روال مشارکت میعلمی و تعدادي ویراستار علمی و ا

هاي معتبر کشورند و در عـین حـال   حقوقدانان حداقل دانشجویان برجسته دکتري دانشگاه

عـالی نیـز از   لت هستند. استادان سـرگروه و گـروه   قضاوت یا وکا توجه قابلداراي سوابق 

  کشور و یا قضات عالی کشور هستند. ها و مراکز عالیاساتید حقوق دانشگاه نیتر برجسته

سعی بر انتخاب آراء برجسته و مورد تأییـد نبـوده اسـت     وجه چیهانتخاب رأي به  در

کم بوده، براي انتشار استخراج بلکه هر رأیی که نمایانگر نظر خاص قابل تأمل و رویه محا

شود تا امکان شناخت نظرات و رویه عملی محاکم و نهایتاً تحلیل و نقد و بررسی آن در می

  حقوقی داده شود.مراحل بعدي به جامعه 

در یک یا دو جمله  معموالًدر خالصه رأي سعی شده که در مختصرترین وجه ممکن (

، سـعی  هـا  دواژهیکلدر اختصاص بیان شود.  دنظریتجده) ماحصل نظر قضات بدوي و کوتا

بـه کمـک اسـتاندارد کـردن     بـراي جسـتجوي مناسـب و کامـل آراء      اي علمـی شده رویه

  و امکانات جستجو مناسب مهیا شود. ها دواژهیکل

بیانگر آن است که با کنار گـذاردن تعـداد بسـیار     ها تالشنتیجه عملی این مطالعات و 

موضوعات تکراري و احکامی که محل تردیدي براي جامعه حقوقی ندارد، عمـالً کمتـر از   

است. البته هر  سازي شده یص داده شده و براي انتشار آمادهدرصد آراء قابل انتشار تشخ چهار

از تعـداد آراء اسـتخراجی   شـود  و رویه و روال احکام استخراج می رودچه کار به پیش می

شود. به عنوان نمونه در زمینه آراء به انتشار تکراري آنها دیده نمی نیاز و خواهد شدکاسته 

واده) صـادره از شـعب دادگـاه    حقوقی (شامل تمامی آراء صادره از شعب حقـوقی و خـان  

رأي  180رأي، تعـداد   5500، از بـین بـالغ بـر    1391نظر استان تهـران در شـهریور   تجدید

رأي در ماه  7000از این مرجع از بین متوسط  91استخراج شده است. ولی در سه ماه پاییز 

  رأي در ماه استخراج شده است.  100تنها حدود 

-رویه و احکام دادگاهبدین نحو انجام حجم وسیع کار علمی حقوقدانان براي استخراج 

بندي نشده، رویه و آراء قابل تأمـل و  ها هزار آراء طبقهها و محاکم سبب شده تا از بین ده

شـود. بـه عنـوان مثـال در      استفاده قابلنقد و بررسی استخراج شود و براي جامعه حقوقی 

رأي هـزار   11اسـتان تهـران، بـالغ بـر      دنظریتجددادگاه  1391مورد آراء حقوقی شهریور 

 200هزار صفحه مطلب، در یک مرحله به  22) با حجم متوسط دنظریتجد(شامل بدوي و 

تهیه شـده آراء   هايخالصهن تعداد صفحه نیز، بر اساس صفحه اصل رأي تبدیل شده و ای

ها نیز با توجه به همین خالصهشده است.  گردآوريصفحه مطلب قابل مطالعه  25تنها در 
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بندي موضوعی تهیه شده، در هر مورد به راحتی بـراي حقوقـدانان و جامعـه حقـوقی     طبقه

  مراجعه است.  قابل و استفاده قابلکشور 

ع قضایی کشور به طور مرتب بدین نحو رویه قضایی و نظرات و احکام قابل تأمل مراج

در هاي مختص هر مرجع به صورت کاغذي و همچنـین  در قالب ماهنامه بندي شدهو طبقه

ـ قابل بهـره  شود ور مییک بانک اطالعاتی منسجم استخراج و منتش رداري بعـدي توسـط   ب

  جامعه و نظام حقوقی کشور در آمده است.

  هاي برگزیده در مقایسه با دیگر مجموعه ویژگی این مجموعه رویه قضایی .3

  آراء محاکم

بوده است و تـا بـه   شور اهمیت انتشار رویه قضایی از دیرباز مورد توجه حقوقدانان ک

این  نیتر مهمگریخته به چاپ رسیده است. از  هایی از آراء قضایی جستهحال مجموعه

 ئـت یههاي زیر اشاره کرد: مجموعه رویه قضـایی شـامل آراء   توان به مجموعهمیآثار 

 چهـار آبـادي در  اثر عبدالحسین علی 1347- 1342 يها سالعمومی دیوان عالی کشور 

؛ مجموعه رویه قضایی احمد متین دفتري که گزیده 1مجلد شامل آراء حقوقی و کیفري

مجموعه حقـوقی و   دورا در 1330تا  1311 يها سالآراء دیوان عالی کشور مربوطه به 

؛ مجموعه رویه قضایی کیهان که در دو مجلـد جداگانـه   2آوري کرده استجمعکیفري 

هاي آراء ؛ مجموعه3کرده منتشرکشور را  یعال انویداز آراء حقوقی و کیفري  يا دهیگز

؛ 5رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداري؛ مجموعه 4وحدت رویه دیوان عالی کشور

                                                                                                                   
در  1347-1342شامل آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سالهاي  مجموعه رویه قضایی،آبادي،  عبدالحسین علی .1

 1384مجلد، شرکت سهامی انتشار  4

-1311عالی کشور از سال   هاي عمومی دیوان، شامل آراء شعب و هیأتیمجموعه رویه قضایاحمد متین دفتري،  .2

 1333، شامل دو بخش و مجلد حقوقی و کیفري، مهرآیین  1330

 ، آرشیو حقوقی کیهان1347- 1342مجموعه رویه قضایی: آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سال  .3

؛ 1371، چاپ فردوسـی  1331، آراء حقوقی از سال ی کشورمجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالفرج اهللا قربانی،  .4

مجموعه ؛ فرج اهللا قربانی، 1372، آراء کیفري،  فردوسی مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشورفرج اهللا قربانی، 

؛ آراء وحـدت رویـه قضـایی، انتشـارات اداره کـل آمـوزش       1371، فردوسـی  آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداري

هیأت عمومی دیوان عـالی  مجموعه محشاي آراء وحدت رویه حقوقی، ؛ مصطفی اصغرزاده بناب، 1363، دادگستري

تفاسیر قضایی ؛ علیرضا مصالیی، 1372، تهران رویه قضاییالدین مدنی، ؛ سید جالل1383، مجد 1383-1338کشور 

آراء اصراي هیأت عمومی دیوان عالی ، گزیده رویه قضایی؛ غالمرضا چتر عنبریان، 1381، خط سوم دیوان عالی کشور

 1382، گل مریم درخشان 1352-1341کشور 

، زیر نظر معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداري، جنگل، دفتر در شعب دیوان عدالت اداري رویه قضایی .5

 1392، دفتر دوم 1391اول 
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کشـور کـه توسـط افـراد مختلفـی در موضـوعات مختلفـی حقـوقی          یعـال  وانیدآراء 

آراء قضایی دیگر مراجع قضایی که توسـط   يها مجموعه؛ دیگر 1شده است يآور جمع

. در کنار منابع فوق، روزنامه رسـمی  2و به چاپ رسیده است يآور جمعافراد مختلف 

رسـاند. آراء  اداري را به چاپ میکشور و دیوان عدالت  یعال وانیدآراء وحدت رویه 

. 3شودسال پیش توسط این مرجع منتشر می عمومی دیوان عدالت اداري از چند ئتیه

هایی از نقد و تحلیل آراء برگزیده محاکم توسط دکتـرین بـه چـاپ    همچنین مجموعه

  . 4توان به آثاري از استاد کاتوزیان اشاره کردمی باره نیااست که در  رسیده

ها در جاي خود ارزشمند بوده و مورد اقبـال جامعـه حقـوقی    رغم آنکه این مجموعه به

اسـتخراج رویـه قضـایی و آراء کـه توسـط پژوهشـگاه قـوه        هاي مجموعهقرار گرفته، ولی 

 اداره انتشار رویه قضایی کشور که به همین منظور ایجاد شـده اسـت  یه و توسط قضاییه ته

  دارد. ي بنیادي ها تفاوتاست، با آنچه تا به حال در کشور صورت گرفته  ،شودمنتشر می

سمیت، فراگیري و مـداومت  هاي آراء مذکور عالوه بر رو بارز مجموعهمشخصه اصلی 

ی که تا بـه حـال تهیـه شـده     هایمعمول مجموعهآن است. در واقع، در خصوص رسمیت، 

عمومی دیـوان عـدالت اداري) توسـط     ئتیهجز آراء وحدت رویه و مجموعه آراء است (ب

. در مورد نداردو اعتبار رسمی و قابلیت استناد کافی است نشده  منتشرمراجع رسمی کشور 

هـاي آراء منتشـره حاصـل مطالعـه کلیـه آراء      مجموعهو تداوم، بانک اطالعاتی و  فراگیري

صادره از مراجع قضایی مورد نظر در دوره زمانی مشخص شده است. عالوه بر ایـن بنـاي   

 خـدمت ها تداوم در انتشار و استخراج رویـه و آراء قضـایی بـه عنـوان یـک      این مجموعه

عمومی است. رویه دادگاه و رویه قضایی کشور تنها در صورتی قابل دستیابی است که این 

امر به صورت مداوم صورت پذیرد و آراء مراجع قضایی در طـول زمـان مـورد بررسـی و     

  رویه عملی و یا تعارضات استخراج شود.  لهیوس نیبدمقایسه و دقت قرار گیرد تا 

                                                                                                                   
بروجنـی،   پنـاهی  ؛ مهـدي  1389جنگـل   ،آراء دیوان عالی کشور در موضوعات و مجلدات مختلـف یداهللا بازگیر،  .1

                   1390، اصفهان   مجموعه آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداري در باب اراضی و امالك

رویه قضایی ایران در ارتباط با موضوعات مختلف و مراجع قضایی مختلف از جمله دیوان عالی کشـور و شـعب    .2

العاده اي از موارد تجدید نظر فوقمجلد؛  سید عبدالرضا طباطبایی، گزیده 58در  1387نظر تهران، جنگل دادگاه تجدید 

 در امور مدنی، روزنامه رسمی جمهوري اسالمی

  ، جنگــل، کــه بــه صــورت ســاالنه چـــاپ      آراء هیــأت عمــومی دیــوان عـــدالت اداري   کامــل  مجموعــه  . 3

، جلد اول آراي 1388تا نیمه اول سال  1380لت اداري از ابتداي سال مجموعه آراي هیأت عمومی دیوان عداشود؛ می

  1389ابطالی، جلد دوم آراء وحدت رویه، جنگل 

؛ 1382، گزیده آراء، میزان عدالت قضایی؛ ناصر کاتوزیان، 1387،  میزان توجیه و نقد رویه قضایی. ناصر کاتوزیان، 4

 1391جنگل  ،نقد رویه قضایی در امور مدنیناصر کاتوزیان، 
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که تا به حال توسط بخش خصوصی صورت گرفته،  هایی تالش این در حالی است که

توانـد بیـانگر    ها و عدم امکان استمرار، تنها میبه علت عدم دسترسی به تمامی آراء دادگاه

رویه قضایی یا تعارضات  ،نظر خاص مرجعی در مورد خاص باشد، بدون آنکه بتوان از آن

قی به شناخت رویه برم جامعه حقوتواند به نیاز مها نمیاین مجموعه آراء را استخراج نمود.

  .پاسخ بدهدها و آراء محاکم قضایی قضایی و اندیشه

  اداري بـه چـاپ    که توسط دیوان عالی کشور و دیـوان عـدالت  هایی همچنین مجموعه

. ایـن  رسد تنها شامل بخشـی از آراء ایـن مراجـع و مباحـث و نظـرات قضـات اسـت       می

و عـدم اسـتمرار    جامعیـت و مورد توجه است، ولی به لحـاظ عـدم   ها بسیار مفید مجموعه

  پاسخگوي کامل نیاز وسیع جامعه حقوقی نیستند.

  برداري اولیه از آراء استخراج شده. بهره4

قبل از آنکه آراء استخراج شده آثار و برکات خود را در جامعه حقوقی کشور آشکار کند و 

از صورت پذیرد، پژوهشگاه قـوه قضـاییه سـعی نمـوده      هاي مورد اشارهبرداريآن بهره از

  . هاي متعددي بنمایداستفاده ،شده انجامکارهاي 

ي استخراج آراء متعارض و یـا  هاي استخراج آراء، دقت کافی برااز همان ابتدا در گروه

شود که آراء صادره ارهاي فنی سعی میپذیرد و با استفاده از ابزهاي عملی صورت میرویه

قبلی همان مرجع و یا دیگر مراجع قضایی که به نحـوي بـا رأي مـورد مطالعـه مـرتبط یـا       

متعارض هستند نیز استخراج شود و در ذیل همان رأي ذکر گردد. این امـر امکـان کشـف    

آراء متعارض و همچنین استخراج رویه مشترك قضایی و یا ابعاد مختلف یک موضوع کـه  

آورد. در صورت استخراج آراء متعارض، گزارش کـار  میورد توجه محاکم بوده را فراهم م

  شود.ایجاد وحدت رویه قضایی منعکس می تهیه و به مراجع قضایی صالح براي پیگیري و

هـاي تخصصـی بـراي بحـث و نقـد و بررسـی       گروهالوه بر این، آرائی که به نظر سرع

   ه بخــش دیگــري از پژوهشــگاه کــهمشــخص شــده و بــ ،مناســب تشــخیص داده شــوند

شود تا به نحو شایسته و بررسی آراء قضایی است گزارش میدار تشکیل جلسات نقد عهده

رأي یا غیـر آنهـا) در    صادرکنندهدر جلسات نقد و بررسی که با شرکت اساتید و قضات (

 ،دهندکیل میهاي قضایی و مراکز آموزش قضات به همین منظور تشمجمتع مراکز علمی و

  مورد بحث قرار گیرد.

کـه   »رأي فصـلنامه «به اطـالع   ،رسندبراي نقد و بررسی جالب به نظر میهمچنین آرائی که 

تـا توسـط حقوقـدانان همکـار و     رسـد  شود مییت پژوهشگاه قوه قضاییه منتشر میتحت مدیر

  و در مجله مذکور به چاپ رسد. شود مند در آن موارد مقاالت علمی تهیهعالقه
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و انتشـار آراء، موضـوعات مـورد اشـاره در آراء بـه      در عین حال در جریان اسـتخراج  

تر مباحث حقوق براي تهیه گزارش رویه قضـایی و آراء صـادره محـاکم، در     تفکیک جزئی

بـه انتشـار    »فصـلنامه رأي «گیـرد. بخشـی از   متخصص همکار قـرار مـی   اختیار چند استاد

  فته است.مذکور و بیان رویه و آراء در طول زمانی خاص اختصاص یا يها گزارش

نهایتاً چنانچه در جریان استخراج و انتشار آراء مشـخص شـود کـه رویـه نامناسـب و      

د، مراتـب بـه آمـوزش    نامطلوبی نسبت به موضوعاتی حقوقی نزد مراجع قضایی شیوع دار

ریزي مناسب نسبت به انتقال علمی مناسب مطالـب بـه   شود تا با برنامهقضات منعکس می

  مشغول به کار اقدام نماید و امکان اصالح رویه فراهم شود. کارآموزان قضایی و قضات 

  استخراج و انتشار آراء و رویه قضایی فرآیندانداز ج) چشم

تحوالت و توسعه  منشأاستخراج و انتشار آراء محاکم و رویه قضایی ظرفیت آن را دارد که 

نویسی و تغییر نظام حقوقی تا حدي که تنها نهضت قانون اي در نظام حقوقی ایران شودعمده

 این امر  دانست. در واقع سهیمقا قابلایران پس از انقالب مشروطه را بتوان با این تحوالت 

قواعد حقوقی داشته و از سوي دیگر،  عمیقی بر تبیین و اعمال راتیتأث تواند از یک سو،می

عالوه بر این  .اي در نظام آموزش و تربیت حقوقدانان و قضات شودموجب تحوالت عمده

رود این روال تأثیرات بسزایی بر ساختار دستگاه قضایی و به خصـوص سـاختار   انتظار می

  دیوان عالی کشور داشته باشد. 

  تحول در آموزش حقوق و تربیت حقوقدانان و قضات. 1

روش کنونی آموزش حقوق در مراکز دانشگاهی و علمی، شناخت قواعد کلی حقوقی بر اساس 

شرح و تفسیر متون قانونی و قواعد کلی حقوقی و نظریات حقوقـدانان اسـت. در روال کنـونی    

توجهی به مطالعه دعاوي و ظرایفی که عمـالً در جریـان دادرسـی و حیـات جـاري حقـوق و       

، عدم انتشار و دسترسـی  یوجهت بیاین عمده دالیل  البته یکی از شود. نمیدعاوي مطرح است 

کـه آراء و رویـه    يا افتـه ی توسـعه است. تجربـه کشـورهاي    به آراء و رویه قضایی بودهنداشتن 

تکیـه   هـا  نظامدهد که در این یشود نشان متشر میقضایی به نحوي مرتب و منسجم در آنها من

در دعـاوي   کاوشانونی و قواعد کلی، تحلیل و بررسی و آموزش حقوق، به جاي تفسیر متون ق

ها قـرار گرفتـه اسـت    عینی و واقعی است که نزد مراجع قضایی طرح شده و مورد حکم دادگاه

ـ Case Law (آموزش بر اساس ل و بررسـی و  ). آموزش در این کشورها عمدتاً بر حول تحلی

از رویـه   تـر  مطلـوب چرخد. نتایج حاصل از این نحوه آموزش بسیار می هانقد این آراء و رویه

چون تکیه این نحو آموزش، بر تربیت قدرت تحلیل و تعقـل حقـوقی    ،جاري در کشور ماست



 »رأي«فصلنامه مطالعات آراي قضایی  /  24

 

س ال است و نه بر محفوظات و نظرات دیگران. به تعبیري در نظام آموزشی حقوق مبتی بر کـی 

و مسائل حقوقی را کنند مچون حقوقدانان فکر شود که چگونه هبه دانشجویان آموزش داده می

  . 1شودل حقوقی به آنها آموزش داده نمیو صرفاً راه حل مسائنمایند تجزیه و تحلیل 

تا به حال به لحاظ عدم استخراج و دسترسی به آراء محاکم و رویه قضایی امکان آموزش 

ها امکان چنین مجموعهنداشته است و انتشار این  بر اساس مطالعه دعاوي (کیس ال) وجود

رود که وق انتظار میآورد و با توجه به مزایاي عمده این نحو آموزش حقامري را فراهم می

آوري و انتشار کتب آموزش حقـوق بـر اسـاس    به سوي جمع جامعه حقوقی و دانشگاهی

حاکم شدن این  و این روش اساس آموزش در حقوق ایران قرار گیرد. شود دعاوي متمایل

تواند سبب پختگی هر چه بیشـتر دانشـجویان حقـوق و عبـور از     روش آموزش حقوق می

مباحث کلی و مطرح شدن موضوعات پیچیده و ظریـف و قابـل تأمـل حقـوقی در مراکـز      

تـر و گسـترش ابعـاد و    حقوقدانان برجستهآموزشی حقوق شود و در نتیجه موجب تربیت 

ترین روش آموزش و تربیت داوطلبان آنکه این روش مناسب برزوایاي حقوقی گردد. عالوه 

توانـد روش غالـب   مـی و  و وکالت دادگستري و کارشناسان حقوقی است قضاتصدي امر 

  ها نیز باشد.هاي کارشناسی دانشگاهآموزش در دوره

قدماتی و تمهید م نظران صاحباز هم اکنون پژوهشگاه قوه قضاییه در صدد همکاري با 

هاي مختلف حقوق بر اسـاس روش مطالعـه و تحلیـل آراء    نگارش کتب درسی رشتهبراي 

از آراء  یتوجه قابلقضایی است و امید است این مهم به زودي با استخراج و انتشار حجم 

  هاي مختلف میسر شود. قضایی در زمینه

دیوان عالی  ایجاد وحدت رویه قضایی و به خصوصتحول در ساختار مراجع . 2

  کشور

دیوان عالی کشور متکفل ایجاد وحدت رویه قضـایی در مـورد وجـود تعـارض بـین آراء      

محاکم است. در واقع، مطابق قانون در تمامی مواردي که دادستان کـل کشـور یـا ریاسـت     

دیوان عالی کشور متوجه شود در موضوع واحـد آراء متعارضـی از سـوي مراجـع قضـایی      

در مـورد   ئـت یهالی کشور مطرح شده و ایـن  عمومی دیوان ع ئتیهصادر شده مراتب در 

                                                                                                                   
1  . William LaPiana, Logic and experience : the origin of modern American legal 

education, Oxford university press 1994, pp. 55-79 
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کند که مانند قوانین نوشته در موضوعات مشابه براي تمامی رویه واحدي اتخاذ میتعارض 

  . 1االتباع استالزم محاکم

نشـده   فرضمناسبی براي کسب اطالع از صدور آراء متعارض  سازوکارولی تا به حال 

شود. به داللت  بسیاري از این تعارضات مطلع نمی است و عمالً دیوان عالی کشور از وجود

عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویـه   ئتیهاخیر  يها سالآمار، در طی 

ساالنه کمتر از ده مورد تشکیل شده و رأي وحدت رویه صادر کرده اسـت. در طـی چنـد    

ورد ط حدود ده مـ دهه اخیر تعداد موارد تعارض و صدور رأي وحدت رویه به طور متوس

رسد که ساختار فعلی دیوان عالی کشور و تعـداد قضـات و   در سال نبوده است. به نظر می

شعب آن نیز براي بررسی و صدور موارد بسیار معدود رأي وحدت رویه سازماندهی شده 

  است.

از محاکم و مراجع قضایی در همان مرحله اول اسـتخراج رویـه    ولی مطالعه آراء صادر

پژوهشگاه قوه قضاییه حاکی از آن است که تعداد آراء و رویه متعارض محـاکم   قضایی در

کشور ارجاع شده اسـت. در   یعال وانیدبه مراتب بیش از آن چیزي است که تا به حال به 

مـورد   پنج، ماهانه بیش از 1391 بر آراء مستخرجه محاکم استان تهران از شهریور واقع، بنا

  تعارض آراء استخراج شده است. 

انتقال این موارد تعارض به دیوان عالی کشور و انتظـار تعیـین تکلیـف و صـدور رأي     

وحدت رویه در مورد آنها موجب خواهد شد که این بخش از وظایف دیوان عالی کشـور  

تعارضـات سـاماندهی و   حجمی چندین و چند برابر یابد. رسیدگی به ایـن حجـم بـاالي    

  نماید.هاي عالی کشور اقتضاء میهیدات ویژه را در الیهتم

  وحدت رویه قضایی گیري شکلراهی نو در . 3

ین دیگر هاي بدوي و همچنالهامی براي دادگاه منشأانتشار رویه قضایی و آراء محاکم عالی 

شود تا در موضوعات مشـابه چنانچـه رویـه مسـتخرج را     شعب محاکم عالی محسوب می

عمالً و بـدون نیـاز بـه     لهیوس نیبدمطابق آن رأي صادر کنند و  ،یابند کننده قانعدرست و 

هاي واحدي در محاکم ایجاد شود. در مواردي ، رویهعمومی دیوان عالی کشور ئتیهمداخله 

و ایجاد رویه  توانند در صدد مقابلهاحکام صادره را مناسب نبینند می که دیگر محاکم رویه و

ن تعارضـات و تقـابالت را   آیند. انتشار رویه قضایی امکان استخراج ایبرتر قضایی مناسب

عمومی دیوان عالی کشور (یا در مورد  ئتیهکند و نظام حقوقی را از طریق دخالت فراهم می

                                                                                                                   
 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور کیفري 270ماده  .1



 »رأي«فصلنامه مطالعات آراي قضایی  /  26

 

یـه و  عمومی دیوان عـدالت اداري) بـه سـوي وحـدت رو     ئتیهموضوعات حقوق اداري، 

  دهد. انتخاب راه حل مناسب سوق می

ـ  مطالعه گیـري رویـه قضـایی در    ر انتشـار آراء محـاکم عـالی بـر شـکل     حقوق تطبیقی و اث

- دارنـد، مـی   مشابه ایران در ایجاد وحدت رویه قضایی سازوکارکشورهایی همچون فرانسه که 

انداز آینده در کشور ما در نظر گرفته شود. در فرانسه رویه محاکم عـالی و  چشم عنوانتواند به 

لی کشور سبب شده که محاکم تالی بدون الـزام قـانونی متابعـت از    به خصوص شعب دیوان عا

در شعب دیوان عالی را بپذیرند و در معمـول   شده رفتهیپذاین آراء، عمالً در اکثر موارد راه حل 

عمومی دیوان عالی کشور وحدت رویه قضایی در حقوق این  ئتیهموارد بدون نیاز به دخالت 

عمومی دیوان عالی محدود به مواردي است کـه   ئتیهالت کشور حاکم شود. در این کشور دخ

قناعت وجدان کافی بر صحت راه حل و تفسیر حقـوقی در موضـوع خـاص حاصـل نشـده و      

تشتت رویه دادگاه ادامه یافته و لذا نظام حقوقی براي اجتناب از تشتت آراء و تساوي همه افراد 

االجرایـی را از طریـق صـدور رأي    مجراي یکسان حقـوق، رویـه واحـد الز   در مقابل قانون و ا

  حاکم کند. گذار قانونوحدت رویه قضایی یا دخالت 

هاي عالی و تالی مـا نیـز در سـایه    انداز براي حقوق ایران و عملکرد دادگاههمین چشم

 بـالطبع رسـد. توجـه بـه ایـن مهـم      کامالً متصور به نظر میاستخراج و انتشار رویه قضایی 

کـه ایـن    را قضاتی عالی و يها دادگاهبازنگري در جایگاه عالی شعب دیوان عالی کشور و 

  خواهد شد. موجب  ،کنندمناصب را اشغال می

  ابعاد توسعه قضایی  دیگر انداز تأثیر برچشم .4

د. از طرفی این تواند موجب تحقق توسعه قضایی در ابعاد مختلفی شوانتشار آراء قضایی می

قرار گیرد و  نظران صاحبشود که آراء و رویه محاکم در معرض نقد و بررسی می امر موجب

کـه بیـان شـد در کشـورهاي      همـان طـور  نکات قوت و ضعف و مشکالت تبیـین شـود.   

در حـول نقـد و    عمدتاًهاي علمی حقوق سبب شده که فعالیت انتشار این آراء افتهی توسعه

حل مشکالت حقوق  يها راهت و ضعف و یافتن ها و استخراج نقاط قوبررسی آراء و رویه

رود که انتشار آراء و رویه . بدین نحو امید میکه از دریچه این آراء مشخص شده، شکل گیرد

ها را فراهم آورد محاکم امکان شناخت و نقد و بررسی حیات عملی حقوق و عملکرد دادگاه

راسـتاي شـناخت و حـل    اي از مطالعات علمی و تحقیقـات دانشـگاهی در   و بخش عمده

ین مراکز علمی و دستگاه قضـایی  مشکالت دستگاه قضایی کشور قرار گیرد. تعامل وسیع ب

  سابقه قضایی کشور شود.ب توسعه بیتواند موجمی
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از سوي دیگر، مشخص بودن رویه قضایی و تفسیر و اجراي قواعد حقوقی در محـاکم  

از  قبـول  قابـل تی و بدون اسـتدالل  دادگستري موجب خواهد شد که قضات نتوانند به راح

اي براي فساد اداري و قضایی خواهد بـود. در  عدول نمایند. این امر مانع عمده رویه حاکم

ها مخفی باشد و کسی ندهالي پرو هواقع، مادامی که نحوه عملکرد و استدالل قضات در الب

امکان لغزش و فساد هاي مشابه مطلع نباشد، صدور رأي و رویه معمول در پروندهاز نحوه 

در اقدامات و صدور رأي و برخورد خاص با دعاوي مطروحه محتمل و ساده اسـت. ولـی   

د توانند به راحتی از رویه موجود قضایی و حتی نحوه رفتار خـو قضات نمی با انتشار آراء،

ها منحرف شوند و حکم خاصی را در دعوي خاص صادر نمایند. حتی در در دیگر پرونده

یی در موضوعات یص موضوعی (و نه حکمی) با روشن بودن حکم و رویه قضامورد تشخ

توانند با راحتی بیشتري حکم مناسب موضوع را به اثبات رسانند و می نفع ذيافراد مشابه، 

  از لغزش قضات در این مورد جلوگیري نمایند. 

تواند نظام انتصاب و ارتقاي قضات را در مسیري مطلوب قـرار  انتشار آراء همچنین می

سزایی بر رونـد توسـعه قضـایی کشـور     ساالري تأثیر بدهد و از طریق تسهیل نظام شایسته

هاي عـالی و  که توضیح داده شد، تحول در جایگاه دادگاه همان طورداشته باشد. در واقع، 

ترین قضـات  کشور اقتضا دارد که شایسته قضاییگیري رویه ء این مراجع در شکلتأثیر آرا

 يهـا  دادگـاه عالی (اعم از دیوان عالی کشور یـا دیـوان عـدالت یـا      يها دادگاهدر مناصب 

آراء امکـان   صـادرکننده ) قرار گیرند. انتشار مرتب آراء محاکم و ذکر نام قضات دنظریتجد

 ن مسـئولین قضـایی  آراء را براي جامعه حقوقی و همچنی صادرکنندهارزیابی علمی قضات 

این عامـل جدیـد در    هبرا مراجع انتصاب قضات  توجهتوان اکنون می از همکند. فراهم می

جلب نمود تا انشاءاهللا هاي عالی صدي مناصب دادگاهشناخت قضات توانا و شایسته براي ت

  هاي اصلی توسعه قضایی هموار گردد.راه ارتقاء کیفی دادرسی به عنوان یکی از مولفه

 




