
 10.22106/JCR.2019.106683.1256):DOI (شناسه دیجیتال 

 

 
 

 :رأينگاهی نو به اصل توجیه 
 رأيلزوم قطع و یقین دادگاه هنگام نگارش 

 حسن محسنی
 رأي مشخصات

 9309970908700238 :کشور عالی دیوان شعبۀ دادنامه شماره
 23/5/1393 :فرجامی مرحله در رأي صدور تاریخ
 رکشو عالی دیوان 31 شعبه :فرجامی دادنامه صدور مرجع

 چکیده
اعتـراض  رأيایـن بـه . اسـت دادگاه نظامی یک صـادر شـدهشعبه اول یی از أر
نقـض نمـوده و پرونـده را بـه شـعبه  ي راأ. شعبه دیوان عـالی کشـور آن راندکرده

الیه براي تبعیـت از . شعبه مرجوعتغییر یابدعنوان اتهامی  صادرکننده بازگردانده تا
زده کـه ذهـن لـرزان هـایی دسـت بـه اسـتداللو تغییر عنوان اتهامی، دیوان ي أر

برد که گویی متوفی مستحق مـرگ بـوده اسـت. بـه دنبـال خواننده را به سویی می
 رأيبرجسـته و نمونـه،  رأیـیدیوان عـالی کشـور در  31خواهی دوم، شعبه فرجام

به زعم کند چرا که نقض میهایی بدیع و چشمگیر، با استداللدادگاه نظامی یک را 
ــع ــن ش ــامای ــته به، رأي فرج ــر خواس ــاه و دادرس  «از نظ ــی دادگ ــر جزم غی

ي شعبه دیوان که به پاسداري از اصول دادرسی و به أحکایت دارد. ر» صادرکننده
ي، أي اصدار یافته، درست و شایستۀ آفرین است. بر پایـۀ ایـن رأویژه اصل توجیه ر

ادیده گرفتن شود که ضمانت اجراي ني میأي شامل نگارش درست رأاصل توجیه ر
 ي است. أآن نقض ر

 جزمیت. ،طرفیبی ،يأاستدالل ر ،يأ: نگارش رواژگان کلیدي
 

                                                           
 hmohseny@ut.ac.ir                 تهران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده علمی هیأت عضو 
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 1گزارش پرونده
عـالیدیـوان 31شعبه  07/08/1392-00613متعاقب گزارش و دادنامه شماره 

 04/10/1391-00080کشور دایر بر احصاء نواقص مربوطه و نقض دادنامه شـماره 
نظامی یک ... و ارجاع پرونده بـه همـان دادگـاه محتـرم  صادره از شعبه اول دادگاه

الیه نخستین و بیان تذکرات الزم در جهت رسیدگی شایسته، دادگاه محترم مرجوعٌ
 است.  تشکیل جلسه داده 24/10/1392در مورخه 

در این جلسه نماینده محترم دادسـتان در مقـام اصـالح کیفرخواسـت صـادره 
.. با توجه به دالیل و قرائن موجود، نوع قتل از نوع شبه مربوطه اعالم داشته است: ..

 ، کیفـرعمد تشخیص و کیفرخواست اصالح و در راستاي قتل شبه عمـد مرحـوم ر
 مورد تقاضاست. 

دم حاضر در دادگاه و با توجه به اصالح کیفرخواسـت بـه متعاقب آن وکیل ولی
تقاضـاي » عمـدشبه«تل به ... با توجه به تعیین نوع ق شرح فوق، اعالم داشته است:

رسیدگی و مجازات متهم از حیث جنبه عمومی و خصوصـی جـرم ارتکـاب یافتـه، 
 مورد استدعا است. 

کنـد سپس دادگاه اتهام قتل شبه عمد مرحوم ح.ر. را به متهم ه.ك. تفهیم مـی
گوید: در روز حادثه مرحوم ر. با ماشین خـودش حامـل کـاالي که وي در پاسخ می

ما در جاده متوجه شدیم، ماشین توقف نکرد، لذا ماشین را تعقیـب، در  قاچاق بود و
هاي جلو سمت راست راننـده را بـا شـلیک حین تعقیب، چرخ عقب و یکی از چرخ
از سیستم دودزا استفاده کرد و تا مدتی که  .گلوله پنچر کردیم، ولی باز متوقف نشد

ه غلظت دود کمتر شـد، دوبـاره کدود غلیظ بود، نتوانستیم تعقیب کنیم، بعد از این
به تعقیب ادامه دادیم. مرحوم ر. وارد محله ... در اطراف شهر ... شد، ما هم متعاقـب 

جا متوقف شد، کاالي مرحوم توقیف، در ایشان به محله مذکور رفتیم، ماشین در آن
حین توقیف با بنده درگیر شد، گواهی پزشکی هم دارم. زمان درگیري چون مرحوم 

سنگ بردارد براي من، من هم قصد کردم که جلـوي پـاي ایشـان شـلیک  خواست
 کنم تا بترسد، ولی گلوله به سر وي اصابت کرد. 

                                                           
 ي و گزارش پرونده از سایت بانک آراي پژوهشگاه قوه قضاییهأ. ر1
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سپس دادگاه با تفهیم اتهام قتل شبه عمدي به متهم براسـاس نظریـه نماینـده 
مبنی  5دادستان و اصالح کیفرخواست و همچنین نتیجه اظهارنظر کمیسیون ماده 

یکـم ه.ك.) از نماینـده ت تیراندازي از جانب متهم مذکور (گروهبانبر رعایت مقررا
پرسد: شما چه می گویید؟ و ایشان در پاسـخ گفتـه اسـت: از حقوقی یگان ویژه می

قرائن و امارت موجود در پرونده مسلم و مبـرهن اسـت کـه متـوفی حامـل کـاالي 
موصـوف در راسـتاي است و مـأمور قاچاق بوده ... و متوفی به هشدارها توجه نکرده

اي جـز بـه انجام وظیفه عمل نموده و در چارچوب قانون به کارگیري سـالح چـاره
کارگیري سالح نداشته است و تقاضاي صدور رأي شایسته با توجه به عدم تقصیر و 

دارم بـا توجـه بـه اقدام قانونی وي را دارم. در خصوص سازمان ناجا نیز معروض می
باشـد، لـذا حقـی بـراي برده محرز بوده و مـی، تقصیر ناماقدامات غیر قانونی متوفی

عادالنـه مـورد  رأيپرداخت دیه نیز وجود ندارد که در این خصـوص نیـز تقاضـاي 
 تقاضاست.

ــرگ  ــان جلســه و در ذیــل ب ــام اصــالح 284در پای ــده دادســتان در مق ، نماین
 کیفرخواست به قتل شبه عمد، اعالم داشته است: 

قـانون مجـازات اسـالمی سـابق، درخواسـت کیفـر  295مـاده  3بر اسـاس تبصـره 
 گردد.  می

ضـمن  07/12/1392-236دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و طی دادنامه شماره 
 است: تهیه گزارش از روند پرونده چنین رأي داده

به حکایت محتویات پرونده مرحـوم ح.ر. در روز حادثـه در حـال حمـل  -الف«
موریـت و متأسـفانه أانتظـامی نیـز در حـال ممورین أکاالي قاچاق بوده و م

مورین و هشدارهاي الزم از جمله شلیک تیـر أمرحوم م.ر. با وجود تعقیب م
مورین توجـه أهاي ماشـین وي بـه اخطـار مـهوایی و شلیک براي الستیک

دم شده از جانب اولیـايمورین و مطلعین معرفیأنکرده و حتی به شهادت م
 است. د محله ... در حاشیه باند شدههاي پنچر شده واربا الستیک

مورین و مطلعین محلی که بعضـی از آنـان نیـز شـهادت أحسب اظهارات م -ب
مورین بـه دنبـال آن و أاند بعـد از ورود مرحـوم ر. بـه محلـه و ورود مـداده

هاي به عمل آمده، افراد زیادي از اهالی محل جمع شده و موجب تیراندازي
 اند.متشنج شدن اوضاع شده
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 افـراد شـده مشاهده نیز مشابه موارد در و آمده دست به تجربه به که آنچه -ج 
مورین تمـام تـالش أمورد تعقیب قرار گـرفتن از جانـب مـ از پس قاچاقچی

آورند تا به نقـاط مسـکونی و پرجمعیـت پنـاه بـرده و از خود را به عمل می
نـد و در آینـد اسـتفاده کنحضور افراد شخصی که غالباً به کمک آنـان مـی

خیلی موارد نیز به خاطر جمعیت زیاد افراد شخصی اعم از مرد، زن و بچـه 
و از توقف بـار  ،ل امنیتی، موفق شدهئتعداد کم مأمورین و لحاظ بعضی مسا

فیه نیز از قرائن موجود چنین به کنند و در مانحنقاچاق خود جلوگیري می
 حربه استفاده کند. گردد که مرحوم ر. قصد داشته از ایننظر متبادر می

 تشـکیل کمیسـیون و نفره سه و بدوي کارشناس اظهارنظر مقابل در گرچه -د 
نفره معتقد بوده که متهم ه.ك. به میـزان  5ه در نیروي انتظامی، هیئت شد
: قرائن حکایت از تعقیب درصد مقصر است، ولی با عنایت به این 50 که، اوالً

وم ر. داشـته و عـدم توجـه وي در طول زمان و طول مسیر نسبت به مرحـ
: با توجه به عملکرد مرحوم ر. در عدم توجه فـوق کامالً محرز می باشد. ثانیاً

قابل تصور است که زمان توقف تخلیه بار قاچاق، نامبرده باز سـاکت نمانـده 
: همچنان زدگـی و نفره نیز اشاره نمـوده شـتاب 5که خود هیئت باشد. ثالثاً

ته ناشی از جـوي باشـد کـه مرحـوم ر. و اهـالی توانسدستپاچگی متهم می
: تقسیم تقصیر براساس درصـد أمحل براي م مور به وجود آورده باشند. رابعاً
رسـد اظهـارنظر کارشـناس قانونی ندارد، لذا به نظر مـی أفیه منشدر مانحن

 خوانی داشته باشد.بدوي و هیئت سه نفره با قرائن موجود بیشتر هم
داز و نتایج حاصله از کارشناسی حکایت از آن دارد کـه مـتهم مور تیرانأاظهارات م

قصد نداشته به طرف بدن مرحوم ر.ح. کمر بـه پـایین هـم شـلیک کنـد، لـذا از ایـن 
متهم در شلیک منجر به قتل مرحوم ر. عمـدي  -1توان دو نتیجه گرفت: عملکرد می

ک تیـر بـه سـمت مرحوم ر. نیز با توجه به عملکرد مأمور اسـتحقاق شـلی -2نداشته، 
گنـاه بـوده اسـت و در جسم ایشان نداشته است یعنی در شلیک منجر به قتل وي بی

مراتـب فـوق و مور تیرانداز ناخواسته تیر را به سـر مرحـوم ر. زده اسـت، بنابـهأواقع م
 13قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح و رعایت ماده  41مستنداً به تبصره یک ماده 

قانون مجازات اسالمی ضمن صدور حکم بر منع  297الح و ماده قانون به کارگیري س
تعقیب متهم گروهبان یکم ه.ك.، سازمان نیروي انتظامی را به پرداخت یک فقره دیـه 
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 ».  دارددم مرحوم ح.ر. محکوم میکامل مرد مسلمان در حق اولیاي
سـت ا صادره در مهلت قانونی تقاضاي تجدیـدنظر کـرده رأيدم از وکیل اولیاي

 که پرونده تحت نظر است.

 دیوان عالی کشور 31شعبه  22/5/1393مورخ  9309970908700238دادنامۀ 
با توجه به مجموع اوراق پرونده و گزارش مفصل و جامع تنظیمی در مقدمه دادنامه شماره «

کشور و نظر بر اصالح کیفرخواست توسط عالیدیوان 31صادره از شعبه  07/08/1392 -00613
 3دادگاه و تقاضاي کیفر متهم بر اساس تبصره  24/10/1392نده دادستان در جلسه مورخه نمای

که قرار منع تعقیب متهم (ه.ك.) حسب پرونده قانون مجازات اسالمی سابق و نظر بر این 295ماده 
نقض و  14/02/1391-910089... و دادنامه شماره  2شعبه سوم دادگاه نظامی  810067کالسه 

مذکور، صدور قرار منع تعقیب مجدد  رأيمقصر به محاکمه صادر گردیده و با قطعیت  قرار جلب
که با توجه به برده، در دادنامه تجدیدنظرخواسته، فاقد وجاهت قانونی است و توجه بر اینممتهم نا

دادگاه، اساسًا نیروي  24/10/1392سوابق امر و اصالح کیفرخواست مربوطه در جلسه مورخه 
داند، ورد نظر کیفرخواست نبوده و نماینده دادستان صراحتًا متهم مذکور را مقصر میانتظامی م

باشد و بررسی اظهارات متعارض رأي بر محکومیت نیروي انتظامی برخالف کیفرخواست صادره می
و متناقض و تهافت متهم در مراحل تحقیق و دادرسی و بررسی اظهارات مطلعین امر در قیاس با 

.. در مقام نقض  2شعبه دوم دادگاه نظامی  14/02/1391-00089لی دادنامه شماره مبانی استدال
که قرار منع تعقیب متهم در دادسراي نظامی مربوطه و جلب وي به دادرسی و توجه بر این

هاي دادنامه تجدیدنظرخواسته هم در بیان چگونگی حادثه (بندهاي الف و ب) انطباقی با استدالل
آنچه که به تجربه به «ارد و هم از قطعیت الزم برخوردار نیست چرا که عناوین حقایق پرونده ند

فیه نیز از قرائن موجود در مانحن«و ....» دست آمده و در موارد مشابه نیز مشاهده شده 
قابل «و » گردد که مرحوم ر. قصد داشته از این حربه استفاده کندچنین به نظر متبادر می
و » ف و تخلیه بار قاچاق، نامبرده (ر.) باز ساکت نمانده باشدتصور است که زمان توق

توانسته ناشی از جوي باشد که ر. و اهالی محل براي زدگی متهم میدستپاچگی و شتاب«
مور تیرانداز و نتایج حاصله از کارشناسی حکایت أاظهارات م«و » مأمور به وجود آورده باشند

و » ف بدن مرحوم، حتی کمر به پایین هم شلیک کنداز آن دارد که متهم قصد نداشته به طر
حکایت دارد.  رأياز نظر غیر جزمی دادگاه و دادرس صادرکننده » توان نتیجه گرفتمی«

یید تشخیص، ضمن نقض آن و أدادنامه تجدیدنظرخواسته موضوعاً و حکماً غیرقابل ت فلذا
ها پرونده در جهت رسیدگی اهمستندًا به بند (د) ماده ششم از قانون تجدیدنظر آراي دادگ

 .»گرددمنقوض ارجاع می رأيعرض صادرکننده مجدد به دادگاه هم
 دیوان عالی کشور 31شعبه 

 رئیس (سید حسین جعفري) و عضو معاون (طباطبائی)
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 رأينقد و بررسی 
، رأيآید موضوع این پرونـده و گـزارش . آنچنان که از عنوان این نوشته برمی1

شود. قتلی روي داده، متهمی دسـتگیر شـده، تحقیقـاتی رسی نمیدر این نوشته بر
یی بر بنیـاد آن کـه مـورد نقـض از سـوي أانجام شده، کیفرخواستی صادر شده و ر

و پرونده براي تغییر عنـوان اتهـامی بـه دادگـاه صـادر است دیوان عالی قرار گرفته 
عبه دیـوان منقوض بازگشته تا بر اساس عنـوان اتهـامی مـورد نظـر شـ رأيکنندة 

این دادگاه و شیوة اسـتدالل آن در ایـن جـا مـورد  رأيکند.  رأيمبادرت به اصدار 
 گیرد.بررسی قرار می

دیوان ذیل باب  ۀ. شعبۀ دادگاه نخستین که باید این بار بر بنیان تذکرات شعب2
بدهد، تخلفی از این بابـت نـدارد؛ ایـراد کـارش ایـن اسـت کـه  رأيقتل شبه عمد 

گیـرد کـه چنـدان از قطعیـت و کار مـیبه رأياراتی را به هنگام صدور واژگان و عب
جزمیت دادگاه و استواري استدالل و توجیه آن حکایت ندارد. دادگـاه بـراي صـدور 

مور است و به زعم خـود شخصـی را کـه درحـال أحکم محکومیت ضارب که یک م
ودن کنـد و پـس از تـالش بـراي متوقـف نمـحمل کاالي قاچاق است تعقیـب مـی

 نویسد: زند، میوي می »سر«خودروي وي، با گلوله در جمع و هیاهو به 
هـاي مورین به دنبال آن و تیرانـدازيأبعد از ورود مرحوم ر. به محله و ورود م«

به عمل آمده، افراد زیادي از اهالی محل جمع شده و موجب متشنج شـدن اوضـاع 
در موارد مشـابه نیـز مشـاهده شـده آنچه که به تجربه به دست آمده و  . ... اندشده

مورین تمام تالش خود را أافراد قاچاقچی پس از مورد تعقیب قرار گرفتن از جانب م
فیـه نیـز از ... در مانحن آورند تا به نقاط مسکونی و پرجمعیت پناه بردهبه عمل می

گردد که مرحوم ر. قصد داشته از ایـن حربـه قرائن موجود چنین به نظر متبادر می
 50نفره معتقد بـوده کـه مـتهم ه.ك. بـه میـزان  5استفاده کند ... گرچه ... هیئت 

: قرائن حکایـت از تعقیـب در طـول درصد مقصر است، ولی با عنایت به این که، اوالً
باشد. زمان و طول مسیر نسبت به مرحوم ر. داشته و عدم توجه وي کامالً محرز می

: با توجه به عملکرد مرحوم ر.  در عدم توجه فوق قابـل تصـور اسـت کـه زمـان ثانیاً
: همچنان که خود هیئت توقف تخلیه بار قاچاق، نامبرده باز ساکت نمانده باشد. ثالثاً

توانسته ناشـی از جـوي زدگی و دستپاچگی متهم مینفره نیز اشاره نموده شتاب 5
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: تقسـیم مور بـه وجـود آورده باشـند. رابعـاًأباشد که مرحوم ر. و اهالی محل براي م
رسد اظهارنظر قانونی ندارد، لذا به نظر می أفیه منشتقصیر براساس درصد در مانحن

 خـوانی داشـته باشـد ...کارشناس بدوي و هیئت سه نفره با قرائن موجود بیشتر هم
مور تیرانداز و نتایج حاصله از کارشناسی حکایـت از آن دارد کـه مـتهم أاظهارات م

حوم ر.ح. کمر به پایین هـم شـلیک کنـد، لـذا از ایـن قصد نداشته به طرف بدن مر
توان دو نتیجه گرفت: ... متهم در شلیک منجر به قتل مرحوم ر. عمدي عملکرد می

مور استحقاق شـلیک تیـر بـه سـمت أنداشته، ... مرحوم ر. نیز با توجه به عملکرد م
ت و در گناه بوده اسـجسم ایشان نداشته است یعنی در شلیک منجر به قتل وي بی

 ». مور تیرانداز ناخواسته تیر را به سر مرحوم ر. زده استأواقع م
گونه استدالل نمودن صـحیح اسـت؟ قتـل . صرف نظر از کیفیت قتل، آیا این3

گـزار مور نیروي انتظامی است که خـدمتأیک مآن نیز متهم که اتفاق افتاده است 
ل شبه عمدي باید چنـین مردم و حافظ نظم و امنیت است، آیا براي صدور حکم قت

بوده و به ایست توجـه نکـرده و کاال مقتول قاچاقچی که استدالل نمود و بیان کرد 
مور دستپاچه شده و أوارد محوطه شلوغ شده و باز ساکت نایستاده و هیاهو شده و م

حتی پنجاه درصد هم مقصر ین مأمور ا ؟یک ضرب به سر مقتول شلیک کرده است
متوجه مقتول است و از سر رحمت سـازمان نیـروي انتظـامی  نیست و تقصیر تماماً

در پرونده متهم نیست، یک دیه کامل به اولیاي دم بدهد چرا کـه تجربـه  که اساساً
کـه شـود و قابـل تصـور اسـت چنین متبارد می نیز،کند و به ذهن چنین حکم می

و ایـن مور دلیـل اسـت أدستپاچگی ناشی از التهاب در جو محل بوده و اظهارات مـ
توان نتیجه گرفت که هیچ کوتاهی از ناحیه حامـل سـالح همه و همه در نهایت می

خطـر صـد درصـد مقصـر اسـت. ایـن نحـو خطرناك روي نداده و حامل کاالي بـی
هاي کهن براي اندازد که در نوشتهمی» مرگ ارزان«استدالل خواننده را به یاد گناه 

باشد، بـه کـار که مرگ حقش میکرده یا گناهی توصیف کسی که آنقدر گناه کرده 
نیست و همـه از نعمـت  »مرگ ارزان«در جهان حقوق کسی باري،  1.رفته استمی

                                                           
که مرتکب گنـاه مـرگ ارزان  هم به گناهی گفته شده که مجازاتش مرگ است و هم به کسی» مرگ ارزان. «1

گنـاه مـرگ ارزان در مهشـید،  و میرفخرایـی،  ، نادیـهپـورشده است. براي مطالعه در این باره ر.ك: حاجی
، بهـار و 21 ، سال یـازدهم، شـمارةدو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامۀ ادیانمتون فارسی میانه، 
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 زندگی زیر سایۀ رحمت الهی برخوردارند.
غیـر «گونـه اسـتدالل را مصـداق اظهـارنظر دیوان عالی کشور این 31. شعبۀ 4

تجدیدنظرخواسـته را  دانـد و دادنامـهمی» رأيجزمی دادگاه و دادرس صادرکننده 
یید تشخیص داده و ضـمن نقـض آن، پرونـده در جهـت أموضوعاً و حکماً غیرقابل ت

کنـد. ایـن منقوض ارجـاع مـی رأيعرض صادرکننده رسیدگی مجدد به دادگاه هم
ربط باشد، چگونـه ممکـن اسـت؟ مگـر بی» مرگ ارزانی«نگاه اگر هم به آن نگرش 

اسـت و  رأيادگاه و دادرس موجب اعتبـار شود پذیرفت که جزمیت و قطعیت دمی
؟ مسـتند ایـن کـار دیـوان است یید نیست و بایستۀ نقضأشایستۀ ت رأياگر نباشد 

 عالی کشور چیست؟
اصـل موجـه و «. باري، یکی از اصول بنیادین دادرسی به معنـاي ذات قضـاوت، 5

 اسـت کـه ریشـه در خـرد، تعقـل، قناعـت »رأياصل توجیه «یا » رأيمستند بودن 
مسـتدل و  رأییطرفی دارد. بر این بنیاد، دادرس باید تر اصل بیو از همه مهم وجدانی

که چنین ویژگی ندارد، در نظم حقـوقی موجودیـت نـدارد و  رأيموجه صادر نماید و 
شایستۀ نقض خواهد بود. به این اصل در باالترین سطح قـوانین یعنـی  ،اگر نمود یافته

  و مسـتند بـه  ها باید مسـتدل دادگاه  احکام: «استده قانون اساسی اشاره ش 166اصل 
همچنـین در مـادة ». اسـت  صادر شـده  حکم  آن  بر اساس  باشد که  اصولی  مواد قانون

دادگاه پـس از  رأي«قانون آیین دادرسی مدنی نمود همین اصل است که آمده:  296
سد و نکـات زیـر در آن لفظی باید نوشته شده و به امضاي دادرس یا دادرسان بر ءانشا

بـر اسـاس  رأي. جهات، دالیل، مستندات، اصول و مواد قـانونی کـه 4...  رعایت گردد:
قانون آیین دادرسـی کیفـري  374همچنین است حکم مادة ». ها صادر شده استآن

دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصـولی  رأي... « که مقرر داشته : 
اس آن صادر شده است. تخلـف از صـدور رأي در مهلـت مقـرر موجـب باشد که براس

تردیـد مخـالف یی که چنـین نیسـت بـیأر». محکومیت انتظامی تا درجه چهار است
 .قرار دادشود صادر کننده را در مظان جانبداري قانون است و به آسانی می

ي موضـوع أي موجه و مستدل نباشـد همچـون رأ. پرسش این است که اگر ر6

                                                                                                                       
خواست مرگ دیگـري بـه  ،هازبانار بعضی در گفتاقوام و برخی  میان. در 31-1ص. ص، 1396تابستان 

 او. هاي بديمعناي دعایی است براي رفع 
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قانون آیـین دادرسـی کیفـري از  374ضمانت اجراي آن چیست؟ مادة  ،ن پروندهای
دانیم که اما نیک میاست  جهت مسئولیت قاضی به مسئولیت انتظامی اشاره داشته

ي نـدارد. پـس بایـد پرسـش را دوبـاره طـرح کـرد؛ أاین مسئولیت اثري بر اعتبار ر
چیسـت؟ گفتـه شـد کـه ي أیی از جهـت اعتبـار و ارزش رأضمانت اجراي چنین ر

تردید نقض قانون است فرقی هم نیست بـین ي فاقد استدالل و توجیه، بیأصدور ر
مایگی استدالل به علـت تذبـذب واقعـی دادرس باشـد یـا اسـتفاده از فرضی که بی

ي پرونده حاضر اگر ادعـا شـود أواژگان متردد و نگارش غیرجزمی و غیرقطعی. در ر
دچار تزلزل شده اسـت و هـم واژگـانی کـه بـراي  يأهم دادرس دادگاه در صدور ر

، بنـابراینراه نیست. دهد، پر بیی را نشان نمیمصدور حکم برگزیده، سخن مستحک
یی این چنین در مقام بررسی به موجب اعمال حـق شـکایت أپذیرفت که ر توانمی
 2یا بنـدهاي  348یی مدنی باشد مشمول حکم بندهاي الف و ه مادة أي، اگر رأاز ر
ي کیفري باشد مصداق بنـد أقانون آیین دادرسی مدنی است و اگر ر 371مادة  3و 

 قانون آیین دادرسی کیفري است.  464و بند ب مادة  434الف و ب مادة 
فاقد استدالل و توجیه، آنچه  رأي. از میان این استنادات براي سنجش اعتبار 7

مادة  3است که در بند » عدم رعایت اصول دادرسی«کند نمایی میبیش از همه رخ
قـانون آیـین دادرسـی کیفـري  464قانون آیین دادرسی مدنی و بند ب مادة  371

آمده اسـت. قانونگـذار در هـر دو قـانون بـراي تمییـز اصـول داراي اهمیـت بـاال و 
تشریفات که اولی موجب نقض است و دومی چنین نیست، معیاري روشن به دست 

اي نباید گویاي عدم رعایت اصول دادرسی با درجـه رأيکه جز بیان ایناست نداده 
شود. در قانون آیین دادرسی دادگاه می رأياعتباري از اهمیت باشد که منجر به بی

در کنار اصول دادرسی به قواعد آمره و حقـوق اصـحاب  371مادة  3مدنی ذیل بند 
آیـین دعاوي و موضوعات مشمول ایـن نـوع با عنایت به ماهیت خصوصی  ،دعوا نیز
کید شده اسـت. سـخن دربـارة شـناخت اصـول از قواعـد و مقـررات یـا أت ،دادرسی

و  1جاي خود بررسی و مطالعه شـود درتشریفات آیین دادرسی بسیار است که باید 

                                                           
هـا و چگـونگی تمییـز ایـن اصـول از . ر.ك: محسنی، حسن، مفهوم اصول دادرسی و نقش تفسـیري آن 1

، 24و  23، دورة جدیـد شـمارة 1385، مجلۀ کانون وکالي دادگسـتري مرکـز  تشریفات دادرسی، 
 .131تا  99 صص.، 193و  192شمارة پیاپی 
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بـا کـه  ها را در این جا بازگو کند. کوتاه سخن ایننگارنده سر آن ندارد که آن سخن
تشـریفات «، »تشـریفات«، »مقررات«، »قواعد«، »اصول«عطف توجه به تمایز میان 

یـی أنقض ر رأينگاه نو به اصل توجیه ، »تشریفات محض«و » مقدمه اجراي اصول
نقضی که به پاسـداري اصـول   نماید؛را که از جهت نگارش متزلزل است، بایسته می

یی درسـت أدیوان عالی کشور ر 31ي شعبه أشود. بر این بنیاد، ردادرسی انجام می
 آفرین است.  و شایستۀ

. با این وصف، در این کار نباید افراط کرد و به این بهانه، دست بـه نقـض هـر 8
میـان رأي داراي اسـتدالل سسـت و رأي ناخوشـایند یی زد که خوشایند نیست. أر

بـه یابد. تمایز معناداري هست که خرد حقوقی آن را با اندك تالش و کوشش درمی
مستدل و مستند نه تنها در دسـت قضـات  يأباور نگارنده، سنگ محک تشخیص ر

یابد، بلکه در دسـت هاي باالتر است که از جمله در آرایی این چنین نمود میدادگاه
تـر مشـمول هـاي پـایینهاي باالتر نیز همچون دادگاهمردم نیز هست. باري، دادگاه

 حاضر، باید ةي پروندأي، همچون رأي هستند و در کار نقض رأهمین اصل توجیه ر
مستدل و مستند حکم نمایند تا مقبولیت کار قضایی مخدوش نشود. بـه هـر روي، 

آید که اندیشۀ درست، شناخت اهمیت موضوعات، تعلق خاطر بـه چنین به نظر می
اصول دادرسی، پرهیز از ایدئولوژي، دوري از جانبداري، تسلط و غلبه بر حجم کارها 

و پاسداري از حقوق مـردم در رویکـرد  تر آزمودگی قضاییها و از همه مهمو پرونده
 هاي باالتر به آرایی این چنین اثر دارد.   دادرسان دادگاه

تـوان دیوان عالی کشور رأیی درست است و بر اساس آن مـی 31. رأي شعبه 9
گفت اگر رأي استدالل محکمی نداشته باشد و سست و لرزان باشـد، نقـض شـدنی 

 به شرح فوق است. است و مبناي نقض هم اصل توجیه رأي
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