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 ؛المللیقضایی مستند به اسناد بین  یهای اتقان آراشاخص 
 1هخانواددعاوی  ی بر آرا تأکید با

عاطفه ذبیحی
 

 چکیده 

از   از نمودهای سیستم قضایی عادالنه و کارآمد، اتقان و استحکام آرایی است که  های  دادگاه یکی 
شود و محّصل شدن این ویژگی در آرا، در  این سیستم در سطوح مختلف ساختار قضایی صادر می

در   راستا،  این  در  است.  صادرکننده  قاضی  سوی  از  حکم  انشای  مقام  در  معیارهایی  رعایت  گرو 
اسباب موجه و مستندات  ۀنگارش  ادله  دقیق  تبیین  به  قاضی موظف  این خود است که  رأی    رأی، 

پرونده برخی  در  است  ممکن  بیناستناد  اسناد  به  قاضی  تشخیص  به  باشد.  ها    جهتبهالمللی 
بین اسناد  زمین جایگاه حقوقی  در  اسناد  این  میان  تفاوت موجود  و  داخلی  نظام حقوق  در    ۀ المللی 

و    هایی شکلیتوسط قاضی رعایت بایستهرأی    آوری آن برای دستگاه قضا، در مقام صدوروجه الزام 
های اتقان این آرا در  یابد که پژوهش حاضر مترصد شناسایی و تبیین شاخصماهوی ضرورت می

با بهره دادگاه از آرا های خانواده  قضات و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی است که در   یگیری 
های  هدادگاه در دو قالب اصول و قواعد عمومی انشای حکم و بایسترأی  ها را درنهایت این شاخص

المللی از قبیل عدم ابتنای حکم صادره بر اسناد غیرالزامی،  اختصاصی ناظر به استناد به اسناد بین
 .است کرده.. تبیین . تفسیر اسناد و ۀنحو

کلیدی: بین  واژگان  آرا اسناد  اتقان  بشر،  بنیادین  حقوق  رأی،    یالمللی،  نگارش  اسلوب  قضایی، 
 دادگاه خانواده 

 
  دادگاه   یآرا  در  یالمللن یب  اسناد  به  استناد  یهاسته ی با»  عنوان  با  سندهینو  ی پژوهش   گزارش   از  مستخرج  مقاله  نیا.  1

 . است  هیقضائۀ قو ەپژوهشگا در یری غد  ماهرو دکتر یعلم نظارت  تحت «خانواده
  ن رایا ،پژوهشگر پژوهشکدۀ قوۀ قضائیه، تهران                                      a.zabihi1001@gmail.com   
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 مقدمه
رود که فراگیر شدن آن شمار میهای نظام قضایی عادالنه بهضرورت   ازجملهقضایی    یاتقان آرا 

دانسته شده و تحقق آن، ارتقای کیفیت دادرسی را   قضائیه  ۀنیازهای اساسی تحول قودر ردیف پیش 
 29۶  ۀ قانون اساسی، ماد  ۱۶۷و    ۱۶۶در پی خواهد داشت. در جهت دستیابی به این مهم، اصول  

د  آیین  مدنی  قانون  ماد  ۱3۷9ادرسی  دادرسی کیفری    3۷۴  ۀو  آیین  لزوم  ۱392قانون  به  تصریح   ،
 ها نموده است. مستند و مستدل بودن آرای صادره دادگاه

  9۰۰۰/۱۴۷۱۷2/۱۰۰ ۀشمار  ۀقضایی )بخشنام یدر همین راستا دستورالعمل ارزیابی اتقان آرا 
ماد29/۱۰/۱399مورخ   )د(  بند  اجرای  راستای  در  پنج  ۱۱3  ۀ(  برنامه  توسعه    ۀ سالقانون  ششم 

ارتقا  ۱۴/۱2/۱395( مصوب  ۱39۶ـ۱۴۰۰) بر  توسعشاخص  یمبنی  در    ۀهای  قضایی  و  حقوقی 
راستای در  و  برنامه  قانون  اجرای  زمینتأکید  طول  در  رهبری  معظم  مقام  آرا   ۀات  اتقان    ی ضرورت 

متقن و    یعملکرد قضایی و افزایش صدور آرا   ۀقضایی و فراگیر شدن آن و نیز نظارت کیفی بر نحو
رسیده است. این مهم از طریق آموزش صحیح و   قضائیه  ۀ مستحکم به تصویب ریاست محترم قو

های کلی پذیرد که در سیاستمتقن صورت می رأی    دقیق معیارها و ضوابط انشای  ۀبه عبارتی ارائ
ابالغی  امنی قضایی  و   28/۷/۱38۱ت  تضمین عدالت  جهت  در  رهبری  معظم  حقوق   تأمین  مقام 

 قرار گرفته است.  تأکید مورد  فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت
راستای   ازجمله  در  که  آرا   تأمین   موضوعاتی  اتقان  موضوعیت   یهدف  آن  به  پرداختن  قضایی 

مندرج  ۀ مستندات و ادل  عنوان به لمللی و حقوق بنیادین بشر ا استناد به اسناد بین  ۀ یابد، امکان و نحو می 
ها است که این مهم در موضوعات ناظر به امور و دعاوی خانوادگی اهمیت صادره از دادگاه رأی    در 

با آموزه ویژه می  های فقهی یابد؛ چه اینکه در این حوزه احکام و مقررات داخلی پیوست ناگسستنی 
مبانی، تفاوت بنیادین میان قواعد حقوق بشری و قوانین داخلی   جهت به یا،  داشته و در بسیاری از زوا 

المللی در مستند به اسناد بین   یهای اتقان آرا وجود دارد و به همین لحاظ، در مقام بررسی شاخص 
 های خانواده قرار گرفته است.صادره از دادگاه   ی بحث ناظر به آرا  ۀ این پژوهش، دامن 

گرچه در آرایی از این قسم تاکنون استناد به اسناد در کنار سایر ادله از قوانین شایان توجه است  
دادگاه را از جهت اعتبار و میزان اعتماد به  رأی    داخلی صورت گرفته؛ ولی استناد غلط و نامطلوب، 

دهد و اگر اعتبار این صادره از هرگونه خدشه و اشتباه، در محل تردید قرار میرأی    سالمت کامل
بیناس صدورناد  امکان  به  ملتزم  باید  شناخته شود؛  رسمیت  به  اسناد  رأی    المللی  ِصرف  بر  مبتنی 

 قانونی دیگر شد. ۀبدون ذکر ادل
بین   ۀ در عرص  تعهدات  قوای سه ایفای  از  دولت، هر یک  در  المللی  و چهارچوب  گانه  اختیارات 
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دانسته شده است. در این های خود بر اساس حقوق داخلی مکلف به اجرای این تعهدات  صالحیت 
االجرا در مقام تعقیب، تحقیق، المللِی الزم نیز مکلف به هماهنگ شدن با موازین بین   قضائیهراستا قوه  

تخلف ارکان   دلیل به ها دانسته شده که در فرض عدم اقدام،  صدور و اجرای احکام صادره در دادگاه 
بین  ایجاد مسئولیت  تعهدات دولت، موجبات  از  فراهم خواهد شد.ال کشور  متبوع  برای دولت   مللی 

قضائیه در این زمینه حتی در موارد امکان تعلیق تعهدات حقوق بشر در شرایط اضطرار نیز  ۀ تکلیف قو 
نظارتی با لحاظ سه معیار و اصل اساسی یعنی حاکمیت قانون، استقالل قضایی و   فرایند باقی بوده و  

 (.53:  ۱۴۰۰گیرد )اقبالی،  ضائیه قرار می ق ۀ  نهادهای مرتبط در قو  ۀ طرفی بر عهد بی 
گیری نهایی، این اثر و تصمیمرأی  صدورقضائیه درخصوص  ۀتفکیک قوا و استقالل قاضی و قو

به دستگاه  این  اقدامات  که  دارد  دنبال  به  و    ۀمثابرا  )مستقیمی  گردد  قلمداد  متبوع  دولت  عمل 
المللی توسط قاضی،  ( و در این راستا، درصورت عدم رعایت تعهدات بین۷5:  ۱3۷۷طارمسری،  

:  ۱3۷5  ، یفلسف)  تجاوز از حدود اختیارات قانونی محکوم به بطالن دانسته شده  دلیلبهحکم وی  
 (.588-59۱: ۱383و باید در محاکم عالی نقض گردد )ذوالعین،  1( 3۶۷

در کنار تکلیف مذکور، قاضی در مقام اجرای اسناد از آزادی عمل برخوردار نبوده و موظف به  
بایسته بینرعایت  اسناد  به  استناد  آرا های شکلی و ماهوی  در  بنیادین بشر  خود    یالمللی و حقوق 

انشای هنگام  به  قاضی  که  عمومی  قواعد  و  اصول  بر  عالوه  بود.  برأی    خواهد  آن ملزم  رعایت  ه 
های خاص اسناد و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران اقتضا دارد که اصولی خاص ناظر  است؛ ویژگی

 به استناد به این اسناد در نگارش دادنامه به شرح ذیل مورد توجه قرار گیرد. 
 . رعایت اصول و قواعد عمومی انشای حکم1

قا  فرایندپس از طی   ضی موظف به انشای حکم است.  رسیدگی و برگزاری جلسات دادرسی، 
از مرجع  رأی    برخورداری  منظوربه برای سند صادره  اتقان و استحکام متناسب و درخور  از  دادگاه 

ساختار  دادنامه،  تقریر  ضمن  که  بود  خواهد  موظف  قاضی  قضایی،  شاخصرأی    رسمی  های  و 
 نگارش آن را مورد توجه قرار دهد. 

عین  لحاظبهدادگاه   حکم در  و  مهم  بخش  سه  دارای  مقدمه،   ساختاری  شامل  متمایز  حال 
نتیج و  موجهه  شده   ۀاسباب  دانسته  الزم  یک  هر  در  ذیل  شرح  به  موضوعاتی  ذکر  که  بوده  حکم 

  ۀو نیز خواستها  آن  ستدالالتای از ادعاها، دفاعیات، ادله و ا است: معرفی اصحاب دعوا و خالصه
 

اساس، آرایی نیز   این  ( تأیید شده و بر۱93۰)  الملل الههمقدماتی کنفرانس تدوین حقوق بین  ۀکمیت  این قاعده در  .1
 (.۱۱: ۱383 صادر شده است )ساعد،
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از جهات موضوعی و را تشکیل می رأی    ۀدعوا، بخش مقدم اعم  یا اسباب حکم که  دهد. جهات 
اثبات دعوا )ادله خارجی( و قانون )اعم از نص صریح، مفاد و روح    ۀقانونی است؛ با استناد به ادل

ب  اسباب موجهه،  در بخش  قاضی  و  احراز شده  اصول  و همچنین  دادن قانون(  ترجیح  و  انتخاب  ا 
مستدل و مستند ادعاها، ادله و دفاعیات یکی از اصحاب دعوا، جهات و اسباب حکم یا قرار قاطع  

را   نتیج  منظوربهدعوا  به  می رأی    ۀرسیدن  دادگاه  بیان  نهایت،  در  نتیجه   موجببهنماید.  بخش 
با صدور حکم( یا دعوا )منطوق یا مفاد رأی(، حسب مورد، موضوع محل اختالف طرفین را فصل )

 (.۴۴۱: ۱38۷/۱کند )شمس،  .. )با صدور قرار( اعالم می.استماع و قابلرا مردود یا غیر
سهقسمت مذکورهای  ساختار  گانه  عنوان  مادرأی    تحت  در  ارزیابی    2  ۀ متقن،  دستورالعمل 

آرا  مصوب    یاتقان  بدن  ۱399قضایی  »مقدمه،  عناوین  ذکر  رأی    اصلی  ۀتحت  پایانی«  قسمت  و 
   شده و ذیل هر یک، موضوعات جزئی که باید در این ساختار قرار گیرد، به تفصیل بیان شده است.

عالوه بر توجه به ساختار رأی، به هنگام نگارش، قاضی باید اصول و قواعدی را مورد توجه قرار  
های انشای  متقن به ذکر بایستهرأی    هایدستورالعمل مذکور تحت عنوان شاخص  3  ۀدهد که ماد

ها  صادره از دادگاه  ۀاساس، هر دادنام  این  مورد پرداخته است. بر  ۱۴حقوقی و کیفری در قالب  ی  آرا 
متقن و مستحکم  عنوان رأی  بههای شکلی و ماهوی باشد تا بتوان آن را  باید واجد اوصاف و ویژگی

 نمود. قلمداد 
قضایی به اصول و قواعد شکلی نگارش در پرتو »رعایت ساختار شکلی و نیز  رأی    آراسته شدن

تدوین در  نگارشی  فنون  و  رموز  به  استواررأی    توجه  همچون  رسم  یقضایی  رعایت  الخط،  نثر، 
روان    ها، پرهیز از پیچیدگی کالم، به کار گرفتن واژگان مأنوس وگزینی واژه، بهی گذاررعایت نشانه

کوتاه از  پرهیز  ساده،  و  کوتاه  جمالت  از  استفاده  آسیبو  خستهنویسی  درازنویسی  و  کننده،  زننده 
 ( خواهد بود.  ۶5: ۱38۱از اغالط تایپی« )واحد تهیه و تدوین متون آموزشی،  ی لزوم جلوگیر

استوار و متقن باشد و صادره از دادگاه باید  رأی    محتوایی نیز  لحاظبهعالوه بر شکل و ساختار،  
)قاعدویژگی بودن  موجه  رأی،  بودن  مستند  و  مستدل  شامل  منطقی(،    ۀهایی  و  عقلی  توجیه  لزوم 

تکلیف تعیین  لزوم  و  کّلی  حکم  دادن  ممنوعیِت  آرا،  صدور  در  حقوقی  اصول  صورت  به  رعایت 
،  یالم رأ ، وضوح و شفافیت در اع یاز حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظرپذیررأی  خاص، توصیف

عدم    ۀخواست چهارچوب  در  رأی    صدور صالحیت،  به  مربوط  اصول  و  قواعد  به  توجه  خواهان، 
دادگاه الزم دانسته شده است )باقری و  رأی    و رعایت قواعد تفسیر قضایی دررأی    تناقض در مفاد

بایسته۱۴9-۱8۶:  ۱393صداقتی،   آرا (.  تمامی مراجع   یهای شکلی و ماهوی مذکور در صدور 
 دستورالعمل اتقان آراء(.   ۴ۀ االتباع است )ماد.. الزم .ی اعم از حقوقی، کیفری، اداری وقضای
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حکم  بایسته انشای  مقام  در  قاضی  که  بینطور  بههایی  اسناد  به  استناد  در  باید  خاص  المللی 
اصل   توان ذیل پنج عنوان جای داد که البته در مواردی شایدکلی میطور بهمورد توجه داشته باشد را 

 ۀ جایگاه و اهمیت ویژ  دلیلبهذکر شده در ردیف اصول و قواعد عمومی انشای حکم باشد؛ لیکن  
آسیب با هدف  و همچنین  دقیق آن  تاکنون صادر شده )شناسی  باب  آن  در  آرایی که  شایع    تبعبهتر 

باید مورد شرح ذیل  های اختصاصی بهبایسته  عنوانبهبودن خطای قاضی در آن زمینه(؛ این اصول  
 توجه باشد.

 . عدم ابتنای حکم صادره بر اسناد غیرالزامی برای ایران 2
بایسته از  بینیکی  اسناد  به  دادگاه  استناد  به های  توجه  باید  را  حکم  صدور  مقام  در  المللی 

یکی از    عنوانبهکلی دستگاه قضا  طور  بهآوری سند مورد استناد قاضی دانست. گرچه قاضی و  الزام 
د بینارکان  حقوق  منظر  از  بینولت،  تعهدات  اجرای  به  مکلف  عدم  الملل  و  بوده  دولت  المللی 

به تعهدات  این  به  قضایی  نظام  می  ۀمثاب پایبندی  شمار  به  دولت  سوی  از  تعهد  اما  نقض  رود؛ 
بین  در نظام حقوق داخلی  مسئولیت  نهادها و مراجع قضایی  تکالیف  از  باید منفک  المللی دولت 

دوآلیسم که اجرای این تعهدات در داخل مبتنی بر    ۀ های قائل به نظریویژه در نظام بررسی شود. به
 سازوکارهایی است.  

راستا   این    ۀ عرص  در  خود متبوع  دولت  تعهدات ۀ  واسطبه ایرانی  قاضی  اینکه رغم  بهدر 
در  گذارقانونتکلیفی که  دلیلبه لیکن تعهدات، سهیم دانسته شده؛  ی اجرا  به  تکلیف الملل، دربین

 المللیبین تعهدات  خودسر از اجرای  وی نهاده؛  ۀاستدالل، برعهد و انشای حکِم مقرون به استناد 

  3ۀ  ماد و  اساسی قانون  ۱۶۷ اصل   موجببه(؛ با این توضیح که  23۱:  ۱388منع شده )هاشمی،  
مدنی   قانون دادرسی  به   گذارقانون،  ۱3۷9آیین  مکلف  را  قاضی  قوانینایرانی  مقررات  و  اجرای 

 المللی، بین مقررات  ازجمله  یاقاعده و قانون نوع هر یاجرا  یبرا  است؛ لذا قاضی نموده داخلی

 است.  گذارقانون ۀ اجاز نیازمند
بین  این  بر اسناد  به  استناد  به  قاضی مجاز  و تصویب مجلس    فرایند المللی که  اساس،  الحاق 

مورد  در  اسالمی  بود.  ها  آن   شورای  نخواهد  نشده؛  نمی   عنوانبه طی  دادگاه  قاضی  با نمونه،  تواند 
رأی    جهانی حقوق بشر اقدام به صدور  ۀاستناد به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان یا اعالمی

ه استناد به ذکر مواد قانونی و مقررات تنها مجاز برأی    نماید. چه اینکه قاضی در مقام مستند نمودن
مستند   برای  حقوقی  اصول  و  معتبر  فتاوای  و  اسالمی  معتبر  منابع  به  استناد  آن،  خأل  درصورت  و 

درحالی رأی    کردن است؛  مذکور  خود  اسناد  دایر  دلیلبه که  در  کشور  داخل  در  تصویب    ۀ عدم 
نمیهیچ قرار  مذکور  منابع  از  است  یک  درحالی  این  آرا گیرد؛  برخی  در  استناداتی  چنین    ی که 
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 شود. ها مشاهده میدادگاه
  ۱۱/۴/۱399مورخ    99۰99۷۱5۱۱۶۶۰۰5۷۷ۀ  شماررأی    توان درچنین استنادی را می   ۀنمون 

دادنام از  تجدیدنظرخواهی  به  نسبت  تجدیدنظر  خواست  ۀدادگاه  به  زوج    ۀبدوی  الزام  بر  حکم 
بدوی به   ۀدادنامتأیید    ادنامه دادگاه تجدیدنظر در)تجدیدنظرخواه( به طالق زوجه دانست. در این د

مجمع عمومی سازمان    ۱993لغو خشونت علیه زنان    ۀاعالمی  ازجملهالمللی غیرمصوب  اسناد بین
اعالمی همچنین  و  بشر    ۀملل  حقوق  مجموع    ۱99۰اسالمی  در  گرچه  است.  کرده  استناد  قاهره 

رأی  جهتبه در  و مستندات ذکرشده  ادله  زیاد  نتیجتعداد  دادنامه    ۀ،  این  به  قابل نهایی  دفاع است، 
به صدور منجر  نیز  لحاظ  با دقترأی    همین  باید  استنادات  برخی  لیکن  است؛  نظر  اصراری شده 

 . 1شدبیشتری ذکر می
مواد  رأی    همچنین به  مصوب    ۀاعالمی  ۱5و    ۱2،  3مزبور  بشر  حقوق  استناد   ۱9۴8جهانی 

الملل  از منظر عرف بینها  آن  مذکور از جهت اعتباررأی    میه درنموده است؛ البته استناد به این اعال 
ایران   دولت  تعهدات  سانفرانسیسکو    عنوانبهو  در  متحد  ملل  منشور  اصلی  امضاکنندگان  از  یکی 

نیز منشور سازمان ملل متحد را در   ۱9۴5اینکه ایران در پنجم سپتامبر    عالوهبهدانسته شده است؛  
  ۀ، دولت ایران در جریان تصویب اعالمی۱32۷مجلس شورای ملی به تصویب رسانیده و در سال  

رأی جزء  بشر  حقوق  پشتوانجهانی  به  محترم  قاضی  گرچه  است.  بوده  آن  مثبت  این   ۀدهندگان 
های طرح شده در میان برخی نموده و این دیدگاه نیز یکی از دیدگاه   استدالل به اسناد مذکور استناد

ماهیت آن،    لحاظ بهآوری اعالمیه  ان نسبت به تعهدات ایران است )البته دیدگاه عدم الزام دانحقوق
الملل  بین  ۀ ان است( و به فرض اینکه طبق دیدگاه مزبور، ایران در عرص دانحقوقدیدگاه اصح نزد  
اجرای به  ایران  ها  آن  متعهد  حقوق  نظام  در  قاضی  اختیارات  و  تکالیف  منظر  از  اما  شود؛  دانسته 

 تصور نخواهد بود.قابلچنین جوازی برای قاضی 
 المللی با توجه به اصول حاکم بر تفسیر . تفسیر دقیق مفاد اسناد بین 3

بین تعهدات  اجرای  به  موظف  را  قاضی  باید  کلی  حکم  در  در  گرچه  دولت    د فراینالمللی 
با قوانین داخلی کشور،  مفاد اسناد بین  ۀنوع رابط  دلیلبهرسیدگی به دعاوی دانست؛ لیکن   المللی 
المللی در مقام صدور حکم محدود به برخی مالحظات دانسته قاضی باید در استناد به اسناد بین

 شده و پایبند به اصول حاکم بر تفسیر قوانین باشد.

 
 https://www.tabnak.ir/fa/news/10315420  جهت مشاهده رأی مراجعه کنید به: .1
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المللی در مقام استناد به آن در دادنامه، باید توجه داشت بیندر باب ضرورت تفسیر مفاد اسناد  
مبانی، متفاوت از   لحاظبهسو با توجه به ابتنای حقوق داخلی بر موازین اسالمی این اسناد که از یک

مفاد اسناد    ۀقانون، رابط  عنوانبهحقوق داخلی است؛ لذا ولو با تصویب در مجلس و کسب اعتبار  
بین اسناد  دیگر  سوی  از  و  گیرد  قرار  بررسی  مورد  باید  داخلی  قوانین  بشری  با  حقوق  و  المللی 

دارند   ۀواسطبه داخلی کشورها  مقررات  و  قوانین  به  نسبت  متفاوتی که  و ساختار  راهبردی  ماهیت 
از مواد دیگر هر سند و    اصول و قواعد مندرج در اسناد با استفاده  ۀنیازمند تبیین و تفسیر بوده و دایر

اراد کشف  پی  در  تا  گیرد  قرار  شناسایی  مورد  باید  دیگر  اسناد  با  مقایسه  در  حقیقی    ۀنیز 
ابهام و  تدوین بودن و  در واقع کلیت و مجرد  آید.  در  به اجرا  به معنای حقیقی سند  کنندگان سند، 

:  ۱388کند )نوبخت،  عدم وضوح در متون که در مورد هر قانون وضع شده از سوی بشر صدق می
 سازد. المللی را روشن میتفسیر از اسناد بین ۀ(، ضرورت ارائ۱۷

تعارض    فرایندکلی    طوربه یا  خأل  و  فقدان  اجمال،  و  ابهام  نقص،  موارد  در  که  قانون  تفسیر 
می ضرورت  موضوعه  یک  قوانین  همواره  آن  ۀ مسئلیابد،  به  پرداختن  لذا  بوده؛  صورت  به  حکمی 

که صالحیت است  پذیرفته  مراجعی  و  نهادها  از سوی  تنها  پیشها  آن  رسمی،  مقنن  بینی از سوی 
مقننه ارائه شود، تفسیر قانونی    ۀاسی(. چنانچه این تفسیر از سوی قوقانون اس   ۷3شده باشد )اصل  

تفسیری هم که موضوع بحث    شود. قاعدتا  صادر شود، تفسیر قضایی اطالق می  قضائیه  ۀو اگر از قو
مقام صدور در  و  قضایی  تفسیر  قاضی  رأی    حاضر است  و  به   منظوربهاست  اسناد موظف  اجرای 

به حکم نهایی میتفسیر سند و تعیین دقیق صغر شود. این  ی و کبرای قیاسی خواهد بود که منتج 
بینقابلنکته   اسناد  مورد  در  که  است  نهادهایتوجه  کمیت  المللی،  )مانند  در   ۀمجری  بشر  حقوق 

بینی شده است که نظریات تفسیری صادره ..( پیش.المللی حقوق مدنی و سیاسی و مورد میثاق بین
 قضات خواهد بود.  ۀمراجعقابلمنابع  ۀدر مورد مواد مختلف اسناد در زمرها آن  از

( ۱۰8:  ۱383تفسیر قانون به معنای »تعیین مدلول حقیقی قوانین متداول« )جعفری لنگرودی،  
دیدگاه صرف  از  تفسیری  نظر  مختلف  مکاتب  از  طور  بههای  متشّکل  دانسته   ۶کلی  اصلی  عنصر 

المللی مورد توجه قاضی ( که باید در مواجهه و استناد به اسناد بین۱۶9:  ۱388مهر،  شده )بابایی
   قرار بگیرد. این عناصر شامل موارد زیر است:

. یافتن  3. تبیین و تفصیل نصوص قانونی؛  2. شرح و توضیح الفاظ و عبارات مبهم قانون؛  ۱»
رفع تناقض یا    . ۴حکم موضوعات و شرایطی که حکم آن در قانون آشکارا مشخص نشده است؛  

. ۶؛  گذارقانونواقعی    ۀجهت کشف اراد. تالش  5های مختلف قانون؛  تعارض موجود میان بخش
 پرهیز از تبدیل و تغییر در قانون«.
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های خاص این اسناد  المللی با لحاظ جایگاه و ویژگی پایبندی به عناصر مذکور را در اسناد بین 
مفهومی و مصداقی   ۀاد به اطالقات اسناد، پایبندی به دایرتوان در قالب رعایت »احتیاط در استنمی 

حق )ضرورت تشخیص و تطبیق صحیح جهات موضوعی و حکمی(، امکان عملی اجرای سند در  
داخلی   دایر  تبعبهحقوق  در  قاضی  تکلیف  آن،  اسباب  و  مقدمات  و    ۀوجود  داخلی  قانون  تعارض 

 . اضی دانستالمللِی در حکم قانون داخلی« از سوی قاسناد بین
 احتیاط در استناد به اطالقات اسناد. 3-1

ن و ئقواعد ناظر به تفسیر قوانین اقتضا دارد تمسک به اطالق عبارات بدون توجه به قرا   کهچنان
است.   تفسیر  منطق  خالف  میطور  بهقیود،  ارائه  حقوق  علم  در  قانون  از  که  تفسیری  شود،  کلی 

 1ی، منطقی، اصولی )که از آن به تفسیر ترکیبی یا سیستماتیکاستنباط به تفاسیر ادب  ۀبرمبنای وسیل
می تعبیر  مینیز  تقسیم  تاریخی  و  اقسام    2شودشود(  به  ناظر  بیشتر  است  مدنظر  اینجا  در  آنچه  و 

 تفسیر منطقی و تفسیر اصولی است.
اراد کشف  در  تحقیق  منطقی،  تفسیر  از  قواعد   گذارقانون  ۀ مقصود  و  عقلی  استنتاج  طریق  از 

. در تفسیر اصولی، قواعد حقوقی و مواد قانونی، با توجه به اصول کلی و قواعد اصلی  3منطقی است 
ی،  شوند. این تفسیر که »عمل به روح قانون« نیز تعبیر شده )امامحاکم بر سیستم حقوقی تفسیر می 

استقرا، تمثیل، قیاس، استصحاب و امثال آن است    ۀ (، در واقع، استنباط احکام به وسیل2۰:  5/تابی
 . 4پذیر نیست(. البته تفکیک این قسم از تفسیر منطقی به آسانی امکان۱2۴: ۱388)نوبخت، 

دو جهت ضرورت   از  آن  مفاد  اطالق ظاهری  به  تمسک  و عدم  اسناد  مورد  در  مزبور  احتیاط 
مندرج در سند )اعم از تفسیر منطقی یا   ۀیابد که بر همین اساس تفسیر قاضی از هر اصل یا مادمی 

کند. جهات مزبور شامل کشف مقصود حقیقی سند و تفسیر صحیح  اصولی( موضوعیت پیدا می 
 مفاد سند با قانون داخلی است.  ۀآن و تبیین رابط

 
1. Interprtation systematique 

کند، به  تمام قواعد و تأسیسات حقوقی را به یک مجموعه به هم پیوسته تبدیل میدر این روش رابطه و سیستمی که  
 ( ۱۴۰: ۱382شود )دیلمی، کار گرفته می

 (. 2۱۶-253:  ۱3۷۷/2محدود )کاتوزیان، ، اداری ،سیر قانونی، قضایی، علمیاتف :تقسیمات دیگر شاملوجوه  .2
ناهماهنگی.  3 و  بر این است که تضادها  ابسعی  و  و  ها  با استدالل معقول  قانون، الاقل در ظاهر  هامات موجود در 

 (.۱2۴: ۱388نوبخت، گذار عاقل است، )منطقی برطرف شود؛ زیرا فرض بر این است که قانون 
گونه4 به  ویژه .  چهره  اصولی  تفسیر  شده  اذعان  حتی  که  سوی ای  به  را  حقوقی  نظم  که  است  منطقی  تفسیر  از  ای 

 (.۱۶3: ۱3۷۷/2)کاتوزیان،   کندل« هدایت میگرایی« و »معقو»قاعده 
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 کشف مقصود حقیقی سند و تفسیر صحیح آن . 3-1-1
شأنیت و جایگاه ویژه در بیان قواعد حقوق بشری و   جهتبهالمللی  واد مندرج در اسناد بینم

و هدف سیاست راهبردی  درنگاه  داخلی دولتسو  هم  گذاری  قوانین  و  نمودن  اطالق  از  غالبا   ها، 
  عموم برخوردار است؛ لذا استناد به یک ماده بدون توجه به مواد دیگر سند یا اسناد دیگری در آن 
تحقق هدف  به  منتج  قاضی  از سوی  اسناد  در  و تخصیصات موجود  تقییدات  و شناسایی  موضوع 

 رود. سند نخواهد بود و اقدام صحیحی به شمار نمی
و    ۀنکت ندارد  امکان  سند  ظاهر  از  قاضی  برای  سند  مقصود  کشف  که  مواردی  در  اینکه  دیگر 

می مطرح  سؤال  این  است؛  چگونه مبهم  معاهده  تفسیر  که  تفسیر    شود  مرجع  گیرد؟  انجام  باید 
رسمی در حقوق داخلی روشن است؛ اما مرجع تفسیر معاهده در مواضع ابهام را باید چه نهادی  

تواند در شناسایی حدود و دانست؟ در این زمینه استفاده از نظریات تفسیری مواد مختلف اسناد می
مذکو  ۀدایر ابهام  مواردی که  در  اما  باشد.  راهگشا  قاعده  نظریات  هر  یا  مفاد خود سند  از طریق  ر 

ابهام، قانون داخلی باید معیار اتخاذ   دلیلبه شود؛ قاضی مجاز به تفسیر نبوده و  تفسیری مرتفع نمی 
 تصمیم و صدور حکم برای قاضی قرار بگیرد. 

 مفاد سند با قانون داخلی  ۀتبیین رابط .3-1-2
ارای اطالِق مندرج در اسناد با استفاده از  ها برای احکام دعالوه بر شناسایی قیدها و تخصیص

المللی، از جانب دیگری نیز رعایت احتیاط از سوی قاضی الزم است و آن هم  مفاد خود اسناد بین 
قوانین داخلی کشور است؛   با  قواعِد واجد اطالق مندرج در سند  یا تخصیص خوردن  مقید شدن 

اهدات یاد شده در مقایسه با قوانین عادی را  های ماهوی و اقتضائات حقوقی و عملی معلذا تفاوت 
 نباید از نظر دور داشت.  

زمینبراین در  معاهدات    ۀاساس،  به  استناد  مقام    عنوانبهقابلیت  در  آن  اعمال  و  اجرا  و  قانون 
در  رسیدگی  معاهداتی  و  قراردادی  ابعاد  به  توجه  قضایی،  بین چهارچوب  های  با  حقوق  و  الملل 

 (. 58: ۱395زاده، شود )توازنیمعاهدات با قوانین عادی الزم دانسته میهای لحاظ تفاوت 
مفهومی و مصداقی حق )ضرورت تشخیص و تطبیق صحیح جهات    ۀپایبندی به دایر   .3-2

 موضوعی و حکمی( 
اند چه اینکه  گزینی واژه برشمردهقضایی را معناشناسی حقوقی و به  ییکی از اصول نگارش آرا 

واژه انتخاب  نگیرد داللتاگر  به درستی صورت  نویسنده ها  آن  ها  که مقصود  به وجهی  معانی  بر 
نمی صورت  )صالحیاست  شود  اداراک  سوء  و  سوءبرداشت  موجب  بسا  چه  و  : ۱38۷راد،  گیرد 

بین۴9 اسناد  به  استناد  در  واژه  انتخاب  این  در  (.  مندرج  حقوقی  مفاهیم  تطبیق  جهت  از  المللی 
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یابد؛ چه اینکه در پی عدم توجه به  ماهوی اهمیت ویژه می  لحاظبهخلی  اسناد با مفاهیم حقوق دا
خود مفاهیم غیرمنطبق را در معنای واحد استفاده رأی    این امر، این احتمال وجود دارد که قاضی در

 کند و این امر موجب ایجاد غلط در استدالل شود. 
صادره از دادگاه   ۱/۱399/ 23مورخ    99۰99۷۱5۱۶۶۰۰۰58  ۀ شمار  ۀدر این راستا در دادنام

خواست با  جنین    ۀتجدیدنظر  اهدای  مجوز  به    لحاظبه»صدور  استناد  امکان  عدم  باروری«  عدم 
بشر   بنیادین  دایر  دلیلبه حقوق  تطبیق  مشاهده   ۀعدم  خواسته  با  قاضی  استناد  مورد  حِق  مفهومی 

ی که پس از خروج از  توضیح اینکه دادگاه در راستای اثبات جواز اعطای جنین به زوجین  .شودمی 
خالصه  طور  به اند؛  ساله، متقاضی اهدای جنین شده  ۱3سن باروری و با داشتن یک فرزند معلول  

های بشری از قبیل »حق بر سالمت«، استناد نموده که دالیل استنادی از جهاتی چون  به برخی حق
و نقد آن،  رأی  لعهسالمت با مفهوم مدنظر دادگاه محل اشکال است )جهت مطا  عدم انطباق حق بر

 (.  ۱۰۱-۱۱9: ۱399ذبیحی،  نک:
دادنام در  دادگاه   ۱3  ۀشعب  ۶/۱399/ ۱۱مورخ    99۰99۷83۶53۰۰۶۴2  ۀ شمار  ۀهمچنین 

رفتار نامناسب    دلیلبهالزام به تمکین زوج    ۀ تجدیدنظر استان کرمانشاه برای صدور حکم رد خواست
اعالمیه جهانی حقوق بشر ناظر به حق امنیت فردی استناد شده است که با    3  ۀوی با زوجه به ماد

 موضوع بحث انطباق ندارد.  
 وجود مقدمات و اسباب آن  تبع به. امکان عملی اجرای سند در حقوق داخلی 3-3

در داخل است یا اجرای جدید    ۀ شود اجرای معاهده مستلزم وضع قاعددر مواردی مشاهده می 
 منظور به های الزم مستقیما  امکان عملی ندارد و  فقدان سازوکار و زیرساخت   دلیل به برخی مفاد اسناد  

دولت   ۀعهد به   نامه آیین جدید اعم از قانون یا مقرره و    ۀ اجرایی شدن تعهد، تکلیفی در قالب وضع قاعد
 بل از اقدام دولت جایز نخواهد بود.قرار گرفته؛ لذا حکم نمودن قاضی بر اساس سند تا ق 

 المللِی در حکم قانون داخلی  بین تعارض قانون داخلی و اسناد  ۀتکلیف قاضی در دایر  .3-4
این بحث در دو سطح مطرح است. یکی ناظر به اسنادی که هنگام تصویب، معارض با قوانین  

، پس از  گذارقانونکه    مصوب پیشین در حقوق کشور است و وجه دیگر، تکلیف قاضی در موردی
الزم  و  داخل  در  معاهده  دایرتصویب  وارد  متعاقبا   را  اسناد  این  معارض  مصوبه  آن،  شدن   ۀ االجرا 

 کند. قوانین داخلی می 
 مصوب با قوانین داخلی پیشین  ۀتعارض معاهد .3-4-1

قرین را    ۱۶۷اصل    ۀبه  قاضی  حق،  احقاق  از  استنکاف  از  قضات  ممنوعیت  و  اساسی  قانون 
مقصود از قوانین مدّونه در این اصل،    چراکهاند،  دانسته رأی    مکلف به استناد به معاهدات در صدور
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دانسته   ۀکلی آن طی شده،  قانونی شدن  بعدی  مراحل  اسالمی که  تقنینی مجلس شورای  مصوبات 
توان در این زمینه چنین با اطالق سخن  رسد نمی(؛ اما به نظر می۱۱۶:  ۱383)ساعد،  شده است  

شود؛ اما با توجه به برتر دانستن قانون اساسی  تصویب قانون در مجلس طی می   فرایندگفت. گرچه  
قانون اساسی، این قسم مصوبات    ۴و لزوم عدم مغایرت قوانین با موازین اسالمی مبتنی بر اصل  

 ازمند تفسیر و تطبیق با معیار مذکور خواهد بود. مجلس نی
می قاضی  آیا  که  است  این  زمینه  این  در  اصلی  به سؤال  توجه  بدون  اسناد  اطالقات  به  تواند 

قانون اساسی و حتی داخلی با اسناد واجد ابهام است و    ۀها استناد کند؟ در مواردی که رابطمغایرت 
توان قاضی را مجاز به تفسیر قضایی در  ترسیم نیست آیا میقابلتخصیص و تقییدها به روشنی  ۀدایر

 این زمینه دانست؟ 
موضوع واحد، دو   در زمینه امکان نسخ یا تخصیص قوانین عادی توسط معاهداِت مصوِب دارای

سو ممکن است با توجه به اصل نسبی بودن فرض است: از یک قابل  قضائیه  ۀ شکل مواجهه از سوی قو 
به طرفین معاهده و تخصیص زنند  ناظر  تنها  را  مقررات کنوانسیون مؤخر  قانون داخلِی   ۀمعاهدات، 

معاهد  است  ممکن  دیگر  سوی  از  دانست؛  مؤ   ۀ مقدم  قانون  یک  مقام  در  را  کلی طور  به خر،  مؤخر 
تعدادی از کشورها حاکی از گرایش به تفسیر   ۀ ناسخ قانون مقدم داخلی دانست. منطق عملی و روی 

به  واقع  به یک معاهده در  الحاق  تدوین شده در معاهد  ۀمنزل دوم است؛ زیرا  ۀ گزینش نظام حقوقِی 
 (.۷۰-۷2:  ۱395  است )توازنی زاده، متعاهد  معاهداتی با کشورهای    ۀ نظر از رابط مزبور صرف 

تفسیری   چنین  داخلی  حقوق  داخلی  قابلدر  قانون  زیرا  نیست؛  فقه   دلیلبهپذیرش  بر  ابتنای 
کند و با توجه به اینکه تردیدی در تقدم قانون اساسی بر معاهدات  امامیه با مفاد سند معارضه می

قانون است؛ این    وجود ندارد و عدم مغایرت با موازین اسالمی معیار قانون اساسی برای تصویب
،  رواینازشود.  تعارض در واقع معارضه با قانون اساسی است که در این صورت بر سند مقدم می

معاهدات شد؛ مگر در مواردی که علت تعارض،    ۀوسیلتوان قائل به امکان نسخ قانون عادی بهنمی
این صورت   در  نباشد که  با احکام اسالمی  بودن دو  هم  دلیلبهمغایرت  ، گذارقانون   ۀمصوب عرض 

 اخیر مقنن را باید حاکم دانست. ۀاراد
المللی با مبانی نظام حقوقی داخلی،  تر، در مواضع تفاوت بنیادین مفاد اسناد بینبه بیان دقیق 

باید قائل به التزام به حقوق داخلی شد. در قلمرویی که قانون از شرع اقتباس گردیده )یا باید اقتباس  
طریق و ابزاری برای بیان    عنوانبهشده که الفاظ قانون موضوعیت نداشته و تنها  گردد(؛ چنین اظهار  

حکم شرع محسوب خواهد شد. آنچه موضوعیت دارد حکم شرع است و لذا اگر به دالیل و قرائنی  
در مقام بیان آن    گذارقانوناطمینان حاصل شود که معنای ظاهری قانون با حکم شرعی که حقیقتا   
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قانون دست شسته و ماده را بر اساس مراد جدی مقنن  ارد؛ میبوده تفاوت د که به    ـتوان از ظاهر 
است   بوده  شرع  حکم  بیان  فرض  دامن  ـحسب  نمود.  تفسیر  و  جایی    ۀفهم  تا  امر  توسعه  قابلاین 

به اضافه شدن استثنائاتی به استثنائات قانون یا افزودن قیدی به  دانسته شده که ممکن است منجر 
ده یا تخصیصی بر عموم ماده شده یا حتی در موارد استثنایی، حکم ماده از اثبات به نفی  اطالق ما

این دانسته شده است که مفسر یا قاضی دالیل و قرائن    تبدیل شود. البته چنین تفسیری مشروط بر
 (.۶۰۴: ۱39۱روشن برای عدول از معنای ظاهری ماده در دست داشته باشد )الشریف، 

ا  با  مذکور باید مورد توجه قاضی باشد چه اینکه    ۀویژه قاعدطور  بهالمللی  سناد بیندر ارتباط 
تصویب قانون   فرایندنظر موجود در  ماده به ماده و با دقتصورت  به  این اسناد همانند قانون داخلی

از انقالب این   عادی، از مجرای شورای نگهبان طی طریق ننموده )که در مورد اسناد مصوب قبل 
اسا ابتنای   سا  فرض  فرض  لذا  است(؛  و  ها  آن  منتفی  دانست  مخدوش  باید  را  اسالمی  موازین  بر 

 قاضی در موارد تعارض ملزم به تقدیم قانون داخلی خواهد بود. 
اصل شکلدرخصوص    این  در  امامیه  فقه  نقش  که  خانوادگی  حوزه دعاوی  این  احکام  گیری 

طلبد. از سوی دیگر  احتیاط بیشتری را از جانب قاضی میکند و نمود پیدا می بیشتر تردید است؛ بی
اعالم   گذارقانونچنان مبهم است که  گذارقانونخانواده در مواردی موضوع از منظر  ۀ در قوانین حوز

موضع قطعی در این زمینه را به مصلحت ندانسته و نسبت به آن سکوت کرده است. از این دست 
به درقوانین می  ناظر  برد که  مانتوان احکام  نام  را  ناباروری   ۀ حساسیت ویژ  دلیلبه   گذارقانونهای 

آرا  میان  جدی  اختالف  و  این   یموضوع  در  غربی  حقوق  مبانی  برخی  پذیرش  امکان  عدم  و  فقها 
احکامی کلی را بیان نموده و   ، با تصویب قانون مختصر اهدای جنین به زوجین نابارور   حوزه، صرفا  

محتاطانه و در محدودترین شکل ممکن، در   .. کامال  .نسبی و  ۀقطع رابط برخی آثار چون    ۀدر زمین
 گذارقانوناساس، در چنین مواردی که سکوت  ی نموده است. براینگذارقانوناین عرصه اقدام به  

  های فقهی امر است؛ یقینا  محدودیت  دلیلبهدر فروعات و آثار مترتب بر اهدای جنین، عامدانه و  
توسعه قانون داخلی و نوعی    ۀمنزل المللی و حقوق بشری جایز نبوده و چه بسا بهناستناد به اسناد بی

 ی به شمار رود که با شأن و جایگاه قضاوت هماهنگی ندارد. گذارقانون
المللی در احکام  توان استناد به اسناد بینتفاوت مذکور در مبانی، می  لحاظبهآرایی که    ازجمله

ایراد   محل  را  آن  در  دادنامخانواده  دانست؛  مورخ    98۰99۷22۱۴۱۰۱۰9۴ۀ  شمار  ۀجدی 
»صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای  ۀ  صادره از دادگاه عمومی به خواست  3۰/۱۰/۱398

صیغه طالق« است که در راستای عدم پذیرش اختیار مطلق شوهر در طالق و اثبات امکان صدور  
استنادی دالیل  ردیف  در  مرد،  طالق  دعوای  بطالن  در   حکم  مندرج  زوجین  حقوق  تساوی  به 
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المللی حقوق مدنی و سیاسی یا اعالمیه جهانی حقوق بشر )در حکم قانون اسنادی چون میثاق بین
که چنین اصلی با مواد متعدد قانون مدنی در تعارض بوده  ( استناد شده؛ درحالیاالجرا الزم داخلی  

ک تعداد  نقض  مستلزم  داخلی  قوانین  بر  آن  نمودن  حاکم  بود  و  خواهد  مدنی  قانون  مواد  از  ثیری 
 (.۷9-9۷: ۱399ذبیحی،   نک:و نقد آن، رأی  )جهت مطالعه 

 تصویب قانون داخلی معارض با اسناد. 3-4-2
گذار شود که دولت عضو معاهده از طریق مجلس یا نهادهای مقرراتدر مواردی مشاهده می

قاعده وضع  به  میاقدام  در  ای  است  ممکن  که  مصوب  نماید  معاهدات  مفاد  جدید،  قوانین  این 
با آن باشد. سؤالی که در  پیشین را رعایت نکرده و قانون جدید، ناقض مفاد معاهده و در تعارض 

مؤخری    ۀ شود این است که آیا در چنین مواردی، باید قاضی را ملزم به اجرای مقرراینجا مطرح می
قائ این  بر  یا  دانست  شده  تصویب  داخلی  حقوق  در  می که  مستقیما   قاضی  که  شد  قانون ل  تواند 

اینکه خالف معاهده است، فاقد قابلیت اجرایی بشمارد؟ به همان ترتیبی که قانون    دلیلبهجدید را  
 دانسته است.  نامهآیینهای خالف قانون، قضات را مجاز به عدم اجرای نامهآییناساسی در مورد 

قانون،   عنوانبهها  آن  ت معاهدات در مقام اجرایهای تأثیر تعریف ماهیدر واقع، یکی از حوزه 
که  ۀمسئل است  عادی  قوانین  به  نسبت  مجلس  مصوب  معاهدات  موضوعاتی  درخصوص    جایگاه 

از این منظر قونظیر نسخ معاهده توسط قوانین عادی می آثار باشد.  مقننه نباید بدون    ۀتواند واجد 
بینی شده مبادرت به وضع قوانینی ر متن آن پیشرعایت تشریفات اختتام یا انصراف از معاهده که د

جزئا   که  کال    نماید  معاهدطور  به  یا  مغایر  ضمنی  یا  براین  ۀصریح  باشد.  مراجع  مصوب  اساس، 
قضایی نیز در مقام اجرا و اعمال مقررات معاهدات و تحلیل و تفسیر این معاهدات نسبت به قوانین  

م را  معاهدات  این  موقعیت  همواره  باید  بین عادی  جمع  در  سعی  ممکن  حد  تا  و  داده  قرار  دنظر 
 مغایر، با مفاد معاهدات مصوب را داشته باشد.   قوانین عادی ظاهرا  

زمینطور  به در  دیدگاه    ۀکلی  دو  عادی  قانون  توسط  معاهده  نسخ  در قابلامکان  است.  طرح 
قو اگر  مفاد    ۀدیدگاه نخست،  با  مغایر  قانونی وضع کند که  دلیلی  به هر  این  مقننه  و  باشد  معاهده 
نیز   تعارض  و  قوقابلمغایرت  نباشد؛  جمع  و  می  قضائیه  ۀرفع  دانسته  ارادمکلف  که  مؤخر    ۀشود 

زاده،  المللی دولت گردد )توازنی را اجرا نماید هرچند این امر موجب تحقق مسئولیت بین  گذارقانون
 همسنگ بودن وزن معاهدات  ۀقانون مدنی در زمین 9 ۀ(. این دیدگاه مستفاد از ماد۶5-۷۰: ۱395

 شده است.  دانسته  یعاد قوانین المللی بابین
می عادی  قوانین  از  برتر  را  معاهدات  جایگاه  که  دیدگاهی  بر  مبتنی  مقابل،  طرح  در  شمارد؛ 

صدق عنوان نسخ ناظر به مواردی است که   چراکهمعنی خواهد بود؛  بحث نسخ معاهده اساسا  بی
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همرم ن   و  ها  اساسی  قانون  میان  که  ترتیبی  به همان  باشد؛  نداشته  تقدم  دیگری  بر  یکی  و  بوده  تراز 
تعارض   در  نیز  و  مدنی  نمی  نامهآیینقانون  عادی  قانون  با  بخشنامه  قاعدو  جاری    ۀ توان،  را  نسخ 

؛ از سنخ قرارداد بودن معاهده و عدم امکان فسخ (5۷۷:  ۱392دانست )مهرآرام و مرادی برلیان،  
اراد با  با معاهده روی  ۀه مبنای چنین استداللی است. در زمینجانبیک   ۀآن  قوانین مؤخر  ه ۀتعارض 

ماد از  رایج  برداشت  اینکه  به  نظر  و  کرده  سکوت  نیز  هم  9  ۀقضایی  مدنی  بودن قانون  عرض 
امکان نتیجه  در  است؛  داخلی  قوانین  و  قانون مؤخر شایع   معاهدات  از طریق وضع  معاهده  نسخ 

 تواند با ماهیت قرارداری معاهده سازگار باشد. بوده و گرچه شاید راهگشا به نظر برسد، نمی

گفته، نظر به تکلیفی که قاضی در اجرای معاهدات از یک سو دارد و تکلیف  بنابر مراتب پیش 
رابط به حسب  داخلی  قانون  اجرای  بر  او  داشت  قانون    ۀدیگر  اذعان  باید  معاهده،  و  مؤخر  داخلی 

قاعد از  استفاده  از  ناگزیر  امکان    ۀقاضی  عدم  درصورت  تنها  و  بود  خواهد  متناسب  تعارض  حل 
وضع    تبعبهجمع )در موارد قواعد عام و خاص یا مطلق و مقید(، باید قائل به نسخ ضمنی معاهده  

این جهت است که کشور   از  در    عنوانبهقانون مغایر شود. ضرورت جمع  یک شخصیت حقوقی 
بین  معاهده می حقوق  به  قوا  از  یکی  فقط  نه  و  که  الملل  است  معنا  بدین  معاهده  پذیرش  و  پیوندد 

از قوا و نهادهای عمومی دولت، مغایر این معاهده  یک  هیچضمنی پذیرفته است که  طور  بهدولت  
 قضائیه  ۀابالغ قوانین مصوب به قولزوم    ۀقانون اساسی در زمین  58عمل نکند. در این راستا، اصل  

 مؤید تکلیف قاضی به اجرای آن است.
 المللی  مستند به اسناد بین رأی  آوری. کفایت جهات و دالیل اثباتی و قدرت اقناع4

رأی   کنندگی و استحکام الزم برخوردار باشد. دالیلی که لزوم توجیهدادنامه باید از قدرت اقناع
دی از قبیل ایجاد امکان نظارت بر عملکرد قضات، امکان احراز واقعیت  کند شامل مواررا ثابت می

و صحت اموری که تصمیم دادرس مبتنی بر آن است در دادگاه عالی، باالبردن ارزش علمی رأی،  
احترام به حقوق اساسی اصحاب دعوا در لزوم آگاهی از قوانین موضوعه و اصول حاکم بر قضیه، 

و   دعوا  اصحاب  نظارت  زمینامکان  ایجاد  و  صادره  حکم  به  نسبت  ایشان  اقناع  و  اعمال    ۀتوجیه 
وری  ، جلوگیری از غرض با استفاده از طرق شکایت از آرا رأی  حقوق دفاعی در اعتراض احتمالی به

او در    ۀطرفی دادرس و امکان بازرسی اندیش و تضمینی برای بی  زدگی قضات در صدور آرا و شتاب
شده دانسته  باالتر  )شمس،    دادگاه  قلعه2۰5:  ۱38۷/2است  فرتیه، 9۶-9۷:  ۱39۱نویی،  ؛  ؛ 

یکی از جهات تمایز احکام ترافعی  رأی    (. همچنین لزوم توجیه53:  ۱399، کاتوزیان،  ۶۷:  ۱388
)به معنای اخص( را صادر رأی    از اعمال اداری دادگاه است و دادگاه پس از توجیه و استدالل، مفاد

اعمال  می  ولی  نمیکند؛  توجیه  کند  اداری  تکلیف  را  آن  قانون  که  مواردی  در  مگر  شوند 
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 (. ۱۱: ۱3۷3افشار، )صدرزاده 
سو، یابد که از یک المللی از این جهت اهمیت می مستند به اسناد بین   ی توجه به این اصل در آرا 

نحو  بین   ۀ این  اسناد  اجرای  راستای  در  دادگاه   تاکنون المللی  مستندسازی  قضات  میان  ایران در  های 
های عالی به سادگی و سرعتی معمول نبوده و از این جهت، اقناع وکالی طرفین دعوا یا قضات دادگاه 

قوانین داخلی میسر می  به  استناد  از سوی دیگر،  شود؛ صورت نمی که در  محتوایی   جهت به پذیرد و 
ارتباط  نوع  و  اسناد  مفاد  زاویها  آن   تبیین  از  داخلی  قوانین  منابع حقوقی اعتبار    ۀ با  در  التزام  حدود  و 

موجود در داخل به روشنی صورت نگرفته و قاضی ناگزیر از تبیین ماهوی مفاد مواد و اصول استنادی 
 آوری سند در متن دادنامه است.و تنقیح جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و اعتبار و الزام 

ه عالوه بر مقرون بودن به دالیل و دادگارأی    صادره بدین معنا دانسته شده کهرأی    مستدل بودن
صادرکننده قاضی  استدالل  با  قوی،  میرأی    مدارک  استدالل  این  و  باشد  به  همراه  پاسخ  در  تواند 

از یکی  یا  از مستند    عنوانبهیا  ها  آن  استدالل طرفین  و مقصود  باشد  بیان شده  مدلول حکم  تبیین 
قانون،  برای صدور حکم شامل  فتاوی معتبر و  بودن، ذکر مستندات قاضی  یا  باشد  .. منابع معتبر   .

(. مستند بودن در معنای دیگری نیز به کار رفته است: »رأی دادگاه باید  5۷  :۱38۷/3)مهاجری،  
نمی و  باشد  پرونده  در  موجود  مدارک  به  )کریمی،  مستند  باشد«  عینی  مشاهدات  به  متکی  تواند 

برخی مستند را مستند موضوعی دانسته  (. اختالف در تعاریف به این دلیل است که  ۱25  :۱395/2
دستورالعمل ارزیابی   2بند ب ماده  .  جمع باشدقابلرسد هر دو  و برخی مستند قانونی که به نظر می

طرفین    ۀمتقن، این دو معنا را جمع نموده و هم دفاعیات و ادلرأی    ساختار   ر بیانداتقان آراء قضایی  
و قانونی  مواد  هم  و  ماد.دعوا  پ  بند  البته  است.  کرده  ذکر  مستندات  عنوان  تحت  را   3  ۀ.. 

 به ذکر مستندات قانونی تعبیر نموده است.   دستورالعمل مذکور، مستند بودن حکم را صرفا  

در مجموع، جمع استدالل قوی و منطقی و استنادات معتبر و مکفی و تطبیق جهات موضوعی  
تواند منجر به استحکام و اتقان دادنامه م است که میحک   ۀاسباب موجه  عنوانبهو حکمی با پرونده  

صوری و مقدماتی پیدا    ۀدقیق استدالل باید روشن باشد و ذکر اسناد، جنب  ۀدر استنادات نحو  شود.
بایدرأی    نکند. امکان  حد  نتیجهصورت  به  تا  و  بیان  را  موجهه  اسباب  مختصر  و  کند.  مفید  گیری 

شود؛ لیکن افراط  های مثبت آن قلمداد می ی از امتیازات و ویژگییک   عنوانرأی به  گرچه بار آموزشی
در متن و حواشی  ذکر جزئیات  و  استداللی  مبانی  تبیین  در قابلسندی    عنوانبهکه  رأی    در  و  اجرا 

می  صادر  قضایی  مرجع  از  دعوا  طرفین  اختالف  فصل  قالب  رأی    شود؛راستای  و  ماهیت  از  را 
 کند.  حقیقی آن خارج می 

یت، اصلی که در این راستا الزم است در استدالل مورد توجه قضات قرار بگیرد؛ »منع  در نها
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صادره    ۀضروری« در متن دادنامحاشیه رفتن در تبیین ماهوی اسناد و عدم ذکر زواید و مباحث غیر
لی  الملیابد که اسناد بینالمللی این نکته از این جهت اهمیت میاست. در مورد استناد به اسناد بین

شکل  جهتبه تاریخی  ازسیر  برخی  بودن  تفسیری  و  اسناد  و  ها  آن  گیری  پایه  اسناد  به  نسبت 
..( از تنوع  .ای، اسالمی والمللی عام، منطقهمرجع صادره )اسناد حقوق بشر بین  لحاظبههمچنین  

استناد نمود. بسیاری برخوردار بوده و برای هر موضوع شاید بتوان به مواد متفاوت از اسناد مختلف  
آرا  در  موارد  برخی  میدادگاه   یدر  مشاهده  یکها  در  اسناد  به  متعدد  ارجاعات  با رأی    شود  که 
اطالاستدالل هم همراه می به  این شیو تا حدی می رأی    ۀشود منجر  بتوان گفت  در واقع    ۀ گردد که 

 را به متنی پژوهشی بدل ساخته است.  رأی  نگارش، 
اسنا براین  به  استناد  الزام اساس،  اسناد  در  منحصر  باید  ذکر  د  به  نیز محدود  استدالل  بیان  در  و  آور 

از    ۀ مستند و تطبیق موضوع پرونده و نحو  باشد و تا حد امکان  از آن  استدالل و استخراج حکم قضیه 
  1حکم منع اشتغال زوجه به بالغ بر ده سند ۀ مثال، در رأیی در زمین  عنوان به مورد اجتناب شود. تفصیل بی 

مذکور در نهایت منجر  رأی    .. استناد شده که گرچه . نامه، کنوانسیون و تمل بر اعالمیه، میثاق، مقاوله مش 
اما مرسوم شدن  قابل به صدور حکمی متمایز در رسیدگی به دعوی شده و از این جهت   تقدیر است؛ 

ر سند استنادی و  آوری ه سازد که تبیین مشروعیت و الزام می رأی    استنادات متعدد این اشکال را متوجه 
پوشانی دارد(  مبنا بودن برخی اسناد برای اسناد دیگر هم   دلیل به هم    .. )که بعضا  . استدالل و   ۀ تبیین نحو 

در   ویژه به نمادین و صوری ببخشد؛   ۀ جنب  مورد رأی، به آرا عالوه بر طوالنی نمودن نامطلوب و چه بسا بی 
صادره آمده باشد. از سوی  رأی    دد به حقوق داخلی در مواردی که استناد به اسناد در کنار استنادات متع 

بر   بالغ  مواردی  در  )که  دادنامه  متن  زیاد  حجم  آرا   8دیگر،  به  رسیدگی  است(؛  شده  نیز    ی صفحه 
سازد که احتمال  بر می اعتراضی را در مرجع باالتر، قدری مشکل و برای قضات این محاکم بسیار زمان 

 نامه در این مراجع را نیز به همراه خواهد داشت. افزایش خطا در ارزیابی مستندات داد 
 و تطابق استدالل و استنادرأی   و وحدت سیاق مفاد  . انسجام5

بایسته از  آرا یکی  نگارش  مفاد  یهای  در  انسجام  رعایت  که  نحوبهاست؛  رأی    قضایی  ی 
به و  واحد  سیاق  بر  وی  استدالل  و  قاضی  حکم   ۀمثاباستنادات  به  رسیدن  برای  منطقی  مقدمات 

 
  ۱۱۱ۀ  شمار  ۀنام مقاولهمیثاقین،  ،  ۱998حقوق بنیادین کار  ۀقاهره، اعالمی  ۀ، اعالمی۱9۴8  حقوق بشر  ۀ. شامل اعالمی1

بین  ۱958  مصوب  نژادیسازمان  تبعیض  هرنوع  رفع  کنوانسیون  کار،  اعالمی۱9۶5  المللی  بشر   کنفرانس  ۀ ،   حقوق 
پکن و   ۱995ۀ کپنهاک، اعالمی ۱998 اجتماعی ۀوین، کنفرانس توسع ۱993  اقدام عمل ۀبرنام  ۀتهران، اعالمی  ۱9۶8
 (. http://alisaberi.ir: )۱398/ ۷/3مورخ  98۰99۷۱5۱۶۰۰۰۷ۀ ، رأی شمار2۰۰۰ۀ هزار ۀاعالمی
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نهایی بوده و مندرجات رأی، ناقض و نافی یکدیگر نباشند و استدالل و استنادات در تطابق با هم  
 در دادنامه قید شوند. 

  ای که گونهبهه شده است.  قاضی، جامعیت آن دانسترأی    های اصلی در انسجام درونیاز مؤلفه
از سوی دادگاهرأی   بازرسیچه  از دیدگاه صاحبهای عالی،  و حتی  احتمالی  نظران قضایی،  های 

پرونده وجود داشته باشد.    به  اتکا باشد؛ به این معنا که کمتر نیازی به مراجعهقابلسندی    عنوانبه
بودن می رأی    جامع  تعیین  ضابطه  دو  نخستبا  اصلی،  ا خالصهآنکه    شود:  مناقشات  دعوا،  از  ی 

نتیجاستدالل و  دادگاه  و  طرفین  دوم   ۀهای  باشد؛  برداشته  در  را  دادرسی  منظر  آنکه    نهایی  از 
اقناع و  دادرس  قضایی  تفاسیر  و  توصیف  و  آن  بر  حاکم  قواعد  مطروحه،  رأی    کنندگیموضوعات 

در مخاطبان(،  نوعی  قرأی    )قناعت  تحقیقات  و  آموزش  )معاونت  باشد  :  ۱39۰،  قضائیهوه  نهفته 
اخیر بوده و بیانگر دو ویژگی مستدل و  ۀ  ( که آنچه ذیل این بایسته بیشتر مورد توجه است ضابط2۱2

 است. رأی  مستند بودن
ضرورت ذکر استدالل به معنای »تمسک فکری به چیزی که اندیشه را به چیز دیگر )که مجهول  

:  ۱3۶۷برای دستیابی به مجهول« )جعفری لنگرودی،  کند و استمداد از معلوم  است( راهنمایی می
اقناع و ایجاد باور  رأی    (، در متن35 دادگاه، به نوعی کمک گرفتن از عبارات و اصطالحات برای 

است؛   مخاطب  در  میان  رواینازدرونی  منطقی  ربط  و  بوده  دوپهلو  و  مبهم  مطالب  دارای  نباید   ،
آن برداشت صحیح و مشترک طرفین دعوا و    ۀباشد که نتیج  صادره باید برقراررأی    دالیل اقامه شده و
 خواهد بود. رأی   مندرج در ۀمراجع باالتر از ادل

می تلقی  مستحکم  و  صحیح  درصورتی  استنادات  و  استدالل  منطقی،  این  قالبی  در  که  شود 
مستحکم این دانسته قوی و رأی    هایپذیر و عقالیی تقریر یابد. در این راستا، یکی از شاخصهتوجیه 

ای که یک قسمت از رأی،  گونهبهدادگاه نباید تضاد وجود داشته باشد؛  رأی    شده است که در مفاد
گیرد   قرار  قاضی  مدنظر  باید  استناد  با  مطروحه  استدالل  تطابق  و  کند  نقض  را  آن  دیگر  قسمت 

 (. ۱55: ۱393؛ باقری و صداقتی، ۴9 :۱388/۱، قضائیه)معاونت آموزش قوه 
بیان شاخص مقام  در  قضایی  آراء  اتقان  ارزیابی  تصریح  رأی    هایدستورالعمل  بر  متقن عالوه 

و عدم تغایر و  رأی    لزوم انسجام دربه  3ۀ  ت/ح« ماددر بندهای » رأی    لزوم مستدل و مستند بودنبه
 دادرسی در  ۀ عنوان یکی از جهات اعادبه  تضاد در حکمتصریح دارد. همچنین  رأی    تناقض در مفاد

 قرار گرفته است.  گذارقانونقانون آیین دادرسی مورد تصریح  ۴2۶ۀ ماد 3 بند
در راستای رعایت این بایسته، دادگاه باید از استناد به قوانین منسوخ، متضاد و غیرمرتبط با موضوع 

موجه  اسباب  که  »زمانی  نماید.  اجتناب  و رأی    ۀدعوا  ضدونقیض  مبهم،  نارسا،  نامعین،  دادرس، 
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باش  مفاد متعارض  صورت  این  در  می رأی    ند،  تلقی  موجهه  اسباب  اسباب بدون  از  مقصود  و  شود 
با اسباب صدور آن رأی   متعارض اسبابی است که یکی خالف دیگری باشد یا موردی که مفاد  ۀ موجه 

(. یکی از مواضعی که احتمال تنافی و تعارض در ۱۱:  ۱3۷3  افشار، تعارض داشته باشد« )صدرزاده 
یابد استنادات توأمان به اسناد ناظر به حقوق کودک المللی افزایش می استناد به اسناد بین در  رأی    مفاد 

اینکه ها است؛ چه دادگاه   ی از قبیل کنوانسیون حقوق کودک در کنار استناد به قوانین داخلی دربرخی آرا 
و طفل و مسئولیت نگهداری و حضانت )نظربه  به سن اینکه عنوان حضانت  مفاهیم کودک  محدود 

ۀ .. و دایر .نگهداری کودک پس از آن، متون قانونی با خأل و ابهام مواجه است( و  ۀ بلوغ است و در زمین 
 المللی متفاوت است.در حقوق داخلی و بین ها  آن   شمول 

 الملل . ترتیب رجوع به قوانین، منابع فقهی و اسناد بین 6

ویژگی از  صدوریکی  ضمن  آن  رعایت  که  شمرده  توس رأی    هایی  الزم  صادرکننده  قاضی  ط 
،  قضائیه شود رعایت ترتیب رجوع به منابع در ذکر استنادات دادنامه است )معاونت آموزش قوه  می 

اصل   (۱۱:  ۱388/۱ اساس  بر  را  ترتیب  این  ماد  ۱۶۷  که  و  اساسی  دادرسی   3ۀ  قانون  آیین  قانون 
های قضایی ن منبع حقوقی در رسیدگی تریمواد مذکور اصلیدست آورد. با توجه بهتوان به می   مدنی

را باید قانون دانست و در موردی که قانون وجود نداشته یا مبهم، مجمل و متعارض باشد باید به  
 قانون اساسی( مراجعه نمود.  ۱۶۶سایر منابع و اصول )با ترتیب اصل 

ترتی به  ایران  فعلی  میان منابع حقوقی در نظام حقوقی  ترّتب طولی  ب »قانون، از منظر قضایی 
)تنگستانی،   برشمرده شده است  اصول کلی حقوقی«  و  و  ۷5:  ۱39۶فقه  اصل  به سکوت  نظر   .)

المللی، در مورد جایگاه رتبی حقوق بشر در این زمینه فروضی  الذکر نسبت به اسناد بینفوق  ۀماد
ن است؛ قوانی  ۀدر زمر  9  ۀماد  ۀمحتمل است. ممکن است چنین استدالل شود که این اسناد به قرین

اینکه که    قابلتواند استناد به آن را بر رجوع به منابع اسالمی مقدم نماید. استدالل ملذا قاضی می 
قوانین را در این اصل محدود به قوانین   ۀمصادیق واژ  ۀقانون اساسی، دایر  ۱۶۷قید »مدّونه« در اصل

پیرامون تقدم قانون ویژه اینکه بر اساس مراتبی که در مباحث پیعادی داخلی نموده است. به شین 
بین اسناد  مفاد  شد،  ذکر  و  اساسی  معتبر  ندارد؛  اسالمی  موازین  با  مغایرت  که  جایی  تا  المللی 

آن با قوانین داخلی را  ۀ دقیق مفاد اسناد و رابط ۀاستناد است که با توجه به فقدان منابعی که گسترقابل
مصداق »قوانین مدّونه« برشمرد و از این   توانروشن کند مفاد اسناد را در بسیاری موضوعات نمی

 جهت اسناد نیازمند تنقیح است.
به مجموع  میدر  میان نظر  باید  دادنامه،  مستندات  در  اسناد  رتبی  جایگاه  تعیین  مقام  در  رسد 

بعدی از قانون   ۀمفاد اسناد تفکیک قائل شد. به این ترتیب که مفاد مسلم و غیرمبهم را باید در رتب



 ذبیحی  / خانواده یدعاو  یآرا بر  دیتأک با ؛یالمللن یب اسناد به  مستند ییقضا  یآرا اتقان یهاشاخص 

 

135 

هم   9ۀ دانست که با تعبیر »در حکم قانون« در مادرأی  ۀاستناد در نگارش اسباب موجهقابلداخلی 
؛ لیکن در مورد ابهامات و تعارضات ابتدایی و ظاهری که حدود آن با مراجعه به فقه  سنخیت دارد 

استناد باشد. در نهایت، در مواردی که قابلمتأخر از فقه،    ۀالمللی در رتبتعیین است اسناد بینقابل
واجه جمع با قوانین داخلی و منابع فقهی مقابلقواعد حقوق بشری با ابهام و اجمال یا تعارض غیر

اصل   در  مدّونه«  قوانین  تعارض  یا  اجمال  و  »نقص  را مصداق  آن  باید  اساسی    ۱۶۷است؛  قانون 
 یابد.  المللی رجحان میاین اساس منابع اسالمی و فتاوی معتبر فی نفسه بر اسناد بین دانست که بر

 نتیجه 
حکامی درخور، از ها و برخورداری هر دادنامه از قوت و است صادره دادگاه  یاهتمام بر اتقان آرا 

کیفیت استدالل و استناد    لحاظبهدادگاه را  رأی    ضروریات نظام قضایی است و یکی از وجوهی که
بین می  اسناد  از مفاد  مناقشه قرار دهد؛ استمداد  های  پرونده  وفصلحلالمللی در مقام  تواند محل 

اقدام   این  که  است  مقرر  ویژه بهقضایی  و  احکام  که  خانوادگی  دعاوی  حقوق در  در  حوزه  این  ات 
امکان   کلیت  در  گرچه  است.  برخوردار  ویژه  حساسیت  از  دارد،  امامیه  فقه  بر  تاّم  ابتنای  داخلی 

های خاص این اسناد  ها تردیدی وجود ندارد؛ اما ویژگیدادگاه  یالمللی در آرا استناد به اسناد بین
 سازد. ای حکم ضروری میدر مفام انشرأی  هایی را از سوی قاضی صادرکنندهرعایت بایسته

الزام ۀ  در زمین  توان  الملل می امکان استناد قاضی به منابع حقوق بین   ۀآوری اسناد و گستروجه 
دیدگاه از  قدرمتیقن  که  داشت  معاهدات  اذعان  مفاد  قضایی  اجرای  امکان  موجود،  مختلف  های 

حکم دادگاه نیز قاضی ایرانی  در    آور و مصوب مجلس است و در مورد استناد به آنالمللی الزام بین
المللی بوده و بدیهی است  ملزم به رعایت مالحظات خاص حاکم بر اجرای قضایی معاهدات بین

و  ادله  ذکر  مقام  در  عادی  قوانین  به  نسبت  معاهدات  نمودن  مقدم  سند،  مفاد  ابهام  موارد  در  که 
بنیادیرأی    مستندات تفاوت  مواضع  در  و  بود  نخواهد  جایز  قاضی  بین برای  اسناد  مفاد  المللی  ن 

امکان   عدم  البته  شد.  داخلی  حقوق  به  التزام  به  قائل  باید  داخلی،  حقوقی  نظام  مبانی  با  مصوب 
موازین اسالمی، نافی   تعارضات موجود میان مفاد سند و  دلیلبهاجرای مفاد سند در حقوق داخلی  

 د بود.المللی وی نخواهالمللی دولت در اجرای تعهدات بینمسئولیت بین 
مذکور عالوه بر لزوم رعایت اصول و قواعد عمومی انشای حکم شامل   ی های اتقان آرا شاخص

المللی با توجه به اصول حاکم بر تفسیر، عدم  های اختصاصی »تفسیر دقیق مفاد اسناد بینبایسته
 آوریاقناعابتنای حکم صادره بر اسناد غیرالزامی برای ایران، کفایت جهات و دالیل اثباتی و قدرت  

و تطابق استدالل و استنادات آن و  رأی  المللی، انسجام و وحدت سیاق مفادمستند به اسناد بینرأی 
 الملل در نگارش رأی« است.  رعایت ترتیب در رجوع به قوانین و منابع فقهی و اسناد بین
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بایسته  البته نمیتبیین  تنهایی  به  گها  برجای  شایسته  اثر  زمینه  این  در  بازگذاشتن  تواند  و  ذارد 
بینی سازوکار آموزشی سو نیازمند پیش های قضایی خانواده، از یکمسیر چنین استناداتی در مجتمع

یادگیری   در  قضات  ادله   فرایندبرای  چنین  به  پیش استدالل  نیازمند  دیگر،  سوی  از  و  بوده  بینی ای 
دیوان و  تجدیدنظر  قضات  تجهیز  و  تخصصی  آموزسازوکار  به  کشور  تا  شعالی  است  الزم  های 

عدم تخصص قضات مراجع باالتر رسیدگی مورد غفلت   دلیلبه  نقایص و اشکاالت این بخش از آرا 
 .  صورت پذیرد رأی  واقع نشود و در موارد مقتضی نقض یا اصالح 
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