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  مقدمه .1
 رجوع به محاكم و طرح ادعا و دفاع ةقواعد شكلي در معناي قواعد آيين دادرسي مدني كه شيو

 و اين اند گرفتهب  كه از پيش قالامرند اين ةكنند تداعي، كنند مي دعوا را تنظيم وفصل حلو 
؛ تا شكل كردو نه شكست؛ بنابراين بايد به مر اين قواعد عمل كرد  خم توان ميقالب را نه 

 روش عنوان به تفسيري مضيق را ة شيوقطعاً اي انديشه به هم نريزد، چنين شده نييتع پيشاز
همچنان به  حقوقي هاي نظام؛ اما بايد ديد مبناي اين رويكرد چيست؟ آيا طلبد ميبرگزيده 

سنتي گذشت و قواعد شكلي انديشة  از اين توان ميقواعد شكلي چنين نگاهي دارند؟ چگونه 
  مدار تفسير كرد؟ غايترا نيز هدفمند و 

اگر تركيب .  مبناي رويكرد تفسير مضيق استبيني پيش حفظ نظمي قابل رسد مينظر  به
نين چيزي را به قوانين شكلي عدالت و نظم را مفهومي جديد از عدالت در نظر بگيريم و چ

لفظي و (از طرفي نقايص تفسير مضيق . يم از اين رويكرد سنتي فرار كنيمتوان مي ،نسبت دهيم
 آيين ياين انديشه در طراح. سازد ميمدار را ضروري  غايتگاه پذيرش رويكرد ) منطقي
كه قاضي  انون قة افتاده و اهداف برجستمؤثر حقوقي نيز هاي نظام جديد برخي هاي دادرسي

  . در اولين مواد اين قوانين گنجانده شده است،مكلف است در تفسير مدنظر قرار دهد
 

  مبناي تفسير لفظي و منطقي قواعد شكلي .2
اما اين ويژگي تمام  ،شايد برخي از قواعد شكلي به لحاظ وضوح نيازمند تفسير چنداني نباشند

، ناشي از همين طرز تفكر دانند نميربردار اگر قواعد شكلي را برخي تفسي. قواعد آن نيست
با اين حال هر . اند كه نيازمند تفسير نيستند متعين اي اندازه بهاينكه قواعد آيين دادرسي . است

تفكر . كه مستلزم تفسير است د مانع طرح مسائلي شودتوان ميبياني هر قدر صريح و معين ن
 ارتباط آن با نظم عمومي است، بلكه ممكن سبب بهتفسير مضيق در آيين دادرسي مدني نيز نه 

 يها يا حرفه ويژه هي را كه افراد جامعه بي نظم قضاها زمينهاست، تفاسير موسع در برخي 
 اين است كه بگوييم تر درست« برهم بزند، يا به زبان برخي حقوقدانان ، متصورنداصوالًحقوق، 

 از پيش معين و معلوم روشني بهنظم بايد ، اين دانيم مياگر براي دادرسي نظمي آييني را الزم 
يا به تعبيري ؛ )68: 1393 محسني،( »باشد تا حمايت و تضمين حقوق دادخواهان بهتر انجام شود

 و تر قاطع تا زباني طلبد ميين زبان آيين دادرسي ؛ بنابراندآميز احتياط با اصل توأمقواعد شكلي 
 از ساير تر ضروريت در اين نوع از قوانين امري  باشد و تعين و قطعيها زبان از ساير تر روشن

 1»پذيري قواعد شكلي بيني پيش«شايد بتوان با اين رويكرد از وجود اصلي به نام . قواعد است
 تا كه است آن آيين دادرسي منصفانه رويكرد كه است اين پذيري بيني پيش از منظور. ياد كرد

                                                            
   .تعبيري از آقاي دكتر مجيد غمامي. ۱
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 بايد شكلي قواعد تفسير در رويكرد همين و كند پذير بيني پيش را رسيدگي روش امكان حد
  .شود رعايت

نحوي انشا شده  به و هاست يا حرفهحقوق شكلي بيشتر از اينكه حقوق عوام باشد، حقوق 
بسياري از اصطالحات . دهد مياست كه گويا قضات و وكال و كارمندان قضايي را خطاب قرار 

شورها چون آمريكا، تغييرات اين قانون حتي در برخي ك. اين قانون براي عموم قابل فهم نيست
 تغيير فرد منحصربه اي پروسه كميته و كميسيون و كنگره در ةوسيل بهفرايندي خاص دارد و 

 ها اي حرفه در معرض ها نظرةارائ مورد تغيير در مورد اين قوانين براي هاي و پيشنهاديابد مي
 روش خاصي نيز پيشنهاد شده كه به همين داليل در مورد تفسير اين قواعد. گيرد ميقرار 

 فرد منحصربه اي پروسهبه اين معنا كه نهادي خاص در ؛  ناميده شده است1»رويكرد نهادي«
  .)Marcus, 2011:7, 15( مسئول تفسير و تغيير چنين قواعدي است

، شودمنجر  نسبت به طرفين يعدالت يبد به توان ميگاه تفسير لفظي و ظاهري نصي قانوني 
 اصول اسناد خواهان را با ضمانت اجرايي ة قانون آيين دادرسي مدني كه عدم ارائ96 ةد مامثالً

 دادخواست و ديتجد تا با دهد مي، در واقع به خواهان اختيار دكن ميرو  هبطالن دادخواست روب
، اما در خصوص كند فرصت مجددي براي احقاق حق خويش پيدا ،طرح مجدد دعوا

، قانون ضمانت اجرايي خروج اسناد از عداد نكندخويش را ارائه  كه اصول اسناد يا خوانده
خروج سند از عداد داليل خوانده، محكوميت نتيجة است، كه كرده  بيني پيشداليل وي را 

در اين مورد قانونگذار رفتار برابري با طرفين نداشته و براي ايجاد اين . قطعي وي خواهد بود
وي و برابري طرفين بطالن دادخواست را بايد به بطالن برابري با عنايت به اصل رفتار مسا

 .كنيمدعوا تفسير و تعبير 

اعتقاد .  قرار گرفته، ساده كردن اين قواعد استمدنظريكي از نكاتي كه در اصالح قوانين 
 انگلستان اين بوده است كه در 1999 مسئول اصالحات قانون آيين دادرسي عنوان بهلرد وولف 

 احتمالي باشد و قانون را از مسائل حل راه مفصل ةارائدنبال  به نبايد گذارن وقانآيين دادرسي، 
، به همين دليل او قواعد كلي و اهداف راهنماي قضات را در كندجزئيات فني و تكنيكي پر 

ستارة «و آن را  شده است اني قواعد ب1.1 در بخش ي هدف اصلنيا .دهد ميقانون پيشنهاد 
   .)Grainger et al., 2000:9( نامد مي» قطبي
 

 يي قضاةي و روني در دكتري قواعد شكلي لفظريتفس. 3

زبان متن در تفاسير قانون آيين دادرسي مورد توجه قرار گرفته و ادعا بر اين است كه در تفسير 
و توجه مفسر به   را بر الفاظ قانوني بار كند؛2»معناي طبيعي «بايدقواعد آيين دادرسي قاضي 

                                                            
1. institutional approach 
2. Natural meaning  
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 دادگاه ، آيين دادرسي انگليس آمده استقانون (b)1.2مادة كه در  رااي برجستهاهداف 
كه در آن معنا روشن نباشد، بنابراين تفسير كرده  محدود به مواردي صرفاً 1تجديدنظر

 منحصر به موارد ابهام و سكوت در اين قواعد شده صرفاًمدار قانون آيين دادرسي مدني،  غايت
د به استناد اهداف مندرج در توان مي شده است كه قاضي ننقل) LJ(از قاضي ال جي . است

قانون، معناي روشن قواعد را كنار گذارد و تحقق اهداف قواعد دادرسي در مواردي كه معنا 
د موجد صالحيتي براي قاضي باشد كه در قانون توان مي ن،)اجتهاد در برابر نص(روشن است 

 تفسيري لفظي و هاي شيوهدر برخي موارد نيز از . )Sime, 2016: 37-38(به وي اعطا نشده است 
 عبارت مثالً دستوري در تفسير قانون آيين دادرسي مدني انگلستان بهره گرفته شده است؛

معاني ديگري » بايد« از عبارت هايي پرونده، اما گاه در شود ميتفسير  3»اجبار«به معناي  2»بايد«
 آمره يا اختياري اي قاعده عنوان بهفسير قاعده  كه اين تفسير در واقع به ت4برداشت شده است

محورانه وولف دانسته  غايت لفظي مغاير با رويكرد ة شيوةواسط بهاين نوع تفاسير . گردد يبرم
  .)Sime & French,2012:44-45( شده است

 به لحاظ فني كرات بهدانان كشور خودمان اصطالحات آيين دادرسي  دادرسي هاي نوشتهدر 
 ،به  از جمله مفاهيمي چون دادخواست، خواهان، خوانده، سبب دعوا، محكوماند، شدهتحليل 
 حقوقي ما در تفسير قواعد هاي نوشتهو  ؛اند شده دادرسي، تعريف و تبيين ة، جلسله محكوم

 مثال دكتر شمس در تفسير براي.  مملو از تفاسير دستوري و تاريخي استمان يدادرسآيين 
؛ اوالً شخصي است كه له محكوم قانون اجراي احكام مدني، معتقدند 2 ةماد» له محكوم«عبارت 

يا در يكي از  .)6:1384شمس،(  شده استبيني پيش؛ در حكم حقي براي او اًيثاندعوا كرده و اقامة 
الولد للفراش و «معناي لفظ فراش در قاعده فراش و حديث نبوي دربارة  حقوقي هايفرهنگ

يك  زوجه، هر  چون آنچه زيرپا اندازند،اي فراش بيان شده و معانيمعاني لغوي » للعاهر الحجر
از زوجين در ارتباط با ديگري و در نهايت كنايه از دخول زوج بر زوجه براي بيان معناي 
فراش آمده و نتيجه گرفته شده است كه معناي حديث اين است كه فرزند ملحق به زوجي 

قاعدة  5 برخي محاكميرأ در كه يدرحال ،)266:1381جعفري لنگرودي،( است كه دخول كرده است
 ادعاي نفي نسب دييتأ ديگري تفسير شده است و خالصه استدالل دادگاه در ةفراش به گون
 طفل در صورتي ملحق به  دخول در بين ايشان محقق بوده، اين است كهاتفاقاًخواهاني كه 

                                                            
1. vinos v Marks & Spencer plc [2001] 3 all ER784 (approved in Godwin v Swindon Borough 
Council [2002] 1 WLR 997)  
2. should  
3. ought  
4. Bloomsbury Pubbishing Group Ltd v News Group Newspapers Ltd[2003] EWHC 1205 
(ch),[2003]1 WLR 1633.  

 آراء ةداد بانك( تهران استان دادگاه 11 ةشعب از صادره 21/08/1393 -9309970221101402 تاريخ و ي شمارهأر. ۱
  .)يهيقضا ةقو پژوهشگاه
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ابراين اگر شوهر، قدرت  بن؛شوهر است كه در زمان زوجيت از همسرش متولد شده باشد
 آن ،باروري و زن، قدرت زايش و حفظ آن را نداشته باشند و در انتساب طفل، ايراد وارد شود

 مدنظر در اين پرونده دادگاه قصد عيني يا شخصي قانونگذار را ظاهراً .ايراد قابل بررسي است
اي اجتماعي و فرهنگي  از نيازهيرأ پذيرفت كه دادگاه در صدور توان ميقرار داده است، حتي 
  .نيز غافل نشده است

  
 ي مدار قواعد شكلتي غاري تفسيمبنا. 4

 هر علمي كه ؛ و هرمنوتيك اثبات شده كه عدم تعين، خاصيت ذاتي زبان استيها آموزهدر 
 نيست و تنها راه خالصي از بهره يب از اين خاصيت ،كند يم زباني بيان يها نشانهقواعدش را با 

 رياضي از صراحت كامل يها نشانه.  رياضي استيها نشانهكاستن مباحث به اين موضوع فرو
 كار را در اصول متعارف برطرف ساخته است، اما ة زمينيها همهمهو تام برخوردار است، زيرا 

گرفته در اين  صورت يها تالشموضوع اين است كه چنين امكاني براي بشر وجود ندارد و 
رغم  ايد اين مصيبت و در عين حال شانس بشري باشد؛ عليش.  نبوده استبخش جهينتزمينه 

 را ينوآور يها راه روي ديگر اين سكه آن است كه ،دچار بشر به آن و عدم امكان رهايي از آن
و خالقيت را كرده  را پر خألها اين ه نوآورانيرهايتفسبه روي بشر باز گذاشته تا از طريق 

  . و عدالت را به اطاعت ترجيح دهد كندجايگزين كهنگي، سرعت را جايگزين كندي 
 دقيق تمام يها برنامه كه با ييها انهيرا حساب و يها نيماشتحليل حقوقي، با عملكرد 

رايانه . ، قابل مقايسه نيستدهند يمو بر هر حالت خاصي پاسخ مشخصي سنجند  ميجوانب را 
، كند) حقوقي(د قضاوت انتو ميد بازيگر بازي شطرنج يا حتي داور بازي باشد، اما نتوان مي

 قادر به تغيير قواعد نيستند يا شايد ها انهيرا خارج از خود هدفي ندارند و ها يباز اصوالًزيرا 
 غيرقابل طور بهبرخي چنين چيزي را . قادر به تفسير قواعد در راستاي اهدافي آگاهانه نيستند

، اعتقادات، اميال و يدگبازن، زيرا اين قواعد اند رفتهيپذردي در خصوص قواعد ماهوي 
اما در خصوص قواعد آيين ؛  و قابل انفكاك از آنها نيستنداند ارتباطآرزوهاي جوامع در 

. )45:1373كالينوفسكي،( اند دانسته ها يباز و آن را شبيه قواعد اند رفتهينپذدادرسي چنين چيزي را 
. يي كامل قواعد آن باشد چنين برداشتي از آيين دادرسي ناشي از عدم شناسارسد مينظر  به

 و اعتقادات و اميال و ها ارزشدليل ارتباط قواعد آن با  به صرفاً عدم تعين حقوق اصوالً
و در هر  مختص حقوق نيست) عدم تعين (اي چنين ويژگي آرزوهاي جوامع نيست، بلكه حتي
شكالت به همين دليل است كه ما با م. ، مطرح استشود ميعلمي كه قواعدش به زبان بيان 

 و در برخي شوند يم، قواعد دادرسي همراه با اصول تفسيري آورده ميشو يمرو  هشكلي روب
 در راستاي چه هدف يا اهدافي بايد كه اين قانون شود ميمتون قانوني در اولين مواد مقرر 
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 هاي نوشته و دهد مي دادرسي را جان روح يباصول دادرسي، قواعد خشك و . تفسير شوند
  .ان مملو از اين اصول استدان دادرسي

  
  يي  قضاةي و روي حقوقني در دكتري قواعد شكلمدار غايت ريتفس. 5

مدار نيز در  غايتدر كنار تفسير لفظي و منطقي قواعد آيين دادرسي مدني، گاه رويكردهاي 
اين غايات و اهداف گاه عدالت، گاه كارايي و . تفسير برخي از قواعد شكلي ارائه شده است

دستگاه قضايي براي هماهنگي بين ضرورت تحقق عدالت عيني و . داف اقتصادي هستندگاه اه
آنها، كارايي گفته  ةمجموع حقوقي به هاي نظام به خود بگيرد كه در ييها يژگيونظم بايد 

 است كه در آن يا وهيشدادرسي ).  متعارفيا نهيهزعدالت در زماني متناسب و  (شود مي
 وفصل حل ولي آيين دادرسي در كنار هدف ،شوند يم وفصل حل اختالفات با توزيع عدالت

 هاي نظام. ستا و اهداف اجتماعي و اقتصادي نيز ها استيس يساز ادهيپ در پياختالفات 
 ةوسيل به اختالفات اشخاص وفصل حل. 1 :ننديب يممختلف، اهداف آيين دادرسي را در دو چيز 

 ,Uzelac( )ها مصلحت (ها استيس كاركردها و  اهداف اجتماعي،يساز ادهيپ .2 نظام قضايي؛

2014: 6(.  
دكتر شمس با . مدار در برخي دكترين حقوقي ما نيز وجود دارد غايترويكردهاي 

بينانه نظر بر اين دارد كه نبايد در خصوص نقايص دادخواست با اغماض  مصلحتديدگاهي 
 به او ارفاق شده قبالًي كه خواهد شد طرفسبب و اغماض » آميز ارفاق«برخورد . برخورد كرد

و دادرسي سريع و دقيق و عادالنه را با دهد  با همين روش مماطله و اهمال دعوا را ادامه ،است
  .)26: 1 ، ج1381 شمس،( مشكل جدي مواجه سازد

 و  از طريق قانونگذاريها نظام كه در ساير  را قانونييها تيحما ،ال كامن  حقوقيهاي نظام
 به اين ،ندكن يم و اجرا دهند  مي قضايي توسعهة روياز طريق ،شود مي بيني پيش حقوق موضوعه

 .)Marcus, 2014: 129( ندكن يمخود اعمال آراي  را در ييها استيسمعني كه محاكم چنين 
ده كر را در برزيل بيان )judicialisation of politics(» ها استيس كردن »ييقضا«پروفسور وامبير 

ند توان ميحقق منافع خصوصي اشخاص نيز نقش فعالي است كه قضات يكي از طرق ت .است
 بر اين است تمايل ييراروپايغدر بسياري از كشورهاي اروپايي و . در كشف واقع داشته باشند

 در فرايند يتر فعال نقش بايستي مي، ادعو طرفين يها خواستهكه دادگاه حتي برخالف 
 طور به  راكشف حقايق) و تكليف( حق ها دادگاه ه بزينبرخي كشورها . رسيدگي داشته باشند

 قانون آيين دادرسي مدني چنين 199 ة در ايران نيز ماد.)Uzelac,2014:17( اند دادهرسمي 
 حقوق و ةالسف ف،)120:1 ، ج1381شمس،؛ 45- 46: 1، ج 1384 كاتوزيان،( كند يم را متبادر ييها برداشت
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 و در آن هر كدام هدف و بعدي را  ستهينگرنظري دانان قواعد شكلي را هر يك از م دادرسي
  .اند بوده موردنظر، كارايي، عدالت و حق، ابعاد و اهداف مهم اند دهيدبرجسته 

 
  يي  كاراي بر مبناي قواعد شكلريتفس .1. 5

 چون متعارف بودن هايي ويژگيبر اقتصادي بودن، واجد  عالوهكارايي در رابطه با قواعد شكلي 
كارايي در برخي نظريات معادل صحت، هزينه و زمان متعارف و گاه به . تساو سرعت نيز 

 تفسير قواعد شكلي ة شيوكنندة تعييند توان مي، كه ستها هزينه بين صحت و اي موازنهمعناي 
  .باشد

دنبال  به دادرسي هاي نظام ةهم« كه شود مي آيين دادرسي زاكرمن از اين فرض ناشي ةنظري
 است كه از آن طريق سنجيده  زيرعدالت داراي سه بعد«نظر زاكرمن  در .»اند عدالتتحقق 

  . )Zuckerman,1999: 3-9(تصميمات، زمان و هزينه ) درستي( صحت :»شود مي
ضرورت » ترين اساسي« حقوقي ماهوي طرفين هاي حق كه حمايت از دكن ميزاكرمن اذعان 

نتيجة « كه دكن مي بنتام استناد ةظرياو به اين ن. )Zuckerman, 1999: 4-7( هر نظام حقوقي است
، نتايج صحيح در مفهوم، اعمال صحيح حقوق هاست گيري تصميممستقيم آيين دادرسي صحت 

بنابراين صحت، هدف بسيار مهم هر نظام دادرسي  ؛»ماهوي بر موضوعات خارجي واقعي
صحت نبايد « :د تنها هدف آيين دادرسي باشدتوان مي زاكرمن صحت نزعم بهبا اين حال  .است

 محقق شود، صحت تنها معياري نيست كه بدان وسيله عدالت و كارايي آيين اي هزينهبه هر 
 زمان و هزينه: شود دو بعد ديگر عدالت نيز بايد لحاظ .»كنيم ميدادرسي مدني را قضاوت 

)Zuckerman, 1994: 386(.  
 ممكن تأخيراين است كه  دليل اول ؛شود ميزمان به دو دليل به دستيابي به عدالت مربوط 

 الزم جهت اثبات حقايق ة، ادلتأخير ة ببرد، زيرا در نتيجسؤال دادگاه را زير رأياست درستي 
 يا اينكه با گذشت زمان قابليت اعتماد به آنها كاهش خواهد گيرند ميخارج از دسترس قرار 

متداعيين از دليل دوم اين است كه مرور زمان ممكن است عدالت در تعيين حقوق . يافت
  .)Zuckerman, 1999: 6-7(  قرار دهدالشعاع تحتسوي دادگاه را 

در نظر . كنند انتظار داشت نظام عدالت را با منابعي نامحدود اداره ها دولت از توان مين
  :زاكرمن

 از ميزان هزينه و به هر قيمتي خدمات بهداشتي نظر صرف موظف نيستند ها دولتوقتي ...«
اين پيشنهاد   در هيچ نفع عمومي ديگري چنين تكليفي ندارند،تقريباً، يا حتي دكنن ارائه مؤثري

 وضوح به، كنندين آيين دادرسي را طراحي تر درست ها هزينه بايد بدون توجه به ها دولتكه 
يم انتظار داشته باشيم كه دولت عدالت را به توان ميما ن ؛)Zuckerman, 1994: 354(»اشتباه است
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شده از سوي  ارائهبنابراين مصالحه در كيفيت يا كميت آيين دادرسي  رك ببيند؛هر قيمتي تدا
برخي مواقع به طرق  «-و هزينه صحت، زمان- اين سه بعد عدالت.  استناپذير اجتنابدولت 

در نظر زاكرمن، حقوق . )Zuckerman, 1994: 386(» شوند ميمختلفي محقق شده و مصالحه 
 :Zuckerman, 1995( ين سه بعد عدالت را در نظر داشته باشدب 1» مطلوبةمصالح«شكلي بايد 

161(.  
 آيين دادرسي را به سنجش ابعاد عدالت بر يكديگر گيرندگان تصميم خالصه زاكرمن طور به

اما زاكرمن  چارچوب زاكرمن ابزاري مفيد براي ارزيابي آيين دادرسي است؛. كند ميدعوت 
در  . ساكت است و پاسخي قطعي ندارد، مطلوب رسيد چگونه بايد به اين سازشاينكه ةدربار

؟ به عقايد چربد ميچه زماني وزن صحت بر هزينه باال   چونهايي پرسش به نظر زاكرمن، پاسخ
  .)Zuckerman, 1999: 3(  مربوط بستگي داردگيرندگان تصميم هاي اولويتو 

 آئيني ديگري  سولوم، به طرح مدل عدالتة مورد تعرفهاي مدلنقص مدل صحت در بين 
نقايص وارد بر مدل صحت از جمله اينكه . نامد مي 2»مدل موازنه« كه آن را شود مي منجر

 است يا اگر هم قابل دستيابي باشد بسيار پرهزينه خواهد نيافتني دست كامل صورت بهصحت 
  .سازد مييني را مطرح يبود، اين مدل آ

وي دو نسخه از اين مدل . داند ميطابق  رالز م3»يني ناقصيعدالت آ«سولوم اين مدل را با 
يني او ي آةدر اين نسخه نظري: است 4گرايي نتيجه اول او سودگرايي يا ة نسخ؛دكن ميرا ارائه 
نظرية  اقتباسي از رسد مينظر  بهدوم نسخة  ؛كند مي قرار بر هزينه بين صحت و اي موازنه
يني ي اين نسخه، عدالت آبراساس. محور است حق شكلي رونالد دوركين بوده و هاي حق

براي .  از سوي نظام آيين دادرسي استشده تحميل هاي هزينه ةمستلزم توجه به توزيع منصفان
چه شرايطي صحت قرباني در  پاسخ داده شود؛ پرسشطراحي چنين مدلي الزم است به دو 

  يني توزيع شود؟ي عدالت آة؟ چگونه بايد هزينشود مي
بر اين اساس .  استسودگرايي؛ اولين پاسخ او دهد مي اه پرسشدو پاسخ به اين  سولوم

كه كنيم بسنجيم و نظام دادرسي را اتخاذ  يني را در برابر منافعي آهاي هزينهيم توان مي سادگي به
محور است كه در اين پاسخ هم  حق بر مالحظات تأكيدپاسخ دوم او . سود را به حداكثر برساند

توجه  ها هزينهتوزيع آن نحوة  اعمال شوند و هم بر  كه ممكن استهايي هزينهبه ماهيت 
  . )Solum, 2004: 63( شود مي

                                                            
1. optimal compromise 
2. the balancing model 
3. Imperfect procedural justice 
4. utilitarian or consequentialist 
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فراي شك  «اگر در يك دعواي حقوقي خواهان براي پيروزي نيازمند دليلي با استانداردي
 مساوي و صورت بهخطر اشتباه در دادرسي  باشد، 2»متقاعدكننده روشن و اي ادله« يا 1»معقول

 كه هايي خواهانين كاهش نيافته است، نتيجه اين خواهد شد كه زيان يكنواخت نسبت به طرف
. خواهد بودبيشتر  كه مستحق پيروزي هستند، هايي خواندهنسبت به   دارند،حق به اي خواسته

اينكه معيار  ةفرضيه اين است كه الزم. گيرد ميعوامل بسيار زيادي قرار تحت تأثير خطر اشتباه 
 محقق شود، توزيع خوبي بهيني ناقص، يمحور عدالت آ عدالتمفهوم  از طريق 3تناسب و توجيه
براساس . )Solum, 2004: 68(  و خواندگان از بعد پيشيني استها خواهان بر هابرابر اين خطر

 از توزيع نامتناسب خطر -جز در مواردي خاص- دادرسيقواعداين فرضيه اگر اثبات شود كه 
  . رد قبول خواهند بود، قواعدي موندكن مياشتباه جلوگيري 

 آيين دادرسي در زمينةي هاي پيشنهادةارائلرد وولف را براي ،  لرد مكي1994 مارس 28در 
 دعوا، كاهش پيچيدگي ةهزينكاهش با هدف بهبود دسترسي به عدالت و  مدني انگلستان

كرد  رويه و تشريفات، منصوب غيرضروري هاي كردن اصطالحات، حذف امتيازروز بهقواعد، 
)Andrews, 2012: 27(. كاهش موانع و با تشريفات ،شده تدوينآيين دادرسي  بنابراين، اهداف 

 ,Grainger(ساده با بياني روشن و در دسترس قرار دادن دادرسي مدني براي همگان است 

2000: vii( .هر گونه احتمالي با منتج شدن بيني پيش سبب لرد وولف گرايش قواعد قديمي را به 
  .)Grainger, 2000: 8(است كرده  تقبيح پيچيدگيدن و به فني بو

  
  ي قواعد شكلةمداران حق ريتفس .2. 5

براساس آن  كه كشد يم پيش را رويكردي اقتصادي حقوق دادرسي، يها هينظر  وارد برينقدها
 مطرح كارايي دربارة را خاصي يها ينگران حال، عين در و شود مي بار عدالت بر خاصي ارزش

 توسعه را دادرسي آيين نظرية كه دهد مي پاسخي دوركين چالش اين رفع در. سازد مي
 كه زماني در زيان از خاصي نوع  دوركينةبراساس نظري .)Dworkin,1986: 72( دبخش مي

 محقق ،ماند يم باز قانوني حقي تنفيذ از آن ةنتيج در و گيرد مي اشتباه تصميمي دادگاهي
 او. )Dworkin, 1986: 80( نامد مي 5»اخالقي زيان «يا 4»يعدالت يب عامل «را زيان اين او. شود مي
 از خاصي سطح مستحق متداعيين كه كند يم استفاده استدالل اين براي »اخالقي زيان« مفهوم از

 بيني پيش با تا است درصدد نظري يا وهيش به بيشتر  دوركين.هستند) ها نييآ (تشريفات
                                                            

1. beyond reasonable doubt 
2. “clear and convincing evidence.” 

    مراجعه شود191 -  190به توضيحات صص. 3
  

4. injustice factor  
5. moral harm  
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 :Dworkin, 1985( بدهد تفوق ها استيس بر را مذكور يها حق ،اخالقي زيان و شكلي هاي حق

 و شود محدود اجتماعي يها استيس سبب به دتوان مين شكلي قواعد دوركين منظر از .)80-81
 المثل ضرب به وي حتي. ندكن يم منع يا محدود را ها استيس كه هستند ها حق اين واقع در

 استناد نيز »شود مجازات يگناه يب كه است آن از بهتر شوند آزاد مجرم هزاران اگر «ةعاميان
 بشري حق اولين ،گذارد يم هيما  كم ،يگناه يب اثبات براي كه يا جامعه است معتقد و كند يم

 رويكرد دو معرفي با دوركين. )Dworkin, 2011:372( كند يم نقض را انساني كرامت يعني
 موقعيت طرف، يك در. كند يم عشرو ،كند مي اتخاذ دادرسي آيين دربارة جامعه كه متضادي

 باالترين را ممكن صحت سطح باالترين به دستيابي هدف كه دارد قرار »قيمتي هر به عدالت«
 وضعيت ديگر، طرف در. )Dworkin, 1986: 84( دهد مي قرار اجتماعي اهداف بين در هدف

 ةموازن با كلي طور به بايد دادرسي آيين حقوق رويكرد اين نظر از .دارد وجود سودگرايانه
 بيشترين براي خير، باالترين شيوة با عمومي ةبودج از آنها كه منافعي برابر در طرفين منافع
. )Dworkin, 1986: 73( باشد وابسته سود، -هزينه محاسبات بر آورد، خواهند دست به تعداد،

 ستند؛ه ممكن آييني صحت ميزان باالترين حق داراي متداعيين كه دارد ديتأك اول وضعيت
 از سطحي يا خاصي دادرسي آيين به نسبت حقي متداعيين كه كند يم انكار اصالً دوم، وضعيت
  . كند يم اقدام افراطي وضعيت دو اين بين وسطي حد يافتن در خصوص دوركين. دارند صحت
 زيان«. )Dworkin, 1986: 81( يابد مي »اخالقي زيان «مفهوم به ارجاع با را وسط حد اين او
 كه رديپذ يم اما ؛كند ينم ملزم ممكن دادرسي آيين نيتر حيصح ةارائ به را ها دولت »ياخالق

  از آناقتصادي محققان كه ديدگاهي از روش، اين در. دارند خاصي »شكلي هاي حق «متداعيين
 رقيب مالحظات روي بر »برنده برگ «مانند آييني هاي حق: است شده اجتناب ،اند كرده دفاع
  . )Dworkin, 1986: 89( كنند مي عمل

 ارتباط در شكلي حق ؛كند يم استنتاج »اخالقي زيان «مفهوم از را شكلي حق دو دوركين
 به نسبت حق اول، نوع حق. ييقضا تصميم اخذ با ارتباط در شكلي حق و قانونگذاري با

 توجيه دادرسي يها نييآ خطر اخالقي زيان بر اهميت درست تخصيص با كه است ييها آيين
. )Dworkin, 1986: 93( »است قانونگذاري و زمينه حق يك «اين. )Dworkin, 1986: 92( شود يم

   .)Dworkin, 1986: 93( رنديگ يم شكلي تصميمات قضات كه شود مي اعمال زماني دوم، حق
 از سطحي هيچ حتي ،كند ينم تضمين طرفين براي را خاصي يها نييآ گونه چيه حق اين
 ارزيابي با كه «كند يم دادرسي يها نييآ مستحق را آنها اما ،)Dworkin, 1986: 90,96 (را صحت
 تعيين. باشند متناسب ،»سازگارند مستقرشده كليت حقوق در كه اخالقي زيان از جامعه خود

 دادرسي آيين قوانين از 1»تاريخي و متني يا نهيشيپ ثبت «ايجاد شامل دوم حق اين محتواي
                                                            

1. a textual and historical record  
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 ,Dworkin( است جامعه آن اخالقي زيان نظرية تعيين براي شينهپي اين تفسير و خاصي جامعة

 زيان بر جامعه كه ييها ارزش با كه كند يم رفتاري مستحق را متداعيين دوم حق. )1986:90
. باشد داشته هماهنگي شده، مندرج تاريخي و متني ةپيشين در كه يصورت به داده، قرار اخالقي

 حتي ند،ا خاصي دادرسي آيين مستحق كنند استدالل تا دساز مي قادر را دعوا طرفين حق اين
 بر مناسب وزن بار سبب به دادرسي يها نييآ اين زيرا باشند، شده ناكارامد ها نييآ اين كه يزمان
 داشته بايد را حقي چنين اشخاص كه  راسطحي. اند الزم متداعيين، آن بر اخالقي زيان خطر
 چندوچون و تعداد تبيين دوركين بدون اما ؛داند يم ستهواب كشوري هر حقوق پيشينة به ،دنباش
 وكيل، از برخورداري حق چون ييها نمونه ،كند يم اشاره ييها نمونهبه  گذرا طور به ها حق اين
 قواعد ادله، كشف حق ،)شايسته دادرسي آيين (صحيح و منظم دادرسي از برخورداري حق

تحمل  قابل اخالقي زيان سطح آن اخالقي زيان ارزيابي در دوركين معيار. ادله ارزيابي و اثبات
 مورد اين در بتوان شايد. باشد هماهنگ آن با شكلي قواعد كه است حقوقي زماني نظام در

 خوانده يا خواهان براي سنگيني تكليف كه جا هر. كرد بررسي نظريه اين با را اثبات ةادل قواعد
 اينكه. يابد افزايش مي اخالقي زيان ورود امكان واقع در ،شود مي گذاشته ادعايش اثبات در

 ييها درخواست چنين به محاكم يا كنند مطالبه مراجع و ادارات از را ادله برخي نتوانند محاكم
 212 مادة از حقوقدانان برخي تفسير. است يافته بروز اخالقي زيان گفت توان مي نكنند، توجه
 نظر به. دانست ما حقوق در حقي چنين شناسايي نافي توان مي را مدني دادرسي آيين قانون
 در مصرح يها سازمان و مراكز توسط دادگاه دستور انجام به الزام ماده اين از متيقن قدر برخي
 سرايت خصوصي يها شبكه و اينترنتي خدمات دهندگان ارائه به توان ينم آن را و است ماده
 اشخاص از نامي و پردازد يم مخاطب اصاشخ تصريح به بيان مقام در قانونگذار چراكه ،داد

 شكلي هاي حق كه يدرصورت ؛)175 :3 ج ،1385 شمس،( برد ينم) يردولتيغ(  خصوصي حقوق
 ماده اين ةاستثناگون تفسير يجا به كنيم، شناسايي شكلي حقوق در اصل يك عنوان به را طرفين

خواهيم  مضيق فسيرت يجا به را موسع تفسير و خواهيم دانست اصل آن از نمودي را آن
  . پذيرفت

 
 

 ي قواعد شكلة ساختارشكنانريتفس. 3. 5

عدالت امر .  اختالف استوفصل حلاز نظر كاديه كاركرد اصلي دادرسي تحقق عدالت و 
كاركرد قاضي در دادرسي . كند يمي باشد كه قاضي اتخاذ حل راهانتزاعي نيست و بايد بخشي از 

 مكانيزمي اجتماعي براي تضمين صلح توان مي  رادر نگاه اول، دادرسي. شود ميمشخص 
نفعان رقيب بيان  تشريفاتي قانون را بين ذيمجموعة  در پي يطرف يبكه ثالث كرد تعريف 

  . » اختالفوفصل حل«و » تحقق عدالت«: داردبنابراين دادرسي دو كاركرد  ؛كند يم
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 دعوا و اختصاص  و اخذ تصميم بين طرفينها حقتخصيص  صرفاًاز نظر كاديه قضاوت 
نيست، قضاوت فراتر از اين كاركرد تكنيكي، متضمن كاركردي اخالقي  حق هر شخصي به او

 بين ةشد پارهاز طريق بازسازي ارتباط » صلح اجتماعي« آن تحقق بلندمدتكه هدف  است
جامعة اشخاص كه طرف مقابل آنها متعلق به همان همة  با اعالن اين موضوع به ؛طرفين است

 خود را ة دادرسي هر كدام سهم عادالنةبر اين اساس تلقي اين است كه برنده و بازند. تآنهاس
 اين اخالق و همچنين ةكنند نيتضم قاضي، .اند برداشته بشري ةدر اين طرح همكاري در جامع

  .)Cadiet, 2005: 67-69(  بدهكار آن استنيتر بزرگ
 ينوع به آن را اش يدادرسعمومي  نظريةنظر گرفتن هدفي چنين شگرف براي  كاديه با در

عدالت «در نظر كاديه نظام . تفسيري ژني استنظرية  كه يادآور سازد مي نزديك يساختارشكن
 شود، وفصل حل، بيانگر اين ايده است كه هر دعوايي بايد به روش متناسب با خود »جمعي

حق نسبت به .  باشدريپذ انعطافو كند قانون بايد انتقال از يك حالت به حالتي ديگر را تسهيل 
 از نظر كاديه در تمام اين 1. اختالف شودوفصل حل منصفانه بايد جايگزين حق وفصل حل

 به فكر كردن به آيين دادرسي كه مدل كند يم عدالت جمعي، تكامل فعلي دعوت يها نمونه
 يها نييآ انواعنظام دادرسي مدني بايد . باشد »موردي« بلكه مدلي ، و كلي نبودهساخته شيپ

حتي در . ، اعم از اختصاري و غيرهكند ارائه ،اند متناسبدادرسي را كه براي انواع متنوع دعاوي 
؛  وجود داشته باشدتر ميمال قابليت عبور از تشريفات معمول به تشريفاتي بايديه، يقضاقوة 

ه دادرسي از ، بدون اينككند 2كه بتواند آيين رسيدگي محاكم را بازراهنمايي» پلي«استفاده از 
 به پيچيدگي ي بودن پاسخ خوبريپذ واكنش و يريپذ انعطاف كاديه تنوع، زعم به. سر گرفته شود

 كار  ميتقس دادرسي كه براساس ياستانداردهاكه به رهايي از طرح ايستا و  جوامع معاصر است
ر راستاي تصويب قوانيني د. شود مي منجر، اند شده بين قاضي و متداعيين بنا ريناپذ انعطاف

پويايي و تنوع با فرض همكاري مستمر بين قاضي و طرفين، در صورت لزوم استفاده از 
  . ابزار مديريت آيين دادرسي، ضروري استعنوان بهقرارداد 

اصالحات حقوقي و اصل راهنماي عمدة كه موضوع » يي قضاييكارا«جو براي و جست
 كاديه ةدر نظرياست،  »برجستههدف «دادرسي، يا روش اعمال انگليسي آن تحت عنوان 

، ) عدالتيبعد سهمفهوم ( زاكرمن ة كاديه، به عقيدةمدخل است، با اين اظهارات نظري ذي
 مشاركت او، نزديك ةمثاب به» عدالت آييني«و » كارايي «ةتحليل اقتصادي حقوق، همچنين نظري

نيست، حتي هدف اصلي و مستقيم آيين دادرسي  ؛ اما كاديه معتقد است بازارشود مي
                                                            

1. Voir L. Cadiet, « Procès équitable et modes alternatifs de règlement des conflits », in M. 
Delmas- Marty, H. Muir-Watt et H. Ruiz-Fabri (sous la direction de), Variations autour d’un 
droit commun – Premières rencontres de l’UMR de droit comparé de Paris, Paris, Société de 
législation comparée, 2002, pp. 89-109.  
2. réorienter  
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در مدت زماني معقول است، نيز » تيفيباكعدالت «تحقق شيوة جوي كارايي هم كه و جست
 كاديه عدالتي از سوي طرفين پذيرفته شده است كه در آن زعم بههدف مستقيم آن نيست، 

دعوا برندة حتي اگر  دادگاه استماع شده است، ي آنها از سوي احساس كنند ادعانييمتداع
 ييآنجا ،او پيشنهاد، ضمن اذعان به پيچيده بودنپيشنهادي   عمومي دادرسيةنظري. نشده باشند

  .  اقتصادي و فلسفي ممزوج شده استيها داده حقوقي با يها دادهاست كه 
يكي از . در حقوق ملي ما نيز نظرياتي وجود دارد كه گاه با اين انديشه همخوان است

؟ دكتر كندد خواسته را توصيف توان ميحقوقي  اين است كه آيا دادگاه بحث  قابلموضوعات 
نحوي كه يكي داللت بر خلع يد و  بهشمس در تحليل تعارض ستون خواسته با شرح خواسته 

 صدور اخطار رفع نقص را يا اخذ توضيح از خواهان را ،ديگري داللت بر تخليه يد داشته باشد
 اطالع از مفاد جمله از دعوا  خواندة و در اين خصوص حفظ حقوق دفاعي اند دهكر بيني پيش

ي گاه توصيف ي قضاةدر روي. )38: 2، ج 1382 شمس،(كنند خواسته و تغييرات آن را رعايت 
، 1استكرده  توصيف برعكس مثال فسخ را بر انفساخ يا رايبخواسته پذيرفته شده و دادگاه 

 : كشور آمده استي عالوانيد 11 ة شعب18/1/1327 مورخ 59 شماره و تاريخ يرأدر مقابل در 
صالحيت دادگاه تابع عنوان است نه مقصود اصلي خواهان و در موردي كه خواهان اجراي «

 قانون 13 ة ماد7 ةرا مطالبه نمايد دادگاه بخش مطابق فقر)  رسميةمبني بر تنظيم قبال(تعهد 
ائد  منظور او عين ملك بوده كه بهاي آن زهرچندآيين دادرسي مدني صالحيت رسيدگي دارد 

دكتر . )269 ص ، قضايية، نقل از احمد متين، مجموعه روي143:1392خدابخشي، (» بر نصاب دادگاه بخش باشد
 ملزم به رعايت ميزان ها دادگاهمتين دفتر نيز معتقد است يكي از آثار تعيين خواسته آن است كه 

  .)320: 1، ج 1391متين دفتري،  (ند بكنندتوان ميآن هستند و از آن تجاوز ن
پيشنهاد شده » تغيير خوانده«عنوان با  ساختارشكنانه نهادي يا وهيشدر برخي نظريات با 

 ،باشدكرده  به اشتباه خوانده يا خواندگان را تعيين كه يدرصورتاست كه براساس آن، خواهان 
با رعايت حقوق دفاعي خواندگان، با حذف نام خوانده يا خواندگان سابق، خوانده يا 

 بر قواعد ديتأك يجا بهو  است اين تحليل ساختارشكنانه. كندد را معرفي خواندگان جدي
 و پسنديده اين رديپذ ينماصرار و تعصب بر قواعد متيقن را . خشك بر انعطاف قواعد نظر دارد

 شده و راه عدالت ييجو صرفه، زيرا در وقت و هزينه رنديبپذ چنين نهادي را ها دادگاهاست كه 
 نويسنده در خصوص ضرورت يها ليتحل. ق قواعد شكلي بسته نشده است تفسير مضيةبه بهان

  .)305 :1392 خدابخشي،( گذر از ديدگاه سنتي جالب است

                                                            
 آراء ةداد بانك( تهران استان تجديدنظر دادگاه 12 ةشعب 1393/12/19 -  9309970221201540 تاريخ و شماره يأ ر:ك.ر. ۱

  .)يهيقضا ةقو پژوهشگاه
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خود ) هركول( راهي تفسيري قاضي آرماني ة دوركين براي ارائيها شهياندسولوم با الهام از 
 و 1؛ يعني معيار توجيهكند  مبهم شكلي استفادهة از دو معيار براي تفسير قاعدداند يمرا موظف 

ي ي قضاةيني است كه با متن قانون اساسي، روييمنظور سولوم از معيار تناسب، عدالت آ. تناسب
  .  آمريكا سنخيت داشته باشدة دعاوي مدني در اياالت متحدوفصل حلو شكل كلي نظام 

رين توجيه را يني بهتي عدالت آة به اين مفهوم كه كدام نظري؛معيار دوم، معيار توجيه است
 دعاوي وفصل حل مثال، بهترين استدالل اخالق سياسي، در حمايت از نظام رايب .كند يمارائه 

يني بايد در يك يكدام مفهوم از عدالت آ:  سياسية فلسفسؤال با ارهايمعمدني چيست؟ اين 
ولوم به اقرار خود س . كه پارادايمي جان رالزي استشوند يم؟ مربوط شود عادل اتخاذ ةجامع

  . قرار دارد  دوركينيييرگرايتفس چارچوب ةاستدالل وي در لفاف
 ة دربارييها استدالل معيار تناسب كه چه خصوصدر  پرسشسولوم براي پاسخ به اين 

 2)پذير همگانداليل (به نقش خرد عمومي  ؟شوند يمقوانين، توجيهات خوبي محسوب 
 بهترين از طريقن است كه قوانين بايد  ايپرسشبه نظر او يك پاسخ به اين . شود ميمتمسك 

 ةنظري،  كانتة اخالقي در دسترس توجيه شوند، اعم از اينكه آن نظريه مانند نظريةنظري
 يا هينظر  ارسطوةگرايانه، يا مانند نظري نتيجهبنتام،   سودگراييةگرايانه باشد، يا مانند نظري وظيفه

، كنديني را بنا ي عدالت آة نظريخواهد يمل  وقتي هركو.)Solum, 2004: 44( مدار باشد فضيلت
و تصميم   اخالقي را پاسخ دهدة بزرگ نظريسؤالممكن است در نهايت نيازمند اين باشد كه 

 عمومي اخالقي را ةبهترين محاسب... ها اخالق- گرايي، فضيلت كانتي، ييسودگرابگيرد كه آيا 
  .كنند ميارائه 
 حقوقي خوب، بسيار يها استدالل ةي، دربار مبنايسؤاالت سولوم، طرح چنين زعم به
 شدت به اخالقي بهترين نظريه است، ة اين مسئله كه كدام نظرياوالً زيرا ، استنيآفر مشكل

 نيتر قيعميني بر ي عدالت آةاگر نظري. نيستزمينه مورد مناقشه است و اجماعي در آن 
 اخالقي مبنايي ةظرينظريات اخالقي بنا شود، ممكن است در معرض حمالت موجهي بر ن

 عميقي كه بين ينظرها اختالف كه دهد مي اخالقي نشان ةزيرا تاريخ فلسف ،مزبور قرار بگيرد
 به كم دست وجود دارد، بعيد است ها يكانتگرايان و  فايدهو سكوالر يا بين   الهياتييها دگاهيد

 يها شرفتيپمنظور  به اخالقي عميق يها استدالل حل شود؛ بنابراين تكيه بر ها يزوداين 
 به اينكه اجماع اخالقي عميق، با توجه اًيثان . استنيافتني دست حقوقي، هدفي ةعملي، در نظري

زيرا توجيهات  ،باشيم) پذير همگانداليل ( ترسيم خرد عمومي دنبال بهامكان عملي ندارد، بايد 
و جامعه حقوقي  عام طور به در جهت آگاهي و قانع ساختن شهروندان عادي ،ما براي حقوق

                                                            
1. justification 
2. The Role of Public Reason 
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 شهروندان عادي الزم است به آنها داليلي ارائه كنيم كه در خصوصدر .  خاص، استطور به
دموكراتيك مستلزم اين است كه داليل خوب و كافي جامعة دسترس آنها باشد؛ اعتبار يك 

 ة به اين معني كه ارائ؛ در دسترس شهروندان قرار گيرديا گسترده طور بهبراي احكام حقوقي 
داليلي كه با عقايد عميق اخالقي و عقايد مذهبي شهروندان عادي در تضاد باشد، به 

و نظامي كه نتواند چنين داليلي ارائه كند،  شدخواهد منجر  نسبت به شهروندان ياحترام يب
كه مشتمل بر  )پذير همگانداليل (خرد عمومي . د مدعي مشروعيت دموكراسي باشدتوان مين

 كه در حقوق عمومي و ييها ارزشرست و غيرقابل بحث علمي و ، نتايج د1خرد جمعي
 ةوسيل به ميخواه يمبنابراين، وقتي  فرهنگ سياسي ما جا گرفته، در دسترس شهروندان هستند؛

يني را ارزيابي كنيم، مجبوريم بپرسيم آيا آنها داليل ي عدالت آةمعيار توجيه، يك نظري
، مشابه كندداند بر آن تجديدنظرخواهي  ميالزم  خرد جمعي كه سولوم آل ايده. اند يعموم

يني ي عدالت آة بنابراين، نظري)Solum, 2004: 44(است  كردهچيزي است كه جان رالز پيشنهاد 
يني ي عدالت آةنظري.  عميق و مناقشه آميز مباني كلي متكي باشديها فرضد بر توان ميهركول، ن
   .)Solum, 2004: 44( كنداز فرهنگ را تركيب  شده برگرفته و اصول ها ارزشد توان ميهركول 

  
 ي قواعد شكلة دراندازانريتفس .4. 5

 ساختارشكنبر همين اساس كاديه تفسير .  حقوق در تفسير استريناپذ شكستعدالت ساختار 
اما رويكردي نزديك و البته متفاوت نيز در حقوق . دكن ميخود را بر اين ساختار نهايي بنا 

، با اينكه حق گاه يكي از مفاهيم عدالت است )1395 جعفري تبار،( ده استداخلي ما ارائه ش
 و حتي شخص يا پرونده، اما عين عدالت نيست؛ حق موردي و مربوط به )34:1 ج ،1388كاتوزيان، (

بلكه احقاق حق است، ، براساس اين رويكرد كار قاضي اجراي عدالت نيست. خاصي است
 حق بهقاضيان بايد ...«در اين انديشه .  نيز بر آن داللت داردما  قانون اساسي73چيزي كه اصل 

 از انصاف است؛ تر منظمحكم دهند و نه به قانون و نه حتي به عدل و نه به انصاف؛ حق 
 جعفري تبار،(» ...و نظم و عدالت و انصاف و موضوع خاص پرونده) حكم(=چيزي جامع قانون 

 به اين معنا كه قاضيان به حفظ ،اند حقوقدانان از تر كيناميد قاضيان در اين انديشه ).127:1395
انتظار اشخاص خصوصي . كوشند يم در نقد منصفانه آن دائماً، بلكه شندياند ينموضع موجود 

  .)155 :1395 جعفري تبار،( دهند يمرا بر توقعات قانونگذار ترجيح 
شكنانه را نيز به دو صورت تفسير ساختار  واند دهينام» اندازنه پيش«تفسير مقيد بر نص را 

 تفسير ساختارشكنانه ).234 :1395 جعفري تبار،( اند دانستهقابل تحقق » دراندازانه«و يا » براندازانه«
 در ،نشاند ينم آن يجا بهو چيزي سازد  مياست كه قانون را يكسره ويران » براندازانه«زماني 

                                                            
1. common sense 



  
                    1398، تابستان 2، شمارة 49فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي، دورة                                        296

؛ البته كند يم عمل كن انيبن يا وهيشبه  و كرده حقوق بر عدالت استناد يجا بهاين حالت قاضي 
؛ اما )235 :1395 جعفري تبار،( عاقبت چنين عملكردي تن دادن به ساختارگرايي خواهد بود

 و شكافد يمكه در آن مفسر سقف حقوق را  است» دراندازانه«، نوع شده هيتوص يساختارشكن
نه از قانون . ب شده است كه گويي قانوني جديد تصوييا گونه به ،اندازد يمطرحي نو در 

 كند يموار عمل خود را به نقاب قانون بزك  تقيهو نه ) ساختارگرايانه (كند يممتعبدانه اطاعت 
 بلكه اعوجاج آن را جار ،كند يم و نه آن را خم شكند يم نه قانون را ،)پساساختارگرايانه(
 قانونگذار را بر قرينه ظرموردنم سن بلوغ . ق1210 ة در تفسير مادساختارشكن؛ چنانچه زند يم

 در اين شيوه قاضيان .)236: 1395 جعفري تبار،( نمايد ميحمل ) بر بلوغ و نه دليل بلوغ(بودن آن 
 جعفري تبار،( كنند مي بلكه آن را بر قانون تحميل ،كنند ميحكم پرونده را از قانون استخراج ن

146:1395(.  
 كه نوعي ساختارشكني در آن شود ميلي  دراندازانه گاه تفاسيري از قواعد شكةدر شيو
شناس در زمان   جالب اين شيوه اختيار قاضي در استفاده از روانهاي شيوهيكي از . وجود دارد

 قاضي ساختارگرا بر بنياد ديترد يب.  گواهان استةشناسان رواناستماع شهادت شهود و بررسي 
ن تنها راه رد شهادت شهود را همان د همچناتوان مي قانون آيين دادرسي مدني 234 و 233مواد 
كه در قانون تصريح شده است، اما قاضي كه تفسيري دراندازانه كند  سنتي جرح او تلقي ةشيو

 قانون آيين دادرسي مدني ارزيابي گواهي را نيز به 257 ةرا در پيش بگيرد، به استناد ماد
شيوة  و خود به ماند ينمذار  قانونگةقاضي در اين شيوه معطل اجاز. كندشناسان ارجاع  روان

  .ابدي يمشناس را  مذكور راه ارجاع به روان
 و بر كند يماستجواب زمينه براساس اين بينش عمل قاضي كشف حقيقت است، در اين 

 ة به متداعيين سپرد، بر همين اساس مادتوان مي آن را نة كشف واقع و تعيين شيوةبنياد آن وظيف
كه اختيار تعيين دين از سوي مديون را نه در كرد  تفسير يا ونهگ به قانون مدني را بايد 282

  .)164: 1395جعفري تبار، ( رديبربگ بلكه در زمان ادا در ،زمان قضاوت
،  كنيميم از تفسير دراندازانه در قواعد شكلي استفادهتوان ميمورد  ديگري كه در آن ةنمون

 داوري در يرأار صدور و تسليم در حقوق ما با آنكه قانونگذ. موضوع مهلت داوري است
 قانون آيين 489 ة ماد4بند (است كرده  داوري قلمداد يرأخارج از مهلت را از موارد بطالن 

، دكن مي داوري در مهلت را وحدت مطلوب تلقي يرأ صدور و تسليم ظاهراًو  )دادرسي مدني
 ييرأظر گرفت و چنين  در موردي خاص با تفسيري دراندازانه آن را تعدد مطلوب در نتوان مي

  . نكردرا به اين دليل باطل تلقي 
بر .  منطقي و لفظي شوق احقاق حق را دارديها استداللتفسير دراندازانه با شكافتن چنين 

 كه در كرده شايسته صادر ييرأ اصولي و دقيق يها يدگيرساين اساس در موردي كه داوري با 
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اوري بوده، كه قابل مسامحه است، بطالن عين حال صدور آن اندكي پس از اتمام مهلت د
 ة اطالحق يذد موجب تضرر توان مي خروج اندك از مهلت سبب  بهصرفاً ارزشمندي يرأچنين 

، كه حتي ممكن است احقاق حق بعدي او شود يعدالت يبدادرسي و در نتيجه تضييع حق او و 
 ماه سه از ارجخ يداورراي  اگرچه كه است آن نتيجه. در حكم ظلم در حق او باشد

 چنين ةتفسير دراندازان. ندانيم باطل را داور يرأ اما در عين حال به اين دليل ،صادرشده
 موارد تجويز نخواهد كرد و چنين تفسير ة داوري خارج از مهلت را در هميرأتفسيري از 

 ييرأ المجموع ثيح من داور يرأ اوالً كه  در جايي قابل پذيرش استصرفاًاي  ساختارشكنانه
  .باشد اغماض قابل و نداشته ماه سه با يتفاوت عرفاً هم، زياده مدت اًيثان باشد، شايسته

حياتي  آنقدر مقرر در قانون را ماه سه مدت دتوان مي دادرس  تفسيري دراندازانه،ةدر نظري
 با دتوان مي او كه اينجاست. كند مخدوش يكسره را يرأ ارزش بخواهد كه نداند و اساسي

  .بگيرد را يرأ ابطال جلوي قانون، در آن زمان و يرأ مطلوبيت تعدد هب اشاره
 كشور نيز انقضاي دو سه ي عالوانيد 1شعبة  25/8/1326- 145 شماره و تاريخ يرأدر 

  1.استكرده دقيقه از وقت اداري را قابل مسامحه و داخل در وقت تلقي 

  
  يريگ جهينت .6
 ري تفسيكه مبنا دش حقوق مشخص ةحاكم و فالسف حقوقدانان، ميري تفساتي در نظرقي تدقبا

 لي نةلي است و وسيي است كه مورد انتظار نظام قضاي در هدف حفظ نظمي قواعد شكلقيمض
 ، قواعدني ابراز اةلي وسآنجا كه وصف از ني است، با امنطقي و ي لفظري تفسي هدفنيبه چن

 اي لفظ روشن هيسا يةحاشد و  ابهام و نقص داري در ذات خود همواره نوعنزبان است و زبا
 و قانونگذار دكن مي ريكننده را ناچار از تفس اعمال ي به هر حال قاضيحقوق ةقاعد خود يحت
 است و نه ي نه شدني امرني مسائل نخواهد بود و چنة همقي و دقفي ظربيني پيش قادر به زين

 يياز سو . ندارديكنندگ جيگ جز يا دهيفا دهيچي از نكات پني قواننمودن مملو رايبه مصلحت؛ ز
 و ي مصالح اجتماعري عدالت و سااي احقاق حق ،ي از جمله قواعد شكلني قوانة همتيغا

 با ،ديآ ينمدست  به اهداف ني اي لفظري اختالف است كه گاه با تفسوفصل حل در كنار ياقتصاد
الح و اهداف  به مصشتري هرچه بلي از نواقص مذكور و نزي پرهي اوصاف قانونگذاران برانيا

 ي حتايدعوت  زمينه در همان ي قواعد شكلري قضات را به تفس، در قانوني اهدافبيني پيشبا 
 ة ستارعنوان به دي بايي را چه مبناي قواعد شكلنكهيدانان در ا يدادرسفالسفه و . ندكن يماجبار 

 حاصله، جيت نتا ندارند و احقاق حق، عدالت، صحنظر اتفاق در دل داشته باشند يا دارند، يقطب
 ني اة از جمل راي شكليها حق بر دادن ي، برتر)ييكارا (ها نهيهز عدالت، سرعت و ني بةموازن

                                                            
  .199 :1381به نقل از متين، . ۱
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 نيي قانون آريبه تفس  راي بخشزي نيراني قانونگذار اشود مي شنهاديپ .اند دهكراهداف ذكر 
را  به مفسر كننده كمك ي اصول دادرساي موردنظرو اهداف  هدد اختصاص ي مدنيدادرس
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