
 

 

 

 مختومه امر اعتبار اصل اجرای با شهروندی حقوق رعایت

 

 احمدمنش بهرا 
 

 چکیده

 در که است علوم سایر حتی و انسانی علوم در بااهمیت های موضوع از یکی شهروندی حقوق
 و حقوق علوم در شده پذیرفته و اساسی اصول از یکی اند. کرده فراوان تأکید آن بر نیز حقوق علم
 و هـا  حقوقـدان  است. مختومه امر اعتبار قاعدۀ دارد، مستقیمی ارتباط شهروندی حقوق با که فقه
 حقـوق  بـا  مـثرری  ارتبـاط  قاعـده  ایـن  نکـردن  رعایت نیز و رعایت که دارند اعتقاد همگی فقها

 کمتـر  شـهروندی  حقـوق  بـا  مختومـه  امـر  اعتبار قاعدۀ ارتباط بررسی به هرچند دارد. شهروندی
 یتـاً  نهـا  و رسـیدگی  یـان  جـر  در عمالً دارد، وجود آن دربارۀ ناچیزی آمرۀ قواعد و اند کرده عنایت
 دادرسی نظم شکلی، قواعد و دادرسی در و دهد می نشان را خود اهمیت موضوع ین ا ی، رأ صدور
 ایـن  تحقق شرایط دارد. یی واال یگاه جا است، شهروندی حقوق معیارهای از که خصومت فصل و

 اسـت.  شده موضوع این به توجه باعث شهروندی، حقوق رعایت بر آن تأریرگذاری نحوۀ و قاعده
 کیفـری  محاکمۀ و نکردن بیتعق آن، االجرا نمودن الزم و قضایی مراجع احکام به اعتباربخشیدن

 صدور به و رسیدگی موضوع همین با گذشته در که دعوی طرفین مجدد نکردن یمدن محاکمۀ و
 حـق  تضـییع  از ممانعت و تکراری های شکایت طرح از جلوگیری همچنین و است انجامیده حکم
 قضـایی  نظم ایجاد نیز و است شده صادر وی نفع به قانون طبق حکم که پرونده طرفین از یکی
 ضـمن  رو ازایـن  اسـت.  مختومـه  امـر  اعتبار نتایج از احکام به اعتباربخشیدن و اجتماعی امنیت و

 نقـض  ارـر  بـر  افـراد  روانی تزلزل از جلوگیری باعث قانون، از کینتم و صادرشده رأی به احترام
 شود. می آراء و احکام نتایج نااستواری از ناشی شهروندی حقوق

 نظـم  قضـایی،  مراجـع  احکـام  خصـومت،  فصل آمره، قواعد مختومه، امر اعتبار کلید واژگان:
 شهروندی حقوق ،دادرسی

                                                            
 .یاسوج واحد یدانشگاه آزاد اسالم یحقوق جزا یدکترا یدانشجو 

     99 /25/12تاریخ پذیرش:       16/3/99تاریخ دریافت: 

Email: bahramahmadmanesh@yahoo.com  
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 مقدمه .1

 برقـراری  و قضـایی  عدالت ایجاد دادرسی، آیین قواعد ضعو از قانونگذاران هدف ترین اساسی
 مـذهبی  قـوانین  در نشود. تعرض دستخوش افراد شهروندی حقوق تا است عمومی امنیت و نظم
 و دادرسـی  اصـول  رعایـت  بـا  که است شده مکلف قاضی و شده ای ه ویژ توجه هدف، این به نیز

 همچنین نماید؛ خصومت فصل تا ردازدبپ دادرسی و قضاوت به طرفین مستندات و دالیل مطابق
 نیز را اخالقی و فلسفی و شرعی های هدف اجتماعی، نظم برقراری و اسالمی جامعۀ ادارۀ از غیر

 و حـق  احقـاق  منطقـی  الزمۀ حقیقت، با دادرسی نتیجۀ نزدیکی و تطبیق شک، بی سازد. محقق
 (.231 :1386 ری،)آشو است شهروندی حقوق رعایت نتیجه در و قضایی عدالت برقراری

 بـرای  «صـالح  قاضـی  سـوی  از صادرشـده  حکـم  اعتبـار » قضـیۀ  پراهمیـت،  لئمسا از یکی
 حکم سلیم عقل آید. می حساب به خصومت فصل و دعوی ختم واقع در که است نزاع وفصل حل
 نفـع  و شـود  داده تـرجیح  خصوصـی  منافع بر عموم منافع ها،  مصلحت تزاحم مقام در که کند می
 طـرح  حکـم،  شدن قطعی از پس و باشد داشته پایانی دعوا به رسیدگی که است این رد نیز عموم
 منظـور،  همـین  به شود؛ تأمین پرونده در دخیل طرفین شهروندی حقوق تا شود ممنوع آن دوبارۀ
 اسـت  واجب دعوا اصحاب بر آن احترام که است شده داده ای ه ویژ اعتبار دادگاه قطعی تصمیم به
 فقط صادرشده حکم ندارند. ابتدا از است، شده قطعی آن حکم که را موضوعی کردن مطرح حق و
 (.42 :1361 )ریاضی، است نقض یا تجدیدنظر درخورِ قانون، در شده بینی پیش های راه از

 شـود.  مـی  توجیـه  اجتمـاعی  ی ها ضرورت و ی فرد منافع اساس بر مختومه، امر اعتبار اهمیت
 حقـوق  رعایـت  و ی فرد ی ها ی آزاد تضمین انسانی، حیثیت و مقام به احترام ی فرد اهمیت ی مبنا

 تکلیـف  کـه  کنـد  می اقتضا آن به مربوط نظام و جامعه یالت تما یگر، د ی سو از است. شهروندی
 مراجع در شده مطرح ی دعو هر که دارد نیاز جامعه آرامش و عمومی نظم شود. معلوم متهم یی نها
 بـا  قاضـی  اگر دارد. پی در اجتماعی مثبت تبعات مختومه، امر تباراع شود. مختومه ی روز یی قضا
 حقـوق  بـه  توجـه  دلیـل  به کند، عمل خوبی به خود اساسی و اصلی وظیفۀ به الزم شروط داشتن

 قاعـدۀ  اعتبـار  اهمیـت  دلیـل  همین به کنند. می زندگی خاطر اطمینان با جامعه افراد شهروندی،
 کـه  رسـد  مـی  نظـر  بـه  سان، بدین شود. می مطرح صالح ضیقا حکم اساسی ارر عنوان به یادشده
 رفـع  چراکـه  اسـت؛  برخوردار ای ه ویژ اهمیت از حقوقی و فقهی مبانی اساس بر قاعده این تبیین
 جمیـع  طبـق  اگـر  کـه  اسـت  مطلب ین ا ی یا گو نیز فقها نظر داشت. خواهد پی در نیز را ابهامات
 همـان  مجـدداً  یـد  نبا است، کرده ی رأ اعالم و گیرسید بار یک موضوعی به دادگاه الزم شرایط
 شـهروندی  حـق  تـا  کند رسیدگی آن به استثنایی، و قانونی موارد در جز یگری، د دادگاه یا دادگاه
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 اسـت.  مصـلحت  موافق هم و عدالت متضمن هم امر ین ا یت رعا چه، نشود؛ گذاشته پا زیر احدی
 یربـاز  د از و اسـت  بـوده  حقـوق  علـم  در میـت بااه هـای  موضـوع  از مختومـه  امـور  اعتبار مسئلۀ
 های مسئولیت و وظایف شهروندی، حقوق ابعاد از یکی اند. داشته توجه بدان فقیهان و ها حقوقدان
 رسـیدگی  است. افراد مکتسبۀ امتیازات و حقوق تأمین همچنین و شهروندان قبال در حاکم قوای
 صادرشـده  احکـام  و آرا بـه  اعتباربخشیدن و هپروند کردن مختومه جامعه، افراد دعاوی به عادالنه
 است. افراد شهروندی حقوق و افراد حقوق تأمین نوعی به

 مختومه امر اعتبار .2

 شهروندی حقوق و مختومه امر اعتبار مفهو  .2.1

 قطعـی  رأی کـه  را هـایی  آن و مختومـه  هـای  پرونـده  کیفری، دادرسی آیین قانون اساس بر
 مـادۀ  6 بنـد  همچنین انداخت؛ جریان به دیگری دادگاه در مجدداً وانت نمی صادرشده شان درباره
 :اسـت  نمـوده  بیان دعوا ماهیت به ایراد طرح به مربوط قسمت در مدنی دادرسی آیین قانون 84

 انـد،  آنان مقام قائم یا دعوا اصحاب که افرادی یا اشخاص همان بین این از پیش شده طرح دعوای
 بـین  ازاین، پیش شده طرح دعوای اگر پس ؛باشد شده صادر قطعی حکم آن برای و شده رسیدگی
 حکـم  آن دربـارۀ  و شـده  رسیدگی اند آنان مقام مئقا یا دعوا اصحاب که افرادی یا اشخاص همان
 (.460 :1385 )شمس، نیست دیگری دادگاه در طرح درخور مجدداً باشد، شده صادر قطعی

 نوظهـور،  مفهـوم  این است. معاصر حقوق یتپراهم بسیار مباحث از شهروندی حقوق موضوع
 پیدا خاصی جایگاه حقوقی و سیاسی و اجتماعی نظریات در و کند می توجه عدالت به ویژه طور به

 بشـر،  حقـوق  ،دموکراسـی  مفـاهیم  از جدید قرائتی مستلزم شهروندی، حقوق رعایت است. کرده
 ارتقـای  سـبب  محور، انسان کردروی با و است اجتماع مدیریت در مشارکتی سیاست و پاسخگویی

 طـورکلی  به اما است؛ شده توسعه مفهوم جایگزین شهروندی مفهوم امروزه شود. می مدنیت سطح
 ایـن  از یکـی  و کنـد  رعایت خود اتباع دربارۀ باید دولت که است حقوقی همان شهروندی حقوق
 است. مختومه امر اعتبار رعایت حقوق

 باید شد، صادر حکم و یافت پایان رسیدگی هرگاه و اشدب بخش اطمینان باید دادرسی مقررات
 موضـوع  همان اگر شده، تمام ها    رسیدگی همۀ که یهنگام بنابراین شود؛ اجرا قاطعیت با حکم آن

 اتکـا  با و شهروندی حقوق رعایت منظور به باید شود، تعقیب و تحقیق جدیدی شکایت با مختومه
 و دادرسـی  نظـم  کـرد.  اعـالم  را دعـوا  سقوط و ساخت قفمتو را رسیدگی مختومه امر اعتبار به

 محتــرم را هــا دادگــاه قــانونی هــای تصــمیم کــه کنــد مــی اقتضــا شــهروندی حقــوق رعایــت
 (.231 :1386 بشماریم)آشوری،
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 مختومه امر اعتبار یط شرا .2.2

 فـراد ا شـهروندی  حقـوق  تـا  باشد ممکن مختومه امر به ی کیفر امر استناد و یراد ا ینکه ا ی برا
 از: انـد  عبارت یط شرا ین ا دارد. ضرورت ی رانو و اولی ی دعو دو بین شرایطی وجود بماند، محفوظ
 کنیم. می بررسی جداگانه را یک هر سبب. وحدت طرفین، وحدت موضوع، وحدت

 موضوع وحدت .2.2.1

 همـان  جدیـد  رسیدگی در کیفری تعقیب موضوع عمل که است این موضوع وحدت از منظور
 مجازات اعمال اصوالً یی جزا ی دعو موضوع است. بوده مطرح پیشین رسیدگی در که باشد عملی
 به . ها آن جزایی وصف نه کنند،    می توجه آن مادیّت به نیز عمل دو بین مقایسۀ در است. متهم بر

 اسـت؛  شده منع نیز عمل همان مجدد تعقیب بلکه جرم، همان مجدد تعقیب تنها نه سخن، دیگر
 بـرای  اسـت،  شـده  تبرئه و گرفته قرار تعقیب تحت کالهبرداری عنوان به بار یک که متهمی مثالً
 بود نخواهد پذیر تعقیب امانت، در خیانت مثالً جدید، عنوان تحت مجرمانه عمل همان بار دومین

 در دولتـی  ی هـا  ارگـان  و هـا  سـازمان  انتظـامی  هـای  دادگاه احکام بین اما (؛115 :1387 خالقی، )
 یـم  جـرا  بـه  رسـیدگی  در ی کیفر دار صالحیت ی ها دادگاه احکام و کارمندان تخلفات به یدگیرس

 احکام با یر مغا توانند نمی انتظامی ی ها دادگاه فقط ندارد؛ وجود موضوع وحدت افراد همان عمومی
 بگیرند. تصمیمی ی کیفر ی ها دادگاه

 طرفین وحدت .2 . 2 . 2

 یـا  دعوا اصحاب که افرادی یا اشخاص همان بین این از پیش باید دعوا که است این منظور
 نـدارد.  مختومـه  امـر  حصـول  بـر  تـأریری  دعـوا  طرح عامل باشد. شده مطرح هایند، آن مقام قائم

 شکایت وی علیه شاکی دیگر بار و باشد کرده اقامه متهم علیه دادسرا را نخستین دعوای چنانچه
 است. مالز کیفری مختومۀ امر به استناد کند،

 را ی کیفـر  امـر  کـه  کنـد  نمـی  تفاوتی است، معین جرم ی دعو موضوع وقتی یگر، د عبارت به
 یـن  ا مـتهم،  دربـارۀ  کـه  درحـالی  باشد. داده قرار رسیدگی جریان در خصوصی مدعی یا دادستان
 مختومـه  امر ی برا ی دعو طرفین وحدت به صورتی در و ندارد وجود همیشه ی دعو دو در وحدت
 کـرده  تعقیـب  واحد عنوان تحت شده مطرح ی دعو دو هر در را معینی شخص که کنند می استناد
 کرده تبرئه نتیجه در و کرده کمه محا جرم مباشر عنوان به را متهم اول، تعقیب در اگر ولی باشند؛
 قـرار  تعقیـب  تحـت  معاون عنوان به جرم همان به رسیدگی در مجدداً را او که ندارد منعی باشند،
 دربارۀ ید جد ی دعو در اند، نداشته کت شر قطعی حکم به منتهی ی دعو در مطلقاً که کسانی .دهند
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 یـا  نفع به قطعی حکم قاعده، این حسب یرا ز یند؛ نما مختومه امر به استناد توانند نمی عمل همان
 یـن  ا اعمـال  در هـا  حقوقـدان  ایـن،  وجود با بود؛ نخواهد ید جد ی کیفر ی دعو در ی فرد هیچ ضرر
 (.121 :1377 )خزایی، ندارند نظر وحدت قاعده

 سبب وحدت .2.2.3

 از منظـور  اسـت.  مختومه امر یراد ا قبول ی برا سوم شرط ی، دعو دو در ارتکابی عمل سبب اتحاد
 در مختومه امر اعتبار زمانی کنند. می رسیدگی به اقدام آن اساس بر که است هدفی یا مبنا دعوا، سبب

 سـبب  یعنی باشد؛ یکی رسیدگی دو هر در دعوا سبب که است مجدد رسیدگی از نعما قبلی رسیدگی
 مـالی  خسـارت  موجب مرتکب عمل است ممکن که آنجا از بنابراین باشد؛ مجازات اعمال دو، هر در
 مرتکـب  علیـه  قطعـی  حکـم  صـدور  به آن دربارۀ حقوقی دعوای خاطر همین به و شده هم دیده بزه
 از یکی با است ممکن که مرتکب عمل به کیفری مرجع رسیدگی از مانع دگیرسی این باشد، دهانجامی
 اسـت  این سبب وحدت از مقصود پس (؛115 :1383 خالقی، ) بود نخواهد باشد منطبق جزایی عناوین
 حکـم  بـرایش  یا یافته کیفری محکومیت سبب همان به قبالً که کسی علیه کیفری دعوای طرح که
 مختومـه،  امـر  اعتبار تحقق در که توضیح ین ا با (232 :1386 آشوری، ) است ممنوع است شده صادر
 یـد  جـد  ی کیفـر  ی دعو با اند کرده صادر آن اساس بر را مختومه حکم که جرم ی ماد و قانونی عناصر
 آن بـرای  یـی  نهـا  حکـم  صـدور  و جرمـی  به رسیدگی از پس اگر که است یهی بد باشد. یکسان باید

 توانـد  نمی مختومه امر و است جرم تکرار قاعدۀ مشمول داد، انجام را عمل نهما مجدداً علیه محکومٌ
 باشد. داشته بزهکار ی تکرار عمل در ی تأریر

 ها حقوقدان دیدگاه از شهروندی حقوق با ارتباط و مختومه امر اعتبار مبانی .3

 حقـوق  رعایـت  بـرای  و بدهنـد  هـم  دسـت  بـه  دسـت  باید عوامل تمام قضایی نظام هر در
 و اخـتالف  ایجاد از جلوگیری آن، از تر ضروری و تر اساسی اما کنند؛ نگهبانی عدالت از هروندیش
 که برسد روزی باید باالخره که است بدیهی است. خصومت سریع فصل اختالف، بروز صورت در

 را افـراد  شهروندی حقوق تا بدهد را خود الیتغیّر و نهایی نظر و شود فارغ رسیدگی از دادگستری
 ضـررهای  از جلـوگیری  شـهروندی،  حقـوق  به احترام بر عالوه مطلب این ضرورت کند. ضمینت

 (.473 :1384 ،یآباد یعل) است مردم امور اصالح و عمومی نظم حفظ و اجتماعی و اقتصادی

 صادرشده احکا  صح  اصل نظریۀ .3.1

ـ  احکـام  ایـن  بـرای  صادرشـده،  احکـام  اعتبار توجیه در ها حقوقدان از گروهی  صـحت  رضف
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 و عبـث  کاری است، انجامیده حکم صدور به و طرح قبالً که دعوایی به مجدّد رسیدگی اند. کرده
 صادرشـده  حکـم  کـه  اسـت  این بر فرض است. افراد شهروندی حقوق و شأن رعایت با متناقض
 ایـن  پیـدایش  ریشـۀ  دربارۀ است. بوده افراد شهروندی حقوق مطابق و واقع با متناسب و صحیح
 در پوتیـه  کـه  اسـت  اشـتباهی  از ناشـی  نظریـه  ایـن  پیـدایش  معتقدند استادان از بعضی نظریه،
 شـده  قضـاوت  امـر » آن طبق که بود ای ه قاعد روم، حقوق در است. شده مرتکب خود های کتاب
 برداشت تعبیر این از پوتیه است. مطلوب حقیقت خود دادرس، رأی یعنی ؛«شود می فرض حقیقت

 در پوتیـه  اشتباه همین قائلند. صحت فرض احکام برای روم در کرد می فکر او داشت. ناصحیحی
 اعتبـار  نظر این طبق که است این نظریه این اشکال عمدۀ شد. منعکس هم فرانسه مدنی قانون
 امـاره  خالف اربات دانیم، می که چنان و نیست بیش ای اماره و است قانونی فرض بر مبتنی احکام
 قـانون  1158 مادۀ طبق فراش امارۀ مثالً است؛ واقع از کاشف اماره همیشه است. ممکن دلیل با

 مـدنی  قـانون  1323 مـادۀ  اسـتناد  بـه  آن خـالف  و مـدنی  قـانون  35 مادۀ طبق د امارۀ و مدنی
 امـر  اعتبـار  اصـالً  و نیسـت  پذیرفتـه  صادرشـده  حکـم  خـالف  اربات که درحالی است؛ پذیر اربات
 طـرح  بلکـه  معارض(؛ احکام از )جلوگیری نیست شدنی تاربا آن خالف تنها نه یعنی شده قضاوت
 دعاوی(. مجدد طرح از )جلوگیری است ممنوع هم قضایی مراجع در دعوا آن مجدد

 قضایی عقد شبه و عقد نظریۀ .3.2

 در احکـام  اعتبـار  کـه  معتقدنـد  عقیـده  این صاحبان است. والتیکو نیکال عقیده این پیروان از
 هرچه قاضی، حکم نتیجۀ که است این بر دعوی اصحاب ضمنی توافق و قرارداد از ناشی مراجع،
 (.356 :1344 کاتوزیان، ) نهند می گردن آن به باشد،

 آوریم: می ادامه در که است وارد فراوانی اشکاالت نظریه این بر

 در تـوان  نمی و است عمومی حقوق نهادهای از قضایی مراجع در احکام اعتبار و قضاوت الف.

 بود؛ قائل خصوصی های توافق رایب نقشی آن

 و کنند توافق آن برخالف بتوانند باید ها اراده همان است، قرارداد از ناشی حکم اعتبار اگر ب.

 است؛ پرونده طرفین از یکی حداقل شهروندی حقوق نقض مقدمۀ این

 تعهـدات  کـه  درحـالی  دارد؛ طـرف  دو تراضـی  در ریشـه  قراردادها و عقود از ناشی تعهدات ج.

 متعـدد،  مشـکالت  ایـن  به توجه  با دارد. اجتماعی های ضرورت و قانون در ریشه حکم، از حاصل

 کند. نمی حل را مشکلی هم «عمد شبه» تعبیر حتّی کرد؛ اعتماد نظر این به توان نمی وجه هیچ به
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 صوری و اعتباری حقیق  نظریۀ .3.3

 بـا  احکـام  موافقت فرض اینکه و گذشته نظرات بر واردآمده اشکاالت از رهایی برای ساوینی
 ایـن  به و گیرد می نظر در )غیرواقعی( صوری حقیقت ها دادگاه احکام برای ندارد، حقیقت واقعیت
 عمـدۀ  اشـکال  (.357 :1344 )کاتوزیان، کند می فرض حقیقت را واقع مخالف احکام حتی طریق
 نیسـت.  واقـع  مخـالف  یقضـای  مراجـع  از صادرشـده  احکام تمام که است این نظریه این بر وارد

 فرضـی  را ها آن واقعی حقیقت توان نمی رو ازاین دارند؛ تطابق خارجی حقیقت با احکام از بسیاری
 حقیقـت  قانونگـذار  که واقع خالف امری یعنی صوری و اعتباری حقیقت چراکه شمرد؛ اعتباری و

 که است حالی در نای ندارد. صحت اند شده صادر درستی به که احکامی دربارۀ و است کرده فرض
 است. داشته مدنظر را شهروندی حقوق رعایت قوانین، تمام در قانونگذار

 حکوم  ارادۀ نظریۀ .3.4

 و است عمومی حقوق به مربوط قضایی مراجع از صادرشده احکام و قضاوت نظریه، این طبق
 عنـوان  بـه  و دولـت  نـام  بـه  دادگاه چون شود. می ناشی است، شده داده ها قاضی به که قدرتی از

 شـود.  تـأمین  افـراد  شـهروندی  حقـوق  تـا  باشـد  معتبر و محترم باید گیرد، می تصمیم او نمایندۀ
 از نماینـدگی  به نیز را اداری اعمال سایر دولتی مراکز که است این نظریه این اشکال ترین اصلی
 ایـن  بـه   هباتوجـ  باشـد.  معتبـر  بایـد  هـم  اداری اعمال پس دهند؛ می انجام دولت نام به و دولت

 نیست. اعتمادپذیر تنهایی به هم نظریه این اشکاالت،

 بنیادی یا اصولی نظریۀ .3.5

 و کند می بیان را گذار قانون واقعی ارادۀ واقع در دادرس که معتقدند مرکل از طرفداری به عده این
 دهـد؛  یمـ  قـرار  خود کار سرلوحۀ را آنان شهروندی حقوق مخصوصاً عامه حقوق حفظ هم گذار قانون
 آورد مـی  وجـود  به را قواعدی و اصول نیز خود حقوقی، اصول از ابهام رفع برای منظور همین به پس
 قواعد تطبیق قاضی وظیفۀ اوالً نیست. اشکال از خالی نیز نظریه این است. قانون پیکرۀ از بخشی که
 تفکیـک  اصل با نظریه این رانیاً است؛ ممنوع دادن کلی رأیِ او برای و است جزئی موضوعات بر کلی
 و ندارد را مقننه قوۀ امور در دخالت حق قاعدتاً است، قضاییه قوۀ جزو که دادرس، است. تعارض در قوا
 (.125 :1386 )پرادل، آورد وجود به جدید قواعدی و اصول تواند نمی

 «قانون تفسیر» مبنای نظریۀ .3.6

 به هم اساسی قانون است. قانون از وی تفسیر قاضی رأی که شود می توجیه گونه بدین نظریه این
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 را، غیرقضـایی  کارمنـد  تفسـیر  بـا  قاضی تفسیر تفاوت اما است؛ داده ای ویژه اهمیت ها قاضی تفسیر
 تفسـیر  او نظـر  به کرد. وجو جست «حقوقی هدف» عامل در باید است، کرده اشاره دوگی که آنچنان
 باشد حقوقی مسئلۀ قطعی حل منظور به که ستا شده قضاوت امر اعتبار دارای و قضایی وقتی قانون
 است. قضایی احکام به اعتباربخشیدن با افراد شهروندی حقوق به توجه اساسی، مسئلۀ و

 احکا  ترافعی اعتبار .3.7

 نـزاع  آن دربـارۀ  کـه  حقی به بخواهند دادگاه از دارند حق افراد معتقدند نظریه این طرفداران
 یـادآور  عقیده این رود. می بین از اجرا بار یک با حق این و عوی(د اقامۀ )حق کند رسیدگی دارند
 ایـن  طبـق  «کـرد.  اقامـه  تـوان  نمـی  دعوی دو موضوع یک برای» که: است قدیمی المثل ضرب
 تـأریری  دارند، نزاع آن دربارۀ که حقی در و است دعوی اقامۀ حق به مربوط احکام اعتبار نظریه،
 جزئـی  که اصلی حق الّا و بهتر چه که بود واقع مطابق قضایی مراجع از صادرشده حکم اگر ندارد.
 آن برای که است این توجه درخور امّا رود؛ نمی بین از و پابرجاست است، فرد شهروندی حقوق از

 کرد. دعوی اقامۀ توان نمی دیگر حق،

 حکم مادی و شکلی اعتبار .3.8

 حکـم  شکلی اعتبار از منظور اند. فاوتمت احکام مادی و شکلی اعتبار ایتالیا و آلمان حقوق در
 مراجـع  در آن فرجـام  و پژوهش مراحل یا کرد. اعتراض حکم آن به توان نمی دیگر که است این

 شـکلی  ازنظـرِ  حکمـی  وقتی اند. نکرده اعتراض به اقدام مقرر مهلت در یا است شده طی قضایی
 آن موضـوع  و محتـوی  بـه  نـاظر  یماهو اعتبار بود. خواهد معتبر هم ماهوی ازنظرِ یافت، اعتبار
 ازنظرِ که یابد می مختومه امر اعتبار وقتی حکم، بنابراین است؛ مختومه امر اعتبار واقع در و است
 دارد. تقدم آن مادی اعتبار بر احکام شکلی اعتبار تعبیری، به و باشد معتبر نیز شکلی

 شهروندی وقحق با ارتباط و صادرشده احکا  اعتبار دربارۀ فقها دیدگاه .4

 بحـث  آن از مـدون  و مشخص صورت به گرچه اند. داشته نظر احکام اعتبار مسئلۀ به نیز فقها
 بـرای  البته یافت؛ مسئله این دربارۀ را فقهی نظرات مختلف، مباحث در تتبع با توان می اند، نکرده
 کتـاب  و القضـاء  کتـاب  مباحـث  بـه  بایـد  داد، انجـام  مناسـبی  و شایسـته  پیگیـری  بتوان اینکه
 و... روایـی  کتب و تفاسیر نیز و خلفا مطاعن ازجمله کالمی مباحث و منکر از نهی و معروف امرِبه
 بـه  رجـوع  از منـع  و اخـتالف  حـل  بـرای  صالح قاضی به رجوع بر زیادی تأکید فقها کرد. رجوع
 افـراد  حقوق به احترام همان که اهداف از یکی به تا دارند عادالنه احکام صدور برای جور قضات
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 صــالح، حــاکم از صادرشــده احکــام دربــارۀ و برســند اســت، آنــان شــهروندی حقــوق رعایــت و
 را هـایی  قضاوت این، وجود با دارند؛ آن با مخالفت بودن ناممکن و قاطعیت به اعتقاد االصول علی
 است. مخدوش حکم اعتبار ها آن در که کنند می مطرح هم

 صالح قاضی به رجوع وجوب .4.1

 جـائر  حـاکم  بـه  رجـوع  و واجـب  )عنداالختالف( صالح حاکم به مراجعه فقهی تبک تمام در
 «الیـه  الترافـع  النـاس  علـی  وجب» فرماید: می )ره( رانی شهید است. حرام و ممنوع جور( )حاکم
 کبیـره  ذلک الن فاسقاً عاصیاً کان الجور قضاه الی عنه عدل فمن ... واجدالشرایط( قاضی )یعنی
 سـحتاً  یأخذ فانّما له فحکم الطاغوت الی تحاکم من» السابق: حنظله بن روعم مقبول ففی عندنا
 بـه  رجـوع  یعنی «کثیر؛ مثله و بها یکفر أن امراهلل قد و الطاغوت بحکم النّه رابتاً، حقه کان ان و

 و گناهکـار  کنـد،  رجوع اختالف برای جائر قاضی به کسی اگر و است واجب واجدالشرایط قاضی
 را قضـا  امـر  هرکس که است نقل نبوی حدیث در است. کبیره گناهان از گناه این و است فاسق
 شهروند حق و است ظالمانه بگیرد آنچه باشد، داشته حقی واقعاً اگر حتی ببرد، طاغوت حاکم نزد

 امـر  خداونـد  آنکـه  حـال  و اسـت  گرفتـه  طاغوت حکم به را آن چون است؛ شده تضییع دیگری
 بردن نیز )ره( خمینی امام است. زیاد احادیث این امثال بود. کافر باید طاغوت به که است فرموده
 اذ الحقیـره  االشیاء فی لو و الناس بین القضاء یحرم» دانند: می حرام را صالح غیر حاکم نزد ترافع
 جزئی امور در حتی است؛ حرام باشد، نداشته قضاوت اهلیت شخص اگر یعنی «اهله؛ من یکن لم
 تکلیـف  و اهـل  غیـر  از صادرشـده  حکـم  دربارۀ نیز دیگر جای در کند. وتقضا ارزش کم اشیاء و

 او مجتهـد  غیـر  کـان  سواءٌ االهل غیر من الصادر الحکم امضاء یجوز ال» گویند: می جدید قاضی
 «مطلقـاً.  أو الیـه  الرافع مع نقضه یجب بل للقواعد. موافقاً بکونه علم ان و ذلک نحو و عادل غیر
 (.1388 )نجفی، کرد نقض را آن باید بلکه کرد؛ اجرا و امضا نباید را حاکمی چنین حکم یعنی

 دار صـالحیت  حـاکم  به باید افراد، شهروندی حقوق رعایت منظور به و اختالف حل برای پس
 اسـت  شـرایطی  حاکمی چنین برای و برساند حق صاحب به را حقوق این درستی به تا کرد رجوع
 قضـا  امـر  مردم که است حرام است. شده بحث آن از صیلتف به فقهی کتب و القضا کتاب در که
 نفـع  به حاکم آن اگر حتی تکلیفی(؛ )حکم اند کرده گناه ببرند، چنانچه و ببرند جائر حاکم پیش را
 گرفتـه  را آن جـائر  حـاکم  حکـم  به چون باشد؛ داشته حقی چنین او هم واقع در و بدهد حکم او

 کـافر  طـاغوت  حکـم  بـه  فرمـود  چراکه است؛ کرده الفتمخ خداوند امر با زیرا است؛ حرام است،
 (.452 :1388 )نجفی، شوید
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 صادرشده احکا  نفوذ و قاطعی  .4.2

 احکـام  کـه  انـد  گذاشـته  ایـن  بـر  را اصـل  و داننـد  می معتبر و قاطع را صادرشده احکام فقها
 جـایز  را هـا  آن بـا  مخالفت پس است؛ شده صادر افراد حقوق با متناسب و واقع مطابق صادرشده
 قبـول  وجـب... » فرمایـد:  می رانی شهید که چنان دانند. می واجب را حکم به التزام بلکه دانند؛ نمی
 الی انظروا» ایشان: گفتۀ به «العموم. علی السالم علیه االمام من منصوب النّه حکمه التزام و قوله
 «الیـه.  فتحـاکموا  قاضیاً تهجعل قد فانّی قاضیاً فاجعلوه احکامنا عرف و حدیثنا روی قد منکم رجل
 امـام  طـرف  از نصـب  و یادشـده(  )احادیـث  روایـی  دلیل را حاکم حکم به التزام لزوم رانی شهید
 یعنـی  کـرد؛  تشـبیه  حکومـت  ارادۀ مبنـای  بـه  را اخیـر  دلیـل  بتـوان  شـاید  داند. می السالم علیه

 نهـاد؛  گـردن  قاضـی  حکـم  بر باید گیرد، می خداوند از را خود مشروعیت حاکم حکم که ازآنجایی
 است. خداوند با مخالفت واقع در او با مخالفت چون

 صـحیحی  وجه به منکر اگر فرماید: می اول شهید کالم شرح در نیز دیگر جای در رانی شهید
 نـدارد.  او علیـه  بیّنه اقامۀ مقاصۀ حق مدعی و است شده ساقط او علیه دعوی دیگر بخورد، قسم
 حـرم  و ذمتـه  فـی  الحـق  بقـی  إن و عنـه  الدعوی سقطت لمعتبرا الوجه علی المنکر حلف فان»

 ادعـای  اربات در رانی شهید بنابراین .« لحقه... ممارالً کان ان و بمالِ المدعی ظفر او به مقاصته
 رد حـدیث  بـا  مخالفت دلیل به را مخالف اقوال و کند می استناد حدیث به بیّنه اقامۀ و مقاصد منع
 بـه  نـدادن  اعتبار چراکه دارد؛ قاضی حکم اعتبار به اشاره نیز دیگری جای در رانی شهید کند. می
 کند. می تضییع را طرفین از یکی حقوق حکم،

 فرماینـد:  می مثالً کنند؛ می اشاره قاضی حکم اعتبار به متعدد جاهای در هم )ره( خمینی امام
 ندارنـد  حـق  تراضی با حتی طرفین بدهد، رأی قضا موازین طبق و باشد الشرایط جامع قاضی اگر

 را اشـکال  دو البتـه  نـدارد؛  رسـیدگی  حق هم جدید قاضی و ببرند دیگری قاضی پیش را دعوی
 حـق  نیـز  باشد اجتهادی نظرات تفاوت خاطر به اشکال اگر که کنند می تأکید ولی کنند؛ می استثنا
 ختصـامهما ا المتـداعیان  رفـع  لو» است: چنین ایشان عبارت نص ندارد. را اوّل قاضی حکم نقض
 الـی  الرافـع  لهمـا  یجـوز  ال القضـاء  موازین علی حکم و الواقعه فی فنظر للشرایط جامع فقیه الی
 فالمتجـه  ذلـک  علـی  الخصـمان  لوتراضی بل نقضه. و فیه النظر الثانی للحاکم لیس و آخر حاکم
 ادّعـی  لـو  و یالمـدّع  دعوی التسمع فالیجوز. اجتهادیاً نظریاً یکون فیما النقض امّا الجواز... عدم
 .« اجتهاده... فی خطاه

 انّمـا » است. حکم صدور از پس مقاصه منع کنند، می تأکید را حکم اعتبار امام که دیگری جاهای از
 «یملکه. لم بعده منه اقتص لو و الحلف بعد فالیجوز الّا ؛ وفحلّفه الحاکم الی یرفعه لم اذا التقاص یجوز
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 احکام اصوالً درمجموع، و دهد می توضیح مفصل ماده این بیان در )ره( الغطا کاشف آل مرحوم
 ان البحـث  هـذا  تحریـر  و» فرمایـد:  مـی  مفصل توضیح از پس وی استثنا. مگر داند؛ می معتبر را

 الرادّ انّ و یرد ال للشرایط الجامع الحاکم حکم ان القطعیه دلّه اال و المعومات من المستفاد االصل
 سـایر  عـن  فضـالً  االخـرین  الحـاکم  علـی  حتـی  امکـن  مهما به لالعم فیجب شأنه عزّ اهلل علی

 .« الّا... المکلّفین

 و عقالیـی  ارتکـاز  را آن دلیـل  و شـمارد  مـی  نافذ را قاضی حکم االسالمی الفقه فی القضاء مثلّف
 و الثالـث...  الشـخص  بشأن و علیه حکم من بشأن القاضی حکم نفوذ فی اشکال ال» داند: می شرعی
 و الخصومه، لفصل جعل انّما القضاء بانّ الحاکم المتشرعی و العقالیی االرتکاز النفوذ علی دلیالً یکفی
 را شده قضاوت امر اعتبار دلیل پس «نفوذه. دون من القضاء مشروعیه تحتمل ال و التنفیذ الجل شرع
 تکـرار  و شود رعایت افراد شهروندی حقوق تا است خصومت فصل برای قضا اوالً که داند می این در

 شد. خواهد معنی بی قضا مشروعیّت رانیاً هاست؛ آن شهروندی حقوق منافی دعوی،

 فقه در مختومه امر اعتبار از عدول و استثنا موارد .4.3

 اعتبـار  ایـن  آیـا  کـه  شود می مطرح سثال این قضایی، مراجع در احکام اعتبار پذیرش از پس
 این به پاسخگویی برای چیست؟ قاعده این از عدول موارد نیست، مطلق اگر خیر؟ یا است مطلق
 طبـق  قاضـی  گاهی باشد. شده اشتباه مرتکب قاضی است ممکن قسمتی چه در دید باید سثال،
 افـراد  از یکـی  حقوق و نیست منطبق واقعیت با حکم هرحال به امّا کند؛ می عمل قضایی موازین
 واقـع  حال در و است کرده اشتباه نهبیّ ولی است؛ داده حکم بیّنه استناد به مثالً است؛ شده ضایع
 پس اما است؛ داده حکم معیارها طبق قاضی گاهی به(.  محکومٌ در )خطا است علیه محکومٌ با حق
 از پـس  اسـت،  شـده  محکـوم  نداشتن بینّه دلیل به که مدعی مثالً کند؛ می تغییر معیارها حکم از

 و است رابت معیارها هم گاهی ضایی(.ق معیارهای تغییر )فرض یابد می دست بیّنه بر حکم صدور
 شـده  اشـتباه  دچار معیارها به عمل در قاضی شود می معلوم حکم از بعد ولی است؛ نکرده تغییری
 صـالحیت  حکـم  صـدور  حـین  قاضـی  اصـالً  هم گاهی قضایی(. معیارهای در خطا )فرض است
 است. افراد شهروندی حقوق رعایت هدف با نیز مختومه امر اعتبار استثناهای پس است؛ نداشته

 به محکو ٌ در خطا فرض .4.3.1

 بـا  صادرشـده  حکـم  ولـی  اسـت؛  داده حکم قضا اصول طبق قاضی که است جایی در فرض
 قاضـی  یا است کاذب مدعی ولی است؛ داده حکم بیّنه مطابق قاضی مثالً نیست؛ منطبق واقعیت
 فـرض  ایـن  در است. خورده سمق دروغ به منکر که درحالی است؛ داده حکم منکر قسم استناد به
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 قبـال  در رالـث  شخص همچنین و علیه محکومٌ و له محکومٌ دارد؟ وضعیتی چه قاضی حکم اعتبار
 دارند؟ ای وظیفه چه حکم این

 له محکو ٌ وضعی  الف.

 شـکی  اسـت،  مطلـع  واقـع  بـا  حکم نداشتن تطابق و خود حقی بی به له محکومٌ که درصورتی
 هـم  خـدا  نـزد  و برگردانـد  اهلش به را مزبور حق که کند می یجابا او اخالقی وظیفۀ که نیست
 بـه  حقـوق  چـون  نـدارد؛  مسـئولیت  حقوق صرف دیدگاه از و ظاهری ازنظرِ گرچه است؛ مسئول
 انّمـا » فرمـود:  پیغمبر خود حتی است؛ قراین و امارات با هم قاضی کار و است مربوط امور ظواهر
 اسـت  ایـن  حق استرداد در او شرعی و اخالقی مسئولیت تعلّ «األیمان. و بالبیّنات بینکم اقضی
 حـدیث  همـان  ادامـۀ  در )ص( پیغمبـر  رانیـاً  دهـد.  نمـی  تغییر را امور واقعیت حاکم حکم اوالً که
 .« النّار... من قطعه به له قطعت فانّما شیئاً اخیه مال من له قطعت رجل فایّما »... فرماید: می

 علیه محکو ٌ وضعی  ب.

 داشـته  قاضی خطای به علم اگر حتّی کند؛ مخالفت تواند  نمی حق حکم برابر در لیهع محکومٌ
 و اهلل یحکـم  استخف فانّم یقبل، فلم بحکمنا حکم فاذا» خنظله: عمروبن مقبولۀ اوالً چون: باشد؛
 «باهلل. الشرك حد علی هو و اهلل علی الرّاد و ردّ علینا

 به که قدر همین بلکه کند؛ حکم واقع مطابق هک نیست این حدیث در بحکمنا حکم از منظور
 باشـد  قضـایی  موازین اساس بر حکم آن و کند می حکم السالم علیه امام که کند حکم روشی آن
 چـون  نرسـد؛  االمـر  واقـع  حقیقـت  بـه  اگرچه است؛ «بحکمنا حکم» عبارت شمول و است کافی
 و بالبیّنـات  بینکم اقضی انّما» .کردند می حکم ظواهر اساس بر هم )ص( پیغمبر خود که دانیم می

 .« بعض... من بهجّته الحن بعضکم و االیمان

 امـر  اعتبـار  و اسـت  معتبـر  حکمـش  اسـت،  داده حکـم  قضایی اصول طبق قاضی چون پس
 بـه  ملـزم  واقـع،  بـا  آن نداشـتن  تطابق به علم صورت در حتّی علیه محکومٌ و دارد را شده قضاوت
 اهلل آیـت  است. عقالیی ارتکاز دیگر دلیل رانیاً ندارد؛ را دعوا جددم اقامۀ حق و است آن از تبعّیت
 الفصـل  شـرع  انّمـا  القضـاء  بـانّ  القائل االرتکاز» دارد: می بیان چنین را دلیل این حائری حسینی
 نفـوذ  عـن  ممانعاً بذلک علمه کان فلو حق، علی بانّه العلم غالباً تدعی علیه المحکوم و الخصومه
 اگر و است خصومت فصل قضا هدف یعنی «.الخصومه؛ لفصل عیته و نشر خلف هذا کان القضاء
 غـرض  نقض کند، دعوی اقامۀ مجدد قاضی خطای به علم بهانۀ به باشد داشته اجازه علیه مدعیٌ
 کـه  حکمی در رالثاً است؛ واقعیت با قاضی حکم تطابق مدعی معموالً علیه محکومٌ چون شود. می
 بحـقّ  تـذهب  الیمین انّ» که: است حدیث در داریم. خاص دلیل باشد، شده صادر یمین استناد به
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 تشـخیص  بایـد  قاضی آیا کیست؟ عهدۀ به علیه محکومٌ ادّعای صحّت تشخیص رابعاً ؛«المدّعی
 اسـت؛  داده حکم موازین مطابق قاضی که است این فرض نه؟ یا است صحیح او ادعای که دهد
 خـالف  قاضـی  کـه  شـود  مدعی مگر ندارد؛ علیه ومٌمحک برای ارری هیچ دعوی مجدد اقامۀ پس

 باشد. آورده دست به جدیدی دلیل یا است نداشته صالحیت یا کرده عمل موازین

 ثالث شخص وضعی  ج.

 قاضـی  حکـم  با مخالفت حق ازطرفی هم رالث اشخاص یادشده، دالیل با که نیست تردیدی
 کـه  دلیـل  ایـن  به ندارند؛ اند، عالم آن به که را واقعی حق با مخالفت حقّ هم ازطرفی و ندارند را

 اخیـه  مـال  مـن  له قطعت رجل فایّما» فرمود: هم پیغمبر و دهد نمی تغییر را واقعیت قاضی حکم
 آن بـا  مخالفـت  از منـع  معنـای  به قاضی، حکم به احترام لزوم «النّار. من قطعه به له قطعت شیئاً
 رالثی مثالً است؛ حق دو هر جمع به مکلّف رالث شخص لذا واقعی؛ حق با مخالفت جواز نه است؛
 بنـدد،  مـی  لـه  محکـومٌ  بـا  کـه  قـراردادی  بـر  عـالوه  کند، اجاره را فیه متنازعٌ ملک خواهد می که

 درخـور  حال درعینِ اوست؛ واقعی ذوالحق که است معتقد چون کند؛ می راضی هم را علیه محکومٌ
 بـه  علم اینکه ولو باشد؛ قاضی حکم مطیع علیه محکومٌ همچون باید هم رالث که است این توجه
 دارد. حکم آن بودن خطا

 و کـرده  رعایـت  را قضایی اصول قاضی که درحالی قاضی حکم در خطا فرض گفت باید پس
 را شـده  قضـاوت  امـر  اعتبـار  و بیفتـد  اعتبـار  از حکم که شود نمی باعث باشد، داده رأی آن طبق
 امـر  اعتبـار  از و معتبـر  حکمـش  داد، حکـم  مـوازین  طبـق  الشرایط جامع قاضی اگر باشد. نداشته
 است. برخوردار مختومه

 حکم صدور از بعد قضایی معیارهای تغییر فرض .4.3.2

 کرده رسیدگی موجود دالیل استناد به و قضایی موازین طبق رسیدگی زمان در قاضی چنانچه
 کـرده  تغییـر  مـوازین  یدیگـر  نحو هر به یا شود یافت جدیدی دلیل حکم صدور از بعد امّا باشد؛
 قسـم  اسـتناد  به االصول، علی قاضی، و است نداشته بیّنه مدعی حکم، صدور زمان در مثالً باشد؛
 منکـر  اینکـه  یـا  است کرده پیدا بیّنه مدعی حکم، صدور از بعد امّا است؛ نموده صادر حکم منکر
 آمـادگی  حکـم،  صـدور  از بعد ولی بخورد؛ قسم توانسته نمی که است بوده حالتی در روحی ازنظرِ
 صـدور  از بعـد  امّـا  اسـت؛  گرفته حکم و آورده منکر علیه بیّنه مدعی اینکه یا دارد را خوردن قسم
 قاضی حکم گفت باید موارد قبیل این در آیا آن. امثال و است کرده پیدا معارض بیّنه منکر حکم،

 دارد؟ رفته زدستا حکم اعتبار موازین، تغییر دلیل به اینکه یا است معتبر همچنان



 یشهروند حقوقی تطبیق مطالعات فصلنامۀ ◄

 

26 

 اعتبـار  در تـأریری  تواند نمی دارد، افراد شهروندی حقوق بر مستقیمی تأریر تغییرات این چون
 بـه  پـس  رسـند؛  مـی  نظـر  به پذیر مناقشه کمی که هستند مصادیق بعضی اما باشد؛ داشته احکام
 پردازیم. می ها آن بررسی

 ززز نماید. علیه محکو  حق به اقرار له محکو  چنانچه الف.

 حکـم  نقـض  به قائل و داند می حکم اعتبار از عدول مشمول را حالت این حائری حسینی اهلل آیت
 شهید بود. خواهند حکم نقض به معتقد شرایط این در عقال چون نیست؛ موجود عقالیی ارتکاز است.
 ساقط مدعی دعوی بخورد، قسم منکر اگر» فرماید: می که آنجایی ؛ است پذیرفته را نظر این نیز رانی
 دیگـر  جـای  در «کنـد.  تکذیب را خودش منکر اینکه مگر بکند؛ تواند نمی هم مقاصه دیگر و شود می
 کـل  برگردد، مدعی اگر و است ضامن را به محکومٌ نصف برگردد، شهادتش از شاهد اگر» فرماید: می

 شـده  قضـاوت  امـر  اراعتب و گردیده مخدوش قاضی حکم اعتبار له محکومٌ اقرار با پس «را. به محکومٌ
 دارد. پی در را شهروندی حقوق تضییع خود نوبۀ به که است نشده رعایت

  حجته علی الغائب قاعدۀ ب.

 خود برحق دلیل و بیّنه اقامۀ و صادرشده حکم به اعتراض حق حضور، از پس غایب اینکه در
 و ارتکـاز  حجتـه،  علـی  الغائـب  قاعـدۀ  بر عالوه ادعا، این بر دلیل و نیست اشکالی ظاهراً دارد را

 نیست. جاری حالت این در قاضی حکم اعتبار دالیل و ادعاست این بودن عقالیی

 قضایی موازین در خطا فرض .4.3.3

 است: متصور فرض سه کرد؟ باید چه کند اشتباه قضایی معیارهای و موازین در قاضی اگر

 اشـتباه  مـدعا  بـر  قضـایی  کلی معیار تطبیق در قاضی که است چنان آن تطبیق: در خطا الف.
 ایـن  در اسـت.  بوده فاسق بیّنه که شود می معلوم بعد و دهد می حکم بیّنه طبق قاضی مثالً کند؛
 بـه  ملـزم  هـم  بـاز  آیا شود، مطلع خطا از علیه محکومٌ اگر اوالً داد. پاسخ سثال سه به باید حالت
 حکـم  از باید آیا یابد، علم بورمز خطای به حکم صادرکنندۀ قاضی اگر رانیاً است؟ حکم از تبعیت
 کند؟ نقض را اول حکم دارد حق آیا شود، مطلع خطا بر دیگری قاضی اگر رالثاً کند؟ رجوع خود

 قاعـدۀ  و انـداخت  اعتبـار  از را حکـم  توان  نمی شود، مسلم علیه محکومٌ بر تطبیق در خطا اگر
 برای زمینه و شود می مرج و هرج صورت این غیر در چون فرماست؛ حکم شده قضاوت امر اعتبار
 خطـای  مـدعی  علیـه  محکـومٌ  غالبـاً  چراکه شود؛ می فراهم اشخاص شهروندی حقوق رفتن ازبین
 شود. می تطبیق در قاضی

 اگـر  امّا ماند؛ نمی باقی حکم نفوذ بر دلیلی ببرد، پی خود اشتباه به رأی صادرکنندۀ قاضی اگر
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 شـکلی  بـه  اول قاضـی  خطـای  اینکـه  یا است: ورمتص حالت دو ببرد، پی اشتباه به دیگری قاضی
 عـدالت  تصـور  که ای بینه فسق ظهور مثل پذیرد؛ می قطعاً و طبعاً بگویند، او خود به اگر که است
 در دوم قاضـی  وضـعیت  چون کند؛ می نقض را حکم دوم قاضی صورت این در است. رفته می آن
 اقنـاع  بـا  دوم قاضـی  کـه  باشد حوین به خطا اگر امّا است؛ اول قاضی وضعیت مثل شرایط این

 معتبر اوّل حکم شود، قانع آن از اطالع با اول قاضی نیست معلوم و باشد برده پی آن به شخصی
 بـه  هـم  اشـخاص  و است شده رعایت شده قضاوت امر اعتبار و نیست آن نقض بر دلیلی و است
 رسند. می خود حقوق

 تصـور  «انکـر  مـن  علی الیمین و المدعی علی البیّنه» جای به مثالً قضیه: کبرای در خطا ب.
 حالت این دهد. حکم اساس همین بر و است «المدعی علی الیمین و انکر من البیّنه» قاعده کند
 است. قاضی حکم نفوذنداشتن و نقض شرایط از قطعاً

 مـدعی  نفـع  به حکم قسم، از منکر نکول صرف به یکی که است چنان آن اجتهاد: در اختالف ج.
 در بدهـد.  حکـم  قسم از پس و کند رد مدعی به را قسم قاضی که بداند الزم دیگری ولی ند؛ک صادر
 حسـینی  سـیدکاظم  اهلل آیـت  نـدارد.  را اول حکم نقض حق دوم قاضی که معتقدند غالباً وضعیت این

 دارای اول قاضـی  کـه  مادامی فرماید: می و کند می اضافه قیدی فقط و دارد را نظر همین هم حائری
 افـراد  شـهروندی  حقـوق  بـا  مطابق و نافذ او حکم معتبر، اجتهاد اجتهادش و قضاست منصب یطشرا
 نقـض  بـر  دلیـل  اجتهادی نظر اختالف رسد می نظر به شود. می رعایت شده قضاوت امر اعتبار و است
 است. داده خودش اجتهاد اساس بر و اصول طبق اوّل قاضی که شود نمی حکمی

 حکم صدور حین قاضی ننداشت  یصالح فرض .4.3.4

 رأی کـه  نیسـت  ابهـامی  گونـه  هـیچ  جـای  است. حکم اعتباری بی خصوص این در فقها نظر
 ابتالئـات  بعضی از دور به الشرایط، جامع قاضی اگر حتّی کند؛ نمی تطبیق واقعیت با همیشه قاضی
 های غلهمش خستگی، ناراحتی، عصبانیت، )بدون روانی و روحی مناسب شرایط در مادی، مسائل و

 اربـات  بـه  نیـازی  ادّعا این و باشد واقع با مغایر او حکم بسا چه کند، رأی انشای و...( دیگر فکری
 رسول حضرت حتی کرد؛ ذکر توان می مدعی این تأیید در را علمی و تاریخی شواهد بسیار ندارد.
 ظواهر به توجه با تاس ملزم قاضی «واألیمان. بالبیّنات بینکم أقضی انّما» اند: فرموده )ص( اکرم
 قاضی حکم دارد اقتضا که است مطالبی قضیه دیگر بعد است. سکه روی یک این امّا کند؛ حکم
 اسـتثناء  ا ر آن مصادیق بعضی منتها داد؛ معارض حکم یا کرد عمل آن خالف نتوان و باشد معتبر
 ویژگـی  ایـن  اراید اصوالً قاضی حکم که است شده باعث عاملی چه دانند. نمی معتبر و کنند می
 ویژگـی  این متعددی عوامل یا بود واحد مبنایی دنبال غربی های حقوقدان همچون باید آیا باشد؟
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 کنند؟ می اقتضا را

 کنیم. می تبیین را اعتبار این مبانی قسمت این در

 شـده  وارد باره دراین که است احادیثی قاضی حکم اعتبار لزوم دالیل ترین اصلی از یکی الف.
 دیگری حدیث یا گفتیم این از پیش که است حنظله بن عمرو مقبولۀ حدیث ها آن عتبرترینم است.
 قـد  فـانّی  قاضـیاً  فـاجعلوه  احکامنا عرف و حدیثنا روی قد منکم رجل الی انظروا» فرماید: می که

 قضاوت امر اعتبار پذیرش برای فقها نزد دلیل عمده که احادیث این «الیه. فتحاکموا قاضیاً جعلته
 ردّ و قاضی حکم به نگذاشتن احترام اینکه اوّل شمارد: برمی اعتبار این برای را دلیل دو است، شده
 دانسـت؛  معتبر را آن و گذاشت احترام قاضی حکم به باید بنابراین خداست؛ حکم خوارشمردن آن
 مخالفت و است شده گماشته سمت این به امام طرف از چون است؛ معتبر قاضی حکم اینکه دوم
 ذات به شرك حدّ در و خداوند با مخالفت امام، با مخالفت و است امام با مخالفت قاضی، حکم با

 کنند. می تأیید را مبنا همین اند، نموده منع را جور حاکم نزد ترافع بردن که احادیثی است. خداوند
 بحکـم  أخـذ  النّـه  رابتـاً،  حقّـه  کـان  ان و سـحتاً  یأخذ فانّما له فحکم الطاغوت الی تحاکم من»

 او و بـرود  جـائر  حاکم نزد حقی احقاق برای شخصی چنانچه «بها. یکفر أن امراهلل قد و الطاغوت
 باشـد،  محـق  واقعـاً  شخص و منطبق واقعیت با حکم که هرچند بدهد، شخص این نفع به حکم
 حـاکم  آن چراکـه  اسـت؛  حـرام  او بـر  حـق  ایـن  اخـذکردن  است، بوده جائر حاکم حکم به چون

 امـام،  از مشـروعیّت  داشـتن  لحـاظ  بـه  باشـد،  گماشـته  امام را حاکمی اگر پس ندارد؛ مشروعیت
 امـام  طـرف  از منصـوب  حاکمی چنانچه ولی نباشد؛ واقع مطابق اینکه ولو است؛ معتبر احکامش
 او حکـم  چنـد  هـر  اسـت؛  گنـاه  و حـرام  طریق این از حق اخذ و است اعتبار بی احکامش نباشد،
 (.455 :1388 )نجفی، باشد بوده واقع مطابق

 از کـه  کنـد  می اقتضا افراد حقوق به توجه و قاضی به احترام قضا: مقام حرمت حفظ لزوم ب.
 کنـد  مـی  صـادر  قاضـی  کـه  یحکمـ  هر باشد قرار اگر الّا و شود جلوگیری ها قاضی احکام نقض
 شـود  مـی  رنگ کم طرفین شهروندی حقوق و لوث قاضی رأی باشد، داشته نقض احتمال همیشه
 الاقـل  هـا  آن نقض احتمال و احکام دربارۀ باید پس پذیرد؛ نمی را آن شرع و عقل وجه هیچ به که
 نباشد؛ پذیر اربات آن خالف و باشد معتبر صادرشده احکام دیگر آن از پس که شد حدیثی به قائل
 هـی فق احکام تمام که است دلیل این مثید اما نباشد؛ مطابق واقع با حکم آن است ممکن هرچند
 کند. می داللت شده قضاوت امر اعتبار رعایت و قضا و قاضی مقام حرمت حفظ لزوم بر

 اقامۀ با که بود این شده قضاوت امر اعتبار دربارۀ نظریات از یکی دانیم، می که چنان حق: سقوط ج.
 آورد را حـدیثی  مبنا این تأیید در بتوان شاید شود. می پیدا جدیدی حق و ساقط فیه متنازعٌ حق دعوی،
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 فـراهم  شـرایطش  کـه  یدرصـورت  منکر، قسم یعنی «المدعی؛ بحق تذهب الیمین انّ» فرماید: می که
 برد. می بین از است کرده دعوی اقامۀ آن احیای برای مدعی که را فیه متنازعٌ حقّ باشد،

 هک عقال بنای به فقها بسا چه و است فقهی اصلی منابع از عقل عقال: بنای و عقالیی دلیل د.
 حکـم  نفوذ و اعتبار بر متفق عقال که نیست شک و اند نموده استناد باشد، نشده رد شارع طرف از

 بیان گونه این را مطلب این حائری حسینی اهلل آیت هستند. افراد شهروندی حقوق تأمین و قاضی
 و قالیـی الع االرتکـاز  النفـوذ،  علی دلیالً یکفی و القاضی... حکم نفوذ فی اشکال ال» است: نموده

 تحتمـل  ال و التنفیـذ،  جعـل  ال شـرّع  و ، الخصـومه  لفصل جعل انّما القضا بانّ الحاکم المتشرعی
 عقلـی  دلیـل  ایـن  قاضـی  حکم اعتبار و نفوذ اربات برای یعنی «نفوذه؛ دون من القضاء مشروعیّه
 قضـاوت  مشـروعیت  و شـده  تأسیس حکم اجرای و خصومت فصل برای قضاوت که است کافی
 ندارد. معنی شده قضاوت امر رعایت و حکم تباراع بدون

 : مختومه امر اعتبار سایۀ در شهروندی حقوق رعای  ل و  بر حقوقی دکترین دیدگاه .5

 جامعه( افراد حسنۀ روابط )حفظ اجتماعی های ضرورت .1.5

 پاشـیدن  ازهـم  حتی یا اشخاص حسنۀ روابط خوردن هم به باعث دعوایی شدن یطوالن بسا چه
 شـود،  داده خاتمـه  اختالفـات  بـه  تر سریع هرچه اگر ارث، دعاوی در مثالً گردد؛ ای خانواده بنیان
 از پس بار هر و انجامد طول به دادرسی اگر امّا کنند؛ می حفظ را خود روابط همچنان فامیل افراد
 بـه  تبـدیل  اختالفـات  ، افـراد  شهروندی حقوق نقض ضمن ، نمایند دعوا اقامۀ مجدداً حکم صدور
 افتد. می مخاطره به عمومی نظم و اجتماعی امنیت و شود می ها کدورت

 جامعه در حقوقی امنی  ایجاد ضرورت .2.5

 و شخصـی  احـوال  و هـا  معامله در مردم کند. مشخص را مردم تکلیف است موظف حکومت
 دادگـاه  حکـم  بـه  شـخص  کنیـد  فرض خاطرند. اطمینان و امنیت نیازمند خود حقوقی امور تمام
 اگر دارد؟ ای وظیفه چه بخرد او از را مال آن خواهد می که دیگری است. شده شناخته مالی مالک
 کافی اعتبار احکام اگر اما کند؛ می معامله راحت خیال با و دغدغه بدون باشد، معتبر دادگاه احکام
 نقض محک آن دارد احتمال چون کند؛ خودداری معامله از که کند می اقتضا احتیاط باشند، نداشته
 اشـخاص،  شـهروندی  حقوق و شخصی احوال در ناامنی این گردد. منتفی خریدار مالکیت و شود

 از زنـی  باشـد.  نداشـته  کـافی  و الزم اعتبـار  ها دادگاه احکام کنید فرض شود. می گر جلوه شدیدتر
 دیگـری  مـرد  بـا  حکـم،  آن استناد به گیرد. می طالق حکم و برد می دادگاه به شکایت شوهرش



 یشهروند حقوقی تطبیق مطالعات فصلنامۀ ◄

 

30 

 نقـض  باعـث  شود، نقض اوّل حکم باشد قرار اگر آورد. می دنیا به فرزندانی او از و کند می اجازدو
 قهـری  نتیجۀ و شود می باطل طالق حکم شود. می حقوقی نظام در نابسامانی و شهروندی حقوق
 چـه  دوم ازدواج هـای  بچـه  اسـت؟  چگونه جدید شوهر با زن روابط است. بعدی نکاح بطالن آن

 چـه  ها آن عاطفی و روانی روحی، اجتماعی، وضعیت حقوقی، مشکالت از گذشته د؟دارن وضعیتی
 خـود  بـه  را حقوقی نظام در نظمی بی همه این ۀ اجاز عاقلی قانونگذار هیچ آیا کند؟ می پیدا حالتی
 اعتبار تأریر که اینجاست و هاست دادگاه آرای به اعتباربخشیدن راه، تنها که است واضح دهد؟ می
 دهد. می نشان را خود اهمیت افراد شهروندی حقوق رعایت بر ومهمخت امر

 دیگران حقوق به احترا  ضرورت .3.5

 و اسـت  اختالفـات  و منازعـات  حل در جامعه مردم پناهگاه و ملجأ حاکمیت گفتیم، که چنان
 هـم  ازطرفـی  شـوند؛  مند بهره خود حقوقی مشکالت حل برای قضایی دستگاه از دارند حق مردم
 پـس  نماینـد؛  حق احقاق شخصاً توانند نمی اشخاص و است ممکن طریق این از فقط حق احقاق
 طبیعـی  . هاسـت  آن حـق  هـم  و مـردم  وظیفۀ هم حقوقی، اختالفات حل برای حاکمیت به رجوع
 قهری نتیجۀ کنند، مطرح مجدد را خود مختومۀ دعوای دهند اجازه دعوا اصحاب به اگر که است
 صـادر  حکـم  هـا  آن دربارۀ بار چند یا یک که است قدیمی های پرونده به شدن مشغول اقدام، این
 های مدت باید شود رسیدگی ها آن اختالف به خواهند می که جامعه دیگر افراد نتیجه، در ؛اند کرده

 وحقـوق  حـق  موضـوع  اصـالً  مـدت،  ایـن  در اسـت  ممکـن  بسـا  چه و بنشینند انتظار به طوالنی
 حقـوق  بـه  احتـرام  و مـردم  عامّـۀ  حقـوق  حفـظ  برای گوییم یم بنابراین شود؛ منتفی شهروندی
 دیگـر  عبـارت  بـه  و کننـد  جلوگیری مجدد ی دعاو طرح از که است معقول و منطقی شهروندی،
 (.22 :1388 )حسینی، گردد لحاظ مختومه امر اعتبار

 اجرایی و عملی دیدگاه از اعتبار ل و  .4.5

 از بهتـر  اسـت،  بـوده  امـر  جریان در پرونده ابتدای از که  ای قاضی دانیم، می که چنان ازطرفی
 در طـرفین  اظهارات اکثر و دادرسی مراحل تمام گرچه کند. اظهارنظر آن دربارۀ تواند می دیگران
 قاضـی  کـه  چنـان  آن پرونـده  مطالعـۀ  صـرف  بـه  تـوان  نمی عمل در واقعاً است، منعکس پرونده
 و تـر  ضـخیم  پرونـده  هرچـه  دیگـر،  طـرف  از یافـت؛  وقوف مسئله بر است، مطلع کننده رسیدگی
 بـار  هـر  از پـس  دعـوی  مجـدد  اقامـۀ  امکان شود. می تر سخت آن به رسیدگی شود، می تر حجیم
 نکـات  نپذیریم، را ها معضل این اگر حتی هرحال، به شود. می مواجه معضل دو این با حکم صدور
 برای که بپذیرد عاقلی انسان هر که کنند می ایجاب هم با همه کردیم، اشاره ها آن به که دیگری



 ► رعایت حقوق شهروندی با اجرای اصل اعتبار امر مختومه 

 

31 

 آن نقـض  و بیابـد  اعتبـاری  قاضی حکم که برسد زمانی باید باالخره شهروندی حقوق به رسیدن
 نباشد. ممکن

 شهروندی حقوق رعای  با قضاوت هدف تناسب ل و  .5.5

 و است باطل امحای و حق احقاق با شهروندی حقوق به دستیابی شرع، اصلی اهداف از یکی
 قضا ابزار از شرع ها، این جز به دارد. عبادات و اخالقیات مثل ابزارهایی هدف، این به نرسید برای
 باطـل  امحای و حق احقاق قضا هدف دیگر، تعبیر به برد؛ می بهره هدف این به رسیدن برای هم
 از جلـوگیری  کیفـری،  امـور  در مخصوصاً و اختالف و نزاع از )پیشگیری ربوت مقام در هم است؛
 حـق  .2 فـرد؛  حق .1 است: متصور حق دو جامعه در منازعه(. )ختم بقا مقام در هم و م(جر وقوع
 کرد. جمع حق دو این بین دارد امکان که جایی تا باید اجتماع.

 که برسد زمانی باید کم دست یا کرد نقض را آن توان نمی و است معتبر قاضی حکم بنابراین،
 گرچـه  واقعیت به رسیدن باشد. واقعیت با مخالف حکم هرچند ؛بیابد را خصیصه این قاضی حکم
 حقـوق  از و یابـد  تطبیـق  واقعیـت  با حکم که بیندیشیم تدابیری کوشید باید نیست، نهایی هدف

 اعتبـار  احکـام،  در اصل بگوییم که است این معقول راه بنابراین کنیم؛ محافظت افراد شهروندی
 احقـاق  و عـدالت  اجـرای  برای اما نیست؛ جایز االصول، علی ، ها آن نقض که شکلی به ست؛ ها آن
 داده احکـام  بـه  اعتـراض  بـرای  محدود دعاوی در هم آن محدود امکاناتی است الزم افراد، حق
 کنند. اعتراض حکم به حدودی تا بتوانند دعوا اصحاب دعاوی، انواع از بعضی در یعنی شود؛

  یریگ جهینت .6

 برخوردار ای ه ویژ جایگاه از ، حقوق مخصوصاً و انسانی علوم مباحث تمام در شهروندی حقوق
 از بیشـتر  شهروندی حقوق موضوع به عموم، آگاهی افزایش با و حاضر عصر در مخصوصاً .است
 تـأمین  در حاکمیـت  مسـئولیت  و تکلیـف  احسـاس  شهروندی حقوق از یکی کنند. می توجه قبل
 بـدیهی  موضـوعات  از کـه  تومـه مخ امـر  اعتبار بحث زمینه همین در است. افراد مکتسبۀ حقوق
 کتـب  بـه  اسـتناد  بـا  و منظـور  همین به دارد. تنگاتنگی ارتباط شهروندی حقوق با ینوع به است،
 حکم نباید مقامی هیچ کند، صادر شرایط جمیع با را حکمی صالح قاضی چنانچه فقهی، و حقوقی
 امـر  کنـد.  دفـاع  حق این از افراد شهروندی حقوق تأمین برای باید حاکم قوای و کند نقض را او

 کننـد،  صـادر  متعـددی  آرای موضوعی دربارۀ اگر و شود می عمومی دعوی سقوط باعث مختومه
 موضـوع  همـان  اگـر  اسـت،  شـده  تمـام  هـا   رسیدگی همۀ که ای مرحله در است. معتبر اول رأی

ـ  جریان در جدیدی شکایت با مجدداً سبب، و موضوع و طرفین گانۀ سه وحدت با مختومه  قتحقی
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 را حکـم  مقـررات  وفـق  کـه  پرونـده  طرف آن شهروندی حقوق حفظ برای گرفت، قرار تعقیب و
 و سـاخت  متوقـف  را رسـیدگی  مختومـه  امر اعتبار قاعدۀ به اتکا با باید اند، کرده صادر وی نفع به

 کرد. اعالم را دعوا سقوط

 نتـایج  از دارد، افـراد  شهروندی حقوق رعایت با مثرری رابطۀ که عدالت اجرای و حق تثبیت
 سـوی  از صادرشـده  حکـم  هـا  حقوقـدان  خـاطر  همین به و است مختومه امر اعتبار قاعدۀ قطعی
 نیـز  فقهـا  انـد.  دانسته شهروندی حقوق به احترام را صادرشده رأی به تمکین و بااهمیت را قاضی
 و کننـد  مـی  تلقـی  معتبر و قاطع را الشرایط جامع و مأذون قاضی سوی از صادرشده احکام اصوالً
 قاضـی  اگـر  داننـد.  مـی  واجـب  را حکـم  بـه  التزام بلکه دانند، نمی جایز را ها آن با مخالفت تنها نه

 ندارنـد  حق شهروندی، حقوق با ارتباط دلیل به بدهد، رأی قضا موازین طبق و باشد الشرایط جامع
ـ  اشـکال  اگر و ندارد رسیدگی حق هم جدید قاضی ببرند. دیگری قاضی پیش را دعوی  خـاطر  هب
 ندارد. را اوّل قاضی حکم نقض حق نیز باشد اجتهادی نظرات تفاوت

 اسـباب  حکـم،  منطق بر عالوه که است اهمیت از ای درجه در شهروندی حقوق رعایت لزوم
 حکم صریح منطق که شود می سبب تنها نه مختومه امر اعتبار قاعدۀ است. معتبر نیز آن توجیهی

 که عباراتی بیان از قاضی مقصود که شود رابت عقل حکم به اگر کهبل ؛کند استفاده قاعده این از
 قاعـدۀ  بایـد  و اسـت  معتبر نیز ضمنی احکام آن است، بوده نیز دیگری مسایل فصل برده کار به

 افـراد  شـهروندی  حقـوق  نقض برای را راه تا داد سرایت نیز ضمنی احکام بر را امرمختومه اعتبار
 صریح معنای همانند کنند، استنباط حکم برای مدلولی ها قوقدانح عقل حکم به اگر پس ببندیم؛

 کـه  را موضـوعی  هـر  شـرع  حـاکم  تـا  شود می باعث مختومه امر است. معتبر حکم واسطۀ بی و
 کند. اعالم االجرا الزم است، شده نفی یا رسیده اربات به قطعی صورت به

 حق بالتبع و قضاوت و قضا رمتح حفظ با مستقیمی ارتباط مختومه، امر اعتبار قاعدۀ پذیرش
 اسـت،  گماشـته  سـمت  ایـن  بـه  امـام  را قاضـی  چون معتقدند فقها دارد. نیز ها قاضی شهروندی
 حـدّ  در ایـن  و اسـت  خداوند با مخالفت امام با مخالفت و امام با مخالفت قاضی حکم با مخالفت
 حکـم  ارشـمردن خو آن ردّ و قاضـی  حکـم  بـه  نگذاشـتن  احترام پس است؛ خداوند ذات به شرك
 را آن و گذاشـت  احتـرام  قاضـی  حکـم  به باید شهروندی و شرعی حقوق رعایت برای و خداست
 قـاطع  اجـرای  دعـاوی،  وفصـل  حل در تسریع دلیل به مختومه امر اعتبار قاعدۀ لذا دانست؛ معتبر
 تملزومـا  شـمار  در جامعـه  آرامـش  و نظم با ارتباط و ها آن الزم غیر تجدید از جلوگیری احکام،
 عامّـۀ  شـهروندی  حقـوق  حفـظ  بـرای  و است اجتماعی زندگی انسجام و شهروندی حقوق عایت
 قضـایی  های سیاست به پوشاندن عمل جامۀ و رویه وحدت و قضایی نظم ایجاد بر تاکید با مردم
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 افـراد  شـهروندی  حقـوق  به درنهایت مختومه، امر اعتبار قاعدۀ اجرای با که است ضروری کشور
 نشود. تعرض
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