مطالعات فقه و حقوق اسالمي
سال 13ـ شماره  25ـ پاییز و زمستان 1400
صفحات ( 288 - 267مقاله پژوهشی)

نهاد ناظر ،برآیند بهبود یافته هیأت منصفه در ساختار قضای
اسالمي
سید حسن داودالموسوی / سید محمد حسن
تاریخ دریافت1400/05/08 :

طاهایی

تاریخ پذیرش1400/08/10 :

چکیده
هیأت منصفه ،نهادی است کهه ههه منرهور وتهاوت در د،هاوی ،رونهن نهد حقیقهت و یها ت یهین
مجازات هر اساس خرد جم ی که هه ،دالت و ،قالنیّت نزدیک تر است در هرخهی نرهاه ههای حقهووی
جها هه رسمیّت نناخته نده است .نهاد مذکور هر اساس ادّ،ای نرهاه حقهووی انستسهتا  ،از اههدا،ات
این نراه هوده و ه دها وارد نراه حقووی کشورهای جها نده است .هر همین اسهاس ،هرخهی م تقدنهد
این نهاد ها اوتباس از ووانین غرهی در وانو اساسی مشروطیّت کشهورما وارد نهده و در هرخهی وهوانین
موضو،ه نیز مطرح گردیده است .یکی از مهم ترین سؤاالتی که در ایهن خصهوم مطهرح مهی گهردد
ماهیّت و جایساه نهاد هیأت منصفه در نراه حقووی اساله و میهزا مطاهقهت نرهاه حقهووی ایهرا هها آ
است .پژوهش حاضر ها استفاده از روش تحتیتی توصیفی هه هررسی این مههمّ پرداختهه و ههه ایهن نتیجهه
دست یافته که ،تیرغم اهمیّت و جایساه ویژه هیأت منصفه در نراه حقووی اساله ههه ،نهوا یهک نههاد
ناظر ،در نراه حقووی ایرا هه نقش مشهورتی ایهن نههاد هیشهتر توجهه نهده و جایسهاه نایسهته ای ههدا
اختصام داده نشده است؛ در حالی که ها توجه هه نصوم نر،ی و فتاوای فقها میتوا جایسهاه نههاد
هیأت منصفه را ها لحاظ اوتتائات فرهنگ اسالمی و منصوصات فقهی در نراه وتای اسالمی جانمایی
نمود .هه هیا دیسر ،ها استفاده از تحتیل مناهع فقهی و فتاوای فقهای امامیه می توا نمونه ارتقاء یافته ای
از هیأت منصفه را در نراه وتای اسالمی تصویر نمود که می تواند هه ،نهوا نههادی نهاظر در دسهتساه
وتایی ف الیّت نماید.
کلیدواژه :هیأت منصفه ،نهاد ناظر ،فقها ،مشورت وتایی ،وتای اسالمی.
 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشساه تهرا  ،تهرا  ،ایرا (نویسنده مسئول)
hassanm1371@gmail.com
 دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی از دانشساه تهرا  ،پردیس البرز ،تهرا  ،ایرا
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مقدّمه
یکی از مهمّ ترین ناخصه های جوامهع دموکراتیهک و مهرده سهاالر ،سههیم ههود
مرده در سرنونت خود است که حتور نمایندگا مهرده ههه ،نهوا هیهأت منصهفه در
جریا وتاوت و دادرسی را مهی تهوا جتهوه گهاهی از ایهن اصهل دانسهت .در هرخهی
کشههورها تصههویی نههین هیههأتی در دادرسههی وتههایی یکههی از هرجسههته تههرین مرههاهر
حکومت متی و نمونه ای از پیروزی آحاد جام ه در مسهیر مهرده سهاالری نهمرده مهی
نود.
انستستا در هرهه ای از تاریخ ،تأسهیس نههاد هیهأت منصهفه را نسینهی درخشها در
مکتی حقووی خود می دانست (آخوندی .)193/2 :1372 ،ها این حهال ،در نرهاه ههای
حقووی مختتف هراساس اوتتائات اوتیمی  ،فرهنسی ،سیاسی و  ...نسبت هه تشهکیل ایهن
نهاد تصمیمات متفاوتی اتّخاذ گردیده است؛ ه تی آ را پذیرفته و حتی گسترش داده
و در مقاهههل ،هرخههی آ را محههدود کههرده و حتههی ه تههی در مسههیر حههذ

آ از نرههاه

وتایی خود گاه هردانته اند .گروهی که وجود نهاد هیأت منصفه را در اجرای ،هدالت
مؤثّر دانسته اند ،هه مواردی و «ایجاد نرایطی هه منرور هیا احساسات ،موه ا،تای
جام ه نسبت هه ،مل مرتکی نهده»« ،ههی طرفهی و اسهتقالل هیهأت منصهفه»« ،دخالهت
،موه مرده در ،رصه وتاوت»« ،هه رسمیّت نناختن نقش مهرده در سرنونهت خهود» و
«هازدارندگی وجود این نهاد از ههروز تختّفهات واضهی» در جههت تقویهت نرریّهه خهود
استناد نموده اند .در مقاهل ،گروهی دیسر ها استناد هه دالیتهی هو «تخصّصهی دانسهتن
امر وتاوت»« ،دنواری و دوّت مسائل وتایی»« ،لزوه تطبیق مجهازات هها وهانو »« ،غیهر
منطقی هود وتاوت ،موه مرده» و نیز «ت ارض آ ها استقالل واضهی» ههه مخالفهت هها
این نهاد پرداخته اند (ناهکار.)21 :1331 ،
نهاد هیأت منصفه در نراه حقووی حاکم هر کشورما هیش از صد سال ساهقه دانهته
و هه رسمیّت نناختن آ را می توا در اسناد هاالدستی حقووی از جمته اصل  79مهتمم
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وانو اساسی مشروطه مصهوّ  1286ش ،وهانو مووهت هیهأت منصهفه مصهو 1301
ه.ش و اصههل  168وههانو اساسههی جمهههوری اسههالمی ایههرا مصههوّ  1358ش و در
خصوم هرخی جرائم (از جمته جرائم سیاسی و مطبو،اتی) مشاهده نمود .ها این حهال،
هه نرر می رسد توجّه هه هیأت منصفه ههه ،نهوا یهک نههاد مهرده سهاالر ،هه در زمها
مشروطیّت و ه پهس از انقهال اسهالمی ،تحهت تهأثیر فتهای انقالههی ههوده و وجهود
سراسیمسی هرای انتقال آ نهاد هه حقوق ایرا ها،ث نده تا در طول تهاریخ ،ماهیّهت و
سازوکار آ هارها د ار تغییرات گوناگو و هدو هرنامه گردیده و در نتیجه ،منجهرّ ههه
هروز سردرگمی در جام ه حقووی ایرا نود .هه ،نوا مثال ،در حالی کهه ذیهل الیحهه
وانو مطبو،ات مصوّ  1358ش رأی این هیأت ههرای واضهی الهزاه آور دانسهته نهده
هود ،در طرح اصالحی سهال  1379ش ،نرهر مقهنّن در ایهن خصهوم تغییهر نمهود و در
وانو از هیأت منصفه هه ،نوا نهادی مشورتی یاد گردید .ایهن در حهالی اسهت کهه در
نراه های حقووی کشورهایی که این نهاد را هه رسمیّت نناخته انهد ،ههه مهوازات رونهق
مرده ساالری و گسترش سیاست جنایی مشهارکتی نقهش نههاد هیهأت منصهفه متبتهورتر
نده و از حتور آ در امر دادرسی هه منرور مدیریت افکار ،مومی و نمهایش حتهور
مرده در دستساه وتایی استفاده گردیده است.
یکی از مهمّ ترین سؤاالتی که در خصوم هیأت منصفه مطرح می گهردد ،ماهیّهت
و جایساه آ در نراه حقووی اساله و میزا مطاهقهت نرهاه حقهووی جمههوری اسهالمی
ایرا از آ است که ،تیرغم پژوهش های صورت گرفتهه در خصهوم موضهول کتّهی
هیأت منصفه و یا جهات مختتهف آ  ،مهی تهوا ادّ،ها نمهود تها کنهو پژوهشهی جهامع
پیرامو ماهیّت و جایساه این نهاد در نراه حقووی اساله و ایرا صورت نسرفتهه اسهت.
ها توجّه هه این توضیحات ،در پژوهش حاضر تالش گردیده تا ها تکیه هر منهاهع فقههی و
تطبیق آ ها ووانین و مقرّرات جاریه ،هه این سؤال پاسخی مستدلّ ارائه گردد.
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 .1ماهیّت هیأت منصفه
«ژوری»1که در زها فارسی اصطالح «هیهأت منصهفه» ههه ،نهوا م هادل آ در نرهر
گرفته نده ،واژه ای است که هه ،نوا یک اصطالح تخصّصی مورد وضع وهرار گرفتهه
و هر همین اساس ،هررسی لغوی آ کمک نایانی در نناسایی این نههاد نخواههد کهرد.
لکن می توا اینسونه ادّ،ا نمود که لفظ «منصفه» در ترجما فارسهی ایهن اصهطالح ،هها
توجه هه مفهوه اصطالحی لفظ ژوری و نیز ها درنرهر گهرفتن پشهتوانه فرهنهگ اسهالمی
هکار رفته تا هدین مسأله اناره نماید که نهاد موسوه هه هیأت منصفه در کنار واضهی کهه
ضامن ،دالت رأی صادره است ،هه ،نوا ضامن ،دالت و انصا

در حکم مهذکور ههه

رسمیّت نناخته نده اسهت (پورسهرتی)41 :1352 ،،؛ کمها ایهن کهه واژه «منصهف» در
زها فارسی نیز هه مفاهیمی و « دادگهر ،داد دهنهده ،آ کهه ههه ،هدالت رفتهار کنهد»
اناره دارد (دهخدا.)21650/14 :1377 ،
ها هررسی ت اریف ارائه نده هرای اصطالح هیأت منصفه می توا دریافهت کهه ایهن
ت اریف هه واسطه تفاوت های موجود در سهاختار نرهاه ههای حقهووی مختتهف ،دارای
تفاوت هایی هوده و حتی حقوودانا کشورما نیز متناسهی هها تمایهل خهود ههه یکهی از
نراه های حقووی دنیا ،ت اریف مختتف و ه تاً متفاوتی را در این خصوم ارائه نمهوده
اند؛ هه ،نوا نمونه ،کاتبی ها درنرر گرفتن نراه حقووی حهاکم ههر فرانسهه ،در ت ریهف
«ژوری» اینسونه آورده است« :هیأتی که در محاکمات سیاسی و مصبو،اتی در محکمه
جنایی حاضر [نده] و رأی هه مجره یا غیر مجره هود مهتّهم مهی دههد (کهاتبی:1363 ،
 .»)204از نرههر ج فههری لنسههرودی« ،هیههأت منصههفه گروهههی از انههخام غیههر رسههمی
[هستند] که در رسیدگی هه پاره ای از جهرائم تحهت نهرایا خهام هها وتهات دادگهاه
همکاری مهی کننهد (ج فهری لنسهرودی .»)765 :1392 ،در حهالی کهه سها،د وکیهل و
،سکری ذیل نرح اصل  168وانو اساسی ،پیرامو ت ریف این نهاد آورده اند« :هیأت
1. jury
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منصفه که آ را هه نهاد وتایی مردمی ت بیر می کنند، ،بهارت از مجمو،هه ای از افهراد
،ادی است که ها دانتن نرایا اخالوی و توانایی های خام و استقالل رأی و فکر ،هه
،نوا نماینده افکار ،مومی هرای نرکت در هرخی از دادگاه های کیفهری و همکهاری
ها وتات حرفه ای در امر وتاوت د،وت می نهوند (سها،د وکیهل و ،سهکری:1394 ،
 .»)561ها هررسی دویق ،بارات حقوودانا می توا دریافت اگر ه ت اریف ارائهه نهده
هرای نهاد مزهور تفاوت هایی را هایکدیسر دارند ،لکن از مجمول این ت اریف می تهوا
،ناصر هارگانه ای را هرای هیأت منصفه اوتباس نمود .1 :غیر رسهمی ههود ا،تها.2 ،
حتور ا،تا در جریا تماه دادرسی .3 ،متنوّل هود طبقهات ا،تها  .4 ،ا،هاله نرهر ههه
اتّفاق یا ها اکثریّت ا،تا .این ،ناصر در ،موه ت اریف ارائهه نهده از سهوی حقووهدانا
مشترک هوده و اختال

در نراه حقووی منجرّ هه تغییر آنها نمی گردد.

هرخی پژوهشسرا پیرامو ماهیّت نهاد هیأت منصفه و نقش آ در دادرسی هر ایهن
هارو هستند از زمانی که صاحبنررا رنته های حقوق و ،توه سیاسی موفّهق ههه حتهور
آحاد جام ه و در نتیجه سهیم نمود مرده (هه صورت مستقیم یا غیهر مسهتقیم) در اداره
ووای اجرایی و وانونسذاری کشورها ندند ،همواره هه دنبال راهی در جهت تحکیم ههر
ه هیشتر و متموس تر حتور مرده در ووه وهریّه هه ،نوا سهومین مجمو،هه حاضهر در
جوامع دموکراتیک هودند تا آ که این مهمّ از طریق حتور مستقیم انخام ذیصهالح
جام ه در صدور احکاه کیفری از طریق هه رسمیّت نناخته ند هیأت منصهفه حاصهل
گردید .هر این اساس ،هیأت منصفه را می هایست «نهاد وتایی مردمی» دانست کهه مهی
هایست منجرّ هه هروز «سیاست جنایی مشارکتی» در دادرسی های کیفری نود (صهبری،
.)11-15 :1384

 .2هیأت منصفه ،موافقان و مخالفان
ها هررسی دیدگاه حقوودانا پیرامو استفاده یا ،ده اسهتفاده از نههاد هیهأت منصهفه
در در امر وتا می توا دریافت هه صورت کتّی صاحبنررا حوزه حقوق ،دو رویکهرد
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را نسبت هه این موضول اتّخاذ نموده اند :نخست ،رویکرد حمایتی که نانهی از دیهدگاه
موافقا این نهاد است؛ و دوه ،رویکرد مقاهته که از دیدگاه مخالفا این نهاد نشأت می
گیرد .ها توجه هه آ که ،موه دالیل مطروحهه از سهوی ههر دو گهروه ،مزایها و م ایهی
استفاده از نهاد هیأت منصفه را هیش از پیش رونن می سهازد ،مهی تهوا ایهن مهوارد را
ذیل ،نوا آثار و نتایج نانی از هکهارگیری هیهأت منصهفه در امهر وتها مهورد تبیهین و
هررسی ورار داد تا هدین ترتیی ،ضمن آگاهی از ضرورت وجود این نههاد ،در صهدد از
هین هرد یا کاستن مشکالت و م ایی نانی از هکارگیری آ هر آمد.
هر مبنای رویکرد نخست (حمایتی) هیأت منصفه نهادی دموکراتیک است که تهأثیر
هسزایی در حفظ ،دالت و انصا

خواهد دانت (،مید زنجهانی166/1 :1368 ،و.)376

هه هیا دیسر ،مشارکت مرده در امر وتا در پرتهو سیاسهت جنهایی مشهارکتی ،اوتتهای
نراه مرده ساالر هوده و هر همین اساس ،ضروری است هه منرور اجرای ،دالت کیفهری
و نیز افزایش سهم مرده در ووه وتائیه ،نههاد هیهأت منصهفه را ههه رسهمیّت نهناخت تها
هدین ترتیی ،ضمن تحصهیل نرهرات جام هه در خصهوم نحهوه مجهازات محکهومین،
ایشا را هیش از پیش در سرنونهت خهود سههیم نمهود (،میهد زنجهانی166/1 :1368 ،
و376؛ نامتو.)698-693 :1390 ،
از دیسر آثار و نتایج نانی از هکارگیری هیأت منصهفه مهی تهوا ههه فهراهم نمهود
نرایا الزه در جهت ان طا

پذیر ند احکاه وتایی اناره کرد .در توضیح پیرامو

این مسأله هاید گفت وتاوت وتات دارای خشهکی ،جمهود ههر وهوانین و امهور نهکتی
اسههت و ووا،ههد دویههق وههانونی ،موضههو،ات دسههتساه وتهها را پیزیههده و از اهههدا

اولیههه

وانونسذار دور می سازد .هیأت منصفه می تواند نناخت ههتری نسهبت ههه ،هر

دانهته

هاند و هه واسطه این موضول ،ان طا

وتاوت را هیشتر کند (نامتو.)175 :1375 ،

،الوه هر موارد فوق ،حتور نمایندگا جام هه در جتسهات دادرسهی و وتهاوت از
فساد و جانبسیری واضی و دسهتساه وتها جتهوگیری کهرده (پورسهرتی )48 :1352 ،،و
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منجرّ هه جتی ا،تماد ،مومی خواهد ند؛ زیرا زمانی کهه جام هه در محهاکم و دسهتساه
وتا خود را دارای نماینده هداند ،نسبت هه احکاه وتایی ا،تمهاد هیشهتری پیهدا کهرده و
حتی مجرما و محکوما نیز راحت تر و ههتر نسبت هه حکم وتهایی اونهال مهی نهوند.
،مر طوالنی این هیأت ،تیرغم مخالفت های جهدّی کهه در طهول تهاریخ نسهبت ههه آ
صههورت گرفتههه ،خههود دلیتههی محکههم هههر تأثیرگههذار هههود آ محسههو مههی گههردد
(آخوندی .) 193/2 :1372 ،وجه مثبهت دیسهری کهه مهی تهوا در خصهوم ایهن نههاد
مطرح نمود، ،ده واهستسی آ هه دولت و ودرت های مؤثّر در دستساه وتها اسهت کهه
این امر منجرّ هه حفظ هی طرفی در زما اخذ تصمیم می گردد.
،تیرغم موارد مذکور ،هرخی حقوودانا م تقدنهد اسهتفاده از هیهأت منصهفه در امهر
وتا دارای مشکالتی است که حتی می تواند دادرسی و اجرای ،دالت را د ار اختالل
کند .یکی از این موارد« ،واهتیّت تأثیر پذیری ا،تای هیأت منصفه» است؛ این افهراد ههه
دلیل هی تجرهه هود و ،ده اطّالل نسبت هه پیزیهدگی ههای حقهووی ،ههیش از وتهات
مست دّ تأثیر پذیری از افراد ذی نفوذ ،دارای ودرت هالغت ،فنهو سهخنوری و سفسهطه
هستند (گاستو و هولوک.)599/1 :1378 ،
از دیسر مواردی که منجر هه مخالفت هرخی حقوودانا نسبت ههه اسهتفاده از هیهأت
منصفه گردیده ،پیزیدگی امر وتا است؛ هر کسی پونیده نیست که کشهف جهره هایهد
هر طبق وانو هاند و این امر هه وسیته ،مهوه مهرده تحقّهق نیافتهه و ههی تجرهسهی در آ
حتی ممکن است من جه ّر ههه تتهییع حقهوق انهخام و هرخهورد هها ههی گناهها گهردد
(اخوی .)1595 : 1318 ،حتی ه تی م تقدند وتاوت ،در واوع انجاه واکهنش متناسهی
ها نخصیّت مجره و جره است و الزمه این تناسهی ،تحتیهل نخصهیت مهتهم ههه وسهیته
واضی ها استفاده از ناخه های مختتف ،توه انسانی نریر روا نناسی و  ...هوده و هیأت
منصفه وادر هه انجاه این نول وتاوت نیست (محسنی .)204-203 :1357 ،هه ،هالوه ،ههر
اساس نرر تمامی فقهای امامیه ،در نراه حقووی اساله ،فهردی کهه در ایسهاه وتهاوت
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ورار می گیرد ،می هایست ضمن آگاهی از هرخهی ،تهوه و فنهو  ،دارای ویژگهی ههای
رفتاری و نخصیّتی ای هاند که ها هررسی ویژگی های اخالوی و رفتهاری ،مهوه مهرده
جام ه هه سادگی می توا دریافت ،موه مرده واجد نهرایا وتهاوت نیسهتند .ههه هیها
دیسر ،غیر متخصّص هود ا،تای هیأت منصفه و ت ارض آ ها پیزیدگی و تخصّصهی
هود امر وتا ،مهمّ ترین نقص و انکالی است که در خصوم اسهتفاده از نههاد هیهأت
منصفه می توا مطرح نمود .اهمیهت ایهن مسهأله حتهی منجه ّر ههه انهاره ههدا در متهو
حقووی انستستا (هه ،نوا مؤسس این نهاد) گردیده است (هیگ زاده.)129 :1377 ،
«اطاله دادرسی» یکی دیسر از مواردی است که مخالفها اسهتفاده از هیهأت منصهفه
هدا استناد نموده اند .در توضیح پیرامهو ایهن مسهأله هایهد گفهت یکهی از مههمّ تهرین
اموری که در دادرسهی وتهایی همهواره مهورد توجهه وهرار گرفتهه ،کوتهاه نهد زمها
دادرسی است .حتور هیأت منصفه و صدور رأی در این نهاد ها،ث طوالنی تهر نهد
زما دادرسی می گردد که این امر، ،الوه هر ایجاد هزینه هرای دستساه وتها ،جام هه و
رواها اجتما،ی را نیز ها مشکل مواجه خواهد ساخت.
یکی دیسر از انکاالتی که می توا هه هیأت منصهفه نسهبت داد تهداخل و ت هارض
تصمیمات هیأت و واضی است .این مشکل در سیستم وتایی اسالمی هیشتر هه شم می
آید؛ زیرا واضی در نراه اساله ،مستقلّ هوده (مشروح مذاکرات مجتهس هررسهی نههایی
وههانو اساسههی )167/9 :1364 ،و حتههی مههی توانههد ضههمن درخواسههت تکمیههل نرریّههه
کارنناس هه ،نوا یک فرد خبره ،در صورت مغایرت نرریه صادره ها ،تم خود ،هها رد
نرریّه کارنناسی ،هر مبنای ادلّه دیسر حکم صادر نماید (مادتین  263و  265وانو آئین
دادرسی مدنی).
در مقاه جمع هندی نهایی هاید گفت نکی نیست که نههاد هیهأت منصهفه هها ههد
تحکیم هیشتر پایه های ،دالت ،نفافیت و پیشهسیری از خطهای واضهی ههه وجهود آمهده
است .هه هیا دیسر ،نهادهایی و هیأت منصفه ،تشهکیل پرونهده نخصهیّت ،وتهاوت
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نورایی و  ...که امروزه تشکیل نده و استفاده از آنها در حال گسترش اسهت ،همهه در
یک راستا و هه ،نوا سازوکارهای تأمین کننده وتاوت ،ادالنه و نفّا  ،ایجهاد نهده
اند .هر همین اساس و ههه واسهطه وجهود مزایهای واههل توجّهه در اسهتفاده از نههاد هیهأت
منصفه ،طرد و حذ

آ از فرآیند رسیدگی هه د،اوی نا صحیح ههه نرهر مهی رسهد .هها

این حال ،استفاده از این نهاد هه ،نوا یک مرجع مشورتی و هه نیوه ای کهه امهروزه در
حال اجرایی ند است ،انکاالت واهل توجّهی را ها خود هه همراه خواهد دانهت؛ لهذا
ضروری است اودامات الزه در خصوم حهلّ مشهکالت مطروحهه و ههه روز رسهانی و
افزایش کارایی هیأت منصفه صورت پذیرد.

 .3ماهیّت و کارکردهای نهاد ناظر
امر وتا در متو دینی ،هسیار خطیر و هاالصاله از مختصّات پیامبر و یا وصهیّ پیهامبر
دانسته نده است (موحّدی محی  )3 :1388 ،و اصل اوّلی در وتهای اسهاله ،ههر ،تنهی
هود است .هرخی ،تّت استحبا ،تنی هود را سهولت دسترسی مهرده ههه واضهی مهی
دانند (محقّق حتّی866 :1409 ،؛ ،تیدوسهت : 1399 ،جتسهه )71؛ اگر هه ایهن دلیهل
صحیح است ولی میتوا حکمت دیسر این امر را نمایش ،هدالت در پیشهاپیش مهرده
دانست .نفافیّت و ،دالت ،راهطه متقاهل ها یکدیسر دارند؛ ووتی واضی در مقاههل انرهار
مرده وتاوت کند س ی هر نهایت دوّت و ،دالت خواهد دانت .این حکهم اسهالمی را
امروز میتوا در والی هیأت منصفه تصویر نمود.
در فرما امیرمؤمنا ،تیه الساله هه مالک انتر نین آمده است« :هرگاه ر،یّهت ههر
تو هدگما گردد، ،ذر خهویش را آنهکارا هها آنها در میها هسهذار ،و هها ایهن کهار از
هدگمانى نجاتشا ده ،که این کار ریاضتى هراى خود سازى تو ،و مهرهانى کرد نسبت
هه ر،یّت است ،و این ،هذرآوری تهو آنها را ههه حهقّ وا مهى دارد» (مجتسهی ،ههی تها:
 .)240/74این امر نشا می دهد که یکی از وظایف حکومت و دستساه وتها مهدیریّت
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افکار ،مومی است و این ها نهادهایی مانند هیأت منصفه و ،تنی ههود وتهاوت ممکهن
است.
هرخی از اندیشمندا اسالمی م تقدند هیهأت منصهفه در تهرا اسهالمی ههه انهکال
مختتف وجود دانته است و نارل مقدس و فقهای ،الی مقاه هه این نکتهه توجّهه دانهته
اند (،تیدوست : 1399 ،جتسه .)72
 .3-1ماهیّت نهاد ناظر
یکی از نهاد های مشاهه که در وتای اسالمی هیا نده است نهاد ناظر است .فقهای
اسالمی ا،مّ از خاصبه و ،امّه هیا کرده اند که مستحیّ است واضی در زمها وتهاوت
جم ی از اهل ،تم را در جتسه وتهاوت د،هوت کنهد (نجفهی260/20 :1421 ،؛ فاضهل
هندی40/10 :1416 ،؛ اهن ودامه ،هی تا.)404/11 :
محقّق حتّی می گوید« :مستحیّ است که واضی اهل ،تم را در دادگاه حاضهر کنهد
که ناهد وتاوت او هانند که اگر خرایی از او سر زد هه او تذکّر هدهند» (محقّق حتّی،
 .)66/4 :1408حکمت حتور این گروه از اهل ،تم در دادگاه نرهارت ههر واضهی مهی
هاند که اگر خطایی از واضی سرزد هه او تذکّر داده نود.
نهید ثانی می گوید« :منرور از اهل ،تم ،مجتههدا هسهتند ،البتهه نمهی گهوئیم کهه
[واضی] از آنها تقتید کند اما ندین مجتهد هاید حتور دانته هانند؛ هه واضهی د هار
خطا هشود و ه د ار خطا نشود؛ و می گویند این حکم هه این دلیل است که جزئیهات
وارد در وتا نیاز هه دوّت دارد و ص وهت مدرک می تواند ها،ث نود که واضی نسهبت
هه ه تی مدارک و اصول غفتت کند .در این زما مجتهدین او را از خطهایش هها خبهر
می کنند» (نهید ثانی.)373/13 :1413 ،
ها وجود این که صاحی جهواهر اجتههاد را ههرای واضهی نهر نمهی دانهد (نجفهی،
 )222/20 :1421ها فهرض پهذیرش نهرطیّت اجتههاد ههرای واضهی ،ایهن نهر را ههرای
ا،تای هیأت ناظر الزه نمی داند و م تقد است که واضی می توانهد مهأذو از مجتههد
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هاند ،اما این ا،تا هاید ،الم هانند هه طوری که واضی احساس طمأنینهه ههه صهحّت آ
ه این گروه وتاوت می کنند ،هیاهد؛ و هایهد ایهن گهروه اههل ذکهاوت و دوّهت هانهند
(نجفی.)261-260/20 :1421 ،
صاحی جواهر م تقد است که حتی در صورت یقین هه صهحّت اجتههاد واضهی نیهز
می توا وائل هه استحبا وجود نهاد ناظر هود؛ از هیانات صاحی نهرائع نیهز همهین امهر
استفاده می نود؛ ه این که در هر صورت ،احتمال خطا وجهود دارد (همها ) .صهحّت
اجتهاد ی نی ممکن است نهخص مجتههد ،منتهبا هانهد و ههر اسهاس اسهتنبا دویهق و
روش درست وتاوت کند ولهی الزامهاً اینسونهه نیسهت کهه از فراینهد صهحیح ،هرآینهد
صحیح حاصل نود (،تیدوست : 1399 ،جتسه .)73
 .3-2مشروعیّت نهاد ناظر
هه نرر صاحی جواهر (ره) احکاه هسیاری از آدا

وتائی اساله  -از جمته

استحبا

حتور نهاد ناظر در فرآیند دادرسی  -خالی از دلیل خامّ است .در واوع،

استحبا

د،وت از نهاد ناظر ،از فقه ،امّه گرفته نده و سپس مورد پذیرش فقهای

امامیه نیز ورار گرفته است .هر اساس فقه امامیه ،حکم استحبا ادهی نیاز هه دلیل خامّ
ندارد و مشرو،یّت اد کفایت می کند و تسامح در آ از تسامح در سنن هیشتر است
(نجفی.)257/20 :1421 ،
توضیح آ که از مناهع اسالمی هه دست میآید که هد
اجرای ،دالت و رفع خصوت .فقها در راستای نیل هه دو هد

از وتاوت دو امهر اسهت:
مذکور ،اصهول و آدا

خاصّی هرای وتاوت درنرر گرفتهاند .هرخی از آدا وتائی که مورد توجّهه فقهاسهت
هه جهت تأمین ،دالت ،صادر نده انهد ،ماننهد ممنو،یّهت وتهاوت در حهال گرسهنسی،
غتی و ( ...محقّهق حتّهی)66/4 :1408 ،؛ هرخهی نیهز ههه جههت رفهع خصهومت ،ماننهد
استحبا وتاوت در مرئی و منرر مرده (محقّق حتّی)866 :1409 ،؛ راکه نهفافیّت و
حتههور مههرده در جری ها دادرس هی و اطمینهها حاصههل از آ  ،سههبی مههؤثّری در رفههع
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خصومت خواهد هود .هر این اساس ،هر امری که دستیاهی هه دو ههد

فهوق را تسههیل

نماید مطتو اساله است .این مطتوهیّت لزوماً وجه نر،ی ندارد و ممکن است وجو
،قتی دانته هاند(ر.ک، :تیدوست1399 ،الف )120-110 :از ایهن نمونهه مهیتهوا ههه
مطتوهیّت احتیا در فقه امامیه اناره نمهود .اگر هه مطتوهیّهت احتیها و سهببیّت آ در
موافقت وط یّه ها واوع هر کسی پونیده نیست (نراوی )113 :1422 ،ولی استحبا نر،ی
آ م رکه آراء فقهاست (هروجردی259/3 :1422 ،؛ حکیم )7/1 :1416،از اینرو صِر
مشرول هود نهاد ناظر و اثبات استحبا یا وجو ،قتهی آ کهافی ههه نرهر مهی رسهد
(،تیدوست : 1399 ،جتسه .)74
البته ها هررسی ادلّه و مناهع فقهی امامیه می توا روایتی در راهطه ها ایهن نههاد یافهت
که دلیل خامّ تتقّی نود .امیرالمؤمنین ،تیهالساله در نامه ای هه مالک می فرمایند« :ههه
واضیا نهرها هنویس هر حکمى را که در حقوق آ اختال

دارنهد نهزد تهو هفرسهتند،

سپس این حکم ها را هررسى کن ،هر کداه موافق کتها خهدا و سهنّت پیهامبر و سهخن
اماه تو هود ،آ را امتا و ایشا را هر آ وادار کن و در حکمى که هر تو مشهتبه هانهد،
فقها را نزد خود فراخوا تا در آ حکم ها هم مناظره کنند ،سپس حکمى را کهه مهورد
اجمال فقهاى مستمین درحتور تو ورار گرفت ،امتا کن» (مجتسی ،ههی تها.)240/74 :
تقریی هه این روایت آ است که مالهک هایهد طبهق دسهتور امهاه نهاظر ههر وتها هانهد؛
هناهراین از این روایت ،نرارت هر واضی استفاده نده و دلیهل خهامّ ههر مشهرو،یّت آ
محسو میگردد
 .3-3کارکردهای هیأت ناظر
نا که گذنت هیأت منصفه دارای هار ،نصر اصتی است .1 :غیر رسمی ههود
ا،تاء .2 ،حتور ا،تاء در جریا تماه دادرسهی .3 ،متنهوّل ههود طبقهات ا،تهاء.4 ،
ا،اله نرر هه اتّفاق یا ها اکثریت ا،تاء .حال می توا ها ایجهاد سهازوکارهایی کهه خهود
نیاز هه تحتیل و هرنامه ریزی های گسترده دارد ،این ،ناصهر را در نههاد نهاظر نیهز ایجهاد
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کرد تا کارکردهای هیأت منصفه در این نهاد هه طور کامل حاصل نود .هرای مثال ،می
توا ها د،وت ،مومی از میا دانهش آموختسها دانشهساه هها ،مهدارس ،تهوه دینهی و
حوزه های ،تمیه که ها وجود توانایی تحتیل و هررسی مباحث وتایی ،هه طور رسمی هه
ووّه وتائیه ارتباطی ندارند اکثر ،ناصهر هیهأت منصهفه را ترتیهی داد کهه در نتیجهه آ ،
کارکردهایی مانند سهیم ند جام ه در سرنونت خویش ،جتوگیری از فساد واضهی و
دستساه وتا ،جتی ا،تماد ،مومی، ،ده واهستسی هه نههاد ههای وهدرت ایجهاد نهده یها
تقویت یاهد؛ زیرا ه تی از این کارکردها مانند جتوگیری از فساد واضی و دستساه وتا
وظیفه اصتی نهاد ناظر است و هدین نیوه این نهاد می توانهد وظهایف خهود را هها وهوّت
هیشتری انجاه دهد.
هدین ترتیی نر تخصص ا،تا نهاد ناظر می توا ایهرادات و نهواوص مهذکور در
نررات مخالفین هیأت منصفه را نیز مرتفع نمود .آسیی هایی مانند واهتیّت تهأثیر پهذیری
ا،تا هیأت منصفه ،واجد نبود نرایا وتاوت و،ده ،تم هه وانو .
اما ها این وجود انکال هزرگی که هه نهاد ناظر و هیأت منصهفه وارد اسهت دخالهت
در امر وتاوت و نقه

اسهتقالل واضهی اسهت؛ مخصوصه ًا در وتهای اسهالمی کهه ههه

استقالل واضی هه صورت خامّ توجه نده است (مشهروح مهذاکرات مجتهس هررسهی
نهایی وانو اساسی.)167/9 :1364 ،
این انکال هه سه روش واهل رفع است:
روش اول -ایجاد تفاوت در موضول مورد هررسی نهاد ناظر و واضی دادگاه :ماننهد
کاری که در راهطه ها هیأت منصفه انجاه گرفته است؛ هه این م نا که در هرخی کشهورها
هررسی و رأی در راهطه ها امور موضو،ی ،ها هیأت منصفه و وتاوت در امور حکمی ههه
،هده واضی است (الیوت کونین148 :2000 ،؛ نهاکری و کرمهی گتبهاغی)89 :1389 ،
البته در کشورهایی مانند فرانسه و آمریکا هیأت منصفه در امور حکمی نیز دخالت مهی
کند (افتخار جهرمی.)299 :1380 ،
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این روش نسبت هه هیأت ناظر واهل پذیرش نیست ،زیرا که کارکرد اصهتی هیهأت
ناظر نرارت هر واضی هوده و محدود کرد آ هه تشخیص امور موضو،ی ها ماهیّت آ
درت ارض است.
روش دوه -رأی نهاد نهاظر دارای ا،تبهار وتهایی هانهد :ایهن راه حهلّ ههرای هیهأت
منصفه دارای الش هایی مانند غیر متخصّص هود و ندانتن نرایا وتاوت است .اما
نسبت هه نهاد ناظر ممکن و مشرول می نماید .در تحتیل نهر،ی آ مهی تهوا آ را هها
نکتی از وتاوت نورایی مقایسه کرد کهه در نرهر فقهها مشهرول و مهورد تأییهد اسهت
(م رفت .)141 :1377 ،صاحی جواهر هیا می کند « :وتاوت هه نیوۀ نورایى، ،هالوه
هر این که مطاهق اصل جواز ،مشرول می هاند هه اجراى ،دالت و استوارى در وتهاوت
نزدیک تر است» (نجفی.)249/20 :1421 ،
هرای وتاوت نورائی ،انکال متفاوتی تصوّر نده که سهه نهکل مهرتبا آ ههدین
نرح است:
 .1نفوذ رأی ،مشرو هه اتّفاق نرر وتات هاند.
 .2واضی حاکم هر اساس نرر اکثریّت حکم مىکند و اگر ا،تقاد او ها نرر اکثریّهت
ت ارض دانت ،از حکم کرد خوددارى می نماید تا واضی دیسری که از اکثریّت
است حکم کند.
 .3حکم هراساس نرر اکثریّت صادر می نود و یک نفر از هیأت ،حکم را اههالغ یها
صادر مىکند و اگر واضی از اکثریّهت هانهد ،خهود ایهن وظیفهه را انجهاه مهىدههد
(م رفت.)141 :1377 ،
هه نرر می رسد نکل سوه ،ها نهاد ناظر متفهاوت اسهت و همها وتهاوت نهوراوی
است و محلّ هحث ما نمی هاند.
نکل اول را ،المه حتّی ( ،)422/3 :1413فخر المحقّقهین ( )300/4 :1387و نههید
ثانی( )355/13 :1413می پذیرند و استدالل می کنند که وتاوت ،نو،ی نیاهت اسهت و
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تب یّت از اراده منو می کند؛ مانند دو وکیل و دو وصیّ .نیهز ایشها ههه اصهل جهواز و
،مومات ادلّه استدالل کرده و آ را نزدیک تر هه ،دالت وتائی می دانند .البته ،المهه
در ارناد ،حکم هه ،ده جهواز مهی دههد (،المهه حتّهی )139/2 :1410 ،زیراکهه ها،هث
ت طیتی احکاه می نود و رفع خصومت صورت نمی گیرد؛ هه دلیل این کهه اختالفنرهر
هسیار زیاد است .البته این انکال ،واهل رفع است زیرا امکا دارد ایهن نهول وتهاوت در
موضو،ات مهمّ و حسّاس نر نود و ها،ث ت طیتی احکاه نشود.
هرای اثبات مشرو،یّت نکل دوه ،توجّه هه این موضول مهمّ اسهت کهه محهلّ نهزال،
زما غیبت است و همین طور زما حتور حکومت فقیه و در غیهر ایهن صهورت ،ایهن
نزال م نایی ندارد زیرا در زما حتور م صوه(ل) تب یّهت از منهو  ،نهر اسهت و در
صورت اختال  ،رأیِ اماه مدّنرر ورار می گیرد و در زما غیر حکومت دینی ،نصهبی
وجود ندارد که هر سر آ اختال

ایجهاد نهود و یها نهر اتّفهاق و یها نهر دیسهری

صورت پذیرد؛ و حال در ،صر غیبت و حتور ولیّ فقیهه ،محهلّ نهزال ،فهرل ههر هحهث
جواز محدود کرد والیت واضی توسّا حاکم است و حتی اگر مبنا ،ده جهواز هانهد
نیز در صورت صالحدید ولیّ فقیه و صدور حکم حکومتی ،می توا واضهی را مجبهور
کرد که حکم صادر نکنهد مسهر ههه نهر کهذا  ...هها وجهود ایهن نهرایا ،در صهورت
اختال  ،اگر مورد اختال

موضو،ی هاند تساوا صهورت مهی گیهرد و اگهر حکمهی

هاند نرایطی که ولیّ فقیه مشخّص می کند حاکم اسهت .ههرای مثهال ،اکثریّهت حکهم
صادر می کند و اوتیّت از صدور حکم امساک می کنند ،یا نرر فرد ا،تم ،اولویّت پیهدا
می کند (سبحانی تبریزی.)170/1 :1418 ،
هدین ترتیی ،ولیّ فقیه می تواند نرایطی را پیش هینی کند کهه ایهن حکهم هراسهاس
نرر هیأت ناظر صادر نود و رأی واضی ،اصل و رأی نهاد ناظر ،مشورتی نباند .هها ایهن
وجود ،هاید هه این نکته توجّه کرد که این نیوه ،موجی اطاله دادرسی می نود و یکهی
از ایرادات وارد هر هیأت منصفه نیز هوده است.
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روش سوه -مشورتی هود نرر نههاد نهاظر :ایهن روش در نرهاه حقهووی جمههوری
اسالمی ایرا نیز نسبت هه هیأت منصفه مورد استفاده ورار گرفته است؛ ها توجهه ههه ایهن
که در نراه وتایی ایرا و اصول  36و  156وانو اساسی ،حهقّ صهدور حکهم فقها ههه
واضی اختصام دارد ،در رویّه های وتایی وتهاوت حکمهی نیهز ههرای هیهأت منصهفه
وانونی نمرده نده است (نریفی )138 :1398 ،اما هرای رفع ت ارض و ،ده خدنهه ههه
استقالل واضی ،رای هیأت منصفه را مشورتی تتقّی نموده و مخالفت واضی از ایهن رأی
را مجاز می داند.

1

این نیوه هه دلیل ندانتن ضهمانت اجهرا ،کهارایی هیهأت منصهفه را ههه حهدّاول مهی
رساند، .ده وجود ضمانت اجرا در نهاد ناظر نیز می تواند ها ،نصر نرارت ایهن نههاد در
ت ارض هاند؛ هه نرر می رسد می توا سازو کارهایی را درنرر گرفت که هم نرر نهاد
ناظر یا هیأت منصفه مشورتی هاند و هم ضمانت اجرا نسبت هه آ وجود دانهته هانهد؛
مانند ماده  23پیشنویس الیحه جهرائم سیاسهی و نحهوه رسهیدگی ههه آ  ،مصهوّ وهوّه
وتائیه در تاریخ  1378/05/11هرای پیشنهاد هه هیأت دولت که هیها مهی کهرد « :نها
ه نرر هیأت منصفه هر توجّه اتّهاه هه متّهم یا متّهمین هاند ،ولی دادگاه ا،تقاد ههر ،هده
مجرمیّت دانته هاند ،پس از انتشهار رأی هرائهت ،پرونهده را جههت تجدیهدنرر در رأی
صادره هه دادگاه تجدید نرر ارسال می دارد .دادگاه تجدید نرر نا

هه رأی هرائهت

را تأیید نمود وط یّت آ را ا،هاله مهی نمایهد؛ در غیهر ایهن صهورت ،هها حتهور هیهأت
منصفه رسیدگی ،مبادرت هه انشاء رأی خواهد کرد».

 .1طرح اصالح وانو مطبو،ات مصوّ  ،1379ماده .30-28
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نتیجه گیری و پیشنهاد
 .1هیأت منصفه هه ،نوا یک نهاد مرده ساالر ،ه در زما مشروطیّت و ه پهس
از انقال اسالمی ،تحت تأثیر فتای انقالهی هوده است و این سراسهیمسی ههرای انتقهال
آ نهاد هه حقوق ایرا ها،ث نده است تا هه امروزه ماهیّت و سازوکار آ هارهها د هار
تغییرات گوناگو نود.
 .2لفظ «منصفه» در این اصطالح هها پشهتوانه فرهنهگ اسهالمی در ترجمهه اصهطالح
انستیسی هه کار رفته است تا این گروه را در مقاهل واضی که ضامن ،دالت رأی صهادر
نده است ،ضامن انصا

در رأی نهایی هداند.

 .3هیأت منصفه یک اصهطالح ا،تبهاری اسهت و ت ریهف حقیقهی ههرای آ وجهود
ندارد؛ ههترین ت ریفی که از این امور می توا انجهاه گیهرد ،ت ریهف ههه ،ناصهر اسهت:
الف) غیر رسمی هود ا،تاء ) ،حتور ا،تاء در جریا تمهاه دادرسهی ،ج) متنهوّل
هود طبقات ا،تاء ،د) ا،اله نرر هه اتّفاق یا هها اکثریّهت ا،تهاء، ،ناصهر اصهتی هیهأت
منصفه است.
 .4هیههأت منصههفه دارای کارکردهههایی از وبی هل سهههیم نههد جام ههه در سرنونههت
خویش ،ان طا

پذیر ند احکاه وتایی ،جتوگیری از فسهاد واضهی و دسهتساه وتها،

جتی ا،تماد ،مومی، ،ده واهستسی هه نهاد ههای وهدرت؛ و همهین طهور دارای آسهیی
هایی از وبیل :واهتیّت تأثیر پذیری ا،تای هیأت منصفه ،واجد نبهود نهرایا وتهاوت،
،ده ،تم هه وانو  ،اطاله دادرسی و دخالت در حکم واضی است.
 .5نهاد ناظر می تواند جایسزینی مناسی هرای هیأت منصفه در وتای اسالمی هانهد
که ها پیش هینی سازوکار های مناسی ،کارکردهای هیأت منصفه را دارا هاند و از هروز
آسیی های آ جتوگیری نود و همین طور نرارت نیز هه ،نهوا کهارکرد اصهتی نههاد
ناظر حفظ نود.
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 .6نهاد ناظر در فرآیند دادرسی در فقه امامیه خالی از دلیل خهامّ اسهت .در واوهع،
استحبا د،وت از نهاد ناظر از فقه ،امّهه گرفتهه نهده و سهپس مهورد پهذیرش فقههای
امامیه نیز ورار گرفته است .هر اساس فقه امامیه ،حکم استحبا ادهی نیاز هه دلیل خهامّ
ندارد و مشرو،یّت اد کفایت می کند و تسامح در آ از تسامح در سنن هیشتر اسهت.
البته نرارت هر واضی دارای دلیل خامّ است.
 .7آسیی نق

استقالل واضی هه وسیته مشورتی هود نررات نهاد نهاظر ،واههل رفهع

است اما سازوکاری نیاز است که تصمیمات و تذکّرات نهاد ناظر ،دارای ضمانت اجهرا
هاند.
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 خامنه ای ،مهین دخهت ( ،)1342هیأت منصفه در دادگاه های کشورهای متحده امریکایشمالي ،مجته کانو وکال 86 ،و .127-111 ،87
 دهخدا، ،تی اکبر ( ،)1377لغت نامه دهخدا ،ج ،14چ 2از دوره جدید ،تهرا  :مؤسسه انتشهاراتو اپ دانشساه تهرا .
 رحمانی ،وهدرت اهلل ( ،)1398هیأت منصفه ایراني؛ از هندسه اقتباس در مشروطیّت تا هنراستحاله در جمهوری اسالمي ،پژوهش های حقوق ،مومی.184-155 ،62 ،
 سا،د وکیل ،امیر؛ ،سکری ،گوریا ( ،)1394قانون اساسـي در نظـح حقـوقي کنـوني ،چ،7تهرا  :مجد.
 سبحانی تبریزی ،ج فر (1418ق) ،نظا القضاء و الشهاده في الشریعه اإلسالمیه الغـرّاء ،ج،1وم  :مؤسسه اماه صادق ،تیه الساله.
 ناکری ،اهوالحسهن؛ کرمیستبهاغی ،داوود ( ،)1389ارزیـابي اظهـارنظر هیـأت منصـفه ،مجتههمطال ات حقووی.102-83 ،2 ،
 نامتو ،ههاور ( ،)1375معرفي و نقدی بر جایگاه هیأت منصـفه در نظـا حقـوقي ایـران،فصتنامه دیدگاه های حقووی.199-169 ،3 ،
 نامتو ،ههاور ( ،)1390ماهیت و نقش هیأت منصفه در نظا حقوقي ایران ،فصهتنامه دیهدگاههای حقووی.3 ،
 -ناهکار ،محمد ( ،)1331هیأت اتهامیه و هیأت منصفه ،مجته کانو وکال.25-23 ،21 ،
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 نریفی ،محسن ( ،)1398نارسایي های تقنیني هیأت منصـفه کارآمـد در نظـا حقـوقيایران ،مجتس و راهبرد.147-119 ،100 ،
 نیخ االساله، ،باس ( ،)1379سیاست جنایي مشارکتي در حقوق ایـران و انگلـیس ،پایهانامه دکتری ،تهرا  :دانشساه ترهیت مدرس.
 نیخ االسالمی، ،باس ( ،)1380مقایسه اجمالي هیـأت منصـفه در حقـوق ایـران ،فصهتنامهپژوهشی ،توه انسانی.55-35 ،2 ،
 صبری ،نورمحمد ( ،)1384هیأت منصفه (مطالعه تطبیقي) ،تهرا  :میزا . صبری ،نورمحمد ( ،)1384هیأت منصفه مطالعه تطبیقي ،تهرا  :میزا . صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهـایي قـانون اساسـي جمهـوری اسـالميایران ،)1364( ،تهرا  :انتشارات اداره کل امور فرهنسی و رواها ،مومی مجتس نورای اسالمی.
 طباطبائی موتمنی ،منو هر ( ،)1370آزادی های عمومي و حقوق بشر ،تهرا  :مؤسسه اپ وانتشارات دانشساه تهرا .
 طباطبائی، ،تی محمد ( ،)1332هیأت منصفه از لحاظ تاریخي ،مجته کانو وکال.49-46 ،32 ، ،تیدوست ،اهوالقاسم (1399الف) ،فقه و عقل ،چ ،10تهرا  :پژوهشساه فرهنگ و اندیشه اسالمی. ،تیدوست ،اهوالقاسم ( ،) 1399درس خارج فقه قضا ،پایساه اطالل رسانی آیت اهلل ،تیدوست.http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2198
 ،مید زنجانی، ،باس تی ( ،)1368فقه سیاسي ،ج ،1تهرا  :سر شمه. فاضل هندی ،محمد هن حسن (1416ق) ،کشف اللّثا و االبها عن قواعد األحکا  ،ج ،10وم:مؤسسه النشر اإلسالمی.
 فخرالمحققین ،محمد هن حسن ههن یوسهف (1387ق) ،إیضـاح الفوائـد فـي شـرح إشـکاالتالقواعد ،تصحیح، :بد الرحیم هروجردی و حسین موسوی کرمهانی و ،تهی پنهاه انهتهاردی ،ج ،4وهم:
اسما،یتیا .
 کاتبی ،حسنقتی ( ،)1363فرهنگ حقوق فرانسه -فارسي ،تهرا  :کتاهخانه گنج دانش.کاتوزیا  ،ناصر ( ،)1382آزادی اندیشه و بیان ،تهرا  :دانشکده حقوق و ،تهوه سیاسهی دانشهساهتهرا .
 کانانی ،سید محمهود ( ،)1383استانداردهای جهاني دادگستری ،نقد و بررسـي دادگـاهعمومي و انقالب ،تهرا  :میزا .
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 گاستو  ،استفانی ،ژرژ لواسهور ( ،)1378آئین دادرسي کیفری ،ترجمه حسن دادیـان ،ج،1تهرا  :دانشساه ،المه طباطبائی.
 مجتسی ،محمدهاور (هی تها) ،بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار علیهح السـال ،ج ،74هیروت :دار احیاء الترا ال رهی.
 محسنی ،مرتتی ( ،)1357هیأت منصـفه و تشـکیالت آن در کشـور فرانسـه ،مجتهه حقهوویوزارت دادگستری.171-139 ،3 ،
 م رفت ،محمدهادی ( ،)1377والیت فقیه ،وم  :مؤسسه فرهنسی انتشاراتی التمهید. موحّدی محی ،مهدی ( ،)1388اجتهاد قاضي در نظا قضایي ایران ،مطال هات فقهه و حقهوقاسالمی.145-125 ،1 ،
 مورتو  ،هالپر ؛ حری هرمن و دیسرا ( ،)1369دولت بي قانون ،ترجمهه رضها سهندگل ،تههرا :وزارت فرهنگ و ارناد اسالمی.
 نجفی(صاحی جواهر) ،محمدحسن ( 1421ق) ،جواهر الکال في شرح شرائع االسال  ،ج،20وم :مؤسسه دائره الم ار

فقه اسالمی هر مذهی اهل هیت (،تیهم الساله).

 نراوی ،محمدمهدی (1422ق) ،جامعه األصول ،وم ،المجمع ال المی لتنراویین. ویل آریل ،دورانهت ( ،)1374تاریخ تمدن عصر نـاپلوون ،ترجمهه اسهما،یل دولتشهاهی و ،تهیاصغر ههراه هیسی ،ج ،11چ ،3تهرا  :نرکت انتشارات ،تمی و فرهنسی.
- Oxford Advanced Learners Dictionary, Fourth edition, London,
Oxford, University press, 1994.
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