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 چكيده
،است ناديده گرفته شده» نظر ارشادي«و اقدامات دادرس در دادرسي مدني، تصميماتدر ميان

و اقدامات در زمرة شايد به اين دليل كه معلوم نيستو باشد، كمتر به آن دادرس تصميمات

و مشاوره درواقع اين نظر. پرداخته شده است اي است كه دادرس به طرفين دعوا راهنمايي

و اجرايي ندا اي كه هيچ دهد؛ مشاوره مي و اگرچه مشمول ممنوعيت تلقينردگونه توان اثباتي

را. در اصول فقه قابل مقايسه است» امر ارشادي«، با شود نمي با عنايت به اينكه نظر ارشادي
به نمي شمار آورد، ناسازگاري آن با اصول دادرسي همچون ابتكار عمل توان عمل قضايي

و برخصوصي و موضوعات تسلط طرفين بيو مقابله،جهات طرفي اش در برخي مواقع با اصل

بي،و استقالل قوة قضايي و . طرف گردد ممكن است موجب انتظار نامعقول از اين قوة مستقل

در ايراد رد دادرس يا در ارجاع پرونده به شعب، وجود نظر است رو، پيشنهاد شده اين از

.باشدمؤثر ارشادي 

 ژگان كليديوا
و بي . نظر ارشادي عمل قضايي،امر ارشادي،اصول دادرسي، طرفي دادرس، استقالل
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 مقدمه
مي دادرس از آغاز تا پايان مسير دادرسي تصميم  ماهيت دربارةگيرد؛ گاه تصميم هاي مختلفي

و به دعوا جز قاطع آن يامدر خصوص؛ گاه نيز تنها)حكم(ي استئطور كلي يا اهيت دعوا

و يا آنكه هيچ و ). قرار(يك از اين دو ويژگي را ندارد قاطع آن است دستورهاي اداري

نظر«ها، بايد اينهمة در كنار. دادگاه هستندهاي هاي اصالحي نيز از ديگر تصميم گزارش

به. را نيز بررسي كرد» ارشادي مي اين واژه زماني يكيرأيرود كه دادرس ضمن صدور كار از،

به انجام و او را  كاري راهنمايي دادن يا ندادنطرفين دادرسي را از وضعيت حقوقي آگاه

به درخواست مرد، زن را از امكان مطالب. كند مي ةبراي نمونه، ضمن صدور حكم به طالق

مي سازدمياش باخبر حقوق مالي به يكي از طرفين دادرسي، راه صحيح دادخواهي را . آموزد يا

كهياين نظرماهيت مييارشادبه شيوةات تنها گذار قانونويژه آنكهبه؛ معلوم نيست،شوند بيان

و بر آن به قاضي تكليف نموده حكم موضوعات را در قوانين يافته و در قوانين رأي پاية دهد

موقعيت هنگامي پيچيدگي. توان مستندي براي دادن نظر ارشادي قاضي يافت موضوعه نمي

بيدشو روشن مي و استقالل قضايي مطرح كه طرفي هنگاميبي.دگردميطرفي دادرس

ميضوع مو مي بحث قرار كه قاضي با دادن نظر به نفع يكي از طرفين اظهاراتي با گيرد كند كه

مي و استقالل وقتي محل ترديد قرار به عنوان ثالث متعارض است كه طبيعت جايگاه وي گيرد

و قاضي را كه دوباره هايي، ديدگاهنفعان چنينذيبيشتر   با اقدامات قضايي مبتني بر آن، دادگاه

ميبه وي مراجعه كرده و قاضي دوم مستقل است.دهند اند تحت فشار قرار . حال آنكه دادگاه

كه به فقه مراجعه مي بر درمي،كنيم همچنين هنگامي كه يكي از اعمالي كه تركش قاضي يابيم

اب. الزم است، تلقين است كه مستلزم ضرريه كه دادرس يكي از متداعيين را به چيزي ن معنا

و امر هستيم،از سوي ديگر. ديگري است تلقين كند  امر مولوي؛ در فقه شاهد دو دسته دستور

و دومي عكس آن است كه اولي الزم،و ارشادي در. االتباع با وجود رواج استفاده از اين نظر

آن،ها دادگاه به ميبه. نپرداخته است تحقيق مستقلي رسد گره كار در حل اين موضوع باشد نظر

گفته پيشيك از مباحث هيچ،كه آيا نظر ارشادي عملي قضايي است يا خير؟ اگر چنين است

و كرد بايد بحث،اما اگر نظر ارشادي چنين عملي نباشد. قابل طرح نخواهد بود چه ماهيت كه

بهپرو؟ ارشاد است يا تلقين، آثاري دارد كه موقعيت اصول دادرسي ويژه اصل اضح است

و دادگاه در دو فرض اخير بايد سنجيده شود بي و اصل استقالل قاضي بر همين اساس،. طرفي

در در نوشتار نخست اين مقاله، به جايگاه نظر ارشادي در ميان اعمال قضايي مي و پردازيم

مينوشتار دوم موقعيت اين نظر در برخورد با برخي اصول  .كنيم دادرسي را بررسي
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 جايگاه نظر ارشادي در ميان اعمال قضايي.1
كه كدام اعمال قاضي، قضايي هستند به اين موضوع خواهيم پرداخت بند(در اين نوشتار، ابتدا

و منع تلقين در فقه اشاره خواهيم نمود)1 و امر ارشادي به رابطة ميان نظر ارشادي و سپس

).2بند(

و نظر ارشادي.1.1  اعمال قضايي
و به مؤثركه شناخت عمل قضايي در شناخت مرجع قضاييهدر جاي ديگر بررسي شد است

با«عنوان نتيجه بيان گرديد  به يك اختالف حقوقي كه راجع مرجع قضايي نهادي است ثالث

و شكلي به و اجراي قوانين ماهوي مي طور معين تصميم اعمال ، 1391، محسني(» كند گيري قاطع

خواهد اما اين بار شناخت عمل قضايي نه با اين هدف بلكه به اين منظور بررسي)556-557ص

در قانون آيين. كه موقعيت نظر ارشادي در ميان اعمال مرجع قضايي مشخص گرددشد

به فرضي گذار قانون،دادرسي مدني و آن ناظر تنها يك بار از وظيفة ارشاد دادگاه سخن گفته

كه  به دادگاه مراجعهاست در. يابند ولي در اين كار توفيق نمي،اند نموده طرفين براي سازش

به سازش نيستند، موضوع اين صورت است كه دادگاه پس از احراز اين آنان«كه ايشان حاضر

اين كار مخالف اصل ابتكار عمل). اين قانون189مادة(» را براي طرح دعوا ارشاد خواهد نمود

ايب؛ب دعواستخصوصي اصحا  معنا كه دعوا فقط از سوي طرفين يك اختالف آغازنه

و مي و2مادة(تواند دعوايي را از پيش خود آغاز كند دادگاه نميشود  قانون آيين دادرسي مدني؛ غمامي

ص1391محسني، در اين. است189 مادة بيرون از شمولحال، نظر ارشادي، حتي اينبا.)202- 204،

به طرف مينظر ايب؛شود ين ارائة طريق ميه كه دادگاه مشخص چه دعوايي طرحن معنا كه نمايد

 ضمن دادگاه صرفاً،189حال آنكه در فرض مادة. صورت گيردچه دادگاهي مراجعهبه شود يا 

به دادخواهي عليه يكديگر ارشاد مي  بدون اينكه؛كند اعالم ختم تالش براي سازش، طرفين را

نمثالً بنابراين، نظر ارشادي ممكن. وع دعوا يا ماهيت آن اظهارنظر كرده باشد در خصوص

را رو، نمي ايناز؛ ماهيت دعوا باشد، اما قاطع آن نيستدربارةاست  در معناي»حكم«توان آن

ن. دانستاش شده شناخته قرار را گذار قانون؟ مشكل در اين است كه يستآيا اين تصميم، قرار

دركهاست عملي دانسته  در حاليدر،ماهيت نيستخصوص يا خصوص كه قاطع است يا

 باشد، ماهيتدربارةتواندمينظر ارشادي نيز ظاهراً. درعين اينكه قاطع نيست،ماهيت است

به آيا اين تشابه موجب نمي. ولي قاطع نباشد نظر شود اين نظر را قرار بدانيم؟ در اين باره

عم«بر اينكه افزونرسد مي كهريپذ امكانل در قالب قرار در صورتي صدور و الزم است

ص1383شمس،(» بيني شده باشد صريحاً يا تلويحاً پيش و)239، ، فرق ميان مفهوم قاطع نبودن قرار

و به دليل به صورت اصلي قاطع نبودن نظر ارشادي در اين است كه در اولي قاطع نبودن
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م و نفعووجود م،انعي موقتي مانند سمت، اهليت شده انعي دائمي مانند اعتبار امر قضاوتو يا

و يا مسئله به صالحيت دادگاه يا قاضي دعوا به شكل صحيح قانوني در نشدن طرحماي ناظر

ميخصوص  در اما.) قانون آيين دادرسي مدني89و84مادة(شود قرار عدم استماع، ايجاد

و در حاشية عمل قضايي به شكل جانبي ميدومي قاطع نبودن و هيچ صورت يك از اين پذيرد

آنعوامل لزوماً و  دادگاه در كنار عمل قضايي،كه خواهيم ديد چنان در صدور آن مطرح نيست

حكم( مي) قرار يا كند؛ پس اظهار نظر غيرقاطع در قرار اصل موضوع پيرامون ماهيت اظهارنظر

انگهي، اظهارنظر ارشاديو. ولي اظهارنظر غيرقاطع در نظر ارشادي فرع آن اصل است،است

به معناي اعم در نظر گرفت. قابليت اجرايي نيز ندارد قابليت اجرا. قابليت اجرا را بايد در اينجا

 ولي،به معناي اخص مساوي است با عمليات اجرايي موضوع قانون اجراي احكام مدني

به معناي اعم و. است صرفا به معناي فرايند تطبيق حكم بر موضوع،قابليت اجرايي پس حكم

يا؛قرار هر دو قابليت اجرايي به معناي اعم را دارند  يعني نتيجة تطبيق يك قاعدة ماهوي

بي،شكلي بر موضوع هستند اين. بهره است ولي نظر ارشادي از هر دو معناي قابليت اجرايي

و نظر ارشادي  ميباوجودگونه است كه تمايز واقعي قرار قيتل. شود تشابه صوري آشكار

به عنوان گزارش اصالحي يا دستور اداري نيز به نظر روشن استنشدن چه،؛نظر ارشادي

و گذشتأمنش و مصدر دومي ارادة قاضي در چارچوب اولي تراضي هاي متقابل طرفين است

به.قانون و گذشت هيچ حال آنكه سرچشمة نظر ارشادي هاي طرفين اختالف وجه تراضي

و اگرچه قاضي آن را مينيست گيري بهتر براي نتيجه. ولي چارچوب قانوني ندارد،كند صادر

به حكم يا قرار  و تقسيم اين فعاليت به عنوان تصميم بايد يادآور شد كه تحليل فعاليت قاضي

كه دادرس در مقام انجام رسالت خود...و  ؛.م.د.آ.ق3كشف حقيقت يا فصل خصومت؛ ماده(، زماني است

ص1387محسني، ص1388كريمي،؛ 295، كه با نظر ارشادي، هيچ اقدام كند؛ اين در)53، حالي است

شداست گرفتهنخصومتي پايان  با اين تحليل، نظر ارشادي.و هيچ حقيقتي نيز كشف نخواهد

و تصميمات دادگاه، خروج موضوعي خواهد داشت؛  كه از عمل قضايي نظري است ساده
يكي از طرفين دادرسي بيان دادرس نه در مقام تصدي سمت قضايي، بلك ه در جايگاه مشاور به

دربي؛ كنديم و اقدامات جاي دادةشدي شناختهها قالبآنكه بتوان آن را به بيان ديگر،. اعمال

كه همة اعمال اين مراجع اما همان،شود نظر ارشادي اگرچه از مرجع قضايي صادر مي ،طور

و دستور تعيين وقت، نظر ارشادي نيز باوجود مانند تنظيم گزارش اصالحي؛قضايي نيستند

به اختالف حقوقي استآنكه و اجرا،ناظر و شكلي اعمال  ولي در صدور آن قوانين ماهوي

بهدربارةو شودمين شدگيري قاطع طور معين تصميم اين اختالف وونخواهد  در شمار اعمال

ع. گيرد قرار نميتصميمات قضايي دادگاه چيست؟ پس مل قضايي نيست، اگر نظر ارشادي

شپرسشي كه در بند آتي بررسي  .دخواهد
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و منع تلقين در فقه.1.2 و امر ارشادي  رابطة نظر ارشادي
و ارشادي تقسيم ،1371مشكيني،( كننديمدر اصول فقه، امر يعني دستور را به دو دسته مولوي

بي؛74ص ص فياض، و براي ترك آن، عقاب در دستور مولوي، براي.)387– 388تا،  امتثال امر، صواب

ص1409ي، روزدر( شوديمدرنظر گرفته و عقاب نيست.)104، در امر ارشادي، سخني از صواب

ص1419سبزواري،( كه مصلحتي در آن پنهان است، فقط بلكه،)598، مخاطب به انجام كاري

ص1385يزدي،؛ حسيني140ص،1361اصفهانى، غروي( شوديمفراخوانده  ازبي؛)84–85، آنكه سخن

و عقابي يا اساساً به نصيحت. چنين منظوري مطرح باشدصواب در اين معنا برخي آن را

بي مكارم(اند پزشك تشبيه كرده ص شيرازي، كه بيمار را از خوردن يا آشاميدن در ساعات يا از)96تا،

دبي؛كند غذاهاي معين منع مي شُرب و در.ر روزه باشدآنكه همچون منع اكل دستور پزشك

و دستور شارع در روزه امر مولوي است به. اينجا امر ارشادي همچنين برخي حكم ارشادي را

و مكروه بخش كرده و براي آن از اصطالحات حكم مستحب » ترك اولي«يا» استحباب«اند

؛ طباطبايي، 372ص،1425راضي، آل الشيخ؛ 104ص،1329؛ ايرواني،96–97صحسيني يزدي،(اند استفاده نموده

ص1412 مي.)34، كه اگر با امر مولوي، شارع در مقام درواقع، توان نظر برخي علما را تكرار نمود

ص1371مشكيني،(انشاي يك حكم است، در امر ارشادي، در جايگاه اخبار از مصلحت است  ؛74،

ص1410خميني، ص1416؛ روحاني، 208– 209، ا.)265– 270، ز آنكه پيرامون ارتباط نظر ارشادي با پيش

.ته است ارتباط اين نظر با منع تلقين در فقه روشن گرددس باي،امر ارشادي اظهار نظر شود

كه تركش بر قاضي واجب» منع تلقين«در فقه كه تلقين نحويبه؛استجزو آدابي است

و تركش واجب« ص 1380سنگلجي،( استاعالم شده» حرام  تلقين يعني اينكه قاضي.)117و 116،

به چيزي كه مستلزم وارد شدن ضرر بر طرف ديگر دعوي رهنمون شود يكي از متداعيين را

به چيزي كه موجب پذيرفته شدن دعوايش گردد؛باشد راهنمايي مانند آنكه قاضي مدعي را

مي. كند خو استاد سنگلجي مصداق آن را فرضي كه دعواي به مدعي بگويد كه قاضي د را داند

و قطع مطرح كني درحالي؛ايبه نحو اجمال اظهار كرده به نحو جزم فقها.كه الزم است آن را

؛ يعني اند دانسته» نزاع فتح باب«و از جمله محقق حلي فلسفة اين ممنوعيت را جلوگيري از 

و كار قاضي ايجاد نزاع نيست اين راهنمايي قاضي موجب نزاع جديدي مي دراو وظيفة.شود

و سد باب نزاع«الم اس ر(است» فصل خصومت  براي.)292-300ص، 1387 محسني،.ك.دربارة اين هدف

ر و منع تحصيل دليل در حقوق ايران ش1389 محسني،.ك.مطالعة رابطة منع تلقين ص65، آيا نظر.)197-187،

ب ايارشادي دادرس بهه مين معنا تلقين است؟ عنصر نهفتهدو،رسد در مفهوم فقهي تلقين نظر

و ديگر اينكه موجب فتحييك؛است  اينكه بايد اين ياد دادن موجب ضرر طرف ديگر باشد

را. باب نزاع شود در اينكه اگر دادرس راه صحيح طرح دعوا يا مرجع صالح يا دعواي درست

مي،به يكي از طرفين رهنمون شود در؛ شود، ترديد است ضرري متوجه طرف ديگر همچنين
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مياينكه اين ت،گردد كار موجب فتج باب نزاع ميبه. مل كردأ بايد رسد نظر ارشادي تلقين نظر

كه حرام است كه دادرس در جريان؛نباشد  چراكه قدر متيقن ضرر در راهنمايي آنجاست

يكي جانب و دليل از و با اين كار نتيجه را به نفع دادرسي با ارشاد نسبت به خواسته داري كند

مي.ديك طرف برگردان در حال آنكه در نظر ارشادي دادرس در پايان دادرسي نظر نه و دهد

ت و نظرش در نتيجة دعوا همچنين، فتح باب نزاع كه مبناي منع تلقين. ثيري نداردأجريان آن

به،است چه بعد از نظر ارشادي،؛نظر برسد ممكن است در ظاهر با نظر ارشادي متعارض

را ذي ميبدوباره نفع باب نزاع به شكل صحيح يا در مرجع صالح طرح از و دعوا را كند

مي. نمايد مي به نظر  چراكه فتح باب نزاعي در فقه،رسد بايد از اين ظاهر گذشت در اين باره

به ماهيت يك قضيه اظهار نظر قاطع شود كه در نظر ارشادي حاليدر؛ممنوع است كه راجع

به ويژگي قطعداراي ديديم كه اين اظهار نظر از سوي ديگر،.ستنيطور اصلي كنندگي دعوا

حق،نظر ارشادي ناظر به حق دادخواهي است دادگاه فقط اعالم.نه حق ماهوي مبناي اين

كه چگونه دادخواهي صحيح انجام شود مي ذي،كند . نفع داده شودنه اينكه با اين تلقين حق به

نه موجب ضرر است به ك پس، نظر ارشادي دادگاه ه در جريان دادرسي ارائه شود تا نحوي

نه موجب فتح باب نزاع است به و كه حق ماهوي را با جانب گونه نتيجه تغيير كند به اي داري

مي ازاين. يك طرف بدهد به امر ارشادي در فقه نزديك  دادرس،.شود رو، بيش از همه

ميدادن يا ندادنمصلحت يكي از طرفين دعوا را در انجام پس او را به مصلحت بيند، كاري

مي ديده بي شده راهنمايي پينكردن آنكه تبعيت كند؛ داشته از اين نظر، ضمانت اجرايي در

.باشد

در.2  آن با برخي اصول دادرسيرويارويي موقعيت نظر ارشادي
و مفهوم بايد در .)1بند(با اصول دادرسي سنجيده شود رويارويي نظر ارشادي با اين ماهيت

ه آناصولي و ادامة  يعني اصل تسلط طرفين،مچون اصل ابتكار عمل خصوصي اصحاب دعوا

و موضوعات دعوا، اصل بي و قاضي بر جهات و اصل استقالل دادگاه همچنين الزم. طرفي

).2بند(گردداست برخي مصاديق اين نظر بر پاية اين تحليل ارزيابي 

و اصول اداره.2.1 سيكنندة دادر نظر ارشادي
به دادرسي بر پاية اصولي اداره مي اين اصول. اشتهار دارند» كنندة دادرسي اصول اداره«شود كه

سه دسته تقسيم مي و اصحاب دعوا در جنبة.1: شوندبه اصول مربوط به نقش متقابل دادرس

از اصول مربوط به اين نقش.2شكلي دادرسي يعني رسيدگي؛  امور نظر ها در موضوع اختالف

و موضوعي؛ حك و.3مي و كليت دادرسي از منظر رعايت انصاف به تماميت  اصول ناظر
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ش1389محسني،:نك(كارآيي ص31، مينظراز.)96-87، كه مقرر دارد اصل ابتكار عمل خصوصي

يا هيچ دادگاهي به دعوايي رسيدگي نمي آنكند مگر اينكه طرفين از وي خواستهها نمايندگان

 يكي از طرفين اختالف در نظم حقوقي ما راكهچ؛پذير نيست دي توجيهباشند، نظر ارشا

را. تواند صدور چنين نظري را از دادگاه بخواهد نمي همچنين، وقتي طرفين چنين نظري

و موضوعات دعوا نمياند يا اينكه اساساً نخواسته توانند بخواهند، اصل تسلط طرفين بر جهات

چ ايجاب مي نه كمتر،كند دادگاه محدود به و كه از وي خواسته شده، نه بيشتر اظهار نظر يزي

بر. كند و اصل تسلط طرفين به بيان ديگر، موضوع نظر ارشادي از چارچوب خواستة طرفين

و موضوعات دعوا خارج است بي. جهات يكي از نابرا طرفي دادرس اصل ترين اصولكه

به،دادرسي است و و محسني،(يابي نمود طور شخصي ارز بايد از منظر قاضي ص1390غمامي به49،

ايب؛)بعد بهه به يكي از طرفين گرايشي داشته باشد كه دادرس نبايد كه از ايشان نحوين معنا

يكي از طرفين دعوا اگر در جريان دادرسي بروز يابد. داري كند جانب  مانند،گرايش داشتن به

كه در فقه اماميه مطرح شد به يكي از طرفين، تعيين گروهي براي از قبيل احترام،آنچه  بيشتر

و يكي از متخاصمين، تلقين، ايقاف عزم عزيم از اقرار اداي شهادت، تعنيت شهود، ضيافت

در،تعتعة شهود بيبه،قاضي بروز نمايدرأيو به طور قطع با اصل كه در فقه طرفي دادرس

ربراي( منافات دارد،معروف است» وجوب تسويه بين خصمين« ص 1380 سنگلجي،.ك.مطالعة بيشتر ،

بي اما نظر ارشادي را نمي.)64-56 آن،طرفي دانست توان مساوي با نقض چنان كه تحليل چون

، حقوقي است كه بر اساس شناخت مصلحت طرفين،مشورت. نيستمؤثر دعواةشد در نتيج

نه در جريان دادرسي بلكه در پايا ميبدون اينكه قاطع اصل دعوا باشد، ؛شودن آن ارائه

بي اين از بي. طرفي دادرس ندارد رو، منافاتي با ندارد مالزمه طرفي دادرس با استقالل محكمه اما

و محسني،(طرفي نخواهد داشتو استقالل قضايي نيز تالزمي با بي ص1390غمامي استقالل.)54،

ب آقضايي . اعمال خود را انجام دهدن معناست كه دادگاه بايد بدون فشار دروني يا بيرونيه

و فشار از سلسله مراتب اداري دادگاهنكردن فشار دروني مانند تبعيت و دستگاه قضايي ها

و ديگر بيروني يعني دخالت  قواي حاكميت يا وجود رابطة قانوني يا قراردادي ميان دادرس

م ج و ب  قانون91ادة طرفين دعوا يا اظهارنظر ماهوي پيشين در موضوع دعوا مانند بندهاي

به صدور نظر ارشادي نمايد. آيين دادرسي مدني از،اگر دادگاه مبادرت  ممكن است يكي

به بهانة اين نظر دعواي خود را به شكل توصي  دادگاه يا در مرجع اي از سوي شدههطرفين دعوا

ب و اپيشنهادي او طرح نمايد ته رأين وسيله قصد ا ثيرگذاري بر تشخيص قضايي دادگاه دوم

و نظر. داشته باشد و دادرس براي اظهارنظر پيرامون موقعيت اصل استقالل مرجع قضايي

كه درنهايت نظر ارشادي يا متوجه توصيه. ارشادي نخست بايد زمينة تقابل را شناخت اي است

به همان مرجع قضايي صادركنندة توصيه ارشادي يا مرجع قضايي ديگر برمي ذي . گرداند نفع را
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ميمخصوص در و قاضي مانع از آن خواهد رجع قضايي ديگر توان گفت اصل استقالل دادگاه

مصرح قانوني، تعيين هاي زمينهبود كه يك مرجع قضايي براي مرجع قضايي ديگر، جز در 

 اين، يعني ديوان عالي كشور،ترين مرجع قضايي در نظام حقوقي ما حتي عالي. تكليف كند

اليه دادگاه مرجوع«: نظر خود را تحميل كند408مادة برابرتره پايينكه بر دادگارا ندارد توانايي

ميهيئت طبق استدالل  حكم.»نمايد عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر عبارت

ت هيرأي اليه پس از نقض مين استقالل قضايي دادگاه مرجوعأمقتضي براي ت عموميئدر

اس شعب حقوقي در اين ماده پيش كه.تبيني شده ترين مرجع نافي عاليرأي پس هنگامي

كه اساساً،استقالل نيست  نبايد ناقض استقالل،آيد شمار نميبهرأي به طريق اولي نظر ارشادي

اما در فرض. رو، امكان تصور نقض استقالل قضايي در اين فرض منتفي است ايناز. باشد

كه،نخست مدوباره همان دادگاهبه يعني جايي در. پرسش همچنان باقي است،دشويمراجعه

به دو شق شد شقي كه در فاصلة صدور نظر ارشادي قاضي دادگاه؛ اين فرض بايد قائل

كه چنين تغييري صورت نمي صادركننده تغيير مي و فرضي آن. پذيرد كند اساس اختالف در

به استناد شود موقعيت ايراد رد دادرس است كه ممكن است ادعا شود نظر ارشادي موجب مي

مي91بند دال مادة كه مقرر  در دادرس سابقاً«: دارد قانون آيين دادرسي مدني تقويت شود

.»موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهار نظر كرده باشد

مي در اين خصوص به به دادرسِ،رسد اگر دادرس دادگاه تغيير كند نظر اين قبيل جانشين مقيد

به استقالل قضايي خود در و با توجه ميبارةارشادها نيست اما اگر. گيرد دعواي دوم تصميم

بررسي نمود كه مقصود از اظهار نظر دادرس چيست؟ از آغاز بايد،دادرس تغيير نكرده باشد

شد آن و محسني،(چنان كه پيش از اين در جاي ديگري تحليل ص 1385غمامي ،صودمق،)277- 279،

اب. نه اظهارنظر شكلي،موضوع دعوا استخصوص اظهارنظر ماهوي دادرس در كهه ين معنا

و ماهيت دعوادرحق يا نبود در وجود پس از بررسيدادرس   مبتني بر نصوص قانوني، اصل

و مدلل به مربوط پس نظر دادگاه در خصوص امور. كند اظهار عقيدهبه صورت موجه

ت ميمين خواستأصالحيت، كه موجب صدور قرار رد دعوا اظهار. مانع نيست،گردد ه، ايراداتي

 پس در اين.نظر بايد به صورت حكم ناظر به ماهيت كه قاطع دعوا است انجام شده باشد

م  نظر راكهچ؛شود خوذ نمودن وي نميأفرض نيز بايد گفت تغيير نكردن قاضي موجب

به وانگهي هنگا. عمل قضايي نيستارشادي اساساً كه زمينة ايراد رد دادرس را وجود مي

پسشود كننده نيز تحميل نمي آورد، حتي به همان قاضي صادر نمي مي؛ تواند از نظر اين قاضي

 به نظر براي،شود حال، اينكه بستر ايراد رد دادرس فراهم نمي اينبا. ارشادي خود عدول كند

ني. اعتبار دستگاه قضايي كافي نيست به نظر پيشين حتي اين قاضي ز از لحاظ رواني وابسته

به. اگرچه عملش قضايي نباشد؛خود است طور معنوي دادرسبه بيان ديگر، نظر ارشادي
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مي درگير نوعي پيش،صادركننده را در اين فرض كه غيرضروري است داوري پس نبايد. كند

چنممكن نبودنبه  و بايسته است براي اين ين تعلق خاطر ايراد رد دادرس دلخوش نمود

ميبه. معنوي راهكاري جستجو كرد به سكوت قوانين در اين باره، دست نظر كم رسد با توجه

به ظن متعارفي براي جانب،از ناحية طرف مقابل نظر ارشادي مي داري دادرس ؛آيد وجود

به رد دادرس در اين قسمت اصالح شود يا اينكه در باب قواعد رو، يا بايد مقررات ناظر اين از

به شعب دادگاه  رئيس دادگستري بتواند به استناد، بازنگري شده،ها مربوط به ارجاع پرونده

به قاضي نظر پس، باوجود اينكه نظر. گردددهنده اظهار نظر ارشادي مانع ارجاع پرونده

و استقالل تعا ارشادي با اصول بي كه نظر ارشادي طرفي رض آشكاري ندارد، اما در فرضي

به همان قاضي مي با. بازنگري در قوانين بايسته است،گردد موجب بازگشت پروندة جديد

كه در بند آتي، تحليل اين ديدگاه در برخي پروندههمه اين ها راهگشايي بهتري خواهد داشت

.ددگر بررسي مي

هاي در روية دادگاه بررسي برخي مصاديق نظر ارشاد.2.2
در دادگاه .كه شايستة بررسي استدنينمايم اقدام به صدور نظر ارشادي ها، بسياري از زمينهها

در برخي از دعاوي،. موضوع نظر ارشادي برخي محاكم بوده استةارشاد به تصحيح خواست

رخواستة دادگاه با  به صدور ،نديبينم خواهاني به نفعأبيان شده در دادخواست، خود را قادر

به؛ چنانكنديمبراي همين او را دربارة موضوع صحيح خواسته ارشاد كه وقتي دادخواستي

ميةخواست گيري در اين باره را مستلزم اثبات نسب دادگاه تصميم، شود صدور شناسنامه مطرح

و مادر واقعي خود دانسته، قرار رد دعواي خواهان را صادر  به پدر  اما اظهار،دكنيمخواهان

و«: دارديم به طرفيت پدر خواهان در صورت بقا بر ادعا، به تقديم دادخواست اثبات نسب

و سپس ابطال شناسنام و صدور شناسنامه جديد با تاريخةمادر واقعي خودش  مورد استفاده

و مادر واقعي ارشاد مي و مشخصات پدر به تاريخ57ةدادنامه شمار(» شود تولد موردنظر

ة پروندة كالسة دادگاه تجديدنظر استان تهران به شمار44ة صادره از شعب29/1/86

به تكميل خواسته را مد نظر قرار داده همچنين برخي دادگاه).85/44/765 گاه. اند ها ارشاد

به خواست حكمةاگرچه دادگاه بهتركينزد اما،دهديم مطلوب خواهان اش خواسته كردن وي

و شهرسازي نمونهبراي. دانديمخواسته را مستلزم تكميل ، شخصي عليه سازمان مسكن

به مطالب به محكوميت خوانده به پرداخت دهديم ارائه المثل اجرتةدادخواستي ؛ دادگاه حكم

باة خواستدانديم اما اگرچه،كنديم صادر المثل اجرت  نهايي خواهان، خلع يد خوانده است،

 در اين باره حكمي صادر تواندينمي در دادخواست ارائه نشده،ا توجه به اينكه چنين خواسته

يدقيطر به گردديمخواهان ارشاد«: كنديمكند، بنابراين، اعالم  مقتضي قانوني نسبت به خلع
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 دادگاه146ة صادره از شعب18/11/85به تاريخ1580شمارةةدادنام(» خوانده اقدام نمايد

به شمار به ارائ). 82/1006ة پروندةعمومي تهران موةارشاد  ديگري است ضوع دادخواست نيز

و زن شايد از روي ناآگاهي،. براي نظر ارشادي براي نمونه شوهري دادخواست طالق داده

كه زن را از حقوقش آگاه دانديمحقوق مالي خود را مطالبه نكرده، دادگاه دور از انصاف 

و بخشش پس از طالق هم قابل مطالبهيماعالمارشاداً«:سدينويمكه چنان، نسازد شود نحله

و اگر تجديدنظرخواه بعد از طالق نحله  سال زندگي مشترك قبلي نگرفته37اي از بابت است

ب ذيل تبصر به طالق مصوب6ةاست مطابق بند  مجمع 1371 قانون اصالح مقررات مربوط

به تاريخ2289ة شمارةدادنام(» آن دادخواست دهدةبه مطالبتوانديمتشخيص مصلحت نظام

در)84/2/2269ة پروندة دوم دادگاه تجديدنظر استان تهران به كالسة صادره از شعب28/10/84

به خواسته نمونه  اعتراض به تقاضاي،اي ديگر، دادگاه پس از صدور قرار رد دعواي خواهان

ر838ثبت پالك يك فرعي از  گردديماهان ارشادخو«:سدينويمي خودأ قزوين، در پايان

و با ارائ به ابطال سند تقديم عرض حال اقدام » براهني كافيه در حق خود نائل آيدةنسبت

از18/4/74 مورخ 434ةشماردادنامة( به كالس12شعبة صادره ة پروندة دادگاه عمومي قزوين

مينيزها ارشاد به تغيير نوع دعوا در آراي دادگاه).73/1386 ژهيوبهاين موضوع. شود مشاهده

كه دادرس در مقام بررسي شكايت كيفري، شاكي را محق زماني ديده مي پسنديبينمشود ،

 ثبت احوال مدعيةاي ادار براي نمونه، در پرونده. كنديم ارشادوي را به طرح دعواي حقوقي

به جعل شناسنامه مي كه شخصي اقدام و كرده شود  نتيجه دادگاه پس از رسيدگي به ايناست

 موضوع فاقد15/5/87ة مورخة شاكي در جلسة ادارةاستناداً به اظهارات نمايند«: رسديم

و به تسليم دادخواست حقوقي ارشاد » گردديموصف مجرمانه بوده، به رد آن اظهارنظر

 دادگاه34ة صادره از شعب782ة پروندة به كالس24/10/87 مورخ 1116ة شمارةدادنام(

ن، نوشتهايا در دادنامه ديگري، پس از صدور حكم به برائت متهم).ن تهرانتجديدنظر استا

به تقديم دادخواست ابطال اسناد رسمي صادره ارشاد«: شود مي »...دينمايمدر پايان شاكي را

 هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهرانة صادره از شعب25/12/76به تاريخ 2192 شمارهةدادنام(

ت در نمونة ديگري،). 76/1901ة كالسةبه پروند ازةييد دادنامأدادگاه با  بدوي مبني بر برائت

بر«: دارديماتهام كالهبرداري، اعالم كه موضوع عدم انجام تعهد باشد امري بنابراين فرض

و فاقد وصف جزائي  به موقع باشديمحقوقي بوده و با عنايت به اينكه وجه التزام عدم تحويل

 تجديدنظرخواه ارشاد، قيد گرديده استهزار تومان روزانه معادل ده طبق توافق طرفين

به دادگاه صالح مراجعه گردديم ةو مطالب كه براي احقاق حقوق خود با تنظيم دادخواست الزم

از17/5/79به تاريخ 992ة شمارةدادنام(» ...حق نمايد  دادگاه تجديدنظر21شعبة صادره

به كالس در. افزودها ارشاد دربارة طرف دعوا را نيز بايد بر اين.)746ة پروندةاستان تهران
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به قصد فرار از دين عليه انتقالةپروند دهنده ديگري، شخصي شكايتي با عنوان انتقال مال

با اما در خصوص انتقال،شناسديمدهنده را مجرم دادگاه بدوي انتقال. كنديممطرح  گيرنده،

شاكي به همين سبب. كندينم، اظهار نظر است وي طرح نشدهتوجه به اينكه شكايتي عليه

رةشعب. كنديمنظرخواهي تجديد يأ نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران در مقام صدور

به اعتراض تجديدنظرخواه از حيث عدم اظهارنظر دادگاه بدوي در مورد«:سدينويم نسبت

و احرا انتقال به اتهام به،باشديمز بزهكاري وي گيرنده كه مستلزم رسيدگي 241مادة مستنداً

آ و تجديدنظرخواه جهتيقانون ين دادرسي در امور كيفري قرار رد تجديدنظرخواهي صادر

به دادسرا ارشادةگيرند طرح شكايت جداگانه عليه انتقال  1428ة شمارةدادنام(» گردديم اموال

براي ارشاد دربارة زمان طرح).86/9/1428/1395ة پروندة كالسة شمار25/9/86به تاريخ

به. اي موجود است دعوا نيز نمونه  در پرداخت مهريه، دادخواستاشيناتوانخواهان با توجه

دردهديمتقسيط به«: دادگاه بر اين باور است. اي صادر نشده استيهئكه هنوز اجرا حالي، نظر

و تقسيط محكوم و مطابقه به پرداخت دين بودبه مستلزم الزام مديون اينكه قبول اعسار

به مديون با صدور اجرائيههاتيمحكوم اجرايةقانون نحو)18ةماد(نامهينيآ ي مالي الزام

و در ما هم؛»... لذا دعوي خواهان بدوي مسموع نبوده،نحن فيه اجرائيه مفقود است است نيبر

ر از صدور اجرائيه درخواست بعد كنديمخواهان را ارشاد«:ميخوانيميأاساس، در ادامه

و اعسار كند  دادگاه عمومي26ة صادره از شعب28/7/83 مورخ 2461ة شمارةدادنام(» تقسيط

كه از طرفين دادرسي. طرح دعوا مصداق ديگري استةارشاد دربارة شيو). خانواده شخصي

26ة شعبوكنديمنسبت به حكمي قطعي اعتراض» دادرسيةاعاد«، در قالب استنبوده

 دادرسيةقرار رد دادخواست اعاد«: كنديمدادگاه تجديدنظر استان تهران چنين حكم صادر

ميگردديممشاراليها صادر كهو نامبرده ارشاد  اعتراض ثالث با وجود شرايطبه صورتشود

آ419و418و417مندرج در موارد به173ة شمارةدادنام(» ين دادرسي مدني اقدام نمايدي قانون

 دعويةخواست«:ميخوانيمديگري دادنامةدر).843/26/88: كالسهةبه پروند31/1/84يخ تار

 قانون ثبت احوال محسوب40ةخواهان مصاديق دعاوي تغيير نام خانوادگي موضوع ماد

به تعيير دادگاه در صالحيت هيئت حل اختالفة تا در صالحيت ادارشودينم  ثبت احوال يا

 قرار عدم صالحيت اعادهة به مراتب فوق پرونده به دادگاه صادركنند بنا.ثبت احوال باشد

تا مي وها خواهانشود به استرداد دادخواست مطروحه اقدام  را ارشاد قانوني نمايند نسبت

 خود يعني تكميل سند سجلية قانون ثبت احوال براي انجام خواست17ةسپس وفق ماد

 الجرم متضمن تغيير نام خانوادگي وي از نام خواهان رديف دوم از جهت مشخصات پدر كه

 مورخ73/199/18ة شمارةدادنام(» خانوادگي مادر به نام خانوادگي پدر است اقدام كنند

ة شمارةارشاد دربارة مرجع صالح در دادنام). ديوان عالي كشور18ة صادره از شعب21/4/1373



 1393 تابستان،2ةشمار،44ة دور، خصوصيحقوقمطالعاتةفصلنام 236

اة صادره از شعب5/1/1376 مورخ6 نوع قرارداد منعقده«: داري آمده است بيستم ديوان عدالت

و مشمول مادتين  و خوانده از شمول قانون استخدام كشوري خارج است و157ميان خواهان

به. باشديم قانون كار جمهوري اسالمي2ةو ماد159 بنابراين با وصف اينكه رسيدگي

كيه از اين موضوع از حدود صالحيت ديوان عدالت اداري خارج است قرار رد شكايت شا

به تقديم دادخواست به ادار و وي را وة كل محل جهت مطالبةحيث صادر  حداقل دستمزد

جذاب ديگري مصداقو ارشاد دربارة پيشگيري از دعاوي محتمل.»دينمايمديگر مزايا ارشاد

كه در يك پرونده اتفاق افتاده است به طرفيت) الف( آقاي5/5/88در تاريخ. است دادخواستي

ازي به خواستةي خدماتي در زمينها شركتكي و سلب آسايش،«ة تلفن همراه ايجاد مزاحمت

به حريم زندگي خصوصي   در شرح دادخواست اظهار،ارائه داده» طريق ارسال پيامكازورود

هاي مختلف براي اينجانب، هاي گذشته، با ارسال پيامك خوانده، از سال«: دارديم

به مزاحمت و استراحت اينجانب هاي فراواني و خواب و رواني و آرامش روحي وجود آورده

و علي و ارسالةرغم درخواست مبني بر خودداري خوانده از ادام را برهم زده  مزاحمت

ةتنها از ادامنه، به خوانده ابالغ گرديده27/8/87كه برابر اظهارنامه در تاريخهاكاميپ گونهنيا

كه ليستي حاوي صد عدد بلكه،مزاحمت امتناع نورزيده  تواتر ارسال آن را بيشتر نموده است

به عنوان نمونه جهت استحضار دادگاه اعالم از اين پيامك دادگاه در تاريخ.»دارديمها

ر اين267ة پروندةبه شمار583ة شمارة در دادنام16/7/89 ميأچنين صدور نظر به«: نمايدي

و مكالم و وسايل شنود وةاينكه تلفن اشخاص از جمله حريم خصوصي اشخاص بوده

بي ارسال پيامك... بايست برخوردار از مصونيت از تعرض باشد مي و گاه اين آشفتگي هاي گاه

و باعث اختالل در روند عادي امور جاري شخص  و ذهني را در ذهن مخاطب ايجاد رواني

وگردديم به حريم خصوصي اشخاص مستلزم اذن  يا پس از ورود، كسب خصوصاً آنكه ورود

به اقرارة خواندةبار از ناحي نظر به اينكه فعل زيان... اجازه در بقاي آن است  دعوا با توجه

و محرز است تهاانيز ليكن تحصيل آثار،تلويحي خوانده ثابت و ثير آن بر مخاطبأي معنوي

و مدلل نگرو همچنين هزينه ديده است از اين هاي ناشي از اين امر در محضر دادگاه متقن

و استمرار  وها مزاحمتحيث دادگاه دعواي خواهان را در مقام ممنوعيت خوانده از تكرار

و و ثابت تشخيص و محكوميت... مطالبه خسارت دادرسي از اين حيث وارد حكم بر الزام

و استمرار مزاحمت  ... ارسال پيامك تبليغاتي(خوانده دعوا به منع تكرار و از اين مجرا) صادر

به اينكه مطالبدارديماعالم   خسارت در ساير موارد مستلزم وجود فعلةو ليكن با توجه

و احراز رابط زيان وةبار، ورود ضرر و اين امر در محضر دادگاه مدلل  سببيت بين آن دو است

و اعالم ثابت نگرديده است بر اين اساس حكم بر بي حقي خواهان دعوا در اين رابطه صادر

و طرح ادعاي مجدد صدور دارديم كه در صورت استمرار وضعيت مذكور  با قيد اين توضيح
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و مطالب  خسارت در آتيه از خوانده دعوا نخواهدةحكم در ماهيت مانع از تجديد دادخواست

آنةارشاداً خواند. بود به و ساير موارد گردديم دعوا هدايت كه در مقام ارسال پيامك تبليغاتي

م .»ذكور در ابتدا موافقت مخاطبان خويش را تحصيل تا مواجه با دعاوي مشابه نگردداز قبيل

بهها، زمينه اينيدر تمام نه نه اينكه دربارةطور اصلي دادگاه و  ماهيت اظهار نظر قاطع نموده

و گفته مصاديق پيشدر و زمان دعوا، مرجع صالح و شيوه و تكميل خواسته، نوع  مانند تصحيح

و تسجيل كرده باشدپيشگيري  بلكه،از تكرار دعاوي حقي براي يكي از طرفين دعوا تثبيت

نهپس. پيرامون حق دادخواهي ايشان نظر ارشادي داده است تنها از لحاظ ماهوي، نظر ارشادي

 برايوكندينم چيزي را هم اثبات آورد، وجود نميبهحق يا تكليفي را براي طرفين دادرسي 

بالمانع«:ميخوانيمايكه در دادنامه چناننمايد؛ينمايجادهم حق يا الزامي يك از طرفين، هيچ

و دادنامه صادرهة اوقاف صرفاً جنبةبا ادار... آقايةبودن تنظيم سند رسمي اجار  ارشادي داشته

به تجديدنظرخواه گونهچيهمتضمن و تحكيمي نسبت  1375شمارةةدادنام(» باشدينم الزام

آن). تهران استاندنظريتجد دادگاه6ة صادره از شعب18/11/76مورخ شد حتي كه گفته ،چنان

به نظرش نمي،دادگاه كالسةةبراي نمونه، در پروند. كند صادركننده نظر ارشادي را نيز پايبند

به28/5/87به تاريخ425ة شمارة دادگاه تجديدنظر استان گيالن، در دادنام12ة، شعب87101 ،

،استفاده كرد شاكي نيز از راهنمايي دادگاه. شاكي براي طرح دعواي حقوقي تصريح كرداختيار

عبارت ذيل دادنامه«: خود نوشت29/11/87به تاريخ194ةاما همان شعبه در دادنامه شمار

و ارائ فلذا طرح. اين دادگاه مرقوم گرديده استة طريق از ناحيةمارالذكر صرفاً در جهت ارشاد

در.»وف فاقد موقعيت قانوني استدعوي موص ماهيت نظر خصوص پس پيرو آنچه كه

كه نظر به، ات ارشادي سند رسمي نيستنديارشادي گفته شد، بايد پذيرفت چون با توجه

 قانون مدني پيرامون تعريف سند رسمي 1287 مشمول مادة،خروج موضوعي از اعمال قضايي

و شكايت نخواه ايناز؛دنكن حق يا تكليفي ايجاد نميو1ندشو نمي ود بودنرو، قابل اعتراض

.د بودنشده برخوردار نخواه لذا از اعتبار امر قضاوت،ندنيستقدرت آمره داراي نيز

 نتيجه
و از آن خروج موضوعي دارد در؛نظر ارشادي عمل قضايي نيست  نظري است ساده كه دادرس

بيكنديممقام مشاوره به يكي از طرفين دادرسي اظهار در، يها قالبآنكه بتوان آن را

 در هر راكهچ؛ نظر ارشادي با امر ارشادي رواستةمقايس. شدة اعمال قضايي قرار داد شناخته

بهنديبيمكاري ندادن يا دادن نظر، مصلحت مخاطبش را در انجامةدو، صادركنند ، پس او را

و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزدةاسنادي كه در ادار: 1287ةماد.1 و امالك ر مأمورين رسمي در حدود ديگ ثبت اسناد

و بر طبق مقررات صالحيت آن . رسمي است،قانوني تنظيم شده باشد ها
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ضمانت اجرايي در يادشدهاز نظردننكرآنكه تبعيتبي،كنديمشده راهنمايي ديدهمصلحت 

،اما نظر ارشادي با منع تلقين در فقه به دليل تفاوت موضوع قابل قياس نبوده.پي داشته باشد

ميزيرا؛آثار آن را ندارد و چون در نتيج برخالف تلقين، در پايان دادرسي اعالم ةشود

ت به ضرر يكي از طرفين نيستأرسيدگي كنندة دادرسي نيز اصول ادارهاز منظر. ثيري ندارد،

و اگرچه  و اصل تسلط طرفين ندارد نظر ارشادي موافقتي با اصل ابتكار عمل اصحاب دعوا

و قاضي نمي موجب نقض اصل بي و اصل استقالل دادگاه  ولي در فرضي،گردد طرفي دادرس

ذيكه موجب مي و نزد همان قاضي طرح شود  واجد،كندنفع دعوا را دوباره در همان دادگاه

مي دستراكهچ؛ايراد است تواند ظن متعارفي براي كم از منظر طرف مقابل اين دادرسي

مي،داري باشد جانب به عنوان ايراد رد دادرس پيش پس توصيه از شود يا بيني شود يا اينكه

به همان قاضي يا شعبه باشدمصاديق  به طرح گذار قانون. منع ارجاع به ارشاد طرفين يك بار

به نظر متفاوت از نظر ارشادي است  چراكه؛دعوا در قانون آيين دادرسي مدني اشاره نموده كه

و ماهيت دعوا يا مرجع صالح در ارشاد براي طرح دعوا در پي شكست تالش براي نوع

مي سازش مشخص نمي و فقط ختم كوشش براي سازش اعالم  ولي در نظر ارشادي،گردد شود

و جوانب تعيين  تكليف دادگاه پيرامون موضوع دعوا، بنا بر مصلحت طرفين دادرسي پيرامون

درةروي. شود ارشادهايي انجام مي  همانند تصحيح خواسته، تكميل هاي بسياري زمينه قضايي

وة دادخواست، تغيير نوع دعوا، طرف دعوا، زمان طرح دعوا، شيوةخواسته، ارائ  طرح دعوا

يا. كنديم از نظر ارشادي استفاده،مرجع صالح كه نظر ارشادي براي طرفين دادرسي اما ازآنجا

و حتي قاضي صادر اشخاص ثالث يا دادگاه گونه حق يا تكليفي ايجاد يا اثبات هيچرأي كنندة ها

و فاقد اعتبار امر قضاوت شدهو سند رسمي چون در صالحيت صادركندينم كنندة آن نيست

ازيشود جز اينكه در مواقع نادري موجب پيشگ نمياي در ارائة آن ديده است، هيچ فايده ري

ميبه. تكرار دعاوي شود ب نظر داري در دستگاه قضايي، جانبةفع هرگونه شائبر رايرسد

از يك قاضي به جاي جانببهتر است.قضات از صدور آن خودداري كنند يكي داري از

و نقض بي ت طرفين و وأطرفي اظرأيثيرگذاري در نتيجه به نياز معنويِ، با  هار نظر ارشادي

 هرچند در اين ند؛بهترين راه حل را برگزيبه اين ترتيب،وارائة طريق صحيح پاسخ دهد

اي قضات يا ادب قضايي وظيفة اخالق حرفهاين ادعا ناصواب نباشد كه نيز شايد خصوص

و مشاوره  و مشاوران حقوقي محول را معاضدت .دكنميبه وكالي دادگستري

و مĤخذنابعم
 فارسي) الف

. قزوين، طه، چاپ سوم. آيين دادرسي در اسالم.)1380(سنگلجي، محمد.1
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