مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان
مدرسه علمیه عالی نواب
پایاننامه سطح سه
رشته تخصصی فقه و حقوق
عنوان:

اصول دادرسی عادالنه در محکمه از منظر فقه و حقوق
استاد راهنما:

حجت االسالم و المسلمین دکتر رضا دانشور ثانی
استاد مشاور:

حجت االسالم و المسلمین دکتر عبد الرضا اصغری

نگارش:
علی خرمیان
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تقدیریه
تشکر و قدردانی کمترین کاری است که از جانب حقیر در قبال زحمات و الطاف اساتید و کسانی که بنده را در به
سرانجام رساندن این تحقیق یاری نمودند میتوان انجام داد .بیشک این عنایات بی اجر و مزد الهی نخواهد ماند.
به نوبه خودم از اساتید محترم ،جناب حجت االسالم و المسلمین دکتر دانشور ثانی و حجت االسالم و المسلمین دکتر
اصغری که زحمت راهنمایی و مشاوره در این نوشتار را به عهده گرفته بودند کمال تشکر و قدردانی را دارم .و در
پایان قدردان همراهی صبورانه همسرم در این مسیر هستم.
 3199/31/31مصادف با اولین سال روز شهادت حاج قاسم سلیمانی رحمه اهلل علیه
اجرکم عند اهلل.
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تقدیم به:
ساحت مقدس موالنا صاحب الزمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف.
و
ولی نعمت خویش آقا علی ابن موسی الرضا علیهما السالم.
امیدوارم که موالی هر دو عالم این وجیزه را به احسن وجه قبول و مورد عنایت خاص خویش قرار دهند.
و با دعای خیر ،راهنمای تاریکیهای زمان حاضرم باشند.
«اللهم صل علی محمد وآل محمد»
«اللهم عجل لولیک الفرج»
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چکیده
اصووول دادرسووی عادالنووه کووه در پرتووو عوودالت خووواهی جواموور بشووری در بسووتر توواریت ایجوواد شووده اسووت ،باع و
ارتقووان نظووامهووای قیووایی در راسووتای اجوورای عوودالت و ایحوواد نظووم و امنیووت شووده اسووت .بوودون تردیوود رعایووت
ایون اصوول کوه از برخوی از آنهوا بوه عنووان حوق بورای اورفین دعووا تعبیور شوده اسوت زمینوه حفو حقووق آحواد
ملت و موجب اجورا ی عودالت خواهود شود .ایون اصوول کوه عبارتنود ازر اصول براعوت ،اصول عودم شوکنجه ،اصول
تسوواوی سووال هووا و حووق برخووورداری از وکیوول ،حووق سووکوت در بووازجوییهووا و حووق اعتووراص بووه تصوومیمات و
آران مقامووات قیووایی و . ..امووروزه ایوون اصووول در حوود گسووترده مووورد قبووول حقوقوودانان و قانون و اران بوووده و
اسوواس قوووانین شووکلی کشووورها را تشووکیل موویدهوود .ایوون اصووول هووم موویتوانوود در مرحلووه تحقیقووات مقوودماتی و
هم در مرحله دادرسوی و نیوز در مرحلوه اجورای احکوام موورد توجوه قورار گیورد .در ایون نوشوته سوعی شوده اسوت
بووا روت توصوویفی_تحلیلووی ،اصووولی کووه در مرحلووه دادرسووی بایوود مووورد توجووه مقامووات قیووایی قوورار گیوورد
بررسووی شووود .مداقووه در آموووزههووای جزایووی اسووالم و مبووانی آن و نیووز عنایووت بووه قوووانین داخلووی ایووران و هم نووین
مقرارت بینالمللی ،ساختار این تحقیق را تشکیل میدهد.

واژگان کلیدی:
اصل براعت ،اصل تساوی سال ها ،اصل استقالل و بیارفی ،اصل علنی بودن دادرسی.
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مقدمه
عدالت خواسته حقیقی بشریت است .بدین سان تشکیل و برقرار نمودن قوه قیاعیه برای تحقق بخشیدن به آرمان-
های بشری الزم و بدیهی گشت .اما از مقدمات نیل به عدالت در دست اه قیایی ،نیازمندیات به آعین و اصول
دادرسی عادالنه است .لکن سوال اساسی این است که آیا چنین اصولی وجود دارند یا خیر؟ مساله نام برده از
جمله مواردی است که قوانین حقوق بشری برای رسیدن به آن وضر و به جهت حف آن تاکیدات الزم را مقرر
نموده است .تحقیق حاضر عالوه بر این که به وجود اصول دادرسی عادالنه تاکید کرده است نیز به اصول دادرسی
عادالنه در مرحله رسیدگی از منظر فقه وحقوق توجه نموده و چهار اصل را مورد بررسی قرار داده است .که در
نهایت مشروعیت و قانونی بودن آن اصول را نتیجه گیری میکند .به عنوان مثالر حقوقدانان و اندیشمندان حقوق
بشری و نیز علمای اسالمی اصل براعت را از اصول دادرسی عادالنه میدانند بدین معنا که شخص تا قبل از اثبات
جرم توسط بازپرس یا نهاد مربواه بیگناه فرص شده و بر ارف مقابل الزم است که ادله الزم را جهت بزهکار
بودن شخص اراعه کند .بنابراین با این اصل اشخاص آرامش نسبی خود را در جامعه به دست آورده و از پرتو این
اصل مصونیت نسبی برای شهروندان تیمین میگردد .بدین معنا که اتهام بیرویه کنترل و نیز آسوده خاار بودن
از مجرم شناخته شدن بیدلیل را در پی دارد.
دادرسی عادالنه به دو بخش مبانی و اصول تقسیم گشته که قسمت دوم به سه قسمت قابل تقسیم است .الفر
اصولی که ناظر به مرحله مقدماتی دادرسی است که از آن به مرحله تعقیب یاد میشود .بر اصولی که در مرحله
بعد از تعقیب لحاظ گشته و در حقیقت در محکمه مورد نظر است که از آن به مرحله دادرسی یاد میشود .جر
اصولی که به مرحله مجازات و بعد از تعقیب و دادرسی توجه دارد.
نوشته حاضر بر اساس آن ه بیان گردید به اصول دادرسی عادالنه در مرحله دادرسی بر اساس فقه و حقوق موضوعه
در سه قسمت که قسمت اول را کلیات مباح ایفای مطلب میکند و قسمت دوم و سوم در دو بخش(اصول ناظر
بر متهم و شاکی و اصول ناظر به قاضی وسیستم قیاعی ) و هر بخش در دو فصل ،که بدنهی اصلی موضوع مزبور
است به اصول دادرسی عادالنه در مرحله دادرسی و آن ه بیشتر جنبه مرحله دادرسی دارد میپردازد .در مجموع
به چهار اصل که عبارتند ازر اصل براعت ،اصل تساوی سال  ،اصل استقالل و اصل علنی بودن دادرسی مورد
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بررسی قرار گرفته است .در ابتدا با ن اه حقوقی به مساله نظر شده است و سپس ادله اربعه که مبنای فقه هستند
مورد بررسی قرار خواهد گرفت .بنابراین ،اصل منر شکنجه که به مرحله مقدماتی اشاره دارد از محل بح خارج
است و نیز موضوع حق سکوت که از لوازم اصل براعت است و نیز حق تفهیم اتهام که از لوازم اصل تساوی
سال هاست در قالب حق مورد بررسی قرار خواهند گرفت .بنابراین در این تحقیق فقط چهار اصل مهم و اساسی
که در مرحله دادرسی مورد اهمیت است توجه خواهد شد که عبارتند ازر اصل براعت ،اصل استقالل و بیارفی،
اصل تساوی سال ها و اصل علنی بودن دادرسی.
آن ه در این نوشتار آمده است عالوه بر ترتیب و تجمیر ادله ،ابتکار دلیل را به همراه داشته است .و از آنجایی که
غالبا نویسندگان اشارتی اندک به ادله اربعه داشتهاند و به ندرت به مبانی فقهی توجه نمودهاند و هم چنین توجهی
چندان به روند رسیدگی قیاعی در اسالم ننمودهاند؛ و یا فقط با ن اه حقوقی به مساله نظر کردهاند و اگر از فقه و

مبانی فقهی سخنی داشتهاند فقط در یک یا دو مورد توجه کردهاند .به عنوان مثال ،اصغری در بایستههای دادرسی
منصفانه حقوق کیفری در فقه و حقوق ،به لحاظ فقهی و حقوقی مفصل بح نمودهاند اما به اصول مرحله دادرسی
اشارتی داشتهاند بر خالف اصل براعت که مبسوط از آن سخن گفتهاند و بیشتر به مبانی اصول دادرسی عادالنه

توجه کردهاند .و باباخانی در بررسی فقهی حقوقی اصل تساوی اصحاب دعوا در آعین دادرسی کیفری با ن اه به
اسناد بینالمللی ،فقط به اصل تساوی توجه نموده و از دی ر اصول در مرحله دادرسی صحبتی نکردهاند گرچه در
خالل مباح عنایتی به مناسبت داشتهاند .و نیز فقهای عظام اصال توجهی به مباح مطر شده نداشتهاند و ن ارنده
از اریق قوا عد ،سیاق مطالب و نیز از باب تنقیح مناط و قیاس اولویت و نیز حجبت لوازم کالم کشف مطلب
نموده .بنابراین ن ارنده سعی بر این داشته است که این خالن را در حد توان در مرحله دادرسی در چهار اصل
مورد بررسی و تفقه قرار دهد .و عالوه بر مطالب م کور با هدف تبیین نظام قیاعی اسالم به اصول دادرسی عادالنه
پرداخته شده است .گرچه برخی از آن ه گفته می¬شود در عالم خارج از متن در حال انجام است و لباس تحقق
به خود پوشیده است اما به لح علمی الزم و ضروری است که این مساعل و دی ر مساعل مرتبط مورد دقت¬های
علمی قرار ب یرد .بدین جهت نویسنده به اندازه بیاعت خود تالت نموده است؛ دلیل¬ها و مستندات محکم و
نیز مویداتی را از آیات و روایات و هم نین از فتاوای علمای برای مساعلی که مطر می¬شود ذکر نموده تا در
این راه مانند علمای سلف ،قدمی برداشته باشد
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-1طرح مساله
از جملووه دغدغووههووا و گمشوودههووای بشووریت رسوویدن بووه عوودالت قیووایی اسووت .امووا قبوول از ایوون مسوواله الزم
است به لحواظ توووری بوه نتیجوه ای رسویده باشود توا بتوانود در مرحلوه اجورا بورای عودالت توالت کنود .از دیور
بواز تمووامی موردم جهووان در هن ووام مشوکالت جنووایی یووا حقووقی بووه شخصووی یوا نهووادی رجوووع مویکردنوود تووا
حووق خووود را اسووتیفا نماین ود .در عصوور حاضوور پنوواهگوواه مووردم جهووان در امووور م و کور دسووت اه قیووایی اسووت.
اما سووال اساسوی ایون اسوت کوه آیوا واقعوا در سیسوتم رسویدگی بوه حقووق موردم ،عودالت رعایوت مویگوردد
یووا خیوور؟ لوووازم اجوورای عوودالت و تحقووق آن در خووارج چیسووت؟ قبوول از رسوویدن بووه مرحلووه اجوورای عوودالت
سخن از دادرسوی عادالنوه اسوت ؟ آیوا مراحول دادرسوی عادالنوه در حوال حاضور رعایوت مویگوردد؟ پویش از
پاسووت بووه ایوون سوووال بووه سوووال دی ووری بایوود پاسووت داد کووه آیووا دادرسووی عادالنووه اصووولی دارد؟ اصووول
دادرسووی عادالنووه چیسووت؟ آیووا سووازمان بووینالملوول در ایوون خصوووص سووخنی گفتووه اسووت؟ آیووا نظووام اسووالمی
موویتوانوود عوودالت را تحقووق بخشوود؟ آیووا نظووام دادرسووی جمهوووری اسووالمی ایووران بوور مبنووای دادرسووی عادالنووه
نظووام اسووالمیچیووده شووده اسووت؟ اصووول دادرسووی عادالنووه در مرحلووه دادرسووی چیسووت؟ ایوون سووواالت باعو
شده اسوت کوه عودهای از محقوق بوه برخوی از آنوان پاسوت بدهنود و عودهای دی ور راه حلوی بورای رسویدن بوه
عودال ت کوه در حوال حاضور بعود از هوزاران سوال گمشوده بشور در موقعیوتهوای مختلوف اسوت دسوت یازنود.
نوشووتار حاضوور در مسوواله تووووری اسووالم در عواموول رسوویدن بووه دادرسووی عادالنووه تووالت نموووده اسووت چنوود
مووورد را مووورد بررسووی قوورار دهوود .بووه عبووارتی ن ارنووده همووانطور کووه در مقدمووه بیووان گردیوود سووعی نموووده
است کوه اصوول دادرسوی عادالنوه در مرحلوه دادرسوی را موورد بررسوی قورار دهود و بوه سوواالتی کوه مطور
گردید و نیز به ایون سووال کوه اصول علنوی بوودن دادرسوی ،اصول براعوت ،اصول تسواوی سوال هوا و نیوز اصول
اسووتقالل قیووایی چووه نقشووی در ایفووای عوودالت و تحقووق آن در خووارج ایجوواد موویکننوود؟ آیووا تمووام ایوون چهووار
اصل پاسوخ و رسویدن بوه عودالت اسوت یوا خیور؟ آیوا اصوول دادرسوی عادالنوه در مرحلوه دادرسوی نیوز قابول
فرص است؟ نوشته حاضر به این سواالت پاست خواهد داد.
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-2سواالت طرح
الفر اصلی
-

اصول دادرسی عادالنه محکمه از منظر فقه و حقوق چیست؟

بر فرعی
 الفر اصول دادرسی عادالنه محکمه در حقوق بینالملل چیست؟ بر اصول دادرسی عادالنه محکمه در حقوق ایران چیست؟ جر اصول دادرسی عادالنه محکمه از منظر آیات و روایات چیست؟ -در اصول دادرسی عادالنه محکمه از منظر علمای امامیه چیست؟

-3طرح فرضیه
بووا تتبوور در ادلووه اربعووه و اسووتدالهایی کووه علمووای اسووالم در کتووب خووود بیووان نمووودهانوود بووه خوووبی موویتوووان
اصووول دادرسووی عادالنووه در محکمووه از جملووهر اصوول براعووت ،اصوول علنووی بووودن ،اصوول تسوواوی سووال هووا،
اصوول اسووتقالل قاضووی و دادگوواه را بیووان نمووود کووه مطووابق اسووناد حقوووق بشوور و میثوواقهووای بووینالمللووی کووه در
خصوص حقوق و آزادیهای مردم وضر شده است میباشد.
ن ارنده بر این اعتقاد است کهر
الفر اصول دادرسی عادالنه در محکمه یا در مرحله دادرسی شاملر اصل تساوی سال ها ،اصل علنی بودن ،اصل
استقالل و بیارفی و اصل براعت میشود.
بر اصول نام برده شده در سطر پیشین نیز از اصولی است که در مرحله دادرسی به عنوان اصول دادرسی عادالنه
در حقوق بینالملل ،حقوق داخلی ،قرآن و روایات و نیز علمای شیعه مطر گردیده است .ل ا پاست به هر چهار
سوال یکسان خواهد بود.
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-4ضرورت
دادرسی عادالنه از بدیهیات یک جامعه متمدن است .اما به جهت روشن شدن مساله ضرورت ،و اهمیت موضوع
م کور ،این ونه میتوان بیان نمود که امنیت روانی و جانی یک جامعه مترقی و متمدن ،وابسته به وجود قواعد و
قوانین عادالنه که منطبق بر عقل و فطرت آدمیاست و نیز وضر و قرار دادن مکانی کامال مستقل و بیارف جهت
بررسی دادرسی عادالنه در محاکم کیفری و مدنی است .تمام تالت قوه قیاعیه در هر کشوری ایجاد آرامش و
امنیت روانی در یک کشور است .این آرامش در صورتی احساس میشود که دادرسی عادالنه مانندر اصل براعت،
اصل عدم شکنجه ،استقالل قاضی ،حق وکیل داشتن ،حق سکوت ،حق شکایت مدنی یا جزاعی در آن کشور و
جامعه مانند سایهای پر مهر و محبت بر سر آدمیان گسترانیده شده باشد .و در پایان چنین میتوان گفتر اجرای
عدالت ،رعایت کرامت انسانی و جلوگیری از هر گونه تصمیم گیری غیر واقعی و یا ظالمانه متوقف بر وجود
دادرسی عادالنه است.

-5چه کاربردهایی از این تحقیق متصور است؟
 الفر اگر نقصی در قانون اعم از کیفری یا مدنی و نیز آعین دادرسی کشور وجود داشته باشد باید درمرحله نقد و بررسی قرار گیرد.
 بر با استخراج این اصول و به کار بستن آنها میتوانیم امنیت روانی جامعه را تیمین کنیم. جر به مردم جامعه این اعتماد را تزریق میکنیم که میتوانند برای رفر مشکالت قیایی به دادگاههایمربواه رجوع نمایند.
 در آشنایی با آران و تفکر اسالمی و نیز نحوه استفاده از ادله اربعه را به دانشجویان میآموزیم.-6استفاده کنندگان از این تحقیق
با توجه به آن ه که در خصوص ضرورت عنوان م کور در جامعه بیان گردید؛ به وضو روشن است که گروه
موسسات آموزشی ،دست اه قیایی کشور و مقنن استفاده مستقیم از این تحقیق خواهند برد .و محققین اصول
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دادرسی عادالنه در فقه و حقوق و نیز ادله اربعه در مباحثی که مطر گشته است به این پایان نامه رجوع کرده و
از تحقیقات انجام گرفته استفاده نمایند.

-7جنبه جدید بودن و نوآوری داشتن
دامنه جستجوی ن ارنده اعم از کتابخانههای دیجیتال و غیر آن ،پایان نامهها و مقاالت و مجالت بوده است؛ که
در نهایت ،عنوانی با این نام که به اور کامل اصول دادرسی عادالنه در ادله اربعه هم ام با حقوق موضوعه ،حداقل
در خصوص مرحله دادرسی را بررسی کرده باشند مورد توجه نویسندگان نبوده است .البته الزم به ذکر است که
در مورد برخی از اصول به صورت مجزا مباحثی مطر گشته است .اما یا به جنبه فقهی آن اهمیتی ندادهاند یا فقط
به لحاظ حقوق بینالملل بررسی شده است و نقش حقوق داخلی آن کم رنگ است .برخی دی ر از محققین در
خالل مباح

خود گ را به این اصول در مرحله دادرسی به صورت موردی دقتی داشتهاند .عمدتا به صورت

متمرکز ادله اربعه را مورد نقد و بررسی قرار ندادهاند و غالبا به ادله حقوقی پرداخته شده است .در حقیقت میتوان
گفت امیتاز این نوشتهر
 الفر تمرکز بر موضوع محل بح

بدون هیچ حاشیهای که مفید نباشد.

 بر بررسی ادله ادبعه در عرص حقوق بینالملل و حقوق داخلی.
 جر اراعه مستندات جدید که تا به امروز بدانان استناد نشده است خصوصا بیان ادله عقلی و بیان برخی ادله
قرآنی و روایی برای اولین بار.
 در تبیین برتری نظام حقوقی اسالم بر دی ر نظامات در چهار فصل.

-8ساختار کلی تحقیق
نوشتار حاضر بر اساس روت توصیفی_تحلیلی بوده و نحوه جمر آوری ااالعات به روت کتابخانهای انجام گرفته
است.
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-9هدف از انجام تحقیق
 استخراج و استنباط اصول دادرسی عادالنه در مرحله دادرسی کیفری.-

بیان مشکالت در دادرسی کیفری و ار پیشنهادات.

 -اثبات عادالنه بودن اصول دادرسی در نظام اسالمیتمدنی.

12

بخش اول:
مفاهیم و تاریخچه
دادرسی عادالنه

13

فصل اول:
مفهوم شناسی

14

گفتار اول :مفهوم شناسی دادرسی
مانند هر تحقیقی که در حال انجام است به صورت منطقی الزم است که ابتدا مبادی تصوری موضوع بح ،
مختصر توضیحی داده شود و سپس به مبادی تصدیقی توجه گردد .بنابراین در ادامه به مفاهیم و اصطالحات
واژههای پرکاربرد این تحقیق پرداخته شده است.

مبحث اول :مفهوم دادرسی در لغت
قبل از بیان مباح

اصلی نوشتار ابتدا الزم است به لحاظ مبادی ،برخی از واژگان از منظر لغت و اصطال مورد

بررسی قرار گیرند .از این منظر که دادرسی مترادف با قیان اصطالحی میباشد و نیز در آیات و روایات از این
کلمه برای مساله دادرسی و داوری استفاده شده است؛ واژه قیان تجزیه و تحلیل میشود.
اصل کلمه «قیان» قیای بوده است که «یان» به دلیل قواعد اعالل تبدیل به همزه شده است 3.در لغت ،مفرد اقییه
است.
در تعریف کلمه قیان ،صاحب ابن عباد در المحیط ،2واسطی در تاج العروس ،1ابن منظور در لسان العرب4و
فراهیدی در العین ،5آن را حتمیت ،پایان کار ،انقطاع ،انفصال و حکم کردن معنا نمودهاند .در خصوص هر کدام

 .1ابن مکرم ،محمد؛ لسان العرب ،ج ،11ص .181
 . 2صاحب ابن عباد ،اسماعیل؛ المحیط فی اللغة ،ج ،1ص.212
 . 3زبیدى ،سید محمد مرتضى حسینى؛ تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،1ص.2213
 . 2ابن مکرم ،محمد؛ لسان العرب ،ج ،11ص.181
 . 1فراهیدی ،خلیل ابن احمد؛ العین ،ج ،1ص.181
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در قرآن شواهدی دارند که این نوشتار محل بح

و بررسی آنها نیست .به عنوان مثال میتوان به آیه 65سوره

نسان ،6آیه  68و  43سوره یوسف ،7آیه  34سوره سبا8و آیه  29سوره قصص 9اشاره نمود.
صاحب جواهر در کتاب القیا مینویسدر برخی گفتهاند قیان را به این دلیل که قاضی به مساله اختالف شده،
پایان و به آن فیصله میدهد قیان نامیدهاند .به نظر میرسد این تعریف برگشتش به همان معانی لغوی است.

31

واژه قیان به معانی مختلفی در قرآن مورد استفاده واقر شده استر سفارت کردن ،انجام دادن ،داوری نمودن و
دی ر موارد که به بعیی از آنان در پینویس گردیده است .برخی از بزرگان و علمای امامیه در توضیح مفهوم
قیان گفتهاندر قدرتی که شارع به کسانی که اهلیت افتان دارند داده است .و این قدرت باید صرف اثبات حقوق
افرادی باشد که حقشان باید ثابت گردد .در بین حقوقدانان اسالمی ،معروفترین معنای قیان را «دادرسی» می-
دانند.

33

کلمه قیاوت (دادرسی) ،از منظر لغت دانان فارسی مخفی نمانده است که ذیال نظر برخی از آنان بیان میگرددر
 الفر در فرهنگ نامه عمید ،قیاوت را چنین معنا نموده استر قیاوت اسم مصدر بوده که از کلمه قیانبرگفته است و عبارت میباشد از داوری در مورد دعوا و نیر حکم کردن بین دو یا چند نفر.
 -بر فرهنگ نامه معینر عبارت است از حکم کردن و داوری.

31

 -جر لغت نامه دهخدار عبارت است از فرمان دادن و حکم نمودن.

34

« . 1فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَِّى يُحَکِِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَِّ لَا يَجدُوا فِي أَنْفُسِهمْ حَرَجًا مِمَِّا قَضَیْتَ وَيُسَلِِّمُوا تَسْلِیمًا» نساء.11 ،
« .1وَأَمَِّا الْآخَرُ فَیُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَِّیْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَِّذِی فِیهِ تَسْتَفْتِیَان» يوسف.21 ،
« . 8فَلَمَِّا قَضَیْنَا عَلَیْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَِّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلَِّا دَابَِّةُ الْأَرْض تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ» سبأ.12 ،
« . 9فَلَمَِّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِب الطُِّور نَارًا» قصص.29 ،
 . 10نجفي ،محمد حسن؛ جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم  ،ج ،20ص.8
 . 11يزدی ،سید محمد كاظم؛ العوره الوثقی ،ج ،3ص.101
 . 12عمید ،حسن؛ فرهنگ فارسی عمید ،ج ،2ص.1181
 . 13معین ،محمد؛ فرهنگ فارسی معین ،ج ،2ص.1493
 . 12دهخدا ،علي اكبر؛ لغت نامه دهخدا ،ج ،1ص.9111
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دادرسی از دو کلمه «داد» و «رسی» تشکیل یافته است .داد در زبان پارسی به معنایر عدل ،قسط ،انصاف و فغان
آمده است 35.و «رسی» به معنای رسیدن است36.بنابراین دادرسی ،به داد کسی رسیدن معنا میشود.
با توجه به تعریفی که صورت گرفته شد؛ مفهوم حقوقی آن که در ادامه بدان اشارت خواهد رفت دوری از ماهیت
لغوی خود ندارد.

 . 11دهخدا ،علي اكبر؛ لغت نامه دهخدا ج ،1ص 8890و عمید ،حسن؛ فرهنگ فارسی عمید ،ج ،1ص .902
 . 11همان ،ج ،1ص.10123
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