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 معاصر حقوق و فقه تخصصی علمی فصلنامه

 82تا  6۹صفحات ۱۳۹۹زمستان چهاردهم، شماره ، ششم سال

 1در رسیدگی های کیفری قاضی تعدد نظام مبانی

 2دکتر پیمان عباسیان

 ۳پونه کشاورزی

 چکیده

قضات، موضوع واحدی را بررسی کنند و بعد از مشورت با منظور از تعدد قاضی، آن است که جمعی از 

یکدیگر، همگی حکم واحدی را انشا نمایند. مسئله تعدد قاضی در حقوق مورد بحث و نزاع است. عده ای می 

گویند در قوانین جزایی اسالم سیستم تعدد قضات پیش بینی نشده است و رسیدگی به دعاوی به روش وحدت 

ا مقایسه دیدگاه ها و ادله فقها و حقوقدانان مخالف و موافق قضاوت جمعی و مقایسه قاضی صورت می گیرد، ب

مزایا و معایب آن در عمل و اجرا در مجموع به نظر می رسد که دیدگاه موافقان از دالیل قوی تر برخوردار است. 

ه نظام حقوقی ایران و نهاد تعدد قاضی مبتنی بر سیره عقالنیه ای است که در نظام های مختلف حقوقی از جمل

پاکستان دیده می شود. اما با بررسی قوانین دو کشور دیده می شود که در حقوق کشور پاکستان دادگاه های بیشتری 

با این سیستم قضایی رسیدگی می کنند در حالیکه در حوزه قانونگذاری در کشور ما نیز، علی رغم اینکه قانونگذار 

وت و گاه متضادی در این خصوص اتخاذ نموده است، اما در نهایت در صدد در دوره های مختلف رویکرد متفا

 اعمال هرچه بیشتر این شیوه رسیدگی در محاکم کیفری و به ویژه در رسیدگی به جرایم مهم گام بر می دارد.

 تعدد قاضی، وحدت قاضی، رسیدگی کیفری، حقوق ایران کلیدی: اژگانو
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 مرز ان بدونپژوهشگاه سازمان حقوقدان مدرس دانشگاه آزاد و دانشگاه مجازی المصطفی قم سرپرست کل -2
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 مقدمه

بزرگ ترین و خطیر ترین امور جامعه است تا بدان حد  روشن است که قضا از مهم ترین،

که گفته شده شاخه ای از درخت والیت و حکومت است و امور حکومت جز با آن به سامان نمی 

رسد چرا که قضاء اسالمی جایگاهی است که حق را از باطل و عدالت را از ظلم و ستم جدا می 

 سازد.

نی مبحث قضا و مسائل مربوط با آن از همین امر باعث شده است در هر عصر و زما

 موضوعات مطرح بین فقها و اندیشمندان باشد.

از  را خطیر منصب این مقدس شارع که است شده باعث اسالم در قضاوت منصب اهمیت

 این راستی به که چرا ۱.دهد حکمرانی فرمان( ع) داوود حضرت به و دهد قرار پیامبران مناصب

 دین. بودهاند مصون حکم صدور نحوه در انحراف و لغزش از که بودهاند الهی اولیای و پیامبران

 شرایط به همچنین و قضا آداب مباحث به دقتی پر نگاه افراد، حقوق به توجه لحاظ به اسالممبین 

 برخوردار ای ویژه جایگاه از مهم این سبب به اسالم قضائی سیاست که جائی تا است افکنده قاضی

 .است گشته

 حقوقی مناسبات تحول و وسعت و بشری جوامع افزون روز پیشرفت با حاضر عصر در

 اساسی و مهم چالشی به را قضا امر طبیعتاً قضایی، عادالنه رویکرد یك وجود ضرورت و افراد میان

 های تجارت و اینترنت توسعه حقوقی، روابط تحول جوامع، پیش از بیش گسترش. است فراخوانده

 در یافته سازمان اجتماعی و فردی های بزه رشد همچنین و خصوصی حقوق عرصه در الکترونیکی

                                                           
 (26 ص، سوره) بالحق الناس بین فاحکم االرض فی خلیفةً جعلناك إنا داوود یا ۱
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 را تری عمیق نگاه ضرورت کیفری، حقوق مباحث قلمرو در اجتماع با آن عمیق پیوند و جوامع

 موضوعات در دقت با قضائی دستگاه قضات بایست می که ضرورتی. طلبد می قضا نهاد به نسبت

 .بپردازند آن انشاء به حکم،

است که گاهی در متون «تعدد قاضی» نهاد مهم، این به نیل های راه از یکی رسد می نظر به

(  5۹، ص ۱۳۹8،  نجفی) شورائی قضاوت یا و قضا در تشریك یا مشترك قضاوت به آن از فقهی

 با و مشترکاً هستند قضا شرایط صاحب که قضاتی از ای عده که ای گونه به شود؛ می تعبیر

 عنوان به اجتهاد که فرضی در. ورزند مبادرت حکم صدور به نسبت یکدیگر مشورت و همفکری

 قضاوت در تقلید ادله که دیگر فرضی در همچنین و شود مطرح قضاوت شرایط یا مقدمات از یکی

 که قضاتی اول فرض در چون کرد؛ اثبات را حکم صدور از نحوه این حجیت توان می باشد، کافی

 در و بپردازند قضاوت به تخصصی و اشتراکی طور به توانند می است مسلم آنها اجتهاد در تجزی

 واضح پر. پردازند می حکم صدور به یکدیگر مشارکت با مقلّد قضات از گروهی نیز دوم فرض

 به حقوقی گوناگون وجوه کیفری، و حقوقی دعاوی موارد در اینکه به توجه با امروزه که است

 قاضی برای حکم صدور و رسیدگی نحوه در امر این است ممکن و شده تنیده هم در اعم معنای

 به رسیدن جهت در مشترك یا شورائی قضاوت راهبرد رسد می نظر به لذا بماند، پوشیده واحد

 . باشد سودمند قضائی عدالت

تعدد قاضی ، یکی از اصول پژوهش خواهی در نظام های رسیدگی دو درجه ای می باشد، 

در مرحله پژوهش و فرجام است و به اصطالح در محاکم عالی می به عبارت دیگر تعدد قاضی 

باشد. به این معنا که در مرحله رسیدگی پژوهشی به جای یك قاضی حداقل سه قاضی که دارای 
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سوابق و تجارب بیشتری نسبت به قضات دادگاه های تالی هستند. متصدی رسیدگی هستند که رای 

 (.64، ص۱۳7۹اکثریت مالك عمل خواهد بود )بخنوه، 

 به گیرد، می قرار اشاره مورد که استثنایی موارد در جز به ایران، فعلی قضائی سیستم در

 به وکیفری مدنی امور در رسیدگی و است نگردیده مقرر و بینی پیش قاضی تعدد مساله کلی طور

 قصاص، حدود، از اعم ارتکابی جرائم کلیه که معنی این به میگیرد، صورت قاضی وحدت روش

 قاضی توسط غیره و ارث طالق، نکاح، معامالت، از اعم مدنی دعاوی کلیه چنین هم و تعزیرات

 (.82، ص۱۳۹4)خالقی، گیرد می صورت واحد

 مبانی فقهی-۱

 تفصیلی ادلّه از را شرعی احکام آن وسیله به که علمی از است عبارت اصطالح در قهف

 .عقل و اجماع سنت، قرآن،: از عبارتند تفصیلی دالیل آوریم؛ می بدست

 عامه ریاست توابع از قضاء، منصب که معتقدند( 474ص ،۱۳6۳آشتیانی، ) فقها از برخی

 جانب از منصوب که تحکیم قاضی در حتی و دارد اذن و نصب به احتیاج و است الهیه کلیه

 داده برگشت است پیامبران مخصوص که الهی ریاست به نهایت در که است منصبی است، مترافعین

فاضل  /5۹،ص40، ج۱۳۹8نجفی،  / ۱77ص اردبیلی، بی تا،) فقها از دیگر ای عده اما. شود می

 نیابت باب از که والیت، باب از نه را قضاوت وجوب ضرورت( 4۹2، ص2، ج۱404سیوری، 

 اختیار در و است امر ولی سوی از نیابت عنوان به حقیقت، در متعدد قضات اجازه که  اند دانسته

 .ندارد استبعادی قضاء در تشریك نیابت، همین جهت به و باشد می عنه منوب



 7۳ /در رسیدگی های کیفری مبانی نظام تعدد قاضی/۱۳۹۹زمستان /چهاردهم /معاصر حقوق و فقه تخصصی علمی فصلنامه

 

 
 

 است عبارت اند برشمرده قضات برای فقها که شروطی کلی، نگاه در که است ذکر به الزم

 شرط ضمن در همچنین و اسالم و بودن مرد علم، مولد، طهارت عدالت، ایمان، عقل، بلوغ، از

 به( ۱2، ص40، ج۱۳۹8نجفی، )اند دانسته شرط نیز را واجبات بر تحفظ و امانت اشتراط عدالت،

 در و اند دوخته نظر قاضی کلی شرایط به بیشتر  خصوصیات، این ترسیم در فقها که رسد می نظر

 شارع مراد کرد ادعا توان می بنابراین است، نیامده میان به قاضی تعدد یا وحدت از سخنی بین، این

 و اوست خصوصیات و صفات همه تشریح قاضی، به مختص قیود و شرایط مقام بیان در مقدس

 است؛ متکلم بودن بیان مقام در حکمت، مقدمات از و اطالق شرایط جمله از که است روشن

 ادله این اطالق به توان می قضا، جواز ادله در قاضی تعدد یا وحدت شرط ذکر عدم از بنابراین

 بسا چه و نیست واحد قاضی به اختصاص قاضی، شرایط بیان از مقدس شارع مراد که جست استناد

 اطالق بر دلیل البیان، مقام فی البیان عدم واقع، در چون گردد، نیز متعدد قضات مشمول ادله این که

 .است

 مبانی حقوقی -2

 عدالت،. است قضایی عدالت اجرای بشری، جامعه آرزوهای و آرمان ها ترین مهم از کیی

 همچنین و قانون نگاه از جامعه افراد همه شمردن برابر و خود جای در چیزی هر دادن قرار یعنی

 قوانین اساس بر یکدیگر با افراد اختالفات حل معنای به نیز قضایی عدالت طبقاتی، جامعه نفی

 از. است قضایی عدالت اجرای دار عهده قضائیه قره ایران، اسالمی جمهوری نظام در. است مصوب

 شده شمرده حیاتی امری مردم، حقوق از پاسداری منظور به اساسی قانون در قضا مسأله این رو،

( ع) معصوم پیشوایان دیدگاه از را عدالت اجتماعی - سیاسی آثار ترین مهم اساس، این بر. است
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 و حکم شدن ناقد عزت، و توان استقالل، جامعه، سیاسی نظام و حکومت بقای و ثبات توان می

 برشمرد. بیگانگان از نیازی بی و جامعه، سیاسی رجال ارزشمندی زمامداران، فرمان

 به اندازه همان به کنیم اجرا درست را قانون که اندازه هر قانون، اجرای یعنی قضایی عدالت

 بر که باشد داشته اشکاالتی قانون خود که است ممکن چند هر ایم، شده تر نزدیك فضایی عدالت

 به قضایی عدالت. است قضایی عدالت از غیر واقعی عدالت. کنیم اجرا را عدالت نتوانیم آن مبنای

 زمانی نیز قانون. باشند عادالنه ما قوانین که است این واقعی عدالت اما است، قانون اجرای معنای

 رفع را جامعه نیازهای و بپسندد را آن جامعه و باشد شده گرفته مقدس شرع از که است عادالنه

 مبانی قانونی رسیدگی با تعدد قاضی، اجرای عدالت قضایی می باشد.نماید. یکی از 

 منافع، میان توازن که نمایاند می چهره زمانی حقوقدانان، تحریف بر بنا نیز کیفری عدالت

 با متناسب اعمال کیفر اجرای مبنای بر عدالت تحقق ضرورت و نباشد جامعه در تکالیف و حقوق

 روانی و اجتماعی قانونی، های واقعیت تمام نمودار حقیقت، در حقوقی عدالت. گیرد شکل جرائم

 می بر در را قانون اجرای و تفسیر قانونگذاری، گوناگون مراحل که است نظمی متضمن و است

 .گیرد

 دعوی، اصحاب حقوق تضمین مدار بر اصوال قضایی نظام در عدالت تحقق های شاخصه

 هر که این از است عبارت است، دادرسی آئین راهبردی اصول از یکی که تناظر، اصل. دارد قرار

 و ادله ادعاها، دادن قرار مناقشه مورد امکان و فرصت که این بر عالوه باید دعوی اصحاب از یك

 را خود های استدالل و ادله ادعاها، طرح امکان و فرصت باید باشد، داشته را رقیب های استدالل

 دادرسی نظام به دستیابی و قانون حاکمیت برای ای زمینه که الذکر فوق اصل اجرای. باشد داشته نیز



 75 /در رسیدگی های کیفری مبانی نظام تعدد قاضی/۱۳۹۹زمستان /چهاردهم /معاصر حقوق و فقه تخصصی علمی فصلنامه

 

 
 

 قضایی عدالت های شاخصه عنوان به آن از ما که است دیگری اصول تحقق مستلزم است، عادالنه

 امور در متهم خصوصا دعوی، اصحاب حقوق تضمین اصول، این اجرای عملی ثمره. کنیم می یاد

 شخصیت و جان است، مخاطره معرض در که چه آن کیفری، محاکمات در که چرا. است کیفری

 های دادرسی موضوع که است جانی بی اشیاء و اموال از تر حیاتی و تر مهم بسی که است آدمی

 گیرد. می قرار( کیفری غیر) حقرقی

 کرد: ذکر توان می شرح بدین را قضایی نظام در عدالت تحقق شاخصه های

 رسیدگی در قاضی طرفی بی و استقالل( ۱ 

 بودن ترافعی و دعوی اصحاب برای حقوقی مشاوره نهاد با و وکیل به دسترسی تسهیل( 2 

 رسیدگی

 دعاوی به رسیدگی بودن علنی اصل رعایت( ۳ 

 رسیدگی بودن ای درجه دو( 4 

 کیفری دعاوی در منصفه هیأت تشکیل لزوم( 5 

 دعاوی به رسیدگی در قاضی تعدد( 6 

 دعاوی به رسیدگی در قاضی تعدد سیستم لزوم قضایی، عدالت تحقق های شاخصه از یکی

 اجرای موجبات از یکی سیستم، این وجود تا است شده باعث علت چندین نظر، به که باشد می
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شود به عبارت دیگر مبانی که در نظر حقوقدانان موجب گرایش به این سیستم می  قضایی عدالت

 :شود عبارتند از

 دادرسی اطاله کاهش -2-۱

 تبع به و دالیل به رسیدگی در دقت کاهش باعث رأی، صدور و دادرسی در تعجیل هرچند

 در گردد، می تضیع دعوی اصحاب حقوق و گردیده عمل سرعت فدای رأی، قضایی ارزش آن،

 در تسریع از زیانبارتر مواقع، بعضی در که دارد معایبی نیز( اطاله) دادرسی شدن طوالنی مقابل،

 و اند دانسته دادرسی اطاله را قاضی تعدد روش عیوب از یکی برخی، که هرچند. است رأی صدور

 در که شود می گیری تصمیم و دادرسی جریان شدن کند موجب روش این که است شده گفته

 :گفت توان می پاسخ

 شود حاصل کندی ؛ امور انجام در است ممکن ؛ قاضی تعدد روش اعمال بدو در چند هر »

 به دادرسی یافت خواهد دست ثابتی های رویه به قضایی مجمع این تدریج به حال، هر به ولی

 های گیری تصمیم و رسیدگی در بخشیدن سرعت عامل ترین مهم محاکم، در داوری شورای شکل

 این و بیانجامد طول به آن های پیچیدگی لحاظ به پرونده به رسیدگی شود می باعث و است قضایی

 زمان ترین کم در و سرعت با باید دارند، عهده را حکم صدور و فضا در مشاوره کار خود، که شورا

 صادر وی برائت یا و آن میزان و محکومیت بر مبنی را الزم حکم و کند گیری تصمیم ممکن،

 (80، ص۱۳84صبری، ) «نمایند

 



 77 /در رسیدگی های کیفری مبانی نظام تعدد قاضی/۱۳۹۹زمستان /چهاردهم /معاصر حقوق و فقه تخصصی علمی فصلنامه

 

 
 

 شده نقض آراء کاهش -2-2

 را قاضی دادرسی، متمرکز اجرای یعنی فرد، وسیله به داوری و قضاوت که این به توجه با

 و کارشناسان کمك به طلبد می دلیل همین به دارد، می وا اشتباه به جرایم از بعضی خم و پیچ در

 داد؛ کاهش را فردی های قضاوت اشتباهات جرایم، واقعیت با رویارویی و اثبات در متعدد قضات

 اصلی ماهیت تواند می قضایی و داوری شورای قالب در دادرسی امر در قاضی چند حضور بنابراین

، ۱۳86هاشمی شاهرودی، ) «رساند یاری و کمك دادرسی امر در قاضی به و کند مشخص را مسائل

  (.۳25، ص۱ج

 رفته بکار مفاهیم و مجرمانه عناوین از موسعی های برداشت جرایم، از بعضی محدوده در 

 و کارشناس افراد وسیله به است الزم بنابراین باشد، داشته وجود تواند می آنها تعاریف در

 در حقوقی ظریف و دقیق قواعد دیگر، عبارت به. گیرد قرار قضاوت و رسیدگی مورد متخصصان،

 دور عدالت روح و قانونگذار اولیه اهداف از و ساخته پیچیده را به مبتلی موضوعات مواردی، چنین

 بود. خواهد نزدیك واقعیت به اکثریت، برداشت دلیل، همین به سازد؛ می

 دیگر، قضات تجربه و فکر از جوان و تجربه کم قضات ویژه به قضات استفاده همچنین

 وجود»: نویسد می معاصر حقوقدانان از یکی شد؛ خواهد گیری تصمیم در اشتباهات کاهش باعث

 نظر تبادل و مشاوره هم با آنان که آورد می وجود به را امکان این دادگاه، یك در متعدد قضات

. نشوند خود شخصی اندیشه و فکر مغلوب و یابند آگاهی همدیگر استدالل و برداشت از و نمایند

، 2، ج۱۳8۱ آخوندی،) «گردند مند بهره با سابقه قضات تجربیات از کار تازه و جوان دادرسان

  (.۱6۹ص
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 استقالل و بی طرفی قاضی در رسیدگی -2-3

 در و قضاوت امر در دیگران و حکومت دخالت عدم به توان می بیشتر جمعی، قضاوت در

 بی چهره تواند می قضاوت گونه این دیگر، عبارت به و داشت امید عادالنه رأی صدور نتیجه،

 واقعیت به قضایی سیستم در را رأی صدور و دادرسی و سازد نمایان ها قضاوت در را طرفی

 از و کند می کمك حکومت از قضات استقالل به ها دادرسی در قاضی چند مشارکت. کند نزدیك

 مردم منافع حافظ و کند حفظ حکومت به نسبت را خود استقالل تواند می قضائیه قوه جهت، این

 او تهدید یا و رشوه راه از قاضی تطمیع احتمال که این به توجه با دیگر، سوی از. حکومت نه باشد،

 می صفر به احتمال این نگوئیم اگر گروهی و جمعی قضاوت با دارد، وجود واحد قاضی صورت در

 زیرا سازد؛ می فراهم بهتر قضاوت امر در را قاضی طرفی بی زمینه و رسد می حداقل به ولی رسد،

 جمع، این حداقل با قاضی یك اگر و باشد می منتسب داوری شورای با داوری گروه به صادره رأی

 کنند می امضا را آن و دهند می تن اکثریت رأی و نظر به هم باز باشند، داشته مخالف رأی و نظر

 اشخاص نفوذ اعمال کاهش و قضات مصونیت افزایش باعث سیستم، این ۔(8۹،ص۱۳72 ضرابی،)

 صورت در که شود می گیرد، می قرار رسیدگی مورد قضات هیأت توسط که هایی پرونده در

 گیری تصمیم گیرم، نمی تصمیم تنها من شود می گفته نوعا قضات، از کدام هر به اشخاص مراجعة

 آسان معموال کار، تازه قاضی ویژه به قاضی یك دادن قرار تأثیر تحت و نفوذ اعمال و است جمع با

 .است تجربه با قضات ویژه به قضات از هیأتی در نفوذ اعمال از تر
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 قضایی دادرسی اعتبار افزایش -2-4

 که هاست دادرسی و قضاوت در عمومی افکار تجلی بیانگر دادرسی، در جمع یك حضور

 و وجه المللی، بین عرصه در و گردد می قضایی دستگاه به عمومی اعتماد افزایش باعث طبیعتا

 .دارد بر در حکومت برای باالیی بسیار فضایی سیاسی اعتبار

 شوراهای و( منصفه هیئت مانند) داوری شوراهای وجود جمعی، قضاوت موافقان نظر به

 شود می باعث شوند، می انتخاب جامعه گوناگون افراد از آن اعضای که اختالفات فصل و حل

 قضایی، شوراهای بنابراین یابد، تجلی ها دادرسی در عمومی افکار و گرفته، مردمی جنبه ها دادرسی

 دادگاه در متعدد قضات وجود همچنین و کنند می برآورده قضاوت و عدالت از را مردم انتظارات

 که آرایی و است عمومی افکار از زیبایی جلوه متفاوت، اجتماعی و سیاسی افکار و ها اندیشه با ها،

 و باشد می قضایی دستگاه از مردم انتظارات و عمومی افکار نماینده شوند، می صادر شکل بدین

 تحول باعث عمومی، وجدان ارضای عین در ها، قضاوت گونه این از ناشی صادره احکام بسا چه

 است زیادی سیاسی و قضایی فواید دارای لحاظ، این از بنابراین شود؛ می قانونگذاری در

 (.۱۹، ص2، ج۱۳8۱ آخوندی،)

 فرد زیرا کرد؛ اعتماد قضایی سیستم در عدالت اجرای به توان می که است صورت این در

 از گروهی وسیله به صادره رأی بلکه نپرداخته، قضاوت به واحد شخص که دید خواهد محکوم

 بسیار - المجموع حیث من - قضات همه اشتباه و خطا امکان که است شده صادر متخصص قضات

 (.۳20، ص2، ج۱۳77 همکاران، و )استفانی است پائین



 80 /در رسیدگی های کیفری مبانی نظام تعدد قاضی/۱۳۹۹زمستان /چهاردهم /معاصر حقوق و فقه تخصصی علمی فصلنامه

 

 
 

 نتیجه

 رسیدگی واحدی موضوع خصوص در یکدیگر با قاضی نفر دو حداقل شورایی قضاوت در

 به رسیدگی برای قضات وحدت ضرورت بر تأکید. کنند می صادر واحدی رأی مشورت، از پس و

 مسأله رسد می صفحه صد چند به یك هر پرونده گاهی که امروزه کیفری و حقوقی پیچیده مسایل

 روز به روز قضایی مسایل که فعلی وضعیت در قضات تعدد. باشد می بازنگری قابل که است ای

 .گردد می محسوب قضایی نظام یك در اهمیت با تأسیسات از شود می تر پیچیده

 اجبار قاضی و است نشده احصا هم دالیل کیفری های دادرسی قلمرو در که این به توجه با

 باشد می مند بهره استدالل و اندیشه آزادی از رهگذر این در و ندارد معین و خاص دالیل قبول به

 اتخاذ در را او دیگر همکاران با مشاوره دهد، می رأی خود وجدان و خدا از استعانت با تنها و

 قاضی تعدد سیستم هم نظر نقطه این از. دهد می نشان را صواب راه و بخشد می بصیرت تصمیم

 تصمیم اتخاذ در دادرس العاده فوق اختیار زیرا است؛ قاضی وحدت روش از تر منطقی و تر اصولی

. نماید می تعدیل را قدرت این تعدد، و دارد دربر فراوان قضایی و اجتماعی خطر دالیل، ارزیابی و

 حکم از تر اهمیت با اجتماعی نظر از شود می صادر قضات از هیأتی وسیله به که حکمی عالوه به

 این از واحد قاضی حکم. نگرند می احترام دیده با آن به جامعه افراد و آید می شمار به واحد قاضی

 تعدد سیستم نیز قضاییه قوه بر مجریه قوه نفوذ از جلوگیری لحاظ از نیست، برخوردار امتیازات

 می بیشتری مصونیت قاضی برای تعدد روش وجود زیرا دارد؛ ارجحیت وحدت سیستم بر قاضی

 واحد قاضی دادن قرار تأثیر تحت و نفوذ إعمال. گیرد می را نفوذها اعمال از بسیاری جلو و آفریند

 .است قضات از هیأتی دادن قرار تأثیر تحت و نفوذ اعمال از تر آسان معموال
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 و دارد بیشتری هزینه اقتصادی لحاظ از که است این در نیز مذکور سیستم عیوب جمله از

 با معموال نمود اتخاذ را رأی و تصمیم بهترین بتوان که جمعی توافق یك به رسیدن طور همین

 تشخیص و کند می باز قضات گریزی مسئولیت برای را راه عالوه به بود؛ خواهد همراه دشواری

 .بود خواهد مشکل نیز اشتباه و تقصیر صورت در مقصر قاضی

 و رسیدگی در دیگر کشورهای استفاده و تأیید مورد نیز الملل بین عرصه در قاضی تعدد نظام

 کیفری دیوان جمله از المللی بین محاکم در ویژه به است؛ شده واقع کیفری محاکم در رأی صدور

 برای المللی بین کیفری دادگاه همچنین و توکیو و تورتبرگ نظامی های دادگاه دایمی، المللی بین

 .است گردیده تبعیت قاضی تعدد شیوه از رواندا و سابق یوگسالوی

 قاضی تعدد روش اهمیت و ارزش به حقوقدانان اکثر امروزی دنیای در که چند هر البته

 گیرد می انجام قاضی وحدت روش با مهم غیر جرایم به رسیدگی که شود می دیده هم باز وافقند،

 .است مهم جرایم مختص جمعی دسته دادرسی روش و

 شورایی قضاوت از منعی ماد ادله در رسد می نظر به هرچند نیز اسالم قضایی سیستم در

 قضای درباره استفتائاتی به پاسخ در( ره) امام حضرت چون هم برخی حتی و است نشده وارد

 نوع این مشروعیت بر است، گردیده بیان ایشان استفتائات سوم جلد در که همانطور شورایی

 و بوده اختالفی مسأله این ولی اند؛ نموده تصریح باشند، ماذون قضات که صورتی در قضاوت

 دادرسی نظام در که این ولو که شد غافل امر این از نباید اما دانند؛ نمی مشروع را آن فقها از برخی

 است هدف اسالم مبین دین در چه آن دانست باید است بوده مطرح قاضی وحدت سیستم اسالمی

 حفظ بر اصل رفتن بین از بهای به توان می آیا. قاضی وحدت بر تأکید نه باشد می عدالت تحقق
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 امروز آیا بود ممکن قاضی یك توسط حق احقاق و عدالت به رسیدن روزی اگر. ورزید تأکید فرع

 و زمان هر در و هستند مکان و زمان به وابسته دادگستری تشکیالت است؟ صورت همان به نیز

 .کند می فرق دیگر زمان با قطعا عدالت به رسیدن طرق ابراز مکان
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