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 قواعد لفظی اصول فقه و تأثیر آن در تحقق عدالت قضایی در دادرسی مدنی

 
 1حمید بهرامیاندکتر 

 چکیده 

هایی که آید و در مقابل بکارگیری روشابهام و اجمال و تعارض قوانین به دالیل مختلفی در قوانین موضوعه پدید می

یاری نماید یک ضرورت است. یکی از ابزارهای دادرس را در شناخت موضوع و حکم مسأله نسبت به موارد فوق 

تواند مانع حمایتی در این خصوص برای دادرسان قواعد لفظی حاکم در علم اصول است. قواعد الفاظ علم اصول می

موجود بر سر راه تحقق عدالت قضایی را مرتفع سازد. چراکه صرف وجود قوانین عادالنه شرط کافی برای تحقق عدالت 

بلکه تببین دقیق و صحیح قوانین مبهم، مجمل و متعارض نیز خود نقش مهمی در این راستا دارد. قواعد قضایی نبوده 

لفظی علم اصول عبارت است از قواعدی که هر متکلّم در مقام سخن گفتن ملزم به رعایت آنها بوده و با به کارگیری آن 

ن قواعد لفظی آن است که اختصاص به زبان خاصی توان به کشف مراد گوینده نائل آمد. خصوصیت بارز ایقواعد می

تواند در ندارد. هدف از این جستار، تبیین نقش قواعد مذکور در رفع ابهام و اجمال و تعارض قوانین است که خود می

آفرین باشد. این هدف به وسیله مطالعه موردی بر ی نقشبخشی آرای محاکم، همچنین ایجاد وحدت رویهاستحکام

هایی از ه عام و خاص، مطلق و مقید، مفهوم و منطوق صورت پذیرفته و نقش این قواعد را به عنوان نمونهروی قاعد

کارگیری صحیح این قواعد خود موجب ایم. عدم بهتأثیر قواعد لفظی اصولی بر تکوین آرای وحدت رویه بررسی کرده

  پدیدآمدن آرایی بوده که از سوی دیوان نقض گردیده است.

 

  عام و خاص؛ رأی وحدت رویه؛ قواعد لفظی اصول فقه ،: عدالت قضاییها کلیدواژه  

     

 مقدمه  

در مرحله  ،خواه مجتهد باشد یا مقلّد و مأذون از ناحیه مجتهد ،دادرس در مقام رسیدگی ، در نظام دادرسی اسالمی   

 قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است  161این معنا در اصل باید مطابق قوانین موضوعه به دادرسی بپردازد. اول، 

می تواند مورد دالیل قانونی مختلف نبنابراین اگر مجتهدی بخواهد بر اساس فتاوی خود قضاوت نماید، این امر به 

قضات " در این ماده آمده استرا تأیید کرده است.  نآ در امور مدنی نیزقانون آیین دادرسی  3ماده  پذیرش قرار گیرد.

حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند و درتبصره  ،ی کردهموافق قوانین به دعاوی رسیدگ، دادگاهها موظفند

پرونده به شعبه دیگری جهت  ،چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خالف شرع بداند"آمده است نیزماده مزبور 

نانچه تکلیف دادرس در زمانی که قانون موضوعه وجود داشته باشد روشن است. امّا چهد شد. رسیدگی ارجاع خوا

                                                           

مستشار محاکم تجدیدنظر استان اصفهان -مبانی حقوق اسالمی ودکترای فقه 

http://ijrj.baboliau.ac.ir/?_action=article&kw=218296&_kw=%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF+%D9%84%D9%81%D8%B8%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84+%D9%81%D9%82%D9%87
http://ijrj.baboliau.ac.ir/?_action=article&kw=218297&_kw=%D8%B1%D8%A3%DB%8C+%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA+%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87
http://ijrj.baboliau.ac.ir/?_action=article&kw=218298&_kw=%D8%B9%D8%A7%D9%85+%D9%88+%D8%AE%D8%A7%D8%B5
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 ،فتوای معتبری نیز وجود نداشته باشد و ،گرددمواجه قانون و یا ابهام و تعارض خإل قانونی دادرس در مقام رسیدگی با 

مکلّف است بر اساس شرع و اصول حقوقی، حکم قضیه را بطور مستدل صادرنماید. با رجوع به آیین دادرسی مدنی 

مبتنی  فقه بدلیل آنکه مشتمل بر قواعد کلی و فراگیر بوده  وشاهد وجود اصولی و به ویژه اصول لفظیه هستیم. اصول 

اگرچه غرض از علم اصول یعنی هدفی که با زیرا  .بر بنای عقال و عقل می باشد از موارد و مصادیق اصول حقوقی است

اما  ،مخصوص فقه اسالمی و احکام شرعی است ،(303، 1331،)فیاضی1علم اصول  بوجود آمده است ،در نظر گرفتن آن

بسیاری از  ،( به همین جهت13، 1111 ،منفعت آن عام بوده و در حقوق موضوعه نیز قابل استفاده است ) شهابی

 .قواعدی که در اثر بحث و گفتگو در این علم پی ریزی می شود قابل تطبیق بر حقوق و قوانین موضوعه نیز می باشد

نسخ و غیره بحث می شود و همه  ،عام وخاص، مطلق و مقیّد ،نواهی ،اوامر ،مثال در علم اصول فقه از داللت الفاظ

بر موارد و  ،وسیله و ابزاری است که به واسطه آن قوانین ،این مباحث را دارا می باشند. به عبارت دیگر اصول ،قوانین

می  مصادیق خود تطبیق داده می شود و همچنان که قواعد مربوط به اصول فقه از مبادی تصدیقی مسائل علم فقه

زیرا این قواعد چنانچه مربوط به قواعد  .( قواعد مزبور از مبادی تصدیقی حقوق نیز خواهد بود14، 1331 ،باشد)سبحانی

از طرفی بسیاری  از  .سیره عقال می باشد که قابل استفاده در هر علمی خواهد بود لفظی باشد مبتنی بر مدالیل لفظی و

تبس یا متاثر از فقه بوده و استفاده از فقه بعنوان یکی از منابع حقوق قوانین موضوعه اعم از ماهوی و شکلی مق

، یکی ازمهم ترین ابزار استفاده از منابع فقه 1موضوعه، بدون اصول فقه ممکن نیست و اصول فقه به عنوان منطق فقه

به این نکته اشاره نموده  و  ،شهید صدر در تبیین ضرورت فراگیری قواعد اصول فقه و اصول لفظی بطور خاص .است

به  ،مستلزم یادگیری این قواعد به عنوان منطق علم بوده و از اصول لفظی ،استدالل و استنتاج صحیح ،بیان داشته اند

را درفرآیند با اصول فقه مراتب فوق ضرورت آشنایی قضات  (16، 1114)صدر، 3عناصر مشترک تعبیر نموده است

است و نحوه استفاده از کج ،نقش و جایگاه هریک از اصول مذکور ست که بدانیمه مهم آندرسی روشن می نماید. نکتدا

شناخت جایگاه اصول و  ،مهم تر از آن .چگونه خواهد بود. به بیان دیگر شناخت اصول به تنهایی کافی نیست آن ها،

در فقه نیز مورد تصریح  ،نحوه بکارگیری صحیح از اصول مزبور است هم چنانکه ضرورت استفاده صحیح از قواعد اصولی

عالمان اصول و فقه قرار گرفته است و شهید صدر تحت عنوان نظریه و تطبیق بدان پرداخته و ضرورت آشنایی تطبیق 

                                                           
 .مایقع و یترتب علی العلم و لو لم یقصد لدی التأسیس ،والفایده .ما قصد من تاسیسه وقوعُه و لو لم یقع ،الغایه - 1
بدین معنى كه گرچه تأسیس و تحصیل آن به منظور اكتساب احکام  .است منطق شباهت دارد. هم چنانکه فایده منطق خاص و منفعت آن عامه ل از جهاتى ب اصو -2

ودر همه شئون حیات حقیقى، اگر منطق نیرومند بکار رود    ،كلى عقلى )فلسفه( است لیکن در غیر فلسفه و غیر احکام علمى نیز قابل استفاده است. بلکه هركه در فن

قواعد اصول نیز بزبان  .باشند، الزم و واجب است ا گرفتن منطق بر هركس بخصوص بر كسانى كه زمامدار امور مىتاثیر گذارتر خواهد بود از این جهت گفته شده فر

واعد و اصول قابل استفاده خاص، زمان و مکان خاصی تعلّق ندارد، بلکه در هر زمان و مکانى كه قانونى موجود باشد و بهر زبانى كه آن قانون تنظیم و ادا شود این ق

 چ هفتم(،چاپ علمی ،تقریرات اصول،شهابی ) است.
 ة لساستدالل یدرس علم المنطق عملیه التفکیر بشکل عام حیث یحدّد النظام العام للتفکیر السلیم و یبیّن منهج االستدالل الصحیح بوضع المناهج العامّ- 3

کیر الفقهی فی استنباط األحکام حیث یدرس العناصر المشترك ة التی كالقیاس و االستقراء.و علم األصول یشابه علم المنطق غیر أنّه یبحث عن عملی ة التف

 یجب أن تدخل فیها لکی یکون االستنباط سلیماً، و یحدد المناهج العامّ ة لعملیّ ة االستنباط
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. هدف از این تحقیق بیان نحوه کاربرد 1عناصر مشترک یادآوری نموده است)همان( عناصر خاص و مصادیق جزئی را با

به  ،دیوان عالی صادرگردیده یی که از محاکم حقوقی و آرایبا ذکر آرا ،بصورت ملموس ،اصول لفظی در آیین دادرسی

کاهش اطاله دادرسی و  قضایی که نتیجه آن یثیرگذاری اصول در ثبات و استحکام  آراأمنظور روشن ساختن میزان ت

 .دسترسی سریع و معقول به دادرسی عادالنه با کاستن از هزینه های سنگین دادرسی ناشی از تزلزل در آراء است

 ،همچنین روشن ساختن این مطلب که برخورداری از اصول منسجم ومترّقی موجب پویایی جامعه بوده و رعایت اصول

قوی گردیده وامر قضا را آسان و عدم استفاده از آن اصول، قضاوت  النه وعاد ،موجب شکل گیری نظام دادرسی منسجم

تصمیم گیری را طوالنی و در مواردی غیر عادالنه می سازد چرا که عدول از این روش منتهی به نتایج منفی  را مشکل و

                                                  حدت رویه خود را نشان داده است.و یخواهد شد که نمونه آن در آرا

 

 عدالت قضایی  .1

ای که دوام و زوال حکومت رود به گونههای عدالت اجتماعی در اسالم به شمار میترین پایهعدالت قضایی از محوری

. تحقق عدالت  قضایی مبتنی بر اصولی اسالمی در گرو آن بوده و کارآمدی نظام نیز تا حد زیادی بدان بستگی دارد

اصول مربوط به  -1 :عدالت قضایی، مبتنی بر دو مؤلفه عمده است یاصول تضمین است که تضمین کننده آن باشد، 

صول مرتبط  ا  -1استقالل و بی طرفی قاضی  از قبیل ،یعنی عوامل تاثیر گذار شخصی و درونی دادرس ،صفات دادرس

یکی از  (131، 1330،وعوامل تاثیر گذار بیرونی)جوادی آملی به معنای رعایت جنبه های قانونی ،طبیعت دادرسی اب

ثابت کرده »و مستدل را « دلیل آوردن»معنایبه  رااستدالل  اصول مزبور اصل ضرورت مستدّل بودن رأی دادرس است.

برای دست ، استمداد از معلوم»استدالل،  ،حقوقاند. در  های مزبور( تعبیر کرده اژه)دهخدا، و« شده با دلیل و برهان

در حقوق استفاده از اصول و  ،( منظوراز معلوم161، 1314 ریف شده است )جعفری لنگرودی،تع« یافتن به مجهول

های  استدالل قضایی موجب تسهیل امکان نظارت مراجع عالی قضایی بر تصمیمات دادگاه .قواعد مسلّم حقوقی است

قانون آیین  103را در ماده  کند. چنانکه نمونه صریح آن بررسی صحت و سقم آنها را فراهم میتالی شده و امکان 

 صادر حکم صورت به دادگاه رای اگر …»در مرحله رسیدگی فرجامی،  بینیم. بموجب این ماده  مدنی می دادرسی

 قرار را آن کشور عالی دیوان نباشد، دیگری اشکال متضمن و بوده قرار با منطبق نتیجه و استدالل حیث از ولی شود

ت عدم صحّ یا صحّت به ،دادنامه در مندرج استدالل صورت مشاهده با عالی مرجع واقع در. «…نماید می تایید و تلّقی

 313دادگاه از مقدمات استداللی خود و نیز تطبیق حکم بر موضوع پی خواهد برد، چنانکه در ماده  ةکسب نتیج ةشیو

موجب نقض آن در مرحله فرجامی در دیوانعالی کشور اعالم  ،رای« اسباب توجیهی»تطبیق نادرست  همان قانون نیز

 .شده است

 

 دالت قضایی و کاهش اطاله دادرسی تأثیر اصول فقه درایجاد ع .1

                                                           
الخاصّ ة. و التطبیق مهم ّة فکری ّة بطبیعتها تحتاج إلى المجتهد[ أن یمارس فی علم الفقه تطبیق تلك العناصر المشترك ة و نظریّاتها العام ّة على العناصر  -بل یبقى علیه ]- 1

.درس و تمحیص ]ای تمرین و تجرب ة[ و ال یغنی الجهد العلمیّ المبذول اصولیّا عن بذل جهد جدید فی التطبیق



4 
 

ثیر آن در نظام قضایی هرکشوری مستلزم شناخت اصول و قواعد حاکم بر أو میزان ت شناخت و معرفی کامل  دادرسی  

باتوجه به نگرشی که  .زیرا دادرسی در حقیقت انعکاسی از باورها و عادات و رسوم و عرف هر کشوراست ،دادرسی است

را به عنوان یکی از منابع استنباط احکام قضایی در  آن قانونگذاردر قانون آیین دادرسی نسبت به اصول حقوقی داشته و

به نحوی که در صورت فقدان  ،ر دست به توسعة قانون زده استطول قوانین موضوعه دانسته ودر واقع با عمل مزبو

عدم مراجعة دادرس به منابع فقه و اصول حقوقی را مستنکف از احقاق حق شناخته و دادرس را  ،قوانین موضوعه

قانون آیین دادرسی(، ضرورت  شناخت اصول حقوقی  3قانون اساسی و ماده 161مستحق مجازات دانسته است )اصل 

آن در دادرسی به عنوان ابزار مناسب و کارامد جهت رسیدن به اهداف دادرسی یعنی احقاق حق و فصل و تقش 

از طرفی بسیاری از مواد مربوط به قانون آیین دادرسی مبتنی براصول  .خصومت و ایجاد عدالت قضایی آشکار می سازد

شناخت اصول مزبور دادرس  ری می نماید.دادرس را در جهت وصول به مراد مقنن یا ،حقوقی است و شناخت کامل آن

زیرا تحلیل های ظاهری و استدالالت بدون استناد به اصول  را در نیل به هدف در کمترین زمان ممکن کمک می کند.

و دور شدن از احقاق حق  ،باعث به حاشیه رانده شدن عدالت ،منطقی و عدم توجه به اصول هدف مند در دادرسی

( به عبارت دیگر، 44، 1333، خواهد شد و هدف قضاوت را از احقاق حق به فصل خصومت تنزّل می دهد)خدابخشی

جهت رفع حاجات آن در موارد ابهام و اجمال و بیان حدود آن تدوین  ،علمی بنام اصول قانون ،اگرچه درعلم حقوق

با مصادر  ،عرف و قواعد مربوط به عدالت ،مانند تشریع)قانون گذاری( ،قوقنشده است، اما بسیاری از مصادر رسمی ح

. هم چنین با مصادر غیر رسمی که از آن به مصدر تفسیری یاد می شود که در واقع این مصدر فقه مشترک است اصول

 (11، 1114 ،)حکیم1ابهامات و غوامض قانون را برطرف می سازد.

 

   و آیین دادرسی مدنی لفظیهاصول  .3

بلکه از  به شمار نمی آید از مباحث بدیهی خود فقه اگرچه از مبادی تصدیقی مسائل علم فقه می باشد اما در حدّاصول 

یکی از ؛ توصیف گردیدهاز آن به مبادی علم اصول  و مباحث نظری است که خود نیاز به برهان و دلیل داردجمله 

قواعدی ، ازجمله لفظیاصول ( ، همان)سبحانیسیره عقالست که از آن به بنای عقال تعبیر می شود ، مبادی اصول فقه

که بدان  است که از سوی عقال به هنگام شک در مراد متکلم برای تعیین معنای مورد نظر وی به کار گرفته می شود،

و این بناء مورد امضای شارع و یا دست کم عدم منع او قرارگرفته است.  یزگفته می شود اصول مرادیه و اصول عقالئیه ن

ع است الف( اصول لفظی وجودی اصالت عموم و اصالت عدم قرینه.که خود بر دو نو اصالت اطالق، مانند اصالت ظهور،

 ت عدم تخصیص.عدم تقیید و اصال، مانند اصالت عدم قرینه ،اصول لفظی عدمی (باطالق و ظهور اصالت عموم،مانند 

، 1)محمدی، جکه امضاء و تأیید سیره از سوی شارع می باشد ،سیره عقالء است ،دلیل حجیّت تمسک به اصول لفظی

کند، و آن اصالت عدم  به اصل واحدى که عدمى است رجوع مى ،وجودى  لفظى  اصول برخی از اصولیون قائلند، .(136

                                                           
لمصدر الرسمی ما یسمى بالمصدر التفسیری، و هو و یتصل با.»1«و المصادر الرسمی ة هی: التشریع، و العرف، و القانون الطبیعی، و قواعد العدال ة، و أحیانا الدین- 1

.و التفسیر انما یلجأ إلیه إذا كان فی النص غموض أو تناقض أو نقص، و 1«المرجع الّذی یجلو غامض القانون و یوضح مبهمه، و المصادر التفسیری ة اثنان: الفقه و القضاء

الداخلی ة: هی التی یلتمس المفسر من نفس النص معالم تهدیه إلى واقع ما یجهله. و أهم طرقها قد وضعوا للتفسیر طرقا قسموها إلى قسمین: داخلی ة و خارجی ة، ف

 .عضالقیاس، االستنتاج من باب أولى )مفهوم الموافق ة(، و االستنتاج من مفهوم المخالف ة، و تقریب النصوص المتعلق ة بموضوع واحد بعضها من ب
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 اما برخی دیگر (1116ت)انصاری، تخصیص، تقیید و مجاز در کالم اسقرینه است؛ یعنى اصل، عدم وجود قرینه بر 

اصالت عدم قرینه هم از باب تمسک به اصالت ظهور  ،کند همه اصول وجودى به اصالت الظهور برگشت مى، دنگوی مى

دلیل حجیت کنند.  نمىکنند و به احتمال وجود قرینه برخالف آن، اعتنا  حجیت دارد، زیرا عقال به ظاهر کالم عمل مى

، 1130 سیرة عقالء است که امضاء و تأیید سیره از سوی شارع می باشد. )مظفر، ،اصول لفظی و ضرورت تمسک به آن

بخش اعظم از مباحث الفاظ در اصول فقه با در نظر گرفتن مبانی آن، اختصاصی به عبارات و الفاظ بکار  .(13ص  ،3ج 

بردن به مراد و منظور هر متکلم و گوینده ای می توان این قواعد را بکار رفته در کتاب و سنت ندارد بلکه برای پی 

از طرفی، زیرا هم چنان که گذشت این امور از اصولی است که همه عقال در محاورات و روابط خود بدان پایبندند بست.

زیرا شارع هم، در  .به همان اصول عقالیى است ،برطبق آنها مشى کردهدر خطابات خود،  نیز اصولى که شارعبازگشت 

خطابات خود، از  روش و شیوه عقالیى استفاده نموده است. او نیز به ظواهر کالم اعتماد کرده است. دلیلش آن است 

حتما طریقه خویش را  ،داشت ارع، در خطابات خودش، سیره مستقل دیگریکه این شیوه اگر مقبول شرع نبود و ش

 نمود و از آنجا که زجر نکرده مورد کلماتش، منع و زجر مىد و پیروان خویش را از متابعت سیره عقال در نمو تبیین مى

 (پیشین ،)محمدی.حجت استدارای معلوم می شود که ظواهر، نزد شارع همانند عقال  ،است

 

 تحلیل محتوایی و تبیین کاربردها  .1

بویژه در نظام رومی ژرمنی به دالیل مختلف  می  قانون گذاری های خصیصه از، سکوت قانون ، تعارض وابهام، اجمال 

و دادرس جهت کشف مراد مقنن در موارد فوق نیازمند استدالل و استنباط می باشد و استدالل و استنتاج نیز  باشد

و مسائلی بسیاری از قواعد  .باید بر اساس اصول و قواعد منطقی و ضوابطی باشد که بر پایه عقل و مورد قبول عقالست

که در اصول فقه از آن بحث شده در استدالالت حقوقی نیز بکار می آید. همچنین بسیاری از قوانین جاری مانند قانون 

مدنی و مقررات مربوط امور جزایی از قبیل دیات و قصاص بر گرفته از منابع فقهی است. برای آنکه این دسته از قوانین 

با مراجعه به منابع  .ار دست یابیم باید با فقه و منابع فقهی آشنایی داشته باشیمرا درست بفهمیم و به مراد قانون گذ

فقهی می توان به مبانی و ابعاد مختلف یک ماده قانونی دست یافت و رجوع به فقه نیز بدون آشنایی با اصول فقه 

قاضی باید کوشش کند حکم قانون آیین دادرسی در امور مدنی  3قانون اساسی و ماده  161مطابق اصل  .ممکن نیست

هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید 

اصل و ماده  .و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال و یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا امتناع ورزد

ذکر نموده است، رجوع به منابع  بع و فتاوی معتبر را در زمره منابع رسمی قوانین و در طول قوانین مدونمزبور منا

معتبر اسالمی مستلزم آشنایی با قواعد اصول فقه به لحاظ رابطه تنگاتنگ فقه و اصول فقه بوده و رجوع به فقه بدون 

با  هد شد که کاربرد این اصول شد در این مقاله تالش خوابا توجه به آنچه بیان  .آشنایی با قواعد اصولی ممکن نیست

 .یه مورد بحث وبررسی قرار گیردآرای وحدت روّ تحلیل

 

 آرای وحدت رویة دیوان عالی کشور اصول لفظی کاربردی در .3

 عام و خاص  . 3-1
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فقه کلمه ای است که عموم در لغت به معنای شمول و فراگرفتن و عام یعنی شامل و فراگیرنده و در اصطالح اصول 

مانند کلمه (333، ص1، ج1113، )خوییهمه افرادی را که بدان نامیده می شوند فرا گیرد و برای آنها وضع شده باشد

تمام علماء وخاصّ کلمه ای است که دایره شمولش نسبت به عام محدود تر باشد مانند لفظ حقوقدانان نسبت به 

برای کالم منفی به کار  ،در کالم مثبت و کلمه هیچ ،هر و تمام ،همه ،جمیع ،لدر فارسی کلماتی از قبیل ک ،دانشمندان

قاطبه  و نکره در سیاق نفی مانند ال ضرر و ال ضرار بکار  ،کافه،اجمعین،جمیع ،می رود و در عربی کلماتی از قبیل کل

 (46، 1343 ،می رود )محمدی

مجموع مواد مذکور درقوانین موضوعه ازجمله مواد مربوط به قانون آیین دادرسی  دارای الفاظ عموم و بالطبع  وجود  

ی و یا عدم تفسیر صحیح از این الفاظ عموم دارد و عدم آشنای 1استثنائات و تبصره هایی است  که داللت بر تخصیص

آرای صادره و در نهایت نقض آن از طریق محاکم عالی می گردد.  به بی اعتباری استدالالت دادگاهها درالفاظ، منجر 

ذکرنمونه هایی از آرای صادره توسط دیوان که با استفاده از الفاظ عموم و نحوه بکارگیری آن صادر گردیده مثبت این 

که در  ت عمومی دیوان عالی کشورأصادره از هی 13/1/41مورخ  611ی وحدت رویه شماره مثال در رأ .مدعّی است

نتیجه اختالف بین شعب دوم و سوم تجدید نظر استان همدان در خصوص قابل تجدید نظر بودن دعوی اعسار از 

آرای دادگاه " قانون آیین دادرسی که بیان می دارد 330شعبه سوم با استناد به عموم ماده  ،ایجاد گردیده ،محکوم به

مبادرت به صدور قرار ردّ  ،ستدالالت دیگر، با نقض دادنامه بدویو ا "های عمومی و انقالب در امور حقوقی قطعی است 

تجدید نظر خواهی نموده است و شعبه دوم تجدید نظر استان با پذیرش تجدید نظر خواهی دعوی اعسار، در ماهیت 

آیین دادرسی قانون  310پرونده در اجرای ماده  .مبادرت به اظهار نظر نموده و دادنامه بدوی را تایید نموده است ،امر

به موجب بند ب ماده ": است کیفری به دیوان عالی ارسال و هیأت عمومی دیوان در استدالل خود چنین بیان داشته

بنا  نظرمی باشد. کلیّه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدید ،قانون آیین دادرسی در امور مدنی 331

که دعوی مذکور را  ،دعوی اعسار، رای شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان همدانبه مراتب و با توجه به غیر مالی بودن 

 (. 141، 1341)باختر، "یید می گرددأقابل تجدید نظر دانسته صحیح و منطبق با قانون تشخیص و ت

و با تفسیر که داللت بر عموم استغراقی دارد  ،ت عمومی دیوان عالی کشور با استفاده از لفظ کلیهأمالحظه می گردد هی

قانون آیین دادرسی و با لحاظ این امر که ماده مزبور به صورت خاص منفصل بوده و از جهت  331اصولی از ماده 

مخصص به منزله  331( زیرا ماده 136 ،1ج  ،1344 ،)سبحانی.قانون مزبور می باشد 330ماده ظهورحاکم بر عموم 

مشخص می گردد که مراد جدّی قانون گذار از   330به دنبال ماده بوده و با آمدن ماده مزبور  330منفصل برای ماده 

غیر از احکامی است که موضوع آن از دعاوی غیر مالی است، مبادرت به رفع اختالف و ایجاد  ،قطعیت احکام دادگاه ها

 ،غیر مالینسبت به تمام افراد دعاوی  331چنین استدالل نموده است که عمومیّت ماده  رای وحدت روّیه کرده و

                                                           
تخصیص عبارت است از خارج كردن برخی از افراد از حکم ( 631  ، 1331الحکم بسا تصرف فی موضوع العام )حیدری، هو اخراج بعض االفراد من التخصیص   -1

در كتاب مبادی فقه و اصول دكتر .سقان از آنها را دانشمند را گرامی بدار بجز فا "منهماكرم العلما اال الفساق عام بی آنکه تصرفی در موضوع عام صورت گرفته باشد

درتعریف دیگر تخصیص عبارت است از خارج ساختن بعضی از افراد موضوع عام از شمول حکم ( 191 ،1331 ،عریفی شبیه این تعریف آمده است. )فیضفیض ت

اً در موضوع عام ثانی خارج می شوند و نه عنوان عام طبق این تعاریف اوالً در تخصیص افراد از تحت حکم عام(123 ،1331 داماد، ) محقق.)محمول ( با حفظ موضوع

 .دخل وتصرفی صورت نمی گیرد
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سریان و شمول دارد، خواه دعاوی غیر مالی ازقبیل دعاوی اعالمی یا از دعاوی الزامی و اجرایی باشد و عدم توجه شعبه 

موجب حدوث  ،قانون آیین دادرسی در امور مدنی 330سوّم تجدید نظر استان همدان به تخصیص وارده بر عموم ماده 

ات عمومی دیوان که با استفاده صحیح و مناسب از مقررات مربوط به عام عملکرد هی .اختالف  بین شعب گردیده است

یه قضایی الزم االتباع در تمام محاکم کشور گردیده منتهی به ایجاد رأی وحدت روّ ،و خاص رفع اختالف نموده است

دیوان عالی  ت عمومیأبه منظور تبیین بیشتر بحث متن آرای صادره از شعب تجدید نظر و آرای صادره از هی .است

کشور در خصوص عموم و خصوص با تبیین مواد مربوط به آیین دادرسی که از الفاظ عموم استفاده شده است ذکر می 

 1گردد.

پس از حدوث اختالف  13/11/31مورخ 3103310303دیوان عالی کشور مطابق دادنامه شماره 11 ههمچنین  شعب

تبریز در صالحیت هریک از دو شعبه در خصوص  هدادگاه خانواد مشهد و شعبه هفدهم هدادگاه خانواد 16 هبین شعب

با استفاده از مقررات مربوط به  ،دعوی مطروحه از ناحیه زوجه بطرفیت ورثه شوهر متوفّای خود که مقیم تبریز بوده اند

توضیح که بدین  .مبادرت به رفع اختالف نموده است ،قانون آیین دادرسی 10و13و11عموم و تخصیص حاکم بر مواد 

                                                           
مگر در مواردی كه طبق قانون قابل درخواست تجدید  ،قانون آیین دادرسی بیان می كند: آرای دادگاه های عمومی و انقساب در امور حقوقی قطعی است 333ماده  - 1

كلی ة احکام صادره دردعاوی غیرمالی، ،در بند ب آن آمده است ،قانون مزبور احکامی كه قابل درخواست تجدید نظر می باشد ذكر گردیده  331در ماده  .نظر باشد

و سوم دادگاه  با استفاده از كلیّت این ماده در خصوص حدوث اختساف شعبه دوم29/1/1332- 112هیات عمومی دیوان عالی كشور، در رای وحدّت رویه شماره

پس از آن كه شعبه دوم دادگاه  ،های تجدید نظر استان همدان در قابل تجدید نظر بودن یا نبودن دعوی اعساراز محکوم به، رفع اختساف نموده است. با این شرح

با انجام رسیدگی های الزم و مساحظه پرونده كیفری  به خواسته  اعسار از پرداخت دیه ...........به طرفیت  .........عمومی اسدآباد همدان حسب دادخواست آقای 

حکم 1313قانون اعسار مصّوب  31و 2و1دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته و به استناد مواد  1292مربوط به محکومیت خواهان به دیه، طی دادنامه شماره  

در مهلت مقرر قانونی، شعبه دوم تجدید نظر استان  .......نماید، در نتیجه اعتراض آقای  صادر می 1692مطابق دادنامه  ،به اعسارخواهان از پرداخت یکجای محکوم به

تایید می نماید. در پرونده مشابه دیگر، مطروحه در شعبه دوم اسدآباد با  ،دادنامه تجدید نظرخواسته را با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام یافته ،همدان

حکم به اعسار وتقسیط صادر می نماید. این بار پرونده به شعبه سوم 1661طی دادنامه ،شعبه مزبور با انجام رسیدگی های الزم ،محکوم بهموضوع اعسار از پرداخت 

آقای  در خصوص در خواست تجدیدنظر "به شرح زیر مبادرت به اظهار نظر می نماید:  911-31دادگاه تجدید نظراستان همدان ارجاع كه شعبه مزبور طی دادنامه

با توجه به محتویات پرونده صرف نظر از اینکه حسب تکلیف مندرج در مواد  ،صادره از شعبه دوم اسد آباد 1661نسبت به دادنامه .........به طرفیت آقای  ......

امه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های آیین ن 29قانون آیین دادرسی اعتراض خود را به موجب دادخواست مطرح ننموده است.اصوال چون طبق ماده  311و339و63

اجرای حکم و صدور اجراییه در هر حال با دادگاه بدوی  ،قانون آیین دادرسی در امور كیفری 231قانون اجرای احکام مدنی  و ماده  1عمومی و انقساب  و ماده 

اساس موازین قانونی و مقررات پیش بینی شده در قانون نحوه محکومیت بر  ،است و با عنایت باینکه خواسته خواهان در مرحله بدوی، ادعای اعسار از محکوم به

چون قانون فوق ناظر به شیوه اجرای احکام است نه مسائل  ،كه دادگاه رسیدگی كننده نیز بر مبنای قانون یاد شده رسیدگی نموده ،بوده است 1311های مالی مصوب 

مگر در مواردی كه طبق قانون قابل تجدید  ،ن آیین دادرسی آراء دادگاه های مذكور در امور حقوقی قطعی استقانو 333ماهوی و بنا به اصل پیش بینی شده در ماده 

ر، خود را مواجه با نظر باشد و قانون نحوه محکومیت های مالی هم در هر صورت حکم صادره را قابل تجدید نظر ندانسته، این دادگاه با لحاظ سیاق قانونی مذكو

عسار مربوط قرار ردّ تجدید نظر صادر می نماید. با توجه به اختساف شعبه دوّم و سوّم تجدید نظر استان همدان در مورد قابل تجدیدنظر بودن احکام اتکلیف ندانسته 

ی وحدت روّیه در جهت صدور رأ ،و صدور آرای متهافت، پرونده در هیات عمومی دیوان عالی 1311قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب  3و2به مواد 

قانون آیین دادرسی در امور  331به موجب بند ب ماده "قانون آیین دادرسی در امور كیفری مطرح و هیات عمومی در استدالل خود چنین گفته است 213اجرای ماده 

غیر مالی بودن دعوی اعسار، رای شعبه دوم دادگاه قابل درخواست تجدیدنظرمی باشد.بنا به مراتب و با توجه به  ،كلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی ،مدنی

 ،)باختر، مجموعه كامل آراء وحدت رویه"تجدید نظر استان همدان  كه دعوی مذكور را  قابل تجدید نظر دانسته صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تایید می شود

 (.1331انتشارات جنگل،  ،231ص 
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قانون آیین دادرسی در امور مدنی و به اعتبار اینکه محلّ اقامت خواندگان  11خانواده مشهد با استناد به ماده  16شعبه 

تبریز نیز باعتبار  11مبادرت به صدور قرار عدم صالحیت به شایستگی محاکم خانواده تبریز نموده و شعبه  ،تبریز است

ی است که ناشی از عقد نکاح بوده و بنابراین دعوی مزبور، منطبق با عموم افرادی ماده آنکه چون مطالبه مهریه از دعاو

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرادادها ": قانون آیین دارسی است که می گوید 13

حوزه آن واقع شده است یا تعهد می  خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در ناشی شده باشد،

در نتیجه اختالف مزبور، پرونده در  ،. دعوی مطروحه را در صالحیت دادگاه مشهد دانسته"بایست در آنجا انجام شود

شعبه مزبور چنین استدالل  ، دیوان عالی ارجاع 11قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه  14اجرای مقررات ماده 

متوفا بوده و موضوعی خاص و خارج  همهریه ای است که دینی بر ذم هوجه باینکه خواسته خواهان مطالببا ت"می کند. 

قانون آیین دادرسی می باشد و موضوع آن بی ارتباط با عنوان ترکه متّوفا است و به عبارت دیگر  13 هاز شمول ماد

عمومات مواد قبل از آن و با التفات به اینکه همان گونه  هقانون فوق الذکر، تخصیصی است نسبت به کلی 10اینکه ماده 

با توجه به اینکه اقامتگاه متوفی در زمان فوت شهر  "که دراستدالل شعبه هفدهم دادگاه حقوقی تبریز آمده است 

مورد، مشمول ..و به هر صورت، .مشهد مؤید آن بوده است 1مقدس مشهد بوده است و وقوع عقد آنان نیز در حوزه 

ایجاد نخواهد نمود. لذا با نقض قرار  ،قانون فوق الذکر که سایر مراتب تغییری در صالحیت عنوان شده 10قررات ماده م

. )مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور، "در مانحن فیه حل اختالف می گردد ،صادره از دادگاه خانواده مشهد

 (  31اداره انتشارات رویه قضایی کشور،زمستان 

قانون آیین دادرسی مخصّص  10با استنباط این موضوع که ماده  دیوان عالی با استفاده از قاعده عام وخاص و 11بهشع

 .قانون مزبور است بشرح فوق مبادرت به رفع اختالف از شعب بین دو استان نموده است 13عموم ماده 

در خصوص اختالف نظر شعب  ،شورت عمومی دیوان عالی کأهی 10/1/31مورخ  113همچنین رأی وحدت روّیه  

های بدوی که در مقام رسیدگی به  در مورد قابل اعتراض بودن یا نبودن احکام دادگاه ،تجدیدنظر استان گلستان

با استفاده از )اعتراض ثالث اجرایی(  1336قانون اجرای احکام مصوب  111شکایات مربوط به قسمت اخیر ماده 

مطا بق مقررات کلیّ آیین دادرسی، در خصوص آرای قابل  "استدالل گردیده  مقررات مربوط به عام و خاص چنین

قانون اجرای احکام نیز قابل تجدید نظر در  111تجدید نظر، آرای صادره در خصوص اعتراض اجرایی موضوع ماده 

 (131، 1333الی کشور، )مجموعه آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عمحاکم تجدید نظر استان است.

 

 صیص عام مؤخر بواسطه خاص مقدم تخ. 3-1

فرض اول بر سه نوع  زیرا یا تاریخ ورود هر دو معلوم است یا مجهول و ام وخاص بر حسب زمان چهارنوع است.تعارض ع

 ،در صورت اول .یعنی خاص مقدم و عام مؤخر است ،یا عام مقدم است و خاص مؤخر و یا بر عکس ،یا هم زمانند ،است

خاص، عام را تخصیص می دهد. صورت دوم بر دو گونه است یا زمان عمل به عام پیش از ورود خاص فرا رسیده یا 

در صورت اول خاص مؤخر را ناسخ عام مقدم به نسخ جزئی و در صورت دوم آنرا مخصص می دانند بدلیل آنکه  ،نرسیده

در اینجا  .یی است که خاص مقدم بر عام باشدصورت سوم  جا .تخصیص مرجّح است ،در دوران بین تخصیص و نسخ

اکثر اصولیین معتقدند که خاص مقدم , عام مؤخر را  ،اختالف است که آیا خاص مخصص عام است یا عام ناسخ خاص
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در اصول فقه این موضوع مطرح گردیده که چنانچه حکم عام بعد از خاص  (116 پیشین، ،)محمدی  تخصیص می دهد

اینجا آیا عام، حکم خاص نسخ می گردد، می تواند عام متاخر را تخصیص بزند یا اینکه با ورود  بیاید، آیا خاص مقدم

شود که اگر ما خاصّ را به عنوان مخصّص قرار دهیم،  جا ظاهر مىمطرح است یا نسخ؟ ثمره بحث در آنمسأله تخصیص 

معنایش این است که حتى بعد از ورود دلیل عامّ هم، این خاصّ از دایره مراد جدّى عامّ خارج است. امّا اگر عامّ متأخّر 

مّ، قابل عمل بوده ولى معنایش این است که خاصّ، تا قبل از ورود دلیل عا را به عنوان ناسخ براى خاصّ قرار دهیم، 

هر دو احتمال تخصیص و  ، مقام ثبوتپس از ورود عامّ، قابل عمل نیست و حکم عامّ به قوّت خود باقى است. از نظر 

یک از تخصیص و نسخ، داراى تالى فاسد   نسخ امکان دارد. هم شرایط تخصیص وجود دارد و هم شرایط نسخ و هیچ

 نیستند.

کدام یک از این دو احتمال تقدّم دارند؟ فقها در این مساله  هریک با ذکر مبانی خود نظر به   اتمقام اثبامّا آیا از نظر 

است، از چنین بیان داشته  ر موضوع قائل به تخصیص گردیده،مرحوم فاضل لنکرانی ضمن آنکه د .تخصیص داده اند

حتمال نسخ است. زیرا تخصیص، مبارزه با شود که در اینجا احتمال تخصیص مقدّم بر ا استفاده مى کالم مرحوم آخوند

باشند. پس تخصیص مستلزم این  اصالة العموم است، در حالى که نوع الفاظ دالّ بر عموم مستند به وضع و لغت مى

است که با یک امر وضعى مقابله شود. ولى نسخ، مقابله با اطالق دلیل منسوخ است، زیرا مقتضاى اطالق و مقدّمات 

خواست حکم منسوخ را  موال با توجه به این که در مقام بیان است، اگر مىدوام حکم منسوخ است . ت، استمرار وحکم

اى اقامه نکرده و قدر متیقّنِ  اى بر این معنا اقامه کرده باشد و چون قرینه براى زمانى محدود مطرح کند، باید قرینه

آید  کنیم، و دلیل ناسخ مى ستمرار زمانى را استفاده مىزمانى هم در مقام تخاطب وجود نداشته، لذا ما از دلیل منسوخ ا

کند. پس در اینجا نسبت به خاصّ، یک  با آن استمرار زمانى که از طریق اطالق و مقدّمات حکمت ثابت شده مقابله مى

معارضه وجود  اصالة االطالق و نسبت به عامّ، یک اصالة العموم وجود دارد و گویا بین این اصالة االطالق و اصالة العموم

، ص 6، ج 1341)فاضل لنکرانی،  .توانیم هر دو را اخذ کنیم، باید از یکى از این دو رفع ید کنیم. دارد و چون نمى

در قوانین موضوعه و آیین دادرسی این بحث دارای کاربرد فراوان دارد و دیوان عالی کشور به شرح رای وحدت  .(113

آمده 16/1/1333قانون ثبت احوال مصوب  1در ماده   .تخصیص را پذیرفته استنظریه  11/1/31 -116یه شماره روّ

ت حل اختالف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به أرسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هی ،است

 11ین ماده همچن .اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید

قانون آیین دادرسی می گوید، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر 

در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل  خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد،

متگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد دعوا در باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقا

اقامه دعوا خواهد کرد ، دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامت خود 

و الحاقات و  1314ادرسی سال قانون مزبور می گوید از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، قانون آیین د 313و ماده 

و سایر قوانین  1313قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب  31و13و11و13و14اصالحات آن ومواد 

 ومقررات در موارد مغایر ملغی می گردد.
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ام آیین دادرسی  به عنوان ع 11بواسطه ماده  ،قانون ثبت احوال بعنوان قانون خاص مقدم 1در خصوص اینکه ماده 

تخصیص خورده است بین  ،قانون مزبور نسخ گردیده یا اینکه عام متاخر بواسطه خاص مقدم 313متاخر باستناد ماده 

بدین توضیح که در  .دیوان عالی در نتیجه آراء صادره از شعب بدوی نطنز اختالف شده است14سابق  و  34شعب 

به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با  .......نتیجه دادخواست خانم 

تهران اعالم  ،شعبه اول حقوقی نطنز به لحاظ آنکه محل اقامت خواهان 1313به تاریخ  1333تغییرتاریخ تولد از سال 

 صالحیت به شایستگی دادگاه مبادرت به صدور قرار عدم 111قانون ثبت احوال طی دادنامه  1به استناد ماده  ،شده

دادگاه عمومی تهران و ثبت آن تحت کالسه  31های عمومی حقوقی تهران نموده وپس از ارجاع پرونده به شعبه 

قانون ثبت مخیر بوده دعوی را در محل تنظیم سند یا  1این شعبه هم به لحاظ اینکه خواهان به موجب ماده   41/113

در این پرونده خواهان دادگاه محل تنظیم سند را برای طرح دعوی انتخاب  ماید ودر دادگاه محل اقامت خود طرح ن

 34پرونده به شعبه  ،نموده از خود نفی صالحیت به عمل آورده و پرونده را جهت حل اختالف به دیوان عالی ارسال

قانون  1به موجب ماده هرچند  "که ذیال منعکس می گردد با این استدالل که  34/111/41سابق ارجاع وطی دادنامه 

رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان  یا بخش مستقل  1333ثبت احوال مصوب 

که مؤخر التصویب و وارد بر ماده  13قانون آیین دادرسی مصوّب  11محل اقامت خواهان بعمل می آید، لکن طبق ماده 

ر دادگاهی اقامه شود که خوانده  در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و به موجب قانون ثبت احوال است. دعوا باید د 1

با عنایت به اینکه دعوی به  به مراتب و بنا اخیر الذکر قوانین و مقررات مغایر با آن علی االطالق ملغی است. 313ماده 

 ،شخیص صالحیت دادگاه عمومی نطنزقانون مرقوم با ت 11طرفیت اداره ثبت احوال نطنز اقامه گردیده در اجرای ماده 

دیوان عالی ارجاع که  14در پرونده دیگری که از حیث موضوع مشابه پرونده در نهایت به شعبه  .حل اختالف می نماید

 11ثبت احوال  که نسبت  به ماده  1نظر به موضوع خواسته وماده "چنین استدالل می نماید  633در دادنامه شماره

نماینده دادستان در اثر  "خاص می باشد، شعبه محل اقامت خواهان صالح برسیدگی  می باشدقانون آیین دادرسی 

ثبت احوال  1قانون گذار که در ماده  "اختالف نظر بین شعب دیوان وطرح پرونده در هیات دیوان چنین نظر می دهد

 11ار، برای خواهان است و ماده از باب تسهیل ک ،محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به اسناد سجلی تعیین نموده

در  .اما عقیده دارم تخصیص همچنان به قوّت خود باقی است .هرچند عمومیت دارد و مؤخراز قانون ثبت احوال است

 نتیجه هیات عمومی دیوان با صدور رای وحدت رویه چنین اظهار نظر نموده است:

خواهان را صالح برسیدگی به دعاوی راجع به اسناد که دادگاه محل اقامت  1333قانون ثبت احوال مصوب  1ماده "

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور  13ثبت احوال اعالم کرده است بر حسب مستفاد از ماده 

مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد بنا به مراتب رای شعبه هیجدهم دیوان موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء 

 مبادرت به اظهار نظر نموده است ت عمومی با پذیرش نظریه تخصیصأواقع هی در "یید می گردد.أت

 

 اطالق و تقیید  .3-3
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و در اصطالح عبارت واسطى، زبیدى( ) اطالق در لغت به معنای رهایی و تقیید به معنای گرفتارنمودن و در بندکردن

میرزای )1دشیوع و سریان دارکند بر معنایى که آن معنا در جنس خودش  از چیزى است که داللت مى است

 ،مبنای حجیت اصل لفظی اطالق .( اصل در کلمه اطالق است و تقیید باید مسلّم باشد 311، ص 1ج  ،1314،قمی

اکثر مباحث مربوط به اطالق منحصر به فقه نبوده و قابل تطبیق  .و بنای عقال و عدم ردع و ردّ شارع استظهور لفظی 

در  ،با ذکر آرایی از محاکم حقوقی و هیات عمومی دیوان به نقش اطالق در ایجاد رویه قضایی .بر قوانین موضوعه است

  .پی می بریم1نتیجه استفاده از مقررات مربوط به اطالق 

تالف محاکم حقوقی در خصوص معنای غرامت و صدور آرای متعدد قانون مدنی در نتیجة اخ 331درخصوص ماده 

هیات عمومی دیوان عالی کشور با استفاده از قاعده اطالق وتفسیر مطلق از لفظ غرامت، مبادرت  ،بلحاظ اختالف موجود

 ،سدقانون مدنی بیع فا 363بدین شرح نموده است : به موجب ماده  13/1/33-133ی وحدت رویه شماره أبه صدور ر

 331و 330اثری در تملیک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد 

مبیع کالً یا جزئاً مستحق للغیر در آید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و  ،قانون مرقوم اگر بعد از قبض ثمن

عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز بر آید وچون ثمن در اختیار بایع در صورت جهل مشتری به وجود فساد، باید از 

بایع  ،قانون مدنی 331بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطالق عنوان غرامات در ماده 

جدید نظر استان شعبه یازدهم دادگاه ت 31/3/43مورخ 360قانوناً ملزم به جبران آن است، بنابراین دادنامه شماره 

 آذربایجان غربی در حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد.

به جهت حدوث اختالف بین شعب   13/3/43 -666همچنین هیأت عمومی دیوان عالی در رأی وحدت روّیه شماره 

یا عدم قابلیت فرجام خواهی موضوع  ،کلیه اقسام طالقدیوان عالی کشور در خصوص قابلّیت فرجام خواهی  34و  30

های بدوی که به علّت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته قابل  که می گوید: آرای دادگاه 364بند الف ماده 

احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال  -1احکام  -مگر در موارد زیرالف ،فرجام خواهی نیست

... چنین اظهار نظر نموده .حبس و تولیت ،ثلث ،وقف ،حجر ،نسب ،طالق ،حکام راجع به اصل نکاح و فسخ آنا  -1باشد.

قانون آیین دادرسی در امورمدنی مستفاد می شود این است که رسیدگی  364آنچه از تدوین بند الف ماده  "است 

به سایر موضوعات  ،آن می باشد و کلمه اصلفرجامی نسبت به احکام نکاح وفسخ آن صرفا مربوط به اصل نکاح وفسخ 

تسرّی ندارد. زیرا اوالً کلمه طالق درجمله، به طورمطلق ذکر شده ثانیا کلمة  ،ماده مزبور از جمله طالق 1مذکوردر بند 

 نکاح وفسخ آن متمایز گردیده است.  طالق با عالمت )،( از اصل

                                                           

 ما دلّ على شایع فی جنسه ،المطلق - 1

عمده ترین تفاوت عام و مطلق در كیفیت داللت آن ها بر مدلول خود می باشد. بدین معنا كه داللت عام بر افراد  .بدلی است ،استغراقی وشمول مطلق ،شمول عام -1

نیاز به  ،کم نسبت به تمامی افرادولی در مورد مطلق چنین نیست بلکه شمول ح .خود بر اساس وضع لغوی بوده و جهت داللت بر عموم نیاز به قرینه خارجی نیست

 (111ص  ،چاپ اول ،نشر عروج ،امام خمینی آثار موسسه تنظیم و نشر ،علم اصول،قرینه خارجی است كه آنرا مقدمات حکمت می گویند.)موسوی بجنوردی
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سیدگی فرجامی بوده کلیه دعاوی مربوط به طالق قابل ر ،اسالم بنابراین و باتوجه به اهمیت طالق از نظر شارع مقدس

ت عمومی دیوان عالی تایید أهی یام دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای اعضا ی شعبه سیأو ر

با استفاده  هیأت عمومی دیوان.(1333چ اول، ،110)مجموعه آراء وحدت رویه، انتشارات برترین اندیشه، ص شود. می

مبادرت به تفسیر اصولی از لفظ مزبور نموده است و بیان داشته اطالق لفظ  ،که بطور مطلق ذکرشده است ،لفظ طالق

نماید.خواه دعوی مربوط به اختالف در اصل وقوع یا عدم وقوع طالق باشد و  ت بر تمام انواع و افراد طالق میطالق، دالل

 حیه زوج یا زوجه باشد.یا مربوط به در خواست طالق از نا

 مفهوم و منطوق  .3-1

 ،منطوق عبارت است از معنایی که مستقیما از کالم فهمیده می شود و موضوع آن در جمله ذکر شده است و مفهوم

عبارت است ازمعنایی که در کالم بیان نشده ولی با توجه به ساختمان ترکیبی آن فهمیده می شود. مفهوم ومنطوق 

بنابراین درست نیست که بگوییم لفظ منطوق و لفظ مفهوم یا  ولند نه صفت لفظ و نه صفت داللت،صفت معنا و مدل

ولی معموال در استعمال ؛ بگوییم معنای منطوق و مفهوم یا مدلول مفهومی و منطوقیداللت مفهوم و منطوق، بلکه باید 

(. در قوانین موضوعه بخصوص در مواد 111، 1313، ومی گویند مفهوم و منطوق )مغنیه موصوف را حذف نموده

مدلول و مفهوم ماده فهمیده مختلفی از آیین دادرسی بسیاری از مواد بطور صریح بیان نگردیده و مراد قانون گذار از 

 13مثال در ماده  .می شود و این موضوع داللت بر نقش و کاربرد وسیع مفهوم در قوانین موضوعه و آیین دادرسی دارد

دعاوی متعدد را که منشأ و مبنای آنها مختلف است نمی توان به  "آمده است ،دادرسی در امور مدنی قانون آیین

این است که دعاوی متعدّد ناشی از منشأ واحد را می توان با یک  ،مفهوم مخالف آن "موجب یک دادخواست اقامه نمود

وسایر خسارات وارده ناشی از تصرفات غیر  مانند دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل .در خواست نمود ،دادخواست

استفاده از مفهوم دارای شرایطی است که عدم رعایت آن موجب برداشت غیر صحیح و نتیجه گیری نادرست  ،مأذونه

بدون در نظر گرفتن ارکان و  ،برخی از آرای صادره از محاکم حقوقی حاکی از آن  است که استفاده از مفهوم .می گردد

ث تزلزل آراء ونقض آن از ناحیه محاکم عالی ودر مقابل کاربرد صحیح و منطقی آن باعث ایجاد رأی شرایط آن باع

رأی وحدّت رویه  به عنوان نمونه یکی از آرایی که دارای اوصاف مزبور می باشد ذکر می گردد. .وحدت رویه شده است

دیوان  11و11و13و 3ف حاصله بین شعب ت عمومی دیوان عالی کشور درنتیجه اختالأهی 3/3/1363مورخ  31شماره 

عالی کشور در خصوص دعاوی مطالبه خسارات ناشی از اموال غیر منقول)خسارات وارده به مال غیر منقول( موضوع 

قانون  10از این حیث که بعضی از شعب خسارات وارده را وفق ماده  ،قانون آیین دادرسی مدنی سابق 13و11مواد 

قانون آیین دادرسی ندانسته و  13مدنی در حکم منقول دانسته  واز مصادیق دعاوی راجع به غیر منقول موضوع ماده 

اعده اصولی عام و با استفاده از ق ،هیات عمومی دیوان ،اند ایجاد گردیده شعب دیگر آنرا منطبق با ماده مزبور دانسته

 بشرح زیر مبادرت به حل اختالف نموده است. ،خاص ومفهوم مخالف

قانون آیین دادرسی مدنی )در دعاوی راجع  13نظر به این که صالحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده 

مدعی و مدعیّ علیه در  به غیر منقول اعم ازدعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن( حتی در صورت مقیم نبودن

قانون فوق  11موضوع ماده  ،حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنائی، بر اصل صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده

قانون مدنی به 11الی  11االشعار می باشد وبا عنایت به اینکه با تعاریفی که ازاموال غیر منقول واموال منقول در مواد 
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چنین استنباط می شود که قانون گذار، بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی  ،آن 10عمل آمده از ماده 

قائل  ،از عقود وقراردادها ودعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود وقراردادها

منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوما از  به تفصیل شده ودعاوی قسم اول را منطوقا از حیث صالحیت محاکم در حکم

قانون آیین دادرسی  113دعاوی راجعه به غیر منقول دانسته است که نتیجتا دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم ماده 

دیوان از طرف  11و13دیوان از یک طرف و 11و 3قرار می گیرد بنا به مراتب در اختالف نظر حاصله بین شعب 

)مجموعه کامل آراء وحدت  1یید می باشدأدر مسیر استنباط مذکور قراردارد مورد ت 11و13دیگراحکام صادره ازشعب 

 (133امور حقوقی، ص ر،رویه دیوان عالی کشو

علت حدوث اختالف بین شعب مختلف محاکم تجدید نظر و دیوان عالی وتشکیل  ، نکته مهم تر آنکه بسیاری از مواقع

بلحاظ عدم استفاده صحیح قواعد حقوقی و یا استفاده از اصول مزبور  ،رویه هیات عمومی دیوان جهت ایجاد رای وحدت

بدون در نظر گرفتن تقدّم و تاخّر هریک از قواعد اصولی نسبت به دیگری است. مثالً  با دقت در مذاکرات مربوط به 

منشأ رأی  ،جه گرفتمی توان نتی 613هیات عمومی دیوان عالی و ایجاد رأی وحدت رویه شماره  1/13م3جلسه مورخ 

شعبه سوم دادگاه  ،با این توضیح که .درجای خود است ،وحدت روّیه مزبور، عدم بکار گیری قاعده اصولی مفهوم

 .ی می نمایدأسوادکوه در خصوص تعلیق غیر مجاز از مراتع چنین مبادرت به صدور ر

بدون مجوز، نظر به اینکه به صراحت ماده  ،..........رأس گوسفند در مرتع  31به تعلیف غیر مجاز  ........در خصوص اتهام 

ها از  جرم نیست بلکه جنگل داری مکلّف به خروج دام ،تعلیف غیر مجازگوسفندان ،مکرر قانون جنگل ها ومراتع 11

حکم به برائت مشارالیه به لحاظ جرم نبودن عمل صادر می نماید و  ،قانون اساسی 31مستندا به اصل  ،مرتع می باشد

رأس گوسفند  31در خصوص دادخواست ضرروزیان اداره جنگل داری با توجه باینکه خوانده اقرار صریح نموده است 

ن آیین قانو 331و 1مستنداً به مواد  ،روز داخل مرتع نموده 33به مدت  11/1/14لغایت  14/3/14خود را از تاریخ 

پرونده به شعبه چهارم  .محکوم می نماید ،دادرسی مدنی نامبرده را به پرداخت وجه مورد مطالبه اداره جنگل داری

از جهت برائت متهم و محکومیت مدنی تایید می   11/11/14-1116ارجاع وطی دادنامه  ،تجدید نظر استان مازندران

ارجاع می گردد و شعبه مزبور همان رأی  ،ر مجاز که به شعبه سومگردد. در پرونده مشابه دیگری با موضوع تعلیف غی

شعبه مزبور با  ،سابق را صادرمی نماید، سپس پرونده جهت تجدید نظرخواهی به شعبه پنجم استان مازندران ارجاع

تأیید قسمت جزایی و تبرئه نمودن متهم از جهت محکومیت کیفری در خصوص موضوع محکومیت مدنی متهم چنین 

                                                           
در دادگاهی اقامه می شود كه مال غیرمنقول در حوزه  ،اعم از دعوی مالکیت و سایرحقوق راجعه به آن ،قانون آیین دادرسی: دعاوی راجعه به غیر منقول 23ماده - 1

 آن واقع است اگرچه مدعی و مدعی علیه هم در آن حوزه مقیم نباشند.
در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین  ،از حیث صساحیت محاكم ،قانون مدنی: كلی ة دیون از قبیل قرض وثمن مبیع و مال االجاره عین مستاجره 23ماده - 2

 .مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد
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قانون آیین دادرسی در امور کیفری آنست که دادگاه در صورت  11مستفاد از مفهوم ماده  "تدالل می نمایداس

می تواند در باره ضرر و زیان مادی نیز او را محکوم نماید و با گسیختن بخش مدنی رأی  ،محکومیت کیفری متهم

از  ،تیجه صدور دو حکم متفاوت در مورد مشا بهرأی به بطالن در خواست خواهان صادر می نماید. در ن ،دادگاه بدوی

طریق شعب سوم وپنجم استان مازندران، موضوع در اجرای مقررات آیین دادرسی به هیأت عمومی دیوان ارسال می 

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب  11از ماده  ،شود. هیأت در رأی وحدت روّیه چنین استدالل می نماید

در  ،مقررداشته ،فری چنین استنبا ط می شود که مقنّن به منظورتسریع در جبران خسارت متضرر از جرمدر امورکی

حکم ضرروزیان را نیز صادر  ،ضمن صدور حکم جزایی ،مکلّف است ،صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد

حکم ضرر وزیان صادر خواهد شد. بنا  ،روندهنماید. مگر آنکه پرونده معدّ اظهار نظر نباشد.در این صورت پس از تکمیل پ

درخصوص رسیدگی به کلیة امور مدنی و  ،قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب 3به مراتب و با توجه به مادة 

جزایی وحسبیه رأی شعبة چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد به اکثریت آرای اعضای دیوان عالی 

 تشخیص می شود. ،انونی و مطابق موازینکشور ق

با دقّت در آرای متفاوت صادره از شعب تجدید نظراستان مازندران که که منجر به صدور رأی وحدّت رویه گردیده 

قانون آیین دادرسی در امور کیفری دچار اشتباه  11شعبه پنجم تجدید نظر در استناد به مفهوم مادة  ،معلوم می شود

زیرا بر طبق نظر  ،قابلیت مفهوم گیری را نداشته ،بلحاظ  فقدان شرایط و مقررات مربوط به مفهوم 11گردیده وماده 

 ،عالوه بر تالزم ،ارتباط و مالزمه باشدمقدّم وتالی اصولیون  داللت قضیه شرطیه بر مفهوم منوط به سه امر است: بین 

 مظفر،) 1ترتّب تالی بر مقدم به نحو انحصاری باشد.وترتّب و توقف تالی بر مقدم به نحو ترتّب سبب بر مسبّب باشد 

 ،قانون آیین دادرسی که می گوید دادگاه در صورت محکومیت کیفری متهم 11( در مفاد ماده 113 ، ص1ج   ،1341

د ندارد و سبب محکومیت مدنی تواند در باره زیان مادی وی نیز او را محکوم نماید. بین مقدم و تالی تالزمی وجومی 

، نمی تواند محکومیّت جزایی وی باشد زیرا رابطه بین محکومیت جزایی و مدنی عموم وخصوص من وجه است و متهم

 .باشد تسبیب میضرر و مبتنی بر قواعد عمومی  ال ،محکومیت مدنی متهم

 نتیجه گیری

                                                           

. داللتها على االرتباط و -1على أمور ثساث ة مترتّب ة:  -بالوضع أو باإلطساق -إنّ دالل ة الجمل ة الشرطی ّة على المفهوم تتوقّف على داللتها المناط فی مفهوم الشرط- 1

على أنّ التالی معلّق على المقدّم، و مترتّب علیه، و تابع له، فیکون المقدّم سببا للتالی. و  -زیادة على االرتباط و المسازم ة -. داللتها2التالی. المسازم ة بین المقدّم و

على  -زیادة على ما تقدّم -. داللتها3ء و إن كان شرطا و نحوه، فیکون أعمّ من السبب المصطلح فی فنّ المعقول. المقصود من السبب هنا هو كلّ ما یترتّب علیه الشی

ث ة واضح؛ ألنّه لو كانت الجمل ة اتّفاقیّ ة انحصار السببی ّة فی المقدّم، بمعنى أنّه ال سبب بدیل له یترتّب علیه التالی.و توقّف المفهوم للجمل ة الشرطی ّة على هذه األمور الثسا

 1اصول فقه، ج ،)مظفر 1ن ال على نحو االنحصار فیه فإنّه فی جمیع ذلك ال یلزم من انتفاء المقدّم انتفاء التالی.أو كان التالی غیر مترتّب على المقدّم أو كان مترتّبا و لک

 (121ص 
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قانون آیین دادرسی مدنی وادار  3قانون اساسی و ماده  161قانون گذار را به نگارش اصل ، ارتباط وثیق حقوق و فقه

را در انجام وظیفه قضایی باز نگه می دارد. از آنجا که در این نگارش بیانگر فضایی است که دست دادرس  .ه استکرد

، اجمال و یا سکوت قانون، خود را نشان می دهد از طرفی دادرس نمی تواند رفع اختالف  طی دادرسی مشکل تعارض

نگارش این دو، فرصت بی بدیلی را در حوزه دادرسی ایجاد کرده است. یکی از این حوزه ها مربوط به قوانین ننماید؛ 

اصول در شکل دهی به روابط سالم بیانگر نقش مهّم این ، وجه به قواعد  مربوط به اصول فقهت دادرسی مدنی است.

 ،انتساب معقول وقابل دفاع به او هفهم درست و صحیح  از نگاه و منظور گوینده و در نتیج .اجتماعی وفردی است

این مهّم در همه جا خود را نشان داده است واز  .نتیجه توّجه درست به  قواعد اصولی و از جمله اصول لفظیه می باشد

بی توجه باشند.  ،از آنجا که قضات در رسیدگی قضایی خود نمی توانند به منظور قانونگذار ،جمله در محاکم دادگستری

باشد. نگاهی به آرای صادره از محاکم حقوقی دادگستری  ونگرش دیوان عالی  اهمیت اصول وجایگاه آنها قابل توجه می

اهتمام جدّی در توجه و فهم درست این اصول  ،کشور در نقض ویا ابرام آنها حاکی از وضعیتی است که نشان می دهد

چرا که هم اطاله دادرسی را در بر داشته است و هم  ،این امر به عدالت قضایی نیز صدمه زده است .صورت نگرفته است

آنچه این نوشتار در صدد نشان  .های پیش رو شده است باعث افزایش هزینه مادی ومعنوی و از بین رفتن فر صت

بیان نمونه هایی از آرای صادره توسط دیوان عالی کشور در نقض احکام  .دادن آن بر آمده اثبات ادعای مذکور بود

هایی دانست  صادره این حقیقت را نشان می دهد که یکی از ابزار های رسیدن به عدالت قضایی را باید در نوع آموزش

 ااو را در انجام وظیفه که همان این نوع تعالیم  می تواند به یاری دادرس شتافته و .که قضات از آن بر خوردار می شوند

اهمیت این معنا را می توان در  .اجرای عدالت قضایی واحقاق حقوق مردم و همچنین حاکمیت می باشد  کمک کند
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