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 از همان ابتداي دادخواهي كه خواهان به تنظيم دادخواست مي پردازد تا انتهاي آن، زماني كـه

و دادرس در هيچ مقطعي نمي توانند خـود را دادرس راي خويش را انشا مي كند طرفين دعوا

و جهات حكمي بي نياز بدا  از سوي ديگـر بـه دليـل روشـن. ننداز تفكيك جهات موضوعي

و ناتواني محاكم از تفكيـك صـحيح آنهـا از  و امور موضوعي دعوا نبودن مفهوم امور حكمي
يكديگر، نظام قضايي ما با مشكالت عديده از قبيل واگـذاري قـضاوت بـه كارشـناس، عـدم 

دعـوا، نظارت صحيح ديوان عالي كشور بر اجراي قانون، دخالت دادرس در امـور موضـوعي 

و  در اين مقاله تـالش شـده اسـت تـا در راسـتاي رفـع. روبرو مي باشد ... تغيير سبب دعوا

و با اتكا به مطالعات تطبيقي به تمهيد نظريه اي عمومي بـراي  مشكالت پيش روي نظام قضايي

و ارائه معياري روشن بـراي اسـتفاده رويـه قـضايي  تميز مسائل حكمي از موضوعي در دعوا
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 مقدمه
ر حكم قاضي ناگزير است همواره از سـه مرحلـه در و صدو و فصل خصو مت براي حل

 را احراز كرده سپس حكم قـانوني را بـر آن منطبـق)fact(دادرسي مدني بگذرد؛ ابتدا بايد واقع 

به همراه يكديگر ذهن قاضي را به خـود. ده، آن گاه نتيجه را استخراج نمايد نمو اين مراحل كه

و تـصميمات او  و ارزش احكـام و قاضي نگران حسن اجـراي آن هـا اسـت مي دارد مشغول

و يكنواخت آنها دارد، يكي بدون ديگري فاقـد ارزش قـضايي  به رعايت هماهنگ بستگي تمام

و. است كه بر فرض، قايع دعوا كامالً توسط اصحاب دعوا مطرح شود يا اينكه خود قاضـي چرا

به طريقي احراز كند در اين صورت تنها حقيقت كشف شده اسـت امـا عـدالت زمـاني  آنها را

و اعمال گردد كه امور حكمي منطبق با وقايع نيز يافت .اجرا مي شود

ي و تفكيك آنها از و موضوعي كـديگر هميـشه بـه آسـاني در اين ميان، يافتن امور حكمي

و نـه امـر صورت نمي  نه امر حكمي صـرف هـستند كه و گاه با مسائلي روبرو مي شويم گيرد

و موضوعي ياد مـي كننـد  در ايـن مـوارد. موضوعي، لذا از آنها با عنوان مسائل مختلط حكمي

 يـك از بايد تالش كرد ماهيت اين مسائل روشن گردد تا بدين وسيله بتوان آثار مربوط بـه هـر 

و احكام را بر آنها بار كرد شـود كـه بـدانيم محـور اهميت اين مساله زماني آشـكار مـي. وقايع

و بعضي از  اساسي اصالح قوانين آيين دادرسي مدني كشورهاي مختلف دنيا مثل فرانسه، كانادا

و هاي امريكا در سال ايالت هاي اخير تميـز مـسائل موضـوعي از مـسائل حكمـي بـوده اسـت

به زبان هاي مختلف نگاشته شده است مقاال و اظهار نظرات متعدد نيز در اين زمينه در نظام.ت

حقوقي ما نيز گرچه در نصوص قانوني در اين باره تفـصيلي ديـده نمـي شـود لـيكن در آثـار 

و موضوعي در ذيل عناويني نظيـر  اثبـات چـه امـري بـر«حقوقي نويسندگان از مسائل حكمي

،(بحـث شـده اسـت» تعريف دليل«يا» ضوع دليلمو«،»عهده مدعي است  ؛ 339،ص 1383كاتوزيـان

ش 1385كاتوزيان، كه به اين موضـوع بـه.)26،ص 1386؛ كريمي،89،ص 1385؛ شمس،1، اما هنوز الزم است

و با هدف تبيين نظريه عمومي پرداخته شود . نحو مستقل

ش به و امـور در اين مقاله سعي شده است پس از تبيين اركان دعوا ناسايي امـور موضـوعي

و نظريات متعـدد را كـه در ايـن بـاره وجـود دارد  و تفكيك آن ها از يكديگر پرداخته حكمي

و نظريه جامعي از مجموع آنها ارائه شود  ي درخـشاني كـه نظـام بـا توجـه بـه سـابقه. بررسي

ال در شيوه ب كامن ررسي تطبيقي اين مسئله هاي متعدد تفكيك حكم از موضوع برخوردار است

و در عـين حـال از  و مفيـد دانـسته و استفاده از تجربيات نظام مزبور را امري اجتنـاب ناپـذير

. معيارهاي فقهي اين تميز نيز غافل نگشتيم
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 دامنه مباحث.1
كه تميز حكم از موضـوع تنهـا در قلمـرو حقـوق شـكلي به ذكر است قبل از هر چيز الزم

دره نشانه شود، بلك مطرح نمي  چه و چه در حقوق مدني هايي از اين تفكيك در حقوق ماهوي

 ايـن قـول مـورد1به عنوان مثال در مبحث مربوطـه بـه اشـتباهات. شودحقوق كيفري ديده مي 

كه اشتباه در حكم رافع مسئوليت نيـست؛ چـرا پذيرش تمام نظام هاي حقوقي قرار گرفته است

ج  به قانون منافات داردكه نظم اجتماع با پذيرفتن ادعاي در. هل اين در حالي است كـه اشـتباه

مي تواند  كه انسان مرتكب آن مي شود، اصوالً و به عبارت ديگر اشتباه در نفس عملي موضوع

را(رافع مسئوليت باشد  البته فقط در افعال عمدي؛ از اين جهت كه در جرايم غير عمدي شبهه

بي مباالتي   در نظام معامالت نيـز).105-97صص.1383اردبيلي،()ندا دانسته نشانه بارز بي احتياطي يا

در) قـانون مـدني 200و199مواد(اشتباه در موضوع معامله موجب بطالن عقد است و اشـتباه

به اشـتباه در خـود موضـوع(قانون تاثيري در صحت عقد ندارد البته اگر اشتباه در قانون منجر

ص 1384.كاتوزيان()گرددميمعامله گردد باز سبب بطالن عقد  ،93.(

بي عدالتي كه در اثر اجراي دكترين به دليل به حكم رافع مسئوليت نيـست«در واقع » جهل

و مفاد(آيدبه بار مي نهـا بـه دليـلآاز قبيل اگاه نشدن بسياري از مردم از قوانين تصويب شده

و  و محـاكم بـوي ...) كافي نبودن وسايل انتـشار قـانون ال تـالش حقوقـدانان ژه در نظـام كـامن

و ديگر آنها را بـا  مي كنند تا بيشتر اشتباهات را به صورت اشتباهات موضوعي جلوه گر سازند

2عنوان اشتباه در حكم تفسير ننمايند
)Isaacs , 1992 p.9(.

و موضـوعات در حقـوق مـاهوي كه در مـورد احكـام به هر حال با صرف نظر از مسائلي

مي شود، و قبل مطرح  از لحاظ تاريخي جايگاه اصلي تميز حكم از موضوع، آيين دادرسي بوده

و حتي تـضمين.1 و تقلب  البته تميز امور حكمي از موضوعي در حقوق ماهوي نه تنها در زمينه اشتباه بلكه در زمينه تدليس

)warranty(مي  قـانون12 براسـاس مـاده مـثالًً.گيرد نيـز مفيـد فايـده اسـت كه فروشنده براي بي عيب بودن كاال به عهده

 يك تضمين صريح دانسته شده است) affirmation of fact( متحدالشكل بيع كاالي امريكا تاييد واقعيت توسط فروشنده

ب و خريدار نيز مناسبت همين تـضمين كـاال را بخـرد امـا تـضمينه به شرط انكه قصد او برانگيختن طرف به خريد كاال باشد

مي.تواند مشمول اين ماده گرددر حكمي نمي قانون يا امو  ب البته امور حكمي صورت تـضمين ضـمني در عقـد موجـوده تواند

باشد اما اگر به چنين چيـزي باشد چنانكه اين تضمين ضمني از جانب فروشنده وجود دارد كه او حق فروش كاالها را دارا مي 

ام.شودتصريح شود اين تصريح، تضمين محسوب نمي  را در فقه در) ضـمان غـرور( اميه نيز در مبحث غرور، فقهـا آن تنهـا

آن موضوعات محقق مي  و كسي كه در اثر قصور خود در يادگيري احكام، توسط ديگري مغرور مي شود حق رجوع بـه دانند

و در نتيجـه غـار ضـامن نمـي شخص را براي مطالبه   باشـدي خسارت وارده به خود ندارد چرا كه به ضرر خود اقـدام كـرده

،مراغه( .)489،ص1429اي

و.2 يا اشتباه نسبت به حقوق خصوصي اينان تا جايي پيش رفته اند كه اشتباه نسبت به حقوق قانوني مكتسب يك شخص را،

و حتي اشتباه در مورد  راآافراد را كه در برگيرنده مسائل قانوني است كه بيـشك امـور حكمـي ثار قانوني قراردادهاي منعقده

ميمحس و شبيه شوند وب ).Isaacs,1992,p.10.(امور موضوعي دانسته اند) نه عينا(قابل قياس
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به كـار رفتـه اسـت و قاضي و مسئوليت ها بين هيات منصفه از هر چيزي براي تقسيم وظايف

)Isaacs 1922,p.8;Ellen E. Sward,2005 p p.576-585(و با گذشت زمان موجب بالنـدگي هرچـه

د كه امروزه ادعا مي بيشتر آيين دادرسي مدني شودر زمينه هاي مختلف شده است، به گونه اي

و اسـاس نظـام دادرسـي را تـشكيل مـي  و امـور موضـوعي پايـه  دهـد تمايز ميان امور حكمي

)Zuckerman , 1986 p.1(.از طرف ديگر هرچند اين تفكيك در آيين دادرسي كيفري نيز مطرح

كه در كيفر خو مي به نحوي كه امر حكمي(است عالوه بر توصيف جرم ادعايي عليه متهم شود

كه بموجب آن متهم محكوم دعواي عمومي را تشكيل مي دهد چرا كه توصيف جرم، قانوني را

مي مي به تحقق ان اتهام شده اسـت نيـز)كندشود معين و وقايع جرم كه منجر بايستي جزئيات

به گستردگي مطالب، قلمـر  و تحقيقـي ايـن مقالـه تنهـا بـه دعـاوي مـدني معين گردد؛ اما نظر

اي موارد جهت تبيين بيشتر از مثال هاي كيفري نيـز بهـره اختصاص يافته است هر چند در پاره

.وافي برده شده است

 مفهوم اركان دعوا.2
مي شود سه ركن تشكيل  كـه)law( قاعده حقوقي يا حكمي-1:به طور معمول هر دعوا از

 نتيجـه يـا–3كه سـبب اجـراي آن اسـت؛)fact( واقعيت يا موضوع-2است؛ دعوا بر ان مبتني

بي حقي گردد به دنبال ان است هر چند احتمال دارد محكوم به كه مدعي از ايـن. همان چيزي

كننـد كـه كبـراي آن قاعـده ژرمني با تعبير قياس قـضايي يـاد مـي-مسئله حقوق دانان رومي 

ا و صغراي ان واقعيت و نتيجه آن حكم قاضي اسـت حقوقي است  Marty(ثبات شده در دعوا

.1929 p 12،35و7،ص1،جلد 1385؛ كاتوزيان،46،ص1383 به نقل از هرمزي.(
1

و موضـوع اشـاره و ساير قوانين به اركان دعوا يعني حكـم اي در قانون آيين دادرسي ايران

به جز در قانون اساسي كه تنها بر سبيل اشاره از  و موضوع سخن رفته است نشده است . حكم

در«: قانون اساسي در اين باره مقرر داشته است171اصل موضـوع"هرگاه در اثر تقصير قاضي

در" »... يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كـسي گـردد"حكم" يا

. قانون مجازات اسالمي نيز تكرار شده است58اين نص در ماده

و تنها در بند اما قانون از51 مـاده4 آيين دادرسي مدني در اين باره ساكت است  صـحبت

و جهاتي" مي" تعهدات به موجب ان خواهان خود را مستحق مطالبه و بـه شده است كه دانـد

در مورد فرجام خواهي نيز تنها به تعريـف فرجـام خـواهي. نوع جهات اشاره اي نكرده است 

به ميان نياورده است)م.د.آ.ق366دهما( اكتفا كرده  و موضوع سخني اين در حـالي.و از حكم

 
.)Isaacs , p.2(اين قياس قضايي به طرز ناخوداگاهي از منطق دانان قرون وسطي تاثير پذيرفته است.1
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كه قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه صـراحتاً امـور حكمـي را از امـور موضـوعي است

و. تفكيك كرده است  به طوري كه مبحث سـوم از فـصل اول ايـن قـانون بـه امـور موضـوعي

به امور حكمي اختصاص داد .ه شده استمبحث پنجم

 تفكيك امر حكمي از امر موضوعي در دعوا.3
 امور موضوعي چيست؟.3-1

و شناختن ماهيت هر مفهوم حقوقي قبل از هـر چيـز بايـد هـدف از كه در تعريف از آنجا

و  تعريف را مشخص كرد براي شناختن امور موضوعي يا وقايع دعوي، هدف خود را تفكيـك

ي  و ميتمايز اين امور از احكام  در facts)(چـرا كـه گـاه وقـايع دعـوا. دهـيما امور حكمي قرار

و يا عقيده ايـن.)Martin,1998 p183 ;Field ,2004  p.2(1گيرنـد نيز قرار مـي)opinion(مقابل نظر

ب  كه آنه تقابل و بـر اسـاس ال در مبحث ادله اثبات دعوا مطـرح مـي شـود ويژه در نظام كامن

بشا(عقايد يا نظرات شاهد  وه هد ) نيز مـي شـود ... معناي اعم كلمه كه شامل كارشناس، خبره

)opinion evidence(ً2. غير قابل پذيرش هستند اصوال
).Martin, p.323(كه ادله مربـوط  در حالي

در نظام حقوقي ايـران نيـز اصـل عـدم پـذيرش. قابل پذيرش هستند)fact evidence(به وقايع

و بيش  كه ظن ناشـي از مفـاد شـهادت شهادت كم و نويسندگان معتقدند  مورد قبول واقع شده

و خواندن سند نيست )60و51،ص2، جلد 1385كاتوزيان،(.3به قدرت ظن مشاهده

و واقعيـت بـه و واقعيت را اعم از عقيده يا نظر لذا بهتر است از اين تقابل صرف نظر كرده

و در  كه شامل وقايع خارجي است و قانون در نظـر بگيـريم معناي خاص در ايـن. برابر حكم

در"موضوع يا واقـع" تعاريف متعدد به عمل آمده است؛ در يك تعريف)fact(راستا از واقعيت 
و نـشانگر تمـامي  معنايي بسيار كلي در برابر حكـم يـا قاعـده حقـوقي قـرار داده شـده اسـت

و واقعيت هاي مادي، اقتصادي، اجتمـاعي يـا شخـصي مـورد  نظـر، صـرف نظـر از توصـيف

و موضوعات مرتبط بـا نظـم قـضايي پـور(پيامدهاي حقوقي آن ها است؛ مانند پديده هاي خام

و محسني ).75ص1384.طهماسبي فرد

و به عنوان يك عده و انتزاعي تعريف كرده اند اي ديگر نيز واقعيت را در يك معناي موسع

كه مستقل حادثه در عالم خارج دانسته  با از رابطهاند علتـي وجـدا از هرگونـه پـيشهري علي

به صورت كامالً انتزاعي مي توان مورد مالحظـه قـرار  و و تنها براساس دانسته شخصي داوري

از.)25،ص1383هرمزي،(داد  مطابق با اين تعريف قاضي واقعيت را به عنوان يك امر انتزاعي، فـارغ

 
ال قانون همان.1 G(ه اندقرار داد) equity(را نيز در مقابل انصاف) law(طور كه در حقوق كامن Field,2004, p.2(.

. تا حدودي تعديل گشته است 1972البته اين قاعده در دعاوي مدني انگلستان بموجب قانون ادله اثبات مدني.2

و مرده.3 .3مي نامند) incertain( به همين جهات است كه فرانسويان نيز شهادت را دليل نامشخص
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و به روش تجربي و آثارحقوقي .پس ازجمع داده ها مورد بررسي قرار مـي دهـد هرگونه رابطه

و يـا قـانون در مقـام كه درقانون پيش بيني نشده ال نيز واقعيت را مسئله اي مي دانند در كامن

به آن پاسخ نداده است  به عنوان مثال انجام فعل يا ترك فعل موضوع عنصر مادي جرم، يا1.بيان

بـه.)Black ,2004,p.1023(. امر موضوعي استتاخير داشتن طرف قرارداد در ساختن ساختمان

مي مسئله موضوعي مسئله«عبارت ديگر  شود در بر اي است كه آنچه را قانون يا حكم محسوب

.2»گيردنمي

اي مـشخص را بـراي مـسائل موضـوعي تعيـين رسد كه اين تعـاريف، محـدودهبه نظر مي

ام. كندنمي مير مدني معامله براي مثال وقتي كه قاضي در كند يا در امر كيفري بين اي را ابطال

مي  و حداكثر كيفري را تعيين و موضوعي است؟ در حداقل نمايد، آيا عمل او يك عمل ماهوي

مي  كه مسائل موضوعي آن اموري است كه واقعـه يـا عمـل حقـوقي را آن پاسخ توان بيان كرد

مي  كه هست، نشان و حكم يا ضمانت اجرطور به نوع آن مـصاديق دهد اي مقرر در قانون ناظر

است اما تصميم دادگاه درباره اعمال ضمانت اجراي معين درباره موضوع مطروح چون مستلزم 

و منطبق با مسئله است، نمي  بـه. توانـد يـك مـسئله موضـوعي بـشمار رود يافتن قانون مربوط

م  و ضـمانت عبارت ديگر، تشخيص اين مساله كه حدود واقعه يا عمل حقوقي طروحه چيست

اجراي متناسب با آن در محدوده اي كه در قانون براي نوع آن مسائل ترسيم گرديده، بـه طـور 

كه فرايند قضايي كه در نتيجـه آن  مشخص چه بايد باشد در عداد مسائل موضوعي نيست چرا

.دهد در زمره امور حكمي استقاضي حكم را تشخيص مي

هبه طور خالصه مي كه محتـواي آن بتوانـد در مـورد وجـود يـك توان گفت ر مسئله اي

واقعه اي اطالع بدهد مساله موضوعي است، خواه طرفين دعوا آن را انجام داده باشند يا شرايط

و احوال آن را بوجود اورده باشد به شرط آنكـه بررسـي محتـواي آن مـسئله  و اوضاع محيطي

.)levy ,2005 p.1(ي متون قانوني نباشدمستلزم مالحظه

در هرحال، وقايع يا امور موضوعي يك پرونده خاص خواه مورد قبول طـرفين دعـوا قـرار

و تـابع قـانون يـا امـور حكمـي قـرار  گرفته باشد يا به تاييد دادگاه رسيده باشد تحـت كنتـرل

مي نمي و تكليف است گيرد؛ قانون تنها مشخص و كدام نوع آنها موجد حق چه وقايعي كه كند

و فراتر از قانون وجود داشـته اما  خود اين وقايع توسط قانون ايجاد نشده بلكه در جهان خارج

 به دليل همـين ماهيـت ويـژه وقـايع دعـوا اسـت كـه نويـسندگان).Zuckerman, p.1-7(و دارند

و با روش علمي صورت معتقدند، فرايند كشف حقيقت بايستي فارغ از مالحظات قانوني بوده

 
1-An issue that has not been predetermined and authoritatively answered  by  the law.           
2- An issue that does not involve what the law is on a given point.                                                                                
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و حتي عده را حاكم بـر) assumption of objectivity(" نوعي بودن"ي اي از ايشان فرضيهگيرد

 كـه بـه موجـب آن) ;124Isaacs p.11; Zuckerman p.2.،ص1383جعفـري تبـار،(انـد اين فرايند دانسته

قانون نبايد هيچ دخالتي در يافتن حقيقت داشته بلكه وقايع دعوا بايستي به خودي خـود مـورد

به نتايج دقيق تر پيرو همين نظر پييشنهاد شده است از روش. گيرند مطالعه قرار  هاي تجربي كه

شود در كشف حقيقت قضايي نيز اسـتفاده گـردد تـا در ساير شاخه هاي دانش بشري منجر مي 

و دقت آيين دادرسي در اين راستا تضمين گردد ،.(صحت )Isaacs, p.12؛124.،ص1383جعفري تبار

 وعات دعواانواع موض.3-1-1
از يـك جهـت انهـا بـه: توان به شيوه هاي مختلف تقسيم بندي كرد موضوعات دعوا را مي

 / factum probandum(و وقـايع نهـايي)evidential facts/factum probans(وقايع اوليه يـا اثبـاتي 

ultimate facts(كه با هدف اثبات وقايع. شوند تقسيم مي به وقايع اوليه موضوعاتي هستند نهايي

مي  و. شونددادگاه عرضه به عبارت ديگـر وقـايعي كـه از انهـا وقـايع ديگـري قابـل اسـتنباط

.)Zuckerman,p.489; A.Martin, p.183(شـوند استخراج باشند وقايع اوليه يا اثباتي محـسوب مـي 

و كه در پرونده وجـود دارد بوسـيله وقـايع خـاص البته نبايد چنين فرض كرد كه وقايع نهايي

. ويژه آن دعوا ثابت شده اند بلكه ايـن وقـايع ويـژه خـود وقـايع نهـايي محـسوب مـي شـوند 

)Hohfeld ,1966 p.34(و ي جزايـي، فـردي مـتهم بـه ورود بـه عنـف  بنابراين، اگر در محاكمه

دليـل ورود" او دسـتانش را داخـل پنجـره كـرده اسـت"سرقت شده باشد، ايـن واقعيـت كـه

دهــد ود بلكـه خــود، ورود اسـت كـه يـك واقعيــت نهـايي را تـشكيل مـي شـ محـسوب نمـي 

Thayer,1890,p147-153(ترين اثر اين تقسيم وقايع در مسئله ارتبـاط مهم)relevance/pertinence(

و وقايع نهـايي وجـود امور موضوعي دعوا مطرح مي كه در حقيقت بايد ميان وقايع اثباتي شود

.داشته باشد

و اعتباري تقسيم كرد وقايع دعوا را وقايع مادي. مي توان از جهتي ديگر نيز به وقايع مادي

و خسارت وارده را  كه خوانده شيشه خانه او را شكسته است مي كند كه خواهان ادعا مثل اين

و بعضي از وقايع حقوقي مثل اداره  كه عمدتاً شامل اعمال حقوقي تقاضا كند اما وقايع اعتباري

شـوند يـك واقعيـت مـادي صـرف نيـستند بلكـه بـا حقـوق درآميختـهيفضولي مال غيـر مـ 

به موجب عقد قـرض مبلغـي را بـه شده كه به موجب دعوايي ادعا كند اند؛ مثل آن كه خواهان

و تقاضاي استرداد آن مبلغ را بنمايد  كـه«اثر اين تفكيك از اين قرار اسـت،. خوانده داده است

گيـرد امـا احـراز صـورت مـي) قانون ماهوي(ر ازحكم قانون گذار احراز وقايع مادي صرف نظ 

به قاعده حقوقي قابل اعمال دارد وآن قاعده است كه بـه آن واقعـه مثـل  وقايع اعتباري بستگي

مي  دهد پس در مقدمه بايد ديد قانون قابل اعمال چيست تا واقعه احـراز قرارداد معناي حقوقي
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ه قانوني از ماهوي جداكردني نيست؛ چـون در امـور اعتبـاري، تحقـق شود؛ در اين موارد مسئل

و تميز همـين اراده گـاه مـستلزم و اراده اعتبار كننده دارد واقعه نيز بستگي به چگونگي اعتبار

و فصل مسائل حقوقي پيچيده است .)36،ص1،جلد1385كاتوزيان،(» حل

 امور حكمي چيست؟.3-2
و ماهيت امور موضوعي ديگر ممكن است چنين تصور شود كه  پس از روشن شدن مفهوم

شناختن امور حكمي با مشكلي روبرو نيست، اما اين تصور در غالب موارد منطبق يـا حقيقـت

و موضوع وجود نمي كه ادبيات زيادي در مورد تميز حكم و حتي در منابع خارجي با اين باشد

و امور حكمي اختصا  چه حد مفهوم دارد بحث كامالً به تعريف حكم و اينكه تا ص يافته است

مي ماند امـور موضـوعي خواهـد بـود حكم گسترش مي  ,Zuckerman(يابد آنگاه هر آنچه باقي

p.489(.نه و تاليفات خود را  بلكه" تميز مسائل حكمي از موضوعي"و گاه حتي عنوان مقاالت

اه.)Endicott,p1( قرار داده اند" مسائل حكمي"صرفاً ميـت تعريـف احكـام را نـشان مثالي كه

و در حقوق ما نيز قابليت اعمال دارد مسئله مي ال. است" تفسير اسناد"يدهد در حقوق كـامن

و آن را بـه قـضات  ) نـه هيـات منـصفه(علي االصول تفسير اسناد را يك امر حكمي مي داننـد

).Fox ,p.1;Thayer,p.205; Sward ,p. 579(كنندواگذار مي
1

به اين مسئله مي نگرد؛ او معتقد است اما جيمز تاير كه هرچنـد عجيـب« از زاويه اي ديگر

رسد تفسير اسناد را حتي يك امر حكمي محض بدانيم ليكن اگر بـه فراينـد تفـسيربه نظر نمي

كه ما بـيش از هـر چيـز بـه جـستجوي قـصد نويـسنده سـند  توجه كنيم مالحظه خواهيم كرد

و بـا بررسـيمي پردازيم آن هم بدون  مالحظه قواعدي كه دراين بـاره در قـانون وجـود دارد؛

مي  و جستجو بر ما آشكار نه قابـل ارجـاع جزئيات اين كاوش گردد كه بخش عمدة اين تحقيق

به وقايع دعوا است ).Thayer, p.203(» به قانون، بلكه

 ما تعريف او از ساير نويسندگان معتقدند استنباط جيمز تاير در صورتي بجا خواهد بود كه

منظور از قانون«: حكم يا قانون را نيز بپذيريم كه در صفحات قبلي همان كتاب ارائه شده است

كه اجرا يا اعمـال آن بـر قاضـي تحميـل  يا حكم، در هر واقعه اي، قاعده يا استانداردي است

كه تفسير سند ممكن است يك).Thayer,p.196(»شودمي  امر حكمي يـاو از آن نتيجه گرفته اند

موضوعي باشد، بر حسب انكه در اين باره قاعده يا استانداردي وجود داشـته باشـد يـا نداشـته

و"وراث قانوني" لذا اگر در يك وصيت نامه يا هبه نامه قيد)Fox,p.2(باشد  وجود داشته باشـد

به معنـ كه منظور، وراث قانوني و قصد نويسنده چنين احراز كند اي اخـص قاضي از مفاد سند

 
را.1  بعضي از اعضاي هيات منصفه توانـايي خوانـدنن دانسته اند كه غالباًآهر چند عده اي علت حكمي دانستن تفسير اسناد

و واگذاري و براي پرهيز از اين مشكل .)Thayer, p.205(را امر قانوني شمردندنآن به قضاتآنداشته اند
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و قابـل نظـارت كلمه نمي باشد بلكه چيزي متفاوت از آن است، اين يك مسئله موضوعي بوده

كه با اين تفـسير قاضـي مـاهوي از اجـراي قـوانين  توسط ديوان عالي كشور نخواهد بود ؛چرا

1.مربوط به ارث فرار كرده است

 امـري"امر حكمـي"«: چنين تعريف شده است)question of law(به هر ترتيب امور حكمي

و اجرا يا تفسير قانون توسط قاضي مـورد اخـذ تـصميم واقـع كه در رابطه با كاربرد است

و مفهـوم ).  Black, p.1024(» شودمي كه در برگيرنـده معنـا مطابق با اين تعريف مسائل تفسيري

و يا ساير متون حقوقي  ها(قوانين و مستلزم بررسي) مثل اراي دادگاه و ارزيـابي وقـايع باشند

در تعريف ديگـري امـر.)Levy,p.3(گردند يك پرونده خاص نباشند امور حكمي محسوب مي

به مسئله   خود قانون در مقام بيان پاسخ آن را داده اسـت بـه"اي تعريف شده است كه حكمي

كه دادگاه نمي  بر اساس اين تعريـف."تواند به تشخيص خود در آن مورد تصميم بگيرد طوري

به شمار مي كه پاسخ مشخص در قانون دارد مسئله اي حكمي اما هر چند مـسئله. آيدهر امري

مي  شود اما بيانگر تمام مصاديق امر حكمـي نيـست؛ چـون اخير قطعاً يك امر حكمي محسوب

و صراحت بود ديگـر اشـكالي در تبيـين نظريـه  به اين وضوح اگر هميشه حكمي بودن مسائل

كه تعيين عناصرجرم قتل يك مسئله قـانوني بـه شـمار آمد؛عمومي پيش نمي   مثالً بديهي است

كه آيا متهم در زمان ارتكاب جرم در محل حاضر بوده اسـت يـا نـه يـك مي و اين مسئله رود

مي. مسئله موضوعي است  كه در جريان اجراي اين قواعد بـا سـواالتي ترديد زماني شروع شود

ر متهم به اندازه كافي بـا عمليـات اجرايـي جـرم قـصد شـده آيا رفتا«از اين قبيل روبرو شويم 

به جرم واقع شده باشد؟ در» ارتباط مستقيم داشته است تا شروع و مثال هاي متعدد ديگـر كـه

.شماره بعد تفصيل آن خواهد آمد

در«براي تكميل تعاريف پيشين بايد گفت مسائل حكمـي آن دسـته از مـسائلي اسـت كـه

و  كه موضع قضا از اراده به گونه اي  تصميم قاضي در مقام اجرا، يا تفسير قانون ناشي مي شود

به رعايت يك استاندارد حتـي اگـر يـك هنجـار عرفـي(قاضي در مقام بررسي آن مسئله ملزم

به شرط آنكه قانون به آن ارجاع داده باشد مثل مـاده   قـانون مـدني در مـورد معـاني224باشد

، مقررات قانوني، اصـل يـا قاعـده) همان قانون در مورد تقصير 952و951الفاظ عقود يا مواد

و و آن را منـتج از اراده حقوقي باشد، در مقابل تعريفي كه براي مسائل موضـوعي ارائـه شـده

.»داندعمل طرفين دعوا يا شرايط حادثه مي

و بر اين نظر انتقاد شده است كه در هر شـراي.1 طي قـانون راه حـل بهرحال اين مسئله مورد مناقشات بسيار قرار گرفته است

و جود يك سري قوانيني است كه اجراي  و پيش فرض ما در اجراي عدالت ه است نها بر قضات تحميـلآمسايل را ارائه كرد

از طرف ديگر علت حكمي دانستن مسئله تفسير اسناد نه وجود قانون بلكه ايـن تئـوري اسـت كـه)Fox, p.3-7.(مي شود 

.)Sward, p.579.( قي تغيير ناپذير دارندلغات موجود در يك صفحه معاني حقو
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 اثـر-2 پيش فرض؛-1: انري موتولسكي امر حكمي را متشكل از دو عنصر شناخته است

آن. حقوقي به فرض، قاعده حقوقي بـر كه بنا و عيني است پيش فرض مركب از عناصر واقعي

مي  و دادرس بايد وقـايع را بـا اعمال شود؛ مثل تقصير كه سبب ورود خسارت به ديگري است

و بعد از آن اثر حقوقي آن قاعده را بر آن اعمـال  پيش فرض قاعده حقوقي مناسب تطبيق دهد

.Motulsky , 1973 p.87)(كند 

و موضوعي.3-3 )Mixed questions of law and fact(امور مختلط حكمي

و به مسائل مختلط حكمي نه امر حكمي محض مسائلي كه نه امر موضوعي خالص هستند

در.)Black,P.1024(انـد موضوعي تعبير شده  در حقيقـت مـسائل بـسياري در دعـوا هـستند كـه

م برگيرنده آميزه  و ماهوي هستند اي از را.سائل قانوني و امريكا اين مـسائل در حقوق انگلستان

مي  به هيات منـصفه واگـذار مـي به عنوان امور موضوعي در نظر و كننـد تـا مـورد اخـذ گيرند

به وسيله اسـتاندارد  كه اين قبيل مسائل حمايـت clearly erroneousتصميم واقع شوند، هر چند

و در قلمرو نظارت  1شوندپژوهشي واقع نمينمي شوند
)Endicott, p.8 .( اين در حالي است كـه

و موضوعي افزايش حوزه نظـارتي ديـوان عـالي كـشور در  فلسفه تاسيس امور مختلط حكمي

و پيش از ايـن در صـالحيت ديـوان در  رسيدگي به مسائلي بود كه امور حكمي محض نبودند

به آنها اختالف نظر وجود داشت )Endicott,p.8(رسيدگي
2.

به صورت مـسائل موضـوعي بـه نظـر-به هر جهت مسائل مختلط حكمي  موضوعي غالباً

و زمينه حقوقي نيـز هـستند مي بـه عنـوان مثـال در نظـام. رسند ولي در عين حال داراي بافت

كه  و"مسئوليت مدني اين مسئله  آيا رفتار عامل ورود زيان بـر خـالف رفتـار انـسان متعـارف

و بـه عبـارت ديگـر رفتـار او تقـصير معقول در همان شر مي شود يـا نـه ايط حادثه محسوب

نهمحسوب مي ؛ از)Swards , p.580(شـود موضوعي محـسوب مـي- امر مختلط حكمي"شود يا

به شرايط حادثه تغيير پـذير و با توجه و مكان هاي متفاوت يك طرف معيار عرفي در زمان ها

و استانداردي مشخص وجود ند  و ضابطه به دليل همين مبهم بودن معيار رفتار انـسان(ارداست

و موضوعي متفاوت است بـه.1 ي رسيدگي در مورد مسائل حكمي در دادگاه هاي تجديد نظر كشورهاي نظام كامن ال، شيوه

deگونه اي كه مسائل حكمي مطابق استاندارد  novo و مسائل موضوعي بـر اسـاس اسـتانداردclearly erroneous مـورد 

ش(گيرندميبررسي قرار .)ي-5براي توضيح بيشتر رجوع شود به

مي.2 و و قـانون را مخلـوط گويند هـيچ مـسئله با وجود اين برخي از نويسندگان چنين اختالطي را رد كرده اند اي حقيقـت

حـال در نظـام در هـر. كند، بلكه اين مسائل مربوط به استنباط قانوني از وقايع يا كار برد قـانون در مـورد وقـايع اسـت نمي

و در يـك اي وجود دارد كه يك دادگاه نمي حقوقي انگلستان عقيده  و مو ضوعي را پذيرا بـا شـد تواند مسائل مختلط حكمي

وآ 1984راي در دادگاه عالي انگلستان در سال   مده است كه داد گـاه عـالي صـالحيت رسـيدگي بـه مـسئله مخـتلط حكمـي

و يك مسئله حكمـي محـض بيـروننآموضوعي را ندارد تا اينكه د و تجزيه شو  o'kelly V .trust(يـدآ اختالط تصفيه
house P.L.C[1984].B 90 per Lord Donaldson  از DEF GHWalters&J (Papilion,2000,p.22(.
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و در واقع خود را در همـان شـرايط به وجدان خود مراجعه كه قاضي در نهايت متعارف است

مي دهد  مي توان آن را مسئله موضوعي دانـست .) حادثه قرار از طـرف ديگـر.و از اين جهت

به   عنوان معيار تقصير پذيرفتـه انـد كـه نظام هاي حقوقي دنيا تجاوز از رفتار انسان متعارف را

و اكثـر قـوانين نوعي بودن اين معيار خود استانداردي را براي افراد جامعه معـين كـرده اسـت

به اين معيار تصريح كرده اند مـواد second restatement of torts of /U.S.A,1965,s.283(كشورها نيز

و 951-953 ميكه اين جنبه حكمي ...) قانون مدني ايران و در نتيجـه يـك امـر بودن تقصير را رسـاند

1.شودمختلط حكمي وموضوعي حاصل مي

به يك امـر حكمـي يـا و انحالل آن كه وظيفه ما در برخورد با امور مختلط، تجزيه از آنجا

مي  باشد، تا بتوان آثار مربوط به هريك از اين دو دسته را بر آنها بار كرد بايد ديد امر موضوعي

ال بـا موضـوعي.ل زيان در كدام يك از اين دو گروه قرار مي گيردتقصير عام  در حقوق كـامن

و اين اعطـاي صـالحيت دانستن مسئله  ي تقصير آن را در صالحيت هيات منصفه قرار داده اند

و معينـي در قـانون يـا رويـه را چنين توجيه كرده اند كه درباره مفهوم تقصير مـالك مـشخص

و اين   وجدان انسان هاي متعارف اسـت كـه مـالك ارزيـابي تقـصير قـرار قضايي وجود ندارد

و متنـوع جامعـه هـستند بهتـر از مي كه نماينده اقـشار مختلـف گيرد، لذا اعضاي هيئت منصفه

مي  توانند در ايـن بـاره داوري نماينـد چـون آنهـا بـا اسـتانداردهاي رفتـار متعـارف در قاضي

.)Fox, p.551;Walters, p.1167(نايي بيشتر دارندگروه هاي مختلف جامعه آش

تجاوز از رفتار انسان متعارف در شرايط«اما نظام حقوقي كشور ما علي رغم پذيرش معيار

951براي تقصير به نتيجه متفاوتي رسيده است؛ در واقع نويسندگان با اسـتناد بـه مـواد» حادثه

و عرفي بر 953الي كه معياري نوعي اي تقصير برگزيـده اسـت مـسئوليت جبـران قانون مدني

به قـانون خسارت را مكافات قانون شكني دانسته  و چنين فرض كرده اند كه شخص مسئول اند

آنهـا داوري دربـاره معيـار تقـصير را بـه منزلـه ). 361ـ356اول،ص.،ج1387كاتوزيان،(تجاوز كرده است 

قا  و و در نهايت يك امر حكمـي بـل بازرسـي در ديـوان عـالي جستجوي قانون حاكم بر دعوا

و)361،ج اول،ص 1387كاتوزيان،(اندكشور پنداشته   در حقوق فرانسه نيز از نظر اخير تبعيت شده است

اعالم كرده است تقصير يا بعبارت ديگر تميـز 15/4/1873 ديوان عالي اين كشور در راي مورخ

و در نظارت ديوان عـالي كـشور قـرار  بـه نقـل از منبـع( دارد خطا از صواب يك امر حكمي است

.)پيشين

درصراحتاً) 2001(طرح سوم مسئوليت مدني امريكا.1  شرايط حادثه را امر مخـتلط معيار تقصير يا همان رفتار انسان متعارف

و در نهايت آن را به امر حكمي كاهش داده است .)Swards, p.581(حكمي موضوعي دانسته است
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 نظريات رايج براي تفكيك امرحكمي از امر موضوعي.3-4
 ordinary words)(نظريه واژگان متداول.3-4-1

 مـسائل)ordinary words( مطابق اين ديدگاه مـسائل مربـوط بـه لغـات متـداول بـين مـردم

)Cozen V.Brutus.1973(در دعوايي در انگلستان. موضوعي هستند
 بر سر اينكه آيا رفتار مـتهم1

و قضات توهين آميز محسوب مي نه بين قضات دادگاه بخش و در نتيجه او مجرم است يا شود

كه اين مسئله يك مسئله موضوعي است يا اينكه مـسئله حكمـي  دادگاه صلح اختالف شده بود

مي  وم«: آن را با اين استدالل كه Reid)(قاضي ريد. رودبشمار عناي يـك لغـت پـيش پـا افتـاده

آن.»معمولي انگليسي يك مسئله حكمي نيست  كه اين راي پـس از مسئله را موضوعي دانست

و مانع به نظر نمي)Endicott, p.7(به صورت نظريه درآمد رسد، نه بـه دليـل اما اين نظريه جامع

كه چنين چيزي  و عادي(اين و عادي با معاني متداول ود ندارد، بلكه به ايـنوج) لغات متداول

و  و پيش پا افتـاده در معـاني خاصـي اسـتعمال شـوند كه ممكن است همين لغات عادي دليل

هميشه ممكن است چنين سوالي پيش آيد كه آيا قانون گذار از آن لغت معنـايي غيـراز معنـاي 

و عرفي آن اراده كرده است يا نه؟ بـراي همـين بعـضي از طرفـداران ايـن نظريـه آن   را لغوي

و افزوده و متـداول يـك مـسئله موضـوعي اسـت امـا مفهـوم اصالح اند مفهوم واژگان عـادي

و نياز به تفـسير قـانوني  كه درمواد قانوني استعمال شده است يك مسئله حكمي است واژگاني

.)Endicott,p.8(دارد

 problem capabale of (decision either(نظريه قابليت پاسخ بـه طـرق متعـدد.3-4-2
way 

بـه عرصـه) Inland  commissioners  V. scott Breweries ltd( اين نظريه به موجب دعـواي

كه دكوراسيون موجود در هتـل پرداخـت كننـده  كه در اين دعوا خواهان مدعي بود ظهور آمد،

مي1971ماليات بنابر قانون ماليات سال  شود يعني موضوع اختالف را بـا ارجـاع گياه محسوب

به آن ماليات مربوطه تعلق نگيرد، اما قاضي دادگاه چنين حكـم به  امر حكمي تعيين كرده بود تا

و نيـازي كه با هر روشي قابل تعيين با شد يك مسئله موضوعي اسـت كه مسئله اي صادر كرد

به حكم قانون ندارد يكي از نشانه هاي موضـوعي).Endicott ,p.8(به ارجاع  مطابق با اين تئوري

و بـا پرتـاب.1 قضيه از اين قرار بود كه شخصي به نام دنيس بروتوس كه يك فعال ضد اپارتايد بود وارد زمين فوتبـال شـده

و با اتهام رفتار توهين يكنان قرار مي اعالميه در جاي جاي زمين در ميان باز  ميز بر اساس قانون نظمآگيرد؛ پليس اورا دستگير

مي) از انجا كه رفتار او احتمال نقض صلح نيز داشته است(1936عمومي  در اينجا قضات دادگـاه صـلح سـه.كندروانه زندان

او-2) سئله موضوعيم( بروتوس در زمين فوتبال چه كرد؟-1: مسئله را از هم تفكيك كردند  ) مسئله حكمـي(چيست؟ جرم

يا يك مسئله حكمي اسـت يـا موضـوعي؛ چـونآبحث بر سر اين سوال اخير بود كه ميز بود؟آ ايا رفتار بروتوس توهين-3

.)Endicott.page.2(داگاه بخش تنها صالحيت استماع استيناف در مورد مسائل حكمي را دارا بود
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به طور صـحيح بـه طـرق متعـدد آن را تعيـين كـرد بـه بودن  يك مسئله آن است كه مي توان

كه تنها پـذيراي يـك. اي احتمال صحيح بودن تمام پاسخ ها وجود داشته باشد گونه اما مسائلي

مي آيند به شمار 1.پاسخ هستند مسائل حكمي

و قاضـي Edwards V. Bairstow, 1955اين نظر در دعـواي ورشكـستگي  نيـز پذيرفتـه شـد

كه واقعيـات يـا امـور« چنين اظهار نظر كرد" تجارت" در مسئله تفسير واژه Radcliffeردكليف

و تعريفـي را كمـابيش مـي پذيرنـد و در نهايـت تجـارت را يـك امـر» موضوعي هر تـصميم

به شمار آورد او. موضوعي ضـاع بنابراين، امور موضوعي ممكن است نزد هر قاضي با توجه به

و تــصميمات متفــاوت واقــع شــوند در.و احــوال موجــود، مــورد توصــيف امــا امــر حكمــي

و تعريف واقع مي شود يعنـي مـسئله قـانوني در هـر پرونده هاي متعدد مورد اخذ يك تصميم

.)Zuckerman , p.493(حال مستلزم يك پاسخ است

اينكـه آيـا يـك؛)Zuckerman,p.494(اين نظريه مورد انتقاد نويـسندگان قـرار گرفتـه اسـت

مي  به عنوان تجارت محسوب تواند خـالي از مالحظـات قـانوني شود هرگز نمي فعاليت خاص

به وقايع معين گردد  و با صرف مراجعه كه ايا يـك فعاليـت. باشد در واقع سؤاالتي از اين قبيل

هين آميـز شود يا يك عمل خاص با سوء نيت است يا منجر به رفتـار تـو تجارت محسوب مي 

مي مي تواند يك مسئله حكمي به شمار روند؛ زيرا آنها مرتبط با تعيين وقايعي هستند گردد فقط

.داردكه قانون ممنوع مي

)inference(نظريه منطقي نوع استنباط.3-4-3
 اسـتنباطي-به موجـب ايـن نظريـه بـراي تفكيـك حكـم از موضـوع از معيـار اسـتنتاجي

)inferencial criteria(شود؛ خالصه كالم انست كه مسائل ماهوي وموضوعي مسائلي استفاده مي

كه نياز به فهم استقرايي  و مسائل حكمي آنهايي هستند كـه)inductive inference(هستند  دارند

به استنباط قياسي  بـراي مثـال در اسـتنتاج)Kirgis ,2006,p.20(. دارند)deductive inference(نياز

و عدوانا كـسي را بكـشد مجـرم اسـت: مسئله روبرو هستيمقياسي با اين  الـف–هركس عمدا

ب را كشته است پس الف مجرم است و عدوانا مي بينيـد نتيجـه قيـاس از همان. عمداً كه طور

مي  به دست و احتمالي در مورد جهان خـارج از خود مقدمات آن و گمان و به هيچ حدس آيد

ت موجود در مقدمه نياز ندا  را.رداطالعا در مثال فوق نيز وقتـي قاضـي تعريـف قـانوني قتـل

مي مي و نيز كه الف مجـرم اسـت داند ب را كشته است، اين نتيجه و عدوانا كه الف عمداً داند

به دست آمـد  و تفكري از وقايع عالم خارج و گمان در حـالي كـه اسـتنباط. بدون هيچ حدس

 
و ايـن نظريـه نيـز از همـين طور كه در تعريف همان.1  امور حكمي ديديم اموري هستند كه پاسخ مشخصي در قانون دارنـد

.تعريف نشات گرفته است
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م و تفكر در ورد وقايع مشاهده نشده يا شرايط موجود در جهان خارج استقرايي نياز به حدس

كه خارج از مقـدمات آن اسـت امـا در  و گماني را ايجاد مي كند و نتيجه استدالل حدس دارد

كه ما با مشاهده بيشترمي توانيم آن را پيدا كنيم .مورد مسائلي است

ر ب ب را بكشد پس الف احتماالً كه الف قصد داشت ا كشته اسـت يـك پس اين استنتاج

و گمـان اسـت  بنـابراين، مـسائل).Kirgis.p.30(استنباط استقرايي است چـون متـضمن حـدس

موضوعي مسائلي هستند كه قاضي عالوه بر اطالعاتي كه در ذهن خود از معـامالت يـا وقـايع

ايـن يعنـي. دعوا دارد براي فهم آنها نياز به كسب اطالع بيشتر از پديده هاي جهان خارج دارد 

ي اساسي بـه  سه نوع نتيجه به كه در زمينه حقوق براي رسيدن استفاده از استنباط استقرايي؛

مي  كه يك وضعيت يا حادثه در گذشته يا حال اتفاق افتـاده يـا در حـال-1: رودكار  اين نتيجه

براي بيان تمام) conditions( يا وضعيت)events(در حقيقت امر، اصطالح حوادث. رخ دادن است

و شامل هويت اشيا يا اشخاص، پديـد  مي دهد به كار ميرود كه عمالً در جهان رخ پديده هايي

و روابط علي معلـولي مـي   ايـن-2. شـود آمدن حوادث فيزيكي يا افعال بشري، حاالت رواني

 اين نتيجه كـه يـك حادثـه-3. نتيجه كه يك حادثه يا وضعيت در آينده احتماال رخ خواهد داد

و احـوال مـساعد فرضي يا وضع مي دهـد اگـر مجموعـه اي از اوضـاع يت فرضي احتماال رخ

به جمله شرطي متقابل معروف اسـت  كه اين استدالل امـا مـسائل حكمـي آنهـايي. بوجود آيد

مي تواند در مورد آنها حكـم صـادر  كه قاضي بر اساس اطالعاتي كه در ذهن خود دارد هستند

.كند

 از موضوعنظريه فقهي تفكيك حكم.3-4-4
و موضـوع بحـث و حقوق دانان اسالمي نيز در بعضي از تاليفات خود در مورد حكم فقها

مي. اندكرده حكم شرعي قـانوني اسـت كـه از طـرف": كنديكي از فقها حكم را چنين تعريف

و هدفمند كردن آن وضع شـده اسـت  به زندگي انسان ، 1978الـصدر،("خداوند براي نظم بخشي

و مفاسد زندگي انـسان اسـت در از نظر.)65ص به مصالح كه عالم  فقها خداوند با توجه به اين

كه خداوند براي ان وضع حكم نكـرده و هيچ موضوعي نيست همه زمينه ها تشريع كرده است

و بعضي ديگـر بـر موضـوعات شـرعي. باشد . برخي احكام بر موضوعات عرفي وارد شده اند

كه آيا اين موضوعات با مفهوم امـر موضـوعي در سؤالي كه ممكن است مطرح شود اين است

و يا از آنجا كـه هـر يـك از آن موضـوعات  داراي) عرفـي يـا شـرعي(حقوق منطبق هستند؟

مي  مي احكامي از لحاظ ايجاد يا آثار در شرع باشند با امر حكمي قرابت بيشتري دارند؟ به نظر

كه تشخيص آنها بر عهده   عرف يا خبرگـان در هـر امـر واگـذار رسد تنها موضوعاتي از احكام

و درجه تمدن هر مملكت متفاوت هـستند منطبـق بـا امـر و مكان و بر حسب زمان شده است
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و عيـب مـورد و قيمـي بـودن اشـياء، غـبن مي باشد از قبيل؛ فقر، مثلـي موضوعي در بحث ما

.معامله، نفقه اقارب يا ميزان مهرالمثل

و آن را تحت فقها در هنگام اثبات نيز بين اثبا به تمايز هستند ت حكم واثبات موضوع قائل

مي دهند و شبهه موضوعي مورد مطالعه قرار در شبهه حكمي، حكم شـرع. عنوان شبهه حكمي

و در مورد اين كه موضوع  بر ما معلوم نيست اما در شبهه موضوعي حكم شرع مشخص است

ص1385محمدي،(دخارجي از مصاديق حكم شرعي است يا خير ترديد وجود دار ،302(.

كه شبهه حكمي منطبق با بحث مـا در امرحكمـي اسـت ترديـدي نيـست امـا آيـا. در اين

مي توان گفت شبهه موضوعي در تمام موارد آن يك مسئله موضوعي است، مثالً در جـايي كـه 

به وجو)شبهه مفهومي از نوع شبهه موضوعي(به دليل روشن نبودن مفهوم غرر د آيد كـه ترديد

به نظر نمي كه واقع شده غرري است يا نه، كه يك امر موضوعي باشـد معامله اي (رسد چـرا.

و تنها عالمان به احكام اسـالمي يـا حقـوق دانـان از مفهـوم آن  كه غرر از جعليات شارع است

ا  به و حاصل نظريات پيشين كه از امر حكمي ارائه داديم و با توجه به تعريفي مـر آگاهي دارند

در مبحث استصحاب نيز از جهت مستـصحب، كـه .) حكمي بيشتر قرابت دارد تا امر موضوعي 

و استصحاب موضـوعي بحـث شـده  ممكن است حكم باشد يا موضوع، از استصحاب حكمي

.است

 انتخاب نظريه.3-4-5
مثـل(در تاليفات نويسندگان، نظريات متعدد براي تميز حكم از موضوع ارائـه شـده اسـت

كه به جهت رعايـت.)1ارزيابي امور بر اساس ضرورت مداخله يا عدم مداخله حقوقدانهنظري

و تنها به شرح نظرياتي پرداخته شـد كـه از و اعتبار علمي از طرح همه آنها خودداري اختصار

و هر روزه در رويه قضايي كشورهاي مختلف دنيا بدانها استناد  مقبوليت جهاني برخوردار بوده

كه"لغات متداول بين مردم"ضي از اين نظريات هم مثل شود؛ بع مي تنها در مواردي كاربرد دارد

و اسخراج يك نظريه كلي از آن ممكن نيست"تقصير"نزاع بر سر تفسير يك واژه مثل . باشد

از.1 و فهم صحيح  trained(نها نياز به استمداد از عالم حقـوقآمطابق با اين نظريه مسائل حكمي مسائلي هستند كه درك
lawyer (،ند كه توسط افرادي غير از عالم حقوق نيز قابل درك است اما مسائل موضوعي اموري هست دارد).Endicott.p7 (

و مسائلي كـه به عبارت ديگر مسائلي كه در صالحيت قانون و حقوقدانان است امر حكمي و مفسرين قانون يعني قضات گذار

و  و خبره م ... احراز انها در صالحيت مراجع ديگر مثل كارشناس ،( دهندياست امور موضوعي را تشكيل ،ص 1385شـهيدي

ايراد اين تئوري عالوه بر غير حقوقي بودن ان اين است كه فهم بسياري از واژگان كه در متون قانوني به كار رفته اسـت.)80

و نگهداري، از قبيل تجارت،  و ... معامله به اساني توسط عوام نيز قابل درك هستند در حالي كه مسئله حكمي محـسوب شـده

ن  و تركيبات ديوان عالي و تمام اجزاء اين نظريه در رويـه قـضايي نيـز.ن را در حيطه خود مي داندآيز صالحيت تفسير قانون

.)Endicott,p.8(مطرود مانده است
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و گـزاره هـاي حـاوي امـور به اين مسئله توجـه كـرده انـد نويسندگان ما نيز در مواردي

مي دهند"است دار"سته اند كه موضوعي را گزاره هايي دان  هستند چون خبر از وقوع رويدادي

جعفـري(هـستند"بايـددار"اما گزاره هاي حاوي امـور حكمـي را گـزاره هـايي مـي داننـد كـه 

و ظاهر مسئله توجه دارد مشخصاً مسائل حكمـي را).41،ص1383تبار، به صورت اين روش نيز كه

كه از مسائل موضوعي متمايز نمي   بديهي است امور موضوعي وقايعي هـستند كـه در كند؛ چرا

، عقد بيعـي را استمثالً شخصي شيشه خانه كسي را شكسته) هستند(عالم خارج وجود دارند

نيست مسائل حكمي نيز از آنجـا) fact(اما اين چيزي جز تعريف واقعيت...و استمنعقد كرده

دا  مي كند بايد به صورت آمرانه بيان ر هـستند، امـا هميـشه مـسائل بـه ايـنكه مقنن احكام را

به صورت و شوند تا بتوان احكـام را از وقـايع تميـز مطرح نمي"بايددار"يا"است دار"سادگي

و كدام يك است دار .داد؛ مشكل ما همين است كه كدام يك بايددار هستند

به نظر مي  تـشخيص استفاده از استقراء براي(رسد نظريه منطقي نوع استنباط با وجود اين،

و قياس براي بيان امور حكمي از) امور موضوعي بهترين روش براي تفكيك مـسائل حكمـي

در. موضوعي باشد  و گمان و اين حدس و گمان است چرا كه مبناي استدالل استقرايي حدس

مي رود كه در گذشته احتمـاالً رخ داده يـا در حـال رخ دادن  و پديده هايي بكار مورد حوادث

و. آينـده رخ خواهـد داد است يا در  در حقيقـت امـور موضـوعي همـين حـوادث، رويـدادها

كه افعال بشري، حاالت رواني، حوادث فيزيكي يا طبيعي  و اعتباري هستند وضعيت هاي مادي

مي-و روابط علي  كه در پرونده ادعا. شوند معلولي را شامل و ايقاعاتي كه عقود از اين روست

ا يا اثبات شده  و حالـت روانـي اند بيانگر مور موضوعي هستند چراكـه شـامل رفتـار، موقعيـت

و اراده(طرفين  و از آن عناصر بوجود آمدهمي) قصد اند؛ بنابراين، ارتباط منطقي مستقيمي شوند

كه در مقام اخـذ تـصميم. با طرفين دعوا دارند  اما در استدالل قياسي، قاضي يا هر كس ديگري

و برد  و انـصاف در ذهـن دارد در است با توجه به اطالعات اشتي كه خودش از قانون، عدالت

مي كند بنابراين ان مسائل، مـسائل حكمـي هـستند  همچنـين اگـر. مورد مسائل تصميم گيري

قاضي در مقام يافتن قصد قانون گذار در مورد مسئله خاصي باشد هر چند حكمي در آن بـاره 

ح  به بررسي يك مـسئله پـردازد چـون تنهـا بـر اسـاس كمـي مـي در قانون وجود نداشته باشد

و دانشي كه در ذهن خود دارد تصميم ميگيرد بدون آنكـه نيـاز بـه كـسب اطالعـات  اطالعات

حال اگر ترديد بوجود آيـد كـه ايـن مـسئله كـه.بيشتر در مورد وقايع جهان خارج داشته باشد 

مي" و ايا عدم النفع نيز ضرر محسوب و مصاديق آن كدامند يـك مـسئله" شـود؟ ضرر چيست

موضوعي است يا قانوني؛ بيشتر حقوقـدانان آن را يـك مـسئله موضـوعي دانـسته انـد بـا ايـن 

و مصاديق ان وجود ندارد، اما با  و حكمي در مورد آن كه در قانون ضرر تعريف نشده استدالل

به حكمي بودن اين مسئله بـود، زيـرا يـافتن ماهيـت  به معيار انتخاب شده، بايستي قائل توجه
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كه اثار متفاوتي بـر حـسب و چيزي است و انصاف باز مي گردد ضرر به برداشت ما از عدالت

مي گذارد . گزينش هر پاسخ بر جامعه باقي

 انتقاد از نظريه تفكيك حكم از موضوع.3-4-6
و معتقدند عده اي از نويسندگان تفكيك حكم از موضوع را از اساس مورد انتقاد قرار داده

و تفكيـك نيـستند چـرا كـه واقعيـات يـاكه مفاهيم  و موضـوع قابـل تميـز ي همچـون حكـم

و اين قانون اسـت كـه شـرايط و پرداخته قانون يا احكام است موضوعات حقوقي خود ساخته

مي  كه قانون وجود آنان را بـه تحقق آنها را معين مي يابند كند؛ واقعيات هنگامي ارزش حقوقي

ــسئله  ــرح م ــذا در ط ــشناسد ل ــستيم رســميت ب ــرو ه ــل روب ــا يــك تقاب و حكــم ب  موضــوع

)56،ص1383هرمزي،(

كه مـي گويـد ال رايج شده است اين عقيده امروزه بويژه در گرايش حقوق اداري در كامن

و چـه مـسائلي  و چه بسا خطرناك است كه بپرسيم چـه مـسائلي حكمـي و غيرممكن غيرنافع

ند چه مسئله اي مفيد است تا ما بـه موضوعي هستند بلكه به جاي آن قضات بايد مالحظه نماي 

حتي عده اي تـا بـدانجا پـيش) Endicott,p.1(عنوان مسئله حكمي يا ماهوي با آن برخورد كنيم 

و معتقدنـد  كه تفكيك حكم از موضوع را در نهايت موجب تخطي از قانون دانسته اند رفته اند

مي تواند دع  كه و خود رايي است و فصل كند كه در اين حالت تنها استبداد از. وا را حل اينـان

مي"ژني"قبيل تفكيك حكم از موضوع شيوه آساني براي طفره رفتن«: گويند، حقوقدان بلژيكي

.1»از حل مسئله است

و موضـوعي به اين نحو مطرح كنيم كـه بـين مـسائل حكمـي شايد بهتر باشد كه مسئله را

ح  و درعمل نمي توان بين و واقعيت يك تمايز خـشك نوعي وابستگي دروني وجود دارد قوق

به اساني قابل تـشخيص نيـستند بلكـه. قائل شد  در حقيقت مسايل موضوعي يا حكمي همواره

و تجزيه امور حكمي از موضوعي، بعضي از صـاحبنظران  و دشواري تميز وجود مسائل مختلط

به پاك كردن صورت مسئله واداشته است  به جاي حل مشكل ي از طرف ديگر با مالحظـ. را ه

و عقايد حقوقدانان فوق الذكر شايد بتوان علت انتقاد اين دسته از حقوقدانان از تفكيك سخنان

بي عدالتي در رويه قضايي دانست؛  و رواج و موضوع را ترس ايشان از نقض قانون چرا(حكم

 
و«حقوقدان مشهور فرانسوي نيز معتقد است لوران،.1 اين واقعيات نيستند كه بر جهان حكومت مي كننـد بلكـه ايـن قـانون

و هرگاه يك موضوع حتي اگر جهاني بوده، عدالت است كه بر  ».اگر مخالف قانون باشد بايد از بـين بـرود دنيا حكومت دارد

ص( .)57هرمزي،



 1389 تابستان،2شمارة،40 دوره، فصلنامه حقوق 292

به علت تسلط طرفين دعوا بر امور موضوعي آن، ديوان عالي توانايي بازرسي تمام جزئيـات كه

شدپ و حسن نظارت بر اجراي صحيح قانون محقق نخواهد ). رونده را نداشته

 نتيجه مباحث.4
و ضـرورت تفكيـك آنهـا از و حكمـي از مجموع مطالب پيشين اهميت مسائل موضـوعي

به اين نكته نيـز پـي بـرديم هـر چنـد ايـن. يكديگر بيش از پيش روشن گرديد  از طرف ديگر

و تميز آنها در ظاهر  به نظـر مـي مسائل رسـد امـا در عمـل بـا دشـواري هـايو تئوري آسان

مي  شـويم، بـه گونـه اي كـه هنـوز نظـام هـاي حقـوقي دنيـا پيچيده اي در تفكيك آنها روبرو

و مـوارد كـاربرد نتوانسته و مستحكمي دست يابند كه در تمـام زمينـه هـا به مالك منسجم اند

به عنوان مثال   ديوان عالي اياالت متحده امريكا در ادوار مختلف با تفسير متفـاوت داشته باشد؛

از اصالحيه هفتم قانون اساسي اين كشور همواره از رويه قبلي خود در معيار تميز امور حكمي

و معيـار جديـدي  و هيات هاي منصفه عدول و يا تقسيم صالحيت ها بين قضات از موضوعي

. را پيشنهاد كرده است

تا تالش كرديم تا معياري را براي تمايز امور حكمي از موضوعي ارائه دهيم كـه در اين راس

به آثار مختلف آن بتواند قابليت اجرايـي الزمـه را دارا باشـد، لـذا امـور موضـوعي را  با توجه

كه ما را از وجود يك واقعه اگاه سـازد، خـواه طـرفين دعـوا آن را انجـام داده  اموري دانستيم

و احـوال آن را بوجـود اورده باشـد، بـه شـرط آنكـه؛ اوالً؛ باشند، يا شراي  و اوضاع ط محيطي

و ثانياً؛ منظـور از بررسـي تنهـا بررسي محتواي آن مسئله مستلزم مالحظه ي متون قانوني نباشد

اي عرفي يا اخالقي يا حقوقي بـر آن فراينـد كشف حقيقت باشد، بدون آنكه استاندارد يا قاعده

مق. حاكم باشد  و تـصميم قاضـي در كه در مقام قضا از اراده ابل مسائل حكمي، مسائلي هستند

مي  و قاضي ناگزير از رعايـت اسـتاندارد يـا هنجـار يـا از براي اجرا يا تفسير قانون ناشي شود

و انـصاف  و يا تصميم قاضي ارتبـاط مـستقيمي بـا عـدالت مي باشد قاعده حقوقي بخصوصي

كه بر حس  به گونه اي نه تنها بر طرفين بلكـه بـر داشته باشد ب گزينش هر تصميم آثار متفاوتي

و اسناد از آنجـا كـه بـه منظـور. گذاردجامعه باقي مي بنابر اين به عنوان مثال فرايند تفسير ادله

و كشف حقيقت حادثه يا قصد مشترك طرفين عمل حقوقي مي  باشد يك امـر موضـوعي بـوده

كه قاعده يا اصل يا  .ق 224مثل مـاده( استاندارد حقوقي يا رفتاري خاصي تنها در محدوده اي

و قابـل بازرسـي بوسـيله ديـوان عـالي محـسوب)م بر آن حاكم باشد امـر حكمـي محـسوب

.شودمي

بهر حال دشواري تفكيك اين امور از يكديگر سبب شده است نظام هاي حقـوقي مختلـف

كه از تفكيك ايـن امـور دارنـد در   مـواردي امـر حكمـي را در حكـم امـر با توجه به اهدافي
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مثالً در بحث ادلـه. موضوعي قرار داده يا بالعكس امر موضوعي را درحكم امر حكمي بگذارند

به داليلي مثل عدم اگاهي قاضي از  اثبات دعوا كه موضوع آن علي القاعده امور موضوعي است

تك  و ليـف اثبـات آنهـا برعهـده قانون خارجي يا عرف، اين دو مورد را امور موضوعي دانـسته

نه قاضي  و مدارك مبناي راي ديوان عالي علي رغم. مدعي آن است يا در بحث صحت اسناد

ال نيز با اينكه موضوعات. موضوعي بودن اين امر بر اين جهت نظارت دارد  حتي در نظام كامن

و احكام در صالحيت انحصاري قضات اسـت، در مـواردي هيـ  ات در صالحيت هيات منصفه

مي  به امور موضوعي رسيدگي و قضات از. كننـد منصفه به امور حكمي از سـوي ديگـر، يكـي

عللي كه موجب شده قضاوت به رايانه ها واگذار نشود همين دشواري تفكيك امور حكمـي از 

در هر حال نبايد از اهميت تفكيـك ايـن. موضوعي است-موضوعي در مسائل مختلط حكمي 

و حفـظ حقـوق اصـحاب دعـوا امور در ايجاد يك دادرس  و جلوگيري از نقض قـانون ي منظم

و به همين جهت دشواري تفكيك نبايد ما را به حذف صورت مسئله داللت كند .غافل ماند
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