
و علوم سياسي، دوره  267- 286، صفحات1389 زمستان،4، شمارة40 فصلنامه حقوق، مجلة دانشكده حقوق

و نظري تفكيك امر حكمي از امر موضوعي در  فوايد عملي
 دادرسي مدني

∗مجيد غمامي

و علوم سياسي دانشگاه تهران  استاديار گروه حقوق خصوصي دانشكده حقوق

 مجتبي اشراقي آراني
و علوم سياسي دانشگاه تهران  دانشجوي دكتري حقوق خصوصي دانشكده حقوق

)9/12/1388:تاريخ تصويب- 9/6/1388:تاريخ دريافت(

: چكيده
و قـضات آثـار  عدم رعايت تميز مسائل موضوعي از مسائل حكمي توسط وكال، كارشناسـان

نامطلوبي در نظام دادرسي مدني به بار مي آورد كه هم اكنون نيز بـه طـور قابـل مالحظـه اي

 نسبت به توصيف ناصحيح از آشكار نبودن موضع قضات. دامنگير نظام قضايي ايران شده است 

و صـدور حكـم از چهـارچوب وقايع دعوا در دادخواست، فراتر رفـتن دادرس در رسـيدگي

و ارزيـابي  موضوعات ارئه شده بوسيله طرفين، گشاده دستي ديوان عالي در تفـسير قراردادهـا

...و داليل، انفعال دادرس در امور حكمي دعوا، اظهار نظر كارشناس در مسائل حكمي دعـوا، 

همگي از معضالت كنوني دادگستري ماست كه در اين مقاله بر اساس تفكيك صحيح حكـم از 
ي طريق براي حل آنها پرداخته  ي تطبيقي، به ارائه و با استفاده از دستاوردهاي مطالعه موضوع

.شده است

: واژگان كليدي
. دليل اثبات حكم امر حكمي، امر موضوعي، توصيف، كارشناسي، قاعده سابقه،
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م شدهبراي اطالع از ديگر مقاالت منتشر .قاله نگاه كنيد از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين
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 مقدمه
و صـدور راي از سـوي او پـيش از هـر چيـز منـوط بـه و فصل دعاوي توسط قاضي حل

و امـر حكمـي(تفكيك مقدمات دعوي  و اسـتنتاج صـحيح از آنهـا) امر موضـوعي  از يكـديگر

و ارزيـابي. باشدمي و صدور رايي شايسته، مستلزم احـراز صـحيح موضـوع عبور از اين مسير

و در نهايـت ترتـب حكـم يق ادله دق و آنگـاه توصـيف مناسـب ي اقامه شده از سـوي طـرفين

و. گذار بر آن است قانون كه همراه با مسائلي حساس پيرامون حدود اختيارات قاضـي اين مهم

و امـور حكمـي ميـسر  و تفكيك دقيق ميان امـور موضـوعي طرفين دعوا مي باشد، جز با تميز

1.گرددنمي

كه تنها فايده تفكيك حكم از موضوع را در تشكيل مقـدمات يـكد ر حقيقت، ديگر زماني

و مسائل موضوعي يـا قياس قضايي صوري براي صدور حكم مي به سر رسيده است شناختند،

مي  و تفكيك شوند توانند راه حل بسياري از مسائلي قرار گيرنـد حكمي اگر به درستي شناخته

و منازعهكه براي مدتي طوالني مو  در ايـن راسـتا در ايـن. دانان بوده استي حقوق رد اختالف

ي نخست، با استفاده از دستاوردهاي مطالعه تطبيقي در حقوق مقاله سعي شده است تا در وهله 

و آثار تميز حكم از موضوع در حقوق ايـران پرداختـه شـود به بررسي فوايد در. فرانسه آنگـاه

ت  ال مـورد بررسـي مرحله بعد، آثار اين تفكيك و نظام دادرسي كامن ا حد مقدور در فقه اماميه

ال در اين مقاله، آشنايي خوانندگان بـا تـاثير قابـل. گيردقرار مي و كامن دليل انتخاب فقه اماميه

كه تميز حكم از موضوع در اين دو نظام بر جاي گذاشته اسـت بـه مالحظه اي  اي گونـه است

و تفكيك درست آنهـا از يكـديگر نمـيكه بدون اطالع از اين مفاه  تـوان دركـي درسـت از يم

كه. ها حاصل كرد نهادهاي اساسي اين نظام  در بخش مربوط به حقوق ايران نيز قابل ذكر است

تميز حكم از موضوع نه تنها در حقوق شكلي بلكه در حقوق ماهوي نيز مفيد فايده اسـت، امـا 

به آيينگستره . دادرسي مدني محدود گرديده استي كار در اين مقاله، تنها

در حقوق ايران.1  فوايد تفكيك امر حكمي از امر موضوعي
كه ماهيت حقوقي موضوعات مطرح فرايندي)qualification( توصيف:توصيف.1-1 است

مي شده و آن موضوعات را مشمول احكامي خاص طبق نظريه سنتي قاضي ابتدا.2كند را معين

و آنگاه با توصيف حقوقي انها به اعمـال قـانون بپـردازد بايد  امـا امـروزه. وقايع را احراز كرده

 
ر.1 و مجتبي اشراقي آراني،تفكيك امر حكمي از امر.:ك.براي آشنايي با مفاهيم اوليه نحوه تميز حكم از موضوع مجيد غمامي

و علوم سياسي،تابستان  .275،ص1389موضوعي در دادرسي مدني، تبيين نظريه عمومي،مجله دانشكده حقوق

ي تحليـل هاي ارائه شـده بوسـيلهي دادهتوصيف، مقايسه«: كنند را چنين تعريف مي بعضي از نويسندگان فرانسوي توصيف.2

و احوال وقايع مشابه با اين داده .)Henri Deschenaux,1949,p.210(» ها استپيش فرض يك قاعده حقوقي با اوضاع
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و كلي بر مجموعـه عقيده ي وقـايع دعـوا، قاضـيي رايج آن است كه پس از يك نگاه مختصر

بايست با در نظر گرفتن مفاهيم حقوقي، وقايعي را به حـساب آورد كـه وجـود آنهـا بـراي مي

قا  بـه عبـارت ديگـر، دادرس بـدون. رسـد هاي حقوقي ضروري به نظر مـيلباجراي محتواي

كه قانون مقرر كرده است نمي  و آثار حقوقي را بر آنهـا آشنايي با مفاهيمي تواند وقايع را احراز

.)Deschenaux,1949,207( مترتب سازد

ا12در حقوق فرانسه مستنبط از ماده  را بـه م، دادرس بايد توصيف صـحيح خـود.د. قانون

و وقايع دعوا بدهد يا جايگزين آنان كند، بدون آنكه  توصيف ارائـه شـده ماخوذ به موضوعات

دادرس بايد بـه وقـايعي...«: ديوان عالي فرانسه در يكي از آراي خود گفته است. طرفين باشد

كه مناسب است بدهـد، چـون دادرس بايـد مطـابقكه نزد او طرح شده  اند توصيف حقوقي را

به دعوا رسيدگي كند،حتي اگر اعمـال ايـن قـوانين صـريحاً از قواني كه بر موضوع حا كم اند ن

بنابراين، قاعـده غالـب در فرانـسه).70ص1384پور طهماسبي فرد،(» سوي طرفين خواسته نشده باشد

و طرفين نيز حق توصيف وقايع را دارند  ليكن. اين است كه، توصيف از وظايف دادرس است

كند، مگـر آن كـه بـه اند منع نميس را از تغيير توصيفي كه طرفين به عمل آورده اين حق، دادر 

.توصيفي خاص توافق كنند

شـايد بـه علـت جديـد بـودن. حقوق ما هنوز به مرحله كمال نرسيده اسـت اين بحث در

امـا در هـر حـال عـده اي از حقـوق دانـان. مطلب، فرصت ارائه نظريات فراهم نـشده اسـت 

ط  كه رفين دعوا مكلفند عالوه بر تعيين وقايع آنها را توصـيف نماينـد تـا معلـوم شـود معتقدند

و محسني،(گيرد هاي ارتباط حقوقي قرار مي موضوع دعوا دركدام يك از دسته  و).94،ص1386غمامي

كه طرفين با توصيف دعوا براي آن برگزيده اند به دعواي آنـان رسـيدگي قاضي بر مبناي سببي

ن مي و حق حتـي اگـر ان را نـا. دارد توصيف طرفين را تغييـر داده يـا آن را ناديـده بگيـرد كند

هاي ما طـرفين را مكلـف بـه اين در حالي است كه رويه قضايي دادگاه. صواب تشخيص دهد 

و. دانندتوصيف نمي  و آنها را اثبات نمايـد در حقيقت كافي است مدعي امور موضوعي را ادعا

به مقررات   قانوني، امور موضوعي اثبات شده را عنداالقتضا، با اخـذ توضـيح از دادگاه با توجه

و آثار قانوني الزم را بر آن مترتب نمايد و در عين حـال بـر.)70،ش 1384شمس،(خواهان توصيف

كه دادرس نمي به ماده اين باور هستند و با استناد  قـانون98تواند توصيف طرفين را تغيير دهد

دم.د.آ عوا را تا پايان نخستين جلسه دادرسي مجاز داشته، معتقدنـد كـه چنانچـه كه تغيير نحوه

و تـا پايـان نخـستين جلـسه  رابطه حقوقي در دادخواست توصيف شـده باشـد تنهـا خواهـان

و اگر دادگاه توصيف ادعايي را نپذيرد خواهـان بـا دادرسي، مي  تواند آن توصيف را تغيير دهد

.شودشكست روبرو مي



 1389 زمستان،4شمارة،40 دوره، فصلنامه حقوق 270

به اين بر مي در حقيقت ريشه كه آيا توصيف امر حكمـي اسـت تمامي اين اختالفات گردد

و اختيـارات دادرس. يا موضوعي  بديهي است كه اگر توصيف امري حكمي باشـد از وظـايف

به توصيف وقايع نخواهند بود همان  و طرفين مكلف طـور كـه مكلـف بـه ارائـه جهـات است

به قانون حاكم نيستند  و استناد اگ. حكمي طـور كـهر ان را امر موضوعي بدانيم طرفين همان اما

و اثبات آنها هستند بايد بـه توصـيف آنهـا نيـز بپردازنـد  اثـر ديگـر. مكلف به بيان وقايع دعوا

كه دادرس مـي  توانـد توصـيف ارائـه شـده بوسـيله طـرفين را در حكمي بودن توصيف آنست

كه اگر صورت نا صحيح تشخيص دادن آن تغيير دهد همان  به قانوني اشـتباه اسـتناد كـرده طور

و قاضي خواهان را بر اساس نصي ديگر ذي حق بداند، مكلف است نـسبت بـه صـدور باشند

به نفع او اقدام نمايد  به اصل تسلط طـرفين دعـوا بـر. حكم اما با موضوعي دانستن آن با توجه

و تغيير آن را نخواهد داشت  اثر ديگر. جهات موضوعي، قاضي حق دخالت در توصيف طرفين

حكمي يا موضوعي بودن توصيف آن است كه اگر در زمره امـور حكمـي باشـد، ديـوان عـالي 

1.كشور حق نظارت برتوصيف ارائه شده در راي دادگاه تالي را دارا خواهد بود

به داليل ذيل اصل برحكمي بودن توصيف استبه نظر مي : رسد كه

شود آن است كه، توصيف هرچند فراينـديمي دليل اول كه مربوط به ماهيت توصيف-1

مي  كه بر امور موضوعي صورت و در گيرد اما وسيله است اي است براي اعمال قواعد حقوقي

مي  و آثار قانوني موضوعات دعوا را روشن بنابر اين بـين،. كندحقيقت توصيف ماهيت حقوقي

و امور حكمي رابطه  و از آنجـا كـه اي محكمتر وجود دارد تا بين آن توصيف و امور موضوعي

آنري. اعمال قواعد حقوقي رابطة مستقيم با توصيف وقايع دارد بايد آن را امري حكمي دانست

و ارائه تحليل  به اين نتيجه مي موتولسكي پس از اعالم نظرات مختلف هر...«: رسدهاي متعدد

قي قابـل اجـرا، توصـيف گذارد از قبيـل جـستجوي قاعـده حقـو آنچه بر اعمال قانون تاثير مي

و استنتاج حقوقي در قلمرو امر حكمي قرار مي ).Motulski , 1973,p210(»...گيردحقوقي وقايع

به نتايج نامطلوبي اسـت كـه در صـورت موضـوعي دانـستن آن ببـار-2  دليل دوم مربوط

و شـو آيد؛ چون بيان شد توصيف موجب اعمال قانون حاكم بر موضوع مـي مي و هـر اشـتباه د

و يا قانون بر موردي اعمال مي شـود كـه غلط در توصيف، موجب اعمال قانون ناصحيح گشته

و يا موجب امتناع از اعمال قانون بر موردي اسـت كـه آن  آن مورد از مصاديق آن قانون نيست

.مورد از مصاديق قانون است

ت.1  وصـيف بـر مبنـاي مفهـومي را كـه نظريات متعدد براي يافتن ماهيت موضوعي يا حكمي امر وجود دارد، مثل نظري كـه

مي قانون را گذار تعريف كرده است امرحكمي و توصيف بر اساس مفهومي  كه قـانون تعريـف نكـرده امـر موضـوعي شمارد

و يا نظري كه مي و ارزيـابي منطقـي) cournot(» كورنو«داند قاضـي را از وقـايع) appreciation logique(مطرح كرده

و ارزيابي وجدانيامرحك قاضي رادرتوصيف وقايع امـر موضـوعي دانـسته)appreciation consciencieuse(مي دانسته

.)150،ص1383هرمزي،( است
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كه در اين نتيجه نامطلوب ديگر كه از موضوعي دانستن توصيف حاصل مي شود؛ اين است

مي  به توصيف وقايع ادعايي شوند، در حالي كه گرفتن وكيل بـراي صورت طرفين دعوا مكلف

و افراد عامي كه داراي وكيل نيستند اطالع كافي  تمام دعاوي در نظام حقوقي ما اجباري نيست

و در واقع در حكم تكليف مااليطا  ق بر كساني است از قوانين وماهيت حقوقي واقعيات ندارند

كه در حقيقت محق هستند اما به دليل عدم آگاهي از دانـش حقـوق از پيـروز شـدن در دعـوا

. شوندمحروم مي

چـون( با توجه به اين استدالالت، ديوان عالي كشورحق نظـارت برتوصـيف را داراسـت

مي  و نظارت ان بر توصيف باعث درشووظيفه ديوان نظارت بر اجراي صحيح قانون است د تـا

و نيز طـرفين مكلـف بـه توصـيف) صورت اشتباه بودن توصيف از نقض قانون ممانعت شود

كه از جانب طرفين دعوا يـا يكـي از و قاضي در صورتي و در اين زمينه مختارند وقايع نيستند

و مـي  به توصيف انتخابي آنان نيـست و مأخوذ توانـد آنان توصيفي به عمل آمده باشد محدود

و خوانده بر توصيف به عمـل آمـده توصيف صح  يح را بر آن جايگزين كند؛ مگر آنكه خواهان

كه ديگري انجـام داده  يكي از آنان به توصيفي و يا حداقل اعتراضي از سوي توافق كرده باشند

و تسلط افراد بر دعوا بر هرچيز ديگر مقـدم  كه در اينجا اصل حاكميت اراده مطرح نشده باشد

و قاضي بايد  . فقط درچارچوب همين توصيف پيش روداست

ي نظـارت ديـوان عـالي كـشور بـر همواره حـوزه: بررسي داللت دليل اثبات دعوا.2-1

و حقوقـدانان بـوده اسـت به داليل ابرازي طرفين مورد اختالف قضات . ارزيابي قضات نسبت

كه از امور ماهوي تشكيل مي به جهت موضوع آنها و نيز ابـراز شونادله اثبات دعوا دست كم د

بـه همـين دليـل. انـد باشد به عنوان امور موضوعي شهرت يافتهو اثبات آنها با طرفين دعوا مي

كه ديوان عالي نمي  به تحقيق محلي يا ارجاع امر به كارشناس يا مطالبـه دليـل است تواند اقدام

الحيت جديد از طرفين دعوي نمايد؛ چون اين امور در زمره امور موضـوعي اسـت كـه از صـ 

كه مطرح مي اما مسئله. ديوان خارج است  كه اگر ادله اثبـات دعـوا صـرفا در اي شود اين است

مي  به موجب بنـد زمره امور موضوعي قرار توانـد مـي371 مـاده5گيرند، پس چرا ديوان عالي

و در صـورت نقـص تحقيقـات يـا  دالئل طرفين را كه در مراحل پيشين ارائه شده بررسي كند

 بر تفسير قراردادها بوسـيله374 به داليل طرفين راي را نقض كند يا به موجب ماده عدم توجه 

و اسناد مبناي راي نظارت دارد؟375و به موجب ماده) در شرايطي(قضات  بر صحت مدارك

دهد كـه بايـد بـه در واقع، اين امر ماهيت مختلط شرايط داللت ادله اثبات دعوا را نشان مي

م  اي معتقدنـد در اين زمينه عـده. اهيت حكمي يا موضوعي آن مشخص شود منظور تسهيل امر

مي  و عـدم نفـسكه آنچه در ادله اثبات دعوا تواند منحصراً داراي جنبه موضوعي باشد وجـود

كه بايد بوسيله طرفين دعوا نشان داده شود ولي ارائه دليل يـا شـرايط داللـت دليـل  دليل است



 1389 زمستان،4شمارة،40 دوره، فصلنامه حقوق 272

به جنبه حكمي است كه مربـوط بـه وجـود يـا.)82،ص1385شهيدي،( غالباً مربوط اين نظر تا آنجا

مي  و شـرايط مختلـف عدم وجود دليل شود صحيح است اما پس از آن بايـد در ميـان مراحـل

و اثبات موضوع دعوا قائل به تفكيك شد  قبل از هر چيز دليل بايـد قابـل پـذيرش. داللت دليل

آنگاه بايـد ديـد)ي ارزيابي مرحله(دادرس شود باشد؛ در مرحله بعد بايد موجب اقناع وجدان 

و احياناكه آيا دليل با موضوع دعوا مرتبط مي  و در وهله آخر بوسيله قاضي توصيف نه باشد يا

مي  و گرنـه. شودتفسير و جداگانه بررسي كـرد لذا بايد هر يك از اين مراحل پنجگانه را مجزا

دنمي . عوا بدست آوردتوان استنباطي صحيح را از ادله اثبات

و منظور از آن بررسي تاثير دليل در دعـوا)admission(پذيرش دليل يك مفهوم نوعي است

براي اينكه دليلي قابل پذيرش باشد بايد در موعد مقرر قانوني تقديم شده باشد، در دعوا. است

به حكم قانون توان اثباتي الزم را داشته باشد  و تواند صوت نميپس استناد به ضبط. موثر باشد

پـذيرش دليـل چـون. قابل پذيرش باشد؛ چون در زمره ادله احصا شده بوسـيله قـانون نيـست 

مي  به موجب قانون است امري حكمي محسوب و و حكـم قاضـي مـاهوي از ايـن نوعي شود

.گيردجهت در قلمرو نظارتي ديوان عالي قرار مي

به عبارت ديگ)appreciation(ليكن ارزيابي ر بررسي تاثير دليـل بـر وجـدان دادرس دليل يا

و پذيرفته شده توانسته است وجدان دادرس را اقناع كند( ، به اتفاق تمام)كه آيا دليل ارائه شده

مي نظام و قابل نظارت بوسيله ديوان عـالي نيـست هاي حقوقي دنيا امري موضوعي بشمار . رود

ه«مثالً كنـد دادگـاه بـا مسايگان استناد مـي مدعي براي اثبات تصرف خود در ملكي به شهادت

مي  و موثر در دعوا اعالم مـي صدور قرار استماع گواهان آن را كنـد؛ امـا پـس از اسـتماع پذيرد

بنابراين ارزيابي، تحليل مـاهوي دربـاره دليـل. بيندشهادت آن را كافي براي احراز تصرف نمي 

و اثر ثابت نـشدن لذا اثر عدم پذيرش بمانند قرار رد دعوا. پذيرفته شده است   در اثر ايراد است

به بي حقي مي به حكم محكوميت خواهان كه در ماهيـت دعـوا دعوا پس از ارزيابي دليل ماند

ص1، جلد1385كاتوزيان،(» صادر شده است ،45.(

منظور از ارتباط، تطابق دليـل. باشند)relevant( از طرف ديگر، داليل اثبات دعوا بايد مرتبط

به نوعي اقناع شايـسته منتهـي مـي با موضوع دع  كه و دليل مرتبط دليلي است در. شـود وا است

و قانون ادله اثبات فدرال امريكا دليل را هنگامي مرتبط مي كه منتهي به حصول نوعي علم دانند

به واقع مورد نظر شود  اگر با وجود دليل آن واقعه مورد نزاع نيـز. آگاهي منطقاً قابل اتكا نسبت

و با عدم دليل احتمال نبود واقعه براي دادگاه ثابـت شـود دليـل مـرتبط احتمال  وجود پيدا كند

پس دليل را بايد بر اساس جريان عادي امور شناسـايي كـرد كـه در هـر صـورت امـري. است

و محسني،(موضوعي است .)126ص1386غمامي
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و ارزيابي دليـل صـورت مـي و اثبات كه پس از پذيرش و توصيف دليل  بوسـيله آن گيـرد

كند كه دليل مصداق كدام نهاد حقوقي است تا قواعد حاكم بر آن را پيـدا كنـد دادگاه احراز مي

مي  اي را بـه عنـوان سـندبه عنوان مثال، اگر طرفين شـهادت نامـه. شودامري حكمي محسوب

مي  آن1285تواند بر مبناي حكم ماده قرارداد مورد استناد قرار دهند قاضي  را بـه قانون مـدني

و اگر چنانچه براي اثبات واقعه اي ابراز شده باشد كـه خـالف آن عنوان شهادت توصيف نمايد

.در سند رسمي ذكر شده است قاضي آن را نخواهد پذيرفت

و هـدف: تفسير دليل با توصيف يا ارزيابي آن متفاوت است تفسير مقدم بر توصيف اسـت

و مفـ  و تـشخيص مفهـوم در واقـع تفـسير روي امـور. اد دليـل اسـت از آن نيز يافتن حقيقت

مي  و از ايـن موضوعي انجام و حقيقـت اسـت و هدف از آن نيز روشـن كـردن واقعيـت گيرد

مي  و برداشـتن(تواند امري موضوعي شناخته شود جهت در فقه نيز تفـسير را بـه كـشف قنـاع

و واقعيت تعبير كرده  كه اين اسـتدالل را تقويـت مـي پرده از حقيقت ترديـد، زمـاني ). نـدكاند

كه ماده بوجود مي  و.د.آ.ق374آيد م تفسير را قابل بازرسي توسط ديوان كـشور دانـسته اسـت

به سوي حكمي بودن آن منحرف مي مي. نمايدذهن ما را به به داليلي اسـتناد در اين راستا توان

مي  كه حكمي بودن تفسير را اثبات ح: كندكرد و از يك طرف فرايند تفسير تحت كومت اصـل

و 224قواعدي از قبيل مواد   همان قـانون در 220و 219 قانون مدني در مورد ظاهر عرفي الفاظ

گيـرد از سوي ديگر، تفسير زمينه توصيف قـرار مـي. مورد رعايت تعهدات قراردادي قرار دارد

مي  و در نتيجه اعمال قانون ناصحيح در نتيجـه بـا. شـود وتفسير غلط موجب توصيف نادرست

ميح .كندكمي دانستن آن، ديوان بر اين مقدمه ضروري توصيف، حق نظارت را پيدا

 در رسـيدگي قـضايي، قاضـي دادگـاه: تعيين حوزه صالحيتي ديوان عـالي كـشور.3-1

و هم پس از اثبات واقعيت قاعده حقوقي مناسب را بر آن اعمـال بدوي هم واقعيت را بررسي

تو. كندمي همقاضي تجديد نظر نيز با به اثر انتقالي تجديد نظر، دعوي را از نظر موضـوعيجه

و فـصل. كندو هم از نظر حكمي رسيدگي مي   اما قاضـي ديـوان عـالي كـشور دعـوي را حـل

طـور كـه از همـان. كنـد كند، بلكه تصميم يا راي قاضي را بررسي، آن گاه ابرام يـا رد مـي نمي

به تشخيص انطبـاق يـا عـدم"(قانون آيين دادرسي مدني 366تعريف فرجام خواهي در ماده 

و مقررات قانوني  آيـد ديـوان تنهـا بـه مـسائل حكمـي بـر مـي)"انطباق راي با موازين شرعي

به امور موضوعي را نداردمي رسيدگي و حق رسيدگي ايـن امـر در نظـام حقـوقي بيـشتر. كند

ال پذيرفته شده است  چه كامن و چه رومي ژرمني كه قـضات ديـوان.كشورها  از اين رو است

به قضات حكمي و به قـضات دادگـاه مشهور شده)judge de droit(عالي هـاي تالي،قـضات اند

ليكن با دقت در مـوارد.)Vincent & guinshard, p.905( گويندمي)judge de fait/de fond( ماهوي

به صـراحت حكمـي نبـودن.د.ا.ق375 الي 371نقض مزبور در مواد   بعـضي از آنهـا اشـكارم
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كه براي روشن شدن اين مسئله به بررسي تك تـك آنهـا مي شود لذا مصلحت را در آن ديديم

.بپردازيم

كه در بنـد اول مـاده  تـصريح شـده اسـت ترديـدي371در حكمي بودن مسئله صالحيت

به محاكم جهت اسـ كه قانون كه صالحيت، شايستگي است تماع دعـوي داده وجود ندارد، چرا

لذا تخلف از اين امر، تخلـف از قـانون. هاي مختلف آن در قانون تصريح شده استو صورت 

و موجب نقض در ديوان عالي است  در. محسوب شده از سوي ديگر در ارتباط با موارد مزبور

و(م.د.ا.ق 371 ماده3و2بندهاي   بايد خاطر نـشان سـاخت ...) موازين شرعي، مقررات قانوني

كه صدور راي بـر خـالف آنهـا و بديهي است كه اينها خود مصاديق بارز حكم محسوب شده

به نقض آن راي خواهد شد   ماده اخير نيز حاكي از نقض اعتبار امر قضاوت شـده،4بند. منجر

و ترديد راه ندارد در حكمي بودن اين مـسئله كـه از اصـول بنيـادين دادرسـي بـه و شك بوده

و فصل دعاوي استمنظور جلوگيري از . صدور احكام متعارض

كه باقي مي مي375و374و مواد 371 ماده5ماند، بند لذا تنها مواردي . باشـند همان قانون

و« اگر371 ماده5چرا كه بر اساس بند و يـا بـه داليـل تحقيقـات انجـام شـده نـاقص بـوده

مي» مدافعات طرفين توجه نشده باشد  به نقص تحقيقات شود، در حالي راي نقض پي بردن كه

به امـور موضـوعي و مدافعات طرفين مستلزم رسيدگي دقيق به داليل انجام شده يا عدم توجه

كه در شان ديوان عالي كشور نمي  و راي است اي از نويسندگان در تفـسير ايـن عده. باشددعوا

چ بند تالش كرده  گونگي قناعت قاضي اند تا عدم نظارت ديوان بر امور موضوعي را محدود به

ماهوي در مورد وقايع نمايند اما در مورد چگونگي يافتن واقعيت توسط قاضي ماهوي با توجه 

و قواعد اثبات، ديوان كشور را صالح مي  لـذا تـا جـايي كـه.)186،ص 1383هرمـزي،(داننـد به ادله

به دليل را  و مـو(قاضي ماهوي بايد قواعد مربوط 289 تـا 194ادكه در جلد سوم قانون مدني

و بازرسـي ديـوان)م وجود دارد.د.ا.ق در مورد اداره دليل رعايت كند عمل او تحـت نظـارت

مي. گيردعالي كشور قرار مي   را امـر مخـتلط 371 ماده5رسد كه اگر بند از سوي ديگر به نظر

به آن را در صالحيت ديوان عالي دانست؛ چـرا و موضوعي بدانيم، بتوان رسيدگي كـه حكمي

و تاسيس امور مختلط، گسترش دايره صالحيت ديوان عالي است 1.حكمت وضع

مي مي 374مورد ديگر ماده كه مقرر كه دعوا ناشي از قرارداد باشـد«: داردباشد در مواردي

به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين نامه مربوط بـه آن قـرارداد معنـاي ديگـري غيـر از  چنانچه

ي راي داده شــود راي صــادره در آن خــصوص نقــض گــاه صــادر كننــدهمعنــاي مــوردنظر داد

 199 را يك امر حكمي تلقي كنيم بدين جهت كه نقص تحقيقات نتيجه تخلف از حكـم مـاده5و چه بسا بتوانيم صدر بند.1

قاضي هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه براي كشف حقيقت الزم باشـد انجـام«:داردرر مي قانون آيين دادرسي مدني است كه مق

.»...خواهد داد
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كه در بحث تفسير اسناد مالحظه شد همان».گرددمي ماهيت تفسير نـوعي كـشف)2.ش(طور

و هدف از تفسير قـرارداد جـستجوي قـصد مـشترك  و برداشتن پرده از واقعيت است حقيقت

به تبع آن تفسي  و و كشف حقيقت . شـود ر، اصـوالً امـر موضـوعي محـسوب مـي طرفين است

و انصراف از ظاهر الفاظ بـه شـنيدن« لذا اگر قاضي در تفسير قرارداد براي احراز قصد مشترك

و تحليـل نمايـد بـه مـساله  و احوال را تجزيـه و اوضاع اي مـاهوي روي آورده گواهي بپردازد

ار اين مسئله را علي رغم موضـوعي بـودن تحـتگذپس چرا قانون.)57،ص 1387كاتوزيان،(» است

و بازرسي ديوان كشور قرار داده است؟   نظارت

كه در تفسير اسناد برگزيده شد بايد قائل بـر آن بـودبه نظر مي به معياري رسد كه با توجه

كه قانون  گذار قواعدي را بر فرايند تفسير حاكم كرده باشد، در آن محـدوده تفـسير در صورتي

مي امري  تواند به مفاد صـريح سـند معنـايي غيـر از بنابراين، دادگاه نمي. شودحكمي محسوب

به دليل حكومت ماده  مي224معاني عرفي الفاظ بدهد الفاظ عقـود«: دارد قانون مدني كه مقرر

و تجـاوز از ايـن قاعـده موجـب نقـض راي در ديـوان كـشور» محمول است بر معاني عرفيه 

و آيـين 374نانكه ماده همچ. شودمي  تصريح كرده است دادگاه بايد در تفسير قـرارداد، قـوانين

و تفسير قرارداد در اين حالت كه با تفـسير قـانون نامه خـواه(هاي مربوطه را نيز در نظر بگيرد

مي) قانون امري باشد، خواه تكميلي  چـرا كـه. شـود اي حكمي محـسوب مـي خورد مسئله گره

و لذا تفسير اين شروط قـراردادي در بسياري از شروط قر  اردادهاي الحاقي را قانون معين كرده

كه آنها را مقرر داشته است .حكم تفسير قانوني است

به چشم مي كه موضوعي بودن آن آشكارا د.ق 375خورد مـاده بارزترين موردي م اسـت.آ

و نوشـته«كه بر اساس آن  كـه طـرفين در هـاي مبنـاي راي چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد

مي جريان دادرسي ارايه كرده چـرا كـه بررسـي صـحت.»شوداند؛ ثابت شود راي صادره نقض

و نوشــته هــاي مبنــاي راي، دقيقــاً بررســي امــور موضــوعي دعــوا محــسوب مــدارك، اســناد

چه علت قانون. شودمي به  گذار آن را در صالحيت ديوان قرار داده است؟پس

با توجه بـه ايـن كـه«اند كه از نويسندگان بدين نحو در صدد تفسير اين ماده برآمده برخي

يـا)اعتبـار(ديوان عالي شان رسيدگي ماهوي ندارد، صحت مدارك منصرف بـه صـحت مـادي 

اصالت اسناد نيست بلكه منصرف به صحت داللت آن هـا بـر موضـوعي اسـت كـه در دادگـاه 

آ  و بر ،ص 1384شـمس،(»ن اساس موضوع محرز شـمرده شـده اسـت صادر كننده راي مطرح بوده

البته بايد توجه داشت كه بررسي صـحت داللـت سـند برموضـوع آن، خـود امـري ). 459و 458

مي  ازبه نظر مـي. شود كه قاعدتا جزء وظايف ديوان نيست موضوعي محسوب رسـد كـه مـراد

به375ماده  و قوانين ناظر كه اگر قاضي ماهوي قواعد و صحت اسـناد آن است بررسي اصالت

كه محتاج رسيدگي قـضايي نيـست، ماننـد  به استناد داليلي مبناي راي را رعايت نكرده باشد يا
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و مستندات كه مبناي راي واقع شده است ثابت شود، بنـا بـه حكم دادگاه، عدم صحت مدارك

را دارد امـا در همان داليلي كه پيش از اين ذكر شد ديوان عالي صالحيت بازرسي اقدام قاضي 

و تحقيقات مـاهوي نمايـد  . ساير موارد نبايد ديوان وقت خويش را صرف كشف حقيقت امور

كه نظارت بر حسن اجـراي قـوانين اسـت غافـل در غير اين صورت از وظيفه ي اصلي خويش

كه375لذا صالحيت ديوان در اجراي ماده. خواهد ماند به مواردي دانست  را فقط بايد محدود

ص و داليل نياز به رسيدگي ماهوي در ديوان نداشته باشد؛ مانند آنكه جعليـت عدم حت مدارك

به موجب راي قطعي دادگاه اثبات شده باشد . سند

le(تعيين دامنه اصل تسلط طرفين دعوا بر امـور موضـوعي.4-1 principe dispositif(:

و  قـدرت تعيـين عناصـر ادلـه در بنابراين اصل، طرفين دعوا بر امور موضوعي تسلط داشـته

و مكلفند امور موضوعي مبناي ادعاي خود را ثابت كنند در جهـت مقابـل نيـز. اختيار آنهاست

و دادرس نمي  تواند در موضوعات يا وقايع دعوا دخالتي بكند حتي اگر اين دخالت براي تعيين

و اين ضرب المثل التيني امـر موضـوعي را Da mihi factum , dabo tibi jus=(شناسايي انها باشد

به تو بدهم  مي) به من نشان بده تا امر حكمي را اين حق اصحاب دعوا. باشددال بر اين مطلب

و داليل اثبات آنها تكليفي ديگر را نيز براي قاضي ايجاد مي  كند كه او در اظهار امور موضوعي

و داليل ابرازي  و در بايد در رسيدگي فقط محدود به اين امور موضوعي  اصحاب دعـوا باشـد

و اين انديـشه. اين دايره حقيقت را كشف كند بي اثري قاضي بود و پيامد چنين تكليفي انفعال

به قاعده منع تحصيل دليل بوسيله قاضي  از طـرف. شهرت يافته اسـت» در نظام حقوقي ايران

قا  و ضي بايـد حكـم ديگر مطابق اين اصل امور حكمي نيز در قلمرو انحصاري دادگاه است

و طرفين چنين تكليفي .ندارند) ارائه جهات حكمي(منطبق بر موضوع را بيابد

و ديگـر نمـي تـوان در هرحال، رويه قضايي امروزه از اين ديدگاه سنتي فاصله گرفته است

به موازات حق اصحاب دعوا در  و اصحاب دعوا تمايزي خشك قائل شده بين وظايف دادرس

و  مي اظهار امور موضوعي و تحقيقات الزم ابراز داليل مربوطه خود قاضي نيز به اقدامات تواند

م برآيندي از همين.د.آ.ق 199ماده.)113،ص1387پوراستاد،(براي احراز امور موضوعي متوسل شود 

 دادرس بـا"تعـاون" به اصـل" انفعال دادرس"از اين تحول بايد به تغيير مفهوم. تحول است

ش و در امور حكمي نيز اصحاب دعوا مي اصحاب دعوا تعبير توانند در يافتن قاعده حقـوقي ود

مي  و همكاري اجراي عدالت مدني را تضمين و اين تعاون پور اسـتاد،(كند دادرس را ياري دهند

.)114ص 

و ادله اثبات احكام.5-1  موضوع دليل علي القاعده امور:تعيين موضوع ادله اثبات دعوا

ف و نيازي بـه اثبـات رض بر اين است كه، دادرس امور حكمي را مي موضوعي است؛ زيرا داند

 Avocat, assez les faits, le(: اين ضرب المثل فرانسوي نيز اشاره به همين مطلب دارد. آن نيست
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tribunal connait le droit   (اي دانسته اند كه تنها ادله«بعضي از نويسندگان نيز ادله اثبات دعوا را

نه اثبات حكمي حـق) موضوع دعوا(ت موضوعي حق به اثبا  و ص 1386كريمـي،(»مي پردازد ،28(.

و و موضوعي باشد، ماننـد اقـرار بـه وقـوع بيـع و شهادت بايد امري ماهوي لذا موضوع اقرار

و امضاي دفتر، اما اسـتنباط از قـوانين يـا  به حضور در دفتر اسناد رسمي قبض ثمن يا شهادت

كه قانون بر  به لزوم بيع نمي ان وقايع خارجي بار مي آثاري تواند موضوع اخبـار كند مانند اقرار

البته گاه استثنائاً موضوع ادله اثبـات دعـوا امـور حكمـي.و در نتيجه ادله اثبات دعوا قرار گيرد 

مي  و آن مـورد واقع و در اين موارد فرض اگاهي قاضـي از امـر حكمـي وجـود نـدارد شوند

و قاعـده عرفـي: از استثنايي عبارتند  قـانون خـارجي، قـوانين احـوال شخـصيه سـاير مـذاهب

.كه تفصيل ان را بايد در كتب ادله اثبات دعوا جستجو كرد) بنا بر نظر گروهي(خاص

به كارشناس مـورد اما تفكيك امر حكمي از موضوعي بيش از هر جاي ديگر در ارجاع امر

مي  شناسي مثل ساير داليل، تميز مسائل مـا هـوي با وجود اين كه موضوع كار. شودغفلت واقع

و  اسـت، امـا ...و مو ضوعي، از قبيل تعيين ميزان اجرت المثل، سـر قفلـي، تـشخيص بيمـاري

به ماهيت حكمي متاسفانه در دادگاه  به كارشناس بدون توجه هاي ما ارجاع قضيه مورد اختالف

به كارشناس است يا موضوعي آن، امري رايج شده است كه پيامد طبيعي آن واگ  . ذاري قضاوت

مي257از مفاد ماده توان استنباط كـرد كـه تعيـين موضـوع كـار قانون آيين دادرسي مدني نيز

و  شناسي در قرار ارجاع به كارشناس بوسيله قاضي، براي جلوگيري از گشاده دستي كار شناس

كه در صالحيت دادرس است قضاوت درباره  به صرف لذا قضات محاكم.ي اموري است نبايد

ي مطالبه خسارت، بي درنگ، با صدور قرار ارجاع امـر بـه كارشـناس از روبرو شدن با پرونده 

به كارشـناس واگـذار نماينـد، بلكـه و احراز تمام اركان مسئوليت را خود رفع مسئوليت نموده

و ميـزان  تنها مسائل موضوعي پرونده از قبيل احـراز ورود ضـرر، تميـز علـت طبيعـي حادثـه

ق خسارت در حيطه  ميي صالحيت كار شناس و داوري در مورد تقصير خوانده وتميز رار گيرد

و اصلي، مسائل حقوقي هستند1علت حقوقي حادثه  و سبب متعارف  ما نند تميز مباشر، مسبب

به.ي آن اظهار نظر كند تواند دربارهكه كارشناس نمي در جهت مقابل نيز كارشناس نبايد نسبت

ان  و در آنچه در صالحيت ي نتيجـه. حصاري قاضي است، دخالت نمايد امور حكمي اظهار نظر

طبيعي اين عدم صالحيت آن است كه نظري كه در خصوص امور حكمـي اعـالم شـده باشـد

. تواند مورد استناد قاضي در صدور حكم قرار گيردنمي

و علمي: اندگمان حق با انديشمنداني است كه گفتهبي....«.1 و معنوي است نه مادي . مقصود از رابطه عليت، عليت اخالقي

ت در اين داوري، و عدالت نيز مورد و كيفيت تقصير و دادرس تنها به رابطهنوع و مادي نميوجه است »انديشدي علمي

.)472،ص 1387كاتوزيان،(
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و بـه همـين دليـل عـده اي از دانستيم كه احكام موضوع ادله اثبات دعوا قرار نمـي گيرنـد

انـد، آنگـاه ادلـه اثبـات احكـام را مي را موضوع ادله اثبات احكام دانـسته نويسندگان امور حك 

و در مقابل ادله اثبات دعوا را شـامل: عبارت از  و اصول حقوقي دانسته اند مواد قانوني، قواعد

و  ص 1385شهيدي،(دانندمي... اقرار، سند، شهادت، و برخـي نيـز ادلـه اثبـات دعـوا را دليـل)75،

و ادله و معتقدند كه مـورد اخيـر بـراي اثبـات اثبات احكام را دليل حكمي ناميده موضوعي اند

ميحكم قضيه يا رابطه به كار و حق مورد ادعا .)34ص1386كريمي،(رودي ميان سبب

كه موضوع ادله اثبات دعوا امور حكمي نيستند اما آيا مي چه مسلم است اين توان گفت آن

به اثبات دارند؟ شايد بتوان اين چنين مسئلهكه امور حكمي قابل اثبات هستن  و يا حتي نيازي د

؟»آيا در علم حقوق ادله اثبات احكام وجود دارد« را مطرح كرد

و عنوان جلد سوم قانون مدني است اما ادله اثبات احكـام بـا ايـن ادله اثبات دعوا موضوع

و نصوص قانوني ديده نمي عنوان در هيچ  و هرچند يك از متون  در قـانون آيـين دادرسـي شود

به كار رفته است اما از مواد  اين قانون، بـه خـوبي196و 195مدني نيز دليل به صورت مطلق

و وقايع حقوقي(آيد كه دليل تنها براي اثبات امور موضوعي بر مي از. رودبه كار مـي) قراردادها

كه پيش از ان احصاء شد يعني مـواد و قواعـد طرف ديگر، ادله اثبات احكامي قـانوني، اصـول

مي  و قاعده حقوقي محسوب آن. شوند نه دليل اثبات حكم حقوقي، اينها خود حكم عـالوه بـر

كه در وجود يا عدم آن امر اخـتالف وجـود دارد؛ براي احراز چيزي، ادله اثبات به كار مي  روند

مي  ده بـراي اثبـات آنگـاه خوانـ. كند خوانده طلب او را نپرداخته است مثل آن كه شخصي ادعا

مي) يك واقعه حقوقي(پرداخت طلب  و كند؛ اقامه شهادت مـي رسيد پرداخت را ابراز . كنـد ...

و يا قاضي حاصل شـود، تنهـا در  ليكن اگر اختالفي در خصوص حكم دعوي بين طرفين دعوا

نه در وجود يا عدم وجود حكم؛ چـه، هـر موضـوعي  و و قلمرو احكام خواهد بود در(مفهوم

و نزد شارع مقدس لوح و در وجود آن ترديدي نيست؛ بلكـه تنهـا)محفوظ داراي حكمي بوده

كه احراز وجود آنها مستلزم اثبات است . اين وقايع هستند

مي همان: تعيين سبب دعوا.6-1 كه كه حق مورد نزاع از طور دانيد سبب دعوا امري است

و مبناي دعوا را تشكيل مي  و اساس تعيـين سـبب دعـوا از دو لحـاظ. دهدآن ناشي شده است

اول از جهت يافتن اعتبار امـر مختومـه، چـون يكـي از شـرايط اعتبـار امـر: حائز اهميت است 

و دوم اينكه دادرس از تغيير سبب دعوا ممنوع است  بنابراين. قضاوت شده وحدت سبب است

 بايد ديد سبب دعوا چيست؟

و برخـي بـا) امور حكمـي(ي قياس قضايي در ميان علماي حقوق برخي با مراجعه به كبرا

مطابق نظر گروه اول سبب بـه. اندسبب را تعريف كرده) امور موضوعي(مراجعه به صغراي آن

مي  كه در تاييد ادعا مورد استناد قرار انتخاب سـبب. گيرد بايد شمرده شودعنوان قاعده حقوقي
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و قاضي حق ندارد سبب مورد نظـر خواهـان را مـثالً در دعـواي. تغييـر دهـد با خواهان است

و ماده   قانون مدني اقامه كنـد 328مسئوليت اگر خواهان دعواي خود را بر مبناي قاعده اتالف

و مـاده دادرس نمي - 218،شش1383كاتوزيـان،( راي صـادر كنـد 329تواند بر مبناي قاعده تسبيب

م.)230 كه اينان نيز خـوديبرخي ديگر از حقوق دانان سبب را در امور موضوعي جستجو كنند

در: شوندبه دو دسته تقسيم مي  و گروهـي ديگـر گروهي سـبب را در وقـايع خـام يـا محـض

كه توصيف شده  ،(كننـد اند، مشاهده مـي وقايعي و يكـسير بـويژه.)568،ص1387كاتوزيـان گالسـون

مي  و محض را سبب نه ملز موتولسكي وقايع خام به ارائـه دانند؛ چون معتقدند، طرفين دعوا م

نه ملزمند تا در استدالل و هـاي خـود توصيف حقوقي از وقايع مادي مورد استناد خود هستند

مي. به قاعده حقوقي معين ارجاع دهند  كند تغيير مفهوم سبب بر حـسب ايـن موتولسكي اعالم

 كنـد هـاي خـود صـبغه حقـوقي داده باشـند يـا نـه، فـرق مـيكه طـرفين دعـوا بـه خواسـت 

.)130ص1387انصاري،(

كه در برخي موارد در تشخيص جهات حكمـي از به مشكالتي طرفداران نظر سوم با توجه

كه براي تعريف سبب از هيچ  و با تاكيد بر اين امر يك از جهـات جهات موضوعي وجود دارد

و جهات موضوعي نمـي  از سـبب ارائـه تـوان چـشم پوشـي كـرد؛ مفهـومي بينـابين را حكمي

 يعنـي سـبب مجموعـه جهـات موضـوعي اسـت كـه توصـيف قـانوني شـده باشـد1:اندكرده

ش 1،1384شمس، جلد( آن. اين نظر با واقعيات دعاوي تطبيق بيشتر دارد.)828، چون خواهان اكثـراً

مي واقعيت و در دادخواست خود مي هايي را انتخاب به برنـده شـدن آورد كه گمان مي كند كند

به واقعيت  و كمتر و خالص استناد مي دعواي او منجر خواهد شد بـه همـين«. كنـد هاي محض

كه ارائه مي  كه همواره در دادخواستي و يـا حـداقل يـك پـيش دليل است شود يـك توصـيف

ص1387انصاري،(»توصيف وجود دارد ،130(.

جلـوگيري از صـدور(اعتبار امر مختومه در دادرسـي مـدني ليكن نظر اخير با مبناي قاعده

و بـه خواهـان اجـازه مـي) آراي متعارض  دهـد تـا بـا تغييـر توصـيف خـود از سازگار نيست

و منجـر بـه صـدور حكـم موضوعات دعوا مجدداً  كه قبالً اقامه به طرح همان دعوايي بپردازد

كه پيش از اين گفته شـ از سوي ديگر همان. شده است توصـيف موضـوعات)1-1ش(د طور

نه از وظايف طرفين دعوا بلكه در اختيار دادرس است  لذا براي تجديد دعوا تغيير جهـت. دعوا

كه بر اساس آن خواهان خود را مستحق مطالبـه مـي  و بـالتبع منجـر بـه تغييـر موضوعي دانـد

 عنـوان بدين ترتيب در دعواي مسئوليت، اگـر مـدعي بـه. شود، ضروري است توصيف نيز مي 

و محكوم شده باشد ديگر نمي تواند همان واقعه را به عنوان تـسبيب در اتالف اقامه دعوا كرده

 
از سبب را به مواد قانوني مورد استناد تشبيه كرده اسـت بـا ايـن وجـود نظريـه هر چند ديوان عالي كشور فرانسه غالباً.1 اي كـه

.مقبوليت بيشتري در حقوق فرانسه برخوردار است همان نظر سوم است
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به خوانده نسبت داده مي شود امري ديگر باشد تا سـبب دادگاه مطرح سازد، بلكه بايد عملي كه

و در نتيجه تجديد دعوا ممكن باشد .دعوا تغيير كرده

د.2 ر فقه اماميهآثار تفكيك حكم از موضوع
از- الف و تحقيقـات خـود جايگـاه بررسـي احكـام را  قبل از هر چيز فقهـا در مطالعـات

و اسـتنباط حكـم موضوعات جدا كرده كه در علم اصول فقه بـه بررسـي حكـم اند، بدين نحو

و از موضوعات اصوال در فقه سخن مـي رود شارع مي   بـه صـورت موضـوعات غالبـاً. پردازند

م كه متعلق شك در انها موضوعي خارجي است مثل شك در شبهات موضوعي طرح مي گردند

هر چند در بيشتر مـوارد در علـم. پاك بودن ابي معين، يا در سركه يا شراب بودن مايعي معين 

به حكم شبهات موضوعيه پرداخته مي  كه گاهي اصول نيز شود، اما اين امر تنها استطرادي است

مي  و اصول علمي در جريان يـافتن خـود كندطبيعت بحث آن را اقتضا كه داليل ، به اعتبار اين

و موضوعيه را در بر دارند وگرنه بحث از حكـم شـك در شـبهه موضـوعيه از شبهات حكميه

،(باشدمسائل فقهي مي ).257،ص1381مظفر

 در موارد متعدد تفكيك حكم از موضـوعات، مفيـد آثـاري ارزشـمند در اسـتدالالت-ب

و تعيين حكم وموضوع يافت مـي. فقهي شده است شـود، كـشف حكـم نخستين اثر در كشف

و مجتهد بايد حكم شرع را بيان كند اما تعيين مصاديق حكم شـرع بـا وظيفه ي مجتهدين است

و مكلف بايد از او تقليد به عبارت ديگر، استخراج حكم بر عهده. مجتهد نيست ي مجتهد بوده

و گفتار او را هم چون قالده اي بر گردن خود بگذارد اما تعيين مصداق حكـم بـا مكلـف نمايد

به تقليد ندارد و در اين مورد تكليفي .است

مي-ج كه بر تكليف امر حكمي از امر موضوعي در فقه بار شود، عدم امكـان اثر مهم ديگر

و اطالق حكم در شبهات موضوعي است  به عموم و. تمسك كه استناد بـه اطـالق بدان جهت

كه در شبهه موضوعي در تحقيـق موضـوع. متوقف بر احراز موضوع است عموم حكم  حال آن

به علما احترام بگذاريد. ترديد وجود دارد  كه و) اكـرم العلمـاء(پس اگر شارع حكم داده باشد

تـوان در ايـن مـورد بـه ترديد وجود داشته باشد نمي)ي موضوعي شبهه(در عا لم بودن احمد

.داطالق حكم فوق استناد كر

 در قلمرو اجـراي اصـول عمليـه نـسبت بـه شـبهات موضـوعي يـا حكمـي، همـواره-د

اي از فقها معتقدند كه اصـل برائـتبه عنوان مثال، عده. اختالفاتي ميان فقها موجود بوده است

و در شبهات مصداقي به اصل برائت نمي تنها در شبهه  توان استناد كـرد، هاي حكمي اعتبار دارد

كه بيان حكـم بـا قـانونبه اين دلي  گـذار اسـت امـا تميـز مـصداق بـا اجـرا كننـدگان اسـتل

امـا. به عبارت ديگر، شبهه موضوعي جاري مجراي اصـل احتيـاط اسـت ). 390ص3،ج1360ناييني،(
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به گونه به شبهه در حكم نيـز منتهـي مـي مخالفان با استناد به اينكه ترديد در مصداق شـود، اي

م كه در شبهات ميمعتقدند ،(شود وضوعي نيز اصل برائت جاري .)236،جلد دوم،ص1385كاتوزيان

به عبارت ديگـر، عـرف-و و  فقهاي اماميه در اثبات احكام براي عرف حجيتي قائل نيستند

به حساب نمي آورند؛ بلكه حجيـت عـرف را محـدود بـه عملي را در عداد ادله استنباط احكام

مي  ف. كنندتشخيص موضوعات و فـي سـبيل اهللا را بـراي مـصارف زكـات مثل تـشخيص قيـر

توان به عرف واگذار كرد؛ چون امري موضوعي است يا براي تفسير اراده متعاملين در موقع مي

و عيـب مـورد معاملـه، مقـدار نفقـه  و تفسير ساير موضوعات مثل غبن و انعقاد عقد ي زوجـه

و و غير مثلي بودن اشياء به عرف رجوع كردتومي... اقارب، مثلي 1.ان

از مسئله.3 الآثار تفكيك مسئله موضوعي ي حكمي در حقوق كامن
و قاضي دادگاه.1-3 مهم تـرين هـدف از تفكيـك امـور: تعيين صالحيت هيات منصفه

و اختيـارات تـصميم گيـري بـين دو  ال توزيع مسئوليت ماهوي از امور حكمي در نظام كامن

هي  و قاضـي دادگـاه نهاد قضايي است؛ يعني در حقيقـت هيـات منـصفه صـالحيت. ات منصفه

به مـسائل حكمـي رسـيدگي  و قاضي و اخذ تصميم در باب مسائل موضوعي را دارد رسيدگي

2كندمي
)shelby R.J. rubs ,p.782(.هرچند ممكن است بنابر مصالحي برخي از اختيارات قـضات 

مثالً در امريكا هيات منصفه دستور موقت يا قرار منـع(عكس هيات منصفه واگذار شود يا بال به

مي  به). كندنيز صادر كه در واقع از لحاظ منشا تاريخي هيات منصفه ابزاري تحقيقي بوده است

كه در همسايگي محل وقوع نزاع زندگي مي  كردند براي شرح ماوقع بـه موجب آن شهرونداني

مي  آن. شدنددادگاه احضار كه ان از واقعه اتفاق افتاده مطلع نبودند به انجام تحقيقات در صورتي

به يافته و سپس اداي سوگند نسبت ميو حضور در دادگاه  ,Swardُ(شـوند هاي خويش ملزم

p.576(.به شكل كنوني ارتقا يافت البته تا قبل از سال. پس از گذشت چندين قرن هيات منصفه

و كـشف ميالدي با دور شدن از كاركرد او 1850 ليه خود نه تنهـا در مـورد مـسائل موضـوعي

به عنـوان  و قاضي دادگاه حقيقت بلكه صالحيت رسيدگي به مسائل حكمي را نيز بدست آورد

به هيات  و ادله اثبات دعوادر فرايند تصميم گيري يك راهنما از قبيل اظهار نظر در مورد شهود

هـاي مـدني صـالحيت هيـات در دادرسـي ولي پس از آن بـويژه.)Kirgis, p.4(رسانيدياري مي

و بـدين  به قضات واگذار شـد و مسائل حكمي به مسائل موضوعي محدود منصفه به رسيدگي

 
ميعلماي اهل سنت بويژه حنفي.1 . دانندها حرف را در همه موارد حتي براي استنباط حكم حجت

Adدهند قضات به مسائل موضوعي جواب نمي.2 questionem fact non respondent judis:.

 :Ad questionem juris non respondent  jurators. دهندهيات منصفه به مسائل حكمي جواب نمي
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به اصل خويش رجعت نمود كه در رسيدگي هيات منصفه، نسبت نكته. وسيله ي ديگر ان است

ن سرسـخت يكـي از طرفـدارا دولـين لرد. آيدبه اجراي قوانين سخت گيري زياد به عمل نمي

و«: نويسدهاي منصفه در اياالت متحده مي هيات اعضاي هيات منـصفه بـراي اجـراي عـدالت

مي  و به اجراي قواعد حقوقي نيستند و بررسي امور موضوعي مكلف توانند بر اساس اسـتحقاق

كه وجدان آنها به عنوان انسان  مي عدالت بنابراين بـه. دهند، عمل نمايند هاي متعارف تشخيص

كه يك هيات منصفه بـه حمايـت از طـرف فقيـر در مقابـل شـخص طور  كلي پذيرفتني است

مي. ثروتمند گرايش داشته باشد  كه چنين عاملي تواند بر خالف قـانون باشـد كـه بـر در حالي

بي تاثير است  .Mureinik,1982, p(» اساس آن ميزان ثروت طرفين دعوا در تصميم نهايي، اصوالً

مي.)581 و لذا به نظر كه هيات منصفه آزادي قابل مالحظه در ناديده گرفتن قوانين داشـته رسد

مي  به رسـميت شـناخته نـشده تواند وقايعي را پايه حتي كه بوسيله قانون ي استدالل خود سازد

.)Zuckerman ,1986,p.495( است

ال سـاخته:)precedent(ي قاعده سـابقه تعيين دامنه.2-3 وي آراي قـضايي اسـ كـامن ت

كه قضات وضع كرده قاعـده(اند بايد بوسيله سـاير قـضات مـورد تبعيـت قـرار گيـرد قواعدي

تا پيش از قرن نوزدهم هر چند آراي پيشين براي يافتن راه حل دعوي مورد توجه قرار ). سابقه

در واقـع از اوايـل قـرن. گرفت اما اصل الزامي بودن تبعيـت از سـوابق هرگـز مطـرح نبـود مي

به تبعيـت از قواعـدي كـه قـضات نوزدهم بو  د كه قاعده سابقه با مكلف كردن قضات انگليس

آنچه داراي اهميت است اين كـه ايـن)218ص 1384رنه داويد،(پيشين پذيرفته بودند، استقرار يافت

كه دادگاه. شودالزام تمام اركان راي را شامل نمي  ال در حقيقت رويه قضايي هـاي نظـام كـامن

مي  به تبعيـت مـيد دادگاه آورنبوجود كنـد، نـه در هاي بعدي را تنها در امور حكمي راي ملزم

از. امور موضوعي  و موضـوعات برگـردد كـه و ماهيـت وقـايع اين اثر ممكن اسـت بـه ذات

و هرقاضي ممكن است عنصري خاص از آن را مورد توجـه قـرار عناصرمتعدد تركيب شده  اند

 چنـين commonwealth V. Williamsدر دعـواي Lord Esher قاضي لرد اشر.)Endicott, p.3(دهد 

هر قاضي در تصميمات راجع به مسائل موضوعي ملـزم بـه تبعيـت از اراي«: كنداظهار نظر مي

كه براي قضات بعدي الـزام  اسالف خود نيست بلكه تصميمات مربوط به مسائل حكمي است

كه براي تمايز.)Fox,p.552(»اور است   مسائل حكمي از مـاهوي برگزيـده اسـت البته او روشي

و آثار تفكيك است؛ يعني اگر مسئله به نتيجه اي در يك پرونده الزام آور باشـد آن مـسئله ناظر

و بالعكس  و هـم نـاظر(يك مسئله حكمي است كه تعاريف بايستي هم ناظر بر علت در حالي

 ). بر معلول باشند

در واقع استاندارد صـحيح.:يد نظر امريكا هاي تجد تعيين شيوه رسيدگي در دادگاه.3-3

هاي تجديدنظر غالب ايـاالت امريكـا در مـورد براي رسيدگي به تجديد نظر خواهي در دادگاه 
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و موضوعيحكميبا يكديگر فرق مي درمورد مسائل حكمـي، اسـتاندارد تجديـدنظر،. كندمسائل

كه شيوه تجديـد نظـر در رسـيد. باشد ميde novoي شيوه گي بـه مـسائل موضـوعي در حالي

در حقيقـت در اسـتاندارد. باشـد مـي)manifest error/ clearly erronous(استاندارد اشتباه فاحش

de novo و مـي و اقدامات دادگاه بـدوي نيـست به تبعيت از نظر توانـد دادگاه تجديد نظر ملزم

و  به كار گيرد تحليل خود را از مسائل حقوقي اما دادگاه تجديـدنظر در مـورد. قوانين استنادي

و اقدامات ماهوي صورت گرفته در دادگاه بدوي نمي يافته توانـد دخالـت كنـد، هاي موضوعي

اوآمگر )walters, 2002 ,p 3(.به طور فـاحش اشـتباه باشـد) قاضي يا هيات منصفه(نكه تصميم

مي قانون آيين دادرسي مدني فدرال52ماده هـاي مـاهوي يافتـه«: دارد امريكا در اين باره مقرر

، خواه مبتني بر ادله شفاهي يا كتبي باشد، نبايد نقض گـردد مگـر اينكـه داراي)كشف حقيقت(

»...اشتباه فاحش باشد

و ارائه و مراحـل دادرسـي بـا:ي راهكار نتيجه و قضات دادگستري در تمـام مقـاطع وكال

پ  كه و اساس آنها را تفكيك امور حكمـي از امـور موضـوعي تـشكيل مسائلي روبرو هستند ايه

كه از آثار اين تفكيكي نظام تقريباً همه. دهدمي هاي حقوقي متمدن با توجه به درك صحيحي

و  و حقوق اصحاب دعوا، قضات، كارشناسان، شـهود دارنـد... در جلوگيري از اختالط وظايف

و اند با رعايت ماهيت حكمي توانسته و فـصل سـريع خـصومت  يا موضوعي مـسائل بـه حـل

كه مهم ازترين نمونهاجراي صحيح عدالت بپردازند : هاي اين آثار عبارتند

هاي حقوقي، ديوان عالي مرجـع رسـيدگي درجـه سـوم محـسوب از ديدگاه همه نظام-1

به مانند دادگاه نمي حشود تا و و تجديد نظر به تمام مسائل موضوعي كمـي پرونـده هاي بدوي

و  رسيدگي كند، بلكه رسالت اصلي اين نهاد، نظارت بر اجراي صحيح قوانين است كه با كنترل

به امور حكمي رايي فراهم مي  وانگهـي. آيـد كـه از آن تقاضـاي فرجـام شـده اسـت رسيدگي

كه احياناً مستلزم بررسي طوالني مدت وقـايع  دخالت ديوان عالي در امور صرفاً موضوعي دعوا

وو  و نقض يا ابـرام غيـر دقيـق باشد حاصلي جز اطالهمي... ارجاع امر به كارشناس ي دادرسي

پي نخواهد داشت .آراء در

و زمينه-2 ي اجـراي قـانون را فـراهم توصيف حقوقي وقايع امري حكمي محسوب شده

و طرفين دعوا تكليفي بـه توصـيف وقـايع دعـوا. سازدمي  بدين جهت از وظايف دادرس بوده

و دادرس توصـيف بـه. ندارند با وجود اين، اگر طرفين، وقايع ادعايي را توصيف كرده باشـند

و احكام نداند نبايـد بـا صـدور قـرار عـدم  و مطابق با وقايع عمل آمده از سوي آنها را صحيح

كه بـر دوش او بـوده اسـت امـا بـا  كه براي كاستن از باري استماع دعوا يا رد دعوا، اقدامي را

و واقعي بي مزد گذارد؛ بلكه بايد توصيفي صحيح را كـه مـورد قـصد بـاطني ت مصادف نشده،
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و با به جريـان انـداختن دعـوا، از اتـالف حقيقي آنها بوده است جايگزين توصيف اشتباه كرده

و هزينه ي دادرسي جلوگيري به عمل آوردمنابع و نيز اطاله .ها

ا-3 كه در از سوي ديگر، اين اصحاب دعوا هستند بزار الزم در قلمـرو امـور موضـوعي را

مي اختيار دادرس مي  و دادگاه را ناگزير از اتخاذ تصميم بر اساس موضوعاتي سازند كـه گذارند

و وقايع دعوا هـم چـون. اندي خود در اختيار او قرار دادهبه سليقه  به عبارت ديگر، موضوعات

م و در جهـت قابـل امـور حكمـي در قلمـرو شيئي است كه اصحاب دعـوا مالـك آن هـستند

و اعمـال  كه احكام منطبق بر آن وقايع را پيدا و اين تكليف قاضي است انحصاري دادگاه است

به احكام مورد نظر آنها نيست(كند  .)اين امر نافي اختيار طرفين در استناد

كه از تفكيك احكـام از موضـوعات دعـوا حاصـل مـي نتيجه-4 شـود لـزومي مهم ديگر

به مباشرت قاضي اسـت كـه بـه طـور غيـر بررسي  و تصميم گيري در مورد امور حكمي دعوا

و دادگاه را نيز تضمين مي قضات نبايد بـدون توجـه. كندمستقيم اصل استقالل دستگاه قضايي

به كارشناس ارجاع دهند  به ماهيت حكمي يا موضوعي مسائل مورد اختالف، آنها را بي درنگ

ب  از جهت مقابل نيز اظهار نظـر كارشـناس.ه كارشناس واگذار نمايندو بدين وسيله قضاوت را

و شايـسته اسـت ضـمانت  در امور حكمي دعوا تجاوز از حدود اختيـارات او محـسوب شـده

.در قوانين مربوطه براي اين تخلف مسلم پيش بيني شود) مجازات انتظامي(اجرايي مناسب 

اس-5 و قانون مورد و براي يافتن آن همواره بايد بـه بي ترديد سبب دعوا قاعده تناد نبوده

وانگهي بديهي اسـت كـه تغييـر توصـيف. مراجعه كرد) امور موضوعي(صغراي قياس قضايي 

به تغيير  دعوا نخواهـد شـد؛ لـذا نبايـد بـه صـرف تغييـر توصـيفي كـه از وقايع ضرورتا منجر

به عمل آمده  و است توهم موضوعات دعوا آن دگرگوني سبب ييـر دعـوا بـه ذهـن تغ بـه تبـع

و با خدشه دار كردن اعتبار امر قضاوت شده، نظـام حقـوقي را بـه كـابوس  قاضي خطور كرده

.هميشگي خود يعني صدور آراي متعارض گرفتار نمود

و فوايد تفكيك امـر حكمـي از كه به عنوان آثار موارد فوق الذكر از مهم ترين مباحثي بود

به تفصيل  كه گفته شد در حقـوق. مورد بررسي قرار گرفت امر موضوعي در اين مقاله و چنان

و در كه وجود آنها در حقوق ما ملموس است فوايـد مهـم كشور هاي خارجي عالوه بر آثاري

و شـود كـه مهـم عين حال بارز ديگر نيز از اين تفكيك ناشـي مـي  تـرين آن، تقـسيم وظـايف

مي  و هيات منصفه ا. باشداختيارات ميان قاضي مر در طول زمان با تحـوالت گونـاگون البته اين

و مباحث عمده و هم اكنون نيز با مناقشات . همراه استروبرو بوده
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