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چکیده
هیچ قانونگذاری نمی تواند مدّعی باشد که راه حلّ تمامی قضایای حقوقی را در متن قوانین پیش
بینی نموده و در هیچ فرضی دادرس برای حلّ و فصل اختالفات ،با خأل قانونی روبرو نمیشود؛ زیرا
دالیل مختلفی از جمله مستدحثه بودن موضوع دعوا ،تعلّل قانونگذار در وضع قانون مورد نیاز ،غفلت
قانونگذار در وضع قانون جامع و  ...باعث میشود نظام حقوقی در برههای از زمان ،با خأل قانونی
مواجه شود .در این صورت ،دو فرض قابل تصوّر است :نخست این که ،تا زمان وضع قانون مورد نیاز،
دعوای مطروحه معطّل بماند که این طریقه ،با نظم اجتماعی مغایر است و دوم ،این که برای موارد
اینچنینی قانونگذار قاعدهای کلّی وضع نماید و در آن دادرس داللت داده شود که در فرض مواجه
شدن با خأل قانونی ،طریقۀ ارائه شده را اتّخاذ کرده و دعوا را حلّ و فصل نماید و به بهانه خأل قانون ،از
احقاق حقّ استنکاف ننماید .از زمان تشکیل عدلیّه به شکل نوین در حقوق ایران ،قانونگذار همیشه در
فرض خأل قانونی با برتری دادن اصل تکلیف دادرس به نفع نظم اجتماعی دادرس را به صدور حکم بر
اساس منبعی غیر از قانون داللت داده است .این منبع که در طول زمان دچار تحوّل شده است شامل
روح و مفادّ قوانین موضوعه ،عرف و عادات مسلّم ،اصول حقوقی ،منابع معتبر اسالمی و فتاوی فقهای
معتبر است .در این مقاله سیر تحوّل این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه :مستند سازی رأی ،خأل قانون ،فتاوی معتبر ،منابع معتبر اسالمی
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مقدّمه
یقیناً هیچ قانونگذاری نمی تواند مدعی باشد که تمام قوانین مورد نیاز جامعه را
تصویب نموده است و دادگاه ها برای حلّ و فصل هر اختالفی قانونی شفّاف پیش رو
دارند و میتوانند به استناد آن رأی صادر کنند؛ زیرا تحوّل در هر جامعهای امری قطعی
است و هرچند قانونگذار آگاه میبایست تحوّالت احتمالی را پیش بینی کند و از قبل
برای جانمایی آن تحوّل در نظام حقوقی مقرّرات الزم را پیش بینی کند ،ولی اگر
تحوّل عارض شده ،پیش بینی نشده یا قانونگذار در تصویب قانون مناسب ،اهمال کرده
باشد ،آنگاه این سؤال مطرح میشود که آیا قاضی میتواند به بهانۀ خأل قانونی ،رأی
غیر مستند صادر نماید یا از حلّ و فصل اختالف خودداری کند؟ یقیناً یکی از اصول
مهم قضایی صدور آراء متقن و مستند است؛ زیرا در این صورت است که میتوان به
عادالنه بودن تصمیمات قضایی باور داشت؛ به همین دلیل در اصل ( 166ق.ا)1مقرر
شده است« :احکام دادگاهها باید مستدلّ و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر
اساس آن حکم صادر شده است» .به عالوه ،عدم حلّ و فصل اختالف به بهانه خأل
قانونی ا ز قاضی پذیرفتنی نیست؛ زیرا معطّل گذاشتن دعاوی به بهانۀ خأل قانونی ،با نظم
قضایی و اجتماعی مغایر است .حال که قاضی مکلّف به رسیدگی و صدور رأی است
و رأی او باید مستند و مستدل باشد ،در فرض خأل قانونی قاضی با تکیه بر چه مستندی
باید رأی صادر نماید؟ در نظام حقوقی ایران از همان ابتدای تشکیل عدلیه به شکل
نوین ،قانونگذار دغدغۀ پاسخگویی به این سؤال را داشته است .نخستین بار طی مادۀ 3
و  4قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب سال  1290به آن پرداخته است و سپس در
سال  1318طی مادۀ  3و ( 4ق.آ.د.م) ،در سال  1358طی اصل ( 167ق.ا) ،در سال

 .1عالئم اختصاری در این مقاله .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران (ق.ا) قانون مدنی (ق.م) قانون مدنی
فرانسه (ق.م.ف) قانون آئین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م) قانون آئین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک) .قانون مجازات
اسالمی (ق.م.ا)
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 1378طی مادۀ ( 214ق.آ.د.ک) ،در سال  1379طی مادۀ ( 3ق.آ.د.م) و در سال 1392
طی مادۀ ( 220ق.م.ا) موضوع حکم قانونگذار قرار گرفت .با توجه به این که در این
قوانین به مرور رویکرد قانونگذار در ارائۀ راه حل ،تغییر کرده است ،الزم است هر
یک از قوانین فوق را از این منظر مورد بررسی و احیاناً با دیگر قوانین مقایسه نمائیم.

 -1قانون اصول محاکمات حقوقي 1290
نخستین قانونی که در فرض خأل قانون تکلیف دادرس را در مستند سازی رأی
مشخص نمود «قانون اصول محاکات حقوقی» مصوب سال  1290بود .این قانون که به
تصویب کمیسیون قوانین عدلیه وقت رسید ،در مادۀ  3آن چنین مقرّر شده بود:
«محاکم عدلیه مکلّف اند که به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده و به موجب آن
حکم داده یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح
نباشد و یا ناقص و یا متناقض باشد باید محاکم عدلیه موافق روح و مفاد عمومی قوانین
موضوعه امور را قطع و فصل نمایند» .ماده  4همین قانون در ادامه مقرّر کرده بود:
« اکیداً ممنوع است که محاکم عدلیه به عذر این که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا
صریح نیست و یا ناقص و متناقض است صدور حکم را توقیف کنند .متخلفّین از این
قاعده در حکم اشخاصی خواهند بود که استنکاف از احقاق حق کرده باشند».
مالحظه میشود که قانونگذار وقت ابتدا قاضی را مکلّف نموده است که به استناد
قانون حکم صادر نماید ،ولی الزام قاضی منوط است به این که در موضوع دعوا قانون
متناسب موجود باشد و آن قانون صریح باشد و با قانون دیگری متناقض نباشد.
اما اگر شرایط فوق فراهم نباشد ،یعنی قانون صریح نباشد ،یا متناقض باشد و یا
ناقص باشد ،قاضی ملزم است بر اساس «روح و مفاد عمومی قوانین» حکم صادر نماید.
در خصوص طریقۀ ارائه شده توسط قانونگذار وقت ،چند نکته قابل ذکر است.
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اوالً -با توجه به این که تکلیف دادرس در مستند سازی تصمیم قضایی محدود به
موردی نیست که دادرس حکم صادر مینماید ،بلکه در مواردی که حتی قرار صادر
میکند باید تکلیف مستند بودن رأی را رعایت کند .بنابراین بکار بردن واژه «حکم»
در این ماده مبیّن آن نیست که در سایر تصمیمات قضایی ضرورتی در رعایت تکلیف
مستندسازی رأی نیست .این تسامح قانونگذار توسط قانونگذاران بعدی نیز تکرار شد.
بنابراین بهتر بود به جای واژۀ «حکم» ،واژۀ «رأی» بکار میرفت ،زیرا رأی ،مفهومی
اعمّ از حکم و قرار ،دارد (مادۀ  199ق.آ.د.م .)1379
ثانیاً -قانونگذار برای سایر حاالتی که در موضوع دعوا قانون صریح وجود ندارد،
به قاضی تکلیف کرده است که بر اساس «روح و مفاد عمومی قوانین» حکم صادر
نماید .که به نظر میرسد در این خصوص نیز قانونگذار میبایست بین حاالت مختلف
تفکیک قائل میشد؛ مثالً اگر قانون متناقض است ،اصوالً باید قانون منسوخ را
شناسایی کرد و آن را کنار گذاشت و بر اساس قانون الزم االجراء رأی صادر نمود.
ثالثاً -تنها مرجعی که قانونگذار پیش روی قاضی قرار داده است این است که اگر
قانون صریح نباشد یا ناقص یا متعارض باشد ،به «روح و مفاد عمومی قوانین» مراجعه
نماید .به نظر میرسد حتی در حال حاضر نیز در خصوص مفهوم «روح و مفاد عمومی
قوانین» ابهام وجود دارد و این که قانونگذار قاضی را برای صدور حکم به چنین راه
حل مبهمی ارجاع داده است مورد انتقاد است.
قانون مزبور به موجب قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب  1314نسخ
گردید و در قانون اخیر همان متن مادۀ  3قانون سابق و البته با تغییر نگارشی جزئی
تکرار گردید و در فرض خأل قانون عالوه به قابلیت استناد به «روح قانون» قابلیّت
استناد به «عرف و عادت مسلّم» هم افزوده شد (مهرپور و صفری.)207 :1397 ،

 -2قانون آئین دادرسي مدني 1318
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قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی به
سال  1318نسخ گردید .در قانون جدید حکم مواد  3و  4قانون سابق با تغییراتی در
مواد  3و  4قانون جدید به شرح زیر تکرار شد.
مادۀ « :3دادگاههای دادگستری مکلّف اند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده
حکم داده یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح
نبوده و یا متناقض باشد یا اصالً قانون در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ،دادگاههای
دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلّم قضیه را قطع
و فصل نمایند».
مادۀ « :4اگر دادرس دادگاه بعد از اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح
نیست و یا متناقض است و یا اصالً قانونی وجود ندارد ،از رسیدگی وفصل دعوی
امتناع کند ،مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد».
میان قانون اخیر و قانون پیشین وجوه اشتراک و افتراقی وجود دارد .از جمله
اشتراکات این است که در هر دو قانون قانونگذار از واژۀ «حکم» استفاده کرده است و
بهتر بود به جای آن از واژۀ «رأی» استفاده میشد .همچنین در هر دو قانون ،قاضی را
مکلف شده است که به قانون صریح استناد کند و اگر قانون صریح نباشد یا ناقص یا
متناقض باشد ،به منبع دیگر که البته در دو قانون یکسان نیست ،مراجعه کند و ضمانت
اجرای تخلف از این مقرره مجازات استنکاف از احقاق حقّ است.
ولی تفاوت عمدهای که بین دو قانون وجود دارد این است که در قانون پیشین،
قانونگذار قاضی را در صورت نبود قانون صریح داللت داده است که به «روح و مفاد
عمومی قوانین» رجوع کند .ولی در قانون اخیر او را به «روح و مفاد قوانین موضوعه و
عرف و عادت مسلّم» ارجاع داده است .هرچند از لحاظ واژه گزینی دو قانون یکسان
نیستند ،ولی به نظر میرسد ،تغییر عبارتی از حیث رجوع به «روح و مفاد قانون» باعث
تغییر مفهوم نشده است.
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به عالوه ،قانون اخیر ،به قاضی اختیار داده است که در صورت اقتضا به عرف و
عادت مسلم هم رجوع کند .حال برای روشنتر شدن موضوع بهتر است ابتدا به بررسی
مفهوم «روح و مفاد عمومی قوانین» و سپس مفهوم «عرف و عادات مسلّم» در مواد
فوق بپردازم.
الف -روح و مفاد عمومی قوانین :بعضی از حقوقدانان در تفسیر مادۀ ( 3ق.آ.د.م
مصوب  )1318گفته اند :منظور ماده از روح قوانین موضوعه ،اصول و قواعد حقوقی و
همچنین نظریههای علمی می باشد که مبنای قوانین قرار گرفته است و منظور از مفاد
قوانین موضوعه مفهوم آنها است ،مانند مفهوم موافق و مخالف .قوانین بر اصول و
قواعدی مب تنی است که دانشمندان حقوق آنها را با دقّت های فلسفی و علمی و رعایت
اصول مسلّم اجتماعی اتخاذ نمودهاند .اختالفاتی که بین قوانین کشورها دیده میشود،
ناشی از اصول و قواعد علمی است که هر یک پیروی نموده است؛ زیرا چه بسا اصول
و قواعدی که کشوری در وضع قوانین خود رعایت میکند ،کشور دیگر آن را
نمی پذیرد .اختالف اصول و قواعد حقوقی در قوانین کشورها ناشی از نظریات علمی و
سرچشمههای حقوقی مختلفی است که قوانین کشورها بر آنها استوار است .مثال قوانین
مدنی فرانسه چون سرچشمه خود را از حقوق رومی میگیرد ،بر اصول و قواعدی
استوار است که در حقوق رومی از آنها پیروی میشود و قوانین مدنی ایران از اصول و
قواعدی پیروی نموده است که فقه امامیه از آنها متابعت میکند .لذا برای یافتن روح و
مفاد قوانین موضوعه اطالعات کافی حقوقی الزم است .برای بدست آوردن روح و
مفاد قوانین اطالعات جزئی و اندک کافی نیست و به همین دلیل است که اسالم برای
قضاوت اجتهاد را شرط میداند .زیرا بدون داشتن چنین توانی قاضی نمیتواند در
موارد تناقض ،خأل و نقص و اجمال و ابهام قوانین دعوا را حلّ و فصل نماید (امامی،
 .) 142 :1372در این تحلیل چند نکته پر اهمیت مالحظه میشود .نخست آنکه بین
روح قانون و مفاد آن تفاوت وجود دارد و مشخصاً منظور از مفاد قانون همان مفهوم
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موافق و مخالف قانون است .دوم آنکه اصول حقوقی پایۀ نظام حقوقی را تشکیل داده
است که به کمک دانش کافی حقوقی میتوان آن اصول را شناسایی کرد؛ لذا روح
قانون مفهومی اعم از اصول و قواعد حقوقی دارد که درست به نظر میرسد.
شاید طرح همین دیدگاه باعث شده است که به سال  1379وقتی قانون جدید آئین
دادرسی مدنی تدوین گردید ،قانونگذار در مادۀ  3آن اصطالح اصول حقوقی را هم
بکار برد و قاضی را در استناد به آن مجاز نمود.
بعضی دیگر از حقوقدانان در خصوص مفهوم روح قانون گفتهاند :روح قانون در
حقیقت کشف ارادۀ قانونگذار از طریق کالم اوست که قاعدتاً با تفسیر و تحلیل کالم
او امکان پذیر است .گاهی بیان قانونگذار چنان صریح است که توجه به ظاهر قانون ما
را به سادگی به هدف قانونگذار رهنمون میسازد .اما ممکن است ،مقصود قانونگذار
در ظاهر کالم او روشن نباشد .در این صورت قاضی میتواند با توسل به وسایل
تاریخی و منطقی حکمی را از قانون استنباط کند .حکم استنباط شده در واقع از روح
قانون به دست آمده است (کاتوزیان198 :1372 ،؛ بوشهری .)120/1 :1376 ،در اصل
( 138ق.ا) نیز اصطالح روح قانون بکار رفته است مطابق این اصل ...« :هر یک از
وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آییننامه و
صدور بخشنامه را دارد ،ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد»
در این اصل به متمایز بودن روح قانون از متن قانون اشاره شده است.
بر اساس دیدگاه های فوق میتوان گفت روح قانون مؤلفههای محدودی ندارد و
ممکن است در قانونی با توسل به گزارههای تاریخی روح قانون را تشخیص داد .در
قانون دیگر به کمک اصول حقوقی ،در قانون دیگر به کمک نظریات علمی و ....
روح قانون را تشخیص داد .به طور کلی میتوان گفت روح قانون یعنی همان ارادۀ
پنهان قانونگذار در بطن قانون که اگر استنباط شود و به قانونگذار عرضه شود که آیا
شما چنین مقصودی داشتهاید ،به قطع بتوان گفت پاسخ قانونگذار مثبت است.
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«استلزام عقلی» در فقه در واقع همان مفهوم روح قانون را دارد .لیکن چون در فقه
حکم شرع جایگزین قانون است لذا استلزام عقلی یعنی روح احکام شرعی (مهرپور و
صفری.)214 :1397 ،
به نظر میرسد شیوۀ نگارش مادۀ ( 3ق.آ.د.م) دقیق نیست .زیرا القاء کنندۀ این
توهم است که روح قانون منبعی جدای از مدلول واژههای آن است و به عنوان متمم
قانون و در صورتی که دادرس به قاعدۀ حاکم دسترسی ندارد ،به کار میآید .در
حالی که روح قانون جوهر و نیروی محرک و جاندار واژهای قانون است و در هر
حال معنی واقعی آن را معین میکند .لذا در تجزیه ناپذیری روح و عبارت قانون در
جهان واقعیت ،نباید تردید کرد و اگر دادرس از روح قانون حکم متناسب با دعوا را
تشخیص داد ،باید آن را حکم مستنبط از قانون قلمداد کرد نه حکم جایگزین قانون
(کاتوزیان.)571/1 :1387 ،
ب -عرف و عادات مسلم :به نسبت قانون اصول محاکمات حقوقی ،قانون اخیر
این نوآوری را داشته که عالوه بر روح و مفاد قوانین به قاضی اختیار داده است برای
صدور حکم و حل و فصل اختالف به «عرف و عادات مسلم» نیز استناد کند .بعضی از
حقوقدانان در تعریف آن گفتهاند« :عرف به عمل استقرار یافته در روابط خردمندانۀ
اجتماعی مردم یا جمعی از آنان گفته میشود که بدون الزام شارع تبعیت از آن را بر
خود الزم میدانند» (کاتوزیان .)475-474 :1385 ،عناصر این تعریف عبارتاند از:
استقرار عمل در روابط مردم :برای اینکه عرفی به وجود آید باید عملی به اندازهای در
میان مردم تکرار شود که گویی به صورت عادتی اجتماعی در آمده است .در این
صورت است که میتوان آن عمل را استقرار یافته قلمداد کرد .با وجود این عمل مورد
نظر الزم نیست که مورد تبعیت همۀ مردم باشد .زیرا عرف ممکن است عام و یا خاص
باشد .خردمندانه بودن عمل :تکرار هر رفتاری نمیتواند تشکیل دهندۀ عرف در معنای
اصطالحی آن باشد .زیرا چه بسا رفتاری ناپسند مورد عمل جمعی از افراد جامعه باشد.
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مثالً اگر آتش بازی و ترقهبازی در بعضی از ایام سال مورد عمل جمعی از افراد جامعه
باشد ،نمیتوان آن را نوعی عرف تلقّی کرد.
«جمعی از حقوقدانان آلمان ،از جمله پوختار و اختر و لوبون در فرانسه معقول
بودن را نیز از شرایط نفوذ عرف دانستهاند به نظر آنان اگر قواعد عرفی با اصولی که
پایههای تمدن ملتی را تشکیل میدهد و از ذوق سلیم سرچشمه میگیرد مخالف باشد،
نباید آن را در زمرۀ قواعد حقوق آورد» (همان .)480 :دو یا چند جانبه بودن عمل :اگر
انجام عملی در رفتار مردم استقرار یافته باشد ،در صورتی عرف نامیده میشود که به
نوعی به روابط حقوقی آنان مربوط باشد .روابط حقوقی نیز حداقل میان دو شخص به
وجود می آید .اعتقاد عمومی به ضرورت تبعیت از عمل استقرار یافته :برای عرف
دانستن عملی الزم است به نوعی اعتقاد عمومی بر ضرورت تبعیّت از آن به وجود آید
و همین اعتقاد عمومی است که پایۀ اساسی عرف را تشکیل میدهد.
اگر تکرار عملی در رفتار مردم اوصاف مزبور را نداشته باشد ممکن است «رسم» یا
«عادت» قلمداد شود .رسم به عمل استقرار یافته در رفتار مردم یا جمعی از آنان گفته
میشود که غالباً دلیل عقلی و یا منطقی پشتوانۀ آن نبوده و در عین حال ،مردم تبعیّت
از آن را بر خود الزم و ترک آن را موجب تشویش خاطر و نگرانی میدانند .مثل
ریختن آب پشت سر مسافر یا درست کردن آش پشت پا یا اسپند دود کردن برای رفع
چشم زخم و ...؛ البته گاهی رسم در معنای گستردهتری بکار میرود و حتی عرف
اصطالحی را هم در بر میگیرد.
در معنای خاص ،عادت به تکرار عملی در رفتار فرد گفته میشود به نحوی که
انجام آن عمل برای او ملکه شود .مثل سحرخیزی که ممکن است عادت رفتاری
فردی باشد .البته ممکن است به ندرت عادت در معنای رسم و گاهی در معنای عرف
نیز استعمال شود.
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از نظر لغوی نیز میان واژۀ عرف و واژۀ عادت تفاوت وجود دارد .در معنای دقیق
کلمه ،منظور از عرف ،رفتاری است که افراد اجتماع به انجام آن خو گرفته باشند و
عمل به آن را برای خود الزامی بدانند .منظور از عادت رفتاری است که به علت تکرار
انجام آن توسط فردی برای او ملکه شده باشد .بنابراین ،عادت ،رفتاری فردی و عرف
رفتاری اجتماعی است .قانونگذار در قانون مدنی چنین مفهومی از عادت را مدّ نظر
قرار نداده است .بلکه مقصود از عادت همان عرف اجتماعی است (حیاتی:1399 ،
.)166-165
در قانون مدنی ایران ،غالباً عرف و عادت با هم بکار برده شده است (مواد ،220
 )225و به نظر می رسد مقصود از آن دو واژه دو معنای متفاوت نیست بلکه هر دو در
مجموع یک معنا افاده می کنند .در فقه نیز گاهی برای مفهوم عرف از همان واژه
استفاده شده است و گاهی واژۀ عادت را در معنای عرف استعمال کردهاند و گاهی هر
دو را در کنار هم و در معنای عرف بکار بردهاند.
بعضی هم از نظر منطقی رابطۀ این دو را عموم و خصوص مطلق دانستهاند .البته در
این بین بعضی هم گفتهاند ،عادت اعم از عرف است و بعضی هم گفتهاند عرف اعم از
عادت است و بعضی هم گفتهاند نسبت میان این دو واژه عموم و خصوص من وجه
است (محمدی.)265 :1397 ،
استنادپذیری عرف در فرض خالء قانونی به این صراحتی که در قانون آئین
دادرسی مدنی  1318مورد تصریح قرار گرفته است ،در قوانین بعد از انقالب مورد
توجه قرار نگرفته است .البته دلیل این عدم تصریح آن نیست که عرف در حقوق ایران
بعد از انقالب ،هیچ نقشی ندارد .بلکه دلیل آن این بوده است که در فرض خالء قانون
قاضی مکلف به رجوع به منابع معتبر اسالمی و یا فتاوی معتبر شده است که در فقه
اسالمی بنای عقال یکی از منابع فقه است و در حقیقت بنای عقال تعبیر دیگری از همان
عرف است.
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 -3قانون اساسي جمهوری اسالمي 1358
بعد از انقالب نخستین قانونی که به اصل مستند بودن آراء و اصل تکلیف دادرس
پرداخت قانون اساسی بود .در اصل  166به الزام دادرس در مستند و مستدل سازی
حکم و اصل  167به اصل تکلیف دادرس پرداخته شده است :مطابق اصل اخیر:
«قاضی موظّف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با
استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر ،حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به
بهانۀ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور
حکم امتناع ورزد» .در این اصل دو فرض از هم تفکیک شده است .نخست فرضی که
در قوا نین ،حکم قضیه موجود است و دوم فرضی که قانون در قضیه مورد نظر حکمی
ندارد .بر اساس اصل مزبور قاضی در مرحلۀ نخست باید ابتدا تالش کند قاعدۀ حاکم
بر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر آن را یافت باید حکم دعوا را بر اساس قانون
صادر نماید .اما اگر بعد از فحص در متون قوانین ،حکمی نیابد به جهت اینکه معطل
گذاشتن فصل خصومت مغایر نظم عمومی است باید با رجوع به منابع معتبر اسالمی یا
فتاوای معبتر حکم قضیه را استخراج و بر اساس آن اتخاذ تصمیم نماید .ترتب میان
قانون و فقه اسالمی به معنای برتری دادن قانون بر فقه نیست ،زیرا بر اساس اصل 4
قانون اساسی کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسالمی وضع شود و لذا همان قانون
موجود هم منطبق با فقه اسالمی است (کاتوزیان .)1565 :1387 ،تقدّم قانون بر فقه،
منحصر به مواردی نیست که حکم قضیه در منطوق آن بیان شده باشد و مفهوم قانون
نیز از همان اعتبار قانون برخوردار است و استناد به آن اولویت دارد (همان.)567 :
بنابراین ،اصل  167متضمّن حکم اولویّت استناد به قانون بر استناد به فقه است .نظم
دادرسی و استقرار حق ایجاب میکند ،ابتدا تمییز حق بر پایۀ قانون صورت گیرد .تقدّم
قانون بر سایر منابع حقوق ،دستاورد دموکراسی در عصر حاضر و الزمۀ حکومت ارادۀ
ملی بر زندگی اجتماعی است (همان.)575 :
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اصل  167که به هدف تعیین تکلیف دادرس در فرض خالء قانونی وضع شده
است ،خود اشکاالت و ابهاماتی از قرار زیر دارد:
 -1هرچند بعضی گفتهاند در این اصل ،مقصود قانونگذار این بوده است که قاضی
مجتهد به منابع معتبر اسالمی و غیر مجتهد به فتاوی معتبر استناد نماید (جبّاری:1387 ،
 ) 128اما معقول این بود که به صراحت استناد به منابع معتبر اسالمی ،ویژۀ قاضی
مجتهد باشد و استناد به فتاوی معتبر ویژۀ قاضی غیر مجتهد؛ ولی این اصل آنچنان
اطالقی دارد که حتی قاضی غیر مجتهد هم میتواند برای استنباط حکم به منابع معتبر
اسالمی رجوع نماید (حیاتی.)125 :1399 ،
 -2مفهوم منابع معتبر اسالمی مشخص نیست؛ آیا مقصود منابع فقه اعم از قرآن،
سنت اجماع و عقل است یا این که فراتر از آن کتاب های فقهی مثل مکاسب ،جواهر
الکالم ،لمعه دمشقیه را هم شامل میشود؟ پاسخ روشن نیست (کاتوزیان:1387 ،
 .) 581/1به عالوه در این اصل ضابطه تشخیص منبع معتبر فقهی از منبع نامعتبر فقهی
مشخص نیست (خوئینی و ذوالفقاری.)83 :1390 ،
 -3در منابع و فتاوی گاهی اختالف نظر چندان فراوان است که ممکن است در
موضوع واحد بشود احکام متفاوت صادر کرد .دشواری مسأله به این نکته باز میگردد
که بر اساس اطالق این اصل ،قاضی اختیار انتخاب حکم متناسب با موضوع از میان
منابع یا فتاوی معتبر را دارد ،ولی مقام ناظر اعم از دادگاه تجدیدنظر و حتی دیوان
عالی کشور نمیتواند تصمیم قاضی را به دلیل این که چرا منبع دیگر یا فتوای دیگر را
مستند قرار نداده است ،نقض نماید (همان).
 -4اجرای اصل مزبور در امور کیفری با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها
(اصل  36قانون اساسی) در تعارض است و در جمع میان دو حکم بهتر است اصل 36
را مخصّص حکم عام اصل  167و حاکم بر آن بدانیم (کاتوزیان584/ :1387 ،؛
خالقی23 :1393 ،؛ حبیب زاده و محقق داماد.)23 :1374 ،
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 -5از آنجا که فتاوی حتی معتبر ،ممکن است متشتّت باشد و همچنین اگر قضات
به منابع معتبر اسالمی رجوع کنند ،ممکن است استنباطات مختلفی داشته باشند ،همین
امر باعث صدور آراء متشتّت میشود و بی اعتمادی و نارضایتی از سیستم دادگستری
از نتایج این وضع خواهد بود (خوئینی و ذوالفقاری .)84 :1390 ،شاید گفته شود
دیوان عالی کشور میتواند با صدور رأی وحدت رویه به این تشتّت آراء پایان ببخشد،
ولی دیوان عالی کشور در این حالت تکلیف سختی به دوش دارد ،زیرا به سهولت
نمی تواند ،فتوایی را بر فتوای دیگر برتری دهد یا اگر دلیلی بر غلط بودن استنباط
دادرس از منابع معتبر اسالمی ارائه نکند ،به سهولت نمیتواند آن را کنار بگذارد و بر
اساس رأی دیگر ،رأی وحدت رویه صادر نماید.
 -6اطالق این اصل به گونهای است که در فرض اجمال و تعارض قوانین قاضی
میتواند به منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر روی آورد .در حالی که به نظر میرسد به
کمک قواعد استنباطی که در کتب اصولی مضبوط است ،دادرس میتواند با قدری
کوشش ،از قانون مجمل رفع ابهام کند و یا در صورت تعارض قوانین ،ناسخ و منسوخ
را از همّ تشخیص دهد و حکم دعوا را به قانونی که از آن رفع ابهام شده و یا به قانونی
که ناسخ قانون دیگر است ،مستند نماید؛ چون تکلیف اولیۀ دادرس ،مستند نمودن
حکم دعوا به قانون است و لذا نباید به محض مواجه شدن با قانون مجمل یا متعارض،
به منبع دیگر رجوع نماید.
سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که اگر در موضوع دعوا «روح قانون» یا
«عرف» قابل استناد باشد ،تکلیف دادرس چیست؟
روح قانون در حقیقت محصول استنباط شده به کمک عقل دادرس و برداشت او
از نظم حقوقی است .این استنباط در چارچوب قوانین صورت میگیرد و از حیث
اصولی می توان گفت استلزام عقلی است نه عقل مستقل .بر این اساس ،قاعدهای که از
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روح قانون استنباط می شود ،در حکم قانون است و دادرس را از رجوع به فقه بی نیاز
میکند (کاتوزیان.)573/1 :1387 ،
می توان عرف را به عرف حکمی (عرف مستقل از قانون) و عرف موضوعی
(عرف متّکی با قانون) تقسیم نمود :منظور از عرف حکمی ،عرفی است که به مانند
قاعدۀ حقوقی ،واجد وصف الزامی بودن و کلی بودن باشد و در عین حال از ضمانت
اجرای مشخصی نیز برخوردار باشد .چنین عرفی ،عرف مستقل از قانون نامیده میشود؛
یعنی عرفی که نه به خاطر ارجاع قانون ،بلکه عرفی که در نیازهای اجتماعی ،و بدون
دخالت قانونگذار به شکل قاعدۀ حقوقی الزامآور ،درآمده باشد ،اما عرف موضوعی،
عرفی است که برای شناخت موضوعات احکام مورد استفاده قرار میگیرد .عرف
موضوعی را میتوان عرف متّکی به قانون نامید؛ بنابراین ،برای شناخت مصادیق عرف
موضوعی باید به متون قوانین رجوع کرد .مواد متعددی از قانون مدنی از جمله مواد
،951 ،386 ،382 ،375 ، 356 ،344 ،332،342 ،280 ،225 ،224 ،221 ،107 ،68 ،54
 1131 ،1107 ،953و  ...به مصادیقی از عرف موضوعی اشاره کرده است (حیاتی،
 .) 347 :1396لیکن تنها ماده ای که به عرف حکمی پرداخته است مادۀ ( 220ق.م)
است .قانونگذار در خصوص این که محدودۀ الزامات قراردادی تا به کجاست ،در
مادۀ ( 220ق.م) چنین مقرر نموده است « :عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که
در آن تصریح شده است ،ملزم می نماید ،بلکه ،به کلیۀ نتایجی هم که به موجب عرف
و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند» .مادۀ مزبور از مادۀ
( 1194قانون مدنی فرانسه اصالحی  )2016اقتباس شده است .قانونگذار فرانسه در
فصل مربوط به آثار تعهدات ،مادۀ مزبور را تحت عنوان «نیروی اجبار کنندۀ
قرارداد»آورده است .این ماده چنین مقرر داشته است« :قراردادها نه تنها نسبت به امور
مصرّح در آن ،ایجاد الزام می کند ،بلکه کلیۀ نتایجی که از انصاف ،عرف و قانون
حاصل میشود نیز ،ایجاد الزام میکند ».البته رویۀ قضایی فرانسه ،انصاف را به عنوان
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یکی از منابع حقوق به رسمیت نشناخته است و به دادرس اجازه نداده است به استناد
انصاف تغییری در شرایط قرارداد ایجاد کند .در این نظام حقوقی ،عرف یکی از منابع
حقوق است .یعنی دادرس اختیار دارد ،در موارد فقدان قانون ،حسب عرف ،اتخاذ
تصمیم کند .بودن عرف در کنار واژۀ قانون در ماده مورد اشاره نشانگر آن است که
مقصود از عرف در اینجا عرف حکمی است .در حقوق فرانسه قانونگذار عالوه بر این
که متعاقدین را به اجرای چیزی که بر آن توافق نمودهاند و در قرارداد به آن تصریح
نمودهاند ،ملزم کرده است ،آنان را به اجرای الزامات قانونی و عرفی مرتبط با قرارداد
نیز ،ملزم کرده است .الزامات قانونی و عرفی قرارداد ،علیرغم این که خارج از قلمرو
تراضی طرفین بوده ،ایجاد الزام میکند .با این توصیف ،زمانی میتوان به تفسیر درستی
از مادۀ ( 220ق.م) دست یافت که به تفسیر درستی از مادۀ ( 1194ق.م.ف) دست
یابیم.
مادۀ  220مانند مادۀ  1194الزامات قراردادی را به دو بخش تقسیم کرده است.
بخش نخست اموری است که در عقد به آن تصریح شده است؛ یعنی اموری که به
صورت صریح یا ضمنی مورد توافق قرار گرفته است و بخش دوم آن چیزی است که
در عقد به آن تصریح نشده است ،اما ،عرف و یا قانون آن را بر متعاملین تحمیل
میکند .قسمت نخست مادۀ ( 220ق.م) چنین مقرر داشته است« :عقود نه فقط
متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید  »...بنابراین،
الزامآور بودن موضوعات مورد توافق در قرارداد بیمناقشه است .واژۀ «تصریح» در
اینجا به معنای «ذکر» است .یعنی آنچه در قرارداد به صورت صریح یا ضمنی ذکر شده
است .لذا ،تصریح در برابر ضمنی قرار ندارد؛ اما شناخت قلمرو موضوعات مورد
توافق ،اهمیت زیادی دارد .تشخیص موضوعاتی که به صراحت بر آن توافق شده است
با مشکل چندانی روبرو نیست ولی شناسایی قلمرو موضوعاتی که به صورت ضمنی
مورد توافق قرار گرفته ،ممکن است ،ایجاد نزاع کند؛ در چنین مواردی حلّ نزاع با
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دادرس است .ممکن است عرف تکمیل کنندۀ موضوعات مورد توافق باشد .مادۀ 225
(ق.م) مقرر میدارد« :متعارف بودن امری در عرف و عادت ،به طوری که عقد بدون
تصریح هم منصرف به آن باشد ،به منزلۀ ذکر در عقد است» .بنابراین ،برای تشخیص
قلمرو امور موضوعی قرارداد ،یعنی موضوعات مورد توافق ،نباید به موارد مصرح در
قرارداد بسنده کرد .بلکه ،اگر امری در عرف متعارف باشد ،بدون اینکه متعاقدین به
صورت صریح یا ضمنی بر آن توافق نمایند به منزلۀ آن است که بر آن توافق کردهاند.
به نظر میرسد ،مادۀ ( 225ق.م) در صدد تعیین قلمرو امور موضوعی قرارداد بوده
است .به عنوان مثال ،اگر عرف ،حمل را در بیع حیوان جزء مبیع بداند ،یا در بیع باغ،
عرف میوه را جزء مبیع بداند در قرارداد مورد نظر ،باید آن را وارد در قلمرو
موضوعات مورد توافق بدانیم ،حتی اگر قرارداد راجع به آن ساکت باشد (مواد  357و
 358ق.م).
قسمت دوم مادۀ  220مبیّن این قاعده است که الزامات قراردادی ،محدود به
مواردی نیست که در قرارداد ،به صورت صریح یا ضمنی ،مورد توافق قرار گرفته
است؛ بلکه ،اگر به مناسبت آن قرارداد ،قانونگذار رعایت قاعدهای را الزامی دانسته
باشد یا به مناسبت آن قرارداد ،عرف ،رعایت قاعدهای را الزامی دانسته باشد متعاقدین
ملزم به رعایت آن قواعد نیز هستند (حیاتی.)28 :1393 ،
در مورد الزامی بودن قواعد عرفی متناسب با قرارداد ،در وضعیت کنونی حقوق
ایران ،تردید وجود دارد؛ زیرا پذیرش این حکم ،مستلزم آن است ،عرف حکمی از
منابع حقوق قلمداد شود .این در حالی است که در حال حاضر با وجود اصل 167
(ق.ا) و مادۀ ( 3ق.آ.د.م) عرف حکمی در زمرۀ منابع حقوق قرار نمیگیرد؛ زیرا اگر
در موردی قاضی با خأل قانونی مواجه شود باید به استناد «منابع معتبر فقهی» یا «فتاوی
معتبر» حکم صادر کند .در هر حال ،با ترتیب مقرر در اصل و مادۀ مزبور وضعیتی
پیش نمی آید که دادرس بتواند ،به استناد عرف حکمی ،حکم صادر کند؛ از اینرو
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میتوان گفت ،مادۀ ( 220ق.م) در زمانی تصویب شده است که تحت تأثیر حقوق
فرانسه ،در حقوق ایران ،عرف حکمی نیز در زمرۀ منابع حقوق بوده است .اما ،بعد از
پیروزی انقالب اسالمی و وضع اصل ( 167ق.ا) و مادۀ ( 3ق.آ.د.م) دیگر ،عرف
حکمی ،در زمرۀ منابع حقوق قرار نمیگیرد؛ لذا به نظر میرسد مادۀ ( 220ق.م) ،در
قسمتی که متضمن الزامی بودن عرف حکمی بر متعاملین است ،نسخ شده است.با این
وصف ،اگر قانونگذار بر آن باشد مادۀ مزبور را به توجه به شرایط کنونی اصالح
نماید ،بهتر است عبارت «شرع» را جایگزین عبارت «عرف و عادت» نماید.
عرف حکمی در فقه امامیه «بنای عقالء» نامیده شده است .اهل سنت عرف را
حجّت می دانند و میدان عمل به آن را وسیع می دانند و در فقه امامیه بعضی حجیت
آن را ذاتی می دانند و بعضی دیگر حجیّت آن را منوط به امضای شارع نموده اند
(ایزدی فرد و دیگران .)66 :1388 ،با توجه به این که در اصل ( 167ق.ا ).قاضی
موظّف شده است حکم دعوا را در قوانین مدونه بیابد ،لذا با وجود قانون مصرّح،
قاضی نمی تواند به عرف حکمی استناد کند .ولی اگر در قوانین موجود حکم قضیّه
موجود نباشد و قاضی ناچار شود بر اساس اصل مزبور به منابع معتبر فقهی یا فتاوی
متعبر استناد نماید؛ در این صورت ،فتوای مورد استناد ممکن است متّکی و یا مستند به
بنای عقال باشد و اگر دادرس به دلیل داشتن توان اجتهاد خود به بررسی منابع فقه
بپردازد تا از منابع معتبر فقهی حکم قضیه را استنباط کند و حکم مستنبط بنای عقال
(عرف حکمی) باشد ،در این صورت بنای عقالء و یا به تعبیر حقوقی عرف حکمی
حجّت است و دادرس میتواند به آن استناد نماید.
همچنان که مالحظه شد ،در مقایسه با قوانین پیش از انقالب رویکرد
قانونگذار در خصوص تکلیف دادرس در مستند سازی رأی در فرض خأل ،نقص
یا اجمال قوانین تغییر اساسی کرده است .مهم ترین تغییر آن است که پیش از
انقالب در فرض مسأ له دادرس را ارجاع می نمود به روح و مفاد قوانین و نهایتاً
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عرف و عادات مسلّم؛ لیکن بعد از انقالب به دلیل رویکرد شریعتمدار قانونگذار،
در فرض مسأله قاضی را به منابع معتبر اسالمی و فتاوی فقهای معتبر ارجاع
می دهد.

 -4قانون آئین دادرسي کیفری  1378و آئین دادرسي مدني 1379
قانون دیگری که بعد از انقالب به تصویب رسید و تکلیف دادرس را در فرض
خأل قانونی مشخص نمود «قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب جلد
نخست در آئین دادرسی کیفری» بود که در سال  1378به تصویب رسید .مادۀ 214
این قانون چنین مقرّر نمود« :رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد
قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است .دادگاه مکلف است حکم هر
قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع
فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاهها نمیتوانند به بهانۀ
سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدوّن ،از رسیدگی به شکایات و
دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند» .قسمت نخست این ماده تکرار حکم مقرر در
اصل  166و قسمت دوم نیز تکرار اصل  167قانون اساسی است .هر چند اطالق اصل
 167قانون اساسی شمول حکم بر امور کیفری را نیز در بر میگرفت ،ولی اگر مادۀ
( 214ق.آ.د.ک) به آن تصریح نمینمود ،میتوانستیم بگوئیم اصل ( 36ق.ا) که به
صراحت به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها پرداخته است ،در امور کیفری
مخصص اصل  167است و لذا اگر دادرس در امور کیفری حکمی در قوانین مدون
نیابد ،نمی تواند به منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر رجوع کند .بلکه باید رأی بر برائت
صادر نماید .اما حکم مقرر در مادۀ  214این استنتاج اصولی را کنار گذاشت و به
دادرس کیفری اجازه داد به خالف اصل  36حتی در امور کیفری در فرض خأل قانونی
به منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر رجوع کند .ولی حقوقدانان این حکم را مغایر اصل
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قانونی بودن جرائم و مجازاتها و قاعدۀ «قبح عقاب بالبیان» میدانستند (احمد زاده و
الهام256 :1397 ،؛ محقق داماد .)15 :1386 ،همین انتقاد باعث شد در قانون جدید
(آ.د.ک) مصوب  1392این حکم لغو گردد .اما با وجود این ،در مادۀ  220قانون
مجازات اسالمی مصوّب  1392مقرر گردید« :در مورد حدودی که در این قانون ذکر
نشده است ،طبق اصل یکصد و شصت و هفتم ( )167قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران ،عمل میشود» .بنابراین در امور کیفری فقط در جرائم حدی میتوان در صورت
فقدان قانون به منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر رجوع کرد.
در سال  1379جلد دوم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در آئین
دادرسی مدنی به تصویب رسید .مادۀ  3این قانون حکمی همسو با اصل ( 167ق.ا) در
بر داشت و چنین مقرّر نمود « :قضات دادگاه ها موظّفند موافق قوانین به دعاوی
رسیدگی کرده ،حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند .در صورتی که
قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصالً قانو نی د ر قضیه
مطروحه وجود نداشته باشد ،با استناد با منابع معتبر اسالمی یا فتاوی م عتبر و
اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نب اشد ،حکم قضیه را صادر نما یند و
نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا
و صدور حکم امتناع ورزند والّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به
مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره – چنان چه قاضی مجتهد باشد و قانون را خالف بداند پرونده به شعبه
دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد».
در مقایسه اصل ( 167ق.ا) با ماده ( 3ق.آ.د.م) نتایجی به دست می آید .از
جمله اینکه ماده  3در صورت فقدان قوانین مدون به قاضی اجازه داده است که
به منابع معتبر فقهی و یا فتاوی و یا اصول حقوقی استناد کند .در این ماده عبارت
«اصول حقوقی» به کار رفته که در اصل  167به آن اشاره نشده است .به عالوه در
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تبصرۀ مادۀ  3به مجتهد حق امتناع از رسیدگی تحت شرایط مقرر اعطاء شده
است که اصل  167متعرض این موضوع نیز نشده است.
نقص عمده ای که در مقررات اصل  167و مواد  3پی شنهادی دی ده می شود این
است که به صراحت قاضی را موظّف ننموده است که به هنگام اجمال ،ابهام و
تعارض قوانین حسب مورد ابتدا به رفع اجمال ابهام و یا تعارض میان قوانین مورد
نظر بپردازد .در متون قوانین اجمال و ابهام و تعارض میان قوانین فراو ان است و
قاضی که دارای توان استنباط و تحلیل است می تواند به کمک اصول استنباط به
رفع اجمال و ابهام و تعارض قوانین بپردازد؛ لذا بهتر بود حکم قضیّه د ر دو مقررۀ
متفاوت بیان می شد و در موارد اجمال و ابهام و تعارض قوانین قاضی مکلّف
می شد بر اساس اصول و قواعد مربوط ،در احراز حکم دعوا در قوانین موجود
بکوشد تا به بهانۀ اجمال و ابهام یا تعارض ،بالفاصله به منابع دیگ ر روی نیاورد .
این امر باعث انسجام قضایی و استقرار رویۀ قضایی مناسب و قابل قبول خ واهد
شد .اگر چنین الزامی نباشد ،قضاتی که توان استنباط و تفسی ر مقررات حقوق
موضوعه را ندارند ،به منابع فقهی و یا فتاوی فقها روی می آورند و در مقابل
قضات دیگری که توان استنباط و تفسیر دارند با رفع اجمال و ابهام تعارض
قوانین موجود حکم دعوا را به قوانین حقوق موضوعه مستند می کنند .این
دوگانگی باعث تشتت در نظام دادرسی می شود  .و در مقررۀ دیگر ،حکم رجوع
به منابع معتبر فقهی و یا فتاوی معتبر در فرض خأل قانونی بیان می شد.
همچنین در مادۀ  3قانون آئین دادرسی مدنی قانونگذار «اصول حقوقی که
مغایر با موازین شرعی نباشد» نیز در ردیف منابعی قرار داده است که قاضی در
صورت خأل قانون می تواند بر اساس آن حکم صادر نماید  .در تعریف اصل
حقوقی دیدگاه ها ی مختلفی مطرح شده است که اجماالً می توان گفت « :اصل
حقوقی ،حکمی کلی ،دائمی و الزام آور است که مبنای حقوق موضوعه قرار
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گرفته و عقل مستقلّ آن را برای تضمین حقوق اساسی انسان ضروری می داند».
(حیاتی ) 19 ،1397 ،در حقوق موضوعه ،در مواردی اصطالح «اصول حقوقی»
بکار رفته است (مادۀ  3ق.آ.د.م) .در بعضی موارد با اصطالحاتی مشابه نظیر
« اصول و قواعد آمره» (بند  3مادۀ  371قانون مزبور) و « اصول و مقررات» (مادۀ 1
قانون مزبور) از همین مفهوم یاد شده است.
در ترکیب اصطالحی «اصل حقوقی» ،واژۀ «اصل» در مقابل«فرع» قرار د ارد.
بنابراین ،آن چه بنیاد را تشکیل می دهد ،اصل است و آنچه بر این بنیاد مبتنی
است ،فرع است .اصل در اینجا به معنای ری شه و بنیاد چی زی است که فروعات بر
آن مبتنی می شود و منظور از واژۀ «حقوقی» در ترکیب اصطالحی مزبور« ،حقوق
موضوعه» است؛ یعنی اصلی که در قلمرو حقوق موضوعه می تواند قابل استناد
باشد.
ممکن است تصوّر شود افزودن «اصول حقوقی» بر شمار منابع حقوقی در مادۀ
( 3ق.آ.د.م) با مفاد اصل ( 167ق.ا) منافات دارد .ولی به نظر می رسد قانون آئین
دادرسی مدنی بر منابع مورد استناد قاضی منبع تازه تری نیافزوده است و همان
هدف اصل  167را دنبال می کند؛ زی را اصل اخی ر دو هدف را دنبال می کند:
نخست ،معطّل نماندن دادرسی و جلوگیری از استنکاف از احقاق حق؛ دوم،
حفظ موازین اسالمی به عنوان پایه اجرای عدالت .و هر دو هدف مزبور در مادۀ
 3قانون آئین دادرسی مدنی نیز دنبال می شود .پس می توان گفت« :اصول
حقوقی» تعبی ر تازه ای از بنای خردمندان است که خود از منابع معتبر اسالمی
است (کاتوزیان .)581 / 3 : 1387 ،این در حالی است که بعضی از حقوقدانان به
طرح این مسأله پرداخته اند که آیا استناد به اصول حقوقی می تواند مقدم بر استناد
به منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر باشد یا خیر (جغتایی و دیگران)289 :1398 ،
و از آنجا که اصول حقوقی تعبی ر دیگری از همان بنای عقال است که در فقه عقل
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نی ز از منابع فقه بشمار می آی د ،لذا طرح ا ین مسأله نمی تواند پایه و اساسی داشته
باشد.
البته اصول حقوقی معنای متفاوتی با اصول عملیه دارد .زیرا اصول عملیه حکم
واقعی محسوب نمی شود ،بلکه ابزاری هستند برای کشف حکم شرعی (محقق داماد،
 .)27-26 :1386به تعبیر دیگر ،میتوان گفت که اصول عملیه جانشین نبود دلیل
هستند ،در حالی که اصول حقوقی خود حکم واقعی هستند که ممکن است در متن
قوانین به آنها تصریح شده یا نشده باشد.
روح ق انون و اصل حقوقی هر چند از حیث مفهوم تقابلی با هم ندارند .ولی
نمیتوان آن دو را مترادف دانست .به تعبیر بعضی از حقوقدانان« :اگر اصول حقوقی را
عمودهایی در نظر بگیریم که نظام حقوقی بر آن استوار است میتوان مجموعۀ این
اصول را تشکیل دهندۀ روح نظام هستند استخوانبندی آن نظام دانست که بستر
حرکت نظام حقوقی را فراهم می نماید» (مهرپور و صفری.)216 :1397 ،
الزم به ذکر است اگر در اصل ( 167ق.ا) جواز رجوع به فقه موکول به فقدان
قانون شده است و به عبارتی در رتبه قانون مقدم بر فقه دانسته شده است ،به معنای
ارجحیت حقوق بر فقه یا ارجحیت قانون بر قواعد اسالمی نیست؛ زیرا اصل ( 4ق.ا)
این توهم را برطرف نموده است .در این اصل مقرر گردیده است که کلیۀ قوانین و
مقرراتی که در نظام تقنینی جمهوری اسالمی به تصویب میرسد باید منطبق با شرع
باشد .بنابراین قانونی که مقدم بر فقه دانسته شده همان قانونی است که با نظارت
شورای نگهبان به تأیید شرع نیز رسیده است .به عبارتی ،قانون در نظام جمهوری
اسالمی همعرض احکام شرعی است .رعایت چنین ترتیبی برای جواز رجوع به فقه
امری حتمی و ضروری است که بر نظام قضایی نظمی مطلوب حاکم میکند و مانع از
تشتت در رویۀ قضایی و بینظمیهای قضایی میشود .معنی تقدم استناد به قانون بر
استناد به فقه این است که در نظام حقوقی ما قاضی هدایت شده و منضبط بر قاضی
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آزادِ در استنباط ترجیح داده میشود تا نظم مطلوب بر هم نخورد و برابری اشخاص در
مقابل قانون محفوظ بماند (کاتوزیان.)407/2 :1387 ،
رعایت ترتیب مقرر در اصل ( 167ق.ا) مستلزم آن است اوالً ،استناد به منطوق
صریح یا ضمنی قانون بر استناد به فقه ترجیح داده شود .ثانیاً ،استناد به مفهوم مخالف
قانون بر استناد به فقه ترجیح داده شود .ثالثاً -استناد به اصول حقوقی بر استناد به فقه
ترجیح داده شود (مستنبط از مادۀ  3ق.آ.د.م) .رابعاً – استناد به روح قانون بر استناد به
فقه ترجیح داده شود .به تعبیر دیگر قاعدهای که از «روح قانون» استنباط میشود ،در
حکم قانون است و دادرس را بی نیاز از رجوع به فقه میکند .عدم ذکر جواز استناد
قاضی به روح قانون در مادۀ ( 3ق.آ.د.م) مانع از آن نیست که قاضی در رأی خود به
روح قانون استناد نماید .زیرا روح قانونی منبعی جدای از قانون نیست بلکه روح قانون
همان حکمی است که مراد قانونگذار بوده است ،ولی به صراحت بیان نشده است و
دادرس خوش ذوق به مدد دالیل عقلی و منطقی آن را از الیههای پنهان قانون استنباط
میکند.

نتیجه گیری و پیشنهاد
بررسی سیر تحوّالت تکلیف دادرس در فرض خأل قانونی نشان داد که قانونگذار
در طول زمان رویکردهای متفاوتی اتخاذ نموده است که در مجموع میتوان دو مرحله
را از هم تفکیک نمود :نخست ،رویکرد قانونگذار قبل از انقالب که در فرض خأل
قانونی دادرس را مکلّف نموده بود بر اساس روح و مفاد قوانین موضوعه و نهایتاً عرف
و عادات مسلّم ،حکم قضیه را صادر نماید و دوم ،رویکرد قانونگذار بعد از انقالب که
بر اساس مبانی که در قانون اساسی جمهوری اسالمی پذیرفته شده بود ،در فرض خأل
قانونی دادرس مکلّف شده است ،برای صدور حکم به منابع معتبر اسالمی و یا فتاوی
معتبر رجوع نماید .البته اطالق اصل ( 167ق.ا) که شامل امور کیفری هم میشد ،مورد
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انتقاد بود .از این لحاظ که رجوع به منابع معتبراسالمی یا فتاوی معتبر با اصل قانونی
بودن جرائم و مجازات ها که مورد تصریح اصل ( 36ق.ا) قرار گرفته بود مغایرت
داشت .بر همین اساس ،قانونگذار به خالف تصریحی که در مادۀ ( 214ق.آ.د.ک)
مصوب  1378به جواز رجوع به منابع معتبر اسالمی و فتاوی معتبر در امور کیفری
نموده بود ،در (ق.آ.دک) مصوب  1392حکم مزبور را تکرار نکرد و البته به لحاظ
ممنوعیت شرعی تعطیلی حدود ،در مادۀ ( 220ق.م.ا) مصوب  1392به دادرس اجازه
داد که در فرض خأل قانون و در خصوص حدود ،مطابق اصل  167حکم قضیه را
صادر نماید .به هر حال ،کار قانونگذار در رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات
ها در خصوص جرائم تعزیزی قابل تقدیر است .لیکن در خصوص جرائم حدی
مناسب عمل نکرده است .زیرا ،تعداد جرائم حدی در فقه اسالمی محدود و مشخص
است و از میان آنها تعدادی که وارد در قلمرو حقوق موضوعه نشده است نیز نادر و
مشخص است؛ لذا بهتر بود همان موارد نادر را در حقوق موضوعه جرم انگاری کند.
نکته قابل انتقادی که بر اصل (ق.ا)  167و مادۀ ( 3ق.آ.د.م) وارد است ،این است
که قانونگذار حکم قضیه را مطلق و به اجمال بیان کرده است و بهتر بود قدری
مفصلتر و دقیقتر تعیین تکلیف مینمود .به این صورت که در حکمی مستقلّ مقرّر
میکرد« :دادرس مکلف است حکم هر قضیه را نخست در قوانین مدونه بیابد .اگر
قوانین موجود مبهم ،مجمل یا متعارض باشد ،باید بر اساس اصول استنباط و قواعد
تفسیری حسب مورد از آن رفع ابهام ،اجمال یا تعارض نماید» .سپس در حکم دیگری
مقرر مینمود «در صورتی که در موضوع دعوا قانون ساکت یا ناقص باشد و نتوان بر
اساس اصول و قواعد حقوقی و روح و مفاد عمومی قوانین حکم صادر نمود ،دادرس
اگر مجتهد است ،مکلف است بر اساس منابع معتبر فقهی و اگر غیر مجتهد است
مکلف است بر اساس فتاوی معتبر حکم صادر نماید» .البته الزمه اعمال چنین مقررهای
آن است که قوۀ قضائیه برای قضاتی که مجتهد هستند گواهی اجتهاد صادر نماید.
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مقدم دانستن استناد به قانون بر استناد به فقه ،به معنی برتری قانون بر فقه نیست .زیرا
بر اساس اصل ( 4ق.ا) کلیه قوانین باید با فقه اسالمی تطابق داشته باشد و لذا زمانی که
قاضی به قانون استناد میکند ،همان قانون با فقه اسالمی تطبیق دارد و این اولویت
بندی ،الزمۀ رعایت اصل تساوی و نظم قضایی است .بر این اساس ،حتی اگر دادرس
بتواند به استناد اصول حقوقی و یا روح قانون حکم صادر نماید ،نیازی به مستند نمودن
حکم به منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر ندارد و اگر نهایتاً اگر مشخص شد ،حقوق
موضوعه در دعوای مطروحه ساکت یا ناقص است ،میتواند به فقه رجوع نماید.
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