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  :چكيده
شود در شمار منابع رسمي از آن با عنوان كلي رويه قضايي ياد ميكه  آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور

ها قابل بدين معنا كه آراي هيأت عمومي ديوان عالي همچون قوانين مصوب مجلس در دادگاه. حقوق است
منبع حقوق  ،قانون مانند ،اين مشابهت بدان جهت است كه رأي وحدت رويه. االجراستاستناد و الزم

 ،آن با قانون ةبا وجود اين تشابه، بررسي اوصاف و قواعد حاكم بر آراي وحدت رويه و رابط .شودميمحسوب 
پيشين توسط هيات عمومي ديوان  ةتغيير آراي وحدت روي ةمسأل ،از آن ميان .نمايدمسائلي را قابل توجه مي

 اختيار ديوان عالي ،در حقوق ايران. با آن روبه روست چالشي كه نظام حقوقي ما .عالي كشور چشمگير است
ما را به راه  ،در حالي كه اصول حقوقي و قانون اساسي .در اين باره به موجب قانون سلب شده است كشور

انگيزد كه هيأت عمومي ديوان عالي هاي عملي دفاع از اين عقيده را بر ميشود و ضرورتمخالف رهنمون مي
  .سابق مجاز باشد ةراي وحدت رويكشور در تغيير آ
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  مفهوم منبع حقوق و اقسام آن :مقدمه. 1
قضـايي از   ةقضايي به معنـاي آراي وحـدت رويـ    ةهاي حقوقي مرسوم است، رويچنان كه در نوشته

و تفكيـك آن از مفهـوم مبنـاي     1اصطالح منبع حقـوق شرح و تبيين . رودمنابع حقوق به شمار مي
 هاي فلسفه حقـوق مشـهور اسـت،   چنان كه در كتاب. حقوق است ةاز مباحث مهم در فلسف 2حقوق

كاتوزيـان،  ( حقـوقي در جامعـه دارد   ةمقصود از مبناي حقوق، پايه و دليلِ نيرويي اسـت كـه قاعـد   
هـاي  پرسـش  بـراي ناي حقـوق در صـدد اسـت    هاي مربوط به مببنابراين، نظريه .)مقدمه:1 ،1377

 راز اقتدار قانون در جامعه چيست؟: هايي از قبيل اينكهپرسش .اساسي زير پاسخي قانع كننده بيابد
شـود؟ و غايـت   چرا بايد از قانون اطاعت كرد؟ تحميل قانون بر روابط اجتماعي چگونـه توجيـه مـي   

ن رو، داليل و عـواملي از قبيـل عـدالت، نظـم،     حقوقي در جامعه چيست؟ از اي ايجاد يا وجود قواعد
ها و هر عامل ديگر كه در پاسخ آورده شود، مبناي اعتبار يا دليـل اقتـدار   ملت ةها، ارادقدرت دولت

يعني داليل توجيهي تبعيت از قواعـد حقـوقي يـا علـل      ،در نتيجه، مباني حقوق. 3قانون خواهد بود
  .وجود قانون ةموجه

ايجاد قواعد حقوقي به مبحث منابع حقـوق مربـوط اسـت و منظـور از      ليكن، سخن از چگونگي
هاي ظهور و ايجاد قواعـد حقـوق و يـا ابزارهـا و سـازوكارهاي موجـد قواعـد        منابع حقوق سرچشمه

در برابر اين پرسش كه قواعد حقوقي چگونه  به عبارت ديگر،). 301 :1379كاتوزيان، (حقوقي است 

                                                 
1  . Source of Law 

2  . Foundation of Law    
به طور كلي پاسداري از نظم و عدالت در : شودمبناي حقوق خارج از موضوع اين مقاله است و فقط اشاره مي بحث از .3

انـد، ميـان   اينكه كـدام يـك از ايـن مبـاني مقـدم      ةليكن دربار .دهدجامعه زير بناي اصلي حقوق و قانون را تشكيل مي
از ديرباز اين پرسش ذهن حكيمان را به خود مشغول كرده كه آيا قـانون ناعادالنـه    .فيلسوفان حقوقي اتفاق نظر نيست

سزاوار پيروي است؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد و شهروندان مجاز به سرپيچي از چنان قانوني باشند، مساله حفـظ نظـم   
ارتبـاط آن بـا    ازدر جمع اين دو مقوله، در حقـوق معاصـر، ضـمن دفـاع از اجـراي مـرّ قـانون،         عه چه ميشود؟در جام
هـا در ايـن بـاره، گشـودن بـاب       خـرين نظريـه  محصول آ). Hart, 1997: 55-60(شود هاي اجتماعي غفلت نمي ارزش

دليل اطاعت از قاعدة حقوقي چيزي جز همـاهنگي آن بـا    از يك سو،: است )Civil Disobedience(نافرماني مدني 
قانوني كه با حكم عقل سليم مخالف است، به سبب ناتواني از اقناع وجـداني   ،بنابراين .هاي عقل و اخالق نيستضرورت

، در از سوي ديگـر . )(Dias, 1985: 313  ماند افراد، از حقيقت حقوق فاصله گرفته و در واقع به قدرت خام يا زور مي
 آنكه به حكم وجدان . دانند، زير پا گذارند منظم نبايد اجازه داده شود گروهي، قانوني را كه موافق عقايد خود نمي ةجامع

كند به تقاص اين كـه نظـم عمـومي را بـر هـم زده اسـت بايـد        و از آن سرپيچي مي داندخويش قانوني را ناعادالنه مي
ين است كه توانسته است موافقت ديگران را برانگيزد و قانون گـذار را در اصـالح   اما، تمام موفقيت او در ا .مجازات شود

  .(Riddall, 1991: 190-200) اش به تأمل وا داردتصميم ناعادالنه



  127  امكان تجديد نظر در آراي وحدت رويه توسط ديوان عالي كشور
 

 

در نتيجه، . آيندشود از منابع حقوق به دست ميگيرند؟ گفته ميت ميشوند يا از كجا نشأايجاد مي
همچنـين، بايـد   . هاي ظهور قواعد حقوق اسـت گاهمنابع حقوق، مظاهر تجلي قواعد حقوقي يا جلوه

هاي ايجاد و ظهور قواعد حقوقي است نه مقام و قـدرتي كـه   مراد از منبع حقوق صورت: تاكيد شود
براين مبنا، مقامي كه اختيار و صـالحيت ايجـاد قاعـده دارد منبـع حقـوق       .حق وضع قواعد را دارد

منبـع حقـوق اسـت     آيـد، مـي رد... رأي وحـدت رويـه و   نيست بلكه اثر عمل او كه به صورت قانون،
 .)301و  5: 1379كاتوزيان، (

 .شـود ها اسـتناد مـي  اي قواعد حقوقي در دادگاهبه پاره: در تبيين مفهوم منبع حقوق بايد افزود
اين مسـأله ريشـه در يـك حقيقـت      .فرايند استدالل در دادگاه است ةدرحالي كه برخي قواعد زاييد

استناد و استدالل فراهم آمده كه هر يـك در جـاي    ةبنيادين دارد و آن اينكه علم حقوق از دو مقول
بـدين معنـا كـه     .استناد تكيه دارنـد  يةبرخي منابع حقوقي بر پا. كنندخود نظام حقوقي را اداره مي

كننـده يـا    ، اقتدار يا صالحيت نهاد وضع)قانون و رأي وحدت رويه(اعتبار برخي قواعد حقوقي  ةريش
در اين صورت، به قواعدي از پيش ثابت شده يا قواعدي كه اعتبار آنهـا  . آن قاعده است ةصادر كنند

شود كه پذيرش  يلي تشكيل ميحقوقي، از دال ةگاه نيز مبناي اعتبار قاعد .شود ثابت است استناد مي
-Raz, 1977: 196(نمايـد   مي) Justified( »موجه« حقوقي در نظر دادگاه ة آن را به عنوان يك قاعد

اصـول حقـوقي و روح   . شـود  به عنوان منبع حقوق ياد مـي  ،در همين معني است كه از عرف ).200
-هايي كه در دادگاهرويههمچنين رويه قضايي به معناي . قانون نيز در اين دسته از منابع قرار دارند

گيرد و اصول حقوقي آيد با تكيه بر عنصر استدالل شكل ميها و در اثر تكرار آراي پيشين پديد مي
 .دهدتشكيل مي ها رااين رويه ةدرون ماي

) الـف : انـد  شده  هاي اخير، منابع متعدد حقوق به دو دسته تقسيمدر تاييد اين حقايق، در نظريه
حقوقي مستند قـرار   ةمنظور از آن منبعي است كه در تعيين قاعد ) Material source( منبع مادي

بنـابراين،   .شـوند واقـع مـي   ها و نهادهاي اجراييبرخي منابع مستقيماً مورد استناد دادگاه .گيرد مي
هـاي دولتـي و آراي وحـدت     نامه گذاري يا آيين قوانين و مقررات نوشته مانند مصوبات مجلس قانون

همچنين استناد به منابع معتبـر اسـالمي يـا فتـاواي معتبـر فقهـي در       . اندجزء منابع مستقيم  رويه
. شـود  بع حقوق ايران محسـوب مـي  سكوت قوانين موضوعه، از اين جهت است كه فقه اماميه، از منا

 Sir دان انگليسـي  قاضي و حقـوق ( چنان كه قواعد حقوق رم در حقوق فرانسه و آثار بلك استون هم

William Black Ston (1780 -1723)( منبـع   )ب .در حقوق انگليس از چنين جايگاهي برخوردارند
حقـوقي منبعـي مـادي بـه      ةقاعد در بسياري موارد،): Validate Source( غير مادي يا اعتباربخشي

حقوقي است، منبع حقوق تلقـي   ةقاعد) و نه ايجاد(در اين صورت آنچه منشأ اعتبار . آيد دست نمي
آيند، بلكه مسـأله   در چنين فرضي پرسش اين نيست كه قواعد حقوقي از كجا به دست مي. شود مي
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ديگر، در اين صورت به جـاي  حقوقي داراي اين وصف است؟ به عبارت  ةاين است كه چرا يك قاعد
از نيروي موجد حقوق يا مبنـاي اعتبـار    ،)Source of Law( حقوقي ةوگو از مولد يا منبع قاعد گفت
 بـدين سـان،  ) (Cross & Harris,1991:46-47 .رود سخن مي)  (Foundation of Lawحقوقية قاعد

 .اندمطابق اين نظريه دو مفهوم منبع و مبناي حقوق به هم نزديك شده

در تعيـين و شـمار منـابع حقـوقي      در ميـان نويسـندگان حقـوقي،    برخي حقوقدانان، ةبه عقيد
ولـي   .ها، دست كم ده منبع براي حقوق ذكـر شـده اسـت   اي نوشتهچنان كه در پاره. اختالف است

رويه قضائي و  عرف، قانون،" اگرچه، بيشتر نويسندگان حقوقي منابع حقوق را منحصر به چهار منبع
هاي حقوقي و بـه  در بيشتر نظام ولي) 303-304 :1379 كاتوزيان،( انددانسته "هاي حقوقيديشهان

 2هـاي حقـوقي  قضايي، عرف، اصول حقوقي و انديشـه  ةروي ، قانون،1اكثريت فيلسوفان حقوق ةعقيد
  .دهندمنابع حقوق را تشكيل مي) دكترين(

در اين مقاله يكي از مسائل مرتبط بـا   .قضايي يكي از منابع مسلم حقوق است ةبه هر روي، روي
ولـي پـيش از    .قضـايي مـورد مطالعـه اسـت     ةتغيير آراي وحدت رويـ  ةاين منبع حقوق يعني مسأل

بحث روشـن و مقـدمات    ةشود تا زمينتبيين مي "قضايي ةروي"پرداختن آن معاني متعدد اصطالح 
  .                   باشدضروري اين مطالعه فراهم 

  
  :قضايي ةمعاني متعدد روي. 2

چنان كه اشاره شد، آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور يكي از منابع رسمي حقوق است كـه از آن  
هاي حقوقي در معاني مختلف قضائي در نوشته ةاصطالح روي .شودبا عنوان كلي رويه قضايي ياد مي

 ةشـود كـه در نظـام حقـوقي و در نتيجـ     مجموع آرائي اطـالق مـي   در معناي عام به: رودبه كار مي
تجديـد نظـر و ديـوان عـالي      هاي بـدوي، اعم از دادگاه(هاي به عمل آمده از مراجع قضائي دادرسي
اصطالح رويه قضايي اگـر  " :چنان كه گفته شده است .در خصوص موضوعي صادر شده است )كشور

. د از آن همين معناي عام يعني مجموع آراي قضـايي اسـت  قيد و به طور مطلق به كار رود مقصوبي
اي از ها يا دسـته دادگاه ةولي منظور از رويه قضايي در معناي خاص آن ناظر به فرضي است كه هم

اي آراي مربـوط بـه آن   آنها در باب يكي از مسائل حقوقي روش يكساني در پيش گيرند و به انـدازه 

                                                 
 :Cross & Harris, 1991( ، سر رابرت كراس و جي هريس)Hart, 1997: 101( هربرت هارت: انداز آن جمله .1

 .)به بعد45و  5-12 :1377كاتوزيان، (و فرانسوا ژني ) 46-47

و شصت و هفتم قانون اساسي و  اصل يكصد. را بايد بر منابع  ياد شده افزود )اماميه( در حقوق كشور ما، فقه اسالمي .2
  .در اين باره صراحت دارد 1379 هاي عمومي و انقالب در امور مدنيقانون آيين دادرسي دادگاه 3ماده 
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اي در آينـده رو بـه رو شـوند همـان     گاه محاكم با چنان مسألهموضوع تكرار شود كه بتوان گفت هر
   .)449-450 :1377كاتوزيان، ( "تصميم را خواهند گرفت

بنابراين رويه  .در اين صورت در واقع عرف و عادت مسلم قضايي در يك موضوع پديد آمده است
موضع سكوت قـانون يـا   شود كه دادرسان در قضايي در اين معني به راه حل نسبتاً ثابتي اطالق مي

تـوان آن را محصـول عـرف شـكل گرفتـه در      اند و ميدر مقام تفسير و اجراي قانون در پيش گرفته
مبنـي بـر الزامـي     ،رسـد روش محـاكم حقـوقي   براين مبنا، به نظر مي. دانست) عرف خاص( محاكم

قضـايي بـه ايـن     ةويمصداقي از ر ،هاي عندالمطالبهپيش از واخواست سفته ،دانستن ابالغ اظهارنامه
همچنين است  .)159-168 :1387 فخاري،: ك.براي اطالع از مباني اين رويه و نقد آن ر( معنا باشد

 ةدر رويـ  هم چنان كـه،  .پذيرش اعتبار سند عادي در معامالت اموال غير منقول و امالك ثبت شده
بـه تصـرف ثـالثي داده     ها حكم رفع تصرف عدواني در صورتي كه محكوم عليه مال رامستقر دادگاه

در ( شود تا عمل غير قانوني محكوم عليه مانع اجراي حكم نشودعليه متصرف كنوني اجرا مي ،باشد
هاي مشورتي متعددي از اداره حقوقي قوه قضائيه ارائه شـده اسـت كـه مضـمون     اين موضوع نظريه

 .)323و299: 1390 حياتي، .ك.ر .كندباال را تأييد مي ةقاعد

همـان آراي   ،در معناي اخص آن و در كنار ديگر منابع حقـوق  ،از عنوان رويه قضايي ليكن مراد
بنـابراين،  . قضايي است يةآراي وحدت رو ،الزم االتباع هيأت عمومي ديوان عالي كشور و در اصطالح

ديوان عالي كشور از منـابع رسـمي حقـوق    نوعي فقط آراي  ،هاي حقوقيمطابق نظر رايج در نوشته
: همـان  كاتوزيـان، ( شود و قواعدي كه به وجود مي آورد ماننـد قـانون الـزام آور اسـت     محسوب مي

تـوان منـابع حقـوق آن را    با تميز منابع رسمي حقوق يك كشور مي" :چنان كه مشهور است .)468
تواند به قواعد وضع شـده توسـط آن   منبعي است كه دادگاه مي ،مقصود از منبع رسمي: تعيين كرد

ترديـد از  بر اين مبنا، قانون بي. دادرس از توجيه و استدالل بي نياز است ،در اين مقام استناد كند و
 "هيـأت عمـومي ديـوان عـالي كشـور     ) وحدت رويه(همچنين است آراي نوعي . منابع حقوقي است

-از اين رو، رأي وحدت رويه ي قضايي نيز مانند قانون، قاعده كلي و الزام .)4- 5 :1377كاتوزيان، (
حقـوقي   ةهـا، قاعـد   در نتيجه، آراي تمـامي دادگـاه   .آيدسازد و در شمار منابع حقوق در ميمي آور

قضـايي چنـين    ةدر كشورهاي داراي نظام حقوقي نوشـته، فقـط آراي وحـدت رويـ     .كند ايجاد نمي
  .است 1سابقه ةهاي عالي موجد قاعد ال نيز تنها آراي دادگاه و در حقوق كامن 1هستند

                                                 
 4 ةمـاد . انـد  ها از صدور حكم به طور كلي و عام ممنـوع شـده   قانون آيين دادرسي مدني، دادگاهبه همين جهت، در  .1

ها مكلفنـد در مـورد    دادگاه«: مقرر داشته 1379هاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب  قانون آيين دادرسي دادگاه
چـون كليـت از خصـايص    . »به طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلي حكم صادر كننـد  ،هر دعوا

  .حقوقي است و دادگاه مرجع حل اختالف است، نه واضع قانون ةقانون و قاعد
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  :سلسله مراتب ميان منابع حقوق و مبناي آن ةقاعد. 3
قانون وجود سلسله مراتب ميان منابع حقوق پذيرفته شده است و  ،هاي حقوقيامروزه، در همة نظام

در حقوق معاصر، اعتبار رويه قضايي و ديگـر منـابع بـا     به همين جهت. در رأس اين منابع قرار دارد
اي فروتـر از قـانون   ع حقوقي از جمله رويه قضايي در درجـه شود و ساير منابقانون برابر دانسته نمي

بر اين مبنا، قواعد حقوقي حاصل از منابع حقوقي متعدد اعتبار يكسـان ندارنـد و قواعـد    . قرار دارند
  .)Hart,1997: 101( اقتدار نقض و الغاي قواعد منبع باالدست را ندارند ،ناشي از منابع پايين دست

برتري  ،هاي تابع كامن الهاي حقوقي حتي نظامنه تنها در حقوق ما كه در همه نظام از اين رو،
هاي حقوقي به همين دليل، در نوشته. )Ibid( قانون بر رويه قضايي و منابع ديگر پذيرفته شده است

 آيد و عقيده به امكـان الغـاي  و آراي قضايي از تعارض قانون با آراي وحدت رويه سخن به ميان نمي
چنـان كـه    .شوددر عمل نيز اين قاعده رعايت مي. قضايي طرفداري ندارد ةقانون با رأي وحدت روي

به ديگـر سـخن، ايـن     .شناسدهيات عمومي ديوان عالي كشور اقتدار تغيير قوانين را براي خود نمي
قـانون را   بر ساير منابع حقوق است كه منابع ياد شده اقتدار معارضه با 2طبيعي برتري قانون ةنتيج

                                                                                                                        
قضايي باالتر به موجب اين قاعده دادگاه ها ملزم به تبعيت از قواعد حقوقي اعالم شده در آراي پيشين خود و مراجع  .1

و جمطابق اصول دادرسي پس از اثبات موضوع در دادگاه، قاضي مكلف است حكم قضيه را در منابع حقوق جست. هستند
ها قاعده ساز البته آراي تمامي دادگاه. يكي از اين منابع در نظام كامن ال قواعد مندرج در آراي قضايي سابق است. كند

مجلـس   و )Court of Appeal(يي اين كشور تنها آراي دادگاه عالي اسـتيناف   قضا ةروي در حقوق انگليس، .نيستند
 .)Cross & Harris, 1991: 41-50( داندرا از اين اقتدار برخوردار مي) House of Lords(لردان 

كـه ايـن   شود بيان علت تفوق قانون بر ساير منابع حقوق از حوصله و موضوع اين نوشتار خارج است و تنها اشاره مي .2
به حكايت تاريخ، پوزيتيويسم حقوقي همزمان با پيدايش مفهوم جديد دولـت   .تاريخي دارد -اقتدار قانون داليل فلسفي

هاي جديد سياسـي از تفـوق حاكميـت سياسـي بـر      و همگام با انديشة ايجاد حاكميت يكپارچه شكل گرفت؛ در نظريه
تعريف قـانون بـه فرمـان حـاكم سياسـي يـا       . شديسا دفاع ميقلمروهاي هنجاري ديگر همچون قبايل محلي و نظام كل

 John Austin1859-1790;(از سوي جان آوستين ) Orders backed to Threat( دستورات مستظهر به تهديد
هاي  گيري انديشههاي حقوقي نيز مقارن با شكل بدين سان، در انديشه .در چنين فضايي مطرح شد )حقوقدان انگليسي

مطابق اين انديشه، قانون چيزي نيست جز دسـتورهاي داراي ضـمانت اجـرا يـا      .به دولت تحول پيدا شدسياسي راجع 
 .كنند ولي او مطيع ديگران نيستدانست كه همگان از او اطاعت مياو قانونگذار را كسي مي. هاي متكي به تهديدفرمان

 )Marmor, 2001: 40-42(. حقوق طبيعي  نـزد انديشـمندان و    ةنظري تقويت مكتب اثبات گرايي حقوقي و تعديل
جرياني كه در اروپا كه به نهضت تـدوين قـانون مشـهور شـد و بـا      : دكترين حقوقي در عمل نيز آثاري به جاي گذاشت

هايي چون جلـوگيري از خودسـري قاضـيان، رفـع بالتكليفـي      قانون مدني ناپلئون در فرانسه به اوج خود رسيد با هدف
از ايـن   .سـازي كـار محـاكم شـكل گرفـت     ها و ضرورت شفافبيني احكام و تصميمات دادگاهيشامكان پ اصحاب دعوا،

هاي اروپايي شود كه در قرن نوزدهم در بيشتر دولتياد مي) گراييشكل==Formalism(جريان امروزه به فورماليسم 
لـيكن از   .اين نگرش و بر اثر افراط در اهميت قانون، ساير منابع حقوق به كلي به انزوا رانده شـدند  ةدر نتيج. حاكم بود
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نيز، بر اساس اصل سلسله مراتب ميان منابع حقوق است كه هيأت عمـومي ديـوان     1.نداشته باشند
 عالي كشور صالحيت تغيير و الغـاي قـانون را حتـي بـه بهانـه ايجـاد وحـدت رويـه قضـايي نـدارد          

   .)370-371 :همانكاتوزيان، (
منابع حقوقي ديگر از جمله آراي قضـايي موجـد    ،هاي كامن ال نيزچنان كه اشاره شد، در نظام

مصوبات ( اين مبنا از طرفي، در صورت تعارض قانون بر. اي فروتر از قانون قرار دارندسابقه در درجه
 .معـارض قابـل اسـتناد نيسـت     ةسابق، برتري بـا قـانون اسـت و در نتيجـه قاعـد      ةبا قاعد) پارلمان

قضايي  ةاز طرف ديگر، استناد به قاعد. كند يقضائي را ملغ ةتواند قاعدهمچنين، پارلمان همواره مي
 :Cross & Harris, 1991(سابق تنها در سكوت قانون و در جهت رفع خالء هاي قانوني راهگشاست 

41-50(.  
در مقام تحليل و بيان مبناي اصل سلسله مراتب منابع حقوق، برخي نويسندگان برقراري نظم و 

دانند و معتقدند در صـورت وقـوع تعـارض ميـان     ا اساس اين قاعده ميترتيب ميان قواعد حقوقي ر
معارض را مشخص كرد و بدين  ةتوان تقدم و تأخر دو قاعدكلي مي ةقواعد حقوقي به ياري اين قاعد

 :Hart, 1997( شودنظمي و تداخل ميان قواعد و مقررات حقوقي جلوگيري ميوسيله از احتمال بي

اگر بپذيريم كه حقوق و نظام حقوقي حافظ نظم و امنيت در جامعه است، ضرورت دارد آنكـه    .)95
خواند خود نيز بايد منظم باشد و پروراند و ديگران را به اطاعت فرا ميبرقراري نظم در سر مي ةداعي

اني بودن سازم ةبرخي نويسندگان از همين جا از نظري. تا حدودي تبعيت و نظم را تجربه كرده باشد
اند و معتقدند اين ويژگي حقوق است كه مفاهيمي چون دفاع كرده) Law Is an Institution( حقوق

مفهوم مفهوم حقوق و  نيل مك كورميك،(  كندسلسله مراتب و تبعيت را در علم حقوق معنادار مي
در عـالم    سلسـله مراتـب را   ةقاعد ةديگران، ريش  .)163-188: 1996 جورج،: چاپ شده در ،حقوق

حقـوق عمـومي    ةو برخي هم آن را محدود بـه حـوز  ) بعد به19: 1360، ابوالحمد( اندسياست يافته

                                                                                                                        
اوايل قرن بيستم اين عقيده تعديل شد و منابع ديگر حقوق نيز به صحنه بازگشتند اما اقتدار پيشين را نداشتند و فروتر 

   .)وبعد 226: 1382 جان كلي،(از قانون جاي گرفتند 
هم درجه و باالتر قابل نسـخ   ةحقوقي را با قاعد ةبرخالف نظر شايع و مشهور ميان حقوقدانان كه هر قاعد: يد افزودبا .1

از اين : هم درجه قابل تغيير است ةحقوقي  فقط با  قاعد ةهر قانون و قاعد) 371و 7: 1377كاتوزيان، (داند و تغيير مي
منطـق  . نون را ندارد، تغيير آن با اقدام مستقيم قانونگذار نيز صـحيح نيسـت  رو، رأي وحدت رويه نه تنها اقتدار تغيير قا

معارض قانون فاقد اعتبار است ديگر نيازي بـه نسـخ و    ةاگر بپذيريم رأي وحدت روي: حقوق نيز موافق اين ترتيب است
بيند مصالح كشور مخالف مي تواند آن دسته از آراي وحدت رويه را كه باقانونگذار مي. شوداصالح مستقيم آن پيدا نمي
در تاريخ حقوق كشورمان مـوردي   به همين جهت، .پسندد با وضع قانون مغاير بي اثر سازدو يا به هر دليلي آنها را نمي

  .توان يافت كه قانونگذار تغيير يا الغاي رأي وحدت رويه را اعالم كرده باشد را نمي
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چنـان كـه مبنـاي بيشـتر     ). 306-309: 1379بـه بعـد و    71و  6-7: 1377 ،كاتوزيان. (انددانسته
  . مقررات حقوق اداري و حقوق اساسي مفاهيم اقتدار و حاكميت است تا اقناع و استدالل

چنـان كـه قـانون     .اصل ياد شده در ميان انواع قانون به معناي عام نيز مراعي اسـت : بايد افزود
هـاي دولتـي در صـورت     نامـه نيز، برهمين مبناست كه آيين. عادي نبايد مخالف قانون اساسي باشد

  . اندمخالفت با قانون بي اعتبار بوده و قابل ابطال
  

  :حقوقيآثار سلسله مراتب منابع  ةمحدود. 4
چنان كه گذشت، در ميان منابع حقوق، سلسله مراتبي هست و به همين دليل حكم قانون بر قواعد 
. به دست آمده از منابع ديگر برتري دارد، ليكن اين وضعيت منافي با استقالل منابع حقوقي نيسـت 

كـه در عـين    ،يابـد زيرا مفهوم تعدد و استقالل منابع حقوقي هنگامي معنا و اثر كامـل خـود را مـي   
مستقل از منابع ديگـر   ،پذيرش برتري برخي منابع بر ديگران هر يك از منابع مذكور در درون خود

بـدين  . از آزادي عمل برخوردار باشند و براي مثال در تغيير قواعد خود محـدوديت نداشـته باشـند   
دة قضـايي  قضـايي ايـن اسـت كـه قاعـ      ةسان، عمده محدوديت منطقي ناشي از برتري قانون بر روي

ليكن الزمة عقلي و منطقي اين تقدم و برتري اين نيست . مخالف با قانون، معتبر قابل استناد نيست
   .اي معارض از نوع خود قابل تغيير و اصالح نباشدكه قاعدة قضايي به موجب قاعده
بـدين   .شـود استقالل منابع حقوق از يكديگر مسلم دانسـته مـي   ةدر فلسفه حقوق معاصر، نظري

ها فيلسوفان و انديشمندان حقوقي به داليلي تاريخي سـعي بـر فروكاسـتن    بيان كه در تاريخ نظريه
چنان كه جان آوستين عرف و عادت يا . قواعد حقوق به يك منبع واحد يا قاعده ي بنيادين داشتند

قانون  قواعد حقوقي را همچون ةهم ةناميد و به نظر او ريشحاكم مي 1قواعد عرفي را  فرمان ضمني
ليكن فيلسوفان پس از او به درستي دريافتند كه منبع بودن عـرف بـه   . فرمانروا بايد جست ةدر اراد

نيز اعتبار قواعـد حقـوقي اعـالم    . اين جهت نيست كه قانون يا قانونگذار به آن اعتبار بخشيده باشد
 ةار منبع عـرف يـا رويـ   بنابراين، وابسته كردن اعتب .شده در آراي قضايي ريشه در قانون عادي ندارد

ترديد در اصالت منابع مذكور و در واقع، به معناي خـارج   ةقضايي به منبع ديگر يعني قانون به منزل
  ) (Hart,1997,p.54-64. كردن آنها از شمار منابع حقوق است

مراتب وجـود دارد و بـه     در ميان منابع حقوق در عين استقالل آنها از يگديگر، سلسله بنابراين،
منطقي برتـري  ة همين جهت قانون بر قواعد به دست آمده از منابع ديگر برتري دارد، اما تنها نتيج

كه رأي وحـدت   يِ مخالف با قانون مجلس قابل استناد نيست، نه اينقضاي ةقانون، اين است كه قاعد
در : انـد  كـرده كه برخي فيلسوفان تصريح  چنان. قضايي اعتبار خود را نيز از قانون گرفته باشند ةروي

                                                 
1.Tacit Order 
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اعتبار قواعد از  2يا سلسله مراتبِ قواعد حقوقي و اشتقاق 1منطق علم حقوق، ميان دو مفهوم تبعيت
فروتر، اقتدار نقـض يـا    ةيعني، اين حقيقت كه قاعدHart,1997:  p.101) . (اي نيست يكديگر مالزمه

تر در ارتباط با قواعد هم درجه با  پايين ةاصوالً مستلزم اين نيست كه قاعد برتر را ندارد، ةتغيير قاعد
در نتيجه چنانچه .هم نوع خود ناتوان باشد ةرو شود و از اصالح قاعدخود نيز با محدوديت مزبور روبه

عرف و عادت رايج در جامعه با رواج عرف مخالف قابل تغييـر نيسـت و فقـط بـه     "قانوني مقرر كند 
انونگذاري و منطق حقوقي قابل توجيه نيست بلكـه  نه تنها با حكمت ق ".يابدموجب قانون تغيير مي

آراي " :داردقـانوني كـه مقـرر مـي     همـين قيـاس،   به. عرف نيز سازگاري ندارد ةبا عقل سليم و ساد
".شوندت عمومي ديوان عالي كشور قابل تجديد نظر نبوده و فقط به موجب قانون بي اثر ميأهي

و  3
سـازد،  بدين وسيله، هيأت عمومي ديوان عالي كشور را از تغيير آراي وحدت رويه قضايي ممنوع مي

  . با منطق حقوق و اصول حقوقي سازگار نيست و به همين جهت پذيرش آن دشوار است
 161اصـل  : به عالوه، با وضع چنان قانوني، مخالفت قانونگذار با قانون اساسي نيـز مسـلم اسـت   

. 4سي ما به صراحت اختيار ايجاد وحدت رويه قضايي را به ديوان كشور اعطـا كـرده اسـت   قانون اسا
بدان جهت كه در رتبه اي فروتر از قانون است نمـي توانـد بـا آن معارضـه      ،اگرچه رأي وحدت رويه

نـه اجـازة قـانون     ،در صدور آراي نوعي ،ت عمومي ديوان عاليأگمان منشاء اختيار هيليكن بي. كند
از اين رو، هرچند ممكن است در اجـراي برخـي اصـول قـانون     . كه حكم قانون اساسي است ،عادي

اما، اين مقررات نبايـد مخـالف قـانون اساسـي يـا        5اساسي، قوانين و مقرراتي در مجلس وضع شود
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ديوان عالي كشور را در جهت انجـام صـحيح   . فراتر از آن باشد

هاي تغيير رويه. ارت بر اجراي قوانين، مجاز و مكلف به ايجاد وحدت رويه قضايي مي داندوظيفة نظ
چنان كه به  .نادرست نيز از ملزومات همين تكليف است و به موجب قوانين عادي قابل سلب نيست

تعبير برخي نويسندگان، نفي صالحيت مرجع مفسر در اصالح تفسير خـود خـالف منطـق و اصـول     
  .)115 :1382شمس، ( حقوقي است

                                                 
1. Subordination. 
2. Derivation. 

 .آمده است 1378قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب  271 ةاين حكم در ماد .3

 ةديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت روي" :خوانيمدر اين اصل مي .4
 ."گرددتشكيل مي... قضايي و 

:  قوانين مكرر به شرح زير در اين زمينه تصويب كرده است  قانون اساسي، قانونگذار ما 161در اجراي اصل  چنان كه. 5
قانون امور حسبي مصـوب   43و  42هاي ماده. 2  7/4/1328ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب . 1
اي از قـانون اصـالح پـاره    20مـاده  . 4  1/5/1337قمـري مصـوب    1329ك .د.الحاقي به قانون آ 3ماده . 3 2/4/1319

 .1378د ك .آ.ق 271و  270 ةدو ماد. 5و  1356قوانين دادگستري مصوب 
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گمان، مراد از اينكه رأي وحدت رويه در حكم قانون است اين است كـه رأي  بي گذشته از اينها،
به همين دليـل،  . قانون و هم شأن آن است و لذا احكام و قواعد قانون را دارد ةبه منزل ،وحدت رويه

 ،م اجـراي راي وحـدت رويـه   نيـز عـد  . توانند از آن تخلف كننـد دادرسان و ساير مجريان قانون نمي
قضـايي ماهيتـاً و موضـوعاً قـانون      ةهرچند راي وحدت رويـ . همانند استنكاف از اجراي قانون است

ايـن قاعـده كـه رأي    لـيكن، از  . )34 :1387مدني، (مقننه نيست  ةچون مرجع صدور آن قو. نيست
هـاي  رديف آيين نامـه وحدت رويه در حكم قانون است نبايد نتيجه گرفت كه آراي وحدت رويه هم 

بلكه، برعكس از آنجـا كـه رأي وحـدت    . اي فروتر از قانون قرار دارددولتي محسوب شده و در درجه
  .مغاير رأي وحدت رويه قابل اجرا و استناد نيست ةنامآيين رويه در حكم قانون است،

بـين رأي وحـدت   فرق است ميان رابطة قانون و آيين نامة اجرايي آن با ارتبـاط   سخن، به ديگر
نمايندگي و اختيار تصويب آيين نامة اجرايي از سوي قانونگذار اعطا : توان گفتاگر مي. رويه و قانون

 .مي شود و به همين جهت تصويب آيين نامة قانوني بدون وجود چنان اختياري فاقـد اعتبـار اسـت   
و اختيار هيأت عمـومي  چنين نيست  ،تر اشاره شد، در مورد آراي وحدت رويهچنان كه پيش ليكن،

  .ديوان عالي كشور در صدور آراي وحدت رويه مستقيماً از قانون اساسي برگرفته  است
اما، اين قاعـده  . اقتدار معارضه با قانون را ندارد ةوجود اين، چنان كه گذشت، رأي وحدت روي با

ر پذيرفتـه شـود كـه    اگ. گذشته از اصل سلسله مراتب قواعد حقوقي بر مبنايي ديگر نيز استوار است
-ترين تفسير از قانون بوده و از ايـن جهـت بـي   ترين يا موجهرأي وحدت رويه، به واقع، بيان صحيح
عقلي تبعيت از حكـم يـا امـر مـورد تفسـير در اينجـا نيـز         ةشباهت به قانون تفسيري نيست، قاعد

تواند ناقض قانون ميبر همين مبنا، رأي وحدت رويه تابع حكم مورد تفسير است و ن .حاكميت دارد
نيز بر اين مبناست كه با اصالح يا الغاي قـانون، سـخن از   . مورد تفسير باشد و يا از آن تخطي نمايد

به عبارت ديگر، با تغييـر قـانون، رويـه    . شوداعتبار رأي وحدت رويه قضايي مربوط به آن بيهوده مي
قـانون   .شـود و در نتيجه منتفي مـي ماند قضايي كه در تفسير آن شكل گرفته بود بدون موضوع مي

  .شودتفسيري نيز چنين است و به مقتضاي طبيعت خود با زوال قانون مورد تفسير زائل مي
 

  :مخالف و نقد آن ةنظري. 5
تواند ديوان عالي كشور را از تجديـد  آيد كه قانون عادي نمياين نتيجه به دست مي ،از آنچه گذشت

باز دارد و يا به هر شكلي اختيار ديـوان مـذكور را در صـدور آراي    نظر در آراي وحدت رويه پيشين 
ايراني ضـمن تخطـي از اصـول     چنان كه بيان شد، قانونگذار با وجود اين،. وحدت رويه محدود كند

مقـرر داشـته    1378قانون آيـين دادرسـي كيفـري     271با نقض قانون اساسي، طي ماده  حقوقي و
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ي كشور قابل تجديد نظر نبوده و فقط به موجب قانون بـي اثـر   آراي هيات عمومي ديوان عال« :است
  . 1»شوندمي

امكان تغيير رأي وحدت رويه، : اندياد شده استدالل كرده ةبرخي نويسندگان در تأييد حكم ماد
از سـويي، اعطـاي   : نيز مغـاير اسـت   يگذشته از اينكه پيامدهاي عملي نامطلوب دارد با اصول حقوق

اختيار تغيير آراي وحدت رويه به ديوان عالي، تغيير پي در پي آنها را سبب گرديده و از اين طريـق  
از سوي ديگر، پذيرش چنان اقتـداري مـالزم بـا عقيـده بـه      . كندنظم و ثبات حقوقي را متزلزل مي

ي سابق به موجب قوانين راجع بـه وحـدت   زيرا رأ. امكان نسخ قانون بوسيلة رأي وحدت رويه است
 تواند ناسخ قانون قرار گيردبديهي است كه رأي وحدت رويه نمي. رويه در حكم قانون در آمده است

  .)به بعد 100ص: 1370مدني،(
نه تالي فاسد ادعايي در عالم واقع محقق شده و نه اعتقاد به آن مالزمه منطقي : ليكن بايد گفت
از سويي، ادعاي وقوع تغييرات پي در پـي و متعـدد آراي وحـدت رويـه بـا      : ستموجه و قابل دفاع ا
چنان كه، در تاريخ دادگستري ما با وجود اختيار ديوان عالي كشور در تغييـر  . دهدواقعيت وفق نمي

ت عمـومي ديـوان بـه صـراحت     أ، تنها در يك مورد هيـ 1378تا   1328وحدت رويه، از سال آراي 
از سوي ديگر، برفرض كه صرف امكـان تغييـر زود    2.خود را اعالم كرده استعدول از تصميم سابق 

عدم تحقق آن، منافي نظم و ثبات حقوقي باشد، از آنجا كه امكان  با وجود هنگام آراي وحدت رويه،

                                                 
حكم قسمت اخير ماده واحدة قـانون مربـوط بـه وحـدت رويـه قضـايي مصـوب        ، مزبور ةبدين ترتيب، با تصويب ماد. 1
 .و اصالح شده است دانست، نسخ نيز قابل تغيير ميكه رأي وحدت را به موجب نظر هيأت عمومي ديوان  7/4/1328

چنان كه اشاره شد، هيأت عمومي ديوان عالي كشور در عمل كمتر از اين اختيـار خـود اسـتفاده كـرده اسـت و بـه        .2
تنهـا رأيـي     29/2/71 -575رأي وحدت رويه شـماره  . تغيير يافته نادر است ةهاي آراي وحدت رويهمين جهت نمونه

 البته چنان كه خواهيم ديد، -.سط هيأت عمومي ديوان به تصريح مورد اصالح و تجديد نظر واقع شده استاست كه تو
بـه هـر    -.صادر شده است 1378چون بعد از سال . ديگري نيز در اين خصوص هست ولي، به اين صراحت نيست ةنمون

هـاي  ت به اموالي كه با حكم دادگـاه دعوي مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي نسب«:  575حال، به موجب رأي شماره 
هـاي حقـوقي   باشد كه رسيدگي آن در صالحيت خاصه دادگـاه انقالب اسالمي مصادره شده از جمله دعاوي حقوقي مي

تغيير اين رأي به جهت پيامدها و آثار نامطلوبي كه داشت، با ذكر داليلي چند از سوي دادسـتان كـل كشـور    .  »...است
 -581ت مذكور با پذيرش داليل درخواسـت، طـي رأي شـمارة    أهي. يوان عالي كشور تقاضا شدوقت، از هيات عمومي د

صراحتاً از تصميم پيشين خود عدول كرد و با اينكه از زمان صدور رأي سابق يكسال نگذشـته بـود، اصـالح و     2/12/71
بر اساس ذيل ماده واحـدة قـانوني    هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور... «: تغيير آن را به شرح زير اعالم كرد

تجديد نظر نموده و بـا تغييـر رأي    29/2/71 -575شمارة  ة، در رأي وحدت روي7/4/1328وحدت رويه قضايي مصوب 
هـاي انقـالب نامشـروع شـناخته و     مزبور، رسيدگي به ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي را نسبت به اموالي كـه دادگـاه  

  .»...دهدهاي انقالب تشخيص ميدادگاهاند در صالحيت مصادره نموده
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تصويب قانون به سرعت و فوريت در بسياري موارد وجود ندارد، در مواردي كه ضرورت يا مصـلحتي  
  . روم كردن ديوان كشور از حق تغيير در آراي سابق خود چندان موجه نيستدر ميان باشد، مح

اعتبار حقوقي دارد بنابراين، رأي  ،پس از صدور ،به عالوه، اگر پذيرفته شود كه رأي وحدت رويه
تـوان  در نتيجه، نمـي . جديد به محض صدور در كنار آراي پيشين قرار گرفته و اعتبار خواهد داشت

. چون مرجع صادر كنندة هر دو واحـد اسـت   .اي فروتر از رأي  يا آراي سابق قرار دادآن را در درجه
همچنانكه قـانون جديـد   . اقتدار آن در تغيير آراي قبلي نيز نبايد ترديد شود ةبه همين دليل، در بار

اي پس از تصويب در رديف قوانين موجود قرار مي گيرد و نمي توان گفـت قـانون سـابق در درجـه    
در وقوع  اند و به همين جهت،گمان، قانون ناسخ و منسوخ در يك رتبهبي. ر از قانون الحق استباالت

به ويژه كه سخن گفـتن از تغييـر رأي وحـدت رويـه يـا      . نسخ ميان آنها مانعي منطقي وجود ندارد
  . قانوني كه هنوز به شكل رأي يا مصوبه قانوني در نيامده مفهومي ندارد

  
  :ك.د.آ.ق 271ماده وضعيت كنوني . 6

در شرايط كنوني حقوق ايران، عقيده به امكان تغييـر رأي وحـدت رويـه بـا رأي      چنان كه گذشت،
همان گونه كه اشاره شد، حكم قانون وحدت رويه قضائي مصـوب  . مؤخر، با مانع قانوني روبه روست

 ينسـخ و ملغـ   1378قانون آيين دادرسي كيفـري   271مبني بر پذيرش اين امكان، با ماده  1328
اگر نتوان اقتدار هيأت عمومي در تغيير آراي وحدت روية سـابق  : وجود اين، بايد گفت با. شده است

را پذيرفت، معلوم نيست در مقام تعارض الينحل دو رأي وحدت رويه سابق والحق جانب كدام يـك  
نون باشد، اعتقـاد  در چنين وضعي حتي اگر رأي سابق مخالف اصول حقوق و روح قا. را بايد برگزيد

  1.به اصالح و تغيير ضمني آن با رأي مؤخر ممكن نيست

                                                 
اشـار   27/6/75-609و  1/9/73-593تـوان بـه دو رأي شـماره    هايي از آراي وحدت رويه معارض ميبه عنوان نمونه. 1

كه در مقام احصاء احكام  27/6/72ها مصوب قانون تجديد نظر آراي دادگاه 9ماده  3رأي صدرالذكر به استناد بند : كرد
در . دانـد ننموده، دعاوي مذكور را قابـل تجديـد نظـر نمـي    ... نظر ذكري از دعاوي نفقه، حضانت، تمكين و قابل تجديد 

روشـن  . ها در دعاوي غير مالي قابل تجديد نظر دانسـته شـده اسـت   كلية آراي دادگاه 609كه مطابق رأي شماره حالي
بـه همـين دليـل ادارة حقـوقي قـوه      . شـوند ب مياست كه دعاوي نفقه، حضانت و مانند آنها از دعاوي غير مالي محسو

 .دانسـته اسـت   593را ناسـخ رأي شـماره    609رأي وحـدت رويـه    12/5/76 -1925قضائيه در نظريه مشورتي شماره 
با يكديگر قابل جمع نيست و به همين جهت به ناچـار   3/8/1379-651و  2/3/1385-687همچنين مفاد آراي شماره 
جرايم اشخاص  ةكلي 651مطابق رأي  .رأي سابق را در قسمت مغاير اصالح و لغو كرده است بايد گفت رأي موخرالصدور

صالحيت كلي   687در حالي كه به موجب راي . شودسال تمام بدون استثنا در دادگاه اطفال رسيدگي مي 18كمتر از 
 18ر خصوص اشخاص بالغ زير هاي اطفال در رسيدگي به جرايم مستوجب قصاص يا رجم يا صلب يا حبس ابد ددادگاه

 .  سال تخصيص خورده و رسيدگي به جرايم مزبور در صالحيت دادگاه تجديد نظر استان است
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براي ابطال قوانين مغاير با قانون اساسـي در حقـوق    ،بيني مرجعي صالحپيشعدم به هرحال، با 
بـه  . ك مبنـايي نـدارد  . آد. ق 271اعتباري حكم مقرر در ماده عقيده به بي ،ايران در شرايط كنوني

اي بر مطابقت قانون يـاد شـده بـا قـانون     اماره ،قانون مذكور به وسيلة شوراي نگهبانويژه كه تاييد 
را در تشـخيص مطابقـت    هـا با وجود اين، مطابق نظر نويسندگاني كه دادگاه. اساسي محسوب است

ايـن امكـان هسـت كـه      .)146-147 :1383 كاتوزيان،( دانندقانون عادي با قانون اساسي صالح مي
بـاره  تواند بـا ناديـده گـرفتن تصـميم قانونگـذار در ايـن      هيأت عمومي ديوان كشور مي: بتوان گفت

اعتبار و  توان قانون مانع اين اختيار را بيهر چند نمي. همچنان به تغيير آراي سابق خود دست يازد
 271گـردد مـاده   سـبب مـي  اي در پـيش گيـرد،   ليكن، اگر هيأت عمومي چنان رويه. باطل دانست

نشيني كند و به مرقوم در شمار قوانين متروك و بي اثر درآيد تا اينكه قانونگذار از موضع خود عقب
  .يادشده وادار شود 271اصالح ماده 

ترين اقدام هيأت عمومي ديوان توان روشنرا مي 6/3/1389مورخ  715 ةشمار ةرأي وحدت روي
هيأت مذكور در جريان صـدور رأي فـوق   . يادشده دانست 271 ةعالي كشور در شكستن طلسم ماد

قضايي نتوانست به نظر سـابق خـود    ةهاي عملي و به مقتضاي پويايي رويالذكر، تحت تأثير ضرورت
آراي " :، اعـالم كـرد  1مرقوم بـا عـدول از  نظـر قبلـي خـود      ةدر نتيجه طي رأي شمار .پايبند بماند

اعدام باشد قابل تجديد نظر در ديوان عالي  ه مجازات قانوني جرم،انقالب در مواردي ك ...هايدادگاه
  ."كشور است

  
  :اي آراي وحدت رويه و توجيه ضرورت تغيير آنهانقد پاره. 7

-سابق تأكيد مي ةاي آراي وحدت رويديوان عالي كشور مبني بر تغيير پاره ةاينك، ضمن تأييد روي

چنـان چـه    .موارد مقتضـي، حقيقتـي انكـار ناپـذير اسـت     ضرورت تغيير آراي وحدت رويه در : شود
صـواب بـه دور افتـاده و از جهـت      هاي كـه از را بررسي و دقت شود، كم نيستند آراي وحـدت رويـه  

در اين موارد، نظـر دادرسـان و   . انداصول حقوقي، عدالت و انصاف محل نقد و تأمل مغايرت با قانون،
اگر هيأت عمومي راه برگشت نداشته  اما، .ول و تغيير باشدتواند راهنماي تحهاي حقوقي ميانديشه

  . باشد تا زمان تغيير و اصالح قوانين مربوطه بايد انتظار كشيد
اند بحث را اينك با بررسي برخي آراي وحدت رويه كه به جهات باال مورد نقد و ايراد قرار گرفته

  :گيريمپي مي

                                                 
هـاي عمـومي و   قانون اصالح قانون تشكيل دادگـاه  21ماده " :9/5/1386مورخ  703 ةشمار ةمطابق رأي وحدت روي. 1

انقالب را دادگاه تجديد نظر استان محـل  ... هاي ي دادگاهعلي االطالق مرجع تجديد نظر آرا 1381انقالب مصوب سال 
 ."...دانسته...ها استقرار آن دادگاه
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مفاداً مشعر اين معني اسـت كـه حـق     22/5/1387به تاريخ  708 ةشمار ةرأي وحدت روي )الف
منـدرج در عقدنامـه    ةتا دريافـت تمـامي مهريـ    ،قانون مدني 1085حبس مقرر براي زوجه در ماده 

 .برقرار است و عسر و حرج زوج و حكم تقسيط مهر مانع و مسقط حق يادشده نيست

: قـي گفتـه شـده اسـت    از لحاظ اجتماعي و اخال ،هاي حقوقي در اين بارهصرف نظر از استدالل
تشكيل خانواده، تأسيس نهادي مقدس در جهت اجراي دستور الهي و عمل  ةاگرچه حقيقت و فلسف

ايـن  در مـواردي   ،به سنت مقدس محسوب است اما، متاسفانه امروزه، حسب آداب و رسوم متـداول 
مهـرورزي و معاشـرت   نهاد به ابزار معامله و سوداگري تبديل شده و كانون خانواده نه تنهـا جايگـاه   

اي مـوارد،   بلكه به ميدان كشمكش و قدرت نمايي مانند شـده و قـانون نيـز در پـاره    . حسنه نيست
بدين سـان، چنانچـه   . كندندانسته و ناخواسته به عنوان آتش بيار و هيزم كش اين معركه عمل مي

هارصـد هـزار تومـان    اي چهل ميليون تومان مقرر شده و درآمد زوج كارگر يا كارمند چزوجه ةمهري
كشـد تـا تمـامي مهريـه     سال طـول مـي   34باشد، با كسر يك چهارم حقوق و دستمزد او قريب به 

به عالوه، نبايـد از يـاد بـرد كـه     . گذاردساله پاي مي  60داماد  ةآن گاه عروس به خان .پرداخت شود
ـ     ةزوجه در اين سالها به حكم قانون به عهـد  ةنفق در زن حوالـه شـود   پـ  ةزوج اسـت و بايـد بـه خان

 ،در صورت عسر و حرج زوج ،از اين رو، عقيده به سقوط حق حبس زوجه .)8-11: 1387 حسيني،(
به جهت موافقت با اصل ضرورت معاضدت زوجين در تشكيل و تشييد مباني خانواده تأييد مي شود 

  . نمايدفوق الذكر را دشوار مي ةو در مقابل، دفاع از رأي وحدت روي
بـراي  ... "هيأت عمومي ديوان عالي كشـور   11/12/1388مورخ  714 ةرأي شمار به موجب) ب

در بيان علـل  . "...دعاوي حقوقي، شكايت از آرا و دفاع از آنها دخالت وكيل قانوناً الزامي نيست ةاقام
اي از قـوانين  قانون اصالح پاره 32و  31اجرايي مواد  ةنامآيين: و موجبات صدور اين رأي بايد گفت

منشـاء   ،2به تصويب رئـيس قـوه قضـائيه رسـيد     5/3/1384كه در تاريخ  13561ادگستري مصوب د
اجبـاري   ةكه به آيـين نامـ   –مذكور  ةاي محاكم در اجراي آيين نامپاره. ها شداختالف ميان دادگاه

از پذيرش دعاوي حقوقي كه به مباشرت اشخاص حقيقـي و حقـوقي غيـر     -شدن وكيل معروف شد
                                                 

نيـز   تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و ةدر نقاطي كه وزارت دادگستري اعالم كند اقام ":ياد شده 32به موجب ماده  .1
 ."...ري خواهد بودشكايت از آرا و دفاع از آنها در دادگستري با دخالت وكيل دادگست

 1356اي از قـوانين دادگسـتري مصـوب    قانون اصـالح پـاره   32به حكم ماده " :خوانيممزبور مي ةنامآيين 1در ماده  .2
هـاي دادگسـتري بـا دخالـت وكيـل      اقامه كليه دعاوي مدني و حقوقي و نيـز شـكايت از آرا و دفـاع از آنهـا در دادگـاه     

ليكن در موارد استثنايي كه در تبصـره  . "قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود 187دادگستري يا مشاوران حقوقي ماده 
دولـت و دارنـدگان    آن، 3دعوا نماينـد و در تبصـره    ةيك اين ماده تصريح شده اشخاص حقيقي اجازه دارند شخصا اقام

-يادشده مستثني شده ةدوكالي دادگستري و فارغ التحصيالن حقوق در دعاوي مربوط به خود از حكم ما رتبه قضايي،

 .اند
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 كردند و بـدين ترتيـب،  امتناع مي ،شدبدون استفاده از خدمات وكالي دادگستري اقامه ميدولتي و 
دخالـت وكيـل    يادشده، صرفاً بـه هنگـام طـرح يـك اخـتالف حقـوقي،       ةصراحت آيين نامبا وجود 

در . پذيرفتنددعواي حقوقي نمي ةديدند و فقط مباشرت خواهان را در اقامدادگستري را ضروري مي
مربوط استنباط مي كردند، دخالت وكيـل را هـم در    ةگران بنا بر آنچه از قانون و آيين ناممقابل، دي

موقع طرح دعواي حقوقي و هم در موضع دفاع از دعـوا و شـكايت از آرا  ضـروري تشـخيص داده و     
  . دانستندتكليف قانوني مزبور را به هر دو طرف دعوا متوجه مي

واحـد ميـان    ةم رفع ايـن اخـتالف و جهـت ايجـاد رويـ     يأت عمومي ديوان عالي كشور در مقاه
نظر هيچ يك از دو طرف اختالف را  شود،الذكر را صادر كرد و چنانكه مالحظه ميرأي فوق ،محاكم

اي شـدن امـور در دنيـاي امـروز بـه      حرفـه  ةروي: باره برخي نويسندگان معتقدنددر اين .تأييد نكرد
بنـابراين، مقصـود   . عقال نيز پايگاه آن اسـت  ةعقل و سيرصورت عرف و عادت مسلم درآمده و تاييد 

عرف مبني بر تخصصي كردن امر دعاوي و  عقل و تأييد حكم ،مارالذكر 32قانونگذار از تصويب ماده 
هـاي مـادي و   كاهش احتمال طرح دعاوي واهي و بيهـوده و در نهايـت كاسـتن از هزينـه     هنتيجدر 

 ةدر حـالي كـه رأي وحـدت رويـ    . )93-109: 1390يمي، كر(معنوي اشتباه در دادرسي بوده است 
  .ها و عرف زمانه سازگار نيستفوق با اين هدف

با طرفداري از اين استدالل كه در  ،اكثريت قضات حاضر در نشست هيأت عمومي با وجود اين، 
-كـرده الذكر ابراز خود را به صورت رأي فوق ةالزامي در مراجعه به وكيل نيست، عقيد ،شرع و قانون

اسـتفاده از خـدمات   : انـد مزبور و نويسندگان هم داستان با آنها افـزوده  ةاقليت مخالف عقيد اما. اند
عكـس تلقـي    ،فقه انـور  ةعقلي رجوع به خبره ضروري است و مطالع ةوكيل دادگستري از باب قاعد

به احاديث و منابع در اين باره  .كندمذكور را ايجاب مي ةمزبور را ثابت و لزوم تغيير رأي وحدت روي
  .)كريمي، همان جا(فقهي نيز ارجاع داده شده است 

چنـين بـر    ،و قانون مورد تفسـير آن  714 ةگذشته از ايراد ياد شده، با دقت در رأي وحدت روي
آيين نامه اجرايي قانون را از اثر انداختـه و بـه اصـطالح     ،هيأت عمومي ديوان عالي كشور آيد كهمي

در شـأن و صـالحيت هيـات     ،ي كه مطابق اصول حقوقي و قـانون اساسـي مـا   كار. عقيم كرده است
هيات عمـومي   ةقضايي، وظيف ةمطابق قوانين راجع به وحدت روي. عمومي ديوان عدالت اداري است
باب  هاي متشتت درها و جمع رويههاي نادرست از قوانين در دادگاهديوان عالي كشور رفع استنباط

در صـالحيت ديـوان عـدالت     ،هاي دولتي با قانوننامهتشخيص مغايرت آيين اما، .تفسير قانون است
بعيد نيست اقدام ديوان عالي كشور در ايـن بـاره نـوعي خـروج از صـالحيت       ،در نتيجه .اداري است
  . تلقي شود
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جرايم انتسابي، زناي محصنه و محصـن بـوده   " 1377سال 630 ةبه موجب رأي وحدت روي) ج
قـانون   21باشد و بر طبق مـاده  برحسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم ميكه در صورت اثبات، 

مرجع تجديد نظر محكوميت و برائت در خصوص مورد ديوان ... هاي عمومي و انقالبتشكيل دادگاه
ولي چون محكوم عليها در مورد اتهام زنا به كمتر از نصاب شرعي و قـانوني اقـرار   . عالي كشور است

-موجب تغيير مرجع تجديد نظر نمـي  ...مشاراليها به كمتر از ده سال حبس محكوميت ،كرده است

برحسب اطالق " :هيأت عمومي ديوان عالي كشور 1376سال  621نيز مطابق رأي شماره  ."...باشد
در  ،هـاي عمـومي و انقـالب   قانون تشـكيل دادگـاه   21 ةناظر بر ذيل ماد 26ماده  2قسمت الف بند 

چنانچـه دادگـاه بـدوي قتـل را غيـر عمـد تشـخيص دهـد و حكـم           ،مـدي مورد اعالم وقوع قتل ع
مسـقط حـق تجديـد نظـر خـواهي شـاكي        ،تشخيص دادگـاه  ،محكوميت بر اين اساس صادر گردد

باشد و مرجع رسيدگي تجديد نظر در اين مـورد بـا   خصوصي از جهت ادعاي عمدي بودن قتل نمي
  .  "اهد بودقانون مرقوم ديوان عالي كشور خو 21توجه به ماده 

مقتضاي اصول و قواعد دادرسـي   ،در مورد صالحيت دادگاه": در نقد آراي فوق گفته شده است
در مـورد  ... جريان دادرسـي را در اختيـار وي گذاشـت    ،نتوان به صرف ادعاي شخص ...اين است كه

دارد و اين  متهم از قتل عمد برائت... اگر دادگاه به قتل شبه عمد حكم دهد ،اتهامي نظير قتل عمد
كه اين عقيده را بـه عنـوان نظـر     23: 1384 خدابخشي،( ".شوداز مدلول التزامي حكم استفاده مي

برخـي محققـان در   ). هيأت عمومي نقل كرده اسـت  ةمخالف از سوي يكي از قضات حاضر در جلس
قضايي بـه   توصيف حقوقي يا" :اندگيري از بحث افزودهمقام بيان مبناي حقوقي اين عقيده و نتيجه

. ركني از اركان علم قضا و از مفاهيم پيچيده و تخصصي است كه در اختيار دادرسان قرار دارد ةمنزل
در تعيين نوع جرم، توصيف قانوني دادگاه رسيدگي كننده به اتهام مبنا و مـالك اسـت    اين مبنا، بر

ي اسـتثنايي تلقـي و در   الذكر را بايد حكمفوق ةلذا آراي وحدت روي. نه آنچه كه شاكي مدعي است
  .)همان جا("همان موارد و موضوعات مطروحه اعمال كرد

جرم انتقال مال  ،براي مثال. شودجرم معيني در حكم جرمي ديگر اعالم مي ،گاهي در قانون )د
از حيث را در واقع، قانون گذار دو عمل مجرمانه  در اين موارد، .داندغير را در حكم كالهبرداري مي

اي حال مسـأله . هرچند ماهيت و عنصر مادي آنها يكي نباشد انگارد؛ضمانت اجرا يكي مي برخورد و
بـه   "انتقال مال غير در حكم كالهبرداري است"شود اين است كه عبارت باره مطرح مي كه در اين

در ايـن  . جرم انتقال مال غير است؟ يا چنـين نيسـت   ةاحكام كالهبرداري در بار ةمعناي اجراي كلي
 بـه عمـل اصـلي   ) انتقـال مـال غيـر   ( وابستگي عمل فرعـي   ":اندبرخي محققان استدالل كرده رهبا
ترين مقصود مقـنن بـوده و حكـم اصـلي بـراي عمـل       صرفاً در خصوص آنچه كه مهم) كالهبرداري(

بـراين  . باشد محقق است نه در خصوص ساير احكام و قواعد مخصوص عمـل اصـلي  مرجوع اليه مي
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جرايم تعزيري و  ةكلي ةقانون مجازات اسالمي اصوالً اعمال تخفيف دربار 22ماده  مبنا، چون مطابق
قانون تشديد مجازات مـرتكبين ارتشـا، اخـتالس و     1 ةماد 1 ةلذا حكم تبصر ،بازدارنده ممكن است
از آنجا كه متضمن امري استثنايي و خالف قاعده است در مورد جرايمي  1367كالهبرداري مصوب 

بـه  ) 98-100 :خدابخشـي، همـان  . ("نها به كالهبرداري احاله شده است جاري نيستكه مجازات آ
احكام قـانوني آن امـر را    ةچنانچه قانون موضوعي را در حكم امري ديگر قرار دهد، هم ديگر سخن،

بلكه حكم مربوط به موضوع اصلي فقط از جهتـي كـه قانونگـذار آن     .توان به ديگري سرايت دادنمي
 .1كنددانسته و در واقع مقصود اصلي قانونگذار بوده به موضوع ديگر سرايت ميدو را مشابه 

بـه تـاريخ    628شـماره   ةوجود اين، هيأت عمومي ديـوان عـالي كشـور در رأي وحـدت رويـ      با
آيد كه محـدوديت  مي از مفاد رأي مزبور چنين بر. در جهت مخالف حركت كرده است 31/6/1377

الذكر به جرايمي نيـز كـه در   حداقل مدت مقرر در تبصره يك فوقتخفيف مجازات حبس به ميزان 
رأي مزبور به دليل مخالفـت بـا اصـول     ،به همين جهت .اند تسري داردحكم كالهبرداري تلقي شده

  .حقوقي قابل خدشه است
. نيـز مطـرح اسـت    14/9/1385مـورخ   696 ةشـمار  ةدر مورد رأي وحدت روي ،مشابه اين ايراد
ها بحث ر باب تعزيري يا بازدارنده بودن مجازات جرم انتقال مال غير ميان دادگاهبدين توضيح كه د

 ةحاكميت مـرور زمـان مقـرر در مـاد     ةعملي اين اختالف نظر، در مسال ةنتيج. و اختالف باال گرفت
اي محاكم با عقيده به اينكـه مجـازات   پاره. شودنمودار مي 1378قانون آيين دادرسي كيفري  173

امـا برخـي   . دانسـتند تعزيري دارد مقررات مرور زمان را در مورد آن جاري نمي ةشده جنب جرم ياد
آن را مشـمول حكـم    ،ديگر بر اين مبنا كه مجازات مذكور از جمله ي مجازات هاي بازدارنده اسـت 

الـذكر و  فوق ةطي رأي وحدت روي ،تا اينكه هيأت عمومي ديوان عالي كشور .دانستندمرور زمان مي
تقال مال غير را در حكم كالهبرداري محسـوب كـرده،   ندستاويز اين استدالل كه قانونگذار جرم ابه 

تعزيري بودن آن را به جرم انتقال مال غير سـرايت   ةمقررات مربوط به كالهبرداري از جمله خصيص
  . 2داد

                                                 
مويد اين نظر و موافق با اصول حقـوقي صـادر    ،هيأت عمومي ديوان عالي كشور 1351سال  31 ةرأي اصراري شمار. 1

 قـانون ازدواج صـرفاً   5قانون حمايت خانواده به بند  14عطف ماده ... ":رأي ياد شده مفاداً اشعار داشته است. شده است
 .)همان جا به نقل از خدابخشي،( "...راجع به ميزان مجازات است الغير

بـدين بيـان كـه    . خورد كه آن هم قابل تأمل اسـت مذكور استداللي ديگر نيز به چشم مي ةالبته در رأي وحدت روي .2
تنباط شـده و بـا ايـن    اقدام به انتقال مال غير ماهيتاً از مصاديق اكل مال به باطل به شمار آمده و حرمت شرعي آن اس

االصـول مـالك تعزيـري بـودن جـرم و      با وجـود ايـن، علـي   . استدالل عمل مزبور قابل تعزير شرعي شناخته شده است
در حالي كه جرم انتقال مال غير از امور مستحدثه است و چنـين  . كيفري در فقه است ةغيرشرعي بودن آن وجود سابق

   . اي در فقه سابقه نداردعنوان مجرمانه



1391بهار و تابستان ، اولشماره وم، سسال ، كيفري پژوهشنامه حقوق  142  
 

 تر گذشت، به مقتضاي اصل سلسله مراتب ميان منابع حقـوقي، رأي وحـدت  چنان كه پيش )ـه
وجـود ايـن، در    بـا  .رويه توان معارضه با قانون ندارد و هيأت عمومي نبايد خالف قانون حركت كند

هـاي  عمل بارها ديده شده كه هيات عمومي ديوان عالي به بهانة تفسير قانون و به ضرورت مصلحت
ي عملي، قواعدي مخالف با قانون ايجاد كرده و بـدين وسـيله قـانوني را متـروك سـاخته اسـت؛ رأ      

راي ياد شده بر خالف نص : اي مشهور از اين گونه استنمونه 10/7/1369-536وحدت رويه شماره 
جـايگير  ... توانـد اي نمـي هـيچ نوشـته  « :ت كه در مقام بيان مقررات برات مقرر داشته.ق  295ماده 

در مـورد   همان قانون كه مقررات راجع به اعتراض بـرات را  314و با نقض ماده . »...اعتراضنامه شود
داند، گواهي بانك محال عليه داير بر تاييد عدم پرداخت وجه چـك را بـه منزلـه    چك نيز جاري مي

  . واخواست دانسته و بدين طريق قوانين ياد شده را بي اثر كرده است
هاي پـيش  ناظر به تمام مواعد مذكور در ماده 1قانون تجارت 289با اينكه ظاهر ماده  همچنين،

در خصـوص مهلـت ارسـال     285و  284هـاي  در باب مهلت اقامه دعوي و مـاده  286ماده ( از خود
آن را ناظر به مهلت اقامـه دعـوا    ،5/8/1341تاريخ  2231شماره  ةاست، رأي وحدت روي) اظهارنامه

دانسته و بدين وسيله تكليف ظهرنويس سند تجاري را در خصوص ضرورت ارسال اظهارنامه رسمي 
شـده را متـروك سـاخته اسـت      يـاد  285 و 284در نتيجه مقررات مـادتين   ضمانت اجرا كرده وبي

  .)468: 1379 كاتوزيان،(
هـايي كـه آورده شـد    مثـال . به هر روي، آراي قابل نقد و ايراد منحصر به موارد ياد شده نيسـت 

حاصل استقراي ناقص است و مسلماً آرايي ديگر از اين دست وجود دارند كه از اصـول حقـوقي دور   
هيأت عمومي ديوان عالي كشور ناگزير بايد از راه رفتـه بـاز گـردد و در     ،در اين موارد .اده باشندافت

  .  شود كه راه بازگشت بسته نباشداصالح اين قبيل آرا بكوشد و اين امر زماني ميسر مي
  

  :گيرينتيجه. 8
قانون و الزم االتبـاع اسـت و عـدم اجـراي آن      ةيعني به منزل. رأي وحدت رويه در حكم قانون است

تواننـد از آن تخلـف كننـد يـا از اجـراي آن      ها نمـي همچون استنكاف از اجراي قانون بوده و دادگاه
آراي  لـيكن، . شودهمانند قانون منبع حقوق محسوب مي ،رأي وحدت رويه ،در نتيجه .امتناع ورزند
ماهيتـاً قـانون نيسـت و بـه تصـويب مجلـس        ون،چ. هم شأن با قوانين مجلس نيست ،وحدت رويه

قضايي در جايگاهي فروتر از قانون قرار دارد و به همـين   ةروينرسيده است و به همين دليل،  منبع 
مبناي اين قاعده، گذشـته از  . تواند مخالف قوانين باشداقتدار معارضه با قانون را ندارد و نمي جهت،

                                                 
پذيرفتـه   ...هـا پس از انقضاي مواعد مقرره در مواد فوق دعوي دارنـده بـرات بـر ظهـر نـويس     " :مزبور ةبه موجب ماد .1

 . "نخواهد شد
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 ةقاعد نظم درون سازماني در نظام حقوقي استوار است، ةپاي اصل سلسله مراتب منابع حقوقي كه بر
. رأي وحدت رويه به واقع مفسر قـانون اسـت  . سير نيز هستفعقلي عدم تخطي تفسير از امر مورد ت

تواند بـا آن معارضـه   مبين و تابع موضوع محل تفسير است و نمي ،هر تفسيري مطابق طبيعت خود
. هاي دولتي قابل قياس نيسـت نامهقانون و آيين ةرويه، با رابطاز اين رو، وضعيت آراي وحدت . كند

در حالي كه، هيأت عمـومي   .كندهاي دولتي را قوه مقننه به دولت اعطا مياختيار تدوين آيين نامه
بنابراين، قـانوني  . كندديوان عالي كشور به تجويز قانون اساسي به صدور آراي وحدت رويه اقدام مي

وان عالي كشور را ممنوع يا محدود كند، عالوه بر مغايرت با اصول حقوقي، مخالف كه اين اختيار دي
  . اثر استبي ،قانون اساسي بوده

تـرين تفسـير از   ترين و موجهدر حقيقت، صحيح ديوان عالي كشور، ةآراي وحدت روي همچنين،
نده باشد بايد به اصـالح  بنابراين چنانچه در مواردي ديوان عالي از اين راه صواب دور ما .قانون است

هـاي اسـتوار برخـوردار نبـوده و از     كند كه آراي مزبور از اسـتدالل تفاوتي نمي. آراي خود اقدام كند
هاي حقوقي باز مانده باشند يا اينكه ديوان مذكور با عدول از نقـش  اقناع وجداني دادرسان و انديشه

ـ   چنان كه . حقيقي خود به وضع قواعد تازه دست زده باشد ة ممكن است آراي وحدت رويـه، بـا ارائ
تفسيري مخالف با ظاهر قوانين برخي مقررات قانوني را  متروك سـاخته و عمـالً بـي اعتبـار كـرده      

  . باشند
 271 ةالـذكر، اصـالح مـاد   تغيير برخي آراي وحدت رويه به جهات فوق ةدر نتيجه، ضمن توصي

ت دقانون مربوط بـه وحـ   ةو احياي حكم قسمت اخير ماده واحد 1378قانون آيين دادرسي كيفري 
  .دشو، پيشنهاد مي1328قضايي مصوب  ةروي

  
  :منابع و مĤخذ. 9

  :فارسي و عربي. الف
مسأله سلسله مراتب قوانين در نظام حقـوقي جمهـوري اسـالمي    « ،)1360( ابوالحمد، عبدالحميد .1

 ة، شـمار حقوق و علوم سياسـي  ةدانشكد ةمجل، »قانوني بر قانون ديگر برتر است؟چرا : ايران
  .19-31صص ،22

عليرضـا   ة، ترجمـ »اصول كلـي حقـوقي و جايگـاه آن در حقـوق موضـوعه     « ،)1376( ژان بوالنژه، .2
  .73-101صص ، 36 مارة، شمجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، وادقاني محمدزاده

كانون وكالي دادگسـتري   ةخبرنام، »ما ز ياران چشم ياري داشتيم« ،)1387( جمال حسيني، .3
  .35-37، صص32 ة، شماراصفهان
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