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مقدمه

ه علم حقوق ا کرویة قضائی به عنوان یکی از منابع علم حقوق، دارای اهمیت خاص و ویژه ای می باشد چر

ی می باشد که جنبة کاربردی پیدا می کند و  قواعد حقوقی وقتی به واقعیّت نزدیک    به واسطه رویة قضائ

از تصمیمات قضائی آنچه باقی می ماند و اضافه ر تصمیمات قضائی  ظهور پیدا کند. می شود که کاربرد آن د

ت مورد توجه قرار می گیرد  و از منابع حقوق او در تحقیقات و مطالع هدبر پروندة خاص به حقوق تحرک دا

 رویة قضائی است. به شمار می آید،

رویة قضائی تا به آن حد  اهمیت دارد که بنیاد حقوقی بعضی از کشورها بر پایة آن استوار بوده و هست و 

ه اند و قانون پیوست عمیق ترین و ظریف ترین روابط حقوقی را شکل می دهد. آن دسته از کشورهایی که به

لور حقوق را در رویة قضائی جستجو       معیّن می کنند، باز هم نقطة تب گذاری آن ها حدود رامراجع قانون

 .نموده اند خود حقوق وارد حقوق، منبع و دادرسی مهم اصول عنوانه ب را یقضائ می کنند و رویة

 و ثابتو قوانین  قواعد توان نمی نتیجه در است تغییر حال در همواره سنن و رسوم ،آداب ،جامعه نیازهای

 بر آن مکرر تغییر که بوده تشریفاتی دارای نیز قوانین تصویب دیگر سوی از. گرفت نظر در را العمر مادام

 ضرورت لذانیز نمی باشد.  پذیر امکان اساساً، کاهد می آن اعتبار از اینکه بر عالوه جامعه نیازهای اساس

 جامعه نیازهای به توجه با مقنن نظر و آن روح براساس را قوانین همواره محاکم قضات که نماید می ایجاب

 همان تقریباً و کرده پیدا نمود حقوقی قاعدة و یقضائ رویة ایجاد در تفسیر این. نمایند تفسیر پویا صورت به

 .است مؤثر آن اندازه به و داشته را قانون اعتبار

ی از یک طرف مکمل قانون هستند و از طرف دیگر قانون را با اجتماع و نیازهای آن گویا رویة های قضائ 

سازگار می سازد. در حال حاضر رویة قضائی به عنوان درسی مستقل در برنامة درسی دانشکده های حقوق 

شتری پیش بینی شده، که خود نشان از اهمیت آن در نظام حقوقی ما دارد و طبعاً برای دانشجویان مجال بی

 برای شناخت رویة قضائی و انواع آن به وجود می آورد. 
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  کلیات 

، گذری کوتاه بر چند مطلب ضروری است تا ذهن ما رویة قضائیمباحث اصلی  قبل از آغاز سخن در مورد

.را برای پذیرش تفصیلی مباحث اصلی آماده سازد

:حقوق علم تعریف بند اول: 

 تحلیل، به و کند می بحث اشخاص تکالیف و جامعه بر حاکم قوانین دربارة که است دانشی علم حقوق

  .پردازد می ها آن تحول سیر و ارزیابی

 بند دوم: تعریف اصول حقوقی:

 در اصطالح حقوقی اصل یعنی قاعده.اصل به معنی ریشه و بنیاد است.  و اصول در لغت جمع اصل می باشد 

قواعدی کلی  ،قاعده به یک حکم کلی گویند که احکام جزئی از آن استخراج شود. منظور از اصول حقوقی

طوالنی که دارد نفوذ و اعتبار  گرفته است بلکه، به خاطر سابقةاست که نه تنها شالودة بسیاری از قوانین قرار 

 ویژه ای یافته است.

مذهب همبستگی دارد و رفته رفته در جرگة زندگی  این اصول با روح جامعه، آداب، عرف، اخالق و 

قانون است و در منابع حقوق مقام شایان  بودن حقوقی در می آید. اصول حقوقی معیار و ظابطة خوب و بد

اصل احترام به جان و مال دیگران، اصل الضرر، اصل اصل وفای به عهد، توجهی پیدا کرده است. مانند: 

 . خسارت جبران

 یف رویة قضائی:بند سوم: تعر

 خود معنای در ولی. یقضائ آرای یعنی شود، استعمال مطلق طور به و قید بدون اگر« رویة قضائی»اصطالح 

 در یکسانی روش حقوقی مسائل از یکی باب در ها آن از ای دسته یا محاکم که رود می کار به جایی در

 دعوای مشابهی با محاکم آن گاه هر گفت بتوان که شود تکرار چندان مسأله آن به راجع آرای و بگیرند پیش

 .کنند می اتخاذ را تصمیم همان شوند رو روبه
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 فصل بندی

 

دارای اهمیت بوده و شاید بتوان گفت که مطالعه و آگاهی داشتن از آن ضروری به نظر  مطالعة رویة قضائی

 زمینة این در توانند می که مراجعیشناخته شدن   و آن غایی علت و چراییمشخص شدن  همچنین می رسد.

     نبع مهم حقوقی کمکبهتر نسبت به این م ارای اهمیت بوده و ما را در داشتن درکید د،نباش داشته نقش

 .می کند

ثی همچون منابع حقوق که رویة الزم است مباح ؛قبل از پرداختن به مباحث رویة قضائی به صورت مستقیم

وجود آمدن رویة ه ایرادات و تفسیر قانون که نقش اساسی و مستقیم در بی نیز یکی از آن ها می باشد و قضائ

 قضائی دارند، مورد بررسی قرار گیرند.

فصل مورد  ، مباحث مربوط به رویة قضائی را در دورای دستیابی به این مهمدر این جزوه ببه همین دلیل ما 

ایرادات و تفسیر قانون دارد که در قالب منابع حقوق، بررسی قرار می دهیم؛ فصل اول اختصاص به بررسی 

شده بیان  مبحث سوم تفسیر قانوندر مبحث دوم ایرادات قانون و در مبحث اول منابع حقوق،  در  ؛مبحث سه

در ؛ مبحث چهارمی باشد که در قالب  به رویة قضائی مباحث مختلف مربوط است و فصل دوم مربوط به بیان

رویة قضائی، در مبحث دوم ارتباط رویة قضائی و دیگر منابع حقوق، در فواید، منابع و انواع مبحث اول 

ایجاد کنندة رویة قضائی عالی مبحث سوم احکام رویة قضائی و در پایان این فصل و در مبحث چهارم مراجع 

 است. مورد بررسی قرار گرفته
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 فصل اول:

 و تفسیر قانون اتمنابع حقوق، ایراد

ور که در فصل بندی اشاره گردید، رویة قضائی یکی از منابع حقوق بوده و ایرادات و تفسیر قانون به همانط

ر به همین دلیل در این فصل در قالب سه مبحث؛ د ،دارندرویة قضائی نقش  مستقیم در پدید آمدنصورت 

ذکر تفسیر قانون سوم به  ایرادات قانون و در مبحثدر مبحث دوم به بیان  مبحث اول به بررسی منابع حقوق،

 خواهیم پرداخت.

 

 مبحث اول:

منابع حقوق

نظام حقوقی آن کشور محسوب این منابع سر چشمة   می باشد که دارای منابع متعددی حقوق هاکشورهمة در

که در . اند شده شناخته حقوق منابع عنوانه ب دکترین و یقضائ رویة ،عرف قانون، ایران کشور درد. می گرد

 برسی آن ها خواهیم پرداخت. ذیل به



 : قانون گفتار اول:

 را است رسیده مردم عموم اطالع به و گردیده تصویب و تعیین صالح مقام سوی از که مقرراتی مجموعه

 که جایگاهی و وضعیت به بنا اآن ه از یک هر مصوبات ارزش و بوده متعدد نیز قانونگذار مقام. گویند قانون

از:ند دارند عبارت ایران در نظام حقوقیبه ترتیب ارزش و جایگاهی که ن انیوق .شود می مشخص دارند

  :اساسی قانون الف:

 این بر است برخوردار ای ویژه جایگاه ازت با حاکمیت مل میثاقتجلی  عنوانه ب کشوری هراساسی  قانون

 اصالح و تغییر آن به ندرت صورت می گیرد. و بوده سختی شرایط دارای آن تغییر و اصالح تصویب، اساس

 اعتبارقوانین مغایر  ،مغایرت صورت در بلکه نداشته  را آن با مغایرت و رویارویی توان مقررات سایربنابراین 
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 و حدود تعیین و ها آن بر حاکم قواعد و حکومتی و سیاسی ساختار بیانگر کشور هر اساسی قانون .ندارند

.باشد می و حقوق ملت یکدیگر با ها آن ارتباط و قوا از یک هر اختیارات

  :عادی ب: قوانین

 از یا و شود می وضع مجلس داخلی های کمیسیون  یا و اسالمی شورای مجلس توسط کهد نمی باش قوانینی

 آئین قانون اسالمی، مجازات قانون تجارت، قانون مدنی، قانون مانند  .گردد می تصویب پرسی همه طریق

 ، باید مورد تأییدنباشد اساسی قانون با مغایر عادی قانون مفاد که این برای البته  . ... و کیفری و مدنی دادرسی

  .قرار گیرد نگهبان شورای

 توسط عادی قانون وضع طریق از می باشد که کشور امور ادارة به مربوط قوانین بیشترین امروزی جوامع در

از سایر  بیشتر ،قوانین عادی در قوانین بین تعارض یا و ابهام ،اجمال وجود احتمال. گیرد می صورت قانونگذار

.نین می باشدقوا

  :نامه ها نآئی ج:

 ضرورت نه و است پذیر امکان نه موضوع یک جزئیات همة تعیین امکان و بوده تشریفاتی دارای قانون وضع

 به را الزم های نامه بخش و ها نامه آئین تصویب اجازه قانونگذار موجود، قوانین اجرای راستای در لذا .دارد

   درک بهتر را نیازها و کرده عمل تر تخصصی که مذکور مرجع تا نموده تفویض ها وزارتخانه یا قوا سایر

  .کنند مشخص مقررات آن وضع با را قانون اجرایی راهکارهای اساس آن بر کند می

نحوة  جهت در همچنین. شود تصویب وزیر چند یا یک یا دولت، هیأت توسط است ممکن مقررات این

  بیشتر  جزئیات به که شودمی  صادر یهای نامه بخش تر پائین واحدهای توسط نیز نامه آئین اجرای صحیح

 کنندة آن دارد. تصویب مقام به بستگی مقررات این از یک هر اعتبار و ارزش .پردازدمی 



 : عرف گفتار دوم:

باشند و اجرای آن را الزم  است که مستقیماً مردم در طی زمان آن را ساخته نا نوشته ای عرف قاعدة حقوقی

  .شود می تقسیم خاص عرف و عام عرف بهدر یک تقسیم بندی  عرفبدانند. 


 


@sopnuu



استاد عبدالحمید ناصرپور رویة قضائی ةجزو                                                                                           

 (95-94 مهرماه م ر)ت                                                                                                                 

  

 در که شده عرف امر این مردم بین در مثال عنوانه ب است رایج مردم عامه بین که است قواعدی عام، عرف

. شودمی  تقسیمبین فروشنده و خریدار  بسویه یا و است فروشنده عهدةه ب سند انتقال هزینة خودرو معامالت

 که است مرسوم تجار بین در مثالً است حاکم خاصی اقشار بین که می شود گفته قواعدی به خاص عرف

 .است خریدار عهدةه ب فروش محل تا آن خرید محل از ،عمده صورته ب کاال انتقال ةهزین



 قضائی:  گفتار سوم: رویة

 و قوانین براساس بایدمی کنند  مراجعه اآن  ه به که دعوی اصحاب خصومت فصل جهت در محاکم قضات 

 آن از اما. نمایند صادر را مقتضی حکم و نموده تصمیم اتخاذ مستند صورته ب و استدالل با و حاکم مقررات

 است ممکن نتیجه در ندارند واحدی استنباط قانون از قضات همة و بوده مختلف ،ها دادگاه شعب که یجای

 .مختلفی گرفته شود اتتصمیم واحدی موضوع در

 ضروری را احتمالی خسارت اخذ ،قضات موقت دستور صدور جهت موارد برخی در قانونگذار مثال بعنوان 

 مشابه، خودروی دو توقیف به راجع است ممکن اساس این بر . است نکرده مشخص را آن میزان لکن ،دانسته

 و متعدد تصمیمات اثر در چنانچه. درصد چهل دیگر قاضی و بگیرد احتمالی ،خسارت درصد ده قاضی یک

 تعیین احتمالی خسارت درصد بیست( خودرو همین مثال) مشابه موضوع به نسبت قضات از برخی  مکرر

 . شود می پذیرفته یقضائ رویة عنوانه ب ،گیرد قرار قضات از بیشتری تعداد قبول مورد امر این و گردد

 فصل در که است کشور عالی دیوان عمومی هیأت رویة وحدت یرأ آن خاص معنای به یقضائ رویة البته

 .شود می تلقی حقوق منبع عنوانه ب رویة قضائی صورت هر در. شد خواهد داده توضیح بعدی



دکترین: گفتار چهارم:

تفسیرها، ، متضمن نظراتی است که صاحب نظران و اساتید رشتة حقوق در یا نظریة علمای حقوقدکترین 

 دکترین  مجالت تخصصی حقوقی و آموزش های دانشگاهی ابراز می دارند. سمینارها،کتاب ها، مقاالت،

 . شود می قوانین از بسیاری تغییر یا اصالح موجب که است برخوردار اهمیت از ای اندازه به مواقع گاهی
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 مجازات با مجرائ به این قانون موجب تصویب گردید، به 3سالدر  دادسراها احیای قانون مثال، عنوانه ب

 دادرسی آئین قانون موجبه ب دیگر سوی از د،گردی می رسیدگی استان کیفری دادگاه در حیات سلب

جرم  به که شد حاصل اختالف این. دش می رسیدگی اطفال دادگاه در اطفال مجرائ به 3 سال کیفری

 رسیدگی اطفال دادگاه در سال مرتکب شده و مجازات آن قصاص می باشد 3قتلی که توسط طفل زیر 

 استان. کیفریدادگاه   یا دگرد

 نهایت در امر همین که دانستند می رسیدگی به صالح را استان کیفری دادگاه حقوق اساتید و نظران صاحب 

 .نمود اعالم صالح را استان کیفری دادگاه که ای گردید رویه وحدت یرأ موجب
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مبحث دوم:

قانون اتایراد

فرهنگی و ، حاکم بر روابط اجتماعی مهم و قواعد اصول ،قانون تصویب هنگام به که کند می سعی قانونگذار

 با امانیز پیش بینی و تصویب نماید.  و تغییرات جامعه در آینده را  امعه را لحاظ نموده و حتی نیازهامذهبی ج

مدام در حال  نیازهااین  تکنولوژی و صنعت پیشرفت با و بوده متنوع جامعه، اشخاص نیازهای که این به توجه

 .نماید بینی پیش را موارد آن همة تواند نمی ،تغییر است

رادات دارد که این ایبه همین دلیل غالباً ایراداتی در خصوص قوانین جهت صدور حکم قضائی وجود  

در ذیل به اختصار به بررسی این ایرادات در قالب چهار   .قانون اجمال و تناقض نقص، سکوت، عبارتند از؛

 .گفتار خواهیم پرداخت

 

 قانون: : نقصگفتار اول

قانون وقتی ناقص است که طوری انشاء شده باشد که همة مواردی را که باید اعالم حکم کند و در بر گیرد 

  باشد. نکرده بینی پیش را مورد قانونگذاری موضوع نیاز مورد مسائل شامل نشود یا به عبارتی همة

قانون مدنی صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه و همچنین مالک یا متصرف  4و  مواد  مثال عنوانه ب

ن وارده شده است. همانطور حیوان را مسئول خساراتی دانسته که به سبب تقصیر او به وسیلة آن ها به دیگرا

کنید قانونگذار در این مواد اشیاء منقول را بدون حکم باقی گذاشته است و این نقص در می  که مشاهده

قانون می باشد. 

 

 قانون: م: سكوتگفتار دو

وقتی که قانون در مقام بیان حکم باشد اما حکم موضوعی را بیان نکرده باشد، قانون سکوت کرده است. در 

قانون اساسی قاضی را مکلف ساخته در موارد سکوت  3بسیاری از فروع، قانون هیچ حکمی ندارد. اصل 
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جا مطرح می شود این است که اگر  به استناد منابع معتبر اسالمی یا فتاوای مراجع رأی دهد. سئوالی که در این

منابع معتبر و فتاوای مراجع هم نسبت به آن موضوع سکوت داشتند، تکلیف قاضی چیست؟ به نظر می رسد 

 که در این حالت بر دادرس است که از روح قوانین، عرف و عادات راه حلی برای آن بیابد. 

بردن ورثةِ کافر از متوفایِ مسلمان را مسکوت قانون مدنی در بحث مربوط به ارث، مسألة ارث  مثال برای

مکرر که بیان می دارد:  33با وضع مادة  1گذاشته بود تا این که در اصالحات قانون مدنی در سال 

 در 3 سال تایا ن داده و حکم قضیه را روشن ساخت. به سکوت قانون پایا.« کافر از مسلم ارث نمی برد ... »

  .نداشت وجود قانونی پولشویی به راجع ما کشور



 : قانون اجمال : گفتار سوم

گاهی عبارت قانون به ظاهر نقصی ندارد، ولی برای بیان حکم ناراسا می باشد. زیرا  از واژه هایی که به کار 

نباشد که کدام معنای آن مورد ارادة  هم و معلومبرده شده ممکن است دو یا چند معنی متعارض استنباط کرد 

  قانونگذار بوده است.

 اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد»قانون مدنی می گوید:  1ة ماد مثال برای

در زبان حقوقی مفهوم مشخص « خلل»ة واژ.«. مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمدة عقد بوده باشد

چیست و اگر شخصیت طرف علت عمدة عقد « خلل وارد نمی آورد»م نیست منظور از معلوو معینی ندارد و 

 و اشتباه شد و خلل وارد ساخت آیا عقد باطل می گردد؟ آیا عقد غیر نافذ است؟  هبود

 

 قانون:تناقض م: گفتار چهار

یا « متناقض»حکم را هر گاه اجرای یکی از اوامر قانونگذار با اطاعت از حکم دیگر او مخالف باشد، آن دو  

در مواردی که تاریخ وضع این دو قانون یکی  و نسبت میان آن ها را تناقض یا تعارض گویند.« متعارض»

قانون، قواعدی بیان می شود ه اتفاق می افتد که در یک ولی گاقدیم است.  قانون نباشد، قانون جدید ناسخ

نگذار نیز نسخ ضمنی هیچ یک از آن ها نبوده لم است که مقصود قانوسَکه جمع آن ها ممکن نیست و مُ
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ناسخ  ،و مادة دوم همان قانون کنداست. زیرا معقول به نظر نمی رسد که مادة اول قانون حکمی را انشاء 

 حکم نخست باشد. 

معامله با اشخاصی که بالغ یا رشید نیستند به واسطة عدم »مقرر می دارد:  قانون مدنی برای مثال مادة 

این دو ماده با هم تعارض « معاملة محجورین نافذ نست.»همان قانون می گوید  و مادة « باطل است.اهلیت 

و تناقض دارند. چرا که قانونگذار نمی تواند هم معاملة غیر رشید را باطل بداند و هم غیر نافذ. زیرا غیر نافذ 

ر حالیکه امر باطل اصالً به وجود در اصطالح حقوق عملی است صحیح که محتاج به تأیید و تنفیذ است د

 نمی آید.
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مبحث سوم:

قانون تفسیر

قصدِ اصلی گوینده یا نویسنده از عبارت  یعنی واقع را از ظاهر الفاظ و کلمات جویا شدن، فهم و درکِ تفسیر

از مواد  را قانونگذار مقصود باید که است قانون مادة تفسیر همان تفسیر، از ما منظور جا این در .ظاهری او

قوانین، عرف، عادت و به طور کلی منابع حقوق قاضی برای آن که بتواند به  در موردقانونی استنباط کرد. 

.وظیفة خود عمل نماید باید به تفسیر  متوسل شود

خواهیم پرداخت و گفتار دوم را مراجع تفسیر  بیان در این مبحث در قالب دو گفتار؛ در گفتار اول به

 .خواهیم داد تفسیر به بررسی روش هایختصاص ا

 

 :گفتار اول: مراجع تفسیر

       دارند قوانین بر آشنایی و کنند می فعالیت حقوق زمینة در که کسانی ویژهبه  افراد از یک هر کلی بطور 

 آن بر خاصی واننع و بوده ااالجر الزم یا مؤثر ها آن تفسیر که اما مراجعی کنند تفسیر را قانون توانند می

. که در ذیل به قوقعلمای ح مراجع قضائی و عبارتند از: قانونگذار، که ، سه مرجع  هستندکند می صدق

 اختصار به بررسی این سه نوع تفسیر خواهیم پرداخت:

  :به وسیلة قانونگذار الف: تفسیر

 مجلس صالحیت در عادی قوانین تفسیر و شرح»در این خصوص مقرر می دارد:  اساسی قانون  اصل

، که بهترین تفسیری که مجلس از قوانین می کند تفسیر قانونی گفته می شودبه  ... .«  است اسالمی شورای

نوع تفسیر می باشد زیرا که علی الظاهر قانونگذار بهتر از هر مقام و مرجع دیگری می تواند معنی کامل، 

  درست و دقیق قانون را بیان نماید.

 سهتصویب  با که است نگهبان شورای عهده به اساسی قانون تفسیر» اساسی قانون 93 اصل طبق همچنین

«.شود می انجام آنان چهارم
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 که کرده معرفی کنندة قانون تفسیر مقام عنوانه ب را ها آن قانون اساسی، خبرگان که پس دو مرجع هستند

 االجرا می باشد: الزم همه برای ها آن نظریة

 نتیجه در دارد تفسیر حق کند می وضع خود که قوانینی به نسبت که است اسالمی شورای مجلسمرجع اول: 

 . است االتباع الزم و بوده قانون همان حکم در مذکور تفسیر

 اساسی قانوناصول  مفادرا که در مقام تفسیر در خصوص  چه آن کهمی باشد نگهبان شورایمرجع دوم: 

  می باشد.  االجرا الزم همه برای، نماید تفسیر

  :مراجع قضائی تفسیر ب:

 در مقام انجام وظیفه در رسیدگی به دعاوی به طور دائم باید قانون را بر مورد دادگاه ها و دیگر مراجع قضائی

به عالوه قانون را در اختیار داشته باشند. تطبیق دهند و همیشه با مسائلی مواجه نیستند که حکم صریح خاص 

 الزم دارد. ر مورد خاص توسل به ابزار تفسیر را  تطبیق قاعدة کلی ب و قانون کلی است

ه در قانون اساسی بدون این که چارة دیگری داشته باشد قضات را در تفسیر آزاد گذاشته و با وجود این ک

 نیز به تکلیف دادرساناست در امر تفسیر قانونی بوده در مقام بیان صالحیت مجلس شورای اسالمی  اصل 

 که تفسیری از مانع اصل این مفاد»... است. در ذیل این اصل آمده است:  ر این خصوص تصریح نمودهد

 «. می کنند نیست. قوانین از حق تمیز مقام در دادرسان

تناقض  یا اجمال دارای را استنادی قوانین ،ای پروندهبه  رسیدگی هنگام به قضاتبر اساس این اصل اگر  

. نمایند صادر را خود یرأ آن اساس بر و نموده استخراج را  قانونگذارنظر   تفسیر، اصول اساس بر باید ببیند،

البته الزم به ذکر است که در امور  دارد نام یقضائ تفسیر ،گیرد می صورت قضات ناحیه از که تفسیری این

کیفری وضع خاصی است و قاضی نمی تواند مثل امور حقوقی به صورت گسترده تفسیر نماید.

 :حقوقعلمای  ج: تفسیر

 اعتبار از وبوده  نظر صاحب که حقوقدانان و ها دانشگاه اساتید قوی فاسیر، استدالل ها و تدیدگاه هانظرات،  

 محاکم قرار می گردد. قضات استفادة مورد دکترین حقوقی عنوان تحت ،می باشند برخوردار خاصی علمی
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 .شود می قانون اصالح یا تغییر موجب ها آن هایپیشنهاد و هانقد مواقع از بسیاری در حتی

علمای حقوق، دو نوع تفسیر دیگر هم وجود دارد که می توان این دو نوع تفسیر را نیز در عالوه بر تفسیر 

زیرا که قضات و حقوقدانانی که در ایجاد این دو نوع تفسیر نقش دارند به  .زمرة تفسیر علمای حقوق دانست

اع

صب یا مقام قضائی آن ها. تبار جایگاه، نظریه ها و دیدگاه های علمی خود مورد توجه هستند نه به اعتبار من

 عبارت اند از:این دو نوع تفسیر 

-  قضائیه: قوة حقوقیادارة تفسیر  

 های کمیسیون قالب در کاردان و متبحر ،سابقه با حقوقدانان و قضات از تعدادی قضائیه قوة حقوقیادارة  در

 اداره آن از را خود سواالت قوانین، تناقض و اجمال ،ابهام موارد در قضات محاکم  که دارند حضور مختلف

 مشورتی نظر عنوانه ب می دهد می تواند سئواالت این به قوة قضائیهی که ادارة حقوقی پاسخ. کنند می مطرح

 را مقتضی حکممی توانند با استفاده از این تفسیر ها، قضات محاکم  و باشد قضات برای خوبی راهنمای

 . نمایند صادر

 به بنا .است اشکال  بال آن استدالل و محتوا از استفاده ولی نیست صحیح مذکور مشورتی نظریة به استناد البته

 از اتنظر این جائیکه آن از و شود می منتشر رسمی روزنامة در مذکور ادارة نظرات کلیة اهمیت همین

 و شود می صادر که ای رویه وحدت آرای مواقع از بسیاری در است برخوردار  علمی پشتوانه و الزم پختگی

.دارد مطابقت حقوقی ادارة نظریة با گیرد می صورت بعدها که توسط مجلس، قانون اصالح یا و تفسیر

- یقضائ های نشست:  

 به راجع تا داده اختصاص یقضائ نشست برای را خود جلسة چند یا یک هفته هر معموالً  دادگستری قضات

 ویژهه ب مواقع از برخی درنماید.  نظر تبادل و مشورت یکدیگر با خود همکاران های پرونده و موضوعات

    منتشر و چاپ ها استان دادگستری آموزش واحد توسط نظرات مطرح شده،این نشست ها،  مهم جلسات

 می باشد. دادرسان راهگشای مواقع از بسیاری در مذکور نظرات. شود می





استاد عبدالحمید ناصرپور رویة قضائی ةجزو                                                                                           

 (95-94 مهرماه م ر)ت                                                                                                                 

  4

 

 :: روش های تفسیرگفتار دوم

یا روشی را باید در تفسیر بکار برد، با چه ابزار و وسایلی باید قانون را تفسیر منظور این است که چه طریق 

 نمود. در ذیل به بررسی برخی از این روش ها خواهیم پرداخت:

  :لفظی یا ادبی الف: تفسیر

 و قواعد به مربوط فنون یاری به تا کوشد می و دارد توجه قانون عبارات و الفاظ به تنها قاضی ادبی، تفسیر در

 .سازد برطرف را قانون نقص و اجمال و بفهمد را آن درست معنی زبان، دستور

جرم منافی  ارتکاب وسایل بیان مقام در که تعزیرات، کتاب اسالمی مجازات قانون  41 مادة مثال عنوانه ب

  ..«یا ... درا به نحوی از انحاء منتشر نمای فوق  اشیاء کس هر»مقرر می دارد: خود  عفت است در بند 

منتشر  را ... و فیلم نقاشی، طرح، نوشته، یعنی ماده رصد در شده تعیین اشیای از یکی شخصی چنانچهحال 

ه ب را اشیاء لفظ قانونگذار چون .داد قرار تعقیب تحت را فرد توان نمی لفظی تحت یا ادبی تفسیر طبق، نمود

 این مشمول لذا محسوب نمی شود. اشیاءو   شده تلقی شی وسیله یک و هنمود بیان جرم ارتکاب وسیلة عنوان

 .دگرد نمی عنوان

  منطقی: تفسیر :ب

 تری گسترده تحقیق باید قاضی لذا کند. نمی حل را مشکل تنهایی به قانون، ادبی تفسیر موارد، از بسیاری در

 را آن اجرایش رو و قانون درست معنای آن، بر حاکم اصول و مواد منطقی نظم به توجه با و دهد انجام را

 .سازد معین

 منافی عمل مرتکب جمعی ارتباط اشیاءِ وسیلةه ب که کسیفقط  که نیست این قانونگذار منظور قبلی مثال در

 یک بافردی  چنانچه. بلکه گرفت نظر درباید برای او مجازات  لذا ،ناک می باشدخطربرای جامعه  هدش عفت

ی بیشتر ارتباط جمعی نیز مرتکب عمل منافی عفت گردد، می تواند برای جامعه خطری به اندازه یا حتوسیلة 

 از فرد قبلی داشته باشد.


@sopnuu
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 عمل خطر شده است، قانونگذار باعث جرم انگاری این عمل توسط که چیزی نیز مسلم اصول و منطق نظر از 

 را قانونگذار مقصود و هدف باید منطقی تفسیر در بنابراین .مختلف اشیاء یا شی یک از استفاده نه است

 .نکرد توجه ،دهد نمی تغییر را مفهوم که ای اندازه تا عبارات و الفاظ ظاهر به و کرد کشف

  مضیق: تفسیر :ج

 .ندهند توسعه را آن اجرای تفسیر و  حدود و ننموده تجاوز قانونی مواد معنای از آن در که است تفسیری

هر گاه سرقت در مناطق سیل »مقرر می دارد:  تعزیراتکتاب  اسالمی مجازات قانون 53 مادة مثال عنوانه ب

 نباشد حد شرایط حائز و پذیرد صورت رانندگی تصادف محل در یا سوزی آتش یا جنگی یا زدهیا زلزله 

  ..«شد خواهد محکوم شالق ضربه 4 تا و سال پنج تا یک از حبس مجازاتبه  مرتکب

برای ساخت و ، آن همجوارِ ساختمانِ برداریِ گود اثر در که ساختمانی یک در ای پرونده یک در اگر حال

 مادة در شده یاد موارد از یک هیچ در که سرقت این به توجه با ،شود واقع سرقت است ریخته فرو، ساز

در این  تواند قاضی نمی. است ساده سرقت مجازات از شدیدتر نیز مذکور ماده مجازات و نبوده مذکور

  پرونده مصادیق مذکور در این ماده را گسترش داده و به استناد این ماده رأی صادر نماید.

   :موسع تفسیر: د

 عدالت و انصاف رعایت با دارد، کشش قابلیت که جا آن تا را قانونی مواد معنی که است آن موسع تفسیر

 این به کیفری دادرسی ینآئ و مدنی دادرسی آئین قانوندر  ویژهه ب حقوقی امور در .دهند توسعه یقضائ

. شود می عمل ،تفسیر روش

مال  -ب» ... مقرر می دارد: 9قانون مجازات اسالمی مصوب  3مادة بند ب، پ و ت  مثال عنوانه ب

 .«سارق مال را از حرز خارج کند. ...  -سارق هتک حرز کند. ن -مسروقه در حرز باشد. پ

 به توجه با شود و سرقت حرز از مسروقه مال که است این حد مستوجب سرقت شرایط از یکیدر این ماده   

  پارکینگ می داند. را  خودرو حرزعرف،   معموالً و  کند می تعیین عرف ،را مال هر حرز اینکه


@sopnuu
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 حرز به نسبت، کنیم تلقی حرز نیز بوده را  پارک سرقت شده در آن یِ خودرو کهی منزل حیاط چنانچهحال 

 از نباید دارد ماهوی جنبة که کیفری موضوع درالبته باید توجه داشت که  .ایم کرده عموس تفسیراقدام به 

 .کرد استفاده می باشد، متهم ضررکه به  موسع تفسیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


@sopnuu
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 :دوم فصل

  یقضائ رویة

چهار  قالب در کهخواهیم پرداخت. به این صورت  قضائی رویة به مربوط مختلف مباحثدر این فصل به بیان 

 منابع دیگر و قضائی رویة ارتباط دوم مبحث در قضائی، رویة انواع و منابع فواید، اول مبحث در مبحث؛

 صادر کنندةعالی مراجع  مچهار مبحث درو  و در پایان این فصل قضائی رویة احکام سوم ، در مبحثحقوق

 خواهد گرفت.  قرار بررسی مورد قضائی رویة

 

 مبحث اول:

 قضائی رویة انواع و منابع فواید،

در این مبحث ابتدا در گفتار اول به بیان فواید رویة قضائی خواهیم پرداخت و در گفتار دوم منابع رویة 

 قضائی را مورد بررسی قرار داده و در گفتار  سوم انواع رویة قضائی را ذکر خواهیم کرد.



 : رویة قضائیفواید : اول گفتار

به عنوان یکی از منابع حقوق، در نظام حقوقی کشور ما دارای اهمیت خاصی بوده و از جایگاه رویة قضائی 

 رفیعی برخوردار است. رویة قضائی دارای فواید فراوانی می باشد، برخی از فواید آن عبارتند از:

- قدرت تحرک می بخشد. ،رویة قضائی به قانون 

-  قانون را با خواست جامعه منطبق می سازد.رویة قضائی 

- .رویة قضائی می تواند تا حدودی خشونت و نقاط ضعف قانون را بر طرف سازد 

 رویة قضائی جامعه را از اجرای صحیح قانون مطمئن می سازد. -4

 وظایف خود را با اندیشة عمیق قضائی همراه سازند. ،رویة قضائی باعث می شود قضات -5
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-  قضائی تناقض و تعارض قوانین را مرتفع می نماید، موارد نقص، سکوت، اجمال و ابهام قانون را بر رویة

 طرف می سازد.

- را برای قانونگذار فراهم می نماید تا در وضع قانون دچار اشتباه نشود. ای رویة قضائی زمینه 

 قضائی است.رویة قضائی تجسم تحوالت تاریخی کشور بخصوص در قسمت دگرگونی های  -3



ی:قضائ رویة یقانون منابع : دومگفتار 

از آن جایی که رویة قضائی از منابع حقوق محسوب می شود و پاره ای از رویه های قضائی الزم االتباع 

مقام آن هستیم که تأکید قوانین موضوعه   هستند باید ریشة آن را در قوانین جستجو نمود و به همین جهت در

 قرار دهیم:را در مورد رویه های قضائی مورد بررسی 

  الف: قانون اساسی:

 و محاکم در قوانین صحیح اجرای بر نظارت منظوره ب کشور دیوانعالی» :دارد میمقرر  اساسی قانون اصل

 که ضوابطی اساس برشود  می محول آن به قانون طبق که یهائمسئولیت انجام و یقضائ رویة وحدت ایجاد

 «.گردد می تشکیل کند می تعیین قضائیه قوه رئیس

بدیهی شناخته شده است. « ایجاد وحدت رویة قضائی»در این اصل یکی از دالیل تشکیل دیوان عالی کشور 

رویة قضائی ر ایجاد ، نافی نقش دادگاه ها دایجاد وحدت رویة قضائی است نقش دیوان عالی کشور در

هستند که رویة های قضائی  دیگری مراجع قضائی ،نیست. بلکه حاکی از آن است که غیر از هیأت عمومی

است. ن عالی کشوردیوا بوجود می آورند و اگر این رویة ها متفاوت بود کار وحدت به عهدة هیأت عمومی

 قانون دیوان عدالت اداری:  ب:

آرای متناقض از  ،هر گاه در موارد مشابه»مقرر می دارد:  1مصوب قانون دیوان عدالت اداری  1مادة 

یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس کل مکلف است به محض اطالع، موضوع را در هیأت عمومی 

رأی سای شعب الزم است. ومی دیوان حضور الاقل سه چهارم رؤدیوان مطرح نماید برای تشکیل هیأت عم
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. این ماده «رای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است.اکثریت هیأت عمومی ب

 نیز در صدد بیان ایجاد رأی وحدت رویة قضائی می باشد.

  :عادی قوانین ج:

مختلف دیوان عالی  هرگاه از شعب»، مقرر می دارد: 9قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  4مادة 

کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری، و امور حسبی با استنباط متفاوت از قوانین، 

آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند 

رأی اکثریت در ایجاد وحدت رویه درخواست کنند ... نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور 

موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن الزم االتباع 

قانون آئین  این مادة آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور به استناد کلیة در حال حاضر«. ست ... .ا

.می باشد، 9ی مصوب دادرسی کیفر

 

 گفتار سوم: انواع رویة قضائی:

غیر الزم االتباع بودن آن ها  مهمترین و اساسی ترین تقسیم رویه های قضائی بر حسب الزم االتباع بودن یا

 که در ذیل به بررسی آن خواهیم پرداخت:می باشد، 

  غیر الزم االتباع:رویه های قضائی  الف:

 پیش در یکسانی حقوقی روش مسائل از یکی باب درگروهی از قضات محاکم  یا محاکموقتی قضات 

 مشابه آن با دعوایی محاکم آن گاه هر گفت توانه ب که شود تکرار چندان مسأله آن به راجع آرای و بگیرند

غیر  . باعث ایجاد رویة قضایی شده اند که این نوع رویة قضائیکنند می اتخاذ را تصمیم همان ،شوند رو روبه

 یعنی قانون تبعیت از آن ها را الزام ننموده و فقط دارای قدرت معنوی هستند. الزم االتباع است.
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این دسته از رویه های قضائی مدون نیستند، شماره نشده اند، قلمرو مکانی و زمانی آن ها مشخص نیست، اما  

وجود دارند و عمالً از آن ها پیروی می شود. رویه های قضائی شعب دیوان عالی کشور، دادگاه های بدوی 

 و تجدید نظر در این ردیف قرار دارند.

 و نموده سرقت را او اموال و شده منزل آن وارد کسی منزل درب قفل شکستن با آقای الف :مثال عنوان به

 ونموده  محکوم سرقت جرم به تنهابا این استدالل که تخریب قفل مقدمة سرقت می باشد،  را فرد آن دادگاه

 همین به نیز دیگر محاکم ،مشابه موضوع به راجع چنانچهحال  .ندانسته استجرمی مستقل  را تخریب قفل

 با دعوایی محاکم گاه هر گفت توانه ب که شود تکرار چندان آن به راجع آرای و نمایند صادر حکم گونه

 تخریب خصوص در محاکم یقضائ رویة گویند می ،کنند می اتخاذ را تصمیم همان ،شوند رو روبه مشابه آن

 .است چنین این سارق توسط قفل

  :ب: رویه های قضائی الزم االتباع

مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری، و امور  شعبهرگاه از 

حسبی با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، 

 .کنندنظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست می 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور  

یا نمایندة او  و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع 

موارد مشابه برای شعب دیوان  رأی اکثریت در تصمیم کنند. مورد اختالف را بررسی و نسبت به آن اتخاذِ

 غیر آن الزم االتباع است.عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و 

 تعیین گذشت غیرقابل یا گذشت قابل مجرائ خصوص در انقالب از قبل به مربوط قوانینه عنوان مثال: ب

 وضعیت گرفت صورت کیفری قوانین در که تغییراتی دلیله ب اسالمی انقالب بعد از. بود نموده تکلیف

 ؟خیر یا باشد می گذشت قابل که این نظر  از امانت در خیانت جرم در موضوع قضات نتیجه در .نبود روشن

  .داشتند نظر اختالف
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 قابل جرم را آن ها دادگاه شعب از برخی که نحو بدین ،بود شده صادر مختلفی خصوص آرای این در

 گذشت غیرقابل را آن دیگر برخی ولی کردند می مختومه را پرونده شاکیرضایت  با و دانسته گذشت

 .کردند می محکوم  را شاکی، متهم رضایت اعالم وجود با و دانسته

 کشور دیوان عالی عمومی هیأت به کشور کل دادستان طریق از ها دادگاه مختلف آراء چنین وضعیتی در

 حقوق به مضر مجرائ از امانت در خیانت :کرد اعالم ای ویهطی رأی وحدت ر مذکور مرجع و ارسال

 در را الناس حقوق موضوع ،شکایت استرداد یا خصوصی مدعی رضایت و است عمومی  مصالح و خصوصی

 حکومتی یا شرعی تعزیر عمومی نظم حفظ و جامعه مصلحت ضرورت به لکن .سازد می منتفی مزبور جرم

 همه بعد به تاریخ آن از و .داد پایان اختالفات به ،رویه وحدت یرأ این اساس این بر. است الزم مجرم

 . کنند تلقی گذشت غیرقابل را امانت در جرم خیانت بودند، مکلف قضایی محاکم

بودن  گذشت غیرقابل بر را و اصل کرده روشن را قاعده  9 سال مصوب اسالمی مجازات قانون البته

 است. نگردید درج امانت در خیانت جرم ،گذشت قابل مجرائ احصا در که کرده اعالم جرائم
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 مبحث دوم:

 حقوق منابع دیگر و قضائی رویة ارتباط

به منابع حقوق که از  دکترین انون، عرف وققضائی با  به بیان ارتباط رویة در قالب پنج گفتار در این مبحث

 خواهیم پرداخت.تفسیر قانون و اصول حقوقی شمار می آیند و همچنین به ارتباط رویة قضائی با 

 

 : رویة قضائی و قانون:گفتار اول 

که قانون ساخته و  رویة قضائی در هر شکل و نوعی که باشد ساختة فکر و عمل قضات است در حالی 

گذار می باشد. قانون با تشریفات خاص و بر اساس مصلحت جامعه آن طور که نمایندگان ملت پرداختة قانون

تشخیص می دهند تصویب و به مورد اجرا در می آید اما رویة قضائی با تأنی و مرور زمان در قوة قضائیه 

 شکل می گیرد.

ن عین حال در کشور هائی که حقوق مدورویة قضائی و قانون هر دو از منابع حقوق به شمار می روند، در  

قانون را بر طرف  قضائی موارد ابهام، اجمال و سکوتغالباً رویة  دارند، رویة قضائی باید متکی به قانون باشد.

موافق نباشدو آن را با هدف خود مغایر  گذار با رویة قضائی که به قانون پیوند خوردهمی سازد و چنانچه قانون

 تشخیص دهد با وضع قانون، رویة قضائی را بال اثر می سازد.

 

  : رویة قضائی و عرف:گفتار دوم

شکل می گیرند و هر دو در حقوق رویة قضائی و عرف هر دو از منابع حقوق هستند، هر دو در طی زمان 

وقف سازد و آن را از بین قانون می تواند رویة قضائی را متن نیاز به حمایت قانون دارند. همانطور که ومد

 .ببرید، می تواند عرف را از حالت الزام خارج سازد
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دو زمینه ساز قانون هستند. بعضی قوانین اساساً همان عرف و رویة قضائی قبلی  هرة قضائی عرف و روی 

رویة هستند که قانونگذار آن ها را طی موادی تنظیم می نماید. عرف را مردم و در طول زمان می سازند اما 

 قضائی ثمرة کار عملی قضات محسوب می شود.

 

 : رویة قضائی و دکترین:گفتار سوم

دکترین هر دو از منابع حقوق می باشند با این تفاوت که هیچ گاه دکترین نمی تواند قدرت رویة قضائی و 

راز نظر توجه به یک علمی است و عالم حقوق در مقام اب رویة قضائی را داشته باشد. دکترین یک کار صرفاً

عملی قضات در حالی که رویة قضائی ثمرة کار  و طرفین دعوی و استدالل آن ها ندارد. پروندة خاص

اوضاع و احوال خاص اصحاب  گیری در پرونده مواجه با شرایط، تصمیم و قاضی هنگام محسوب می شود

 د.ندعوی قرار می گیرد و همة این عوامل در اقدام او اثر می گذار

 

 : رویة قضائی و تفسیر قانون:گفتار چهارم

بین قانون و رویة قضائی. اگر گفته شود هیچ رویة قضائی بدون  قانون در واقع پل ارتباطی می باشدتفسیر 

تفسیر قانون شکل نمی گیرد بیان درستی است. به همان اندازه که رأی دادگاه مؤثر در ایجاد رویة قضائی 

 تفسیر قاضی هم در این جهت نقش دارد. ،است

ی وقتی در موارد مشابه همین رأی می کند، یعن ثبیتأی دادگاه را به سوی رویة قضائی تتفسیر قانون، ر 

  رویه ساخته می شود که چنین  ،شد و تکرار گردید پذیرفته دادگاه که با تفسیر قابل اعمال شناخته شده،

کشور در قالب رأی وحدت  و هر گاه در هیأت عمومی دیوان عالی راه داردرویه ای الزام معنوی را به هم

 ا می کند. هم پیدد الزام قانونی را رویه در بیای
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 رویة قضائی و اصول حقوقی: گفتار پنچم:

زمان به رویة قضائی  نباشد، تصمیمات قضائی وقتی در طول رویة قضائی نمی تواند در راستای اصول حقوقی

خرج دهد و در تفسیر و ه تبدیل می شوند که بر اساس اصول حقوقی اتخاذ شده باشند. دادگاهی که ابتکار ب

در مرجع باالتر، اگر رأی هرگز تبدیل به رویه نمی شود و آن  ،به اصول حقوقی بی اعتنا باشد صدور رأی

شود که از اصول حقوقی قضائی تبدیل  رویةمی گردد. آن رأیی ممکن است به  قابل تجدیدنظر باشد فسخ

پایه ای است برای ی کلی است برای آراء قضائی و در نتیجه یبنابراین اصول حقوقی راهنما پیروی کره باشد.

 رویه های قضائی.

آن را می توان در اصول اخالقی،  اصول حقوقی قواعدی است که از عمق جامعه ریشه گرفته و پایه های

آداب و رسوم همگانی شناسائی نمود. اصول حقوقی مبین عدالت و اخالق است. قضات در صدور  مذهبی،

 ة قضائی هماهنگ با اصول حقوقی است.رأی توجه خاصی به اصول حقوقی دارند و طبعاً روی
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 مبحث سوم:

 قضائی رویة احكام

گفتار: در گفتار اول قلمرو مکانی رویة قضائی، در گفتار دوم قلمرو زمانی رویة  ردر این مبحث در قالب چها

قضائی، در گفتار سوم درجة اعتبار رویة قضائی و در گفتار چهارم طرق تغیر و اصالح رویة قضائی را مورد 

 بررسی قرار خواهیم داد.

 

 رویة قضائی:گفتار اول: قلمرو مكانی 

آیا بین انواع  قرار می گیرد؟ده ای مورد استفاده و عمل و اجرا در چه محدواین است رویة قضائی منظور 

رویة قضائی الزم در پاسخ به این سئواالت باید گفت که بین  رویة قضائی از حیث قلمرو تفاوتی هست؟

  وجود دارد.االتباع و رویة قضائی غیر الزم االتباع تفاوت اساسی 

آن همچون قانون سراسر قلمرو مکانی  ،االتباع  که در حکم قانون استدر مورد اول یعنی رویة قضائی الزم 

مگر در مواردی که  اع داخله و خارجه قابل اعمال است.ساکنین کشور اعم از اتب برای کلیةو  کشور است

 قانون استثنا کرده باشد.

در مورد رویه های قضائی غیر الزم االتباع وضع به گونه ای دیگر است و اساساً نمی توان قلمرو دقیقی برای  

آن مشخص ساخت. رویه ای ممکن است، در ارتباط با یک دادگاه باشد و یا دادگاه های متعدد یک حوزة  

داشته  ریسزم االتباع جنبة سراقضائی، و یا رویه ای وضع سراسری پیدا کند، حتی اگر رویة قضائی غیر ال

ها تکلیف به تبعیت از چنین زیرا دادگاه  مرو کشور را برای آن در نظر گرفت،نمی توان به طور قاطع قل ،باشد

 ی را ندارند.ا رویه
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 : قلمرو زمانی رویة قضائی:گفتار دوم

ای به طور شناخته شده  هایی که در حکم قانون نیستند،  در مورد رویه های قضائی غیر الزم االتباع یعنی رویه

اوضاع و احوال اجتماع و  یه های قضائی بستگی به نظر قضات،نین روچد. اعتبار وجود ندار طول زمان اجرا 

تغییرات قوانین دارد. رویه ای ممکن است با سرعت جای خود را به رویة دیگری دهد یا مثالً با اصالح قانون 

 آن ها منتفی شود، بنابراین قلمرو زمانی این نوع رویه ها مثل قلمرو مکانی ،شناخته شده یة قضائیِاساساً رو

 مشخص و معین نیست.

ناد به است د و دادگاه ها باید در موارد مشابه از آن تبعیت کنندنرا دار« وحدت رویه»اما رویه هایی که عنوان  

حلة به مر که قبالً محاکم صادر کرده و در احکامی ، 9یفری مصوب قانون آئین دادرسی ک 4مادة 

را  «تفسیر قانون»مشابهی که در جریان رسیدگی است وضع  در پرونده هایاما . ، بی اثر استرسیدهقطعی 

سبق می گردد، علی قاعده رویة قضائی هم که ر مجلس نسبت به یک قانون عطف بمامانگونه که تفسیه دارد.

 قبل اثر می نماید.  افتادة قانون است به ما در واقع همان تفسیر جا

هیأت عمومی دیوان عالی  اجرا باشد و مطابق رأی وحدت رویة صورتی که رأی اجرا نشده یا در حال دراما 

کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیأت عمومی 

 تسری است.نسبت به آراء مذکور قابل 

 

 :: درجة اعتبار رویة قضائیگفتار سوم

برای میزان قدرت و اعتبار رویة قضائی سه مالک وجود دارد که عبارتند از: قانون، کثرت آرائی که رویة 

 قضائی را ایجاد کرده است و درجة دادگاه. 

مادة  که به استناد کشور رویة قضائی که قانون به آن قدرت و اعتبار داده یعنی آرای وحدت رویة دیوان عالی

4  قانون آئین دادرسی کیفری مصوب9 جه اول اهمیت قرار دارد. این آراء، در درصادر گردیده 

عدم  ات نمی توانند از آن تخلف نمایند ووحدت رویة قضائی، الزم االتباع و در حکم قانون هستند. قض

 اجرای آن استنکاف از اجرای قانون است.
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رویة قضائی دادگاه های محاکم متعدد شکل گرفته مثالً رویه هایی که رویة قضائی که در اثر تصمیمات 

د ولو این که در موارد مشابه شعب دادگاه ها می توانند بر خالف آن نظر و حکم نسراسر کشور می باش

ود بی توجه  به آن باشد و دهند، اما قدرت معنوی زیادی دارد و  کمتر دادگاهی است که در استنباط و نظر خ

 به ندرت ممکن است از آن عدول نمایند.

اعتبار رویة قضائی به درجة دادگاه هم بستگی دارد، معلوم است وقتی رویه ای در شعبة دیوان عالی کشور 

، زیرا دادگاه تالی ساخته شده باشد بیشتر محل توجه و اعتبار است تا رویة مربوط به دادگاه حقوقی بدوی

 الً به دادگاه عالی نظر دارد.معمو

 

 یر و اصالح رویة قضائی:ی: طرق تغگفتار چهارم

آراء وحدت رویة هیأت عمومی دیوان »قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد:  4به استناد مادة 

        ( این قانون صادر4عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویة موخری که مطابق مادة )

رویة قضائی مثل قانون قابل اصالح و تغییر است. وسایل تغییر و اصالح رویة ، «می شود، قابل تغییر است.

. در ذیل به بررسی دیگر قضات ومی دیوان عالی کشور و تصمیمقضائی عبارت است از: قانون، هیأت عم

دازیم:رچگونگی تغییر و اصالح رویة قضایی می پ

 : الف: قانون

هر  با تصویب رویه را، می تواند از اثر بیاندازد. ویة قضائی، از معمولی تا آرای وحدتهمة انواع رقانون 

 می نماید.ساخته و منتفی  متوقف ، رارویه های قضائی که با تفسیر قوانین قبلی ساخته شده اندقانون جدیدی 

 .نیازی نیست که قانون به پایان عمر رویة قضائی تصریح نماید

قانون در موضوع رویة قضائی وضع شد جانشین آن رویة می گردد. در این مورد چند حالت ممکن همین که 

ه ای که عنوان رویه همان قاعد قانون در تأیید رویة قضائی باشد. در این صورت ممکن است ؛است پیش آید

این در که شود می و یا قانون بر خالف رویة موجود وضع  استفاده و اجرا می گردد،قانون  داشته با عنوان

 اثری از رویة قضائی باقی نمی ماند.  صورت
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ط یه یک دادگاه، . رویة قضائی مربوتفاوتی بین انواع رویة قضائی نیست ،در از بین رفتن رویة قضائی با قانون

دت رویه ای که در حکم یا وحو  گروهی از دادگاه ها، یا رویة قضائی مربوط به شعب دیوان عالی کشور

 همة آن ها را قانون می تواند از اثر بیاندازد.قانون است، 

  ب: هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

هیأت هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم عامل دیگری است در تغییر و اصالح رویة قضائی. اما وسعت کار 

دارد وقتی به مرحلة اجرا درآید هر نوع رویه ای را قانون با تشریفاتی که عمومی به میزان قانون نیست، زیرا 

دهد اما هیأت عمومی دیوان عالی کشور با ثر می اندازد و یا در خود جای می که در مقابل داشته باشد از ا

و نظریة مختلف در شعب دیوان کشور یا دادگاه ها در مواردی که پیش بینی شده امکان  وجود سبق رویة

 اعالم نظر دارد. 

موردی برای رسیدگی هیأت عمومی  ن تر باشدیبر این اگر نظریة واحدی در شعب و یا دادگاه های پایبنا

رأی وحدت رویه صادر کرد این معنی را هم متضمن است  ،وقتی هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست. 

 د.مغایرت دارند از بین رفته ان رویة، که رویه های عادی مربوط به موضع که با رأی وحدت

  :دیگر قضات ج: تصمیم 

. قضات می باشند همیشه در معرض تغییر و اصالح ،آن دسته از رویه های قضائی که در حکم قانون نیستند

  اما این رویه ها نوعی الزام معنوی به وجود مکلف نیستند از رویه های قضائی عادی مثل قانون تبعیت کنند

 می آورند و این جنبة معنوی تا زمانی است که عقیده و استنباط قاضی آن را صحیح بداند. 

د ، رویه ای را نادرست بدانغور و بررسی قاضی در قواعد و اصول حقوقی هر گاه بر اثر مطالعات، تحقیقات،

با تصمیم قضات به هر حال رویه های معمولی و غیر وحدت رویه . دیگر آن الزام معنوی بر طرف می شود

 تغییر پیدا می کنند.
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 چهارم: مبحث

 قضائی رویة صادر کنندةعالی  مراجع

در این مبحث مراجع عالی قضائی صادره کنندة، رویه های قضائی و مستند قانونی آن ها را در دو گفتار: در 

 خواهیم دارد.گفتار اول دیوان عالی کشور و در گفتار دوم دیوان عدالت اداری، مورد بررسی قرار 

 

 گفتار اول: دیوان عالی کشور:

درتاریخ قضائی اغلب کشور ها، این بحث وجود داشته که چه  راه هائی را باید به پیمایند و چه تشکیالتی را 

ایجاد کنند تا نظم جامعه حفظ شود و صاحبان حق از تعرض مصون بمانند و اگر حقوق افرادی مورد تجاوز 

 قضائی به همین منظور بوده است.عالی ن جبران گردد. تشکیل مراجع قرار گرفت از طریق قانو

افراد و در نتیجة آن و  باط های متفاوتی در بین قضات گردداستن ،واحد از آن جائی که ممکن است از قانونِ

پیش بینی کردند  . از این رو شایسته یک جامعة منظم نیست این صاحبان حق در وضع متفاوتی قرار گیرند که

تا بر همة احکام دادگاه ها نظارت کند و اطمینان حاصل شود  ،باشد در رأس دادگاه ها دیوان عالی کشور که

در این راستا دیوان عالی  .اجرای عدالت وضع یکسانی دارد ،برابر قانون صادر شده و در نتیجه ،احکامکه 

، در حال حاضر 9انون آئین دادرسی کیفری مصوب ق 4و مادة  قانون اساسی کشور به استناد اصل 

 به این وظیفة مهم عمل می کند.

 و محاکم در قوانین صحیح اجرای بر نظارت منظوره ب کشور دیوانعالی: »دارد میمقرر  اساسی قانون اصل

 که ضوابطی اساس برشود  می محول آن به قانون طبق که یهائمسئولیت انجام و یقضائ رویة وحدت ایجاد

 «.گردد می تشکیل کند می تعیین قضائیه قوه رئیس

مختلف دیوان عالی کشور  هرگاه از شعب»، مقرر می دارد:9قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  4مادة

و امور حسبی با استنباط متفاوت از قوانین، آراء  وارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفرییا دادگاه ها نسبت به م

مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر 
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هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب 

یا دادستان ها یا وکالی دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادگاه ها 

هیأت کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را دربارة موضوع درخواست کنند. دیوان عالی 

عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا 

و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد  نمایندة او 

رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند.  اختالف را بررسی

به رأی قطعی شده بی  ؛ اما نسبتکشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن الزم االتباع است

مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان و اثر است. در صورتی که رأی اجرا نشده یا در حال اجرا باشد 

عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیأت 

 «قررات قانون مجازات اسالمی عمل می شود.عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق م

 

 گفتار دوم: دیوان عدالت اداری:

قانون  است. اصل  در ایجاد رویة قضائی قائل نگردیدهقانون اساسی حقی برای دیوان عدالت اداری، 

عتراضات مردم نسبت به مأمورین یا به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و ا»مقرر می دارد: اساسی 

ها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوة واحد

 «. قضائیه تأسیس می گردد، حدود و اختیارات و نحوة عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.

قانون  1ت مادة با توجه به این که اصل فوق حدود و اختیارات دیوان را به قانون عادی واگذار کرده اس

آراء متناقض از یک یا چند شعبه هر گاه در موارد مشابه »اشته: مقرر د 1مصوب سال اداری دیوان عدالت 

دیوان صادر شود رئیس کل مکلف است به محض اطالع موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. 

الزم است، رأی اکثریت هیأت  برای تشکیل هیأت عمومی دیوان حضور الاقل سه چهارم رؤسای شعب

 «.عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است.

 شاد، پیروز و موفق باشید
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