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 1399بهار ، 1، شماره 4دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

حقوق زنان  یبرا دیتهد ایفرصت  ،یثبت مَهر در سند رسم

 (ییقضا هیبر رو دی)با تأک یدر سبک زندگ

  ،1 فرد یلیمحمدرضا کم
نجف آباد،  ،یآباد، دانشگاه آزاد اسالمواحد نجف ات،یگروه اله

 .رانیا
 

   *2 یبابوکان یاکبر یاحسان عل
نجف آباد،  ،یآباد، دانشگاه آزاد اسالمواحد نجف ات،یگروه اله

گروه مطالعات  اریدانشگاه اصفهان، استاد یعلم أتی)عضو ه رانیا
 .(نویسنده مسئول) (تیاهل ب

 
  3ی دریح یمحمدعل
نجف آباد،  ،یآباد، دانشگاه آزاد اسالمواحد نجف ات،یگروه اله

 .رانیا
 

 دهیچک
 عیتشر لیتوان دل یمَهر از حقوق مختص زنان در شرع اسالم است. م

 یدر سبک زندگ یو گاهیجا زیاز زن و تما تیحق را حما نیا
خانواده، نظام  تیقانون حما بیدانست. اگرچه با تصو یاسالم
خانواده  یزنان در دعاو یبه دنبال سهولت دادخواه رانیا یحقوق

مطالبه مهر مستند به سند  یدعوا زدادگاه ها ا یبوده است؛ اما تلق
 قیرمهر از ط یریگیو الزام زن به پ یفاتیتشر یبه عنوان دعوا ،یرسم

از طرح دعوا، مطالبه مهر را با چالش مواجه   شیثبت پ یاجرا رهیدا
زنان محدود  یبرا یسو، حق دادخواه کینموده است. چنانکه از 

 از اموال یاریسب یه ثبت رسمعدم سابق گر،ید ییشود و از سو یم
 رهیدا یمهر از سو یفایاست یبرا یاموال و ییزوج موجب عدم شناسا

 یفااخت ایانتقال  یبرا یمناسب نهیامر زم نیثبت خواهد شد و ا یاجرا
  .سازد یرا تا زمان اقامه دعوا را فراهم م گرانیاموال زوج به د

در ماده  ادشدهی فاتیتشر تیشود که ماه یپژوهش تالش م نیا در
ـ از ح 113  یمقررات باالدست ثیقانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 

 نیقرار گرفته و سپس  به ا یبودن ـ مورد بررس یمقررات عاد ای
 یمطالبه مهر مستند به سند رسم یدعوا ایپرسش پاسخ داده شود که آ

 چنانکه باور به لزوم ؟یفاتیتشر ریغ ای ستا یفاتیتشر یاز دعاو
جز رد  یا جهیاز اقامه دعوا، نت شیثبت پ یاجرا رهیمراجعه به دا

 یامر را به دنبال نخواهد داشت و دادخواه نیا تیفاقد رعا یدعوا
  .زنان محسوب خواهد شد یغامض برا یامر
 
 یاجرا ،یفاتیتشر یدادرس ،ی: دعوا، مهر، سند رسمواژگان دیکل

 .ثبت
 

 14/01/1399: دریافت تاریخ
 17/03/1399: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولaliakbari@ahl.au.ac.ir 

 

 مقدمه
نظام حقوقی اسالم مبتنی بر حقوق و تکالیف متقابل است. از آنجایی 
که نهاد خانواده در اسالم از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد؛ 
حقوق و تکالیفی مختصا یا مشترکا برای هر یک از زوجین پیش 
بینی گردیده است. با توجه به اینکه زن وظیفه مهم تربیت نسل 

ه به عهده دارد؛ در سبک زندگی اسالمی از های آینده را در خانواد
حقوقی فراتر از مرد برخوردار می باشد. یکی از این حقوق مختص، 
مَهر نامیده می شود که پشتوانه ای مهم برای وی در زندگی مشترک 
است. نکته قابل توجه این است که تعلق مَهر برای زن منافاتی با 

ی توان مالکیت تکلیف زوجین به حسن معاشرت ندارد. حتی م
کامل زن بر مهر و حق حبس او تا زمان دریافت  تمام مهر را داللتی 
بر این دانست که مطالبه مهر نشان از جدایی وی از زندگی مشترک 
با همسر ندارد. به سخن دیگر، مطالبه مهر از سوی زن منافاتی با 
سبک زندگی اسالمی ندارد؛ چرا که این حق از سوی شرع اسالم 

و مقرر گردیده است. بنابراین توجه به حقوق حمایتی از زن برای ا
برای استیفای مهر در نظام حقوقی، مکمل سبک زندگی بر پایه 

 انصاف است. 
از آنجایی که در عرف جامعه ایرانی مَهر در زمان عقد ازدواج تعیین 
می شود؛ در گذشته در ضمن ثبت واقعه ازدواج مرقوم می شد. با این 

دی مهر همواره با تضییع حقوق زنان مواجه می شد. حال، ثبت عا
مواردی مانند عدم نگهداری درست از سند عادی و ازبین رفتن، 
مفقود شدن یا به سرقت رفتن آن، بار اثبات مهر را از طریق معرفی 
شاهد به عهده زنان می گذاشت و این امری دشوار برای آنان در 

یران با هدف صیانت از نهاد احقاق حق بود. از این رو، قانونگذار ا
خانواده و حمایت از حقوق زنان، ثبت رسمی واقعه ازدواج همراه 
با مهر و شرایط آن را به صورتی مطمئن و قابل دسترس برای زنان 
در زمان دادخواهی گرداند. در این میان، الزام زوج به ثبت رسمی 

 1391 قانون حمایت خانواده مصوب 20واقعه ازدواج دایم در ماده 
آن قانون نسبت به نکاح منقطع ـ تحت شرایطی ـ را می  21و ماده 

توان یکی از گامهای مهم در جهت حفظ حقوق زنان در برابر آسیب 
اجتماعی ناشی از اختالف خانوادگی دانست. به دنبال این الزام 
قانونی، مَهر مورد توافق زوجین نیز در این اسناد رسمی به ثبت رسید 

ه بر حفظ حق اثبات زوجیت، از حق اثبات آسان مَهر و زنان عالو
و شروط ضمن عقد ازدواج نیز برخوردار شدند. اما برغم این 
اقدامات قانونگذاری، پاره ای از قوانین سبب گردید که محاکم 
دادگستری، مطالبه حقوق مندرج در اسنا رسمی در قالب دعاوی را 

رگ برای دادخواهی تابع تشریفاتی خاص بدانند؛ که به مانعی بز
 مبدل گشت. 

از این رو، نگارندگان برای بیان این مانع و ارایه تفسیر مناسب با 
روح قانون برای مَهر مستند به سند رسمی،از شیوه مطالعه رویه 

دعوای مطالبه مهر نسبت به دادنامه صادره محاکم با محوریت 
الزم به . به ارایه دیدگاه می پردازندمستند به سند رسمی ازدواج 

قانون  653، در راستای بند )ت( ماده موصوفدادنامه ذکر است 
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، با هدف اعتال و پیشبرد رویه 1آیین دادرسی الکترونیک )کیفری(
در این  های دادگستری و صیانت از حقوق اجتماعیقضایی دادگاه

 . مقاله به بوته نقد و بررسی گذاشته می شود
، 26/11/1396، مورخ 9609972988301734دادنامه شماره در 

از شعبه سوم دادگاه عمومی )جانشین خانواده( شهرستان صادره 
 : مقرر گردیده است بهارستان

قانون حمایت  8و رعایت ماده  5بدواً با تحصیل مجوز از ماده » 
به جهت عدم ضرورت رعایت تشریفات  1391خانواده مصوب 

ر امور مدنی های عمومی و انقالب دقانون آیین دادرسی دادگاه
طی دعاوی خانواده؛ حسب تصمیم مورخ  1379مصوب 

ایشان را از پرداخت هزینه دادرسی به نحو موقت  2/11/1396
در ادامه، دادگاه در خصوص مطالبه مهر و  ..« داند.معاف می

متعاقبا نظربه » ... دارد که: خسارات دادرسی ناشی از آن مرقوم می
یر غ»یا « تشریفاتی»کشور مبنی بر های جریان دو رویه در دادگاه

دانستن دعاوی مستند به سند رسمی، در گام نخست به « تشریفاتی
شود. )نخستین( رویکرد، ارزیابی هر یک از دو رویکرد پرداخته می

اجرای مفاد سند رسمی از طریق اداره ثبت ]با رعایت مواعد قانونی[ 
ساس هر چند داند. بر این ارا به لحاظ شکلی بودن، ضروری می

قانون برنامه  2حسب ماده « سیاست کلی برنامه )نظام(»موضوعات 
ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی پنج

از آن قانون محدود گردیده است؛  112( تا ماده 1396ـ1400ایران )
وان تاما ضرورت پیگیری اجرای مفاد سند رسمی در اداره ثبت را می

قاعده تکلیف محاکم « مخصص»االجرا ای الزمه مصوبهبه مثاب
دادگستری در رسیدگی به دعاوی قلمداد کرد. بدین شکل، عدم 
رعایت این اقدام موجب صدور قرار عدم استماع دعوی خواهد بود. 
)دومین( رویکرد، از یک سو با توجه به عدم امکان تخصیص قواعد 

ررات عادی؛ پیگیری بینی شده در قانون اساسی به موجب مقپیش
اجرای سند رسمی در اداره ثبت را از تشریفات این قسم دعاوی 
ندانسته و از دیگر سو، چنانچه رعایت تشریفات را ضروری بدانیم، 
به دلیل قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 

های ( رسیدگی دادگاه1396ـ1400فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )
داند. اما به باور ی را بدون رعایت آن تشریفات معتبر میاختصاص

دادگاه، نسبت به این دو دلیل، ایراد مطرح است. چنانچه )اوال( قانون 
ساله ششم توسعه )مزبور( ـ هرچند در موضوعاتی مغایر برنامه پنج

قانون اساسی است، اما ـ حسب تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام 
 است. )ثانیا(« شبه اجتهاد»اعتباری آن به بی االجرا شده و باورالزم

از آنجایی که هر لفظ در یک زمان، بیش از یک معنای حقیقی 
ندارد، داللت قانون خاص ]پیش از وضع قانون عام[ بر موضوعش به 

بوده و پس از وضع قانون عام، به لحاظ رعایت « حقیقی»نحو 
عام موضوع قانون  مصلحت و اراده قانونگذار بر تغییر احکام، قانون

 یابد و مآالًخاص گذشته را در برگرفته و بر آن داللت حقیقی می
گردد. می« مَجاز»داللت قانون خاص پیشین نسبت به موضوعش 

دادگاه در ارزیابی نهایی دو رویکرد بر این باور است که )اوالً( 
_________________________________ 

قوه قضاییه موظف است »قانون آیین دادرسی الکترونیک )کیفری(:  653ـ ماده  1
ارایه کند و آنها را روزآمد « درگاه ملی قوه قضاییه»اطالعات زیر را از طریق 

 نگه دارد: 

آور بودن پیگیری عملیات اجرایی سند رسمی در چنانچه در الزام
ثبت، به عنوان مقدمه و تشریفات رسیدگی دعوی در دادگاه اداره 

در رفع الزام اقدامات ]بنابر « اصل عملی عدم»تردید شود؛ تمسک به 
دیدگاه شیخ انصاری )ره([، یا الزامی و آمره بودن آن به جهت 
پیوستگی اقدامات به موضوع طرح دعوی پس از گذشت مواعد 

یدگاه آخوند خراسانی )ره( ]بر اساس د« هیأت واحد»قانونی، تحت 
تواند در تعیین آمره و تشریفاتی بودن و شارحان کفایة االصول[ نمی

مقررات دادرسی و یا عدم آن، مورد استناد قرار گیرد. بلکه به کمک 
قانونگذار از وضع پیگیری اجرای مفاد سند « بیان انگیزه»قرینه 

ین یدگی به اتوان به تشریفاتی نبودن رسرسمی در اداره ثبت، می
قانون  113دعاوی پی برد. براین اساس، قانونگذار در فراز ماده 

ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری برنامه پنج
( پیگیری اجرای مفاد سند رسمی در 1396ـ1400اسالمی ایران )

کاستن »، «هاهای دادگاهکاهش تعداد پرونده»اداره ثبت را برای 
و نظایر آن « افزایش دقت در رسیدگی به دعاوی» ، «یاطاله دادرس
کند. از آنجایی که دادرسی )به معنای اخص( به مرحله معرفی می

شود؛ آنچه را که اطالق می« انکار»یا « تضییع»مورد « اثبات حق»
توان تشریفات رسیدگی عنوان کرد. مؤثر در اثبات حق باشد؛ می

در اداره ثبت از حیث عدم بدین ترتیب پیگیری اجرای سند رسمی 
تأثیر در اثبات حق طی دادرسی دادگاه، تشریفات و مقدمه صحت 

آید و تخطی از این اقدام، مخالفت با مقررات دعوی به حساب نمی
بینی مواعد در مرحله اجرای مفاد شکلی و آمره نیست. )ثانیا( پیش

سند رسمی توسط اداره ثبت و رعایت حلول آن برای اقامه دعوی 
نفع از امتیازات مقرر در این قانون در دادگاه برای برخورداری ذی

به شکل ضمانت اجرای سلب برخی از حقوق اجتماعی متعهد سند 
است تا بدین صورت جایگاه اسناد رسمی بدون نیاز به اقامه دعوی 

ترین روش ارتقا یابد. با مراجعه به و تحمل هزینه بسیار، به آسان
بینی امتیاز ویژه برای اسناد رسمی، یابیم که پیشحقوق فرانسه، در می

در راستای افزایش جایگاه آن انجام شده است. چنانچه طبق قانون 
( 2015)با اصالحات  2013ـ1005نظارتی و تصمیم فردی شماره 

های تأمین اجتماعی، فرانسه، سکوت مقامات محلی، سازمان
ومی نسبت به مؤسسات خدمات عمومی، ادرات دولتی و نهادهای عم

به « اصل پذیرش سکوت»درخواست اجرای مفاد سند را مطابق 
نفع پس از گذشت دو ماه از تاریخ عنوان تصمیم شناخته شده و ذی

تقدیم درخواست، حق طرح شکایت نزد ریاست جمهوری را دارد. 
با این وجود، شورای حکومت و دادرسی اداری آن کشور اسناد 

ی، حفظ آزادی و اصول قانون اساسی، رسمی دارای ماهیت امنیت مل
المللی و اروپایی را مستثنی از اصل یادشده حقوق مالی و تعهدات بین

اعالم و مراجع موصوف را موظف به ارایه پاسخ مناسب نموده و 
بینی کرده است. به هر تقدیر این در قبال تخلف، ضمانت اجرا پیش

انسه در پی مقررات تأثیری بر دادرسی دعاوی اسناد کشور فر
نداشت. با گذر از این مطلب، کیفیت دعوی به نحو صحیح اقامه 
یافته و در ارزیابی مستندات طرفین از حیث اعتبار سند رسمی و 

ت ـ آراء صادره از سوی محاکم در صورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام 
خالف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت بر خط )آنالین( برای تحلیل 

 « نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص.و نقد صاحب
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 1399بهار ، 1، شماره 4دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 اش و عدم ادایاقرار خوانده به ثبوت دین به نحو عندالمطالبه بر ذمه
قانون حکایت خانواده مصوب  49آن در حق خواهان، به استناد ماده 

 519، 515، 198قانون مدنی و مواد  1082و  1078مواد  و 1391
های عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 522و 

حکم به محکومیت خوانده به پرداخت تعداد  1379مدنی مصوب 
چهارده عدد سکه طال تمام بهار آزادی و مبلغ دویست میلیون ریال 

رت تأخیر تأدیه به مبلغ وجه نقد بابت اصل خواسته، پرداخت خسا
دویست میلیون ریال وجه نقد مطابق شاخص نرخ تورم اعالمی از 
سوی بانک مرکزی، مبلغ چهار میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل 
و مبلغ یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی )از حیث خارات دادرسی( 

ر حق خواهان و ]به جهت تهاتر ذمه خواهان حسب پذیرش اعسار د
از پرداخت هزینه دادرسی دعوای مالی و استحقاق وی به دیافت آن 
از خوانده به دلیل احراز رابطه تسبیب[ خوانده را به پرداخت ما 
به التفاوت هزینه دادرسی دعوی مالی با دعوی غیر مالی )قابل 

رای احکام مدنی ( در حق صندوق محاسبه توسط واحد محترم اج
شود[، دولت جمهوری اسالمی ایران ]که بدو اجرا از وی اخذ می

نماید. این رأی حضوری و به جهت اقرار خوانده صادر و اعالم می
 « باشد.قطعی می

  ـ دعاوی مستند به سند رسمی 2
اسنادی »قانون مدنی، سند رسمی عبارت است از:  1287برابر ماده 

داره ثبت اسناد و امالک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد که در ا
سایر سایر مأمورین رسمی در حدود صالحیت آنها و بر طبق 

در این خصوص « مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.
قانون مدنی( ممکن است  1287مأمور رسمی )با توجه به ماده »

نه تنها مأموران  مستخدم دولت باشد یا غیر مستخدم. بنابراین
ها؛ بلکه های دولتی و مأمورین شهرداریها و سازمانوزارتخانه

اعضای هیأت مدیره کانون وکالی دادگستری و کانون کارشناسان 
 ( 1« )توان مأمور رسمی دانست.رسمی دادگستری را می

د: انرا به دو بخش تقسیم داشته« اجرا»حقوقدانان، سند، به اعتبار 
اسناد الزممیان،  ( در این2االجرا. )جرا و سند غیر الزماالسند الزم

االجرای رسمی و اسناد به دو بخش اسناد الزم نیز االجرا
آرای توان به رو میاالجرای رسمی تقسیم شده است. از اینالزم

، اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، چک و نظایر آن، عنوان دادگاه
د. نسبت اسناد رسمی با اسناد الزماطالق کر« االجراسند الزم»

برخی از اسناد رسمی  چنانکه االجرا، عام و خاص من وجه است.
قابلیت اجرا داشته و برخی دیگر صرفا جنبه اعالمی دارد. به همین 

 دسته اخیر از این اسناددلیل امکان صدور اخطار اجرائیه برای 
افزون بر شود. االجرا خارج میو از شمول اسناد الزم نداشته وجود

ای از اسناد عادی در ، قانونگذار به دلیل اهمیت پارهاین مطلب
 شمار بهرسمی را در حکم اسناد آن ساختار حقوقی کشور، اعتبار 

 بین اینهرچند در شکل و ضابطه ایجاد  به عبارت دیگر،. آوردمی
 اثر ون ؛ اما به حکم قانوتفاوت استاسناد رسمی  عادی با اسناد

توان می االجرااز جمله اسناد عادی الزم. یابدرا می سند رسمیاعتبار 
 اشاره داشت.  به چک و سفته

برخی از حقوقدانان بر این باورند که پیشینه اجرای مفاد اسناد الزم
قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  93و  92االجرا به مواد 

رسد. درست به نظر نمیاما این دیدگاه گردد. باز می 26/12/1310
کلیه اسناد رسمی »از این قانون مقرر گردیده:  93در ماده چنانکه 

راجع به معامالت امالک ثبت شده مستقال و بدون مراجعه به 
بندی اسناد و تقسیمماده این  دربا دقت « االجرا است.محاکم الزم

 درنخستین اقدام قانونگذار توان میبه شرح گذشته،  ،االجراالزم
قانون عملیات بانکی تصویب  رااالجرا راستای اجرای مفاد سند الزم

این  15دانست. برابر ماده  8/6/1362 در تاریخبدون ربا )بهره( 
، 9کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد »قانون، چنین آمده است: 

گردد، به موجب قراردادی این قانون مبادله می 14و  13، 12، 11
 االجرا و تابع مفادشود، در حکم اسناد الزممنعقد میکه بین طرفین 

وضع قانون  به دیگر سخن،« نامه اجرایی اسناد رسمی است.آیین
عملیات بانکی بدون ربا )بهره(، برای نخستین بار آثار و مزایای اسناد 

 . دادتجاری تسری عادی حکومتاً به اسناد را  رسمی
و د به االجرااسناد الزم سیاست قانونی مزبور سبب استیفای مفاد

از  آنو یا پیگرد اجرای های دادگستری در دادگاهروش دادخواهی 
 ای دراین مسأله سبب ایجاد رویه. گردیدطریق دوایر اجرایی ثبت 

دعاوی مستند به اسناد  محاکم دادگستری مبنی بر عدم پذیرش
به  موظف نفعذی ها با استدالل اینکهاین دادگاه االجرا شد.الزم

 هاست، نسبت بدفاتر اجرای ثبت پیگیری اجرای مفاد آن اسناد در 
این تشتت شدید  کردند.قرار عدم استماع صادر می یوادع این قسم از

ها تا پیش از وضع قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، آرای دادگاهدر 
عالی کشور طی رأی وحدت تا هیأت عمومی دیوان گردیدسبب 

تلقی استدالل مبنی بر با  16/3/1360مورخه  12رویه شماره 
مرجع عام تظلمات، رسیدگی به این های دادگستری به عنوان دادگاه

در نتیجه محاکم  دعاوی را بدون تشریفات مورد اختالف بپذیرند.
 (  1) ملزم به پذیرش این قسم دعاوی و دادرسی پیرامون آن شدند.

 عه اقتصادی، اجتماعی وساله ششم توستصویب قانون برنامه پنج با
، دو مقوله مهم در 1396فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در سال 

نظام  های کلیحقوق کشور پدید آمد؛ یکی تبیین سیاستهای دیدگاه
جمهوری اسالمی ایران برای مدتی محدود با اهداف زود بازده و 
دیگری، تحولی در رویه دادرسی نسبت به برخی دعاوی. یکی از این 

توان تلقی وصف تشریفاتی برای دعاوی مستند به اسناد ار را میآث
رسمی است. پیداست در هر نظام حقوقی اعتبار اسناد رسمی روز 

افزاید؛ نباید مانع حقوق شود و آنچه بر مزایای آن اسناد میافزون می
و بند )ب( آن از قانون  113مکتسب ناشی از آن سند شود. درماده 

به منظور افزایش » شم توسعه چنین مقرر شد: برنامه پنج ساله ش
دقت و سرعت در ارایه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و 
احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد 
فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی و کاهش 

الح ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصورودی پرونده
مجرمان و کاهش جمعیت کیفری: ...ب ـ مفاد اسناد رسمی 

االجرای االجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی الزمالزم
شوند. ادارات مذکور سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اجرا می

مکلفند بالفاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف 
کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای  اموال متعهد سند، اقدام

تواند با انصراف از اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می
 با توجه به تأکید بر« مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.
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االجرا در این قانون، مسأله رسیدگی وصف رسمی بر اسناد الزم
الجرای غیر رسمی از شمول اتشریفاتی بر دعاوی مستند به اسناد الزم

سان، در باب دعاوی مستند به اسناد رسمی بحث خارج شد. بدین
های االجرا، این مصوبه سبب دوگانگی برخورد دادگاهالزم

دادگستری با دعاوی مستند به اسناد رسمی گشت. برخی محاکم 
قانون یادشده بر  113دادگستری، بر این باورند که آنچه در ماده 

عه به دوایر اجرای ثبتی برای پیگرد مفاد اسناد رسمی، در لزوم مراج
راستای کاهش مراجعه به محاکم دادگستری و حجم دعاوی 

بینی شده تأکید داشته نشانگر لزوم رعایت این تشریفات از پیش
رو در قبال سوی مدعی جهت اجابت ادعای او در دادگاه است. از این

ت پیگیری مراحل اجرایی آن بخش از دعاوی که تشریفات مقرر جه
کند. به را به عمل نیاورده باشند؛ دادگاه قرار عدم استماع صادر می

ون برای این قان« نفی حق دادرسی»بیانی دیگر، ضمانت اجرایی از نوع 
ای قانونگذاری از در رویه قضایی پدید آمد. نتیجه این مسأله، گونه

ل ت با استدالطرف دستگاه قضایی بود. بهانه عدم رعایت تشریفا
فلسفی کاهش حجم دعاوی، حق مکتسب عموم را به انحطاط 
کشانید. در مقابل، گروهی از قضات دادگستری رویکرد عدم 
ممنوعیت طرح دعوا بدون رعایت تشریفات اجرای ثبتی را در پیش 
گرفتند. هرچند نگارنده در نتیجه دادرسی با این رویکرد همسو 

نده، داند. نگارروه را مورد انتقاد میاست؛ لیکن استدالل سنتی این گ
ای ساختار شکنانه از جهتی در این پژوهش، با اشاره به دادنامه

پاسخی به رویکرد قایل به تشریفاتی بودن دعاوی مزبور ارایه کرده 
و از سویی دیگر با ایراد بر ادله قایالن به غیرتشریفاتی بودن آن 

آمده است. آنچه در این دعاوی، در پی تقویت ادله این رویکرد بر
نگاره محوریت دارد؛ اتکا بر مبانی اصول فقه اسالمی و تأسی حقوق 

بینی تشریفات برای شود که پیشداخلی است. در ادامه مالحظه می
اسناد رسمی، در حقوق فرانسه تأثیری بر دادرسی دعاوی مستند به 

 ت. سآن نداشته؛ بلکه به تبیین جایگاه این اسناد پرداخته شده ا
 دادگاه نقد و بررسی رأی ـ 3

در این بخش از مقاله، به بررسی ابعاد شکلی و ماهوی رأی و ارایه 
 . شودپرداخته مینقاط قوت و ضعف آن 

همانگونه که پیداست، موضوع رأی ناظربه دعاوی خانواده است. 
رأی باید دانست که به کارگیری اصطالحاتی  در ارزیابی ظاهرِ

، ضمن رعایت «اجتهاد برابر نص»، معادل «دشبه اجتها»همچون 
مراتب ادب و نزاکت پیرامون نقد یک دیدگاه، ادبیات فاخر اصول 

توان رو رعایت این موضوع را میگذارد. از اینفقه را به نمایش می
 نقطه قوت در این رأی دانست. 

اما در ایراد شکلی این رأی نکاتی وجود دارد. نخست، مطابق ماده 
، رسیدگی به دعوای مطالبه 1391حمایت خانواده مصوب قانون  4

مهریه در صالحیت دادگاه های خانواده قرار دارد. اما بنابر تصریح 
آن قانون و رعایت رأی وحدت رویه هیأت عمومی  1ماده  1تبصره 
، چنانچه این 26/3/1394در تاریخ  741عالی کشور به شماره دیوان

_________________________________ 
تواند به منظور دادخواهی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می»ـ  1

ها را های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهبه دادگاه
توان از دادگاهی که به موجب قانون در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی

 «را دارد منع کرد.حق مراجعه به آن

ده باشد، رسیدگی توسط دادگاه در حوزه قضایی تشکیل نش
پذیرد. های عمومی و بدون حضور قاضی مشاور، صورت میدادگاه
رو شایسته بود که دادگاه در مَطلَع رأی، به فقدان محاکم از این

اختصاصی خانواده در آن حوزه قضایی اشاره دارد. دومین ایراد اینکه 
به، محاسبه بخشی از خسارت دادرسی به در بخش تعیین محکومٌ

عهده واحد اجرای احکام سپرده شده است. هرچند این مسأله در 
غالب دادگاه مورد اقبال قرار دارد، اما به دلیل اینکه رأی باید به 
نحو مشخص اختالف را ریشه کنی کرده و از هرج و مرج و اعمال 
سلیقه در اجرای حکم پیشگیری نماید، دادگاه موظف به درج دقیق 

وق و تکالیف طرفین است. وانگهی، عدم و کامل ابعاد دعوا و حق
به توسط دادگاه موجب سردرگمی طرفین شده و در تعیین محکومٌ

نهایت اگر دعوای اعسار از پرداخت آن اقامه شود؛ در مرتبه نخست 
دادگاه و در مرتبه پسین، طرفین از میزان اقساط و یا مهلت مقرر 

آنکه در پایان  شوند. سومدرخور توان مالی مدیون دچار ابهام می
رأی، صرفا حکم قطعی توصیف شده است. در حالی که به داللت 

های عمومی و انقالب در قانون آیین دادرسی دادگاه 331تبصره ماده 
احکام مستند به اقرار در » ؛ به شرح: 1379امور مدنی مصوب 

دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبًا 
ا قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر رأی آنان ر

 «نیست مگر در خصوص صالحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی.
دادگاه باید به حق تجدیدنظر خواهی نسبت به ابعاد صالحیت 
دادگاه یا قاضی رسیدگی کننده اشاره نماید. در واقع هر چند در 

یه قطعیت یافته؛ اما حق علبخش ماهوی رأی، از حیث اقرار محکومٌ
طرفین دعوا بر تجدیدنظرخواهی نسبت به اصل صالحیت دادگاه یا 

 قاضی دادگاه، نادیده انگاشته شده است. 
ـ نقد ادله مخالفان تشریفات دادرسی در دعاوی مستند به سند 4

  رسمی 
در ارزیابی استدالل رأی، آنچه مبنای دو رویکرد موافق و مخالف 

قی ماده ، تلگرفتهاوی مستند به اسناد رسمی قرار تشریفات برای دع
قانون برنامه ششم توسعه به عنوان سیاست کلی نظام است. این  113

 اقانون برنامه ششم توسعه ب 113ماده  تا نسبتمسأله سبب گردید 
قانون اساسی جمهوری  2و یکصد و پنجاه و نهم 1سی و چهارماصول 

مورد  ناسخ و منسوخ یا عام و مخصص در قالب مباحثاسالمی ایران 
ول اندیشمندان اص بدین ترتیب توجه به دیدگاه. بررسی قرار گیرد

و د و مبانی استداللضوابط  به شناخت فقه فریقین، بیش از پیش
 . کندکمک میرویکرد 

 عام و مخصصـ 1ـ 4
بر این  و اهل سنت در تعریف عام، خاص و تخصیص اصولیون امامیه

اللفظ الشامل بمفهومه لجمیع ما یصلح انطباق عنوانه : »باورند که
الحکم الذی الیشمل الّا بعض افراد  علیه فی ثبوت الحکم له ...

هو ... موضوعه أو المتعلق أو المکلف، أو انه اللفظ الدال علی ذلک 
اخراج بعض االفراد عن شمول الحکم العام، بعد أن کان اللفظ فی 

ین ها و تعیمرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه»ـ  2
  «آنها منوط به حکم قانون است. صالحیت
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 1399بهار ، 1، شماره 4دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

( آنان معتقدند که مفاهیم 4، 3...« )یص نفسه شامالً له اوالً التخص
اصالت العموم از »( و 3عام و خاص از امور بدیهی و حقیقی بوده )

بر حقیقت یا مجاز  فقه ( بین اندیشمندان اصول5« )اصول لفظیه است
اختالف نظر است.  ماندهبر افراد باقیمخصص لفظ عام  داللت بودن

شافعی بر وضع حقیقی از  مشهوراصولیون حنفی، حنبلی و چنانکه 
را عبارت از لفظی دانسته که به  عامشافعی، البته ( 6آن باورمندند. )

 آمدی باو  (7کند. )میشکل دفعی بر آحاد به نحو استغراق داللت 
 را به نحومخصص بر افراد بازمانده عام  داللت تأسی از این دیدگاه،

 ،امامیه فقه نبر دیدگاه اصولیو رویکرد( این 6داند. )جاز میمَ
 .تأثیری به سزا گذاشت ،پیرامون داللت اطالق زمانی عام بر افرادش

بر  عام در ظرف زمان ادامه حکم ناسخ را مانعی برای چنانکه
به بیانی دیگر، نسخ را عبارت از دست  1.انددانسته شیکایک افراد

، 8. )اندشناختهبر سبیل دایم  خود افرادتمامی کشیدن حکم عام از 
9، 10 ) 

ه بکلی لفظ  داللت را اندیشمندان اصول فقه شافعی، عام همچنین
برابر نظر به اینکه ( 7، 4. )دانندبر افراد میحقیقت و مَجاز نحو 
و آن « اقرار صریح متعهد»قانون مدنی، اسناد عادی مورد  1291ماده 

، در حکم «ها محرز شدهاصالتش در دادگاه»بخش از اسناد عادی که 
مفهوم سند رسمی مقرر  ،شافعی ؛ مطابق این دیدگاهرسمی استسند 

قانون برنامه ششم توسعه اعم از اسناد رسمی حقیقی و  113در ماده 
برای دعاوی مطالبه وجه مستند به  بدین ترتیب. خواهد بودحکمی 

تشریفات  به رعایت ، مانند چک،اسناد عادیِ در حکم اسناد رسمی
پیگیری ـ به صورت  نامه ششم توسعهقانون بر 113مقرر در ماده 

. عدم رعایت این نیاز است ـ عملیات اجرایی در دوایر اجرایی ثبت
از سوی دادگاه خواهد بود. بر  صدور قرار عدم استماع دعوامهم، 

دیدگاه موافقان و مخالفان تشریفاتی بودن دعاوی مستند به اساس 
 159اصل ) تظلمات برای دادگستری، مرجعیت رسیدگی سند رسمی

بنابر تعریف اندیشمندان عام استغراقی است.  حکمقانون اساسی( 
عام استغراقی یا افرادی عامی است که در آن حکم شامل »اصول فقه: 

ای که هر فرد به شود، به گونههمه افراد عام به صورت مستقل می
تنهایی موضوع برای حکم مزبور است و به ازای هر حکم عصیان 

بر این اساس، عموم این حکم ( 5« )شود.منظور مییا امتثال خاص 
 تمامیدادگستری و عمومی و اختصاصی های دادگاه ناظر به

آنچه سبب کاهش افزون بر این مطلب، اختالفات و تظلمات است. 
( در این 7ود، مخصص نام دارد. )شو محدودیت گستره عام افراد 

 جریان حکمزمینه شافعیه بر این باورند که مخصص، به مناسبت 
عام بر افرادش به نحو اراده بر تک تک افراد یا اراده اجمالی، آثار 

گذارد. چنانکه حکم عام بر افراد آن مختلفی بر حکم عام برجا می
اراده شده باشد، با تخصیص و خروج فرد یا افرادی از شمول  مشخصاً

آن؛ عام از بین رفته و صرفا یک لفظ کلی برجا خواهد ماند )همو: 
حنفی در تحلیل این سخن،  فقه ( بر خالف باور شافعی، اصولیون105

اند. بر عدم اجتماع حقیقت و مجاز در یک قالب عام اشاره داشته
( آنان با تقسیم عام به دو گونه: عام تخصیص یافته و عام بدون 11)

_________________________________ 
داللة الخاص أو العام علی االستمرار و الدوام انّما هو باالطالق البالوضع فعلی »ـ  1

... تقدیم النسخ ایضاً و أن غلبة التخصیص انما توجب أقوائیة ظهور الکالم فی 
 ...«االستمرار و الدوام من ظهور العام فی العموم 

تخصص، وجود نوع دوم این تقسیم را داللت بر یقینی و حقیقی بودن 
ما من عام ». آنان قاعده اصولی دانندمیاد باقی مانده داللت عام بر افر

را  عمل به عام مخصصدر  ،نزد شافعی« اال و قد خص عنه البعض
. این در حالی است که تقسیم عام بر دو گونه ظنی قلمداد کردند

حنفی، نشانگر لزوم عمل و قطعیت داللت حکم عام بر  نزدیادشده 
ون فزاد شده نزد آنان اعتباری ندارد. ااش بوده و قاعده یافراد بازمانده
ولی قاعده اص عقیده بر، نگارنده بر این باور است که با بر این سخن

هیچ حکم عامی وجود  ،«ما من عام الّا و قد خُصّ عنه البعض»
پاسخ نقضی این  در رد قاعده یاد شده،یابد. خارجی و اعتباری نمی

بدون مخصص است. عام  مستلزم وجود، در آن سیاق عاماست که 
اند. این مسأله تمامی عمومات دارای مخصص :یعنی در این قاعده آمده

موم عطلبد که خود این حکم عام نیز دارای مخصص باشد تا بتوان می
مخصص یافت. در پاسخ حلی نیز به مبحث لزوم  قاعده موصوف را

اید بفحص پیش از عمل به عام در آثار اندیشمندان اصول فقه فریقین 
. بدون تردید، تبادل دیدگاه در این مسأله نشانگر امکان کرداستناد 

در ارزیابی این همچنین ( 12، 8، 7حکم عام بدون مخصص است. )
شود؛ به حجیت باور که عام با تخصیص از اعتبار عموم ساقط می

باور به تلقی . چنانکه گرددلفظ عام بر افراد باقی مانده تمسک می
دگرگونی داللت لفظ کلی بر  خصص، مستلزممعام  لفظ کلی برای

ف تخفیف و تضعی تصور. بدون شک این خواهد بود باقی مانده افراد
ن . روشاشکال نیست خالی از بر افراد باقی مانده لفظ کلی داللت

به خروج یک یا  است که مخصص ـ طبق تعریف ارایه شده ـ صرفاً
وضوع نشان ار دارد. این معای مستغرق اشرد از مجموعهفچند 

مستقل از دیگری است  ،دهد که هر یک از افراد و اجزای عاممی
 صمخص ثیری بر داللت عامأو بقا یا خروج آن از گستره حکم عام ت

شدت عام از حیث  تصور از سویی دیگر،بر بازماندگان ندارد. 
 .خواهد بودتخصیص  مدلول نیز سبب عدم پیدایشگستره افراد 

 قرار گیرد. این« عام»ابد که در کنار حکم یتخصیص زمانی معنا می
در حالی است که عقیده بر لفظ کلی بر حکم عام مخصَّص، به نوعی 

شود. پیداست که بیان حکم پیدایش حکم مطلق را متبادر می
 بدون وجه و فاقد ،مطلق یاستثنایی به عنوان مخصص در کنار حکم

 به استمرار داللت ،تخصیصو قوام رو برای وجود . از ایناستقرابتی 
 . است نیازاش حقیقی عام بر افراد باقی مانده

 ناسخ و منسوخ ـ 2ـ 4
فزون ( اما در اصطالح ا6نسخ در لغت به معنای ازبین رفتن است. )

( 10. )باشدمی نیز گویای مقابله با حکم منسوخ آن، معنای لغوی بر
وخ منسناسخ و معنای دوم نسخ یادآور تعارض و تنافی بین دو حکم 

 بینتعارض و تقابل  وجود، گروهی دیدگاه( بر خالف این 6است. )
( بلکه نسخ را حقیقت 4ند؛ )اهندانست را الزم منسوخ ناسخ با حکم

 . اندبرشمردهرفع حکم 
 بین پس از نسخ حکم ناسخ، در خصوص جواز عمل به حکم منسوخ

 ه حلیاندیشمندان اصول فقه اختالف نظر است. در بین امامیه، عالم
در کتاب مبادی الوصول، بر جواز عمل به موضوع حکم منسوخ 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 11

https://islamiclifej.com/article-1-1097-fa.html


 284 ...حقوق زنان یبرا دیتهد ایفرصت  ،یثبت مَهر در سند رسم  
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معتقد است با نسخ حکم، حکم پیشین جریان  2صاحب معالم 1بوده،
( ثمره 5یابد.  اما محقق عراقی در این مسأله قایل به تفصیل شده. )می

این سخن در این پژوهش آن است که با پایان اعتبار قانون برنامه 
، وصف تشریفاتی برای دعاوی مستند به 1400ال ششم توسعه در س

های دادگستری برای اسناد رسمی منسوخ و عموم مرجعیت دادگاه
تظلمات، افاده رسیدگی به این دعاوی، بدون شرط پیگرد عملیات 

 اجرایی ثبت را دارد. 
قانون برنامه ششم توسعه؛ مخصص بر عموم  113ـ ماده 3ـ 4

 مرجعیت تظلمات دادگستری
ده در ارزیابی این دیدگاه اندیشمندان اصول فقه، برای تشخیص نگارن

نسخ یا تخصیص در این مسأله ابتدا به بررسی حقیقت و مَجاز در 
الفاظ، سپس تطبیق امکان نسخ یا خروج احکام از یک حکم کلی 

 نماید. و در نهایت، تطبیق ضوابط نسخ یا تخصیص بر این مقررات می
کل لفظ وضعه واضع »ن آمده است: نخست، در تعریف حقیقت چنی

( اندیشمندان اصول فقه 11، 4...« )اللغة بإزاء شیءٍ فهو حقیقة له 
حنفی حقیقت را بر سه قسم متعذره )جز به سختی به معنای آن پی 
ببریم(، مهجوره )به جهت کثرت استعمال عموم از لفظ در معنایی 

له و مستعمدیگر، از معنای اصلی و نخستین فاصله گرفته باشد( 
اند. در این میان، دو مورد نخست مجاز تلقی و قسم سوم دانسته

 ( 11حقیقت وضع است. )
له حقیقت است و در استعمال لفظ در موضوع»به تعبیر اصولیون، 

له داشته باشد، مجاز است و له که مناسبت با موضوعغیر موضوع
یقت برای تشخیص حق( »5« )اگر مناسبت نداشته باشد غلط است.

ترین آنها عبارتند از: شمرند که عمدههایی را بر میاز مَجاز، نشانه
ـ صحت سلب و عدم 3ـ اطراد و عدم آن ...، 2ـ تبادر و عدم تبادر، 1

 (5« )ـ تصریح واضع...4آن ...، 
م بر قانون برنامه ششنسخ یا تخصیص  دو رویکرد تلقیبندی درجمع

دادگستری در رسیدگی توسعه نسبت به قاعده مرجعیت عام 
خ پیرامون تقدم نساندیشمندان اصول فقه به سنجش دیدگاه ، تظلمات

. در میان اندیشمندان یا تخصیص در موارد تردید خواهیم پرداخت
اصول فقه اهل سنت، آمدی تفاوت نسخ و تخصیص را ده چیز 

تعارض و تنافی  وجودترین معیار مورد اشاره او، ( مهم6داند. )می
( بر این اساس، وجود 6) ن ناسخ و منسوخ است.یواعن برایاحکام 

ای تواند به گونهمی مستند به سند رسمی تشریفات برای دادخواهی
، این سخن بدان معناست. باشدسهولت دادخواهی  در تعارض با

حق به شرط گذر زمان شش ماهه از تاریخ پیگیری شخص ذی
دادخواهی از  ت بهتواند نسبمیعملیات اجرایی مفاد سند رسمی 

این الزام، با حق سهولت در  اقدام کند.های دادگستری طریق دادگاه
رار قتعارض  دستیابی به قاضی ـ از ارکان یک دادرسی منصفانه ـ در

ای از ، امام الحرمین جوینی، نسخ را گونهاین مطلب. بر خالف دارد
 عنوانرا به  نسخ او( 13است. ) پنداشتهتخصیص عموم به نحو موقت 

زمان پس از انجام آن حکم در  کلی مفهومِ یک لفظیِ تخصیصِ
_________________________________ 

النسخ إن ادعی بقائه بعد النسخ بنفسه أی من غیر ضم فصل  فالمدعی لبقائه بعد»ـ  1
إلیه فهو باطل بالضرورة و إن ادعی بقائه بعده البنفسه بل بواسطة اقترانه بفصل 
آخر ...الجواز إذ یکفی فی نسخه رفع المنع من الترک فالیکون النسخ مانعا من 

 ( 115ـ114: 1984)حلی: « الجواز.

( بر این 13موقت خواهد بود. ) ،این تخصیصالبته است.  قلمداد کرده
 تواند موقت باشد. اساس، حکم ناسخ نیز می

وخ منسشرط توانایی و فعلیت بر انجام حکم  برای نسخ،سرخسی، 
.« النسخ قبل التمکن الیجوز فعرفنا أنّ: »نویسدضروری دانسته و می را
أنه لم یبق معه »افزاید: می برای تقویت این سخن، در ادامه، ( او14)

االول نسخاً فإثبات حکم هو ضد االول اولی أن یکون نسخا بطریق 
المعنی، و به فارق التخصیص فإن التخصیص الیوجب حکما فیما 

ما م یکن متناوال لتناوله العام غیر الحکم االول، ولکن یبن أن العام ل
نسخ، ابتدا حکم داخل  خصوص یعنی اینکه در...« صار مخصوصاً منه 

 بر افرادش در عموم قرار داشته و سپس با وضع ناسخ، داللت منسوخ
افراد  ازبرخی  عام، شود. این در حالی است که در تخصیصِزایل می

به بیان . شودمیدایره آن خارج شمول از عام  وضع حکم آغاز در
 نآ انجام پس ازوضع شده و در نسخ لزوماً ابتدا حکم منسوخ دیگر، 
نسخ در بُعد زمان  به سخن دیگر، گیرد.نسخ صورت می، حکم

در حالی که تخصیص نسبت به افراد و احوال  ،کارساز و مؤثر است
وضع حکم نخستین،  آغاز در( در حقیقت خروج افراد 4آنان. )

پس از وضع و انجام حکم نخستین،  دخروج افرا و تلقیتخصیص 
نسخ را برای جلوگیری از توان رو میاز این( 9شود. )نسخ نامیده می

 متصورپس از عمل به حکم منسوخ و ادامه قانون در ظرف زمان 
پیش از زمان  محدودیت گستره قانون ،. در حالی که تخصیصشد

 ( 7، 3،5) زند.را رقم میعمل به عموم آن 
. یردگشکل میقانون  موجبمطلب، نسخ حکم الزاما به  افزون براین

. دباشعقلی  یک حکم ممکن است به صورت در حالی که تخصیص
برای مدت زمان  آنتخصیص  وهمچنین نسخ حکم، همیشگی 

از  برخیبه باور ( همچنین 5. )و موقت خواهد بودمحدود 
بوده؛ در حالی  ، نسخ ناظربه مأمورٌبه واحداندیشمندان اصول فقه

 ( 7. )داللت نمایدبر مأمورٌبه متفاوت  است تخصیص ممکن که
خارج عالَم بر اساس آنچه گذشت، هرچند آثار نسخ و تخصیص در 

حکم نخستین و مدت گستره است، اما از حیث خروج افراد از  ییک
رو در از اینزمان استمرار این خروج، با یکدیگر متفاوت است. 

سبت ناین ضوابط  باید به ارزیابی ز تخصیص،روش تشخیص نسخ ا
 ،لفظ عام بر افرادش داللت حقیقت نظربه. اهتمام ورزیدمقررات  به

توان به امکان نسخ حکم خاص مقدم به موجب حکم عام مؤخر می
اندیشمندان اصول فقه امامیه، حنفی و  توضیح اینکه مشهور. پی برد

 نسبت بهمصداقش  داللت خاص بر با استدالل بر اینکهشافعی، 
، نسخ حکم خاص مقدم به موجب تر استیو قو یدترشدداللت عام 

اند. در مقابل این دیدگاه، برخی از را نپذیرفتهحکم عام مؤخر 
اندیشمندان اصول فقه بر این باورند که داللت واقعی عام بر افراد 
باقی مانده، تفاوتی با داللت حکم خاص بر مصادیقش ندارد. چنانکه 

افراد به وسیله مخصص از گستره حکم عام تخصیص، برخی از  در
 حکماز سیطره  در مسأله نسخ، خروج تمامی افرادو  شوندمیخارج 

بدون حضور افراد مخصص در  ـعام جدید  پیشین، به موجب حکم

بقی الجواز )الظاهر( ان المراد بالجواز فی المقام هو إذا نسخ الوجوب هل ی»ـ  2
خصوص الجواز االقتضایی الذی هو متحقق ... و اما المقام الثانی فنقول هل مقتضی 

هید )ابن ش« دلیل النسخ ارتفاع الوجوب بجمیع مراتبه أو بخصوص مرتبة االلزام.
 ( 413ـ412تا: ثانی، بی
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 1399بهار ، 1، شماره 4دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 اتدر جلد دوم کتاب اجود التقریرهمچنین ( 7آن ـ است. )معت
هو التأخیر المخصصات فی  کما اشرنا إلیه انما»چنین آمده است: 

کلمات األئمة علیهم السالم عن العمومات بعد حضوروقت العمل بها 
و ربما أشکل األمر أیضاً علی بعضهم فیما إذا تأخر العام عن الخاصّ 
بعد حضور وقت العمل به فاحتمل فیه أن یکون العام المتأخر ناسخاً 

تأخیر البیان عن للخاص المتقدم )و أنت بعد ما عرفت( انه ال یقبح 
وقت الحاجة إذا کانت هناک مصلحة فی التأخیر تعرف انه المجال 

( این گفتار 10...« )الحتمال نسخ حکم العام المتقدم بالخاص المتأخر 
دارد که به جهت مصلحت، ممکن است حکم عام پس از میاشعار 

حکم خاص وضع شود و این مانع از تأثیر حکم عام مؤخر برای نسخ 
ای از اص مقدم است. افزون بر این مطلب، عام مجموعهحکم خ

های متعددی است که هر یک تابع یک حکم در قالب ابراز خاص
( شاهد دلیل این ادعا، تخصیص عام است. در 13اراده جدید است. )

واقع، زمانی که یک حکم کلی بیان شده و سپس از دل آن، مواردی 
ی آن مجموعه یابد؛ به جدا سازی اجزاجزیی تخصیص می

ایم. به عبارت دیگر، نظربه اینکه تخصیص اکثر قبیح است؛ پرداخته
نگارنده با توجه به باید آن را به منزله نسخ حکم قلمداد کرد. 

مطالب گذشته بر این باور است که امکان نسخ خاص مقدم به 
موجب عام مؤخر وجود دارد. چنانکه حکم عام جدید، هم نسبت 

کند و هم نسبت به حکم پیشین سرایت میبه حکم عام مخصص 
مخصص آن. چرا که بدون وجود حکم عام، وجود مخصص قابل 
تصور نیست. در واقع زمانی که حکم عام مؤخر، حکم عام پیشین 

کند؛ زمینه خروج افراد از حکم منسوخ قدیم را از میان را نسخ می
ر ابرداشته و حکم تخصیصی گذشته را با یک حکم جدید، دایر مد

اراده جدید قانونگذار بر ورود تمامی مصادیق قابل وجود تحت آن 
دهد. به سخن دیگر، قانونگذار با وضع یک قانون عام حکم قرار می

جدید اراده بر این دارد که تمامی مقررات عام و مخصصات گذشته 
را بر اساس شرایط زمان و مکان و با محوریت مصلحت دگرگون 

ک حکم مخصص قدیمی، بی معنا خواهد رو تصور یسازد. از این
معیار عدم اجتماع هم زمان دو معنای  بود. در تقویت این دیدگاه، به

امام  راستااین  در شود.استناد می حقیقی و مجازی برای یک لفظ
ثم الحقیقة مع المجاز الیجتمعان ارادة من لفظ : »گویدمیشاشی 

به باور مطلب، با گذر از این  (11...« )واحد فی حالة واحدة 
اصولیون، تقدیم تخصیص بر نسخ، از حیث برتری ظهور کالم بر 

اگر  بر این مبنا( 9، 4ادامه ظهور عام بر افرادش قابل قبول است. )
سیاست »وصف قایل به قانون برنامه ششم توسعه  113برای ماده 
ور ظه»و « زمانی اعتبار محدود» برتری دو معیار باشیم؛ «کلی نظام

مقررات مؤخر نظربه دعاوی مبتنی بر سند رسمی؛ نسبت به  ترقوی
 وضع این تشریفات» بر معیار  «قاعده عمومی دادرسی بدون تشریفات

نشانگر ماهیت « پس از عمل به عمومات عدم تشریفات دادرسی
قانون برنامه ششم توسعه نسبت به  113برای ماده  تخصیص

قاعده اصطیادی  مرجعیت عام دادگستری در رسیدگی به تظلمات و
  .ودب خواهد عدم تشریفات در دعاوی از این عمومات،

نقد ادله موافقان تشریفات دادرسی در دعاوی مستند به نقد ادله ـ 5
  سند رسمی 

ساله ششم قانون برنامه پنج» در عبارت رأی آمده است:   ـ1ـ 5
توسعه )مزبور( ـ هرچند در موضوعاتی مغایر قانون اساسی است، 

االجرا شده و حسب تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام الزم اما ـ
فاتی توضیح اینکه تشری...« است. « شبه اجتهاد»اعتباری آن باور به بی

بودن دعاوی نیازمند تصریح قانونگذار است. به لحاظ جریان اصل 
توان اشخاص را برای عدم فقهی و عدم زیادت تکلیف، نمی

الیف قانونی ملزم کرد. این موضوعات شکلی و آمره، بیش از تک
فرض زمانی قابل استناد است که مسأله رویکرد به عنوان پیش

های آن از قانون برنامه ششم و تبصره 113تشریفات مقرر در ماده »
ای عادی بشناسیم. اما اگر در وصف را به عنوان مقرره« توسعه

به ت سبنسیاست کلی نظام بودن این مقرره باور داشته باشیم، تردید 
 است. براین اساس صورت پذیرفتهمبنای استدالل و کبرای قضیه 

 پردازد. برایبه تبیین وصف این مقرره می رأی،کننده  صادرقاضی 
یافت این مفهوم به مواد آغازین قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

آن قانون مقرر  2نانکه در ماده کنیم. چ( توجه می1396ـ1400)
موضوعات زیر مسایل محوری برنامه است. دولت موظف »است: 

های( مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد است طرحهای )پروژه
های ذیل الذکر را در فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه

وان بیم که عنیابا تتبع این ماده در می.« بودجه ساالنه اعمال نماید. ... 
 3سیاست کلی نظام، همگام با قانون اساسی، تا عناوین موضوع مواد 

به بعد مفهوماً  113رو، مواد گیرد. از اینآن را دربر می 112الی 
رود. مفهوم غایت به لحاظ ضرورت مقرراتی عادی به شمار می

تفسیر مضیق اسناد فرادستی و لزوم تصریح به آن، حجیت دارد. دلیل 
استدالل، مرجعیت مجلس شورای اسالمی به موجب اصل پنجاه این 

و هشتم قانون اساسی در مقام مرجع قانونگذاری است و از آنجایی 
کند؛ باید قاعده عمومی را که این مرجع، قوانین عادی را وضع می

قلمداد نماییم. در گام بعدی، دادگاه « عادی بودن مصوبات و قوانین»
تی بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عدم تلقی سند باالدس

ورزد. چنانکه بند یکم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی، تأکید می
تعیین »دارد: در شرح یکی از وظایف و جایگاه این مرجع مقرر می

های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران پس از مشورت با سیاست
سیاست براین اساس، شرط تلقی « مجمع تشخیص مصلحت نظام. 

کلی نظام بر آن دست از مصوبات این مرجع است که در جهت اصل 
یکصد و دهم آن قانون، مقام رهبری نقش محوری را ایفا کند. به 
دیگر سخن، زمانی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام یک سند 

آید که مورد تصویب و تأیید مقام رهبری قرار باالدستی به شمار می
 گیرد.

از آنجایی که هر لفظ در یک زمان، » خوانیم: می در متن رأیـ 2ـ 4
بیش از یک معنای حقیقی ندارد، داللت قانون خاص ]پیش از وضع 

بوده و پس از وضع قانون « حقیقی»قانون عام[ بر موضوعش به نحو 
عام، به لحاظ رعایت مصلحت و اراده قانونگذار بر تغییر احکام، 

در برگرفته و بر آن داللت قانون عام موضوع قانون خاص گذشته را 
یابد و مآالً داللت قانون خاص پیشین نسبت به موضوعش حقیقی می

استدالل این بخش رأی، ناظربه به تلقی نسخ یا « گردد. می« مَجاز»
نسبت به  قانون بر نامه ششم توسعه 113ماده  برایتخصیص 

عمومات مرجعیت دادگستری برای رسیدگی به تظلمات و مآالً غیر 
یه در مانحن فچنانکه پیداست،  است. تشریفاتی بودن دعاوی مزبور

دادنامه صادره، دادگاه با اشاره به شأن مصوبات مجمع تشخیص 
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قانون  113مصلحت نظام و عدم امکان تخصیص آن به موجب ماده 
م تشریفات برای دعاوی مستند به سند رسمی برنامه ششم توسعه، عد

 رساند. را به اثبات می
 دیدگاه برگزیده ـ 5
 قانون برنامعه ششم توسعه   113ـ عادی بودن ماده 1ـ 5

فاتی غیر تشریمعتقد به  محل اختالف دیدگاه نگارنده با اندیشگرانِ
عدم عنوان سیاست کلی »بودن دعاوی مستند به سند رسمی، در تلقی 

قانون برنامه ششم توسعه است. بر این اساس،  113بر ماده  «منظا
لکه، آید؛ بقانون مزبور نه تنها اسناد باال دستی به شمار نمی 113ماده 

پیگیری عملیات اجرایی مفاد سند رسمی از طریق دایره اجرایی » 
ثبت، به عنوان یک مقرره شکلی و آمره عادی باید در چارچوب 

رو به لحاظ عدم همترازی ید تفسیر شود. از ایناصول قانون اساسی با
و تساوی مرتبه با آن عمومات نیازمند ارزیابی نسبت ناسخ و منسوخ 
و یا عام و مخصص بین این قوانین و مقررات نخواهیم بود. این 

سازد. در اثبات این ادعا به دیدگاه، کبرای استدالل را دگرگون می
ره آن بر مواد قانون برنامه تعبیر عنوان سیاست کلی نظام و گست
سیاست کلی برنامه » خوانیم: ششم توسعه، در رأی دادگاه چنین می

ساله ششم توسعه اقتصادی، قانون برنامه پنج 2حسب ماده «: » )نظام(
( تا ماده 1396ـ1400اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )

پیداست،  همان گونه که« از آن قانون محدود گردیده است... 112
قانون  112الی  3قانون برنامه ششم توسعه، مواد  2به موجب ماده 

، از حدود 113یادشده از اسناد باالدستی بوده و مقررات پس از ماده 
به بعد از  113رو باید گفت که مواد این ضابطه خارج است. از این

قانون برنامه ششم توسعه، یارای مخالفت با قواعد عمومی برگرفته 
 اصول قانون اساسی را ندارد. از 
 ـ افزایش اعتبار اسناد رسمی 2ـ 5

در آغاز این دیدگاه باید دانست که مشخصه مراجع اجرای مفاد 
االجرا، اعمال و تحقق مفاد مندرج در آن اسناد به کمک اسناد الزم

( مراجع اجرای اسناد 44قوه قاهره و عمومی است. )شمس، 
جرای ثبتی، واحد اجرای احکام مدنی االجرا، اعم از دوایر االزم

ها، واحد اجرای احکام شورای حل اختالف، واحد اجرای دادگاه
ثبت، واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری، اجرای سازمان تأمین 

( 45اجتماعی، اجرای احکام شهرداری و نظایر آن است. )شمس، ص
سناد در این میان، دایره اجرای ثبت تحت نظارت ادارات ثبت ا

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم 2کنند. برابر ماده فعالیت می
االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، اجرای اسناد 

آید. االجرا در همان دفتر تنظیم کننده سند رسمی به عمل میالزم
 ( 62)شمس، ص

ا اه ببینیم که دادگبا گذر از این مطلب، در بخش دیگر رأی، می
رویکردی اصول فقهی و نیم نگاهی به اصول حقوقی، در پی تبیین 

قانون برنامه ششم توسعه بدین شرح  113انگیزه قانونگذاری مواد 
ذار قانونگ« ... بیان انگیزه»به کمک قرینه : » ... نویسدو می آیدبر می

ساله ششم توسعه اقتصادی، قانون برنامه پنج 113در فراز ماده 
( پیگیری 1396ـ1400و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ) اجتماعی

کاهش تعداد »اجرای مفاد سند رسمی در اداره ثبت را برای 
افزایش دقت در » ، «کاستن اطاله دادرسی»، «هاهای دادگاهپرونده

کند. از آنجایی که دادرسی و نظایر آن معرفی می« رسیدگی به دعاوی

 «انکار»یا « تضییع»مورد « حقاثبات »)به معنای اخص( به مرحله 
توان شود؛ آنچه را که مؤثر در اثبات حق باشد؛ میاطالق می

تشریفات رسیدگی عنوان کرد. بدین ترتیب پیگیری اجرای سند 
رسمی در اداره ثبت از حیث عدم تأثیر در اثبات حق طی دادرسی 

آید و تخطی دادگاه، تشریفات و مقدمه صحت دعوی به حساب نمی
آمدی، داللت « ن اقدام، مخالفت با مقررات شکلی و آمره نیست.از ای

ای اقتضا را پنهان ماندن مدلول در لفظی که بر بیان آن لفظ خدشه
توان گفت ( از بر این اساس می6، 4وارد نیست، تعریف کرده است. )

و بند )ب( آن از قانون برنامه ششم توسعه،  113بینی ماده پیش
ان تشریفاتی جهت پیگیری اجرای مفاد اسناد هرچند در لفظ، به بی

رسمی در دوایر اجرایی ثبت اشاره دارد؛ اما مدلول آن به قرینه عموم 
توان نشانگر داللت حق مکتسب دادخواهی در همه دعاوی را می

اقتضای آن بر تمایز حقوق مستند به سند رسمی از دیگر حقوق 
ای، نین مقررهدانست. بر این اساس، هدف قانونگذار از وضع چ

 افزایش اعتبار سند رسمی در نظام حقوقی کشور خواهد بود. 
بین اصل عدم و اصل برائت عموم و خصوص مطلق » از طرفی دیگر،

است، زیرا موضوع اصل برائت شک در تکلیف است. در حالی که 
اصل عدم اعم از تکلیف و موضوع است. به دلیل اینکه هر اصل 

 «حالی که هر اصل عدم اصل برائت نیست.برائتی اصل عدم است. در 
( این موضوع در بررسی الزامات ناشی از تکالیف دارای جایگاه 5)

دهد که برای اثبات به سزاست. بر این اساس، اصل برائت نشان می
حق مورد تعدی یا انکار، به تشریفاتی مرتبط با مقوله اثبات حق 

رره یابیم که مقدر مینیازمندیم. از طرفی، با توجه به خطابات وضع، 
مقرر گردیده است. اما این شرط ناظربه « شرط»در شأن  113ماده 

امکان برخورداری از امتیاز اجرای ثبت و معافیت از صدور حکم 
و جریان دادرسی برای دعاوی مستند به سند رسمی است. به بیان 
دیگر، برای استفاده از مزیت اجرای ثبتی، لزوما سند رسمی یا سند 

حکم آن اسناد نیاز است. این در حالی است که پیگیری عملیات  در
اجرایی ثبت و انقضای مهلت مقرر در آن ماده برای حق دادخواهی 
دعاوی مستند به سند رسمی در دادگستری، برای تشریفاتی بودن این 
اقدام، نیازمند خطاب وضع مانع است. در خطاب وضع الزاما به 

( حال 7نقض هدف قانونی نیاز است. )بینی ضمانت اجرا برای پیش
آنکه در این مقرره، ممنوعیتی برای طرح ابتدا به ساکن دعاوی در 
محاکم دادگستری مقرر نشده و نفی حق مکتسب دادرسی در 
دادگستری به عنوان مرجعی عام، از مفهوم این مقرره قابل برداشت 

لیل د نیست. بدین ترتیب هرگونه تشریفات خارج از این مسأله، به
تعارض با عمومات ناظربه حق دادخواهی افراد جامعه باطل و فاقد 
منشأ، مبنا و ضمانت اجراست. چنانکه پیداست، در دعاوی مستند 
به اسناد رسمی، ایراد از طریق ادعای جعلیت سند موجب دادخواهی 
در دادگستری است. اما اگر اسناد رسمی را به عنولن دلیل مثبت حق 

ت عدم تبعیت مدیون نسبت به مفاد آن، مسأله نکار بدانیم، در صور
یا تعدی به حق پدید آمده و مستقیما امکان دادخواهی در دادگستری 

بینی حق پیگرد اجرای مفاد شود. در واقع قانونگذار با پیشمهیا می
این اسناد در دوایر اجرایی ثبت، به نوعی در صدد نمایش قدرت و 

جامعه بر آمده است. بر این اساس، به جایگاه واالی اسناد رسمی در 
دهد که هرگاه حق مورد انکار یا تعدی، عموم اشخاص این پیام را می

توان بدون دادخواهی با پیش فرض مستند به سند رسمی باشد، می
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 1399بهار ، 1، شماره 4دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

اثباتی آن حق، به احقاق آن مبادرت ورزید. این دیدگاه در عبارت: 
بینی شده در قانون با توجه به عدم امکان تخصیص قواعد پیش»... 

اساسی به موجب مقررات عادی؛ پیگیری اجرای سند رسمی در اداره 
در رأی دادگاه به « ثبت را از تشریفات این قسم دعاوی ندانسته 

 خوبی مشهود است. 
صادره  550/8660/9000اهمیت این سخن در باب بخشنامه شماره 

 ب بهاز سوی سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی خطا
مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ناظربه عدم پذیرش 
دادخواست دعاوی مطالبه مهر، مستند به اسناد رسمی ازدواج، بدون 

قانون برنامه ششم  113رعایت تشریفات مقرر در بند )ب( ماده 
توسعه است. صرف نظر از اینکه تعیین مهلت شش ماه برای پیگیری 

به رویه قضایی گذشته پیرامون عدم عملیات اجرایی ثبت پاسخی 
االجرای مورد پیگرد پذیرش آن بخش از دعاوی مستند به اسناد الزم

اما به لحاظ ممانعت از حق اساسی  1زمان با طرح دعوا بوده است.هم
دادخواهی در دادگستری و عدم امکان نفی مقررات موجد حق 
مشروع، عمل به این بخشنامه دور از اشکال نیست. نگارنده بر این 
باور است که اراده بر ضرورت رعایت تشریفاتی، از قبیل اقدام 

از  اجرای مفاد اسناد رسمی در مراجع ثبتی، نیازمند وضع مقررات
نوع اسناد باالدستی و دایمی در قالب نسخ مقررات عمومی در اصول 

 قانون اساسی است. 
 

 گیری نتیجه
مهر به عنوان پشتوانه مالی برای زن در زندگی مشترک است. 
چنانکه در آغاز زندگی مشترک، زوجین بر نوع و میزان آن توافق 

ی شود. نمایند؛ حسب عرف جامعه در ضمن عقدنامه ازدواج قید م
بدیهی است که درج مهر مورد توافق در سند می تواند از موارد 
اختالف جلوگیری کرده و ضامن حقوق هر یک از زوجین در برابر 
ادعا و یا انکار دیگری قرار گیرد. از آنجایی که در اختالفات 
خانوادگی، زنان در معرض آسیب بیشتری قرار می گیرند؛ قانونگذار 

خانواده به دنبال حمایت بیشتر از حقوق زنان  با وضع قانون حمایت
برآمد. از طرفی، الزام زوج به ثبت رسمی واقعه ازدواج دایم و یا 
منقطع ـ تحت شرایطی ـ در جهت حفظ حقوق زنان می باشد. از 
این رو، رویکرد دادگاه ها در عدم پذیرش دعاوی مطالبه مهر با 

ای ثبت، مانعی برای استدالل عدم پیگیری مهر از طریق دایره اجر
دادخواهی و استفاده زنان از امتیازات قانونی ـ مانند حق درخواست 
بازداشت و زندانی نمودن زوج مماطل از پرداخت مهر و یا فرار 
زوج از پرداخت دین می باشد. این مسأله نقض غرض قانونگذار در 
سیاست حمایتی از حقوق زنان خواهد بود. از طرفی در بررسی مبانی 

 ندسمستند به  مطالبه مهر دعاوی ی بودنتشریفاتقایل به رویکرد 
می توان گفت که: به موجب تعریف گستره سیاست کلی رسمی، 

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، حکم مقرر در  2نظام در ماده 
 است.  از شمول سیاست کلی نظام خارجقانون این  113ماده 

_________________________________ 
اداره اجرای ثبت و دادگستری پیگیری زمان، حقی در ـ چنانکه به طور هم 1

ها با استدالل عدم امکان مطالبه یک حق از دو مرجع، قرار عدم شود؛ دادگاه
شش ماه، به  های دو ماه و یارو تعیین مهلتکنند. از ایناستماع دعوا را صادر می

قانون یادشده،  113وضع ماده  نگارندگان بر این باورند که: دلیل
ز ا بدون نیز به اقامه دعوا است.اعتبار اسناد رسمی افزایش امتیاز و 

آنجایی که دادگاه های دادگستری مرجع رسمی تظلمات در نظام 
حقوقی ایران شناخته می شوند؛ بیش از پیش به ارایه تفسیر آنان از 

یاز می باشد. موانع آن ن مقررات برای تسهیل در دادرسی و زدودن
این امر مستلزم عدم تلقی تشریفات برای دادخواهی در دعوای مطالبه 
مهر از سوی زنان است تا ثبت این حق در سند رسمی به منزله 

  حمایت تقنینی بشمار آید.
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