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راهنمای تدوین مقاله
الف( شرایط ارسال مقاله

1- عدم درج مقاله در دیگر نشریات یا عدم ارسال مقاله برای دیگر نشریات؛

2- موضوع مقاله در زمينه فقه و حقوق باشد، مقاله هایی که تلفيقی از دو زمينه  فوق باشند و مقاله هایی 
کاربردی، در اولویت چاپ قرار دارند؛

3- مقاله از چهار بخش: چکيده، مقدمه، متن اصلی و نتيجه تشکيل شود و دارای حداقل 4 و حداکثر6 
واژه  کليدی باشد.

4- حجم مقاله حداقل5 و حداکثر20 صفحه)هرصفحه250-400 کلمه( باشد، 

5- مقاله در صفحات A4 یک رو به همراه لوح فشرده ارسال شود؛

6- در ترجمه  متون، آدرس متن ترجمه شده شامل نام و نام خانوادگی نویسنده، مشخصات کامل کتاب 

یا مقاله به همراه مشخصات مجموعه ای که مقاله در آن درج شده یا آدرس پایگاه الکترونيکی مربوط درج 

شود )مجله در چاپ مقاله از نوع ترجمه دارای محدودیت می باشد(؛

7- نام و نام خانوادگی مؤلف یا مؤلفان، درجه علمی، رشته تخصصی و شماره تلفن و نشانی پست 
الکترونيک در انتهای مقاله درج شود.

ب( روش تنظیم فهرست منابع در انتهای مقاله

8- در ارجاع به کتاب، نام خانوادگی و نام نویسنده، نام کتاب، شماره جلد، محل نشر، نام ناشر، نوبت 
چاپ و سال انتشار قيد شود؛

9- در ارجاع به مقاله، عالوه بر موارد مندرج در بند 8، عنوان روزنامه یا مجله ای که مقاله در آن درج 

شده است نيز ذکر شود و عنوان مقاله بين دو گيومه قرار گيرد؛

10- فهرست منابع به ترتيب حروف الفبا بر اساس نام خانوادگی مؤلف تنظيم شود.

ج( روش ارجاع به منابع در متن مقاله

11- ارجاع در متن بالفاصله پس از مطلب صورت گيرد و نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره 

جلد و شماره صفحه یا صفحات مورد استناد، داخل پرانتز قيد شود؛

12- توضيحاتی که به طور غيرمستقيم به موضوع ارتباط دارند و همچنين معادل التين اصطالحات، 
با ذکر شماره در زیرنویس آورده شود.
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فهرست مطالب

عنوان                      صفحه

* وکالت در توکیل        9

دکتر محسن ایرانلو )عضو هیات علمی دانشگاه تهران(  

محمد رضا پورقربانی )قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی(

* رأی وحدت رویه شماره 717-1390/2/6 هیئت عمومی: تفسیر و مبانی           21 

دکتر بهرام درویش )مستشار شعب دیوان عالی کشور و عضو هیات علمی دانشگاه(

* تحلیل فقهی و حقوقی جنایت شخص خواب )موضوع مادتین 225 و 323 ق.م.ا.(     31

محبوب علیزاده )دکترای حقوق و قضای اسالمی، رییس حوزه قضایی بخش حویق(

* اعتبار امرمختوٌم بها در قرار منع پیگرد                 41

رضا فرج اللهی )دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی و رییس شعبه 32 دیوان عالی کشور(

* اشتباه در حکم و اختالف در استنباط                  51

محمدجواد شریعت باقری )دکترای حقوق، معاون آموزشی پژوهشی دیوان عدالت اداری و 

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران(

* آثار بازداشت کارگر بر حقوق وی                 65

بازپرس دادسرای  تبریز و  از دانشگاه  اباذر نقوی )کارشناس ارشد رشته حقوق عمومی 

عمومی و انقالب تبریز(
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فهرست مطالب

عنوان                     صفحه

* واخواهی و نحوه اعمال حق محکوم علیه غایب                 87

هادی غالمی )کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس و رییس شعبه دوم 

حقوقی دادگستری شهرستان مینودشت(

93 * چالش ها و نارسایی های موجود ناشی از درج قیمت منطقه ای به جای قیمت  

    واقعی در اسناد رسمی معامالت امالك   

حسین قربانیان )کارشناس ارشد حقوق خصوصی(

* نمونه ای از آرای برتر دادگاه های کیفری استان               127    

     * نمونه ای از آرای برتر دادگاه های تجدیدنظر استان              133



50
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

6

محصول نهایی هر دادرسی، رأی دادگاه است. فرایند صدور رأی در برخی دعاوی ممکن است 

سالهای متمادی به طول انجامد و بر عکس در دعاوی دیگر به اقتضای ماهيت دعوا و ویژگی های 

پرونده و یا به دالیل دیگر، محتمل است در مدت زمان بسيار کوتاهی، عقيده قاضی یا قضات در 

قالب رأی بروز و ظهور کرده و از طریق طرفين دعوا به خارج از دادگستری راه یابد. فارغ از مدت 

زمان صرف شده جهت صدور رأی، ساختار و محتوای آن بيانگر طرز تفکر و سلوک و ميزان دانش و 

ادراک صادر کننده آن است. دقت نظر و تأمل در انشاء رأی، همواره باعث افزایش اتقان و استحکام 

آن شده راه را برای نقدهای بی رحمانه و گاه استهزاء شاکله و مفاد آن می بندد. قضات شریف و 

خدمتگزار کشور ما با پدیده ای مواجه اند که در کمتر کشوری می توان شاهد آن بود؛ کثرت جانکاه 

و طاقت فرسای پرونده ها و عدم آشنایی کافی مردمان با قوانين.

این دو پدیده ناميمون اتفاقًا رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند؛ چه بسا یکی از علل اصلی کثرت 

پرونده ها، فقدان آشنایی مردم با قوانين و عدم مراعات قانون توسط شهروندان در زندگی فردی و 

اجتماعی باشد. نتيجه این امر آن است که فرصت مطالعه و تحقيق و تتبع از قضات محترم دریغ 

شده و آرای محاکم به صورت همگون و بدون جاذبه علمی و در فرم تکراری صادر می گردد و 

حاوی خالقيت و پویایی نمی باشد. در این وضعيت آرای محاکم، از سوی محافل علمی و دانشگاهی 

مورد استناد و کنکاش قرار نگرفته و با مختومه شدن پرونده، به بوته فراموشی سپرده می شوند. 

برعکس آنچه که در مغرب زمين می گذرد، در کشور ما آرای قضات مجرب گذشته، بهره ای برای  

سـرمقالـه
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آیندگان ندارد و رویه ها و سوابق در تصميمات چند مرجع منحصر به فرد چون دیوان عالی کشور، 

دادسرای انتظامی قضات و ... خالصه می شود.

تردیدی وجود ندارد که ارتقای شأن و منزلت قضات در ميان مردم به طور عام در محافل علمی 

به طور خاص، مرهون صدور آرای متقن، مستدل، مستند و بدیع است. تحقق این مهم از قضات 

اندیشمند دادگستری چهره ای صاحب تفکر، فاضل و دانشمند القاء می کند که تفکر آنها در رأی 

آنان هویداست و موجب برانگيخته شدن حس احترام در هر انسانی خواهد شد. این هدف زمانی 

محقق می شود که فشار فرساینده و کثرت دعاوی و مراجعان از دوش قضات برداشته شود، فشاری 

که می دانيم و می دانيد چگونه زندگی فردی این قشر دلسوز و پاک نهاد را متأثر ساخته و از آنان 

اميدواریم در راستای  البته  انسانهایند.  مجاهدانی ساخته که صبح و شام در تکاپو جهت آسایش 

اجرای بند 4 از قسمت »د« ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران 

)1394-1390( در خصوص برخط )آنالین( کردن آراء محاکم که هم اکنون در دستور کار مرکز 

آمار و فناوری اطالعات قوه قضایيه قرار دارد، شاهد تحول بزرگی در این زمينه باشيم.

سرمقاله
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چکیده

اعطاء  وکيل خود  به  را  توکيل  در  اذن  به صراحت  موکل  اوقات  گاهی  توکيل  در  وکالت  در 
می کند تا اگر به هر دليل وکيل اول نتوانست مورد وکالت را انجام دهد، بتواند عينًا مورد وکالت را 
به دیگری تفویض کند. در این صورت، می توان گفت چون وکيل اول اذن در توکيل داشته است در 
حقيقت وکيل دوم را در عرض خود قرار داده و فوت و حجر وکيل اول تاثيری در وقوع عقد وکالت 
ندارد و همچنين عزل وکيل اول از سوی اصيل، تاثيری در حق وکيل دوم ندارد. در ضمن، وکيل 
اول حق عزل وکيل دوم را ندارد. ولی در خصوص اعطای نمایندگی از سوی وکيل اول به وکيل 
دوم عکس این قضيه صادق است. گاهی اوقات اصيل به وکيل دوم حق اعطای وکالت به شخص 
ثالثی را نداده است، در صورتی  که وکيل دوم بدون اذن مورد وکالت را به شخص ثالثی تفویض 
کند می توان گفت  که اقدامات شخص ثالث )وکيل دوم( غير نافذ است. هرچند  که شخص ثالث در 
حدود اختياراتی  که اصيل به وکيل اول تفویض کرده، عمل کرده باشد و اگر هرکدام از وکيل اول 
و دوم در انجام وظایفی  که به آنان در جهت اجرای مورد وکالت اعطا شده است، مرتکب تعدی و 

تفریط شوند مسوول خسارات وارده به موکل می باشند.
 کلید واژ ه ها: وکالت، وکيل، موکل، توکيل، وکيل دادگستری، تفویض وکالت

وکالت در توکیل

*دکتر محسن ایرانلو 
**محمد رضا پورقربانی

* )عضو هیات علمی دانشگاه تهران(
** )قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی(
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درآمد

اعطای وکالت از سوی وکيل به شخص ثالث سه حالت دارد: مشهورترین حالت آن، موردی 
است  که وکيل برای انجام امری )مثاًل بيع منزل موکل( وکالت دارد و در عين حال به طور ضمنی 
یا صریح وکيل در توکيل هم هست. با اعطای وکالت ثانوی همچون انعقاد اجاره ثانوی از سوی 
مستاجر، وکالت اول به قوت خود باقی است. حالت دوم آن است  که موضوع وکالت، انتخاب وکيل 
باشد در این حالت؛ انجام موضوع وکالت، وکالت منتفی می گردد، زیرا دیگر موضوعی برای انجام 
وجود ندارد. حالت سوم آن است  که وکيل رابطه خود با موکل را به شخص ثالث منتقل کند و از 
رابطه وکالت حذف شود. آن چه در این مقاله مورد مطالعه قرار می گيرد همان حالت نخست است، 
وقتی وکيل اجرای امری را  که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی منتقل می کند در مورد رابطه 
است.  زیادی مطرح  پرسش های  دوم  وکيل  اختيارات  و حدود  دوم،  وکيل  با  اول  وکيل  و  موکل 
همچنين اگر وکيل فاقد حق توکيل بوده در مورد اعتبار عمل انجام شده توسط شخص ثالث و 
مسووليت مدنی وکيل و شخص ثالث در مقابل موکل ابهاماتی وجود دارد  که در این مقاله سعی 

می شود به مهم ترین این پرسش ها پاسخ داده شود و ابهامات تا حد ممکن روشن گردد.

1- اعطای وکالت با استفاده از حق توکیل

1-1- رابطه اصیل و وکیل اول با وکیل دوم

چند فرض ممکن است در این مورد متصور باشد؛
 الف( وکيل به صراحت ماذون در توکيل است و وکيل دیگری انتخاب می کند در این صورت

مسلم است  که وکالت وکيل اول به قوت خود باقی است. هریک از وکال مستقاًل حق اقدام دارد 
و قاعده اجتماع وکال )ماده 669 ق.م( در این مورد رعــایت نمی شود. این ماده ناظر به موردی است 
 که موکل شخصًا و به طور همزمان دو نفر وکيل انتخاب کند. )کاتوزیان، 1378، ش 98( با فوت و 

حجر اصيل، وکالت هردو وکيل منفسخ می شود. اصيل حق عزل وکيل اول و دوم را دارد. 
اما آن چه مورد اختالف است مسائل زیر است: 

آیا با فوت و حجر وکيل اول، وکالت وکيل دوم هم منفسخ می شود؟ 

وکالت در توکیل
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آیا وکيل اول حق عزل وکيل دوم را دارد؟
آیا در صورتی  که موکل وکيل اول را عزل کند، وکيل دوم هم منعزل می شود؟ 
وکيل دوم حق الوکاله خود را باید از چه کسی مطالبه کند؟ اصيل یا وکيل اول؟ 

پاسخ همه پرسش ها به این امر بر می گردد  که آیا وکيل دوم عالوه بر آن  که وکيل شخص 
اصيل است وکيل وکيل اول هم هست یا نه؟ به عبارت دیگر بعد از انتخاب وکيل دوم توسط وکيل 
اول، وکيل دوم در عرض وکيل اول قرار دارد؟ )همانند موردی  که خود موکل دو وکيل انتخاب 

می کند؟( یا در طول او؟ 
الف( اگر وکيل دوم وکيل نخستين وکيل هم باشد، در صورت فوت و حجروکيل اول وکالت 
دوم منفسخ می شود؛ وکيل اول حق عزل وکيل دوم را دارد و با عزل وکيل اول، وکيل دوم، منعزل 
می شود. زیرا در این حالت وکالت دوم یک عقد تبعی است و تابع وکالت اول است. همانند آن  که 
مستاجر مورد اجاره را به اجاره می دهد. در این صورت روشن است  که با انحالل اجاره اول، اجاره 
دوم هم منحل می شود به طور کلی با انحالل عقد اصلی عقد تبعی هم منحل می شود. )کاتوزیان، 
1388، ش19(. اما اگر وکيل دوم در عرض وکيل اول باشد دیگر عقد دوم تابع وکالت اول نخواهد 

بود تا با انحالل وکالت اول منحل شود. 
کميسيون مشورتی آیين دادرسی مدنی اداره حقوقی قوه قضایيه در جلسه تاریخ 1344/2/18 
چنين اظهار نظر کرده است »در صورتی  که وکيل حق توکيل داشته باشد، و وکيل تعيين کرده باشد 

با فوت وکيل اول وکالت وکيل مع الواسطه به قوت خود باقی خواهد بود.«
به نظر می رسد  که چون وکيل اول حق توکيل به غير داشته است با این حق، وکيل دوم را 
وکيل از موکل و در عرض خود قرار داده است. فوت وی پس از تفویض وکالت تأثيری در وقوع 
عقد وکالت و صحت آن ندارد. زیرا فرض بر این است  که وکيل بی واسطه حق توکيل غير را هر 
چند برای چندمين بار داشته و در زمان توکيل و تفویض وکالت از طرف موکل خود به وکيل دوم 
دارای شرایط امکان تفویض وکالت بوده  که در حقيقت نوعی انجام مورد وکالت می باشد. از این رو 

فوت وکيل اول تاثيری در وکالت ندارد. 
در این خصوص حقوق دانان نيز اعتقاد دارند چنان چه موکل صریحاً یا ضمناً به وکيل اجازه دهد 

دکتر محسن ایرانلو- محمد رضا پورقربانی
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 که وکيل دیگری اختيار کند و شخص مزبور نيز وکيل موکل باشد، وکيل اول حق عزل او را نخواهد 
داشت و به فوت و جنون وکيل اول وکالت او مرتفع نمی شود. ولی هرگاه وکيل دوم نماینده وکيل اول 
باشد، هر یک از موکل و وکيل اول حق عزل او را خواهند داشت و به فوت وکيل اول یا فوت موکل 
وکالت دوم و عقد منحل می شود. )امامی، 1370، ص227-کاتوزیان، 1378، ص 172- بروجردی 

عبده، 1380، ص286(
اداره حقوقی قوه قضایيه طی نظریه مشورتی شماره 7/1809 تاریخ 62/5/12 بيان کرده  که 
»در صورتی  که وکيل حق توکيل داشته و وکيل تعيين نموده است، با فوت وکيل اول وکالت وکيل 

مع الواسطه، به قوت خود باقی خواهد بود.« 
ولی بعضی دیگر معتقدند  که چنين اظهار نظر قاطعی خالی از اشکال نيست؛ زیرا  با فوت یا 
حجر وکيل اول سمت وکيل دوم نيز از بين می رود چون وکيل دوم وکيل مع الواسطه است )نوین، 

نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران، سایت وکالت(
از سوی دیگر قضيه مشمول ماده 670 قانون مدنی هم نخواهد بود. این ماده مقرر می دارد: »در 
صورتی  که دو نفر به نحو اجتماع وکيل باشند وکالت یکی از آنها با فوت دیگری باطل می شود.« 
زیرا این ماده ناظر به حالت اجتماع وکال است و همان طور  که گفتيم در فرض وکالت در توکيل، 

هر دو وکيل به طور مستقل حق اقدام دارند. 
ب( اگر وکيل دوم، وکيِل وکيل اول هم باشد، در مورد حق الوکاله به شرح زیر عمل می شود.

اجرت  یا  تعرفه  الوکاله  تعيين حق  و در صورت عدم  تعيين  الوکاله  دارد حق  وکيل دوم حق 
المثل را از وکيل اول مطالبه کند. همچنين می تواند اجرت المثل کار خود را از اصيل مطالبه کند. 
اما نمی تواند حق الوکاله تعيينی برای وکيل اول یا حق الوکاله تعيينی در وکالت دوم را ولو آن  که 
ميزان آن تا کمتر از حق الوکاله تعيين شده در وکالت اول باشد از موکل مطالبه نماید. مگر آن  که 
اصيل هنگامی  که وکالت در توکيل داده، اختيار تعيين حق الوکاله را هم به وکيل اول داده باشد. 
در این صورت  طبيعی است  که وکيل دوم حق دارد حق الوکاله تعيينی را از اصيل دریافت کند 
وگر نه نفس وکالت در توکيل متضمن اختيار تعيين حق الوکاله نيست. اما اگر وکيل دوم در عرض 

وکيل اول باشد: 

وکالت در توکیل
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اواًل: وکيل دوم حق درخواست حق الوکاله از وکيل اول را ندارد. 
ثانيًا: مطالبه حق الوکاله از شخص اصيل تابع قواعد مذکور در فوق است. 

به هر حال به نظر می رسد  که به عنوان قاعده باید بر این اعتقاد بود  که وکيل دوم در طول 
وکيل اول قراردارد وکيل او هم هست نه آن  که با او بيگانه و در عرض او باشد؛ زیرا موکل هنگامی 
 که حق توکيل می دهد، می خواهد وکيل اول بر اعمال وکيل دوم هم نظارت داشته باشد و وکيل 
دوم از طریق وکيل اول با او در ارتباط باشد و گرنه از ابتدا خود او به انتخاب دو وکيل مبادرت 

می ورزید.
در حقوق انگليس در این زمينه تا آن جا پيش رفته اند  که وکيل دوم را نه فقط وکيل وکيل 
اول  می دانند بلکه او را وکيل اصيل محسوب نمی کنند و در این زمينه یک استدالل منطقی ارایه 

می کنند: 
جز  پيمانکار  یک  به  را  کار  اجرای   )contractor( اصلی  کار  پيمان  اگر  طور  که  همان 
برقرار می شود و  پيمانکار اصلی و فرعی  رابطه قراردادی ميان  )sub- contractor( واگذار کند 

ميان  قراردادی  رابطه  هيچ  و  کند  مطالبه  اصلی  پيمانکار  از  را  خود  دستمزد  باید  فرعی  پيمانکار 
پيمانکار فرعی و کارفرما وجود ندارد؛ زیرا عقد ميان پيمانکار اصلی و فرعی منعقد شده و کارفرما 
نسبت به این عقد ثالث است و اثر عقد نسبت به او نمی رسد. گفته می شود  که در فرض وکالت هم 
قضيه به همين منوال است؛ وقتی وکيل اول )agent( یک وکيل دوم )sub-agent( انتخاب می کند 
عقد ميان این دو نفر بسته شده است و شخص موکل )principal( نسبت به این عقد شخص ثالث 
است و آثار وکالت دوم تنها ميان وکيل اول و دوم برقرار شده و متوجه اصيل نمی شود. در نتيجه 

وکيل دوم، وکيل وکيل اول است نه وکيل اصيل. 
ظاهر این استدالل منطقی است. هر قراردادی ميان طرفين آن مؤثر است و نسبت به شخص 
ثالث اثر ندارد. اما در عقد وکالت  که مبتنی بر اذن است، نمی توان از تمام نتایج آن پيروی کرد؛ زیرا 
اختيار وکيل دوم ناشی از اختيار وکيل است و وقتی وکيل اول در قالب وکالت وکيل دوم را ماذون 
می سازد، اذن اصيل را به او منتقل می کند. پس روشن است  که اصيل حق عزل وکيل دوم را دارد. 

آری استدالل فوق در مورد مطالبه حق الوکاله و مخارج وکيل دوم درست است. 

دکتر محسن ایرانلو- محمد رضا پورقربانی
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1-2- حدود و اختیارات وکیل در توکیل

الف( آیا وکيل دوم به نوبه خود حق دارد به شخص ثالثی وکالت دهد؟ 
به نظر می رسد  که پاسخ منفی است. وکيل دوم حق ندارد به وکيل سومی وکالت دهد مگر آن 
 که در وکالت نامه اوليه تصریح شده باشد. به همين دليل در برخی وکالت نامه ها قيد می شود. »با 
حق توکيل ولو کراراً«. دليل عدم امکان توکيل به شخص ثالث از سوی وکيل دوم، عالوه بر رعایت 
مصلحت موکل، اکتفا به قدر متيقن است. وانگهی، وکيل اول با استفاده از حق توکيل به دیگری 

وکالت داده و موضوع وکالت را در این قسمت اجرا کرده و بنابراین وکالت او منتفی است. 
از سوی دیگر فقيهان، وکالت در هر امری را مفيد یک بار انجام آن دانسته اند و نه تکرار آن. 
برای مثال اگر موکل به وکيل بگوید برای من خانه ای بخر وسپس خود به خرید خانه اقدام کند 
وکالت وکيل منتفی است، هر چند عقاًل امکان خرید خانه هنوز وجود دارد، اما مراد موکل تکرار 

نبوده در موضوع بحث ما هم وضع به همين صورت است. 
ب( اگر وکالت نخست بالعزل باشد آیا وکالت دوم هم بالعزل است؟

وکالت دوم به خودی خود بالعزل نيست. اصل بر جواز وکالت در حق عزل است. اما آیا وکيل 
اول می تواند به وکيل دوم وکالت بالعزل بدهد؟ ممکن است گفته شود از آن جا که وکالت وکيل 
اول بالعزل بوده و او حق توکيل داشته، می تواند به وکيل دوم وکالت بالعزل دهد. ولی به نظر 
می رسد  که در جهت رعایت منافع اصيل باید براین اعتقاد بود  که شرط عدم عزل در وکالت دوم 

صحيح نيست مگر آن  که در وکالت اوليه با حق توکيل با سلب حق عزل تصریح باشد. 
به عبارت دیگر وکيلی  که در توکيل وکالت دارد فقط وکيل در توکيل است نه سلب حق عزل 

و این امر نياز به تصریح دارد. 
وکيل  از  غير  شخصی  به  اصيل  شخص  موارد  بسياری  در  دادگستری  وکالت  مورد  در  ج( 
دادگستری وکالت رسمی می دهد تا برای او یک وکيل دادگستری انتخاب کند. از سوی دیگر به 
موجب ماده 35 قانون آیين دادرسی مدنی مصوب 79 وکيل دادگستری از اختيارات مندرج در این 

ماده برخوردار نيست مگر آن  که در وکالت نامه تصریح شده باشد. 
اکنون مساله این است  که اگر در وکالت نامه اوليه به این اختيارات تصریح نشده باشد، آیا وکيل 

وکالت در توکیل
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اول می تواند به وکيل دادگستری این اختيارات را اعطا کند، آیا محاکم باید چنين وکالت نامه ای را 
بپذیرند؟

به دو شکل می توان استدالل کرد: 
از سویی می توان گفت وکيل دوم اختيار خود را از وکيل اول می گيرد وکيل اول هم فاقد آن 
اختيارات بوده، در حالی  که معطی شی باید واجد آن باشد. پس اختيار غير موجود قابل واگذاری 
نبوده و در نتيجه وکيل دادگستری از اختيارات مندرج در ماده 35 ق.آ.د.م برخوردار نيست. چنان چه 
موکل به شخصی در دفاتر اسناد رسمی وکالت محضری جهت انتخاب وکيل بدهد، وکيل مذکور 
می تواند مبادرت به انتخاب وکيل کند، ولی به اختياراتی  که وکيل یا مشاور دادگستری بر اساس آن 
می تواند وکالت یا مشاوره کند، باید تصریح شود تا وکيل یا مشاور حقوقی بتواند براساس اختيارات 
قانونی خویش اقدام کند و در چنين صورتی اختيار وکيل دادگستری تنها در حدود وکالت وکيل 

واسطه است.)1( 
استدالل دوم آن است  که محدودیت های ماده 35 ق.آ.د.م ویژه وکالی دادگستری است و 
در روابط افراد عادی اجرا نمی شود. وانگهی وکيل دادگستری یک شخص حرفه ای است و با علم 
به وجود این محدودیت ها هميشه اختيارات الزم را از موکل تحصيل می کند. اما اعمال ماده 35 

ق.آ.د.م در مورد یک وکيل عادی  که به قانون عالم نيست، صحيح نمی باشد.
آن  وجود  بدون  واقع  در  اما  بيان شده اند،  استثنا  قالب  در  اگر چه  ماده 35 ق.آ.د.م  اختيارات 
اختيارات احقاق حق موکل در بسياری موارد غير ممکن است. بنابراین علی رغم عدم تصریح در 

وکالت نامه، اول وکيل اول می تواند اختيارات ماده 35 ق.آ.د.م را به وکيل دوم اعطا کند. 
رای شماره 1328-1328/12/15 شعبه 4 دیوان عالی کشور داللت بر این دارد  که چون وکيل 
حق وکالت در توکيل به غير نيز داشته، برای چنين وکيلی الزم نيست موکل او اختيارات او را برای 
مراحل دادرسی طبق ماده 62 ق.آ.د.م قيد نماید و صرف حق توکيل غير به تنهایی کافی است 
 که وکيل مزبور در توکيل غير هر یک از اختيارات مندرج در ماده 62 را  که الزم می داند به وکيل 

اتفاق آرا قضات دادگستری مازندران  که به تایيد گروه تخصصی نيز رسيده منتشر شده در روزنامه شماره 709  1. نظریه 
ماویی 86/12/12

دکتر محسن ایرانلو- محمد رضا پورقربانی
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انتخابی خود بدهد. )مجله علمی حقوقی کانون وکال شهریور و مهر 1329 صص 48-47( 
به نظر ما ضمن پذیرش مبانی عقيده دوم باید این عقيده را تعدیل کرد در واقع به نظر می رسد 

 که یک عقيده ميانی سوم قابل دفاع باشد: 
اما  دارد  وجود  محدودیت هایی  دادگستری  وکيل  به  اول  وکيل  از سوی  اختيارات  اعطای  در 
این محدودیت ها ناشی از متن قانون )ماده 35 ق.آ.د.م( نيست، بلکه ناشی از عرف است. به طور 
مشخص عرف برای وکيل حق صلح و سازش به رسميت نمی شناسد، مگر آن  که در وکالت نامه 

تصریح شده باشد.
بنابراین به عقيده ما بسياری از اختيارات ماده 35 ق.آ.د.م به حکم عرف قابل توکيل است، جز 

اختيارات صلح و سازش و داوری. به عبارت دیگر، وکيل اول خود، فاقد این اختيار است.

2- اعطای وکالت بدون حق توکیل 
2-1- بررسی اعتبار عمل

ممکن است وکيل به طور ضمنی و به داللت قراین وکيل در توکيل باشد و این در صورتی است 
که حجم کارهایی  که موکل به وکيل سپرده، گسترده باشد. )وکالت عام و مطلق( 

در صورتی  که شخص الف به شخص ب  که شخصی غير از وکيل دادگستری است، وکالت دهد 
تا برای احقاق حقو و اقامه دعوا کند، به ناچار باید حق توکيل شخص ب را به رسميت پذیرفت. 
یا وکيل  باشد  اقامه دعوا مبادرت ورزد مگر آن  که اصيل  به  زیرا هيچ کس نمی تواند در دادگاه 
دادگستری. بنابراین اگر حق توکيل برای وکيل به رسميت شناخته نشود، اصل وکالت منتفی است و 
در واقع به بطالن وکالت نظر داده ایم، در حالی  که اصل بر صحت است. پس موکل به طور ضمنی 

به وکيل اختيار توکيل هم داده است.
 بحث دیگر آن است  که اگر وکيل فاقد حق توکيل بوده و انجام کاری را  که در آن وکالت 
داشته است به دیگری وکالت دهد. اواًل: آیا عمل حقوقی انجام شده معتبر است؟ ثانيًا: اگر خسارتی 

به موکل داده شود چه کسی ضامن است؟ 
اگر موکل دیگری را وکيل خود کرده تا برای او خانه ای بخرد و شرایط خرید را به اختيار وکيل 

وکالت در توکیل
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واگذار کرده و وکيل هم بدون حق توکيل انجام عمل را به شخص ثالث واگذار کرده، بيعی  که 
شخص ثالث انجام داده، غير نافذ است. اما فرض کنيم موکل به وکيل وکالت داده آپارتمان او را 
به مبلغ 100 ميليون تومان نقداً بفروشد و ثمن را به حساب او واریز کند و وکيل حق توکيل ندارد. 
با این وجود اجرای وکالت را به شخص ثالث واگذار می کند، شخص ثالث هم آپارتمان موکل را به 
مبلغ 100 ميليون تومان نقداً می فروشد و ثمن را به حساب موکل واریز می کند، آیا می توان گفت 

چون وکيل اول حق توکيل نداشته پس بيع غير نافذ است؟ 
شاید بتوان گفت  که چون شخص ثالث ماذون نبوده )زیرا وکيل حق توکيل نداشته(، بنابراین 
بيع او غير نافذ است. از طرف دیگر، می توان گفت موکل به وکيل اذن داد ه و وکيل هم دقيقًا 
موضوع وکالت را از طریق شخص ثالث انجام داده و تمام شرایط تعيين شده از سوی موکل هم 
رعایت شده و غبطه مصلحت او کاماًل لحاظ شده پس چرا چنين بيعی باید غير نافذ باشد؟ مگر 

موکل چه می خواسته است؟ 
به هر حال علی رغم آن  که صحت چنين عقدی منطقی به نظر می رسد ولی از روح قانون مدنی 

چنين استنباط می شود  که چنين عقدی غير نافذ است )رک. مواد 254 و 255 قانون مدنی( 

2-2- مسؤولیت مدنی وکیل و شخص ثالث

در مورد مسؤوليت مدنی وکيل و شخص ثالث در مقابل موکل، ماده 673 قانون مدنی تعيين 
تکليف کرده است؛ اگر وکيل  که وکالت در توکيل نداشته انجام امری را  که در آن وکالت دارد به 
شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکيل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی  که 
مسبب محسوب می شود، مسوول خواهد بود. اما آیا مسووليت آنها تضامنی است یا اشتراکی یا آن 

 که هر یک به نسبت معينی مسوول است؟ 
ظاهر قانون مدنی، تقسيم خسارت »به نسبت« را تداعی می کند، ليکن در عمل اجرای این معيار 
بسيار دشوار است. فرض کنيم اتومبيلی برای فروش به وکيل سپرده شده است. وکيل بدون داشتن 

حق توکيل وکالت را به شخص ثالثی تفویض می کند و مورد وکالت را به او تسليم می کند. 
اگر اتومبيل توسط شخص ثالث تلف شود خسارات چگونه و به چه نسبتی باید تقسيم شود؟ 

دکتر محسن ایرانلو- محمد رضا پورقربانی
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بر فرض  که تقسيم به نسبت-  که معلوم نيست بر چه پایه و اساسی باید انجام شود- ممکن 
باشد، این راه حل با قواعد عام مسووليت  مدنی تعارض دارد. زیرا در مثال یاد شده مشمول تداخل 
سبب و مباشر است. وکيل سبب است و شخص ثالث مباشر و چون بنا به فرض مباشر اقوی از 

سبب بوده پس مباشر مسوول است نه مسبب)1( )ماده 666  قانون مدنی(.
امرآن  این  از  قانون  مراد  پوشيده.  نسبت( دست  به  )تقسيم  قانون  ظاهر  از  باید  ما  عقيده  به 
بوده  که هر دو )وکيل و شخص ثالث( مسوول هستند، اما نخواسته است  که ميزان و شيوه تقسيم 
مسووليت را مشخص کند. به این ترتيب به عقيده ما در مثال یاد شده هم وکيل مسوول است و 
هم شخص ثالث و نمی توان به استناد این  که مباشر اقوی از سبب بوده وکيل را از مسووليت مبرا 
دانست. اما در مورد ميزان مسووليت به نظر می رسد  که مسووليت تضامنی وکيل و شخص ثالث در 
مقابل موکل بهترین راه است و هر دو در برابر موکل مسووليت تضامنی دارند، منتها سبب و مبنای 
مسووليت وکيل قرار داد است )وکيل چون از قرارداد تخلف کرده مسووليت قراردادی دارد( و مبنای 

مسووليت شخص ثالث قواعد عام مسووليت قهری است. 
اعتقاد به تضامن به ویژه از آن جا قوت می گيرد  که در بسياری موارد قضيه مشمول قواعد 
غصب هم هست. به عنوان مثال در همان مثال باال وکيل  که وکالت در توکيل نداشته با اعطای 
وکالت به شخص ثالث از حالت امانت خارج می شود و ید امانی او تبدیل به ید ضمانی می گردد 
و شخص ثالث هم  که غاصب است. همان گونه  که روشن است در تعاقب ایادی در غصب همه 

غاصبان در مقابل مالک مسووليت تضامنی دارند.)2( 
آری اگر موکل به وکيل رجوع کند وکيل هم پس از جبران خسارت موکل )مالک( می تواند به 

شخص ثالث  که مال در دست او تلف شده است، مراجعه کند.)3( 

مساله دیگری  که در ارتباط با مسووليت مدنی وکيل در فرض توکيل مطرح می شود، این است 

 که در فرضی  که وکيل وکالت در توکيل دارد، آیا وکيل مسوول اعمال وکيل دوم هست یا نه؟ ظاهر 

ماده 673 قانون مدنی چنان انشاء شده است  که گویا اگر وکيل حق توکيل داشته باشد و از حق 

توکيل استفاده کند، در هيچ حالتی مسوول اعمال وکيل دوم نيست و اگر وکيل دوم خسارتی ایجاد 
1. ماده 666 قانون مدنی
1. ماده 317 قانون مدنی
2. ماده 318 قانون مدنی

وکالت در توکیل
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کند، فقط خود او مسوول است. این برداشت نادرست است؛ زیرا اواًل وکيل اول در هر حال مسوول 

تقصيری است  که در انتخاب وکيل دوم انجام داده است. به عنوان مثال اگر وکيل دادگستری در 

یک پرونده ی مهم و پيچيده با استفاده از حق توکيل به یک وکيل تازه کار و ناوارد اعطای وکالت 

کند، چون در انتخاب وکيل دوم مرتکب تقصير شده در مقابل موکل مسوول است. بی شک هرگاه 

وکيل اول در انتخاب وکيل دوم بی مباالتی کند و فرد نامناسبی را انتخاب کند، مسوول تقصير خود 

است. )کاتوزیان 1378، ج 4، شماره 100(

فرد  و  باشد  نشده  تقصيری  هيچ  مرتکب  دوم  وکيل  انتخاب  در  اول  وکيل  است  ممکن  اما 

شایسته ای را به عنوان وکيل اول انتخاب کرده باشد. چون کار وکيل دوم به دستور وکيل اول انجام 

نمی شود، نمی توان او را مسوول اعمال و تقصيرهای وکيل دوم دانست. با این حال، اگر وکيل دوم 

سمت نایب وکيل اول را نيز دارا باشد، باید وکيل اول نظارت عرفی بر اعمال او انجام دهد وگرنه 

وکيل اول از این نظر مسوول تقصير خود می باشد )کاتوزیان، عقود معين، ج 4، ش 100( ولی این 

پرسش مطرح می شود که در این صورت اگر وکيل دوم در اجرای وکالت مرتکب تقصير شود و 

خسارتی به موکل وارد کند، آیا وکيل اول در قبال عمل او مسووليت دارد یا خير؟ 

پاسخ این پرسش به این امر بستگی دارد  که وکيل دوم را وکيل چه کسی بدانيم. اگر وکيل دوم 

را در عرض وکيل اول قرار دهيم و او را فقط وکيل موکل بدانيم نه وکيل وکيل اول، در این صورت 

وکيل اول در قبال اعمال وکيل دوم هيچ مسووليتی ندارد. اما اگر وکيل دوم را در طول وکيل اول 

قرار دهيم، به نحوی  که وکيل اول هم بتواند او را عزل کند و براعمال او نظارت داشته باشد در این 

صورت وکيل اول در قبال اعمال وکيل دوم مسوول است. در واقع در اینجا فرضی از »مسووليت 

ناشی از فعل غير« مواجه هستيم. همان گونه  که کارفرما در قبال اعمال وکيل دوم مسوول است. 

)منتها مسووليت کارفرما مسووليت قهری است و مسووليت وکيل، قراردادی( در واقع، چنين فرض 

می شود  که اگر وکيل دوم خسارتی ایجاد کند وکيل اول وظيفه نظارتی خود را درست انجام نداده 

و در نظارت بر اعمال وکيل دوم مرتکب تقصير شده است.

دکتر محسن ایرانلو- محمد رضا پورقربانی
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نتیجه

در فرض اعطای وکالت از سوی وکيل، موکل نسبت به برخی از آثار وکالت دوم بيگانه است. 
قاعده آن است  که وکيل دوم در طول وکيل اول قرار دارد و هریک از موکل و وکيل اول حق 
نظارت بر اعمال او را دارند. وکيل دوم حق توکيل به غير ندارد مگر آن  که در وکالت نامه اول به 
توکيل مکرر تصریح شده باشد. در فرضی  که وکيل حق توکيل به غير ندارد، مسووليت هریک از 
وکيل و شخص ثالث در مقابل موکل تضامنی است. در فرضی  که وکيل حق توکيل به غير دارد 

قاعده آن است  که وکيل مسووليت ناشی از فعل وکيل دوم را هم به عهده دارد.
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چکیده
راننده،  دو  از تخلف هر  راننده حاصل  یا  به فوت سرنشين  منجر  نقليه  دو وسيلۀ  در تصادف 
برخی از دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور از جمله شعبه 27، مستندا به ماده 337 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1370 -سابقا، به استناد ماده 40 قانون مجازات اسالمی )دیات( مصوب 1361- با 
را  دیۀ سرنشين  پرداخت  به  مسئوليت  حادثه،  بروز  در  راننده  هر  مؤثر  تخلف  ميزان  از  نظر  قطع 
بالمناصفه ميان رانندگان تقسيم می کردند. طبعا، این گروه در حالت فوت یک راننده، ورثۀ او را 
مستحق دریافت تنها نصف دیه از راننده دیگر و در حالت فوت هر دو راننده، ترکه هر راننده را در 
حد نصف دیه، بدهکار و در عين حال، ورثۀ آن راننده را در حد نصف دیه، طلبکار ترکۀ رانندۀ دیگر 
می دانستند. در مقابل، برخی دیگر از دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور از جمله شعبه 5، در واقع 
تحت تأثير قوانين و رویۀ قبل از انقالب و نيز رویۀ غالب در غرب و اروپا، ولی در ظاهر بعضا با این 
استدالل که ماده 337 مرقوم مبنی بر تنصيف مسئوليت، مربوط به حالت احراز عدم تساوی درصد 
تخلف موثر هر راننده با راننده مقابل انشاء شده، در نهایت در حالتی که کارشناس ميزان دخالت 
هر راننده را در ایجاد علت تامه برای بروز تصادف مثال 40 در صد و ميزان دخالت دیگری را 60 
درصد اعالم می کرد، مسئوليت را بر اساس همان درصد، ميان رانندگان تقسيم می نمودند. نگارنده 
از همان سال 1363 که کارآموزی قضایی می نموده تا قبل از صدور رای وحدت رویه شماره 717 
مورخ 1390/2/6 هيئت عمومی دیوان عالی کشور، همواره شاهد این اختالف رویه بوده تا این که 
اخيرا با صدور رای وحدت رویه مرقوم که در زمينۀ اختالف مذکور ميان شعب 5 و 27 دیوان عالی 
کشور در تفسير ماده 337 یاد شده بود، این اختالف به نفع دیدگاهی که در هر حال مسئوليت را 
بالسویه تقسيم می کرد، یعنی به نفع تفسير شعبه 27 مزبور، حل شد. این نوشتار که در واقع توسعه 
یافتۀ اظهارات نگارنده در هي أت عمومی دیوان عالی کشور حين شور برای صدور رای وحدت رویۀ 
یاد شده است، در صدد بيان مبانی دیدگاه های هر دو گروه مزبور و نيز تفسير و تقویت رای وحدت 

رویۀ مذکور است.
اسالمی،  مجازات  قانون  ماده 337  تقصير،  ميزان  تنصيف،  تقسيم مسؤوليت،  واژ ه ها:   کلید   

مسؤوليت مدنی، کارشناس.

رأی وحدت رویه شماره 717 مورخ 
1390/2/6 هیئت عمومی: تفسیر و مبانی
* دکتر بهرام درویش

* مستشار شعب دیوان عالی کشور و عضو هیات علمی دانشگاه.



50
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

22

رأی وحدت رویه شماره 717-1390/2/6 هیئت عمومی

درآمد

یکی از موضوعات مورد اختالف ميان دادگاه های کشور، همانا تعيين ميزان مسئوليت در تصادم 
وسایل نقليه منجر به خسارت یا جرح یا فوت در فرض تفاوت در ميزان بی احتياطی رانندگان بود. با 
وجود آن که بسياری از فقها و نيز اداره حقوقی قوه قضائيه و همين طور برخی از شعب دیوان عالی 
کشور، معتقد به تساوی مسئوليت رانندگان در فرض ذکر شده بودند، در عمل بسياری از دادگاه ها، 

ميزان مسئوليت را بر اساس درصد بی احتياطی هر راننده تعيين می نمودند.
این رو، هيئت  از  نمود.  را ضروری  رویه  رای وحدت  به صدور  نياز  دیرپا  رویه ی  اختالف  این 
عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای شماره 717 مورخ 1390/2/6 به این نياز مهم پاسخی 
درخور داد؛ جایی که با 58 رای موافق و 27 رای مخالف چنين مقرر داشت: »حسب مستفاد از ماده 
337 ق.م.ا.، هرگاه برخورد دو یا چند وسيله نقليه منتهی به قتل سرنشين یا سرنشينان آنها گردد، 
مسئوليت هر یک از رانندگان در صورت تقصير –به هر ميزان که باشد- به نحو تساوی خواهد 
بود بنابراین، رای شعبه 27 دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادر شده به اکثریت آراء موافق 

قانون تشخيص و تایيد می گردد«.
در این نوشتار، ضمن تقریر محل نزاع، با واکاوی منابع فقهی، بيان فتاوی معتبر، اصول حقوقی 
و قوانين مرتبط و همين طور با پاره ای اشارات به حقوق خارجی، به بيان مبانی رای وحدت رویه ی 

مرقوم و تفسير آن پرداخته می شود.
 1– تقریر محل نزاع: از ميان رای شعبه 5 دیوان عالی کشور و رای شعبه 27 دیوان مرقوم، رای 
شعبه اخير به نظر نگارنده صحيح است. در تقریر محل نزاع الزم به ذکر است که وقتی دو سبب 
عدوانی )یعنی دو سبب حاصل از تعمد یا دو سبب حاصل از تعدی یا دو سبب حاصل از تفریط( یا 
دو سبب خطئی محض در طول هم عمل کنند -یعنی یکی مقدم بر دیگری اثر کند- و موجب 
بروز جرح یا خسارت شوند، برخی همانند محقق حلی، قائل به تحميل مسئوليت به هر دو سبب و 
برخی دیگر قائل به تحميل تمام مسئوليت به سبب قوی تر شده اند. دسته سوم قائل به تحميل تمام 
مسئوليت به سبب مؤخر در ایجاد هستند. مقنن به شرح صدر ماده 364 قانون مجازات اسالمی، 
تاثير هستند،  از نظریه دسته چهارم که قائل به تحميل تمام مسئوليت به سبب مقدم در  ظاهرا 
پيروی نموده است. البته، مقنن با ظرافت خاصی از جانبداری واضح از نظریه دسته چهارم مبنی بر 
مسئوليت سبب مقدم در تاثير اجتناب نموده است؛ زیرا، مثال موضوع ذیل ماده 364 را به نوعی 
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دکتر بهرام درویش

برگزیده که سبب مسئول شمرده شده در این مثال، هم سبب مقدم در تاثير است و هم سبب مؤخر 
در ایجاد باشد تا از این طریق به قدر متيقن از قول دسته سوم )مسئوليت سبب مؤخر در ایجاد( و 

قول دسته چهارم )مسئوليت سبب مقدم در تاثير( اکتفا نموده باشد.
اما، بحث ما مربوط به دو سبب است که توأما )در عرض هم( یعنی بدون تقدم و تاخر زمانی 
عمل کنند. افزون بر آن، بحث ما در اسبابی است که از حيث عدوان و عدم عدوان از یک جنس 
باشند و اال با توجه به مواد 360، ذیل ماده 339، 333 و 342 قانون مجازات اسالمی )راجع به 
تداخل سبب غاصبانه که در اصل ورود به منزل یا محل تردد مخصوص دیگری، مجاز نبوده با 
سببی که در منزل یا محل مختص به خود، سگ درنده ای را بدون قالده رها نموده یا مبادرت 
به حفر چاه بدون حفاظ در مدخل محل مربوط به خود نموده( و نيز با التفات به مواد 335 و 336 
قانون مجازات اسالمی که الزم دیده هر دو سبب تواما مقصر یا تواما غيرمقصر باشند و همين طور 
با عنایت به نظریه شماره 7/5016 مورخ 84/7/16 اداره حقوقی قوه قضائيه، نتيجه می گيریم که 
اگر یک سبب متعمد در بروز صدمه و دیگری صرفا مقصر یا قاصر باشد، این سبب متعمد است که 
باید تمام مسئوليت را تحمل کند یا اگر یک سبب به نحو نامتعارف ولی در محل مختص خود عمل 
نموده باشد و دیگری عمدا یا سهوا یا از روی خطای محض به محل مختص او وارد شده و موجب 
بروز خسارت به خود و غير شده، این سبب اخير است که باید تمام مسئوليت خسارت خود و دیگری 
را تحمل کند )حسينی عاملی، بی تا، ص 340 )1( -کاشانی، 1408، ص 141( مانند تعدی یک راننده 
از خط ممتد وسط جاده منجر به برخورد با خودرویی که در خط خود با سرعت زیاد و نامطمئنه و 
بدون توجه به جلو حرکت می کند. با این توضيح که در شبيه مسئله اخير، حسب فتوایی که از رهبر 
انقالب نقل شده، ایشان هر دو راننده را مسئول شمرده اند و نيز این یادآوری که در فقه، حقوق 
ایران )تبصره 1 ماده 295 قانون مجازات اسالمی( و نيز در حقوق خارجی، حالت عمد یا تقصير یا 

قصور دیوانه و نابالغ )صبی( در حکم خطای محض است )عمدالصبی کخطئه(.
در حدود ماده 365 قانون مجازات اسالمی، چند سبب مجتمع می شوند و جمعا یک علت تامه 
برای بروز خسارت به ثالث یا یکی از خودشان می شوند، مانند حالت هل دادن یک سنگ توسط چند 

 1. متن قواعد از مفتاح الکرامه: »لو تجاذبا حبال و تساویا فی الید بان کان ملکهما او غصباه فانقطع فوقعا و ماتا 
متن مرقوم در  فالغاصب هدر«. شرح  مالکا و اآلخر غاصبا  لو کان احدهما  فعلی کل واحد نصف دیه صاحبه و 
مفتاح الکرامه: »کما فی )المسالك( حیث تعرض له فی فروع المتصادمین الن الغاصب متعد و المالك انما اراد استنقاذ 

ماله من الغاصب فلم یجن علی نفسه فکان ضمانه بتمامه علی الغاصب«.
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نفر منجر به غلط خوردن سنگ و مآال تخریب دیوار ثالث یا تخریب دیوار یکی از خودشان یا حالت 
هل دادن یک دیوار توسط چند نفر که منجر به افتادن دیوار روی ثالث یا روی یکی از خودشان 
می شود. موضوع بحث که طی آن دو سبب )دو تقصير رانندگی( جمع می شود و برآیند آنها به مثابه 
سببی واحد و تامه موجب صدمه به خود آنها شده، تحت شمول ماده 365 نيز قرار می گيرد و در 
نتيجه می توان با اخذ مالک و لغو خصوصيت، حکم ماده 365 مينی بر تقسيم بالسویه ی مسئوليت 

را به آن نيز تسری داد.)1( 
نامساوی  تقصير  اثر  بر  آن  در  که  رو  پيش  مسئله  در  خارجی:  حقوق  در  قضيه  حکم   –2
دیگر  از  تعدادی  و  فوت  خودرو  یک  سرنشين  یک  نيز  و  دو  آن  از  یکی  خودرو،  دو  رانندگان 
سرتشينان دو خودرو مجروح و طبعا به هر دو خودرو خساراتی نيز وارد شده، معتقد به تنصيف 
مسئوليت هستم. در قلمرو حقوق خارجی، دکتر کاتوزیان از پنج حقوقدان فرانسوی نام برده که 
در شبيه مساله پيش رو، قائل به تنصيف مسئوليت به جبران خسارت وارده به خودروها ميان 
اند. )کاتوزیان، 1362، صص 308 تا 315( اما، این عقيده در حقوق  رانندگان دو خودرو شده 
غرب و اروپا شایع نيست، به این توضيح که مثال در استراليا و کانادا بر اساس نظریه بی احتياطی 
مقایسه ای )comparative negligence( و به ویژه در قلمرو حقوق دریایی، مسئوليت را بسته به 
درصد تقصير هر سمت تقسيم می کنند و در آلمان نيز مستندا به ماده 254 قانون مدنی مصوب 
سال 1900 ميالدی و قوانين خاص در قلمرو حقوق دریایی، همين وضع حاکم است. در برخی 
احراز  در صورت  را  مقصر  راننده  مسئوليت  از  بخشی   ،)447 1964، ص  )پراسر،  امریکا  ایاالت 
درصدی از بی احتياطی از سوی قربانی، کم  می کنند و در انگلستان از زمان تصویب قانون 1945 
در خصوص بی احتياطی مشترک )contributory negligence(، باز مسئوليت را بسته به ميزان 
تقصير تقسيم می کنند. دیدگاه مزبور مضافا در قلمرو حقوق دریایی فرانسه و ماده 78 طرح مشترک 

فرانسه و ایتاليا برای قانون تعهدات هم منعکس شده است.
3– حکم قضيه در فقه اماميه: در قلمرو فقه، غير از آیت اهلل ناصر مکارم شيرازی که از ایشان 
دو فتوای متفاوت –یکی مبنی بر تنصيف )خدابخشی، جبران خسارت کارگران در نظام مسئوليت 

1. مشابها، قاضی دکتر عبداهلل خدابخشی در کتاب ارزشمند خود می گویند: »تفاوت بین موردی که سبب واحد به 
دلیل فعل چند نفر است و موردی که اسباب مختلف توسط چند نفر به وجود می آیند، مبتنی بر استدالل حقوقی و 
فقهی نیست و هیچ کس از این حیث، تقسیم مسئولیت را تحلیل ننموده است«. )خدابخشی، بیمه و حقوق مسئولیت 

مدنی، 1388، صص 180 و 181(
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مدنی، 1389، پاورقی ص 123( و دیگری مبنی بر نسبت سنجی )کرمی، 1377، ص 70(- نقل 
شده است، برخی همانند قوانين قبل از انقالب و آنچه معمول در غرب و اروپا است، قائل به تقسيم 
مسئوليت بسته به ميزان تقصير شده اند و برخی دیگر تحت هر شرایطی قائل به تقسيم مساوی 
مسئوليت شده اند. به این شرح که آیت اهلل یوسف صانعی در مورد حوادث رانندگی و کار که در 
بر  به تقسيم مسئوليت  برای تقصير هر سمت معين نموده،  را  آن کارشناس درصدهای متفاوتی 
اساس درجه تقصير نظر داده اند و می گویند: »چون باب ضمان است و اصل ضمان و ضامن نسبت 
به انسان و اعضای او عقالیی است، نسبت سنجی در ضمان ها مانعی ندارد«. )صانعی، استفتائات 
قضایی، 1384، صص 281 و 282( در پاسخ ایشان می توان گفت وقتی که سببيت هر سمت در بروز 
حادثه محرز است به نحوی که اگر آن سمت نبود، حادثه صورت نمی گرفت، در واقع نقش طرفين 
مساوی است و در چنين وضعی، درست برعکس تصور ایشان، این غيرعقالیی خواهد بود که یک 
محمدتقی  آیات  آقایان  همچنين،  اخّس المقّدمتين(.  تّتبع  )الّنتيجه  بدانيم  مسئول  بيشتر  را  سمت 
بهجت و عبدالکریم موسوی اردبيلی قائل به تقسيم مسئوليت بر اساس درصد تقصير شده اند. )1(  
اما، مشهور فقها قائل به تقسيم بالسویه مسئوليت شده اند به این شرح که مثال عالمه حلی )بی تا، 
ص 243(، )2(  فخرالمحققين )1387، ص 675(، )3(  سيدمحمدجواد حسينی عاملی )همان منبع، ص 
340(، )4(  شيخ محمدحسن نجفی )بی تا، ص 99(، شهيد ثانی )1413، صص 339 تا 341(، فاضل 
هندی )1416، ص 278(، )5(  سيدعبداالعلی سبزواری )1413، ص 146(، و نيز آقایان امام خمينی 
)بی تا، ص 569(، )6(  سيد ابوالقاسم خویی )بی تا، ص 301(، حاج آقا رضا مدنی کاشانی )همان منبع، 

1. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری، جلد 8، نشر قضا، چاپ اول، 1385، قم، صص 279 و 280.
الجمیع  التساوی فی السبب شرطا فلو جرح أحدهما مائه جرح و اآلخر جرحا واحد و سری  2. تحریر: »لیس 

الی النفس تساویا فی القصاص«.
3. جایی که ایشان پس از نقل کالم عالمه در مورد دخالت سه نفر در خراب کردن دیوار و کشته شدن یکی 
از آنها و قول اقرب که یك سوم دیه مقتول را عهده هر کدام از دو نفر دیگر می داند، می گویند: »وجه القرب انه 
تلف بفعله و بفعل اآلخرین فیسقط ما قابل فعله و االاّ لزم ان یضمن الشریك فی الجنایه جنایه شریکه و هو محال و 

هو األقوی عندی«.
4. جایی که می گویند: »ال فرق بین تساویهما فی الموقف و عدمه و ال بین تساویهما قوه و ضعفا و عدمه کما مر 

فی المتصادمین«.
5. جایی که می گویند: »لو رکبها اثنان تساویا فی ضمان ما تجنیه بیدیها و رأسها لعموم النصوص و الفتاوی لهما، و 
خصوص ما روی من قضاء امیر المؤمنین )ع( بالغرامة بین الردیفین بالسویاّه و فیه تردد، و لکن االصحاب قاطعون به«.

6. جایی که در مساله 4 می گویند: »لو اشترك اثنان أو أکثر فی وضع حجر مثال فالضمان علی الجمیع، و الظاهر 
أنه بالسویه و ان اختلف قواه «.
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ص 140 و 142(، )1( محمد فاضل لنکرانی )بی تا، صص 569 و 571(، علی سيستانی و لطف اهلل 
صافی گلپایگانی )معاونت آموزش قوه قضائيه، 1385، صص 279 و 280( قائل به تقسيم مسئوليت 

به نحو مساوی شده اند.
مسؤوليت  قانون   4 ماده   3 بند  انقالب،  از  قبل  ایران  در  ایران:   قوانين  در  قضيه  حکم   –4
اجرایی  نامه  آیين   6 ماده  قانون،  همان   12 ماده  به  ناظر   14 ماده  ذیل   ،1339 مصوب  مدنی 
قانون بيمه اجباری مسؤوليت مدنی دارندگان وسایل نقليه موتوری در قبال شخص ثالث مصوب 
1347/12/28)2(  و ماده 165 قانون دریایی مصوب 1343/8/2)3( به نوعی از نظریه تقسيم مسؤوليت 
بر اساس ميزان تقصير پيروی نموده بودند. اما، آیين نامه مزبور الزم االتباع نيست و ماده 165 قانون 
دریایی ناظر به مورد خاص )تصادم دو یا چند کشتی( است و اصوال چه بسا با توجه به فقه)4( و عموم 
ماده 337 که در باره هر وسيله نقليه و از جمله کشتی، با قطع نظر از ميزان تقصير، قائل به تساوی 
مسؤوليت شده، نسخ گشته است. همچنين، قانون مسؤوليت مدنی که خسارت معنوی را پذیرفته، 
نيز چه بسا منسوخ باشد و اصوال ماده 14 آن ناظر به مورد خاص )سببيت چند کارگر در ورود ضرر 
به ثالث( است و تنها در خصوص روابط خود کارگران با هم است که ميزان تقصير را موثر دانسته و 

اال در قبال مصدوم، هر یک از آن ها را متضامنا )هریک صد در صد( مسئول شمرده است.
در محدوده قوانين بعد از انقالب، ماده 40 قانون مجازات اسالمی - مشابها، ماده 215 قانون 
مجازات اسالمی- مجازات شرکای جرم را با قطع نظر از درصد اثر کار هرکدام، یکسان و معادل 
مجازات فاعل مستقل آن جرم می داند و در عين حال، دادگاه را مجاز )شاید هم مکلف( نموده تا 
همين مجازات فاعل مستقل را در خصوص شریکی که در صد دخالتش در حصول جرم ضعيف 

1. جایی که می گویند: »احتمال التوزیع علی القدر الذی احدثه کلاّ منهما کما احتمله صاحب کشف اللثام فهو 
مناف لقاعده االشتراك، و لذا لو اشترکا فی قتل واحد فهما شریکان فی الضمان و إن کانت الجراحات من احدهما 
أکثر من اآلخر ... علی القول باالشتراك فال فرق بین السابق و الالحق و ال فی مقدار الحفر بان کان الحفر من أحدهما 

عشرین ذراعا و من اآلخر عشره اذرع «.
تلقی  ثالث  یکدیگر  برابر  در  آنها  رانندگان  نقلیه،  یا چند وسیله  دو  »در صورت تصادف  نامه:  آیین   6 ماده   .2

می گردند و خسارت وارده به آنها با توجه به درجه مسؤولیت و تقصیری که مرتکب شده اند احتساب می شود«.
3. ماده 165: »اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند مسؤولیت هریك متناسب با اهمیت تقصیری است که از 

آن کشتی سرزده است«.
4. محمدحسن بن محمدباقر نجفی، همان منبع، ص 110؛ زین الدین بن علی بن مشرف عاملی، همان منبع، ص 

366؛ عالمه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی حلی، ارشاد االذهان الی احکام االیمان، جلد 2، ص 227.
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بوده، تخفيف دهد. این ماده بيشتر از نظریه مسؤوليت )کيفری( بالسویه پيروی نموده تا از نظریه 
مجازات متناسب با درصد دخالت؛ زیرا تنها در حالت دخالت ضعيف )النادر کالمعدوم( نه دخالت نيمه 
ضعيف، است که از نظریه مجازات متناسب با درصد دخالت تبعيت نموده و در همين حالت بسيار 
خاص هم، مسلم نيست که مراد مقنن الزام دادگاه به رعایت این تناسب بوده باشد. عالوه بر آن، 
حتی اگر ماده 40 مرقوم در جميع شقوق، از نظریه مسؤوليت کيفری متناسب با درصد دخالت پيروی 
می کرد، باز حکم آن قابل تسری به مقوله مورد بحث در این نوشتار که مقوله جبران خسارت و 
مسؤوليت مدنی است، نبود. زیرا، در قلمرو حقوق کيفری مانند قلمرو ماده 40، مقنن مترصد تنظيم 
مجازات متناسب با ميزان شرارت ذهن مرتکب است، ولی در قلمرو مسؤوليت مدنی، مقنن در صدد 
احراز رابطه سببيت و تحميل مسؤوليت جبران خسارت به مسبب است و مادام که سببيت به معنای 
اگر فالن کار را نمی کرد، خسارتی وارد نمی شد، احراز گردد، دیگر مقنن اهميتی به ميزان خبث 
بيشتر  بيشتر و خسارت  رابطه مستقيمی ميان تقصير  لزوما  طينت مسبب نمی دهد ضمن آن که 
از دیگری که ميزان تقصيرش زیادتر است،  با ميزان تقصير کمتر بيش  نيست؛ چون گاه فردی 
موجب خسارت می گردد. نظر به این که تنظيم مسؤوليت متناسب با درصد دخالت از اختصاصات 
حقوق جزا است، این که ماده 165 قانون دریایی مصوب 1343 و مواد مشابه در حقوق دریایی دیگر 
کشورها حتی در زمينه مسؤوليت مدنی برای جبران خسارت هم از نظریه تنظيم مسؤوليت متناسب 

با درصد دخالت پيروی نموده است، به خطا رفته است.
عالوه بر آن، در قلمرو قوانين بعد از انقالب، ماده 335 قانون مجازات اسالمی در برخورد دو 
نفر به هم منجر به فوت یکی از آن دو، و نيز ماده 337 همان قانون در برخورد دو وسيله نقليه 
منجر به کشته شدن سرنشينان، بدون تفصيل ميان حالت تساوی یا عدم تساوی ميزان تقصير هر 
سمت حادثه، به نحو مطلق قائل به تنصيف مسؤوليت به جبران خسارت شده است. ماده 336 قانون 
مجازات اسالمی در خصوص برخورد دو سوار منجر به ورود خسارت به وسيله نقليه آن دو، باز قائل 
به تنصيف شده و این بار تصریح نموده که ميزان تقصير هر یک مدخليتی ندارد. این در حالی است 
که می دانيم موضوع حکم ماده 336 )برخورد دو سوار منجر به ورود خسارت به وسيله نقليه( نسبت 
به موضوع حکم ماده 335 )برخورد دو نفر به هم منجر به فوت یکی از آن دو( یا نسبت به موضوع 
حکم ماده 337 که همان موضوع بحث در هيات عمومی دیوان عالی کشور در هنگام صدور رای 
وحدت رویه بوده است )برخورد دو وسيله نقليه منجر به کشته شدن سرنشينان(، خصوصيتی ندارد 
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رأی وحدت رویه شماره 717-1390/2/6 هیئت عمومی

تا حکم به تنصيف مسؤوليت ميان دو سمت حادثه، منحصر به موضوع ماده 336 گردد. در تقویت 
این استنتاج، هم در مقوله اتالف، هم در مقوله تسبيب و هم در مقوله غرور )ولی نه در مقوله غصب 
که بنا بر تحميل اشق احوال به غاصب حتی در فرض عدم سببيت است(، مالک فقها همانا احراز 
رابطه سببيت ميان عمل خوانده و حادثه مضره است و طبق ماده 318 قانون مجازات اسالمی، 
سبب آن است که اگر نبود، حادثه مضره حاصل نمی شد. در نتيجه، مادام که ثابت شود که اگر مثال 
سبب با تقصير بيست درصد و سبب با تقصير هشتاد درصد نبود، حادثه مضره پيش نمی آمد، وجود 
رابطه سببيت عرفی ميان هر یک و ورود ضرر محرز است و در نتيجه از حيث سببيت به عنوان تنها 
عامل مهم در قضيه، نقش طرفين مساوی است و در چنين شرایطی، تحميل مسؤوليت بيشتر به 

سبب با تقصير هشتاد درصد، از مصادیق ترجيح بالمرجح است که ناعادالنه و قبيح است.
5– حکم قضيه در آرای اصراری، نظریات مشورتی و دکترین حقوقی: در تحکيم هرچه بيشتر 
نظریه تقسيم بالسویه مسؤوليت با قطع نظر از ميزان تقصير، به عالوه می توان به آرای اصراری 
کيفری شماره 28 مورخ 4/12/ )1( و 146 مورخ 68/11/17 )ردیف 129/67( )2( و نيز نظریات اداره 
حقوقی قوه قضائيه که از سوی کميسيونی ابراز می شود که عمدتا از قضات دیوان عالی کشور و 
بعضا از دیگر قضات برجسته تشکيل می شود، استناد نمود. به این شرح که این اداره حقوقی در 
نظریات شماره 7/6476 مورخ 78/9/13 )تقصير راننده تریلر 20 درصد و تقصير موتوری 80 درصد 
منجر به فوت موتوری(، 7/978 مورخ 83/4/14 )حادثه رانندگی منجر به دیه با قطع نظر از ميزان 
و  تقصير(  ميزان  از  نظر  با قطع  دیه  به  منجر  رانندگی  )حادثه  مورخ 83/4/17  تقصير(، 7/1520 
7/7311 مورخ 83/9/30، مستندا به ماده 336 قانون مجازات اسالمی و دیگر مواد مشابه، قائل به 

1. رای اصراری شماره 28: »محتویات پرونده و اظهارنظر کارشناسان و تحقیقاتی که به عمل آمده، من حیث 
المجموع بر مسئولیت هر دو راننده داللت دارد و در نتیجه محکومیت کاوس فرزند رضا به بیش از نصف دیه 
کامله صحیح نیست. بنابراین، حکم شماره 70 مورخ 71/2/20 صادر شده از شعبه 147 دادگاه کیفری یك تهران با 
اکثریت آرا نقض می شود و تجدید رسیدگی با رعایت ماده 463 ق.آ.دك. به شعبه دیگر دادگاه کیفری یك تهران 

محول می شود«.
نموده است  اظهار  معاینه محل  با  فنی که  به گزارش تفصیلی کاردان  »با عنایت  2. رای اصراری شماره 146: 
راننده تریلی شماره 11511 به نام احمد وارد خیابانی شده که ابتدای آن تابلو ورود کامیون ممنوع نصب بوده و با 
سرعت غیرمجاز با پیکان سواری به شماره 51811 به رانندگی آقای صادق )مقتول( تصادف می نماید که به تایید 
هیئت کارشناسان تصادفات رسیده است و هرچند علت اصلی تصادف را بی احتیاطی از جانب راننده پیکان سواری 
دانسته اند ولی با توجه به این که شعبه 17 دادگاه کیفری یك تبریز با لحاظ تخلفات راننده تریلی وی را ضامن و 

معتقد به تنصیف دیه بوده است که این نظر موجه و مقرون به عدالت تشخیص و تایید  می گردد«.
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دکتر بهرام درویش

تقسيم مسؤوليت به نحو مساوی شده و تعيين درصد قصور یا تقصير توسط کارشناس را غيرضروری 
و در صورت تعيين غيرموثر دانسته است، ضمن آن که کميسيون مرتبط به معاونت آموزش قوه 
قضائيه،)1( دکتر سيدحسن امامی،)2( دکتر ناصر کاتوزیان)3( و دکتر عبداهلل خدابخشی)4( نيز بر همين 

منوال اظهارنظر نموده اند که مختار نگارنده این سطور نيز می باشد.
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چکیده

قانون گذار برای بر قراری وحفظ نظم عمومی مقرراتی را در نظر گرفته و ضمانت اجرای آن 
نيز مجازات کسانی است  که بر خالف قوانين و مقررات مذکور رفتار می نمایند. مقنن در برخی 
است. موضع  داشته  بر  افراد  از  بعضی  از دوش  به جهاتی  بنا  را  مجازات  تحمل  موارد مسؤوليت 
قانون گذار در قانون مجازات اسالمی در خصوص افرادی  که در حال خواب مرتکب جرم می شوند، 
مردد و مشکوک است؛ زیرا در در ماده 225 قانون یاد شده خود مرتکب و در ماده 323، عاقله 
ایشان را مسؤول پرداخت دیه معرفی نموده است. این مقاله، این موضوع از دیدگاه فقيهان اماميه و 
حقوق دانان مورد بررسی قرار گرفته وبرای حل تعارض یاد شده به صورت اصولی و منطقی راهکار 

ارایه شده است.  
کلید واژ ه ها: شخص خواب، دیه، جنایت، عاقله، مسؤوليت

تحلیل فقهی و حقوقی جنایت 
شخص خواب )موضوع مادتین 225 و 323 ق.م.ا.(
* دکتر محبوب علیزاده

* دکترای حقوق و قضای اسالمی، رییس حوزه قضایی بخش حویق
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درآمد

نظر به این  که قانون گذار حکيم است، باید گفتار و رفتار او به حدی استوار و محکم باشد  که 
کمترین تناقضی در آن دیده نشود، در غير این صورت صفت حکمت او متزلزل می شود. در قانون 
مجازات اسالمی در خصوص مسؤوليت کيفری شخص خواب دو ماده مقرر شده است  که در بدو 
امر حکم مندرج در آن دو با هم متعارض می باشند، زیرا در ماده 225 قانون گذار شخص خواب را 
دارای مسؤوليت کيفری فرض کرده و به مجازات او حکم نموده است، ولی در ماده 323 به طور 
کلی او را فاقد مسؤوليت دانسته و به جای او عاقله ایشان را مکلف به پرداخت دیه نموده است. این 
امر باعث انتقاد برخی از حقوق دانان نسبت به این نحوه تقنين شده است. از آنجا  که خاستگاه هر 
دو ماده فقه اماميه است، در مقاله حاضر موضوع یاد شده ازدیدگاه فقيهان اماميه و حقوق دانان به 

صورت تطبيقی مورد مطالعه قرار گرفته وتعارض متصور حل شده است.

1- دیدگاه فقیهان امامیه در مورد جنایت شخص خواب

در مورد شخصی  که در حال خواب مرتکب جنایت اعم از قتل و جرح وغيره شود، این پرسش 
مطرح می شود   که آیا مجازات چنين شخصی بواسطۀ قصاص نفس یا عضو، وجاهت دارد یا خير؟

دوم این  که به فرض عدم قصاص چنين شخصی، آیا الزم است در حق مجنی عليه یا اوليای 
دم دیه پرداخت شود یا خير؟ مسؤول پرداخت دیه خود شخص است یا عاقله او؟ 

قصاص  شود،  جنایتی  موجب  گرد،  خواب  بواسطه  کسی  که  اماميه  فقيهان  نظر  اتفاق  بنابر 
نخواهد شد.

مرحوم محقق اول در این باره می نویسد»بر شخص نائم قصاص نيست، زیرا او فاقد قصد است 
بر عهده اوست پرداخت دیه«. )محقق حلی،  نيز معذور می باشد و  و در خصوص موجب جنایت 
1409، ص 991( و مرحوم صاحب جواهر دراین خصوص ادعای اجماع می کند و چنين می فرماید 
» بدون اشکال و اختالف از  نظر نص و فتوی بر شخص نائم قصاص نيست، بلکه اجماع منقول 
و محصل بر این امر داللت دارد، زیرا مالک عمدی بودن جنایت، نيت و قصد عامل بوده  که در 
مانحن فيه مفقود است و چنين شخصی نسبت به سبب جنایت نيز معذور می باشد، لکن باید دیه 

پرداخت کند«.)نجفی، 1266، ج42، ص 188(
بنابراین از دیدگاه فقها ی شيعه عدم قصاص فردی  که در حال خواب سبب جنایت شده، اتفاقی 

تحلیل فقهی و حقوقی جنایت شخص خواب
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و اجماعی می باشد، این سوال مطرح می شود در این گونه موارد پرداخت دیه الزم است یا خير؟ و 
مسؤول پرداخت آن کيست؟

در پاسخ باید گفت؛ درخصوص جنایت در خواب و پرداخت دیه به این واسطه، بين فقيهان شيعه 
چهار دیدگاه عمده وجود دارد: 

الف- دیدگاه اول: اگر کسی به واسطه خواب گردی مرتکب قتلی یا جرحی شود، این رفتار 
او شبه عمد محسوب می شود و بر او قصاص نيست بلکه باید دیه را از مال خود بپردازد. مرحوم 
شيخ طوسی در کتاب نهایه این  نظر را پذیرفته است.)شيخ طوسی، بی تا، ص 758( وبعد از ایشان 
فقيهانی چون محقق اول در شرائع وعالمه حلی در کتابهای ارشاد االذهان و تحریر االحکام و 
فاضل هندی در کشف اللثام  و محقق اردبيلی در مجمع الفائده و البرهان از این تفکر دفاع کرده اند. 
در نظر حاميان این نظر چون اتالف بواسطه شخص خواب صورت گرفته ودر واقع او سبب جنایت 
شده است و ضمان عاقله بر خالف قواعد عقلی و شرعی است، لذا باید به موارد منصوص و اتفاقی 

اکتفا کرد.)محقق اردبيلی، 1414، ص 231( 
ب- دیدگاه دوم: به اعتقاد این دسته از فقها شخصی  که در حال خواب مرتکب قتل یا جرح 
می شود، نه قصد فعل دارد و نه قصد نتيجه. بنابراین، رفتار او مصداق روشن وبارز خطای محض 
است و عاقله او بایستی دیه الزم را پرداخت کند. شهيد ثانی با پذیرش این دیدگاه چنين می فرماید 
»کون فعل النائم من باب الخطأ المحض یلزم العاقله هو الموافق للقواعد السابقه، لعدم قصده إلی 
الفعل وال إلی القتل، بل هو أولی من خطأ معه أصل القصد«. )شهيد ثانی، 1416، ص 330( فقيهانی 
چون عالمه در قواعد األحکام و فرزند ایشان در ایضاح الفوائد وابن فهد حلی در مهذب البارع و 
صاحب جواهر و امام خمينی و آیت اهلل سيد محمد صادق روحانی درکتاب های خود از دیدگاه دوم 

دفاع کرده اند.
طرفداران این نظر بر این باورند  که شخص خواب در خصوص جنایت خود نه قصد فعل دارد و 
نه قصد نتيجه. این امر با تعریف و مفهوم خطای محض هماهنگ است و در خطای محض پرداخت 

دیه بر عهده عاقله جانی می باشد.
ج- دیدگاه سوم: مورد بحث از مصادیق خطای محض نيست. بنابراین، نه بر خود شخص ونه 
بر عاقلۀ او پرداخت دیه واجب نيست. به عبارت، دیگر دیه ای از جانب هيچ کدام از آنها پرداخت 
نخواهد شد. مرحوم خویی در این باره می نویسد »إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفسا أو طرفا 
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منها، قيل إن الدیه فی ماله وقيل إنها علی عاقلته وفی کال القولين اشکال، واألقرب عدم ثبوت 
الدیۀ «. )خویی، بی تا، ص 222( 

در این دیدگاه سوم هيچ کدام از اقوال گذشته مورد پذیرش نيست و اصل، برائت از ضمان 
می باشد و مورد بحث مانند فرضی است  که انسانی از جای بلند بدون اختيار خود بر روی انسان 
تعلق نمی گيرد.)خویی،  این صورت برعهده ساقط دیه  او شود  که در  بيفتد و موجب مرگ  دیگر 

پيشين(.
دیدگاه چهارم: در فرض مورد سخن دیۀ جنایت شخص خواب گرد از محل بيت المال پرداخت 
خواهد شد. آیت اهلل روحانی این نظر را بدون ذکر نام به بر خی از فقها نسبت داده است » واحتمل 

بعض أن یکون الدیه علی بيت المال«.)روحانی، 1414، ص 203(.
 ممکن است طرفداران این نظر برای اثبات نظر خود به روایت »ال یبطل دم امرء مسلم« )شيخ 
کلينی، 1367، ص 365( استناد کنند؛ زیرا در صورتی  که شخص خواب خود و عاقله  اش ضامن 
جنایت او نباشند، خون مسلمان هدر می رود   که این حکم با روایت فوق منافات دارد، بنابراین الزم 

است دیه جنایت خواب گرد از محل بيت المال پرداخت شود.  

2- ارزیابی اقوال فقها  

به نظر می رسد از ميان دیدگاه های چهار گانه، قول دوم با اصول و قواعد فقهی سازگارتر است 
و دالیل اقوال دیگر خدشه پذیر می باشند؛ زیرا مبنای پذیرش قول اول این است  که عمل شخص 
خواب از مصادیق شبه عمد است. باید گفت  که شخص خواب نه قصد فعل دارد و نه قصد نتيجه. 
در صورتی  که درجنایات شبه عمد، جانی قصد فعل را دارد، ولی قصد جنایت ندارد؛ مانند معلمی 
 که به قصد تربيت شاگرد خود را بزند و اتفاقا منجر به ایراد صدمه و یا قتل شاگرد شود. بنابراین، 
فعل شخص خواب، مصداق شبه عمد نيست و صرف مستند بودن جنایت به او موجب مسؤوليت او 

نمی شود؛ زیرا ایشان در این مورد هيچ اختياری از خود نداشته است.
همچنين، دیدگاه سوم نيز قابل ایراد است، زیرا این نظر حدیث »ال یبطل دم امرء مسلم«  که 
محتوای آن مورد پذیرش همه فقها قرار گرفته و صاحب دیدگاه سوم نيز خود در مواردی)خویی، 
1365 ص 247( به این قاعده استدالل نموده، نادیده گرفته است و این کالم مرحوم خویی )ره( 
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» که مرگ بر اساس قضا وقدر الهی بوده و مستند به اختيار کسی نيست «.)خویی، بی تا، جلد 2، ص 
223( شامل آن نمی شود؛ زیرا همه مرگ ها با تقدیر و قضا الهی است و پرداخت دیه از بيت المال 
در مورد فوت های طبيعی فاقد مبنا می باشد. ليکن در موضوع بحث، جنایتی اتفاق افتاده و مستند به 
شخص خواب است، ولی شارع مقدس مسؤوليت چنين شخصی را نپذیرفته و به اصطالح حقوقی 
رفع مسؤوليت کيفری نموده است. این امر موجب نمی شود حق مجنی عليه  که تحت عموم »ال 
یبطل دم امرء مسلم«  قرار دارد و مورد حمایت شارع مقدس می باشد، از بين برود. به نظرمی رسد 
هرچند شارع خود شخص خواب، را مکلف به پرداخت دیه ننموده است، اما مورد از مصادیق خطای 

محض می باشد و باید عاقله دیه را پرداخت نماید.
مبنای نظر چهارم نيز موجه به نظر نمی رسد؛ زیرا دیه در مواردی از بيت المال پرداخت می شود 
 که شارع مقدس یا قانون گذار پرداخت آن را بر کسی تکليف نکرده باشند. در صورتی  که در مورد 
سخن پرداخت دیه مردد بين عاقله و خود مرتکب است و تمام بحث ها در خصوص تعيين یکی از 
آن دو می باشد. در نتيجه، از ميان دیدگاه های فقها، دیدگاه دوم موجه به نظر می رسد  که در ادامه 

به وجه ترجيح آن پرداخته می شود. 
وجه ترجيح دیدگاه دوم این است  که جنایت شخص خواب، یکی از مصادیق خطای محض 
می باشد و به اتفاق فقها مسؤول پرداخت دیه در این گونه موارد بر عهده عاقلۀ جانی خطاکار است 
و این  که مطابق بعضی از اخبار  در بيان مالک خطای محض چنين مقرر شده،  که شخص چيزی را 
قصد کند ولی در عمل به غير آن اصابت کند، این مالک، حصر حقيقی نيست، بلکه حصر اضافی 
است و قصد چيز دیگر در صدق خطای محض تاثيری ندارد و خطا تلقی شدن رفتار عمدی نابالغ 
نيز، تاکيد و تایيد بر مطالب فوق می باشد؛ زیرا اگر قصد و ارادۀ چيز دیگر در مفهوم و معنای خطای 
محض دخالت داشت، چنين تنزیل و تلقی صحيح نمی شد و این بهترین شاهد است بر این  که رکن 
رکين در خطای محض این است  که قصد فعل و قصد نتيجه در بين نباشد، بدون این  که قصد 
چيز دیگر در مفهوم و تحقق آن دخالت داشته باشد. در نتيجه فعل و رفتار شخص خواب  که سبب 
جنایت شده از موارد خطای محض است و پرداخت دیه آن بر عهده عاقله او می باشد. )روحانی، 

1414، ص 204( 
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3- دیدگاه حقوق دانان در خصوص جنایت  شخص خواب 

به  است  که  کرده  بيان  ماده  دو  خواب  جنایت شخص  در خصوص  اسالمی  مجازات  قانون 
نظربرخی حقوق دانان این دو ماده با همدیگر متعارض بوده و سعی کرده اند به نحوی رفع تعارض 

نمایند، ابتدا مواد یاد شده را نقل سپس به نظر حقوق دانان خواهيم پرداخت.
 قانون گذار در ماده 225 ق.م.ا. مقرر نموده: ))هرگاه کسی در حال خواب یا بی هوشی شخصی 

را بکشد قصاص نمی شود، فقط به پرداخت  دیه  قتل به ورثه  محکوم  خواهد شد.((
 و در ماده 323 ق. م.ا. چنين بيان داشته است: ))هرگاه کسی  در حال  خواب بر اثر حرکت 
و  و غلتيدن  موجب  تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت  او به منزله خطای محض  بوده  و 

عاقله  او عهده دار  خواهد  بود.((
حقوق دانان از این دو ماده برداشت های مختلفی دارند  که در مجموع می توان نظرات آنان را به 

چهار گروه تقسيم کرد و به ترتيب زیر به دیدگاه های حقوق دانان پرداخته می شود.
الف- دیدگاه اول: این دسته از صاحب نظران حقوقی بر این باورند  که حکم دو ماده به لحاظ 
تقصير جانی متفاوت است؛ یعنی در ماده 225  که عمل، شبه عمد، تلقی شده تقصير و تفریط به 
نفس وجود دارد. نظير کسی  که با علم به خوابگرد بودن خود در جایی  که افراد زیادی خوابيده اند، 
می خوابد. از سوی دیگر درجنایت بواسطه غلتيدن موضوع ماده 323 تقصير وجود ندارد و وقوع 
)گلدوزیان، 1385،  این رو عمل خطای محض محسوب می گردد.  از  بوده  اتفاق  بواسطه  جنایت 

ص173 - سپهوند، 1386، ص 86(.
ب- دیدگاه دوم: نظر دوم آن است  که، ماده 225 ناظر به مواردی است  که، مرتکب از جای 
خود حرکت می نماید و به سراغ دیگری می رود. از این رو مقنن از کلمه » بکشد«  که وجود اراده 
را متبادر می نماید، استفاده نموده است و ليکن در ماده 323 مرتکب در حالی  که خوابيده با حرکت 
دادن دست و اعضاء بدن خود مسبب وقوع جنایتی به غير می گردد. )قپانچی، 1370ص65 - آقایی 

نيا، 1385 ص 137( 
قتل«   « جنایت  به  ناظر   225 ماده  است  که،  آن  از  حاکی  نيز  سوم  نظر  سوم:  دیدگاه  ج- 
شخص خواب، است و حکم ماده 323 ناظر به جنایت غير از قتل شخص خواب می باشد.)قپانچی، 

پيشين(.
د- دیدگاه چهارم: ماده 225 در باب قصاص و در فصل راجع به »شرایط قصاص« آمده است 
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و بنابراین در صدد بيان این نکته است  که مرتکب جنایت در حال خواب » قصاص نمی شود« و 
عبارت آخر ماده مشعر بر این  که »فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد«، به قصد 
تاکيد بر این  که لزومًا خود مرتکب مسؤول پرداخت دیه می باشد، در ماده نيامده، بلکه تنها دليل 
ذکر آن توضيح این نکته بوده است  که در چنين حالتی به جای قصاص حکم به دیه داده خواهد 
شد. از سوی دیگر، ماده 323 در کتاب دیات و در بابی  که به »موجبات ضمان« می پردازد، آمده 
است و مسؤول پرداخت دیه در جنایت شخص خواب را،  که اصل سقوط  قصاص در آنها در ماده 
225 مورد تاکيد قرار گرفته، مشخص کرده است. )مير محمد صادقی، 1388، ص 295 - شکاری، 

1378 ص 3(.

4- ارزیابی دیدگاه های حقوق دانان

به نظر می رسد دیدگاه اول حقوق دانان خدشه پذیر است؛ زیرا جنایت در خواب نمی تواند احکام 
متفاوتی داشته باشد. زیرا خواب یک امر بسيط است، یعنی یا انسان در حال خواب است و یا در 
وضعيت بيداری. هرکدام از آنها نيز حکم خاص خود را دارد و توجيه اول نمی تواند کلی باشد؛ زیرا 
ممکن است کسی  که سابقه حرکت در خواب ندارد، با این حال در خواب حرکت کند، در این صورت 
شخص مرتکب تقصيری نشده است و از طرف دیگر، مادری  که عادت به غلطيدن دارد، ناچار است 
در کنار فرزند تازه متولد شده  اش بخوابد  که ممکن است بر اثر غلتيدن، موجب مرگ فرزندش شود. 
در صورت اخير  فعل مادر مشمول ماده 323 می باشد، بنابراین دیدگاه اول حقوق دانان قابل دفاع 

نمی باشد.  
همچنين دیدگاه دوم نيز منطقی به نظر نمی رسد؛ زیرا استفاده قانون گذار از واژه »بکشد«  در 
ماده 225 ق.م.ا. دليل بر با اراده بودن فعل شخص خواب نيست. بلکه چون مقنن در خصوص قتل 
عمدی و قصاص سخن می گوید، به همين خاطر چنين واژه ای را به کار برده است و از سوی دیگر 
اگر کسی در اثر فعل شخص خواب، بميرد، نسبت دادن این قتل به ایشان صحيح است. ليکن این 
امر دليل بر مسؤوليت داشتن او نيست؛ مانند انتساب جرایم انجام یافته توسط طفل به او. بنابراین 

اختالف تعبير مقنن، نمی تواند تاثيری در ماهيت مسؤوليت داشته باشد.
و  قتل  بين  در مسؤوليت شخص خواب  فقها  و  ندارد  فقها سازگاری  با کلمات  نيز  نظر سوم 
جراحت قایل به تفکيک نشده اند؛ صاحب ریاض در این خصوص می فرماید »والنائم إذا انقلب علی 
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إنسان أو فحص برجله أو بدیده ای قلبهما )فقتله( أو جرحه.« )طباطبایی، 1420، 200 - نجفی، 
1266، ص 51(

با مبانی فقهی و روایی سازگار  از ميان دیدگاه های حقوق دانان دیدگاه چهارم  به این ترتيب 
می باشد و این  که مقنن در ماده 225 سخن از دیه به ميان آورده، منظورش از قيد دیه، احتراز از 
قصاص شدن شخص خواب است. به عبارت دیگر، اصل در قيود این است  که با ذکر قيد مشخص 
از قيود دیگر اجتناب و احتراز شود. این  که قانون گذار در بحث قصاص یک دفعه سخن از دیه به 
ميان می آورد، منظورش این است  که، مجازات قصاص در مورد جنایت شخص خواب منتفی است، 
باید دیه پرداخت شود. اما این  که پرداخت دیه بر عهده چه کسی است؟ جواب آن باید در بحث دیات 
داده شود  که ماده323 ق.م.ا پاسخ کافی را داده است. در نتيجه، جمع ميان دو ماده مورد بحث به 
ترتيبی  که گفته شد ممکن است. ولی این  که مقنن در ماده 225 پرداخت کننده دیه را، مشخص 
کرده است، این امر حمل بر اشتباه مقنن می باشد و قانون گذار باید در آخر ماده مذکور مقرر می کرد 
 که، دیه قتل به ورثه مقتول داده می شود. و در ماده 323 پرداخت کننده دیه معلوم شده است. ماده 
21 قانون حدود و قصاص مصوب سال 61 موید استدالل فوق می باشد، زیرا در ماده یاد شده چنين 
بيان شده است: »هرگاه کسی در حال خواب یا بی هوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود ليکن، 
دیه قتل به ورثه مقتول داده می شود.« و در ماده29 قانون دیات، مصوب همان سال، در مقام تعيين 
پرداخت کننده دیه چنين آمده است» هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطيدن )غلتيدن( 
موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهده دار 

]دیه [ خواهد بود«.

نتیجه
هرچند در نگاه اول بين حکم ماده 225 و 323 از قانون مجازات اسالمی نوعی تعارض ونا 
همگونی به نظر می آید، ولی با مراجعه به منبع و خاستگاه این دو ماده  که فقه اماميه می باشد، 
می توان تعارض یاد شده را مرتفع نمود. قانون گذار درماده 225 در خصوص موضوع قصاص واحکام 
راجع به آن بحث می کند و بدیهی است  که پرداخت دیه در جایی  که جانی مستحق قصاص است، 
غير قانونی و غير منطقی است. دليل این  که مقنن در ماده یاد شده سخن از دیه به ميان آورده، 
این است  که با این قيد از حکم قصاص احتراز و اجتناب نموده؛ به این معنی  که کسی تصور نکند 
مجازات جنایت درخواب نيز، قصاص است. اما مسؤول پرداخت دیه خود جانی است یا دیگری، در 

تحلیل فقهی و حقوقی جنایت شخص خواب
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اینجا در مقام بيان نيست و مسؤول پرداخت آن باید در بحث دیات تعيين شود. نتيجه به دست آمده 
با نظر مشهور فقها نيز هماهنگ می باشد و نظر حقوق دانانی  که با این نتيجه موافق است از قوت 
بيشتری بر خوردار است، و باید قبول کرد نحوه نگارش ماده 225 قانون مجازات اسالمی دارای 

ایراد است و پيشنهاد می شود به ترتيبی  که به آن اشاره شد، اصالح شود.  
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این دنیای زبون در حرکات و  منافع  با  رابطه  تو در  انسان!  ای  فکر کن، 

را  بیشتری  منافع  و  برده  بیشتری  سود  می کنی که  عمل  آنگونه  سکنات خود 

برتری  انتخاب می کنی که مزیت و  را  به همین دلیل چیزهایی  نمایی.  کسب 

بهتر  و رختخواب  غذا  و  بخاطر آب   باالتر  هم  این  از  بلکه  باشد.  داشته  بیشتر 

خود ار خسته و وقتت را صرف می کنی، در حالی که خوب می دانی که از این 

خستگی بجز تفاوت کمی بدست نمی آید که آن هم همیشگی نبوده و بزودی 

از بین می رود. پس چرا در رابطه با آخرت خود این گونه نیستی! با وجود این 

که نعمت های آخرت پایدار و جاوید بوده و نعمت های این دو جهان با هم قابل 

متوجه شوی  تجارت خریده و سپس  را جهت  اگر کاالیی  مثاًل  نیستند.  قیاس 

که اگر به جای آن، کاالی دیگری می خریدی، استفاده تو دو چندان می بود، 

این مطلب  از  ناراحت شده و خود را سرزنش می کردی که چرا  اندوهگین و 

غافل بودم، و تصمیم می گرفتی که از این به بعد بی گدار به آب نزنی، ولی اگر 

بدهی غمگین  از دست  را  از آن  بیش  یا  برابر سود  هفتاد  تجارت آخرت  در 

نمی شوی. مثاًل نماز جماعت در مسجد جامع با امامت عالم با تقوا بخصوص اگر 

جمعیت زیادی به او اقتدا کرده باشند، ثواب آن هزاران بار بیش از نماز فرادای 

در خانه است. با این وجود در مورد آن کوتاهی کرده و برای از دست دادن آن 

حتی با اندازه  ی یک دهم از دست دادن مال دنیا هم ناراحت نمی شوی.

باعث این همه سستی چیزی جز ضعف ایمان است؟!

»گوشه ای از کتاب المراقبات«
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چکیده

یکی از راه های اجتناب از اتخاذ تصميمات متعارض و جلب اعتماد مردم به دستگاه قضایی و 

تضمين اتقان آرای مراجع قضایی، التزام به قاعده اعتبار امر محکوم بها است بر مبنای این قاعده 

تجدید دعاوی واحد بين طرفين بدون حدوث ادله و اسباب ممنوع است. قاعده مذکور مأخوذ از 

حقوق غربی است و در قلمرو حقوق کيفری و مدنی کاربرد دارد و قرارهای صادره از سوی مقامات 

قضایی دادسرا را نيز دربر می گيرد.

 کلید واژ ه ها: اعتبار امر مختوٌم بها، قرار منع پيگرد، دالیل جدید، تجویز دادگاه

اعتبارامرمختوٌم بها در 
قرارمنع پیگرد 

دکتر رضا فرج اللهی )1(

1. دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی و رییس شعبه 32 دیوان عالی کشور
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درآمد

اعتبار امر مختوم بها که در نوشتارهای سال های اخير به امر قضاوت شده هم تعبير شده)1( در 
نظر بعضی از مؤلفان یک اماره قانونی تلقی شده است و معنی آن اینست که: » رأی دادگاه هميشه 
نزاعی صادر  درباره  به همين جهت وقتی حکمی  واقع است،  با  بازتاب حقایق خارجی و منطبق 
می شود، رسيدگی دوباره به آن کار بيهوده ای است که باید از آن احتراز کرد. با امکان تجدیدنظر 
در احکام و پيش بينی راه های اعتراض و پژوهش اشتباهات دادرس تصحيح می شود و نتيجۀ نهایی 
با واقع و حقيقت موافق است و قانونگذار همين حکم غالب را مبنا قرار داده است و فرض را بر 
صحت احکام گذاشته است.« )کاتوزیان، 1368، ص14( این نظر مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا 
در صورتی که اعتبار امر قضاوت شده را اماره بدانيم، هر اندازه محکم و قطعی باشد خالف آن را 
مانند سایر دالیل می توان اثبات کرد. هر چند طرفداران این نظر این قرینه را  قاطع می دانند ولی 
این نظریه در حقوق ما فاقد مستند قانونی است و ماده 1323 قانون مدنی با توجه به اطالقش آن 
تأیيد نمی کند. )همان، ص15( هر چند بعضی از نویسندگان تحت تأثير مؤلفان فرانسوی آن را اماره 
قانونی مطلق دانسته اند )همان، ص21( بعضی از مؤلفان آن را حقيقت قضایی انگاشته، می گویند 
وقتی دو طرف دعوی برای حل اختالف خود به دادگاه مراجعه می کنند، به طور ضمنی این حقيقت 
را پذیرفته اند که هر تصميمی دادگاه بگيرد به آن گردن نهند. بنابراین حکم دادگاه یک حقيقت 
الزام آور است، مبنای اصلی اعتبار حکم یک حقيقت  برای طرفين  را به وجود می آورد که  قضایی 
قضایی است که اراده طرفين آن را بوجود آورده است. )متين دفتری، 1347، ص108(  نظریات دیگری 
مانند حقيقت اعتباری و صوری، اراده حکومت، نظریه اصولی یا بنيادی و اعتبار ترافعی احکام نيز 
بيان شده و سرانجام مبنای اعتبار امر قضاوت شده را باید ضرورت های اجتماعی از جمله جلوگيری 
از تجدید دعاوی و احتراز از صدور آراء متعارض دانست. اختالفات مردم که منجر به ترافع و بوجود 
آمدن دعاوی می شود چون کشف واقع غالبًا دشوار و غير عملی است و غرض اصلی دادرسی مدنی 
فصل خصومت است با توجه به این که به محکوٌم عليه فرصت هایی داده شده تا بتواند در مراحل 

1. متذکر می شود مبنای این تحلیل گزارش آقای قنبر نظام زاده اژیه کارآموز دوره 122 قضایی معاونت آموزش 
قوه قضاییه است و فتوکپی قرارها و آراء دادگاه ها نیز که با تالش ایشان تهیه شده نزد اینجانب موجود می باشد که 

از زحمات ایشان قدردانی می شود. 

اعتبارامرمختوٌم بها در قرارمنع پیگرد
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دادرسی حقانيت خود را اثبات کند. تجدید دعاوی بعد از انجام تشریفات دادرسی موجب ادامه دعوی 
و سر در گمی اصحاب دعوی و تراکم پرونده ها می شود.

صدور احکام متعارض نيز حيثيت دستگاه قضایی را زیر سؤال می برد و اگر رأی دادگاه را که 
مراحل رسيدگی را پشت سر گذاشته مرجع دیگری نقض کند اعتباری برای دستگاه قضایی باقی 

نمی ماند. )متين دفتری، همان، صص35 و 36(
در امور کيفری اعتبار امر قضاوت شده یک حقيقت است که به نظم عمومی و منافع جمعی 
جامعه مربوط می شود و از چنان قوت و اعتباری برخوردار است که نه تنها برای مراجع کيفری بلکه 
برای مراجع حقوقی نيز معتبر می باشد، بنابراین مراجع کيفری و حقوقی در مواجهه با امری که در 
محاکم کيفری مراحل رسيدگی بدوی و تجدیدنظر را طی کرده و در صورت قابليت فرجام، مورد 

فرجام خواهی هم قرار گرفته، مجاز به رسيدگی مجدد نيستند. 

1- اعتبار امر مختوم بها در حقوق فرانسه

این قاعده در اصطالح التينی )non bis in idem( معروف است که در حقوق اروپایی دارای 
قدمتی چند صد ساله است. اعتبار امر قضاوت شده در قوانين کشورهای اروپای غربی یکی از جهات 
نهایی شدن دعوای عمومی است. بند 1 ماده 6 قانون آیين دادرسی کيفری فرانسه آن را یکی از 
جهات اختتام دعوی عمومی برشمرده و ماده 368 همان قانون تعقيب و محاکمه کسی را که یک 
بار محاکمه و تبرئه شده حتی تحت عنوان وصفی متفاوت را ممنوع کرده است. اعتبار امر قضاوت 
شده به حکمی تعلق می گيرد که در مرحله نهایی صادر شده یا به هيچ وجه قابل تجدیدنظرخواهی 
نيست، اصواًل به محض این که تصميم دادگاه جنبه رسيدگی نهایی پيدا می کند یعنی دیگر نمی توان 
در خصوص موضوعی که مورد حکم قرار گرفته آن را از سر گرفت و مجدداً رسيدگی کرد. این 
فرضيه یا اماره حقيقی که به رأی صادره نسبت داده می شود یا ارتباط پيدا می کند مسأله ساده ای 
نيست. مدت این اماره تا آنجاست که در آینده به هيچ وجه امکان اعتراض به این رأی وجود نخواهد 
قضاوت شده  امر  اعتبار  رأی  تجدیدنظر سپری شود،  یا  اعتراض  مدت  این که  به محض  داشت. 
پيدا می کند. زمانی که کليه باب های اعتراض به رأی بسته شود، رأی به مرحله قطعيت می رسد. 
تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی در امور کيفری دارای اثر توقيفی اند یعنی تا زمانی که پرونده در 
مرجع تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور در جریان است رأی دادگاه بدوی فاقد اثر قطعی است. بعد از 

دکتر رضا فرج اللهی
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صدور رأی در آن دو مرجع، رأی دادگاه بدوی اعتبار و قدرت امر قضاوت شده را پيدا می کند. 

2- اعتبار امر مختوم بها در امور کیفری

در امور حقوقی اعتبار امر قضاوت شده باین معنی است که دعوای مطروحه بين همان اصحاب 
دعوی و با همان اسباب قابل رسيدگی مجدد نيست. قانونگذار به این وسيله امنيت فکری و آسایش 
طرفين دعوی را در نظر گرفته تا بار دیگر نتوانند به همان جهت ادعایی عليه همدیگر اقامه کنند ولی 
اعتبار امر قضاوت شده در امور کيفری مربوط به نظم اجتماعی است، به این معنی که آزادی و حيثيت 
شخص نباید دستخوش نوسانات دستگاه عدالت کيفری قرار بگيرد و بعد از این که فردی محکوميت 

)Jaque Leroy,2009, P.518( .حاصل کرد به گونه دیگری روند رسيدگی تجدید شود
بنابراین اعتبار امر قضاوت شده در امور کيفری به نظم عمومی مربوط می شود، بر خالف اعتبار 
امر قضاوت شده در امور حقوقی که مربوط به رابطه خصوصی دو نفر است. به عالوه وقوع جرم 
نوعًا موجب اختالل در نظم عمومی و سلب آسایش و امنيت افراد و عموم می شود، تعقيب و مجازات 
مجرم، موجب اعاده نظم و ترميم آسایش و امنيت عمومی و برگرداندن آرامش از دست رفته افرادی 

که از آن متضرر شده یا خود را در معرض جرم در آینده می بينند، می گردد. 
تزلزل در آراء و گشودن طرق گوناگون اعتراض به رأی )عالوه بر دو طریق عادی »رسيدگی 
دو مرحله ای به هر جرم« و فوق العاده » اعاده دادرسی«( اطمينان مردم از عدالت کيفری را سلب 
می کند و دغدغه بزه دیده واقع شدن را در افراد فزونی می بخشد. دستگاه قضایی با انتخاب قضات 
شایسته و مدبر از سویی و تدوین قوانين متقن و باثبات دادرسی کيفری از سوی دیگر می تواند 
پناهگاه مطمئنی برای زیاندیدگان و بزه دیدگان باشد و دلهای نگران از پدیده جنایی را با صدور 
آراء محکم و منطبق با موازین مرهمی آرام  بخش بنهد. گناه کار از اِعمال عدالت بيمناک و بی گناه 

نيز در پرتو دادگری قضات، آسوده خاطر باشد. 
اعتبار امر قضاوت شده در مرحله تحقيق و دادسرا نيز در بخشی از تصميمات قضات تحقيق 
)بازپرس و دادیار بر حسب مورد( حاکم است. قرارهای نهایی بازپرس که موجب ختم پرونده و 
پایان بخشيدن به امر تحقيق و تعقيب می شود، مانند: قرار منع پيگرد، موقوفی تعقيب که پرونده 
را از چرخۀ رسيدگی خارج می کنند پس از پایان فرآیند اعتراض شاکی و رسيدگی به آن در دادگاه 

صالحه، اعتبار امر قضاوت شده پيدا می کنند. 
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در قانون آیين دادرسی فرانسه در طول تحوالت دو قرن اخير، دو استثناء بر این قاعده وارد شده 
است، یکی در مورد قرار منع پيگردی است که به علت فقد دليل کافی صادر شده است در صورتی دالیل 
جدیدی کشف شود با تقاضای ذینفع و موافقت دادستان و تجویز دادگاه استان تعقيب مجدد امر کيفری 
محقق می شود، دالیل جدید ممکن است شهادت کتبی یا شفاهی شهود یا اسناد جدیدی باشد که مؤید 

)Jacque Leroy ,op.cit, P. 404( .یا متهم دیگر است )وقوع جرم و توجه اتهام به متهم )قبلی
 به عالوه در صورتی که به علت شمول مرور زمان در مورد اتهام متهم قرار موقوفی تعقيب صادر 
شده باشد و ذینفع به آن اعتراض نکرده یا پس از اعتراض دادگاه صالحه آن را تأیيد کرده باشد، این 
قرار از قوت و اعتبار امر قضاوت شده برخوردار خواهد بود، تنها استثنایی که بر این امر وارد شده اینست 
که فرضاً در امری که سرقت ساده تلقی شده با انقضاء مهلت مرور زمان مربوط به امور جنحه قرار 
موقوفی تعقيب صادر شده باشد، بعداً دالیلی تحصيل شود که سرقت مزبور دارای وصف سرقت مشدد 
که از درجه جنایی است بوده است. زیرا این نوع از اعتبار امر قضاوت شده دارای اثر موقت است و به 
علت عدم کفایت دليل یا شمول مرور زمان صادر شده، چنانچه دالیل جدیدی تحصيل شود، آن اعتبار 

)Bernard Bouloc, 2008 ,P.973( .زایل می شود و تعقيب  مجدد متهم را ایجاب می کند
قانون آیين دادرسی کيفری مصوب 1299 ایران و اصالحات بعدی آن در ماده 171 قرارهای 
منع پيگرد را که با موافقت دادستان صادر شده به تقاضای شاکی خصوصی )بند 1( و قرار موقوفی 
تعقيب را به تقاضای دادستان و شاکی خصوصی )بند 7( قابل شکایت می دانست، مرجع شکایت از 

قرارهای مذکور دادگاه استان بود. 
باالخره ماده 180 قانون مرقوم رأی دادگاه استان بر منع تعقيب به علت عدم کفایت دليل را 
قطعی می دانست. قسمت آخر همين ماده مقرر می داشت: »هرگاه دادگاه استان به علت عدم کفایت 
دليل رأی بر منع تعقيب متهم صادر کند، متهم را دیگر نمی توان به همان اتهام تعقيب کرد مگر 
بعد از کشف دالیل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان متهم را با اجازه دادگاه 
استان مجدداً تعقيب کرد. هرگاه دادگاه تعقيب مجدد متهم را تجویز کند، بازپرس رسيدگی و قرار 

مقتضی صادر می نماید.« 
با تصویب قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کيفری و حذف دادسراها 
و سکوت مقنن در این زمينه، این سؤال مطرح شده است که این سکوت مقنن به منزله نسخ این 

ماده است یا بين قرار منع پيگرد و رأی برائت باید قایل به تفکيک شد. 
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اداره حقوقی قوه قضایيه در پاسخ این سؤال، صدور قرار منع تعقيب به لحاظ فقد دليل را از 
در صورت کشف دالیل جدید  را  متهم  تعقيب مجدد  و  ندانسته  بها  امر محکوم ٌ  اعتبار  مصادیق 
بالاشکال دانسته است. با احياء دادسراها ماده 4 قانون اصالحی قانون تشکيل دادگاه های عمومی 
و انقالب مصوب 1381 تعقيب مجدد متهم را به همان اتهام، در صورت کشف دالیل جدید برای 
یک مرتبه، بنا به درخواست دادستان و موافقت دادگاه جایز دانسته است که در این صورت بازپرس 

رسيدگی و قرار مقتضی صادر می نماید. 
 

بعد از ذکر تحوالت این نهاد قانونی اینک به بررسی پرونده ای می پردازیم که موضوع آن سرقت 
یک دستگاه گوشی موبایل نوکيا مدل 6600 است.

انقالب تهران  از نواحی دادسرای عمومی و  تاریخ 85/8/13 به یکی  آقای )ر( که در  شاکی 
شکایت کرده و اعالم نموده است: » گوشی موبایل وی که قباًل سرقت شده بود در حال حاضر 
در دست آقای )س. خ( و خانم )س. م( می باشد که قباًل در این مورد شکایتی تسليم نموده و با 
کالسه... در شعبه هشتم مطرح و منجر به صدور قرار منع پيگرد شده است.« در همان پرونده از 
اداره کل امور مشترکين تقاضای ردیابی گوشی مذکور به شماره سریال... شده و اداره مذکور پاسخ 
داده است: در تاریخ 84/11/3 با شماره تلفن... تحت مالکيت آقای )س.خ( و در تاریخ 85/5/26 با 
شماره تلفن... تحت مالکيت خانم )س.م( فعال بوده است. دادیار به علت عدم احراز وقوع بزه قرار 
منع پيگرد صادر کرده و مورد موافقت دادیار اظهارنظر قرار گرفته است قرار صادره به شاکی ابالغ 

شده نسبت به آن اعتراضی نکرده است. 
از حوزه قضایی  اقدام به احضار آقای )س.خ( می نماید چون محل سکونت وی خارج  دادیار 
تهران بوده با اعطای نيابت به دادسرای عمومی محل سکونت وی را احضار و تحقيق از وی بعمل 
آمده و در تحقيقات معموله اظهار کرده گوشی را از موبایل فروشی سهيل خریداری کرده است و با 

اخذ قرار تأمين )کفيل( آزاد شده است. 
محل سکونت خانم )س.م( شناسایی نشده. دادیار از طریق نشر آگهی احضار در مطبوعات، 

اقدام به احضار او می نماید وليکن حاضر نمی شود. 
نهایتًا پرونده با صدور قرار مجرميت با موافقت دادیار اظهار نظر تحت عنوان » تحصيل مالی که 
فاقد مشروعيت قانونی است «، به دادگاه عمومی جزایی ارسال می شود. دادیار قرار مجرميت خود 
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را مستند به گزارش: مرجع انتظامی و اقرار ضمنی متهم آقای )س. خ( و عدم حضور خانم )س. م( 
نموده است. خرید گوشی موبایل از مغازه سهيل اقرار ضمنی بر تحصيل مالی که نحوه اکتساب آن 
مشروعيت قانونی نداشته تلقی شده است، در حالی که آقای دادیار در مورد ادعای متهم تحقيقی 
انجام نداده است و شایسته بود از فروشگاه مذکور استعالم می نمود و ارزش خریداری شده )ثمن( 
گوشی را استعالم می کرد و چنانچه دليلی بر مسروق بودن آن تحصيل می نمود تحت این عنوان 
متهم را تعقيب می کرد و در غير این صورت قرار قبلی را که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بود 
مبنای تصميم خود قرار می داد و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقيب می نمود. زیرا همان گونه که 
در بررسی این نهاد حقوقی یادآور شدیم قرارهای نهایی بازپرس که موجب خروج پرونده از جریان 
رسيدگی کيفری می شوند، دارای اعتبار امر قضاوت شده هستند به استثناء قرار منع پيگرد که به 
علت عدم کفایت دليل صادر شده است که با کشف دالیل جدید با شرایطی که گفته شد اعتبار 

خود را از دست می دهد. 
با وجود این که دادیار شعبه هشتم دادسرای همان ناحيه به علت عدم وقوع بزه قرار منع پيگرد 
متهمان را صادر کرده و مورد موافقت دادیار اظهار نظر قرار گرفته، به ِصرف شکایت بدون دليل 
شاکی و تنها به خاطر این که شماره تلفن های آنان بر روی این دستگاه فعال بوده هر دو مورد تعقيب 

مجدد قرار گرفته اند و با صدور کيفرخواست پرونده به دادگاه ارسال شده است. 
احضار  آگهی  نشر  طریق  از  غایب  متهم  می نماید.  متهمان  و  شاکی  احضار  به  اقدام  دادگاه 
می شود. شاکی و متهم غایب در موعد مقرر در دادگاه حاضر نمی شوند. آقای )س. خ( در دادگاه 
حاضر می شود. دادگاه پس از استماع دفاعيات وی، دستور احضار شاکی از طریق مطبوعات و آقای 
)س. خ( را از طریق ارسال برگ احضاریه به محل اقامت وی، صادر می کند، در وقت مقرر شاکی 
حاضر شده اظهار نموده بر شکایت خود باقی است، متهمان حاضر نمی شوند. دادگاه با اعالم ختم 
دادرسی به موجب دادنامه شماره 476 با توجه به شکایت شاکی و پاسخ واصله از مخابرات اقرار 
ضمنی متهم ردیف سوم )در دادنامه نام دو نفر: 1 ـ خانم س. م و 2 ـ آقای س. خ ذکر شده و متهم 
ردیف سوم مطرح نمی باشد( عدم حضور متهم ردیف دوم )توضيح این که متهم مذکور بنام س. خ 
در جلسه اول رسيدگی حاضر شده ردیف اول خانم )س. م( حاضر نشده است( در جلسات رسيدگی 
آن هم با ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی، کيفرخواست صادره از دادسرای ناحيه... تهران و سایر 
قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهمين فوق الذکر را احراز کرده به استناد ماده 2 قانون 
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تشدید مجازات مرتکبين ارتشاء، اختالس و کالهبرداری آنان را به رد اصل مال به شاکی و متهم 
ردیف اول را به یک سال حبس تعزیری و ردیف دوم را به سه ماه حبس تعزیری با رعایت ماده 
22 قانون مجازات اسالمی )بدون ذکر علت تخفيف( محکوم کرده است و در پایان رأی، دادنامه را 
نسبت به اولی ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همان دادگاه و سپس ظرف مدت 
بيست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر و در مورد ردیف دوم ظرف همان مدت قابل تجدیدنظر 
در دادگاه استان اعالم کرده است. آقای )س. خ( متهم حاضر پرونده با ارائه رضایت نامه شاکی به 
شعبه مرقوم مراجعه کرده و قاضی جانشين قاضی صادر کننده حکم قبلی وی را به عنوان واخواه 
قلمداد و با توجه به این که دليل موجهی ارائه ننموده واخواهی را نپذیرفته وليکن با توجه به اعالم 
رضایت بی قيد و شرط شاکی خصوصی با رعایت بند 5 و بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسالمی 
و نيز ماده 3  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين یک سال حبس 
تعزیری واخواه )در حالی که نامبرده به سه ماه تعزیری محکوم شده و در جلسه اول دادرسی حضور 
داشته و رأی نسبت به او حضوری بوده است( را به پرداخت دو ميليون ریال جزای نقدی تبدیل و با 
توجه به رضایت شاکی رد مال را حذف نموده و جالب تر از این، اضافه کرده است که سه ماه حبس 

خانم )س. م( به قوت خود باقی است. 
پرونده نزد دادیار اجرای احکام دادسرا ارسال شده، آقای دادیار شعبه اول اشتباه قاضی صادر 
کننده حکم را به وی تذکر داده، دادگاه مبادرت به صدور دادنامه اصالحی نموده و تقاضای واخواهی 
متهم )س. خ( را در صورتی که رأی نسبت به وی حضوری بوده، و اشتباهًا آن را غيابی تلقی کرده، 
اشتباه خود را پذیرفته و با توجه به رضایت بدون قيد و شرط شاکی، تقاضای وی را )منظور دادگاه 
تقاضای متهم  است نه شاکی( تخفيف مجازات تلقی به استناد بند 5 و بند ا ماده 22 قانون مجازات 

اسالمی، مجازات حبس وی را به دو ميليون ریال جریمه نقدی تبدیل کرده است. 
عدم دقت قاضی دادگاه در ذکر متهمان حاضر و غایب و اشتباه اسامی آنها و غایب تلقی کردن 
متهم حاضر و حضوری پنداشتن رأی در مورد متهم غایب، اشتباهی غير قابل پذیرش و تأسف بار 
است. اسف بارتر از آن تکرار این اشتباه توسط قاضی جانشين است )ریيس دادگاه عوض شده و 
قاضی جدیدی بر ُکرسی قضاوت جلوس کرده است( با وجود این که محکوٌم عليه )حاضر در جلسه 
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دادرسی  آیين  قانون   277 ماده  موضوع  مجازات  تخفيف  تقاضای  شاکی  رضایت  ارائه  با  دادگاه( 
کيفری نموده، ضمن رد واخواهی وی با توجه به گذشت شاکی مجازات یک سال حبس وی را 
)متهم به سه ماه حبس محکوم شده( به جریمه نقدی تبدیل کرده است و بعد از تذکر دادیار اجرای 
بند 5 و 1 ماده 22 قانون مجازات  به استناد  را  با توجه به رضایت شاکی مجازات حبس  احکام 

اسالمی به دو ميليون ریال جریمه نقدی تبدیل نموده است. 
نکته ای که موضوع اصلی بحث است اعتبار امر قضاوت شده در قرارهای نهایی قاضی تحقيق 
)بازپرس ـ دادیار( است. همان گونه که در ابتدای بحث یادآوری شد قرارهای منع پيگرد و موقوفی 
تعقيب دارای اعتبار امر مختوٌم بها )قضاوت شده( اند تنها استثناء مخصوص موردی است که قرار 
منع پيگرد به علت عدم کفایت دليل صادر شده باشد که با تحقق شرایط گفته شده و تقاضای 
دادستان و تجویز دادگاه، تعقيب مجدد متهم بال مانع خواهد بود، در ما نحن فيه دادیار شعبه دوم 
دادسرا، به علت عدم احراز وقوع جرم، قرار منع پيگرد صادر نموده و با موافقت دادستان، به قطعيت 
را مجاز  امری  قانونی چنين  نبوده نصوص  به هيچ وجه جایز  رسيده است و تعقيب مجدد متهم 
ندانسته است. اقداماتی که بعد از تعقيب مجدد متهمان صورت گرفته است فاقد مبنای حقوقی بوده 
و از درجه اعتبار ساقط است و اقتضاء داشت دادیار با مالحظه سابقه امر به ویژه علت صدور قرار 

منع پيگرد )عدم احراز وقوع جرم( مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقيب می نمود. 

نتیجه

اعتبار امر قضاوت شده قاعده ای است که بر مبنای آن یک فرد را نمی توان به یک اتهام بيش 
از یک بار محاکمه نمود. این قاعده در امور حقوقی و کيفری با شرایط مخصوص به خود کاربرد 
دارد و مرجع تحقيق و تعقيب نيز موظف به مراعات آن است. در صورت صدور قرار منع پيگرد 
در دادسرا، این قاعده اعمال می شود و متهم را نمی توان دوباره به همان اتهام تعقيب نمود. مگر 
آنکه قرار مذکور به لحاظ عدم کفایت دليل صادر شده باشد و بعد از صدور قرار و قطعيت آن ادله 

جدیدی کشف شود.

دکتر رضا فرج اللهی
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چکیده

 از جمله مشکالت نظام دادرسی کنونی ما این است  که عالوه بر وجود دادگاه های تجدیدنظر و 
دیوان عالی کشور و جواز اعاده دادرسی، مراجع و مقامات عالی قضایی مجازند در صورت تشخيص 
اشتباه در حکم قاضی، پرونده ای را  که منجر به صدور حکم قطعی و نهایی شده است مورد بازنگری 
قرار داده و حکم را نقض نمایند. این مقاله در پی آن است  که نشان دهد  که نقض حکم قاضی به 
استناد اشتباه به نحوی  که در فقه اسالم آمده، به درستی مورد عمل قرار نگرفته است؛ چه اواًل جواز 
تجدیدنظر در حکم قاضی به استناد اشتباه وی، مربوط به دادرسی یک مرحله ای است  که در آن 
استنباط قضات مجتهد جامع الشرایط در عرض یکدیگر قرار دارند نه در طول هم و بنابراین حکم 
یک قاضی جز به دليل اشتباه بودن آن نمی تواند مورد تجدیدنظر قرار گيرد و ثانيًا ميان »اختالف در 
استنباط حکم« و »اشتباه در صدور حکم« فاصله بسيار است و مواردی  که امروز به عنوان »اشتباه 
در حکم« تلقی می گردد معمواًل »اختالف در استنباط« است، در حالی  که مبنای جواز نقض حکم 

قاضی »اختالف در استنباط« نيست.
کلید واژ ه ها:  اشتباه قاضی، اشتباه در حکم، اختالف در استنباط، نقض حکم قاضی، تجدیدنظر 

در حکم

اشتباه در حکم و 
اختالف در استنباط
*دکتر محمدجواد شریعت باقری

* دکترای حقوق، معاون آموزشی پژوهشی دیوان عدالت اداری و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تهران
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درآمد

این مقاله به دعوت دوستان دانشمند و سروران گرانقدری  که در صدد بودند مجموعه مقاالتی 
پيرامون »فقه و حقوق« به مناسبت نکو داشت استاد دانشکدۀ علوم قضایی، آیت اهلل خليل قبله ای 
و حقوق  »فقه  مجموعه  که  آن  مقاالت  ميان  در  بود  قرار  و  یافت  نگارش  نمایند،  منتشر  خویی 
تطبيقی« نام گرفت، به چاپ برسد. اما متأسفانه و از بخت بد، مقالۀ حقير به ویراستاری داده شده 
بود  که نه تنها »ذوق« خودرا به ادبيات متن تحميل کرده بود، بلکه دامان بلند معانی بسياری را 
در آتش ویرایش خویش نيز سوزانده بود.)1( بعد هم به دليل شتاب برای برگزاری مراسم، ظاهرا 

نتوانسته بودند ویرایش ها را به نظر نویسندگان برسانند و شد آن چه نباید می شد.
برای این  که سخن به گزاف نگفته باشم و دعوای بی شاهد نياورم الزم است تا به برخی دخل 
و تصرفات آن ویرایشگر اشاره کنم: اواًل در چند جای مقاله، عناوین قوانين و متون آنها –  که مورد 
استناد قرار گرفته بود- ویرایش شده بود. مثاًل »قانون اصالح پاره ای از قوانين دادگستری« -  که 
دست بر قضا قانون مشهوری هم هست-  به »قانون اصالح برخی از قوانين دادگستری« اصالح 
اشتباه...  به  قطع  دیگری  قاضی  »جایی  که  ام  که  کرده  نقل  قانون  متن  از  این  که  یا  بود.  شده 
پيداکند«، و ویرایشگر چنين تغيير داده بود: »جایی  که قاضی دیگری به اشتباه... قطع پيدا کند«. باز 
به این نوع تغييرات نيز قناعت نشده بود و مثال این جمله را  که در مقاله آمده بود: »برمبنای قول به 
تخطئه  که مقبول فقهای ماست، استنباط حکم شرعی از سوی فقيه در عالم ثبوت یا مطابق با واقع 
یا مخالف آن است...«، چنين اصالح شده  که: »فقيه استنباط حکم شرعی را در عالم ثبوت یا مطابق 
با واقع می داند یا مخالف آن... «! یا باز در مقاله آمده بود  که: »قاضی در مقام درک و دریافت حکم 
قانون گذار ممکن است به حکمی  که به واقع اصابت دارد رسيده باشد« و باز تصحيح یا ویرایش 
شده بود  که: »ممکن است به حکمی  که به واقع نزدیک است رسيده باشد«! یا این  که آمده بود  که: 
»توجه به مسائل شکلی دیگر، به ویژه اگر به همان اصول آسيب وارد نماید، نوعی اخباری گری و 

ظاهر مسلکی است«  که ویرایش نموده اند  که »... توجه به مسائل، به شکلی دیگر...«! 
در همان چند سطر »چکيدۀ« مقاله نيز آورده بودم: » این مقاله در پی آن است تا نشان دهد 
 که نقض حکم قاضی به استناد اشتباه، به نحوی  که در فقه اسالم آمده، به درستی مورد عمل قرار 

1.   یاد باد آن  که به اصالح شما می شد راست                نظم هر گوهر ناسفته  که حافظ را بود.

اشتباه در حکم و اختالف در استنباط
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نگرفته است...« و  باز تعویض شده بود  که: »این مقاله می کوشد تا نشان دهد  که نقض حکم قاضی 
به استناد اشتباه به نحوی  که در فقه اسالم آمده است به درستی به آن عمل نشده است...«! 

مقاله حاضر، نسخه اصلی همان مقاله است  که قرار بوده در آن مجموعه چاپ شود و در واقع 
چيزهای دیگری چاپ شده است و اینک به محضر خوانندگان تقدیم می شود.

1- نظام دادرسی طولی و عرضی

در نظام حقوقی ما تقدم استنباط قاضی عالی بر استنباط قاضی تالی تجویز شده است. بدین 
معنا  که محکوم عليه حکم دادگاه بدوی می تواند از دادگاه تجدیدنظر درخواست »تجدیدنظر« در 
حکم قاضی بدوی را بنماید و در مواردی، حکم دادگاه تجدیدنظر نيز می تواند در دیوان عالی کشور 
مورد بازنگری قرار گيرد. برای تحقق این امر، الزم نيست  که قاضی تالی مرتکب »اشتباه«، به 
معنای اخص کلمه، شده باشد بلکه کافی است  که قاضی عالی »استنباط« قاضی تالی را نادرست 
تشخيص دهد، خواه این استنباط مربوط به حکم باشد و خواه مربوط به موضوع، یعنی اموری  که 
اتفاق افتاده اند. به عبارت دیگر، قطع نظر از وقوع اشتباه در حکم قاضی تالی، استنباط قاضی عالی 
از »قانون« و »واقعه« بر استنباط قاضی تالی مقدم شمرده شده است؛ یعنی قاضی تجدیدنظر و یا 
دیوان عالی کشور نه تنها به دليل این  که در حکم قاضی دیگر اشتباهی واقع شده است، می تواند 
حکم وی را نقض نماید، بلکه در صورتی  که استنباط  قاضی اول را از حکم یا موضوع صحيح نداند 
می تواند حکم وی را نقض و به مقتضای استنباط خود حکم دیگری صادر نماید. بنابراین رسيدگی 
قاضی تجدیدنظر و دیوان عالی کشور اعم از احراز اشتباه در حکم و اختالف در استنباط است. این 
نظام دادرسی، رسيدگی و قضاوت را در یک سلسله مراتب طولی قرار داده است و رایی  که در نهایت 

پس از طی این مراتب بيرون می آید، قطعی و الزم االجراست. 
در مقابل این نوع دادرسی، دادرسی دیگری مطرح است  که در آن، یک قاضی عادل و مجتهد 
جامع الشرایط، در یک مرحله رسيدگی، رای قطعی و الزم االجرا صادر می کند و قاضی دیگر نمی تواند 

رأی او را  که حاصل نظر و استنباط خود اوست مورد تجدید نظر قرار دهد. زیرا طبيعی است.  
 اما با وجود تجویز این گونه »دادرسی طولی« به نظر نمی رسد  که طرح »احتمال« اشتباه در 
حکمی  که مراتب مذکور را طی نموده است، با اصول و موازین حقوقی و منطق حاکم بر این نظام 
دادرسی منطبق باشد. قانون گذار  که وظيفه فصل خصومت را به محاکم سپرده است می بایست 

دکتر محمدجواد شریعت باقری
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طریقی را پيش بينی نماید  که در نردبان طولی دادرسی، خصومت فصل و ماده نزاع قلع شود. چگونه 
می توان پذیرفت  که پرونده ای پس از رسيدگی در دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی 
کشور. باز متضمن اشتباهی آشکار باشد  که نقض آن ضروری تلقی شود؟ آری، ممکن است  که 
پس از قطعيت حکم دالیل و مدارک جدیدی یافت شود  که توانسته اند مؤثر در حکم باشند، اما به 
آن ها دسترسی نبوده است. این فرض همان است  که در »اعاده دادرسی« مطرح است و در قانون 

ما نيز پذیرفته شده است.

2- مبانی فقهی تجدیدنظر در حکم قاضی

محقق حلی در کتاب شرایع االسالم آورده است  که »هرگاه قاضی، بدهکاری را محکوم و وی 
را محبوس نمود و پس از او قاضی دیگری زمام امر قضاوت را به دست گرفت بر قاضی دوم واجب 
است  که حکم قاضی اول را مورد تجدیدنظر قرار داده و هرگاه آن را موافق حق بيابد تأیيد و در 
غير این صورت ابطال نماید، خواه مستند حکم قاضی اول دليل قطعی )نظير خبر متواتر و اجماع( 
و یا دليل اجتهادی )نظير خبر واحد( باشد. همين طور قاضی دوم می تواند هر حکمی را  که از ناحيه 
قاضی اول صادر شده و خطای آن بر وی آشکار باشد نقض نماید. و باز هرگاه قاضی دوم خود 
حکمی صادر نماید و خطای آن بعداً بر وی آشکار شود می بایست حکم اول را باطل نموده و مجدداً 

بر مبنای آن چه حق است حکم مقتضی صادر نماید«.
احکام  عليه  بدون درخواست محکوم  ندارد  قاضی دوم حق  محقق می افزاید: »در عين حال 
صادره از سوی قاضی اول را مورد تجدیدنظر قرار دهد. اما هرگاه محکوم عليه مدعی شود  که قاضی 
اول بر او ستم کرده است، می بایست به این ادعا توجه شود و حکم قاضی اول مورد تجدیدنظر 
قرار گيرد. و به هرحال اگر چيزی نزد قاضی دوم به اثبات برسد  که موجب بطالن حکم قاضی اول 
باشد، می بایست حکم قاضی اول را ابطال نماید و در این امر فرقی ندارد  که موضوع از حقوق اهلل 

یا حقوق الناس باشد.« )1( 

1. ر.ك: شرایع االسالم- کتاب القضاء-النظر الثانی )فی اآلداب(- مسائل-الثالثه والرابعه.

اشتباه در حکم و اختالف در استنباط
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از عبارات فوق نتایج زیر به دست می آید:

خطای در حکم موجب تجدیدنظر در آن است و در موارد مهم، مثل محبوس ماندن بدهکار، 
قاضی دوم وظيفه بررسی احکام صادره از قبل را دارد. در عين حال، قاضی دوم وظيفه جستجو 
در صحت احکام صادره از سوی قاضی اول را ندارد. بلکه می بایست از ناحيه محکوم عليه مورد 
مراجعه قرار گيرد و یا شرایطی به وجود آید  که پی به خطای قاضی اول ببرد. زیرا اصل صحت مانع 

از بازنگری همه آراء صادره از ناحيه قاضی اول است.
برای محدوده جغرافيایی  تنها یک قاضی  این است  که  به روشنی نشان دهنده  عبارت فوق 
خاصی نصب شده است و اختيار امر قضاء با اوست و احکام فوق در مقام حل مسائلی است  که پس 
از عزل یا انعزال  یا وفات قاضی اول در مقابل قاضی دوم  که اینک به امر قضاء منصوب شده رخ 

نموده است.
بيانات فوق  که در سایر کتب فقهی نيز یافت می شود، یادآور دو اصل مهم در رسيدگی های 
قضایی است؛ اصل اول قطعيت بخشيدن به حکم قاضی و اصل دوم جلوگيری از وقوع اشتباه است. 
اما از این بيانات نمی توان نتيجه گرفت  که نظام دادرسی باید لزومًا یک مرحله ای باشد یا این  که 
الزامًا باید برای هر منطقه جغرافيایی، فقط یک قاضی منصوب شود. بنابراین هرگاه حکومت، ساز 
و کارهای دیگری برای تحقق دو اصل فوق الذکر تعبيه می نماید، مقصود اساسی حاصل است و 
توجه به مسائل شکلی دیگر به ویژه اگر به همان اصول آسيب وارد نماید، نوعی اخباری گری و 

ظاهر مسلکی است.    
هرگاه بپذیریم- که پذیرفته ایم-  که نصب قضات در طول یکدیگر مواجه با مانعی نيست، باید 
دید  که وضعيت جدید را چگونه می توان با ادله و مستندات و مالکات فوق الذکر تطبيق داد تا طریق 

خطا در تطبيق احکام شرع با شرایط موجود نپيموده باشيم.
سؤاالتی را  که می بایست بدانها پاسخ دهيم می توانيم به ترتيب زیر تنظيم کنيم:

1- وفاق و خالف در مسأله تجدیدنظر
2- مالکات و مبانی جواز و عدم جواز تجدیدنظر
3-  تفاوت اشتباه در حکم و اختالف در استنباط

دکتر محمدجواد شریعت باقری
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2-1 وفاق و خالف در مسأله تجدیدنظر

صاحب کتاب جواهرالکالم پس از ذکر کالم محقق، اشکاالت و اختالفات مربوط به حدود و 
ثغور تجدیدنظر را بيان کرده است. این فقيه نامی، پس از اشاره به دليل حرمت رد حکم قاضی 
جامع الشرایط و این  که پس از حکم قاضی در قضيه و امتناع محکوم له از مراجعه مجدد به قاضی، 
حکم ثابت و دعوا فيصله می یابد، معتقد است  که نه تنها تجدیدنظر قاضی دوم در حکم قاضی اول 
»واجب« نيست، بلکه اساسًا تجدیدنظر در حکم قاضی اول جایز نيست و بعضی گفته اند  که حتی در 
صورت توافق طرفين نيز تجدید محاکمه در نزد قاضی دوم، جایز نيست. هرچند این نظر مورد تأیيد 
وی نيست و اقوی خالف آن است. سپس وی در صدد برآمده است تا به نحوی عبارات محقق را 
تأویل و تفسير در معنای دیگری نماید. صاحب جواهر نهایتًا چنين نتيجه می گيرد  که تنها در سه 

مورد حکم قاضی قابل نقض است:
1- طرفين دعوی، تجدیدنظر و قضاء قاضی دوم را قبول نمایند. 2- حکم قاضی اول مخالف 
اجتهاد  باشد  که  اجتهادی  اول مخالف دليل  باشد. 3- حکم قاضی  اجتهاد  قابل  دليل علمی غير 
مخالف آن جز غفلتًا و نظایر آن ممکن نباشد. و »در غير این صورت ها حکم قاضی اول قابل نقض 
نيست. زیرا حکمی  که بر اساس اجتهاد صحيح صادر شده، حکم معصومين عليهم السالم است 
و رد کننده آن رد کننده معصومين و رد معصومين در حد شرک به خداوند تعالی است.« )نجفی، 

بی تا، ص97( 
امام خمينی در تحریرالوسيله آورده اند  که هرگاه طرفين دعوا نزاع خود را نزد فقيه جامع الشرایط 
بردند و وی مطابق موازین قضاء حکم صادر نمود، قاضی دیگر نمی تواند حکم را مورد تجدیدنظر 
قرار دهد و آن را نقض کند. حتی در صورتی  که طرفين نيز به رجوع به قاضی دوم توافق کنند. 
درست تر این است  که تجدیدنظر در حکم قاضی اول جایز نيست. آری، تنها در موارد زیر تجدیدنظر 
در حکم قاضی جایز است: 1- یکی از طرفين مدعی شود  که قاضی اول جامع الشرایط نبوده است 
مثاًل مجتهد یا عادل نبوده است 2- حکم قاضی اول مخالف ضروری فقه باشد به گونه ای  که اگر 
به وی نيز خاطرنشان شود فوراً به غفلت خویش واقف شده و از حکم خود برگردد. اما نقض حکم 
قاضی اول در مواردی  که موضوع نظری و اجتهادی است، جایز نيست و ادعای مدعی حتی اگر 
بگوید  که قاضی در اجتهاد خود خطا کرده است مسموع نيست. )موسوی خمينی، بی تا، ص408( 
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2-2- مالکات و مبانی جواز و عدم جواز تجدیدنظر

از آن چه به اختصار گذشت روشن می شود  که متيقن از بيانات فقها این است  که حکمی  که 
بر اساس موازین قضاء  و متکی به مبانی و اصول و از سوی قاضی ذیصالح صادر می گردد، نباید 
نقض شود؛ زیرا بدیهی است  که نقض چنين حکمی  که ثبوتًا حکم به ما انزل اهلل است، رد حکم 
خدا و معصومين )عليهم السالم( است. حکم قاضی تنها در صورت قطع به اشتباه  قابل نقض است 
و اختالف نظری در استنباط حکم یا موضوع، موجب جواز تجدیدنظر نيست. آری، در صورت تراضی 
طرفين به رجوع به قاضی دوم، بر اساس دو مبنای مختلف، دو پاسخ مختلف به پرسش داده شده 
است. نظر امام خمينی بر این مبنا متکی است  که ادله موجود حکم قاضی جامع شرایط را قاطع 
دعوی و واجد اثر تکوینی می نماید. و نظر صاحب جواهر بر این پایه استوار است  که همان گونه  که 
طرفين می توانند به غير حکم قاضی نزاع خود را فيصله دهند، می توانند به حکمی غيراز حکم قاضی 
اول نيز تن دردهند. زیرا غرض ازحکم، احقاق حق و فصل خصومت است و حق قابل مصالحه و 

خصومت به هر نحو  که اصحاب دعوی به پایان آن تراضی کنند، قابل فصل است.

2-3 - اشتباه در حکم و اختالف در استنباط

اشتباه در حکم و اختالف در استنباط دو مقوله جدا از یکدیگر است  که نباید با یکدیگر خلط 
شوند. مراد از اشتباه در حکم این است  که قاضی در فهم حکم یا فهم موضوع و یا تطبيق حکم 
بر موضوع دچار اشتباه شود، اما اختالف در استنباط آن است  که قاضی در تفسير قانون یا تحليل 
واقعه یا تطبيق حکم بر واقعه، ادله و تفسيری دارد  که با تحليل و تفسير قاضی دیگر مغایر یا احيانًا 

متناقض است.
هيچ دليل عقلی و شرعی نمی توان یافت  که اشتباه قاضی را تجویز و عمل به حکم مبتنی بر 
اشتباه را روا بدارد. بلکه آن چه  که نياز به بررسی و گفتگو دارد، اختالف در استنباط است. سؤال این 
است  که آیا می توان استنباط یک قاضی از حکم یا موضوع یا تطبيق حکم بر موضوع را بر استنباط 

قاضی دیگر، مقدم داشت یا نه؟
مقررات حقوق کنونی با پيش بينی سلسله مراتب دادگاه های بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی 
کشور بر این امر صحه نهاده است  که قاضی عالی استنباط و استظهار خود را بر استنباط قاضی تالی 
مقدم بدارد. اگر بخواهيم از مصطلحات منطقيين مدد بگيریم شاید بتوان گفت  که مفهوم قاضی در 
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حقوق عرفی، کلی »مقول با لتشکيک« است یعنی در عين این  که اطالق قاضی به دادیار، بازپرس، 
دادستان، قاضی دادگاه بدوی، قاضی دادگاه تجدیدنظر و قاضی دیوان عالی کشور صحيح است، اما 

هر یک از این قضات در مرتبه ای متفاوت با دیگری قرار گرفته اند.
اما در فقه چنين نبوده است. مفهوم قاضی بيشتر یک کلی »متواطی« است و به همه افراد 
آن صدق واحد دارد. تفضيل و تقدیم یک فرد بر دیگری با مفهوم قاضی مغایرت دارد. اما متواطی 
بودن مفهوم قاضی به دليل لفظی نيست و مبنای آن امر دیگری است. اگر قاضی  که مجمع جميع 
شرایط معتبر است، در دعوایی  که نزد او برده می شود، نظر کند و حکم دهد، قاضی دیگر نمی تواند 
به اتکاء این  که دليل نظری و اجتهادی و در یک کلمه استنباط قاضی اول را صحيح نمی داند، به 
مقتضای استنباط خود در واقعه تجدیدنظر نماید و حکم دیگری صادر کند. زیرا طریقی  که قاضی 
اول بر آن رفته است طریق معتبر شرعی است و حکمی  که وی رانده است حکم اهلل است. این 
مبنایی است  که از فتاوای فقها در عدم جواز تجدبدنظر در حکم قاضی استخراج می شود و البته 
استناد و اتکای آن به روایاتی و به ویژه دليل حرمت رد بر حکم قاضی است  که رد بر حکم اهلل در 

حد شرک خداوند تعالی است.
اما فقها در مسأله افتاء، اختالف در استنباط را پذیرفته اند. یعنی با اذعان به این  که از ميان 
فتاوای مختلف تنها یکی از آنها ثبوتًا می تواند مطابق با واقع باشد، اما اثباتًا هر یک از آنها برای 
مستنبط و مقلد وی الزم االتباع است. در عين حال هرگاه مقلدی دریابد  که فقيه دیگری عالم تر 

است، از رجوع به فقيه اول عدول و به تبعيت از فقيه دوم رو می آورد.

3- استنباط موضوع

بر مبنای قول به »تخطئه«  که مقبول فقهای ماست، استنباط حکم شرعی از سوی فقيه در 
عالم ثبوت یا مطابق با واقع یا مخالف آن است و مفتی در حالت اول مأجور به اجر مضاعف و در 
حالت دوم مأجور به اجر واحد است. با وجود آن که »تخطئه« راجع به استنباط احکام شرعی است، 
باید بر آن بود  که مبنای موجود  که از مقتضيات کالم شيعی و معتزلی است، بنيادی تر از آن است 
 که به استنباط قاضی از حکم قانونی نيز تسری داده نشود. به عبارت دیگر، قاضی در مقام درک و 
دریافت حکم قانون گذار ممکن است به حکمی  که به واقع اصابت دارد، رسيده باشد و ممکن است 
چنين نباشد. اما قاضی عالوه بر استنباط حکم وظيفه تحقيق »موضوع« را نيز دارد؛ زیرا باید تعيين 

اشتباه در حکم و اختالف در استنباط
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نماید  که آیا فالن امر در خارج محقق شده است یا نه؟ آیا واقعًا این شخص در آن روز در سفر بوده 
است یا در حضر، آیا واقعًا فالن شخص این سند را امضا نموده است یا نه؟ بخش عظيم کار قاضی، 
تحقيق وقوع یا عدم وقوع اعمال، افعال و وقایع خارجی است و دست بر قضا آن چه  که بيشتر محل 
اختالف و اشکال قرار می گيرد، تحقيق موضوع است  که ممکن است از منظر یک قاضی به گونه ای 
و از منظر قاضی دیگر به گونه ای دیگر باشد. مآاًل قاضی باید از مجموع اوضاع و احوال »استنباط« 

نماید  که آیا آن امر محقق شده است یا نه؟ 
وقتی  که قاضی از مجموع ادله و شواهد و قرائن چنين استنباط می کند  که مدعی عليه دین 
خود را پرداخت کرده است، این چيزی جز استنباط »موضوع« نيست؛ استنباطی  که ممکن است 
محل اختالف و تنازع قرار گيرد. نتيجه آن که قاضی ابتدا تحقيق و در نهایت استنباط می کند  که 
فعل معين اتفاق افتاده است و پس از آن به قانون می نگرد و این بار استنباط می کند  که حکم در  
واقعه چنين و چنان است. پس از آن همين حکم است  که در نزد قاضی دیگر مطرح می شود و وی 

ممکن است استنباط قاضی اول از حکم یا موضوع- یا هردو- را مخدوش بداند.
باری، بر مبنای تخطئه، یعنی امکان مطابقت یا مخالفت حکم با واقع در آن چه  که مربوط به 
استنباط قاضی از »حکم« است، تفاوتی بين او و مفتی نيست؛ یعنی حکم قاضی در عالم ثبوت 
ممکن است مطابق یا مخالف با واقع باشد، همان گونه  که حکم فقيه نيز چنين است. اما استنباط 
قاضی از موضوع، یعنی دریافت وی از آن چه  که در خارج واقع شده است، نيز به حکم قطعی عقل 

می تواند با »واقع« مطابق باشد یا نباشد و مجال تردیدی در این باب نيست. 
پذیر  امکان  موضوع  یا  حکم  استنباط«  در  »اشتباه  است  که  »تخطئه«  مبنای  همين  بر  باز 
می شود. اما بر مبنای »تصویب«، با وجود این  که »اشتباه در استنباط موضوع« پذیرفتنی است، اما 
»اشتباه در استنباط حکم« جای خود را به »اختالف در استنباط« می دهد. به بيان دیگر، بر مبنای 
فقه عامه، اختالف دو مفتی یا دو قاضی در استنباط »حکم«، »اشتباه« یکی از آنها نيست، بلکه 
فقط »اختالف« آنهاست  که هر دو مصاب و مأجور است. در عين حال مبنای مذکور به اختالفات 
مربوط به »استنباط موضوع« نظر ندارد؛ زیرا موضوعات خارجی از احکام الهی نيست و به هرحال 

جمع بين موضوعات متناقض محال و ممتنع است.
در حقوق فعلی ما قاضی تجدیدنظر چه وظيفه ای دارد؟ این وظيفه به دو صورت می تواند تدوین 

شود:
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قاضی تجدیدنظر »اشتباه« در حکم یا موضوع را می یابد و حکم صحيح را صادر می کند.
قاضی تجدیدنظر به »استنباط« خود را از حکم یا موضوع عمل می کند.

4 - نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران

از آن چه  که گذشت روشن شد »اشتباه در حکم« و »اختالف در استنباط« دو مفهوم از یکدیگر 
از  از خود بر جای می گذارند. حکم هر قاضی در هر پرونده در واقع  آثار جداگانه ای  جداست  که 
مجرای استنباط وی گذشته است. استنباطی  که مبتنی بر دو دریافت است: دریافت حقایق امر )یعنی 
وقایع( آن چه  که اتفاق افتاده است و دریافت حکم قانون گذار. و چون پرونده به قاضی دیگر وانهاده 
شود، درک و دریافت وی، چه از حقائق امر و چه از حکم قانون گذار، ممکن است به گونه دیگری 

باشد  که حکم قاضی اول را به »اشتباه« توصيف نماید.
اینک پرسش های اساسی اینهاست: آیا حکم اول اشتباه« است؟ آیا حکم قاضی دوم )چون دوم 
است( راجح است؟ آیا اشتباه در استنباط ممکن است؟ آیا »اختالف در استنباط« وجود دارد؟ اگر 

چنين است ترجيح با کدام است؟ مالک تشخيص و ترجيح چيست؟
حقيقت این است  که در نظام حقوقی  که سلسله مراتب طولی رسيدگی مقبول افتاده است، یعنی 
دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور پيش بينی شده است، قرار است  که استنباط مرجع 
عالی نسبت به مرجع تالی مرجح باشد. بنابراین دادگاه عالی بی آن که حکم مرجع تالی را لزومًا به 
وصف »اشتباه« متصف نماید، استنباط خود را،  که متکی به دالیل و مدارک است، به استنباط مرجع 
تالی مقدم می داند و بر این مبنا حکم می راند. دقيق تر آن که قانون گذار با علم به امکان اختالف در 

استنباط، استنباط مرجع عالی را به استنباط مرجع تالی مقدم دانسته است.
در قوانين قبل از انقالب اسالمی به طور پراکنده مقرراتی در مورد اشتباه در حکم یا قرار دادگاه 
وجود دارد. این موارد عمدتًا مربوطند به: »اشتباه در حساب یا سهو قلم یا سایر اشتباهات بينی... 
مثل از قلم افتادن یکی از اصحاب دعوی یا زیاد شدن نام«)1( و یا اشتباه مربوط به »تعيين نوع و 
ميزان مجازات و تطبيق عمل با مواد کيفری و رعایت جهات مخففه ومشدده و مقررات مربوط به 
تکرار و احتساب مدت مجازات و محاسبه جریمه و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی 

1. ماده 189 قانون آیین دادرسی مدنی-1318
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و رعایت و عدم رعایت قانونی  که نسبت به متهم اخف است و یا ذکر اسم و مشخصات متهم و 
مدعی خصوصی«.)1( بنابراین مقرراتی مبنی بر این  که ارتکاب اشتباه به طور مطلق مجوز تجدیدنظر 
در حکم دادگاه باشد، وجود نداشته است. دليل این امر آن بوده است  که ساز و کار اعاده دادرسی به 
نظام قضایی امکان جبران اشتباهات قضایی)2( را فراهم می کرده است. قانون آیين دادرسی مدنی 
مواد 591 تا 610 را به مقررات اعاده دادرسی اختصاص داده است. ماده 592 در 7 بند جداگانه، 
جهات اعاده دادرسی را برمی شمرد، بدون آن که در هيچ یک از آنها »اشتباه قاضی« به طور مطلق 
از موجبات اعاده دادرسی تلقی گردد. در واقع، برخی از این موارد مربوط به اشتباه قاضی)3( برخی 
مربوط به اشتباهات سيستم قضایی)4( و برخی مربوط به فریب دستگاه قضایی)5( و پاره ای نيز مربوط 
در سال  دادگستری  قوانين  از  پاره ای  اصالح  قانون  است.)6( سرانجام  واقعيات  از  به کشف جدید 
1356 موارد جواز اعاده دادرسی در امور کيفری را در 6 بند ماده 23 برمی شمرد. بند 5 ماده مذکور 
مقرر می نماید: » که وقتی به علت اشتباه اساسی دادرسان، کيفر مورد حکم قانونًا متناسب با تقصير 
مرتکب نباشد«، »درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری به سود کسی 
 که به علت ارتکاب جرم... محکوم گردیده پذیرفته می شود.« بنابراین، »اشتباه اساسی دادرسان« 
در مورد تناسب کيفر مورد حکم با تقصير مرتکب، یکی از موجبات اعاده دادرسی است. روشن است 
 که این بيان به معنای قابل تجدیدنظر بودن حکم قاضی به دليل اشتباه نيست، بلکه اواًل موضوع 

تجدیدنظر نيست و اعاده دادرسی است. ثانيًا هر اشتباهی موجب اعاده دادرسی نيست.
یادآوری می شود  که ماده 272 قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کيفری 
نموده  تکرار  را  دادرسی  اعاده  مربوط  مقررات  همان  اندکی  تغييرات  با  1378/6/28،  که  مصوب 
است، در بند 6 آورده است: »در صورتی  که به علت اشتباه قاضی کيفر مورد حکم متناسب با جرم 
نباشد« یعنی قيد »اساسی« را  که هماهنگ با لفظ »بين« است  که در قوانين اخيرالتصویب به چشم 

1. ماده 465 الیحه قانونی اصالح قسمتی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری 1337
2. اشتباه قضایی عام تر از اشتباه قاضی است.

3. اگر در مطلبی  که موضوع ادعا نبوده است حکم صادر شده باشد.  
4. اگر حکم به مقدار بیشتر از خواسته صادر شده است. 

5. در صورتی  که در مفاد یك حکم مواد متضاد باشد.
6. در صورتی  که حکم قطعی دادگاه مخالف باشد با حکم قطعی دیگری  که سابقًا همان دادگاه در خصوص همان 

دعوی و بین اصحاب دعوی صادر کرده، بدون این  که مسبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

دکتر محمدجواد شریعت باقری
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می خورد روشن نيست به چه دليل حذف نموده است.
موجب  را  حکم  در  اشتباه  و  رسيد  تصویب  به  اسالمی  انقالب  از  پس  قانونی  که  اولين  اما 
تجدیدنظر در حکم دادگاه و نقض آن دانست »قانون اصالح موادی از قانون آیين دادرسی کيفری« 

مصوب 61/6/6 است. ماده 284 این قانون تصریح می کند  که:
»حکم دادگاه بدوی تنها در سه مورد قابل نقض و تجدیدنظر است و درسایر موارد قطعی است:
جایی  که قاضی پرونده قطع پيدا کند  که حکمش بر خالف موازین قانونی یا شرعی بوده است.

جایی  که قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پيدا کند به نحوی  که اگر 
به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود.

جایی  که ثابت شود قاضی پرونده صالحيت رسيدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته 
است.« 

از آن تاریخ تاکنون فرمول فوق در قوانين مختلف همچنان تکرار می شود:
ماده 8 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب 72/5/16

ماده 18 قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 73/4/15
ماده 235 قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 78/6/28

ماده 326 قانون آیين دادرسی دادگاههی عمومی و انقالب )در امور مدنی( مصوب 79/1/20
این در حالی است  که قانون گذار ما به موازات »جهات تجدیدنظر«، )عنوان ماده 348 قانون 
آیين دادرسی در امور مدنی(، »جهات اعاده دادرسی« )عنوان ماده 426 همان قانون( را نيز تجویز 

نموده است.

5- اشتباهات قضایی در حقوق تطبیقی

اصطالح اعاده دادرسی اولين بار بيش از 330 سال پيش یعنی در سال 1670 در حقوق فرانسه 
بکار گرفته شد. قبل از آن اصطالح »پيشنهاد اشتباه« بکار گرفته می شد. بدین ترتيب  که محکوم 
آنها  بر اساس  پادشاه )شاهی( تسليم می نمود و در آن دالیلی را  که  عليه شکایتی را به شورای 
معتقد بود  که پرونده باید مورد بازنگری مجدد قرار گيرد، شرح می داد. هرگاه شورای شاهی ادعای 
مزبور را صحيح تشخيص می داد، موضوع را به دادگاهی  که پرونده را رسيدگی کرده بود، ارجاع 
می داد. دستورالعمل سال 1670 برای اولين بار اصطالح اعاده دادرسی را بکار برد به موجب این 
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دستورالعمل اعاده دادرسی مربوط به امور جنایی و پرونده هایی بود  که حکم نهایی و قطعی در مورد 
آنها صادر شده بود. درخواست اعاده دادرسی در مدت 2 سال و فقط یک بار پذیرفته می شد، برای 
قبول اعاده دادرسی کافی بود  که امر جدیدی »شک منطقی یا جدی« در صحت دادرسی انجام 
شده، ایجاد نماید. درخواست اعاده دادرسی حتی پس از مرگ محکوم، توسط همسر و فرزندان او 

)Ficheau Aline, 2002, P.54( .نيز قابل طرح بود
در انقالب 1789 فرانسه، انقالبيون برنامه های اصالح دادگستری را دنبال کردند. آنان در 17 
اوت 1792 قانونی تصویب کردند  که به موجب آن اعاده دادرسی حذف شد. آنان بر این نظر بودند 
 که برنامه های اصالحات قضایی مانع از اشتباه در سيستم قضایی خواهد شد و بنابراین نيازی به 
ارتکاب جرمی  که در واقع یک نفر مرتکب  اما محکوميت دو نفر به  اعاده دادرسی نخواهد بود. 
شده بود و صدور دو حکم متناقض از محاکم در این خصوص موجب شد  که اعاده دادرسی در 
سال 1808 مورد پذیرش مجدد قرار گيرد. قانون بازپرسی جنایی مصوب 1808 اعاده دادرسی را 
با محدودیت هایی پذیرفت. به موجب این قانون، اعاده دادرسی فقط در سه مورد زیر قابل پذیرش 

)Ibidp.55( :بود
هرگاه دليلی یافت شود  که شخصی  که ادعا شده کشته شده است زنده است.

هرگاه دو رأی محکوميت متناقض و غيرقابل جمع صادر شده باشد.
هرگاه یکی از شاهدان بعداً به دليل شهادت کذب محکوم شده باشند.

ماجرای لزورک)1( موجب شد  که در سال 1867 قانون مربوط به اعاده دادرسی مورد تجدیدنظر 
قرار گيرد. لزورک شخصی بود  که به اتهام قتل پستچی شهر ليون به اعدام محکوم شد. به موجب 
اتهام  همين  به  دیگری  بعد شخص  سال   5 اما  داشتند.  قتل شرکت  این  در  نفر   5 دادگاه  حکم 
محکوم شد و معلوم شد  که لزورک در این جنایت نقش نداشته است در حالی  که وی اعدام شده 
بود. 30 سال بعد یک بار دیگر نيز در تاریخ 8 زوئن 1895 قانون مربوط به اعاده دادرسی به منظور 
تسهيل شرایط آن مورد بازنگری قرار گرفت. این قانون  که 96 سال )تا سال 1989( در فرانسه اجرا 
می شد، مورد چهارمی بر سه مورد فوق الذکر افزود. به موجب ماده 443 این قانون »هرگاه پس از 
محکوميت واقعه ای حادث یا آشکار شود یا اوراقی  که در زمان بررسی ناپيدا بوده اند مطرح شوند 

1. Lesurques
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 که بی گناهی محکوم را محرز نمایند« اعاده دادرسی قابل پذیرش خواهد بود. قانون گذار فرانسه 
در 23 زوئن 1989 یک بار دیگر قانون مربوط به اعاده دادرسی را تغيير داد  که بررسی آن نيازمند 

مجال دیگری است.

نتیجه

مقررات حقوقی ما در مساله تجدید نظر در حکم قاضی آميزه ای از فقه اسالمی از یک سو و 
مقررات حقوق فرانسه، از سوی دیگر است. اما از آنجا  که این اختالط بدون توجه به مقتضيات نظام 
دادرسی یک مرحله ای و نظام دادرسی دو مرحله ای و وصله کارانه صورت پذیرفته است، موجب 
شده تا در نظام دادرسی فعلی ما حکم قاضی از یک سو به دليل اشتباه و از سوی دیگر به مقتضای 
نظام دادرسی دو مرحله ای مورد بازنگری قرار گيرد و در این بازنگری چنان طریق افراط پيموده 
شده  که با فلسفه قضا  که فصل دعاوی و قطع منازعات است، ناسازگار افتاده است. به نظر می رسد 
 که قانون گذار باید مساله اشتباه در حکم قاضی را منحصر به مجرای اعاده دادرسی نماید و تا آن 
نکنند.  تلقی  اشتباه  را  استنباط  قانون هر اختالف در  نيز در طریق تفسير  زمان قضات و محاکم 
»مالک« اشتباه باید همان باشد  که اگر آن را به قاضی صادر کننده رای بنمایانند، »تنبه« پذیرد  

و به اشتباه اذعان کند.

فهرست منابع
1. محقق حلی، شرایع االسالم، تهران، انتشارات استقالل، چاپ دوم، پ140 هـ.ق
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چکیده

در این مقاله آثار و تبعات بازداشت کارگر بر حقوق مختلف وی اعم از مادی و غير مادی مورد 

مطالعه و تجزیه و تحليل قرار گرفته و فرض های مختلف و مبانی متعدد بازداشت کارگر و تأثير 

هر کدام بر حقوق وی بررسی است. عالوه بر کليات و مفاهيم، در بخش های مختلف این مقاله 

بازداشت ناشی از شکایت و عدم شکایت کارفرما، آثار هر کدام از آنها، تعهدات کارفرما و تکاليف 

کارگر پس از رهایی از بازداشت، آثار بازداشت منجر به محکوميت کارگر و آثار بازداشت منجر به 

صدور حکم برائت یا منع و موقوفی تعقيب، بررسی شده است.

 کلید واژ ه ها: کارگر، قرارداد کار، خاتمه قرارداد کار، حقوق کارگر، بازداشت کارگر

آثار بازداشت کارگر بر 
حقوق وی
* اباذر نقوی

* کارشناس ارشد رشته حقوق عمومی از دانشگاه تبریز و بازپرس دادسرای عمومی و انقالب تبریز
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درآمد

تعریف  حقوق وی  و  کارگر  با  مرتبط  بنيادین  مفاهيم  مقاله،  اصلی  موضوع  به  ورود  از  پيش 
می گردد.

قرارداد کار »رابطه کارگری و کارفرمایی است  که به موجب آن یک طرف نيروی کار خود را 
در اختيار دیگری می گذارد و طرف دیگر متعهد می شود  که ما به ازای آن را به او بپردازد«. )عراقی، 

1387، ص162(
از لحاظ مدت قرارداد کار سه نوع است:

الف– قرارداد کار برای مدت معين
ب– قرارداد کار برای انجام کار معين

ج– قرارداد کار برای مدت نا معين؛ )ابراهيم خانی، 1384، صص80-82( 
تعليق قرارداد کار عبارت است از:  »انجام تعهدات یکی از طرفين موقتًا متوقف شود.« در این 
صورت است  که قرارداد کار به حالت تعليق در می آید و پس از رفع موانع انجام تعهد، قرارداد کار 
با احتساب سابقه خدمت )از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد( به حالت اول بر می گردد. )رنجبری، 

1381، ص86(
 مطابق ماده 2 قانون کار، خاتمه قرارداد کار، به یکی از دالیل: الف( فوت کارگر ب( بازنشستگی 
کارگر ج( از کار افتادگی کلی کارگر د( انقضای مدت در قراردادهای کارمدت موقت و عدم تجدید 
صریح یا ضمنی آن هـ( پایان کار در قراردادهایی  که مربوط به کار معين است و( استعفای کارگر 
اتفاق می افتد، عالوه بر حقوق مادی، حقوق غير مادی کارگر  که ارتباط مستقيم با بازداشت وی 
داشته و در واقع بازداشت کارگر تأ ثيری در آن حقوق دارد. از جمله حقوق مربوط به تضمين شغلی 
کارگر و لزوم اعاده به کار وی پس از رفع حالت تعليق و الزام کارفرما به پذیرش وی در دسته 

حقوق اخير قرار می گيرند.
 ،1363 )عميد،  است.  جلوگيری  و  حبس  توقيف،  ممانعت،  منع،  معنی،  به  لغت  در  بازداشت 
ص236( و منظور از بازداشت کارگر عبارت است از این  که کارگر، مرتکب فعل یا ترک فعلی گردد 
 که در قانون برای آن مجازات تعيين شده باشد و آن فعل یا ترک فعل جرم محسوب گردد و پس 
از ارتکاب جرم، کارگر با شکایت کارفرما یا شخص ثالث دیگری و یا در جرائمی  که جنبه عمومی 
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دارند، با گزارش ضابطين دادگستری تحت تعقيب قرار گيرند و پس از دستگيری و تفهيم اتهام با 
قرار تأمين کيفری )بازداشت موقت، وثيقه یا کفالت و...( بازداشت گردد. اعم از این  که این بازداشت 
بعداً منتهی به صدور حکم محکوميت کارگر و یا این  که منتهی به صدور حکم عدم محکوميت و 
برائت وی گردد و این بازداشت، ممکن است کوتاه مدت و یا بلند مدت باشد. بنابراین آثار بازداشت 

کارگر به هر دليلی بر حقوق قانونی وی مد نظر این تحقيق می باشد.
از جمله عواملی  که باعث می شود انجام تعهدات طرفين قرارداد کار ممکن نبوده و در آینده 
نيز ممکن است سبب خاتمه قرارداد گردد و یا به صورت موقت قرارداد کار را تعليق نماید، بازداشت 
کارگر است و در صورت خاتمه قرارداد به سبب بازداشت منجر به محکوميت کارگر، این خاتمه 
یا  اراده یک جانبه کارگر  به  ارتباطی  بنابراین  اراده طرفين می باشد.  از  این نحو خارج  به  قرارداد 
کارفرما ندارد و کارگر به دستور مقامات قضایی دستگير و بازداشت می گردد و نيز مطابق حکم 
دادگاه محکوم می گردد. البته عوامل دیگری وجود دارد  که سبب خاتمه قرارداد کار  می گردند و 

ناشی از اراده طرفين )کارگر یا کارفرما( می باشند. )منشی زاده، 1381، صص، 47-59( 
به موجب قانون کار »کارگر کسی است  که به هر عنوان در مقابل حق السعی اعم از مزد، سهم 
سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.« البته در ماده 3 قانون کار آمده است  که به 
درخواست و به حساب کارفرما. بنابراین در تعریف کارگر می توان به عبارت »به حساب کارفرما« 

را نيز می توان اضافه کرد. 
مطابق ماده 3 قانون کار، کارفرما شخصی است حقيقی یا حقوقی  که کارگر به درخواست و 
به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسؤوالن و به طور عموم کليه 
کسانی  که عهده دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسؤول کليه 
تعهداتی است  که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گيرند. در صورتی  که نماینده کارفرما 
خارج از اختيارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است. )منصور، 

1386، ص 17(   
حقوق کارگر شامل کليه حقوق و مزایای مادی و غير مادی می گردد؛ ازجمله حقوق یا مزد 
تعيين شده طبق قرارداد، حق سنوات، مطالبات و حقوق معوقه، کمک هزینه عائله مندی، هزینه های 
مسکن، خواربار، ایاب ذهاب، مزایای غير نقدی، پاداش افزایش توليد، سود ساليانه و نظایر آن  که 
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در قانون کار تحت عنوان حق السعی شناخته شده است. )منصور، 1386، ص 30( و حقوق غير 
مادی شامل کليه حقوقی است  که در قوانين و مقررات حاکم برای کارگر به رسميت شناخته شده 
است؛ از جمله حمایت های  قانونی از تضمين شغلی وی، بيماری، مرخصی های پيش بينی شده، 
تعطيالت، حفاظت در کارگاه، بهداشت، اعتصاب، خدمات رفاهی و... این حقوق با انعقاد قرارداد کار  
بين کارگر و کارفرما ایجاد می شوند و طرفين الزامات و تعهداتی را بر عهده می گيرند  که به پاره ای 

از حقوق کارگر در باال اشاره گردید. )منشی زاده، 1381، ص5(                 
در این مقاله به این سؤاالت پاسخ داده می شود: آیا بازداشت کارگر بر حقوق مختلف وی تأثير 
می گذارد؟ اگر پاسخ مثبت است بر کدام یک از حقوق وی تأثير دارد و بر کدام حقوق تأثيری ندارد؟ 
مقررات مربوط به هر یک از حقوق کارگر کدامند؟ ميزان تأثير بازداشت در چه حد می باشد؟          

در قسمت اول این مقاله آثار بازداشت کارگر بر حقوق وی در موارد عدم شکایت کارفرما  که 
منجر به صدور حکم محکوميت عليه وی می گردد و آثار بازداشت کارگر بر حقوق وی در موارد عدم 

شکایت کارفرما  که منجر به صدور حکم برائت کارگر می گردد، مورد بررسی قرار می گيرد.

1- آثار بازداشت کارگر بر حقوق وی در موارد عدم شکایت کارفرما

ماده 17 قانون کار مقرر می دارد: 
»قرارداد کارگری  که توقيف می گردد و توقيف وی منتهی به حکم محکوميت نمی شود در مدت 
توقيف به حال تعليق در می آید و کارگر پس از رفع  توقيف به کار خود  باز می گردد.« )منصور، 

1386، ص23(
موارد  در  کار  قرارداد  در صورتی  برمی آید،  کار  قانون   17 ماده  نص صریح  از  همان طور  که 
بازداشت کارگر به حالت تعليق درمی آید  که بازداشت منتهی به صدور حکم محکوميت عليه کارگر 
عدم  وی  توقيف  در صورت  را  کارگر  حقوق  رعایت  و  کار  تعليق  ماده شرط  این  بنابراین  نگردد 
محکوميت کارگر دانسته است. اما نوع محکوميت مطرح نشده است، بنابراین این پرسش مطرح 
می شود که آیا بازداشت کارگر به علت ارتکاب جرائم سبک و ناچيز از جمله توهين و اهانت معمولی، 
ایراد صدمه بدنی غير عمدی در اثر تصادف رانندگی، ایراد ضرب عمدی، رانندگی بدون گواهينامه 
و ده ها جرم کوچک،  که ممکن است در مرحله دادسرا به جهت عجز از معرفی کفيل و تودیع وثيقه 
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بازداشت و هفته ها و یا گاه چندین ماه در زندان سپری نماید و در نهایت پس از تکميل تحقيقات 
پرونده با صدور قرار مجرميت و کيفر خواست به دادگاه ارجاع و دادگاه نيز پس از رسيدگی، حسب 
مورد حکم بر محکوميت کارگر به پرداخت جزای نقدی ناچيز یا پرداخت دیه به زیان دیده یا حبس 

کوتاه مدت و یا شالق تعزیری صادر و اعالم نماید، می تواند در حقوق کارگر تاثير گذارد؟ 
آیا محکوميت کارگر به هر یک از موارد فوق الذکر می تواند شرط تعليق قرارداد کار را منتفی 
نماید و آیا کارفرما می تواند در صورت حصول هر یک از وضعيت های فوق الذکر، قرارداد کار را 
منحل شده اعالم و تلقی نماید؟ طبق ماده 17 قانون کار نوع محکوميت و مجازات مطرح کننده 
است. با کمی دقت در متن ماده و توجه به واقعيات جامعه کنونی و با عنایت به تورم بيش از حد 
جرائم در کشور ما و این  که بسياری اعمال جرم تلقی گردیده و در قانون برای آن مجازات یا اقدامات 
تأمينی و تربيتی در نظر گرفته است، مالحظه می گردد  که این ماده از نظر تدوین و تنظيم دارای 
اشکال است. زیرا با توجه به عدم قيد موارد و نوع محکوميت، دست کارفرما را در موارد توقيف 
کارگر  که منتهی به صدور حکم محکوميت وی گردد، باز گذاشته تا با استناد به بازداشت کارگر و 
محکوميت وی و به ترک محل کار و به جهت نداشتن شرایط تعليق قرارداد کار، قرارداد را منحل 

شده تلقی کرده وکارگر را اخراج نماید. 
با عنایت به این  که قانون کار یک قانون حمایتی از کارگر می باشد و در بسياری از موارد به نفع 
کارگر و مدافع حقوق وی در مقابل کارفرما است، قانون گذار  بایستی طوری این ماده را تنظيم و 
تدوین می کرد  که در موارد محکوميت کارگر به پرداخت جزای نقدی، شالق تعزیری، حبس کوتاه 
مدت، تبعيد کوتاه مدت پس از بازداشت وی، قرارداد کار تا پایان دوران محکوميت وی به حالت 
تعليق باقی ماند. مگر این  که محکوميت به حبس یا تبعيد به مدت طوالنی باشد و یا به جزای نقدی 
هنگفتی محکوم گردد  که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی به مدت طوالنی در حبس بماند 
 که در این موارد طبيعی است  که کارفرما ناگزیر گردد تا قرارداد کار را منحل شده تلقی نموده و 
کارگر جدیدی استخدام نماید. بنابراین بهتر بود ماده 17 قانون کار بدین شکل تنظيم می گردید: 
» قرارداد کار کارگری  که توقيف می گردد و توقيف وی منتهی به محکوميت نقدی و یا به حبس 
کمتر از سه ماه می شود به حالت تعليق در می آید و کارگر پس از رفع توقيف و پایان محکوميت به 

کار خود بازمی گردد.« 
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البته مدت حبس پيشنهادی را حتی می توان تا 6 ماه افزایش داد تا حقوق کارگران بيشتر رعایت 
گردد. یا اینکه با انجام کارشناسی منطبق با واقعيت های اجتماعی و اقتصادی جامعه، مدت معقولی 

را تعيين نمود.
بنابراین، صرف بازداشت منتهی به محکوميت کارگر، نباید موجب خاتمه قرارداد کار و اخراج 
وی گردد و با توجه به واقعيت های جامعه و با عنایت به این  که درصد باالیی از کارگران ممکن است 
در طول زندگی خود مرتکب جرم منجر به بازداشت و محکوميت گردند، اصالح ماده 17 قانون کار 
و ضروری به نظر می رسد. در وضعيت فعلی کار فرمایان می توانند با استناد به ماده 17 قانون کار در 
رابطه با کارگران خود  که حتی مدت کوتاهی بازداشت شده اند و بازداشت آنان منجر به محکوميت 
ایشان گردد، اعمال قدرت نموده و در حق آنان ظلم نمایند و نسبت به اخراج ایشان اقدام نمایند و 

این امر ناشی از ضعف قانون گذاری است نه خالء  قانونی.
از این رو، این مورد موجب تعليق قرارداد کار نمی گردد و کارفرما با پرداخت حقوق و مزایای 
کارگر تا زمان اشتغال وی نسبت به فسخ قرارداد کار و اخراج کارگر اقدام می نماید. )اباذری، 1388، 

صص102-103(  

1-1- آثار بازداشت کارگر بر حقوق وی در موارد عدم شکایت کارفرما  که منجر به صدور 

حکم برائت یا عدم محکومیت کارگر می گردد.

گفته شد که به موجب ماده 17 قانون کار، کارگری  که از طرف مرجع قضایی بازداشت می شود 
و این بازداشت در نهایت به هر دليلی منجر به صدور حکم برائت کارگر گردد و تحمل مجازاتی 
برای وی در نظر گرفته نشود. در این مورد قرارداد کار تعليق شده و پس از رفع توقيف از کارگر، 

تعليق نيز برطرف و کارگر به کار قبلی خودش اعاده می شود.
قانون گذار در تنظيم ماده 17 قانون کار، قيد »عدم محکوميت« را شرط الزم در وقوع تعليق 
قرارداد کار کارگر بازداشتی اعالم نموده است و از عبارت صدور حکم برائت وی استفاده نکرده 
ارتکاب جرم  در معرض  کارگری  متهم، چنان که  نفع  به  قوانين  تفسير  بر  تکيه  با  بنابراین  است. 
عمومی قرار گرفته و بازداشت شود و در اثناء رسيدگی به دليل حصول عفو عمومی قرار موقوفی 
تعقيب او صادر گردد و یا به علت ارتکاب عمل مجرمانه، عليه اشخاص غير از کارفرما، به موجب 

آثار بازداشت کارگر بر حقوق وی



50
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

71

شکایت شاکی خصوصی و زیان دیده بازداشت گردد و با حصول سازش و گذشت شاکی خصوصی 
تعقيب او موقوف گردد و پرونده در دادسرا یا دادگاه با صدور قرار موقوفی تعقيب مختومه اعالم 
شود، در فوق قرارداد کار تعليق و کارگر پس از رفع توقيف به کار خود اعاده می گردد. بدیهی است 
در مواردی نيز  که پس از رسيدگی های قضایی حکم برائت کارگر صادر می شود، قرارداد کار معلق 
محسوب شده و کارگر پس از رهایی از بازداشت به کار خود بازمی گردد و در این موارد کارفرما 

نمی تواند با استناد به بازداشت کارگر از اعاده وی به کار و اشتغال مجدد وی جلوگيری نماید. 
نکته حائز اهميت دیگر آن است  که هرگونه محکوميتی حتی محکوميت تعليقی موضوع را از 
شمول حکم یاد شده خارج می نماید و در نتيجه قرارداد کار تعليق نگشته و مشمول مقررات دیگری 
می  شود و در صورت رفع بازداشت از کارگر و برائت وی یا صدور قرارهای نهایی منع یا موقوفی 
تعقيب و علی رغم رفع تعليق و ضرورت بازگشت کارگر به کار خود در این موارد هر چند کارگر عدم 
محکوميت حاصل نموده، اما به دليل این  که شکایت از طرف کارفرما نبوده حقوقی به کارگر در 
خصوص ایام تعليق تعلق نمی گيرد و کارفرما ملزم به پرداخت حقوق و مزایای ایام تعليق نخواهد 

بود ولی حق جلوگيری ازاعاده به کارگررا ندارد. )موحدیان، 1381، ص128(  
است  ممکن  در عمل  است،  تنظيم شده  و  تدوین  کارگر  رعایت حقوق  با  ماده  این  چند  هر 
مشکالت زیادی را برای کارفرمایان به بار بياورد و با حقوق مسلم ایشان در تعارض باشد و ضرر و 
زیان هنگفتی را به کارفرمایان وارد کند. مثاًل کارگری به اتهام ارتکاب جرائم مهم مستوجب حدود 
بازداشت گردد و در مرحله تحقيقات مقدماتی اقرار نماید و نهایتًا در مرحله دادرسی از اقرار خود 
برگردد و طبق موازین شرعی جرم وی احراز نگردد و پس از ماه ها و یا سال ها تحمل بازداشت 
نهایتًا به جهت عدم احراز وقوع جرم از طرق شرعی حکم برائت وی صادر گردد. در این موارد، 
با توجه به این  که مدت معينی در ماده پيش بينی نشده است، کارفرما ملزم به پذیرش کارگر و 
ادامه قرارداد کار بوده و در عمل ممکن است مشکالت فراوانی را برای کارفرما به ویژه در موارد 
جایگزینی کارگر دیگر به جای کارگر مذکور یا در قراردادهای کار مدت موقت و انجام کار معين، 
به وجود آورد. بنابراین، بهتر است  که مقررات مربوط به این مورد نيز اصالح گردد و با توجه به 
واقعيات اجتماع و وضعيت اقتصادی و اجتماعی کارگران و کارفرمایان مدت معقولی برای این مورد 
در نظر گرفته شود. ماده 16 قانون کار مقرر می دارد: » قرارداد کارگرانی  که مطابق این قانون از 
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مرخصی تحصيلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده می کنند، در طول مرخصی و 
به مدت دو سال به حال تعليق در می آید.«

»تبصره: مرخصی تحصيلی برای مدت دو سال دیگر قابل تمدید است.« و مطابق ماده 19 
باید  تعليق در می آید ولی کارگر  به حالت  قانون کار »در دوران خدمت نظام وظيفه قرارداد کار 
حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود بازگردد و چنان چه شغل وی حذف شده 

باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می شود.« )منصور، 1386، ص 23( 
بنابراین تعيين مدت معقول و منطقی در ماده 17 قانون کار نيز ضروری بنظر می رسد.

2- آثار بازداشت کارگر بر حقوق وی در موارد شکایت کارفرما

در این مورد ماده 18 قانون کار مقرر می دارد: »چنان چه توقيف کارگر به سبب شکایت کارفرما 
باشد و این توقيف در مراجع حل اختالف منتهی به محکوميت نگردد، مدت آن جزء سابقه ی خدمت 
کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است عالوه بر جبران ضرر و زیان وارده  که مطابق حکم 

دادگاه به کارگر می پردازد، مزد و مزایای وی را نيز پرداخت نماید.
تبصره: کارفرما مکلف است تا زمانی  که تکليف کارفرما از طرف مراجع مذکور مشخص نشده 
باشد، برای رفع احتياجات خانواده وی، حداقل  پنجاه درصد از حقوق ماهيانه او را به طور علی 

الحساب به خانواده اش پرداخت نماید.« )منصور، 1386، 23( 
با توجه به متن ماده 18 و فروض مختلف آن این فصل را در دو بخش مجزا می توانيم مورد 

مطالعه و تجزیه و تحليل قرار دهيم: 

به   بازداشت کارگر بر حقوق وی در موارد شکایت کار فرما علیه وی  که منجر  آثار   -1-2

صدور حکم محکومیت وی گردد.

به عقيده دکتر عزت اله عراقی، راه حل ماده 18 از لحاظ مبنایی کاماًل منطقی و به جاست، ولی 
ایرادی  که بر ماده مذکور وارد است این است  که به صورت نابه جا به مراجع حل اختالف و دادگاه 

اشاره نموده است.
به حکم محکوميت  منتهی  اختالف  در مراجع حل  توقيف  است  که: »این  آمده  ماده 18  در 
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نگردد.« مراجع حل اختالف مطابق فصل نهم قانون کار عبارتند از: 
هيأت تشخيص و هيأت حل اختالف  که صالحيت آنان رسيدگی به اختالفات ميان کارگر و 
کارفرما می باشد و با عنایت به ترکيبی  که این هيأت ها دارند، )نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت( 

بر آنها اطالق دادگاه نمی شود.  
در فرض ماده 18 قانون کار  که بازداشت کارگر در پی شکایت کارفرما باشد، بازداشت زمانی 
اتفاق می افتد  که یک مرجع صالح قضایی قرار آن را صادر نماید. بنابراین، باید اتهامی متوجه کارگر 
باشد تا در یک مرجع قضایی صالح )دادگستری( بتوان قرار تأمين کيفری اعم از بازداشت موقت، 
وثيقه یا کفالت عليه وی صادر نمود و پس از رسيدگی قضایی دادگاه حکمی از لحاظ محکوميت 
کارگری  اختالف  حل  هيئت های  نتيجه  در  1387، ص262(  )عراقی،  صادرنماید.  متهم  تبرئه  یا 
)هيئت تشخيص و هيئت حل اختالف( صالحيت رسيدگی به اتهامات و جرائم کارگران را ندارند و 

نمی توانند حکمی بر محکوميت یا تبرئه کارگر صادر نمایند. 
در ذیل ماده، به جبران ضرر و زیان وارده، مطابق حکم دادگاه اشاره شده است. با عنایت به 
این  که از مراجع حل اختالف در صدر ماده سخن به ميان آمده، در نتيجه نمی توان دادگاه را همان 
مراجع حل اختالف دانست. بنابراین باید چنين فرض کرد  که کارگر پس از آزادی از بازداشت و رفع 
توقيف به محاکم صالح، دادخواست داده و ضرر و زیان وارده ناشی از بازداشت را بر اساس مقررات 

مربوط به مسؤوليت مدنی، مطالبه نماید. )عراقی، 1387، ص263( 
در مواردی  که شکایت کارفرما منجر به صدور حکم محکوميت کارگر می گردد، هر چند در 
موارد 17 و 18 قانون کار حکم صریحی در این مورد وجود ندارد، ولی با استناد به ماده 27 قانون 
توقيف در  بلکه مدت  این مورد معلق نمی شود،  قرارداد کار در  قاطعيت می توان گفت  که  با  کار 
حکم غيبت و حاضر شدن در محل کار و در نتيجه » قصور در انجام وظيفه محوله« و »نقض 
آیين نامه های انضباطی کارگاه« تلقی می گردد و لذا کارفرما حق دارد در صورت اعالم نظر مثبت 
شورای اسالمی کار، عالوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک 
ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان »حق سنوات« به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. 

)رنجبری، 1381، ص89(  
موضوعی  که در اینجا باید مورد توجه قرار گيرد این است  که مطابق اصل 32 قانون اساسی 
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جمهوری اسالمی ایران: »هيچکس را نمی توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبی  که قانون معين 
می کند.« و مطابق قوانين حاکم، هيأت های حل اختالف و تشخيص، صالحيت دستگيری، بازداشت 
و محاکمه کارگران و نهایتًا صدور حکم محکوميت و برائت وی را ندارند و حکم و ترتيب توقيف 
و بازداشت متهم طبق قانون آیين دادرسی کيفری در صالحيت دادگستری است نه مراجع حل 
اختالف و آن هم باید با تکيه به قوانين جزایی و مستند به متون صریح قانون حاکم باشد و دالیل 
کافی برای دستگيری و بازداشت کارگر و متهم وجود داشته باشد. ایراد دیگری  که به این ماده وارد 
است آن است  که قانون گذار در تبصره ماده آورده است  که در صورت توقيف کارگر به سبب شکایت 
کارفرما، برای رفع احتياجات خانواده وی حداقل ĕ50  از حقوق ماهيانه او را به طور علی الحساب به 
خانواده  اش پرداخت نماید. در مواردی  که شکایت منجر به محکوميت کارگر می شود، این پرسش 
مطرح می شود که کارفرما مبلغ پرداختی خود را چگونه وصول خواهد نمود؟ و از طرف دیگر، اگر 
کارگری آشکارا مرتکب جرم مهمی گردد و با عنایت به این  که خانواده وی از طریق کارفرما تأمين 

می شود، کارگر جری تر شده و مدیریت کارفرما دچار مشکل می گردد. )اباذری، 1381، ص104( 
در نتيجه می توان گفت  که بازداشت و توقيف کارگر با شکایت کارفرما  که منجر به صدور حکم 
محکوميت کارگر می گردد، از موارد تعليق قرارداد کار نمی باشد بلکه از موارد فسخ و خاتمه قرارداد 
کار است و منجر به اخراج کارگر از کار خود می گردد و این امر از مفهوم مخالف ماده 17 قانون کار 
به راحتی استنباط می گردد. البته اخراج کارگر در جرائم مهم مفيد و منطقی است و موجب می گردد 
تا حقوق کارفرما محفوظ گردد. ولی در جرائم غير مهم  که با شکایت کارفرما کارگر توقيف و در 
نهایت محکوم می گردد مانند جرائم توهين و اهانت به کارفرما یا سایر کارگران، ایراد صدمه بدنی 
عمدی یا غير عمدی به غير در محيط کارگاه و غيره عماًل ممکن است این محکوميت مورد استناد 

کارفرما قرار گيرد و کارگر به صورت غير منصفانه به استناد به قانون کار اخراج گردد.
در این ارتباط، رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1380/5/14 هيأت عمومی دیوان عدالت 
اداری می گوید: » نظر به این  که محکوميت کيفری مشمولين قانون کار و عدم اشتغال آنان به خدمت 
به واسطه تعقيب در مراجع قضایی و یا تحمل مجازات قطعی از مصادیق ترک خدمت و از موجبات 
قطع رابطه همکاری با کارفرما محسوب می شود، بنابراین دادنامه شماره 358 –4/20/ 1378برای 
شعبه 12 بدوی دیوان در پرونده کالسه 12/ 77 /1158 در حدی  که متضمن این معناست، موافق 
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اصول و موازین قانونی تشخيص داده می شود. )موحدیان، 1381، صص 139-141( 
بنابراین تکليف حقوق و مزایای کارگر در موارد بازداشت منتهی به صدور حکم محکوميت با 
شکایت کارفرما آن است  که کارگر مستحق حقوق و مزایای معوقه تا زمان بازداشت و ترک کار 
می باشد و به ازای هر سال خدمت یک ماه حقوق دریافت و به قرارداد وی خاتمه داده می شود و 

قرار معلق محسوب نگردیده و کارگر مجاز به بازگشت به کار نمی باشد.

2-2- آثار بازداشت کارگر بر حقوق وی در مواردی  که شکایت کارفرما  که منجر به صدور 

حکم محکومیت وی نمی گردد.

در این مورد ماده 18 قانون کار مقرر می دارد: »چنان چه توقيف کارگر به سبب شکایت کارفرما 
باشد و این توقيف در مراجع حل اختالف منتهی به حکم محکوميت نگردد، مدت آن جزء سابقه 
خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است عالوه بر جبران ضرر و زیان وارده  که مطابق 

حکم دادگاه به کارگر می پردازد، مزد و مزایای وی را نيز پرداخت نماید.«
 با دقت در متن ماده مالحظه می گردد  که اگر توقيف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و 
این توقيف در مراجع قضایی منجر به صدور حکم محکوميت کارگر نگردد، در آن صورت مدتی  که 
کارگر در بازداشت به سر برده جزء سابقه کار وی محسوب می شود و کارفرما مکلف است، عالوه 
بر جبران ضرر و زیان وارده  که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد، از جهت شکایت بی پایه و 

اساس و بر اساس قانون مسؤوليت مدنی، مزد و مزایای وی را نيز پرداخت نماید.
در صورتی  که بازداشت کارگر در نتيجه شکایت کارفرما، منجربه تبرئه و عدم محکوميت کارگر 
گردد، نتيجه گرفته می شود  که شکایت کارفرما بی پایه و اساس بوده و عالوه بر تعليق قرارداد کار 
در مدت بازداشت کارگر، کارفرما مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده مطابق حکم دادگاه به کارگر 
است و کارگر می تواند پس از رفع توقيف حداکثر 30 روز آمادگی خودش را برای اعاده به کار به 

کارفرما اعالم نماید. 
ارتکاب جرم عمومی  به موجب اعالم کارفرما و شکایت وی در  نيز  که  بنابراین در مواردی 
توسط کارگر یا شکایت خصوصی او، کارگری بازداشت شود و این بازداشت به هر دليلی اعم از 
این  که برائت حاصل نموده و یا با گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت تعقيب موقوف گردد و در 
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نتيجه پرونده منجر به محکوميت کارگر نگردد، قرارداد کار تعليق می گردد و کارگر باید به کارگاه 
برگردد. 

این نوع تعليق قرارداد کار از حيث مزایایی  که به کارگر تعلق می گيرد در مقایسه با کارگری 
 که بدون دخالت و شکایت کارفرما توقيف گردیده و به دليل عدم محکوميت رفع تعليق گردیده، 

سه تفاوت اساسی دارد: 
1 - کارفرما در این مورد مکلف است تا زمانی  که حکم نهایی در خصوص موضوع صادر نشده 
و تکليف کارگر مشخص نگردیده، نصف حقوق و مزایای ماهيانه او را علی الحساب به خانواده  اش 

بپردازد.  
2 – در این مورد چون کارفرما وظيفه پرداخت حقوق و مزایای کارگر را در ایام تعليق عهده دار 

است لذا باید مابقی ĕ50 را  که به خانواده وی قباًل پرداخت کرده به کارگر پرداخت نماید.
3 -  در این مورد مدت بازداشت جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می گردد. 

حقوق دانان ایراداتی را بر ماده 18 قانون کار گرفته اند از جمله این  که، قانون گذار در ماده 18 
آورده است  که: »چنان چه توقيف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقيف در مراجع حل 

اختالف منتهی به محکوميت نگردد...« 
در صورتی  که توقيف اشخاص به هيچ وجه ارتباطی با اختيارات مراجع حل اختالف و صدور 
آراء آنان ندارد و به جای مراجع حل اختالف که در متن ماده به آن اشاره شده »مراجع قضایی 

دادگستری« صحيح است. )موحدیان، 1381، ص129( 
احتمال  دادگاه،  به  هم  شده  اشاره  اختالف  حل  مراجع  به  هم   18 ماده  متن  در  که  آنجا  از 
باشد  نموده  اشاره  اختالف«  حل  »مراجع  عبارت  به  عمد  روی  از  و  آگاهی  با  قانون گذار  این  که 
وجود دارد. زیرا  که همان طور  که می دانيم ممکن است یک عمل مجرمانه دارای آثار حقوقی نيز  
باشد و از طرف دیگر از لحاظ مقررات مربوط به روابط کارگر و کارفرما و مقررات مربوط به کار و 
آیين نامه های انضباطی کارگران، تخلف شغلی و نقض مقررات انضباطی نيز محسوب گردد، در آن 
صورت ممکن است پرونده هم در مراجع قضایی صالحيت دار و هم در مراجع حل اختالف مطرح 
رسيدگی قرار گيرد. در نهایت هر یک از مراجع مذکور مطابق مقررات حاکم بر آیين دادرسی خود 
رسيدگی می نمایند و تصميم نهایی خود را اعالم می نمایند. به عنوان مثال، ممکن است کارگر 
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به کار،  آمره مربوط  قوانين و مقررات  بر نقض  اعمالی گردد  که عالوه  در محل کارگاه مرتکب 
آیين نامه های انضباطی و اخالقی، مطابق قانون جرم محسوب گردد و کارگر متخلف تحت تعقيب 
یا روان گردان، در محل کارگاه، خرید و  قرار گيرد. مثاًل جرایمی مصرف مواد مخدر  نيز  کيفری 
فروش کاالهای قاچاق استعمال مشروبات الکلی در محل کارگاه و ده ها جرم قابل تصور  که عالوه 
بر نقض مقررات با حيثيت کارگاه و کارفرما را نيز مخدوش می نماید. در این صورت، ممکن است 
پرونده هم در مراجع قضایی و هم در مراجع حل اختالف مطرح رسيدگی قرار گيرد و هر کدام از 
این دو مرجع مطابق مقررات خود رسيدگی نموده و اتخاذ تصميم نمایند. به عنوان مثال در خصوص 
مصرف شيشه )ماده روان گردان( در محل کارگاه، پرونده پس از طرح در دادسرا به جهت به این که 
در قوانين قبلی کشور، شيشه جزو مواد مخدر محسوب نمی گردید و جزء مواد روان گردان بود و 
استعمال آن وحتی اعتياد به مصرف آن جرم محسوب نمی شد لذا قرار منع تعقيب کارگر صادر و 
اعالم می گردید ولی در قرارداد منعقد شده بين کارگر و کار فرما ممکن است پيش بينی شود که 
هر گونه اعتياد به مصرف مواد روان گردان اعم از شيشه و غيره به جهت این که موجب اختالل در 
انجام وظایف محوله می گردد و از کيفيت کار می کاهد موجب فسخ قرار داد کار و تخلف انضباطی 
محسوب می گردد.در آن صورت مرجع اختالف با استناد به ماده 27 قانون کار و مقررات تعيين موارد 
قصور و نقض دستورالعمل کار و آیين نامه های انضباط کار در کارگاه ها موضوع تبصره 2 ماده 27 
قانون مصوب 24 / 1 / 1370 شورای عالی کار بشماره 56294 – 25 / 3 / 1370 کارگر را متخلف 

تشخيص داده و شکایت کارفرما را موجه و قانونی اعالم نماید.
در این رابطه ماده 27 قانون کار مقرر می دارد:

»هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیين نامه های انضباطی کار گاه را پس از 
تذکرات کتبی نقص نمایند کارفرما حق دارد در صورت اعالم نظر مثبت شورای اسالمی کار عالوه 
بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کار گر را به 

عنوان »حق سنوات« به وی پرداخته و قرار داد کار را فسخ نماید.«
در واحد هایی که فاقد شورای اسالمی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی الزم است و در 
هر مورد از موارد یا شده اگر مسأله یا توافق حل نشد، به هيأت تشخيص ارجاع و در صورت عدم 
حل اختالف از طریق هيأت حل اختالف رسيدگی و اقدام خواهد شد در مدت رسيدگی مراجع حل 
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اختالف، قرارداد کار به حالت تعليق در می آید.« )منصور، 1387، ص26(
در  کار  انضباط  آیين نامه های  و  دستورالعمل ها  نقض  و  قصور  موارد  تعيين  مقررات   1 ماده 

کارگاه ها موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون کار در این رابطه مقرر می دارد:
یا هر گونه فعل و ترک فعل که موجب نقض  انجام وظایف محوله و  »هرگونه کوتاهی در 
آیين نامه های انضباطی کارگاه، بروز اختالل و بی نظمی در روند طبيعی کار، کاهش کمی و کيفی 
توليد و خدمات، افزایش ضایعات، ضرر و زیان و نقض شئون اسالمی در کارگاه را فراهم نماید 

قصور ناميده می شود.
و  تکرار  ميزان  و  ماهيت خالف  به  توجه  با  انضباطی  آیين نامه  نقض  و  قصور  موارد  تبصره: 

استمرار آن در آیين نامه انضباطی لحاظ خواهد شد.« )منصور، 1387، ص399( 
بنابراین کارگر ممکن است به علت اتهام ارتکاب جرمی یا عملی که هنوز ماهيت آن به صورت 
قطعی مشخص نيست، چند روزی در بازداشت بماند و در نهایت در دادسرا قرار منع تعقيب وی صادر 
گردد، ولی در مراجع حل اختالف به علت ارتکاب همان عمل که مطابق مقررات نقض آیين نامه های 
انضباطی تلقی گردد، متخلف تشخيص داده شود. به نظر می رسد »عبارت... این توقيف در مراجع 
حل اختالف منتهی به حکم محکوميت نگردد.« ناظر بر این موارد باشد. به عنوان مثال، شرب 
خمر در محل کارگاه، که با شکایت کارفرما که بطری خالی مشروبات الکلی را پيدا نموده کارگر 
تحت تعقيب قرار می گيرد و در مرجع انتظامی اقرار و سرانجام با قرار تأمين وثيقه یا کفالت چند 
هفته بازداشت می گردد، ولی در محضر قاضی دادگاه انکار می نماید و ادله شرعی برای اثبات جرم 
شرب خمر حاصل نمی گردد و در نتيجه پس از چندین هفته بازداشت کارگر تبرئه می گردد، ولی 
از لحاظ عرف بنابه دالیل عرفی یعنی کشف بطری خالی مشروبات الکلی و اقرار کارگر در مرجع 
انتظامی و سایر قرائن و امارات هيأت تشخيص کارگر را متخلف تشخيص داده و شکایت کارفرما 
را موجه اعالم می نماید. در این موارد اگر معتقد باشيم که قانون گذار با علم و آگاهی و از عبارت 
»مراجع حل اختالف« در ماده 18 استفاده نموده است و عبارت »دادگاه« یا »مراجع قضایی« تعمداً 
استفاده نکرده است، باید الزامًا برداشت و استنباط دیگری از ماده 18 داشته باشيم و آن این که، 
اگر کارگری به سبب شکایت کارفرما بازداشت گردد و عمل کارگر دو جنبه داشته باشد و عالوه 
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بر وصف مجرمانه، نقض مقررات و آیين نامه انضباطی کارگاه نيز تلقی گردد و در نهایت بنابه هر 
دليلی در مراجع قضایی و دادگستری حکم برائت کارگر و یا عدم محکوميت وی صادر گردد، ولی 
در مراجع حل اختالف به جهت ارتکاب همان عمل، محکوم گردد در آن صورت نه تنها قرارداد کار 
به حالت تعليق در نمی آید، بلکه مدت بازداشت کارگر جزء سابقه خدمت کارگر محسوب نمی گردد 
و کارفرما نيز ملزم به پرداخت ضرر و زیان وارده بر کارگر نبوده و حقوق و مزایای ایام بازداشت وی 
را نيز پرداخت نخواهد کرد و صرفًا ملزم است که حقوق و مزایای وی را تا زمان بازداشت پرداخت 
نماید و به ازای هر سال خدمت یک ماه حقوق و مزایا در حق وی بپردازد و قرارداد کار را فسخ 
نماید. در هر صورت، مطابق تبصره ماده 18 مکلف است تا تعيين تکليف نهایی کارگر ĕ50 حقوق 
و مزایای کارگر را به صورت علی الحساب ماهيانه در حق خانواده وی پرداخت کند. البته این نظر بر 
خالف نظر اکثر اساتيد حقوق کار و حقوق دانان می باشد و نظر غالب آن است که متن ماده دارای 

ایراد و اشکال بوده و اشتباهًا از عبارت »مراجع حل اختالف « استفاده شده است.     

برخی صاحب نظران در توضيح و تشریح ماده 18 و تبصره آن معتقدند که: »در صورت عدم 

تمکين کارفرما به رعایت تکليف قانونی مقرر در تبصره ماده 18 و عدم پرداخت ĕ50 حقوق ماهيانه 

کارگر به خانواده وی به صورت علی الحساب، مراجع حل اختالف صالح به رسيدگی و صدور رأی 

خواهند بود. و مرجع حل اختالف پس از رسيدگی الزم چنان چه تشخيص دهد که کارگر به علت 

شکایت کارفرما به هر دليلی بازداشت گردیده و در توقيف به سر می برد کارفرما را مکلف به اجرای 

تبصره ماده 18 می نماید تا خانواده کارگر در تنگنا و مشکالت مالی مضاعف قرار نگيرند. در ماده 

18 از عبارت » مزد و مزایا « استفاده گردیده، بنابراین از مجموع مفاد قانون کار برمی آید که مزد 

به طور کلی از مزایا جدا است. انواع مزایایی که در قانون کار منظور شده عبارتند از: مزایای ثابت 

به تبع شغل مانند حق سرپرستی، مزایای رفاهی و انگيزه ای از قبيل: کمک هزینه مسکن، فوق 

العاده هایی تحت عنوان اضافه کار، نوبت کاری. بنابراین وقتی سخن از مزد می رود مطابق ماده 18 

مزد از مزایا تفکيک شده و ظاهراً باید مقصود از مزد خالص که در ماده 26 هم از آن عبارت » مزد 

شغل « نام برده شده است باشد نه مزد همراه با مزایا. )سلمان طاهری، 1388، ص28( 

اباذر نقوی



50
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

80

3- وضعیت حقوق و وظایف کارگر پس از رهایی از بازداشت و رفع حالت تعلیق و صدور 

حکم قطعی دادگاه

همان طور که در مباحث قبلی گفته شد، بازداشت کارگر در مواردی موجب تعليق قرارداد کار 
می گردد و مهم ترین اثر تعليق قرارداد کار، آن است که رابطه قراردادی طرفين قطع نمی شود. به 
همين جهت منطبق ماده 14 قانون کار پس از رفع اموری که مانع انجام تعهد یکی از طرفين شده 
بود، از جمله بازداشت کارگر، قرارداد کار به حالت اول بر می گردد. بنابراین کارگر حق دارد به کار 

پيشين خود برگردد. در این رابطه سواالت و فروض زیر مطرح می گردد: 
1-کارگر وظيفه دارد ظرف چه مدت پس از رفع حالت تعليق به کار فرما مراجعه کرده و آمادگی 

خود را برای انجام کار اعالم کند؟ 
2 – وضع کارگر بر حسب این که کارفرما از شروع به کار مجدد وی جلوگيری کند و یا این که 

او را بپذیرد، چه فرقی می کند؟ 
3 – در صورت عدم مراجعه کارگر رابطه کاری او با کارفرما چه صورتی پيدا می کند؟ 

4 – آثارحقوقی اعالم آمادگی کارگر برای اعاده به کار پس از رهایی از بازداشت چيست؟ 

3-1- مهلت مراجعه کارگر و اعالم آمادگی برای اعاده به کار پس از رهایی از بازداشت و 

رفع تعلیق

   در مواردی که بازداشت کارگر منتهی به تعليق قرارداد کار می گردد، تعليق قرارداد کار ناشی 
از بازداشت تابع مقررات قانون کار می گردد.

در مبحث تعليق قرارداد کار و مهلت مراجعه کارگر به کارگاه ماده 19 و تبصره ماده 20 قانون 
حل  راه  می گردند،  کار  قرارداد  تعليق  موجب  که  موضوعاتی  بقيه  خصوص  در  است.  حاکم  کار 
بنابراین مهلت های مراجعه کارگر به کارگاه و وظایف و تکاليف وی را  ارائه نشده است.  خاصی 
باید به صورت موردی وجداگانه مورد مطالعه و بررسی قرار داد. به عنوان مثال در تعليق قرارداد کار 
ناشی از خدمت وظيفه، کارگر برابر ماده 19 قانون کار کارگر باید حداکثر ظرف 2 ماه پس از پایان 
خدمت به کار سابق خود برگردد و در موارد بازداشت کارگر که موجب تعليق قرارداد کار گردیده 
با عنایت به مفهوم تبصره ماده 20 قانون کار این مهلت 30 روز است. بنابراین کارگر مکلف است 
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حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ رفع بازداشت آمادگی خودش را جهت شروع به کار مجدد و پایان 
بخشيدن به تعليق به کار فرما اعالم نماید. در غير این صورت مقررات مربوط به استعفاء در مورد 
وی اجراء می گردد و حقوق و مزایای کارگر مستعفی به وی پرداخت و نسبت به خاتمه قرارداد کار 

اقدام می گردد. )عراقی، 1387، صص 373-374( 

3-2- عدم ممانعت کارفرما از شروع به کار مجدد کارگر پس از رفع بازداشت وی وخاتمه 

حالت تعلیق    

پرداخت  به  نسبت  است،  قابل تصور  به فروض مختلفی که  توجه  با  کارفرما  این صورت  در 
حقوق و مزایای کارگر حسب مورد و با توجه به تقسيم بندی که در مباحث قبلی انجام دادیم، اقدام 
می نماید. مثاًل در مواردی  که شکایت کارفرما که منجر به صدور حکم بر عدم محکوميت کارگر 
گردد، عالوه بر مطالبات قبلی و کليه حقوق مزایا تا زمان بازداشت حقوق و مزایای مربوط به دوره 
بازداشت وی را نيز پرداخت می نماید و کارگرمجدداً شروع به کار می نماید و در موارد عدم شکایت 
کارفرما و بازداشت به علل دیگر، کارفرما مکلف به پرداخت حقوق و مزایای دوران بازداشت و تعليق 
قرارداد کار نمی باشد و صرفًا مطالبات کارگر تا زمان بازداشت وی را پرداخته و کارگر شروع به کار 
می نماید. در این موارد عماًل در صورتی که کارگر ظرف مهلت قانونی مراجعه نموده و در شغل قبلی 
یا شغل مشابهی به کار گماشته شده، مشکلی بوجود نمی آید. البته کارفرما مکلف است مزد کارگر 
را به تناسب افزایشی که در سطوح مزدی کارگاه ظرف مدت تعليق پيش آمده است، افزایش دهد. 

)عراقی، 1387، ص275( 

و  بازداشت وی  رفع حالت  از  کارگر پس  اشتغال مجدد  از  فرما  کار  ممانعت  3-3- حالت 

تعلیق  

مطابق ماده 20 قانون کار مقرر می دارد: »در هر یک از موارد مذکور در مواد 15، 16، 17، 19، 
چنان چه کارفرما پس از رفع حالت تعليق از پذیرفتن کارگر خودداری نماید، این عمل در حکم اخراج 
غير قانونی محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هيأت تشخيص مراجعه نماید 
)در صورتی که کارگر عذر موجه داشته باشد( و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر 
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مستند به دالیل موجه بوده است، به تشخيص هيأت مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و 
پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آنرا اثبات کند به ازاء هر 

سال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.«
تبصره: چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر ظرف 30 روز پس از قطع حالت تعليق، آمادگی 
از مراجعه و استنکاف کارفرما به هيأت  یا پس  انجام کار به کارفرما اعالم نکند و  را برای  خود 
تشخيص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات 

به ازاء هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.«   
نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که در ماده ی 20 قانون کار یادی از ماده 18 نشده و 
به آن تصریح نشده است. آیا از علت عدم تصریح به ماده 18 می توان نتيجه گرفت که هنگامی که 
کارفرما سبب توقيف کارگر شده و توقيف او به حکم محکوميت منجر نشده است، کارفرما می تواند 

کارگر را نپذیرد، بی آنکه عمل او در حکم اخراج غير قانونی کارگر محسوب گردد؟ 
چنين برداشتی نمی تواند صحيح باشد، زیرا در این ماده پرداخت ضرر و زیان به کارگر عالوه بر 
حقوق و مزایای وی پيش بينی شده است و تنها موردی است که در مبحث تعليق قرارداد کار، این 

حالت همراه با پرداخت حقوق مقرر شده است. 
به نظر می رسد مقنن این امر را بدیهی دانسته که هنگامی که کارگر پس از رسيدگی به اتهامات 
وی، در محاکم دادگستری محکوم نگردیده و در نتيجه اتهام و بازداشت وی منتفی گردیده، کارفرما 
باید کارگر را بپذیرد. به ویژه آن که در مدت بازداشت ĕ50 حقوق و مزایای کارگر را به خانواده وی 

پرداخت نموده است. لذا رابطه طرفين به  نوعی ادامه داشته است. 
در صورتی که کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دالیل موجه بوده است، 
با توجه به عبارت قانون بر اساس فلسفه تعليق قرارداد کار، اثبات این امر که کارگاه در شرایطی  
نيست که کارگر را در وضعيت فعلی پس از رفع حالت تعليق بپذیرد، بر عهده کارفرما می باشد. 
بنابراین اگر کارفرما در مراجع حل اختالف نتواند ادعاهای خود را اثبات نماید، و دالیل موجه ارائه 
نماید برابر ذیل ماده 20 مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ 

مراجعه به کارگاه می باشد. 
اگر دالیل ارائه شده توسط کارفرما به نظر هيأت تشخيص موجه تشخيص داده شود و کارفرما 
بتواند اثبات نماید که علت نپذیرفتن کارگر، مستند به دالیل موجه و منطقی بوده است، در این 
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صورت قرارداد کار خاتمه می یابد و کارفرما باید به ازای هر سال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به 
وی پرداخت نماید. منظور از سابقه کار مدتی است که کارگر پيش از حالت تعليق نزد کارفرما به کار 
اشتغال داشته و بنابراین آخرین مزد هم، مزدی است که کارگر پيش از شروع زمان تعليق قرارداد 

مطابق مقررات دریافت داشته است. )عراقی، 1387، ص277(  
با شکایت کارفرما  ارتکاب آن جرم  به سبب  اگر کارگر جرم مهمی مرتکب شود و  بنابراین، 
به  از طی تشریفات دادرسی به هر دليلی رسيدگی منجر  بازداشت گردد و پس  نهایتًا  دستگير و 
محکوميت کارگر نگردد و آمادگی خودش را پس از رفع حالت تعليق برای بازگشت به کار اعالم 
نماید، ولی کارفرما با دالیل موجه و منطقی بازگشت به کار کارگر را به صالح کارگاه تشخيص 
ندهد و این امر را در مراجع حل اختالف اثبات نماید می تواند به قرارداد کار خاتمه دهد. البته پس 

از پرداخت حقوق و مزایای پيش بينی شده در ماده 18 قانون کار.

از بازداشت  و عدم اعالم  از رفع حالت تعلیق و رهایی  3-4- وضعیت حقوق کارگر پس 

آمادگی برای انجام کار

مطابق تبصره ماده  20 قانون کار » چنان چه کارگر بدون عذر موجه حداکثر ظرف 30 روز 
پس از رفع حالت تعليق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعالم نکند و یا پس از مراجعه 

و جلوگيری کارفرما به هيأت تشخيص مراجعه ننماید مستعفی شناخته می شود....« 
با دقت در عبارت » عذر موجه « چنين استنباط می گردد که در صورت وجود عذر موجه مهلت 
بازداشت  افزایش می یابد، ولی در صورت نداشتن عذر موجه کليه کارگرانی که به دليل  30 روز 
تعليق شده است، مکلف هستند ظرف 30 روز  آنان  قرارداد کار  بينی شده  مطابق مقررات پيش 
آمادگی و  نمایند و در صورت مراجعه و اعالم  اعالم  به کارفرما  انجام کار  برای  را  آمادگی خود 
استنکاف کارفرما، باید ظرف 30 روز از تاریخ جلوگيری به هيأت تشخيص شکایت نمایند. بنابراین، 
در صورت عدم انجام تکليف مقرر در تبصره ماده 20 قانون کار، کارگر مستعفی شناخته شده و 
»مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود« و پس از دریافت 
تلقی  یافته  فيمابين کارگر و کارفرما خاتمه  قانونی و مطالبات خود، قرارداد کار  حقوق و مزایای 

گردیده و روابط بين ایشان پایان می یابد. 
بنابراین برای این که حقوق پيش بينی شده در قانون پس از رفع حالت تعليق و بازداشت کارگر 

اباذر نقوی
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محفوظ بماند، کارگر مکلف به رعایت قوانين و مقررات پيش بينی شده در قانون کار می باشد. البته 
برای کارفرما نيز در این خصوص حقوقی در نظر گرفته شده است که می تواند آنرا اعمال نماید.  

نتیجه

از تجزیه و تحليل و بررسی مقررات مربوط به حقوق کارگر و آثار بازداشت وی به حقوق مذکور 
و مطالعه نظریات مختلف مطرح شده در خصوص مسائل و موضوعات مربوط به آن توسط اساتيد 

حقوق کار و حقوق دانان می توان نتيجه گرفت  که:
اواًل– بازداشت کارگر بر قسمت اعظم از حقوق وی از جمله حقوق مادی وی که در قانون 
تحت عنوان حق السعی مطرح گردیده تأثير مستقيم دارد و در پاره ای از موارد موجب قطع کامل 
نهایی و صدور حکم قطعی  تکليف  تعيين  تا  که  کارفرما  مورد شکایت  در  و  حق السعی می گردد 

دادگاه، کارفرما مکلف به پرداخت ĕ50 از حقوق ماهيانه کارگر به خانواده وی می شود. 
در سایر موارد که کارگر به دالیل دیگر بازداشت می شود، حقوق و مزایای وی قطع می گردد و 
کارفرما الزامی به پرداخت درصدی از حقوق و مزایای وی به صورت علی الحساب به خانواده وی 

نمی باشد.
ثانيًا: بازداشت کارگر در پاره ای موارد موجب تعليق قرارداد کار می گردد و در برخی موارد نيز 

موجب ختم قرارداد کار و پایان رابطه کارگری و کارفرمایی می باشد. 
در موارد تعليق قرارداد کار، حقوق کارگر توسط مقنن لحاظ شده ولی در موارد ختم قرارداد کار 

کارگر مجاز به بازگشت به کار نمی باشد.
ها،  بيماری، مرخصی  از  ناشی  و  مربوط  از جمله، حقوق  کارگر  مادی  غير  از حقوق  بسياری 
با  مستقيم  ارتباط  که  رفاهی  خدمات  اعتصاب،  بهداشت،  کارگاه،  محافظت  مقررات  تعطيالت، 
بازداشت کارگر ندارند، وجود دارند که بازداشت بر حقوق مذکور آثاری در پی نخواهد داشت؛ زیرا 

حقوق مذکور مربوط به دوره اشتغال کارگر می باشد نه حالت تعليق یا ختم قرارداد کار.

آثار بازداشت کارگر بر حقوق وی
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»ایثار شیخ رجبعلی خیاط نسبت به همسایه ورشکسته«

یکی از فرزندان جناب شیخ نقل می کند: پدرم یک شب مرا از خواب بیدار 

دیگری  و  من حمل کردم  را  یکی  برداشتیم،  منزل  از  برنج  گونی  دو  و  کرد 

را خودش. بردیم َدرِ خانة پولدارترین فرد محل خودمان، ضمن تحویل آن به 

صاحب خانه گفت: دادش! یادت هست انگلیس ها مردم را بردند در سفارت خانه 

خود و به آنها برنج دادند و در عوض هر یک دانه آن یک خروار گرفتند و 

بازهم آنها را رها نمی کنند.!

با این شوخی برنج ها را تحویل او دادیم و برگشتیم. صبح آن روز مرا صدا 

زد و گفت: »محمود! یک چارک نیم دانه بگیر و دو ریال هم روغن دنبه بده به 

مادرت تا برای ظهر دم پختک درست کند!«

در آن هنگام این گونه حرکات پدر برای من سنگین و نامفهوم بود، که چرا 

آن چه برنج در منزل هست را به پولدارترین فرد محل می دهد در حالیکه برای 

ناهار ظهر باید برنج نیم دانه بخریم؟!

بعد فهمیدم این بنده خدا ورشکست شده و روز جمعه مهمانی مفصلی در 

خانه داشت.

»کیمیای محبت )محمد ری شهری(«
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چکیده 
به عنوان حق  قانون گذار  آرای صادره محاکم است که  به  اعتراض  از طرق عادی  واخواهی 
محکوم عليه غایب آن را به رسميت شناخته، لکن رویه عملی محاکم در نحوه اعمال این حق از 
سوی محکوم عليه غایب گاهی متهافت است. چنان چه حکم غيابی به محکوم عليه، ابالغ قانونی یا 
واقعی شده یا محکوم عليه حکم غيابی در زمان های خاصی، در قالب دادخواست تجدیدنظرخواهی 
اعتراض خود را به رای بيان نماید، در مواردی قضات محاکم عالی این اعتراض را واخواهی تلقی 
کرده، پرونده را جهت رسيدگی واخواهی به دادگاه بدوی اعاده می نمایند. این مقاله سعی در بررسی 
این خصوص  در  واحد  رویه  ایجاد  راهکار جهت  ارائه  و  غایب  اعمال حق محکوم عليه  چگونگی 

دارد. 

واخواهی،  دادخواست  حق،  غيابی،  حکم  غایب،  عليه  محکوم  واخواهی،  کلیدی:  واژگان 
اعتراض

واخواهی و نحوه اعمال 
حق محکوم علیه غایب

* هادی غالمی

* کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس و رییس شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان 
مینودشت 
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درآمد

واخواهی در معنای لغوی به معنی اعتراض کردن )معين،1360، ص 4933( بوده، در اصطالح 
حقوقی اعتراض به حکم غيابی را گویند. 

در نظام دادرسی ایران همانند بسياری از نظام  های دادرسی حاکم در سایر کشورها، صدور حکم 
غيابی به رسميت شناخته شده است. مطابق ماده 305 قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی  و 
انقالب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 »محکوم عليه غایب حق دارد به حکم غيابی اعتراض 
نماید. این اعتراض، واخواهی ناميده می شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غيابی 
برای  احکام غيابی  از  قانون »مهلت واخواهی  این  به موجب ماده 306  قابل رسيدگی است.« و 
کسانی که مقيم کشورند بيست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند، دو ماه از تاریخ 
این  به واخواهی در  اقدام  نماید عدم  ثابت  به حکم  این که معترض  بود مگر  واقعی خواهد  ابالغ 
مهلت به دليل عذر موجه بوده است... « مطابق تبصره یک ماده مرقوم »چنان چه ابالغ واقعی به 
شخص محکوم عليه، ميسر نباشد و ابالغ قانونی بعمل آید، آن ابالغ معتبر بوده، حکم غيابی پس 
از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به مورد اجرا گذارده خواهد شد.« و قانون گذار این حق را 
برای محکوم عليه قائل شده تا دادخواست واخواهی خود را با رعایت شرایطی، به دادگاه صادر کننده 

رأی تقدیم دارد. 
نکته قابل تأمل، چگونگی برخورد محاکم با نحوه اعمال واخواهی و زمان  های تقدیم دادخواست 
از سوی معترض است که ممکن است به دالیلی قادر به تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر 
قانون مذکور،  مواد 305 و 308  در  مندرج  آمره  مقررات  اعمال  در  دیگر،  بيان  به  نگردد.  قانونی 
مشاهده می گردد که قضات محاکم نسبت به موضوع مشابه در این مقاله استنباط های متفاوت، 
این مقاله نحوه عملکرد واخواه و رویه های مختلف قضایی در  قانونی خاص دارند. در  آثار  واجد 
ارائه می شود. جهت ورود  این خصوص  قانونی در  بررسی شده، راهکارهای  واخواهی، تفکيک و 
به بحث شایسته است »ماهيت« واخواهی مورد بررسی قرار گيرد؛ واخواهی، حق است یا تکليف؟ 
بدیهی است واخواهی حق واخواه است نه تکليف وی. عالوه بر این که قانون گذار در ماده 305 
عبارت )حق( را به کار برده و حق در اصطالح حقوقی عبارت از قدرت و اقتداری است که قانون 
به افراد می دهد تا عملی را انجام دهند و در انجام یا عدم انجام آن عمل، افراد آزاد باشند )امامی، 
1373، ص125(، بنابراین واخواهی، حق محکوم عليه غایب می باشد. هر حقی، قابل اسقاط است. 

واخواهی و نحوه اعمال حق محکوم علیه غایب
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محکوم عليه غایب نيز که قانون این حق را برای وی شناخته، می تواند به موجب مفهوم مخالف 
ماده 959 قانون مدنی، آن را ساقط کند. 

آثار  اکنون به تحليل حقوق نحوه عملکرد واخواه در تقدیم دادخواست و  این مقدمه،  با ذکر 
حقوقی آن می پردازیم. 

مهلت  در  و  واخواهی  مهلت  انقضای  از  پس  غایب  علیه  محکوم  تجدیدنظرخواهی   -1

تجدیدنظرخواهی

که  زمانی  است.  اسقاط  قابل  و  غایب  عليه  محکوم  حق  واخواهی،  شد،  بيان  که  همان طور 
نتواند یا نخواهد که در مهلت مقرر، واخواهی کند، به صراحت تبصره 3 ماده 306 قانون حق را 
برای وی محفوظ است. تبصره مذکور مقرر می دارد: »تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده، 
بدون عذر موجه، قابل رسيدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.« 
و  واخواهی  حق  غيابی  حکم  به  نسبت  قانونی  موازین  وفق  غایب  محکوم عليه  دیگر،  عبارت  به 
تجدیدنظرخواهی دارد. زمانی که محکوم عليه مذکور، صراحتًا و منجزاً عنوان اعتراض خود را در 
مهلت تجدیدنظرخواهی، در قالب »دادخواست تجدیدنظرخواهی« بيان می کند، رو به برخی محاکم 
تجدیدنظر مبنی بر این که واخواه باید به صراحت از حق واخواهی خود، صرف نظر واال این اعتراض، 
تلقی به واخواهی می گردد صحيح نيست؛ زیرا با استناد به وحدت مالک مواد 284 و 449 قانون 
مدنی در باب اقاله و فسخ قرارداد، اسقاط حق یا اعمال آن، شامل هر لفظ یا فعلی خواهد بود که 
داللت بر آن نماید و در فرض حاضر، محکوم عليه غایب با طرح دادخواست تجدیدنظر و اعالم اراده 
خویش مبنی بر تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم صادره، به طور منجز از حق واخواهی خود عدول 
نموده و دادگاه بدوی مکلف است وفق تبصره سه ماده 306 قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی پرونده امر را در صورت تکميل بودن، جهت رسيدگی به دادگاه تجدیدنظر 
ارسال نماید. »... در عمل نيز رایج شده است که محکوم عليه غایب از واخواهی صرف نظر نموده و 
مستقيمًا اقدام به تجدیدنظرخواهی می نماید. در این صورت هزینه دادرسی مربوط به واخواهی را 
نوعی صرفه جویی می پندارد، زیرا فسخ رای در مقطع واخواهی توسط خود دادگاه صادر کننده رأی 
را آرزویی می داند که به ندرت برآورده می شود. در صورت تمایل به تجدیدنظرخواهی مستقيم از 
حکم غيابی، محکوم عليه غایب معمواًل صبر می نماید تا مهلت واخواهی منقضی شود و سپس در 

هادی غالمی
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مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست خود را به شکل دادخواست تجدیدنظر تنظيم و تقدیم می نماید 
تا توسط دادگاه تجدیدنظر رسيدگی شود...« )شمس، 1382، ص 322( با این توضيح، دادخواست 
تجدیدنظرخواهی محکوم عليه غایب که در مهلت تجدیدنظرخواهی تقدیم گردیده، قابل رسيدگی 

در محاکم تجدیدنظر می باشد. 

2- واخواهی محکوم علیه غایب پس از انقضای مهلت واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی 

در قالب دادخواست واخواهی بدون اعالم عذر موجه

به تصریح تبصره سه  با توجه  انقضای مهلت واخواهی تقدیم شده،  از  اعتراض که پس  این 
ماده 306 قانون مزبور قابل رسيدگی در مرحله تجدیدنظر می باشد. این برداشت از بند )ب( ماده 
398 این قانون که ابتدای مهلت فرجام خواهی را تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر می داند، نيز قابل 
در  دادخواست مذکور  در صورتی که  دیگر،  عبارت  به  )زراعت، 1383، ص 995(  است.  استنباط 
مهلت تجدیدنظر تقدیم شده باشد، باید تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت تلقی شود. نظر به این که 
محکوم عليه غایب به صراحت عنوان اعتراض خود را »واخواهی« اعالم نموده، لذا با وصف خارج 
از مهلت بودن آن، دادگاه مکلف است وفق تبصره یک ماده 306 قانون آیين دادرسی دادگاه های 
زیرا  نماید؛  اقدام  واخواهی  دادخواست  رد  قرار  به صدور  نسبت  مدنی،  امور  در  انقالب  و  عمومی 
مشاراليه در تقدیم دادخواست خارج از مهلت هيچ گونه عذر موجهی، ارائه ننموده و مستفاده از مواد 
مذکور آن است که دادگاه در مواجهه با دادخواست واخواهی مکلف است بدوا نسبت به صدور قرار 
رد دادخواست واخواهی اقدام و پس از قطعيت آن، نظر به این که تقدیم این دادخواست در مهلت 

تجدیدنظرخواهی صورت گرفته با استناد به تبصره سه ماده مرقوم، تصميم گيری نماید.

3- واخواهی محکوم علیه غایب پس از انقضای مهلت واخواهی و در مهلت تجدیدنظرخواهی 

با اعالم عذر موجه 

در این فرض، به موجب تبصره یک ماده 306 قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
نماید، دادگاه  بيان  را  از معاذیر موجه مندرج در ماده مرقوم  امور مدنی، چنان چه واخواه یکی  در 
مکلف است بدواً خارج از نوبت در این مورد رسيدگی نموده، قرار قبول یا رد دادخواست واخواهی 
اجرای حکم می باشد. در فرض  مانع  قرار قبول دادخواست واخواهی،  بدیهی است  را صادر کند. 

واخواهی و نحوه اعمال حق محکوم علیه غایب
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حاضر که دادخواست واخواهی، خارج از مهلت قانونی تقدیم شده، ابتدا در خصوص صحت و سقم 
عذر اعالم شده تحقيقات الزم را انجام و مبادرت به صدور قرار قبول یا رد دادخواست واخواهی 
تاثيری در این خصوص  یا واقعی بودن ابالغ دادنامه معترض عنه،  می نماید. بدیهی است قانونی 

نخواهد داشت. 

4- واخواهی محکوم علیه غایب پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی

در این فرض، همانند حالت سوم چنان چه حکم صادره به محکوم عليه ابالغ واقعی شده باشد، 

نامبرده مکلف است ضمن دادخواست واخواهی، عذر موجه خود را وفق بند های چهارگانه ماده 306 

اگر  ارائه دهد واال دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دادخواست واخواهی می نماید.  قانون مذکور، 

دادنامه معترض عنه به محکوم عليه غایب ابالغ قانونی شده باشد، واخواه مکلف است ضمن ادعای 

عدم اطالع از مفاد رای صادره، علت عدم اقدام به واخواهی را در مهلت مقرر، را اعالم نماید وگرنه 

دادگاه قرار رد دادخواست واخواهی صادر می کند. بدیهی است در صورت پذیرش عذر موجه و صدور 

قرار قبول دادخواست واخواهی، اجرای حکم صادره متوقف می گردد. 

5- تجدیدنظرخواهی محکوم علیه غایب در مهلت واخواهی 

اسقاط  قابل  ضمنی  یا  صریح  طور  به  حقی  هر  و  حق  یک  واخواهی  شد  گفته  که  آن چنان 

است. اقدام محکوم عليه غایب در تقدیم دادخواست تجدیدنظر در مهلت واخواهی، به منزله اسقاط 

اقدام  می رسد  نظر  به  ليکن  می باشد.  تجدیدنظرخواهی  موصوف  اعتراض  و  بوده  واخواهی  حق 

محکوم عليه غایب در فرض، واخواهی است نه تجدیدنظرخواهی؛ زیرا حقی را نمی توان اسقاط و در 

خصوص آن بحث نمود که ایجاد شده باشد. محکوم عليه غایب بر اساس ماده 336 قانون بيست 

روز پس از انقضای مهلت واخواهی حق تجدیدنظرخواهی دارد و تا قبل از انقضای مهلت مقرر، هنوز 

حق تجدیدنظرخواهی برای نامبرده ایجاد نشده تا بتوان آن را قابل اسقاط دانست. تقدیم دادخواست 

تجدیدنظر از سوی محکوم عليه غایب، به منزله واخواهی است و نه تجدیدنظرخواهی. 

هادی غالمی
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نتیجه

محاکم باید واخواهی را به عنوان حق محکوم عليه غایب در نظر گيرند. با استفاده صریح یا 
ضمنی این حق از سوی واخواه از تلقی اعتراض تجدیدنظرخواهی محکوم عليه غایب به اعتراض 
واخواهی امتناع کند. چنين اقدامی به معنای محدود کردن در استفاده از حق قانونی خود محسوب 
می شود. زمانی که قانون گذار حقی را برای فردی به رسميت شناخت، در اعمال یا عدم اعمال آن 
مختار خواهد بود و مجریان قانون نيز باید وجود این حق را محترم شمرده، با تفسير مناسب قانون 
و استفاده از ظرفيت های آن در برابر اعتراض محکوم عليه نسبت به حکم غيابی، مناسب ترین اقدام 

قضایی را به عمل آورده و با صدور رأی قطعی مناسب، »فصل خصومت« نمایند. 

فهرست منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، تهران، کتابفروشی اسالمیه، چاپ13، 1373

2. بهرامی، بهرام، آیین دادرسی مدنی )علمی کاربردی(، جلد 3، تهران، نگاه بینه، چاپ9، 1386

3. زراعت، عباس، قانون آیین دادرسی مدنی درنظم حقوقی ایران، تهران، آینده، چاپ اول، 1383

4. شمس، عبداهلل، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، تهران، نشر میزان، چاپ سوم، 1382

5. معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد چهارم، تهران، انتشارت امیر کبیر، چاپ چهارم، 1360 

واخواهی و نحوه اعمال حق محکوم علیه غایب
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چکیده 

از دیربار تمایل افراد برای تنظيم سند رسمی، در جهت رسميت بخشيدن به اعمال حقوقی آنها 
وجود داشته و افراد مایلند برای جلوگيری از چالش ها و مشکالت اثباتی آینده، به این امر مبادرت 
ورزند. در تنظيم معامالت غيرمنقول قطعی، دفاتر اسناد رسمی، با درج قيمت معامالتی و منطقه ای 
امالک لزومی به درج قيمت واقعی،  که مورد نظر متعاملين بوده است، نمی بينند و به این امر اکتفا 
می نمایند. در حالی  که در صورت بروز اختالف، مدعيان برمبنای قيمت واقعی و قيمت منطقه ای 
مندرج در سند، حسب مورد، هر یک به سود خویش بهره می جوید. آیين نامه ها، بخشنامه های فعلی 

نيز تاکنون نسبت به یکسان سازی رویه واحدی منجر نشده است.

واژگان کلیدی: سند رسمی، قيمت واقعی، قيمت منطقه ای، اراده حاکم بر متعاملين، حق الثبت، 

حق التحریر

چالش ها و نارسایی های موجود ناشی از 
درج قیمت منطقه ای به جای قیمت واقعی 
در اسناد رسمی معامالت امالك

* حسین قربانیان 

* کارشناس ارشد حقوق خصوصی
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درآمد
از آنجا  که تنظيم روابط حقوقی افراد، استقرار مالکيت و جلوگيری از دعاوی ناشی از روابط مالی، 
تأمين حقوق صاحبان اموال از طریق اجرای قوانين و مقررات مربوطه، ثبت اسناد معامالت راجع به 
عين یا منافع اموال غيرمنقول و عقود و تعهدات توسط دفاتر اسناد رسمی و کسب درآمد قابل توجه 
برای دولت به طور مستقيم )وصل حق الثبت( و به طور غير مستقيم )وصول ماليات، عوارض، حق 
بيمه و غيره( از طریق دفاتر رسمی کشور، از جمله وظایف اساسی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
به شمار می رود، اعمال حقوقی اشخاص و بهره برداری از این اعمال و اثبات آنها، نياز به تنظيم سند 
دارد. سردفتران اسناد رسمی  باید سندی را به ثبت برسانند  که در حضور آنان و بر پایه اعالم ایجاب 
و قبول و توافق دو طرف قرارداد، تنظيم شده باشد و اراده متعاملين تا جایی  که خالف قوانين و 
مقررات و اخالق حسنه و نظم عمومی، نباشد حاکم باشد و در نهایت برهمين مبنا سند تنظيم شود. 
به لحاظ این که توافق متعاملين بر قيمت واقعی، در عقد حائز اهميت است. درج قيمت واقعی)1( در 
اسناد تنظيمی )علی الخصوص بيع امالک  که مورد بحث حاضر است( باعث جلوگيری از چالش ها 
و اختالفات آینده می گردد. ليکن در عمل مشاهده می گردد با درج قيمت معامالتی و منطقه ای)2( 
امالک در سند  که در واقع مبنای اخذ حق الثبت و حق التحریر و وصول ماليات غيرمستقيم برای 
دولت محسوب می شود، سردفتران سرپوشی بر قيمت واقعی معامله می نهند و خود را در عقد بيعی 
دخالت می دهند  که مقصود طرفين چيزی جز این بوده است. این امر در به چالش کشيدن متعاملين 
و اشخاص ثالث نقش بسزایی دارد و هر یک از اصحاب دعوا، هنگام ترافع، از وجود قيمت واقعی 
در سند عادی و درج قيمت معامالتی و منطقه ای در سند رسمی، به نفع خود سود می جوید و در 
این ميان باید راه پر پيچ و خم دادگاه ها را برای اثبات ادعای خویش بپيماید.  در این نوشتار سعی 
داریم ضمن بيان عملکرد و رویه های موجود در محاکم و دفاتر اسناد رسمی، به بررسی برخی از 
اسناد معامالت  واقعی و قيمت منطقه ای در  لزوم درج قيمت  یا عدم  لزوم  بخشنامه های صادره، 

غيرمنقول قطعی، بپردازیم.
1- سیر تاریخی مبنای وصول حق الثبت)3( وحق التحریر سردفتر)4( در انتقال معامالت قطعی غیر منقول:

از زمان تصویب قانون ثبت اسناد در سال 1290، ثبت اسناد و رسميت بخشيدن به آنها، منوط 

1. Contact Price
2. Regional Price
3. Registration Fee
4. Charges for Registration of Notarial Documents

چالش ها و نارسایی های موجود ناشی از درج قیمت منطقه ای...
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به پرداخت وجهی تحت عنوان حق الثبت به صندوق دولت بوده به طوری که دولت، حمایت خویش 
از اسناد رسمی وتضمين اجرای مفاد آنها را، منوط به دریافت حق الثبت نموده است. از مجموع درآمد 
حق الثبت اسناد، سهمی به سردفتران و دفتریاران تعلق می گيرد و مقرر گردیده  که ایشان ابتدا باید 
سهم خود را از حق الثبت وصولی کسر نموده و بقيه را به درآمد عمومی منظور نموده وپرداخت 
کنند. )عباسی داکانی، 1387، ص312()1( به موجب ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی،)2( از دیگر 
وجوهی  که برای تنظيم وثبت اسناد در دفاتراسناد رسمی وصول می شود، حق التحریر اسناد طبق 
تعرفه وزارت دادگستری است. منظور از حق التحریر، دستمزدی است  که بابت تنظيم وثبت سندبه 
رسمی مصوب  اسناد  دفاتر  آیين نامه   58 ماده  در  )همان، ص 290(  می شود.  پرداخت  سردفتران 
1317 حق التحریر دریافتی سر دفتران به ميزان اصلی معامله اخذ می گردید. در تاریخ 1387/4/15 
تبصره ای  افزودن  نامه شماره 1/14987 درخواست  اسناد امالک کشور طی  ریيس سازمان ثبت 
در  نمود.  قوه قضایيه  ریيس  از  را  اسناد رسمی مصوب1317/2/14)3(  دفاتر  آیين نامه  ماده 58  به 
تبصره پيشنهادی آمده است: »دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق التحریر معامالت قطعی غير منقول را 
حسب بند )ع( ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معين مصوب 
1373براساس ارزش معامالتی اعالم شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی محاسبه و اخذ 
افزون آن و این که اخذ حق  افزایش روز  این پيشنهاد، نوسان قيمت امالک و  نمایند.«)4( مبنای 

1. دفاتر اسناد رسمی در تامین بودجه کشور به دو صورت نقش موثر دارند.الف( نقش مستقیم: دفاتر اسناد رسمی 
در ازای تنظیم اسناد وارائه خدمات، طبق تعرفه حق الثبت وصول و به حساب درآمد عمومی دولت واریز وعالوه 
برآن مالیات نقل وانتقال انواع خودرو را به همین طریق وصول می نمایند.ب( نقش غیر مستقیم : دفاتر اسناد رسمی 
برای تنظیم انواع اسناد در وصول مالیات های مختلف با وزارت دارایی وامور اقتصادی همکاری دارند واصحاب 
معامله را برای پرداخت مالیات واخذمفاصا حساب به ادارات دارایی وامور اقتصادی هدایت می نمایند.همچنین با 
بسیاری از سازمان ها از قبیل ساز مان تامین اجتماعی برای وصول حق بیمه و وزارت نیرو برای دریافت هزینه آب 

وبرق و... به همین نحو کمك می نمایند. )تفکریان، 1385، ص50( 
2. به موجب ماده 50 قانون دفاتر اسنادرسمی » وجوهی  که برای تنظیم وثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی وصول 
می شود به شرح زیر می باشد: 1. حق تحریر اسناد طبق تعرفه ووزارت دادگستری 2. حق ثبت به ماخذ ماده123 
اصالحی قانون ثبت 3. مالیات وحق تمبر برابر قوانین مالیاتی 4. سایر وجوهی  که طبق قوانین وصول آن به عهده 
قضاییه  قوه  معاونت های  از  یکی  وامالك  اسناد  ثبت  سازمان  این که  به  توجه  با  حاضر  حال  در  است«  دفترخانه 
محسوب می شود، رییس قوه قضاییه اختیار قانونی جهت انجام برخی امور از جمله اختیار مربوط به تعیین تعرفه 
حق التحریر اسناد رسمی، را به رییس سازمان ثبت تفویض نموده است.ضمنا به موجب ماده 54 ق دفاتر اسناد 

رسمی بسته به نوع سند تنظیمی 20./. حق التحریر دریافتی به دفتر یاران پرداخت می گردد.
3.ماده 58 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مقرر می داشت: »دفاتر اسناد رسمی حق ندارند بیش از میزان مندرج در 
تعرفه حق التحریر وجهی اخذ نمایند وحق التحریر هم به میزان اصلی معامله اخذ می گردد و نسبت به متفرعات آن 

هیچ گونه وجهی تعلق نمی گیرد.« 
4. به نقل از روزنامه رسمی شماره 1387/4/17-1/87/3801

حسین قربانیان
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التحریر براساس ارزش واقعی موجب فشار بر اصحاب معامله خصوصًا قشر کم درآمد جامعه، بوده 
است  که پس از تایيد ریيس قوه قضایيه در تاریخ 1387/4/15، تبصره مذکور، به ماده 58 آیين نامه 

دفاتر اسناد رسمی افزوده شد.
قبل از الحاق تبصره مذکور به ماده 58 آیين نامه دفاتر اسناد رسمی، بحث و نزاع هميشه بر 
سر این بوده  که ميزان حق الثبت و حق التحریر باید بر چه مبنایی محاسبه گردد؟ سير تحول وتغيير 
وجود اختالف نظر های مختلف در خصوص ميزان حق الثبت و حق التحریر دریافتی، سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور و بعضًا کانون سردفتران و دفتریاران را برآن داشت تا در جهت پایان بخشيدن 
به این اختالف نظرها، اتخاذ تصميم بنمایند. در این خصوص دیوان عدالت اداری هم برای یکسان 
سازی و ایجاد رویه واحد وارد ميدان گردید. به  لحاظ اهميت موضوع، در ادامه به چند نمونه از 

بخشنامه های صادره و آرای هيأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره می کنيم:
الف- بخشنامه شماره 10/37097 مورخ 79/11/25 کانون سر دفتران و دفتر یاران تهران )مورد 
تایيد سازمان ثبت اسناد و امالک کشور طبق نامه شماره 34/10687 مورخ 79/10/28 اداره کل 

امور اسناد و سردفتران:
انتقال اجرایی دادگاه ها، مبلغ مندرج در حکم ویا مبایعه نامه  »مبنای وصول حق الثبت اسناد 
ویا ارزیابی است  که مورد حکم واقع شده، مگر این که این مبلغ کمتر ازقيمت منطقه ای باشد  که 
در آن صورت مبنای وصول حق الثبت، قيمت منطقه ای خواهد بود.« )همان، ص402( مطابق این 
بخشنامه، چنان چه خریدار ملکی پس از طی مراحل و صرف وقت موفق به اخذ رای از دادگاه مبنی 
بر الزام به تنظيم سند رسمی می گردید، مبالغ سنگينی به عنوان حق الثبت تنظيم سند می بایست 
خریدار  به  متعهد،  انجام  از  فروشنده  تخلفات  سایر  کنار  در  نيز  پرداخت  این  و  می نمود،  پرداخت 

تحميل می شد.
ب- هيات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه صادره از سوی اداره کل امور اسناد و سردفتران 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور را طی نظریه شماره 362/80-1382/5/6 به شرح ذیل ابطال 

نمود.
رای هيات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه 79/10/28-34/10687 
اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت، »به صراحت بند )ع( ماده یک قانون وصول برخی از 
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در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، مبنای وصول حق الثبت اسناد در مورد 
امالک، ارزش معامالتی اعالم شده توسط وزارت اموراقتصادی ودارایی تعيين شده است بنابراین 
بند )ب( بخشنامه شماره34/10687 مورخ 1379/10/28 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور)1(  که مبنای وصول حق الثبت را مبلغ مندرج در حکم یا مبایعه نامه و یا 
ارزیابی مورد حکم قرارداده است، مخالف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختيارات مرجع مذکور 
در وضع مقررات دولتی تشخيص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون عدالت اداری 
ابطال می گردد.«)2( مطابق نظریه فوق، با درج هر مبلغی در سند و با توجه به بند )ع( ماده یک 
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، حق الثبت اسناد 

باید طبق ارزش معامالتی اعالم شده توسط وزارت دارایی محاسبه و اخذ شود. 
ج- ریيس ثبت اسناد و امالک کشور بخشنامه ای در جهت شفاف سازی رای هيات عمومی 
دیوان عدالت اداری بشماره1/34/26687 مورخ 1382/9/24 معاون قوه قضایيه و ریيس سازمان 

ثبت اسناد و امالک کشور به شرح ذیل صادر نمود.
»نظر به این که مجریان امر و این سازمان در سال های گذشته ضمن اعتقاد به انصراف بند 
)ع( ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 از 
حق الثبت اسناد درمورد امالک، آن را صرفًا ناظر به حق الثبت امالک دانسته و از سوی دیگر بعضی 
با تفسير موسع از بند مذکور نظر به شمول آن نسبت حق الثبت اسناد، در مورد امالک نيز دانسته اند 
و هيات عمومی محترم عدالت اداری به موجب رای اخير الصدور به شماره 145-82/4/15 مبنای 
وصول حق الثبت اسناد در مورد امالک را ارزش معامالتی اعالم شده توسط وزارت امور اقتصادی 
و دارایی تشخيص داده است. لذا با توجه به مراتب فوق االشعار و نظر به الزم االتباع بودن آراء 
هيات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می دارد، از تاریخ صدور این بخشنامه، در صورتی  که به 

1. از بند )ب( ردیف دوم بخشنامه شماره 34/10687 مورخ 79/10/28 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان 
ثبت اسناد و امالك کشور«: نسبت به بند 3 نظریه شماره 184-79/8/8 کمیسیون وحدت رویه کانون طبق تصمیم 
متخذه مورخ 79/7/23 هیات محترم مشاورین سازمان ثبت بشرح زیر اقدام شود: »مبنای وصوی حق الثبت، مبلغ 
مندرج در حکم یا مبایعه نامه و یا ارزیابی است  که مورد حکم واقع شده مگر این که این مبلغ کمتر از قیمت منطقه ای 

باشد  که در آن صورت مبنای وصول حق الثبت قیمت منطقه ای خواهد بود.« 
2. ر.ك: مجموعه قوانین سال 1382، روزنامه رسمی کشور، ج1، ص719
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موجب مبایعه نامه یا اظهار متعاملين یا ارزیابی یا حکم دادگاه مبلغ مندرج در سند تنظيمی کمتر 
یا بيشتر از ارزش معامالتی باشد تاثير در محاسبه و وصول حق الثبت نداشته و در هرحال مالک 
وصول حق الثبت اسناد درمورد امالک ارزش معامالتی امالک به شرح مندرج در بند )ع( ماده مرقوم 
می باشد، الزم است مراتب به کليه واحدهای تابعه و دفاتر اسناد رسمی به نحو مقتضی ابالغ شود.« 

)آذرپور، حجتی اشرفی، 1385، ص403( 
مورخ   1/34/26687 شماره  بخشنامه  در  بخشنامه(  این  صدور  تاریخ  )از  کلمات  ابطال 
1382/9/24 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و رای شماره 266-225-224 مورخ 183/6/15 
هيات عمومی دیوان عدالت اداری و وضع قاعده آمره در باب تعيين اعتبار آثار آراء قطعی مراجع 
قضایی وتاریخ اجرای آنها اختصاص به حکم مقنن دارد، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 34/26687/ا 
مورخ 1382/9/24 سازمان اسناد وامالک کشور در قسمتی  که مفهم تعيين تاریخ اجرای دادنامه 
شماره 145 مورخ 1382/4/15 هيات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور بخشنامه مذکور 
است خالف قانون وخارج از حدود اختيارات سازمان مذکور تشخيص داده می شود و عبارت »از 
تاریخ صدور این بخشنامه« از متن بخشنامه مورد اعتراض حذف و ابطال می گردد.« پس از روشن 
مبنا  دفاتر در خصوص  اختالفات سران  پی  در  اخذ حق الثبت، بخشنامه های دیگری  مبنای  شده 
وماخذ حق التحریر نيز به شرح ذیل از سوی ریيس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور صادر گردید. 

)همان، ص404(
د- بخشنامه شماره 40881 مورخ 1382/10/17 کانون سر دفتران و دفتریاران تهران: 

»نظر به استعالم بسياری از دفاتر اسناد رسمی در خصوص بخشنامه شماره 1/34/26687-
82/9/24 معاونت محترم قوه قضایيه وریاست سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مبنی بر محاسبه 
حق الثبت طبق ارزش معامالتی اعالم شده توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص امالک 
و ماخذ دریافت حق التحریر اسناد مذکور، ذیاًل نظریه مورخ 82/10/8 هيات عمومی دفتر حقوقی 

کانون سر دفتران و دفتریاران اعالم می گردد:
»در خصوص موضوع فوق، هيات عمومی دفتر حقوقی کانون به اتفاق آراءنظر بر آن دارد  که 
حق التحریر اسناد باید به ماخذ ثمن معامله مندرج در سند وصول شود. چه ثمن معامله معادل ارزش 

منطقه بندی باشد یا زائد برآن.« )همان، ص403(

چالش ها و نارسایی های موجود ناشی از درج قیمت منطقه ای...
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هـ( بخشنامه شماره 1/34/10914 مورخ 1383/4/17 معاون قوه قضایيه و ریيس سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور:

»پيرو بخشنامه 1/34/26687-82/9/24 چون برابر اطالعات واصله برخی دفاتر اسناد رسمی 
به هنگام تنظيم اسناد مربوط به امالک متعاملين را اجبار به ارائه مبایعه نامه نموده و یا مبادرت به 
قيد مبالغی چندین برابر بيش از ارزش معامالتی مورد معامله در اسناد تنظيمی می نمایند، لذا بدین 
وسيله اعالم می گردد، مبنای وصول حق التحریر نيز ارزش معامالتی امالک می باشد مگر این که 
مستند تنظيم، غير از آن باشد. بنابراین مطالبه مبایعه نامه یا پرسش از مراجعين در رابطه با ارزش 
مورد معامله مورد ندارد. مقتضی است مراتب به کليه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه 
ابالغ گردد تا ضمن عمل به بخشنامه آن را در مریی و منظر مراجعين جهت اطالع قرار دهند.« 

)همان، ص404(  

2- قیمت منطقه ای در آیینه رویه محاکم و دفاتر اسناد رسمی

هدف قانون گذار در تعيين ارزش منطقه بندی، مبنا قراردادن محاسبه حقوق دولتی و هزینه 
قانون  از ردیف 12 ماده 3  بند»ب«  اخير  از غيرمنقول و خلع ید )قسمت  ناشی  دادرسی دعاوی 
وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب1373/12/28( و حق الثبت 

تنظيم اسناد و حتی وصول ماليات نقل و انتقال امالک و سرقفلی بوده است.
ارزش معامالتی در واقع مبلغ معينی است  که در هر منطقه جغرافيایی و محل وقوع ملک، از 
سوی اداره امور مالياتی محل، به عنوان قيمت منطقه ای تعيين و مشخص می گردد و بر اساس 
هر  در  را  ساختمان  و  زمين  معامالتی  ارزش  است،  اداره  این  اختيار  در  مشخصی  که  معيارهای 
محل و منطقه جغرافيایی از نظر موقعيت مکانی و این که آیا در بر کوچه و خيابان واقع گردیده 
یا نه و با در نظر گرفتن سایر معيارهای موجود برآورد نموده و مراتب را به کليه دستگاه های ذی 
ربط اعالم می دارد. در حال حاضر با توجه به الحاق یک تبصره به ماده 58 آیين نامه دفاتر اسناد 
رسمی مصوب87/4/15 ریيس قوه قضایيه و وضع قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 
مصوب1385 مجلس شورای اسالمی، یکی از مهم ترین مسائل قابل طرح نزد سردفتران، مواجه 
شدن با وضعيتی است  که می بایست حق الثبت و حق التحریر اسناد به ميزان ارزش معامالتی تعيينی 

حسین قربانیان
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وصول گردد. )1(
 در محاکم دادگستری نيز در کليه دعاوی مربوط به مال غيرمنقول و خلع ید از اموال غيرمنقول 
ارزش منطقه ای امالک وفق کتابچه  بر اساس  ارزش ملک  بایستی  تعيين هزینه دادرسی،  برای 
ارزش منطقه ای  که هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ادارات تابعه امور اقتصادی 
باموضوع  دادخواست  به محض وصول  دفاتر،  مدیران  و  شود  محاسبه  می گردد،  ارسال  دارایی  و 
دعاوی راجع به مال غيرمنقول، بدواً ارزش منطقه ای را مطابق جدول موجود در کتابچه و نرخ های 
هر منطقه با توجه به جدول جغرافيایی احتساب و هزینه دادرسی را به همان ميزان اخذ می نمایند 
و آنچه به عنوان ارزش خواسته توسط خواهان تقویم گردیده مبنای قابليت تجدیدنظر خواهی قرار 

خواهد گرفت. )2(
بنابراین هر چند خواهان خواسته خود را تقدیم نموده، ليکن چون ارزش منطقه ای ملک احتمااًل 

ارزشی غير از ارزش خواسته مقوم بوده، بنابراین باهزینه دادرسی متفاوت می باشد.
در مواقعی نيز  که قيمت ملک، در حکم دادگاه )بر اساس مبایعه نامه( و یا بر اساس ارزیابی 
قانونی، حسب مورد  با تجویز  یا بر طبق محتویات پرونده و  )با تنظيم صورتمجلس( و  و مزایده 

1. در اجرای بند 2 ماده 16 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، در خصوص قانون تسهیل 
تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب85/5/24 مجلس شورای اسالمی سوالی از کانون سردفتران و دفتریاران 

بدین شکل مطرح شده است:
با ارزش معامالتی امالك  در اجرای بند ج ماده)1( قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در رابطه 
مورد معامله آیا دفاتر اسناد رسمی تکلیف به استعالم از وزارت امور اقتصادی و دارایی دارند یا خیر؟ به شرح 
زیر اظهارنظر گردید: چنان چه سردفتر با استفاده از دفتر ارزش معامالتی اعالم شده توسط وزارت اموراقتصادی و 
دارایی و یا غیر آن امکان تعیین ارزش معامالتی به منظور اخذ حق الثبت را نداشته باشد مکلف به استعالم از وزارت 
دارایی جهت اعالم ارزش معامالتی می باشد.)تفکریان، محمود، همان، ص232، موضوع بخشنامه کانون سردفتران و 

دفتریاران در مورد قانون تسهیل تنظیم اسناد و دفاتر اسناد رسمی به شماره43/17524-و-ر تاریخ 1385/7/1(
2. اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه شماره7/2179 مورخه 1382/4/2 عنوان داشته است: »با توجه به قسمت 
اخیر بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن، منظور از ارزش معامالتی امالك در 
هر منطقه، تعیین قیمت بوسیله کارشناس نیست، بل که منظور قیمتی است  که برای هر منطقه توسط کمیسیون تقویم 
ارباطی، 1385، ص215(.  )ایرانی  تعیین می شود«  مالیاتهای مستقیم مصوب 1366  قانون  امالك موضوع ماده 64 
در نظریه دیگری از اداره حقوقی در پاسخ به سوال: در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی یا فسخ معامله در اموال 
غیرمنقول، آیا باید طبق آنچه  که به عنوان ثمن معامله درقرارداد نوشته شده هزینه دادرسی وصول گردد یا وفق 
قسمت ذیل ماده 12 قانون نحوه وصول... مطابق ارزش معامالتی محل اقدام گردد؟در پاسخ چنین آمده است: »در 
مواقعی  که دعوی مالی غیرمنقول مطرح شده باشد با توجه به بند 12 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت 
و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معامالتی محل برآورد و اخذ گردد و 

مبلغ مندرج در قرارداد اثری در تعیین هزینه دادرسی ندارد.)نظریه شماره1385/12/27-7/8236 ( 
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مشخص گردیده، نادیده گرفتن این قيمت و صرفًا درج قيمت معامالتی، هنگام تنظيم سند در دفتر 
اسناد رسمی، برخالف قانون و عدل و انصاف است و شایسته است در جهت اجرای صحيح قانون و 

جلوگيری از تضييع حقوق اشخاص، قيمت واقعی انتقال اجرایی نيزدر سند رسمی درج گردد.

3- اهمیت و اعتبار اسناد رسمی در معامالت امالك

افراد در تنظيم سند، در روابط خود با یکدیگر آزادند و می توانند آن را بصورت سند عادی یا 
رسمی تنظيم نمایند، مگر در مورد عقود و معامالت راجع به امالک و حقوق مربوط به آن،  که ملزم 

به تنظيم سند رسمی هستند.
سند رسمی،)1( در واقع نوشته ای است  که بوسيله یکی از مامورین دولتی در حدود صالحيت 
آنها برطبق مقررات مربوط تنظيم شود. ماده 1287 ق.م در تعریف سند رسمی بيان داشته است: 
»اسنادی  که در اداره ثبت اسناد و امالک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در 
حدود صالحيت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظيم شده باشند، رسمی است«. بنابراین قانون گذار 

برای سند رسمی سه شرط اساسی قائل شده است:
1. تنظيم سند بوسيله مامور رسمی2. صالحيت مامور در تنظيم سند 3. رعایت مقررات مربوط 

به تنظيم سند
در خصوص موارد اول و دوم جای بحث وجود ندارد. ليکن آنچه  که دارای اهميت بيشتری است، 
لزوم رعایت تشریفات مربوط به تنظيم سند می باشد، به طوری که هر امری که قانون رعایت آن را 
در تنظيم سند الزم بداند باید رعایت آن را موثر دانست. زیرا اطالق ماده 1287 ق.م  که می گوید: 
»...بر طبق مقررات قانونی تنظيم شده باشد رسمی است«، ایجاب می نماید  که هر امری را قانون 
به تشریفاتی بودن آن دستور داده باشد، شرط رسميت سند است و عدم رعایت آن مانع از رسميت 

سند خواهد بود.
تنظيم سند برای اثبات امری است  که سند از آن حکایت می کند و رسميت آن در اثر ثبت در 
دفتر رسمی برای جلوگيری از هر گونه اختالف و یا تقلب و تزویری است  که ممکن است پيش 
آید. بنابراین، اگر بخواهيم اطالق ماده 1287 را نادیده انگاریم و استدالل نمایيم  که عدم رعایت 

1. Official Document
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تشریفات به زیان متعاملين است و خدشه ای به رسميت سند وارد نمی سازد، دور از ارزش و عدالت 
قضایی است، زیرا رعایت تشریفات در تنظيم سند، احترام به اراده و قصد متعاملين است و به اسناد 
اعتبار و رسميت می بخشد و مراجعه افراد به دفترخانه جهت تنظيم سند رسمی و مکتوب نمودن شرایط 
مقرره به شکل رسمی، صرف نظر از اجبار قانونی در تنظيم سند معامالت امالک، برای جلوگيری از 
ابهامات و اختالفات آتيه است، و این موضوع آنها را وادار به این امر نموده است.)1( بنابراین وظيفه 
محرر آن سند این است  که زمينه ای را فراهم آورد تا اعتماد عمومی نسبت به عمليات آنان جلب 

گردد و این امر بتواند نظم اجتماعی را در کشور تأمين نماید.
اسناد رسمی به دو صورت ممکن است به کار گرفته شوند:

اثبات  1. اسنادی  که به ثبت وقایع حقوقی اختصاص دارند و صفتی را برای دارنده آن سند 
می کنند مانند شناسنامه،  که بيانگر هویت اشخاص است و یا گواهينامه رانندگی  که مبين صالحيت 
دارنده آن برای امر رانندگی خودرو است و یا سند مالکيت  که نشان دهنده مالکيت اشخاص بر 

اموال و امالک می باشد.
2. اسنادی  که به ثبت اعمال حقوقی اختصاص دارند و هنگام معامالت تنظيم می شوند مانند 

اسناد راجع به معامالت امالک و اجاره آنها
از ميان این اسناد، عمومًا اسنادی  که مربوط به ثبت اعمال حقوقی اشخاص هستند در دفاتر 
در حيطه  امور  و  وظایف  به تخصصی شدن  توجه  با  اسناد  سایر  و  تنظيم می شوند  رسمی  اسناد 

صالحيت سایر مأمورین رسمی قرار دارند. )عباسی داکانی، پيشين، ص121(
از آنجا که بيع از عقود رضایی است تنها در اثر توافق خریدار و فروشنده واقع می شود و نياز به 
عامل دیگری ندارد. از طرف دیگر، معامالت امالک، امری تشریفاتی است و بر طبق مواد 46 و47 
قانون ثبت، کليه عقود و معامالت راجع به عين و منافع امالک ثبت شده و همچنين امالکی  که 
ثبت نشده ولی در نقاطی واقع است  که وزارت دادگستری مقتضی می داند، باید با سند رسمی انجام 
شود. ماده 48 ق.ث نيز در مقام بيان ضمانت اجرای این حکم می گوید: »سندی  که مطابق مواد 

فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسد در هيچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد«.

1. در اسناد رسمی اجتماع دالیل وجود دارد زیرا یك سند رسمی هم حاوی اقرار طرفین و هم شهادت شهود 
شرعی است و هم این که خود سند رسمی از چنان اعتبار و ارزش قانونی برخوردار است  که صرف وجود آن در 

دست شخص، اورا از اقامه دلیل دیگر بی نیاز می سازد. )عباسی داکانی، پیشین، ص 116(
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ماده 22ق.ث نيز درباره امالک ثبت شده مقرر می دارد: »همين  که ملکی مطابق قانون در دفتر 
امالک به ثبت رسيد دولت فقط کسی را  که ملک به نام او ثبت شده و یا کسی را  که ملک مزبور به 
او منتقل گردیده و این انتقال نيز در دفتر امالک به ثبت رسيده، مالک خواهد شناخت«.)1( از لحن 

مواد 22 و46 و47 ق.ث برمی آید  که وظيفه سردفتر به ثبت معامله واقع شده محدود نمی شود.
پایه اعالم ایجاب و قبول دو طرف  در واقع سندی ثبت می شود  که در حضور سردفتر و بر 
قرارداد تنظيم شده باشد. بنابراین، تمام مندرجات اسناد رسمی )ارکان وقوع معامله( بدليل تحقق 
آنها نزد مأمور رسمی برای دو طرف و دیگران انکارناپذیر است. پس باید پذیرفت  که سند بيع همان 
است  که در دفترخانه تنظيم می شود. از طرفی معامالت راجع به امالک ثبت شده، پس از ثبت در 
دفتر امالک نسبت به اشخاص ثالث نيز معتبر است، برخالف سایر اسناد رسمی تنظيمی بين دو یا 
چند نفر  که نسبت به اشخاص ثالث معتبر نمی باشد. مبنای این امر مهم نيز آن است  که اگر کسی 
در سندی اقرار و یا تعهد بنماید، باید کليه اثرات حقوقی آن را متحمل شود و نسبت به اشخاص 
از عمل کسی،  نباید  زیرا  داشت؛  نخواهد  تأثيری  نداشته اند،  تنظيم سند  در  مداخله   که هيچ گونه 
دیگری متضرر شود، مگر آن که مصالح اجتماعی آن را ایجاب نماید. به همين خاطر است  که ماده 

1290ق.م اعتبار سند رسمی را نسبت به اشخاص ثالث، منوط به تصریح قانون کرده است.

4- اعتبار محتویات و مندرجات سند رسمی
4-1- اعتبار محتویات سند رسمی)2(

مطابق ماده 70 ق.ث »سندی که مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمی است، تمام محتویات و 
امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر آن که مجعوليت آن سند ثابت شود...«. ماده مرقوم، 
صحت انتساب عبارات و امضاهای موجود در سند از طرف اشخاصی  که به آنها نسبت داده شده 
است را پيش شرط اعتبار محتویات سند رسمی داند، بنابراین، چنان که کسی برای اثبات ادعای 
خود نسبت به دیگری در دادگاه به سند رسمی استناد نماید، طرف دیگر نمی تواند در انتساب عبارات 
مندرج در سند و همچنين امضاهایی  که در آن به اشخاص معينی نسبت داده شده، تردید و یا 

1. عده ای این تشریفات را فقط ناظر به اثبات عقد می دانند و معامالت امالك را تابع تشریفات نمی دانند)جعفری 
لنگرودی، 1387، ص2574(

2. Content of Official Document
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تکذیب نماید، لذا هر گاه طرف ادعا کند  که امضا از ناحيه او صادر نشده و یا این که جمله مندرجه 
در سند به کسی  که نسبت داده شده از گفتار او نيست و یا آن که نخوانده سند را امضا نموده باشد، 

مسموع نخواهد بود. مگر آن که نسبت به آن سند ادعای جعليت نماید. )1(

4-2- اعتبار مندرجات سند رسمی

مندرجات سند، مفاد عباراتی می باشد  که در سند قيد شده است. اختالفات اشخاص نسبت به 
سند رسمی ممکن است پس از ابراز سند رسمی حادث شود و مدعی ادعا کند  که عبارات و اظهاراتی 
 که نسبت به مأمور رسمی و یا اشخاص دیگر داده شده، از آنها صادر گردیده است، ولی برخالف 
واقع می باشد و دليل هم برگفته خود اقامه نماید. حال آیا دعوی مزبور قابل رسيدگی است؟ قبل از 

پاسخ به این سوال باید گفت  که مندرجات سند رسمی دو قسم است.
4-2-1- اعالمیات مأمور رسمی

اعالميات مأمور رسمی، آن قسمت از مندرجات سند رسمی است  که مأمور رسمی از مشهودات 
و محسوسات خود اعالم داشته است. بنابراین آنچه سردفتر از مشهودات و محسوسات خود، مانند 
امثال آن  که در حدود مأموریت رسمی  که دارد در سند قيد  تاریخ ثبت سند و  هویت متعاملين، 
می نماید، فرض می شود  که مطابق با حقيقت باشد مگر آن که جعليت آن ثابت شود یعنی ثابت شود 

 که برخالف حقيقت است. )امامی، 1377، ص75(
بنابراین اعتبار اعالميات مأمور رسمی از مندرجات سند فقط از لحاظ فرض صحتی است  که 
قانون برای عمليات مامورین رسمی قائل شده است و این اماره قانونی  که خالف آن ثابت شده، از 
اعتبار خواهد افتاد و هر گاه کسی  که سند برعليه اوست و آن را خالف واقع می داند می تواند آن را 
اثبات کند. در حال حاضر با نسخ ماده 1309 ق.م، با استفاده از سایر ادله اثبات دعوی و ماده 230 

ق.آ.د.م، پذیرفتن دعوی خالف مندرجات سند رسمی منع نگردیده است.
4-2-2- اعالمیات افراد

آن قسمتی از مندرجات سند است  که حاکی از اظهارات افراد در حضور مأمور رسمی می باشد. 

1. م1292 قانون مدنی بیان می دارد:»در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی  که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید 
مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید  که اسناد مزبور به جهتی از 

جهات قانونی از اعتبار افتاده است«.
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اموری  که مأمور رسمی از مشهودات و یا محسوسات خود در سند منعکس می نماید و قانون مأمور 
رسمی را موظف به نوشتن آن نموده است. )همان، ص76( سردفتر اسناد رسمی اظهارات متعاملين 
را چنان چه برخالف قانون و نظم عمومی و اخالق حسنه نباشد، در سند می نویسد و در دفتر ثبت 

می نماید.
بنابراین هر گاه کسی مدعی شود آنچه از طرف متعاملين اظهار شده و در سند قيد گردیده است 
به جهتی از جهات بر خالف حقيقت می باشد، می تواند آن را بدون آن که دعوی جعليت مطرح نماید، 
اثبات نماید. به عبارت دیگر، اعالميات افراد از مندرجات سند رسمی، اقرار کتبی آنها به اموری است 

 که خارج از حوزه مأمور رسمی اتفاق افتاده و به وسيله مأمور رسمی به ثبت گردیده است.

5- اثر قصد و رضا)1( در درج فیمت منطقه ای بجای قیمت واقعی

هر یک از عقود )معينه و یا غيرمعينه و قراردادها( وقتی آثار حقوقی و قانونی دارد  که شرایط 
اساسی برای صحت معامله را دارا باشند. در ماده190 قانون مدنی می خوانيم: »برای صحت هر 
معامله شرایط ذیل اساسی است. 1. قصد طرفين و رضای آنها 2. اهليت طرفين 3.موضوع معين  که 

مورد معامله باشد 4. مشروعيت جهت معامله.«
بنابراین، برای بطالن هر یک از عقود، فقدان هر یک از شرایط چهارگانه فوق، کافی به نظر 
می رسد. قدم نخست برای هر معامله »قصد« طرفين معامله است، به طوری که پس از فراهم بودن 
مقدمات خرید و مذاکره با فروشنده و »توافق در قيمت«،)2( طرفين تصميم به معامله می گيرند و 
آن را ایجاد می کنند. ایجاد امر متصور در ذهن، قصد انشاء یا اراده حقيقی)3( نام گرفته است، این 
اراده برای این که داللت برقصد انشاء کند، نياز به اراده انشایی یا خارجی)4( دارد  که متعاملين عمومًا 
برای اعالم قصد، از ]لفظ[ استفاده می کنند.)5( درست است  که، لفظ، فعل، نوشته، یا هر عملی  که 

  1. Intention and Consent
2. برخی، توافق بعدی طرفین، به کم و زیاد کردن قیمت مورد معامله بعد از تحقق عقد بیع را صحیح نمی دانند 
و قیمت مورد معامله را همان ثمنی می دانند  که قباًل مورد توافق طرفین قرار گرفته است نه کم و زیاد! )ر.ك. دکتر 

لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، ج4، ص601(
Genuine will .3

 4. Declarative will
5. فعلی  که بتواندمانند لفظ قصد فاعل را بفهماند برای اعالم قصد کافی می باشد و می توان عقد را بوسیله آن منعقد 
ساخت همچنان که در ماده 193 قانون مدنی آمده، »انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی  که مبین قصد و رضا باشد 

مانند قبض و اقباض صورت گیرد...« بنابراین می توان قائل به این بود  که الفاظ در عقود جنبه طریقیت دارند.
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مبين قصد و رضا باشد انشای معامله نام دارد، ليکن برخی از معامالت، مانند معامالت امالک نياز 
به تشریفات خاصی دارند. قسمت اخير ماده 193 قانون مدنی، پس از آن که، نحوه بيان قصد و رضا 

را بيان می نماید، عنوان می کند »... مگر در مواردی  که قانون استثناء کرده باشد.«
قانون برای استحکام بخشيدن به این دسته از معامالت، تشریفات مخصوصی را الزم داشته، 
به طوری که در مواد46 و47 قانون ثبت، قانون گذار ثبت عقود و معامالت راجع به اموال غيرمنقول، 

هبه نامه، صلحنامه و شرکتنامه را اجباری دانسته است.
حال باید دید،  که زمانی قصد و اراده طرفين بر ثمن مشخص و معلومی بوده و هنگام تنظيم 
اراده خود را بجای قصد و رضای طرفين، مبنی بر درج قيمت منطقه ای بر  سند رسمی سردفتر 
اشخاص تحميل می کند، آیا می شود گفت  که آنچه قصد شده با آنچه واقع شده )ما قصد لم یقع و 

ما وقع لم یقصد( است تفاوت دارد؟
از عبارت »... تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد...« در ماده 183 قانون مدنی برمی آید 
 که، موضوع قصد و رضای طرفين عقد باید امر واحدی باشد و ااّل نمی تواند بين آنها رابطه حقوقی 

ایجاد شود.
به نظر می رسد، توافق در نوع معامله و مورد معامله، برای توافق قصد طرفين عقد کافی باشد)1( 
ليکن، مشکل آنجا بروز می کند  که آنچه از عقد فهميده می شود، مورد قصد انشاء نبوده است، به 
عبارتی اراده انشایی در الفاظ موجود است، ولی چون متکلم، معانی آنها را نمی داند به تصور آن که 
معانی دیگری دارد، آنها را ادا نموده است و مفاد سندی را  که متعاملين امضا می کنند، برخالف 
چيزی است  که آنها از عبارات سند فهميده و به اعتبار آن امضا کرده اند و مفاد سند اصاًل مقصود 
طرفين نبوده است. در این گونه موارد، طرفين منظور خود را به سردفتر می گویند و او آن را در قالب 

عبارات در می آورد و سند را تنظيم می کند.
با درج قيمت معامالتی و منطقه ای به جای قيمت واقعی، سردفتر حق تعيين قيمت مورد معامله 

1.توافق در نوع معامله، آن است  که هر یك از طرفین باید قصد انشای معامله را کند  که طرف دیگر قصد انشای 
آن معامله را می نماید. مثاًل چنان چه کسی پولی را به قصد قرض به دیگری بدهد، دیگری باید آن را به قصد قرض 
قبول نماید و هرگاه آن را به قصد هبه قبول کند، هیچ یك از دو عقد قرض و هبه منعقد نمی شود )موضوع ماده 
194 ق.م( توافق در مورد معامله نیز آن است  که مورد قصد انشاء هر یك از طرفین معامله امر معینی است  که طرف 
دیگر نسبت به آن امر قصد انشاء می کند و اال مانند فرض قبل رابطه حقوقی بین آن دو، ایجاد نمی شود )موضوع 

ماده 200 ق.م(. )امامی، 1377، ج1، ص195(

چالش ها و نارسایی های موجود ناشی از درج قیمت منطقه ای...
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را از متعاملين سلب می کند و قيمت معامالتی و منطقه ای را بر اراده آنان تحميل می کند. در حقيقت 
سر دفتر مداخله در عقد بيعی نموده است  که بدون رضای طرفين نوشته شده است  که این امر 
خالف قانون است و سند تنظيمی، سند نویسنده است نه سند متعاملين. در حالی  که نویسنده باید 

در تحریر سند با رعایت عدل و انصاف، عين واقعيت را درج نماید.
در این حالت، می توان قائل به این بود  که متضرر می تواند در دادگاه به وسيله ادله یا قرائن، 
وضعيت معامله را ثابت نماید و خواستار اعالم بطالن آن شود، زیرا آنچه از معامله فهميده می شود، 
در حقيقت، مورد قصد انشاء نبوده است و اگر گفته شود  که آنچه فهميده می شود واقع شده است، 

گفته خواهد شد پس آنچه قصد شده، واقع نشده است.
اما می توان، نظریه بطالن عقد را با توجه به دالیل زیر، تاحدودی تعدیل نمود:

اواًل: می توان گفت، درست است  که در سند رسمی، آنچه قصد شده، واقع نشده است و قيمت 
واقعی معامله، چندین برابر قيمت مندرج در سند )قيمت معامالتی و منطقه ای( بوده است، ليکن، 
باید این موضوع را در نظر داشت  که متعاملين، ثمن واقعی را در حقيقت قبض و اقباض نموده اند و 
در قصد خود آن را مالک عمل قرار داده اند. با این توصيف، دیگر لطمه ای به ارکان معامله، وارد 

نمی آید و آنچه در سند تنظيم گردیده است، صرفًا از حيث وضع ماليات بوده است.
ثانيًا: در صورتی  که بين متعاملين راجع به مفاد و حدود و تعهد معانی الفاظ شده در سند رسمی، 
اختالفی روی دهد و ذینفع برای حل مشکل به دادگاه مراجعه نماید، دادرس در رسيدگی به ترافع 
موجود، می بایست از ماده 224 ق.م استمداد جوید در این ماده اینچنين می خوانيم: »الفاظ عقود 
محمول است برمعانی عرفيه«. با رجوع به عرف می توان دریافت  که، قيمت عرفی و به اصطالح 
قيمت بازار است  که به طور واقعی جلوه گر شده و متعاملين در حقيقت براین مبنا تن به معامله در 
داده اند و هر گاه یکی از متعاملين، مدعی گردد  که الفاظ در غيرمعانی عرفيه استعمال شده و به 

قيمت مندرج در سند رسمی استناد جوید، می تواند ادله ای برای اثبات این امر اقامه نماید.
ثالثًا: از اصل صحت)1( نيز می توان برای تعدیل قاعده بطالن معامله سود جست. قانون برای حفظ 
نظم اجتماعی، هر معامله ای را  که بين دو یا چند نفر واقع می شود، صحيح می داند تا آن که خالف آن 

ثابت شود و مدعی بدین ترتيب می تواند، فساد یا عدم پيدایش تعهد را در دادگاه به اثبات برساند.

1. ماده219 ق.م بیان می دارد: »عقودی  که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها الزم االتباع 
است، مگر این که به رضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود«.

حسین قربانیان
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رابعًا: غالبًا و به طور معمول در معامالت فعلی امالک، قبل از مراجعه به دفتر اسناد رسمی جهت 
تنظيم سند رسمی، یک طرف به موجب قرارداد، متعهد می شود  که مال غيرمنقول خود را به فالن 
مبلغ  که قسمتی از آن را در حين تنظيم سند رسمی باید بپردازد، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را 
می پذیرد و هردو آن را امضا می کنند. چنين قراردادی، مشمول ماده 10 قانون مدنی است و دارای 
بنابراین، در صورت حدوث  بود.  الوفا خواهد  اعتبار خاص خود است و برای طرفين الزم  نفوذ و 
اختالف بين ثمن واقعی و قيمت منطقه ای، مدعی می تواند به استناد توافق به عمل آمده قبلی، 

اراده حقيقی و مشترک طرفين را آشکار سازد.
خامسًا: می دانيم  که یکی از ارکان صحت عقود و تعهدات، رضایت اصحاب معامله یا متعهد و 
نبودن اجبار و اکراه است و بدون تحقق این امر، نمی توان معامله ای را صحيح یا نافذ دانست. این 
موضوع یکی از مسلمات و بدیهيات حقوق است  که مورد قبول عقالنی نيز باشد و در قرآن کریم 
هم به آن تصریح شده است. )1( در همين راستا می توان گفت، ادعای اکراه و اجبار یا نخواندن یا 
نفهميدن مفاد سند از طرف متعاملين مسموع نيست، مگر این که بوسيله دالیل متقنی اثبات گردد. 
این امر در ماده 65 قانون ثبت،  که دفاتر اسناد رسمی هم مجری آن هستند جاری است. در این 
ماده آمده است: »امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفين معامله یا وکالی آنها دليل 

رضایت آنها خواهد بود«.)2(
برخی از نارسایی ها و چالش های موجود درج قيمت معامالتی به جای قيمت واقعی در اسناد 
تنظيمی معامالت غير منقول قطعی، تبعاتی را به دنبال خواهد داشت که اثرات آن به متعاملين و 

حتی اشخاص ثالث بروز می نماید. ذیاًل به برخی از موارد اشاره و به توضيح هر کدام می پردازیم.

1. در آیه 29 سوره نساء آمده است: »یا ایها الذین ءامنوا ال تاکلوا اموالکم بینکم بالبطل االان تکون تجاره عن 
تراض منکم و ال تقتلو أنفسکم ان اهلل کان بکم رحیما« ای اهل ایمان مال یکدیگر را به ناحق نخورید مگر آن که 

تجارتی از روی رضا و رغبت کرده )و سودی برید( و نکشید یکدیگر را  که البته بسیار خدا به شما مهربان است.
2. ماده 63 ق.ث نیز بیان داشته است: »طرفین معامله یا وکالی آنها باید ثبت سند را مالحظه نموده و مطابقت 
آن ثبت با اصل سند توسط مشارالیهم و مسؤول دفتر ثبت تصدیق گردد. در مورد اسنادی  که فقط برای یك طرف 
نیز  ایجاد تعهد می نماید، تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود«. ماده 19 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی 
در همین زمینه بیان داشته است: »سند معامله باید پس از تنظیم و ثبت در دفتر سردفتر و نماینده )چنان چه دارای 
نماینده باشد( و انجام سایر تشریفات به تصدیق و امضاء متعاملین برسد و متعاملین باید در یك جلسه اسناد و دفاتر 

مربوطه را امضا نمایند...«

چالش ها و نارسایی های موجود ناشی از درج قیمت منطقه ای...
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6- نارسایی ها وچالش های درج قیمت معامالتی به جای قیمت واقعی

6-1- عدم تعادل بین عوض و معوض

از تعریف ماده 338 ق.م)1( به خوبی برمی آید  که بيع عقدی است معوض یعنی مالی  که فروخته 
می شود با مال دیگر  که امروزه بطور معمول پول است، مبادله می شود. این وصف، عقد بيع را از 
بهای  برابر  ثمن  مقدار  ندارد  است  که ضرورتی  متمایز می سازد. درست  رایگان  عقود  انواع  سایر 
واقعی مبيع باشد )کاتوزیان، 1384، ص37( و باید گفت آنچه  که برعقد حکومت دارد اراده خریدار 
و فروشنده است و قانون بر توافق آنان احترام می گذارد و آن را چنان که هست اجرا می کند و حتی 
ارزش مبيع و ثمن تفاوت فاحش وجود دارد، شخص مغبون می تواند درباره  بين  در مواردی  که 

سرنوشت عقد تصميم بگيرد.
اما در عقود تشریفاتی مانند معامالت امالک  که با توجه به مواد 22، 47 و48 ق.ث نياز به ثبت 
سند رسمی انتقال احساس می شود، ثبت سند در جهت استوار نگاهداشتن اساس و پایه مالکيت و 
امنيت قضایی ضروری به نظر می رسد و از طرفی الزمه دوام یک جامعه ایجاب می کند  که قول و 
قرار افراد و معامالتشان تحت نظم و قوانين ثابتی باشد و بر همين مبنا قضاوت و داوری صحيح و 
عادالنه بر پایه سند و نوشته استوار می گردد، چطور می توان از متعاملين انتظار داشت قبل از تنظيم 
سند، ثمن بر مبنای قيمت واقعی و عرفی قبض و اقباض شود اما هنگامی  که نزد سردفتر جهت 
تنظيم سند رسمی مراجعه می کنند سردفتر ثمنی را  که مبنای توافق آنها نبوده است تحریر کرده و 
از آنها بخواهد، نسبت امضای آن سند اقدام نمایند؟ و اراده دیگری رابر عقد حاکم سازد؟ این چيزی 
نيست جز عمل کردن به ماورای قانون و دخالت در عقد بيعی  که بين دو نفر منعقد گردیده و بدون 
رضای آنها نوشته شده است. در سایر عقود، داوری عرف از دیرباز این گونه بوده است  که معامالتی 
گردیده اند،  تأسيس  تسامح  و  پایه سازش  بر  و  دارد  وجود  تناسب  معوض عدم  و  بين عوض   که 
»صلح« خوانده شود. اما در معامالت غيرمنقول قطعی  که قيمت واقعی انگيزه فروشنده برای فروش 

مبيع بوده و خریدار آن را پرداخت کرده است، آیا می توان صلح ناميد؟
بنابر عقيده اکثر فقها و حقوقدانان باید در عقد بيع تعادل و توازن عوضين )مبيع و ثمن( رعایت 
گردد، تا چنان چه اگر اختالفی در خصوص کيفيت معامله و شرایط مقرره و ثمن معامله، حادث 
گردید، به استناد سند تنظيمی بتوانند ادعای خویش را ثابت بنمایند. دوگانگی در درج قيمت واقعی 

1. ماده 338 ق.م در تعریف بیع آورده است: »بیع عبارت است از تملیك عین به عوض معلوم« 
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می آورد  که  وجود  به  را  چالشی  رسمی  در سند  معامالتی  قيمت  درج  و  متعاملين  نامه  مبایعه  در 
نتيجه آن اعتبار بخشيدن به سند عادی تنظيمی بين متعاملين است و هر یک از آنها بخواهد از 
سند رسمی استفاده بنماید، گویا باید سند عادی دیگری را  که قبل از تنظيم سند رسمی متعاملين 
تنظيم نموده اند و در آن قيمت واقعی درج گردیده، ضميمه سند رسمی بنمایند تا مشاهده کنندگان 

سندرسمی راهنگام مالحظه قيمت معامالتی به تعجب واندارد! )1(
از طرفی دیگر ماده 339 ق.م بيان می دارد: »پس از توافق بایع و مشتری در مبيع و قيمت آن 
عقد بيع به ایجاب و قبول واقع می شود«. مطابق این ماده توافق درباره ثمن، اصواًل باید قبل از 
ایجاب و قبول واقع شود و نمی توان بيع را با ثمن مورد اختالف و مبهم واقع ساخت، در حالی  که 
طرفين نسبت به ثمن توافق می نمایند و در هنگام تنظيم سند، ثمنی را در معامله قيد می کنند  که 
مورد نظر متعاملين نبوده است. درست است بيعی  که ثمن آن را شخص ثالث باید معين کند، باطل 
نيست و این در صورتی است  که شخص ثالث نماینده دو طرف باشد و بخواهد تراضی نيمه تمام 
آنها را تکميل کند اما موضوع بحث، سردفتر به عنوان شاهد ممتاز خالف اراده و توافق متعاملين 

عمل نموده است.

6-2- ضمان عهده ثمن)1(

در تعریف ضمان عهده ثمن گفته شده است:»در صورتی که مشتری ثمن را به بایع داده باشد و 
ثالثی به نفع بایع ضامن شود  که اگر مبيع مستحق للغير درآید و آن غير هم بيع را تنفيذ نکند ثالث 
از عهده غرامات مشتری برآید.« )جعفری لنگرودی، 1380، ص421( در عقد بيع، تراضی برمبنای 
از فقها  را بر همين مبنا به فروشنده می دهد. برخی  انجام می شود و خریدار، ثمن  سالمت مبيع 
معتقدند اگر مبيع عيبی داشته باشد، ذمه فروشنده به جبران این نقصان مشغول است و نمی تواند 
تمام ثمن را برخالف تراضی تملک کند. منتهی قانون گذار انتخاب چگونگی این جبران را در اختيار 

1.خداوند نیز در آیه282 سوره بقره درباب نوشتن سند بر مبنای آنچه متعاملین اراده کرده اند فرموده است:
»ای اهل ایمان چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معین، سند و نوشته در میان باشد و بایست نویسنده 
درستکاری معامله میان شما را بنویسد و از نوشتن ابا نکند  که خدا به وی نوشتن آموخته پس باید بنویسد و مدیران 

امضا کند و از خدا بترسد از آنچه مقرر شده چیزی نکاهد )و نیفزاید(...«
2.Guarantee Concerning Recompensation of Consideration

چالش ها و نارسایی های موجود ناشی از درج قیمت منطقه ای...
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خریدار قرار داده است  که عقد را فسخ کند یا ارش بخواهد. )شهيدثانی، بی تا، ص126( برخی دیگر 
از فقها معتقدند، تا عقد باقی است فروشنده الزامی به رد ثمن ندارد، فسخ نيز از تاریخ وقوع و تنها 
نسبت به آینده عقد را مخل می سازد و در گذشته اثر ندارد و آنچه ثمن را در زمره اعيان مضمونه 
قرار می دهد، انحالل بيع است  که از لحظه خيار انجام می شود، پس در تاریخ ضمان، بایع چيزی بر 

عهده ندارد  که بر ذمه ضامن قرار گيرد. )شهيد ثانی، بی تا، ص265(
حقوقدانان معاصر نيز معتقدند تا زمانی  که خریدار با استفاده از حق خيار، بيع را فسخ نکرده 
است، بایع تعهدی به رد ثمن ندارد و این تعهد در اثر اجرای حق خيار بوجود می آید و تا این عمل 
حقوقی )فسخ( تحقق نيابد، تنها به استناد وجود حق نمی توان بایع را ملزم ساخت. )کاتوزیان، 4، 

1384، ص303(
در هر حال چه بخواهيم از نظر نخست )کفایت وجود سبب دین( پيروی نمایيم و چه از نظر 
دوم )ایجاد حق پس از اعمال فسخ توسط خریدار(، در صورت ضمان عهده ثمن توسط ثالث، قيمت 
معامالتی مندرج در سند رسمی با قيمت واقعی  که قصد و اراده طرفين بر آن نهاده شده است، در 

تعارض است و این خود مشکلی را بر سایر مشکالت مشتری و ثالث افزوده می کند.

6-3- قیمومت)1(

مطابق ماده 1235 قانون مدنی»مواظبت شخص مولی عليه و نمایندگی قانونی او در کليه امور 
مربوط به اموال و حقوق مالی با قيم است.« از طرفی به دستور قسمت اول ماده1241 ق.م »قيم 
نمی تواند اموال غيرمنقول مولی عليه را بفروشد و یا رهن بگذارد و یا معامله ای کند  که در نتيجه آن، 
خود، مدیون مولی عليه شود مگر با لحاظ غبطه مولی عليه و تصویب مدعی العموم...« و ماده83 
قانون امور حسبی، بر فروش اموال غيرمنقول محجوربا رعایت غبطه وی و اجازه دادستان اشاره 
دارد. بنابراین، هرگاه مال غيرمنقول مولی عليه در شرف تنزل قيمت قرار گيرد و یا هيچ نفعی و 
عایدی نداشته باشد، تنها فروش آن به قيمت عادله، به مصلحت محجور است و یا هرگاه قيم نتواند 

1.Guardianship
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هزینه زندگی مولی عليه را تأمين نماید، فروش مال غيرمنقول مولی عليه یا رهن گذاردن آن موافق 
با غبطه و مصلحت مولی عليه است. )1(

حال برای این که، قيم بتواند، به نقل و انتقال مال غيرمنقول مولی عليه رسميت ببخشد، پس 
از اخذ موافقت مدعی العموم )یا ریيس حوزه قضایی در دادگاه های بخش(، می بایست مانند سایر 
اشخاص در دفتر اسناد رسمی حاضر و مبادرت به تنظيم سند رسمی بنماید. پس از فروش ملک و 
تنظيم سند رسمی، در زمان ارائه حساب زمان تصدی قيم به مدعی العموم یا به مولی عليه پس از 
کبر او، قيم با ارائه سند رسمی انتقال، ادعا می کند  که ملک را به مبلغ مندرج در سند رسمی فروخته 
است، حال آیا می توان گفت غبطه مولی عليه رعایت شده است؟ درست است  که پس از اثبات 
موضوع، قيم معزول می شود و در صورت تقصير یا خيانت، مسؤول ضرر و خسارت وارده به مولی 

عليه خواهد بود. برای به چالش کشيدن دادگاه و مولی عليه کافی نيست.

6-4- وکالت)2(

وکيل با پذیرفتن نيابت، به طور ضمنی، ملتزم به اجرای لوازم و مقدمات وکالت نيز می شود. 
برای مثال کسی  که وکالت در فروش خانه ای را دارد، به دفتر اسناد رسمی رجوع و سند انتقال را با 

رعایت تشریفات خاص، آن را امضا می نماید.
از ماده362 ق.م و مفاد عرفی وکالت در فروش، چنين برمی آید  که وکيل در فروش مال، مکلف 
است آن را به خریدار تسليم کند و وکيل در خرید باید ثمن را به خریدار بدهد. از طرفی وکالت 
برپایه نيابت استوار است، به طوری که معامله مستقيمًا برای موکل انجام می شود. وکيل امين موکل 
است تا آنچه را  که به دست می آورد، نگاهدارد و به موکل بدهد، چنان که ماده668 ق.م در این باره 

مقرر می دارد:
»وکيل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را  که بجای او دریافت کرده 

1. ماده1244 ق.م بیان می دارد: »قیم باید الاقل سالی یك مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی العموم یا نماینده او 
بدهد و هرگاه در ظرف یك ماه از تاریخ مطالبه مدعی العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی العموم معزول می شود. 
در ماده 1245 ق.م نیز آمده است: »قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه 

سابق خود بدهد. هر گاه قیومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود«.
2.Delegation 
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است رد کند.« حال فرض می شود  که شخص وکيل، وکالت دارد تا نسبت به فروش یک دستگاه 
واحد مسکونی متعلق به موکل خود با سند رسمی اقدام نماید و سردفتر هنگام تنظيم سند رسمی، 
به جای ثمن واقعی، قيمت منطقه ای را در سند قيد می نماید. در حالی  که ثمن واقعی  که وکيل 
از خریدار دریافت نموده بابهای مندرج در سند تفاوت فاحش دارد، حال چنان چه وکيل، نسبت به 
پرداخت ثمن مندرج در سند رسمی به موکل خود اقدام نماید، با توجه به ارزش اثباتی و اعتباری 
سند رسمی، شخص موکل دچار ضرر هنگفتی خواهد شد. هر چند می تواند به لحاظ عدم رعایت 
غبطه شخص وکيل، عليه او طرح دعوی بنماید، ليکن وکيل با این اقدام خود، موکل خود را به 
چالش خواهد کشاند. در حالی  که چنان چه ثمن واقعی در سند رسمی قدی می گردید، وکيل تکليف 
داشت همين مبلغ را به موکل خود پرداخت نماید. از طرفی ماده 675 ق.م مقرر داشته است: »موکل 
باید تمام مخارجی را  که وکيل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنين اجرت وکيل را بدهد، 

مگر این که در عقد وکالت، طور دیگری مقرر شده باشد«.
حال چنان چه شخصی، دیگری را وکيل بنماید  که نسبت به خرید ملکی برای وی اقدام نماید و 
وکيل پس از خرید ملک و تنظيم سند رسمی، به موکل خود مراجعه می نماید تا ثمن معامله و اجرت 
کار خود را دریافت بدارد، موکل با مالحظه سند رسمی، قيمتی را پرداخت می نماید  که در سند قيد 
گردیده است و ادعای وکيل مبنی بر واقعی نبودن قيمت مندرج در سند، خالف اصل است وشخص 
وکيل ناگزیر از اثبات این موضوع خواهد بود. در حالی  که با درج قيمت واقعی در سند وکيل و موکل 
به فراخور موضوع هيچ کدام دچار شک و تردید و اثبات ادعای خود برخالف مندرجات سند رسمی 
نمی شوند. راه حل برون رفت از این چالش ها را باید شاهد ممتاز و نویسنده عادلی )کاتب بالعدل( 
 که سند را تنظيم می نماید، رعایت نموده و اراده خود را بجای اراده متعاملين در اسناد اجرا ننماید.

6-5- رد ثمن در ماده 384 قانون مدنی

بموجب ماده 384 ق.م»هر گاه در حال معامله، مبيع از حيث مقدار، معين بوده و در وقت تسليم، 
کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد  که بيع را فسخ کند یا قيمت موجود را با تادیه حصه ای 
از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبيع، زیاده از مقدار معين باشد زیاده، مال بایع است«. 
در این فرض، اگر مقدار واقعی مبيع کمتر از آنچه مورد توافق قرار گرفته است باشد، عقد نسبت 

حسین قربانیان
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به مقدار موجود درست و نسبت به ميزان کمبود، به لحاظ فقدان موضوع باطل است و خریدار با 
استفاده از ماده 441 ق.م، به همان نسبت از ميزان ثمن کسر نماید یا با استفاده از خيار تبعض صفقه 

بيع را نسبت به سهم موجود، عقد را فسخ نماید. )1(
با این حال، ضرر خریدار، به طور شایسته به دو دليل جبران نمی شود. اول این که، همانطور  که 
بيان گردید، با توجه به لزوم ثبت اجباری اسناد در معامالت غيرمنقول، و لزوم درج قيمت منطقه ای 
توسط سردفتران اسناد رسمی، با کسر کردن آن مقدار از ثمن اعالم شده در سند، خریدار با مبلغ 
بسيار ناچيزی روبرو خواهد شد، به طوری که اگر قطعه زمينی5000 متری، از قرار هر متر20 ميليون 
ریال فروخته شود و در سند رسمی با توجه به استعالم از اداره امور مالياتی، سردفتر ارزش هر متر 
زمين را 5000 ریال، در سند قيد نماید و از طرفی مساحت واقعی زمين نيز 4500 مترمربع باشد، 
خریداری  که به اندازه500 متر کسری زمين، پول بيشتری پرداخت نموده و در صورت عدم توافق 
بایع و مشتری و بروز اختالف، بایع به قيمت مندرج در سند استناد می نماید و مبلغ 2500000 ریال 
بابت اضافه پرداختی به مشتری رد می نماید.و از طرفی با فسخ معامله، با توجه به ترقی روزافزون 

قيمت مسکن، ضرر خریدار قابل جبران به نظر نمی رسد.
به  است:»نسبت  داشته  بيان  ثبت  قانون   149 ماده  در  قانون گذار  ق.م،  ماده384  حکم  نظير 
ملکی  که با مساحت معين مورد معامله قرار گرفته باشدو بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع 
می تواند قيمت اضافی را براساس ارزش مندرج در اولين سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله 

به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصالح سند خود را بنماید...«.
ناپذیر موضوع قصد  به عنوان کل تجریه  فرض ماده 149، در موردی است  که ملک معين 
مشترک طرفين قرار گرفته است، ولی آنان در محاسبه مساحت زمين و توصيف آن در سند مورد 
معامله اشتباه کرده اند. )2( در چنين فرضی مقدار زیادی زمين موضوع بيع قرار نگرفته است و باید 
گفت در چنين مواردی چنان چه فروشنده از اضافه مساحت ملک خود اطالع می داشت، آن را در 

1. ماده441 ق.م اشعار می دارد: »خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود  که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی 
از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی  که بیع واقع 
شده است قبول کند و نسبت به قمسمتی  که باطل بوده است ثمن را استرداد کند«. بدیهی است در فرض ماده 384 
ق.م، خریدار حق ندارد از فروشنده تکمیل مبیع را بخواهد مثاًل قطعه زمین 1000 متری فروخته شود، لیکن مساحت 

واقعی 900 متر باشد و خریدار از فروشنده بخواهد  که از زمینهای اطراف این نقصیه را جبران نماید.
2. بنگرید به: کاتوزیان، حقوق مدنی )دوره عقود معین1(، ص136
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تعيين ثمن به حساب می آورد.
درست است  که در صورت شرط کردن مساحت زمين و اضافه بودن آن، بایع حق فسخ دارد، 
ليکن، قانون گذار ذینفع را مجاز دانسته  که قيمت اضافی حاصله از اضافه مساحت را بر اساس ارزش 
مندرج در اولين سند انتقال به صندوق ثبت تودیع نماید. ليکن، مشکل زمانی بروز می کند  که خریدار 
بخواهد ثمن اضافی را پرداخت نماید و وی  که قيمت مندرج در سند به سود اوست، با استناد به آن، 
نسبت به واریز مبلغ ناچيزی مطابق مقدار کسری زمين )براساس قيمت منطقه ای( اقدام می نماید، 
در حالی  که قيمت واقعی ملک چندین برابر قيمت مندرج در سند رسمی بوده است و بایع را با چالش 

و دوگانگی روبرو خواهد ساخت و ناگزیر از طرح دعوی بطرفيت خریدار می گردد.

6-6- اخذ به شفعه)1(

مطابق ماده808 ق.م»هر گاه مال غيرمنقول قابل تقسيمی بين دو نفر مشترک باشد و یکی از 
دو شریک حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قيمتی را 
 که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن 

را شفيع می گویند«.
حق شفعه)2( یک حق مالی و عينی است،  که بعد از عقد با انتقال قطعی سهم شریک مشاعی به 
خریدار جدید، شفيع می تواند مبلغ پرداختی خریدار را به او داده و حصه مبيعه را تملک نماید. اخذ به 
شفعه ایقاع است و در تعریف آن گفته شده است: ایقاعی است  که به موجب آن شریک ملکی، سهم 

فروخته شده شریک دیگر را با دادن ثمن از خریدار تملک می کند. )کاتوزیان، 1382، ص38(
آنچه  که قانون گذار، در این ماده، برای شرکت )شفيع( قائل شده است این است  که، حق دارد 
قيمتی را  که مشتری به فروشنده داده، به او بدهد و حصه مبيعه را تملک کند. حال اگر در سند 
رسمی تنظيمی مورد معامله، قيمت واقعی درج نگردد و قيمت معامالتی و منطقه ای در سند رسمی 
قيد گردد، آیا شفيع می تواند با پرداخت ثمن مندرج در سند، اخذ به شفعه نماید، یا این که باید قائل 
به این بود، ثمنی  که در سند قيد گردیده، ارزش واقعی مبيع نيست و آنچه  که باید به خریدار پرداخت 
گردد قيمت واقعی مبيع است  که در سند دیگری بين فروشنده و خریدار به این موضوع پرداخته شده 

1. Exercising the Right of Pre-emption
2. Right of pre-emption
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است و شفيع از آن اطالعی ندارد؟ در حالتی هم  که شفيع، دعوایی تحت عنوان »اعالم درستی 
اخذ به شفعه« مطرح می کند و از دادگاه می خواهد  که اراده خود رادر تملک مبيع اعالم بدارد، و از 
جمله مستندات دعوی خود، دليل مالکيت، دليل اخذ به شفعه و اعالم تاریخ آن و دليل پرداخت یا 
ایداع ثمن)1( را تقدیم بدارد، بر مبنای کدام قيمت )قيمت واقعی یا قيمت منطقه ای درج شده در سند 

رسمی(، ادعای پرداخت ثمن را بنماید؟
از طرفی قانون گذار در ماده 821 ق.م، اعمال حق شفعه را فوری دانسته است. یعنی شفيع باید 
حقی را  که از فروش سهم شریک بدست آورده است، بيدرنگ اجرا کند. این حکم برای جلوگيری 
از ضرر خریدار و ایجاد تعادل بين ضرر او شریک انشا شده است، حال این که، شفيع را با جهل به 

ميزان ثمن واقعی و فوریت در اعمال حق خود، روبرو می سازد و او را به چالش می کشاند.
شاید گفته شود، منظور قانون گذار، مهلت عرفی از تاریخ آگاه شدن شفيع از وقوع معامله است. 
در حالی  که شفيع با آگاهی از وجود سند رسمی و جهل به شرایط واقعی معامله بين فروشنده و 
خریدار و عدم اطالع از ميزان دقيق ثمن، روبرو خواهد شد. درست است  که این جهل، در حکم 
جهل به وقوع معامله است، ليکن باید پذیرفت، نزاع بر سر قيمت واقعی )از سوی خریدار( و قيمت 
مندرج در سند )از سوی شفيع(، رخ خواهد داد. مخصوصًا آن که، تملک سهم فروخته شده در برابر 
بهای قراردادی واقعی و از طرفی ابطال معامالتی  که خریدار در فاصله عقد و اجرای عقد در ملک 
خود کرده، از جمله آثار مهم اجرای حق شفعه است و طبيعتًا، اجرای این حق برای شفيع بسيار 

متعذر خواهد بود. )2(
مشکل را می توان فراتر از این هم تصور کرد، زمانی  که شریک سهم خود را همراه با مال 
منقول یا ملک غيرقابل تقسيم)منظور ملکی  که شرایط اجرای ماده 808 را نداشته باشد( بفروشد، 
بروز می کند. درست است  که حق شفيع نسبت به ملک قابل تقسيم از بين نمی رود، ليکن در موردی 
 که هر یک از دو مبيع دارای ثمن جداگانه باشند یا در فرضی  که دو کاال با یک ثمن فروخته شده 
باشد، شفيع را با چالش روبرو خواهد ساخت و  که جهل به بهای واقعی موضوع شفعه در مقابل بهای 

1. مرسوم است  که شفیع ثمن را به صندوق دادگاه می سپارد و قبض ایداع آن را همراه با اظهارنامه رسمی مربوط 
به اخذ به شفعه برای ابالغ به خریدار می فرستد و این برگها را به عنوان مستند، به دادخواست ضمیمه می کند.

2. همچنان که اگر در سند رسمی انتقال ملك ثمن چندان گزاف نوشته شود  که شریك را از اجرای حق منصرف 
کند، سپس مفاد قولنامه و سایر قرائن نشان دهد  که قیمت واقعی به مراتب کمتر از آن است شفیع می تواند بر پایه 

آگاهی تازه خود از واقعیت، از حق شفعه استفاده کند.

چالش ها و نارسایی های موجود ناشی از درج قیمت منطقه ای...
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واقعی کل، او را به تنگنا می کشاند.
اختالف در ميزان ثمن، در کتب فقهی نيز دیده می شود؛ آنجایی که شفيع و خریدار وقوع بيع 
را می پذیرند، ولی در ميزان ثمن اختالف می کنند و هيچ کدام دليلی بر صدق گفتار خود ندارند. 
مشهور فقيهان، گفته خریدار را مقدم می دانند  که آگاه تر به شرایط عقد است و اکنون باید ملک خود 
را از دست بدهد و شفيع را مدعی می شمارند؛ زیرا اوست  که می خواهد مال خریدار را تملک کند و 
مدعی رعایت شرایط قانونی آن است و هم اوست  که اگر از دعوی بگذرد نزاع پایان می یابد و رها 

می شود. )1( )شيخ طوسی، 1417، صص182 و 183- عالمه حلی، 1315، ص223(
بر عکس، بعضی از بزرگان گفته شفيع را مقدم می دارند، به این عنوان  که دو طرف در وقوع 
بيع و ایجاد حق شفعه اختالف ندارند. نزاع در ميزان تعهدی است  که شفيع در برابر تملک مبيع و 

به عنوان ثمن پيدا می کند. )شهيدثانی، 1416، ص273(
با این تفاسير و جهل به ميزان ثمن و اختالفات موجود، و مشکل پيش روی شفيع و خریدار 
است، یکی نزاع بر سر قيمت واقعی است  که حتی بدون تنظيم سند رسمی، ممکن است برای 
طرفين حادث شود و دیگری نزاع بر سر قيمت واقعی و قيمت مندرج در سند رسمی است  که راه 

چاره را در صورت درج قيمت واقعی در سند رسمی، می توان یافت.

6-7- بیع خیاری یا بیع شرط

بيع خياری، عقدی است  که در آن برای یکی از طرفين یا شخص ثالث خيار فسخ، شرط شود، 
این حق  که برای فروشنده شرط می شود و در قرارداد خرید و فروش می آید، بدین صورت است  که 
هرگاه فروشنده در مدت معين ثمن را به خریدار پس بدهد، حق فسخ معامله و تملک مجدد مبيع را 
داشته باشد. این عقد را در حقوق مدنی بيع شرط نام گرفته است. )2( در قانون ثبت اسناد و امالک 

1. صاحب جواهر در توجیه نظر محقق و مشهور در شرایع می افزاید: »ال نه الذی هو اعرف بالعقد و ال نه الغارم 
و ال نه ذوالید و ال نه الذی یترك لو ترك، و الن المشتری ال دعوی له علی الشفیع...«. )نجفی،1266، صص444 و 

)445
2. ماده 458 قانون مدنی درباره این بیع می گوید: »در عقد بیع متعاملین می توانند شرط نمایند  که هر گاه بایع 
در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین 
می توانند شرط کنند  که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته 
باشد، در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود. هرگاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد 

خیار ثابت نخواهد بود مگر با در تمام ثمن«
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»معامله با حق استرداد« نام دارد.
در این بيع، فروشنده می تواند هرگاه بخواهد می تواند با پرداختن ثمن، آنچه را  که از دست داده 
است و دوباره تملک کند. حال، فرض شود  که با درج قيمت منطقه ای در سند و عدم درج قيمت 
واقعی، فروشنده چنان چه به استناد سند رسمی تنظيمی بخواهد مبلغ مندرج در سند را به خریدار 
پرداخت نماید، ترافع و نزاع بين خریدار و فروشنده برسر تعيين قيمت واقعی درمی گيرد  که بایع 
باید ثمن مندرج در سند رسمی را  که بر مبنای ارزش معامالتی قيد شده بپردازد یا ملزم است مبلغی 

غير از قيمت مندرج در سند رسمی، پرداخت نماید.
در ماده 461 ق. م نيز آمده است: »اگر مشتری در زمان خيار از اخذ ثمن خودداری کند بایع 
می تواند با تسليم ثمن به حاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند« حال، چنان چه فروشنده به 
استناد ماده 461 ق.م درصدد اعمال حق خيار خود برآید و خریدار)مشتری( از اخذ ثمن خودداری 
نماید، بایع کدام مبلغ را باید به حاکم یا قائم مقام او تسليم نماید و معامله را فسخ نماید. قيمت 

واقعی را یا قيمت معامالتی؟
در صورتی  که در عقد بيع شرط، قيد شود  که چنان چه بایع بخشی از ثمن را تادیه نماید، بتواند 
تمام یا بخشی از بيع را فسخ کند، الزم است مقدار ثمن، معين گردد. و اال شرط مجهول می باشد 
و جهل آن به مورد معامله نيز سرایت می کند و طبق ماده 233 ق.م شرط و عقد باطل خواهد بود. 
یا در ضمن عقد شرط شود  که هر مقدار از ثمن را بایع رد کند به همان نسبت از عقد بيع را بتواند 
فسخ نماید. با عدم درج واقعی ثمن معامله، در سند رسمی، بایع و مشتری جهت اثبات و تعيين مبلغ 

واقعی ثمن، به دادگاه رهسپار خواهند شد.

6-8- اسناد تنظیمی در کشورهای خارجه

منظور از اسناد تنظيمی در خارج از کشور، اسنادی است  که بوسيله غير مأمورین کشور ایران 
تنظيم می شود، خواه بوسيله افراد عادی تنظيم یافته باشد و یا بوسيله مامورین کشورهای خارجی.

ماده 1295 ق. م بيان می دارد: »محاکم ایران به اسناد تنظيم شده در کشورهای خارجه همان 
اعتباری را خواهند داد  که آن اسناد مطابق قوانين کشوری  که در آنجا تنظيم شده دارا می باشد 

چالش ها و نارسایی های موجود ناشی از درج قیمت منطقه ای...
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مشروط بر این که:
اواًل( اسناد مزبور بعلتی از علل قانونی از اعتبار نيفتاده باشد.

ثانيًا( مفاد آن مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومی یا اخالق حسنه ایران نباشد.
ثالثًا( کشوری  که اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود یا عهود، اسناد تنظيم شده 

در ایران را نيز معتبر بشناسد.
رابعًا( نماینده سياسی و یا فنسولی ایران تصدیق کرده باشد  که سند موافق قوانين محل تنظيم 
می شود،  تنظيم  ایران  در  اسنادی  که  آید  برمی  چنين  مزبور  ماده  مخالف  مفهوم  از  است.  یافته 
در  شده  تنظيم  اسناد  بود  که  خواهد  اعتباری  همان  دارای  دیگر،  کشورهای  ذیصالح  مراجع  در 
کشورهای خارجه در ایران دارا می باشد. بنابراین، درج صحيح و واقعی مندرجات و عبارات سند، 
به ویژه قيد ثمن واقعی در سند تنظيمی راهگشای حل مشکالت ایرانيان مقيم خارج از کشور در 
استفاده بهتر از سند تنظيمی خواهد بود. بدین معنا  که دارنده سند انتقالی براساس قيمت واقعی 
افتخار می کند در نزد مقامات خارجی دارایی وی، نوعًا دارایی با ارزشی تلقی می شود و به موجب 

آن سند، جایگاه و اعتبار وی در نزد خارجيان احراز خواهد شد.

6-9- چالش های موجود وضع مالیات، بر مبنای ارزش معامالتی

تقسيم  می توان  نوع  چهار  به  عمدتًا  را  امالک  درآمد  بر  ماليات  فصل  مشمول  درآمدهای 
انتقال حقوق عرفی  بر  انتقال ملک و سرقفلی، ماليات  کرد: ماليات بردرآمد اجاره، ماليات نقل و 
محلی)موضوع ماده74( و ماليات بر انتقال سایر حقوق مربوط به امالک )موضوع ماده76(. موارد 
اول، سوم و چهارم مالک بحث حاضر نيست. اما در خصوص ماليات نقل و انتقال امالک باید گفت 
با  انتقال« تعلق می گيرد، با سرفصل موجود در قانون ماليات های مستقيم،   که ماليات بر »عمل 
عنوان »ماليات بر درآمد امالک« در حقيقت به سود و زیان حاصله از خرید و فروش ملک، مالياتی 

تعلق نخواهد گرفت.
در کشورهایی نظير مصر، هر زمان  که زمين با ساختمانی فروخته می شود مالياتی به نرخ2/5 
درصد به چنين معامالتی تعلق می گيرد. این ماليات روی» رقم واقعی معامله« اعمال می گردد و 
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به همين سبب نباید تصور کرد  که بار مالياتی در آن کشور نصف رقم5 درصد در ماده 59 قانون 
ماليات های ایران است، )توکل، 1387، ش48( زیرا در ایران مأخذ ماليات، »ارزش معامالتی« است 
 که بسيار کم تر از قيمت روز امالک یا قيمت واقعی معامله می باشد. )همان( در کشور اندونزی، 
ماليات بر اراضی و ابنيه نسبت به زمين ها و ساختمان های موجود، به مأخذ ماليات قيمت عادله زمين 
و ساختمان است  که قوانين و مقررات و موازین آن را وزارت دارایی تعيين می نماید. از اول سال 
2001 به بعد حداقل معافيت مالياتی معادل 12 ميليون روپيه اندونزی )IDR( منظور گردیده است. 
عالوه بر ارزش عادله، عنوان دیگری به نام قيمت ارزیابی وجود دارد  که عبارت است از، درصد 
معينی روی همان قيمت عادله. به طور مثال اگر ارزش زمين یا ساختمان کم تر از یک ميليارد روپيه 
باشد، نرخ مذکور Ė20 خواهد بود و در غير اینصورت نرخĖ40 اعمال می شود به این ترتيب، در 

تعيين پایه ماليات برحسب مورد 20 یا 40 درصد قيمت عادله منظور می گردد.
در ایران پس از اصالحات سال 1380 سه گروه ماليات بردارایی روی امالک ملغی گردید و 
در حال حاضر ماليات هایی مشابه موارد فوق وجود ندارد. اما اگر همين مقررات کشور اندونزی در 
مورد ایران جاری بود بابت هر یک ميليون تومان قيمت عادله زمين و ساختمان رقمی بين هزار تا 
دو هزار تومان ماليات ساليانه تعلق می گرفت  که با افزایش سرسام آور قيمت ملک رقم مالياتی به 

چه سطحی بالغ می گردید. )همان(
دولت در راستای برنامه های جامع برای کاهش قيمت ها و با هدف مقابله با معامالت سوداگرانه 
و داللی در بازار مسکن، اخذ ماليات از افرادی را  که در مراکز استان ها و شهرهای با بيش از 500 
هزار نفر جمعيت، بيش از 2 بار در سال به نقل و انتقال ملک می پردازند، به تصویب رساند. دولت 
برای ساماندهی بازار مسکن 2 سياست افزایش عرضه و کنترل سوداگری را در پيش گرفته است. در 
چارچوب سياست عرضه بيشتر، طرح مسکن مهر از سال گذشته آغاز شده و هم اکنون به سرعت در 
حال اجرا است و بخش زیادی از تقاضای بازاربه این طرح سوق یافته است.در چارچوب سياست های 
کنترل سوداگری بازار مسکن نيز دولت از چندی پيش طرح سامانه جامع امالک و کد رهگيری را 

1. ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر داشته است: »نقل و انتقال قطعی امالك به مأخذ ارزش مالیاتی و به 
نرخ برنج درصد )Ė5( و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالك یا صاحب حق و به نرخ 
انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد تبصره1- چنان چه  دو درصد)Ė2( در تاریخ 
برای مورد معامله ارزش معامالتی تعیین نشده باشد ارزش معامالتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات 

خواهد بود.
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اجرا کرد  که آثار آن در مدت کوتاه اجرا، به خوبی قابل مشاهده است و مانع سوءاستفاده های رایج 
در خرید و فروش مسکن شده است. اخذ ماليات از معامالت مکرر امالک، دیگر برنامه دولت برای 
کنترل بازار سوداگری مسکن بود  که اجرای آن منوط به در اختيار داشتن یک بانک اطالعاتی جامع 
درباره امالک کشور بود  که با اجرای طرح ساماندهی معامالت امالک، این مشکل حل شده است. 
در ضمن دولت با هدف جلوگيری از انتقال بار مالياتی از سوی دالالن و سوداگران بازار مسکن 
به تقاضاهای مصرفی، اجرای طرح معامالت مکرر را به زمان افزایش عرضه موکول کرد. بر این 
با پيشرفت قابل قبول طرح مسکن مهر، طرح های کد رهگيری معامالت مسکن و اخذ  اساس، 
ماليات از معامالت مکرر، به تدریج به اجرا در می آید تا از کاهش عرضه از سوی دالالن یا افزایش 
قيمت، جلوگيری شود. بدین ترتيب، بر اساس مصوبۀ جدید دولت، از تاریخ اول اسفند ماه 1387 
نقل و انتقال ملک توسط افراد بيش از 2 بار در سال، مشمول ماليات بر مشاغل محسوب شده و 
درآمد این اشخاص حقيقی و حقوقی) که بيش از 2 بار خرید و فروش می کنند( از محل فروش زمين 
و ساختمان )مستحدثات(، در مراکز استان ها و شهرهای با بيش از 500 هزار نفر جمعيت، مشمول 

ماليات بر درآمد موضوع مادۀ 131 قانون ماليات های مستقيم قرارخواهدگرفت.
شرح  بدین  حقيقی  اشخاص  بردرآمد  ماليات  نرخ  مستقيم،  ماليات های  قانون  مادۀ131  طبق 
تعيين شده است: »تا ميزان 30 ميليون ریال درآمد مشمول ماليات ساالنه به نرخ 15 درصد، تا 
ميزان 100 ميليون ریال درآمد مشمول ماليات ساالنه نسبت به مازاد 30 ميليون ریال به نرخ 20 
درصد، تا ميزان 250 ميليون ریال درآمد مشمول ماليات ساالنه نسبت به مازاد 100 ميليون ریال به 
نرخ 25 درصد، تا ميزان یک ميليارد ریال درآمد مشمول ماليات ساالنه نسبت به مازاد 250 ميليون 
ریال به نرخ 30 درصد و نسبت به مازاد یک ميليارد ریال درآمد مشمول ماليات ساالنه به نرخ 35 
درصد.«از آن جا  که مطالعات مفصل و تجربيات جهانی نشان می دهد  که اتخاذ سياست های مالياتی 
به  موازات افزایش عرضه ، بهترین راهکاری است  که می تواند منجر به کنترل سوداگری در بازار 
زمين و مسکن شود، دولت نيز بر اساس همين تجارب، تالش دارد در اتخاذ سياست  های مالياتی، 
تمامی تقاضاهای سرمایه ای مخرب یا سوداگرانه را در بازار زمين و مسکن هدف قرار دهد، به طوری 

 که این سياست تأثيری بر تقاضاهای سرمایه ای مولد و مصرفی در بازار نداشته باشد.
محاسبۀ  مبنای  منطقه ای  قيمت های  دولت،  مسکن  شورای  مصوبه  از  دیگری  بند  اساس  بر 
نرخ ماليات بر نقل و انتقال امالک از ابتدای فروردین 1388 بر مبنای 75 درصد قيمت منطقه ای 

حسین قربانیان
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امالک در شهریور 1387 یعنی 25 درصد پایين تر از قيمت معامالت روز خواهد بود. این در حالی 
است  که بر اساس قانون قيمت های منطقه ای هر 3 سال یکبار تجدید می شوند و آخرین قيمت های 
ولی  است،  شده  ابالغ   84 سال  خرداد  در  ملک  انتقال  و  نقل  ماليات  محاسبۀ  مبنای  منطقه ای 
دولت برای جلوگيری از التهاب در بازار مسکن و افزایش ماليات ها در طول ماه های گذشته اعالم 
قيمت های منطقه ای را به تعویق انداخته بود و اکنون نيز اعالم کرده است از ابتدای سال آینده 
در قيمت های منطقه ای مبنای محاسبۀ ماليات نقل و انتقال امالک ، 25 درصد کاهش قيمت را 
اعمال خواهد کرد . بدین ترتيب، پيش بينی می شود این نحوۀ محاسبه ماليات نقل و انتقال امالک 
عالوه بر کنترل سوداگری و داللی مسکن موجب کاهش بيشتر قيمت های مسکن نيز بشود. بر 
قانون   64 مادۀ  موضوع  امالک  تقویم  کميسيون  منطقه ای  که  قيمت های  دولت ،  مصوبۀ  اساس 
ماليات های مستقيم مکلف شده از اول فروردین ماه 1388 بر اساس 75 درصد ارزش معامالت 
امالک در شهریور 1387 تغيير دهد، مبنای محاسبات ماليات بر اراضی بایر )موضوع مادۀ 15 قانون 
ساماندهی و حمایت از توليد و عرضۀ مسکن(، ماليات نقل و انتقال قطعی امالک )موضوع مادۀ 59 
اصالحی قانون ماليات های مستقيم( و ماليات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بيش از 2 بار در 
سال )موضوع همين مصوبه( قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد، قيمت های دفترچۀ فعلی معامالت 
امالک مالک عمل خواهدبود. بر اساس مادۀ 64 قانون ماليات های مستقيم، تعيين ارزش معامالتی 
تأیيد  به  بهمن 1387  تاریخ 20  در  این مصوبه  است .  امالک  تقویم  کميسيون  به عهدۀ  امالک 
ریيس جمهور رسيده و 21 بهمن توسط معاون اول ریيس جمهور ابالغ شده است. با این اقدام دولت، 
دو نکته به ذهن می رسد: نکته اول این که برخی افراد، بعد از تصویب هر قانونی، به دنبال راه های 
قانونی و شرعی فرار از قانون می گردند و در این گردونه، اخذ ماليات از کسانی  که بيش از دوبار 
در سال معامله مسکن انجام می دهند، مفر این گونه افراد، خرید و فروش ملک بنام اعضای خانواده 
و بستگان دور و نزدیک است. نکته دوم تعيين قيمت منطقه ای امالک به جای قيمت واقعی  که 
مبنای اخذ ماليات است می باشد  که باز هم جای سوال باقی است  که این فرمول پيچ در پيچی  که 
با چندین فاکتور مختلف مرتبط است و نهایتًا به مبلغ اندکی می رسد، با قيمت واقعی معامله تفاوت 
فاحش دارد. به طور مثال ملکی  که یک ميليارد تومان ارزش واقعی دارد و قيمت منطقه ای آن ده 
ميليون تومان است در این ميان دالالن امالک براساس قيمت واقعی پورسانت خود را دریافت 

چالش ها و نارسایی های موجود ناشی از درج قیمت منطقه ای...
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دریافت  التحریر  منطقه ای حق  قيمت  مبنای  بر  رسمی، سردفتر  تنظيم سند  هنگام  اما  می دارند، 
می کند از این ها  که بگذریم، در کنار قيمت منطقه ای، قيمت واقعی را نيز بعضًا درج نمی نمایند.

با مصوبه شورای عالی مسکن، شاهد این هستيم  که صدور سند مالکيت در سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور منوط به ثبت قراردادهای خرید و فروش در سامانه جدید کد رهگيری و امضای 
دیجيتالی قرار گرفته است. در سامانه جدید کنترل معامالت مسکن، طرفين معامله، ارزش معامله، 
ارزش ملک مورد معامله و مشخصات بنگاه امالکی  که معامله در آن انجام می شود ثبت کامپيوتری 

خواهد شد.

7- وظایف سردفتران در جلوگیری از ایجاد چالش های موجود

اعالمی  که مأمور رسمی، درباره وقایع مادی و بویژه اجرای تشریفاتی  که او بر عهده دارد، در 
سند می کند ماند تصدیق به امضای سند قرار داد و حضور اصحاب معامله قرائت و تفهيم مفاد سند، 
هویت و حضور شاهدان و معرفان و تاریخ سند،  که به وسيله او احراز یا با نظارت او انجام گرفته 
است، از اعتبار ویژه ای برخوردار است. به همين جهت است  که، اعمال فوق از ناحيه سردفتر به اماره 
صحت، )کاتوزیان، 1385، ص303( تعبير شده است. اماره ای  که خالف آن را به سادگی نمی توان 
اثبات کرد. ادعای نادرستی مندرجات سند به معنی نسبت دادن دروغ و تزویر)1( به شاهد ممتازی 

است  که به منظور تأمين اصالت و درستی محتوای سند گمارده شده است.
مطابق آنچه گذشت، درج قيمت واقعی ثمن در متن سند رسمی، از ضرر و زیان انکارناپذیر و 

اجرای تشریفات تنظيم سند است  که می بایست، عالوه بر موارد فوق توسط سردفتر اعمال شود.
ليکن عمدتًا مشاهده می گردد  که سردفتران تمایلی جهت درج قيمت واقعی در متن سند ندارند 
حتی با اظهار متعاملين، سردفتران صرفًا به درج قيمت معامالتی و منطقه ای می نمایند. از طرفی 
ریيس سازمان ثبت نيز طی بخشنامه ای خطاب به سردفتران اعالم داشته هنگام تنظيم سند مربوط 

1. بین دو مفهوم جعل سند و بی اعتباری سند باید فرق گذاشت. بی اعتباری مربوط به وقایعی است  که پس از 
تنظیم سند رخ داده و اعتبار آن را از بین برده است مانند انقضای مهلت گواهینامه رانندگی، نوع دیگری از بی اعتباری 
نیز وجود دارد  که در زمره ادعاهای جعل نیست، لیکن از آغاز تنظیم سند با آن همراه است مانند مخالفت سند با 

قانون و نظم عمومی و اخالق حسنه.

حسین قربانیان
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به امالک، متعاملين را اجبار به ارائه مبایعه نامه ننموده و حتی در این زمينه پرسش از متبایعين در 
رابطه با ارزش مورد معامله را نيز منتفی دانسته است. )1(

عدم تمایل سردفتران به ذکر قيمت واقعی، می توان به تبصره الحاقی ماده 58 آیين نامه قانون 
قيمت  براساس  را  التحریر  حق  دریافت  ميزان  نمود  که  اشاره  التصویب  اخير  رسمی  اسناد  دفاتر 
منطقه ای، تعيين نموده است. از طرف دیگر بموجب بند هشتم قسمت ج ماده 29 آیين نامه های 
بند 4 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی  که بيان داشته: »تنظيم سند برخالف مقررات و بخشنامه ها 
و دستورالعمل ها، موجب انفصال موقت از سه ماه الی 6 ماه است« سردفتران را ملزم به رعایت 
نظامت دولتی )درج قيمت منطقه ای( نموده است. ليکن آنچه  که برای دفاتر اسناد رسمی برای 
تنظيم یک سند کامل و جامع پيشنهاد می شود، این است  که هنگام مراجعه متعاملين، پس از ذکر 
شرایط و تعهدات مقرره بين آنها، ثمن مورد معامله  که قصد طرفين به آن انشا شده است در متن 
سند نوشته شود و از طرفی می توانند قيمت معامالتی و منطقه ای هم  که مبنای دریافت حق الثبت 
و حق التحریر است و برای سردفتران از این باب، تکليفی مقرر گردیده است،)2( نيز در سند قيمت 
نمایند، بدین ترتيب، وقوف و آگاهی اصحاب معامله و سایرین، به قيمت واقعی در سند آنها را از 
بحران ها و چالش های آتی برحذر می دارد. و با رویت هر دو قيمت )قيمت واقعی و قيمت منطقه 
ای(، هر بيننده ای هم به ارزش واقعی مبيع پی خواهد برد و هم به قيمت منطقه ای و معامالتی. 
ذکر این قيمت نيز، عالوه بر قيمت واقعی برای احيانًا طرح دعاوی ناشی از مال غيرمنقول و خلع 
ید هم برای ذینفع و هم برای محکمه، آنها را بی نياز از مراجعه به اداره امور مالياتی یا استعالم 

می نماید. )3(
نکته حائز اهميت این است  که دفاتر اسناد رسمی بر این باورند  که با الحاق یک تبصره به ماده 
1. در بخشنامه شماره1/34/10914 مورخ1383/4/17 معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و امالك 
کشور آمده است: »پیرو بخشنامه 1/34/26687-82/9/24 چون برابر اطالعات واصله برخی دفاتر اسناد رسمی به 
هنگام تنظیم اسناد مربوط به امالك متعاملین را اجبار به ارائه مبایعه نامه نموده و یا مبادرت به قید مبالغی چندین 
برابر بیش از ارزش معامالتی مورد معامله در اسناد تنظیمی می نمایند لذا بدین وسیله اعالم می گردد مبنای وصول 
حق التحریر نیز ارزش معامالتی امالك می باشد مگر این که مستند تنظیم غیر از آن باشد بنابراین مطالبه مبایعه نامه 
یا پرسش از مراجعین در رابطه با ارش مورد معامله مورد ندارد. مقتضی است مراتب به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر 
اسناد رسمی حوزه تابعه ابالغ گردد تا ضمن عمل به بخشنامه آن را مریی و منظر مراجعین جهت اطالع قرار دهند 

)آذرپور، حجتی شرفی، ص403(
2. در بخشنامه شماره32/34833 مورخ83/9/23 کانون سردفتران و دفتریاران تهران، سردفتران ملزم به درج قیمت 
و ارزش معامالتی در ستون مالحظات دفتر درآمد هستند: »در مواردی  که قیمت مندرج در سند متفاوت با ارزش 

معامالتی باشد در دفتر درآمد و خالصه معامله کدام یك از مبالغ باید درج شود؟
3. قانون گذار در قسمت اخیر بند )ب( از ردیف 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن 
در موارد معین مصوب1373/13/28 مبنای وصول هزینه دادرسی دعاوی ناشی از مال غیرمنقول و خلع ید را ارزش 

معامالتی تعیین شده از سوی اداره امور مالیاتی داشته است.
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58 آیين نامه دفاتر اسناد رسمی در خصوص اخذ حق التحریر معامالت قطعی غيرمنقول براساس 
ارزش معامالتی اعالم شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیگر نيازی به درج قيمت واقعی 
نيست، در حالی  که به نظر می رسد، هدف از این امر، کاهش ميزان دریافتی حق التحریر دفترخانه ها 
بوده است. با توجه به این که قبل از تغيير ماده مزبور، حق التحریر بر مبنای ارزش واقعی ملک اخذ 
می شد و این امر با توجه نوسان قيمت امالک و افزایش روز افزون آن، محاسبه و اخذ حق التحریر 
براساس ارزش واقعی موجب فشار براصحاب معامله خصوصًا قشر کم درآمد جامعه می شد. بنابراین 
درج قيمت واقعی عالوه بر قيمت منطقه ای هرگونه تردیدی را نسبت به صحت وقوع عمل حقوقی 

از ميان می برد.

نتیجه
از آنچه  که بيان نمودیم، در می یابيم  که مشکالت و موانع فراوانی هم در نظام مالياتی کشور و 
هم در ثبت اسناد علی الخصوص معامالت غيرمنقول وجود دارد. نبود قانون یکسان و یکپارچه، وجود 
بخشنامه های متناقض، نارسا، مبهم و متعدد در عرصه نظام مالياتی و ثبتی کشور بر این مشکالت 
دامنه بيشتری زده است. از یک سو می دانيم  که آزادی اراده اشخاص است  که اعمال حقوقی آنها را 
شکل می دهد و به طوری که بدون وجود اراده واحد نمی توان به یک توافق رسيد. از سوی دیگر تحميل 
اراده شاهد ممتازی  که متعاملين برای جلوگيری از بروز مشکالت احتمالی پيرامون قرارداد و شروط و 
تعهداتشان در برابر یکدیگر، به وی مراجعه نمودند تا به کار و عملی حقوقيشان رسميت بخشد، دور از 

عدل و انصاف است.
کاتب بالعدلی  که با این کار، سند رسمی را برای خود می نویسد برای متعاملين!

از آنجایی که جامعه سردفتران در کشورما، با مسائل حقوقی ارتباط تنگاتنگ داشته و بطوری که از 
دانش آموختگان رشته حقوق برای این شغل دعوت به عمل می آید، می بایست با درک واقعيت آنچه 
را  که در عمل برای متعاملين اتفاق افتاده را در عمل پياده نمایند، آنچه  که در این مقاله به آن پرداخته 
شد، درک این واقعيت بود  که درج قيمت واقعی و ارزش قراردادی معامله هيچ خللی به نحوه تنظيم 
سند و دریافت حق الثبت و حق التحریر وارد نمی کند. مبنای اخذ حق الثبت و حق التحریر، صرفاً قيمت 
معامالتی و منطقه ای خواهد بود. ليکن درج قيمت واقعی، در سند، از هر گونه اقدام احتمالی متعاملين 
در کم رنگ کردن اراده و توافق پيشين آنها جلوگيری خواهد کرد و اجازه اختالف در بهای قراردادی 
را به مدعی نخواهد داد. ليکن، عدم درج قيمت واقعی چالش هایی را در نظام حقوقی پدیدار می آورد  که 
در برخی مواقع، حتی اثرات آن جبران ناپذیر خواهد بود و در پيچ و خم راهروهای دادگاه ها، افراد را به 

یاس و نااميدی از ادامه راه رهنمون می سازد.

حسین قربانیان
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2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج6، تهران، انتشارات اسالمی، چاپ چهاردهم، 1377

3. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج1، تهران، انتشارات اسالمی، چاپ چهاردهم، 1377

4. ایرانی ارباطی، بابك، مجموعه نظرهای مشورتی حقوقی 1385-1384، چاپ دوم، تهران، مجد، 

1385

اول،  چاپ  بینه،  نگاه  انتشارات  تهران،  رسمی(،  دفاتر  )شناخت  ثبت  حقوق  محمود،  تفکریان،   .5

زمستان 1385

مالیات، شماره 48،  امالك و مستغالت، مجله  مالیاتهای  باب  در  تطبیقی  بررسی  توکل، محمد،   .6

1387

7. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران گنج دانش، چاپ دوازدهم، 1381

8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد4، تهران، گنج دانش، 1387

9. شهیدثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، بیروت، دارالعلم االسالمی، بی تا

10. شهیدثانی، مسالك االفهام، ج1، قم، موسسه المعارف االسالمیه، چاپ اول، 1416 هـ.ق

11. شیخ طوسی، الخالف، ج2، قم، موسسه النشر االسالمی، 1417 هـ.ق

12. عباسی داکانی، خسرو، حقوق ثبت اسناد، نشر میزان، چاپ اول، بهار1387

13. عالمه حلی، قواعداالحکام، ج2، تهران، بی نا، 1315 هـ.ق

14. کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، تهران، میزان، چاپ چهارم، بهار 1385

15. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی )1(، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ نهم، 1384

از شفعه، وصیت، ارث، تهران، میزان،  16. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، درسهایی 

چاپ چهارم، 1382
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چالش ها و نارسایی های موجود ناشی از درج قیمت منطقه ای...
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1. در نمونه آراء ذکر شده، جهت حفظ هویت اشخاص، مشخصات کامل و محل اقامت افراد نام برده شده 
حذف گردیده است. )پیام آموزش(

نمونه ای از آرای برتر دادگاه های كیفری استان)1(

رئیس دادگاه: آقای محمدصادق مهدوی راد 

مستشاران دادگاه: آقایان محمد کریمی، محمدرضا اسماعیلی، محرم مشعوف، 

رسول  

سمیه   خانم   -4 نسرین  خانم   -3 سعیده  خانم   -2 اشرف  خانم   -1 شکات: 

مجید   9-آقای  مریم   8-خانم  7-خانم شیرین   6-آقای سعید   اعظم   5-خانم 

10-آقای حمیدرضا و بهاره )آقای حمیدرضا اصالتًا از طرف خود و قیومتًا از 

طرف بهاره(؛ 11- اکرم 

متهم: آقای وحید 

اتهام: قتل عمدی 

»رأی دادگاه«

قضائیه  قوه  محترم  ریاست  سوی  از  دادرسی  اعاده  تجویز  خصوص  در 

تشکیل  قانون  18 اصالحی  ماده  اصالح  قانون  واحده  ماده  مقررات  اجرای  در 

 8709978617900015 شماره  دادنامه  به  نسبت  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 

از شعبه  بایگانی( 870010 صادره  پرونده کالسه )شماره  در  مورخه 87/4/7 

دادنامه شماره 693 مورخه 87/6/23 در  استان مرکزی و  دادگاه کیفری  دوم 

پرونده کالسه 1154/87 صادره از شعبه 27 دیوان عالی محترم کشور که به 
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ابوالقاسم علیه آقای وحید دائر  موجب آن در خصوص شکایت وراث مرحوم 

محل  و  منزل  در  عمدی  حریق  ایجاد  اثر  بر  ابوالقاسم   مرحوم  عمدی  قتل  بر 

دادنامه ها، حکم قصاص نفس متهم  با استدالل مزبور در  سکونت آن مرحوم، 

وحید  تا ازهاق روح از بدن صادر شده است. با این توضیح متهم در اظهارات 

خود بیان داشت در بعدازظهر مورخه 84/5/18 جهت تهیه مواد مخدر به همراه 

یکی از دوستانم بنام مهدی با یک دستگاه موتورسیکلت به روستای عزیمت و 

در بین راه یک دستگاه نیسان از جاده  می رفت و ما از نیسان سبقت گرفتیم و 

موتور شروع به گرد و خاک کردن نمود که راننده نیسان )مجید( از ما سبقت 

گرفت. وقتی داخل روستا رسیدیم راننده نیسان به طرف ما آمد و به نحوه راندن 

موتورسیکلت با ما جر و بحث نموده و با یکدیگر درگیر شدیم. همگی به سر من 

ریختند و مورد ضرب قرار دادند. همین موضوع به عنوان یک عقده انگیزه انتقام 

رادر وی می انگیزد به طوری که در حضور گواهان خانواده مرحوم را تهدید 

به قتل و اتش زدن اموال  می نماید و شبانه با مراجعه به محل سکونت مرحوم 

ابوالقاسم با ظرف بنزینی که از قبل تهیه نموده بود و با فشار درب آهنی را به 

راحتی باز نموده و بنزین را داخل اطاق  می پاشد و آن مکان را بین ساعت 3 تا 

4 بامداد به آتش  می کشد و با موتورسیکلت از محل آتش می گریزد و سرانجام 

در تاریخ 85/5/5 توسط مأمورین دستگیر شده است و بعد از دستگیری در دفاع 

از خود اعالم  می کند که فقط قصد ضرر مالی داشتم نه جانی و اگر می دانستم 

زدن  آتش  موقع  زدم.  نمی  آتش  را  ان  است  خوابیده  کسی  حریق  ایجاد  محل 

فرش ها را دیدم و مقتول را ندیدم. اگر  می دیدم وی را با چوب  می زدم و فرار  

می کردم. چون کسی را ندیدم اقدام به آتش زدن کردم و از ترس خودم اقدام به 

فرار کردم آنها قباًل مرا با نامردی زده بودند من هم گفتم به نامردی خسارت به 

آنها بزنم و اتهام قتل عمدی را قبول ندارم. خانواده مقتول در تشریح مشهودات 
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خود توضیح دادند محل مزبور محل زندگی مقتول و همسرش بوده که دارای 

چهار اطاق بوده که سه اطاق در اختیار فرزندان آن مرحوم و یک اطاق در اختیار 

خودش و همسرش بوده که اتاق مذکور مشرف به کوچه بوده است و مقتول و 

همسرش در آنجا زندگی  می نمودند و کلیه وسایل مورد نیاز زندگی در آن محل 

موجود بوده و اظهارات متهم مبنی بر این که محل مزبور انبار فرش بوده صحیح 

نیست. در صفحات 31 و 32 پرونده اظهارات شهود و مطلعین حاکی است که 

متهم تهدید کرده بود که خانه ایشان را به آتش  می کشم یا یکی از پسرانش را  

اولیاء دم بنام سعید  می گوید با صدای فریاد مادرم بیدار  از  احدی   – می کشم 

شدم آتش را دیدم مادرم و وحید وارد حیاط شده و فریاد  می کشیدند پدرم از 

درب آهنی به داخل کوچه به دنبال متهم رفت وقتی به پدرم رسیدم دیدم آتش 

در بدن پدرم شعله ور است وقتی به بدن وی دست زدم دستانم آتش گرفت و 

ضمنًا چون تابستان بود پدرم درب آهنی را نیمه باز گذاشته و اگر پرده را کنار  

می زدند داخل اطاق کاماًل پیدا بود چون نورافکنی بیرون جلوی درب وجود دارد 

بیان داشت شغل همسرم  کاماًل روشن  می کند. همسر آن مرحوم  را  داخل  که 

فرش فروشی بود و فرش ماشینی  می خرید و  می فروخت چون مغازه نداشت 

بوسیله ماشین و به صورت سیار فرش  می فروخت محل آتش سوزی دارای 40 

الی 50 متر مساحت  می باشد که من و همسرم و نوه ام در محل آتش سوزی 

خوابیده بودیم و شوهرم حدود یک متر با درب ورودی فاصله داشت و تشک و 

بالش و روانداز شوهرم در آتش  می سوخت ولی خودم و نوه ام آسیب ندیدیم 

–اولیاء دم تقاضای قصاص نمودند و شعبه دوم دادگاه کیفری استان مرکزی 

پس از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع طی دادنامه شماره 438- 86/10/30 حکم 

به قصاص نفس صادر و پرونده با اعتراض متهم به شعبه 27 دیوانعالی کشور 

ارجاع و شعبه یاد شده برابر دادنامه شماره 124- 87/2/2  با استدالل به این 
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که )1-تحقیقات و معاینه محلی انجام نشده که مسکونی بودن محل معلوم بوده 

یا خیر؛ 2-متهم اقرار به قتل عمدی نداشته؛ 3-رعایت غبطه صغیر مقتول توسط 

این جریان  دادستان منعکس نشده؛ 4-شکایت همسر مقتول در  قیم و موافقت 

از  شده  سوخته  اموال  و  منزل  کشیدن  آتش  به  خصوص  5-در  ندارد؛  نقشی 

اتخاذ نگردیده.( دادنامه تجدیدنظرخواسته را  سوی دادسرا و دادگاه تصمیمی 

نقض و پرونده جهت رفع  نقایص و رسیدگی مجدد به همان شعبه اعاده شده 

و شعبه دوم دادگاه کیفری استان مرکزی پس از رسیدگی و رفع نقایص طی 

دادنامه شماره 8709978617900015 -87/4/17 مجدداً حکم به قصاص نفس 

صادر نموده و با اعتراض متهم پرونده به شعبه 27 دیوانعالی کشور و شعبه 

محترم یاد شده برابر دادنامه شماره 693- 87/6/23 دادنامه تجدیدنظرخواسته 

را عینًا تأیید نموده است. –سپس معاون دادستان عمومی و انقالب عین پرونده 

و  ارسال  قوه قضائیه  ریاست محترم  برای  استیذان  را جهت مالحظه و کسب 

مشاورین محترم قوه قضائیه در حوزه نظارت قضائی ضمن بیان ایراداتی به 

مالی  اضرار  به قصد  اقرار  فقط  و  نداشته  عمدی  قتل  به  اقرار  1-متهم  که  این 

داشته که با توجه به زمان وقوع حادثه که ساعت 3 بامداد بوده و محل حادثه در 

روستا و هوا تاریک و شناسایی مقتول یا غیر او و ممکن نبوده تا قصل قتل قابل 

تصور باشد. 2-این که اقدام محکوم علیه عملی نیست که نوعًا کشنده باشد زیرا 

در محل حادثه اطاقهای دیگر با ساکنین دیگر بوده اند که آسیبی به آنها نرسیده 

3-پزشکی قانونی اعالم داشته سوختگی از نوع درجه 2 و 3 بوده و متوفی پنج 

روز بعد از واقعه فوت کرده در این فاصله عمل دیگری   می تواند در فوت مرحوم 

پرونده  که  نمودند  را  اشاره  مورد  قانون   18 ماده  اعمال  تقاضای  باشد،  موثر 

دادگاه هم عرض  دادرسی جهت رسیدگی مجدد در  اعاده  با موافقت و تجویز 

مراتب  به  بنا  است.  گردیده  ارجاع  مرکزی  استان  کیفری  دادگاه  اول  شعبه  به 
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از بررسی محتویات پرونده و استدالل بعمل آمده در دادنامه مزبور ایراد و یا 

اشکال اساسی که موجب تزلزل و نقض دادنامه مورد اعاده دادرسی را ایجاب 

نماید به عمل نیاورده و دادنامه یاد شده مبتنی بر اصول و مقررات قانونی بوده 

زیرا با توجه به ایرادات عنوان شده از سوی حوزه نظارت قضایی و این شعبه 

وقت رسیدگی تعیین و بعد از اخذ اظهارات اولیاء دم  و دفاعیات متهم و وکیل 

وی قرار تحقیق و معاینه محلی صادر و جهت مالحظه و مشاهده محل اسکان 

قتل مرحوم ابوالقاسم به روستا عزیمت و مالحظه گردیده که اطاق مورد نظر در 

کنار کوچه قرار داشته که دارای یک درب آهنی سه لت و یک درب آهنی دو لت 

بوده و در مقابل درب سه لت در کوچه تیر برق وجود داشته که المپ پرنوری 

دارد. به عالوه باالی سقف درب سه لت سمت کوچه المپی آویزان  می باشد که 

شبها آن را روشن  می گذاشتند و برابر اظهارات همسایگان همیشه از درب سه 

لت استفاده  می کرده و اطاق مورد نظر از بدو امر خانه مسکونی بوده و از آن 

به عنوان مغازه و انباری فرش استفاده نمی شده است بنابراین اواًل: اطاق مورد 

نظر هرچند ظاهراً به شکل مغازه بوده ولی از بدو امر بعنوان خانه مسکونی و 

محل سکونت مقتول و خانواده وی بوده است. ثانیًا: هرچند زمان وقوع حادثه 

تیر  باالی  پرنور  المپ  ولی  است  تاریک  هوا  موقع  آن  در  و  بامداد   3 ساعت 

برق و همچنین المپ آویزان باالی سقف باعث شده که با بازکردن درب داخل 

اطاق کاماًل روشن شود که با عنایت به محل خواب مقتول )نزدیک درب( متهم  

می توانست او را ببیند و بنظر  می رسد قصدش ضرر رساندن مالی نبوده است. 

ارتکابی توسط متهم )ریختن بنزین داخل اطاق و سپس آتش زدن(  ثالثًا: عمل 

نوعًا کشنده بوده و آسیب نرسیدن به دیگران دلیل بر کشنده نبودن نیست. رابعًا 

هرچند سوختگی از نوع درجه 2 و 3 بوده و مقتول پنج روز بعد از واقعه فوت 

کرده ولی پزشکی قانونی علت فوت را سوختگی وسیع و عوارض ناشی از آن 
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اعالم داشته و تا کنون علل دیگری که باعث فوت مقتول شده باشد، ارائه نشده 

است. لذا با توجه به به گزارش معاینه محل و مشاهدات به عمل آمده و اظهارات 

همسایگان در گزارش تنظیمی اکثر اعضای دادگاه )چهار نفر( عقیده به عمدی 

بودن عمل ارتکابی توسط متهم داشته و فقط یک نفر معتقد به شبه عمد بوده و 

در نتیجه ضمن رد اعاده دادرسی دادنامه مورد اعاده تأیید و استوار  می گردد. 

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در 

دیوان محترم عالی کشور  می باشد. 

رئیس شعبه اول دادگاه کیفری استان مرکزی

محمدصادق مهدوی راد

مستشاران دادگاه 

محمد کریمی       محمدرضا اسماعیلی       محرم مشعوف )اقلیت(       رسول محمدی
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نمونه ای از آرای برتر دادگاه های تجدیدنظر استان

پرونده کالسه 8709982315300288 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان 

سمنان دادنامه شماره 8809972315300185

تجدیدنظر خواه: اداره امور آب شهرستان دامغان 

تجدیدنظر خواندگان: 1- آقای سیدرضا 2- آقای سید احمد 3- آقای سید 

شعبه  از  صادره   86/10/3-798 شماره  رأی  از  تجدیدنظر  خواسته:  تجدیدنظر 

اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دامغان.

دادگاه  سوم  شعبه  العاده  فوق  وقت  در   88/2/31 تاریخ  به  گردشکار: 

است  تشکیل  ذیل  کنندگان  امضاء  اعضاء  تصدی  به  سمنان  استان  تجدیدنظر 

پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و بشرح زیر مبادرت به 

صدور رأی  می نماید.

»رأی دادگاه«

تجدیدنظر خواهی امور آب شهرستان دامغان از دادنامه شماره 798 مورخ 

1386/10/3 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دامغان که به موجب 

سید   -3 رضا  سید   -2 احمد  سید   -1  : آقایان  دادخواست  خصوص  در  آن 

الزام خوانده  الدین به طرفیت اداره آب شهرستان دامغان به خواسته  شمس  

)تجدیدنظر خواه فعلی( به صدور مجوز حفر یک حلقه چاه و با این توضیح که 

خواهان ها )تجدیدنظر خواندگان فعلی( مدعی شده اند: 
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در سال 1374 از اداره خوانده تقاضای اخذ پروانه حفر یک حلقه چاه عمیق 

در اراضی کشاورزی واقع که از قدیم اشتغال به کشت و زرع داشته اند نموده 

اند اما  خوانده علی رغم اعزام کارشناسی و مخالفت با حفر چاه درخواستی 

متأسفانه تاکنون اقدامی به عمل نیاورده است که نماینده خوانده نیز در دفاع 

ضمن تشریح چگونگی صدور پروانه مذکور علت عدم صدور مجوز حفر یک 

حلقه چاه را رعایت نکردن مقررات مربوط به صدور پروانه از جانب خواهان 

ها دانسته است که دادگاه بنا بر استدالل مندرج در دادنامه مرقوم و به استناد 

به تبصره 2 ماده 9 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادله آب و لحاظ 

رأی وحدت رویه شماره 537 مورخ 1369/8/1 حکم به الزام خوانده به صدور 

پروانه حفر یک حلقه چاه در اراضی کشاورزی واقع در روستای آستانه صادر 

نموده است با عنایت به اینکه خواسته خواهانها صدور مجوز حفر یک حلقه چاه 

عمیق در اراضی کشاورزی واقع در روستای آستانه  می باشد و بنا بر موارد 

21 و 22 قانون توزیع عادالنه آب مصوب 1361 حفر و بهره برداری هر نوع 

چاه منوط به اجازه و موافقت وزارت نیرو و صدور پروانه آن نیز حسب مواد 

یک و 3 و 4 و تبصره های ذیل آن از آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع 

عادالنه آب مصوب 1363/7/18 هیأت وزیران بر عهده کمیسیون رسیدگی به 

این  از  بود  البیان خواهد  قانون سابق   20 و   16 مواد  پروانه موضوع  صدور 

با بند )د( ماده 348 قانون آیین  رو تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه منطبق 

دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی بوده و به استناد به ماده 

352 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم صالحیت به 

صالحیت و شایستگی رسیدگی کمیسیون )هیأت سه نفره( رسیدگی به صدور 

پروانه و حفر چاه مستقر در شرکت آب منطقه ای استان سمنان تابعه وزارت 
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نیرو در محل چاه مورد دعوا صادر و اعالم  می گردد مقرر است پرونده در 

اجرای ماده 28 قانون اخیر الذکر جهت تشخیص مرجع صالح به دیوان محترم 

عالی کشور ارسال شود.

رییس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان: رحمان خیر حامدی

مستشار دادگاه: محمد فکوری نژاد

 

استان  کیفری  دادگاه  دوم  شعبه   8709982315200376 پرونده  کالسه 

دادگستری استان سمنان دادنامه شماره 8809972316200025

شاکیان: 1- ص.ا 2- س.ا

متهمان: 1- م.ت 2- ح.س

موضوع: ارتکاب عمل شنیع لواط غیر ایقابی )تفخیذ( با عنف و اکراه و آدم 

ربایی

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان سمنان

محمد  و  زاده  اصغر  حسین  و  حامدی  خیر  رحمانی  آقایان  شعبه:  هیأت 

طوریان و سید علی سعیدی و هادی عباسی نژاد

استان  تجدیدنظر  دادگاه  دوم  شعبه  نظارت  وقت  در  تاریخ  به  گردشکار: 

محترم  نماینده  حضور  با  و  ذیل  کنندگان  امضاء  اعضاء  تصدی  به  سمنان 

دادستان تشکیل است پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و 

به شرح زیر مبادرت به صدور رأی  می نماید.

خالصه جریان پرونده
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در تاریخ 1386/6/3 خانم ص.ا شکایتی از آقای ح.س و شخص همراه وی 

)آقای م.ت( به دادسرای عمومی و انقالب شهرستان گرمسار تسلیم و توضیح 

داده است که »پسرم به نام س.ر)15 ساله( که پدرش چند سال قبل فوت شده 

در نزد شخصی به نام آقای م شاگردی و کار نورپردازی مجالس عروسی را 

انجام  می داده اند تا این که در شب قبل که آقای م نبوده به اتفاق آقای ح.س کار 

مذکور را انجام داده و در آخر شب که قصد بازگشت به مغازه و انتقال وسایل 

درخواست   او  از  م.ت  آقای  با  تماس  ح.س ضمن  آقای  اند  داشته  آنجا  به  را 

می کند تا آنها را با اتومبیل پیکان خود به مغازه برسانند . پس از آن وسایل را 

به مغازه منتقل  می نمایند . 

با توجه به اینکه آقای ح.س از جانب آقای م )صاحب کار( معرفی شده بود 

به پیشنهاد وی و آقای م.ت و برای اینکه س.ر را به منزل برسانند وی را سوار 

اتومبیل آقای ت کرده و با تهدید ضمن ربودن آن مرتکب عمل شنیع لواط شده 

و فیلم برداری هم  می نمایند« . آقای س.ر با تأیید مطالب مادرش  می گوید: »... 

وسایل را در مغازه گذاشتیم من در مغازه را قفل کردم و سوار ماشین آقای 

م.ت شدم که ایشان مرا به خانه خودمان برساند. اما در راه او مسیر را عوض 

کرد و به طرف پل رفت. گفت  می خواهم دور بزنم. گفتم مرا به خانه بگذار بعد 

برو و  دور بزن ولی او گوش نکرد و مرا به زور به سمت بنه کوه بردند و با 

تهدید و چاقو مرا به یک جاده فرعی واقع در همان مکان بردند و با زور و کتک 

وادار به انجام عمل لواط کردند« آقای ح.م کارفرمای شاکی اظهار داشته است 

:»در تاریخ 1386/6/2 در ساعت 11 صبح برای انجام کار نورپردازی به منزل 

آقای ش.پ مراجعه کردم پس از انجام آن و در بعداز ظهر همان روز به سمنان 

الف  خانم  صبح   3/5 ساعت   . برگشتم  گرمسار  به  صبح   2/5 ساعت   . رفتم 
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)مادر س.ر( )شاکی(  زنگ زدند که بچه من االن آمده است این در حالی است 

که من ساعت یک صبح به فرزند مشارالیه ها زنگ زدم که او گفت : به خوبی 

)برنامه( انجام شده و وسایل را جمع کردیم و  می خواهیم برویم مغازه. ح.س 

را  می شناسم و به خاطر نامناسب بودن وضعیت مالی زندگی او را در مجالس 

کمک  می کرد و باالی سر دستگاه نورپردازی بود اما م.ت را نمی شناسم .

شاید او را ببینم، بشناسم و دیشب )1386/6/2( هر دو نفر )س.ر و ح.س( 

مورخ  693/م/20/4  شماره  گواهی  در  قانون  پزشکی  اند«.  بوده  دستگاه  سر 

1386/6/14 اعالم نموده است »طبق نظر پزشک معالج )جراح( آثار دخول مثل 

تورم و کبودی در ناحیه معقد مشاهده شد . ولیکن قوام اسفنکتر معقدی طبیعی 

است و نیز پارگی در ناحیه مذکور مشاهده نگردید« آقای ش.پ )صاحب مجلس 

عروسی( به عنوان مطلع گفته است :» تعداد سه نفر آمده بودند دو نفر از آنها 

حدوداً 22 ساله و یک نفر نوجوان 14 ساله همراه آنها بود . حدوداً ساعت 22 

به مراسم آمدند و ساعت 00:30 بامداد خارج شدند هنگام پایان مراسم به من 

گفتند زن بزن آژانس بیاید و مرا ببرد گفتم این موقع شب آژانس نیست گفتند 

: پولش را بده ما خودمان  می رویم و آنها با یک دستگاه پیکان سفید رنگ مدل 

پایین رفتند. متوجه نشدم که نوجوان 14 ساله هم همراه آنها رفت یا خیر؟

به هنگام جمع آوری لوازم یکی از آنها بلوز آبی رنگ داشته به نظر  می آمد 

حالت غیر عادی دارد «. آقای بازپرس شعبه مستنداً به تبصره 3 ماده 3 اصالحی 

به صالحیت  عدم صالحیت  قرار  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  تشکیل  قانون 

بازپرس شعبه دادگاه عمومی جزایی گرمسار صادر نموده و نهایتًا پرونده به 

شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان گرمسار ارجاع  می گردد.

در جلسه مورخ 1386/7/28 دادگاه آقای س.ر  می گوید: »من پیش آقای م 
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کار  می کردم آن شب آقای م خودش نبود و به سمنان رفته بود . آقای س را 

کار  می کرد وی  ایشان  با  آقای س  قبل  از  فرستاد چون  پیش من  برای کمک 

شدیداً مشروبات الکلی مصرف کرده بود به اتفاق شخصی به نام م آمده بود 

مجلس که تمام شد وسایل را جمع کردیم به آقای صاحب مجلس گفتم آژانس 

بگیر تا وسایل را به مغازه ببریم س گفت : نمی خواهد وسایل را با ماشین به 

خانه  می بریم هزار بهانه آوردند و مرا به پارک جنگلی بردند به ضرب و زور 

و چاقو هر دو نفر با من عمل بد انجام دادند .

و  بودند  مست  و  شد  انجام  دخول  داد  انجام  را  کار  این  من  با  م.ت  اول 

کنی  صحبت  جایی  اگر  گفتند  کردند  تهیه  فیلم  موبایل  با  نداشتند  عادی  حال 

پخش  می کنیم دادگاه دستور تهیه بدل برای رسیدگی به آدم ربایی و ارسال 

و  تحقیقات  در  ح.س  آقای  می دهد  را   گرمسار  انقالب  و  عمومی  دادسرای  به 

با شاکی هر  لواط  ارتکاب عمل شنیع  انکار  جلسه های متعدد رسیدگی ضمن 

گونه تهدید و آدم ربایی ]شده و گفته با[ شخص شاکی وسایل را در جلوی 

در مغازه تخلیه کردیم قبل از انتقال وسایل آقای م.ت به یکی از وسایل دست 

زد آقای س.ر اعتراض کرد که وسایل تحویل من است آقای ت ناراحت شد و 

گفت امشب  می زنمش. 

پس از آن که بارها را خالی کردیم س.ر خودش با رضایت سوار اتومبیل 

شد به]و گفت[ مادرم خبر ندارد برگردیم ت گفت:  می رویم بنه کوه مجدداً من 

... رفتیم . ت به  و س اصرار کردیم که برگرد ولی ت گوش نکرد و به جاده 

بهانه دستشویی پیاده شد بعد از چند لحظه در ماشین را باز کرد س را بیرون 

از  کشید من مانع شدم ولی تهدیدم کرد برگشتم داخل ماشین نشستم و بعد 

ادب  می شد  باید  آره   : آمدند سوار ماشین شدند گفتم زدیش گفت  دقیقه  چند 
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ساعت دو نیمه شب بود که حرکت کردیم و س.ر را به خانه رساندیم من چاقو 

در حین درگیری ت با س ندیدم. با کمک و مساعدت آقای ح.س متهم دیگر به 

آن آقای م.ت دستگیر و در تاریخ 1386/9/11 و در نزد قاضی محترم شعبه 

102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان گرمسار ضمن تأیید مطالب دو نفر فوق  

می گوید : وقتی حرکت کردیم هیچ اجباری در کار نبود یک بار من و یک بار 

آقای س انجام دادیم . فیلم برداری نکردیم س راضی به این عمل نبود متعاقبًا 

عنوان  به  را  ح.الف  آقای  و  شده  آزاد  وثیقه  قرار  با صدور  الذکر  اخیر  متهم 

دخول  ولی  دارم  قبول  شدم  مرتکب خالف  در  و  می نماید  معرفی   خود  وکیل 

نکردم وکیل نامبرده نیز در دفاع از موکل خویش بیان داشته است با توجه به 

تاریخ  این جانب درخواست تخفیف مجازات برای موکل دارم در  اقرار موکل 

لواط  شنیع  عمل  ارتکاب  به  م.ت  آقای  دیگر  رسیدگی  جلسه  در  و   1387/2/1

اقرار  می نماید عمل تفخیذ را قبول دارم هنگامی که دادگاه برای بار سوم عمل 

 : تفخیذ را به آقای م.ت تفهیم  می نماید مشارالیه ضمن سکوت اظهار  می دارد 

دفاعی ندارم اظهار پشیمانی دارم و من بعد از آن اتفاق به مشهد مقدس رفتم و 

توبه کردم و االن هم در محضر دادگاه توبه  می کنم و تقاضای بخشش دارم.

ماده  به  استناد  به  و  فوق  نامبرده  توبه  به  عنایت  با  دادگاه  قاضی  متعاقبًا 

126 قانون مجازات اسالمی و بنابر اختیار تفویضی مقام معظم رهبری )ولی 

می نماید  را   وی  عفو  درخواست  قضائیه  قوه  محترم  ریاست  مسلمین( به  امر 

مشاور محترم رئیس قوه قضائیه با ایراد به این که اختیار اعطایی مقنن موکول 

است  مربوط  مجازات حد  متضمن  االجراء  به محکومیت الزم  به صدور حکم 

به  را  پرونده  بنماید  را  تحمل مجازات  از  علیه  تقاضای عفو محکوم  قاضی  تا 

و  آن  از  متقاضی عودت  می دهد و پس  به مرجع  ابهام و نقص موجود  جهت 
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دادگاه   102 شعبه   1387/5/1 مورخ   328 شماره  دادنامه  در  مندرج  شرح  به 

)با  لواط  عمل  ارتکاب  اتهام  به  م.ت  آقای  گرمسار  شهرستان  جزایی  عمومی 

توجه به چهار بار اقرار به انجام جرم تفخیذ( با آقای س.ر و مستندا به مواد 

108-114-116-120 قانون مجازات اسالمی به تحمل یک صد ضربه تازیانه 

به عنوان حد شرعی و با شرایط ماده 176 همان قانون محکوم  می گردد و آقای 

ح.س نسبت به اتهام مذکور به لحاظ فقه ادله اثباتی برائت حاصل  می نماید رأی 

صادر شده مورد تجدیدنظر خواهی خانم ص.ا )شاکی(  قرار  می گیرد پرونده 

به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان ارجاع  می شود که هیأت شعبه با 

توجه به دادنامه شماره 00960 مورخ 1387/12/12 و با این استدالل که حسب 

مفاد ماده 108 قانون مجازات اسالمی لواط اعم است از دخول یا تفخیذ که با 

توجه به تبصره 3 ماده 3 و تبصره ماده 4 و تبصره یک ماده 20 قانون اصالح 

در  معنون  موضوع  به  رسیدگی  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  تشکیل  قانون 

صالحیت دادگاه کیفری استان  می باشد. دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و 

قرار عدم صالحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان صادر می کند. پرونده به 

پرونده دیگری که جهت رسیدگی به اتهام دیگر متهمان مبنی بر آدم ربایی به 

عنف و تهدید، تهدید با چاقو، ایراد صدمه بدنی عمدی و فیلم برداری از صحنه 

جرم )لواط( و شرب خمر در دادسرای عمومی و انقالب شهرستان گرمسار در 

جریان رسیدگی بوده و منجر صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای آقای 

م.ت دایر بر آدم ربایی شده و پیوست گردیده است . جلسه رسیدگی به هر دو 

پرونده فوق در تاریخ 1388/8/26 تشکیل شد در جلسه مذکور هر دو نفر متهم 

)آقایان م.ت و ح.س( اتهام های وارد به خود را تکذیب نموده اند هیأت شعبه با 

بررسی محتویات پرونده کفایت رسیدگی را اعالم و با اتفاق و با استعانت از 
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خداوند سبحان و وجدان به شرح آتی مبادرت به انشای رأی  می نماید.

رأی دادگاه

در این پرونده آقای م.ت متهم است به الف – ارتکاب عمل شنیع لواط غیر 

آقای س.ر  به  نسبت  حیله  با  ربایی  آدم  .ب-  اکراه  و  عنف  با  )تفخیذ(  ایقابی 

در  ح.س(  )آقای  دیگر  متهم  اظهارات   -2 شاکی  شکایت   -1 به  عنایت  با  که 

خصوص چگونگی ربودن شاکی و این که برخالف میل او و با حیله و فریب، 

پیاده کردن وی  در  با شاکی  متهم  برخورد  نحوه  و  است  ربوده شده  شاکی 

قانون  پزشکی   1386/6/14 مورخ  693/م/20/4  شماره  گواهی   -3 اتومبیل  از 

مقعد  ناحیه  در  را  کبودی  و  تورم  مثل  آثاری  وجود  که  گرمسار  شهرستان 

تأیید نموده است . 4- اقرار مکرر متهم در نزد قاضی محترم دادگاه عمومی 

از  و  نداشته  را  پرونده  به  شهرستان گرمسار که هر چند صالحیت رسیدگی 

این حیث اقرار مذکور به لحاظ این که نزد قضات دادگاه کیفری استان، انجام 

نشده، اقرار عندالحاکم تلقی نمی گردد . 5- توبه مشارالیه پس از ارتکاب فعل 

مجرمانه و اقرار سابق البیان به نحوی که منجر به درخواست عفو از مجازات 

وی از ریاست محترم قوه قضائیه به استناد ماده 126 قانون مجازات اسالمی 

توسط قاضی مزبور شده است .6- سایر قرائن و امارات موجود در پرونده 

اقناع  و  معتبر  به ظن  عنایت  با  متعارف  عادی  علم  موجب حصول  که جملگی 

وجدان و اطمینان بر ارتکاب عمل شنیع لواط غیر ایقابی )تفخیذ( به نحو اکراه 

و اجبار از سوی متهم موصوف نسبت به آقای س.ر و ربودن با حیله شاکی 

نامبرده محرز  به  انتسابی  اتهام های  بنا علی هذا  متهم  می گردد  توسط همان 

بوده و با توجه به سن مجنی علیه در هنگام وقوع جرم )1386/6/2( که کمتر از 
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پانزده سال بوده است و مستنداً به مواد 108 و 120-121-621 قانون مجازات 

مارالبیان  های  اتهام  از   کدام  هر  برای  مجازات  جمع  قاعده  لحاظ  و  اسالمی 

1- متهم موصوف اواًل- از بابت ارتکاب عمل شنیع لواط غیر ایقابی )تفخیذ( با 

عنف و اکراه به تحمل یکصد ضربه تازیانه حدی با رعایت مواد 30 و 33 آیین 

نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شالق موضوع ماده 

293 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 

27 شهریور ماه 1382 قوه قضائیه . ثانیًا- از حیث آدم ربایی و فریب با اعمال 

متهم و  بودن  به جوان  توجه  با  قانون مجازات اسالمی   22 ماده  از  پنجم  بند 

رعایت  با  تعزیری  حبس  سال  چهار  تحمل  به  تخفیف  با  کیفری  سابقه  فقدان 

تبصره ماده 18 همان قانون ) با احتساب ایام بازداشت سابق( محکوم  می گردد 

. 2- در خصوص اتهام دیگر نامبرده مبنی بر ارتکاب عمل شنیع لواط ایقابی و 

تهدید با چاقو و همچنین اتهام آقای ح.س مبنی بر ارتکاب عمل شنیع لواط اعم 

از ایقابی یا غیر ایقابی )تفخیذ( هر دو نفر نسبت به آقای س.ر با توجه به انکار 

متهمن و این که دلیل و بینه شرعی از سوی شاکی علیه متهمان ارائه و اثبات 

نگردیده است و با لحاظ قاعده درء )در مواردی که مجازات جرم ارتکاب حد 

شرعی است( و اصل برائت )اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ایران( و بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 

در امور کیفری حکم به برائت متهمان یاد شده از اتهام های اخیر الذکر انتسابی 

به آنها صادر و اعالم  می گردد. رأی صادر شده حضوری بوده و ظرف بیست 

روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در یکی از شعب محترم دیوان عالی 

کشور  می باشد.
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دادرس علی البدل شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر در مقام کیفری استان سمنان  

رحمان خیر حامدی

مستشاران دادگاه 

حسین اصغر زاده     محمد طوریان      سید علی سعیدی        هادی عباسی نژاد
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پیام آموزش فرم درخواست اشتراک نشریه 

نام:......................................... نام خانوادگی:...........................................................
سمت قضایی مطابق ابالغ:......................................................................................
تلفن ثابت:....................................... تلفن همراه:....................................................
نشانی دقيق:.............................................................................................................
..................................................................................................................................
نشانی پست الکترونيک )در صورت داشتن(:...........................................................

    
                 امضا

همکار محترم قضایی؛
سرمایه  رفتن  هدر  از  جلوگیری  و  نشریه  توزیع  امر  سامان دهی  منظور  به 
با  خود،  نشانی  و  نام  به  نشریه  این  ارسال  به  تمایل  صورت  در  سازمانی، 
تکمیل فرم زیر، آن را به آدرس اعالمی ارسال نمایید. الزم به ذکر است که 
از شماره آینده، این نشریه صرفاً برای همکاران محترمی ارسال خواهد شد که 

فرم اشتراک را تکمیل و ارسال کرده باشند.

آدرس پستی: تهران، خيابان حافظ و سميه، روبروی دانشگاه اميرکبير، ساختمان معاونت 
آموزش و تحقيقات قوه قضایيه، طبقه ششم


