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ديدگاه

مرورزمان در مس�ايل مدني ،تجاري و كيفري قابل بحث و بررسي حقوقي اس�ت .مرورزمان ،عبارتاز
گذش�تن مدتياس�تكه بهموجب قانون پساز انقض�اي آنمدت ،دعوي ش�نيده نميش�ود .مرورزمان
نس�بتبه تعقيب و تخلفات س�ردفتران و دفترياران دو س�ال از تاري�خ وقوع امر مس�توجب تعقيب و يا
از آخرين تعقيب انتظامي خواه�د بود؛ هرچند كه رويهي واحدي در نظام حقوقي كش�ور برقرار نيس�ت.
بهعنوان مثال ،در حال حاضر ،مرورزمان در مسايل تجاري و از جمله چك قابل اعمال و معتبر است.

حال ،پرسش ايناستكه قانون دفاتر اسناد رس��مي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب
بيستوپنجم تيرماه يكهزاروسيصدوپنجاهوچهار چگونه از اعتبار حقوقي برخوردار است؟ مگر
نه اينكه مرورزمان مرتبط با مس��ايل مدني و كيفري ـ بههر دليل ـ مغاير ش��رع دانسته شده
و ملغياالثر ش��ناخته شده اس��ت .مگر نه اينكه در نگاه حقوقي ،ثبت اس��ناد و حقوق راجعبه
آن زيرگروه حقوق خصوصي محس��وب اس��ت .و حقوق خصوصي صحبت از حقوق اشخاص
مينمايد .و حقوق اشخاص وفق اصل بيستودوم قانون اساس��ي از تعرض مصون است .و از
طرفي ،مرورزمان از قواعد مرتبط با نظمعمومي است و قانون دفاتر نيز بهعنوان قانون خاص،
از قوانين آمره تلقي ميشود .ناگفته نماند كه مرورزمان اعم از اعالم شكايت ،اعالم جرم (و در
ما نحن فيه؛ اعالم تخلف انتظامي) ،رسيدگي و همچنين اجراي حكم ميباشد.
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بديهي است كه اگر پرسش ش��ود كه تعارض حقوق ش��اكي (احقاق حق تضييعشده) و حق
مصونيت متخلف بعد از گذش��ت مدت قانوني مرورزمان ،چگونه قابل جمع است؟ پاسخ روشن
است .تأمين نظمعمومي جامعه از وظايف ابتدايي دولت در معناي عام كلمه يعني حكومت است
و بر همين مبنااس��تكه قاعدهي مرورزمان جزو قواعد تكميلي محس��وب نميش��ود و از نگاه

حقوقي ،توافق و تراضي برخالف آن ،توجيه قانوني ندارد .چراك��ه ماده ده قانون مدني تصريح
ميدارد كه قراردادهاي خصوصي نس��بتبه كس��اني ك��ه آنرا منعقد نمودهان��د درصورتيكه
مخالف صريح قانون نباش��د ،نافذ اس��ت .و در بحث حاضر ،قانون حاكم ،قانون امري اس��ت و
موضوع ،مرورزمان است كه مستقيم مرتبط است با نظمعمومي .بنا بر اين ،نميتوان برخالف
مفاد ماده  46قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب  1354/4/25قراردادي تنظيم نمود.
و اما ازآنجاكه محور فعاليت حرفهي س��ردفتري ،تثبيت حقوق مالكيت اش��خاص اس��ت،
بهنظر صحي��ح مينماياند كه اعمال اين قاعدهي بس��يار مهم ،مورد اقب��ال عمومي جامعهي
س��ردفتري قرار گيرد؛ خصوص اينكه جنس تعقيب و تخلف ،انتظامي اس��ت و مدت قانوني
مرورزمان نيز با منطق حقوقي سازگار است و دو س��ال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب و يا
از آخرين تعقيب انتظامي ،با اصول كلي الزمالرعايه در حقوق شهروندي مغايرتي ندارد.
مديرمسؤول

سخن روز

مرورزمان؛
ابزار قانوني حفظ نظمحقوقي
اساس�اً قانون براي حفظ نظمعمومي و انتظ�ام اجتماعي راجعبه حق و تكليفها وضع ميش�ود .احقاق
هر حقي مس�تلزم انجام تكليفي اس�ت .و تكاليف ،عموماً مس�ؤوليتآور بوده و نيازمند تأمين است .به اين
تأمين كه انج�ام تكاليف قانون�ي را اعم از مس�ؤوليتهاي كيفري و مدن�ي تضمين مينماي�د ،در اصطالح
ضمانتاج�را گويند .حمايت مراجع رس�مي يا عرف عمومي جامع�ه در اعمال قانون يا احت�رام به عرف و يا
رعايت اخالقحس�نه و نظمعمومي بهعنوان ضمانتاج�را در قالب بطالن يا عدمنفوذ عقد ي�ا ايقاع و كيفر
مجرم و مجازات متخلف اع�م از اداري و انتظامي همچون انفصال موقت يا دائم ،ممكن اس�ت در عرصهي
اجراي مقررات خودنمايي نمايد .مرورزمان قانوني ،قاعدهاي اس�ت كه قانونگذار مصلحت را در اين ديده
مفروض مندرج در قانون ،اصل برائ�ت تقويت ش�ود و در صورت اعالم
اس�ت كه بهمحض گذش�ت مدت
ِ
ننمودن آن از س�وي ش�اكي در مقام اجراي حكم محكوميت ،مج�رم يا متخلف
ش�كايت ننمودن يا تعقيب
ِ
ِ
حالت پيشاز وقوع جرم ي�ا تخلف ،بازگردد .نتيج�هي چنين فرايندي
بريء ش�ود .و وضعيت حقوقي او به
بهنحو بديهي ،در واقع ،بهنوعي بازگش�ت نظم خصوصاً نظمحقوقي به جامعه و حفظ اعتبار اس�ناد از حيث
تثبيت حقوق مالكيت اشخاص را منجر ميشود.
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1ـ مرورزمان ،عبارتاز گذش��تن مدتياس��تكه بهموجب قانون پس از انقض��اي آنمدت ،دعوي

شنيده نميشود.

تاريخ وقوع ام ِر مستوجب
2ـ مرورزمان نسبتبه تعقيب و تخلفات سردفتران و دفترياران ،دو سال از ِ

تعقيب و يا از آخرين تعقيب انتظامي ،خواهد بود.

3ـ تعقيب ،توسل به يك عمل قضايي براي اخذ حكم يا قرار يا اجراي آن است؛ تعقيب دعوي ،تعقيب

صالح رسيدگي
در مراجع صالح قضايي و تعقيب در مراجع ثبتي ،از همين سنخ و حسب موضوع و مرجع ِ
اعم از تعقيب كيفري ،مدني ،اداري و انتظامي قابل بررسي است.

4ـ در معناي عام آن ،تخلف به انجامن��دادن تعهد يا تأخير در انجام آنرا گوين��د؛ چه تعهد قراردادي

باش��د و يا قانوني؛ اما ارتكاب رفتار خالف قانون ،جرم اس��ت و تجاوز از مقررات مرتبط با انجام وظيفه و
عملكردي برخالف نظامات قانوني ،عنوان تخلف انتظامي دارد .و تخل��ف انتظامي با تخلف انضباطي

تفاوت آش��كاري دارد؛ نقض مقررات صنفي از س��وي فردي از اف��راد آن صنف ،مانن��د قضات ،وكال،
سردفتران ،دفترياران و كارشناسان رسمي دادگستري ،تقصير انضباطي ،جرم انضباطي يا همان تخلف
انضباطي محس��وب اس��ت .اين نوع تخلف ،مانند جرايم كيفري صراحت و قاطعيت ندارد .از همينرو،

بيكفايتي ،بيلياقتي ،س��هلانگاري در انجام وظايف س��ازماني و رفتار مغاير با شأن جامعهي صنفي،

ميتواند منجر به تعقيب اداري يا تعقيب انتظامي مرتكب ش��ده و متخلف ،با تذكر ،توبيخ شفاهي ،توبيخ

كتبي بدون درج در پرونده ،توبي��خ كتبي با درج در پرونده ،تعليق اعم از تعلي��ق موقت ،انفصال موقت يا
دائم ،روبرو است.

5ـ مواد  27و  71قانون دفاتراسنادرسمي و كانونس��ردفترانودفترياران مصوب  25تيرماه  1354و

همچنين بند  114بخشنامه شماره  10/3202ـ  ،62/6/10بند  115اصالحي بخشنامه شماره 2/5895

ـ  ،54/7/19كد  582بخشنامه ش��ماره /18167ت/س 56/ـ  76/12/2و نيز كد  626بخشنامه شماره

 101/10483ـ  80/4/3مجموعه بخش��نامههايثبتي از جمله مقرراتي اس��ت ك��ه صراحت ًا يا بهطور

ضمني به تخلف يا تخلفات انتظامي و يا تعقيب ،پيگرد و تعقيب انتظامي ،اش��اره داشته است .و ماده 38

قانون دفاتر ،مادة  68قانون ثبت ،فراز  4ماده  9و مادة  29آييننامه موسومبه آييننامه قانون دفاتر اسناد

رسمي مصوب  1354/10/17نيز راجع است به مجازات يا مجازاتهاي انتظامي.

سخن روز
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قطع نظر از اين مسألهي بس��يار مهم كه آيا آييننامه و يا بخش��نامههاي فراقانوني يا مغاير با قانون،

الزماالتباع است يا خير؟!!؛ بند  130مجموعهبخش��نامههايثبتي مقرر ميدارد :در موارديكه گزارش
مربوطبه تخلفات س��ردفتران و دفترياران اس��ت ،بايد موارد تخلف ضم��ن صورتمجلسهايي كه به

امضاي سردفتر و دفتريار مربوطه رس��يده باش��د منعكس و موارد تخلف ،بهطور صريح ،با قيد شماره و

تاريخ سند مربوطه ،در صورتمجلس قيد شده باشد و دو نسخه از صورتمجلس را براي تعقيب سردفتر

يا دفتريار ارسال و مدير ثبت ش��خص ًا نس��بت به موارد تخلف ،اظهارنظر نموده و هرگاه تخلف مشمول
مرورزمان شده باشد ،موضوع در گزارش قيد شود( .اصالحي بخشنامه شماره  2/14739ـ )54/12/18
و نيز ماده  26آييننامه موس��ومبه آييننامه قانون دفاتر مصوب  1354/10/17آشكارا بيان داشته است

كه؛ هرگاه ضمن رس��يدگي مقدماتي ،موضوع رس��يدگي ،بزه تشخيص ش��ود مراتب با تصريح جهات

امر به مرجع صالح قضايي اعالم ميش��ود .در صورتيكه مرجع صالح قضايي موضوع را بزه تش��خيص
ندهد ،اداره امور اسناد س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك مورد را از جهت تخلف انتظامي با توجه به مقررات

مربوط مورد رسيدگي قرار خواهد داد .در اينصورت ،تخلف انتظامي تا ابالغ حكم قطعي مراجع قضايي
مشمول مرورزمان نخواهد شد.

حال ،پرسش اساس��ي ايناس��تكه از ديدگاه قانونگذار ،مگر اجراي موضوع مادة  46قانون دفاتر

به تدوين و تصويب آييننامه موكول شده بوده اس��ت؟ مهمي كه تاكنون كمتر مورد توجه حقوقدانان

و جامعهي س��ردفتري قرار گرفته اس��ت! مگر نه اينكه عنوان آييننامه مرتبط ب��ا قانون دفاتر مصوب
 ،1354گويا اس��ت؛ «آييننامههاي بن��د  4ماده  6و تبصره  2م��اده  6و م��واد ،28 ،24 ،20 ،19 ،17 ،14
 37و  53قانون دفاتر اس��ناد رس��مي و كانون س��ردفترانودفترياران مصوب  17ديماه  1354وزارت

دادگستري».

چگونه اس��ت كه آييننامهنويس��ان ،برخالف صراحت متن مادة  46قانون يادش��ده ،عمل به مفاد

اين م��اده را نيازمند تصويب آييننامه دانس��تهاند؟ و پرس��ش ديگر اينكه؛ بر فرض ض��رورتِ تدوين
آييننامه راجعبه متن مادة مورد بحث ،مگر نه اينكه مفاد ماده تصريح ميدارد كه مرورزمان نس��بتبه

تاريخ آغاز مرورزمان نيز آش��كارا مشخص اس��ت كه الف) از تاريخ وقوع ام ِر
تعقيب و تخلفات اس��ت و ِ
مستوجب تعقيب و يا ب) از آخرين تعقيب انتظامي ،تعيين شده است؛ چگونه است كه مادة  26آييننامه
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متن قانون ،در قسمت اخير ،بيان داشته
خالف
صدراالشاره به اين مهم پرداخته اس��ت و آنهم
ِ
صريح ِ
ِ
اس��ت كه «در اينصورت ،تخلف انتظامي ت��ا ابالغ حكم قطع��ي مراجع قضايي مش��مول مرورزمان

نخواهدشد».

تاريخ آغاز م��رور زمان را ي��ك) از تاريخ وقوع ام ِر
تأكيد ميش��ود ،ش��ايان توجه اينكه قانونگذارِ ،
مس��توجب تعقيب و يا دو) از تاريخ آخرين تعقيب انتظامي ،منظور داش��ته اس��ت؛ حال آنكه آييننامه

تاري��خ ابالغ حكم قطعي مراجع قضايي
تاريخ آغاز مرورزمان را
ِ
بدون توجه به قانون و نگاه قانونگذارِ ،
نيز در نظر گرفته اس��ت كه اين ،مغاي��ر با متن قانون و فلس��فهي تقنيني قاع��دهي مرورزمان كه حفظ

نظمعمومي و انتظام اجتماعي خصوص ًا حفظ نظمحقوقي جامعه اس��ت؛ كه تسريع در اعاده و بازسازي
روابط حقوقي اشخاص و تس��هيل در فرايند تثبيت حقوق مالكيت اشخاص ،مبناي ضرورت تقنين نهاد

حقوقي مرورزمان در حوزهي حقوق سردفتري اس��ت .و تكليف است بر دادگاههاي انتظامي سردفتران
و دفترياران اعم از بدوي و تجديدنظر كه به اجراي صحي��ح قاعده مرورزمان بهعنوان ابزار قانوني حفظ
روابط حقوقي اشخاص عنايت ويژه حقوقي داشته باشند.

							
						

رضا تاجگر

*1

مشاور مدیر مسؤول

* Tajgar.reza@gmail.com

مقاالت

14

ماهنامة كانون  /شمارة  167و 168

پژواک

بررسي موضوع محروميت از تصدي سردفتري دفاتر اسناد رسمي و
ازدواج و طالق و دفترياري در قانون مجازات اسالمي
محمد عظیمیان

1

تاریخ دریافت1392/11/14 :

تاریخ پذیرش1393/02/08:

قانون مجازات اس�لامي مش��تمل بر  728ماده در جلسه مورخ اول ارديبهش��ت ماه يكهزار و
سيصد و نود و دو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ش��وراي اسالمي طبق اصل هشتاد و پنجم
قانون اساس��ي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال در
تاريخ  1392/2/11به تأييد شوراي نگهبان رسيد و پس از درج در روزنامه رسمي شماره  19873ـ
 92/3/6با انقضاي مدت  15روز از تاريخ انتشار ،الزماالجرا گرديده است .ماده  19ق.م.ا .با تقسيم
مجازاتهاي تعزيري به هش��ت درجه ،محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال را
به عنوان مجازات اصلي درجه پنج و «محروميت از حقوق اجتماعي بيش از ششماه تا پنج سال»
را به عنوان مجازات اصلي درجه ش��ش و «محروميت از حقوق اجتماعي تا ششماه» را به عنوان
مجازات اصلي درجه هفت ،تعيين و در تبصره يك همان ماده ،موارد محروميت از حقوق اجتماعي
را همان مواردي دانسته كه در مجازاتهاي تبعي (ماده  26ق.م.ا ).ذكر شده است.
 .1نویسندة مسؤول :سردفتر دفتر اسناد رسمي شماره  648تهران ،نایب رییس كانون سردفتران و دفترياران و عضو
daf648@yahoo.com
					
هيأت تحريريه ماهنامة «كانون».
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مجازاته��اي تكميل��ي و تبع��ي ،موض��وع ن��ص دوم از بخ��ش دوم از كت��اب اول قانون
مجازات اس�لامي اس��ت كه مصاديق :الف ـ اقامت اجب��اري در محل معين ب ـ من��ع از اقامت
در محل يا محله��اي معين پ ـ منع از اش��تغال بر ش��غل ،حرفه ي��ا كار معي��ن ت ـ انفصال از
خدمات دولت��ي و عمومي ث ـ من��ع از رانندگي با وس��ايل نقلي��ه موتوري و يا تصدي وس��ايل

موت��وري ج ـ منع از داش��تن دس��ته چك و ي��ا اصدار اس��ناد تج��اري چ ـ منع از حمل س�لاح
ح ـ منع از خروج اتباع ايران از كش��ور خ ـ اخراج بيگانگان از كش��ور د ـ ال��زام به خدمت عمومي
ذ ـ منع از عضويت در احزاب ،گروهها و دس��تهجات سياسي يا اجتماعي ر ـ توقيف وسايل ارتكاب
جرم يا رس��انه يا مؤسس��ه دخيل در ارتكاب جرم ز ـ ال��زام به يادگيري حرفه ،ش��غل يا كار معين
ژ ـ الزام به تحصيل س ـ انتشار حكم محكوميت قطعي به عنوان مجازات تكميلي (كه وفق تبصره
يك ماده  23همان قانون ،مدت مجازات تكميلي بيش از  2سال نيست مگر در مواردي كه قانون
به نحو ديگري مقرر نمايد) و موارد دوازدهگانه ذيلالذكر به عنوان مصاديق حقوق اجتماعي كه در
صورت محكوميت شخص به پارهاي از مجازاتها ،از آن محروم ميگردد ،ذكر شده است:
الف ـ داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري ،مجلس خبرگان رهبري ،مجلس شوراي
اسالمي و شوراهاي اسالمي شهر و روستا
ب ـ عضويت در ش��وراي نگهبان ،مجمع تش��خيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي
معاونت رئيس جمهور
پ ـ تصدي رياس��ت قوه قضائيه ،دادستاني كل كشور ،رياس��ت ديوان عالي كشور و رياست
ديوان عدالت اداري
ت ـ انتخاب شدن يا عضويت در انجمنها ،ش��وراها ،احزاب و جمعيتها به موجب قانون يا با
رأي مردم
ث ـ عضويت در هيأتهاي منصفه و امنا و شوراهاي حل اختالف
ج ـ اشتغال به عنوان مديرمسؤول يا سردبير رسانههاي گروهي
چ ـ استخدام و يا اش��تغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي س��هگانه و سازمانها و
شركتهاي وابسته به آنها ،صدا و س��يماي جمهوري اس�لامي ايران ،نيروهاي مسلح و ساير

بررسي موضوع محروميت از تصدي سردفتري دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طالق و دفترياري ...
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نهادهاي تحتنظر رهبري ،شهرداريها و مؤسس��ات مأمور به خدمات عمومي و دستگاههاي
مستلزم تصريح يا ذكر نام براي شمول قانون بر آنها
ح ـ اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طالق و دفترياري
خ ـ انتخاب شدن به سمت قيم ،امين ،متولي ،ناظر يا متصدي موقوفات عام

د ـ انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي
ذـ استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري
رـ تأسيس ،اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي ،تعاوني و خصوصي يا ثبتنام
تجارتي يا مؤسسه آموزشي ،پژوهشي ،فرهنگي و علمي.
با توجه به تحول قانونگذاري و تغيير ديدگا ه قانونگذار نس��بت به موقعيت مجازات محروميت
از حقوق اجتماعي و يكي از مصاديق آن ،تصدي دفاتر اس��ناد رسمي و ازدواج و طالق و دفترياري
(اصلي يا تكميلي و تبعي بودن مجازات و دوره محروميت و محكوميتهاي مستوجب محروميت)
اين مقاله ،در بخش نخست به «سابقه مجازات محروميت از حقوق اجتماعي» ميپردازد.
قانون مجازات عمومي مصوب  1304براي نخس��تين بار با تقس��يم جرايم از حيث ش��دت و
ضعف مجازاتها به چهار ن��وع 1ـ جنايت 2ـ جنحه مهم 3ـ جنح��ه كوچك (تقصير) 4ـ خالف؛
مجازات «محروميت از حقوق اجتماعي» را ب��ه عنوان يكي از مجازاتهاي ج��رم جنايت و نیز
مجازات « محرومي��ت از بعضي حقوق اجتماعي» را به عنوان يك��ي از مجازاتهاي جنحههاي
مهم مقرر داشتهاست.
عالوه بر مواردي كه محروميت از حقوق اجتماعي ب��ه عنوان كيفر اصلي جرايم ارتكابي مقرر
گرديده بود ،مطابق ماده  19اصالحي  ،1328مجازات محروميت از حقوق اجتماعي ،در پارهاي از
جرايم به عنوان مجازات تبعي و تكميلي ،مورد تصويب قانونگذار قرار گرفت.
با تصويب قانون مج��ازات عمومي مص��وب  1354ضمن اص�لاح تقس��يمبندي جرايم به
«جنايت»« ،جنحه» و «خالف» مجازات «محروميت از حقوق اجتماعي» از عداد مجازاتهاي
اصلي حذف و صرف ًا به عنوان مجازات تبعي و تكميل��ي در محكوميت به حبس جنايي مطلق ًا و در
محكوميت به حبس جنحهاي (در جرايم خاص) براي مدت  5س��ال درنظر گرفتهش��د .با وقوع
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انقالب اسالمي و تغيير اساس��ي در نظام قضايي ،با تقسيمبندي جرايم به «قصاص« »،حدود»،
«ديات»  ،ای��ن تحقیق ،در بخ��ش دوم« ،محكوميتهاي مس��توجب محروميت تبعي تصدي
سردفتري و دفترياري» را مورد مداقه و بررسي قرار داده است.
بخش اول :پيشينه قانوني مجازات محروميت از حقوق اجتماعي

منظور از حقوق اجتماعي ،حقوقي اس��ت كه مقنن براي اتباع كش��ور در رابطه با مؤسس��ات
عمومي مقرر داشته است مانند حقوق سياسي ـ حق استخدام ،حق انتخاب كردن و انتخاب شدن
در انجمنهاي ايالتي و واليتي و هيأت منصفه و اداي شهادت در مراجع رسمي ،انتخاب شدن به
1
سمت مصدق و داور و دارا شدن امتياز روزنامه.
گفتار اول :قانون مجازات عمومي مصوب  1304شمسي

تقس��يم جرايم از حيث ش��دت و ضعف مجازاتها ب��ه «جنايت»« ،جنحه مه��م»  «،جنحه
كوچك» (تقصير) و «خالف» ،از ابتكارات قانونگذار اين دوره است.
مج��ازات «محروميت از حق��وق اجتماعي» در مفاد بن��د  6ماده  8قانون به عن��وان مجازات
اصلي جناي��ت و نیز مج��ازات «محروميت از بعضي حق��وق اجتماعي» در متن بن��د  3ماده  9به
عنوان مجازات اصلي جنحههاي مهم در كن��ار مجازاتهاي اعدام ،حبس ،تبعيد ،اقامت اجباري
و جريمه ،مورد لحوق حكم قانونگذار قرار گرفت و در ماده  15همان قانون ،مصاديق محروميت
از حقوق اجتماعي ،بهش��رح؛ 1ـ محروميت از استخدام دولتي و اس��تعمال نشانهاي دولتي 2ـ
محروميت از حق انتخاب كردن و منتخب ش��دن ،خ��واه در مجالس مقننه و خواه در مؤسس��ه و
انجمنهاي اجتماع��ي از قبيل انجمنهاي ايالت��ي و واليتي و غي��ره 3ـ محروميت از عضويت
هيأت منصفه و ش��غل مديري و معلمي در مدارس و روزنامهنويس��ي و مصدقي و حكم يا شاهد
تحقيق شدن ،برشمرده شده است.
مضاف ًا در قانون اصالح ماده  19اصالحي قانون كيف��ر عمومي مصوب  7تيرماه  1328ضمن
تعيين مجازات محروميت از حق��وق اجتماعي به عن��وان احدي از مصادي��ق كيفرهاي تبعي و
 - 1شهري ،غالمرضا ،نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه ،روزنامه رسمي ،1373 ،ص.224 .
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تكميلي مقرر گرديده؛ كسي كه به موجب حكم قطعي به حبس جنايي محكوم ميشود و يا كيفر
اع��دام او در نتيجه اعمال ماده  55قانون مج��ازات عمومي تبديل به حبس جنايي ش��ود ،از كليه
حقوق اجتماعي تبع ًا محروم خواهد شد؛ بهعالوه ،دادگاه ميتواند مقرر دارد كه محكومٌعليه پس
از اتمام كيفر اصلي در مدتي كه از ده سال تجاوز نكند ،از اقامت در نقطه يا نقاط معيني ممنوع بوده

و يا به اقامت در نقطه يا نقاط معيني مجبور باشد.
هر كس ك��ه بهموجب حكم قطع��ي و به علت ارتكاب يك��ي از جنحههاي ذي��ل و يا به علت
ارتكاب جنايت با رعايت كيفيت مخففه به بيش از يك ماه حبس تأديبي محكوم شود ،در صورتي
كه يكي از مجازاتهاي اصلي او انفصال ابد از خدمات دولتي نباش��د ،در مدت پنج س��ال از حق
استخدام دولتي و مملكتي محروم ميشود.
هرگاه مدت حبس تأديبي تا يك ماه باشد ،محروميت از حق اس��تخدام دولتي و مملكتي ،دو
سال خواهد بود.
 1ـ كليه جنحههاي مضر به مصالح عمومي كه در باب دوم قانون مجازات عمومي پيشبيني
و يا جنحههايي كه از اين حيث مشابه آنها است و به موجب قوانين جداگانه تعيين گرديدهاست.
2ـ سرقتهاي جنحه
3ـ كالهب��رداي و يا جنحه ك��ه بهموجب قان��ون ،مج��ازات كالهبرداري ب��راي آن تعيين
شدهاست.
4ـ خيانت در امانت و ي��ا جنحه كه بهموجب قانون ،مجازات خيان��ت در امانت براي آن تعيين
شده است.
دادگاه جنح ه ميتواند عالوه بر مج��ازات اصلي كه بهموجب قانوني مقرر اس��ت مجرم را در
مدتي كه از پنج س��ال تجاوز ننمايد ،به محروميت از بعضي حقوق مذكور در ماده  15نيز محكوم
كند و همچنين دادگاه ميتواند در ضمن حكم خود مقرر دارد كه محكومٌعليه پس از اجراي كيفر
اصلي در مدتي كه از پنج سال تجاوز ننمايد ،از اقامت در نقطه يا نقاط معيني ،ممنوع و يا به اقامت
در نقطه يا نقاط معيني ،مجبور باشد.
هرگاه مس��تخدميني كه از بودجه كشور و ش��هرداريها و بنگاههايي كه با سرمايه دولت اداره
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ميش��ود حقوق دريافت ميدارند و همچنين مأمورين به خدمات عمومي و مستخدمين افتخاري
دولتي و مملكتي به اتهام بزه جنايي مطلق ًا و يا جنحههاي فوق ،م��ورد تعقيب قرار گيرند ،از تاريخ
اعالم كيفرخواس��ت به وزارتخانه يا قس��مت مربوطه كه مس��تخدم مزب��ور ،در آن انجام وظيفه
مينمايد ،از ش��غل خود معلق ميگردد و در صورتيكه بهموجب حكم قطعي ،برائت حاصل نمود،
ايام تعليق جزو خدمت او محسوب و مقرري مدتي را كه به علت تعليق نگرفته ،دريافت خواهد كرد.
با توجه به تاري��خ تصويب قانون مج��ازات عمومي ( )1304مقدم بر تصويب قانون تش��كيل
دفاتر اسناد رس��مي ( )1307و قانون دفتر اسناد رس��مي ( )1316و وابس��تگي مباشرين ثبت به
دولت بهلحاظ انتفاي موضوع به درس��تي محروميت از تصدي دفاتر اس��ناد رس��مي مورد اشاره
قانونگذار قرار نگرفته و ليكن درخصوص تعليق مس��تخدميني كه بهدليل توجه اتهام ،عليه آنان
كيفرخواس��ت صادر گرديده و در نهايت ،پس از رسيدگي ،رأي برائت صادر شدهاست ،با احتساب
ايام تعليق ،حقوق مربوط به آن دوره ،به مستخدم پرداخت ميشود.
گفتار دوم :قانون مجازات عمومي مصوب 1352

با توجه به تصويب مقرراتي كه اختيار تنظيم و ثبت اس��ناد رس��مي را از مباش��رين ثبت منتزع
و به نهادي به نام دفترخانه و ش��خصي به نام س��ردفتر محول نمود ،در اصالحيه قانون مجازات
عمومي ،موضوع محروميت از تصدي دفتر اس��ناد رس��مي و ازدواج و طالق و دفترياري ،به نحو
اختصاصي مورد توجه قانونگذار قرار گرفت.
مس��تند به ماده  8قانون كه با تقس��يم جراي��م به «جناي��ت»« ،جنحه» و «خ�لاف» ،كيفر
محروميت از حقوق اجتماعي را از ش��مار مجازاتهاي اصلي حذف و در فراز يك ماده  15همان
قانون ،محرومي��ت از تمام يا بعضي از حق��وق اجتماعي را به عنوان مج��ازات تكميلي مقرر و در
تبصره  2همان ماده تأكيد گرديده ،محروميت از حقوق اجتماعي داراي عواقب زير است:
1ـ محروميت از حق انتخاب كردن يا انتخاب شدن در مجالس مقننه.
2ـ محروميت از حق عضوي��ت در كليه انجمنها و ش��وراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به
موجب قانون يا با رأي مردم انتخاب شوند.
3ـ محروميت از عضويت در هيأت منصفه و هيأت امنا.
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4ـ محروميت از اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامهنگاري.
5ـ محروميت از اس��تخدام در س��ازمانهاي دولتي و شركتها و مؤسس��ات وابسته به دولت
و ش��هرداريها و مؤسس��ات مأمور به خدمت عمومي و ادارات مجلسين و س��ازمانهاي ديگر
مملكتي.

6ـ محروميت از وكالت دادگستري و كارگشايي و تصدي دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طالق
و دفترياري.
7ـ محروميت از انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي.
8ـ محروميت از انتخاب شدن به سمت قيم يا امين يا متولي يا ناظر يا متصدي موقوفات عام.
9ـ محروميت از اس��تعمال نش��ان و مدالهاي دولتي و اس��تفاده از امتيازات دولتي و عناوين
افتخاري.
محكوميت قطعي اشخاص به حبس جنايي ،مس��توجب محروميت از كليه حقوق اجتماعي و
محكوميت به جنحههاي؛ «1ـ مضر به مصالح عمومي كه در ب��اب دوم قانون مجازات عمومي
پيشبيني شده يا جنحههايي كه از اين حيث مشابه آنها است و بهموجب قوانين جداگانه تعيين
گرديده اس��ت2 .ـ س��رقتهاي جنحه3 .ـ كالهبرداري و يا جنحههايي ك��ه بهموجب قانون در
حكم كالهبرداري اس��ت4 .ـ خيانت در امانت يا جنحهاي كه بهموجب قانون در حكم خيانت در
امانت است ».مستوجب محروميت از خدمت يا اش��تغال در وزارتخانهها يا شركتها و مؤسسات
دولتي و وابس��ته به دولت و س��ازمانهاي مملكتي و س��ازمانهاي مأمور ب��ه خدمت عمومي و
همچنين اش��تغال به امر وكالت در دعاوي و س��ردفتري و دفترياري براي مدت  5سال از تاريخ
اتمام مجازات ميباشد.
عالوه بر آن ،براساس تبصره  3ماده  19قانون ،نسبت به كس��اني كه به اتهام جنايت عمومي
يا جنحههاي مذكور ،كيفرخواست صادر شدهباشد ،از تاريخ اعالم كيفرخواست ،از خدمت معلق
ميشوند ليكن جز در مواردي كه اتهامات انتسابي به مناسبت ش��غل و وظيفه متهم بوده يا كيفر
اتهام انتس��ابي اعدام يا حبس ابد اس��ت ،متهم ميتواند از تعليق خود به دادگاه مرجع رس��يدگي
شكايت كند .دادگاه در جلس��ه اداري و فوقالعاده به موضوع رسيدگي كرده و در صورتيكه ادامه
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خدمت متهم را منافي با مصالح اجتماعي يا س��ازمان متبوع متهم تش��خيص ندهد ،حكم به رفع
تعليق متهم خواهد داد .به هر حال ،در صورت صدور حكم برائت ،ايام تعليق جزو مدت اش��تغال
محسوب شده و حقوق و مزاياي مربوطه به شخص پرداخت خواهد شد.
گفتار سوم :قانون راجع به مجازات اسالمي 1361

با تغيير نظام سياسي ايران در س��ال  1357و تأكيد اصل چهارم قانون اساسي بر تطبيق تمامي
قوانين و مقررات با ضوابط ش��رعي ،قواعد جزايي دچ��ار تغيير بنيادين گردي��د .عناوين جرايم و
مجازاتها از جنايت ،جنحه و خالف به «حدود»« ،قصاص»« ،ديات» و «تعزيرات» تغيير يافت
و با حذف مصاديق مجازاتهاي محرومي��ت از حقوق اجتماعي ،صرف ًا در م��اده  14قانون مقرر
گرديد؛ «هركس به علت ارتكاب ج��رم عمدي به حكم تعزيري محكوم ش��ود ،دادگاه ميتواند
محكو ٌم عليه را به عنوان تقس��يم حكم تعزيري مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در
نقطه يا نقاط معين ،ممنوع يا به اقامت در محل معين ،مجبور نمايد.
تبصره :محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در محل معين بايد در مدت معين و به تناس��ب
جرم باشد».
با اين توصيف ،او ًال :محروميت از حق��وق اجتماعي به عنوان مج��ازات تكميلي ،از اختيارات
دادگاه تلقي گرديد .ثاني ًا :صرف�� ًا در جرايم تعزيري و محكوميتهاي عم��دي در جرايم مذكور،
امكان تحميل مجازات محرومي��ت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تتميمي فراهم اس��ت
و حكم اين ماده قابل تس��ري به محكوميتهاي قصاص ،حدود و ديات نميباش��د .ثالث ًا :مدت
محروميت از حقوق اجتماعي برخالف صدر ماده  19قانون مجازات عمومي ،بايد معين باشد.
گفتار چهارم :قانون مجازات اسالمي 1370

برخالف قانون راجع به مجازات اس�لامي مصوب س��ال  ،1361موضوع محروميت از حقوق
اجتماعي در قانون مجازات اس�لامي مص��وب  1370/5/8و اصالحات م��ورخ 1377/2//27
(الحاق ماده  62مكرر) به صورت گستردهاي ،موردنظر قانونگذار قرار گرفت.
در اصالح��ات اخير ع�لاوه بر عناوي��ن مجازاته��اي «ح��دود» «قص��اص» «ديات» و

بررسي موضوع محروميت از تصدي سردفتري دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طالق و دفترياري ...

23

«تعزيرات» ،مجازاتهاي بازدارنده 1نيز به عنوان مجازاتي مستقل تعيين كه در صورت ارتكاب
جرم عمدي و محكوميت به مجازاتهاي تعزيري و بازدارن��ده ،دادگاه ميتواند به عنوان تتميم
حكم تعزيري يا بازدارنده ،محكوم را مدتي از حقوق اجتماعي محروم نمايد .محروميت از بعضي
يا همه حقوق اجتماعي بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معین باشد.
به پي��روي از قانون راجع به مجازات اس�لامي ،مجازات محروميت از حق��وق اجتماعي ،يك
نوع مجازات تكميلي اس��ت كه اختيار اعمال آن با دادگاه اس��ت و در صورتي كه دادگاه در حكم
محكوميت ص��ادره محروميت از بعض��ي يا همه حقوق اجتماع��ي را با توجه به ج��رم ارتكابي و
خصوصيت مجرم الزم نداند و متعرض آن نگردد ،با اج��راي مجازات ،محدوديتي براي مرتكب
جهت اشتغال ،قابل تصور نيست.
اين وضعيت تا س��ال  1377كه ماده  62مكرر به قانون مجازات اس�لامي الحاق گرديد ،ادامه
داشت .در تاريخ  1377/2/27با الحاق يك ماده به قانون مجازات اسالمي تحت شماره  62مكرر،
محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي پارهاي از محكوميتها ،با اين عبارات ،مقرر
گرديد؛ محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل محكو مٌعليه را از حقوق اجتماعي
محروم مينمايد و پس از انقضاي مدت تعيينشده و اجراي حكم ،رفع اثر ميگردد.
1ـ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ،پنج سال پس از اجراي حكم.
2ـ محكومان به شالق در جرايم مشمول حد ،يك سال پس از اجراي حكم.
3ـ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ،دو سال پس از اجراي حكم.
تبصره 1ـ حقوق اجتماعي عبارت اس��ت از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كش��ور جمهوري
اسالمي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن بهموجب قانون يا
حكم دادگاه صالح ميباشد ،از قبيل:
الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسالمي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و
 - 1مجازات بازدارنده :تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع
در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومت��ي تعيين ميگردد از قبيل حبس ،جزاي نقدي ،تعطيل محل كس��ب ،لغو
پروانه ،محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن.
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انتخاب شدن به رياست جمهوري.
ب ـ عضويت در كلي��ه انجمنها و ش��وراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن ب��ه موجب قانون
انتخاب ميشوند.
ج ـ عضويت در هيأتهاي منصفه و امنا.
د ـ اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامهنگاري.
ه ـ اس��تخدام در وزارتخانهها ،س��ازمانهاي دولتي ،شركتها ،مؤسس��ات وابسته به دولت،
ش��هرداريها ،مؤسس��ات مأمور به خدمات عمومي ،ادارات مجلس ش��وراي اسالمي و شوراي
نگهبان و نهادهاي انقالبي.
و ـ وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طالق و دفترياري.
ز ـ انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي.
ح ـ استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري.
مس��تفاد از مواد 19و 20و 62مكرر قانون مجازات اس�لامي ،او ًال محروميت از حقوق اجتماعي،
مجازات تكميلي و تبعي اس��ت ضمن اينكه در پارهاي از جرايم به عنوان مج��ازات اصلي نيز مقرر
شدهاست .ثاني ًا در تمام محكوميتهاي تعزيري و بازدارنده ميتواند از طرف دادگاه به عنوان مجازات
تكميلي تعيين ش��ود وليكن به عنوان مجازات تبعي صرف ًا در محكوميتهاي قطع عضو و شالق در
جرايم مشمول حد و حبس بيش از سه س��ال در جرايم تعزيري قابليت اعمال دارد .ثالث ًا در تمام موارد
1
مذكور،مدتمحروميت،معيناستودرپايانمدتمقرر،ازمجازاتمحروميت،رفعاثرميگردد.
رابع ًا تصدي دفاتر اس��ناد رس��مي و ازدواج و ط�لاق و دفترياري منصوص ًا يك��ي از مصاديق
محروميت از حقوق اجتماعي عنوان گرديده است.
 - 1در جرايم عمدي چنانچه مفاد حكم در مورد محكو ٌمعليه اجرا شده و مدتهاي مندرج در ماده  62مكرر قانون
مجازات اسالمي (الحاقي  )77/2/27هم سپري شدهباش��د از آثار تبعي آن رفع اثر شده و سابقه از سجل كيفري محو
ميگردد و بدين استدالل چنين كس��اني فاقد سابقه كيفري مؤثر تلقي ميشوند و چون س��ابقه از سجل كيفري محو
ميگردد ،در گواهي عدم پيش��ينه كيفري صادره ،الزم نيس��ت به موضوع محكوميت و يا تاريخ اعاده حيثيت اينگونه
اشخاص اشاره نمود .نظريه  7/3937ـ  85/5/24اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه.
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قانون مجازات اسالمي مصوب  1392آخرين ديدگاه قانونگذار در مبحث جرايم و مجازاتها
اس��ت .در اين قانون ،با تقس��يم مجازاتها به حدود ،قصاص ،ديات و تعزي��رات ،مجازاتهاي
بازدارنده از عداد مجازاتها حذف و در ماده  ،19مجازاتهاي تعزيري به هش��ت درجه تقس��يم
ش��دهاند كه مجازات درجه يك؛ حبس بيش از  25س��ال ،جزاي نقدي بيش از يك ميليارد ريال،
مصادره كل اموال و انحالل ش��خص حقوقي و مجازات درجه هش��ت؛ حبس تا س��ه ماه ،جزاي
نقدي تا ده ميليون ريال ،شالق تا ده ضربه و براي مجازات ساير درجات بين اين دو ،مجازات اقل
و اكثر تعيين گرديده اس��ت .مجازات محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه (درجه  ،)7بيش از
شش ماه تا پنج س��ال (درجه  )6بيش از پنج سال تا پانزده س��ال (درجه  )5به عنوان مجازاتهاي
اصلي تعيين و وفق تبصره يك همان ماده ،موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در
مجازاتهاي تبعي ذكر شدهاست.
ماده  23قانون با توس��عه اختيار دادگاه در تعيين مجازات تكميلي براي محكومين به مجازات
حد ،قصاص و تعزير از درجه شش (حبس بيش از ش��ش ماه تا  2سال ،جزاي نقدي بيش از بيست
ميليون ريال ،ش�لاق از  31تا  74ضربه و تا  99ضربه در جرايم منافي عفت ،محروميت از حقوق
اجتماعي بيش از ش��ش ماه تا پنج س��ال ،انتش��ار حكم قطعي در رس��انهها ،ممنوعيت از يك يا
چند فعاليت شغلي اجتماعي براي اش��خاص حقوقي حداكثر تا مدت  5سال ،ممنوعيت از دعوت
عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت  5سال ،ممنوعيت از اصدار
برخي اسناد تجاري توس��ط اش��خاص حقوقي حداكثر تا مدت  5س��ال) تا درجه يك ،مصاديق
مجازات تكميلي را به شرح ذيل مقرر داشته است:
الف ـ اقامت اجباري در محل معين؛ ب ـ منع از اقامت در محل يا محلهاي معين؛ پ ـ منع از
اشتغال به شغل يا حرفه يا كار معين؛ ت ـ انفصال از خدمات دولتي و عمومي؛ ث ـ منع از رانندگي
با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري؛ ج ـ منع از داشتن دسته چك و يا اصدار اسناد
تجارتي؛ چ ـ منع از حمل س�لاح؛ ح ـ منع از خ��روج اتباع ايراني از كش��ور؛ خ ـ اخراج بيگانگان از
كش��ور؛ د ـ الزام به خدمات عمومي؛ ذ ـ منع از عضويت در احزاب ،گروهها ،دس��تجات سياسي يا
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اجتماعي؛ ر ـ توقيف وس��ايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسس��ه دخيل در ارتكاب جرم؛ زـ الزام به
يادگيري حرفه ،شغل يا كار معين؛ ژ ـ الزام به تحصيل؛ س ـ انتشار حكم محكوميت قطعي.
ماده  26قانون با برشمردن مصاديق محروميت از حقوق اجتماعي و محصور نمودن مصاديق
آن به شرح:
الف ـ داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري ،مجلس خبرگان رهبري ،مجلس شوراي
اسالمي و شوراهاي اسالمي شهر و روستا.
ب ـ عضويت در ش��وراي نگهبان ،مجمع تش��خيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي
معاونت رئيس جمهور.
پ ـ تصدي رياست قوه قضائيه ،دادس��تاني كل كشور ،رياس��ت ديوان عالي كشور و رياست
ديوان عدالت اداري.
ت ـ انتخاب ش��دن يا عضويت در انجمنها ،ش��وراها ،احزاب و جمعيتها به موجب قانون يا
رأي مردم.
ث ـ عضويت در هيأتهاي منصفه و امنا و شوراهاي حل اختالف.
ج ـ اشتغال به عنوان مديرمسؤول يا سردبير رسانههاي گروهي.
چ ـ استخدام و يا اش��تغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي س��هگانه و سازمانها و
شركتهاي وابسته به آنها ،صدا و س��يماي جمهوري اس�لامي ايران ،نيروهاي مسلح و ساير
نهادهاي تحت نظر رهبري ،شهرداريها و مؤسس��ات مأمور به خدمات عمومي و دستگاههاي
مستلزم تصريح يا ذكر نام براي شمول قانون بر آنها.
ح ـ اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اس��ناد رسمي 1و ازدواج و طالق و
دفترياري.
خ ـ انتخاب شدن به سمت قيم ،امين ،متولي ،ناظر يا متصدي موقوفات عام.
د ـ انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي.
قانوني عنوان اين عبارت ،طبق قانون دفاتر اس��ناد رس��مي و
 - 1توضيح ماهنامه «كان�ون» :اصطالح صحيح و
ِ
كانون سردفتران و دفترياران  25تيرماه  ،1354به عنوان قانون خاص«،دفاتر اسناد رسمي» است.
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ذ ـ استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري.
ر ـ تأسيس ،اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي ،تعاوني و خصوصي يا ثبتنام
تجارتي يا مؤسسه آموزشي ،پژوهشي ،فرهنگي و علمي.
مقرر داشتهاس��ت كه؛ هر كس به عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد ،پس
از گذش��ت مواعد مقرر در ماده  25اين قانون ،اعاده حيثيت ميش��ود و آثار تبعي محكوميت وي،
زايل ميگردد مگر در مورد بندهاي «الف» و «ب» و «پ» اين م��اده كه از حقوق مزبور ،بهطور
دائمي ،محروم ميش��ود .مطابق ماده  25قانون ،مدت محروميت از حقوق اجتماعي؛ الف :هفت
سال در محكوميت به مجازات سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي ،ب :سه
سال در محكوميت به قطع عضو ،قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده بيش از نصف
ديه مجنيٌعليه باشد ،نفي بلد و حبس تا درجه چهار ،پ :دو س��ال در محكوميت به شالق حدي،
مجنيعليه يا كمتر از آن باشد و حبس
قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت واردشده نصف ديه
ٌ
درجه پنج ميباش��د و پس از انقضاي مدتهاي فوق ،از محكوم ،اعاده حيثيت به عمل آمده و آثار
تبعي محكوميت زايل ميگردد.
بخش دوم :محكوميتهاي مس�توجب محروميت تبعي تصدي دفاتر اسناد رسمي
و ازدواج و طالق و دفترياري

مجازات يا مجازاتهايي كه براي اعمال مجرمانه در مواد قوانين جزايي پيشبيني شدهاست،
مجازاته��اي اصلي ناميده ميش��ود .عالوه بر مجازات ي��ا مجازاتهايي كه ب��راي يك عمل
مجرمانه پيشبيني ميش��ود ،قانونگذار ممكن اس��ت مجازات ديگري را هم برحسب نوع جرم
ارتكابي و درجه اهميت آن ،براي مرتكب جرم ،تعيين كردهباشد ،اين مجازات اضافي گاه بهطور
خودبخود و به تبع مجازات اصلي ،نس��بت به محكوم ،تحميل ميش��ود .در اي��ن صورت ،آنرا
مجازات تبعي ميخوانيم( .صانعي ،1371 ،ص)214 .
انواع مجازاتهاي تبعي منصوص ًا در ماده  26ق.م.ا( .مصوب  )1392قيد ش��ده است و عالوه
بر موارد مذكور ،نميتوان مصداقي را به مصاديق مج��ازات محروميت از حقوق اجتماعي اضافه
نمود مگر به حكم قانون.
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گفتار اول :محكوميت مستوجب محروميت

مطابق م��اده  25ق.م.ا ،.محكوميت قطعي كيف��ري در جرايم عمدي ،پ��س از اجراي حكم
يا ش��مول مرور زمان ،در مدت زمان مقرر در اين م��اده ،محكوم را از حق��وق اجتماعي به عنوان
مجازات تبعي محروم ميكند:
الف ـ هفت سال در محكوميت به مجازاتهاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي
حكم اصلي.
ب ـ سه س��ال در محكوميت به قطع عضو ،قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت واردشده
مجنيعليه باشد ،نفي بلد و حبس تا درجه چهار.
بيش از نصف ديه
ٌ
پ ـ دو سال در محكوميت به ش�لاق حدي ،قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت واردشده
مجنيعليه يا كمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
نصف ديه
ٌ
مقررات قانون مجازات اس�لامي در باب محرومي��ت از حقوق اجتماعي ب��ه عنوان مجازات
تبعي تفاوتهاي آش��كاري با مقررات قانون مجازات عمومي دارد .نخس��ت؛ محروميت دائم از
حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي در هيچيك از محكوميته��ا قابليت اعمال ندارد .دوم؛
مطلق محكوميت به مج��ازات حبس در جرايم مضر به مصالح عمومي ،س��رقتهاي جنحهاي،
كالهبرداري يا جرايم در حكم كالهبرداري ،خيانت در امانت يا جرايم در حكم خيانت در امانت،
مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي نميباشد بلكه محروميت از حقوق اجتماعي در صورتي به
عنوان مجازات تبعي اعمال ميگردد كه شخص به مجازات حبس بيش از دو سال محكوم شده
باشد .سوم؛ محروميت پنج ساله مرتكبين جرايم جنحهاي (حبس  61روز تا سه سال) به  2سال در
مجازات تعزيري درجه ( 5حبس بيش از  2تا  5سال) تقليل يافته است.
گفتار دوم :محدوديت انتخاب يا ابقاي سردفتر و يا دفتريار

صرفنظر از صحت و س��قم نظريه كس��اني كه عبارت «ابقا» در ماده  12ق.د.ا.ر.ك .را ناظر به
تاريخ تصويب قانون ( )1354ميدانند ،مطابق صريح بند  4ماده  12همان قانون از جمله اشخاصي
را كه نميتوان به سمت س��ردفتري يا دفترياري انتخاب يا ابقا كرد ،محكومين به جنايت عمدي
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و محكومين به ارتكاب جنحههاي منافي عف��ت و همچنين محكومين به جنحههايي كه مطابق
قانون مس��تلزم محروميت از بعضي حقوق اجتماعي مذكور در ماده  15ق.م.ع .اس��ت و همچنين
اشخاصي كه احراز شود به اتهامات جنايات عمدي تحت محاكمه هستند.
دامنه ش��مول محرومين از تصدي دفاتر اس��ناد رس��مي و دفترياري به محكومين به حبس

دائم ،حبس جنايي درجه يك از س��ه سال تا پانزده س��ال و حبس جنايي درجه دو از دو سال تا 10
س��ال و محكومين به ارتكاب جنحههاي منافي عفت ،مضر به مصالح عمومي و جرايم س��رقت،
كالهب��رداري و خيانت در امان��ت و نهايت ًا متهمين ب��ه جنايات عمدي تعريف گردي��ده كه طبع ًا
اينگونه اشخاص را نه ميتوان به عنوان س��ردفتر و دفتريار انتخاب نمود و نه در صورت انتخاب و
ارتكاب جرايم مذكور ميتوان در سمت سردفتري و دفترياري ابقا كرد.
با توجه به مغايرت وسعت دامنه محروميتها با اصول سياست كيفري نوين و كاهش تحميل
آثار سوء مجازاتها به اشخاص ثالث (خانوادهي س��ردفتر و دفتريار و كاركنان دفترخانه) ،قانون
مجازات اس�لامي مصوب  ،1392او ًال :محروميت تبعي از حقوق اجتماعي (تصدي سردفتري و
دفترياري) را در كيفرهاي موضوع بندهاي س��هگانه ماده  25قانون خالصه نموده است كه كيفر
حبس مس��توجب محروميت آن حداقل  2سال اس��ت .ثاني ًا :محكوميت به مجازات حبس  2تا 5
سال صرف ًا  2سال مرتكب را از تصدي سردفتري و يا دفترياري محروم مينمايد.
با اين توصيف ،تصويب قانون مجازات اس�لامي ،باعث نسخ بند  4ماده  12ق.د.ا.ر.ك .شده و
در حال حاضر ،مرتكبين به مجازاتهاي جريمه نقدي با هر مبلغ ،مصادره اموال ،شالق تعزيري،
حبس كمتر از دو س��ال را نميتوان به عنوان مجازات تبعي از تصدي سردفتري و دفترياري منع
نمود و در صورتي هم كه مجازات مرتكبين بيش از  2س��ال تا  5س��ال حبس يا ش�لاق حدي يا
قصاص عضو (در صورتي كه ديه جنايت واردشده نصف ديه مجنيٌعليه يا كمتر از آن باشد) باشد.
پس از انقضای  2سال از اجراي حكم ،از محكوم ،اعاده حيثيت ش��ده و اشتغال بهكار مجدد وي،
بالمانع ميباشد.
تأكيد ماده  728ق.م.ا .بر نسخ قوانين و مقررات مغاير و نيز ماده  10همان قانون مبني بر مؤثر
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بودن قانون الحق خفيف نسبت به جرايمي كه در دوره قانون شديد سابق به وقوع پيوسته ،بيانگر
سياس��ت نوين كيفري اس��ت كه طبق آن ،مجازات محروميت از حقوق اجتماعي بهلحاظ تأثير
منفي غيرقابل جبران آن عليه س��ردفتر و دفتريار و خانواده آنها و كاركنان دفترخانه ،در جرايم و
مجازاتهاي خاصي اعمال گردد.
منابع:

1ـ شهري ،غالمرضا ،نظريات اداره حقوقي قوة قضائيه ،روزنامه رسمي.1373 ،
2ـ صانعي ،پرويز ،حقوق جزاي عمومي ،چ ،4 .ج ،2 .گنج دانش ،تهران.1371 ،

آثار تعلیق سردفتر و يا دفتریار در راستای جرايم ارتکابی
ميثم نعمتاللهي

1

لیال خدادادی

2

تاریخ دریافت1395/12/11 :

تاریخ پذیرش1396/07/24 :

چکیده:

در اجرای اص�ل «قانونی ب�ودن جرای�م و مجازاته�ا» ،م�اده  13قانون دفاتر اس�ناد رس�می و کانون
س�ردفتران و دفتریاران مصوب  1354ناظر به ماده  19قانون مجازات عموم�ی مصوب  ،1304مهمترین
مقرره در خصوص تعلیق س�ردفتران و دفتریاران اس�ت؛ که بهرغم نس�خ صریح قانون مجازات عمومی،
تهافت آرا در خصوص نس�خ یا عدم نس�خ ماده  13قانون مذکور ،منتهی به صدور رأی دیوان عدالت اداری
مبنی بر عدم نسخ آن گردید .مقنن در راستای حفظ نظم عمومی و دفاع اجتماعی ،ارتکاب جرایم مندرج در
ماده  19قانون مجازات عمومی از سوی س�ردفتر و دفتریار را از جرایم منافی شؤون سردفتری و دفتریاری
شناخته و تعلیق اش�خاص موصوف را وسیلهای جهت صیانت از حقوق اش�خاص مرتبط با دفترخانه اسناد
رسمی فرض دانسته و از ابزار تعلیق به عنوان یک اقدام احتیاطی تا حصول رسیدگی و صدور حکم استفاده
نموده است .مقنن به جهت شأن و منزلت سردفتر و دفتریار و جایگاه حقوقي و اجتماعي دفاتر اسناد رسمي
آثار خاصی را بر دوران تعلیق مترتب ساخته است.

واژگان کلیدی :سردفتر ،دفتریار ،تعلیق ،محرومیت از حقوق اجتماعی ،نسخ قانون.

 - 1نويسندةمسؤول :مربي و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهركردn.maysam@yahoo.com .
2ـ سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره  47شهرکرد و کارش��ناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه آزاد اسالمی
lilakhodadadi@yahoo.com
واحد شهرکرد.
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مقدمه

وظیفهی اصلی تنظیم اسناد بر عهده دفاتر اسناد رس��می قرار دارد و از حيث ارتباط تنگاتنگ
این وظیفهی مهم با نظم عمومی و به لحاظ اهمیت ،حساس��یت ،اعتب��ار و موقعیت این حرفه و
حفظ حرمت کارکنان دفاتر اسناد رسمی و از همه مهمتر س��ردفتران و دفتریاران ،قانونگذار در
قوانین و مقررات مختلف ،لزوم بازرسی عملکرد دفاتر و تخلفات آنان را بیان کرده است تا اعمال
و رفتارشان را زیرنظر داش��ته و در صورت تخطی ،مجازاتی متناس��ب اعمال نماید .آنچه در این
تحقیق با عنوان تعلیق س��ردفتران و دفتریاران بدان پرداخته میش��ود ،اصو ًال نه اینکه مجازاتی
به معنای اعم برای تخلف در تنظیم اس��ناد اس��ت بلکه بیش��تر نظر به شأن و ش��خصیت و رفتار
اجتماعی س��ردفتر و دفتریار اس��ت که منتهی به تعلیق آنان میگردد .تشتت و پراکندگی قوانین
عمومی (قانون مجازات اس�لامی) و قوانین خاص (قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران
و دفتریاران) و سایر قوانین موجود و احاله به قوانین منس��وخ (قانون مجازات عمومی) و ابهام در
اعمال و رفتارهای منافی با شؤون سردفتری و دفتریاری به ابهام در چگونگی پرداختن به تعلیق
کاتبان عدل از منصب سردفتری و دفتریاری دامن زده اس��ت .ناگفته نماند که ارجاع بسیاری از
وظایف دستگاهها و س��ازمانهای دولتی به دفاتر اسناد رسمی و سنگینی بار مسؤولیت و وسوسه
و حساسیت بیحد و حصر دفاتر اسناد رسمی و از طرفی نهادهای محق در شکایت از دفاتر اسناد
رس��می و از همه مهمتر عدم جس��ارت اصحاب قلم در به تحریر درآوردن ابعاد حقوقی و کیفری
مسأله ،مظالم آشکاری اس��ت که گریزی از آن نبوده و از این رهگذر ،س��ردفتران و دفتریاران به
جهت عدم رعایت تسامح و انصاف متحمل خس��ارات مادی و معنوی ش��دهاند که شایسته این
همه طعن نبوده و نخواهند بود .لذا در این جستار به ماهیت ،آثار و منشأ قانونی تعلیق سردفتران و
دفتریاران به عنوان یکی از مهمترین چالشها در این زمینه پرداخته خواهد شد.
الف :مفهوم وماهیت تعلیق سردفتران و دفتریاران

ماهیت تعلیق س��ردفتران و دفتریاران به روش��نی مش��خص نیس��ت .در بدو امر باید به این
سؤاالت پاسخ داده شود که آیا این نهاد حقوقی مجازات اس��ت یا اقدام تأمینی و تربیتی است و یا
اینکه اقدامی اداری و انتظامی است؟
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مجازات یا کیفر در لغت به معنی «سزای عمل کسی را دادن» آمده است (معین)1227 : 1381 ،

و در اصطالح حق��وق کیفری ،تعاریف مختلفی از مجازات توس��ط صاحبنظ��ران ارائه گردیده
اس��ت .دکتر عبدالحس��ین علیآبادی در تعریف مجازات میگوید« :مجازات ،عبارت از تنبیه و
کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود»( .علیآبادی)1 :1352 ،
مجازاتها در حقوق جزا دارای ویژگیهایی هس��تند که عبارتند از :رنجآوری ،رسواکنندگی،
معین بودن ،قطعی بودن( .توسلی)34 :1389 ،
در خصوص اینکه ماهیت تعلیق ،مجازات اس��ت یا خیر؛ دو نظر متف��اوت وجود دارد .برخی از
حقوقدانان عقیده دارند تعلي��ق بهعكس انفصال ،جنبه مجازات ندارد .با صدور كيفرخواس��ت از
مراجع جزايي ،رابطه استخدامي به حالت تعليق در میآيد( .جعفری لنگرودی )164 :1381 ،عقیدهی
برخی دیگر بر این است که تعلیق ،نوعی مجازات بازدارنده است که در برخی موارد خاص به کار
گرفته میشود( .عباسی داکانی)264 :1388 ،
در تأیید این نظر که تعلیق جنبه مج��ازات ندارد با توجه به ویژگیه��ای مجازاتها میتوان
گفت هر چند که تعلیق دارای ویژگی رنجآوری و رس��واکنندگی است اما خصیصه مهم مجازات
این اس��ت که مجازات پس از صدور رأی قطعی اعمال میشود و مدت و میزان آن در رأی صادره
مشخص میباشد اما تعلیق ،گاهی اوقات با شروع تعقیب و در بیشتر موارد با صدور کیفرخواست،
تا زمان صدور رأی قطعی ،اعمال میشود .پس تعلیق فاقد جنبه مجازات است.
به منظور جلوگی��ری از ارتکاب جرم مج��دد و نظارت ب��ر حالت خطرناک مج��رم ،تدابیری
اندیش��یده ش��ده اس��ت که از آن به اقدامات تأمینی و تربیتی یاد میش��ود .این اقدامات عبارتند
از« :تدابیر خاص پیشبینیش��ده در قانون که دادگاه به نش��انهی نفرت جامع��ه از تکرار جرم و
پیش��گیری از آن و به منظور اصالح ی��ا درمان مجرمانی ک��ه دارای حالت خطرناک هس��تند و
همچنین در مورد ضبط یا معدوم کردن اشیا و آالت خطرناک جرم یا حاصله از آن اتخاذ میکنند؛
مانند اعزام محکومان به کارگاههای صنعتی یا کش��اورزی ،مراکز بازپ��روری ،تبعیدگاه ،کانون
اصالح و تربیت کودکان بزهکار ،تعطیل موقت محل کار ،معدوم کردن مواد مخدر و نظاير آن».
(ولیدی)528 :1382 ،
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صرفنظر از وجوه افتراق مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی ،هر دو ،از نظر موضوع ،مش��ابه
یکدیگرند و هر دو مستلزم نقض قبلی اوامر و نواهی قانونگذارند؛ به عبارت دیگر ،اقدامات تأمینی
و مجازات ،هر دو پیامد ارتکاب جرم اس��ت؛ زیرا اقدامات تأمینی درباره اشخاص مانند مجازاتها،
وقتی اعمال میش��ود که جرمی اتفاق افتاده و قب ً
ال نیز قانون به آنها تصریح کرده باشد .با تفاسیر
فوقالذکر نمیتوان تعلیق را اقدامی تأمینی و تربیتی دانس��ت؛ زیرا او ًال تعلیق با شروع تعقیب و یا

صدور کیفرخواست شروع میش��ود و قابل تجدیدنظرخواهی نیس��ت و ثانی ًا تعلیق قبل از صدور
حکم از طرف محاکم قضايی اس��ت؛ در حالی که جایگاه اجرای اقدامات تأمینی پس از واقع شدن
جرم و قبل از تکرار آن پیشبینی گردیده و اقدامات تأمینی پیش از ارتکاب جرم مورد استفاده قرار
نمیگیرد؛ زیرا ش��رط اصلی اعمال اقدام��ات تأمینی بروز حالت خطرناک در مجرم میباش��د و از
اینرو باید جرمی واقع گردد و احتمال تکرار آن نیز برود تا حالت خطرناک مجرم معنی یابد.
اقدام اداری نشأت گرفته از قانونگذاری است و در راستای امور حاکمیتی و قانونگذاری است.
به عبارت دیگر ،اقدام اداری تابع عمل قانونگذاری اس��ت و متضمن اجرای حق و تکلیف اس��ت
و مهمتر اینکه در س��ازمانهای اداری توس��ط مقامات اداری و کارکنان و کارمندان اداری انجام
میشود که «اصل سلس��له مراتب» اصلیترین و اساس��یترین رابطه مابین مقامات و کارکنان
اداری است( .موسیزاده)80 :1393 ،
با توجه به ویژگیهای فوق ،به نظر میرس��د تعلیق اقدامی اداری محس��وب نمیش��ود بلکه
ماهیت تعلیق ،اقدامی قضايی است ،هر چند در خصوص نهاد تعلیق در قانون دفاتر اسناد رسمی،
شرایط و خصوصیات اقدام قضايی رعایت نگردیده اس��ت .در کلیه قوانین و مقرراتی که تعلیق از
شغل مورد پذیرش قرارگرفته ،مرجع صدور آن مرجع صالحیتدار قضايی و یا شبهقضايی است
و همچنین حق دفاع و اعتراض برای شخص معلق در نظر گرفته شده است.
بنابر آنچه تاکنون گفته شد ،این نتیجه بهدس��ت میآید که برخی از نهادهای حقوقی از جمله
تعلیق س��ردفتران و دفتریاران را ب��ه خاطر ویژگیهای خاص��ی که دارند نمیت��وان زیر عنوان
مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی مورد مطالعه قرار داد بلک��ه باید گفت یکی از واکنشهای
متفاوت جامعه در برابر ارتکاب جرم است.
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برخی حقوقدان��ان ،معتقدند واکنش اجتماعی نه تنها ش��امل مجازاته��ا و اقدامات تأمینی و
تربیتی میباشد؛ بلکه شامل برخی دیگر از اقدامات قضايی مراجع و دادگاههای کیفری نیز است.
زمانی که کسی به اتهام ارتکاب جرم ،دستگیر ،بازداشت و س��پس محاکمه میشود ولی به علت
وجود معاذیر قانون��ی ،دادگاه او را با اینکه مدت زمانی در بازداش��ت بوده اس��ت ،از مجازات معاف
میکند این اقدام قضايی معرف نوعی از واکنش علیه جرم است که به حکم قانون صورت میگیرد
و وسیلهای برای حفظ نظم عمومی و دفاع اجتماعی محسوب میشود( .ولیدی)386 :1386 ،
به نظر نگارنده ،تعلیق از ش��غل ،یک اقدام قضايی (احتیاطی) است و ماهیتی مشابه بازداشت
موقت در قوانین کیفری دارد و یک استثنا میباشد و باید موارد آن در قانون صریح ًا روشن باشد تا
از آن تعبیر سوء نشود.
ب :منشأ قانونی تعلیق سردفتران و دفتریاران

تعلیق در قانون دفاتر اس��ناد رسمی ناش��ی از دو منشأ میباش��د :اول صدور کیفرخواست در
خصوص برخی جرايم از مراجع قضايی طبق ماده  13قانون مزبور و دوم شروع تعقیب سردفتر یا
دفتریار به شرط وجود شرایطی خاص طبق ماده  43قانون مزبور.
قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران در تیرماه  1354به عنوان قانون خاص
جدید در مقایس��ه با قانون مجازات عمومی (اصالحی  )1352آخرین مصوبهای بود که هنوز هم
قابلیت اعمال دارد و سوای ناکارآمدی آن در برخی جهات ،میتوان به ماده  13آن اشاره نمود.
مش��مولین حکم ماده  13ق.د.ا.ر.ك ،.س��ردفتران و دفتریارانی هس��تند كه به اتهام ارتكاب
جنايت عمدی مطلق ًا و يا به اتهام ارتكاب جنحههاي مذكور در م��اده  19ق.م.ع .از طرف مراجع
قضايي عليه آنها كيفرخواست صادر شده است.
از آنجا که ماده  13ق.د.ا.ر.ك .مص��وب تیرماه  1354ناظر به ماده  19ق.م.ع .اس��ت و قانون
مجازات عمومی به موجب قوانین الحق و اخیرالتصویب نسخ صریح گردیده و از این حیث تردید
و ابهامی باقی نگذاشته اس��ت ،تأمینکننده یکی از نکات مهم در تقنین بوده است .معذلک این
سؤال مطرح بوده است که با نسخ صریح قانون مجازات عمومی و به تبع آن ماده  19قانون اخیر،
آیا ماده  13ق.د.ا.ر.ك .عم ً
ال منسوخ است یا هنوز قابلیت اجرایی دارد؟
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تهافت آرای اصداری در خصوص نسخ یا عدم نس��خ ماده  13قانون دفاتر اسناد رسمی منتهی
به صدور رأی وح��دت رویه دیوان عدال��ت اداری گردید و دی��وان به موجب رأی ش��ماره 265
هیأت عمومی اعالم نمود :قانون دفاتر اس��ناد رس��می و کانون س��ردفتران و دفتریاران مصوب
 1354/4/25که مقرر داشته است« :س��ردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی
مطلق ًا و یا به اتهام ارتکاب جنحههای مذکور در م��اده  19قانون مجازات عمومی از طرف مراجع

قضایی علیه آنها کیفرخواس��ت صادر ش��ود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد» نظر به این
که حکم مذکور ،با نس��خ قانون مجازات عمومی ،منسوخ نشده اس��ت ،رأی شعبه بیست و ششم
دیوان عدالت اداری به ش��ماره دادنامه  951مورخ  ،1389/4/23مبنی بر رد شکایت ،در حدی که
متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود .این رأی به استناد
بند  2ماده  19و ماده  43قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط
در موارد مشابه الزماالتباع است.
بنا به مقررات قانون مجازات عمومی س��ال  1304و اصالحیه آن در س��ال ،1352مجازاتها
برحسب شدت نس��بی آنها به س��ه دس��ته مجازاتهای جنایی ،جنحهای و خالفی قابل تقسیم
بودهاند که در قانوندفاتراسناد رسمی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
مراد از جنایت ،ارتکاب اعمال مجرمانهای اس��ت ک��ه پیامدهای قانونی آنه��ا مجازاتهای
ترذیلی یا ترهیبی باشد؛ مانند اعدام و ش�لاق .مجازاتهای ترذیلی و ترهیبی ،کیفرهایی هستند
که به جسم و جان یا آزادی مجرم تحمیل میش��ود .مراد از وصف ترهیبی ،ناظر بر کیفری است
که اجرای آن درباره مجرم توأم با رنج و اخافه و بعض ًا محرومیت از حق حیات یا سلب آزادیهای
اساسی فردی اس��ت .مقصود از خصیصه ترذیلی نیز ،ناظر بر کیفری است که اجرای آن با خفت و
خواری و رسوايی و تحقیر محکوم همراه میباشد( .ولیدی)410 :1382 ،
ماده  19قان��ون مجازات عمومی مصوب  1352/03/07ش��امل دو قس��مت مهم بوده :یکی
محرومیت از حق��وق اجتماعی به علت محکومیت کیفری و قس��مت دوم ،لزوم تعلیق از ش��غل
هنگام صدور کیفرخواست به علت اتهام ارتکاب جرايم مذکور در بندهای چهارگانه ذیل تبصره
یک ماده  19موصوف از قبیل سرقت ،کالهبرداری ،خیانت در امانت و غیره.
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قسمت اخیر تبصره یک ماده  19ق.م.ع .در چهار بند ارتکاب اعمال مجرمانهای را که مستوجب
محرومیت از حقوق اجتماعی است ،بدین شرح بیان داشته است که« :کلیهی جنحههای مضر به
مصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیشبینی شده یا جنحههایی که از این حیث
مشابه آنهاست و به موجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است».

جنحههای مضر به مصالح عمومی در شش فصل موضوع مواد  60تا  169ق.م.ع .است؛ فصل
اول :جنحه و جنایت بر ض��د امنیت مملکت .فصل دوم :در مخالفت و ضدیت با اس��اس حکومت
ملی و آزادی .فصل سوم :در جنحه و جنایت بر ضد آس��ایش عمومی .فصل چهارم :در تقصیرات
مأموران دولتی .فصل پنجم :در جنحه و جنایت نسبت به مأمورین دولت .فصل ششم :در اجتماع
و مواضعه برای ارتکاب جرايم.
تش��ريع و قانونگذاري به داليل و انگيزهها و نيازها و ش��رايط و مالحظ��ات مختلفي صورت
ميگيرد ،از آن جمله اس��ت مصالح اجتماعي كه موجب ميش��ود در برههاي از تاريخ هر كش��ور
بر اساس مقتضيات و ش��رايط و اوضاع و احوال خاص كش��ور ،تدوين و تصويب برخي از قوانين
ضروري به نظر برسد.
واضح و روش��ن اس��ت که مصالح اجتماعی جامعه ما از س��ال  1304نس��بت به حال ،تفاوت
فاحش��ی نموده اس��ت؛ چرا که نظام حکومتی جامع��ه هم تغییر نم��وده و اکثر قری��ب به اتفاق
قوانین قبل از انق�لاب کام ً
ال تغییر و یا اص�لاح گردیدهاند .اگر بخواهی��م جنحههای مصرح در
ماده19ق.م.ع .را با قانون مجازات اس�لامی تطبیق دهیم به نظر میرسد باید مواد  498الی 611
قانون تعزیرات مصوب  1375را در نظر گرفت؛ هرچند درست نیست که عنوان قوانین مختلفی را
که بعداً طرح و تصویب میشود با ابواب و فصول قانون مسبوق تطبیق کرده و جا و محل مناسب
آن را تعیین کنیم.
عنوان جرايم مخالف مصالح عمومی ممکن اس��ت به معانی خاصو عام اس��تعمال شود .در
معنی عام کلیه جرايم اعم از جرايمی که بـر ضد جامعه و حکومت در کش��ور ارتکاب میش��ود یا
آنهايی که ب ر ضد اش��خاص و اموال و غـیره اتفاق میافتد دارای یک جـنبه مـخالفت با مصالح
ن تخلف یا تقصیر
عمومی مملکت میباشند؛ زیرا مصالح عمومی ایجاب مینماید که کوچکتری 
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و جرمی در اجتماع چه نسبت بهخود جامعه و چه نسبت به اش��خاص و افراد تشکیل دهندهی آن
اجتماع به مصالح عمومی لطمه وارد سازد ولی در باب دوم قانون مـجازات عمومی توجه بهمعنی
خاص بوده و مقصود جرايمی است که ضرر و نتیجه س��وء آنها مستقیم ًا و مخصوص ًا عاید مصالح
عالیه کشوری -س��ازمانهای سیاس��ی یا حیات اقتصادی و یا اس��تقالل و اعتبارات مملکتی و
باالخره آرامش و آس��ایش عمومی من حیثالمـجم��وع مـیگردد ،هر چن��د عواقب وخیماین
قبیل جرایم نیز خواهناخواه بهطور غیرمس��تقیم عاید فرد یا افراد معین میشود و منافع خصوصی
ح در
و شخصی آنها را جریحهدار میسازد ولی هدف ،مس��تقیم ًا ملت و یا دولت -حکومت مصطل 
حقوق عمومی میباشد( .فرسیو؛ )25 :1345
ارائه تعریف کاملی از نظم عمومی بسیار دشوار اس��ت .به طور کلی نظم عمومی عبارت است از:
«مجموعه تأسیسات حقوقی و قوانین وابسته به حس��ن جریان الزم امور مربوط به اداره کشور و یا
راجع به صیانت امنیت و اخالق در روابط مردم که اراده افراد جامعه در خالف جهت آنها بالاثر باشد».
بنابراین نظم عمومی به طور آشکار با منافع و مصالح جامعه مرتبط بوده و طبیعت آن به گونهای است
که همهی افراد باید آن را محترم شمرده و تجاوز به آن غیرممکن باشد( .کاتوزیان)52:1387،
اجرای مقررات ماده 19در مورد جنحههای مشابه مادام که در قوانین مربوطه تصریحی نشده
باشد اشکال دارد و باید از اجرای آن خودداری گردد و نمیتوان به استناد قیاس ،تمثیل و شباهت،

حکم ماده فوقالذکر را به سایر موارد تسری داد.
در خصوص مدت ایام تعلیق ،ماده  13ق.د.ا.ر.ك .این مدت را از زمان صدور کیفرخواس��ت تا
صدور حکم قطعی تعیین نموده است.
کیفرخواس��ت نقش انتقال پرونده از دادس��را به دادگاه را دارد که در عین حال حکایت از وجود
توجه اتهام به متهم داش��ته و دربردارنده خواسته دادس��تان به عنوان نماینده جامعه برای پاسخ
مناسب به بزهکاری متهم اس��ت( .طهماس�بی )275 :1394 ،پس کیفرخواست رأی یا قرار قضايی
نیس��ت بلکه درخواس��ت مجازات متهم از طرف دادس��تان ،به عنوان نماینده جامع��ه از دادگاه
صالحیتدار است و موافقت یا رد ادعای مطروحه از اختیارات دادگاه است.
در حقوق ما رأی قطعی به تصمیمی گفته میش��ود که به سبب گذش��تن مهلت تجدیدنظر یا
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تأیید و در مرحله تجدیدنظر قابل اجرا شده باشد( .کاتوزیان )140 :1368 ،حکم قطعی در اصطالح
حقوقی عبارت اس��ت از حکمی که به هیچ وجه از روشهای عادی ش��کایت قابل تجدیدنظر و
واخواهی نباش��د( .ش�مس ) :1387 ،پس با توجه به آیین دادرس��ی کیفری میتوان گفت رأیی که
در زمان صدور ذات ًا غیرقابل تجدیدنظر باش��د یا پس از تجدیدنظر قطعی شده و یا پس از گذشت
مهلت تجدیدنظر قطعی شده و یا اینکه طرفین حق تجدیدنظرخواهی را از خود سلب کرده باشند؛
قطعی محسوب میشود.
با توجه به ش��یوه رس��یدگی در دادگاهها و زمان نس��بت ًا طوالنی از زمان کیفرخواست تا زمان
صدور رأی قطعی ممکن است زمان تعلیق سردفتر یا دفتریار متهم ،ماهها به طول انجامد که این
امر با اصول حقوقی سازگار نمیباشد.
در ماده  43ق.د.ا.ر.ك ،.مقرر ش��ده اس��ت پس ازش��روع تعقیب ،هرگاه به تشخیصوزارت
دادگستری 1تصدی سردفتر یا دفتریار منافی شؤون س��ردفتری یا دفتریاری و یا مخالف جریان
امور دفترخانه باش��د ،وزیر دادگس��تری میتواند تعلیق ايش��ان را از دادگاه تجدیدنظر انتظامی
بخواهد .در این ماده نیز از عناوین و عباراتی اس��تفاده شده است که معنا و مفهوم شفاف و روشنی
ندارند و این امکان س��وءتعبیر و غرضورزی و اعمال س��لیقهها و کینهجويیهای ش��خصی را
تسهیل مینماید و موجبات ورود لطمات جدی را بر سردفتران و دفتریاران هموار میسازد.
سردفتر اسناد رسمی ش��أن و جایگاه ویژهای دارد و بدون دالیل کافی برای اثبات شایستگی
س��ردفتر یا دفتریار نمیت��وان گفت حضور آن��ان در دفترخانه منافی با ش��ؤون س��ردفتری و یا
دفتریاری اس��ت .به همین علت بهناچار برای روش��ن ش��دن مصداق کلمات فوق باید به اصول
بنیادی اخالق و رفتار حرفهای متمسک ش��د .اصول بنیادی اخالق و رفتار حرفهای از بعد نظری
ب حرفهای
و آکادمیک شامل پنج اصل درستکاری ،واقع بینی ،صالحیت حرفهای ،رازداری و آدا 
میشود( .پیرداده)70 :59 ،
رفتار برخالف کلیه اصول اخالقی فوق الذکر میتواند خالف ش��ؤون س��ردفتری محسوب
شود .عناوین و عبارات بهکار برده شده در ماده فوقالذکر مفهوم صریح و روشنی ندارند و ممکن
 - 1در حال حاضر رئیس قوهقضائیه [یا رئیس سازمان ثبت].
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است با سوءتعبیر معنای اصلی خود را از دست بدهند و باید در اجرای این ماده و تفسیر آن ،احتیاط
الزم را مدنظر قرارداد تا موجبات ضرر جبران ناپذیر به سردفتران و دفتریاران نشود.
عنوان اتهامی اعمال مخالف حس��ن جریان ام��ور دفترخانه ،نیز چنان مبهم و کلی اس��ت که
تفسیر آن مشکل مینماید .در ماده  43بیان ش��ده چنانچه تصدی سردفتر مخالف حسن جریان
امور دفترخانه باشد .برای روشن شدن این مطلب باید ابتدا حس��ن جریان امور دفترخانه تبیین و
تش��ریح ش��ود .این عنوان در ماده  42با عبارت «رفتار و اخالق مخالف نظم و حسن جریان امور
دفترخانه» نیز بیان گردیده اس��ت .هرچند این عنوان نیز مبهم است اما چون رفتار و اخالق آمده،
ش��اید بتوان بهتر این عنوان را تش��ریح نمود؛ چرا که اخالق امری نس��بی اس��ت و تمام افعال و
رفتارهای غیراخالقی ،جرم نیستند.
اگر بخواهیم با توجه به قانون دفاتر اسناد رسمی این عنوان را روشن نماییم ،منظور رفتارهای
خارج از نزاکت ب��ا هم��کاران و اربابرجوع ،عدمرعایت حض��ور در دفترخان��ه ،غیبت نمودن و
اهمال در نظارت ب��ر امور دفترخانه ،یا س��ایر رفتارهای خالف قانون موضوع ف��راز «الف» ماده
 29آيیننامه قانون دفاتر اسناد رسمی میباش��د .مجازات ماده  43ق.د.ا.ر.ك .به مجازات تبصره
« »4ماده  3قانون تش��دید مجازات مرتکبین ارتش��ا و اختالس و کالهبرداری شباهت دارد .در
آن تبصره نیز وزیر مربوطه میتواند ،رأس�� ًا کارمند خاطی را پس از پایان مدت بازداشت موقت ،تا
پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهايی ،از خدمت تعلیق کند( .توسلی)192 :1389 ،
در م��وارد یاد ش��ده در ماده  43وزی��ر دادگس��تری میتوان��د از دادگاه تجدیدنظ��ر انتظامی
س��ردفتران تقاضای تعلیق فرد مورد تعقیب را بنماید .در این رابطه ،ذکر دو نکته الزم و ضروری
اس��ت؛ اول اینکه معلوم نیس��ت چرا باید در حالی که تقاض��ای تعقیب از دادگاه ب��دوی انتظامی
صورت میگی��رد ،تقاضای تعلیق بای��د از دادگاه تجدیدنظ��ر صورت گی��رد؟ دوم اینکه این امر
میتواند بر صحت جریان دادرس��ی و رس��یدگی تأثیر منفی بر جای گذارد؛ زیرا وقتی که دادگاه
تجدیدنظر در خصوص مورد ،در رابطه با تعلیق یا عدم آن اظهارنظر کرده باشد ،اگر دادگاه بدوی
پس از رسیدگی حکمی صادر کند که مورد تجدیدنظر واقع ش��ود ،دادگاه تجدیدنظر از آنجا که
قب ً
ال یک بار در خصوص مورد به نوعی اظهارنظر نموده ،نمیتواند برای بار دوم بدون پیشداوری
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و خالی از ذهن و ب��دون توجه به تصمیم قبلی خود رس��یدگی و اظهارنظر نموده و رأیی مناس��ب
صادر نماید .این امر موضوع س�لامت و صحت جریان رس��یدگی به تخلفات و ترتیبات مقرر در
موازین حقوقی و قضايی را زیر سؤال میبرد و تحتالشعاع قرار میدهد .بنابراین به نظر میرسد
بهتر آن است تقاضای تعلیق از دادگاه بدوی انتظامی به عمل آید البته در صورتی که اساس ًا با این

نهاد موافق باشیم.
پس از صدور رأی و یا تصمیم تعلیق ،ب��ا توجه به قطعی بودن ،ابالغ تعلیق س��ردفتر یا دفتریار
مورد نظر صادر و اجرا میگردد .س��ردفتر یا دفتریار معلق در صورتی که به زعم خود مدعی باش��د
حقی از وی زايل ش��ده و یا صدور رأی تعلیق بر خالف مقررات اس��ت میتواند جهت طرح دعوی
به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید .واضح اس��ت که حصول خواسته قانونی شاکی مستلزم ارائه
مدارک و مستندات الزم بهمنظور صدور رأی قاطع از سوی ش��عبه دیوان است که به نوبهی خود
نیاز به طی تشریفات مهم دادرس��ی ،خصوص ًا فرآیند تبادل لوایح با س��ازمان متبوع دارد .مبرهن
اس��ت که اجرای ابالغ تعلیق سبب ورود خس��ارات فراوانی به س��ردفتر و دفتریار شاکی است .لذا
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  1390در مواد  34و  35دستور موقت
را پیشبینی کرده اس��ت .در صورتیکه شاکی ضمن طرح ش��کایت خود و پس از آن مدعی شود
که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه واحدهای دولتی اعم از
وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی
و تشکیالت و نهادهای انقالبی و مؤسس��ات وابس��ته به آنها و مأموران واحدهای مذکور در امور
راجع به وظایف آنها سبب ورود خسارتی به او میگردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است.
با توجه به ش��یوه نگارش م��اده  34قان��ون مذک��ور ،ط��رح ورود خس��ارت قریبالوقوع و
جبرانناپذیر ،نوعی ادعا تلقی میش��ود؛ زیرا قانونگذار در انشای ماده فوق از لفظ «مدعی شود»
استفاده کرده است .بر این اس��اس ،بار اثباتی ورود خس��ارت به عهدهی خو ِد شاکی است و شعبه
دیوان صرفاً با توجه به دالیل و اس��تدالالت شاکی ،ورود خس��ارت را احراز مینماید .به عبارت
دیگر ،ش��عبه تکلیفی به اثبات ورود احتمالی خسارت به ش��اکی را ندارد و چنانچه دالیل شاکی
را در این خصوص کافی و موجه تش��خیص ندهد ،آن را رد میکند .تش��خیص شعبه دیوان نیز بر
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مبنای احراز دو عنصر «فوریت» و «ضرورت» ،بر اس��اس مدارک و مستندات ارائه شده از سوي
شاکی صورت میگیرد و وابسته به اس��تنباط نوعی و ارزیابی مستقل قضات است؛ بدین توضیح
که ممکن است اوضاع و احوال خاصی از نظر قاضی یک ش��عبه نشانگر فوریت و ضرورت صدور
قاضی ش��عبهی دیگر ،ضرورت و فوریت فوق ،احراز نشود.
دستور موقت باشد ،درحالیکه از نظر
ِ
طبق ماده  ۳۷قانون فوقالذکر تأکید ش��ده است در صورت صدور دس��تور موقت باید پرونده در
دیوان ،خارج از نوبت رس��یدگی ش��ود که این مادهی تکمیلی در صورت اج��را ،از عواقبصدور
دستور موقت نامناسب بهطور جدی پيشگيري خواهد نمود.
هر تصمیم یا حکم قضایی نیازمند ضمانت اجرا اس��ت تا اج��رای آن را بهطور مطلوب تضمین
نماید .اجرای دس��تور موقت نیز به عنوان یک قرار صادره از س��وی مرجع عالی قضایی -اداری با
ضمانت اجرای مقرر در ماده  39قانون اخیرالذکر تضمین شده است .مطابق ماده اخیر ،سازمانها،
ادارات ،هیأتها و مأموران طرف ش��کایت ،پس از صدور و ابالغ دس��تور موق��ت ،مکلفاند تمام
اقدامات اجرایی را متوقف نمایند و در صورت استنکاف ،شعبه صادرکننده دستور موقت ،متخلف را
به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم مینماید.
 -1دالیل نسخ ماده  13قانون دفاتر اسناد رسمی
 -1-1نسخ عناوین مجرمانه (جنایت ،جنحه ،خالف)

در نسخ یا ابقاء تقس��یم عناوین مجرمانه به جنایت و جنحه و خالف دو نظر وجود دارد :عدهای
عقیده دارند که تقس��یم جرایم به قصاص ،حدود ،دی��ات و تعزیرات ،عناوین خ�لاف و جنحه و
جنایت را نسخ ننموده است؛ زیرا جرايم از جهات و ديدگاههاي گوناگونی تقسیمبندی میشوند:
مانند تقسیم جرايم به عمدی و غیرعمدی یا جرايم نظامی و غیرنظامی و نظاير آنها .در واقع ،این
تقس��یمات از جهت کیفیات خاص ،یک نوع مرزبندی است و تقس��یم جرایم به خالف ،جنحه و
جنایت به اعتبار شدت و ضعف مجازات آنها بوده و از این قاعده مستثنا نیست .نظریهی مشورتی
اداره حقوقی بیان میدارد« :تقس��یم جرایم به قصاص ،حدود ،دی��ات و تعزیرات نافی و معارض
تقسیم آنها به خالف ،جنحه و جنایت نیست؛ زیرا تقس��یم اخیر به اعتبار شدت و ضعف مجازات و
بیشتر مربوط به تعزیرات میباش��د؛ یعنی مجازاتهای تعزیری حسب شدت و ضعف به خالف،
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جنحه و جنایت تقسیم میشوند؛ اما تقس��یم به قصاص ،حدود ،دیات و تعزیرات به اعتبار دیگری
است و هیچ مانعی ندارد كه یك مقسم به اعتبارات مختلف تقسیم شود .بنابراین نمیتوان گفت
كه چون در قانون راجع به مجازات اس�لامی جرایم به حدود ،قصاص ،دیات و تعزیرات تقس��یم
شدهاند ،عناوین خالف ،جنحه و جنایت منسوخ است»
عدهای دیگر معتقدند تقس��یم جرايم و مجازاتها به جنایت و جنح��ه و خالف از اختصاصات
قوانین مجازات عمومی مصوب س��الهای  1304و  1352اس��ت که با وقوع انقالب اس�لامی
و تغییر اساس��ی و ماهیتی در تقس��یم جرايم و جایگزیني عناوین آن به «ح��دود»« ،قصاص»،
«دیات» و «تعزیرات» نمیتوان به لحاظ تشابه مجازاتها تقسیمات مذکور را باقی فرض نمود.
مجازات حبس سه تا پانزده س��ال برای جنایت از نوع درجه یک و حبس دو تا ده سال از نوع درجه
دو و همچنین شصت و یک روز تا سه سال در حبس جنحهای با هیچ یک از مجازاتهای موضوع
بخش تعزیرات قانون مجازات اس�لامی ،به صورت کامل ،مطابقت ن��دارد و لذا برخالف قوانین
حقوقی ،به لحاظ فقد مجوز توسعه و تعمیم احکام کیفری با وحدت مالک ،نمیتوان تقسیمبندی
مجازات قانون سابق را ساری و جاری دانست.
زندهياد محمد صالح ولیدی معتقد است« :طبقهبندی مورد نظر قانونگذار بر مالحظات عملی
متکی بود و پایه و اساس علمی نداشت و حال آنکه در شریعت اسالم کلیه احکام جزايی بر اساس
مصلحتهای معتبری تشریع شده است .مالک جرم ،حفظ و حمایت از این مصلحتها است».
به نظر ،این طبقهبندی در قانون مجازات اسالمی وجود ندارد؛ زیرا اگر وجود داشتبایستي مانند
قانون سابق و اس��بق ایران و فرانسه در موادی ،نوع جرایم مشخص میش��د تا آثار و فواید آن نیز
بر نظام حقوقی بار شود .درمقررات جزایی اس�لام ،مالک طبقهبندی ،نوع کیفری است که شرع
مقرر فرموده است .بنابراین جرایم برحسب مجازاتها به چهار مورد طبقهبندی میشوند :جرایم
مستحق قصاص ،حدود ،دیات و تعزیرات.
 -1-2نسخ قانون مجازات عمومی

براساس اصـول مـسل م حـقوقی ،نس��خ قوانین و مقررات سابق وس��یله قوانین الحق به دو
صورت صریح و ضمنی انجام میگیرد .در نس��خ صریح ،قانونگذار به صراحت و روش��نی مقرر
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میدارد که بـا تـصویب ایـن قانون یا مق��ررات ،کلیه قوانین و مقررات قبلی یـا قـانون و مقررات
مصوب فالن تاریخ (بهطور دقیق و مش��خص) لغو میگردد؛ که در این صورت ،تکلیف روش��ن
اس��ت .و به عبارت دیگر ،با تصویب قانون و مقررات جدید ،قوانین قـدیم لغـو و بـالاثر میگردد.
در نسخ ضمنی ،قانونگذار بهطور صریح اشارهای به نسخ مقررات سـابق نمینماید اما با تصویب
ی نس��خ میگردد .بهطوری که مجریان
مقررات جدید ،قوانین س��ابق به صورت تلویحی و ضمن 
قانون با مالحظه و تطبیق دو قـانون سـابق و الحـق ،بهطور قطع ،استنباط مینمایند که منظور
قانونگذار از تصوی��ب قانون ،وضع مقررات جدید و لغو قـوانین س��ـابق بوده اس��ت و به عبارت
دیگر ،معارض بودن دو قانون ،اجرای قوانین و مقررات سابق را ناممکن میسازد.
با تصویب قانون راجع به مجازات اس�لامی مصوب  1361و مجازات اسالمی مصوب 1362
(تعزیرات) مقررات قانون مجازات عمومی به لحاظ غیرقابل جم��ع بودن با مقررات الحق عم ً
ال
قابلیت اجرایی نداشته و نسخ ضمنی گردیده است .تأکید ماده  497ق.م.ا .مصوب  1370/9/7بر
لغو کلیه قوانین مغایر و تصریح ماده  729قانون اصالح قانون مجازات اسالمی مصوب  1377بر
لغو کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مج��ازات عمومی  1304و اصالحات و الحاقات
بعدی آن و نهایت ًا اش��اره ماده  728ق.م.ا .مصوب  1392/2/1مجلس به نس��خ قوانین و مقررات
مغایر ،تردیدی در منسوخه بودن قانون مجازات عمومی باقی نمیگذارد.
همانطور که میدانیم در م��وارد ابهام در خصوص ی��ک مقرره قانونی ،بهتری��ن راه برطرف
کردن ابهام ،یافت��ن اراده قانونگذار میباش��د .در این راس��تا ،اداره کل قوانین مجلس ش��ورای
اسالمی در پاس��خ به نامه ش��ماره  1386/07/16 -33401کانون س��ردفتران و دفتریاران طی
ش��ماره  1386/12/22 -181359اع�لام نموده« :بنا ب��ه صراحت م��اده  729قانون مجازات
اسالمی اصالحی مصوب  1377مبنی بر لغو کلیه قوانین مغایر با قانون فوقالذکر و منسوخ شدن
تقس��یمبندی مجازاتها به جنایت ،جنحه و خالف ،ماده  13قانون دفاتر اس��ناد رسمی و کانون
سردفتران و دفتریاران مصوب  1354نسخ گردیده و قابل استناد نمیباشد».
 -1-3لغو مجازات تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده  19قانون مجازات عمومی

محرومیت ،نوعی مـحدودیت اس��ـت که در آین��ده ناظر بر یکی از حق��وق اجتماعی یک

آثارتعلیقسردفترويادفتریاردرراستایجرايمارتکابی

45

شهروند میباش��د که به موجب قانون بـرای محکومین خـاص و در مـدت معین پیشبینی و
در نظر گرفته شده است .به عنوان مثال ،با حق داوطلب ش��دن در شوراهای مـختلف و احـراز
سمت داوری ،کارشناسی ،استخدام در دس��تگاههای دولتی و عضویت در انجمنهای علمی
ی و دیگر حق��وق اجتماعی که یک فرد در جامعه میتواند کـس��ب نـماید که در اینجا
و فرهنگ 

ی حقوق اجتماعی
قانونگذار به لحاظ بیم تکرار و تجری محکو ٌمعلیه و دیگران ،مجرم را از بعض 
س از تحمل کیف��ر اصلی ،گریبان مـجرم را
به میزان مدت زمـ��ان مـعین محروم میکند که پ 
ی خواهد گرفت.
بـرای مـدت محدود 
بر اس��اس ماده  19ق.م.ع ،.محکومیت به حبس جنايی مس��توجب محرومیت از کلیه حقوق
اجتماعی و محکومیت به حبس جنحهای جرايم مضر به مصالح عمومی و سرقت و کالهبرداری و
خیانت در امانت مستوجب محرومیت از خدمت یا اشتغال در وزارتخانهها یا شرکتها و مؤسسات
دولتی و وابس��ته به دولت و س��ازمانهای مملکتی و س��ازمانهای مأمور به خدم��ت عمومی و
همچنین اشتغال به امر وکالت در دعاوی و سردفتری و دفتریاری برای مدت پنج سال میباشد.
با تصویب ماده  62مکرر قانون مجازات اس�لامی مص��وب  1377/02/27موضوع مجازات
تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی بدین ش��رح دچار تغییر اساس��ی گردید« :محکومیت قطعی
کیفری در جرايم عمومی به شرح ذیل محکو ٌمعلیه را از حقوق اجتماعی محروم مینماید و پس
از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر میگردد:
 محکومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ،پنج سال پس از اجرای حکم. محکومان به شالق در جرايم مش مول حد ،یک سال پس از اجرای حکم. محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ،دو سال پس از اجرای حکم.بدون تردید تصویب قانون الحق باعث نس��خ قانون س��ابق میگردد که با نسخ آن ،شکی در
نس��خ مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی متأثر از م��اده  19ق.م.ع .باق��ی نمیماند .در حال
حاضر ،طبق ماده  25ق.م.ا .مصوب  1392بیش��ترین مدت محرومیت از حقوق اجتماعی ،هفت
سال در محکومیتهای س��الب حیات و حبس ابد و کمترین آن ،دو سال در محکومیت به حبس
درجه پنج (بیش از دو تا پنج س��ال) و ش�لاق حدی و قص��اص عضو در صورتی ک��ه دیه جنایت
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مجنیعلیه یا کمتر از آن باشد ،محاس��به و تعیین گردیده است .با این فرض،
واردشده نصف دیه
ٌ
چگونه میتوان پذیرفت که مجازات تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی که ناظر به ارتکاب جرم
و صدور حکم قطعی محکومیت است از پنج سال به دو سال تقلیل پیدا کند ولی تأثیری در تعلیق
سردفتر به استناد صدور کیفرخواست که مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه است ،نداشته باشد.
-2بررسیتطبیقیتعلیقسردفترانودفتریاراندرالیحهقانوندفاتراسنادرسمی

ماده  13ق.د.ا.ر.ك .در الیحه اصالحی پیشنهادی س��ال  1391به شرح ذیل اصالح گردیده
است :س��ردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جرايم مندرج در بند « »4ماده  12این قانون
تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف مراجع قضايی علیه آنها کیفرخواست صادر شود ،تا صدور حکم
قطعی معلق خواهند شد و دفترخانه تا روشن شدن تکلیف نهایی سردفتر معلق ،به کفالت دفتریار
واجد شرایط یا سردفتر دیگری اداره خواهد ش��د و در صورت برائت از اتهام منتسب ،سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور مکلف است بالفاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید.
تبصره یک -س��ردفتران و دفتریارانی که مس��تقیم ًا در دادگاه تحت تعقیب ق��رار میگیرند،
پس از صدور حکم محکومیت در دادگاه بدوی تعلیق و در صورت ص��دور حکم برائت در مرحله
تجدیدنظر ،بالفاصله اجازه اشتغال مجدد آنان صادر میگردد.
تبصره دو -مراجع قضايی رسیدگی کننده به اتهامات سردفتران و دفتریاران مکلفاند ضمن
رس��یدگی خارج از نوبت حسب مورد نس��بت به ابالغ رونوشت کیفرخواس��ت یا احکام صادره به
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اقدام نمایند.
ماده  12الیحه مزبور نيز در خصوص افرادی اس��ت که نمیتوانند به ش��غل سردفتری اسناد
رس��می و دفتریاری منصوب و یا ابقا ش��وند .یکی از نکات مثبت این ماده احصاي جرايم موجب
محرومیت از شغل س��ردفتری و دفتریاری در بند « »4آن میباش��د .بند « »4ماده 12اليحهي
صدراالشاره اش��عار میدارد :محکومین به حدود ،قصاص ،جرایم تعزیري و بازدارنده که حداکثر
مجازات قانونی آنها بیش��تر از دو س��ال حبس باش��د و همچنین مرتکبین و محکومین بزههاي
س��رقت ،کالهبرداري ،خیان��ت در امانت ،اختالس ،جعل ،اس��تفاده از س��ند مجع��ول ،تصرف
غیرقانونی در اموال عمومی ،جرایم مربوط به قاچاق ،مواد مخدر ،پولشویی و جرایم منافی عفت و
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همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جرایم مذکور تحت محاکمه هستند .اما در قسمت
اول ماده کلمه «ابقا» در تعارض با اصول کلی و همچنین تبص��ره دو ماده  26ق.م.ا .مصوب 92
میباش��د؛ چرا که در تبصره ياد ش��ده آمده كه پس از گذش��ت مواعد قانونی محرومیت از حقوق
اجتماعی ،محکوم اع��اده حیثیت میگردد؛ یعنی بای��د حقوق اجتماعی وی که یک��ی از آنها نیز
سردفتری و دفتریاری اسناد رسمی است ،اعاده ش��ود ولی با وجود این عبارت در ماده  12پس از
گذشت مواعد قانونی هم شخص سردفتر یا دفتریار محکوم نمیتواند به شغل خود برگردد.
نکت��ه دیگ��ر اینک��ه م��اده  13الیح��ه اصالح��ی پيش��نهادي ،تف��اوت چندان��ی
ب��ا قب��ل پی��دا نک��رده اس��ت و همچن��ان مرج��ع ص��دور حک��م تعلی��ق ،مرجع��ی فاق��د
صالحی��ت میباش��د؛ چ��را ک��ه علیاالص��ول ای��ن اح��کام بای��د از دادگاه ب��دوی
انتظام��ي س��ردفتران و دفتري��اران ص��ادر گ��ردد و همچنی��ن اگ��ر ص��دور حک��م تعلی��ق
ـ که یک امر استثنایی اس��ت ـ تنها برای صدور کیفرخواست در جرايم مربوط به شغل سردفتری
و دفتریاری اعمال میگردید با اص��ول حقوقی خصوص ًا اصل قانونی ب��ودن جرايم و مجازاتها
موافقت بیش��تری داش��ت .تبصره یک موافق قانون مجازات اس�لامی و همچنین قانون آیین
دادرسی کیفری است و به نظر فاقد ایراد میباشد.
ماده  43الیحه اصالحي پيش��نهادي به تصريح آورده شده اس��ت كه؛ پس از شروع تعقیب هر
گاه به تشخیص س��ازمان ثبت اسناد و امالك کش��ور تصدي س��ردفتر یا دفتریار منافی با شؤون
سردفتري یا دفتریاري و یا مخالف حس��ن جریان امور دفترخانه باشد ،رییس سازمان ثبت اسناد و
امالك کشور میتواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدیدنظر انتظامی بخواهد .دادگاه باید به این تقاضا
رسیدگی کند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضا ،حکم تعلیق متخلف را حداکثر به
مدت شش ماه تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حکم غیرقابل شکایت است.
تبصره یک -در صورت��ی که پس از رس��یدگی انتظامی ،دادگاه متخلف را ب��ه انفصال موقت
محکوم کند ،مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.
تبصره دو -در مورد این ماده و ماده  42رسیدگی ،فوري وخارج از نوبت خواهد بود.
از نکات مثبت این ماده ،مدت زمان تعلیق میباش��د که نباید از ش��ش ماه تج��اوز نماید ولی
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اگر زمان صدور حکم قطعی بیش از ش��ش ماه ش��ود تکلیف مشخص نیس��ت .نکته دیگر اینکه
در الیحه اصالحي پيش��نهادي هم تصریح شده این حکم غیرقابل ش��کایت است که این مورد
نیز برخالف اصول دادرسی و چند مرحلهای بودن رس��یدگی و همچنین تعهدات دولت در اسناد
بینالمللی است .واژه «متخلف» که در قسمت اخیر ماده بهکار رفته است ،عبارت نادرستی است؛

زیرا هنوز فرد موضوع این ماده تخلفش ثابت نشده است.
ج :آثار تعلیق سردفتران و دفتریاران

پس از بیان کلیاتی از تأسیس حقوقی تعلیق و بررس��ی ماهیت حقوقی آن ،اینک به توضیح و
تشریح آثار تعلیق پرداخته میشود و آثار مترتب بر تعلیق سردفتران و دفتریاران بیان میگردد.
وضعیت اشتغال سردفتر و دفتریار در ایام تعلیق

سردفتر ،مسؤول کلیه امور دفترخانه است و دفتریار مس��ؤول اموری است که به موجب قانون
بر عهده ایشان است و همچنین اموری که در حدود قانون از طرف سردفتر به وی محول میشود.
حال وقتی س��ردفتر یا دفتریار از ش��غل خود معلق میش��وند ،این اقدام بیش��ترین تأثیر را در امور
دفترخانه دارد؛ چرا که در زمان تعلیق ،دفترخانه تعطیل نمیشود .رابطه سردفتر و دفتریار با سازمان
ثبت اسناد و امالک قطع نمیش��ود بلکه به حالت تعلیق درمیآید و نمیتواند به عنوان سردفتر و یا
دفتریار خدمت نماید .در فرض اشتغال سردفتر و دفتریار در زمان تعلیق ،دو حالت پیش میآید.
حالت اول :اشتغال س��ردفتر و دفتریار در همان دفترخانه یا دفترخانههای دیگر؛ در این مورد،
وضعیت اشتغال سردفتر و دفتریار با هم متفاوت است .س��ردفتر و دفتریار در دفترخانههای دیگر
میتوانند به عنوان کارمند مش��غول بهکار گردند و حتی دفتریار ه��م میتواند در دفترخانه محل
خدمت خود مشغول بکار گردد و هیچ منع قانونی ندارد اما در مورد س��ردفتر ،بند  5فراز «د» ماده
 29آییننامه موس��وم به آييننامه دفاتر اسناد رس��می ،دخالت مس��تقیم یا غیرمستقیم سردفتر
منفصل یا معلق در امور دفترخانه را تخلف دانسته است.
حالت دوم :اشتغال سردفتر و دفتریار به شغلی غیر از سردفتری و دفتریاری؛ چون رابطه شغلی
سردفتر و دفتریار معلق به طور کامل قطع نگردیده و به نوعی ناقص محسوب میشود سردفتر و
دفتریار معلق ،در زمان تعلیق نمیتوانند به مشاغل منافی شغل سردفتری و دفتریاری مصرح در
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ماده  15ق.د.ا.ر.ك ،1.مشغول شوند.
م��اده  47ق.د.ا.ر.ك .تصریح میدارد« :در م�ورد تعلیق یا انفصال موقت س�ردفتر ک�ه دفترخانه به
کفالت اداره میش�ود ،درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا منفصل بالسویه تقسیم

خواهد شد».

درآمد در همه دفترخانهها یکس��ان نیس��ت .بر اس��اس وضعیت اقتصادی و میزان معامالت

و همچنین محل دفترخانه و نحوه برخورد با ارباب رجوع و بس��یاری مس��ايل دیگ��ر ،درآمد نیز
متغیر اس��ت .در زمان تعلیق و انفصال نیز به نس��بت ،درآمد دفترخانه کم میشود ،بخصوص اگر

سردفتر دفترخانهی دیگری کفیل سردفتر باش��د .وقتی دفتریار معلق و یا منفصل میشود هیچ
درآمدی از دفترخانه به وی تعلق نمیگیرد؛ یعنی در زمان تعلیق و انفصال کل درآمد دفتریار قطع

میش��ود که این موضوع بر خانواده دفتریار نیز تأثیر مس��تقیم دارد وهمچنين با اصل ش��خصی

بودن مجازاتها مغایر است و با عدالت سازگاری ندارد.

در تمام مش��اغلی که تعلیق کارمند در ارتکاب جرايم پیشبینی شده ،حداقل یک سوم حقوق
در زمان تعلیق به کارمند معلق پرداخت میشود؛ مث ً
ال قضات و کارمندان نیروهای مسلح .به نظر

 - 1ماده 15ق.د.ا.ر.ك :.مش��اغل زیرمنافی شغل س��ردفتری و دفتریاری اس��ت :قضاوت و وكالت دادگستری و
عضویت در مؤسس��ات دولتی و وابسته به دولت وش��هرداریها .اش��تغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده يك قانون
تجارت ،عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل ش��ركتهای تجاری و بانكها و مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی
و یا وابسته به دولت .مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسؤول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (به استثناي
نشریه كانون سردفتران و مجالتی كه صرف ًا جنبه علمی داشته باشد).
تبصره  -1تدریس در دانش��گاه و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگس��تری مانع از اش��تغال به ش��غل سردفتری یا
دفتریاری نخواهد بود.
تبصره -2سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا ش��هردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال
به س��ردفتری معذور خواهد بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد ش��رایط كه از طرف س��ردفتر معرفی
میشود ،اداره خواهد شد.
مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا خدمت در سمت شهردار انتخابی جزو سنوات خدمات او محسوب میشود.
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اداره دفترخانه در ایام تعلیق و آثار مترتب بر حکم محکومیت یا برائت سردفتر و دفتریار

اداره دفترخانه در قسمت دوم ماده  13ق.د.ا.ر.ك .بیان شده است ...« :در صورتیکه سردفتر
معلق شود ،دفترخانه تا روشن شدن تکلیف نهایی سردفتر معلق به کفالت دفتریار واجد شرایط یا

سردفتر دیگری اداره خواهد شد».
در اين خصوص ،جانشین س��ردفتر را اصطالح ًا کفیل سردفتر مینامند .مفهوم کفالت در قانون
مدنی برای کفالت در دفترخانه منطقی به نظر نمیرسد بلکه مفهومی که با عمل کفالت در دفترخانه
اسناد رسمی منطبق میباشد ،تعریف کفالت در حقوق اداری است که عبارت است از ترتیبی که به
موجب آن در غیاب متصدی مقامی ،مأمور دیگری که قانون ًا حق دارد قائم مقام او شود ،کارهای او را
انجام داده و به جای ایشان اسناد اداری را امضا میکند( .جعفری لنگرودی)571:1381،
هرچنددرقانون،عبارت«دفتریارواجدشرایطویاسردفتردیگری»تصریحشدهاستامادرعمل
دربیشترمواردحتیباوجوددفتریارواجدشرایطدردفترخانه،کفالتسردفترمعلقبهسردفتردیگری
دادهمیشودکهخودباعثمشکالتعدیدهایبرایکارمندانواربابرجوعدفترخانهمیباشد.
با صدور حکم قطعی از محکمه صالحه زمان تعلیق س��ردفتر و دفتریار نیز به پایان میرس��د.
همانگونه که اجرای حکم تعلیق دارای آثاری میباشد ،رفع تعلیق نیز واجد آثار متفاوتی میباشد
و صدور حکم محکومیت و یا برائت هر یک آثار خاص خود را دارد.
 1ـ توضي�ح ماهنام�ه «كانون» :بهنظر ميرس��د صحيح اين موضوع آن اس��ت كه ب��ه كارمندان (معل��ق) در دوران
آمادگي به خدمت ،حقوق ثابت پرداخت خواهد ش��د (تبصره يك ماده  122قانون مديريت خدمات كش��وري مصوب
 )1386/7/8و قاضي تعليق ش��ده در ايام تعليق از يك س��وم تمام حقوق و مزايا برخوردار و در ص��ورت برائت يا منع
تعقيب ،مس��تحق دريافت مابقي آن اس��ت (ماده  42قانون نظارت بر رفتار قضات (مص��وب  )1390/7/17و ماده 16
قانون مجازات جرايم نيروهاي مس��لح (مص��وب  )1382/10/9تصريح ميدارد كه؛ حداكث��ر محكوميت به انفصال
موقت در مورد كاركنان پايور نيروهاي مس��لح ،يك س��ال اس��ت و محكومان به اين مجازات ،از حقوق بدون كاري
مطابق مقررات استخدامي مربوط استفاده خواهند كرد.
و درخصوص حقوق دفتريار ،قانون ساكت اس��ت و فقط درباره چگونگي تقس��يم  15درصد سهم حقالتحرير بين
دفتريار اصيل و دفتريار كفيل در زم��ان مرخصي و معذوريت دفتري��ار اصيل ،رأي وحدت رويه كانون س��ردفتران و
دفترياران قابل تأمل است)www.notary.ir/content- page/239603( .
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صدور حکم محکومیت ناش��ی از ماده  13و ماده  43ق.د.ا.ر.ك .با هم متفاوت اس��ت .در ماده
 13قانون مزبور حک��م محکومیت از دادگاه عمومی صادر میش��ود در صورتی ک��ه در ماده 43
حکم قطعی از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر انتظامی صادر میش��ود .محرومیت از حقوق اجتماعی
و اعمال ماده  12ق.د.ا.ر.ك .از آثار صدور حکم قطعی محکومیت در دادگاههای دادگس��تری و

احتساب ایام تعلیق با مدت انفصال از آثار صدور حکم قطعی از دادگاه انتظامی است.
وقتی س��ردفتر یا دفتریاری به علت صدور کیفرخواست از ش��غل خود معلق میشود ،حیثیت و
آبروی اجتماعی او در وهله نخست خدشهدار میشود .حال اگر از اتهام انتسابی تبرئه شود ،در قانون
دفاتر اسناد رسمی هیچ راهی برای اعاده حیثیت او پیشبینی نشده است ،پس به ناچار باید به قواعد
عام مراجعه نمايیم .اصل بیس��ت و دوم قانون اساسی در همین راس��تا متذکر میشود که حیثیت
افراد از تعرض مصون اس��ت .حال اگر حیثیت فردی در جامعه لکهدار شود ،آن فرد بر اساس اصل
یوچهارم قانون اساسی حق دادخواهی خواهد داشت و با عنایت به اصل يكصد و پنجاه و شش
س
قانون اساسی ،رس��یدگی و صدور حکم در خصوص تظلمات ،تعدیات ،ش��کایات و احیای حقوق
ی که مورد هتک حیثیت واقع میشوند
عامه همگی از وظایف قوهی قضائیه اس��ت .بنابراین افراد 
برای تظلمخواه��ی میتوانند به دادگاهها مراجع��ه نمایند .البته در عمل محاکم م��ا در این زمینه
فعالیت قابل مالحظه ای ندارند؛ چراکه قوانین ما نیز در این خصوص مبهم و کلی است.
در قانون مجازات اس�لامی «اعاده حیثیت» یعنی اش��خاصی که متعاق��ب یک محکومیت
قضایی ،حقوقی را از دس��ت دادهاند ،اجازه مییابند دوباره آن حقوق را بازیابند .قانونگذار ارتکاب
برخی از جرایم را موجب محرومیت مرتکبین آنها از حقوق اجتماعی دانس��ته است؛ محرومیتی
که با گذشت مدت زمان مش��خص از ارتکاب جرم یا اجرای مجازات از مجرم زدوده میشود .در
تبصره « »2ماده  26ق.م.ا .بیان ش��ده« :هر ک��س به عنوان مجازات تبع��ی از حقوق اجتماعی
محروم گردد ،پس از گذش��ت مواعد مقرر در ماده  25این قانون اعاده حیثیت میشود و آثار تبعی
محکومیت وی زايل میگردد.»...
حق��وق اجتماع��ی میتواند هم ش��امل حق��وق اجتماعی به معنای عام باش��د و هم ش��امل
محرومیت از حقوق اجتماعی به معنای خاص؛ یعن��ی حقوقی که فرد در اجتماع به خاطر وضعیت
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خاص شغلی یا محیط یا خانواده به دست میآورد ( .کارخیران.)105 :1392 ،

قانون مجازات اسالمی مصوب  ،1392در ماده  25به صراحت اعالم داشته« :محكومیت قطعی

كیفری در جرايم عمدی ،پس از اجرای حكم یا ش�مول مرور زمان ،در مدت زمان مق�رر در این ماده محكوم را از

حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میكند».

حقوق اجتماعی در ماده  26ق.م.ا .مصوب  1392ش��رح داده ش��دهاند که بند «ح» آن اشتغال
به عنوان وکیل دادگس��تری و تصدی دفاتر اس��ناد رس��می ،ازدواج و طالق و دفتریاری را بیان
نموده اس��ت؛ یعنی چنانچه س��ردفتر یا دفتریاری در دوره اش��تغال به خدمت ،به ارتکاب یکی از
اعمال مجرمانه مذکور در ماده  25قانون مجازات و محکوم گردد ،تبع�� ًا برای مدتهای مقرر از
تصدی سردفتری و دفتریاری محروم میگردد .طبق تبصره « »2ماده  26ق.م.ا .پس از گذشت
مدتهای مذکور در ماده  25آثار تبعی محکومیت زايل و اعاده حیثیت میشود.
پس ،محرومیت از تصدی دفاتر اسناد رس��می و دفتریاری ،کیفر تبعی مجازات موضوع ماده
 25ق.م.ا .مصوب  1392است و به هیچ وجه در مورد س��ایر جرايم و مجازاتها از جمله مجازات
شالق تعزیری ،جزای نقدی ،تبعید و غیره ،قابلیت اعمال ندارد.
مطابق قس��متي از ماده  12ق.د.ا.ر.ك.؛ اش��خاص زیر را نمیتوان به س��مت س��ردفتری و
دفتریاری انتخاب یا ابقا نم��ود ...:و  -4محکومین ب��ه جنایات عم��دی و محکومین به ارتکاب
جنحهه��ای منافی عف��ت و همچنین محکومین ب��ه جنحههاي ک��ه مطابق قانون ،مس��تلزم
محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در ماده  15قانون مجازات عمومی اس��ت و همچنین
اشخاصی که احراز شود به اتهامات جنایات عمدی تحت محاکمه هستند.
بدین ترتیب؛ او ًال برای انتخاب س��ردفتر یا دفتریار باید موضوع بند « »4م��اده  12اجرا گردد و
ثانی ًا در صورت ارتکاب یکی از اعمال مجرمانه مذکور توس��ط س��ردفتر یا دفتریار شاغل،بایستي
محرومیت وی مورد بررسی قرار گیرد .به اعتقاد برخی از حقوقدانان ،بند « »4ماده  12ق.د.ا.ر.ك.
موضوعیت خود را از دست داده است؛ چرا که او ًال با جایگزینی تقسیمبندی جدید عناوین مجرمانه
و مجازاتها و نسخ صریح قانون مجازات عمومی و تبع ًا عناوین جنایت ،جنحه و خالف نمیتوان
عناوین حدود ،قصاص ،دیات و تعزیرات را تفسیر موسع نمود و با عناوین مندرج در قانون مجازات
عمومی یکی دانس��ت .ثانی ًا برخالف ظاه��ر فریبنده لفظ «ابق��ا» در صدر م��اده  12ق.د.ا.ر.ك،.
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محرومیت از حقوق اجتماعی ناظر به این قس��مت ،راجع به س��ردفتران و دفتریارانی است که حد
فاصل س��الهای ( 1352زمان تصویب قانون مجازات عمومی) ت��ا ( 1354زمان تصویب قانون
دفاتر اسناد رسمی و کانون س��ردفتران و دفتریاران) مرتکب یکی از جرايم موضوع بند « »4ماده
 12قانون مذکور گردیده و محکومیت حاصل ،یا متهم به جنایت عمدی بوده و قانونگذار نس��بت

به ادامه کار این افراد اتخاذ تصمیم نموده است .توسعهی عبارت «ابقا کرد» به وضعیت سردفتران
و دفتریارانی که امروزه مرتکب جرايمی شده و محکومیت مییابند ،بدون امارات و شواهد متقن،
قابل انتقاد میباش��د به ویژه اینکه در ماده  42ق.د.ا.ر.ك ،.رس��یدگی به صالحیت سردفتران و
دفتریارانی که دارای س��وءش��هرت یا عدم امانت باش��ند به صورت اختصاصی مورد لحوق حکم
قانونگذار قرار گرفته است( .عظیمیان)124 :1390 ،
در مقابل ،نظریهي مشورتی اداره حقوقی در مورد بند اخیر مادهی 12ق.د.ا.ر.ك .در رابطه با ابقاي
سردفتري بدین ش��رح اس��ت؛ با توجه به ماده  12ق.د.ا.ر.ك .باالخص بند « »4ماده مذکور ،ابقای
سردفتری که به موجب حکم قطعی دادگاه به حبس جنايی محکوم و سپس محکومیتش مشمول
عفوشدهدرشغلسردفتریقانون ًاومنطق ًاصحیحبهنظرنمیرسد( .شماره7/586مورخ)1363/6/3
به نظر نگارنده ،نظر اول بیش��تر با واقعیته��ا و موازین حقوقی جاری و اصل تفس��یر مضیق
قوانین جزايی و اصل قانونی بودن جرايم و مجازاتها س��ازگار میباشد و در نتیجه بند « »4ماده
 12در نظام کنونی حقوقی کش��ور قابلیت اجرا نداش��ته و عم ً
ال منسوخ شده اس��ت .لذا با توجه به
اینکه در ماده  42ق.د.ا.ر.ك .گفته ش��ده؛ در هر مورد که وزیر دادگستری از سوءشهرت یا عدم
امانت یا نداش��تن صالحیت علمی و عملی س��ردفتر یا دفتریاری اطالع حاص��ل کند ،میتواند
از دادگاه انتظامی رس��یدگی به صالحی��ت او را بخواهد ،...قطع�� ًا یکی از ط��رق معتبر اطالع از
س��وء ش��هرت یا عدم امانت س��ردفتر یا دفتریار ،محکومیت قطعی نامبرده به جرايمی است که
منجر به محرومیت اجتماعی میش��ود .در صورت محکومیت س��ردفتر یا دفتریار باید در اجرای
ماده42ق.د.ا.ر.ك ،.به صالحیت س��ردفتر ،در دادگاه بدوی انتظامی با حق تجدیدنظرخواهی در
دادگاه تجدیدنظر انتظامی رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
به موجب تبصره یک ماده  43ق.د.ا.ر.ك ،.هرگاه پس از رس��یدگی انتظامی ،دادگاه متخلف را
به انفصال موقت محکوم کند ،مدت انفصال با ایام تعلیق احتس��اب خواهد ش��د .به عبارت دیگر،
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ایام تعلیق جزو ایام محکومیت و انفصال محکو ٌمعلیه احتس��اب و از آن کسر میگردد .در ماده 43
تکلیف به شرح فوقالذکر مشخص گردیده اما در ماده  13ق.د.ا.ر.ك .تکلیف مشخص نیست .اگر
بعد از رسیدگی در محاکم دادگستری و صدور حکم قطعی ،دادگاه انتظامی به موضوع رسیدگی و
س��ردفتر یا دفتریار را به انفصال محکوم نماید ،به نظر میرسد احتساب ایام تعلیق با مدت انفصال
که در تبصره «یک» ماده  43ق.د.ا.ر.ك .بدان تصریح شده در مورد ماده  13ق.د.ا.ر.ك .نیز قابل
اعمال است؛ چرا که انفصال ناشی از این ماده نیز از دادگاه انتظامی صادر میشود.
در قسمت اخیر ماده  13ق.د.ا.ر.ك .بیان ش��ده؛ ...در صورت برائت از اتهام منتسب ،سازمان
ثبت اسناد و امالک کش��ور مکلف اس��ت بالفاصله اجازه اش��تغال مجدد او را صادر نماید؛ پس
در صورتی که س��ردفتر یا دفتریار معلق از اتهام منتس��ب تبرئه ش��ود ،س��ازمان مکلف اس��ت
بالفاصله اجازه اش��تغال مجدد صادر نماید و این اجازه اش��تغال نیاز به تصفیه حس��اب بدهی و
رعایت س��ایر تش��ریفاتی که در خصوص س��ردفتر و یا دفتریار منفصل باید رعایت شود ،ندارد.
ماده 49ق.د.ا.ر.ك .صدور اجازه اش��تغال مجدد س��ردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه حساب
بدهیهای مسلم ناشی از ش��غل او موکول نموده اس��ت؛ یعنی س��ردفتر یا دفتریار منفصل باید
قبل از اجازه اش��تغال مجدد ،از ادارهی امور مالیاتی ،س��ازمان تأمین اجتماعی و همچنین کانون
سردفتران و دفتریاران تصفیه حساب بدهی دریافت نماید.
گاهی اوقات عمل ارتکابی از طرف س��ردفتر ی��ا دفتریار ،هرچند از نظ��ر مراجع قضايی ،جرم
نیس��ت اما ممکن اس��ت از لحاظ انتظامی ،تخلف محس��وب ش��ود .اگر دادگاه انتظامی به مورد
رسیدگی و حکم انفصال صادر نماید ،مدت انفصال با ایام تعلیق محاسبه میشود ،در این صورت،
ممکن اس��ت پایان انفصال با پایان تعلیق برابر باش��د که در این فرض ،باید س��ردفتر یا دفتریار
تسویه بدهیهای خود را برای اجازه اشتغال مجدد دریافت نماید.
هرگاه پس از رس��یدگی انتظام��ی ،دادگاه متخلف را ب��ه انفصال موقت محک��وم کند ،مدت
انفصال با ایام تعلیق احتس��اب خواهد ش��د .به عبارت دیگ��ر ،ایام تعلیق جزو ای��ام محکومیت و
انفصال محکو ٌمعلیه محس��وب و از آن کسر میگردد .در صورتی که س��ردفتر یا دفتریار معلق از
اتهام منتسب تبرئه شود ،س��ازمان مکلف است بالفاصله اجازه اش��تغال مجدد صادر نماید و این
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اجازه اش��تغال نیاز به تصفیه حساب بدهی و رعایت سایر تش��ریفاتی که در خصوص سردفتر و یا
دفتریار منفصل باید رعایت شود ،ندارد.
در صورتی که س��ردفتر یا دفتریار معلق مش��مول عفو عمومی ش��ود ،طبق نظر اداره حقوقی
دادگستری مدت تعلیق جزو سابقه محسوب نمیشود 1اما اگر از اتهام انتسابی تبرئه شود هرچند
تصریح قانونی وجود ندارد اما در عمل ،مدت تعلیق جزو سابقه اشتغال وی محسوب میشود.
در صورتی که س��ردفتر یا دفتری��ار معلق ،به انفصال محکوم ش��ود مدت زم��ان تعلیق با ایام
محکومیت و انفصال محاس��به میشود؛ اما برای بازنشس��تگی ،زمان انفصال جزو زمان اشتغال
حساب نمیشود.
به نظر میرسد ایام انفصال موقت باید جزو زمان اشتغال برای بازنشستگی سردفتر و دفتریار
محاس��به ش��ود؛ چرا که او ًال :منطوق و مفهوم کلمهی موقت با دائم تفاوت دارد ،شخصی که به
انفصال موقت محکوم میشود مانند کسی نیس��ت که به انفصال دائم محکوم شده است؛ زیرا در
انفصال دائم رابطه حقوقی ش��خص با محل مورد نظر ک ً
ال قطع میش��ود در حالی که در انفصال
موقت تنها این رابطه ،برای مدتی محدود میشود.
در رأی وحدت رویه شماره  182مورخ  1377/08/23هیأت عمومی دیوان نیز تأکید و تصریح
شده که مراد مقنن از وصف شاغل ،وجود علقه اشتغال و عدم قطع آن بهطور دائم است و در نتیجه
انفصال موقت س��ردفتر مقتضی زوال سمت و نافی حقوق قانونی او نس��بت به دفتراسناد رسمی
مورد تصدی نیست.
ثانیا ً:این که در م��اده  4آییننامه بیم��ه و بازنشس��تگی ،در زمان تعلیق و انفصال س��ردفتر،
همچنان ده درصد درآمد دفترخانه به حساب کانون سردفتران و دفتریاران واریز میگردد.
در اثر تعلیق س��ردفتران و دفتریاران خس��ارات فراوانی به آنها وارد میش��ود .حال اگر پس از

 - 1نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری؛ سؤال :س��ردفتری مدت  15سال معلق بوده .بعداَ مشمول عفو واقع شده
و بازنشسته شده اس��ت .آیا مدت تعلیق او جزو س��وابق خدمت وی محسوب میش��ود یا خیر؟ نظر مشورتی :قطع نظر
از اینکه عفو عمومی در حد برائت اس��ت یا خیر و همچنین با صرفنظر از اینکه احتس��اب ای��ام تعلیق جزو مدت خدمت
محتاج به مجوز قانونی است ،اساس َا بنا بر مستفاد از تبصره ماده( )4آیین نامه بیمه سردفتران و دفتریاران ،مدت تعلیق و
برکناری جزو سنوات خدمت سردفتر در باب بازنشستگی محاسبه نمیشود( .نظریه شماره  7/101مورخ )1362/1/8
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رس��یدگی برای س��ردفتر یا دفتریار متهم رأی برائت صادر گردید ،آیا نامبرده میتواند خسارات
وارده به خود را مطالبه نماید؟ در صورت پاس��خ مثبت ،باید به چه مرجعی مراجعه نماید؟ در بیشتر

قوانینی که تعلیق از شغل پیشبینی شده اس��ت از جمله قانون نظارت بر رفتار قضات ،بیان شده
که اگر بعد از بررسی و رسیدگی مشخص شود متهم مرتکب جرم نگردیده و برای وی رأی برائت

صادر شود ،حداقل برای جبران قسمتی از خس��ارات وارده ،حقوق و دستمزد زمان تعلیق به متهم

پرداخت میش��ود .اصل برابري و تس��اوی افراد در مقابل خدمات و تکالیف عمومی مبنای حق
جبران خسارت قضات و دولت است و عدالت و انصاف همواره در تدوین و تکامل مسؤولیت مدنی

دولت نقش اساسی و کلیدی داشته است( .حسینی ،رضائی)98 :1388 ،

در قانون دفاتر اسناد رس��می و کانون س��ردفتران و دفترياران ،درباره جبران خسارات سردفتر
و دفتریار معلق ،تدبیر خاصی پیشبینی نش��ده؛ ب��ا توجه به اصول حقوقی میت��وان گفت برخی
خسارات قابل جبران میباش��ند .باید بین خساراتی که ناش��ی از اعمال اشخاص حقوق عمومی
میباشند و خساراتی که ناش��ی از اعمال اشخاص حقوق خصوصی اس��ت؛ تفکیک قائل شد .اگر
خسارت نتیجه ادعا و شکایت شاکی خصوصی باشد که منجر به تعلیق سردفتر و یا دفتریار گردد و
سپس منجر به صدور رأی برائت گردد ،سردفتر و دفتریار میتوانند به محاکم عمومی مراجعه و از
باب قواعد عمومی و قانون مسؤولیت مدنی خسارت خود را مطالبه نمایند .اما بحث در جايی است
که خسارت وارده ناشی از اعمال اشخاص حقوق عمومی همچون س��ازمان ثبت اسناد و امالک
كشور است.
جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباهات قضايی ،یکی از موضوعات مطرح در نظام حقوقی
اس�لام اس��ت .در قانون اساس��ی کش��ورمان نیز به موجب اصل  171به آن تصریح شده است.
عالوه بر این ،قواعد عمومی مربوط به «الضرر»« ،تس��بیب» و «ضمان» مبنای محکمی برای
ضرورت جبران خسارت ناشی از اشتباهات قضايی است .از نظر حقوقی ،ضرورت جبران خسارت
را باید مبتنی بر «نظریه مس��ؤولیت مدنی دولت» توجیه کرد .ضوابط ناشی از حقوق شهروندی،
ایجاب میکند خسارتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی بر شهروندان وارد شده ،جبران شود.
برابر تبصره یک ماده  13قانون دیوان عدالت اداری ،دعاوی علیه اعمال اداری دستگاه دولتی
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و مؤسسات عمومی و مأمورین آنها که در مقام اعمال حاکمیت هستند و آراي مراجع شبه قضايی
قابل طرح در دیوان عدالت اداری اس��ت اعم از اینکه این اعمال در قالب تصمیمات عامالشمول
(آيین نامه ،تصویبنامه ،بخش��نامه) و یا اینکه ناظر بر افراد خ��اص (مانند تصمیمات و اقدامات
موردی دستگاههای اداری و آراي مراجع شبه قضايی و احکام اس��تخدامی مستخدمین دولت)
باشد( .امامی و استوارسنگری )379 :1388 ،در این صورت ،دیوان ورود یا عدم ورود خسارت را اعالم
مینماید و شخص برای تعیین و دریافت خسارت باید به دادگاه عمومی مراجعه نماید .سردفتران
و دفتریاران معلق که برای آنها رأی برائت صادر شده اس��ت میتوانند از اقدام اداره ثبت به دیوان
عدالت اداری شکایت و پس از اثبات ورود خسارت در دیوان ،برای تعیین و دریافت خسارت خود
به دادگاه عمومی مراجعه نمایند.
نتیجه:

تعلیق در قانون دفاتر اس��ناد رسمی ناش��ی از دو منشأ میباش��د :اول ،صدور کیفرخواست در
خصوص برخی جرايم از مراجع قضايی طبق ماده  13قانون مزبور و دوم ،ش��روع تعقیب سردفتر
یا دفتریار به ش��رط وجود ش��رایطی خاص طبق ماده  43قانون مزبور .ماده  13قانون دفاتر اسناد
رس��می و کانون س��ردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه  1354ناظر به م��اده  19قانون مجازات
عمومی مصوب 1304و اصالحیه بعدی آن در سال  1352است.
پس از تصویب قانون مجازات عمومی مصوب  1304شمسی و اصالحی  1352و متعاقب آن
قانون مجازات اسالمی مصوب  1370و تمدید آن به موجب ماده واحده به سال  ،1375در نهایت
در سال  1392آخرین اراده قانونگذار تصویب گردید و به موجب ماده  783قانون اخیرالتصويب،
کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب س��ال  1304و اصالحات
بعدی آن نس��خ گردید و صریح ًا ناس��خ قوانین س��ابق گردید و به عنوان قانون الحق حاکمیت
اجرايی یافت .معذلک با نس��خ صریح قانون مجازات عمومی و به تبع آن م��اده  19قانون اخیر،
ماده  13قانون دفاتر اسناد رس��می و کانون س��ردفتران و دفتریاران ،به موجب رأی وحدت رویه
دیوان عدالت اداری همچنان قابلیت اجرایی دارد .هر چند به علل عدیدهای از جمله نس��خ قانون
مجازات عمومی مصوب  1304و نسخ تقسیم بندی جرايم به جنایت و خالف و جنحه و همچنین
لغو مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی ،ضرورت بررس��ی مجدد ابقاي ماده  13و اصالح آن و
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تصریح موارد منجر به تعلیق به شدت احساس میشود.
از دیگر ارکان قانونی تعلیق سردفتران و دفتریاران ماده  43قانون دفاتر اسناد رسمی میباشد.
ماده مزبور رفتار خالف شؤون سردفتری و دفتریاری را از موجبات تعلیق توسط مبادی ذیصالح
مصرحه ذکر کرده است .چون رفتار خالف شؤون مفهوم صریح و روش��نی ندارد ،باید در اجرای

این ماده و تفس��یر آن ،احتیاط الزم را مدنظر قرار داد تا موجبات ضرر جبرانناپذیر به سردفتران و
دفتریاران نشود.
با امعان نظر در منطوق و مفهوم مواد قانونی ناظر بر تعلیق سردفتران و دفتریاران و آثار مترتب
بر تعلیق ،باید ماهیت تعلیق سردفتران و دفتریاران و به طور کلی تعلیق موضوع قانون دفاتر اسناد
رسمی را نوعی اقدام احتیاطی دانست.
با صدور حکم قطعی از محکمه صالح ،زمان تعلیق س��ردفتر و دفتریار نیز به پایان میرس��د.
صدور حکم محکومیت ناشی از ماده  13و ماده  43قانون دفاتر اسناد رسمی با هم متفاوت است.
در ماده  13قانون مزبور حکم محکومیت از دادگاه عمومی صادر میش��ود در صورتی که در ماده
 43حکم قطعی از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران صادر میشود.
محرومیت از حقوق اجتماعی و اعمال ماده  12قانون دفاتر اس��ناد رس��می از آثار صدور حکم
قطعی محکومیت در دادگاههای دادگستری و احتس��اب ایام تعلیق با مدت انفصال از آثار صدور
حکم قطعی از دادگاه انتظامی است.
پیشنهادها:

 .1تعلیق س��ردفتران و دفتریاران یک امر استثنايی اس��ت ،در مورد اعمال آن باید احتیاط شود و
پیشنهادمیشودمواردمنجربهتعلیق،محدودبهجرايممربوطبهشغلسردفتریودفتریاریشود.
 .2به موجب ماده  13قانون دفاتر اسناد رس��می با صدور کیفرخواست علیه سردفتر یا دفتریار
به اتهام ارتکاب جنایت عمدی و یا جنحههای مص��رح در ماده  19قانون مجازات عمومی ،متهم
بدون هیچگونه رس��یدگی در محاکم انتظامی ،تا ص��دور رأی قطعی تعلیق میش��ود .به جهت
رعایت اصل قانونمندی محاکم ،قضات ،دادرسی و اصول مترقی حقوق جزا ،صدور حکم تعلیق
سردفتران و دفتریاران موضوع ماده  13قانون دفاتر اسناد رسمی در صالحیت محکمه عمومی یا
انتظامی قرار گیرد.
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 .3در صورت صدور رأی برائت ،مدت تعلیق جزو سوابق سردفتر یا دفتریار معلق قرار گیرد.
 .4اصالح قانون دفاتر اسناد رس��می به خصوص تخلفات و مجازاتها با مشاركت هیأتهای
کارشناسی از طرف کانون سردفتران و دفتریاران انجام شود و سپس به تصویب قوه مقننه برسد.
 .5در زمان تعلیق ،کفالت دفترخانه بر عهده دفتریار واجد شرایط قرار گیرد.

 .6بر اساس اصل دادخواهی ،حکم تعلیق ،قابلیت اعتراض و تجدیدنظر داشته باشد.
 .7اگر برای سردفتر یا دفتریار حکم محکومیت صادر شود ،پس از گذشت مواعد قانونی مصرحه
در ماده  26قانون مجازات اسالمی ،اعاده حیثیت گردد و سردفتر یا دفتریار به شغل خود برگردد.
 .8ترتیبی اتخاذ ش��ود تا در صورت تبرئه ش��دن س��ردفتر يا دفتریار درآمد زمان تعلیق به وی
مسترد گردد.
منابع:

 .1امامي ،م ،ك .استوار سنگري .)1388( .حقوق اداري ،جلد اول ،تهران :نشرميزان.
 .2توسلی ،علي .)1389( .کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت .تهران :دادگستر.

 .3پیرداده ،احس��اناله« ،)1384( .آیین رفت�ار حرفهای» ،ماهنام��ه حقوقی «كانون» ،کانون س��ردفتران و

دفتریاران ،ش.59 .

 .4جعفری لنگرودی ،محمدجعفر .)1381( .ترمینولوژی حقوق .تهران :گنج دانش.

 .5حسینی ،ع .و م .رضائی .)1388( .حقوق مردم در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد .تهران :همسفر.
 .6شمس ،ع.)1387( .آیین دادرسی مدنی .تهران :انتشارات دراک.

 .7طهماسبی ،ج .)1394( .آیین دادرسی کیفری .تهران :نشر میزان.

 .8عباسی داکانی ،خسرو .)1388( ،حقوق ثبت اسناد .تهران :نشر میزان.

 .9عظیمیان ،محم��د« .)1392( .ضرورت رس�يدگي ب�ه موضوع تعلي�ق در دادگاهه�اي انتظامي س�ردفتران
ودفترياران پس از ص�دور كيفرخواس�ت در مراجع قضاي�ي (موضوع م�اده  13قانون دفاتر اس�ناد رس�می و کانون

سردفتران و دفتریاران مصوب  25تیرماه  ،»)1354كانون ،كانون سردفتران و دفترياران.
 .10علیآبادی ،ع .)1352( ،.حقوق جنایی .جلد  .2تهران :انتشارات بانک ملی.

 .11کاتوزیان ،ناصر .)1388( .قواعد عمومی قراردادها .تهران :شرکت سهامی انتشار.

 .12کارخیران ،م .)1392( .کاملترین مجموعه محشی قانون مجازات اسالمی جدید .تهران :راه نوین.
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. مرداد،5 . مجله مهنامه قضائی،» «جنحه و جنایت مضر به مصالح عمومی،)1345( ، فرسیو.13
. انتشارات میالد: تهران. فرهنگ فارسی معین.)1386( . محمد، معین.14
. انتشارات دادگستر: تهران. حقوق اداری.)1390( . ا، موسیزاده.15
. خورشید: تهران. بایستههای حقوق جزا.)1382( . م، ولیدی.16

 چاپ، جلد دوم، تهران، بررسی نهایی قانون اساس�ی جمهوری اسلامی ایران. مش�روح مذاکرات مجلس.17

.)۱۳۸۶( ، اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری.اول
. شهریور و مهر،146  و145  شماره، کانون سردفتران و دفتریاران،» ماهنامه حقوقی «كانون.18

Suspension of Head and Assistant of Notary Publics :Its Nature and Impacts
on Committed Crimes
Abstract:
In operating principle of )legitimacy of offence and punishment), Article
13of Notary Offices Act ,1354 governing to Art 19 of Public Criminal
Code, 1304 is the most important provision in suspension of notary publics
that despite explicit provision of Public Criminal Code ,about abolishment
or non-abolishment of above mentioned Art ,13 led to issuance of judgment
by Administrative Justice Tribunal for its abolishment .The Legislator has
recognized the commission of crimes provided in Art 19 of Public Criminal
Code by notary public as contrary to their obligations and their suspension
as protection of related individuals ’rights and has used the suspension as a
precautionary act until final judgment .The Legislator has provided certain
effects in suspension period according to the notary public status.
Key Words :Notary Public, Chief of Notary, Suspension, Discharging,
Deprivation of Social Rights, Abolishment of Law.

شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود
صابر ناظمي پول

1

تاریخ دریافت1396/03/07:

تاریخ پذیرش1396/04/12:

اشاره:

در شماره پيشين 2بند نخست از ماده  233ق.م( .شرط خالف مقتضاي عقد) مورد بررسي قرار
گرفت .اينك يكي ديگر از ش��روط فاسد و مفس��د مصرح در بند دوم ماده موصوف مورد تجزيه و

تحليل قرار ميگيرد.

رابطه شرط با عقد از حيث بطالن و نفوذ

«ش��رط ،ماهيت مس��تقلي ندارد بلكه ماهيتي وابس��ته به عقد دارد .به همين جهت ،وضعيت
حقوقي آن اساس ًا وابس��ته به عقد مشروط اس��ت و افزون بر ش��رايطي كه براي صحت و اعتبار
حقوقي دارد از جهت وابستگي به عقد مش��روط نيز وجود و نبو ِد ش��رايط صحت و اعتبار عقد در
 -1نويسندة مسؤول :سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره  786تهران ،عضو علی البدل هیأت مدیره کانون سردفتران و
sabernazemi@yahoo.com
دفتریاران و عضو تحریریه ماهنامه"کانون".
 - 2ر.ك :.ناظميپول ،صاب��ر« ،مقتضاي عقد و ش�رط خلاف آن» ،ماهنام��ه علمي ـ تخصصي "كان��ون" ،كانون
سردفتران و دفترياران ،سال پنجاه و ششم ،دوره دوم ،ش 161 .و  ،162صص33 .ـ.21
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شرط تأثير ندارد .در صورتي كه عقد مشروط يكي از ش��رايط صحت خود را دارا نباشد ،عقد باطل
است و شرط نيز به تبع آن ،باطل خواهد بود .زيرا ش��رط متكي به وجود عقد است و ممكن نيست
اصل ،وجود حقوقي نداش��ته باشد ولي فرع آن ،داراي هس��تي حقوقي باشد اما عكس فرض باال
ممكن است؛ يعني شرط باطل اما عقد مشروط به آن صحيح باشد .زيرا عقد متكي به شرط نيست
بلكه مستقيم ًا به انش��اي خود وابسته اس��ت .در وضعيت استثنايي كه ش��رط با ماهيت يا يكي از

شرايط اساسي عقد مشروط تضاد دارد عقد و شرط هر دو فاسد خواهد بود»
«با توجه به اين كه ش��رط ضمن عقد موجود تبعي و معاملهاي كه ش��رط ضم��ن آن عقد قرار
گرفته موجود اصلي اس��ت بطالن موجود تبعي نميتواند سرايت در موجود اصلي كند .زيرا وجود
حقوقي معامله مزبور منوط به وجود حقوقي شرط نميباشد تا بطالن شرط كه عدم وجود حقوقي
اوس��ت موجب عدم وجود حقوقي معامله اصلي گردد مگر در مواردي كه بستگي شرط به معامله
اصلي به نحوي باشد كه بطالن آن موجب اخالل يكي از شرايط اصلي معامله اصلي شود .در اين
صورت معامله اصلي در اثر آنكه داراي شرايط اساسي براي صحت معامله نميباشد باطل خواهد
بود مانند شرط مجهولي كه جهل آن موجب جهل به عوضين شود»2
«شرط ضمن عقد مانند انش��ايي در ضمن يك انشاي ديگر اس��ت .رابطهاي كه بين شرط و
عقد وجود دارد ،رابطه اصل و فرع اس��ت و حاصل اين امر بقا و التزام به شرط به موجب بقاي عقد
ميباشد .بر اين اساس ،تحقق موضوع شرط در خارج موقوف است به بقاي عقد .به عبارت ديگر،
التزام حاصله بر تقدير حصول اثر عقد اس��ت نه بهطور مطلق .از اين رو ،با فرض عدم صحت عقد،
بحث پيرامون صحت و فساد شرط موضوع ًا منتفي است .زيرا شرط ،التزامي است كه مشروط به
وجود عقد ميباشد و با بطالن عقد ،التزام شرطي باقي نميماند ،مثل جزو وابستهاي بر كل كه با
از بين رفتن كل معدوم ميشود اما بطالن و زوال ش��رط تأثيري در عقد ندارد مگر در مواردي كه
1

- 1ش��هيدي ،مهدي ،ش�روط ضمن عقد ،مجد ،چ ،1386 ،4 .ص23 .؛ امامي ،سيدحس��ن ،حقوق مدن�ي ،جلد اول،
كتابفروشي اسالميه ،چ ،1364 ،5 .ص.269 .
- 2امامي ،همان ،ص.273 .
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از اركان اساسي تشكيل دهنده آن باشد و يا موجب اخالل به اركان اصلي متشكله عقد گردد».
اس��تاد فقيد دكتر كاتوزيان نيز ضمن تأكيد ب��ر رابطه اصل و فرع بين عقد و ش��رط ،ميگويد
بطالن ش��رط باعث بطالن عقد نميش��ود مگر اين كه برخالف متقضاي عقد باشد يا جهل به
آن س��بب مجهول ماندن يكي از عوضين يا برخ��ورد آن با نظم عمومي و اخالق حس��نه باعث
1

نامش��روع ماندن«جهت معامله» گردد .عالوه بر آن با اعتقاد به اين كه معلوم و معين بودن مورد
معامله يكي از قواعد عمومي قراردادها اس��ت (بند  3ماده 190و ماده  216ق.م ،).بر اين باور است
كه ش��رط مجهول اگر به عقد نيز صدمه نزند و موضوع اصلي معامله را مبهم نسازد ،باطل است.
«قانون مدني از لحاظ تبعي بودن ش��رط ،مجهول ماندن آن را س��بب بطالن عقد نميداند مگر
اين كه شرط مربوط و وابسته به يكي از دو عوض باش��د و در نتيجه مجهول ماندن آن مورد اصل
معامله را نيز مبهم س��ازد .پس اگر اتومبيلي به مبلغ معيني فروخته شود و در قرارداد شرط شود كه
تا هر زمان خريدار ساكن آن شهر است سرويس ماش��ين به رايگان بر عهده فروشنده باشد عقد
درست است و نفوذ ش��رط را نيز با اندك مس��امحه ميتوان پذيرفت .چرا كه قابليت تعيين را دارد
ولي اگر در همين معامله ،ش��رط ش��ود كه قيمت را خريدار هر زمان كه بخواهد از آن ش��هر برود
ميپردازد ،بيع باطل است( .االجل قسط من الثمن)
اما اين نكته را بايد افزود كه ش��رط مجهول هر چند مربوط به موضوع اصلي باش��د عقدي را
باطل ميكند كه معلوم بودن مورد معامله از شرايط درس��تي آن است .لذا در عقودي كه بر مبناي
مسامحه واقع ميشود و علم اجمالي به عوض در آنها كافي اس��ت شرط مجهول به درستي عقد
صدمه نميزند .براي مثال ،در بيمه عمر يا صلحي كه براي پايان دادن دعاوي فرضي و احتمالي
انجام ميشود شرطي كه موجب مجهول ماندن موضوع عقد است ،آن را باطل نميكند مگر اين
كه اجراي تعهد ممكن نباشد همچنين در عقد ضمان،ش��رطيكه باعث ابهام در مقدار و اوصاف
2
دين شود قرارداد اصلي را باطل نميكند».
مرحوم دكتر سيدحسن امامي نيز با توس��ل به ماده  216ق.م .و اين كه يكي از شرايط صحت
- 1عالمه ،سيدمهدي ،شروط باطل و تأثير آن در عقد ،ميزان ،چ ،1387 ،2 .ص.46 .
- 2كاتوزيان ،ناصر ،قواعد عمومي قراردادها ،ج ،3 .صص  190و .191
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معامله ،مبهم نبودن مورد آن اس��ت ميگويد؛ هرگاه ش��رطي كه در ضمن عقد قرار داده ميشود
موجب ابهام مورد معامله شود ،يكي از شرايط صحت آن منهدم خواهد شد و عقد باطل ميشود؛
مانند تعيين موعد مجه��ول براي تأديه ثمن در عقد بيع .چنانكه كس��ي خانه خود را بفروش��د به
يكصدهزار ريال و قرار داده شود كه مش��تري ثمن را پس از فوت پدرش به بايع بدهد و اال هرگاه

هدف شرط مجهول ،مورد عقد نباشد س��رايت به عوضين نمينمايد و شرط و نيز عقدي كه شرط
1
ضمن آن شده ،صحيح خواهد بود».
برخي نيز مبناي بطالن عقدي را كه به سبب درج شرط مجهول ،جهل به عوضين در آن پديدار
ميشود« ،غرر» عنوان كردهاند« .2شرط مجهول وقتي فاسد و مفسد است كه جهالت آن موجب
جهل به عوضين ش��ود و بالنتيجه بيع غرري گردد .مثل اين كه بگويد مال را فروختم بشرط آنكه
چيزي به من بدهي بدون تعيين و تشخيص آنكه آن چيز چه باشد ،چنين شرطي فاسد و مفسد عقد
خواهد بود .خالصه شرط مجهول طوري بايد باش��د كه موجب جهل به عوض يا معوض گردد .در
3
مورد بيع به اجماع فقهاي اماميه و حديث معروف (نهي النبي عن بيع الغرر) ش��امل آن ميشود».
«ش��رط بايد موجب جهالت در عوض از آن جهت كه عوض هستند ،باشد .لذا چنانچه شرط باعث
جهالت در عوضين نش��د اگر چه از جهت ديگري مجهول باش��د،چون باعث جهالت در عوضين
نميش��ود لذا باعث مجهول ش��دن معامله نمي گردد ،لذا اين چنين معامله اي باطل نيس��ت .اگر
فروش��نده بگويد اين كاال را به تو تا يك س��ال به صد هزار تومان فروختم به شرط اينكه اگر فالن
حادثه در طي اين مدت رخ داد ،قيمت آن پنجاه هزار تومان باش��د چ��ون در اينجا درعوض جهل
ايجاد شده و معلوم نيست كه قيمت واقعي اين كاال چقدر است ،در نتيجه ،اين شرط باطل است »4
آيا شرط مجهولي كه باعث جهل به عوضين نشود ،صحيح است؟
 - 1امامي ،همان ،ص281 .
 - 2انصاري،مكاسب،موسسه نعمان،چاپ بيروت،جلد،3ص،19ايشان در بيان شرايط صحت عقد ميفرمايند ”:ان
ال يكون الشرط مجهو ًالجهاله يوجب الغرر في البيع الن الشرط في الحقيقه كالجزءمن العوضين.”...
 - 3حائري شاه باغ ،سيدعلي ،شرح قانون مدني ،جلد اول ،ص214 .
 - 4موسوي بجنوردي،قواعد فقهيه،چاپ دوم،1388،مجد،ص.412
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1ـ برخي گفتهاند ك��ه چون ماده  232ق.م .در مق��ام بيان فقط مقدور بودن و فايده داش��تن و
مشروع بودن را شرط درستي اينگونه تعهدات دانسته اس��ت فقدان ساير شروط عمومي قرارداد
نميتواند مستند بطالن ش��رط قرار گيرد و به حكم ماده  10ق.م .بايد در صورت ماليت نداشتن يا
مجهول بودن و نامشروع بودن جهت ش��رط ،عقد اصلي و شروط ضمني آن را درست شمرد ولي

ميدانيم كه شرايط صحت معامله بيش از اينها است .ش��رط نيز «تعهد تبعي» است كه در ساية
عقد اصلي چهرة فرعي يافته يا بخش��ي از پيكرة عقود مربوط به اوص��اف موضوع و كاري درباره
اجراي مفاد آن اس��ت يا خود عقدي اس��ت كه به نيروي تراضي به عقد اصلي پيوند خورده و تابع
آن قرار گرفته است .پس اين سؤال مطرح ميش��ود كه آيا موقعيت خاص اين تعهد تبعي ماهيت
آن را دگرگون ميسازد و از ش��رايط وقوع و نفوذ آن ميكاهد يا در عين حال كه همگام و تابع عقد
اس��ت ماهيت اصلي خود را دارد و تابع قواعد عمومي معامالت و تعهدات است .به بيان ديگر ،آيا
شرايطي كه براي صحت عقد مقرر ش��ده در دو ماده  232و  233ق.م .هم نيامده ضروري است يا
نفوذ شرط تنها منوط به همان پنج شرط است؟
برعكس ،بعضي تأييد كردهاند كه تبعي بودن شرط ،هيچ تأثيري در ماهيت اصلي آن نميكند.
ش��رايط مندرج در ماده  190ق.م .ناظر به همه قراردادها است و شرط ضمن عقد هيچ امتيازي بر
س��اير تعهدات ندارد؛ وانگهي از مفاد مواد  232و  233ق.م .نيز ميتوان اهميت ساير شروط را با
ويژگيهاي وضع خود ،به فراست دريافت:
الف ـ براي درستي تعهد كافي است كه موضوع آن در رابطه دو طرف ماليت داشته باشد ،يعني
طلبكار آن را داراي ارزش مالي بداند .اين ترتيب از لزوم معين بودن شرط (بند  2ماده  232ق.م).
نيز برميآيد .زيرا در قراردادهاي مالي به طور معمول هر امر كه فايده داشته باشد ،ماليت نيز دارد
مگر در مواردي كه فايده منظور در عقد ،جنبة معنوي داشته باشد.
ب ـ بر طبق ماده  232ق.م .شرط بايد مشروع باش��د .در ماده  190ق.م ،.از لحاظ تأثير در عقد،
امتيازي بين مش��روع بودن موضوع و جهت معامل��ه وجود ندارد .بنابراين ش��رطي كه هدف آن
تحقق امري نامشروع باشد ،بيترديد نامشروع است.
ج ـ مطابق بن��د  3ماده  232ق.م« .ش��رط مجهولي كه جهل به آن موج��ب جهل به عوضين
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شود» ،باطل و مبطل است.
«مفاد ماده با بطالن شرط مجهول هرچند كه به دو عوض سرايت نكند منافي بهنظر نميرسد
اجراي تعهدي كه موضوع آن مجهول اس��ت ،امكان ندارد .و اين امر چنان بديهي است كه نياز به
حكم خاصي درباره آن احساس نميشود .پس بايد گفت ش��رط مجهول اگر قابل تعيين نباشد به
حكم طبيعت خود باطل اس��ت و هنگامي عقد را نيز باطل ميكند كه موج��ب جهل به دو عوض
شود .بي گمان نظر اخير را بايد تأييد كرد .محصور كردن شرايط صحت به آنچه در مواد فوق آمده
اس��ت ،نتايجي به بار ميآورد كه حتي پيروان نظر مخالف نيز راضي به آن نيستند .براي مثال ،اگر
براي افزودن ش��رط بر قرارداد يكي از دو طرف در معرض اكراه قرار گيرد آيا ميتوان شرط ناشي از
اكراه را نافذ دانست؟ آيا اشتباه در موضوع اصلي ش��رط در نفوذ آن بياثر است؟ نويسندگان قانون
مدني نخواستهاند اجراي قواعد عمومي قراردادها را در مورد شرط نيز ممنوع سازند هدف آن بوده
كه آن گ��روه از قواعد عمومي كه در لباس ش��رط چهرة ويژهاي پيدا ميكنند مورد تأكيد و اش��اره
قرار گيرد .در متن اس��تدالل مخالف نيز از لحاظ اجراي قواعد عمومي قراردادها در شرط تعارض
پنهان به چشم ميخورد .زيرا اگر براي تأييد نفوذ ش��رطي كه به صراحت منع نشده است بتوان به
1
ماده10ق.م .استناد كرد ،چگونه است كه از جهت شرايط نفوذ شرط ،قواعد عمومي اعتبار ندارد»
2ـ در مقابل نظريه فوقاالش��عار ،عده ديگري از نويس��ندگان حقوقي شرايط اساسي صحت
معامالت مذكور در م��اده  190ق.م .را مربوط به عق��ود معين يعني اعم��ال حقوقي دوطرفهاي
دانستهاند كه مستق ً
ال انشا ميشود.
مرحوم دكتر مهدي ش��هيدي در بحث قلمرو ش��رايط صحت معامله بر اين نظر اس��ت كه از
م��اده  190ق.م .نميتوان لزوم اجتماع ش��رايط مذكور را در ايقاع و ش��روط ضمن عقد پذيرفت.
زيرا منظور از اصطالح «معامله» مذكور در ماده موصوف ب��ا توجه به اطالق اين عنوان و جايگاه
بيان آن در فصل دوم از باب اول قسمت دوم قانون مدني مربوط به عقود و معامالت ،همان عقود
اس��ت؛ هرچند كه اين اصطالح ممكن اس��ت گاهي به كمك قرينه در معني ايقاع يا حتي شرط
 - 1كاتوزيان ،همان ،صص 165 .تا .168
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ضمن عقد يعني در معناي اعم معامالت در برابر عبادات به كار رود.
ضرورت وجود پارهاي از شرايط اساس��ي مانند قصد و رضا در ايقاع ،از داليل مربوط به ماهيت
ايقاع دانسته ميشود؛ چه اين كه معلوم اس��ت ايقاع يك عمل حقوقي است و هيچ عمل حقوقي
بدون قصد و رضا ،قابل تحقق نيست .همچنين لزوم اهليت "موقع" از جهت تصرفي كه در اموال

خود به عمل ميآورد طبق مقررات ماده  1207و مواد بعدي قانون مدني نيز آش��كار اس��ت .ماده
 1207ق.م .مقرر ميدارد« :اش�خاص ذيل محجور و از تص�رف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هس�تند:
1ـ صغار 2ـ اشخاص غيررشيد 3ـ مجانين».
اما نسبت به لزوم باقي شرايط اساسي معامله در ايقاعات ،دليل وجود ندارد .مث ً
ال دليلي بر لزوم
معلوم بودن تفصيلي مورد ايقاع وجود ندارد .براي مثال ،در اخذ به شفعه ،معلوم بودن اجمالي مورد
شفعه كافي اس��ت و نميتوان علم تفصيلي"شفيع" را نس��بت به مورد شفعه شرط صحت اخذ به
شفعه دانس��ت .همچنين در فسخ يك عقد مثل عقد بيع ،الزم نيست فس��خ كننده هنگام انشاي
فسخ كه يك ايقاع اس��ت ،علم تفصيلي به موردمعامله و كميت و اوصاف مهم آن را داشته باشد.
ممكن اس��ت كه كميت مزبور و اوصاف مهم موردمعامله در فاصله بين انش��اي عقد و فس��خ آن
تغيير يافته باش��د .در مورد شرط نيز نميتوان ضرورت اجتماع ش��رايط اساسي صحت معامالت
را پذيرفت .زيرا از يك طرف شرط ضمن عقد وجود انش��ايي و اعتباري مستقلي ندارد و مشمول
مقررات ماده  190ق.م .نيس��ت و از طرف ديگر ،دليلي بر لزوم اجتماع شرايط اساسي عقد در آن
1
وجود ندارد و اصل ،عدم لزوم است»
نويس��نده ي نظريه اخير با همين اس��تدالل تأكيد ميكند كه هيچ دليلي بر لزوم معلوم بودن
تفصيلي مورد شرط و مشروع بودن جهت شرط وجود ندارد و نميتوان شرط با موضوع غيرمعلوم
و يا با جهت نامشروع را باطل دانست .زيرا:
یک  -اصل عدم لزوم اين شرايط در شرط ضمن عقد است.
دو ـ ماده  190ق.م .و مواد بعدي كه مربوط به شرايط اساسي است ،ناظر به عقد يعني ماهيت
 - 1شهيدي ،همان ،ص.89 .
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حقوق دوطرفه مستقل است و اصطالح معامله كه به قرينه مقررات مواد  191به بعد قانون مدني
در معني اخص خود به كار رفته به معني عقد يعني ماهيت حقوق مستقل است.
سه ـ قانونگذار در ماده  232ق.م .كه در مقام بيان شروط باطل بوده است ،هرگز نامي از شرط
غيرمعلوم و يا جهت مصرح نامشروع نبرده و شرط باطل را به شرط غيرمقدور بيفايده و نامشروع

محدود كرده اس��ت .از اين انحصار بايد نتيجه گرفت كه س��اير ش��روط و از جمله شرط مجهول
تفصيلي و يا با جهت نامش��روع صحيح است .بنابراين هرگاه مورد ش��رط تفصي ً
ال به هنگام عقد
معلوم نباشد ولي اجما ًال يعني در واقع معلوم باشد ،ش��رط مزبور صحيح است مانند اين كه ضمن
فروش خانهاي شرط شود كه همه اثاثيه و اموال موجود در خانه متعلق به خريدار است در حالي كه
خريدار در هنگام معامله نسبت به آن علم تفصيلي نداشته باشد اما شرط مزبور صحيح است .زيرا
اثاث و اموال موجود در خانه به هنگام فروش آن در واقع معلوم است هرچند به هنگام معامله براي
خريدار معلوم نيست اما چنانچه ش��رط به طور اجمالي نيز معلوم نباشد بايد شرط را باطل دانست؛
هرچند كه در رديف شروط باطل در ماده  232ق.م .بهش��مار نيامده است مانند اين كه در فروش
يك خودرو شرط ش��ود كه خريدار كاري براي فروش��نده انجام دهد .زيرا در واقع ،در درج چنين
ٌ
مش��روطعليه تصور كرد و او را بدان ملزم ساخت و حتي ميتوان
شرطي نميتوان تعهدي براي
1
ٌ
مشروطله و مشمول بند دوم ماده  232ق.م .دانست».
اين شرط را فاقد نفع و فايده عقاليي براي
3ـ مرحوم دكتر سيدحس��ن امامي و برخي ديگ��ر بدون تفكيك بين عل��م اجمالي و تفصيلي
گفتهاند« :چنانكه از ماده  232ق.م .استنباط ميش��ود ،قانون مدني رعايت  3امر را براي صحت
شرط ضمن عقد الزم ميداند و آن سه عبارتند از ؛ قدرت بر تسليم مورد شرط ،داشتن نفع و فايده
و مش��روع بودن آن؛ كه هرگاه يكي از آن شروط رعايت نشود ،ش��رط باطل است .و راجع به بقيه
شرايطي كه رعايت آنها در صحت معامله الزم ميباشد ،قانون مدني سكوت اختيار كرده است
و آنها عبارتند از :ماليت داش��تن؛ معين بودن؛ مبهم نبودن و نيز مشروعيت جهت .بنابراين از نظر
قضايي ،نميتوان ش��رط ضمن عقدي را كه ماليت ندارد يا معين نميباش��د و يا مبهم اس��ت و يا
 - 1شهيدي ،همان ،صص 92 .و .93
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جهت آن نامشروع است ،باطل دانس��ت .چه آنكه مادهاي كه بتوان به استناد آن حكم به بطالن
چنين شرطي نمود ،موجود نيست .عالوه بر آنكه ماده  232ق.م .در مقام بيان شروط باطل است و
نامي از آنها نبرده است و سكوت در مقام بيان ،قرينه مسلمي بر صحت اينگونه شروط ميباشد
از طرف ديگر ،به دستور ماده  10ق.م .كه قراردادهاي خصوصي را نسبت به طرفين الزم ميداند

اينگونه شروط و نيز معاملهاي كه ش��رط ضمن آن شده است ،صحيح ميباش��د 1».براي مثال،
چنانچه كسي خانه خود را به ديگري در قبال يكصد هزار ريال بفروشد و شرط نمايد هرچه خريدار
در سال جاري منافع به دست آورد متعلق به فروشنده باشد ،ش��رط و عقد صحيح است .زيرا ثمن
مورد معامله يكصد هزار ريال اس��ت كه نقداً بايد پرداخت گردد و مورد شرط اگرچه مجهول است
ولي تأثيري در مورد معامله ندارد.
منابع:

1ـ شهيدي ،مهدي ،شروط ضمن عقد ،مجد ،چ.1386 ،4 .
2ـ امامي ،سيدحسن ،حقوق مدني ،جلد اول ،كتابفروشي اسالميه ،چ.1364 ،5 .
3ـ عالمه ،سيدمهدي ،شروط باطل و تأثير آن در عقد ،ميزان ،چ.1387 ،2 .
4ـ كاتوزيان ،ناصر ،قواعد عمومي قراردادها ،ج.3 .
5ـ حائري شاه باغ ،سيدعلي ،شرح قانون مدني ،جلد اول.
6ـ بجنوردي ،حسن ،قواعد فقه ،جلد .2
7ـ نجفي ،جواهر الكالم ،ج.23 .
8ـ انصاري ،مرتضي ،مكاسب.

 - 1امامي ،همان ،ص272 .؛ عالمه ،همان ،ص.198 .

70

ماهنامة كانون  /شمارة  167و 168

دریچه

بررسی بازنشستگیاختیاریوعدماحتسابسوابقانفصالموقت
خسرو عباسی داکانی

1

تاریخ دریافت1394/05/21 :

تاریخ پذیرش1395/02/19 :

اشاره:
مشكلي كه در رابطه با یکی از همكاران بازنشس��ته پيش آمد ،موجب شد كه اين يادداشت
تهيه و در معرض قضاوت گذاشته ش��ود .موضوع از اين قرار اس��ت كه ايشان پس از  30سال

خدمت در منصب عالي سردفتري ،درخواست بازنشستگی نمودند كه با اين درخواست از سوي
سازمان ثبت موافقت گرديد و حكم بازنشستگي ايشان و حكم سردفتري جانشين او نیز صادر
شد .اما وقتي كه در اجراي قانون قرار شد كه سازمان ثبت ،مراتب بازنشستگي وی را به كانون
سردفتران و دفترياران اعالم نمايد تا حقوق بازنشستگي در حق نامبرده ،برقرار شود ،بهيكباره
روشن شد كه سازمان ثبت مدت انفصال موقت سهماهه ايشان را كه در طول خدمت  30ساله،
يكبار اتفاق افتاده ،از مدت سنوات خدمت ايشان كسر و به كانون سردفتران اعالم نموده است
كه حقوق بازنشستگي وي را براساس  29س��ال و نه ماه خدمت برقرار نمايد .اين امر اعتراض
* .نويسندة مسؤول :سردفتر دفتر اسناد رسمي شماره  106تهران و عضو هیأت تحریریه ماهنامه «کانون».

khosroabasi@gmail.com
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او را درپي داشت .اين اعتراض در كميسيون حقوقي كانون س��ردفتران مطرح و مورد بررسي
قرار گرفت��ه و منجر به تهيه اي��ن مختصر گرديد .بررس��ي مباني قانوني مربوط��ه و آييننامه
بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفتریاران اسناد رس��می (مصوب 24آذر  1373قوه قضائیه و
اصالحیههای بعدی) نشان داد كه رويه س��ازمان ثبت درخصوص مورد ،فاقد وجاهت قانوني

بوده و منطبق با موازين قانوني نبوده و از اصول تفسير قانون بهدور بوده و قابل دفاع نميباشد.
با انتشار اين يادداش��ت كه حاصل برآيند نظرات حقوقدانان عضو كميس��يون حقوقي كانون
سردفتران ميباش��د ،اميد ميرود كه س��ازمان ثبت در ديدگاه و رويه خود تجديدنظر نموده و
حقوق قانوني سردفتران و دفترياران را به نحو کمال ،رعايت نمايد.
طرح بحث:

الف ـ برابر ماده  10ق.د.ا.ر.ک ،.س��ردفتران و دفتریاران ميتوانند پس از  30س��ال خدمت،

درخواست بازنشستگي نمايند .اين درخواست به سازمان ثبت تقديم ميشود و پس از بررسي
پرونده متقاضي ،چنانچه از مدت صدور ابالغ اشتغال به كار ايشان سي سال سپري شده باشد،
با تقاضاي نامبرده موافقت ميشود و حكم بازنشس��تگي متقاضي صادر و در اجراي تبصره 2

ماده  3آييننامه بيمه و بازنشس��تگي نسخهاي از آن به كانون س��ردفتران و دفترياران ارسال

ميگردد تا حقوق بازنشستگي براي س��ردفتر يا دفتريار مزبور برقرار ش��ود و در طول ساليان
متمادي همين رويه فيمابين سازمان ثبت و كانون سردفتران جاري بوده است.
ب ـ اما متأسفانه اخيراً با تعبير و تفس��يري ناصحيح از مقررات و عبارات ماده  10ق.د.ا.ر.ک .و
تبصره آن ،سازمان مدت انفصال موقت را كه متقاضيان بازنشستگي در طول مدت خدمت خود

ممكن است بدان محكوم شوند ،پس از صدور حكم بازنشستگي متقاضيان از مدت اشتغال آنها
كسر نموده و س��پس بقيه را به عنوان مدت اشتغال به كانون س��ردفتران ابالغ ميكند تا كانون
نسبت به برقراري حقوق بازنشستگي به همان ميزان اعالم شده مبادرت نمايد .در تبصره  2ماده

 3آييننامه بيمه و بازنشستگي بيان شده است؛ «سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ضمن صدور
حكم ،موضوع بازنشستگي يا استعفا[یا از کار افتادگی] يا انفصال دائم يا سلب صالحيت و اعالم
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فوت سردفتر يا دفتريار ،مدت اشتغال آنان را نيز به كانون اعالم مینمايد».

پ ـ چنين تعبير و تفس��ير ش��اذ از م��اده  10قان��ون و تبصره  2م��اده  3آييننام��ه بيمه و

بازنشستگي سردفتران و دفترياران ،بنا بر داليل آتي فاقد مشروعيت و وجاهت قانوني و قابل

رسيدگي در مراجع قانوني صالح ميباشد.

1ـ نحوه بازنشس��تگي س��ردفتران و دفترياران به دو ص��ورت اجباري و اختياري تقس��يم

ميش��ود .س��ردفتراني كه به س��ن  65س��الگي برس��ند ،در اجراي ماده  11ق.د.ا.ر.ک .قهراً
بازنشس��ته خواهند شد و كساني كه  30سال س��ابقه خدمت داشته باش��ند ،در اجراي ماده 10

قانون مزبور ميتوانند درخواس��ت بازنشستگي كنند و لذا نحوه اقدام س��ازمان ثبت در اجراي

تبصره  2ماده  3مرقوم بايد به دو صورت باشد:

یک ـ در مورد بازنشس��تگي اجباري ممكن است س��ردفتر يا دفتريار مدتي كمتر از  30سال
به خدمت اشتغال داشته و قب ً
ال به مش��اغل ديگر مشغول بوده و يا بيكار بوده باشند ولي با اجبار

وقتي در مسند عالي سردفتري يا دفترياري به سن  65سالگي ميرسند ،بايد بازنشسته شوند.

بنابراين ،طبيعي اس��ت به موجب تبصره  2ماده  3آييننامه مذكور بايد ميزان س��نوات خدمت

متقاضي در منصب س��ردفتري يا دفترياري مشخص ش��ود تا تكليف وي بر آن اساس توسط
كانون سردفتران روش��ن ش��ود كه آيا حقوق مقرر براي وي بايد برقرار ش��ود يا اين كه مبالغ

مقطوعي به ايشان پرداخت شود.

دو ـ اما در مورد بازنشستگي اختياري فرض قانونگذار بر اين است كه متقاضی باید  30سال
سابقه خدمت داشته باشد تا بتواند از مزاياي بازنشس��تگي استفاده نماید .بنابراين اساس ًا صدور

حكم بازنشس��تگي براي متقاضي منوط به احراز س��ابقه اشتغال الزم از س��وي سازمان ثبت

ميباشد .در غير اين صورت ،نميتواند با تقاضاي متقاضي موافقت كند و بايد از وي بخواهد تا
سنوات خدمت خود را تكميل نموده و سپس درخواست بازنشستگي خود را مطرح نماید.
2ـ با اين توضيح ،روش��ن ميش��ود كه او ًال ؛ اعالم مدت اش��تغال متقاضي موضوع تبصره

مرقوم توسط س��ازمان ثبت به كانون س��ردفتران تنها اختصاص به مورد بازنشستگي اجباري
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دارد و ثاني ًا؛ در صورتي كه ابالغ بازنشستگي اختياري براي سردفتر يا دفترياري صادر شود ،به
معناي احراز  30سال سابقه خدمت و اشتغال متقاضي ميباشد و سازمان تنها بايد نسخه ابالغ
صادره را به كانون سردفتران ارسال نمايد و وظيفه ديگري درخصوص مورد ندارد.

3ـ در صورتي كه س��ازمان ثبت بدون احراز  30سال س��ابقه خدمت ،براي متقاضي ،حكم

بازنشس��تگي صادر نمايد ،اين امر تخلف آشكاري از مقررات محس��وب میگردد .به عالوه،
پس از احراز س��ابقه خدمت و ص��دور حکم بازنشس��تگی ،اعالم کس��ری خدمت متقاضی
بازنشستگی نیز تخلف دیگری محسوب و قابل رس��یدگی خواهد بود .زیرا این سؤال در هر

دو مورد مطرح میش��ود که چنانچه از نظر س��ازمان ثبت ،مدت انفصال جزو سنوات اشتغال
متقاضی محسوب نمیشدهاست پس چگونه حکم بازنشستگی برای وی صادر نموده است؛
آن هم در حالیکه هیچ دلیلی مبنی بر علت عدم احتس��اب مدت انفصال موقت جزو س��ابقه
اشتغال متقاضي از سوي س��ازمان ثبت عنوان نش��ده و تنها سلیقه س��ازمان در تفسير مفاد

آييننامه باعث بروز اين مشكل شده است.

4ـ به عالوه در خود قانون دفاتر اس��ناد رس��مي در ماده ، 10چنين قيدي وج��ود ندارد و 30

سال سابقه اش��تغال بهطور مطلق مقرر گرديده اس��ت كه از لحاظ اصولي ،معناي آن بر تمامي
حقوقدانان روش��ن ميباش��د و اگر نظر س��ازمان ثبت صحيح بود بايس��تي قانونگ��ذار با درج

تبصرهاي ،احتساب مدت انفصال موقت را در سابقه مزبور ممنوع ميساخت وليكن چنين نشده
است .شايد اين نوع تعبير از حكم مقرر در ماده  10ق.د.ا.ر.ک ،.به اعتبار واژهها و عبارات (سابقه
خدمت متوالي يا متناوب) باشد كه در متن ماده بهكار برده شده است .يعني ممكن است سازمان
ثبت عبارت «متناوب» را بدين صورت تفسير ميكند كه سابقه خدمت سردفتران و دفترياران

ممكن است بهصورت متناوب تحصيل شود يعني بخشي از س��وابق خدمت آنها را اشتغال به
كار و بخشي از آنرا سوابق انفصال از خدمت و مرخصي اس��تحقاقي يا استعالجي يا معذوريت

يا ترككار تشكيل دهد؛ در اين صورت ،طبيعي اس��ت كه آن بخش از سوابق مزبور كه سردفتر
يا دفتريار ،اشتغال به كار نداشته ،جزو سنوات خدمت آنها محسوب نشود ،به ويژه بخشهايي
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از آن كه ش��امل ترك عمدي كار و انفصال موقت از خدمت ميشود .زيرا ممكن است فردي به

سردفتري يا دفترياري منصوب ش��ود ولي در طول مدت خدمت خود س��الها به دليل ارتكاب
جرایم و تخلف��ات ،در حالت انفصال به س��ربرد و يا آنكه عمداً محل كار خ��ود را ترك نموده و

سالها بعد مجدداً مراجعه نموده و موفق به اعاده به منصب سردفتري يا دفترياري شود .بنابراين
عقل و منطق و مفاد م��اده  10ق.د.ا.ر.ک ،.حكم ميكند كه نباید چنين س��ردفتر يا دفترياري

بتواند از مزاياي قانونی حقوق بازنشس��تگي كامل برخوردار شود بلكه بايد تنها به مدت سنواتي

كه اشتغال به س��ردفتري يا دفترياری داش��ته از حقوق و مزاياي قانوني بهرهمند شود .در پاسخ
ميتوان گفت واژه «متناوب» كه در م��اده 10ق.د.ا.ر.ک ،.بهكار گرفته ش��ده ،تنها مواردي را

پوشش ميدهد كه فردي پس از چند سال سابقه دفترياري ترفيع يافته و به سردفتري برگزيده

شود و يا آنكه پس از چند سال سردفتري استعفا داده و يا به داليل قانوني ديگر آن منصب عالي
را ترك نموده و سپس در س��مت دفترياري انجام وظيفه نمايد كه در اين صورت ،سابقه خدمت
چنين شخصي متشكل از خدمات متناوب سردفتري و دفترياري خواهد بود كه مجموع ًا سابقه

خدمت او را تشكيل میدهد .اين تعبير با سياق عبارات ماده  10ق.د.ا.ر.ک .نيز همخواني دارد.

زيرا در ادامه ماده مقرر شده؛ سابقه خدمت متوالي يا متناوب (اعم از سردفتري و دفترياري اول)

فلذا شامل س��اير موارد پيشگفته مثل انفصال موقت و غيبت غيرموجه نميشود .به عالوه ،در
مواردي كه سردفتران و دفترياران از مرخصي و معذوريت استفاده ميكنند ،دقيق ًا حقوق قانوني
خود را به اجرا گذاشته و از آن اس��تفاده ميكنند .پس س��ازمان ثبت نميتواند اين موارد را جزو

سابقه خدمت آنها منظور ننماید .همچنين س��ازمان خود نيز در رابطه با عدم احتساب سوابق
اشتغال سردفتران و دفترياران به مش��اغل ديگر درگذشته همچون قضاوت و وكالت و مشاغل

دولتي آنها جزو سوابق موضوع ماده  10به مقررات همين ماده استناد ميكند یعنی تنها اشتغال
به دفترياري و سردفتري را به مدت  30سال ،شرط الزم و كافي براي صدور حكم بازنشستگي

ميداند .بنابراين ،بايد اين ميزان سابقه خدمت احراز شود تا امكان بازنشستگي متقاضي فراهم
شود و اگر سازمان ،مدت انفصال موقت را جزو سابقه خدمت س��ردفتران و دفترياران احتساب
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نمينمايد چگونه حكم بازنشس��تگي متقاضي را ميتواند صادر كند و اين اجازه چگونه و از كجا
به سازمان داده شده است .نكته آخر اين كه اگر سردفتر يا دفترياري ترككار يا غيبت غيرموجه

نموده و يا به تکرار مرتكب جرایم و تخلفات ش��ده و از خدمت منفصل ي��ا محكوم به مجازات

كيفري متعدد شود ،نبايد به او اجازه داده شود که به كار خود ادامه دهد بلكه بايد درخواست سلب
صالحيت او شود؛ نه اینکه منش��أ نزاع را تداوم داده و تخلفات بیش��تری را موجب شوند و یا در
پایان ،فقط میزان حقوق وی را کاهش دهند.

5ـ به عالوه ،در مواد قانون مزبور كه براي عضويت سردفتران در دادگاه انتظامي سردفتران

و دفترياران و يا انتخاب ايش��ان به عضويت هيأت مديره كانون س��ردفتران نيز ميزان سابقه
اشتغال معيني مقرر شده است ،چنين ممنوعيتي مالحظه نميش��ود و استثنايي در كار نيست
مگر آنكه در  3س��ال س��ابقه خدمت اخير خود انفصال خدمت داشته باش��د وليكن چنانچه در

گذشته انفصال داشته باش��د مانع از انتخاب ايش��ان به عضويت دادگاه و هيأت مديره كانون
نخواهد بود .البته ممنوعيت فرد منفصل از خدمت در  3س��ال خدمت اخي��ر خود جهت نامزد
ش��دن براي عضويت هيأت مدي��ره به دليل عدم احتس��اب مدت مزبور جزو س��وابق خدمتي

متقاضي مزبور نيس��ت بلكه از ب��اب مجازات و ضمانت اج��راي حكم محكومي��ت نامبرده و

جلوگيري از حضور افراد متخلف در مناصب مزبور است.

 6ـ همچنين در ماده  46ق.د.ا.ر.ک .كه از باب مجازات ،تكليف هزينهها و درآمد دفترخانه و

نحوه شروع بهكار مجدد و غيره معين شده است ،در مقام بيان ،قانونگذاربايستي اين موضوع
را هم مورد لحوق حكم قرار ميداد كه مدت انفصال به هر دليلي جزو س��نوات اش��تغال به كار

فرد منفصل محسوب نخواهد شد ولي چنين نكرده و متعرض آن نشده است .پس روشن است

كه قانونگذار چنين قصدي نداشته است و لذا دیگران نیز باید اراده قانونگذار را احترام نموده و
بجای قانونگذار ،در مقام تفسیر ،وضع قانون ننمایند.

7ـ عدم احتس��اب م��دت انفصال موقت در س��ابقه اش��تغال س��ردفتر و دفتري��ار متقاضي

بازنشستگي اختياري شايد ناشي از اين طرز تفكر باشد كه سردفتر يا دفتريار را فقط در ساعات

بررسی بازنشستگی اختیاری و عدم احتساب سوابق انفصال موقت

77

كاري در ايام هفته بهعنوان س��ردفتر و دفتريار تلقي ميكند و حتي در ساعات غيركاري و ايام
تعطيل و ايام مرخصي اس��تحقاقي و اس��تعالجي و تحصيلي يا معذوريت ،ايش��ان را سردفتر

و دفتريار نميشناس��د .بنابراين ديدگاه ،در ساعات و ايام مذكور ايش��ان ميتوانند به مشاغل
منافي شغل خود بپردازند و مانعي نبايد وجود داشته باشد .در حالي كه در تمام موارد ياد شده به

موجب قانون ،سردفتر و دفتريار كماكان سردفتر و دفتريار محسوب ميشوند و كليه وظايف و
تعهدات خود را جز حضور در محل كار بايد به انجام برسانند و سوابق مذكور جزو سنوات شغلي

ايشان محسوب ميشود .پس علت تبعيض نسبت به انفصال موقت چه ميباشد و چرا در مدت

انفصال ،سردفتر و دفتريار را فاقد وصف مذكور ميدانند.
 8ـ مضاف ًا به اينكه س��ردفتران و دفتري��اران تمام تعهدات مالي خ��ود را در مدت انفصال به

انجام ميرس��انند و حقوق و مزاياي كاركنان دفترخانه و ماليات و ح��ق بيمه خود و آنها و ده
درصد سهم كانون و ماليات شغلي مدت انفصال خود را شخص ًا پرداخت ميكنند .پس اگر ايام
انفصال جزو سابقه اشتغال ايش��ان محسوب نميش��ود چرا بايد هزينههاي آن مدت بر عهده

ايشان باش��د؟ و چرا بايد دفترخانه در محلي كه متعلق به ايشان است در ايام مذكور اداره شود؟
با اين توصيف ،بايد دفاتر و س��وابق تحويل كفيل دفترخانه ش��ود تا در محل دفتر خود به كار
ادامه دهد و به عالوه ،بايد وجوهي كه در ايام انفصال توس��ط فرد منفصل و به حساب اشتغال

او پرداخت شده ،به وي مسترد ش��ود؛ در حالي كه طبق ش��ق «ج» ماده  29آييننامه موسوم
به آییننامه دفاتر اس��ناد رس��مي ،س��ردفتر و یا دفتريار منفصل فقط از دخال��ت در اداره امور
دفترخانه و ثبت سند محروم ميش��وند وليكن بقيه حقوق و وظايف و اختيارات ايشان كماكان

پابرجا خواهد ماند .با عنايت به مراتب يادش��ده به نظر ميرسد مدت انفصال موقت سردفتران
و دفترياران نيز جزو س��ابقه خدمت ايش��ان محسوب ميش��ود و زماني كه حكم بازنشستگي

اختياري ايشان صادر ميشود ،س��ازمان ثبت نميتواند مدت انفصال موقت را از سابقه خدمت
آنها كس��ر نموده و بقيه مدت اش��تغال را به كانون س��ردفتران جهت برقراري حقوق وظيفه

ايشان اعالم نمايد بلكه تنها بايد حكم بازنشستگي را به كانون سردفتران ارسال كند تا حقوق
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وظيفه ايشان برقرار شود.

9ـ همانطور كه از س��ياق عبارات و واژههاي بهكار گرفتهش��ده در تبصره  2ماده  3آييننامه

بيمه و بازنشس��تگي نيز اس��تفاده ميش��ود ،مرجع تصویب آييننامه ،موضوع خاتمه خدمت

سردفتران و دفترياران را به شقوق 1ـ بازنشستگي 2ـ استعفا 3ـ ازکار افتادگی 4ـ انفصال دائم
5ـ سلب صالحيت 6ـ فوت ايشان ،تقسيم نموده اس��ت .در نتيجه ،در هريك از موارد مذكور،
اعالم سوابق خدمت سردفتر و دفتريار ضرورت مييابد .زيرا در موارد مختلف ،معلوم نيست در

چه برههاي از مدت خدمت س��ردفتر و دفتريار ،حوادث مزبور ممکن است اتفاق بیفتد ولی در
هر صورت ،این امر در مورد بازنشستگی اختیاری نمیتواند مصداق داشته باشد .دالیل آن نیز

در بندهای یادشده ،بیان شدهاست.

لزوماحرازهویتبهروشترکیبیدردفاتراسنادرسمی
سیدمحسن میری
تاریخ دریافت1395/02/05 :

1

تاریخ پذیرش1396/04/11 :

چکیده:

احراز هویت عبارت است از فرآیندراستیآزمایی و بررس�ی اعتبار هویت ادعا شده .در جهان امروز ،از3

روش برای احراز هویت اس�تفاده میش�ود که این  3روش را 3فاکتور احراز هویت میگویندوش�امل آنچه
که ماهیت ما اس�ت(فیزیک بدنی مانند اثرانگشت ،س�اختار شبکیه و عنبیه چش�م و )...و آنچه داریم(مانند
کارتهای هوش�مند اعتباری)وآنچه میدانیم(مانند رمزهای عبور و ش�مارههایی مانند پینکد) میباش�د.
هنگامی که از ای�ن  3فاکتور به ص�ورت ترکیبی وهمزم�ان اس�تفاده گردد،مولتی فاکتور2نامیده میش�ود.
اس�تفاده از هرکدام ازاین فاکتورها به تنهایی ،با توجه به قوانین موضوعه وزیرساختها ومشکالت خاص
هرروش ،جهت احرازهویت توسط سردفترکافی نمی باشد.

واژگان کلیدی :احراز هویت ،ترکیبی ،سردفتر.

 .1نويسندة مسؤول :سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره  1502تهران ،کارشناس ارشد حقوق ثبت اسناد و امالک.

notary1502@yahoo.com
2 -Multi-factor
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مقدمه:

احراز هویت اشخاص حقیقی دردفاتراسنادرسمی بدین معناست که سردفتر بتواند تشخیص

دهد فرد متقاضی ،همان فردی اس��ت که ادعا میکند .هر مکانیزمی که بتواند هویت واقعی یک
فرد را بدون هیچ ابهام��ی ،تأیید یا رد کند اب��زاری جهت احراز هویت محس��وب میگردد.یکی

ازتکالیف مهمی که سردفتران برعهده دارند ،مس��أله احراز هویت میباشد که باافزایش جمعیت
ورشد جرایم خصوص ًا جعل اوراق واس��ناد هویتی ،همواره یکی ازچالشهای آنها بودهاست که
درحال حاضر ،باتوجه به کامل نبودن بانک اطالعاتی اثرانگشت ومشکالت ناشی ازعدم تطابق،
همچنان احرازهویت اش��خاص حقیقی ازطریق مش��اهده اوراق هویتی(شناسنامه عکسدار یا
کارت ملی) میباشد؛ آنهم به شرطی که مخدوش ویا مجعول نباشد که بدیهی است تشخیص

این امور نیز درتخصص یک کارشناس تشخیص هویت است .احرازهویت دردفاتراسنادرسمی

ایران هنوزبه صورت س��نتی وابتدایی اجرا میشودکه اس��باب مخاطرات فراوانی را برای جامعه
وخصوص ًا س��ردفتران ایجادنموده؛ هرچندبابرنامه ثبت الکترونیک اسناد واقدامات سازمان ثبت
درخصوص اخذاثرانگش��ت شایدبخشی ازاین مش��کل مرتفع گردداما بایدازروش ترکیبی بهره

بردوضرورت ایجاب مینمایدازروش مولتی فاکتوراستفاده نماییم.
مبحث یکم:احرازهویت
گفتاریکم:مفهوم احرازهویت
مفهوم لغوی:

احراز درلغت به معنی دریافتن و رس��یدن به چی��زی اس��ت(.عمید ،1383،ص ) 81.و هویت به
معنای حقیقت شی یا ش��خص بوده که مش��تمل بر صفات جوهری او باش��د و با کلمه شخص
و ش��خصیت نیز معادل اس��ت(.عمید ،1383،ص ) 1212.ودرفرهنگ جدیدانگلیس��ی به فارسی
ْبات
محیط authentication ،ترجمه شده است(.محیط.1368،ص )36و درالمعانی ذیل عبارت إث ُ
الهوية آمده :مشخص کردن هويت ،شناسايي ،شناسايي هويت/http://www.almaany.com( .

ر.ک:.ذیل واژۀ اثبات الهوية )
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مفهوم اصطالحی:

احرازهویت ازمنظرحقوق��ی وبه صورت خاص دردفاتراسنادرس��می به معنی تش��خیص و
اطمینان از اصالت ش��خص حاضر میباش��د .به عبارت دیگر ،س��ردفتر باید یقین حاصل نماید
ش��خصی که دردفترحاضرگردیده همان اس��ت ک��ه اوراق هویتی خ��ود را ارائه نموده اس��ت.
وماده86ق.ث .مصوب 1310بیان میدارد؛ در صورتی که تقاضای ثبت س��ندی بشود تحصیل
اطمینان از هوی��ت متعاملین یاطرفی که تعهد ک��رده به عهده صاحب دفتر اس��ت .و درصورتی
که س��ردفتر نتواندهویت متعاملین رامعین نمایدطبق ماده52ق.ث .بایدازثبت س��ندخودداری
کندودرصورت تخلف مش��مول ماده102ق.ث .بوده وبه انفصال موقت از یک س��ال تا سه سال
ازخدمات دولتی محکوم خواهدشد(.اباذری فومشی،1386،ص)165.
«احرازهویت ازمنظرعلوم رایانه ای به معنی تعیین صحت و س��قم ی��ک ویژگی ،داده یا نهاد
گفته میش��ود .این فرایند ممکن است ش��امل تأیید هویت یک شخص باش��دکه به آن اصالت
سنجی نیزگفته میشودوهمچنین احرازهویت روشی اس��ت که براساس آن بررسی میشود که
آیا طرف مقابل ارتباط ،همانی اس��ت که باید باشد یا یک نفوذگر اس��ت که خود را به جای طرف
واقعی جازده است( » .ر.ک:.ذیل واژۀ اصالت سنجی؛ ) https://fa.wikipedia.org
گفتار دوم:ابزاراحرازهویت شخص حقیقی دردفاتراسنادرسمی

بهموجب بن��د  673م.ب.ث ،.دفاتر اسنادرس��می بای��د در انجام معامالت ،اصل شناس��نامه
متعاملین را مالک هویت قرار دهند و درصورت وجود هرگونه ابهام یا برخورد با شناس��نامههای
مخدوش و ناخوانا و ....مراتب را با ارس��ال عین شناس��نامه ارائه ش��ده به اداره ثبت احوال محل،
منعکس تا اق��دام الزم صورت پذی��رد .تعریف شناس��نامه درماده13ق.ث.ا .آمده اس��ت.و ماده
46ق.ث.ا ،.شناس��نامه را مالک هویت قانون��ی افرادقرارمی دهدوپس از تصوی��ب قانون الزام
اختصاص ش��ماره ملی و کدپس��تی برای کلیه اتباع ایرانی مص��وب  1376کارت ملی جایگزین
شناسنامه ش��دو به موجب آیین نامه کاربردی ش��دن کارت شناس��ایی ملی ،کلیه دستگاههای
موضوع ماده  2قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپس��تی برای کلیه اتباع ایرانی مکلف شدند
از تاریخ  1387 /4/1کارت شناسایی ملی را مبنای احراز هویت ،شناسایی و ارائه خدمات به افراد
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باالی شانزده سال قرار دهند.
کاربرد شناسنامه عکس دار وکارت شناسایی ملی درتشخیص هویت:تطبیق عکس با قیافه ش��خصی که احتمال میرود عکس متعلق به وی باش��د ازنظر ش��کل
وحالت اندامهای صورت وفواصل ووضعیتی که این اندامها نسبت به هم دارند
موانع شناسایی اشخاص ازروی عکس:
«-1تغییرقیافه اشخاص دراثرگذشت زمان وباالرفتن سن
-2افت کیفیت عکس رنگی دراثرمرورزمان
-3امکان انجام جراحی پالستیک روی اندامهای صورت
-4گریم کردن پیش ازگرفتن عکس یانیزبعدازآن
-5تغییرچهره به علت سوانح وسوختگیها
-6شباهتهای دوقلوها وبهویژه دوقلوهای همسان یا یک تخمکی با هم
-7مونتاژعکس یک شخص
-8ام��کان هرگونه دخل وتصرف وایج��اد تغییرات درعکسهای تهیه ش��ده با دوربینهای
عکاس��ی ای که به جای فیلم ازدیس��کت رایانه ای اس��تفاده میکنند همچنین به کمک برخی
ازانواع رایانه میتوان عکسی را ابتدا اس��کن نمود وپس از انجام تغییراتی درآن مجدداً آن را چاپ
نمود ودرنتیجه عکس اخیرباعکس اصلی اختالف خواهدداشت.
-9روتوش عکس وامکان حذف آثار وعالیمی ازقبیل خال وسالک وجای زخم از روی آن
-10فرسودگی وکهنگی برخی از عکسها»(نجابتی،1384،ص).35
مبح�ث دوم:تکنیکهاوفاکتورهای شناس�ایی واحرازهویت هوش�مند براس�اس
اولویت دردفاتراسنادرسمی.
گفتار یکم:عاملهای بیومتریک
الف-تعریف لغوی بیومتریک:

بیومتریک به معنی مطالعه تشخیص افراد ازروش صفات انسانی منحصربهفرددرآنها است
ودر بیان علمی ،بیومتریک به علمی گفته میشود که س��عی دارد مشخصههای فیزیولوژیکی و
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حتی رفتاری انسانها را اندازه گیری کرده و برای فرایند احراز هویت مورد استفاده قرار دهد.
ب-پیشینه بیومتریک:

سابقه اندازه گیری ویژگیهای اشخاص به سال1870م .وسیستم آلفونس برتیلون درآمریکا
برمی گردد .برای اندازه گیری اجزای ب��دن مثل جمجمه ودرس��ال1880هنری فولدز و ویلیام

هرشلر سیستم شناسایی کمی از طریق اثرانگش��ت را بنا نهادندوسیستمهای شناسایی عنبیه در
دهه 90پایه گذاری شد .در سالهای اخیر ،در ایران نیز فعالیتهایی در زمینه فناوری بیومتریک
در حال شکلگیری است به طوری که اولین نشس��ت راهبردی فناوری بیومتریک در خردادماه
سال 13 85توس��ط دفتر همکاریهای فناوری ریاس��ت جمهوری و جمعی از نهادهای مرتبط
برگزار شد(.هاتف1386 ،؛صص).59-60.
ج-فناوری وتکنیک بیومتریک:

روشهای خودکار بررس��ی صحت یا شناسایی هویت ش��خص حقیقی براساس مشخصات
فیزیولوژیکی ی��ا رفت��اری تکنیکهای تش��خیص هویت بیومتری��ک وس��یله کامپیوترونرم
افزار وس��خت افزارهای خاص انجام میش��وند.اجزای رفتاری تمام مقیاسه��ای بیومتریک
فاکتورهای انسانی یاجنبه فیزیولوزیکی را به خوبی به تصدیق هویت بیومتریک ،نشان میدهد.
عبارت تشخیص هویت بیومتریک غالب ًا به صورت بیومتریک مخفف میگردد.
د-معیارهای بیومتریک:

«جهان شمولی :هر فرد باید مشخصه و ویژگی بیومتریکی مورد نظر را داشته باشد.
تمایز :هرشخص با اش��خاص دیگر باید به اندازه کافی ا ز نظر آن مشخصه بیومتریکی تفاوت
داشته باشد.
پایداری:مشخصه موردنظرنبایستی درطول زمان دچارتغییرات گردد.
جمع آوری:مشخصه موردنظربایدقابل جمع آوری باشد»(جاللی ورجبی نسب،1387،ص)9.
ه  -احرازهویت بیومتریک:

احرازهویت با استفاده از ویژگیهای خاص بدن اشخاص که شامل دومرحله میباشد؛
مرحله اول -تأیید:س��امانه هویت فردرابا مقایس��ه دادهه��ای بیومتریک به دس��ت آمده ،با
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الگوهای بیومتریک که دربانک اطالعاتی سامانه ذخیره گردیده تأیید مینماید.
مرحله دوم-شناسایی:سامانه ازطریق جس��تجو الگو همه کاربران درپایگاه دادهها تشخیص
میدهدکه داده بیومتریک متعلق به چه شخصی است( .جاللی ورجبی نسب.1387،ص)10
برخی از روشهای بیومتریک در احراز هویت:

الف-اثرانگشت
 اسکن اثرانگشت:الگوهای ماکروسکوپی و قابل مشاهده توسط چشم غیرمسلح از آخرین بند انگشتان ،چیزی
است که انگشت نگاری را در امنیت تأثیرگذار میکند .در تکنولوژیهای اسکن اثر انگشت ،یک
اثر انگشت کامل ذخیره نمیشود بلکه به جای آن ،چهره یا ریخت اقتباس شده از این اثر انگشت
با اس��تفاده از یک قالب ذخیره س��ازی که بین  ۵۰۰ت��ا  ۱۰۰۰بایت از حافظه را اش��غال میکنند
در پایگاه داده ذخیره میش��ود .اثر انگش��ت اصلی نمیتواند از طریق این قالب بازس��ازی شود.
تکنولوژی اس��کن اثر انگش��ت برای مقایس��ههای یک به یک و ایجاد پایگاه دادههای کوچک
مورد استفاده قرار میگیرد.
نقطه قوت:به دلیل هزینه کم ودقت نسبت ًا خوب این روش یکی ازمتداول تر ین روشهاست.
نقطه ضعف :تغییرات کوچک در انگشتان از جمله حرارت ،فشار و تخریبهای سطحی کوچک
(مث ً
الازطریقساییدنانگشتبایکسطحسخت)نتیجهیاثرانگشتتحتتأثیرقرارمیگیرد.
ثبت اثرانگشت:یک اثرانگشت آغشته به جوهر ،تصویرمعکوسی ازشیارهای روی انگشت را ارائه میدهد.
شیارها:

«-1حلقوی بسته :شیارهایی که میتوانند یک دورکامل روی خودشان بزنندیک حلقه بسته
راتشکیل میدهند ،لوپهای شعاعی ازکناره شست آغاز میشوند لوپهای زند زیرین درجهت
مخالف کشیده میشوند.
-2شیارهای حلقوی مارپیچ :وقتی ش��یارها دور یک نقطه در انگش��ت میچرخند یک حلقه
مارپیچ را تشکیل میدهند ،این نوع ش��یارها مانند لوپهای ش��عاعی رایج ترین نوع اثرانگشت
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محسوب میشوند.
-3شیارهای کمانی :وقتی شیارها به صورت قوسمانندی روی هم قرارمی گیرند ،شیارهای
کمانی نامیده میشوند ،درمقایس��ه با دونوع دیگر ،اثرانگشت کمانی ،نادرترین شکل اثرانگشت
محسوب میشوند(».خانه زادرضوی،1386،ص)80
سامانه شناسايي خودکار اثرانگشت(:) AFISانطباق و شناسايي خودکار اثرانگش��ت از پايگاه داده تصاوير اثرانگشت ميباشد .آثارانگشت
به صورت کدش��ده در پايگاه داده ذخیره شده است .معمو ًال این سیس��تمها عالوه بر اثر انگشت،
اطالعات ديگري مانند تصوير؛چهره و يا اطالعات آماري ش��خص نظیر نام ،جنس و س��ن رانیز
ذخیره ميکنند.
اين سامانه در واقع شکل توسعهيافته سامانه انگش��ت نگاري ساده است ولي با اين تفاوت که
اين سامانه براي مقايس��ه وبازيابي يک اثر انگشت از بانک اطاعاتي ش��امل میلیونها نمونه آثار
انگشت به کارميرود.
تفاوت عمده اين س��امانه با س��امانههاي ديگر ،بانک اطاعاتي گس��ترده اي اس��ت که براي
مقايسه به کار ميرود .لذا زمان پاسخ س��امانه ميتواند از چند دقیقه تا چندين روز طول بکشد .به
طورخالصه ،تفاوت انگشت نگاري عادي با این سامانه درموارد زير اشاره شده است:
-1در انگش��ت نگاري پاس��خ صحت يا عدم صحت مقايسه در چند ثانیه آش��کار ميشود ،در
حالي که همانطور که در باال اشاره ش��د ،درسامانه ،شناس��ایی خودکاراثرانگشت به اين صورت
نیست.
-2انگشت نگاري معمو ًال الگوهاي قابل تش��خیص را ذخیره مينماید اما سامانه تصاوير اثر
انگشت والگوهاي متناظر را ذخیره ميکند.
-3دادههاي انگشت نگاري غالب ًا در يک ش��بکه رايانه محلي،تجهیزات مربوط يا کارتهاي
هوشمند ذخیره ميشود .امادادههاي سامانه در يک بانک داده مرکزي ثبت میشود.
 -4در انگش��ت نگاري ميتوان فقط از يک انگش��ت نمونه گیري کرد درحالیکه در سامانه
اجبار قانوني در ثبت دادههاي هر 10انگشت است.
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 -5انگش��ت نگاري براي مقاص��د عمومي و خصوصي ب��ه کار ميروداما س��امانه غالب ًا جنبه
عمومی دارد.
س��امانه داراي کاربردهاي عمومی و جنايي میباش��د که در کاربردهای عمومی پايگاه داده
شامل تمام افراد موجود جامعه ميباشد و کاربردهايی مانند موارد زير دارد:

·
·
·

پیشگیري از صدور بیش از يک کارت براي يک شخص
شناسايي افراد در موارد مختلف
جلوگیري از رأي دادن مجدد افراد
کاربردهاي جنايي شامل:
* شناسايي افراد مجرم و يا اجساد از پايگاه داده موجود از افراد سابقه دار(.1391،AFISصص)8-9

(بی نا،ماهنامه داخلی کارت هوشمندملی،1391،صص)8-9

همانطور که به تعداد فایلهای اثرانگش��ت افزوده میشود؛جستجودرمیان آنها نیزسنگینتر
میگردد.سیس��تمهای رایانه ای اثرانگش��ت را اسکن ووضعیت نس��بی خصوصیات شیارهای
منحصر به فرد روی انگش��ت نظیرانش��عابات(جاییکه ش��یارها به دوشاخه تقس��یم میشوند)
راترسیم میکنند .سپس مسیرشیارها را درهریک ازاین نقاط ثبت مینمایند .آنگاه کامپیوتر این
دادهها را با اطالعات مش��ابه موجود دربانک اطالعاتی اثرانگش��ت مقایسه میکند ویک لیست
طبقهبندیشده نهایی از شبیهترینها را ارائه میدهد تابه نتیجه موردنظربرسند .بزرگترین امتیاز
این رویکرد ،اس��تفاده از آن درتکمیل وشناسایی اثرانگش��تهای ناتمام میباشد .با کمک این
سیس��تم میتوان روزانه 40000جس��تجوانجام داد.تاقبل ازمعرفی این سیس��تم جستجو مدت
زمان زیادی طول میکشید( .خانه زاد رضوی،1386،ص).79
ب -اسکن عنبیه:

تمرکز این کار روی بخش رنگی دور چشم است .اسکن عنبیه ،دومین روش دقیق احراز هویت
بیومتریک است .البته اسکن عنبیه نمی تواند بین دوقلوهای یکسان تفاوت قائل شود .این روش
اغلب به عنوان روشی شناخته میش��ود که دارای طول عمر بیشتری نس��بت به سایر روشهای
بیومتریک بوده و نتایج آن برای مدت طوالنی معتبر باقی میماند .این بدان علت اس��ت که عنبیه
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در طول مدت عمر یک شخص (جز در موارد از بین رفتن چشم یا بیماری) تغییری نمی کند.
ج-اسکن شبکیه:

اسکن شبکیه روی الگوی رگهای خونرسان پشت چش��م تمرکز میکند .این دقیق ترین
شکل احراز هویت بیومتریک اس��ت (این روش میتواند بین دوقلوهای یکسان نیز تفاوت قائل
ش��ود) ،ولی برای مردم چندان قابل پذیرش نیست؛ چراکه برخی از ش��رایط پزشکی شخص را
آش��کار میکند .به عالوه ،این نوع اس��کن اغلب نیازمند این است که شخص چش��م خود را در
دستگاهی قرار دهد که هوا را به درون چشم میدمدویکی ازمشکالت استفاده ازاین روش برای
کسانی اس��ت که مبتال به دیابت و یا فش��ار خون زیاد میباش��ند ،این عمل میتواند مستقیم ًا بر
الگوهای شبکیه چشم اثرگذار باشد.
د-اسکن صورت:

اسکن صورت از الگوهای هندسی صورت برای شناسایی و تشخیص استفاده میکند.

ه-اسکن کف دست:

اسکن کف دست از تمامی محدوده دست شامل کف دست و انگشتان استفاده میکند .اسکن
کف دست همانند انگش��ت نگاری اس��ت با این تفاوت که محدوده آن کل دست بوده و با تحلیل
شیارها ،برآمدگیها و چین و شکنها کار میکند.
و-هندسه دست:

هندسه دست ،ابعاد فیزیکی دس��ت را تشخیص میدهد .این کار ش��امل عرض و طول کف
دست و انگشتان میگردد.
ز-حرکات حین امضا :

این روش چگونگی نوشتن یک رشته از کاراکترها توس��ط یک شخص را تشخیص میدهد.
احراز هویت با اس��تفاده از حرکات امضا بررس��ی میکند که چگونه یک ش��خص کار نوشتن را
انجام میدهد و نیز ویژگیهای نمونه دست نویس وی را به دست میآورد .موفقیت احراز هویت
با استفاده از حرکات امضا ،بستگی به فش��ار قلم ،الگوی ضربه ،طول ضربه و زمانهایی دارد که
قلم از کاغذ برداش��ته میشود .اما معمو ًال س��رعت ایجاد یک نمونه دس��ت نویس عامل چندان
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مهمی در این زمینه به شمار نمی رود.
مزایا و معایب سیستمهای بیومتریک دراحرازهویت:
مزایا:

-1جلوگیری ازتقلب وتسهیل درشناسایی.
-2تشخیص افرادی که به هردلیل قابلیت تنظیم سندبرایشان وجودندارد.
 -3مزیت شناس��ایی بیومتری��ک در روش توصیف ش��ده درمقابل کارت ملی هوش��مند که
درزیربه آن اشاره میشود ،این است که نیاز به هیچ کارتی نیست.
معایب:

 -1برخی ازسیس��تمهای بیومتریکی از ثبت اطالعات بعضی افراد به علل مختلف (جراحت
یا معلولیت،عدم اطالعات متمایزکننده کامل)یا بهعلت حساس��یت بعضی سیستمها به شرایط
محیطی از ثبت کامل همه دادهها عاجزند.
-2با توجه به پهنای باند اینترنت ،س��رعت انتقال دادهها کاهش خواهد یافت و این موضوع،
اس��تفاده س��ریع و آس��ان از این بانک اطالعاتی را دچار اختالل مینماید ودرپاره ای از موارد نیز
تطبیق اطالعات ،زمان بر می باشد.
گفتار دوم :کارت ملی هوشمند:
تعریف ومکانیزم احرازهویت:

طبق بند «د» ماده  46قانون برنامه پنچس��اله پنجم توس��عه کش��ور به کارت ملی هوش��مند
چند منظوره اشاره و تأکید شده است که تمامی اشخاص مکلف به اس��تفاده از این کارت هستند
کارت ملی هوش��مند مثل تمام کارتهای شناس��ایی دیگر ،اولین وظیفهاش شناسایی است .به
این منظور ،ابتدا در زمان ثبت نام ،اطالع��ات صاحب کارت روی کارت قرار داده میش��ود .این
اطالعات ،اقالم هویتی مثل نام ،نام خانوادگی ،تاریخ و محل تولد و مواردی از این قبیل را شامل
میش��ود .به این ترتیب ،هر کجا که نیاز به اطالعات هویتی صاحب کارت باش��د ،وی میتواند
کارت خود را ارائه دهد و به صورت دیجیتالی شناسایی شود.
سامانه مديريت کارت هوشمند ملي به گونه اي طراحي ش��ده که صادرکننده را قادر مينمايد تا
پس از صدور کارت ،روي هر کارت تغییراتي را انجام دهد .فرآيند پس از صدور با بس��یاري از ديگر
فرآيندهاي سازمان ثبت احوال و همچنین عوامل فني در گیر ميباشد .يکي از مهمترين ملزومات
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س��امانه مديريت کارت براي پوش��ش دادن به فرآيند پس از صدور ،داش��تن يک مرکز بارگذاري
ميباش��د .به معني ديگر ،بايد ش��رايط به آس��اني براي اعمال تغییرات در کارت ،ساختار دادههاي
اختصاصي هر خدمتگزار ،و از همه مهمتر نصب و يا بروز رس��اني کاربردهاي کارت فراهم گردد .در
اين وضعیت ،هر زمان که دارنده کارت ،سازمان ثبت احوال و يا خدمتگزاري درخواست اعمال تغییر
روي کارت را داشته باشد ،به اين مرکز بارگذاري ،که خود تشکیل شده است از يک زير ساخت مبتني
بر وب و همچنین يک نرم افزار مناسب ،متصل شده و عملیات الزم را انجام ميدهند.
«عملیات م��ورد نیاز براي پوش��ش دادن به فرآينده��اي پس از صدور با فرض پیاده س��ازي
زيرساخت مرکز دانلود شامل بخشهاي زيرميباشد:
-1مديريت بارگذاري:

ثبت ،بروز رس��اني و پش��تیباني يک مجموعه از کاربردهاي هر کارت ،و قراردادن آنهاروي
دانلود سرور،مديريت تولید کاربردها توسط تولیدکنندگان مختلف،دريافت نتیجه موفقیت/عدم
موفقیت از مرکز،اعالم و يا انجام تأثیر بر ديگر زيرس��امانهها به علت بارگذاري يک کاربرد روي
کارت،بروز رساني چرخه حیات کاربرد توسط مرکز بارگذاري.
-2امنيت بارگذاري:

گذش��ته از اينکه س��امانه مديريت کارت امن ميباش��د ،از آنجايي که پ��س از صدور ،کنترل
امنیت از مح��دوده ثبت احوال خارج اس��ت؛ به منظور بارگ��ذاري امن و برای محقق ش��دن آن
نیازمنديهاي عملیاتي بهشرح زير وجود دارد:
کنترل چرخه حی��ات کارت،یعنی اطمین��ان از صح��ت کارت و اطمینان از اينک��ه آيا کارت
هوشمند ملي است يا خیر؟
کنترل برخي قوانین بهره برداري قبل از تأيید ش��روع فرآيند بارگذاري مانند اطالعات انقضا
و...
قابلیت مسدود کردن کارت در برخورد با موارد غیر مجاز در زمان بارگذاري
فراهم س��اختن ام��کان گزارشگی��ري از عملک��رد مرک��ز بارگذاري مانن��د اطاع��ات دارنده
کارت درخواس��تکننده ،مش��خصات س��امانههاي کارب��ران و همچنی��ن گ��زارش فع��ا لی��ت
سامانه»(مقیمان،1390،صص)1-4
)(https://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset108/mahnameh14.pdf
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بررس�ی مزیت ونقطه ضع�ف احرازهوی�ت دردفاتراسنادرس�می ازطریق کارت
هوشمندملی:

-1مزیت :شناسایی الکترونیکی موجب کاهش تقلب در شناسایی میشود.
-2نقطه ضعف :اشکالی که تمامی کارتهای هوشمند دارند این است که در کنار خود همواره به
یککارتخواننیازدارندوهمچنینبحثارتباطباسرورثبتاحوالومشکالتآننیزمطرحمیباشد.
بررسی کارکرد کارت هوشمندملی دربرخی کشورها:

کشورهای مختلف بر اس��اس نیاز و امکانات موجود ،کاربردهای متفاوتی را روی کارت ملی
هوشمند خود گنجاندهاند اما نکته مشترک در اکثر موارد ،شناس��ایی و تصدیق هویت بهصورت
دیجیتال اس��ت .تاکنون کش��ورهای مختلفی اقدام ب��ه طراحی و بعض ًا پیادهس��ازی کارت ملی
هوشمند در کشورش��ان کردهاند .تقریب ًا تمامی کش��ورهای حوزه خلیج فارس و اکثر کشورهای
خاور دور پروژه کارت ملی هوشمند را شروع کردهاند .در آسیا کشورهایی مثل مالزی ،سنگاپور و
هنگکنگ در این زمینه ،پیشرو بودهاند.
وضعيت سيستمهاي مديريت هويت الکترونيکي درایتالیا:

در حال حاضر ،در ايتاليا از تعدادي سيس��ت م مديريت هويت الکترونيکي ،اس��تفاده ميش��ود.
عالوه ب��ر اين ،مرکز ملي تکنول��وژي اطالعات در بخ��ش دولتي ،تصميم گرفت��ه تا يک کارت
هوش��مند ملي براي ش��هروندان صادر کند و ه��دف آن ارتقاي دسترس��ي به خدم��ات دولت
الکترونيک باش��د .اين کارت را کارت خدمات ملي( )National Service Cardنام گذاش��تند.
(بینا،کارت هوشمندملی:1391،24،صص)4-5

)( https://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset108/mahnameh24.pdf

وضعيت سيستمهای مديريت هويت الکترونيکي در ايسلند:

سیس��تم مرکزي مديريت هوي��ت الکترونیکي براي دول��ت مرکزي يا محل��ي وجود ندارد.
بخشهای دولتي ايسلند ،از سیستمهاي مديريت هويت الکترونیکي متفاوتي استفاده ميکنند
که اکثر آنها مبتني بر استفاده ازنام کاربري و رمز عبور است.
با اج��راي ط��رح کارت شناس��ايي مل��ي در ايس��لند ،ش��هروندان و بنگاهه��ا ،ميتوانند از
کارتهاي شناس��ايي الکترونیکي درس��طح مرکزي و در س��طح محلي اس��تفاده کنند .دولت
ايس��لند ،با بانکهاي فدرال براي طراحي و اجراي اين سیس��تم ،همکاري ميکند( .بی نا،کارت
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هوشمندملی:1391،23،صص)6-7
)(https://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset108/mahnameh23.pdf

تاريخچه و ابعاد سازماني استفاده از کارت شناسايي الكترونيكي درفنالند:

کارت شناسايي فنالند که توس��ط مرکز ثبت جمعیت صادر شده است ،يک کارت شهروندي
است که براي برخي از خدمات کاربردي استفاده ميش��ود .در سال  ،1999او لین کارتها توسط
اين مرکز صادر ش��دند ،در س��ال  ،2004حدود چهل هزار کارت داراي تراشه صادر شد و به د لیل
تغییراتي که در قان��ون رخ داد،صدور اين کارتها رو به افزايش بود .ب��راي مثال ،با اصالح قانون
در فوريه س��ال ،2003اين تغییرات رخ داد :توس��عه زمان اعتبار کارتها به  3ا لي  5سال ،کاهش
دفعات ديدار حض��وري با پلیس تا یک ب��ار ،تو لید کد شناس��ايي ا لکترونیکي ب��راي همه افراد،
جلوگیري از استفاده از کارتهاي بدون تراش��ه و همچنین ترکیب کارت شناسايي ا لکترونیکي
و کارت تأمین اجتماعي که در سال 2004صورت پذيرفت .از آن زمان به بعد ،حدود  1000کارت
در طول هر هفته ،صادر ميشد.
در س��ال ،2004وزارت بازرگاني براي خدمات آنالين عمومي و اهداف س��اخت ابزاري براي
توس��عه اين خدمات ،ويژگيهاي کیفیتي خاص��ي تعیین کرد .نقطه ش��روع معیارهاي کیفیت،
قابل اس��تفاده بودن و اثربخش��ي آن اس��ت .در اين راس��تا ،در دس��ترس بودن خدم��ات دولت
الکترونیک براي تمامي کاربران به صورت آنالين اهمی��ت دارد .به اين منظور ،خدمات مرکزي
که  VETUMAنام دارد ،براي اهداف شناس��ايي ا لکترونیکي پیاده س��ازي ش��د .اين خدمات،
ميتواند به کلیه خدمات ا لکترونیکي توسط ش��هرداريها و يا ارگانهاي دو لتي براي اطالعات
شناسايي از سیس��تم اطالعاتي جمعیت مورداس��تفاده قرار بگیرد .اين سیستم ،جهت استفاده از
حقوق قانوني اف��راد ،خدمات آدرسدهي ،تبلیغات و غیره نیز قابل اس��تفاده اس��ت و افراد از اين
طريق ميتوانند اطالعات ش��خصي خود را محرمانه نگ��ه دارند .با توجه ب��ه مباحث مربوط به
مديريت احراز هويت خدمات  ،KATSOزيرساخت منحصر به فردي را مهیاميکند.
وضعيت سيستمهاي مديريت هويت الكترونيكي درفنالند:

سیستم مديريت هويت ا لکترونیکي ،بر پايه دو چارچوب قراردارد:
-1چارچوب کارت ملي شناسايي ا لکترونیکي()FINEID
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 -2چارچوب سیستم کاغذي مرتبط با بانکداري ()TUPAS
کارت  FINEIDاجباري نبوده و براي احراز هويت آنالين به میزان کمي اس��تفاده ميش��ود.
کارت داراي يک تراش��ه اس��ت که دو وظیفه را انجام ميدهد :يکي رمزگذاري و احراز هويت و
ديگري براي امضاي ديجیتا ل��ي .دادههاي مرتبط با اين کارت ،مس��تقیم ًا از طرف خدمات ثبت

جمعیت قابل دسترسي اس��ت .جايگزين اين کارت ،يک کارت شناسايي کاغذي است که توسط
بانکهاي فنالند صادرميشود.
( )TUPASای��ن کارت ب��راي اف��راد ب��االي 18س��ال صادرميش��ود و ب��راي نگهداري
حس��ابهاي بانکي و دريافت خدمات بانکي آنالين ،استفاده ميش��ود .اين سیستم رايج ترين و
پذيرفتهشدهترين سیستم در فنالند است.
دو نوع خدمات احراز هويت در فنالند وجود داردکه او لین آن سیس��تم  VETUMAاست که
براي خدمات دو لت ا لکترونیکي به شهروندان توسط دو لت اس��تفاده ميشود که از نام کاربري
وکلمه عبور  FINEIDو  TUPASاس��تفاده ميکند .اس��تفاده از اين خدمات ،توسط يک پرتال
مرکزي امکان پذير است .دومین سیستم ،خدمات کس��ب و کار و دولت است که به ارائه خدمات
از طريق  FINEIDو  TUPASو هم چنین از اس��ناد کاغذي اشاره ش��ده براي احراز هويت افراد
استفاده ميشود.
کاربردهاي سيستم مديريت هويت الكترونيكي وارزيابي آنها:
الف) کاربردها:

اين کاربردها به بخشهاي زير قابل تقسیم است:
پرتال محاسبه حقوق و دستمزد براي کارفرمايان و ديگر پرداختهاي معمول
خدمات جس��تجوي ش��غل ،آموزش برنامههاي کاربردي وخدمات رزومه برخط( آنالين)
براي وزارت کار
خدمات تأمین اجتماعي:خدمات براي بیکاران ،بیماران و...
خدمات پرداخت مستمري و حقوق بازنشستگي
خدمات ثبت اختراع و برقراري ارتباط با شرکتهاي ثبت اختراع

·
·
·
·
·
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ب) ارزیابی:

رويکرد فنالند در استفاده از اين سیستم ،داراي مزايا و معايبي اس��ت که در زير به آنها اشاره
ميشود:
مزايا به ترتیب زير است؛
اين سیستم در بخش دو لتي به طور وسیع مورد اس��تفاده قرارميگیردکه امکان استفاده مؤثر
از منابع اطالعاتي شناس��ايي افراد را فراهم ميکند .بخش دولتي ،از فرآيندهاي تعريف شده ،به
خوبي با فعالیتهاي بخشهاي مرتبط ارتباط دارد .اين قضیه ،زماني که قصد ايجاد فرآيندهاي
الکترونیکي براي ارائه خدمات وجود دارد ،اهمیت پیداميکند.
مکانیزم استفادهش��ده توس��ط  ،FINUIDب��راي ارجاع اطالعات شناس��ايي اف��راد به فرم
الکترونیکي بدون وجودخطر در امنیت اطالعات ،راه بسیار مؤثري است.
سرويس احراز هويت  ،VETUMAبراي همه شهرداريها قابل دسترسي است .از آنجايي که
خدمات همگاني در بخشهاي کوچکتر گسترده ش��ده اند و در حال توسعه هستند ،ارائه خدمات
گسترده تر ،امکان پذير شده است.
معايب به ترتيب زير است؛
عدم اس��تفاده از کارت  FINEIDبه عن��وان کارت شناس��ايي؛ چراکه اي��ن کارت اجبار و
جايگزيني براي گذرنامه و گواهینامه رانندگي نیست.
تصمیمي ب��راي ارتقای کارت  FINEIDگرفته نش��ده اس��ت .اگر خدم��ات احراز هويت
آنالين ،تنها از TUPASاس��تفاده کند ،دو لت هزينه اس��تفاده نکردن از کارت  FINEIDرا بايد
بپردازد .تنها راه استفاده بیشتر و بهتر ازاين کارت ،توزيع آن در سطح وسیعتري از جامعه است و در
نهايت تشويق افراد به استفاده از آن( .بی نا،کارت هوشمندملی:1390،14،صص)5-7

·
·

)( https://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset108/mahnameh14.pdf

گفتار سوم :توکن با گواهی الکترونیکی:
تعریف توکن:

یک وس��یله س��خت افزاری اس��ت که به یک کاربر دارای مج��وز ،جهت س��هولت در احراز
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هویت و استفاده از س��رویسها ارائه میش��ود .توکن جهت اثبات هویت یک شخص به صورت
الکترونیکی استفاده میش��ود .توکنها ،س��خت افزاری کوچک و قابل حمل بوده و دارای یک
چیپ هستند که میتوانند عملکرد بسیار پیچیده ای داشته باشند.
بعضی از توکنها ،کلیدهای رمزنگاری مانن��د امضای دیجیتال و اطالعات بیومتریک مثل
اثرانگشت را در حافظه خود ذخیره میکنند .این توکنها شامل چند کلید برای وارد کردن پینکد
یا ش��ماره شناس��ایی ش��خصی و آغاز برنامه توکن برای انجام عملیات ایجاد رمز عبور هستند.
طراحی مخصوص��ی از این توکن به صورت ارتباط  USBو بلوتوث اس��ت ک��ه این روشها در
انتقال کلید رمز تولید شده به سیستم دخالت دارند.
تعریف گواهی الکترونیکی:

گواهی الکترونیکی ،فایل الکترونیکی اس��ت که ح��اوی مجموع��های از اطالعات در مورد
مالک گواهی ،مرکز صادرکننده گواهی ،تاریخ صدور و انقضای گواهی ،حوزه کاربرد و ...اس��ت.
وبه عبارت دیگر ،گواهی يك س��ند الكترونيكی امضا شده است كه توس��ط مركز صدور گواهی
الكترونيكی برای يک فرد يا شخص حقوقی صادر میشود.
مکانیزم احرازهویت ازطریق توکن با گواهی الکترونیکی:

در این روش ،کلی��د کاربر و گواهی الکترونیک��ی او روی توکن ذخیره میش��ود و کاربر هرجا
نیاز به احراز هویت داش��ته باش��د ،با اتصال توکن خود به درگاه  USBکامپیوتر میتواند عملیات
مورد نظر را انجام ده��د .امنیت توکن با گواهی مانند کارت هوش��مند به بهترین ش��کل ممکن
تأمین ش��ده اس��ت .همان چیپی که درون کارت هوش��مند تعبیه ش��ده ،درون این توکنها نیز
وجود دارد .توکن ب��ا گواهی ،مانند کارت هوش��مند ،از زیرس��اخت کلید عموم��ی ( )PKIبرای
مکانیزمه��ای امنیتی مختل��ف مانند اح��راز هو یت و امضا اس��تفاده میکن��د .همچنین ،حفظ
محرمانه بودن اطالعات با اس��تفاده از الگوریتمهای رمزنگاری ،توس��ط توکن قابل اجراس��ت.
مزیت توکن نسبت به کارت هوشمند ،راحتی استفاده است.
مزایای استفاده ازتوکن:

برای اس��تفاده از توکن ،به دس��تگاه کارتخوان و ابزارهای اضافی نیاز نیست .توکن از طریق
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درگاه  USBمستقیم ًا میتواند به کامپیوتر متصل شود .این سهولت استفاده در کنار امنیت بسیار
باال ،توکن را به ابزار مناسبی برای انجام عملیات احراز هویت تبدیل کرده است.
نقاط ضعف توکن:

اعتبار یک یا دو س��اله آن نیازبه تمدید وصرف هزینه را برای صاح��ب آن دربر داردو عده ای

ازافرادجامعه ضرورتی برای استفاده از آن احساس نمی کنند.

مبحث سوم:احرازهویت به روش مولتی فاکتوریا ترکیبی
گفتاریکم:مفهوم روش ترکیبی

اگردرمکانیزم احراز هویت بی��ش از دو روش مورد اس��تفاده قراربگی��رد آن روش ترکیبی یا
مولتی فاکتور(چندفاکتوری) نامیده میشود.
گفتاردوم:مزیت استفاده ازروش ترکیبی

باالرفتن ضریب امنیتی :اس��تفاده ازروش چندعاملی جهت احرازهویت دردفاتراسنادرسمی
احتمال خطا درتشخیص وشناسایی هویت مراجعهکننده را به شدت کاهش میدهد.
گفتارسوم :نقطه ضعف روش ترکیبی

پایین آم��دن درجه دسترس��ی :ب��ه دلیل ع��دم ال��زام قانونی ،عم��وم مراجعهکنن��دگان به
دفاتراسنادرسمی ،توکن ویاکارت هوشمندملی ندارند.
نتیجه:

با توجه به مشکالت موجود درراستای احرازهویت و تکلیف س��ران دفاتراسنادرسمی دراین
خصوص و جهت حفظ امنیت عمومی درمبحث ثبت اس��نادبا توجه به روشهای ذکرشده وبیان
نقاط قوت وضعف هرکدام پرواضح است که اس��تفاده ازیک یادوروش صرف ًا جهت احرازهویت
کافی نمی باشدوهمین مسأله ضرورت استفاده ازروش ترکیبی یا مولتی فاکتور را بیان مینماید.
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لزوم احرازهویت به روش ترکیبی دردفاتراسنادرسمی
Abstract:
Authentication is The verification process and Validity check Identity

claim. In today's world of 3 methods for authentication is used that This 3 way
3-factor authentication to say that Including What is your nature (Physically
you like fingerprint, iris and retinal structure and…)And what you have(Such
as smart credit cards) is what you know(Such as passwords and Such as
PIN numbers) and Is called multi-factor When these three factors be used
in combination.The use of any of these factors alone According to the laws
Infrastructure and specific problems of each method For authentication by a
notary is not enough.
Keywords: authentication, multi-factor, notary.
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بررسی کاستیهای مواد147و148قانون ثبت و مقایسه آن
باقانونتعیینتکلیفوضعيتثبتياراضیوساختمانهاي
فاقد سند رسمی مصوب سال1390
محمدرضا غفاری
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طلوع ابطحی

تاریخ پذیرش1396/07/24 :

					
تاریخ دریافت1395/07/07 :

چکیده:

در طول تاریخ ،انتقاالت و تصرف�ات امالک همواره از اهمی�ت خاص و ویژهای برخوردار بوده اس�ت؛ تا

به نوعی حقوق افراد در جامع�ه تأمین ،روابط حقوقی تنظی�م و نظم اجتماعی برقرار باش�د .با این حال ،کم
نبودند افرادی که بدون رعایت قوانین مبادرت به انتقال یا تص�رف در اراضی میکردند و این رویه همچنان
ادامه دارد .از جمله این اقدامات ،انتقال و تصرف در امالک بدون س�ند یا با س�ند عادی بوده اس�ت که منجر
به پدید آمدن نابهنجاری و بینظمی در روند ثبت امالک ش�ده و پیامد منفی آن ،عدم صدور سند مالکیت به
نام مالک از طریق مذکور در قوانین میباشد .از اینرو ،قانونگذار به ناچار ش�یوه جدید و استثنایی را جهت
حل این معضل اندیش�ید .در این پژوهش ،س�عی بر آن ش�ده اس�ت مواد  147و  148اصالحی قانون ثبت
اس�ناد و امالک تحلیل ش�ود و س�پس مورد بررس�ی تطبیقی با قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمي مصوب سال  1390قرار گیرد.

واژگان کلیدی :سند مالکیت ،قولنامه ،تصرف ،روش ثبتی ،نظام ثبتی.

 -1نويسندة مسؤول :كارشناس ارشد حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نراق.
mohamadreza1396z@yahoo.com

 - 2كارشناس ارشد حقوق تجارت بينالملل دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجفآباد.

abtahi.tolu@yahoo.com
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بخش اول
 -1-1کلیات
 -1 -1-1مفهومشناسی
 -1-1 -1-1حق مالکیت

حق مالکیت خصوصی در تمام ادوار همواره از جایگاه و منزلتی باالبرخوردار بوده اس��ت .این
حق پس از ش��کلگیری تدریجی از حق تصرف و سپس حق مالکیت اش��تراکی شروع و به حق
مالکیت خصوصی و حتی در دورههایی از نوع مطلق آن ،تحول یافته است(.س�االری)117 :1393 ،
س��لطهای که در حق مالکیت وجود دارد در مقام مقایس��ه با حقوق عینی دیگ��ر ،کاملتر بوده و
اختیارات و امتیازات بیش��تری به مالک میدهد .اوصافی که به طور معمول به عنوان شاخصهها
و وجوه برتری این حق از آن یاد میشود ،از این قرار است« :مطلق بودن»« ،انحصاری بودن» و
«دائمی بودن»(.بهشتیان)61 :1391 ،
مالک یک ملک میتواند سه نوع تصرف در آن بنماید:
 تصرفات اصالحی :تصرفاتی که مالک برای اصالح مال میکند ،مانند محصور نمودن زمین. تصرفات اس��تیفایی :تصرفات��ی که به منظور بهرهب��رداری منافع ص��ورت میگیرد ،مانندسکونت راهن در خانهای که به رهن داده است.
تصرفاتناقله:تصرفاتمزبورموجبانتقالعینازملکیتمالکمیگردد(.پارساپور)48:1380،با این حال ،اطالق حق مالکیت با اس��تثناهای فراوان مواجه شده است و قوانین مختلف آن را
محدود کرده اس��ت ،از جمله :اصل  40ق.ا 1.اجازه نمیدهد که اعمال حق مالکیت وسیله اضرار
به غیر یا تجاوز به منافع عمومی باش��د .این اصل به قاعده الضرر که محدودکننده قاعده تسلیط
است ،اشارت دارد .اصل  44ق.ا 2.زمینه تحدید حق مالکیت را بیان میدارد .اصل  47ق.ا 3.تعیین
 - 1اصل  40ق.ا :.هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
 - 2ر.ك :.قسمتي از اصل  44ق.ا.؛ مالکیت در این س��ه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از
محدوده قوانین اسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کش��ور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت
قانون جمهوری اسالمی است.
 - 3اصل  47ق.ا :.مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است .ضوابط آن را قانون معین میکند.
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حدود احترام به مالکیت مش��روع را به قوانین عادی واگذار نموده اس��ت .ماده  30ق.م 1.هم یکی
دیگر از این استثناها است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اطالق حق مالکیت تا جایی محترم
است که با قانون برخورد نکند(.صفایی)190 -189 :1393 ،
-1-1-1-2ثبت

به منظور تأمین حقوق افراد جامعه و تنظیم روابط حقوقی اشخاص و برقراری نظم اجتماعی،
ثبت اسناد و امالک از زمانهای قدیم در بین جوامع مختلف به صور گوناگون معمول بوده است،
چون مالکیت حقی واقعی است که به موجب آن ش��خص میتواند در حدود قانون تصرف مالی را
به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده نماید(.توکلی)1 :1381 ،
دکتر جعفریلنگرودی در تعریف ثبت آوردهاس��ت« :ثبت در لغت به معنای نوشتن قرارداد یا
یک عمل حقوقی یا احوال ش��خصیه یا یک حق مانند حق اختراع ،یا هر چیز دیگر مانند عالمات
در دفاتر مخصوصی که قانون تعیین میکند ،مانند ثبت امالک و ثبت معامالت غیرمنقول و ثبت
حق اختراع و ثبت عالئم و ثبت احوال و غیره»(.جعفریلنگ�رودی )185 :1388 ،اگرچه در مقررات
قانون ثبت تعریفی از ثبت نش��ده ،ولی از مجموع مقررات قانون ثبت ،معلوم و مشخص میشود
که مراد و منظور قانونگذار از ثبت ابتدائ ًا ثبت امالک طبق تشریفات مقرر در مقررات راجع به ثبت
امالک است؛ برای تسجیل مالکیت اش��خاص و دیگری ثبت اس��ناد راجع به معامالت امالک
اس��ت؛ برای ایجاد نظم و امنیت در معامالت امالک و اخذ مالیات حقه دول��ت از این معامالت و
مدیریت دولت بر امالک سراسر کشور؛ برای نیل به پیش��رفت که پایه و اساس رشد هر کشوری
مدیریت بر زمین است(.صباحی)30-29 :1391 ،
ثبت سند ،انجام اعمالی اس��ت که به حق ،جنبه رس��می میدهد و این اعمال از طریق کتابت
اعمال میشود و ش��امل دو عمل اس��ت :یکی تنظیم سند و دیگری ثبت س��ند؛ با لحاظ ماده 16
آييننامه موس��وم به آيیننامه دفاتر اسناد رس��می که مقرر میدارد« :هیچ س��ندی را نمیتوان
تنظیم و در دفتر اس��ناد رس��می ثبت نمود ،مگر آنکه موافق با مقررات قانون باشد» ،پس تنظیم
- 1ماده  30ق.م :.هر گاه مالکی نس��بت به مایملک خود ح��ق هرگونه تصرف و انتف��اع دارد ،مگر در مواردی که
قانون استثنا کرده باشد.
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سند ،مقدمه ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رس��می که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است،
انجام میشود(.آدابی)171 :1388 ،
ثبت ملک یعنی اینکه ملک پس از انجام تش��ریفات خاص که عملیات مقدماتی ثبت نامیده
میشود ،توسط مأمور رسمی سازمان ثبت در دفتر امالک سازمان ،ثبت شود(.حمیتیواقف:1382 ،

 )38 -37عملیات مقدماتی عبارت اس��ت از :تمام اقداماتی که برای ثبت یک ملک الزم اس��ت و
1
پس از پایان و ختم آنها اداره ثبت آمادگی صدور سند را مییابد و با انتشار آگهی ماده  10ق.ث.
شروع و با پایان یافتن در رسیدگی به اعتراضات خاتمه میپذیرد و ثبت ملک در این مرحله را ثبت
امالک جاری مینامند(.آدابی)171 :1388 ،
ثبت اسناد و امالک تأسیس و پدیده حقوقی است که به حسن جریان امور اداره کشور بستگی
کامل دارد و مقررات آن از قواعد مربوط به نظم عمومی میباش��د .بنابراین مقررات مذکور آمره
است؛ یعنی توافق بر خالف آنها باطل میباشد و به تعبیر امروز مادام که لغو و باطل نشده باشد،
ضرورتی ثانوی یا مصلح��ت نظام تلقی میش��ود(.توکلی )3-2 :1381 ،عمل ثب��ت هم از دیدگاه
ثبوت و ایجاد حق و هم از حیث حق در معامالت امالک نقش بس��یار مه��م و حیاتی دارد .اگرچه
علیاالصول اصل بر حاکمیت اراده طرفی��ن در چگونگی تراضی و انجام معامالت میباش��د و
غالب مقررات در حق��وق جدید در تالش برای تأمی��ن آزادیهای ف��ردی در معامالت و احترام
بیشتر به شأن انسانی است و ثبت سند بیشتر به هدف اثبات حق است ،اما لزوم حفظ امنیت و نظم
در معامالت امالک و نظارت دولت بر این معامالت و وص��ول مالیات حقه دولت از این معامالت
و نظارت بر نقل و انتقال زمین و اعمال حاکمیت س��رزمینی ایجاب میکند ک��ه این آزادی اراده
در معامالت امالک به حکم رعایت مصالح عامه محدود ش��ود و دولت ب��ا دخالت خود در تعیین
چگونگی انجام معامالت امالک مستقیم ًا به اینگونه قراردادها نظارت نماید و به گونهای جامعه
- 1م��اده 10ق.ث :.قبل از اقدام به ثبت عمومی ام�لاک هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و اینک��ه امالک واقعه در آن
ناحیه باید به ثبت برس��د به وس��یله اعالن درجراید به اطالع عموم خواهد رس��ید .اعالن مزبور در ظرف سی روز سه
مرتبه منتشر میشود.
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را مدیریت کند که ب��اب اختالفات دعاوی راجع ب��ه امالک را کاهش داده و ب��اب کالهبرداری
اشخاص س��ودجو و متقلب را مسدود نماید و به سند ثبت شده ارزش��ی اعطا کند مافوق همه ادله
اثباتی(.صحابی)72 :1391 ،
با توجه به تعاریف فوق ،به مجموعه مقرراتی که به چگونگی تثبیت مالکیت اموال غیرمنقول

و رسمیت بخشیدن به آن حق اعتباری ،در هر نظام حقوقی میپردازد ،روش یا شیوه ثبتی اطالق
میگردد(.غریبه و عباسزاده )16-13 :1390 ،مقصود از ثبت ملک از نظر حقوقی ،اس��تقرار مالکیت
اموال غیرمنقول و حقوق عینی اس��ت .این امر در نتیجه قوهای قانونی اس��ت ک��ه به ثبت دفتر
امالک داده شده و الزم اس��ت عالوه بر ثبت اولیه ملک ،سلس��له انتقاالت آن نیز در دفتر امالک
ثبت گردد .اهمیت و اعتب��اری که مقنن برای مندرجات دفتر امالک قائل ش��ده اس��ت ،موجب
گردیده تا تغییر وضعیت دفتر امالک را نسبت به ملک ثبت شده با س��ند عادی نپذیرد .از این رو،
ماده  46ق.ث 1.تنظیم سند رسمی را در مورد کلیه معامالت راجع به عین و منافع امالک ثبتشده
و یا در مورد معامالتی که نسبت به حقوقی که قب ً
ال در دفتر امالک ثبت شده ،اجباری کرده است.
یکی دیگر از اهداف ثبت ملک از نظر حقوقی استقرار و اس��تحکام مالکیت اموال غیرمنقول و در
نتیجه ایجاد امنیت قضایی برای صاحب ملک است(.صابر و طباطباییحصاری)118-117 :1390 ،
اصل اولیه این اس��ت که اش��خاص بر اس��اس اصل آزادی قراردادی و قاع��ده رضایی بودن
معامالت آزادند که قرارداده��ای خود را در هر ش��کل و قالبی که مایل هس��تند ،منعقد کنند؛ بر
این اساس ،ثبت رسمی معامالت ،عملی اختیاری اس��ت .دکتر جعفری لنگرودی در تعریف این
نوع ثبت که به ثبت عادی موسوم است ،آورده اس��ت« :ثبت عادی نوعی از ثبت امالک است که
مالکان مجبور به ثبت ملک نمیشوند و قبل از ثبت اجباری در ایران معمول بوده است» .مرحوم
دکتر امامی معتقد بود ،به طریقهای ک��ه برگزاری تقاضای ثبت به نظر مالکین اس��ت اصطالح ًا
 - 1ماده 46ق.ث :.ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:
 -1کلیه عقود و معامالت راجع به عین یا منافع امالکی که قب ً
ال در دفتر امالک ثبت شده باشد.
 -2کلیه معامالت راجع به حقوقی که قب ً
ال در دفتر امالک ثبت شده است.
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ثبت عادی میگویند .م��اده  46ق.ث .هم بر این معنا تصریح نموده اس��ت .بنابراین قانونگذار در
معامالت به طور کلی برای مردم ایجاد عسر و حرج نکرده و ثبت اسناد معامالت یا عدم ثبت آنها
را به عهده و در اختیار میل و اراده متعاملین قرار داده اس��ت(.صباحی )79-78 :1391 ،خاصیت ثبت
عادی عالوه بر اینک��ه مالک هر ملک به اختیار خود تقاضای ثبت میک��رد ،نتیجه اجتنابناپذیر

این طرز ثبت بود که طی آن تش��ریفات آگهی نوبتی و آگهی تحدیدی ه��ر ملک جداگانه انجام
شود(.جعفریلنگرودی)6 :1393 ،
نظام ثبتی ایران با تکیه بر نظام ثبتی پویا و عینی ،در س��ال  ،1310با بررس��ی ایرادات قوانین
ثبت مصوب  1302و اصالحات بعدی آن و قانون ثبت مص��وب  1308و الهام گرفتن از مقررات
ثبت کشورهای آلمان و سوئیس روش ثبتی واحد و عامی را که به «روش ثبت عمومی» معروف
اس��ت ،جایگزین روش ثبت عادی کرد .در ترمینولوژی حقوق آمده اس��ت« :ثبت عمومی نوعی
از ثبت امالک است که در آن مالکان مجبور به ثبت میش��وند» .نظر مرحوم دکتر امامی هم اين
اس��ت كه؛ «طریقه قانون  1310که وس��یله اظهارنامه مالکین را به ثبت مل��ک دعوت مینماید
اصطالح ًا ثبت عمومی نامیده میش��ود» .این نظام ثبتی موجب نس��خ صریح قانون  1308شد.
(محمدی )262 -261 :1383 ،روش ثبت عمومی از تاریخ اجرای این قانون از س��ال  1310تاکنون
عامالشمولترین مقررات در زمینه ثبت اموال غیرمنقول در ایران است(.غریبه و عباسزاده:1393 ،
 )14و ماده  82آيیننامه قانون ثبت 1مصوب اس��فند  1310که فع ً
ال مجری اس��ت ،بر اساس ثبت
عمومی میباشد .موارد ثبت اجباری در مواد  46و  47ق.ث .تصریح شده است.
عالوه بر دو روش ثبتی رایج مشروح در فوق ،روش ثبتی دیگری وجود دارد که موجب محدود
ش��دن دایره ش��مول اجرای مقررات ثبت عمومی گردیده اس��ت که روش ثبتی خاص نام دارد.
این روش مقید به قیودی اس��ت که باعث محدود شدن دایره ش��مول مصادیق اموال غیرمنقول
قابل ثبت میگردد .مقررات راجع به ثبت اراضی ملی ش��ده ،امالک مش��مول اصالحات ارضی،
موضوع مواد  142تا  146قانون ثبت الحاقی  ،1351اراضی موات اعم از ش��هری و غیرش��هری،
 - 1ر.ك :.طباطبایی حصاری ،همان،ص.153 .
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امالک مش��مول مواد  147و  148اصالحی قان��ون ثبت مص��وب  1365و اصالحی  1370و در
نهایت امالک واقع در طرحهای هادی و یا بافت مس��کونی روستاها بر اس��اس مواد  133 ،71و
 140قوانین برنامههای دوم ،سوم و چهارم توس��عه ،در زمره مقررات خاص راجع به ثبت امالک
میباشند که موجب محدود ش��دن دایره ش��مول اجرای مقررات ثبت عمومی گردیدند(.غریبه و
عباسزاده)41 :1393 ،

ضرورت حمای��ت از منافع متعاملی��ن ایجاب میکند ک��ه طرفین معامله توانایی شناس��ایی
وضعیت حقوقی موضوع معامله را داش��ته باش��ند و بتوانند نس��بت به این امر که این اموال دقیق ًا
متعلق به چه کسی هس��تند ،آگاهی به دس��ت آورند و حقوق عینی را که به نفع دیگران نسبت به
این اموال وجود دارد ،شناس��ایی کنند .اهمیت اقتصادی اموال غیرمنقول و این امر که آنها پایه
و اساس حقوق متعددی را تش��کیل میدهند «امنیت» و «نظم حقوقی» این اموال را به گونهای
نظاممند اقتضا مینماید .بنابراین میتوان فلس��فه وجودی نظامهای ثب��ت امالک را ضرورت
«امنیت و نظم حقوقی امالک» دانست .ضرورتی که سبب نفوذ نوعی شکلگرایی در نظامهای
رضاگرایی حاکم در دنیای امروز گردیده اس��ت(.طباطباییحصاری )22-21 :1392 ،تقس��یمبندی
معتبری که از نظامهای ثبتی انجام ش��ده ،عبارت است از« :نظام ثبت ش��خصی یا ثبت اسناد و
قولنامهها» و «نظام ثبت عینی یا ثبت حق مالکیت زمین» .تف��اوت میان این دو مفهوم با میزان
دخالت دولت و توس��عه فرهنگی و حقوقی کش��ورها مرتبط اس��ت .تفاوت کلیدی میان این دو
نظام به این نکته مرتبط میشود که آیا صرف ًا معامالت انجام ش��ده روی امالک ،اعمال حقوقی
و اسناد مربوط به آنها ثبت میش��وند (نظام ثبت شخصی یا ثبت اس��ناد) ،و یا خود حق مالکیت
«حقوق» است که مورد ثبت و حفاظت قرار میگیرد (نظام ثبت عینی یا ثبت حق مالکیت زمین).
(طباطباییحصاری)125 :1392 ،

 -1-1-2بررسی سوابق ثبتی

وضعیت امالک از لحاظ ثبتی ممکن است مجهولالمالک و فاقد سابقه ثبتی باشد یا ثبت آن
پذیرفته شده ولی تحدید حدود نشده باشد یا ثبت شده و دارای سند مالکیت میباشد که نسبت به
هر یک از موارد مذکور به شرح ذیل اقدام میشود:
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 -1-1-2-1اراضی که سابقه تقاضای ثبت ندارد

دستهای از اراضی فاقد هرگونه س��وابق ثبتی بوده و صرف ًا دارای اسناد و مدارک عادی مثبت
مالکیت نظیر گواهی انجمن یا شورای اس�لامی محل و قراینی مؤید مالکیت نظیر سبق تصرف
هستند .مالکیت افراد در مورد این اراضی قابل اعتراض و خدش��هپذیر میباشد(.ساالری:1393 ،
 )199با توجه به ماده  139ق.ث .و ماده  51آيیننام��ه اجرایی آن ،این نوع اراضی مجهولالمالک
هستند؛ یعنی ملکی که ظرف مهلت مقرر درخواست ثبت نش��ده باشد ،هرچند مالک آن معلوم و
مش��خص باشد(.ش�هری )58 :1381 ،طبق تبصره  4ماده  2قانون اصالح��ی  ،1370هرگاه ملک
ثبت نشده باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف بوده ،هیأت حل اختالف به موضوع رسیدگی
و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنام��ه به واحد ثبتی ابالغ میکند ،اداره ثبت مکلف اس��ت پس از
تنظیم اظهارنام��ه مراتب را ضمن اولین آگه��ی نوبتی موضوع م��اده  59آيیننامه قانون ثبت به
اطالع عموم برس��اند و تحدید حدود این قبیل امالک با درخواس��ت متقاضی به صورت تحدید
حدود اختصاصی انجام میشود( .حقیقت)153 :1379 ،
 -1-1-2-2اراض�ی ک�ه س�ابقه تقاض�ای ثب�ت دارد اما مس�بوق به خت�م عملیات
مقدماتی ثبت نیست

ملک در جری��ان ثبت یا ملک جاری ب��ه امالکی اطالق میگ��ردد که مال��ک در موعد مقرره،
اظهارنامه ثبتی را تکمیل و تسلیم اداره ثبت مربوط نموده و آگهی ماده 1 11هم انتشار یافته ،ولیکن
نسبت به تحدید حدود آن ملک اقدام نشده است و ملک نیز در دفتر امالک ثبت نشده است .2چنانچه
ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باش��د واحد ثبتی طبق قسمت اول تبصره 4
ماده  2فوقالذکر ،اقدام خواهد کرد ،به این شرح که پس از اعالن عمومی ثبت امالک که بایستی در
یکی از جراید صورت گیرد ،سه مرحله نشر آگهی برای ثبت یک ملک ضروری است و در خالل این
مراحل ،ادارات ثبت موظف به انجام برخی اقدامات در این راستا هستند(.ساالری)201:1393،
 - 1ماده « :11از تاریخ اولی��ن اعالن مذکور در ماده فوق تا  60روز باید کلیه اش��خاصی که مالک متصرف امالک
واقعه در آن ناحیه هستند و اشخاصمذکور در مواد  27و  32به وسیله اظهارنامه تقاضای ثبت نمایند».
 - 2همان،ص.156 .
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 -1-1-2-3اراضی مورد تقاضا ،مسبوق به ختم عملیات مقدماتی ثبت میباشد

پس از ختم عملیات مقدماتی ثبت امالک و انقضای مدت اعتراض بدون واخواهی پیشنویس
سند مالکیت توسط کارش��ناس ثبت تهیه میگردد .پیشنویس ،فرم تأیید شده از سوی سازمان
ثبت میباشد که در آن مشخصات مالک در س��تون اول و در ستون ملک مشخصات ملک شامل
مس��احت و نوع ملک ،مقدار مالکیت ،حدود و مش��خصات آن و قیمت و حقوق ارتفاقی و صاحبان
آن درج میگردد .در قس��مت زیرین فرم جریان پرونده از لحاظ درخواس��ت ثبت که از س��وی چه
کسی صورت پذیرفته ،نحوه انتش��ار آگهیهای نوبتی و تحدید حدود و عملیات ثبت و مطابقت با
مجاورین گواهی میگردد و کارشناس مربوطه ذیل آن را امضا و بعد از کنترل مجدد دستور ارزیابی
و حقوق دولتی صادر میگردد(.حسنزاده )162 :1393 ،طبق تبصره  6در صورتی که ملک قب ً
ال ثبت
دفتر امالک شده و طبق مقررات این قانون با رأی هیأتبایستي سند مالکیت به نام متصرف صادر
گردد ،مراتب در مالحظات دفتر امالک قید و در دفتر امالک جاری نام متصرف حس��ب مورد ثبت
خواهد شد(.حقیقت )153 :1379 ،در صورت عدم اعتراض و تعیین تکلیف قطعی و نهایی زمان ثبت
ملک پس از خاتمه عملیات مقدماتی ثبت یعنی عملیاتی که اداره ثب��ت قبل از ثبت ملک در دفتر
امالک باید انجام دهد؛ سند مالکیت صادر میش��ود و تأخیر در این کار که در حقیقت تأخیر در ثبت
است ،مجوز قانونی ندارد(.شهری)84 :1381 ،
 1-1-3مستندات مالکیت

به طور کلی متقاضیانی که جهت اخذ سند رس��می از طریق مواد مخصوصه مورد بحث اقدام
مینمایند ،از لحاظ ارائه یا عدم ارائه سند عادي به عنوان دلیل مثبِت ادعاي خود به دو دستهاند:
 -1-1-3-1سند عادی

ماده  147اصالحی و تبصرههای آن اس��تثنایی بر ماده  22ق.ث .است ،زیرا انتقاالت با اسناد
عادی را قابل پذیرش دانسته اس��ت .در بند «الف» ماده  147اصالحی مصوب  31تیرماه 1365
آمده اس��ت« :برای تعیین وضع ثبتی س��اختمانهایی که ت��ا تاریخ تصویب ای��ن قانون بر روی
زمینهایی احداث ش��ده که به واس��طه موانع قانونی صدور س��ند مالکیت برای آن ملک میسر
نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کش��اورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری
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و غیرشهری و اراضی خارج از محدودههای ش��هری و حریم آن که مورد بهرهبرداری متصرفین
اس��ت و اش��خاص با س��ند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واس��طه موانع
قانونی صدور س��ند مالکیت برای آن ملک میسر نیس��ت ،هیأت یا هیأتهایی »...و در تبصره 2
آمده است« :در صورتی که متصرف نتواند س��ند مالکیت خود را ارائه نماید ،هیأت با رعایت کلیه

جوانب به موضوع رس��یدگی میکند» و در تبصره  3اصالحی  1370مقرر شده« :متقاضیانی که
مدعی خرید مورد تصرف میباشند باید س��ند عادي دال بر اثبات ادعاي خود ارائه دهند .حال در
اینگونه موارد که متقاضی با در دست داشتن س��ند عادي تقاضاي صدور سند رسمی دارد ،هیأت
حل اختالف به موضوع رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی ،مراتب را به اداره
ثبت اعالم مینماید ،تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نح��و مقتضی آگهی نماید .در صورتی
که ظرف دو ماه از تاریخ انتش��ار اولین آگهی ،اعتراض واصل ش��ود ،معترض ب��ه دادگاه هدایت
میش��ود و اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطع��ی دادگاه خواهد بود .چنانچه اعتراض نرس��د،
اداره ثبت طبق مقررات ،سند مالکیت را صادر مینماید که البته صدور سند مالکیت جدید مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود» .در این بند ،عدم حضور مالک عرصه مانع رسیدگی و اتخاذ
تصمیم نیس��ت و جهت اطالع ،موضوع آگهی میش��ود تا اگر مالک اعتراض دارد ،عنوان نماید.
(نجفیدهکردی)51 :1393،

در خصوص اعتبار قولنامه در مورد انتقال اموال غیرمنقول ،اداره حقوقی وزارت دادگس��تری
در نظریه مشورتی  62/11/10-7/5337درباره سؤالی که« :آیا ملکی که با قولنامه فروخته شده
است ،خریدار قانون ًا مالک است یا نه؟» چنین پاسخ داده است« :خریدار ملکی که با قولنامه ،اعم از
اینکه ملک از اراضی موات و بایر شهری و غیر آن باشد قانون ًا مالک نیست...؛ زیرا او ًال ،به موجب
ماده  22ق.ث .که به اعتبار قانونی خود باقی اس��ت همین که ملکی مطابق قانون در دفتر امالک
به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اس��م او ثبت شده است و یا کسی که ملک مزبور به او
منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر امالک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی
ارث ًا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت؛ ثانی ًا مواد  46و  47ق.ث ،.ثبت معامالت را جز در موارد
استثنایی اجباری دانسته و ماده  48قانون مذکور نیز بیان داشته است« :سندی که مطابق قانون
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به ثبت نرس��یده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد ش��د» .هرچند که اداره حقوقی
دادگس��تری در نظریات بعدی از این نظریه عدول کرده اس��ت اما با این حال ،با توجه به تفس��یر
لفظی مواد  47 ،46 ،22و  48ق.ث .چنین امری دور از ذهن نمیباش��د .اما در برخی موارد قولنامه
قابل استناد در محاکم و ادارات ثبت اسناد و امالک میباشد ،مث ً
ال:
 در مورد اراضی ش��هری :میتوان به تبصره ماده  6قانون اراضی ش��هری 1و تبصره ماده 7قانون زمین شهری مصوب  2 1366/6/22اش��اره کرد که مقرر میدارد« :در مورد کسانی که به
تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات ش��هری مصوب  1358/4/5با اس��ناد عادی دارای
زمین بوده و در مهلتهای تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده دادهاند و یا در
شهرهایی که تاکنون مهلتهای مذکور برای تشکیل پرونده اعالم نشده است در صورتی که در
تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصالح قضایی تأیید گردد».
ماده  147قانون ثبت :مطابق ماده 147ق.ث ،.نس��بت به اراضی که اشخاص با سند عادی در
تاریخ وضع این قانون خریدهاند ،پس از تأیید وقوع معامله وسیله هیأتی مرکب از دو نفر از قضات
و یک نفر خبره ثبتی سند مالکیت به نام خریدار صادر خواهد شد(.میرزایی)142 -140 :1395 ،
 -1-1-3-2تصرف

در جوامع اولیه تفکیک تصرف از حق موجود نبوده و هر کس نسبت به هر چیزی که در ید خود
داشت ،محق شمرده میشد و حق مزبور تا زمانی وجود داش��ت که تصرف وجود داشته باشد و به
 - 1تبصره مادة « :6در مورد کس��انی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات ش��هری با اس��ناد عادی
دارای زمین بوده و در مهلتهای تعیین شده قبلی ازطرف مراجع مربوط تشکیل پرونده دادهاند و نیز در شهرهایی که
تاکنون مهلتهای مذکور برای تشکیل پرونده اعالم نشده در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از
طرف مراجع ذیصالح قضایی تأیید گردد برابر ضوابطی که در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میشود ،اجازه عمران
دادهخواهد شد».
 - 2تبصره ماده  :7در مورد کس��انی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358/4/5
با اسناد عادی دارای زمین بوده و درمهلتهای تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده دادهاند و یا در
شهرهایی که تاکنون مهلتهای مذکور برای تشکیل پرونده اعالم نشدهاست در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی
و صحت معامله از طرف مراجع قضایی ذیص�لاح تأیید گردد برابر ضوابطی که در آییننام��ه اجرایی این قانونتعیین
میشود ،اجازه عمران داده خواهد شد.
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محض اینکه شی از تصرف متصرف خارج میش��د حق او نسبت به آن شی هم از میان میرفت و
این موجب شد قانون به مرور زمان کسی را که واجد حق مالکیت است بدون آنکه تصرف یا عدم
تصرف فعلی او مناط اعتبار قرار گیرد ،حمایتکند(.موحد)78 :1337 ،
زنده ياد دکتر کاتوزیان در تعریف تصرف آوردهاست« :تصرف عبارت است از تسلط و اقتداری
عرفی که انس��ان در مقام اعمال ح��ق خود بر مالی دارد؛ این اقتدار بر حس��ب م��وارد ،جلوههای
خارجی گوناگون دارد ولی در هر حال باید طوری باشد که عرف متصرف را به عنوان صاحب حق
و مالک بر مال متولی بداند» .تصرف در معنای حقوقی عبارت است از :استیال بر مال به نحوی که
هر نوع عملی بتوان در مورد آن انجام داد و به هر نحو از آن منتفع ش��د و درباره آن تصمیم گرفت.
تصرف زمانی دلیل مالکیت است که منشأ آن معلوم نباش��د و در صورتی که منشأ آن معلوم باشد
باید آن منشأ قانون ًا سبب ملک یا ناقل ملک باشد.
در مقررات قانون ثبت همواره از امالک ثبت شده و دلیل بودن اسناد رسمی تنظیمی در اثبات
و احراز مالکیت استفاده میشود .اما مقنن نیز گاهی از اصول منطقی حاکم بر ادله اثباتی مالکیت
دست برنداش��ته و به حق در مواردی ک تصرف را میباید اماره مالکیت متصرف شمرد ،پذیرفته
و حتی در مقابل س��ند رس��می نیز آن را ترجیح داده اس��ت .در مورد امالکی که آثار تصرف فعلی
کسی نس��بت به آنها موجود نباش��د ،طبق تبصره الحاقی به ماده  11قانون ثبت مصوب 1317
درخواست ثبت از کس��ی پذیرفته میش��ود که مدارکی بر مالکیت خود داشته باش��د یا دلیلی بر
تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائممقام قانونی او
اقامه نماید(.شهری)42 -41 :1381 ،
بند  4از ماده  147اصالحی قانون ثبت ،ش��امل متقاضیانی میش��ود که مورد تقاضاي خود را
در تصرف دارند ولی نمیتوانند س��ند عادي مالکیت خود را ارائه نمایند .به عبارت دیگر ،متصرف
اعالم مینماید که مورد تصرف را با س��ند عادي خریداري نموده ولی نمیتواند سند عادي خرید
خود را ارائه کند .در اینگونه موارد هی��أت حل اختالف به موضوع رس��یدگی نموده و در صورتی
که توافق طرفی��ن را احراز نماید و مدعی بالمعارض باش��د ،مراتب را براي صدور س��ند مالکیت
به اداره ثبت محل اعالم مینماید .وقتی س��ند انتقال عادي در دس��ترس نباش��د ،توافق مالک و
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متصرف لزوم ًا با حضور آنها در اداره ثبت یا جلس��ه هیأت احراز میش��ود .ای��ن توافق یا در دفتر
ثبت ،ثبت میش��ود یا در صورتمجلس تنظیمی در هیأت حل اختالف .به طور کلی طبق بند 25
از دستورالعمل ش��ماره  1/41/15791تاریخ  1378/9/23سازمان ثبت ،در صورتی که متصرف
نتواند س��ند عادی از مالکین اصلی ارائه نماید و برای هیأت حل اختالف نیز توافق طرفین احراز
نگردد ،هیأت باید رأی منفی مورد تقاضا را صادر نماید(.نجفیدهکردی)51 :1393 ،

بخش دوم
-2-1بررسیقانونتعیینتکلیفوضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

چون مواد  147و  148اصالحی قانون ثبت در سال  1383آخرین مهلت پنج ساله آن به اتمام
رسید ،بنابراین برای تعیین تکلیف س��اختمانها و اراضی فاقد سند رسمی به شدت احساس نیاز
میش��د و این بدان دلیل بود که تعداد زیادی از مردم با توجه به مواد  147و  148در زمان اعتبار آن
قانون اقدام به اخذ سند نموده بودند و به نوعی این مسأله تبدیل به عرف و رویه شده بود .به همین
خاطر کسانی که میخواستند برای اراضی و ساختمانهای خود س��ند بگیرند دچار سردرگمی و
بیتکلیفی بودند .بنابراین دولت الیحه «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان
های فاقد س��ند رس��می» را در س��ال  1390به مجلس ارائه نمود .در قانون جدید که بر اس��اس
همان مواد  147و  148اصالحی قانون ثبت تدوین شده است ،سعی گردیده تا ایرادات و راههای
سوءاستفادهای که در مواد  147و  148بود ،برطرف شود.
 -2-1-1علل تصویب قانون تعیین تکلیف

علل تصویب این قانون را میتوان موارد مشروح در ذیل دانست:
 -2-1-1-1حالت استثنایی و خاصالشمول بودن مواد  147و 148

مواد مذکور ،در شرایط خاص زمانی تصویب شده است و به دلیل وجود مشکالت عملی از قبیل
موج مهاجرت در س��الهای دهه  1360و زمان جنگ و همچنین این امر که بسیاری از متصرفان
اراضی و اعیان موضوع مادتین از طبقه محروم جامعه بودند ،مقنن درصدد رفع مشکالت آنان بوده
است و از این رو ،قواعد عمومی ثبت اس��ناد و امالک با این مواد تخصیص زده شده است .بنابراین
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در این مواد مهلتی برای اجرای مقررات آن مش��خص شده است و قانونگذار وضعیت استثنایی آن
زمان را تا اوایل سال  1365هجری شمسی تشخیص داده بود که این مهلت مجدداً تا سال 1370
تمدید ش��د .اما با توجه به اس��تقرار امنیت و قانونگرایی در جامعه اس��تنباط میگردد که مصلحت
متصور در تصویب این مواد دیگر وجود ندارد و قانونگذار باید به س��متی پی��ش برود که قوانین در

حالت عامالشمول و بدون استثنا و تبعیض تصویب ش��ده و از حالت استثنایی پرهیز شود .در طرح
کنونی تصرفات متصرفین از لحاظ قانونی تا پایان سال  1380دارای اعتبار میباشد و این در حالی
اس��ت که در مواد  147و  148این تصرفات تا آغاز س��ال  1370معتبر میباشد .افزایش این مهلت
تا پایان سال  1380باعث ارائه بس��یاری از اظهارنامههای جدید بر اساس معتبر دانستن تصرفات
تا پایان س��ال  1380خواهد بود ،در حقیقت این افزایش به معنای پذیرفتن غصب اموال دولتی در
محدوده س��الهای 1370تا پایان  1380اس��ت و با توجه به اصل  45و  49ق.ا 1،.این تصمیم تنها
در اختیار ولی فقیه و مستلزم کسب اجازه از ایشان میباشد .همچنین افزایش زمان ،خود ،بستری
برای زمینخواری نیز میباشد(.بشیری و دیگران)351 -350 ،1391 ،
 -2-1-1-2ایجاد رویهای نامناسب با تمدید اجرای طرح

از آنجایی که مهلت اجرای این مواد تا کنون پنج بار تمدید ش��ده است ،این احتمال وجود دارد
که تمدید مهلت اجرای مواد یاد شده در وضعیت کنونی و آن هم پس از پنج سال و اندی از آخرین
مهلت اجرای این قانون باعث ایجاد رویهای نامناسب در س��الهای بعد شده است و تا سالهای
طوالنی این مواد تمدید شود .این رویه برخالف ش��یوه صحیح قانونگذاری و قطع ًا مورد مخالفت
ی عموم��ی از قبیل زمینهای موات یا رهاش��ده ،مع��ادن ،دریاها ،دریاچه،
 - 1اصل  45ق.ا« :.انف��ال و ثروتها 
ی که حری م نیست ،ارث
ی عمومی ،کوهها ،درهها ،جنگلها ،نیزارها ،بیش��ههای طبیعی ،مراتع 
رودخانهها و س��ایر آبها 
ی شود ،در اختیار حکومت اسالمی است
ل مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد م 
ن وارث ،و اموا 
بدو 
ن می کند».
ت به آنها عمل نماید .تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معی 
تا بر طبق مصالح عامه نسب 
ف اس��ت ثروتهای ناشی از ربا ،غصب ،رشوه ،اختالس ،س��رقت ،قمار ،سوءاستفاده از
اصل  49ق.ا« :.دولت موظ 
ت اصلی ،دایر کردن
موقوفات ،س��وء اس��تفاد ه از مقاطعهکاریها و معامالت دولتی ،فروش زمینهای موات و مباحا 
ل بدهد.
ن او ب ه بیتالما 
اماکن فساد و سایر موارد غیرمش��روع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبود 
این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود».

بررسیکاستیهایمواد147و148قانونثبتومقایسهآنباقانونتعیینتکلیفوضعيتثبتياراضی...

113

نمایندگان خواهد بود .پس از س��ال  1370چندین قانون در جهت تصويب امالک تصويب شده
اس��ت و در صورت تمدید اجرا و افزایش زمان تصرفات م��واد  147و  ،148این نظم به وجود آمده
مخدوش خواهد شد .از جمله این قوانین:
ـ قانون جلوگیری از خرد ش��دن اراضی کش��اورزی و ایجاد قطعات مناس��ب فنی ،اقتصادی
مصوب 1385
ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب  1374/03/31و اصالح آن مصوب 1385
ـ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مس��کونی به شرکتهای تعاونی مسکن
مصوب (.1386بشیری و دیگران)351 ،1391 ،
 -2-1-1-3مبهم بودن نحوه نگارش مواد  147و 148

نحوه نگارش متن مبهم و معلق بوده و مشخص نیست که آیا خرید عادی و قولنامهای مذکور
در طرح کنونی ،تنها ش��امل موارد محصور در مواد مذکور اس��ت یا هر خرید قولنامهای را شامل
میش��ود؟ لذا این طرح با این نحوه نگارش در تطبیق مصداق ،مشکالتی را همراه خواهد داشت.
همچنین در این مواد ،عبارت «سند رسمی» به جای عبارت «سند مالکیت» که در قوانین پیشین
درج شده بود ،آمده اس��ت و این امر اشتباه فاحشی در قانونگذاری میباش��د؛ زیرا موضوع تنظیم
سند رس��می و صدور س��ند مالکیت دو مقولهای کام ً
ال مجزا و متفاوت میباشد و معانی مختلفی
دارند .اصو ًال مسأله تنظیم سند رسمی به شاخه ثبت اسناد در تقسیمات کلی ثبتی مربوط میشود
در صورتی که صدور س��ند مالکیت به شاخه امالک مربوط اس��ت و معلوم نیست به چه مناسبتی
این دو موضوع در کنار هم بیان شدهاند؟(عباسیداکانی )20 :1382 ،موضوع دیگر ،حکم بند  6ماده
 147است که در رویه قضایی ،ثبتی و دکترین ،آش��کارا به نظر میرسد تسری این حکم به مطلق
دعاوی ثبتی ،اعم از مالکی��ت ،حدود و حقوق ارتفاقی میباش��د .آن هم بنابر ع��دم تقیید زمانی
که مقنن با گشادهدستی بس��یار در وضع این حکم مبذول داشته اس��ت ،بدون آنکه مهلت زمانی

و یا مرور زمانی را ب��رای اجرای این حق جهت اش��خاص به اصطالح متض��رر پیشبینی نماید.
پیامد عملی اجرای این مقرره ،همان گونه که پیشبینی میش��د ،بس��یار نامطلوب بوده و سهم
قابل توجهی از دعاوی ثبتی مطروحه در مراجع قضایی که خود بخ��ش عمدهای از مجموع آمار
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پروندههای قضایی را تش��کیل میدهد ،به دعاوی ابطال اینگونه اسناد مالکیت اختصاص دارد.
با آخرین دوره تمدید هم ،بر کاهش روند این جریان ،تأثیری نداش��ته است(.پاشازاده و عباسزاده،

)117 -116 :1390
 -2-1-1-4مشکالت اجرایی مواد  147و  148و مخدوش نمودن قوانین مربوطه

مواد 147و  148ق.ث .و طرح تمدید آن ،مش��کالت اجرایی بس��یاری دارند؛ این مواد جهت

برونرفت از مش��کالت موجود در شرایط اس��تثنایی دهه  1360تصویب شده است و مختص به

همان زمان میباش��د؛ پس ادامه اجرای این مواد در زمان حاضر که دوره تثبیت در نظام حقوقی
ایران میباشد ،مسلم ًا ایجاد مش��کل میکند .مش��کل دیگر که موج اختالل در اجرای این مواد
میگردد ،بحث کارشناسی امالک اس��ت .ماده  13آيیننامه اجرایی این مواد امور گستردهای را
منوط به نظر کارشناس نموده اس��ت و این در حالی است که او ًَال :ارجاع امور به کارشناس از حیث
امکان اعالم نظر خالف واقع با انگیزههای مالی توسط کارشناس همواره واجد سابقه است؛ ثانی ًا:
در خصوص امالک دولتی معمو ًال نظارت صحیحی بر اظهارنظر کارشناس��ی و انجام اعتراضات
قانونی در صورت مغایرت آشکار نیز از سوی دس��تگاه متبوع صورت نمیپذیرد(.بشیری و دیگران،
)352 -351 ،1391

 -2 -1-2امالک مذکور در قانون تعیین تکلیف

موارد اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ،در

ماده يك این قانون مشخص شده است و فقط در موارد ذیل میتوان با استفاده از این قانون اقدام
به اخذ سند نمود:

 -2 -1-2-1ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی

اراضی که فاقد سابقه ثبت میباشند از این قانون مس��تثنی شدهاند؛ البته نه بدان معنا که دارای
سند باشند؛ بلکه منظور این اس��ت که کل ملک دارای پالک ثبتی باشد ،اما قسمتی که در تصرف
متقاضی است فاقد سند اختصاصی میباشد؛ مث ً
ال در روستاها ممکن است شخصی دارای چندین
هکتار زمین باشد که شامل چندین قطعه باشد اما همه این زمینها دارای یک سند باشد و بخواهد
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برای هر قطعه به طور جداگانه یک س��ند بگیرد که میتواند بر اس��اس این قانون و رعایت شرایط
موجود در این قانون اقدام به اخذ سند کند؛ زیرا اراضی وی دارای سابقه ثبتی است .همچنین منشأ
تصرفات متصرفان باید قانونی باش��د و کسی که از راه خالف قانون و ش��رع اقدام به تصرف ملک
کند ،نمیتواند بر طبق این قانون سند اخذ نماید ،متصرف باید جهت اخذ سند رسمی ،سند عادی و
یا مدرکی را که حاکی از تصرف قانونی وی در ملک مورد نظر باشد ،ارائه نماید.
2ـ2ـ1ـ2ـ اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات با سابقه ثبتی

در قانون اصالحی ارضی  1340اراضی زراعی عبارت است از اراضی که به وسیله آن عملیات
زراعتی و باغداری انجام و تولید محصول میش��ود .طبق همین قانون ،باغ میوه ،زمینی است که
در آن درختان میوه یا مو به وس��یله اش��خاص غرس و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از
یکصد اصله کمتر نباش��د و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر
نباشد .همانند مورد پیش��ین ،منش��أ تصرفات متصرفان در این اراضی باید قانونی باشد و به دلیل
وجود یکی از موارد زیر صدور س��ند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای باغات مذکور
میسر نباشد:
ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
ـعدمدسترسیبهمالکرسمیودرصورتفوت اوعدمدسترسیبهحداقلیکنفرازورثهوی
ـ مفقوداالثر بودن مالک رس��می و حداقل یک نف��ر از ورثه وی و عدم دسترس��ی به مالکان
مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی ،مشاعی و تصرفات وی در ملک مفروز است.
 -2 -1-2-3امالکی که مالکین عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده

بر حس��ب بند  3ماده  147در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالب ًا عرصه و اعیانی جدا از هم
ٌ
منتقلالیه ،متقاضی سند مالکیت است ،هیأت
بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک است و آخرین
حل اختالف صالح به رس��یدگی اس��ت .هیأت مذکور در صورت احراز واقع ،یعن��ی اینکه مالک
عرصه و اعیان جدا از یکدیگر هس��تند و مورد معامله اعیان امالک اس��ت و احراز توافق متقاضی
و مالکین عرصه و اعیان س��ابق ،احراز تصرف بالمانع متصرف وسیله کارشناس و نبود معترض،
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هیأت حل اختالف مرات��ب را به رئیس ثبت ارجاع میدهد تا دس��تور ادامه عملی��ات ثبتی به نام
متصرف به منظور صدور س��ند مالکیت صادر ش��ود .در صورتی که بین مالکین عرصه و اعیانی
و متقاضی توافقی وجود نداش��ته باش��د ،هیأت حل اختالف پس از احراز تصرف متصرف توسط
کارش��ناس ،رأی بر صدور س��ند مالکیت صرف ًا اعیانی مورد معامله خواهد داد و در صورتی که بر

اس��اس عرف محل مورد تقاضا حقوقی برای صاحب اعیانی منظور ش��ده باش��د ،هیأت با لحاظ
کردن حقوق مذکور رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید(.حسنزاده)300 -299 :1393 ،
در تبصره ماده  7قانون تعیین تکلیف به صدور س��ند تفکیکی برای آپارتمانها اش��اره ش��ده
اس��ت .وقتی یک مجموعه آپارتمان طی مدت زمان مش��خص بین شریک مش��اعی ساخته و
آماده بهرهبرداری میگردد ،نکته حائز اهمیت چگونگی اس��تفاده و بهرهبرداری مالکین از آنها
میباش��د که ضوابط و مقررات قوانین و رعایت عرف خاص خود را دارد .در تفکیک ،حالت اشاعه
بین مالکین از بی��ن نمیرود بلکه مالکیت ش��ش دانگ ملکی بی��ن دو یا چند نفر مش��اع بوده و
مجموعه آپارتمان با رعای��ت مراتب و مصوبات قانونی تفکیک میش��ود و به ه��ر مقدار که هر
مالک قبل از عملیات تفکیک و تنظیم صورتمجلس تفکیکی در شش دانگ آپارتمان مالکیت
دارد ،در هر یک از قطعات تفکیکی نیز دارای همان مقدار مالکیت خواهد شد .تفکیکی مجموعه
آپارتمان در عرف و رویه ثبتی بدین شکل میباش��د که مالکین مشاعی ،تراضی و توافق صریح و
منجز برای جدا نمودن قسمت یا قس��متهایی از ملک خود را مینمایند؛ سپس اداره ثبت محل
وقوع ملک با استفاده از نماینده و نقشهبردار ،صورتمجلس تفکیکی حاوی مشخصات و حدود و
حقوق ارتفاقی قطعات تفکیک شده را تهیه و به امضا افراد مذکور میرساند.
-2 -1-2 -4اعیان احداث شده در اراضی موقوفه

یکی از دغدغههای قانون تعیین تکلی��ف ،تعیین وضعیت عرصه و اعیانی اراضی موقوفه فاقد
سند رسمی است .در مورد امالک موقوفه و تقاضای ثبت آنها دو حالت متصور است:
يك) متقاضی اعالم میدارد ک��ه اعیان خود را در عرصه متعلق به وقف ،احداث نموده اس��ت
که در این مورد ،پس از اظهارنظر کارشناس ثبتی ،نامهای به اداره اوقاف نوشته میشود تا مراتب
را اعالم نمایند که با توجه به س��وابق ثبت��ی ،چنانچه ملک موقوفه ،دارای متولی باش��د و متولی
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مربوطه موافقت خود را اعالم نماید ،سند اجاره تنظیم گردیده و اداره اوقاف مراتب را به اداره ثبت
اس��ناد و امالک ارس��ال میدارد و تبصره  2ماده  148اصالحی هم گویای همین امر میباشد و
اعمال آن زمانی است که متقاضی معترف است که عرصه وقف است و وی متقاضی سند مالکیت
اعیانی است.

دو) متقاضی مدعی مالکیت اس��ت و موقوفه بودن عرصه را اع�لام نمینماید .در این حالت،
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه آگهی میش��ود و از تاریخ اعتراض  60روز از سوی
اداره اوقاف درباره م��ورد تقاضا ،قابل اعتراض در مراجع قضایی اس��ت و در این صورت ،اقدامات
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود(.صباحی)55 -54 :1389 ،
طبق ماده  27ق.ث .و م��واد  32 ،25و  35آيیننامه آن ،درخواس��ت ثب��ت موقوفات بر عهده
متولی آنها است و از این جهت فرقی بین وقف عام یا وقف خاص نیست اما در مواردی که:
 موقوفات متولی خاص ندارد موقوفات عامالمنفعهای ک��ه متولی ظرف  30روز از تاریخ انتش��ار اولی��ن آگهی مقدماتیدرخواست ثبت نکرده باشد.
 امالکی که مورد نذر یا وصیت یا حبس باشد و به طور دائم یا مدتی که کمتر از  18سال نباشدو برای مصارف عمومی تخصیص داده شده باشد.
اداره اوقاف خود درخواست ثبت میدهد و عنوان درخواستکننده ثبت موقوفه «متصدی» یا
«مدعی تولیت» قید میشود نه «متولی موقوفه» .زیرا اداره ثبت ،مرجع تشخیص متولی نیست
و ثبت ملک به عنوان موقوقه هم مثبت تولیت متقاضی ثبت نمیباشد(.شهری)52 :1381 ،
در مورد اراضی زراع��ی موقوفه در تبصرههای  2و  3ماده  6و م��اده  7آيیننامه مصوب 1374
آمده اس��ت :اگر زارعان صاحب نس��ق در این اراضی تحت تصرف خود چاه حفر نموده باش��ند،
موقوفه در صورت امکان نس��بت به خرید آن اقدام مینماید و در این صورت ،اجارهبهای زمین را
بر اس��اس اراضی آبی تعیین خواهند نمود؛ در غیر این صورت ،کارشناس یا خبره محلی در موقع
تعیین اجارهبها موض��وع مالکیت چاه و عرف مح��ل را ملحوظ م��یدارد .در صورتی که زارعان
صاحب نسق بخش��ی از اراضی نس��ق زراعی خود یا تمامی آن را به باغ یا قلمستان و بیشه تبدیل
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نموده باش��ند اداره اوقاف یا متولی تنها نسبت به عرصه با متصرفان س��ند اجاره تنظیم میکند و
کلیه اعیانی و مستحدثاتی که زارعان صاحب نسق احداث نموده باشند متعلق به زارعان میباشد
و سند اجاره فقط نسبت به عرصه به شرط رعایت کاربری زمین با آنان تنظیم میشود و همچنین
اگر در اجرای قوانین مختلف اراضی زارعان در اختیار اش��خاص حقیقی ی��ا حقوقی قرار گرفته و

در این اراضی مس��تحدثاتی ایجاد کرده باش��ند ،متعلق به اشخاص میباش��د و نسبت به عرصه
با آنان سند اجاره تنظیم میش��ود .به طور کلی در مورد اعیانی و مستحدثاتی که توسط زارعان و
متصرفان ایجاد شده اگر به صورت قانونی بوده باش��د متعلق به زارعان یا متصرفان خواهد بود و
تنها نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظیم میشود(.بشیری و دیگران)513 -512 :1391 ،
 -2 -1-2 -5اعیانی احداث شده در نهادهای عمومی غیردولتی

طبق ماده واحده -واحدهای س��ازمانی مشروحه زیر و مؤسس��ات وابسته به آنها ،مؤسسات
و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده  5قانون محاس��بات عمومی کش��ور مصوب
 1366میباشد:
 ش��هرداریها و ش��رکتهای تابعه آنان مادام که بیش از  50درصد س��هام و سرمایه آنهامتعلق به شهرداری باشد.
 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی هالل احمر کمیته امداد امام خمینی (ره) بنیاد شهید انقالب اسالمی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کمیته ملی المپیک ایران بنیاد  15خرداد سازمان تبلیغات اسالمی		
 سازمان تأمین اجتماعیتبصره یک :مؤسسه وابس��ته از نظر این قانون واحد سازمانی مش��خصی است که به صورتی
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غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجاری و غیرانتفاعی توس��ط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی
غیردولتی تأس��یس و اداره میش��ود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد
عمومی غیردولتی باشد.
بر اس��اس ماده  34آيیننام��ه قانون زمین ش��هری ،اراض��ی متعلق به ش��هرداریها ،کلیه

زمینهایی است که بر طبق قوانین و مقررات به شهرداریها تعلق گرفته ،خواه به نام شهرداری
سند صادر شده باشد یا سند صادر نشده باش��د .بنابراین با توجه به وظایف محوله به شهرداریها
وجود اراضی در ید آنها نیز جهت اجرای طرحهای عمومی و عمرانی بالمانع بوده و تش��خیص
نوع اراضی ش��هرداریها ،تأثیری در آن از نظر س��لب مالکیت نخواهد داشت .1در مورد آن دسته
از متقاضیانی که اعیان آنها ک ً
ال یا جزئ ًا در اراضی ش��هرداری ایجاد شده است ،موضوع به هیأت
حل اختالف ارجاع میش��ود ،هیأت پس از دعوت متقاضی و نماینده مرجع ذیربط و اس��تعالم
واجد شرایط بودن متقاضی از س��ازمان مسکن و شهرسازی ،برای تش��خیص اینکه درخواست
متقاضی منطبق با قانون بوده اس��ت ،موضوع را به کارشناس��ی ثبتی ارجاع میدهد و سپس نظر
مزبور را از طریق ادارات به دس��تگاه صاحب زمین اعالم تا ظرف مدت  30روز در خصوص موارد
قید شده اعالم نظر نماید .در صورت احراز واقع و تش��خیص اینکه درخواست متقاضی منطبق با
قانون بوده و صاحب حق است ،رأی صادر میشود .در مواردی که س��ند مالکیت به نام متقاضی
صادر میشود اگر دس��تگاه ذیربط مدعی ش��ود که هیأت حل اختالف از آنها دعوت به عمل
نیاورده و مقررات قانونی رعایت نش��ده اس��ت ،اداره حقوقی با توجه به بند  6ماده  147اصالحی
مصوب  1370که «صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست» و تبصره  3از
ماده  2قانون اصالح مواد  147و  148که وفق آن «هیأت مکلف اس��ت نماینده مرجع ذیربط را
دعوت نماید» و بند «و» و تبصره  3ماده مذکور که «موافقت دس��تگاه صاحب زمین برای صدور
سند انتقال به نام متقاضی را ضروری دانسته است» ،اعالم میدارد« :او ًال درخواست ابطال سند
 - 1تبصره  2ماده  10قانون زمین ش��هری« :شهرداری ها ،ش��رکتها و سازمان های وابس��ته به شهرداریها از
شمول اين ماده مس��تثنا هس��تند ولي حق واگذاري آن گونه اراضي را بدون اجازه وزارت مسكن و شهرسازي ندارند،
مگر به عنوان رفع نيازمندي هاي عمومي شهر و عوض امالك واقع در طرح هاي مصوب شهری».
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مالکیت از ناحیه دولت به طرفیت کسی که سند انتقال به نام او صادر شده است ،مقدور میباشد و
مرجع صالحیتدار ،دادگاه عمومی اس��ت؛ ثانی ًا با پذیرش دعوی ابطال سند انتقال موضوع قیمت
منطقهای یا عادله منتفی خواهد بود .هرگاه واقع امر احراز ش��د و دادگاه تشخیص داد درخواست
متقاضی منطبق با قانون بوده و صاحب حق است به شرح ذیل عمل میشود:

ـ تعیین اینکه متقاضی اعیانی دارای واحد مسکونی است یا مالکیت مسکونی ندارد.
ـ تعیین اینکه مساحت زمین مورد تصرف تا  250مترمربع است یا بیشتر.
ـ انتخاب کارش��ناس به منظور معاینه محل مورد تصرف روی نقش��ه و تعیین موقعیت محل
و حدود و ثغور و مس��احت عرصه و اعیان ،ش��ماره فرعی و اصلی بخش محل تصرف مورد تقاضا
و تعیین ن��وع ملک و حقوق ارتفاق��ی و تعیین قدمت اعی��ان و تاریخ احداث اعیان��ی و ارزش آن.
همچنین کارشناسبایس��تي ارزش عرصه را بر اس��اس قیمت منطقهای هرگاه مساحت ملک
مورد تقاضا تا  250مترمربع و متقاضی فاقد واحد مس��کونی باش��د ،معین نماید و در مورد امالک
بیش از  250مترمرب��ع مازاد بر  250مترمربع به قیمت عادله روز محاس��به میگردد(.حس�نزاده،
)314 -313 :1393

 -2-1-3نقاط ضعف و قوت قانون تعیین تکلیف
1ـ3ـ1ـ2ـ نقاط ضعف

 رس��الت و ماهیت قانون ثبت ،تثبیت مالکیت اس��ت و پس از صدور س��ند مالکیت کس��ینمیتواند درخواست ابطال سند مالکیت صادره طبق قانون ثبت را بنماید .در صورتی که با اجراي
قانون این امر میس��ر میگردد و از آنجا که ای��ن موضوع در مغایرت با ماهیت قانون ثبت اس��ت،
بزرگترین ایراد این قانون محسوب میشود.
 این قانون مخصوص امالکی اس��ت که به هیچ طرق قانونی نمیتوانند س��ند مالکیت اخذنمایند .لذا از آنجا که ادارات اوقاف و نهادهاي عمومی غیردولتی در دس��ترس میباشند و امکان
اخذ حکم الزام به تنظیم س��ند رس��می براي آنها از مراجع ذیصالح قضایی وجود دارد؛ لذا بهتر
است امالکی که مالک رسمی آنها ادارات اوقاف یا نهادهاي عمومی غیردولتی میباشند نیز از
این قانون استثنا شوند.
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 ش��هرداري صدور مجوز س��اخت در برخی مناطق را منوط به ارائه س��ند مالکیت از س��ويمتصرف میداند و از طرفی قانون مش��مول زمینهاي غیرزراعی و غیرباغی که فاقد بنا هستند،
نمیگردد؛ در نتیجه براي متقاضی امکان صدور سند و س��اخت بنا وجود ندارد .این مسأله باعث
گردیده برخی از متقاضیان جهت اخذ س��ند مالکیت نسبت به ساختوس��ازهاي غیرمجاز اقدام

نمایند .لذا به جهت جلوگیري از این امر بهتر است زمینهاي فاقد بنا که داراي دیوار با قدمت چند
س��اله بوده و ش��بههاي در تصرف متقاضی وجود ندارد نیز با توجه به زیاد بودن تعداد آن امالك،
مشمول قانون قرار گیرند.
 اجازه صدور س��ند مفروز بدون رعایت ماده  101قانون ش��هرداریها 1براي ساختمانهاییکه سابق ًا به صورت مش��اع داراي سند مالکیت هستند؛ زیرا بس��یاري از امالك مورد تقاضا ،رعایت
حدنصاب شهرسازي را نمیکنند .به عنوان مثال ،ملک دویست مترمربعی که داراي دو مالک است،
تبدیلبهدوواحدمسکونیمفروزمیشوندوهریکازمالکینتقاضايصدورسندمفروزمیکنند.
 نبو ِد آيیننامه و شیوهنامه مش��خص براي صدور سند اراضی مزروعی و باغات؛ زیرا تعدادياز واحدها به صورت مش��اع و بعض ًا مفروز رأي صادر میکنند و تع��دادي از واحدها نیز با توجه به
مساحت مورد تقاضا که منطبق با حدنصاب مقرر نباشد فوراً رأي منفی صادر میکنند.
 تصریح ماده قانونی در آيیننامهها منجر به صدور رأي منفی براي ساختمانهایی که خارج - 1ماده ۱۰۱قانون ش��هرداريها :ادارات ثبت اس��ناد و امالک و حس��ب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت
تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم ش��هرها ،از س��وی مالکین ،عمل تفکیک یا افراز را براساس
نقش��های انجام دهند که قب ً
ال به تأیید ش��هرداری مربوط رسیده باش��د .نقش��های که مالک برای تفکیک زمین خود
تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رس��ید ،تسلیم ش��هرداری مینماید ،باید پس از کسر س��طوح معابر و قدرالسهم
شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین ،از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتب ًا به مالک ابالغ
شود .بعد از انقضاي مهلت مقرر و عدم تعیینتکلیف از سوی ش��هرداری مالک میتواند خود تقاضای تفکیک یا افراز
را به دادگاه تسلیم نماید .دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر ،شوارع و سرانههای عمومی با اخذ
نظر کمیسیون ماده ( ،)۵به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید .کمیس��یون ماده ( )۵حداکثر ظرف دو ماه باید
به دادگاه مذکور پاس��خ دهد .در صورت عدم ارس��ال پاس��خ در مدت فوق ،دادگاه با مالحظه طرح جامع و تفصیلی در
چهارچوب سایر ضوابط و مقررات ،به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید.
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از طرح هادي روستاها ،مخصوص ًا روس��تاهاي اطراف شهرها و یا خارج از طرح تفصیلی شهرها و
شهرکها احداث شده است(.نجفیدهکردی)160 -158 :1393 ،
2ـ3ـ1ـ2ـ نقاط قوت

 -آنچه در ماده يك صراحت ًا به آن اشاره شده است تصریح قانونی بودن منشأ تصرفات توسط

اشخاص و احداث ساختمان بر روي آن اس��ت که در متن قانون مواد  147و  148اصالحی قانون
ثبت لزوم قانونی بودن تصرفات ذکر نش��ده بود و این امر باعث بروز مشکالت حقوقی و طوالنی
بودن بررس��یهاي هیأتهاي حل اختالف را فراهم نموده بود؛ از ای��نرو ،اصالح و تجدیدنظر
انجامشده در این بند از قانون بهطور کلی مطلوب و اثربخش به نظر میرسد.
 ترکیب هیأتهاي حل اختالف :در متن قانون س��ابق اشاره شده بود که هیأت حل اختالفمتش��کل از یک نفر قاضی و رئیس ثب��ت محل و یک نفر خبره ثبتی اس��ت که ای��ن امر موجب
بروز مش��کالت و نارضایتی س��ازمانها و وزارتخانههاي دولتی ذینفع را فراهم مینمود و گاهي
موجب بروز زمینخواري میش��د که در قانون جدید ترکیب اعضاي هی��أت حل اختالف تغییر و
اعضاي هیأت متش��کل از یک نفر قاضی ،رئیس ثبت محلی و رئیس جهاد کشاورزي یا مسکن
و شهرس��ازي حس��ب مورد عضو هیأت تعیین گردیدهاند؛ که اصالحیه ایجاد شده خیلی مفید و
راهگشا بوده و حافظ منافع دولت در اعمال متصرفات این قانون میباشد.
 با عنایت به این که بخش اعظمی از تصرفات انجام شده و زمینخواري اشخاص در امالكو اراضی ملی و دولتی بوده ،از این رو ،استثنا کردن این اراضی از شمول این قانون باعث جلوگیري
اشخاص سودجو در تصرف اراضی ملی و دولتی ش��ده و حتی باعث بروز مشکالت زیادي براي
متصرفین سالهاي قبل میشود.
 قانون م��واد  147و  148اصالحی قانون ثبت موقت��ی بوده و هر بار ب��ا تغییراتی براي مدتیمحدود تمدید میگردید و مجریان قانون را در خیلی از موارد دچار مش��کل و سردرگمی میکرد؛
چراکه هر بار با اصالحاتی تصویب میشد که با قانون قبلی تفاوت فاحش داشت که این امر نه تنها
متقاضیان و اشخاص و مجریان را مواجه با اش��کال اجرایی مینمود بلکه باعث سوءاستفاد ه افراد
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سودجو نیز میشد؛ ولی قانون فعلی دائمی بوده و مشکالت مطروحه در این قانون منتفی میباشد.
 به علت جلوگیري از تعارضات حاصله در قانون قبلی ،در این قانون پیشبینی ش��ده اس��تکه متقاضیان در صورت عدم دسترس��ی به مالک اصلی میتوانند تقاضاي خود را مطرح نمایند و
اثبات دلیل عدم دسترسی نیز به عهده متقاضی است و در صورت دسترسی به مالک اصلی هیأت

با صدور رأي منفی موضوع را از شمول تصرفات این قانون خارج مینماید .این امر از نکات بسیار
مهم قانون جدید میباشد.
 قوانین و مقررات مربوط به ادارات جهاد کشاورزي و شهرسازي ،اراضی کشاورزي و باغاترعایت میگردد و در برخی مواقع به دلیل عدم امکان صدور س��ند شش��دانگ نس��بت به اراضی
مذکور ،امکان صدور سند مشاعی را براي آنها پیشبینی نموده است .لذا هدف اصلی قانون که
تثبیت مالکیت است ،میس��ر میگردد و با توجه به آنکه تعیین مأخذ شش دانگ الزامی گردیده تا
حدودي نیز از صدور سند معارض جلوگیري خواهد شد.
 صالحیت تعیین تکلیف در خصوص امالك دولتی از هیأتهاي رس��یدگی س��لب ش��ده وجهت رفع مش��کل متصرفان امالك دولتی هر دو یا سه س��ال یکبار معمو ًال با تصویب مجلس
براي مدتی محدود امکان واگ��ذاري آن امالك به متصرفان مهیا میگردد .هرچند بهتر اس��ت
قانونی دائمی در خصوص آنها به تصویب رسد.
 مرجع تنظیم سند انتقال رسمی طبق مقررات جاري ،دفاتر اسناد رسمی هستند که این مهمدر مواد  147و  148ق.ث .در نظر گرفته نشده بود و امکان صدور س��ند وفق توافق وجود داشت.
این مسأله بر اساس تصویب آن مواد «صدور سند براي امالکی که از طریق قوانین جاري امکان
صدور سند براي آنها وجود ندارد» مغایرت داشته است .خوش��بختانه این موضوع نیز در قانون
مدنظر قرار گرفته و با وجود مالک رسمی و یا وراث ،امکان اس��تفاده از این قانون وجود ندارد .این
مسأله نیز در قانون لحاظ شده و امالك فاقد سابقه ثبت از شمول قانون خارج است.
 قید تاریخ «پیش از اول فروردین ماه  »1370در مقررات م��واد  147و  148ق.ث .برای احداثاعیانی و خریدار اراضی باغها و اراضی مزروعی در اسناد عادي موجب شده بود که خریدار و فروشنده
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نس��بت به قید تاریخ غیرواقعی به منظور اس��تفاده از آن مواد و در نتیجه جعل تاریخ اقدام نمایند .به
همیندلیل،درقانونتعیینتکلیف،محدودیتزمانیمورداشارهدرنظرگرفتهنشدهاست.1
 2-1-4دعاوی و مراجع صالح رسیدگیکننده
1ـ4ـ1ـ2ـ دعوی اعتراض

مالکیت از طریق قانون تعیین تکلیف بیغلوغش نیس��ت و ممکن اس��ت مورد خدشه قرار
گیرد و حتی ابطال شود؛ زیرا از یک س��و ممکن اس��ت در جریان عملیات مقدماتی ،اشتباهات و
اختالفاتی بروز کرده باشد که سند بر اساس آنها صادر شده باشد خواه نسبت به اصل ملک ،خواه
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی .از س��وی دیگر ،ممکن اس��ت با تصویب قوانین ،اسناد مالکیت
اشخاص در بعضی ش��رایط خاص باطل گردد .از این رو ،مراجع اداری و قضایی بعد از صدور سند
مالکیت نیز صالحیت رسیدگی به دعاوی اشخاص درباره س��یر جریان ثبتی از آغاز تا انتها را که
منجر به ثبت ملک در دفتر امالک و صدور سند مالکیت شده است ،دارند(.حمیتیواقف)61 :1382 ،
الف -اعتراض به اصل تقاضای ثبت ملک

این اعتراض به عملیات مقدماتی ثبت که با دو عمل انتشار آگهیهای نوبتی و تنظیم و امضای
صورت مجلس تحدید حدود مش��خص میشود ،گفته میش��ود .در عملیات مقدماتی از تقاضای
ثبت امالک توس��ط متقاضیان ثبت سخن در میان است و اگر اعتراض نش��ود ،امالک به نام آنان
در دفتر امالک به ثبت خواهد رس��ید( .حمیتیواق�ف )54 -53 :1382 ،از سویی دیگر ،طبق صدر ماده
 17ق.ث« :.هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار اولین
اعالن نوبتی دعوایی اقامه شده و در جریان باشد کسی که طرف دعوی با تقاضاکننده است باید از
تاریخ نشر اولین اعالن نوبتی تا  90روز تصدیق محکه را مشعر به جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم
نماید و اال حق او ساقط خواهد ش��د» .مرجع صالح به رس��یدگی اعتراض بر ثبت ملک با توجه به
مادتین  16و  86آيیننامه قانون ثبت اصالحی  1380اداره یا دایره یا شعبه ثبتی است که در ضمن
آگهی نوبتی معین شده است و اعتراض باید مس��تقیم ًا به آن تسلیم شود و در صورتی که در مهلت
 - 1همان.162 -160 ،
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قانونی اعتراض وارد شده باشد به دادگاه ارسال میشود؛ در غیر این صورت یعنی اگر در ظرف مدت
قانونی و به مرجع مقرر اعتراض نشود ،اثری بر آن مترتب نیست(.میرزایی)68 -66 :1392 ،
ب -اعتراض به تحدید حدود و تعیین حقوق ارتفاقی

در این اعتراض س��خن از تحدید حدود و تعیی��ن حقوق ارتفاقی ،خواه به نف��ع ملک و خواه به

ضرر ملک مورد تقاضای ثبت اس��ت و اگر اعتراض نش��ود ،ملک مورد تقاضای ثبت با آن حدود
و حقوق ارتفاقی ،در دفتر امالک به ن��ام متقاضی ثبت خواهد ش��د(.حمیتیواقف)54 -53 :1382 ،
پس از تحدید حدود ملکی ،چنانچه مالک ملک مجاور مورد تحدید به حدود اظهار ش��ده از طرف
متقاضی ،معترض باش��د و مدعی ش��ود که در تحدید حدود ،حقوق او رعایت نش��ده و متقاضی
محدودهای را که معرفی کرده واقعی نیست ،به تحدید حدود اعتراض میکند .در مواردی هم که
معترض مدعی باشد کل ملک وی در محدوده تعیین ش��ده قرار گرفته ،اعتراض به تحدید حدود
محسوب است.
2ـ4ـ1ـ2ـ مراجع رسیدگی کننده

در قانون اصالحی  1370برای تس��ریع در رس��یدگی به پروندهها به درخواس��تهایی که به
موجب مواد  147و  148اصالحی قان��ون ثبت ،به واحدهاي ثبت واصل میگردد ،حس��ب مورد
رئیس ثبت و یا هیأت حل اخت�لاف رس��یدگی مینمایند(.نجفیدهک�ردی )49 -48 :1393 ،طبق
مقررات مربوطه تقاضای ثبت ب��ا ارائه مدارک مثبت مالکیت به اداره ثبت اس��ناد و امالک حوزه
محل وقوع ملک توسط مدعی مالکیت تسلیم شده و با تکمیل فرم تقاضای مخصوص که دارای
شماره سریال منحصر به فرد بوده و قابل استفاده برای امالک دیگر نمیباشد ،صورت میپذیرد.
پس از تشکیل پرونده جهت اینکه موضوع از ش��رایط توافقی برخوردار باشد یا غیرتوافقی شیوه
رسیدگی متفاوت خواهد بود(.پاشازاده و عباسزاده)120 :1390 ،
الف -رئیس واحد ثبتی محل

چنانچه بین مالک یا متصرف توافق حاصل باشد ،پس از احراز تصرف بالمنازع و کارشناسی
تقاضای مورد نظر توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض با صاحبان حقوق دیگر
از قبیل مالکین مشاعی و غیره ،وفق بند يك ،س��ند مالکیت صادر میشود و در صورتی که مسأله
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مشکالت شریک مشاعی در بین نباشد ،رسیدگی به این نوع پروندهها در اختیار رئیس اداره ثبت
اس��ناد قرار دارد که میتواند دس��تور ادامه عملیات ثبتی را بر اس��اس توافق صادر نماید(.بشیری

و دیگران )293 -292 :1391 ،س��ند مالکیت در این ش��یوه با دس��تور مس��تقیم رئیس ثبت و بدون
تشریفات مقدماتی و هیچ نوع آگهی ثبتی و قائل ش��دن به حق اعتراض ،صادر میشود .پذیرش

تقاضای جدید نسبت به قطعه مفروزی اش��خاص خصوصی با این پیش فرض است که جدای از
بحث مالکیت ،از حیث حدود و حقوق ارتفاقی ،اختالف و ابهامی وجود ندارد؛ در غیر این صورت،

مس��ؤول واحد ثبتی ،تکلیفی در پذیرش مطلق درخواس��تهای اعمال بند يك ی��ا  2ماده 147

اصالحی ندارد(.پاشازاده و عباسزاده)121 :1390 ،

عالوه بر آن ،شرایطی نیز باید محقق شود تا این مرجع بتواند طبق بند يك ماده  147اصالحی

قانون ثبت دس��تور ادامه عملیات ثبتی به نام متصرف برای صدور سند مالکیت را صادر کند .این
شرایط عبارتند از:

 -احراز تصرف بالمنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت «موضوع مواد  12و 13

آيیننامه اجرایی قانون مصوب »1381
 -نداشتن معترض

 -ارائه سند عادی مالکیت

 احراز عدم تعلق عرصه به اداره اوقاف یا دولت یا شهرداری -یکی بودن مالک عرصه و اعیانی

 -وجود سابقه ثبتی ملک مورد تقاضا

 -انتقال به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروض

ب -هیأت حل اختالف

رؤس��ای ثبت مکلفاند در صورت عدم حصول توافق ،مراتب را به طور مس��تدل و روشن قید
نمایند و سپس پرونده را به هیأت حل ختالف ارجاع کنند(.صباحی )27 -26 :1391 ،در قانون تعیین
تکلیف ،در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختالف که در این قانون هیأت نامیده میشود،
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با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه ،رئیس اداره ثبت یا قائممقام وی و حسب مورد
رئیس اداره راه و شهرس��ازی یا رئیس اداره جهاد کش��اورزی یا قائممقام آنان تشکیل میگردد.
هیأت با بررس��ی مدارک و دالیل ارائه ش��ده و در صورت لزوم انجام تحقیق��ات الزم و جلب نظر
کارشناس ،مبادرت به صدور رأی میکند .قانونگذار برای رسیدگی همه جانبه و صدور رأی بدون

عیب و نقص در قانون ش��رایط و ضوابطی را قرار داده از جمله :هیأت مکلف اس��ت حسب مورد از
دستگاه ذیربط اس��تعالم یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه بدون حق رأی دعوت کند
و برای صحت و سقم از فوت مالک رس��می یا وراث وی ،استعالم از س��ازمان ثبت احوال کشور
و مفقوداالثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترس��ی با اس��تعالم از نیروی انتظامی یا
شورای اسالمی محل یا سایر مراجع ذیصالح یا شهادت ش��هود یا تحقیقات محلی احراز شود و

تصمیمات هیأت در مورد امالک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت معتبر است .همچنین
دبیر هیأت قبل از رسیدگی موظف است که جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت اسناد و امالک محل
استعالم کتبی نماید و در صورتی که ملک جزو اراضی ملی یا موات بود نتیجه را کتب ًا جهت اتخاذ

هرگونه تصمیمی به هیأت اعالم نماید .طبق موقعیت اراضی که داخل یا خارج از محدوده قانونی

شهرها باش��ند با توجه به اینکه متولی اراضی ملی ،دولتی و منابع طبیعی خارج از محدوده شهرها

وزارت جهاد کشاورزی بوده از این وزارتخانه بایستی استعالم به عمل آید و در مورد اراضی داخل
محدوده شهرها از وزارت راه و مس��کن و شهرسازی لزوم ًا استعالم میش��ود .وزارتخانهها باید

ظرف یک ماه پاس��خ کتبی به هیأت دهند و در صورت عدم وصول پاس��خ در مهلت مقرر ش��ده،
هیأت به رس��یدگی خود ادامه میدهد(.بش�یری و دیگران )127 -126 :1391 ،صالحیت هیأت حل

اختالف در زمینه صدور سند مالکیت ،عبارتند از:
الف ) تقاضا مربوط به امالک مفروز

در این خصوص با تحقق یکی از شرایط زیر ،هیأت حل اختالف رسیدگی خواهد نمود:
 بین اشخاص در تصرف اختالف باشد -وجود معترض نسبت به تقاضای متقاضی
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 عدم امکان اتخاذ تصمیم برای رئیس اداره ثبت بهرغم وجود توافق طرفین و بالمنازع بودنتصرف متصرف و نبو ِد معترض
 عدم ارائه س��ند عادی مالکیت توس��ط متصرف و یا عدم توافق بین مالک و متصرف بهرغموجود سند عادی مالکیت:
ب) تقاضا مربوط به امالک مشاع

اگر انتقال اعم از رس��می یا عادی به نحو مش��اع ولی تص��رف به صورت مفروز ب��وده و بین
متصرف و مالک مش��اعی توافقی باشد و مقدار تصرف هم بیشتر از س��هم فروشنده در کل ملک
نباشد ولی به سایر مالکین مش��اعی دسترسی نباش��د یا اعتراضی واصل نش��ود ،طبق ماده 33
آيیننامه قانون مذکور ،هیأت باید رس��یدگی نماید .بدیهی اس��ت چنانچه متقاضی موفق به پیدا
کردن مالک یا مالکین نشود و به فروشنده مش��اعی ملک هم دسترسی نباشد در این صورت هم،
هیأت حل اختالف صالح به رس��یدگی خواهد بود .ولی اگر مالک حضور داشته باشد ولی موافق با
تقاضا نباشد در اینجا نه هیأت حل اختالف صالح به رسیدگی است و نه رئیس اداره ثبت.
ج) مواردی که عرصه مورد تقاضا وقف است

چنانچه اعیانی احداثی ،ک ً
ال یا جزئ ًا در اراضی موقوفه واقع ش��ده باشد ،هیأت با رعایت شرایط
زیر ،دس��تور صدور س��ند مالکیت کل اعیانی یا جزئی از آن را با قید اجرت زمین به نام متقاضی به
اداره ثبت خواهد داد:
 احراز تعلق اعیانی به متقاضی احراز موافق متولی منصوص و اطالع اداره اوقافٌ
موقوفعلیهم در وقف خاص
 رعایت مصلحت رعایت مفاد وقفنامه در نظر گرفتن جمیع جهات تعیین اجرت زمین با جلب نظر کارشناسد) مواردی که عرصه مورد تقاضا متعلق به نهادهای غیردولتی یا شهرداری باشد

اگر ملک دولت و شهرداری مس��بوق به صدور سند مالکیت باش��د و یا عملیات مقدماتی ثبت
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آن قب ً
ال خاتمه یافته باشد ،پس از تنظیم این س��ند انتقال ،تشریفات مقدماتی دیگری نظیر انتشار
ٌ
منتقلالیه
آگهی بند  6ماده  147اصالحی و مانند آن الزم نیست و مستقیم ًا س��ند مالکیت به نام
صادر میشود .در این صورت ،مش��خص اس��ت که حق اعتراض بر ثبت قانون ًا منتفی است ولی
اگر مجهول باشد یا س��ابقه تحدیدی نداشته باشد ،انتش��ار آگهیهای نوبتی در اجرای تبصره 4
ماده  148و یا تحدید حدود اختصاص��ی در اجرای همین تبصره و تبصره  5الزامی اس��ت .در این
صورت ،حق اعتراض مدعیان مالکیت و یا مجاورین نس��بت به حدود یا دارندگان حقوق ارتفاقی
محفوظ است(.پاشازاده و عباسزاده )124 -123 :1390 ،چنانچه اعیانی ک ً
ال یا جزئ ًا در اراضی دولت
یا شهرداری واقع شده باشد ،با رعایت موارد زیر اقدام خواهد شد:
 احراز اینکه متقاضی دارای واحد مسکونی میباشد یا خیر؟ احراز اینکه مساحت زمین مورد تصرف تا  250مترمربع است یا بیشتر؟ انتخاب کارشناس جهت اعالم نظر چنانچه اعیان مورد تقاضا ،قسمتی در اراضی دولت یا شهرداری و قسمتی در اراضی موقوفهباشد یا اعیان مزبور قس��متی در اراضی موقوفه و قس��متی در اراضی اشخاص احداث شده باشد،
طبق بند  3عمل خواهد شد.
 اعالم وصول نظریه کارشناس به دولت یا شهرداریهـ) مواردی که مالکین عرصه و اعیان مورد تقاضا ،از هم جدا هستند

در این صورت هیأت با رعایت ش��رایط زیر طبق بند «الف» م��اده  147اصالحی قانون ثبت
مراتب را به رئیس اداره ثبت ارجاع داده تا دس��تور عملیات ثبتی به ن��ام متصرف به منظور صدور
سند مالکیت را صادر نماید .این شرایط عبارتند از:
 احراز واقع احراز توافق طرفین احراز تصرف بالمنازع متقاضی با جلب نظر کارشناسنداشتن معترض
 احرا ِزِ
چنانچه بی��ن طرفین توافق نباش��د ،هیأت پس از جلب نظر کارش��ناس با توج��ه به ماده 13
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آییننامه اجرایی و احراز موضوع ،رأی بر صدور س��ند مالکیت اعی��ان طبق عرف محل و با حفظ
حقوق مالک عرصه خواهد بود .این مورد تا حدودی به عملیات مقدماتی ثبت ش��باهت دارد ،زیرا
ملک از ابتدا فاقد سابقه ثبت میباشد.1
و) حسب سابقه ملک

 ملک مورد تقاضا مسبوق به سابقه ثبت نباشدچنانچه ملک س��ابقه ثبت نداش��ته باش��د و متقاضی به عنوان مالک متصرف باشد ،هیأت به
موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابالغ میکند .اداره ثبت مکلف
اس��ت پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده  59آيیننامه قانون
ثبت به اطالع عموم برساند ،تحدید حدود این قبیل امالک با درخواست متقاضی به صورت تحدید
حدود اختصاصی انجام میش��ود(.میرزایی )192 :1395 ،پس از اتمام مواع��د قانونی و عدم وصول
اعتراض ،یا در صورت وصول اعتراض و تقدیم دادخواست ،پس از صدور حکم قطعی دادگاه و عدم
محکومیت متقاضی ثبت ،س��ند مالکیت به نام وی صادر گردد .این تبصره در مورد امالک دولتی
و ش��هرداری که از حیث سابقه ثبتی وضعیت مش��ابه دارند ،همانگونه که در رویه ثبتی نیز معمول
است ،به نظر میرسد که قابلیت تسری داشته باشد(.پاشازاده و عباسزاده)125 :1390 ،
 ملک مورد تقاضا مسبوق به سابقه ثبت باشددر صورتی که ملک قب ً
ال ثبت دفتر امالک شده اس��ت و طبق مقررات این قانون یا رأی هیأت
بایستی س��ند مالکیت به نام متصرف صادر گردد ،مراتب در مالحظات دفتر امالک قید و در دفتر
امالک جاری به نام متصرف حس��ب مورد ثبت خواه��د ش��د(.میرزایی)192 :1395 ،عدم وصو ل
اعتراض در مهلت مقرر یا با وجود وصول اعتراض ،عدم تقدیم دادخواس��ت ظرف یک ماه از تاریخ
وصول اعتراض در مرجع قضایی صالح و عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل
وقوع ملک ،موجب استمرار عملیات ثبتی میش��ود تا چنانچه نیاز به تحدید حدود نباشد مستقیم ًا
و در غیر این ص��ورت در اجرای تبصره  5م��اده  148اصالحی ،پس از انتش��ار آگهی تحدید حدود
 - 1اصغرزاده بناب ،همان ،صص.284 -272 .
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اختصاصی و انجام تحدید حدود و انقضای فرصت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض به حدود
ملک یا حقوق ارتفاقی از جانب مجاورین و یا مدعیان حقوق ،س��ند مالکیت به نام مستدعی صادر
گردد .در موارد وصول اعتراض و عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواس��ت البته طبق آيیننامه اجرایی
مصوب گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت از جانب درخواس��تکننده ثبت از مرجع ذیصالح قضایی

جهت ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت ضروری است .وصول اعتراض خارج از مهلت مانع
ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت نخواهد بود(.پاشازاده و عباسزاده)125 -124 ،1390 ،
به طور خالصه میتوان گفت:
 اعضای هیأت اختالف از جمیع جهات تعریف شده است. ای��ن هیأت صرف�� ًا در محدوده تقاض��ای ثبت و گزارش کارشناس��ان و محتوی��ات پروندهاظهارنظر مینماید و تصمیمگیری آنها ،یا بر رد درخواست به دلیل عدم احراز تصرفات مالکانه و
بالمنازع داللت دارد و یا ایراد نقص و طرح مجدد پرونده در این هیأت پس از رفع نقص و یا قبول و
تأیید انجام معامله و یا تصرفات مالکانه و بالمنازع متقاضی ثبت داللت دارد.
 رأی هیأت در پذیرش درخواس��ت ثبت متقاضیان ،در مواردی که ملک س��ابقه ختم عملیاتمقدماتی ثبت را نیز دارا باشد ،انتش��ار آگهی طبق بند  6از ماده اصالحی در دو نوبت و دادن فرصت
اعتراض به مدت دو ماه از انتشار نوبت اول برای اشخاص ذینفع است(.غریبه و عباسزاده)24:1390،
ج -مراجع قضایی

در خصوص حدود و شمول قانون اصالح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و امالك مصوب
 1310و اصالحات بعدي آن در ارتب��اط با پروندههاي مطروحه و صالحی��ت دادگاهها ،میتوان
به نظریه ابرازي از ناحیه جمعی از قضات محاکم دادگس��تري که مورخ  65 /11/16ایراد گردیده
است ،اش��اره نمود که بیان میدارند :در صالحیتهاي پیشبینی ش��ده در قانون اصالح و حذف
موادي از قانون ثبت اسناد و امالك مصوب  1310و اصالحات بعدي آن در رسیدگی براي احراز
وقوع معامله و دستور صدور س��ند مالکیت با توجه به بندهای «الف» و «ب» و تبصرههاي ماده
147اصالحی قانون ثبت ،موکول و مش��روط بر توافق طرفین و عدم اختالف و تعارض آنها و یا
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احراز این معنی از طریق انتش��ار آگهی توسط هیأت اس��ت .به عبارت دیگر ،در هر مورد که راجع
به مالکیت و یا تحق��ق معامله و یا اصالت مبایعهنامه عادي ،اختالف ی��ا معارضهاي میان طرفین
و مالکین مش��اعی باش��د ،هیأتهاي مذکور صالح به رسیدگی نبوده و رس��یدگی به موضوع در
صالحیت دادگاه اس��ت .بنابراین ،هیأتها در رس��یدگی ،به محض برخورد با اختالف طرفین،
باید موضوع را ب��ه دادگاه صالح ارجاع نمایند و دادگاه نیز در رس��یدگی ب��ه پروندههاي مربوطه،
مانند دعوي مالکیت به اس��تناد مبایعهنامه عادي و الزام به تنظیم س��ند رس��می انتقال ،چنانچه
توافق طرفین را در وقوع معامل��ه احراز نمایند،بایس��تي با توجه به مراض��ات حاصله ،قرار عدم
صالحیت به شایس��تگی هیأتهاي مذکور صادر کنند و نس��بت به پروندههاي مطروحه با اخذ
توضیح از طرفین ،توافق و یا اختالف آنها را احراز و حس��ب مورد عمل نمایند .قابل گفتن است
که اختیارات مربوط به دس��تور صدور س��ند مالکیت اختصاص به هیأتهاي یاد ش��ده داشته و
دادگاه در رس��یدگی به موضوع مختلفٌفیه کماکان تابع اصول و تش��ریفات دادرسی هستند .در
این زمینه ،رأي وحدت رویه ش��ماره 551تاریخ  69/12/21هیأت عمومی دیوانعالیکش��ور نیز
اش��اره به این امر دارد« :ماده  147اصالح��ی قانون ثبت مص��وب  1365و تبصرههاي آن براي
مدت موقت و با ش��رایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیأتهاي مقرر در این قانون داده
اس��ت ،صالحیت عام محاکم دادگس��تري را نفی نمیکند و لذا دعوي الزام به انتقال ملک که در
دادگاههاي دادگستري اقامه میشود باید مورد رسیدگی قرار گیرد»...
نتیجه:

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور به عنوان نهاد حاکمیتی مسؤولیت اعتبار بخشی ،تثبیت و
حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص در جامعه را برعهده دارد .نظام و ساختار اولیه
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور در نوع خود نسبت ًا مترقی میباشد .این سازمان برای جلوگیری
از تضییع حقوق افراد و حمایت از حق مالکیت در بس��تر زمان خارج از چارچ��وب قوانین ثبتی ،به
تصویب قوانین اس��تثنایی در برههای از زمان پرداخته است؛ زیرا مس��أله امالك و مالکیت آنها
در کش��ور با توجه به جنبههاي اقتصادي و اجتماعی که دارد از مسايل مهم تلقی شده و ضروري

بررسیکاستیهایمواد147و148قانونثبتومقایسهآنباقانونتعیینتکلیفوضعيتثبتياراضی...

133

است براي قانونمند شدن انتقاالت آن تدابیر مناسبی اتخاذ ش��ود .از جمله این قوانین مواد 147
و  148اصالحی میباشد و همانطور که قب ً
ال اشاره شد ،این قانون پیش��ینه نسبت ًا طوالنی داشته
و بحثها و نقطهنظرهاي بعض ًا متفاوتی در خصوص آن ارائه ش��ده است .اساس ًا مواد  147و 148
اصالحی قانون در حقیقت اس��تثنایی بر ماده  22قانون ثبت محس��وب میباشد؛ زیرا انتقاالت با

اسناد عادي را قابل پذیرش دانسته اس��ت و از این طریق میتوان اراضی و اعیانی که صدور سند
مالکیت از راه عادي براي آنها میسر نیست ،بهطور فوقالعاده ،سند مالکیت رسمی اخذ نمود .در
واقع تصویب مواد مذکور به جهت رفع خأل قانونی بوده اس��ت که احساس میشد و اگر این مواد
به تصویب نمیرسید حق مالکیت جایگاه خاص خود را از دست میداد .البته هرچند تصویب این
قانون در موارد بس��یاری به نفع بعضی افراد و نیز بعضی ارگانها از جمله اداره اوقاف ،شهرداری و
وزارت جهاد کشاورزي بوده و از این طریق توانستند اقدام به اخذ سند مالکیت نمایند؛ اما در موارد
دیگر به دلیل کاس��تیها و تناقض با قوانین ثبتی موجب نابسامانی شده است .قانونگذار در جهت
رفع ایرادات و خألهای قاب��ل مالحظه در قانون مذکور و از آنجایی ک��ه این قانون توان اصالح و
تمدید را نداش��ت ،قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند را در سال
 1390تصویب نمود .بهرغم آنکه این قانون نسبت به قانون س��ابق کاملتر بود و به گونهای آن
را پوش��ش میداد؛ لیکن به دلیل ش��تابزدگی مقنن در تصویب آن ،این قانون هم ایرادات خاص
خود را به همراه دارد که در قس��مت نقاط ضعف قانون تعیین تکلیف به چند مورد آن اشاره شد اما
از آنجایی که این قانون به صورت دائمی وضع ش��ده و مربوط به ش��رایط خاص نیست ،نسبت به
قانون موقت سابق از اعتبار حقوقی باالیی برخوردار است.
پیشنهادها:

 هیأتی از خبرگان جهت چگونگی اجراي قانون تعیین تکلیف اراضی و س��اختمانهاي فاقدس��ند رس��می تش��کیل تا با رصد کردن نحوه اجراي قانون موصوف نقاط ضع��ف قانون مذکور
را شناس��ایی نموده و چون یک قانون دائمی اس��ت ،درخواس��ت اصالح موارد ضعف ایرادات و
اشکاالت اجرایی را بنمایند.
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 اس��تعالمات زاید از قوانین و مقررات حذف و صرف ًا محدودیتهاي س��ند و استعالم از ثبتمحل معمول گردد و ادارات دارایی ،شهرداري ،تأمین اجتماعی و غیره ،خود ،مستق ً
ال اقدام به اخذ
حقوق قانونی خود از مالک بش��وند و عدم پرداخت حقوق ادارات مذکور مانع نقل و انتقال نگردد؛
چرا که حقوق ادارات مذکور ،دینی اس��ت به گردن بایع که باید پرداخت گ��ردد و در صورت عدم

پرداخت از اموال دیگر مشا ٌرالیه حقوق غیرتبعی اخذ گردد.
 بخش��ی از اعمال غیرحاکمیتی ثبت خصوص�� ًا در اجراي مقدمات قان��ون تعیین تکلیف بهبخش خصوصی واگذار گردد.
 توجه ویژه به سیس��تم نوین کاداس��تر برای تعیین حدود ،تا از این طری��ق کلیه تعارضها واشتباهها مرتفع شود.
 نزدیکسازی قانون تعیین تکلیف اراضی و س��اختمانهاي فاقد سند رسمی و قانون ثبت بامقررات قانون ساماندهی و حمايت از تولید و عرضه مس��کن جهت یکسانسازی اعتبار اسناد و
جلوگیری از اشکاالت و اشتباهات ثبتی.
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16-16صباحی ،م ،1391 ،.نقش ثبت سند در معامالت غیرمنقول ،تهران :انتشارات آداک ،چاپ دوم.
17-17صفایی ،ح ،1393 ،.دوره مقدمانی حقوق مدنی -اشخاص و اموال تهران :انتشارات میزان ،چاپ دوم.
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18-18طباطبایی حصاری ،ن ،1392 ،.مبانی و آثار نظام ثبت امالک ،تهران :انتشارات انتشار ،چاپ اول.
19-19عباس��یداکانی ،خ« ،1382 ،.بحث و بررس�ی پیرام�ون م�واد  47 ،46و  48قانون ثبت اس�ناد و امالک»،
ماهنامه «كانون» ،كانون سردفتران و دفترياران ،ش.44.
20-20غریبه ،ع .عباسزاده ،ح« ،1390 ،.ثبت اراضی کش�اورزی در ای�ران ،روش ثبتی خاص ی�ا تکمیل کننده

مقررات ثبت عمومی؟» ،مجله کانون وکالی دادگستری .41 -13 :22 -21
21-21محمدی ،ج ،1383 ،سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و امالک ،تهران :مؤلف ،چ.2.
22-22موحد ،م« ،1337 ،.تصرف» ،مجله کانون وکال .85 -76 :59
23-23میرزایی ،ع ،1392 ،.مراجع تشخیص اراضی موات ،تهران :انتشارات بهنامی ،چاپ اول.
24-24میرزایی ،ع ،1395 ،.حقوق ثبت ،تهران :انتشارت بهنامی ،چاپ پنجم.
25-25نجفیدهکردی ،م« ،1393 ،.تحلیل رژیم ثبتی امالک فاقد س�ند رس�می» ،رس��اله کارشناسیارش��د،
تهران :دانشگاه تهران.

پرسش و پاسخ

پرسشوپاسخ()19
محمد عظيميان

*

تاريخ دريافت1396 /02/27 :

تاريخ پذيرش1396/02/27 :

پرس�ش :آيا تنظيم س��ند تبديل تعهد به اعتبار تبدي��ل مديون (جايگزين بدهكار در اس��ناد
تسهيالت بانكي) مستوجب پرداخت حقالثبت به مبلغ دين ميباشد؟
پاس�خ :مطابق ماده  264ق.م ،.عالوه بر «تبديل تعهد»« ،وفاي ب��ه عهد»« ،اقاله»« ،ابرا»،
«تهاتر» و «مالكيت مافيالذمه» ،طرق ششگانه سقوط تعهدات ميباشند كه طريقه حصول آن
وفق ماده  292ق.م ،.يكي از موارد ذيل است:
1ـ وقتي متعهد و متعه ٌدله به تبديل تعهد اصلي به تعهد جديدي كه قائممقام آن ميش��ود به
سببي از اسباب تراضي نمايند؛ در اين صورت ،متعهد نسبت به تعهد اصلي بريء ميشود.
2ـ وقتي كه شخص ثالث با رضايت متعه ٌدله قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد.
3ـ وقتي كه متعه ٌدله مافيالذمه متعهد را به كسي ديگر منتقل نمايد.
* .نويسندة مسؤول :س��ردفتر دفتر اسناد رسمي ش��ماره  648تهران ،نایب رییس كانون س��ردفتران و دفترياران و

				
عضو هیأت تحريريه ماهنامه «كانون».

Daf648@yahoo.com
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قطعنظر از تصريح ماده  264ق.م .به سقوط تعهد در موارد تبديل تعهد و تبع ًا ضرورت پرداخت
حقالثبت جديد به لحاظ ساقط شدن تعهد اصلي و جايگزيني تعهد بعدي ،اساس ًا در مورد بندهاي
دوم و س��وم ماده  292ق.م .كه اولي مصداق «ضمان» و دومي مصداق «انتقال طلب» ميباشد،
تعهد اصلي س��اقط نميگردد تا با ادعاي جديد بودن تعهد اخير و تلقي آن بهعنوان تعهد مستقل،

مشمول پرداخت حقالثبت بر اساس مبلغ بدهي باشد؛ و لذا بهدليل عدم سقوط دين اصلي در موارد
تبديل تعهد به اعتبار مديون و تبديل تعهد به اعتبار داين و با وحدت مالك از بخشنامه موضوع كد
 661م.ب.ث ،.تنظيم اينگونه اسناد مشمول پرداخت حقالثبت اسناد غيرمالي ميباشد.

مقارنه عقود مخاطره با سایر عقود
منصوره داورپناه

1

تاریخ دریافت1395/03/19 :

		

تاریخ پذیرش1395/05/04 :

چکیده:

همگان بر این امر اتفاق نظر دارند که یکی از موارد مغفول در فقه و حقوق ،بحث عقود مخاطراتی اس�ت.

ش�اید در بادی امر اینگونه به ذهن متبادر گردد که بر اس�اس بنای عقلی نبایس�تی چنین عقودی را مشروع
دانس�ت ولی با توجه به نیاز جامعه جهانی به وجود چنین قراردادهایی و همچنین با دقت بیش�تر در مفهوم
مخاطره و تقسیم این دسته از عقود (به عقود مخاطره مذمومه و عقود مخاطره محموده) و تأکید بر ضرورت
زیس�ت در جامعه بین المللی و در نظر گرفتن نیاز به ارتباط با س�ایر جوامع ،صرف نظ�ر از اختالفات موجود
بین حقوقدانان و فقهای کش�ورهای اسلامیدر این زمینه ،متوجه میگردیم که نه تنها امکان انعقاد عقود
مخاطره محموده بر مبنای تعامل با کش�ورهای جامعه جهانی به ویژه کش�ورهای اسلامیوجود دارد بلکه
این نی�از روز به روز جلوه بارزت�ری به خود میگیرد و خواه ناخواهبایس�تی با این تأسیس�ات حقوقی آش�نا
ش�د .عقود مخاطره از زمره عقودی اس�ت که کمتر مورد توجه حقوقدانان ایرانی قرار گرفته است .عده ای
از حقوقدانان ایرانی رأی بر بطالن این دس�ته از عقود داده اند و صرفاً در موارد اس�تثنایی برخی از مصادیق
عقد مخاطره را صحیح دانسته اند .تقسیم غرر به غرر ذاتی و غرر عرضی و نیز نپرداختن به بحث ممنوعیت
ادخال غرردر این دسته از عقود ،نکته اساسی آنها میباشد.

- 1نويسندة مسؤول :دانشآموخته كارشناسي ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
leiladavarpanah@yahoo.com
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در بررس�ی عقود مخاطره ،مصادیق رایج این دس�ته از عقود را میتوان به دو دس�ته کلی تقس�یم نمود:
در دسته نخست ،اثر مس�تقیم عقد مخاطره مالک اس�ت اگر از وجود یا نبود خطر صرف نظر نماییم ،بیمه از
مصادیق ارزش�مند این دس�ته که اصطالحاً از آنها به بیع احتمالی یاد خواهیم کرد ،میباشد .ممکن است
میزان تعهد یکی از طرفین در زمان انعقاد عقد مش�خص و معین باشد ولی میزان تعهد طرف مقابل وابسته
به امر محتم�ل الوقوعی در آینده گ�ردد و در عین حال ممکن اس�ت که میزان هر دو عوض وابس�ته به امری
محتمل الوقوع باش�د مانند فروش میوه حاصلنش�ده در مقابل نتاج آینده حیوان و همچنین بیع آتی از زمره
این دسته از عقود میباشند.
در دس�ته دوم عقود مخاطره ،اعمال حقوقی وجود دارد که در آن اثر غیرمس�تقیم عق�د مخاطره موجود
اس�ت .در این دس�ته از عقود مخاط�ره ،ش�اهد اعمالی هس�تیم که می�زان مورد تعه�د طرفی�ن ،در زمان
تراضی مش�خص و معین اس�ت لیکن عای�دات و نتیجه حاص�ل از اجرای تعهدات وابس�ته به ام�ر یا امور
محتملالوقوعی در آینده بوده و آثار غیرمستقیم عقد ،ممکن است نس�بت به حالت عادی کاستی یا فزونی
داشته باش�د .عقود مضاربه ،مزارعه ،قباله و تراز از جمله مصادیق قدیمیاین دس�ته بوده و سرمایه گذاری
در طرحهای دانش بنیان است.

واژگان کلیدی :عقود مخاط��ره ،عقود احتمالی ،عقود بختکی ،عقود مغابنه ،عقود مس��امحه،
غرر ذاتی ،غرر عرضی.
بخش اول :تحلیل عقود مخاطره (عقود احتمالی)

همانگونه که میدانیم عق��ود احتمالی (یکی از چهره های دیگر عقود مخاطره) از دس��تجات
مطرح حقوقی در حقوق اروپایی میباش��ند که به اختصار نیز مورد توج��ه حقوقدانان ایرانی قرار
گرفته ،هر چند تحلیل های ارائه ش��ده از این عقود متفاوت اس��ت .صرف نظر از پ��اره ای موارد
استثنایی (آنهم نس��بت به برخی از مصادیق عقد احتمالی) متأس��فانه حقوقدانان ایرانی معمو ًال
رأی بر بطالن این دس��ته از عقود داده اند .با وجود این ،ضمن تدقیق در مبانی فقه امامیه ،حقوق
ایران و همچنین حقوق برخی از کش��ور ها ،مالحظه میگردد که این دسته از عقود نه تنها چهره
استثنایی نداشته بلکه در حیات حقوقی خود ،قاعده ای مستقل و دارای احکام خاص میباشند.
با این وصف ،میت��وان عقود احتمالی را عقدی دانس��ت که از عناصر ذیل تش��کیل یافته اند:
عقد مالی معوض اس��ت که طرفین عقد به تراض��ی و آگاهانه (صرف نظر از وج��ود یا نبود خطر)
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اثر مستقیم یا غیرمس��تقیم عقد را بر امری محتمل الوقوع در آینده معلق نمایند که در عین حال،
وقوع یا عدم وقوع امر فوق ،در اصل انعقاد عقد تأثیری ندارد .نکته اساس��ی در خصوص این عقد

آن است که با این نوع تحلیل ،ممکن اس��ت مبحث ممنوعیت غرر ،از حیطه عقود احتمالی خارج

گردد .اگر چنین اس��تداللی پذیرفته شود ،عقود مخاطره که گستره وس��یع تری از عقود احتمالی

دارند ،نیز مصون از ادخال بحث ممنوعیت غرر خواهد بود.
فصل اول :کلیات و تعاریف

در بیان ش��اخصه های عقود و عناصر تش��کیلی آن ،اصلی ترین نقطه ای ک��ه میتواند محل

اعتماد حقوقدانان و فقها باش��د ،اتفاق نظر بر تعریف اصطالحات حقوقی اس��ت .چون با تعریف

واحد از اصطالحات حقوقی میتوان به بررس��ی نقاط ضعف یا قوت استدالالت حقوقی و فقهی

پرداخت .در غیر اینصورت ،هرگاه اتحاد نظری در باب تعریف اصطالحات وجود نداشته باشد یا
اینکه اصو ًال اصطالح مذکور تعریف نشده باشد ،تحلیل تطبیقی دیدگاهها امری امکان ناپذیر یا
در صورت امکان پذیر بودن ،راه به جایی نخواهد برد.
گفتار اول :کلیات

در پاره ای از موارد ،امور مربوط به س��رمایه گذاری با توس��ل به تعدادی از صیغ حقوقی (نظیر
تأمین سرمایه همراه با سود برای امر خرید ،اجاره به ش��رط تملیک ،مشارکتی که بعداً به صورت

سهم الشرکه به طور یکجا در آمده یا به صورت اقس��اط پرداخت میشود ،اجاره به شرط تملیک،
بیع س��لف و اس��تصناع) صورت میگیرد .این عقود که از لحاظ ارزش حقوقی جزو دس��ته عقود

مخاطره طبق��ه بندی میگردند ،در رش��د اقتصادی هر کش��وری مؤثر میباش��ند .زی��را در اثر
کثرت معامالت انجام یافته ب��ه طرق فوق ،گردش مالی یک کش��ور فزونی مییاب��د .مث ً
ال اگر
کمیبه اس��تصناع (پیشفروش کاال) دقت نماییم ،متوجه میش��ویم که فروشنده کاال در آینده
(پیشفروش��نده) میتواند با اخذ وجه از خریدار قبل از س��اخت ،مبادرت به تقویت بنیه اقتصادی
خود و تأمین مالی جهت تولید نموده و بدینوس��یله خود را مس��تغنی از دریافت تسهیالت بانکی
یافته و بانک را به عنوان یک واسطه از مدار تعامالت مالی خود حذف نماید.
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گفتار دوم :تعاریف لغوی و اصطالحی خطر و غرر

یکی از معضالتی ک��ه حقوقدانان و فقها ب��ا آن روبرو میباش��ند ،همانا نب��و ِد تعریف واحد از
اصطالحات فقهی – حقوقی اس��ت .مادام که چنین اتفاق نظ��ری در تعریف اصطالحات وجود
نداشته باشد ،خلط مباحث حقوقی – فقهی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود .لذا در این مختصر ،دو
اصطالح اساسی مندرج در این مقاله (خطر و غرر) را در حد بضاعت علمیخود تعریف مینماییم
و سپس غرر را با سایر اصطالحات مشابه مقارنه خواهیم نمود.
مبحث اول :تعریف خطر

در تعریف کلمه خطر گفته اند :خطر به فتح دو حرف اول ،به معنای در شرف هالکت افتادن یا
ترس از دست دادن چیزی است و زمانی از این کلمه اس��تفاده میگردد که احتمال تنصیفی برای
وقوع امری که ممکن اس��ت باعث زوال نفس یا شی یا زوال حقوقی ش��ود ،وجود داشته باشد .به
عنوان مثال ،هنگامیکه گفته میش��ود انجام این کار خطراتی را برای ش��ما در بر دارد ،به یقین
برای ش��نونده ،بین امکان و عدم امکان از بین رفتن چیزی برای انج��ام دهنده آن عمل متصور
بوده یا حداقل برای وی در این زمینه تردید حاصل میشود و در این حالت ،معمو ًال سعی میشود
تضمیناتی اخذ تا مان ِع از بین رفتن آن چیز یا آن حق ش��ود و ش��اید به همین علت کلمه مخاطره
در این معنا ،با لفظ مراهنه مترادف باشد .زیرا در مراهنه به واس��طه نبود اعتمادی که بستانکار به
بدهکار دارد ،مرتهن خطری را جهت باز پس گیری مال یا وجه دادهشده از جانب راهن (بدهکار)
احساس مینماید و بهواسطه همین احساس ،از بدهکار تقاضای تضمین عینی مینماید .از کلمه
خطر ،کلمات دیگری شبیه خاطر و خطیر نیز قابلیت استخراج دارد که از معنای لغوی خطر ،خارج
نشده است.
تعریف لغوی خطر ،از معنای اصطالحی آن در فقه و حقوق ،فاصله ندارد .باید توجه داش��ت که
هیچگونه اختالفی مابین فقه��ا در باب حرام بودن عمل به خطر هالکت انداختن نفس انس��انی
وجود ندارد .به مؤدای آیه ش��ریفه (وَ َال ُتلْقُواْ ب ِ َأيْد ُ
ِيكمْ إِلَى ال َّتهْ ُل َكةِ = خودتان را با دست خویش به
هالکت نیندازید) حفظ وجود انسان یکی از مهمترین اهداف واالی خلقت در شریعت اسالمیبه
شمار میرود.
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در این امر نیز تردیدی وجود ن��دارد که با حصول خطر واقعی برای فرد معین ،قواعد ش��ریعت
بهمنظور اعمال بر مکلف موقت ًا متوقف خواهد ش��د .به عنوان مثال ،خوردن گوش��ت مردار(اکل
المیته) و سایر نجاسات ،ش��رع ًا حرام میباشد ولی در هنگامیکه انس��ان با خطر تلف جان روبرو
است ،بی تردید حرمت خوردن این موارد موقت ًا برداش��ته میشود .همین وضعیت در باب حرمت
ش��رب خمر وجود دارد ،اگر امر بین فوت ش��خص و قطع عضو فرد مجروحی مردد باش��د ،چون
در این موارد بنا به حکم عقلبایس��تی عضو فرد مجروح را قطع ک��رد ،پس در صورتی که داروی
بیهوش��ی در دس��ترس نباش��د و چاره ای هم جز بی هوش نمودن فرد مجروح نداش��ته باشیم،
میتوان به وی مشروب خورانید به این ش��رط که عدم قطع عضو وی ،خطر از بین رفتن جانش
را به همراه داشته باش��د .همچنین فقها متفق القولند که خطر مؤثر بر شخص (به ویژه نسبت به
جان وی) باعث اس��قاط یا تخفیف عبادات خواهد ش��د .مقصود از عبادات نیز اعمالی است که در
آن قصد قربت شرط باشد .مث ً
ال یکی از علل وضع حکم تشریعی تیمم در قبال غسل ،وجود خطر
آب برای جان یا عضو احتس��اب شده ،منوط به اینکه اس��تفاده از آب موجبات خطر واقعی را برای
مصرفکننده آن فراهم سازد)http://www.al-eman.com( .
مفهوم مخاطره با توجه به مطالب فوق به حدی روش��ن اس��ت که دیگر نیازی به تش��ریح و
واکاوی آن وجود ندارد .اگ��ر کلمه خطر را به باب افتع��ال ببریم ،در همین معن��ا ،به خطر افتادن
طرفین از آن افاده میگردد .در این حالت ،طرفی��ن عمل مخاطره آمیزی را با علم به وجود خطر و
با احتمال اصابت خطر به خود ،انجام داده و عامداً به استقبال آن رفته و طرف دیگر را نیز به این امر
دعوت مینماید .وضعیتی که اگر نتیجه اش از پیش معلوم یا حداقل قابل حدس زدن بود ،ممکن
است طرفین آنرا انجام ندهند.
در ش��ریعت اس�لامی ،فقهای امامیه و عامه از دو نوع مخاطره (مخاطره مذمومه و مخاطره
محموده) بحث نم��وده اند .مخاطره مذمومه به مخاطره ای گفته میش��ود که ش��ارع رغبتی به
برقراری آن نداش��ته و با نهی صریح خود ،متشرعین را از توس��ل به این دسته از مخاطرات (نظیر
قمار) بر حذر نموده اس��ت .حال آنکه معامالتی (نظیر مزارعه ،مس��اقات ،س��بق و رمایه) وجود
دارند که یقین ًا متضمن مخاطره میباش��ندولی فقها این دس��ته از عقود را ،حس��ب مورد ،با توجه
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به نصوص شرعی و یا توس��ل به اصل اباحه ،تجویز کرده اند .در حقوق مالی ،مخاطره وضعیتی
است که متضمن احتمال انحراف از راهی است که انتظار نتیجه متوقع و معینی وجود دارد.
اولین س��ؤالی که قابل طرح اس��ت این اس��ت که آیا بین مفهوم خطر و مفهوم ع��دم یقیین،
رابطه ای وج��ود دارد ؟ علت طرح این س��ؤال معنایی اس��ت که در ب��ادی امر از کلم��ه خطر به

ذهن متبادر میگ��ردد .زی��را مخاطره همان��ا احتمال وق��وع امری اس��ت که یقیی��ن به وقوع
آن نداری��م .به دیگر س��خن ،این خطر اس��ت ک��ه باعث ایج��اد ام��ری غیریقین��ی میگردد.
مث ً
ال کاه��ش قیمت کاال به س��بب وضعیت اقتص��ادی جامعه یا وضعیت خ��اص کاال بهنحوی
ک��ه موج��ب آس��یبپذیر ش��دن اص��ل س��رمایه ش��ود ،مخاطرهآمیز اس��ت لیک��ن کاهش
قیمت به س��بب اس��تفاده از کاال یا به لحاظ انقضای مهلت اس��تفاده از آن ،مخاطره محس��وب
نمیش��ود ،زیرا ای��ن موضوع��ات ام��ری یقینی ب��وده و هر ش��خص عاقل��ی میدان��د که در
یک نظام اقتصادی س��الم ،به مرور زمان و با اس��تفاده از یک مال ،ارزش آن کاس��ته میش��ود.
امروزه ،ش��یوه های س��رمایه گذاری در جامعه جهانی هم متن��وع و هم جدید اس��ت که در این
پژوهش فقط به چهار مح��ور آن (بازاره��ای مالی ،تضمین��ات تجاری ،بازاره��ای جدید نظیر
بازارهای ش��بکه ای و النهایه تجارت الکترونیکی) آنهم به طور بس��یار مختصر اش��اره شده که
در اکثر این موارد ،ش��یوه های سرمایه گذاری با مخاطره همراه اس��ت؛ اعم از اینکه این مخاطره
دفعت ًا واحده بوده یا تکراری باش��د .حجم معامالت انجام یافته از این چهار روش به طور فزاینده
ای در حال گسترش در جامعه جهانی میباش��د و پر واضح است که تسلط به تمامیاین روشها در
این تحقیق نگنجیده و به همین دلیل نیاز به واکاوی و بررس��ی جداگان��ه ای در این زمینه کام ً
ال
محسوس خواهد بود.
مبحث دوم :تعریف غرر

همانگونه که در تعریف خطر بحث ش��د ،تعریف لغوی خطر ممکن اس��ت با اس��تعمال همان
لفظ در رشته های خاص اختالفاتی داشته باشد .پس تقس��یم تعریف غرر به تعریف لغوی غرر و
تعریف اصطالحی غرر ،امری پسندیده میباشد.
لفظ «غرر» ،کلمهای است که قرابت بس��یار نزدیکی از لحاظ مفهوم با کلمه خطر دارد.کلمه
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غرر از َغ َّر َو غ ُُرور (به ضم غين) (غَرور) گرفته شده و (بفتح غين) به معنای فريب دهنده و با شکل
غِرَّة به معنای فريب دادن و تطميع به باطل اس��تعمال شده اس��تَ «.غرَّ ُفالنٌ ُفالنًا وَ َغرًّا و غُرورًا
ِ��ل» وَ َغرَّت ُْكمُ الْحَيا ُة الدُّنْيا (جاثيه.)35 :زندگى دنيا ش��ما را فريفت.
وَ غِرَّةً :خَ دَعَهُ وَ ْاطمَعَهُ بِالْباط ِ
َو َغ َّرت ُْك ُم أْ َ
المان ُِّ��ي ( حديد .)14 :آرزوهاى باطل ش��ما را فريفت .راغب گفته اس��ت :غرور هر آن

چيزى از مال ،جاه ،ش��هوت است كه انسان را فريب دهد و گاهى آنرا ش��يطان نیز تفسير كردهاند
كه اخبثفريبكاران استَ « .فال َت ُغرَّن َُّكمُ الْحَيا ُة الدُّنْيا وَ ال يَ ُغرَّن َُّكمْ ب ِ هَّ
اللِ الْ َغرُورُ « (سوره لقمان).33:
زندگى دنيا ش��ما را فريب ندهد و ش��يطان ش��ما را بهخدا جرى نكند.در اقرب الموارد گويد(« :ما
ُالن» يعنى چطور بر او جرأت كردى؟ غرور بفتح اول س��ه بار در قرآن آمده و مراد از آن
َغ َّر َك) بِف ٍ
اللِ الْ َغرُورُ (فاطر.)5 :وَ َغرَّ ُكمْ ب ِ هَّ
ش��يطان يا هر فريبنده اس��ت؛ وَ ال يَ ُغرَّن َُّكمْ ب ِ هَّ
اللِ الْ َغرُورُ (حديد)14 :
(قاموس قرآن ،سید علی اکبر قریشی ،ماده غرر)

از توجه به مطالب فوق ،باید قبول نمود که (غرر) تنها به معنای جهل و جهالت نیست ،اگر چه
خود یکی از عوامل به خطر افتادن و هالک ش��دن میباش��د .بیع (غرری) را از آن جهت (غرری)
مینامند که بهواسطه جهل یکی از طرفین ،ممکن است مال و س��رمایه طرف به مخاطره افتد.
غرر (به فت��ح اول و دوم) واژه اى عربى و داراى معانى گوناگون اس��ت ،در لغت به معنای غفلت و
خطر و فریب و خدعه .و بعضی آن را جهل مطلق و یا جهل توأم با خط��ر بهکار میبرند .در برخى
از فرهنگ هاى لغت فارسى ،غرر به معناى «هالكت» «خطر» و «فریب خوردن» آمده است.
دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ب��دون تعریف لفظ غرر ،در ترمینول��وژی خود (لنگرودی،
ترمینولوژی حق�وق ) در ذیل لغت غرر ،عنوان داش��ته که غرر (بفتح اول ودوم ) ( Aleaفقه  -مدنی)
عناصرغررعبارت است از :الف -جهل ب -احتمال حصول ضررازناحیه جهل .بنابراین اگركسى
اقدام به عق��دى نماید و جهل به یكى ازجهات معامله داش��ته باش��د و ازناحی��ه آن جهل براى او
احتمال حصول ضررى در بین باشد ،آن عقد را عقد غررى گویند و باطل است(نهىالنبى «ص»
عن بیع الغرر) ولى اگر احتمال ضررمنتفى باش��د ص��رف آن جهل ،صدمه اى ب��ه عقد نمیزند.
بنابراین اگر دوساعت كه ازهرجهت داراى مش��خصات واحد باشند ومالك آنها یكى از آن دو را
بدون تعیین بفروشد با وجود اینكه مبیع مجهول اس��ت ،چون احتمال ضررمنتفى است ،معامله
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غررى محس��وب نمیگردد( .ماده  190ق.م ).همچنین ایش��ان در کتاب مبسوط خود ،به عنوان
دایرة المعارف حق��وق ایران (لنگرودی ،مبس�وط در ترمینول�وژی حق�وق ج  )2722 ،1388 ،4اصطالح
حقوقی غرر را به این ش��کل تعریف نموده اس��ت :در لغت فریب و خطر (ریس��ک) است .تعریف
اصطالحی آنرا در بیع غرر میتوان دید.

غرر در حقوق انگلیس نیز با عناوین زیر آمده است:
 risk ; peril ; danger ; jeopardy ; hazarدر قانون فرانس��ه عقد غ��رر به عنوان Contrat
 aleatoireمطرح گردیده ،و « »aleaمعادل «احتمال و غرر» بیان ش��ده است .نظر به شناخت
اجمالی دو اصطالح «خطر» و «غرر» متوجه میش��ویم که مخاطره وضعیتی است که متضمن
احتمال انحراف از راهی است که انتظار نتیجه متوقع و معینی وجود دارد.
گفتار سوم :تعریف عقود مخاطره

هیچیک از فقهای اسالمیس��رفصل معین یا باب مشخصی از ابواب نوش��تار خود را به عقود
مخاطره اختصاص نداده و یا تعریف جامعی از این عقود ارائه ننموده اند بلکه به جای تعریف عقود
مخاطره ،با تقسیم بندی انواع عقود ،اشاره مختصری به آن داشته اند .ابن رجب از فقهای حنبلی
با تقسیم بندی انواع تملیک ها ،به طور تلویحی اش��اره ای به عقود مخاطره داشته است .آنجا که
وی تملیکها را به دو قس��م (تملیک های محصنه نظیر بیع و اج��اره و تملیکهای غیر محصنه
همانند تملیک صداق در نکاح و صل��ح اولیای مقتول در قتل عمد) تقس��یم مینماید ،اگر به این
جمله ابن رجب در قواعد الفقه دقت نماییم« :احدها عقود التملیکات المحصنه کالبیع و الصلح.....
و عقود التوثقات کالرهن و الکفاله و التبرعات الالزمه بالعق��د او بالقبض بعده کالهبه و الصدقه.....
فال یصح فی مبهم» بارقه هایی از عقود مخاطره را در قسم دوم (تملیکهای غیرمحصنه) شاهد
میباشیم( .ابن رجب ،قواعد الفقه ،ص )250
در میان حقوقدانان ایرانی نیز هیچیک از آنان مب��ادرت به تعریفی در این خصوص ننمودهاند.
تنها حقوقدانی که بدون ارائ��ه تعریفی از عقود مخاط��ره ،صرف ًا به عناصر تش��کیلی عقود فوق
پرداخت��ه ،دکترمحمد جعفر جعفری لنگرودی اس��ت( .لنگرودی ،فلس�فه اعلی در عل�م حقوق)205 ،
ایشان در کتاب دیگر خود (لنگرودی ،فرهنگ عناصر شناس�ی ،ص  )429نیز همین رویه را اتخاذ نموده
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و تنها به ذکر عناصر تشکیل دهنده عقود مخاطره بسنده نموده اس��ت .بنابراین الزم و ضروری
است تا حد امکان تعریف دقیقی از این عقد ارائه گردد.
عقود مخاطره در نگرش حقوقدان��ان امروزین عرب نیز قابل توجه اس��ت .یکی از بزرگترین
حقوقدانان عرب زبان (دکتر عبدالرحمن بن عبداهلل الخمی��س ،المخاطره فی المعامالت المالیه
المعاصره) بحث مبس��وطی را راجع به عقود مخاطره انجام داده اس��ت که قس��متی از ترشحات
فکری ایشان به لحاظ نزدیکی بحث عین ًا درج میگردد:
الربح أو عدم��ه عن طريق ظهور
عقود المخاطرة ه��ي ما يتر ّدد بين الوج��ود والعدم ،وحصول ّ
معين مث ً
كالرهان والقمار س��أذكر فيها أه��م النتائج التي توصلت إليه��ا ،ثم أتبعها ببعض
الّ ،
رقم ّ
التوصيات:
أو ًال :النتائج:
 -1أن األظهر في تعري��ف المخاطرة أنها :التع��رض الحتمال الهالك أو التل��ف ،وقد تكون
بالنفس أو بالمال.
 -2أن المخاطرة في المعامالت المالية على نوعين:
الف -ممدوحة :وهي :تحمل نتائج االستثمار من ربح أو خس��ارة في التجارة ،وهذه المخاطرة
البد منها في كل تجارة ،وهذا القسم يعبر عنه الفقهاء بالضمان ،ويطلق عليه المخاطرة اإليجابية.
ب  -مذمومة :وه��ي المخاطرة التي يكون فيه��ا تعريض المال للهالك والتل��ف بأحد العقود
المحرمة ،كما لو كان في العقد غرر فاحش أو ميس��ر أو مجازفة إله�لاك المال ،ويطلق على هذا
النوع المخاطرة السلبية ،وهي المقصودة في هذا البحث.
مطابق تحلی��ل این نویس��نده ،او ًال :تعری��ف دقیقی از عق��ود مخاطره صورت نگرفته اس��ت.
ثانی ًا :مفهومیکه از عقود مخاطره نزد تعدادی از حقوقدانان ایرانی متصور است با آنچه که موردنظر
این نویسنده است ،مش��ابهت زیادی دارد .ثالث ًا :همانند س��ایر حقوقدانان ایرانی ،این نویسنده نیز
عقود مخاطره را به دو قس��مت (عقود مخاطره ممدوح و عقود مخاطره مذموم) تقسیم نموده است.
ضمن ًا با توجه به تعریف نادرس��ت از عقود مخاطره متوجه میش��ویم که در پاره ای از موارد توسط
تعدادی از قانونگذاران (مانند قانونگذار سوریه در باب چهارم از مواد  705تا  737قانون مدنی سوریه)
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از عقود مخاطره با عناوینی نظیر عقود احتمالی و عقود غرری یادش��ده اس��ت .صرف نظر از چنین
اختالفاتی میتوان به راحتی تعریفی از عقد مخاطره نمود و آنرا عقدی دانس��ت که محدوده التزام
یکی از متعاقدین ،وجود خطری میباشد که ممکن است متعاقد دیگر را تهدید نماید و همین عامل
باعث افزایش یا کاهش چنین التزامیباش��د و غرض از وجود چنین عق��ودی ،همانا تحمیل نتایج
چنین مخاطراتی اس��ت .مث ً
ال در عقد بیمه عمر ،بیمه گر و بیمه گذار از محدود شدن مقدار اقساطی

که در ذمه بیمه گر قرار میگیرد ،مستطیع نمیشوند بلکه با ازدیاد طول عمر بیمه گذار ،میزان اقساط
پرداختی بیمه به وی افزایش خواهد یافت و اگر عمر بیمه گذار کاهش یابد ،چیزی جز قس��طی که
پرداخت کرده (به انضمام مقدار کمیقس��ط معین دیگ��ر) به وی عودت نمیش��ود .در حالت اول،
بیمهگر سود کرده و در حالت دوم ،مشارکت ناشی از بیمه سود نموده است.
با این وصف و با کمیاغماض ،میتوان اینگونه بیان داش��ت که مخاط��ره عقدی مالی اعم از
معوض یا غیرمعوض اس��ت که در آن احدی از طرفین یا هر دو طرف با قبول خطر و احتمال ورود
ضرر به خود در آین��ده ،آگاهانه مبادرت به انعقاد آن نمایند که انعق��اد عقد مزبور حاجت عمومییا
نوعی را مرتفع نماید.
از این تعریف سه عنصر اصلی (مالی بودن عقد – دخالت تعمدی مخاطره – حاجت عمومیبه
چنین اس��تقبال خطری) حاصل میگردد که باعث وجه تمایز این عقد از سایر عقود میگردد که
در فصل بعدی به طور مبس��وط از این عناصر و سایر عناصری که ش��اکله اصلی عقود مخاطره را
تشکیل میدهند ،صحبت به میان خواهیم آورد.
گفتار چهارم :مفه�وم حقوقی غرر و مخاط�ره و ارتباط آن با س�ایر اصطالحات و
عقود (در گذشته و حال)

بی��ن دو لغ��ت ی��ا دو اصط�لاح (اع��م از حقوقی ی��ا غیرحقوق��ی) ممک��ن اس��ت یکی از
نس��بتهای چهارگان��ه (تس��اوی ،عم��وم خص��وص مطل��ق ،عم��وم خص��وص م��ن وجه
و تبای��ن) وج��ود داش��ته باش��د .در جایی ک��ه رابطه بی��ن الف��اظ ،عم��وم خص��وص (اعم از
مطلق ی��ا من وج��ه) باش��د ،ش��ناخت می��زان تش��ابه و اخت�لاف ،اهمی��ت خاص��ی خواهد
داش��ت و به همین جه��ت ،ض��رورت مطالع��ه اختصاص��ی (حقوق��ی– فقه��ی) و همچنین
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ض��رورت مطالع��ه جداگان��ه ای��ن اصطالح��ات ،ام��ری اجتن��اب ناپذی��ر خواه��د ب��ود.
مبحث اول :تعریف حقوقی – فقهی غرر

ش��ناخت تعریف غرر از جنبه حقوقی – فقهی بسیار حائز اهمیت اس��ت و مهمتر از آن ،تجزیه
و تحلیل غرر و تقس��یم آن به غرر ذاتی و غرر عرض��ی خواهد بود که ناگزیر ای��ن دو مبحث را به

تفکیک در دو بند تحلیل نموده ایم.

بند اول :کلیات تعریف حقوقی – فقهی غرر

همانگونه که در سطور قبلی نیز بیان گردید ،متأس��فانه فقها (اعم از شیعه یا سنی) اصل لغت
غرر را از جنبه فقهی – حقوقی تعریف ننموده اند( .لنگرودی ،اندیش�ه و ارتق�ا ،1387 ،ص  )398البته
برخى از فقهای شیعه بیان داش��ته اند كه غرر از نظر ش��رعی (یا اصطالح فقهى) عبارت از جهل
ٌ
منتقل الیه اس��ت .از این رو ،اگر حصول چیزى كه مجهول
در خصوص رسیدن ش��ى به دس��ت
اس��ت ،معلوم باش��د و یا فقط صفت آن مجهول باش��د ،معامله راجع به آن غ��ررى نخواهد بود.
بعضی نیز غ��رر را اینگونه تمثی��ل نموده اند که هرگاه از ش��خصي عملي س��ر بزن��د که باعث
فريبخوردن شخص ديگري بش��ود و ضرر و زياني متوجه او گردد ،ش��خص نخست به موجب
اين قاعده ضامن اس��ت و بايد از عهده خس��ارت وارده بر آيد .بايد توجه داشت که در تعريف فوق
اینگونه ذکر نش��ده که هر کس ديگري را بفريبد بلکه گفته ش��ده اگر از ش��خصي عملي صادر
گردد که آن عمل موجب ضرر بر ديگري بش��ود .در اینجا مقصود از غرر ‹‹فریبکاری در معامله››
است.امری که به کش��مکش در معامله انجامیده و حل آن را دش��وار مینماید .بنابراین هرگونه
بیخبری و ناآگاهی در عقد را نمیتوان غرر نامید.
بیشتر کس��انی که اعتقاد به این قس��م از تعریف دارند ،به حدیث (المغرور يرجع الي من غره)
روایت ش��ده از حضرت رس��ول (ص) اس��تناد نموده که از موارد صدق حدیث ،اختف��ا ،مکتوم و
مسکوتگذاشتن يا دگرگون نمايي حقايق است؛ به قسمي که ديگري از احتمال ضرر آينده خبر
دار نشده يا براي وي کم رنگ نشان داده شود.
اولی آن اس��ت که نهی شارع (از عقد غرر)
ش��یخ انصاری (ره) در این زمینه بیان میدارد :پس ٰ
برای بس��تن باب مخاطره ای دانس��ت که به کش��مکش در معامالت میانجامد .صاحب قواعد
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(ش�هید ،ص )253 .نیز در بیان غرر اینگونه عنوان داشته که غرر آن اس��ت که ظاهری پسندیده و
باطنی ناپسند داشته باشد (الغرر ما له ظاهر محبوب و باطن مکروه).
یکی از مهمتری��ن تئوریهای موج��ود در معامالت مغابن��های به ویژه در بی��ع ،تئوری نفی
‹‹غرر›› اس��ت که در فروع مختلف فقهی بدان اس��تناد ش��ده و گاهی از اوق��ات همین عامل را

وجه تمای��ز معامالت اس�لامیاز معامالت غیر اسالمیدانس��ته ان��د .زیرا برخ��ی از نظامهای
حقوقی‹‹،غرر›› را ب��ه عنوان مبنای تئوری های بش��ری و عرفی عقود (مانند ره��ان و قمار) به
رسمیت شناخته اند .البته باید توجه داشت که غرر دارای درجاتی است وبایستی میان آنها قائل
به افتراق شد.
مقصود از بیع غرری در جمله فوق ،بیعی است که جهل به مورد معامله و زیان قابل توجه از نظر
عرف وجود داشته باشد ،به نحویکه باعث ایجاد نزاع و کشمکش میان افراد جامعه شود .معامله
غرری دارای سه ویژگی است :الف  -جهالت به مورد معامله؛ ب -وجود احتمال زیانی که از نظر
عرف قابل توجه است؛ ج  -امکان وقوع نزاع و کشمکش.
در بیع غرری ،طرفین معامله واقع ًا قصد آنرا دارند و بی��ن عوضین تعادل عقالیی برقرار بوده و
خطرات موجود در معامله قبل از شروع معامله وجود داش��ته و در اثر بیع ،غرر به صورت ناعادالنه
توزیع میشود و یک فرد ریسک بیشتری را میپذیرد.
مفهوم مخاطره با توجه به مطالب فوق به حدی روش��ن اس��ت که دیگر نیازی به تش��ریح و
واکاوی آن مش��اهده نمیگردد .اگر کلمه خطر را ب��ه باب افتعال ببریم ،در همی��ن معنا ،به خطر
افتادن طرفین از آن افاده میگردد .در این حال��ت ،طرفین عمل مخاطرهآمیزی را با علم به وجود
خطر و با احتمال اصابت خطر به خود ،انجام داده و عامداً به استقبال آن رفته و طرف دیگر را نیز به
این امر دعوت مینماید .وضعیتی که اگر نتیجه اش از پیش معلوم یا حداقل قابل حدس زدن بود،
این امکان وجود داشت که طرفین آنرا انجام ندهند.
غرر دارای درجاتی اس��ت که باید میان آنها قائل به تفاوت ش��د .طبیعی اس��ت که برخی از
عقود در حقوق غربی ،در ردیف عقود غرری قرار داش��ته باش��ند اما ممکن است در فقه (حقوق)
اسالمیپذیرفته نشده باشد .مانند عقد بیمه که تا همین اواخر نیز در پذیرش آن بین علما اختالف
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بوده اس��ت .ضمن ًا برخی از عقود نیز وجود دارند که فقهای اهل سنت آنها را عقود غرری دانسته
اند اما فقهای ش��یعه آنها را پذیرفته اند مانند عقد وفاء (یا عقد بیع ش��رط) .یعنی بیعی که در آن
شرط ش��ود در صورت رد ثمن از جانب فروشنده ش��رطی در موعد معین ،خریدار شرطی ملزم به
استرداد مبیع باشد.

با توجه به مطالب فوق مبرهن اس��ت که در خصوص مبنای غرر بین نویسندگان و فقها اختالف
نظر وجود دارد :برخی صرف جهالت را مبنا و منشأ وجود غرر میدانند .این عده معتقدند برای پیدایش
غرر در معامله تنها چیزی كه دخالت دارد جهل نس��بت به مورد معامله اس��ت و هرگاه مث ً
ال وزن شی
مكیل در معامله مشخص نباشد معامله به جهت جهالت و احیان ًا پیدایش غرر باطل است.
در مقابل ،برخی دیگ��ر معتقدند ،در پیدایش غرر عالوه بر جهالت ،وجود ضرر نیز الزم اس��ت.
بنابراین اگر در معاملهای جهالت صرف وجود داشته باشد و ضرر در آن نباشد ،معامله غرری نبوده
و باطل نمیباشد.
بعضی از فقها (محم�دی )www.balagh.net ،بر خالف دیگران اعتق��اد دارند که غرر به معنایی
که بر ش��مرده ش��د در پاره ای از عقود از جمله عقد بیمه ،وجود ندارد .زیرا او ًال :مخاطرهای برای
دو طرف متصور نیس��ت .زیرا بیمهگر و بیمهگذار هر دو و بر مبنای احتمال ب��روز واقعهای ،عقد
بیمه را منعقد میکنند و این اندازه ابهام در میزان خس��ارت وارده ،زیانی به درستی عقد بیمه وارد
نمیسازد .چون نوع خسارت و بیشترین میزان تأمین آن و حدود و مشخصات دیگر ،تعیین و مورد
توافق دو طرف قرار گرفته است .ثانی ًا :ادلة یاد ش��ده منحصراً در بیع غرری وارد شده است و عقد
بیمه ،بیع نیست بلکه همانطور که میدانیم قراردادی مستقل و با تعریفی مشخص و مخصوص
بهخود اس��ت و اعتبار عقالیی و جهانی دارد و تحمل یک هزینه جزئی برای کسب منافع زیادی
که برای بیمه گر و بیمه گذار دارد ،عاقالنه و مقرون به صرفه اس��ت و تحمل ضرر کم برای جلب
منفعت بیشتر ،یک روش عقالیی است که در سطوح مختلف بشری رواج دارد».
برخی دیگر قائل به این نکته اند ک��ه در پاره ای از موارد ،غرر (به معن��ای وجود ضرر) آگاهانه
توس��ط متعاملین اختیار میگردد که از این نقطه نظر ،معامالت یا عقود مخاطره به وجود میآید.
اولین کسی که به درستی در این زمینه ،به صراحت ،مطالبی بیان داشته ،دکتر لنگرودی است.
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در بحث نفوذ غرر به تمام یا بعض معامالت نی��ز وحدت نظری بین صاحب نظران وجود ندارد.
عده ای غ��رر را صرف ًا ناظر بر بیع میدانن��د و در هنگام تعریف بیع غرری ،آن��را بیعی میدانند که
بهواس��طه جهل نس��بت به مورد معامله و امکان ورود زیان قابل توجه ،از نظر عرف باعث ایجاد
نزاع و کش��مکش میان افراد جامعه میش��ود .عده دیگر ،نفوذ غرر را مختص به بیع نمیدانند و

برای سایر عقود (نظیر اجاره ،مضاربه) نیز قائل به تسری غرر نمی باشند (به نقل از لنگرودی ،اندیشه
و ارتقا ،1387 ،ص )400

مسأله غرر در معامالت و مبادالت همواره مد نظر فقهای شیعه بوده و مسلمانان همواره سعی
وافر در اجتناب از مبادالت غرری داش��ته اند .معامله غرری معامله ای اس��ت که به نحوی از انحا
عاقبت و نتیجه آن مبهم باشد و این ابهام سبب ایجاد احتمال زیان در حد غیرمتعارف شود.
به طورکلی در سه مورد (الف  -ابهام در اصل وجود مبیع؛ ب -ابهام در صفات مبیع ؛ ج -ابهام
در قدرت بر تسلیم مبیع) امکان طرح مس��أله غرر وجود دارد .صرف نظر از اختالفات میان فقها و
حقوقدانان در باب نفوذ غرر در معامالت ،یک معامله غرری دارای س��ه ویژگی (جهالت به مورد
معامله  -وجود احتمال زیان  -امکان وقوع نزاع و کشمکش) است.
بعضى درباره بیع غررى گفته اند :بیع چیزى اس��ت كه وجود و عدم آن دانسته نمىشود و یا از
كمیت (قلّت و كثرت) مجهول اس��ت و یا قدرت بر تس��لیم آن وجود ندارد .معناى غرر در این
نظر ّ
حاالت ،عبارت از تر ّدد در وجود مبیع ،یا تر ّدد در امكان قبض آن اس��ت ،مانند پرنده در هوا ،و بیع
غرری در این وضعیت عبارت از تر ّدد و شك نس��بت به حصول مبیع و عدم حصول آن بدون هیچ
ترجیحى است.
برخى از فقها درباره بیع غررى چنین بیان داش��ته اند :معامله اى كه در آن خطر باش��د ،معامله
غررى محسوب مىشود و خطر هم عبارت اس��ت از احتمال ضررى كه از نظر عقال قابل اجتناب
است ،نه احتمال ضعیفى كه عرف توجهى به آن ندارد و احتمال مؤثر در تحقیق بیع غررى از چند
امر ناشى مىشود:
 - 1این احتمال ،از عدم اعتماد و اطمینان به وجود مال و امثال آن ناشى مىشود.
 - 2احتمال ضرر ،از عدم وثوق به امكان تسلیم یا تس��لّم و قبض مبیع به وجود مى آید ،اگر چه
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مبیع ،معلوم الوجود است.
 - 3این احتم��ال ،ناش��ى از ع��دم اعتم��اد و اطمینان در م��ورد قابلی��ت آن ش��ى به جهت
معاوض��ه در مقاب��ل عوض اس��ت كه درنتیج��ه جهل نس��بت ب��ه مقداریا جنس ی��ا وصف آن
به وج��ود مى آی��د؛ به عب��ارت دیگ��ر ،خطر عبارت اس��ت از ع��دم اطمین��ان طرفی��ن معامله

یا یكى از آنها نس��بت ب��ه این كه آن چه ك��ه براى او حاصل مىش��ود آیا قابلی��ت این معاوضه
را دارد ی��ا خی��ر؟ یاای��ن كه ش��یئى كه ع��وض قرار م��ى گیرد آی��ا حاصل مىش��ود ی��ا خیر؟
از مجموع تعاریف مذكور مى توان به چند تعریف زیر ،دست یافت:
 - 1عقد غررى ،عقدى اس��ت ك��ه حصول و عدم حصول م��ورد معامله معلوم نیس��ت .با این
تعریف ،معامله اى كه مورد معامله آن مجهول باش��د ،از تعریف خارج خواهد شد .یعنى اگر چه از
جهاتى مورد معامله مجهول میباش��د ولى مالك و مناط عقد غررى حصول و عدم حصول مورد
معامله است.
 - 2عقد غررى ،عقدى اس��ت كه مبیع درآن به جهتى از جهات مجهول باش��د ،مانند جهل به
مقدار یا جهل ب��ه صفات .با این تعری��ف ،معامله اى كه بهرغم جهل به صف��ات ،در حصول مبیع
شك بهوجود نمیآورد ،از تعریف خارج مىشود.
 - 3عقد غررى عقدى است كه عالوه بر آن كه جهل در آن رعایت شده ،احتمال حصول ضرر
از ناحیه این جهل هم وجود داشته باشد.
تعریف مورد قبول اکثریت حقوقدانان این است که عقد یا معامله ای غررى محسوب میشود
كه به جهتى از جهات ،نتیج��ه و پایان آن براى طرفی��ن معامله یا یكى از آنها مجهول باش��د و
بهواس��طه همین امر ،احتمال ضرر و زیان وجود داش��ته باش��د .به عبارت دیگر ،معامله غررى،
قرارداد و عقدى است كه وضعیت و ش��رایط انعقاد آن ،بهواسطه جهل موجود به گونه ای باشد که
براى یك یا دو طرف قرارداد زیان مالى به دنبال داش��ته و س��بب ایجاد اختالف و كشمكش بین
آنها شود.
مضاف ًا باید توجه داش��ت که در حالت طبیعی ،معمو ًال طرفین قصد معامله ای بی خطر را دارند
و ممکن است خطرات قبل از ش��روع معامله وجود داشته و طرفین نس��بت به آن آگاهی نداشته
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باشند و چه بسا اگر طرفین نسبت به این خطرات آگاهی میداشتند هرگز به استقبال آنها نرفته
و مبادرت به چنین معامله ای نمینمودند.
همانگونه که قب ً
ال نیز ذکر ش��د ،بیش��ترین حالتی که س��بب غرر در معامله میشود ،جهل به
مورد معامله به وی��ژه در باب اخت�لاف قیم��ت و ارزش مبادالتی كاال بین طرفین اس��ت كه در

نتیجه آن ،موجب جهل دو ط��رف معامله به عوضین مىش��ود .بنابراین ،ح��دود اعالم اوصاف
كمى و كیفى مورد معامله تا اندازه اى اس��ت كه به موجب آن ارزش ،قیمت و انگیزه هاى طرفین
معامله متفاوت و مختلف مىشود .البته همانگونه که میدانیم ،مالك این اختالف ،عرف است،
وضعیت عرف در این زمینه به گونه اى است كه نس��بت به آن تسامح ننموده و در صورت تسامح
غیرقابل توجه باشد؛ كه برخى از حقوق دانان نیز به چنین معیارها و مالك هایى اشاره داشته اند.
برخى از نویس��ندگان حقوق مدنى معتقدن��د :در صورتى كه مبیع ،عین خارج��ى و یا در حكم آن
باش��د ،باید اوصافى كه مالك مقدار ارزش آن نزد متبایعین اس��ت ،معلوم ش��ود و اگر مبیع كلى
اس��ت باید تمام اوصاف كمى و كیفى آن كه در ارزش مبیع تأثیر دارد ،نزد متبایعین معلوم باش��د.
عده اى از حقوقدانان نیز قائل به این نکته اند که بى گمان اشاره به همه اوصاف فرعى و جزئى از
شرایط نفوذ و تعهد نیست؛ زیرا همیشه این احتمال وجود دارد که وصفى بى اهمیت از قلم بیفتد و
دست آویز بطالن معامله گردد.
متأسفانه یکی از مواردی که بهطور دقیق توس��ط حقوقدانان و فقها مورد توجه و بررسی قرار
نگرفته ،بحث اسقاط کافه خیارات در بیع اس��ت .بدین معنا که آیا این اقدام متعاملین باعث ایجاد
معامله غرری میگردد یا اینکه چون طرفین آگاهانه با س��اقط کردن اختیارات خود به اس��تقبال
خطر میروند ،این وضعیت به عقود مخاطره نزدیک تر ش��ده و در این حالت اس��تناد به غرر برای
رفع مسؤولیت قراردادی مبنایی نخواهد داشت.
از جمله معامالتی که در بحث مدیریت ریس��ک در دنیای امروز کارب��رد زیادی دارد ،معامالت
بورس (معامالت س��هام و خرید نفت در آینده ) میباش��د که ش��بهه غرری بودن این معامالت از
جمله شبهاتی اس��ت که در به کارگیری این ابزار مالی همواره محل بحث بوده و وجود ریسک در
این نوع از بیع و نیز وجود ابهام در صفت ،قیمت ،اختیار و نیز نحوه انتقال مالکیت وس��یله قرارداد از
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جمله مسایلی هستند که سبب ایجاد شبهه غرری بودن در این مبادالت میشوند.
بند دوم :تقسیم غرر به غرر ذاتی و عرضی

تا سده گذشته از حدیث نبوی نهی از غرر برداشت نسبت ًا واحدی وجود داشت ولی برخی از فقها
و حقوقدانان ضمن تقس��یم غرر و نگاه به آن از دو جنبه (غرر ذاتی و غرر عرضی) تحول عجیبی
را در بحث های مربوط به معامالت غ��رری و معامالت مربوط به عقود مخاط��ره ایجاد نمودند.
شاید یکی از افرادی که در این زمینه حق مطلب را به جای آورده ،دکتر لنگرودی باشد( .لنگرودی،

اندیشه و ارتقا)412-410 ،1387 ،

پیشینیان ما ،بین غرر ذاتی و غرر عرضی عموم ًا قائل به افتراق نبودند و همین عامل باعث شد
تا فقها و حقوقدانان نتوانند حد فاصل بین عقود مخاط��ره و عقود احتمالی (بختکی) از یکطرف و
عقود احتمالی و بیع غرری از طرف دیگر را تشخیص دهند .آنان چون در باره غرر (بدون تفکیک
آن به عرضی و ذات��ی) بهطور کلی صحبت نموده اند ،نتوانس��ته بودند عق��ود مخاطره را از عقود
غیرمخاطره جدا نمایند و اط�لاق قاعده «نهی از غ��رر» را به گونه ای تفس��یر نمودند که باعث
ایجاد مشکالت عجیب و غریبی گردید .مث ً
ال بهواس��طه غرری بودن (مجهول بودن اجرت اجیر
یا عامل در عقد مضاربه) ،این عقد را غرری دانسته اند (لنگ�رودی ،اندیشه و ارتقا)402- 398 ،1387 ،
) حال آنکه غرر جزو ذات و قسمت جدایی ناپذیر این عقد اس��ت ،لذا قاعده نهی از غرر در این عقد
جاری نخواهد ش��د .از دیگر منافع تمییز غرر ذاتی از غرر عرضی ،میتوان به بحث های اس��قاط
کافه خی��ارات در بیع و همچنین تملیک مع��دوم (منافع آتی الحصول) در قب��ال عوض معلوم در
اجاره اشاره داشت .به دیگر سخن ،اطالق غرر در نزد گذشتگان باعث شده تا غرر در عقد مضاربه
و شرکت مفاوضه با غرر در اجاره ،بیع و سلم یکس��ان تلقی شده و احکام واحدی بر آنها بار شود و
همین امر تأکیدی بر تفکیک این دو میباشد.
هر گاه غرر (مجهول ب��ودن یا مخاطره آمیز بودن یکی از موضوع��ات عقود) از اجزای ماهیت
این عقود باشد (نظیر عقود بیمه ،تراز ،راعی(ش��بانی) ،مزارعه ،مضاربه ،شرکت مفاوضه ،قرارداد
شیالت ،قباله) در این صورت ،به چنین غرری ،غرر ذاتی گفته میشود .حکم این عقود که مبتنی
بر غرر ذاتی هستند ،عدم ورود قاعده نهی غرر به دسته از عقود اس��ت .زیرا در عالم واقع ،خطر یا
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ریسک ،یکی از اجزای جداییناپذیر این دسته از عقود میباشد و وجه تسمیه این دسته از عقود به
عقود مخاطره نیز به همین علت است.
بر خالف عقود مذکور که مبتنی بر ریسک بوده و خطر ،جزو جدایی ناپذیر این عقود میباشد،
دسته دیگری نیز وجود دارد که عاقدین آنها نه تنها از خطر اس��تقبال نمینمایند بلکه بر عکس

س��عی وافر در کمرنگ ش��دن این عامل دارند .بیع و اجاره نمونه های اجالی این دس��ته از عقود
میباشند که قاعده « نهی غرر» در آنها جاری اس��ت .علت جریان یافتن قاعده نهی غرر در این
دسته از عقود نیز جدا بودن غرر از ماهیت این عقود میباشد .به بیان دیگر ،این دسته از متعاقدین
با عدم استقبال از خطر ،س��عی در توازن بین عوضین دارند .البته باید دقت داشت که مبنای تمییز
توازن و تعادل عوضین ،عرفی اس��ت .غرر عرضی بیش��تر در عقود معاوضی مبتنی بر تملیک در
قبال تملیک بهکار برده میشود؛ حال آنکه غرر ذاتی ممکن است چنین وضعیتی را نداشته باشد.
مبحث دوم :ارتباط غرر با سایر اصطالحات مشابه

ارتباط غرر با سایراصطالحات مشابه از آنجا ناشی میشود كه مفهوم غرر ،از مفاهیم كلماتى
نظیر «جهل»« ،تدلیس» «گروبندى» و «خطر» ( )Riskجدا میباش��د ولی متأسفانه در برخى
از كتب فقهى و یا نوشته هاى حقوقى ،این اصطالحات به اش��تباه در مفهوم یكدیگر به كار برده
مىشود .س��عی این پژوهش بر این است که به منظور روشن س��اختن این تفاوت و تمایز و تبیین
كاربرد صحیح آن ها ،هركدام از عناوین یاد شده را به طور اختصار بررسى نماید.
بند اول :رابطه غرر و جهل

از جمله كلماتى كه در منابع فقهى ،كتب و مباحث حقوقى ،گاهى از روى اشتباه و یا عدم د ّقت
به جاى غرر به كار برده مىش��ود ،كلمه جهل اس��ت .جهل (یا عدم آگاهی و حت��ی ابهام) وجود
حالتی در متعاملین یا وضعیتی در مورد معامله اس��ت که ممکن اس��ت باعث غرر شود .پس باید
دقت داش��ت که مبنای غرر ،جهالتی است كه طرفین یا یکی از آنها نس��بت به عوضین دارد .اما
مبنای جهالت وجود غرر نیس��ت بلكه مبنای جهالت ،معلوم نبودن عوضین یا کوتاهی طرفین یا
یکی از آنان برای شناخت اجمالی یا شناخت کامل عوضین اس��ت .با این وصف ،ممكن است در
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معاملهای ،مورد معامله مجهول باش��د ولی معامله مذکور غرری نباشد .نتیجه بسیار مهمیکه از
این نكته بدست میآید این است كه وجود معامالت مجهول غیرغرری ،امری محتمل میباشد
و همین امر مدخل و ورودی بحث معامالت مخاطراتی است.
بند دوم :رابطه غرر و تدلیس

از عناوین دیگری كه گاه به اشتباه ،به جاى غرر به كار برده مىشود ،کلمه «تدلیس» است؛ به
عنوان نمونه ،در یكى از منابع فقهى ،غرر به معناى تدلی��س آمده كه با توجه به اهمیت آن در این
مورد ،بخشى از عبارت مورد نظر را عین ًا نقل مى كنیم:
و یصح البیع جزافًا ،حیث علماه جمیع��ًا او جه ً
ال اجماعًا ،اذا صار معلومًا بالمش��اهدة .فان علم
قدره احدهما دون اآلخر ،فسد للغرر من العالم.
تفاوتهای بس��یار زیادی بین غرر و تدلیس وجود دارد که اهم آنها عبارتن��د از اینکه او ًال :در
تدلیس الزم اس��ت عملیاتى نس��بت به مورد معامله انجام ش��ود (خواه به صورت افعال و خواه به
طور گفتار) در حالى كه ای��ن موارد در غرر وجود ن��دارد و مورد معامله از جه��ت كیفیت یا كمیت
و امثال مجهول اس��ت و حتى در برخى از موارد ،طرفی��ن معامله به این امور جاهل میباش��ند و
از طرف مقابل و یا ش��خص دیگر ،عمل و فعل خاصى صادر نمىش��ود .ثانی�� ًا :در معناى تدلیس
امور اختیارى فاعل نظیر پنهان كردن ،مش��تبه كردن نهفته اس��ت ،حال آن ك��ه در معناى غرر،
جهل بر صفات مورد معامله وجود داش��ته و فاع��ل مختاری در آن نقش یا مدخلیت��ی ندارد .ثالث ًا:
در تدلیس ،اقدامات و عملیات فروش��نده س��بب فریب مش��ترى مىش��ود و بر اثر این اقدامات،
ترغیبی ب��رای انج��ام معامله پیدا مىش��ود ،حال آنك��ه در غرر ،موض��وع فریب و یا توس��ل به
وس��ایلی جهت ایجاد میل و رغبت ب��راى متعامل جهت انج��ام معامله مطرح نمى باش��د؛ بلكه
غرر وضعیت��ى خطرآفرین و زیان بار اس��ت ك��ه در نتیجه جه��ل و عدم اطمینان پدی��د مى آید.
بند سوم :رابطه غرر و مخاطره

حقوقدانان عرب اعتق��اد دارند که رابطه بین غ��رر و مخاطره ،رابطه عم��وم خصوص مطلق
میباش��د .بدین معنا که هر غرری مخاطره اس��ت ولی هر مخاطره ای غرر محسوب نمیشود.
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زیرا مخاطره به معنای قراردادن آگاهانه مال در جهت از بین رفتن و تلف اس��ت و ممکن اس��ت
این مخاطره وس��یله غرر تحقق یابد .همچنانکه ممکن است این کار از طریق غررحاصل نشده
و وس��یله عناصری غیر از غرر (نظی��ر قمار) صورت گیرد .باید توجه داش��ت ه��ر علتی که باعث
منع معامالت غرری ش��ده ،ممکن اس��ت عامل منع معامالت مخاطراتی نباش��د .همچنان که

شیخاالسالم به این امر اش��اره دارد که معنای مخاطره وسیع تر از قمار بوده و هر قماری مخاطره
اس��ت لیکن هر مخاطره ای ،قمار محس��وب نمیگردد .از معامالتی که علت منع آنها مخاطره
است ،میتوان به وکالت کلی ،ضمان مجهول ،کفالت معلق ،تعیین وجه معین در مضاربه یا الزام
مضارب به ضمانت از کل س��رمایه ،معامالت ربوی ،بیعی که قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد ،بیع
جنین گوسفند و گاو اشاره داشت.
فصل دوم :علت تفکیک محدوده عقود مخاطره با سایر عقود

خانواده عقود ،هریک در برابر دیگری دارای اس��تقالل بوده و هر یک دارای ضوابط مخصوص
به خود میباش��ند .در بازشناس��ی خانواده های حقوقی مذک��ور ،میدانیم که اعض��ا و مصادیق
تش��کیلدهنده این خانوادهها بر اس��اس رابطه منطقی ب��ا یکدیگر قرابت پیدا کرده و تش��کیل
خانواده های عقود را داده اند .از مهم ترین این خانواد هها میتوان به خانواده عقود احتمالی (عقود
بختکی) ،خانواده عقود مس��امحه ،خانواده عقود مغابنه و خانواده عقود مخاطره اشاره داشت .البته
این امر مانع از تقسیم بندی جزئی در درون این خانوادهها نمیباشد .تقسیمبندیهای فرعی دیگر
نظیر تقسیم عقود به عقود معوض و غیرمعوض ،همچنین عقود اذنی ،عقود تملیکی ،عقود احسان
مانع از بررس��ی جزء به جزء اعضای این خانوادهها نخواهد بود .در اینجا به طور کام ً
ال اختصاری به
بررسی نقاط افتراق عقود مخاطره با سه خانواده بزرگ دیگر میپردازیم.
گفتاراول :تفاوت عقود مخاطره با عقود احتمالی (بختکی)

عقود احتمالی یکی از خانواده های چندگانه عقود میباش��د که همانند عقود مخاطره ،عنایت
کمتری از جانب حقوقدانان ایرانی به آن شده است .با نگاهی به آثار حقوقدانان مشاهده میگردد
که تعریف و تحلیل های ارائه ش��ده از عقد احتمالی متف��اوت بوده و اصو ًال در پ��اره ای از موارد،
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حقوقدانان ایرانی رأی بر بطالن این دسته از عقود داده اند و صرف ًا در موارد استثنایی ،آنهم برخی
از مصادیق عقد احتمالی را صحیح دانس��ته اند .با وجود این ،ضمن تدقی��ق در مباحث مطروحه
در مبانی فقه امامیه ،حقوق ایران و همچنین حقوق برخی از کش��ور ه��ا ،خصوص ًا نظام حقوقی
کامنال ،مالحظه میگردد که این دس��ته از عقود نه تنها چهره استثنایی ندارند بلکه در چارچوب

حیات حقوقی خود ،قاعده ای مستقل و دارای احکام خاص خود میباشند.
بر این اس��اس و در تعریف عق��د احتمالی میتوان گف��ت :عقد احتمالی ،عقد مالی اس��ت که
متعاقدین برابر توافق خود ،اثر مس��تقیم یا غیرمس��تقیم عقد را بر امری محتملالوقوع در آینده
معلق نمایند که در عین حال ،وقوع یا عدم وقوع امر فوق ،در اصل انعقاد عقد تأثیری نداشته باشد.
یکی از عناصر س��ازنده عقود احتمالی مالی بودن این عقد اس��ت ولی عقد بختکی (احتمالی)
صرف ًا از مصادیق عقد مالی معوض میباشد (لنگرودی ،فلسفه اعلی )206 ،1382 ،حال آنکه در عقود
مخاطره ،گرچه مالی بودن این عقود مطرح است لیکن مصادیق آن اعم از معوض و غیرمعوض
میباش��د .عناصر س��ازنده این عقود به حدی با عقود مخاطره قرابت دارد که بهواس��طه همین
شباهتها ،در اکثر موارد ،حقوقدانان ایرانی این دو عقد را به اشتباه در یک خانواده قرار داده اند.
گرچه ممکن اس��ت در بادی ام��ر اینگونه به ذه��ن آید که در عق��ود احتمال��ی (بختکی) نیز
متعاقدین با خطر روبرو میباشند لیکن باید توجه داش��ت که او ًال :عنصر اصلی که باعث ترغیب
متعاقدین به انعقاد عقود احتمالی گردیده ،خطر یادشده نبوده است .ثانی ًا  :اگر هم خطر را به عنوان
نقطه مشترک این دو عقد پذیرا باشیم ،عمده تفاوت این عقود یا عقود مخاطره در میزان خطری
اس��ت که طرفین به اس��تقبال آن میروند .به همین دلیل ،مبحث میزان و ن��وع ممنوعیت ورود
قاعده نهی از غرر نیز یکی از نکات اساس��ی در خصوص تفاوت عق��ود مخاطره با عقود ااحتمالی
(بختکی) میباشد.
همانگونه ک��ه قب ً
ال بیان گردید ،رابطه بی��ن عقود مخاطره و عق��ود احتمالی ،عموم خصوص
مطلق است .یعنی هر عقد احتمالی ،عقد مخاطره اس��ت ولی ممکن است هر عقد احتمالی ،عقد
مخاطره محسوب نگردد .در بررسی مصادیق رایج عقود احتمالی مالحظه میشود که مصادیق
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رایج را میتوان به دو دسته کلی منقسم نمود:
دسته نخس��ت ،اثر مس��تقیم عقد احتمالی مبنای عمل اس��ت ،بیع مس��تقبل و پیشفروش
آپارتمان از جمله ش��اخص ترین این دس��ته میباش��ند .در این حالت ،در وقوع یکی از عوضین
احتمال وجود دارد .با این توضیح که ممکن اس��ت میزان تعهد یکی از طرفین در زمان انعقاد عقد

مش��خص و معین بوده ولی در مقابل ،میزان تعهد طرف مقابل به صورت احتمالی و وابسته به امر
محتملالوقوعی در آینده باشد و در عین حال ممکن است که میزان هر دو عوض وابسته به امری
محتملالوقوع در آینده گردد .مانند بیع میوه به صورت سلف در مقابل نتاج آینده حیوان.
در دس��ته دوم عقود احتمالی ،مصادیقی وجود دارند که در آنها اثر غیرمستقیم عقد احتمالی
مبنای عملکرد است .در این دسته ،تعهد طرفین عقد ،در زمان تراضی و توافق ،مشخص و معین
اس��ت لیکن عایدات و نتیجه حاصل از اجرای تعهدات وابس��ته به امر یا امور محتمل الوقوعی در
آینده میباش��د ،در واقع آثار نهایی و غیرمستقیم عقد ،ممکن است نس��بت به حالت عادی سیر
امور،کاستی یا فزونی یابد .مضاربه ،مزارعه ،قباله و تراز از جمله مصادیق این دسته است.
اشتراک در عنصر معوض بودن این عقود ،باعث شده تا در پاره ای از موارد بین مصادیق عقود
مخاطره و عقود احتمالی اشتراک حاصل ش��ود (مانند قمار و تراز) .زیرا معوض بودن آنها مبنای
عملکرد قرار گرفت��ه و در پاره ای از موارد (نظی��ر عقد ضمان و عقد رهن) ب��ه لحاظ وجود عنصر
غیرمعوض بودن ،این عقود جزو عقود احتمالی محسوب نگردیده است بلکه صرف ًا این موارد جزو
عقود مخاطره طبقه بندی میگردند.
تفاوت دیگر عقود احتمالی با عقود مخاطره ،در جوهر وجودی آنها اس��ت .در عقود احتمالی
شانس و بخت و اقبال ،جوهر اصلی عقد اس��ت و به همین علت این دسته از عقود را عقود بختکی
مینامند ،ح��ال آنکه جوهر اصلی عقود مخاطره ،ریس��ک و خطری اس��ت ک��ه متعاقدین از آن
اس��تقبال مینمایند.به همین جهت بیمه ،قباله و تراز ،بیش��تر رنگ و بوی عقود مخاطره دارد تا
اینکه سبقه عقود بختکی و احتمالی داشته باشد.
گفتار دوم :تفاوت عقود مخاطره با عقود مسامحه

عقود مس��امحه ،به جمله عقودی اطالق میگردد که بنای متعاقدین بر اعمال اصول موازنه
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(در تملیک ،تسلیم و ارزش) قرار نگرفته باش��د .مضاف ًا در این دسته از عقود ،بحث شانس و اقبال
و همچنین عامل استقبال از خطر وجود ندارد .بیع محاباتی از نمونه اجالی عقود مسامحه است.
یکی از نمونه های بیع محاباتی ،بیع موضوع ماده  423ق.ت .میباشد .در بیع محاباتی ،بهواسطه
اغماض و گذش��ت یکی از طرفین قرارداد ،تعادل ق��راردادی در ارزش یک��ی از عوضین به نحو

مس��امحه و بهطور کلی به هم میریزد ،به گون��ه ای که در حالت عادی و ب��ودن وجود آن علت،
چنین اقدامیبه عنوان یک فرد عاقل از وی س��ر نمیزند .صلح محاباتی ملکی از پدر به فرزند نیز
در همین راستا قابل توجیه است.
پس مشخص میش��ود که مبنای عملکردی در عقود مس��امحه وجود امری است که باعث
گذشت و اغماض یکی از طرفین اس��ت حال آنکه در عقود مخاطره چنین امری وجود ندارد و آن
چیزی که س��ازنده عقود مخاطره میباش��د ،خطری که یکی از طرفین یا هر دو طرف قرارداد به
استقبال آن میروند.
گرچه س��ؤالی نظیر " آیا وجود اهداف اخالقی در عقود مس��امحه جزو ذات این عقود است یا
از ماهیت آن خارج است ؟ " در بحث عقود مس��امحه ،نوعی سؤال بنیادی اس��ت و در این زمینه
بین حقوقدانان و فقها وحدت نظری وجود ندارد لیکن ممکن اس��ت در بح��ث ضمان که نوعی
از عقود مخاطره اس��ت ،این امر به ذهن تداعی ش��ود که انگیزه و داعی ضامن میتواند یک امر
اخالقی باشد که در این صورت ،دایره عقود مس��امحه با عقود مخاطره همپوشانی خواهد نمود.
مث ً
ال فرض نماییم که کس��ی از مدیونی به این جهت که کارهای عامالمنفعهای از جانب مدیون
صورت گرفته ،ضمان��ت نماید .در این حالت ،ب��ی تردید ضامن مال خود را بهواس��طه حمایت از
مدیون به خطر انداخته اس��ت و اقدام وی نوعی اقدام مخاطراتی محسوب میگردد ولی از طرف
دیگر ،چون هیچگونه عوضی در قبال این کار دریافت نداش��ته و صرف یک اقدام انس��انی آنهم
از باب مس��امحه مبنای اقدام او بوده ،از منظر دیگر اقدام وی ،باعث بوجود آمدن عقد مس��امحه
گردیده است.
گفتار سوم :تفاوت عقود مخاطره با عقود مغابنه

گرچه لغت مغابنه در لغت نامه های عرب قید نش��ده ولی بهطور کلی ب��ه هر عقدی که مبتنی
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برقدرت چانه زنی برای طرفین باش��د ،عقد مغابنه گفته میش��ود .به دیگر سخن ،عقودی که بر
طبق آن هر یک از متعاقدین ،بدون هر گونه اغماض و گذشتی ،باالترین حد خواسته خود را طلب
نموده و با توجه به مذاکره طرفین و در نظر گرفتن نیازها و دغدغه های ش��خصی ،خواسته های
خود را به سمت انعقاد قرارداد سوق دهند ،مغابنه نام دارد .وجه تس��میه این عقود ،به لحاظ وجود
قدرت چانه زنی طرفین و احتمال غبن در اثر چانه زنی برای یکی از طرفین است.
در همین زمینه و نیز در مبحث تقس��یم بندی عقود ،دکتر جعفری لنگرودی (لنگرودی ،مبسوط،
ج ،4ص )2595 .بح��ث زیبایی را مط��رح مینمایند .بر طبق اعتقاد ایش��ان ،عق��د مغابنه (عقود
مشاحه ،عقود مغالبه ،عقود مماکسه و عقود مکایس��ه) عقدی است که عاقدین در مورد عقد بنابر
اعمال دقت و تحصیل حداکثر امتیازات ممکنه را دارند .چنانکه عقد بیع چنین اس��ت .گذش��ت،
ارفاق ،تسامح و تساهل در این قسم از عقود راه ندارد ،خواه از عقود مالی باشد خواه نباشد.
از توجه به تعریف فوق ،معلوم میشود که عقود مغابنه ،بیش��تر از جنبه معاوضی آن مورد تعمق
قرار میگیرد و اهمیت اساس��ی آن ،تأثیر قاعده نهی غرر در این دسته از عقود است .وجود خیارات
در عقود مغابنه جنبه عینی تری به خود میگیرد .زیرا ممکن است اوضاع و احوالی در حین مذاکره
بهمنظور انعقاد عقود مغابنه پیش آید که باعث تأثیر منفی بر قدرت چانه زنی طرفین گردد .به همین
جهت ،خیاراتی نظیر تدلیس ،عیب و غبن میتواند پوشش دهنده این تأثیر منفی باشد.
بخش دوم :تحلیل عناصر تشکیلی عقود مخاطره و آثار و شرایط آن
فصل اول :بررسی تحلیلی عناصر تشکیلی عقود مخاطره با سایر عقود

همانگونه که در س��ابق بیان شد ،چهار دس��ته بزرگ عقود (مخاطره ،مسامحه ،مغابنه و عقود
احتمالی) هر یک دارای عناصر تش��کیلی اختصاصی و گاهی اش��تراکی هستند که باعث بوجود
آمدن نقاط اش��تراک و افتراق بین این عقود خواهند شد و شناخت دامنه و محدوده هر یک از آنان
زمانی امکان پذیر اس��ت که این عناصر را بهدرستی ش��ناخته و با یکدیگر مقارنه نماییم .در این
تحقیق حتی االمکان سعی شده است که به طور کامال اختصاری عناصر تشکیلی عقود مخاطره
با سه دسته دیگر از عقود مورد بررسی قرار گیرد.
گفتار اول :بررسی و تحلیل عناصر تشکیلی عقود مخاطره با عقود احتمالی (بختکی)
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عناصر تش��کیلی هر عمل حقوقی (اعم از عقد یا ایقاع) مبین تمییز نقطه افتراق و اشتراک این
اعمال حقوقی از یکدیگر میباش��د .عقود مخاط��ره و عقود احتمالی (بختکی) نی��ز از این قاعده
مستثنا نیستند .این دو عقود گرچه مش��ابهت های زیادی با یکدیگر دارند ولی در پاره ای از موارد
با هم اختالفاتی نیز دارند که باعث بوجود آمدن رابطه عموم خصوص مطلق بین این دو دس��ته از
عقود میگردد .برای این دسته از عقود (مقصود عقود احتمالی یا بختکی) حداقل میتوانیم قائل
به س��ه عنصر(معوض بودن –محتمل بودن عقد – ابتنای عقد بر بخت ،اقبال و شانس) به شرح
زیر باشیم:
مبحث اول :عنصر معوض بودن عقود احتمالی

برخالف عق��ود مخاطره ک��ه در برگیرن��ده مخاطرات مع��وض و غیرمعوض اس��ت ،عنصر
تشکیلدهنده و اصلی در عقود احتمالی ،ناظر بر معوض بودن این عقود است.پس مصادیق عقود
مخاطراتی که در این زمینه (یعنی در زمینه معوض بودن) با عقود احتمالی مش��ترک میباش��ند،
باعث میش��ود تا اکثر حقوقدانان و فقها اینگونه تص��ور نمایند که این دو عقود یکس��ان بوده و
نبایس��تی بحث جداگانهای غیر از عقود احتمالی (بختکی) در خصوص آنها داش��ت .به همین
دلیل ،رمایه ،تراز ،شبانی ،شیالت و کشاورزی را به لحاظ معوض بودن ،هم جزو عقود احتمالی و
هم جزو عقود مخاطره طبقه بندی مینمایند و تنه��ا عقود غیرمعوض مخاطراتی (نظیر ضمان و
رهن) هستند که از شمول عقود احتمالی (بختکی) خارج و آن را مختص عقود مخاطره میدانند.
مبحث دوم :عنصر محتمل بودن عقود احتمالی

عنصر با اهمیت در عقود احتمالی این است که اثر عقد (نه خود عقد) وابسته به وقوع یک حادثه
یا پیدایش یک امر خارجی در آینده باشد و ش��اید علت و وجه تسمیه چنین عقودی به عقد احتمالی
نیز بهواسطه وجود چنین عنصری باشد .در قانون مدنی ایران فقط به دو مصداق از عقود احتمالی
(قمار و گرو بندی) در مواد  654و ( 655آنهم با خلط موضوع س��بق و رمایه) اشاره شده است .حال
آنکه عالوه بر این دو ،عقود دیگری نظیر مستمری و بیمه وجود دارند که متأسفانه در قانون مدنی
ایران مستق ً
ال ذکری از آنها به میان نیامده و مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است.
مبحث سوم :عنصر ابتنای عقد احتمالی بر شانس ،بخت و اقبال
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جوهر اصلی در عقد احتمالی وجود ش��انس ،بخت و اقبال اس��ت که این امربایستی قبل یا در
حین عقد موجود باش��د .مث ً
ال در التاری یا فروش بلیتهای بخت آزمایی که نوعی عقد احتمالی
تلقی میگردد ،وجود شانس در متن چنین عقدی نهفته اس��ت و بدون وجود چنین عنصری عقد
احتمالی مذکور محقق نمیشود و شاید به این دلیل باشد که نام دیگر عقد احتمالی را عقد بختکی

یا شانس��ی نیز گفته اند و به واس��طه وجود همین عامل ،عقد بختکی از ح��وزه عقود معلق خارج
خواهد ش��د .هر چند عقود احتمالی ،عقود بختکی و عقود شانسی در نظام کامن ال (حقوق عرفی)
از یکدیگر متمایز میباش��ند که ج��ای بحث آن در این مقاله نیس��ت و میتواند عنوان مس��تقل
پژوهش دیگری باشد.
همانگونه که مشاهده میشود ،س��ه عنصر تش��کیل دهنده عقود احتمالی ،در عقود مخاطره
وجود ندارند .ممکن اس��ت ایراد ش��ود که عنصر س��وم (یعنی عنصر ابتنای عقد بر شانس ،بخت
و اقب��ال) در عقود مخاطره و عقود احتمالی مش��ترک اس��ت در صورتیکه ب��ا کمیدقت متوجه
میش��ویم که چنین تحلیلی درس��ت نیس��ت و این عنصر مختص عقود احتمالی است و عقود
مخاطره بهرهای از آن نمیبرد .زیرا عنصر تش��کیل دهنده و جوهر اصلی عقود مخاطره ،خطری
اس��ت که در بطن چنین عقدی در هنگام انعقاد آن وجود دارد و همین عامل باعث گسترش دایره
عقود مخاطره نسبت به عقود احتمالی (عقود بختکی) میباشد.
گفتار دوم :بررسی و تحلیل عناصر تشکیلی عقود مخاطره با عقود مسامحه

عقود مسامحه نیز برای خود دارای عناصر تش��کیلدهندهای نظیر ( مالی بودن  -عدم رعایت
اصول موازنه نس��بت به عوضین  -وجود اهداف متعالی اخالقی ) میباش��ند که ممکن اس��ت با
عقود مخاطره دارای نقاط اشتراک یا افتراقی بوده و با کمیدقت میتوان این عناصر را از عناصر
تشکیلی عقود مخاطره متمایز نمود.
مبحث اول :عنصر مالی بودن عقود مسامحه

همانگونه که قب ً
ال بی��ان گردید ،مقصود از مالی بودن وضعیتی اس��ت ک��ه موجد طرح بحث
معوض بودن ی��ا غیرمعوض بودن میگ��ردد .این عنصر مش��ترک بین عق��ود مخاطره و عقود
مسامحه اس��ت ولی این عامل باعث نمیگردد که این دو عقد را یکس��ان تلقی نماییم .اگر صرف ًا
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بخواهیم به چنین عنصری ات��کا نماییم ،متوجه خواهیم ش��د که عقودی نظی��ر رهن ،کفالت و
ضمان ،به لحاظ غیرمعوض بودنشان ممکن است هم در دسته عقود مخاطره و هم در گروه عقود
مس��امحه جای گیرند .در چنین حالتی ،تمییز جایگاه آنها با توسل به س��ایر عناصر امکانپذیر
خواهد بود .متأس��فانه به علت نادیده گرفتن چنین وضعیتی ،یکی از برجس��ته ترین اندیشمندان
علم حقوق در ایران ،در دو کتاب متفاوت خود ،عقد رهن را از مصادیق عقود مس��امحه (لنگرودی،

فلس�فه اعلی )209 ،1382 ،و همان عقد را جزو مصادیق عقود مخاطره (لنگرودی ،اندیش�ه و ارتقا)...،

تلقی نموده است.

مبحث دوم :عنصر عدم رعایت اصول موازنه نسبت به عوضین

یکی دیگر از عناصر تش��کیلی عقود مس��امحه ،عدم رعایت اصل موازنه یا عدم تعادل ارزش
عقالیی عوضین اس��ت .این عنصر نقطه فصل بین عقود مس��امحه و عقود مغابنه میباشد .زیرا
همانگونه که میدانیم در عقود مغابن��ه (نظیر بیع و اجاره) ،هر یک از طرفی��ن به دنبال باالترین
منفعت قراردادی خود بوده و همیش��ه اصول موازن��ه را در عوضین رعایت نم��وده و تحت هیچ
ش��رایطی قصد عدول از آنرا ندارند .این در حالی اس��ت ک��ه در عقود مس��امحه چنین وضعیتی
مش��اهده نمیگردد .به دیگر س��خن ،بهم خوردن عمدی موازنه بین عوضین ،تش��کیلدهنده
جوهر اصلی عقود مس��امحه بوده و همین عامل باعث عدم دخالت قاعده نفی غرر در این دسته از
عقود میگردد.
باید توجه داش��ت که جوهر اصلی عقود مس��امحه ،عدم رعایت عمدی اصول موازنه و ارزش
عقالیی عوضین میباشد ،حال آنکه جوهر اصلی و عنصر تشکیل دهنده عقود مخاطره ،خطری
است که هر یک از متعاقدین در هنگام انعقاد عقد به آن آگاه بوده و هر دو با پذیرش آن به استقبال
چنین خطری میروند.
در پاره ای از موارد با عق��ودی برخورد مینماییم ک��ه در توصیف و ق��راردادن آنها در طبقه
خاص (عقود مخاطره ،عقود احتمالی و عقود مسامحه) دچار سر در گمیمیگردیم .علت این امر
نیز عدم درک درس��ت از اصلی ترین عنصر تشکیل دهنده این س��ه گروه از عقود است .به عنوان
مثال ،بیع شرط به عنوان یک عمل حقوقی در بادی امر معلوم نیس��ت که جزو کدامیک از عقود
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مخاطره ،عقود احتمالی و مس��امحه است .بیع ش��رط ممکن اس��ت جزو عقود مخاطراتی تلقی
گردد ،زیرا متعاقدین (به ویژه بایع ش��رطی) خود را به مخاطره انداخته اس��ت .زیرا اگر وی نتواند
در موعد مقرر ،وجه دریافتی از خریدار ش��رطی را به وی مسترد س��ازد ،مورد معامله با نرخ اندک
به دست خریدار ش��رطی خواهد افتاد .از سوی دیگر ،ممکن اس��ت این بیع را بختکی (احتمالی)

بدانیم .زیرا مش��تری بیع شرط (یا به عبارت بهتر ،خریدار بیع ش��رط) ،وسیله انعقاد چنین عقدی،
بخت و اقبال خود را برای بدس��ت آوردن یک مال که ارزان قیمت تر از مبیع هم نوع خود اس��ت،
آزمایش مینماید .ضمن ًا ممکن اس��ت بیع ش��رط را جزو عقود مس��امحه بدانیم .زیرا ثمن در بیع
ش��رط به طور متعارف از قیمت واقعی کمتر میباش��د .به دیگر سخن ،در بیع ش��رط ،تعمداً بین
ارزش ثمن شرطی و ارزش مبیع شرطی تعادل عقالیی وجود ندارد.
برای تمییز این حاالت از یکدیگر باید دقت داش��ت که ش��رط مصداقی عقود مخاطراتی این
است که خطر در ذات و هنگام انعقاد عقد موجود باشد و طرفین یا یکی از آنها داوطلبانه و با وجود
آگاهی از خطرات موج��ود ،مبادرت به انعقاد چنین عقدی نماید .چون خطر احتمالی در بیع ش��رط
در زمان انعقاد آن به وجود نیامده و فقط ممکن اس��ت بایع شرطی پس از انقضای مدت نتواند ثمن
دریافتی را مس��ترد نماید و از این جهت دچار خطر ش��ود .بنابراین نمیتوان عنوان داشت که بیع
شرط جزو عقود مخاطراتی است .حال آنکه واقعیت بیع شرط (به ویژه بیع شرط ثبتی) استقراض و
تضمین ناشی از آن به منظور بازگرداندن رأس المال و سود ناشی از آن میباشد.
مبحث سوم :وجود اهداف متعالی یا اهدافی غیر از هدف اصلی

یکی دیگر از عناصر تشکیلی عقود مسامحه ،وجود اهدافی است که در بادی امر از منظر دیگران
پنهان بوده و با تحقیق و بررسی میتوان آن اهداف را معین نمود .مث ً
ال پدری ملک خود را با انعقاد
عقد صلحی ،با قیمت بسیار نازل به فرزندش واگذار مینماید یا اینکه فردی به قصد تهیه سرمایه ،با
انعقاد بیع شرط مدنی در این جهت گام بر میدارد .در اولی هدف متعالی پدر مد نظر بوده و در دومی،
انگیزه متعاقدین چیزی غیر از انعقاد بیع است .به دیگر سخن ،داعی و انگیزه اصلی یکی از اطراف
عقود مسامحه برای انعقاد چنین عقدی است که در نتیجه آن باعث بوجود آمدن عدم تعادل ارزش
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عقالیی عوضین میگردد .به عبارت بهتر ،اگر چنین داعیه و انگیزه ای نبود (یعنی در شرایط کام ً
ال
متعارف) به هیچ وجه فرد مذکور مبادرت به انعقاد چنین معامله ای نمینمود.
گفتار سوم :بررسی و تحلیل عناصر تشکیلی عقود مخاطره با عقود مغابنه

عقود مغابنه یکی از اصلی ترین دستجات حقوقی ایران میباش��د .برترین مصداق این دسته

بزرگ حقوقی ،بیع میباش��د که در اصطالح حقوقی ،به آن ام العقود نیز میگویند .وجه تس��میه
این دس��ته بزرگ حقوقی ،به علت امکان تحقق غبن در آن بوده و این دسته از عقود نیز برای خود
دارای عناصر تشکیل دهنده ای میباش��ند که اهم آنها عبارت از :معوض بودن؛ متعادل بودن
عقالیی ارزش عوضین؛ وجود غرر عرضی و دخالت تام قاعده نفی غرر ،میباشد.
مبحث اول :معوض بودن عقود مغابنه

معوض بودن به عنوان یکی از عناصر تش��کیلی این دس��ته از عقود ب��وده و در قبال هر عوضی،
معوضی متصور میباشد .به دیگر سخن ،در این دسته از عقود ،متعاقدین با تعویض مالکیت عوضین
به یکدیگر مبادرت به انجام معامله مینمایند .این عامل باعث تمییز این دس��ته از عقود نس��بت به
احسانات خواهد بود .به دیگر سخن ،احس��اناتی از قبیل هبه ،وصیت تملیکی ،ضمان عقدی بدون
رضای مدیون با مصادیق عقود مغابنه تفاوت آش��کار دارد و علت این تفاوت نیز وجود همین عنصر
است .زیرا در این نوع از احسانات فقط عوض وجود دارد و معوضی قابل تصور نمیباشد ،حال آنکه در
عقود مغابنه ،عوض و معوض وجود داشته وهر دو قابلیت تملیکو تملکدارد.
مبحث دوم :تعادل عقالیی ارزش عوضین

اصلی ترین گوهر (یا جوهر) عق��ود مغابنه ،عاملی به نام متعادل بودن ارزش عوضین اس��ت.
مفهوم گوهر مذکور این اس��ت که چون هر یک از طرفین قصد منفعتجویی ش��خصی از عقد را
دارا میباش��ند ،بنابراین هر طرف به دنبال حفظ باالترین منفعت خ��ود بوده و همین عامل باعث
تولد قدرتی به نام قدرت چانهزنی برای طرفی��ن گردیده و قدرت مذکور ارزش عوضین را متعادل
میسازد .بر اساس منطق موازنه بین عوضین است که موضوعاتی نظیر نفی غرر و قاعده الضرر
در حقوق اس�لامیمعنا پیدا میکند .به دیگر س��خن ،چون متعاقدین در حین انعقاد عقود مغابنه،
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به هیچ وجه در صدد تغییر دادن منطق موازنه بین ارزش عوضین نمیباش��ند .قواعد یادشده که
تضمینکننده چنین منطقی اس��ت ،در جهت پایداری منطق یادش��ده به طور خودکار به جریان
خود ادامه میدهد.
پیامدهای اصل موازنه در س��ه فرض؛ ال��ف – موازنه در تس��لیم مبیع به تس��لیم ثمن که در

اصطالح فقهی به آن تقابض گفته میش��ود؛ ب -موازنه در تملیک مبیع ب��ه تملیک ثمن که در
لس��ان حقوقی به آن اس��تمالکات میگویند؛ ج -موازنه در ارزش عوضین (که به تعادل ارزش
عقالیی بین مبیع و ثمن معروف است) تجلی مییابد که هر یک برای خود احکامیخاص داشته
و تحلیل حقوقی هر یک از این موارد ،خود نیازمند یک رساله یا تحقیق در سطح کارشناسی ارشد
و دکتری خواهد بود .مث ً
ال پس از بررس��ی و تتبع فراوان ،به راحتی میتوان عنوان داشت که عقد
فضولی ،عقد مکره و تبعض صفقه ،سه مقوله ای هس��تند که باعث آسیب به استمالکات (اصل
موازنه از دی��د تملیک به تملیک) خواهند ش��د ،یا تلف مبیع قبل از قبض از جمله مواردی اس��ت
که به تقابض (اصل موازنه از دیدگاه موازنه در تس��لیم به تسلیم) آس��یب وارد مینماید و النهایه
به قول دکتر لنگرودی( فلس�فه عمومیحقوق )199 ،1381 ،افزودن مال��ی بر مبیع پس از انعقاد عقد
بیع ،کاستن مقداری از ثمن معامله پس از ختم عقد بیع و الحاق خیار به عقد بیع پس از ختم آن ،از
لواحق و پیامدهای مربوط به موازنه در ارزش عوضین میباشد.
مبحث سوم :وجود غرر عرضی در عقود مغابنه

از تبعات پذیرش منطق موازنه در تعادل ارزش عوضین ،پذی��رش وجود غرر عرضی در عقود
مغابنه خواهد بود .اگر بپذیریم که طرفین یک عقد مغابن��ه ای با رعایت اصول موازنه بین ارزش
عرفی عوضین با یکدیگر معامل��ه نموده و هر ک��س در رفتار معامالتی خود باالترین خواس��ته
خود را پیجویی کرده و به هیچ وجه دنبال خطر کردن نمیباش��ند ،پس جهل به عوضین (اعم از
آگاهانه و یا ناآگاهانه) میتواند زایل کننده چنین هدفی باش��د یا حد اقل ممکن است در راستای
چنین هدفی نباشد که در چنین وضعیتی ،غرر جزو ذات عقود مغابنه قرار نخواهد گرفت .به دیگر
س��خن ،چون در لحظه انعقاد عقود مغابنه ،بنای متعاقدین انجام رفت��ار پر خطری که باعث زوال
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آگاهانه مالکیت آنان در قبال عوض ناچیز باش��د ،نیس��ت .بنابراین در صورتیکه بنا به هر دلیلی
لطمهای به اصل موازنه منطقی بین ارزش تعادلی عوضین وارد گردد ،در این وضعیت قاعده نفی
غرر به صورت عامدانه مداخله نموده و اصل موازنه را که به هم خورده ،با قائل ش��دن حق فس��خ
برای مغرور یا بطالن عقد ،بر س��ر جای خود مس��تقرخواهد نمود.این در حالی است که وضعیت

یادش��ده در عقود مخاطره چیز دیگری اس��ت .بدین معنا که بر عکس عقود مغابنه که غرر در آن
عرضی بوده و قاعده نفی غرر در آن قابل اعمال اس��ت ،جنس غرر در عقود مخاطره غرر ،از جمله
غرر عرضی نبوده و غرر جزو ذات این عقود محسوب شده و به همین دلیل ،اعمال قاعده نفی غرر
در این دسته از عقود ،فاقد هر گونه توجیه حقوقی خواهد بود.
مبحث چهارم :دخالت تام قاعده نفی غرر

همانگونه که در باال نیز بدان اشاره ش��د ،قاعده نفی غرر در حقیقت تکمیلکننده اصل موازنه
منطقی و عقالیی بین ارزش عوضین در عقود مغابنه میباش��د .پس در جایی که طرفین بهدنبال
برقراری چنین اصلی (یعنی برقراری منطق موازنه بین ارزش عوضین) باشند و بعداً متوجه شوند
که بنا به هر دلیلی بر اصل موازنه خدشه وارد ش��ده ،چنین قاعده ای قابلیت اعمال خواهد داشت.
با تکیه بر مفهوم مخالف چنین عنصری در عقد مغابنه ،میتوان به راحتی بیان داش��ت که هر گاه
متعاملین آگاهانه و در هنگام انعقاد ق��رارداد بخواهند اصل و منطق موازن��ه بین ارزش عوضین
را رعایت نکرده و به دنب��ال اقدامات مخاطره آمیز بروند ،در این حال��ت علیالقاعده نباید بتوانیم
قاعده نفی غرر را اعمال نماییم .زیرا جایگاه اعمال قاعده نفی غ��رر ،برگرداندن منطق موازنه از
دسترفتهای بوده که متعاقدین در هنگام انعقاد عقد بهدنبال آن بوده اند.
فصل دوم :بررسی اختصاصی و تحلیل عناصر تشکیلی عقود مخاطره

هر یک از عقود (اعم از عقود معین یا نامعین) دارای عناصر تش��کیلدهندهای میباش��ند که
ش��ناخت آنها بس��یار ضروری بوده و بدون ش��ناخت چنین عناصری ،امکان مطالعه دقیق این
عقود متصور نخواهد بود .عالوه بر این ،با توجه به این عناصر میتوان بحث ش��روط ضمن عقد
را با آنها ارزیابی و مفاهیم شروط باطل و مبطل و غیرمبطل عقد را با این عناصر تجزیه و تحلیل
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نمود .متعاقدین عقود مخاطره با توجه به پذیرش خطر (ریس��ک) موجود در زمینه چنین عقدی،
مبادرت به انعقاد آن مینمایند .غرر در چنین عقودی نه تنها نهی نش��ده؛ بلکه حتی ممکن است
ش��رع ًا و عرف ًا نیز پذیرفته ش��ده باش��د .به عنوان مثال ،عقد مضاربه که در ذات خود دارای خطر
اس��ت ،بی تردید یکی از عقود معین اسالمیمحس��وب میگردد و بیمه که یکی از عقود نامعین

عرفی بوده و مورد پذیرش فقهای اسالمینیز قرار گرفته ،همین وضعیت را داراست.
ابتنای این عقود بر غرر ،بر کس��ی پوش��یده نیس��ت ولی نمیتوان در این موارد به قاعده نهی
غرر اس��تناد نمود .چنین عقودی جزو ضروریات زیس��ت جامعه روزگاران قدی��م و جدید بوده و
به همین جهت ،الزم و ضروری اس��ت که به عناصر تش��کیل دهنده آنها توجه داشت .به قول
دکتر لنگرودی (لنگرودی ،اندیشه و ارتقا ،1387 ،ص  )408شناسایی ماهیت عقود مخاطره همچون
نان ش��ب ،امری ضروری و طرف حاجت است واال اشتباهات بس��یاری روی داده و نظام مباحث
علمیاز هم گسیخته میشود.
عقود مخاطره دارای چهار عنصر تش��کیلی اس��ت که عبارتند از؛ ال��ف  -مالی بودن (معوض
بودن یا غیرمعوض بودن) .ب -دخالت تعمدی ریس��ک (خطر) در عقد مخاطره .ج -استقبال از
خطر به عنوان ذات عقود مخاطره (نه عوارض آن) .د -نیاز اجتماعی به وجود چنین عقودی که به
طور اختصار به شرح هر یک از این عناصر میپردازیم.
گفتار اول :مالی بودن (معوض بودن یا غیرمعوض بودن)

معنای مالی بودن به عنوان عنصر تش��کیلی عقود مخاطره این است که از توجه به این عنصر
مبرهن میشود که عقود مخاطره ،نمیتوانند غیر مالی باشند .مالی بودن این دسته از عقود مالی،
طرح بحث معوض بودن یا غیرمعوض بودن آنها را باعث میگردد .از توجه به این عنصر ،آشکار
میش��ود که صلح تخارج جزو عقود مخاطره معاوضی اس��ت حال آنکه عق��د ضمان ،جزو عقود
مخاطره غیرمعوض محسوب میگردد.
گفتار دوم :دخالت تعمدی ریسک (خطر) در عقد مخاطره

محور اندیش��ه متعاقدین عقود مخاطره ،همین عنصر اس��ت .اگر متعاقدین آگاهانه پذیرای
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ریسک و خطر شده باش��ند ،در این صورت ،نمیتوان به قاعده نهی غرر اس��تناد نمود تا بخواهیم
آثار چنین عقدی را زایل کنیم .برای درک بهتر مسأله ناگزیر از ذکر مثالی خواهیم بود .همانگونه
که میدانی��م ،در تاریخ فقه و حقوق به س��ه نوع صل��ح (الف – صلح مس��امحه ب -صلح مغابنه
ج -صلح تخارج) اشاره ش��ده اس��ت .تمییز بین صلح مس��امحه و مغابنه ،به تعادل و عدم تعادل

عقالیی بین مورد صلح و مال الصلح وابس��ته اس��ت .به همین دلیل ،هر گاه بی��ن این دو (مورد
صلح و مال الصلح) تعادل عقالیی وجود داش��ته باش��د ،صلح مذکور از جنس صلح مغابنه بوده و
اثر این صلح ،قائممقامیاز س��ایر عقود و یا افاده عقود معینه اس��ت ولی هر گاه رابطه تعادلی بین
مورد صلح و مالالصلح وجود نداشته باش��د ،جنس صلح مذکور ،صلح مسامحه بوده و نمیتوان
از آن افاده عق��ود معینه نمود .به همین دلیل ،بیش��ترین موارد احتم��ال ورود قاعده نهی غرر ،در
صلح مغابنه متصور است و این قاعده را بی تردید میتوان در این نوع از صلح بکار برد ولی اعمال
قاعده نهی غرر ،در صلح مسامحه مورد تردید فقها و حقوقدانان اس��ت .باید توجه داشت که بین
صلح مسامحه و مغابنه ،یک نقطه اشتراک وجود دارد و آن ،معلوم بودن مورد صلح میباشد لیکن
در پاره ای از موارد (نظیر صلح تخارج) ،معلوم نیس��ت مصالح در خص��وص چه چیز معینی صلح
مینماید و در اینجا اس��ت که بحث خطر کردن مصالح مطرح خواهد شد و شاید علت نامگذاری
صلح تخارج به عقود مخاطره به همین دلیل باش��د .در این وضعیت ،بی تردید به لحاظ مخاطره
آمیز بودن عمل و اقدام مصالح و عمدی بودن این اقدام وی (صرف نظر از صحت یا عدم صحت
چنین عقدی) نمیتوان قاعده نهی از غرر را در مورد ایشان اعمال نمود.
گفتار سوم :استقبال از خطر به عنوان ذات عقود مخاطره (نه عوارض آن)

این عنصر یکی از اصلی ترین عناصر تش��کیلی عقود مخاطره میباش��د .اس��تقبال عالمانه و
عامدانه متعاقدین از خطر احتمالی ،که در نهاد این عقد قرار گرفته باعث میش��ود تا این دس��ته از
عقود را از سایر عقودی که طرفین تمامیتالش خود را برای رسیدن به بیشترین منفعت قراردادی
خود انجام میدهند ،متمایز نماییم .مث ً
ال با این عنصر میتوان بیع و اجاره را از عقود مخاطره مجزا
نمود و عنوان داش��ت که بیع و اجاره نمیتوانند جزو عقود مخاطره محسوب شوند ،زیرا هیچیک از

ماهنامة كانون  /شمارة  167و 168

172

طرفین عقود مذکور (یعنی طرفین عقود بیع و اجاره) قصد ریس��ک ک��ردن آگاهانه را به هیچ وجه
ندارند .حال آنکه مث ً
ال در صلح تخارج ،مصالح با آگاهی تمام از خطرات ناشی از عدم اطالع از میزان
ارث خود ،مبادرت به انعقاد عقد صلح با س��ایر وراث یا متصالحین مینماید .هر چند گذشتگان ما
غرر را تقس��یم بندی نکرده اند و از همین لحاظ دچار اش��تباهات جبران ناپذیری شدند (اشتباه در

خصوص یکی دانس��تن مزارعه و اجاره اش��خاص و غرری دانس��تن هر دو) ،برای درک بهتر این
قسمت چاره ای جز تقس��یم غرر به دو دس��ته ذاتی و عرضی وجود ندارد .با توجه به تقسیم غرر به
غرر ذاتی و غرر عرضی ،بس��ته به این که غرر در نهاد و ذات یک عقد قرار گرفته باشد یا در عرض
آن ،میتواند آن عقد را به عقود مخاطره و عقود غیرمخاطره تقس��یم نماید .عقدی که خطر (غرر)
در ذات آن عقد و جزو جدایی ناپذیر آن باش��د ،عقد مزبور جزو عقود مخاط��ره طبقه بندی خواهد
ش��د و بالعکس ،اگر خطر (غرر) جزو جدایی پذیر هر عقدی قرار داشته باشد و متعاقدین بنای اولیه
خود را بر خطر نکردن گذارده باشند ،هر چند بعداً با خطر مواجه ش��وند ،به این دسته از عقود ،عقود
غیرمخاطره میگویند .تنها در دسته دوم است که قاعده نهی غرر راه پیدا میکند.
پس به عنوان ی��ک قاعده کلی میت��وان اینگونه بیان داش��ت که در هر عق��دی که طرفین
باالترین مناف��ع قراردادی خود را جس��تجو نمایند ،قاع��ده نهی غرر در آن جاری اس��ت ولی در
عقود مخاطره ،به لحاظ ابتن��ای این عقود بر خطر ،نمیتوان قاعده نهی غ��رر را در این قراردادها
وارد نمود .به عبارت بهتر ،با تکیه بر این عنصر میتوان بیان داش��ت ک��ه نهی از غرر ،صرف ًا ناظر
بر غررهای عرضی اس��ت (نظیر آنچه در بیع و اجاره رخ میدهد ک��ه طرفین قرارداد باالترین حد
انتظار خود را از انعقاد آن جس��تجو مینماین��د) و به هیچ وجه بر غررهای ذات��ی (که عقد مذکور
مبتنی بر خطر اس��ت) نمیتوان قاع��ده نهی غرر را حاک��م نمود .به دیگر س��خن ،چون در عقود
مخاطره ،غرر در ذات این عقود قرار گرفته و متعاملین آگاهانه به استقبال چنین خطری رفته اند،
بنابراین استناد به قاعده نهی غرر ،عقالیی نخواهد بود.
گفتار چهارم :نیاز اجتماعی به وجود چنین عقودی

عنصر یادش��ده از یک طرف ،یکی از وجوه ممی��زه عقود احتمالی و عقود مخاطره محس��وب
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میشود .اگر متعاقدین از عقودی اس��تقبال نمایند که دارای مخاطره باش��د ،مطابق بنای عقلی
نباید این عقود را نافذ بدانیم حال آنکه پاره ای از عقود مخاطره (نظیر بیمه) نوع ًا یک نیاز اجتماعی
محس��وب میگردند .از طرف دیگ��ر ،عنصر مذکور جدا کنن��ده عقود مخاطره مش��روع از عقود
مخاطره نامشروع نیز میباشد .تنها با توس��ل به این عنصر است که متوجه میگردیم چرا شارع

مقدس قمار را به عنوان نوعی عقود مخاطره ،به رس��میت نش��ناخته و آنرا نامشروع دانسته ،حال
آنکه سبق و رمایه (گرو بندی) را مجری میداند.
فصل سوم  :آثار و انواع عقود مخاطره

بی تردید هریک از عقود و ایقاعات دارای آثار و احکامیخاص میباشند .اگر بپذیریم که عقود
مخاطره ای وجود خارجی دارد ،پس عق ً
ال باید پذیرای آثار و احکام آن نیز باشیم.
گفتار اول :آثار عقود مخاطره

برای بوجود آمدن آثار هر موجود حقوق��ی ،بدواً باید آن پدیده حقوق��ی ایجاد گردد .بی تردید
برای بوجود آمدن تأس��یس حقوقی مذکور ،نیازمند تحقق ش��رایطی خواهیم بود.عقود مخاطره
هم از این قاعده جدا نمیباشد.
شروط تحقق مخاطره به شرح زیر است :
الف – در معرض هالکت قرار گرفتن شخص یا در معرض تلف قراردادن مال
ب -بوجود آمدن ضرر در اثر مخاطره
ج -معلق شدن تملیک بهواسطه مخاطره
د -وجود غرر و ضرر در بطن امر
ه –وجود تردید بین وقوع یا عدم وقوع ضرر
عالوه بر ش��روط تحقق مذک��ور ،صفاتی که در پ��اره ای از موارد در حص��ول مخاطره الزم و
ضروری است ،به شرح زیر میباشد:
الف – بیش��تر مخاطرات در عقود مالی معوض قابل رؤیت اس��ت ولی این گفته به معنای این
نیست که در عقود غیرمعاوضی ،مخاطرات راهی ندارد.
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ب -مخاطره باید بزرگ بوده و در لحظه انعقاد عقد آشکار بوده و بر عقد غالب باشد.
ج -در اکثر موارد مورد مخاطره ،اصالت ًا موجود است ولی این به معنای عدم اصالت بیع آینده و
پیشفروشها نخواهد بود.
د -حاجت اجتماعی به انعقاد چنین عقودی باشد.
ه -مبنای عقد باید مبتنی بر خطر باشد.
و -در عقود مخاطره مذمومه ،خوردن مال مردم به ناحق مطرح است که این امر ممکن است
بادی امر قیافه ظاهری عقود مخاطره ممدوحه نیز باش��د ولی چنین نیس��ت و طرفین نیز چنین
اراده ای ندارند.
ز -معمو ًال عق��ود مخاطره به ضرر یک��ی از متعاقدین پایان خواهد یافت ول��ی این امر قطعی
نیست.
ح -ممکن است عقود مخاطره موجب نزاع و خصومت بین متعاقدین گردد.
گفتار دوم :انواع عقود مخاطره

همانگونه که قب ً
ال بیان گردید ،پیش��ینیان ما در صدد تبیین دقیق عق��ود مخاطره نبوده اند و
بالنتیجه دسته بندی رایجی که در سایر عقود از آنها سراغ داریم ،توسط ایشان در این خصوص
ارائه نشده اس��ت .به همین دلیل ،مصادیق این دس��ته از عقود به صورت پراکنده در سایر ابواب
مختلف بحث و گفتگو به عمل آمده اس��ت .لیکن ب��رای درک بهتر موضوع این دس��ته از عقود
را بهصورت طبقه بندی ش��ده ارائه مینماییم .تقس��یم انواع عقود مخاطره در قرون گذشته (به
دو دس��ته عقود مخاطراتی معین و عق��ود مخاطرات��ی غیرمعین) و همچنی��ن نامگذاری عقود
مخاطراتی حال (به عق��ود مخترعه) امری اجتن��اب ناپذیر خواهد بود .عق��ود مخاطراتی معین
(رهن ،ضمان ،مزارعه و مس��اقات) و در بحث عقود مخاطراتی غیرمعی��ن از عقودی نظیر (تراز،
اجاره کشاورزی و شیالت ،قباله ،صلح تخارج و استصناع) میتوان سخن گفت.
با توجه به مقتضیات زمانی ،پاره ای از عقود و قراردادها پا به عرصه وجود میگذارند که سابقه
تاریخی در شریعت ندارند ،به این دسته از قراردادها ،اصطالح ًا عقود مخترعه یا مسایل مستحدثه
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میگویند .چون از تولد یا انتقال اینگونه قراردادها نمیتوان جلوگیری نمود ،لذابایستی با عنایت
به مقتضیات زمانی و مکانی ،مب��ادرت به تجزیه و تحلیل آنها نمود .از این دس��ته قراردادها که
امروزه مبتالبه جامعه بین المللی میباش��د میتوان از صنعت بیمه ،ف��روش آتی کاال در آینده یا
خرید نفت ،گاز و مواد معدنی اس��تحصال نشده ،خرید و فروش ارز در س��طح بین المللی ،خرید و
فروش سهام در بازار بورس ،خرید و فروش شبکه ای (هرمی) ،اجاره به شرط تملیک (لیزینگ)،
س��رمایه گذاری در بخش صنایع دانش بنیان ،التاری و بخت آزمایی ،انتش��ار اوراق صکوک و
خرید و فروش آنها (به عنوان منبع تأمین مالی در مبادالت اسالمی) و هیجینگ نام برد.
نتیجه:

با توجه به اینکه گذشتگان ما ،عموم ًا قائل به افتراق بین غرر ذاتی و غرر عرضی نبودند ،همین
عامل باعث ش��ده بود تا آنان نتوانند درک صحیحی از عق��ود احتمالی (یا به دیگ��ر تعبیر ،عقود
تقدیری) و عقود مخاطره داشته باشند و به همین دلیل نتوانسته اند حد فاصل بین عقود مخاطره
و عقود احتمالی (یا عقود بختکی یا شانسی) را از یکطرف و عقود احتمالی و عقود مسامحه و عقود
مغابنه را از طرف دیگر تشخیص دهند و شاید با توجه به چنین معذوریتی ،قاعده " نهی از غرر" را
به نحو موسعی تفس��یر نموده و همین موضوع باعث ایجاد مشکالت عجیب و غریبی در جوامع
آن روزگار گردیده که بعض ًا از پاس��خگویی ب��ه آن ناتوان بوده یا در برابر عقود مس��تحدثه (عقود
مخترعه) مقاومت ناشیانه ای انجام داده یا مباحث را با یکدیگر خلط نموده اند.
به عنوان مثال ،بهواس��طه عدم درک درس��ت از مجهول بودن اجرت اجیر ی��ا عامل در عقد
مضاربه و عدم تفکیک غرر ذاتی و غرر عرضی ،این عقد را غرری دانس��ته و قاعده نهی از غرر را
نیز نسبت به آن اعمال نموده اند (لنگرودی ،اندیش�ه و ارتقا )402- 398 ،1387 ،یا همانگونه که بیان
گردید ،بین عقد مزارعه و اجاره اش��خاص نمیتوانس��تند قائل به تفکیک گردیده و بعض ًا ،این دو
را دو قالب برای یک عمل حقوق��ی واحد میخواندند .حال آنکه باید قب��ول کرد که در مثالهای
مذکور در این مقاله ،غرر جزو ذات و قس��مت جدایی ناپذیر این دس��ته از عقود ب��وده و طرفین با
پذیرش این امر ،آگاهانه به استقبال آن رفته و مبادرت به انعقاد عقود مذکور نموده اند.
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بر خالف عقود مذکور که مبتنی بر ریس��ک بوده و خطر جزو جدایی ناپذیر این عقود اس��ت،
دسته دیگری از عقود (مانند بیع و اجاره) نیز وجود دارند که بر خالف حالت قبلی ،متعاقدین آنها
نه تنها از خطر اس��تقبال نمینمایند بلکه بر عکس ،س��عی وافر در کم رنگ کردن عامل خطر در
قراردادشان دارند .با توجه به تفسیر مضیق از امور اس��تثنایی (که قاعده « نهی غرر» نیز از جمله

امور استثنایی اس��ت) این نتیجه حاصل خواهد ش��د که قاعده نفی غرر ،فقط در دسته اخیر عقود
جاری است .علت جریان یافتن قاعده نهی غرر در این دسته از عقود نیز به علت عرضی بودن این
غرر (جدا بودن غرر از ماهیت این عقود) میباشد.
به بیان دیگر ،در این دس��ته از عق��ود ،متعاقدین با عدم اس��تقبال از خطر ،ب��ه هیچ وجه قصد
مخاطره (خطر کردن) نداشته و بالعکس سعی در توازن بین ارزش اقتصادی عوضین دارند .البته
باید دقت داش��ت که مبنای تمییز توازن و تعادل عوضین ،امری کام ً
ال عرفی بوده و از کشوری به
کشور دیگر متفاوت میباش��د .ذکر این نکته نیز ضروری اس��ت که غرر در پاره ای از موارد ،جزو
ماهیت عق��ود و در صورتهای دیگر ،از ماهیت آن خارج میباش��د و تمییز ای��ن دو وضعیت (به
عنوان پارادایم جدید حقوقی) حائز اهمیت فراوان بوده و ش��اه کلید این مقاله محسوب میگردد.
مث ً
ال غرر (مجهول بودن فیزیکی یا تعادل ارزش اقتصادی عوضی��ن یا مخاطره آمیز بودن یکی
از موضوعات عقود) از اجزای ماهیت عقود بیمه ،تراز ،راعی ،مزارعه ،مضاربه ،ش��رکت مفاوضه،
قرارداد شیالت و قباله میباش��د که به چنین غرری ،اصطالح ًا غرر ذاتی گفته میشود .به عنوان
یک قاعده کلی ،حکم هرعقدی که مبتنی بر غرر ذاتی باش��د ،ع��دم ورود قاعده نهی غرر به این
دسته از عقود اس��ت .زیرا در عالم واقع ،متعاملین یا یکی از آنها آگاهانه و با قبول خطر یا ریسک
ناشیه (به عنوان یکی از اجزای جداییناپذیر این دس��ته از عقود) مبادرت به انعقاد چنین عقودی
مینمایند و شاید وجه تسمیه این دسته از عقود به عقود مخاطره نیز از همینجا ناشی شده باشد.
مطلق انگاری قاع��ده نفی غرر در نزد گذش��تگان ،باعث ش��ده بود تا غرر در عق��د مضاربه و
عقد شرکت مفاوضه ،از یک طرف با غرر در عقود اجاره ،بیع و س��لم از طرف دیگر ،یکسان تلقی
ش��ده و احکام واحدی بر آنها بار ش��ود و همین امر ،ضرورت تفکیک ای��ن دو مفهوم (غرر ذاتی
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و غرر عرضی) از یکدیگ��ر را طلب مینمود .تفکیک غ��رر (به غرر ذاتی و غ��رر عرضی) تحولی
در دس��تهبندی و پیکر بندی عقود بوجود آورده و با این تفکیک ،محدوده قاع��ده نهی از غرر (به
عنوان یک امر اس��تثنایی که بیش��تر در عقود معاوضی ،بهویژه در بیع ،کاربرد دارد) به درس��تی
محدودتر شده و اعمال قاعده نفی غرر در موضوعات عقود مخاطراتی و احتمالی مورد تردید قرار
گرفته اس��ت .پارادایم جدید حقوقی ( تمییز غرر ذاتی از غرر عرضی) مناف��ع دیگری به بار آورده
و این تمییز وارد حوزه بحث های اس��قاط کافه خیارات در بیع و همچنی��ن تملیک معدوم (منافع
آتیالحصول و بیع کاالی س��اخته نش��ده یا فروش نفت ،گاز و مواد معدنی اس��تحصال نشده در
آینده) در قبال عوض معلوم گردیده است.
هدف عمومیتحقی��ق حاضر ،شناس��اندن عقود مخاطره در کنار س��ایر تقس��یمبندیهای
متداول ،ب��ه جامعه حقوقی کش��ور ،بهویژه به مقامات تصمیمگیرنده در س��ازمان ثبت اس��ناد و
امالک کش��ور و کانون های س��ردفتران و دفتریاران ایران اس��ت .عالوه بر این هدف عمومی،
تحقیق حاض��ر اهداف اختصاص��ی دیگری را نی��ز دنبال مینمای��د که اهم آنه��ا ،بکارگیری
قالبهای عقود مخاطره در کلیه دفاتر اسناد رسمیمیباشد.
همانگونه که قب ً
ال بیان شد ،تقس��یم انواع عقود مخاطره س��ابق ( به عقود مخاطراتی معین و
غیرمعین) و نیز نامگذاری عقود مخاطراتی جدید (به عقود مخترع��ه) امری اجتناب ناپذیر بوده
و ما را در پیکربندی های اس��ناد تنظیمیبرای چنی��ن عقودی آماده میس��ازد .مث ً
ال پیکربندی
تعدادی از عقود مخاطراتی معین ( تحت قالب اس��ناد رهنی ،ضمان ،مزارعه و مس��اقات) قب ً
ال در
دفاتر اس��ناد رسمیمرس��وم بوده و همینک نیز در دفترخانهها متداول میباشد ولی در خصوص
عقود مخاطراتی غیرمعین ،عدم آش��نایی دفاتر اس��ناد رس��میبا چنین عقودی کام ً
ال مش��هود
میباشد .عقود مخاطراتی غیرمعینی نظیر (تراز ،اجاره کشاورزی و شیالت ،قباله ،صلح تخارج و
استصناع) نه تنها تاکنون در دفاتر اسناد رس��میپیکر بندی نشده است بلکه حتی نزدسردفتران و
دفاتر اسناد رسمیایران نامانوس میباشد.
ضرورت زیس��ت در جامعه بین المللی ،خواه نا خواه ،ما را با پدیده های جدیدی روبرو میسازد
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که اندکی از آنها در این مقاله توضیح داده ش��د .برای آگاهی بهتر ای��ن موضوعات ،چاره ای جز
تجزیه و تحلی��ل منطقی این پدیدهها نداش��ته و نمیتوانیم صرف ًا به دس��تاورد فقهی – حقوقی
گذش��تگان بس��نده نماییم .زیرا آن بزرگواران ،در عصر خویش گوهر های ب��ی بدیلی بودند که
میتوانستند با درک منطقی موضوعات زمانه و اعصار خود ،راه چاره ای متناسب با شرایط زمانی

– مکانی روزگاران خود پیدا نمایند که ممکن است رافع نیاز های امروز ما نباشد.
در خصوص عقود مخاطراتی مخترعه (عقود مخاطراتی مس��تحدثه) که ضروریات زیس��ت
در جامعه بین المللی اس��ت ،وضعیت به همین منوال میباش��د .یعنی پاره ای از عقود مخاطراتی
مخترعه (نظیر اجاره به ش��رط تملیک یا لیزینگ و قرارداد بیمه) در دهه ه��ای اخیر وارد ادبیات
حقوقی ایران ش��ده و حتی دفاتر اسناد رس��میبا چنین تأس��یس حقوقی تا حد زیادی آشنا بوده و
سردفتران اسناد رسمینیز مبادرت به پیکر بندی اس��ناد لیزینگ ( اجاره به شرط تملیک) و انواع
و اقس��ام قراردادهای بیمه نموده اند .حال آنکه عق��ود مخاطراتی مخترعه دیگ��ری (نظیر بیع
کاالی ساخته نشده یا فروش نفت ،گاز و مواد معدنی استحصال نش��ده در آینده ،خرید و فروش
ارز در س��طح بین المللی ،قراردادهای مربوط به س��رمایه گذاری در بخش صنایع دانش بنیان،
خرید و فروش اوراق صکوک و هیجینگ) وجود دارند که در حال ورود به ادبیات حقوقی کش��ور
س��ردفتران دفاتر اسناد رس��میبا سرعت بتوانند نس��بت به پیکربندی و تنظیم
میباشند که اگر
ِ
چنین اسنادی کوش��ا باش��ند ،به یقیین میتوانند حرفهایی برای گفتن داشته باش��ند .بنابراین،
وظیفه مبرم دفاتر اسناد رس��می ،آشنایی با چنین مقوالتی و الجرم ش��کلدهی رسمیبه روابط
ناش��ی از بازیگران آنها میباش��د .به عنوان مثال ،در قراردادهای هیجینگ (که نوعي قرارداد
آتي بهمنظور خنثيسازي ريسك موجود در يك بازار با استفاده از ريسك متضاد در بازاري ديگر
است) دفاتر اسنادی میتوانند نقش بسزایی داشته باشند.
همانگونه که میدانیم ،يكی از مش��كالت فراروی صادركنن��دگان و واردكنندگان ،تغييرات
ناگهانی نرخ ارز است كه همین امر ضرر وزيان فاحش��ی را برای اين گروه فراهم میسازد .فرض
کنیم يك صادركنن��ده كاالي خود را صادر كرده و قرار اس��ت پول آن را به ص��ورت ارز خارجی،
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بعد از ش��ش ماه دريافت كند .اما صادركننده نگران اس��ت که بعد از اين مدت ،قيمت ارز کاالی
صادرش��ده وی كاهش پيدا كرده و درنتيجه موجب ضرر و زيان نامبردهشود .از طرف دیگر ،يك
واردكننده نيز میخواهد قيم��ت كاالی وارداتی خود را بعد از چند ماه بپردازد ،ولی نگران اس��ت
که بعد از اين مدت نرخ ارز باال رفته و وی نتواند ب��ه تعهداتش عمل كند .قرارداد هیجینگ به اين

صورت منعقد میگردد كه چون صادركننده بعد از مدتی پول خارجی به دس��تش خواهد رسيد و
اكنون نگران اس��ت که مبادا در آن روز ارزش پول خارجی كاهش يابد ،بنابراين یک قرارداد آتی
را با ش��خص معینی منعقد مینماید و آن فرد نيز متعهد میش��ود ،در ازای پرداخت مبلغی معین،
در سررس��يد مش��خص ،مقدار معينی از ارز خارجی را از فرد مذكور خريداری كند .بر عکس ،يك
واردكننده میخواهد در ش��ش ماه آينده كااليي را وارد کش��ور كند و بابت اين واردات ،نياز به ارز
خارجی در شش ماه آتی خواهد داشت ،اما نگران است که مبادا قيمت ارز خارجی در شش ماه بعد
باال رود ،به همین جهت وی از اختيار خريد آتی ارز خارجی اس��تفاده كرده و ضمن انعقاد قرارداد
هیجینگ (قرارداد خريد ارز خارجی در آینده) با یک ش��خص حقیقی ی��ا حقوقی ،طرف مقابل با
دریافت مبلغ معین در روز انعقاد قرارداد هیجینگ ،متعهد به فروش مقدار معينی از ارز خارجی به
وارد کننده کاال میشود.
اگر مسؤوالن سازمان ثبت اس��ناد و امالک کش��ور و کانون های س��ردفتران و دفتریاران و
س��ردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رس��میخود را در قبال چنین وقایع مس��تحدث روز که نیاز
جامعه بین المللی اس��ت ،آماده ننمایند ،بی تردید دچار خس��ران فراوانی خواهند ش��د لیکن اگر
بتوانند با شناخت موضوع و تهیه فرمتها و پیکربندی های اس��ناد تنظیمی،حرفی برای گفتن در
قبال این نیازها داشته باشند ،در هنگام فراگیر شدن چنین قراردادهایی ،آنان آماده ارائه هر گونه
خدمات مشاوره ای به طرفین قرارداد خواهند بود.
در پایان ،باید اذعان داش��ت که اس��تناد جمودگونه به قواعد فقهی ،بدون در نظر گرفتن شرایط
زمانی  -مکانی (ک��ه از عناصر فقه پویا و حقوق نوین اس��ت) ،امکان دارد م��ا را در نیل و رهیافت به
هدف اصلی وضع قواعد حقوقی ( روان و سیال سازی قواعد حقوقی – فقهی)که رسالتشان ،چیزی
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جز آسانسازی زیس��ت ابنای بشر در جامعه ملی و بین المللی نیس��ت ،متوقف سازد .این امر میسر
نیست مگر اینکه قانونگذاران و اندیشمندان فقه و حقوق هر کشوری ،با درک درست از عرفهای
منطقهای و بین المللی و بهویژه با در نظر گرفتن ضرورت زندگی در یک جامعه مشترک بینالمللی،
تا حد ممکن ،نسبت به تس��هیل (و تولید پارادایم) یا باز شناس��ی قالبهای مورد نیاز ارتباطات ملی

و بینالمللی (نظیر صکوک ،قرارداد های آتی ،هیجینگ و س��ایر عق��ود مخاطراتی که در حد توان
علمیدر این مقاله به آنها اشاره ش��د) که اصطالح ًا به آنها بازپروری پارادایم گفته میشود ،اقدام
نموده و عنداللزوم ضمن داشتن اندیشه تس��اهلی با بومیس��ازی آن (به جای برخورد قالبی با این
پدیدهها) درجهت روانسازی قواعدحقوقیدر این خصوص کوشا باشند.
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و اش�يا به نحوي كه عرفاً بتوان آن را تصرف مالكانه تلقي نمود ،بر مالكيت او بر آن اش�يا و اموال داللت دارد.
قاعده ديگر ،قاعده «علياليد» يا «ضمان يد» است كه موضوع بحث حاضر ميباشد و با عنوان «يد ضماني»
ضامن آن است .توجه به مفاهيم
نيز از آن ياد ميشود و بر اساس آن ،هر كس بر مال ديگري مستولي گردد،
ِ
مربوط به ضمان ،براي ش�ناخت بهتر قاعده مزبور ضروري به نظر ميرس�د .ضمان مذكور مأخوذ از حديث
نبوي مش�هور «علياليد ما اخذت حتي تؤدي» ميباش�د ك�ه در برخ�ي از كتب فقهي نيز ب�ه صورت «حتي
تؤديه» ذكر گرديده است.1

واژگان كليدي :يد ،ضمان يد ،ضامن ،غاصب ،مال مغصوب ،منافع مستوفات و غيرمستوفات.

بر اهل فن پوش��يده نيست هر حكمي كه در فقه و قانون مطرح ميش��ود ،داراي مبنا و اساسي
اس��ت كه از منبعي مثل آيه ،روايت و يا عقل سرچش��مه ميگيرد ،چنان كه هر منبعي هم از يك
جهانبيني خاصي برميخيزد؛ ب��ه عنوان مثال ،اي��ن حكم كه «بر مس��تولي و متصرف در مال
ديگري الزم اس��ت عين مال را در صورت بقا به صاح��ب آن برگرداند و در ص��ورت تلف يا ورود
نقص ،جبران خس��ارت نمايد» از مبنايي تحت عنوان «قاعده ضمان يد» به دس��ت آمده كه اين
اخذت ح ّتي تؤديه» و آن ني��ز از يك بينش الهي
قاعده نيز از حديث ش��ريف نبوي« :علي اليد ما ْ
سرچش��مه گرفته اس��ت .يا اين حكم كه «هيچ كس حق ندارد ب��ر ديگري ض��رر وارد كند» از
مبنايي به نام «قاعده ال ضرر» و آن نيز از حديث ش��ريف نبوي« :ال ضرر و ال ضرار فياالسالم»
سرچشمه گرفته است كه اين حديث نيز منبعث از بينش الهي است .لذا در اين مقاله كوشش شده
است ،نخست مبنا و س��پس منبع ضمان يد از بناي عقال و سيرة مس��لمين و روايات مورد بررسي
قرار گيرد تا وجهة شرعي و قانوني آن روشن گردد.
از آنجا كه ضمان قهري و مسؤوليت مدني از يك باب نيستند ،نمي توان همة مسؤوليتها را
يكي دانست ،هر چند كه در بس��ياري از موارد ضمان ،مباني مختلف قابل تطبيق است؛ مث ً
ال اگر
ش��خصي بعد از تصرف در مال ديگري آن را تلف نمايد ،در اين جا هم «قاعدة ضمان يد» جاري
اس��ت و هم «قاعدة اتالف» و هم «قاعدة الضرر» و ميتوان به هر يك از اي��ن قواعد به عنوان
 - 1شيخ طوسي ،الخالف ،باب غصب ،مسأله .20
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مبناي حكم ،براي جبران خسارت استناد كرد ،چنان كه به همة آنها نيز ميتوان استناد جست.
بنابراين منحصر كردن مبناي مس��ؤوليت مدني در يك امر موجب ب��روز اختالف خواهد بود؛
چنانكه در حقوق موضوعه غرب عدهاي تنها تقصير را مبناي جبران خسارت دانستهاند و عدهاي
ديگر ،چون در همة موارد لزوم جبران خس��ارت ،تقصير وجود ندارد ،ايج��اد خطر و نظرية خطر را

ارائه داده و گروهي ديگر ،نظريه مختلط را پذيرفتهاند .بديهي است همة اين رد و ايرادها از اين جا
نشأت گرفته كه هر كدام خواستهاند تنها يك امر را مبناي مسؤوليت و ضمان ،معرفي كنند .ولي
در فقه اس�لامي و به تبع آن در قانون مدني ،مباني متعددي براي مسؤوليت بيان شده است كه در
هر موردي ميتوان به مبناي متناسب با آن استناد كرد.
اين مبان��ي عبارتان��د از -1 :غصب و آنچه در حكم غصب اس��ت -2 .اتالف -3.تس��بيب.
بالسوم -9 .مقبوض به عقد
 -4استيفا -5 .غرور -6 .ايجاد ضرر -7 .تعدي و تفريط -8 .مقبوض ّ
فاسد -10 .ادارة فضولي اموال غير -11 .ايفاي ناروا -12 .يد.
هر يك از اين مبان��ي دوازدهگانه نيز داراي منابع خاصياند كه ما در اين مقاله تنها به بررس��ي
«ضمان يد» ميپردازيم.
در ارزش و اهميت اين قاعده همين بس كه عالوه بر داش��تن م��دارك و منابع معتبر ،يكي از
پرفرعترين و قهراً يكي از پرنفعترين قواعد فقه و حقوق است .به همين جهت در طول تاريخ فقه،
فقهاي نامور شيعه توجه خاصي به اين قاعده داشته و با استناد به آن در موارد مختلف ،مسايل آن
را به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار دادهاند.
در رابطه با «قاعده ضمان يد» مباحث بسياري قابل طرح و بررس��ي است ولي از آنجا كه ارائه
همة آنها در يك مقاله نميگنجد ،ما تنها مهمترين مباحث آن را با سه عنوان زير بررسي ميكنيم:
الف) مدارك قاعدة ضمان يد؛
ب) راههاي خروج از عهده ضمان يد؛
ج) فروع قاعدة ضمان يد.
الف) مدارك قاعدة ضمان يد:

غالب فقها در ضمن بح��ث از مدرك اين قاعده ،تنها به حديث نب��وي معروف« :علي اليد ما
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اخذت ح ّتي تؤديه» اكتفا كردهاند ليكن مدارك ديگري نيز در كالم عدهاي از فقها آمده اس��ت
كه عبارتاند از:
1ـ بناي عقال:

مس��تند قاعدة ضمان يد ،قبل از ه��ر چيز بناي عقال اس��ت .زيرا اهل خ��رد در زندگي و خود،

شخص متصرف در مال ديگري را در مقابل مالك ،مسؤول عواقب امر ميشناسند؛ يعني عالوه
بر آن كه از لحاظ تكليفي او را در زمان موجود بودن عين ،به رد آن ُملزم ميدانند ،چنانچه صاحب
مال هم براي مطالبة خسارت به متصرف مراجعه نمايد ،اين عمل را نكوهش نميكنند.
شرع مقدس نيز نه تنها اين شيوة خردمندانه را رد نكرده بلكه به موجب نصوص مختلف ،تأييد
هم كرده است.
2ـ سيرة مسلمين:

سيرة مس��تمر و رو ّية مس��لمانان در تمامي اعصار ،حكايت از آن دارد كه قاعدة فوق در حقوق
اس�لامي همواره مورد پذيرش بوده اس��ت .لذا با توجه به اتصال اين ش��يوة متع��ارف به مقاطع
تاريخي حضور معصومين عليهمالس�لام رضايت و امضاي الهي را احراز نموده و آن را به عنوان
يك قاعدة فقهي مسلّم ميدانيم.
3ـ احاديث:
حديث اول:

مشهورترين حديثي كه فقها و حقوقدانان به عنوان مستند اين قاعده به آن تمسك كردهاند،
حديثي است معروف از پيامبر اكرم (ص) كه ميفرمايد« :علي اليد ما اخذت ح ّتي تؤديه».
اين حديث از نظر س��ند ،ضعيف و مرسل اس��ت و سلسله سند آن به س��مره بن جندب منتهي
ميشود و عمدت ًا از طرق اهل سنت نقل شده اس��ت .ولي غالب فقها ،شهرت حديث جابر را ضعف
سند آن دانسته ،از اين رو بحث س��ندي را بي فايده تلقي ميكنند؛ به بيان ديگر ،گرچه اين حديث
در كتب روايي شيعه ذكر نشده است ولي همة كس��اني كه متعرض «قاعدة ضمان يد» شدهاند،
اين حديث را به عنوان مدرك قاعده ذكر كردهاند كه نشانة اعتبار اين حديث در نظر آنان است.
ليكن برخي از فقها معتقدند :در صورتي ش��هرت ،ضعف س��ند را جب��ران ميكند كه قدماي
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اصحاب به آن حديث اس��تناد كرده باش��ند ،اما صرف نقل حديث يا اس��تناد ب��ه آن از باب جدل،
نميتواند دليلي بر اعتبار روايت در نظر آنان تلقي شود و در خصوص اين حديث گفتهاند:
حسب تحقيقات انجام ش��ده ،جمله فوق در كتب قدماي اماميه چندان مورد استناد قرار نگرفته
است و اگر گاهي هم در بعضي از آثار ديده شده ،به انگيزه احتجاج عليه مخالفين به كار رفته است ،نه
آن كه بر آن اعتماد شده باشد .تنها از پيشينيان ،ابن ادريس حلّي (متوفاي  598ق) در كتاب «سرائر»

در چند مورد به حديث فوق تمسك نموده و آن را به طور جزم به رسولاهلل (ص) نسبت داده است.
البته اين نظر ابن ادريس بسيار جالب توجه اس��ت ،زيرا آن بزرگوار در اصول فقه ،حجيت خبر
واحد را به شدت انكار كرده است .به هر حال ،به دنبال ايش��ان از زمان علاّ مه حلي (متوفاي 726
ق) استناد به حديث فوق كام ً
ال ش��يوع يافته ،تا آنجا كه در عصر حاضر از مشهورات و مقبوالت
ضعف س��ند حديث ،با چنين شهرتي كه چندان ر ّد پايي از
مسلّم محسوب گشته است ،لذا جبران ِ
آن در زمانهاي دور ،ميان فقهاي پيشين مشاهده نميگردد ،جاي ترديد است.
اما آنچه اين نگراني را مرتفع ميسازد اين است كه مفاد حديث از تأسيسات و ابداعات شريعت
مقدس نميباش��د ،زيرا همان گونه كه گفته ش��د ،مدلول قاعدة ضمان يد ،قبل از هر چيز مطابق
بناي عقال است و حديث فوق در صورت صحت ،به جهت تأييد و تشييد بناي عاقالنه مزبور صادر
گرديده اس��ت و فقهاي عظام در موارد مشابه با اين گونه احاديث بسيار س��هل برخورد كرده و به
آساني تلقي به قبول نمودهاند.
همچنين فصاحت و بالغت و ش��يوايي جملة فوق ،ضريب احتمال صدور آن را از رسول اكرم
(ص) بسيار قوي ميسازد و متقاب ً
ال جعل و ساختگي آن را توسط راوي به مراتب بعيد مينمايد كه
در نتيجه ترديد را از خاطر فقيه زدوده ،موجب اطمينان خاطر وي ميگردد.
به عالوه ،با مراجعه به كتب قدما مانند سيد مرتضي در«انتصار» ،و مخصوص ًا شيخ طوسي در
غصب «خالف» ،در مقام استدالل بر عقيدة اماميه ،معلوم ميشود كه نظر قدماي اصحاب
كتاب
ِ
در اين حديث ،صرف ًا نقل و يا احتجاج بر خصم نبوده است بلكه به آن استدالل كردهاند .بنابراين،
مش��كلي در سند حديث نيس��ت ،زيرا شيعه و س��ني به آن اس��تدالل كردهاند و از شهرت بااليي
برخوردار است ،لذا اگر اين مبنا كه شهرت جابر ضعف سند است ،پذيرفته شود ،قطع ًا يكي از موارد
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آن همين حديث است.
مفاد حديث:

از سوي فقها در مفاد اين حديث نظرهاي مختلفي ابراز گرديده است؛ برخي معتقدند :مقصود
از اين حديث صرف ًا حكم تكليفي اس��ت كه ش��ارع مقدس بدين وسيله ،مس��ؤوليت استيالي بر
مال ديگ��ري و وجوب حف��ظ و رد آن را به مالك گوش��زد ميكند .طبق اين معنا بر كس��ي كه بر

مال ديگري اس��تيال پيدا كرده تنها حفظ و رد آن به مالك واجب است و سخني از ضمان در ميان

نيست .ولي نظر مشهور فقيهان كه نظر دقيقتر است اين اس��ت كه :شارع مقدس به موجب اين
حديث ،ضمان مالي را كه مورد اس��تيال قرار گرفته ،مادام كه به مالك برگردانده نش��ده است به

عهدة مس��تولي قرار ميدهد؛ به اين معنا كه تا وقتي عين آن باقي اس��ت موظف به تحويل عين

است و چنان چه تلف شود و يا خسارت ببيند بايس��تي از عهدة خسارت آن برآيد ،و در مثلي ،مثل و
در قيمي ،قيمتش را به مالك بپردازد.
طبق اين معنا ،مفاد حديث صرف ًا به حكم وضعي ضمان مربوط است و وجوب رد مال از تبعات
و آثار ضمان و اس��تقرار آن مال بر عهده متصرف ،ميباشد؛ به عبارت ديگر ،اين حديث داللتي بر

حكم تكليفي مستقر ندارد.

از اين رو ،طبق قول مش��هور فقها ،وقتي انس��ان چيزي را ميگيرد و به تعبي��ر ديگر ،بر مالي
اس��تيال مييابد ،آن مال بر عهدة او قرار ميگيرد ،و چون عهده به معناي ذمه است و عين خارجي
نميتواند در ذمه قرار گيرد؛ بنابراين ،منظور ،وجود اعتباري آن چيز است كه در ذمه قرار ميگيرد
و بعد از آن ك��ه در ذمه قرار گرفت باي��د از عهدة آن برآي��د .برآمدن از عهده در ص��ورت وجود ،با
پرداخت عين است و بايد به طور س��الم به صاحبش برگرداند و اگر تلف شود يا به هر جهتي اداي
عين آن ممكن نباشد ،بر آمدن از عهده و برائت ذمه با پرداخت مثل يا قيمت آن ميباشد.

به هر حال ،طبق اين حديث شخصي كه بر مال ديگري اس��تيال پيدا كرده ،ضامن است و بايد

عين ،مثل و يا قيمت آن را بپردازد.
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حديث دوم:

در حديثي از رسول خدا (ص) آمده اس��ت« :حرمه مال المسلم كحرمه دمه» و مقتضاي حرمت

مال مسلمان تنها حكم تكليفي نيست بلكه حرمت وضعي را نيز در بر ميگيرد ،زيرا وقتي ميتوان

مالي را محترم دانست كه در صورت اتالف و تعدي به آن ،جبران خسارت وارد شده ،الزم باشد.
البته ممكن است گفته ش��ود كه اين حديث مدرك قاعده احترام اس��ت نه قاعدة يد؛ هر چند
قاعدة احترام نيز يكي از داليل ضمان اس��ت؛ ولي تا حدودي اين حدي��ث را هم ميتوان از جمله
مدارك قاعدة ضمان يد تلقي كرد.
احاديث ديگر:

روايات بس��ياري در ابواب مختلف فقه از قبيل :عاريه ،وديعه ،اجاره ،مضاربه و رهن وارد شده

است كه ميتوان از آنها به روشني ضمان يد را اس��تفاده كرد؛ به اين بيان كه در روايات متعددي
وارد ش��ده كه يد ودعي ،مس��تعير ،مس��تأجر و ...يد اماني و از قاعده ضمان يد خارج است مگر در
صورت تعدي يا تفريط كه در اين حالت قاعدة ضمان يد به حال خود باقي اس��ت؛ به عبارت ديگر،

تنها امين بودن يد باعث خروج از ضمان ميباش��د ،در نتيجه طبق روايات هم ي ِد غيرامين ضامن

تلقي شده است.

ب) راههاي خروج از عهدة ضمان يد:
بازگرداندن اصل مال در صورت موجود بودن آن:

مال غير اس��تيال مييابد مادامي كه عين آن باقي است ملزم است با
شخصي كه با وضع يد بر ِ
رد آن از عهدة ضمان برآيد؛ ن��ه غاصب ميتواند به جاي ر ّد عين ،م��ال ديگري را به صاحب مال
پرداخت كند ،و ن��ه صاحب مال ميتواند غاص��ب را به پرداخت پول يا تس��ليم مال ديگري ملزم
سازد ،هر چند دادن عين موجب ضرر غاصب ش��ود؛ مانند رد تيرآهني كه در بنا به كار رفته يا نخي
كه در دوخت [مث ً
ال لباسي] مورد استفاده قرار گرفته است.
اما چنانچه ر ّد عين مستلزم تلف جاني و يا از بين رفتن اموال مورد احترام ديگران شود ،غاصب
مبرا سازد؛ مثل آن كه قطعة چوب
ميتواند با پرداخت قيمت و يا جنس معادل آن ،عهدة خويش را ّ
مغصوب در قايقي به كار رفته و مالك در حالي كه قايق روي آب است ،مال خويش را مطالبه كند.
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آنچه گفته شد ،در جايي است كه مالك و ضامن دربارة تس��ليم مال ديگر ،به توافق نرسند ولي
چنانچه آن دو به جاي رد مال غصب شده بر تأدية مال ديگري تراضي كنند بي ترديد بالمانع است.
جبران خسارت در صورت ناقص يا معيوب شدن مال:

هرگاه مال مورد اس��تيال ناقص و يا معيوب شده باش��د ،غاصب بايد عالوه بر ر ّد عين ،تفاوت
صحيح و معيب (اَرش) را به صاحب مال پرداخت كند و مالك نمي تواند با خودداري از قبول عين
معيوب ،تمامي ثمن را از غاصب مطالبه نمايد؛ مث ً
ال اگر كس��ي اتومبيل ديگ��ري را بدون اذن او
سوار شود و در راه بر سپر اتومبيل آسيبي وارد سازد ،مالك فقط ميتواند مطالبة خسارت كند ،ولي
نميتواند شخص متصرف را ملزم سازد كه سپر را براي خود بردارد و تمامي قيمت آن را بدهد.
قانون مدني ايران نيز به پيروي از فقه اماميه در صدر ماده  330مقرر ميدارد؛ اگر كسي حيوان
متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بكشد ،بايد تفاوت قيمت زنده و كشتة آن را بدهد.
پرداخت بدل در صورت وجود عين و عدم امكان ر ّد آن:
هرگاه عين موجود باش��د ولي به عللي ر ّد آن امكانپذير نباشد ،غاصب موظف است بدل آن را
به مالك بدهد كه در اصطالح فقه به آن بدل «حيلوله» ميگويند.
ذيل ماده  311ق.م .اش��اره به همين موضوع اس��ت؛ ...و اگر به علت ديگ��ري ر ّد عين ممكن
نباشد بايد بدل آن را بدهد.
پرداخت معادل در صورت تلف عين:

هرگاه عين تلف گردد ،مسؤول بايد معادل آن را به صاحب مال تأديه نمايد كه پرداخت معادل

هم حسب مورد با دادن «مثل» يا «قيمت» انجام ميشود؛ پرداخت مثل در صورتي است كه مال

تلف شده مثلي و پرداخت قيمت در موردي است كه مال مزبور قيمي باشد.

الزم به گفتن است كه هرگاه مال تلف ش��ده مثلي باشد ،مس��ؤول موظف است مثل آن را به

مالك مسترد دارد ،خواه قيمت بازار ارزانتر و يا گرانتر شده باش��د و مالك نميتواند از او قيمت
مطالبه نمايد .در اين مس��أله ميان فقها اختالف نظري وجود ندارد و حتي صاحب جواهر آن را از
قطعيات فقه دانسته است.
ّ
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ج) فروع قاعدة ضمان يد:
 -1عدم دخالت عمد و قصد در ضمان يد:

با توجه به مس��تندات قاعدة «ضمان يد» به ويژه حديث «علي اليد »...استفاده ميشود كه در
«ضمان يد» فرقي بين صورت علم و جهل و يا عمد و غفلت نيست .البته در صورت تصرف ارادي
و عالمانه ،عالوه بر حكم وضعي ،عقوبت ش��رعي و حرمت تكليفي نيز متوجه ش��خص است ،در
حالي كه در تصرف غيرعمدي اثري از عقوبت اخروي نيست؛ به تعبير ديگر ،در تحقق اين ضمان
«تقصير» دخالتي ندارد بلكه مبناي اين مس��ؤوليت ،وضع يد و اس��تيالي بر مال ديگري بدون
مجوز است ،اعم از اين كه از روي علم و عمد صورت گرفته يا از روي جهل و غير عمد.
 -2ضمان عين و منافع:

آيا شخص مستولي بر مال غير ،عالوه بر ضمان عين ،منافع آن را نيز ضامن است؟
در اين مورد بين فقهاي اسالمي اختالف اس��ت؛ برخي از علماي اماميه و مالك و ابوحنيفه از
بالضمان» و
علماي عامه ،معتقدند كه غاصب تنها ضامن عين است و مستندشان قاعدة «الخراج ّ
قاعدة «من عليه الغرم فله الغنم» است كه قاعده اول ميگويد :هر كه ضمان عين به عهده اوست
منافع آن هم براي او خواهد بود ،و قاعدة دوم ميگويد :هر كس زيان به عهدة اوس��ت ،منافع هم
مال اوست ،بنابراين بين ضمان عين و مالكيت منافع ،مالزمه وجود دارد.
اما مش��هور فقهاي اماميه و نيز ش��افعي و احمد حنبل از فقهاي عامه ،اين اس��تدالل را مردود
ش��ناخته و بين ضمان عين و مالكيت منافع مالزمهاي قائل نيستند؛ چنانكه سارق ،ضامن عين
مال است در حالي كه مالك منافع آن نيست و نميتواند بعد از س��رقت ،مال را مورد بهرهبرداري
قرار داده و از حيث منافع ،ضامن نباشد.
فقها در پاس��خ به احاديث و قواعد مورد استناد كس��اني كه گويند با ضمان عين ،ضمان منافع
در كار نيس��ت ،فرمودهاند :اين قواعد مخصوص باب بيع اس��ت و معناي آن اين است كه هرگاه
ش��خصي مالي را از ديگري خريداري كرده ،چنانچ��ه پس از قبض ،به موج��ب امري قهري يا
غيرآن تلف شود مشتري نميتواند از فروشنده مطالبه خس��ارت كند ،زيرا اگر مال سالم ميماند
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منافع آن نيز متعلق به مش��تري بود ،در نتيجه خس��ارت آن هم بر او وارد است .اما موارد استيال بر
مال غير و غصب بدون مجوز قانوني ،مشمول اين قواعد نيست .زيرا استفاده از مال ديگري بدون
اذن او ،به اجماع فقها جايز نيست.
همچنين در مواردي شخص ضامن خراج و درآمد مال نيس��ت كه با وجود مجوز شرعي به آن

اقدام نمايد ،در حالي كه در مورد بحث ،ضمان مزبور مربوط به امري قهري است كه شارع مقدس،

بر استيال و تصرف مال ديگري مترتّب ساخته ،لذا نمي توان خراج را در ازاي ضمان قرار داد.
منافع مستوفات و غير مستوفات:

غاصب همان گونه كه نسبت به عين مال مغصوب ضامن است ،نسبت به منافع آن هم اعم از

منافع مستوفات و غيرمستوفات ضامن ميباشد.

مقصود از منافع مستوفات ،منافعي اس��ت كه شخص پس از اس��تيالي بر مال ديگري از آن
بهرهمند ميگردد؛ مث ً
ال پس از برداش��تن اتومبيل ديگري ،خود از آن اس��تفاده ك��رده يا آن را به
كرايه ميده��د و يا كتاب ديگ��ري را بدون اجازه برداش��ته و مطالعه ميكند .و مقص��ود از منافع
غيرمس��توفات ،منافع ممكنالحصولي اس��ت كه ش��خص متصرف با اس��تيالي خود بر مال،

بهرهبرداري از آن را س��لب نموده و خودش هم از آن بهرهمند نش��ده است؛ مثل اين كه شخصي

خانه ديگري را بدون اجازه او قفل زده و يا اتومبيل او را در پاركينگ منزل خود پارك نمايد.

به نظر فقهاي اماميه در مورد منافع مستوفات ،بي ترديد ش��خص متصرف ضامن است؛ خواه

تصرف عدواني (غصب) باش��د و خواه غيرعدوان��ي .و در منافع غيرمس��توفات ،چنانچه تصرف
عدواني باشد باز هم به اتفاق نظر معتقدند كه شخص متصرف ضامن است ،اما اگر تصرف عدواني
ن دارند.
نباشد گروهي از فقها قائل به ضمان نيستند ولي مشهور در همين مورد نيز نظر به ضما 

مستند مشهور نسبت به ضمان منافع ممكن الحصول (اعم از مستوفات و غيرمستوفات) عموم

«قاعده علي اليد» است ،زيرا عالوه بر عين ،منافع نيز به تبع آن تحت سلطه و استيالي متصرف در

ميآيد ،لذا در عهدة متصرف قرار ميگيرد و بايستي به صاحبش برگردانده شود ،خواه استيفا شده و
خواه نشده باشد ،زيرا آنچه باعث ضمان است اخذ آن و قرار گرفتن در عهده است نه استيفا.
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8ـ يد صغير و مجنون:

هرگاه صغير يا مجنون بر م��ال ديگري تصرف غاصبان��هاي بكنند ضام��ن خواهند بود و در
صورت بقا ،عين مال و در صورت تلف ،مثل يا قيمت آن از دارايي آنان گرفته ميشود.
در توجيه مباني فقهي اين موضوع گفته شده است كه احكام بر دو قسم است« :تكليفي»؛ كه
اختصاص به بالغ عاقل دارد ،مانند حرمت و وج��وب ،و «وضعي»؛ كه همه حتي صغار و مجنون از
حقوق مالي منتفع ميش��وند و از اين حيث صغر و جنون مانع و رادعي نيست ،در صورت ارتكاب
غصب و تصرف غير مجاز بر مال غير نيز ضمان مالي پيدا ميكنند و بايد خس��ارت وارد ش��ده ،از
محل داراييشان تأديه شود.
9ـ منافع گوناگون و متضاد:

اگر مال مغصوب داراي منافع متعدد بوده و امكان اس��تيفاي همه آن منافع وجود داشته باشد،
چنانچه غاصب هيچ يك از آن منافع را استيفا نكرده و مال را معطل گذارده باشد ،در اين صورت
ضامن قيمت منفعتي اس��ت كه از نظر عرف و عادت ،منفعت آن مال محس��وب ميش��ود؛ مث ً
ال
چنانچه خانهاي غصب گردد ،منفعت خانه در عرف ،س��كونت اس��ت ،هر چند كه بتوان از آن به
عنوان محل تجاري و انبار استفاده كرد (ولي اين نوع منفعت براي خانه غيرمتعارف است).
اما اگر در فرض فوق ،منافع متعدد همه متعارف باش��ند؛ مث ً
ال زميني مورد اس��تيالي غير قرار

گيرد كه هم امكان كش��ت گندم دارد و هم امكان كش��ت برنج ،و غاصب از هيچ جهت اس��تفاده
نكرده باش��د ،در اين صورت چون برنج نس��بت به گندم از قيمت بيشتري برخوردار است ،قهراً
غاصب ضامن قيمت گرانتر خواهد بود ،هر چند كه او زمين را معطل گذارده اس��ت ،زيرا غاصب
ملزم به پرداخت غرامتي است كه ممكنالحصول است و كشت برنج هم ممكن بود.
اما در صورتي كه غاصب يكي از آن منافع را اس��تيفا كرده باش��د ،اگر منفعت گرانتر را استيفا
كرده اس��ت ،بي ترديد همان را ضامن اس��ت و اگر در مث��ال فوق در زميني كش��ت گندم نموده
باش��د ،بعضي از فقها ميگويند :ضامن هماني است كه غاصب اس��تيفا نموده است .ولي به نظر
بعضي ديگر از فقه��ا ،غاصب در مثال فوق مديون كش��ت برنج اس��ت ،زيرا كش��ت برنج امري
ممكنالحصول بوده و او مالك را از آن منع نموده است.
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به هر حال ،غاصب چه منافع ارزان قيمتتر را استيفا كرده باشد و يا اص ً
ال استيفا نكرده باشد ،از
باشق االحوال» بايد قيمت منفعت گرانتر را بپردازد ،ولي نميتوان غاصب
باب «الغاصب يؤخذ ّ
را ضامن همة منافع متضاد دانست .زيرا همة منافع ،ممكنالحصول نيست.
تذكر :مقص��ود از ضمان مناف��ع و پرداخت غرامت آن اس��ت كه غاصب باي��د اجرةالمثل مال
مغصوب را بپردازد؛ مث ً
ال اگر اتومبيل كسي را تحت استيالي خود درآورده است ،چه از آن استفاده
كرده باشد يا نه ،بايد اجرة المثل آن اتومبيل را بر اس��اس عرف و عادت محل بپردازد و يا در مثال
غصب زمين ،بايد مبلغ اجارة آن را پرداخت نمايد.
10ـ تعاقب ايادي:

تعاقب ايادي يعني پشت سر هم قرار گرفتن دستها بر مال مغصوب و در اين مسأله اين بحث
مطرح است كه اگر شخصي مالي را غصب كند و آن را به دومي انتقال دهد و او هم به سومي ،و به
همين ترتيب ،به افراد ديگر انتقال دهند ،يا آن كه پس از استيالي شخص اول ،فرد دومي مال را
از دست اولي غصب كند و سپس نفر سومي از دس��ت دومي غصب نمايد و همين طور نفر چهارم
و ،...در اين صورت ،مالك براي مطالبة مال خود (اعم از اين كه عين آن موجود بوده و يا تلف شده
باشد) به چه كسي بايد مراجعه كند؟
پاسخ اين پرسش در دو مسأله :رابطه مالك با غاصبين و رابطة غاصبين با يكديگر نهفته است
كه در ذيل بررسي ميكنيم:
 )10 -1رابطة مالك با غاصبين:

فقها و حقوقدانان اس�لامي عقيده دارند كه در اين حالت اگر عين مال باقي است ،مالك آن را
در دست هر كس��ي كه ببيند ميتواند مطالبه كند و رعايت ترتيب به هيچ وجه الزامي نيست و هر
يك از ايادي حتي اگر يك لحظه هم بر مال مستقر شده باش��ند ،در قبال مال غصبشده ضامن
خواهند بود و در صورت تلف نيز مالك حق دارد به هر كدام كه خواست ،مراجعه كند.
اگر مال غصب شده در وضعيتي قرار گرفته باشد كه دسترسي مالك به آن ممكن نباشد مانند اين
كه به خارج از كشور فرستاده شود .در اين صورت ،در حكم تلف بوده و مالك حق دارد براي دريافت
مثل يا قيمت مال خود به غاصب آن و يا هر يك از غصب كنندگان مراجعه نمايد و همة آنها در برابر
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مالك به صورت تضامني ضامناند ،چنانكه در ماده 317ق.م .مقرر شده است:
« مالك ميتواند عين و در صورت تلف ش�دن عين ،مثل يا قيمت تمام يا قس�متي از مال مغصوب را از غاصب
اولي يا از هر يك از غاصبين بعدي كه بخواهد مطالبه كند».
اگر مال غصب شده تلف ش��ود ،كلية ايادي در قبال تلف مال ضامناند ،اعم از اين كه آگاهانه

مال را تحت تصرف درآورده باش��ند يا ناآگاهانه ،و طول مدت تصرف نيز تأثيري در مس��ؤوليت
ضامن ندارد .بنابراين ،حتي اگر ش��خصي از غاصب ديگر فريب خورده باشد و ناآگاهانه آن مال را
به دس��ت آورده باش��د ،باز مالك ميتواند به او مراجعه كرده و عوض مال خود را دريافت دارد ،هر
چند كه او نيز بر اساس قاعده «غرور» ميتواند به غاصبي كه او را مغرور كرده است مراجعه نمايد
و خس��ارت خود را بگيرد ،ولي اين جهل او در مراجعه مالك به او تأثير ندارد ،تنها مقدس اردبيلي
است كه در مراجعه مالك به جاهل و مغرور ،ترديد كرده است.
فقه��ا ميگوين��د :مالك ميتوان��د ب��راي مطالبة كلية خس��ارت وارد ش��ده ،به ه��ر كدام از
غصبكنندگان ،بدون رعايت سلسله مراتب ،مراجعه كند و يا خسارت را به صورت مساوي و يا با
تفاوت بين آنها تقس��يم و از هر يك مقدار معيني را مطالبه كند؛ مث ً
ال اگر قيمت مال مغصوب و يا
منفعت برده شده از آن ده هزار تومان اس��ت و ايادي متعاقب نيز ده نفرند ،مالك ميتواند همة ده
هزار تومان را از يكي از آنان مطالبه كند .همچني��ن ميتواند از هر يك هزار تومان مطالبه كند و يا
نيمي از آن را از يك نفر و نيم ديگر را از بقيه دريافت دارد.
قانون مدني در م��ادة  319چنين ميگويد« :اگر مال�ك تمام يا قس�متي از مال مغص�وب را از يكي از
غاصبين بگيرد ،حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبين ديگر ندارد».
مالك ميتواند ذم��ة يكي از غاصبها را نس��بت به مثل يا قيمت مال مغصوب كه تلف ش��ده
است ،ابرا نمايد .در اين صورت ،حق رجوع به غاصبين ديگر را نخواهد داشت .زيرا ابرا از موجبات
سقوط تعهد است .قسمت اول مادة  321ق.م .مقرر ميدارد :هرگاه مالك ذمه يكي از غاصبين را
نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابرا كند ،حق رجوع به غاصبين ديگر را نخواهد داشت....
چرا كه اين امر مثل آن است كه ايفاي تعهد به عمل آمده و مالك آن را اخذ نموده است .اما اگر
مالك حق خود را (نس��بت به عين يا بدل) به يكي از غاصبين يا ش��خص ثالثي انتقال دهد ،طبق
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قس��مت اخير همين ماده؛ آن كس قائم مقام مالك ميش��ود و داراي همان حقي خواهد بود كه
مالك دارا بوده است.
تصريح به اين امر در اين ماده براي اين است كه تصور نرود چون هر يك از غاصبين در مقابل
مالك مديون ميباشند ،هرگاه مالك حق خود را به يكي از آنان انتقال دهد ،عنوان داين و مديون
ٌ
«منتقل اليه» نميتواند
در او جمع ش��ده و مالكيت «ما في الذمه» حاصل و دين ساقط ميگردد و

قائم مقام داين شناخته شود.
در صورتي كه مال مورد تعاقب ايادي داراي منافعي بوده و مورد اس��تفادة غاصبين قرار گرفته
باش��د ،هر يك از غاصبين به طور مس��تقل ضامن منافع م��دت تصرف ميباش��ند؛ مث ً
ال هر گاه
خانهاي در مدت پنج ماه مورد غصب پنج نفر قرار گيرد و هر يك ب��ه طور متناوب يك ماه خانه را
در تصرف داشته باش��د ،هر يك از آنها براي مدت يك ماه مستق ً
ال ضامن منافع خانه اند و مالك
ميتواند براي درياف��ت اجرتالمثل خانة خود به هر ي��ك از غاصبين به مق��دار زمان تصرف او
مراجعه نمايد .ولي از آن جهت كه غاصب س��ابق موظف به ر ّد مال به صاحب آن بوده و رد نكرده
اس��ت تا آن كه به دس��ت غاصبين الحق افتاده ،غاصب س��ابق مانند مورد تلف عين ،مسؤوليت
مدني ديگران را نيز در تمام اين مدت به عهده دارد و همين ط��ور غاصب دوم چهار ماه و غاصب
سوم سه ماه و غاصب چهارم دو ماه و غاصب پنجم يك ماه.
البته اين مسؤوليت نسبت به منافع مدتي كه غاصبين در تصرف داشتهاند ،به صورت تضامني
اس��ت؛ يعني مالك بيش از يك حق ندارد ،لذا اگر به غاصب اول مراجعه ك��رد و اجرتالمثل پنج
ماه را يكجا گرفت ،ديگر ح��ق مراجعه به غاصبين ديگر را نخواهد داش��ت ،هر چند غاصب اول
ميتواند به غاصبهاي بعدي مراجعه كند.
همچنانكه مالك ميتواند براي دريافت عوض منافع م��دت تصرف ،به هر يك از غاصبها
مستق ً
ال مراجعه نموده و حق خود را دريافت نمايد ،ميتواند ذمه هر يك را نيز ابرا نمايد كه در اين
صورت طبق قس��مت اول مادة  322ق.م.؛ «اب��راي ذ ّمة يكي از غاصبين نس��بت به منافع زمان
حصة آنه��ا نخواهد بود ».زيرا مورد ابرا تنها عوض منافع
تصرف او ،موجب ابراي ذ ّمة ديگران از ّ
مدت تصرف همان كسي است كه ذ ّمة او بريء ش��ده و نميتوان آن را به جاي ديگر سرايت داد،

ضمان ید
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مگر آن كه داين ذمة همه غاصبين و يا ذ ّمة غاصب س��ابق را نس��بت به مناف��ع عين مطلق ًا بريء
نمايد كه در اين صورت ،طبق قسمت اخير مادة  322ق.م.؛ حق رجوع به الحقين نخواهد داشت.
 -10 -2رابطة غاصبين با يكديگر:

در اين مسأله نيز فقها به تفصيل سخن گفت ه و فروعات متعددي را مطرح كردهاند ليكن ما براي

رعايت اختصار به حاصل مطلب اشاره ميكنيم و آن اين كه :اگر مالك به شخصي كه مال در دست
او تلف شده است مراجعه كرده و خسارت بگيرد ،چنانچه آن شخص كه مال در دست او تلف شده
است مراجعه كرده و خسارت بگيرد ،چنانچه آن شخص هنگام معامله با غاصب قبلي ،به مغصوب
بودن مال آگاه باشد ،در اين صورت ضمان غاصب اول به او منتقل و شخص ًا در مقابل مالك ضامن
خواهد شد و نميتواند با مراجعه به بايع (غاصب اول) مطالبة خسارت نمايد .اما اگر كسي كه مال در
دستش تلف شده جاهل به غصب بوده و فريب غاصب اول را خورده است ،در صورتي كه مالك به
او مراجعه كرده و خسارت بگيرد ،حق رجوع به اولي و گرفتن خسارت را خواهد داشت.
بنابراين وقتي ايادي متعدد بر مال مغص��وب قرار بگيرد ،مالك ميتواند ب��ه هر كدام از آنها
مراجعه كند و مال خود را مطالبه نمايد ،ليكن ضمان بر عهدة كس��ي مس��تقر ميشود كه مال در
دست او تلف شده است ،مشروط بر آن كه هنگام معامله آگاه به غصب بوده و فريب نخورده باشد؛
در غير اين صورت ،فريب دهنده طبق قاعدة غرور ،ضامن خواهد بود.
در قانون مدني نيز در مواد 324،323،318،317،316و 325به مطالب ياد شده اشاره شده است.
نتيجه:

با مالحظة مباحث طرح شده در مقاله روشن ش��د كه «قاعده ضمان يد» يكي از مباني ضمان
قهري و مسؤوليت مدني اس��ت كه از لحاظ مدرك ،عالوه بر حديث مش��هور نبوي «علي اليد ما
اخذت ح ّتي تؤديه» و روايات متعدد در ابواب مختلف فقه ،از بناي عقال و س��يره مستمر مسلمين
نيز نشأت گرفته و در مجموع از مدارك معتبري برخوردار است.
از لحاظ داش��تن فروع نيز ،يكي از پر فرعهاي قواعد فقه و قهراً يكي از پر نفعترين آنها است
كه ما سيزده فرع آن را در اين مقاله بررسي كرديم.
از لحاظ كاربردي ،براي اس��تناد قض��ات در احكام ضمانات خ��ارج از ق��رارداد از قبيل غصب و
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مسؤوليت مدني ،كاربرد بسيار دارد و از لحاظ مبنا و پش��توانه بودن براي قوانين موضوعه ،بسياري
از مواد قانون مدني (ماده  308به بعد) در باب غصب و ش��به غصب و مواد قانون مس��ؤوليت مدني
(مصوب )1339نيز از اين قاعده نشأت گرفتهاند .گرچه قانونگذار در هنگام تدوين قانون مسؤوليت
مدنيازمبانيحقوقموضوعهغربيازقبيلنظريههاي«تقصيروخطر»نيزاستفادهكردهاست.

از لحاظ اهميت و ارزش ،قاعدهاي كه اين همه منافع بر آن مترتب است نياز به توضيح و تبيين
ندارد .بنابراين توجه به آن براي قضات و دانشجويان رشته حقوق امري ضروري است و ما نيز به
همين جهت به بررسي و تدوين مقاله حاضر ،اقدام نموديم.
منابع:

1- 1امامي ،سيد حسن ،حقوق مدني ،ج  ،1انتشارات عليه
2- 2امام خميني (ره) ،تحريرالوسيله ،ج  ،2چاپ دوم ،قم ،انتشارات دارالعلم.
3- 3بجنوردي ،ميرزاحسن ،القواعد الفقهيه ،ج 4
4- 4جعفري لنگرودي ،محمدجعفر ،ترمينولوژي حقوق ،گنج دانش.
5- 5شهيد ثاني (ره) ،شرح لمعه (الروضه البهيه) ،ج 2
6- 6شيخ طوسي (ره) ،الخالف ،ج  ،3مكتب كاظمين بروجردي
7- 7كاتوزيان ،ناصر ،ضمان قهري و مسؤوليت مدني ،انتشارات دانشگاه تهران1369 ،
8- 8گرجي ،ابوالقاسم« ،يد مالكي و يد ضمان» ،فصلنامه مطالعات حقوقي و قضايي ،بهار .66
9- 9محقق داماد ،مصطفي ،قواعد الفقه ،جلد مدني

عنصرشناسي بزه اخالل

در نظام اقتصادي ايران
دکتر علي توسلي

1

بهنوش فالحتپيشه

2

تاریخ دریافت1393/09/25 :

تاریخ پذیرش1396/07/24:

چکیده:

اخالل در نظام اقتصادي ،خلل رس�اندن به نظم و ثبات سيس�تم منظم اقتصاد كش�ور اس�ت .جلوههاي

اخالل در سيس�تم منظ�م توليد ،توزي�ع ،مص�رف و منابع عمومي كش�ور ُرخ نماي�ي ميكند ك�ه حاصل آن

برهمزدن نظم ق�راردادي جامعه اس�ت كه با هم روي ي�ك اقتصاد هماهن�گ توافق نموده ان�د .بنگاههاي
اقتصادي با انعق�اد يك پيمان پنهان جمع�ي در ميان خود نظام معيش�ت و ارگانيزم زن�ده اقتصاد جامعه را
اداره ميكنند .نقض اين پيمان جمعي موجب ايجاد اخالل در نظام معيش�ت اس�ت كه جرم انگاري گرديد.
محورهاي جرم در اخالل اقتصادي عبارتند از :پول ،ارز ،س�كه ،ارزاق ،توليدات كش�اورزي ،صنعتي ،نفتي،
ميراث فرهنگي ،ثروتهاي ملي ،وجوه و س�پردههاي بانكي و غيره؛ كه بزهكار اقتصادي در پي كسب سود
و منفعت ،آنها را هدف ميگي�رد .ماهيت اخالل پذيري نظ�ام اقتصادي ايران از ماهيت اقتصاد آن نش�أت
ميگيرد كه ي�ك اقتصاد با ماهيت دولتي اس�ت گرچه در قانون اساس�ي ايران به مالكي�ت و ماهيت تعاوني
و عمومي هم اش�اره ش�ده اس�ت .عوامل اخالل در اقتصاد را بايد در پيوند پنهان محافل قدرت اقتصادي با

 - 1نویسنده مس�ؤول :دکتری حقوق جزا و جرم شناس��ي دانش��گاه اصفهان  -نجف آباد ،مدرس دانشگاه ،سردفتر

دفتر اسناد رسمي شماره 48ايذه ،رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان خوزستان.

alitavasoli.izeh@gmail.com

 - 2سردفتر دفتر اسنادرس��مي شماره  1244تهران ،دانش��جوي دكتراي حقوق خصوصی و عضو هيأت تحريريه
notary1244@yahoo.com
ماهنامه «كانون».
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قدرت سياسي ،موقعيت اجتماعي و اعتماد س�از اين عوامل ،فن آوري باالي آنها ،جهاني شدن بزه اخالل،
اقتصاد دولتي ناكارآمد ،ضعف سيستم نظارتي و مديريتي ،قوانين و مقررات غيركارشناسانه و فساد آفرين
جستجو كرد.
محيط مجرمانه اخالل در نظام اقتصادي براي تولد جرم اخالل شش بستر ميباشد كه عبارتند از:
 -1محيط نظام پولي و ارزي كشور
-2محيط نظام توزيع مايحتاج عمومي كشور
 -3محيط نظام توليدي كشور
 -4محيط نظام بانكي ،سپرده و تعهدات ارزي كشور
 -5محيط نظام صادراتي كشور
 -6محيط نظام تجاري ،شركتها و مؤسسات مالي كشور
نتيجه مجرمان�ه جرم اخلال اقتصادي در كش�ور نيز در اش�كال تضعيف امني�ت اقتصادي ،ب�ي ثباتي
در كش�ور ،تزلزل در س�رمايه گذاري داخلي و خارجي ،گس�ترش فقر عمومي ،افزاي�ش واردات خارجي و
وابستگي ،زوال اخالق فردي و اجتماعي و ريزش اعتقادات ديني در جوامع ايدئولوژيك است.

واژگان كليدي :بزه اخالل ،نظام اقتصادي ،عناصر جرم.

مقدمه:

ورود به داالن بحث بزه شناس��ي اخالل در نظم اقتصادي مستلزم معنا شناسي لغوي اين واژه
اس��ت.اخالل در واژگان لغت به معني «خلل آوردن ،خلل رس��انيدن ،رخنه كردن ،تباهي و زيان
رساندن ،درهم كردن و بهم زدن كاري است .اخاللگر به معني كسي كه در كاري يا امري اخالل
كند ،آنكه نظم كارها را بهم بزند»( .فرهنگ عميد ،نشر اميركبير ،سال  ،1363ص)90
مفهوم حقوقي بزه اخ�لال هم از معناي لغ��وي اخ�لال دور نگرديده؛ زيرا اخ�لال در نظام
اقتصادي به معني خلل رس��اندن به نُرم ،نظم ،ثبات و اعتدال يك سيستم منظم مالي و اقتصادي
در يك كشور است .رخنه كردن و نفوذ يافتن در پايههاي ثبات س��اختمان اقتصادي يك جامعه
اس��ت .رخنه اي كه تباهي و فس��اد آن اقتصاد را در پي دارد و محصول اين حمل��ه و رخنه،تكثير
مفاس��د و جرايم اقتصادي اس��ت كه در آن جامعه ميرويد .رخنه كردن در ثب��ات توليد ،توزيع و
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مصرف و منابع عمومي يك كشور اس��ت .اخاللگر اقتصادي آن بزهكاري اس��ت كه با ارتكاب
عمل مجرمانه اخالل در نظام اقتصادي،نظم كارها و امور مال��ي را بهم ميريزد و حركت منظم
قطار اقتصادي يك جامعه را مختل مينمايد و آنرا از ريل ثبات خارج ميكند.
فرايند نظم در جهان خلق��ت بر دو نوع اس��ت-1:نظم تكويني كه خاصي��ت ذاتي و جوهري
جهان ماده اس��ت .بر اثر يك نظم نامرئي طبيعي اجزاي عالم با ه��م هماهنگ وهمكاري دارند.
 -2نظم قراردادي كه حاصل قرارداد ،مديريت ،هماهنگي اراده انس��انها با يكديگر اس��ت .نظم
اقتصادي از نوع نظم قراردادي بشري است كه براي ادامه حيات ،پيشگيري از تنازع و همزيستي
مسالمت آميز با همديگر اين نظم را تأس��يس كرده اند .انسان اجتماعي به جهت ضرورت زيست
مدني و اجتماعي دريافته اس��ت که جز براس��اس يك نظم و توافق اجتماعي (قرارداد اجتماعي)
منظم نميتواند زندگي اجتماعي خود را در همه ابعاد مادي و معن��وي ادامه دهد .زندگي مادي و
اقتصادي نوع انس��ان ،يكي از همان ابعاد زيست اجتماعي اس��ت كه جز با همكاري و هماهنگي
انس��انها با يكديگر ممكن نمي باشد .قرنها پيش انوري ش��اعر ،اين نظم اقتصادي و هم نيازي
بشر را در قالب شعر به زيبايي تمام بيان كرده كه دو بيت برگزيده آن قصيده چنين است؛
كار خالد جز به جعفر كي شود هرگز تمـام زان يكي جوالهگي داند و دگر برزيگري
آن شنيدستي كه نهصد كس ببايد پيشه ور تا تو نادانسته و بي آگهي ،ناني خــوري
اخالل در نظم اقتصادي به منزله اخالل در نظم زيس��ت مادي ،نظم معيشتي ،اخالل در نظم
قراردادي كه انس��انها براي ادامه حيات مدني و اجتماعي با هم منعقد نمودهاند .مشاغلی از قبيل
جوالهگي ،برزيگري و پيش��ه وري همه براي نانخوري در آن روزگار و زيست مدني و اجتماعي
در اين روزگار اس��ت ،اخالل در نظام توليد ،توزيع ،مصرف ،حمل و نقل و منابع عمومي كه امروزه
قانون جرم انگاري نموده همان اختالل در نظم زندگي پيشه وري اجداد و اسالف پيشين ماست.
اقتصاد مديريت ش��ده ام��روز كه حاصل ه��وش ،خالقيت و مديريت انس��ان معاصر اس��ت
يك ارگانيزم زنده ،هماهنگ و هدفمند اس��ت كه ايجاد اخالل و نابس��اماني ارادي در آن تحت
عنوان(ج��رم اقتصادي)جرم انگاري ش��ده اس��ت .جرم اقتص��ادي ،جرم عليه نظ��م قراردادي
اقتصادي است .اخاللگر اقتصادي هدفش از ارتكاب جرم مالي ايجاد اختالل در قرارداد و پيمان
جمعي است كه افراد جامعه در امور مالي و مادي براي زيست بهتر و منظم با هم بسته اند .به بيان
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ديگر ،جرم اقتصادي ،جرمي است كه عليه اقتصاد ارتكاب مييابد و يا به اين قصد انجام ميشود
1
يا در عمل موجب اختالل در نظام اقتصادي كشور ميشود.
اخاللگر اقتصادي ب��ا ارتكاب جرم اقتص��ادي موجب فس��اد اقتصادي در جامعه ميش��ود.
فس��اد اقتصادي خود محصول و نتيجه نقض نظم اقتصادي در جامعه اس��ت .فساد اقتصادي كه

اخاللگر اقتصادي ايجاد ميكند موجبات تسهيل ساير جرايم را فراهم ميكند،در نتيجه مبارزه با
جرايم اقتصادي باعث پيشگيري از آثار مخرب اخالل در نظام اقتصادي كشور ميگردد.
موضوع بزه اخالل:

موضوع بزه اخالل از دي��دگاه اخاللگر اقتص��ادي ،داراييهاي عموم��ي و خصوصي جامعه
و افراد اس��ت .موضوع جرم حيات يا حيثيت معنوي نيس��ت بلك��ه مال و داراي��ي دولت ،مردم و
افراد اس��ت .موضوعاتي از قبيل پول ،ارز ،سكه ،اس��كناس ،ارزاق ،توليدات كشاورزي ،صنعتي،
نفتي ،ميراث فرهنگي ،ثروتهاي ملي ،وجوه ،س��پردهها و امثال آن اس��ت .اخاللگر اقتصادي
تالش ميكند در فرآيند تولي��د ،توزيع ،مصرف و حم��ل و نقل موضوعات فوق ب��ه قصد انتفاع
شخصي اختالل و بي نظمي ايجاد كند ،در داد و ستد تجاري داخلي و خارجي نوسان و نابساماني
بوجودآورد .اخاللگر اقتصادي ميكوشد بدون داش��تن مجوز قانوني از منابع عمومي بهره ببرد،
تسهيالت غير قانوني بدهد تا مصلحت خود را بجويد و مصلحت عامه را به مخاطره اندازد .در بزه
اخالل اقتصادي ،بزهكار بهدنبال آن اس��ت كه از قدرت و اختيارات دولت به منظور تأمين منافع
شخصي خود سوء استفاده نمايد .سوء اس��تفاده اي كه موجب اخالل در نظم اقتصادي يا عملكرد
بهينه مراكز اقتصادي است.
«مركز پژوهشه��اي مجلس در س��ال  1374در پي تحقيق��ات خود اعالن نمود كه فس��اد
اقتصادي در كشور ناشي از رفتارها و سوء اس��تفادههايي است كه از قدرت و اختيارات دولتي شده
كه موجب اخالل در نظام اقتصادي يا عملكرد بهينه مراكز اقتصادي از خرد و كالن شده است».
به بيان ديگر،فس��اد اقتصادي س��وء اس��تفاده از امكانات و منابع عمومي دولت��ي براي منافع
-- 1ساكي ،محمدرضا ،حقوق كيفري اقتصادي ،ص ،25تهران ،نشر جنگل  ،89ج1
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شخصي ،گروهي اس��ت ،مانند خارج س��اختن امور اقتصادي از مسير صحيح و س��الم آن براي
دارا ش��دن غير عادالنه و بدست آوردن ثروت از طريق قدرت سياس��ي يا ارتباط با مقامات يا سوء
استفاده از منابع اطالعات سياسي و اقتصادي كشور.
ماهيت اقتصاد ايران و اخالل پذيری آن:

اقتصاد ايران در اص��ل  44ق.ا .بافت و ماهيت وجودي آن تعريف ش��ده اس��ت .اقتصادي كه
در عالم نظري و به ش��كل تئوري به س��ه بخش دولتي ،تعاوني و خصوصي تقسيم و تعريف شده
اس��ت .قانون اساس��ي هر دو نوع مالكيت عمومي و مالكيت خصوصي را بيان نموده اس��ت .در
تش��ريح و تبيين مباني اقتصاد كش��ور به نوعي نظريه پردازي ش��ده كه نظام اقتصادي ايران نه
سرمايه داري مرسوم محسوب ميشود و نه سوسياليسم ش��ناخته شده ،وليكن در عرصه عمل و
اجرا ،اقتصاد ايران يك نوع اقتصاد دولتي و سوسياليس��تي بهنظر ميرس��د چون بيشتر سرمايه و
اقتصاد در انحصار و تصدي دولت اس��ت ،به عنوان مثال بازرگاني خارجي ،نظام بانكداري ،بيمه،
تأمين نيروي انس��اني ،صنايع كالن ،صنايع مادر ،معادن بزرگ ،سدهاي ملي ،شبكههاي بزرگ
آبرس��اني ،پس��ت و تلفن و مخابرات ،صنعت هواپيمايي ،صنايع كش��تي راني ،صنعت راه آهن،
صنعت گمرك ،عوارض ،ماليات ،واردات ،صادرات و ...همگي در انحصار دولت اس��ت و تجميع
اين سرمايهها در اس��تيالي دولت میباش��د .دولت را به كارفرمایي بزرگ و مطلق تبديل نموده
است .در نتيجه ماهيت اخالل پذيري و فساد پذيري اقتصاد ناشي از ماهيت اقتصاد دولتي است.
نقش نوع نظ��ام اقتصادي در جرم اخالل اقتصادي مهم و برجس��ته اس��ت ،ماهيت و تركيب
س��اختاري نوع نظام اقتصادي و نوع مالكيت عمومي يا خصوص��ي در آن ،در تحقق جرم اخالل
اقتصادي مؤثر اس��ت .در كشورهايي كه نظام اقتصاديش��ان مبتني بر مالكيت خصوصي باشد،
هر عملي كه عليه مالكيت خصوصي باشد جرم محس��وب و مجرم آن بهراحتي شناسايي و ديده
ميش��ود .درنظامهاي مالكيت عمومي يا اشتراكي ،ش��هروندان درك روشن و صحيح از مفهوم
مالكيت و دارايي ندارند ،در نتيجه فسادي كه ايجاد ميشود يك فساد دولتي است .نظام كيفري
اقتصادي ايران ،نيز چ��ون صبغه مالكيت خصوصي در آن كم رنگ اس��ت لذا از ش��فافيت الزم
برخوردار نيست .به عنوان مثال ،اگر به ادبيات نگارش قانون مجازات اخاللگران نظام اقتصادي
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كش��ور مصوب  1369/9/19نگاه كنيم واژگاني همچون «اخالل» و «عمده» ديده ميشود كه
قضات را سردرگم ميكند و تفسيرهاي گوناگون ميش��ود .معاونت آموزشي قوه قضائيه مجبور
به ارائه نظريه مشورتي براي رفع ابهام و اجمال شده است.
عوامل اخالل آفرين در نظام اقتصادي:

عواملي را كه در عرص��ه اجتماع در پهنه فعاليتهاي اقتص��ادي موجب تحقق جرم اخالل در
نظام اقتصادي ميشوند ،ميتوان به شرح زير بيان نمود.
.1پيوند پنهان محافل قدرت اقتصادي با قدرت سياسي در عرصه تقنين:
محافل قدرت اقتص��ادي با نف��وذ در محافل تصميم گيري سياس��ي لوايح فن��ي را به دولت
پيش��نهاد ميدهند كه به ش��كل فني و نامرئي خواس��تهها و اهداف خود را در اي��ن لوايح تعبيه
نمودهاند و با قدرت اقتصادي باالي خود و چانه زني اداري اين لوايح را تبديل به قانون مينمايند.
.2بزهكار جرايم اخالل در نظ��ام اقتصادي معمو ًال از موقعيت اجتماع��ي بااليي برخوردارند،
اين موقعيت باالي اجتماعي ،موجب اعتماد سازي تصميم سازان عرصه اقتصادي ميشود و در
نتيجه اين اعتماد ،زمينه وقوع اخالل اقتصادي هموار ميگردد.
.3بزهكاران اين جرم از گروه اهل فن ميباش��ند .فنآوري باالي آنها از عوامل موجده تحقق
جرم اختالل در نظام اقتصادي است.
 .4جهاني ش��دن بزه اخالل در نظام اقتصادي؛ اي��ن جرم از طريق ش��ركتهاي چند مليتي
درعرصه جهاني شدن اقتصاد زمينه بروز بيشتر يافته است.
 .5اقتصاد دولتي ناكارآمد از عوامل ديگر جرم اختالل در نظام اقتصادي اس��ت .اقتصاد دولتي
موجب دولت رانتي ميشود ،چون عرصه رقابت موجود نيست ،تورم دولتي باال ميرود.
 .6نرخ مالياتي باال ،سيس��تم نظارتي ضعيف ،سيس��تم انتصاب مديران دولتي ،وضع مقررات و
آييننامههايغيركارشناسيوفسادآفرينازعواملفرعيديگرجرماخاللدرنظاماقتصادياست.
مصاديق و عناصر مجرمانه جرم اخالل اقتصادي:

قانون مج��ازات اخاللگران در نظ��ام اقتصادي كش��ور مصاديقي از بزه اخ�لال اقتصادي را
برشمرد كه توضيح و تبيين اين جرايم همراه با پااليش عنصر مجرمانه آن در پي ميآيد.
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-1بزه اخالل در نظام پولي يا ارزي كشور:
الف) عنصر قانوني بزه اخالل در نظام پولي يا ارزي:

بند «الف» ماده يك قانون مج��ازات اخاللگران نظام اقتصادي به عن��وان عنصر قانوني اين
جرم ،نظام بانكي كشور را كه متولي و متصدي پول رايج ايران و ارز و معامالت ارزي است ،بستر
و محيط وقوع اين جرم معرفي كرده اس��ت.جرم انگاري ايجاد نوسان و اختالل در گردش ريالي
يا ارزي كش��ور عنصر قانوني بزه اخالل درنظام اقتصادي بيان شده وليكن واژه «اخالل» لفظي
عام بوده كه ضرورت داش��ت قانونگذار تعريف دقيق و فنی از اخالل ارائه ميداد كه مصداقيابي
جرم اخالل براي قضات وضوح و روشني بيش��تري مييافت .بار تفسير و مصداقيابي اخالل بر
عهده كارشناس��ان نظام بانكي و پولي كشور گذارده شده اس��ت .مقامات اقتصادي كشور هميار
مقامات قضایی درمعرفی مصاديق اخالل اقتصادياند.
از نظر فلس��فه تقنيني ،قانون مجازات اخاللگران از نوع قوانين فني است كه توسط يك گروه
فني و كارش��ناس در امور بانكي و اقتصادي به مجلس ارائه شده ،لذا خاس��تگاه اين قانون ،يك
گروه فني از جامعه اس��ت .نيت قانونگذار را پيش��نهاد دهندگان قانون بهت��ر در مييابند ابهام و
اجمال واژه «اخالل» و عنص��ر قانوني جرم تا حدي بوده كه در مقام اجرا و اعمال توس��ط مراجع
قضايي درخواس��ت نظريه مش��ورتي ش��ده و اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره
 7/8607مورخ��ه  1383/11/17خود اعالن نموده كه؛ «قانون نس��بت به ب��زه اخالل در نظام
اقتصادي كشور تعريف خاصي ارائه ننموده است .بنظر ميرسد ارائه تعريف با مقامات اقتصادي
كش��ور باش��د كما اينكه وزارت بازرگاني در ما نحن فيه ،بزه ارتكابي متهمان را اختالل در نظام
تهيه و توزيع مايحتاج عمومي تش��خيص و آنرا از مصاديق اخالل در نظام اقتصادي كشور تلقي
نموده است.
ارز ذكر ش��ده در اين ماده از نظر واژه لغوي به معني قيمت ،بها و نرخ اس��ت 1حكيم ابوالقاسم
فردوسي نيز واژه ارز را به همين معني بكار برده است:
بدانم مگر پايه و ارز خويش بسنده كنم زين جهان مرز خويش
 - 1عميد ،حسن ،فرهنگ فارسي عميد ،ص ،103نشر امير كبير
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واژه ارز در اصطالح بانكداري به معني پول خارجي اس��ت كه در كشور رايج است ما ايرانيها
قب ً
ال به اين كلمه «س��عر» ميگفتيم كه جمع آن«اس��عار» بود يعني پول خارجي و بيگانه ،امروز
ارز عالوه به پول خارجي ،براي ساير اس��ناد تجاري مثل برات ،سفته و چكهايي كه در معامالت
بينالمللي بكار ميرود هم اس��تفاده ميش��ود .در يك معناي فراگير ،ارز «عبارت اس��ت از كليه
اسناد و اوراق بهادار و روشها و ابزاري اس��ت كه در مناسبات و معامالت بينالمللي از آنها براي
پرداخت بهاي خدمات يا كاالها استفاده ميش��ود و به وسيله آنها تأديه دين يا انتقال وجه به نفع
1
شخص حقيقي يا حقوقي صورت ميگيرد».
مطابق ماده  42قان��ون پولي و بانكي مص��وب  1351/4/18ورود و خ��روج ارز بدون رعايت
مقررات بانك مركزي ممنوع و مرتكب ت��ا  50درصد ارزش مال جزاي نقدي ميش��ود ،تعقيب
كيفري نيز منوط به ش��كايت بانك مركزي اس��ت .پس قاچاق ارز يعني خارج كردن ارز از كشور
بدون رعايت مقررات بانك مرك��زي و يا وارد كردن ارز بدون تش��ريفات قانوني مثل عدم اظهار
ميزان ارز در اظهار نامه تسليمي به مقامات صالحيتدار.
در عمل اخاللگر اقتصادي از طريق ارتكاب جرم قاچاق ارز مرتكب جرم ديگر بهنام اخالل در
نظام اقتصادي ميش��ود .در واقع ،عنصر قانوني جرم اخالل در نظام اقتصادي كشور ،هم مستند
بند «الف» م��اده يك قانون مجازات اخاللگ��ران نظام اقتصادي مص��وب  1369و هم ماده 42
قانون پولي و بانكي مصوب  1351است.
ب :عنصر مادي بزه اخالل در نظام پولي و ارزي:

عنص��ر مادي جرم به ش��كل رفت��ار و فعل حم��ل و نقل ي��ا خارج ي��ا وارد كردن مس��تقيم و
غيرمس��تقيم ارز از طريق هوا يا زمين يا دريا بدون رعايت تشريفات و قوانين مربوطه است .رفتار
مادي و مجموعه اقدامات و عمليات مباش��رين و معاونين نقل و انتقالكنندگان ارز عنصر مادي
جرم را ش��كل دهي مينمايد :ارز ميتواند نقود فلزي باش��د؛ كاغذ خارجي باش��د؛ طريقه انتقال
ميتواند تلگرافي باشد يا به شكل برات تجاري يا چك يا هر نوع اوراق تجاري ديگر باشد.
 - 1وليدي ،محمدصالح ،حقوق كيفري اقتصادي ،ص ،187نشر ميزان ،چ اول1386 ،
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مطابق ماده 7قانون پولي و بانكي كشور مصوب  1351/4/18داراييهاي ارزي كشور عالوه بر
اس��كناسهاي كاغذي خارجي يا نقود فلزي خارجي ،ميتواند به شكل مطالبات ارزي با سررسيد
 6ماهه يا اس��ناد صادره يا اس��ناد تضمينشده از طرف س��ازمانهاي رس��مي بين الملل يا اسناد
تضمينشده از طرف دولتهاي خارجي يا اسناد بازرگاني عهده اشخاص حقوقي خارجي يا اسناد و

اوراق بهادار خارجي قابل تبديل به ارزهاي مورد قبول بانك مركزي ايران و امثال آن باشد.
عمليات قاچاق عمده ارز به ش��رح فوق كه خود قاچاق ارز،جرم مس��تقلي است ،عنصر مادي
جرم مهمتر اخالل در نظام پولي يا ارزي كشور را تشكيل ميدهد.
عنصر مادي جرم اخالل به شكل ضرب سكه قلب:

برابر قانون مس��كوكات طال مصوب  1337ضرب س��كه در انحصار دولت است.ضرب سكه
بدين كيفيت اس��ت كه شخصي با تهيه ابزار س��كه س��ازي مثل قالب ،منگنه و ساير عالئم،عيار
يا وزن س��كه را تغيير دهد 1و س��كه قلب بس��ازد ،برابر نظريه مشورتي ش��ماره  7/3991مورخ
 1373/8/4قوه قضائيه ضرب سكه چون امتياز ويژه دولت است حتي اگر سكه ساخته شده از نظر
عيار و وزن مانند سكه ضرب شده توسط دولت باشد باز هم عمل ضرب سكه جرم تلقي ميشود.
ماده  518ق.م.ا .ضرب س��كه قلب را جرم مس��تقل اعالن نموده اس��ت .برابر قان��ون مجازات
اخالل در نظام اقتصادي ظاهر اخاللگر با توسل به جرم مس��تقل ضرب سكه قلب،مرتكب جرم
سنگينتري زير عنوان اخالل در نظام اقتصادي ميگردد.
عنصر مادي جرم اخالل به شكل جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع آن:

جعل اس��كناس رايج ايران بشكل قلب حقيقت در يك نوشته يا س��ند صورت ميگيرد .مجرم
وسيله رفتار فيزيكي چاپ اسكناس غير واقعي معمو ًال با ش��باهت اسكناس رايج ايران،بهنحوي
كه تشخيص آن دشوار ش��ود ،اقدام به جعل ميكند .عنصر مادي جعل بهره مندي از يك دستگاه
چاپ پيشرفته است و نيازمند به كاغذ مش��ابه كاغذ پول ،پس مرتكب براي جعل ،نيازمند به تهيه
ابزار مخصوص از قبيل كاغذ خاص،دستگاه چاپ ،مواد رنگي و نقش آفرين ميباشد تا بتواند جعل
 - 1ميرمحمد صادقي ،حسين ،حقوق كيفري اختصاصي ،ص ،336چ ،121سال  ،1387نشر ميزان
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و شباهت سازي در جعل را عملي كند .شكل ديگر عنصر مادي جرم جعل اخالل در نظام اقتصادي
از طريق وارد نمودن يا توزيع كردن عمده اسكناس اعم از داخل كشور يا خارج از كشور است.
اخاللگر با رفتار فيزيكي مثبت از راههاي مختلف مبادرت به حمل و وارد كردن اسكناسهاي
تقلبي به داخل كش��ور مينمايد يا اينكه اس��كناسهاي جعلي را با علم به جعلي بودن آن،ميان

جامعه يا دس��تگاهها توزي��ع نمايد ،قيد داخل��ي و خارجي داللت ب��ر وارد كردن ي��ا توزيع كردن
اسكناسهاي داخلي و اسكناسهاي خارجي دارد.
مطابق نظريه ش��ماره  7/8315م��ورخ  1379/09/09اداره كل امور حقوق��ي قوه قضائيه در
صورتيكه اس��كناسهاي مجعول وارده به ميزان «عمده» و كالن نبوده باشد كه بر نظام پولي
و بانكي اثر عمده اي داش��ته باش��د و در نظام پولي كش��ور اخالل كند از ش��مول قانون مجازات
اخاللگران در نظام اقتصادي كش��ور  1369و قانون تش��ديد مجازات جاعلين اسكناس و وارد
كنندگان اس��كناس مجعول مصوب  1368خارج است و رس��يدگي در صالحيت دادگاه انقالب
نيست بلكه مصداق قسمت اخير ماده  526ق.م.ا .و در صالحيت دادگاه عمومي است.
مراد از كلمه امثال آن در بند« الف» آن اس��ت كه اس��كناس پول كاغذي اس��ت و پول ،انواع
مسكوكات و اسكناس رايج است.
ماده واحده قانون تش��ديد مجازات جاعلين اس��كناس و وارد كنن��دگان آن ،توزيع كنندگان
مصوب  1368/01/29مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام ،وارد كردن ،توزي��ع نمودن ،مصرف
كردن اس��كناس رايج داخلي را با علم به جعلی بودن آن زير عنوان يك جرم مستقل جرم انگاري
نموده است.
در ج��رم اخالل در نظ��ام اقتصادي ،مرتك��ب از طريق ارت��كاب يك جرم مق��دم بهنام جعل
اسكناس و وارد و توزيع كردن آن،موضوع ماده واحده فوق الذكر،مرتكب جرم كالن ديگر بهنام
بزه اخالل در نظام اقتصادي كشور ميگردد .به بيان ديگر ،جرم موضوع ماده واحده صدراالشاره
را عنصر مادي جرم اخالل در نظام اقتصادي قرار ميدهد.
ج :عنصر معنوي جرم اخالل در نظام اقتصادي:

عنصر معن��وي يا روان��ي يا اخالق��ي كليه جرايم عم��دي عب��ارت اس��ت از« :اراده ارتكاب
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فعل»1مجرمانه كه به ش��كل قصد خاص و عام و س��وء نيت جلوه گر ميش��ود ،علم و عمد تابلو
روش��ن جرم در جرايم عمدي اس��ت .در جرايم موضوع ماده يك قانون مج��ازات اخاللگران در
نظام اقتصادي كشور نيز عنصر رواني به صور زير متجلي ميگردد.
در جرم بند «الف» ،اخالل در نظام پولي كشور اراده ارتكاب بزه كار مبني بر قاچاق عمده ارز يا

اراده ارتكاب ضرب سكه قلب يا اراده ارتكاب فعل جعل اسكناس يا اراده ارتكاب فعل وارد كردن
يا توزيع كردن اس��كناس جعلي همراه با عل��م و آگهي به مجرمانه و خالف قان��ون بودن اعمال
مذكور به شكل عامدانه به قصد س��وء اس��تفاده اختالل در نظام پولي و ارزي كشور ،عنصر عمد
جرم اخالل در نظام پولي و ارزي را تش��كيل ميدهد ،س��وء نيت عام مجرم علم و آگاهي مجرم
اقتصادي به خالف قانون بودن فعل خود اس��ت و س��وء نيت خاص مجرم ني��ز در قصد مجرمانه
خاص وي براي ايجاد اخالل در نظم طبيعي پولي و ارزي كشور ميباشد.
-2بزه اخالل در نظام توزيع مايحتاج عمومي كشور:

بزه اخالل در نظام توزيع مايحتاج عمومي وس��عت و ش��عاع كش��وري دارد و تماميت ارضي
كش��ور را در بر ميگيرد .محي��ط ارتكاب جرم گس��تره يك مملكت اس��ت .مايحت��اج عمومي
ش��امل كاالهاي اساسي و غيراساس��ي ،ارزاق عمومي خوراك ،پوش��اك ،دارو ،بهداشت و ساير
نيازمنديهاي عمومي يك انسان كه طبيعت زيست انس��اني او اقتضا دارد .عنصر مادي اين جرم
ارتكاب جرايم ديگري از قبيل گرانفروش��ي كالن ،احتكار به منظور انحصار اس��ت .گرانفروشي
و احتكار ،خود ،دو جرم مستقل تعزيري نيز ميباش��ند .ماده واحده قانون مشمول قانون مجازات
اخالل كنندگان در عرضه دام و توزيع گوش��ت مصوب  1354/02/31اقالمي از قبيل گندم ،آرد،
قند ،ش��كر ،برنج ،روغن و س��اير اقالم خوراكي را جزو ارزاق عمومي تعريف ك��رده كه اخالل در
آنها را از حيث توزيع جرم ميداند.
قانون تش��ديد مجازات محتكران و گرانفروش��ان مصوب  1367/01/23دو عمل مقدماتي
اخالل در نظام توزيع مايحتاج عمومي يعني گرانفروش��ي و احتكار را جرم انگاري نموده است و
 -- 1گلدوزيان ،ايرج ،بايستههاي حقوق جزاي عمومي ،ج ،6سال ،81نشر ميزان ،ص179
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اقدام به تعريف قانوني اين دو جرم مقدماتي کرده است.
ماده يك قانون مذكور بيان داشته «احتكار عبارت اس��ت از جمع و نگهداري ارزاق مورد نياز و
ضروري عامه مردم(گندم ،جو ،كش��مش ،خرما ،روغن حيواني و نباتي) به قصد افزايش قيمت و
گرانفروشي «عبارت اس��ت از عرضه كاال به بيش از نرخ متعارف و در مورد كاالهايي كه به دست

دولت توزيع ميشود به پيش از نرخ تعيين شده توسط دولت».
عنصر مادي ج��رم اخالل در نظام توزي��ع در تعاريف احت��كار و گرانفروش��ي تبيين و تعريف
شده است .همچنين مواد2و 4قانون تعزيراتحكومتيمصوب  1367/12/23مجمع تشخيص
مصلحت نظام با ارائه تعاريف گرانفروشي و احتكار ،تعريف دقيق تري از جرايم پيشنياز اختالل
در نظام توزيع را كه جزو عنصر مادي جرم میباشند ،بیان كرده است.
«گرانفروش��ي؛ عبارت اس��ت از عرضه كاال يا خدمات به بهاي پيش از نرخهاي تعيين ش��ده
توسط مراجع رسمي بهطور عليالحساب يا قطعي و عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمتگذاري
و انجام هر نوع اقدامات ديگر كه منجر به افزايش بهاي كاال ياخدمات براي خريدار گردد».
«احتكار عبارت است از نگهداري كاال به صورت عمده با تش��خيص مرجع ذیصالح و امتناع
از عرضه آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به جامعه پس از اعالم ضرورت عرضه توسط دولت».
قيود «كالن» و «عمده» از الفاظ مبهم و قابل تفاس��ير متعدد اس��ت كه از عيوب قانونگذاري
اس��ت و ضرورت ارجاع به كارشناس��ان اقتصادي را تأكيد دارد .در صورتيكه كالن بودن حجم
گرانفروش��ي و عمده بودن حجم احتكار ،احراز نگردد ،موضوع از ش��مول قانون اخالل در نظام
اقتصادي خارج است.
يكي از مصاديق عنصر مادي جرم اخالل در نظام توزيع به ش��كل پيشخريد فراوان توليدات
كشاورزي و س��اير توليدات مورد نياز عامه به منظور ايجاد انحصار يا كمبود در عرضه آنها است.
رفتار فيزيكي مثبت مج��رم اقتصادي بدينصورت عنصر مادي ج��رم را به نمايش ميگذارد كه
او در فصول بهرهبرداری از توليدات كش��اورزي يا س��اير محصوالت عمومي م��ورد نياز عموم
مانند غالت ،ميوهجات و غيره قبل از فصل برداش��ت و رس��يدن كامل محصول بهصورت يكجا
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از توليدكنن��دگان ،محصولش��ان را خري��داري مينمايد ك��ه مالكيت انحص��اري و مطلق اين
محصوالت را بدست آورد و نظام عرضه و توزيع را بدس��ت بگيرد و با سوء استفاده از اين مالكيت
انحصاري و مطلق بتواند در نظام توزيع مايحتاج عمومي ايجاد اخالل نمايد .نماد بارز اين اخالل
در هر سالي يك محصول خاص اس��ت كه مث ً
ال گوجه فرنگي با كيلويي ش��ش هزار تومان هنر

اخالل گر را به تصوير كشيد.

عنصر معنوي جرم اخالل در نظام توزيع مايحتاج عمومي:

در جرم موض��وع بند «ب» اخ�لال در ام��ر توزي��ع مايحتاج عموم��ي ،اراده ارت��كاب فعل
گرانفروش��ي عمده ارزاق عمومي و نيازمنديهاي م��ردم يا اراده ارتكاب ج��رم احتكار ارزاق به
ش��كل عمده يا اراده ارتكاب فعل پيشخريد محصوالت كش��اورزي يا س��اير توليدات به هدف
ايجاد انحصار مطلق براي خود يا ايجاد نقصان و كمبود در اين محصوالت و توليدات ،به ش��كل
عامدانه و آگاهانه با علم و آگاهي به مجرمانه بودن اعمال فوق با قصد خاص و س��وء نيت بهوجود
آوردن اخالل و تزلزل در سيستم توزيعي اقتصاد يك كش��ور ،عنصر معنوي جرم اخالل در نظام
توزيع را شكل ميدهد.
-3بزه اخالل در نظام توليد:

حيات اقتصادي يك كش��ور مس��تقل در فرآيند اقتصادي چرخه منظم و ب��دون مانع توليد در
آن كشور است .توليد ،نشانه اس��تقالل اقتصادي و بي نيازي آن جامعه به ديگران است .مجرمي
كه توليد منظم را هدف ميگيرد ،استقالل آن كشور را نش��انه گرفته و به جنگ حيات يك كشور
رفته اس��ت .به همين دليل اس��ت كه حاكميت اخالل در نظام توليد را جرم انگاري نموده و براي
اخاللگر مجازات سنگيني وضع نموده است.
پروسه توليد نيازمند مواد اوليه اس��ت .خوراك كارخانجات توليدي كشور مواد اوليه اي است
كه توليدكنندگان آن مواد تهيه ميكنند .بهعن��وان مثال ،توليد خودرو نيازمن��د توليد قطعات از
كارخانههاي قطعهسازي است ،فروش قطعات توليدي كارخانجات يا فروش مواد اوليه خوراك
كارخانجات بزرگ تابع يك تش��ريفات و نظامات خاص ميباش��د ،چنانچه توليدكنندگان مواد
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اوليه بر خالف مقررات و ع��رف مبادرت به فروش اين م��واد اوليه بهصورت عم��ده در بازار آزاد
نمايند یا تجهيزات فني توليد ش��ده بهصورت غيرمج��از به فروش برس��د و كارخانجات مادر از
تهيه خوراك اوليه خود ك��ه همين مواد اوليه و تجهيزات فني ميباش��ند ،محروم ش��ود ،چرخه
توليد دچار ركود ،نوس��ان ،تعطيلي و اختالل ميگردد .افرادي كه با س��وءنيت عالمانه و عامدانه

مبادرت به اين اختالل مينمايند در تحقق عنصر مادي جرم اختالل ،مباش��رت كرده اند و رفتار
مادي مثبت آنها ك��ه در قالب فعل يا ت��رك فعل بروز ميكن��د ،عنصر مادي ج��رم اختالل در
نظام توليد را تش��كيل ميدهد .گاهي اختالل به ش��كل عدم ايفاي تعهدات توليدكنندگان مواد
اوليه در مقابل كارخانههاي ب��زرگ توليد رخ نمايي ميكند.متعهد ،به قص��د اخالل ،به تعهدات
اوليه خود در مقابل صنايع مادر عمل نمي كند .به عنوان مثال ،مي��زان قطعاتي را كه توليدكننده
خرد يا قطعهساز به شركت خودرو س��ازي متعهد ش��ده در تاريخ مقرر عمداً تحويل نمي دهد .یا
مثال دیگر ،برابر ماده واحده قانون نحوه توزيع قند و ش��كرتوليدي كارخانههاي كش��ور مصوب
« 1353/01/29كليه كارخانههاي قند و شكر كش��ور مكلفاند قند و شكر توليدي خود را با نرخ
مقرر دولتي براي توزيع در سراسر مملكت منحصراً در اختيار سازمان غله و قند و شكر كشور قرار
دهند ».حال چنانچه كارخانههاي توليدي قند و ش��كر ،به تعهد و تكليف خود در مقابل س��ازمان
غله به منظور آزاد فروش��ي يا خارج از سيس��تم فروش��ي عمل نكنند و عمل آنها موجب وقفه و
اختالل در توليد قند و شكر شود ،عمل آنها مصداق ايجاد اخالل در نظام توليد بوده و ترك فعل
آنها به صورت عدم ايفاي تعهد عنصر مادي جرم را صورت ميدهد.
مثال ديگ��ر ،براي عدم اج��راي تعهدات توليد كنن��دگان ماده  11قان��ون تعزيرات حكومتي
مصوب  1367/12/23مجمع تش��خيص مصلحت نظام اس��ت كه اشعار داش��ته «عدم اجراي
تعهدات توليدكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي ،عبارت اس��ت از عدم توليد و عرضه
محصول طبق قرارداد و برنامه تعيينش��ده دولت از قبيل نوع ،مقدار ،قيمت اس��تاندارد ،شرايط
تحويل و بدون عذر موجه» يا عرضه خارج از ش��بكه موضوع ماده  5قانون مذكور كه عرضه كاال
بر خالف ضوابط توزيع و شبكههاي تعيينشده را جرم دانسته ،مصداق گوياي فروش غير مجاز
مواد اوليه در بازار آزاد به قصد اخالل در نظام توليد اس��ت .عرضه خارج از شبكه در ماده  61قانون
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نظام صنفي نيز همين پيام را دارد.
جلوه ديگر عنصر مادي جرم اخالل در نظام توليد بهصورت رش��اء و ارتش��اء عمده در امر توليد
در بند «ج» قانون اخالل در نظام اقتصادي بيان شده اس��ت .وفق قانون تشديد مجازات مرتكبين
ارتش��اء و اختالس ...مصوب  1367/09/15مجمع تش��خيص مصلحتنظام ،رشاء و ارتشاء جرم

كددار نظام كيفري ايران است .گاهي بزهكاران اقتصادي ،جرم رشاء و ارتشاء را به صورت عمده در
امر توليد مرتكب ميشوند و از طريق رشاء و ارتش��اء در فرايند توليد ايجاد اخالل مينمايند .عنصر
مادي جرم از طرف راشي و مرتشي با علم و عمد انجام ميگيرد تا بدينوسيله بزهكار اقتصادي بتواند
در نظام توليد ايجاد مش��كل كند .اخاللگران اقتصادي گاهي از طريق توسل به جرم رشاء و ارتشاء
مجوزهاي توليدي را دريافت ميكنند و از طريق گرفتن مجوزهاي توليد در سياستهاي توليدي
ايجاداخاللميكنند.درواقع،بامجوزتوليد،چرخهتوليدرامختلمينمايند.
عنصر معنوي جرم اخالل در نظام توليد:

در جرم موضوع بند«ج» «اراده هدايت ش��ده» 1ب��ا فروش غير مجاز تجهي��زات فني در بازار
آزاد و توأم با سوء نيت يا اراده منجز و عملي ارتكاب جرم رش��اء و ارتشاء عمده يا گرفتن مجوزات
توليدي موجب اخالل در سياس��تهاي اقتصادي ظهور مييابد .مجرم ب��ا علم و آگاهي ،عمداً و
با اراده هدايت ش��ده براي هدف خاص اخالل در نظام توليد،اقدام به فروش غير مجاز تجهيزات
با قصد س��وء اخالل مينمايد .بهصورت آگاهانه و ارادي در امر توليد مرتكب جرم رشاء و ارتشاء
ميشود؛ آن هم بهصورت عمده و كالن نه رش��اء يا ارتش��اء موردي ،با قصد و اراده و عمداً براي
ايجاد اختالل در سياس��تهاي توليدي كش��ور مبادرت به گرفتن مجوزهاي توليدي مينمايد و
تمامي اين رفتارهاي مادي و مجرمانه را با قصد خاص و سوء نيت مجرمانه ايجاد اخالل در نظام
توليدي كشور انجام ميدهد.
-4بزه اخالل در نظام اقتصادي از طريق وصول وجوه كالن:

يكي ديگر از جرايمي كه موجب ايجاد اخالل در نظام اقتصادي كش��ور اس��ت ،دريافت مبالغ

 - 1نوربها ،رضا ،زمينه حقوق جزاي عمومي ،ص ،175چ ،17؛ سال  ،1387نشر دادآفرين

212

ماهنامة كانون  /شمارة  167و 168

هنگفت و كالن به ش��كل دريافت س��پردههاي موقت يا ثابت از طرف اش��خاص س��پرده گذار
حقيقي يا حقوقي،تحت يكي از عناوين عقود مدني از قبيل عقد مضاربه و غيره اس��ت ،بهنحوي
كه در نهايت بر اثر نقض قانون و مقررات پولي و بانكي ،ام��وال و وجوه مردم ضايع و حيف و ميل
شود و اين فرايند نيز در پايان منجر به ايجاد اخالل در نظام اقتصادي ،مالي و پولي كشور گردد.
عنصر مادي جرم بدين ش��كل تحقق مييابد كه دريافت كننده وجوه عمده مردم ،زيرعنوان
قبول وجوه مردم به عنوان سپرده بانكي ،به جهت رفتار بر خالف سيستم بانكي و نقض مقررات
بانكي ،در نتيجه وجوه دريافتي حيف و ميل ميگردد و نه تنها سپرده گذار سود و منفعتي نمي برد
بلكه اصل سرمايه او نيز نابود ميگردد .نابودي وجوه و س��پردههاي كالن مردم موجب تزلزل و
اخالل در نظام بانكي و اقتصاد كشور ميش��ود .اين جرم زماني تحقق مييابد كه ماده يك قانون
تنظيم بازار غير متش��كل پولي مصوب  1383/10/22رعايت نشود .ماده يك مرقوم بيان داشته
«اش��تغال به عمليات بانكي بدون مجوز از بانك مركزي ايران ممنوع اس��ت و عمليات بانكي در
اين قانون به امر واس��طه گري بين عرضه كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار به صورت دريافت
انواع وجوه ،سپرده ،وديعه تحت هر عنوان و اعطااي وام و اعتبار ...اطالق ميشود ».اينكه بانك
مركزي افتتاح هر نوع بانك و اش��تغال به هر نوع عمليات بانكي و دريافت هر نوع وجه و س��پرده
از مردم را منوط به اخذ مجوز و رعايت قوانين بانكي دانس��ته در راس��تاي جلوگيري از وقوع جرم
اخالل در نظام اقتصادي و بانكي بر اثر وصول وجوه كالن از اشخاص است.
بزه كاران اين جرم معمو ًال بانكها و كارمندان آن بهنظر ميرس��ند .در ورشكس��تگي منجر
به بردن پول مردم در بعضي از مؤسس��ات جديد بانكي يا تأس��يس صندوقهاي بانكي در كشور
مشاهده شده كه مؤسس��ات و صندوقهاي اعتباري مذكور تحت نظارت بانك مركزي نبودند و
در نتيجه اخالل آنها در پي شكايات مردمي و تخلفات آنها موجب حيف و ميل وجوه سپردهاي
مردم گرديد و در نهاي��ت بدنامي بانكي و اخالل اقتصادي را در پي داش��ت و ب��ه تبع آن ،اعتماد
عمومي به بانكها و سيستم بانكي نيز صدمه ديد.
عنصر معنوي جرم اخالل در نظام اقتصادي از طريق وجوه كالن:

عنصر معنوي جرم اخ�لال در نظام اقتصادي بن��د «هـ» با ظهور اراده عمل��ي دريافت وجوه
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كالن اشخاص به شكل سپرده بانكي در قالب عقود مدني مانند مضاربه كه منجر به حيف و ميل
اموال مردم يا اختالل در نظام اقتصادي شود ،آش��كار ميگردد .بزهكار اقتصادي عم ً
ال از طريق
رفتار مادي گرفتن وجوه مردم بهنام س��پرده ،اراده ارتكاب مجرمانه خود را اثبات مينمايد ،هدف
از دريافت وجوه در سطح گسترده و زياد كسب منفعت اس��ت و ليكن اين عمليات خالف قانون،

در پايان ،منجر به تضييع اموال مردم كه س��پرده گذاري نموده ،ميگ��ردد .عمد خاص بزهكار و
س��وء نيت مجرمانه وي از عمليات دريافت كالن وجوه بر هم زدن نظم اقتصادي جامعه و ايجاد
اخالل در نظام بانكي به عنوان نماد نظام اقتصادي است .آرمان و هدف نهايي مجرم اقتصادي از
دريافت وجوه مردم ،اخالل در نظام اقتصادي مملكت است.
 -5بزه اخالل در نظام صادراتي با اقدام باندي و تشكيالتي:

اين بزه اقتصادي از طريق عمليات و اقدامات باندي و تش��كيالتي به منظور ايجاد اختالل در
نظام صادرات كش��ور صورت ميگيرد .بزهكار اقتصادي جهت ايجاد اخ�لال در نظام صادراتي
كشور ،تشكيل باند ،ش��بكه و تش��كيالت ميدهد .اقدامات مجرمانه گروهي و سازماندهيشده
تش��كيالتي به عمل ميآورد تا بتواند در نظام صادرات كش��ور تزلزل ايجاد كند .يكي از ش��يوه
ارتكاب اين نوع بزه تقلب در سپردن پيمانهاي ارزي يا تأديه آن پيمان ارزي است .برابر با قانون
راجع به واگذاري معامالت ارزي به بانك ملي ايران مص��وب  1336/12/24كه اختيارات بانك
ملي نيز طبق بند  2ماده  85قانون بانكي و پولي كش��ور مصوب  1339/03/07به بانك مركزي
واگذار ش��ده ،كليه معامالت ارزي با بانك مركزي اس��ت .حفظ موازنه ارزي در صالحيت بانك
مركزي است .تمامي معامالت ارزي بايد منحصراً توس��ط بانكي انجام شود كه به موجب قانون
بانكداري براي انجام معامالت ارزي مجاز شناخته شده است .صادر كنندگان مكلفاند در موقع
صدور كاال تعهد ارزي براساس ارزيابي گمرگ به بانك مركزي س��پرده و ارز حاصل از صادرات
خود را به ايران انتقال دهند و طبق م��اده  5قانون راجع به واگذاري معامالت ارزي ،ارز ناش��ي از
فروش محصوالت صادراتي خود را به بانكهاي مجاز بفروشند .هر نوع تقلب در دادن پيمانهاي
ارزي ميان صادر كنندگان و بانكها جرم محسوب ميشود.
پيمان ارزي عب��ارت از تعهد انتقال ارز حاصل از صدور كاال به كش��ور اس��ت .اين تعهد طبق
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سند رس��مي موس��وم به «پيمان ارزي» صورت ميگيرد .طبق اين پيمان صادركننده ميپذيرد
كه ارز بدس��ت آمده از فروش كاال در خارج را،طي مدت معين به كشور انتقال دهد و آنرا براساس
مقررات ارزش كشور و نرخ تعيينشده از س��وي بانك مركزي به يكي از بانكهاي مجاز بفروشد
و «واريزنامه پيمان ارزي» دريافت كند .در اين پيم��ان نامه ارزي ،اطالعات گوناگوني مثل وزن

خالص ،تعداد بستهها ،مبدأ و مقصد حمل ،ارزش ريالي و ارزي ...وجود دارد .هدف از سپردن اين
پيمان كنترل «ارز صادراتي» و تشويق صادركنندگان اس��ت .وفق ماده  7قانون مرقوم تخلف از
پيمان ارزي جرم و معادل  50درصد مبلغ معامله جريمه نقدي دارد .بزهكار اقتصادي كه درتنظيم
و دادن پيم��ان ارزي با دادن اطالع��ات دروغ مرتكب خالف ميش��ود يا در تأدي��ه پيمان ارزي
يا واريزنامه ارزي مرتكب خالف واقع و عمل متقلبانه ميش��ود و اين عمل را در س��طح وسيع و
پيچيده در قالب يك باند و تشكيالت منسجم براي ايجاد اختالل در نظام صادراتي كشور انجام
ميدهد ،مرتكب بزه اخالل در نظام صادراتي كشور با اقدام باندي و تشكيالتي شده است.
ش��يوه ديگر اخالل در نظام صادراتي كش��ور با اقدام باندي و بهصورت تش��كيالتي به شكل
تقلب در قيمتگذاري كاالهاي صادراتي و غيره است.
براي قيمتگ��ذاري كاالهاي صادراتي كميت��ه دائمي قيمتگذاري پايه كاالهاي اساس��ي
صادراتي ،براس��اس ماده  33آيين نامه اجراي��ي قانون مقررات صادرات و واردات موظف اس��ت
قيمتهاي پايه كاالهاي صادراتي را براس��اس نرخ جهاني و بين المللي تعيين و يا هرگونه تغيير
در آن را بر همين منوال اعمال نمايد .اين كميته نرخ گذاري را براس��اس ارز رايج كه دالر اس��ت،
تعيين ميكند .اين قيمتها طبق ليست مندرج در س��ايت ارزش براساس درخواست متقاضي و
براساس بررسي كارشناس��ي و اخذ نظر مراجع ذيربط مثل وزارتخانه توليدي ،اتحاديهها و نهايت ًا
طرح موضوع در كميته ن��رخ گذاري با حضور نماين��دگان گمرك ،وزارتخان��ه توليدي ذيربط و
1
نماينده اتحاديه اتخاذ تصميم ميشود.
چنانچ��ه از طرف اخاللگ��ر اقتصادي در روند و تش��ريفات تعيي��ن قيمت پايه كاال به ش��رح
 - 1سايت ارزش نيز به نشاني  Arzesh.TPO.irاست.

عنصر شناسي بزه اخالل در نظام اقتصادي ايران

215

فوق تقلبي صورت گي��رد كه قيمت واقعي كاال براس��اس معي��ار جهاني ارز رايج تعيين نش��ود،
قيمتگذاري غير واقعي و متقلبانه آن هم در سطح وسيع و به شكل گروهي و تشكيالتي موجب
اختالل در قيمت گذاري صحيح و در نهايت اخالل در صادرات كشور شود ،جرم اخالل باندي در
نظام صادرات كاال تحقق يافته اس��ت .بزهكار اقتصادي با عمليات متقلبانه قيمت گذاري نظام

صادراتي را مختل کرده است.

عنصر معنوي جرم اخالل در نظام صادراتي با اقدام باندي و تشكيالتي:

عنصر معنوي اخالل در نظام صادرات موض��وع بند «و» عبارت اس��ت از اراده آزاد و آگاهانه
انجام عملي��ات و اقدامات تش��كيالتي و باندي براي ه��دف و منظور خاص كه ايج��اد تزلزل و
نابساماني در نظام صادراتي كش��ور باش��د ،مجرم اقتصادي عالمانه و با اراده آزاد در پيمانهاي
ارزي يا در قيمت گ��ذاري كاالهاي صادراتي با قصد ونيت س��وءبرای ايجاد اخ�لال در اقتصاد
كش��ور مبادرت به عمليات تقلب ارزي يا تقلب قيمت گذاري خالف واقع مينمايد .سوء نيت عام
وي علم و آگاهي به متقلبانه بودن پيمانهاي ارزي است .قصد اخالل مرتكب جرم اقتصادي در
امر صادرات همان «يقين او بر حصول نتيجه مجرمانه» 1اس��ت كه نتيجه مجرمانه توليد اخالل
ميباش��د .بزه كار اقدام باندي ميكند ،اقدام تش��كيالتي ميكند جهت اخالل به قصد اخالل يا
س��وء نيت ايجاد اخالل ،در نتيجه قصد و س��وء نيت خاص مجرم در اين بند ايجاد اخالل در نظام
صادرات است.
 -6اخالل در نظام اقتصادي با شركتهاي هرمي:

یکی ديگر از اش��كال جرم اخالل در نظام اقتصادي ،از طريق تأس��يس ش��ركتهاي هرمي
اس��ت .بند «ز» الحاقي م��ورخ  1384/10/14با الحاق اي��ن بند به قانون مج��ازات اخاللگران
در نظام اقتصادي كش��ور يكي ديگ��ر از موارد بزه اخ�لال اقتصادي را معرفي كرده اس��ت .اين
شركتها با س��اختار هرمي مانند ش��ركت گلدكوئيس��ت و گلدماير فعاليت مينمودند و چالش
بزرگ اقتصادي در ايران بوجود آوردند.
 - 1اردبيلي ،محمدعلي ،حقوق جزاي عمومي ،جلد اول ،ص ،235چ  ،16سال  ،1385نشر ميزان
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بند «ز» الحاقي تصريح ميدارد؛ «تأس��يس ،قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه مؤسسه،
ش��ركت يا گروه به منظور كسب درآمد ناش��ي از افزايش اعضا به نحوي كه اعضاي جديد جهت
كسب منفعت ،افراد ديگري را جذب نموده و توس��عه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابد» .عنصر
مادي جرم از طريق عضوگيري و تكثير نيروي انس��اني به منظور كس��ب س��ود است .شيوه كار

شركتهاي هرمي به اين ش��كل بود كه فرد با پرداخت يك مبلغي وارد سيستم ميشد و موظف
بود افراد ديگري را به سيس��تم معرفي كند و اين رشته ادامه داش��ت و فرد به ازاي پولي كه افراد
زيرمجموعه اش به سيس��تم پرداخت ميكردند ،سهمي را به عنوان س��رگروه دريافت ميكرد و
اگر فردي را معرفي نميكرد وجهي نيز نصيب او نمي ش��د .چون ش��بكه اعضاي اين شركت در
اليههاي پايين افزايش پيدا ميكرد ساختار شبكه اعضا به ش��كل هرم در ميآمد؛ يكي در رأس
هرم و مابقي به تعداد طبقات زير مجموعه بودند.
به عنوان مثال :ش��ركتي صد هزار تومان ميگيرد در صورتي كه دو عض��و ديگر معرفي كند
يكصد و پنج��اه هزار تومان ح��ق الزحمه ميگيرد .اين ش��ركت با عضويت هر دو نفر دويس��ت
هزار تومان ميگيرد و يكصد و پنجاه هزار تومان به عنوان ح��ق الزحمه ميدهد در نتيجه بدون
هيچ كار مفي��دي پنجاه هزار تومان برايش ميماند .در چنين ش��كل هميش��ه بيش از  50درصد
اعضا فقط حق عضويت داده اند و با گسترش ش��بكه افزايش پيدا ميكنند تا اينكه شبكه متوقف
شود .اين عمل نوعي كالهبرداري محسوب ميشود .قانون گذار عنصر مادي جرم شركتهاي
هرمي را به عنوان جرم اخالل در نظام اقتصادي به اش��كال زير اعالن نموده اس��ت .تأس��يس
شركت به منظور كس��ب درآمد ناشي از افزايش اعضا ،توس��عه زنجيره يا شبكه انساني به منظور
كسب درآمد ناش��ي از افزايش اعضا،درتمامي اش��كال و حالتهاي فوق فقط يك عضوگيري و
پرداخت حق عضويت بيش��تر وجود ندارد و سودي حاصل اعضا نميش��ود .از اين جهت در قالب
جرم كالهبرداري ميگنجد و توس��عه اين فعاليت در عرصه كالن باعث ج��رم ايجاد اخالل در
نظام اقتصادي كش��ور ميش��ود .زيرا همه مالباخته ميشوند و متضرر از اين س��رمايه گذاري و
مش��اركت خصوص ًا اعضاي طبقات پايين تر .اين ش��ركت مصداق اكل مال ب��ه باطل بود .زيرا
افرادي كه در ش��اخه اول قرار ميگيرند بدون انجام هيچ كاري ام��وال زيادي تصاحب ميكنند
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و افراد پايين ش��اخه ،مالباخته واقعي اند از طرف ديگر كار ش��ركت نوعي كالهبرداري همراه با
فريب وحيله است كه شاخههاي اول بهنام عضويت وجه كالني بهدست ميآورند و باعث خروج
ارز به خارج توسط سرشاخهها ميشود كه خود نوعي اخالل در نظام پولي و مالي كشور است.
ويژگيهای جرايم اخالل در نظام اقتصادي:

 -1اين جرايم از نوع جرم نرماند لذا كمتر رؤيت پذيرند ،پنهاني ميباش��ند،دير فاش ميشوند،
حيله آميزند و حاصل نبوغ هوش انسانند.
-2معمو ًال اين جراي��م داراي ماهيت دولتي ان��د ،هدف و قرباني بزه دولت اس��ت و در نهايت
متضرر از جرم ،جامعه است.
 -3اين جرايم وجه جهاني دارند ،به ش��كل س��ازمان يافته بروز ميكنند و قلب يك كش��ور را
كه اقتصاد است ،هدف ميگيرند و موجب س��كته قلبي اقتصاد كشور ميشوند كه نام آن سكته را
قانگذار«اخالل» نهاده است.
اثرات مخرب جرايم مخل نظام اقتصادي:

-1تضعيف امني��ت اقتصادي -2بي ثبات��ي در كش��ور  -3افزايش فعاليته��اي زيرزميني
-4اختالل در س��رمايه گذاري داخلي و خارجي  -5تأثير منفي بر فقرا و گسترش فقر  -6ريزش
اعتقادات به مبان��ي ديني  -7زوال اخ�لاق فردي و اجتماع��ي  -8ورود نااليق��ان به اليههاي
حكومت  -9افزايش واردات و وابستگي خارجي
عقايد بزرگان جهان درباره اثرات اين جرايم شنيدني است:
-1ابن خلدون دانشمند مسلمان ميگويد :علت فس��اد اداري ،عالقه طبقه حاكم به تجمالت
است.
-2منتسكيو :فساد س��بب ميشود يك نظام سياسي خوب به يك س��امانه زشت تبديل شود.
در يك نظام مشروطه ،شرافت به قدري مهم اس��ت كه از پيشكش مطلوب تر است و احتياجي به
روي آوردن به فساد نيست.
مطابق گزارش سازمان شفافيت بين المللي ،كش��ورما از نظر پاكدامني اقتصادي در سال 87
در رتبه  141قرار گرفته است( .به نقل از مؤسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد شماره  46سال )1388
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-1ساكي ،محمدرضا ،حقوق كيفري ،نشر جنگل ،جلد اول.
-2عميد ،حسن ،فرهنگ فارسي عميد ،نشر اميركبير ،سال 1363
-3نظريههاي مشورتي اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه
 -4وليدي ،محمدصالح ،حقوق كيفري اقتصادي ،نشر ميزان ،چ اول1386 ،
 -5ميرمحمدصادقي ،حسين ،حقوق كيفري اختصاصي ،نشر ميزان ،چ ،11سال 1387
 -6گلدوزيان ،ايرج ،بايستههاي حقوق جزاي عمومي ،نشر ميزان ،چ ،6سال 1381
 -7نوربها ،رضا ،زمينه حقوق جزاي عمومي ،نشر دار آفرين ،چ ،17سال 1385
-8اردبيلي ،محمدعلي ،حقوق جزاي عمومي ،جلد اول ،نشر ميزان ،چ ،16سال1375
 -9نوده فراهاني ،قاسم ،قانون نظام صنفي و آيين نامه اجرايي آن ،نشر اوستا ،چ ،6سال 1388
 -10معاونت حقوقي و توس��عه قضايي قوه قضائيه ،مجموعه تنقيح ش�ده قوانين و مقررات كيف�ري ،روزنامه
رسمي كشور ،دوره دو جلدي ،سال 1388
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محمدعلي اختري؛
*
پنجاه سال خدمت سردفتری
رضا تاجگر

11

نام کوچکم محمد علی و نام خانوادگیام اختری اس��ت .در قریه نودهک از توابع ش��هر نرجه
س��ابق از قزوین در س��ال ( 1316طبق
(نرگه ) از ش��هرهای شهرستان تاکستان (س��ی ه ُدهن)
ِ

شناس��نامه )1314متولد ش��دهام .بهعلت وق��وع جنگ دوم جهان��ی ،در س��ال  1322به تهران
مهاجرت کردیم .من یکس��ال بعد به دعوت عمه خ��ودم برای اقامت کوتاه ن��زد آنها به نودهک
برگش��تم و به همت او و ش��وهرش کرباليی صادق اختری به مکتب ده رفت��م و تا عمجزء (جزء
سیام قرآن کریم) در آن مکتب درس خواندم .متأسفانه س��ه ماه بعد ،عمه و شوهرش به فاصله
س��ه روز هردو به رحمت خدا رفتند و چن��د روز بعد ،پدرم م��را به تهران مراجع��ت داد .در تهران،
چند جا به مکتبخان��ه رفتم و در س��ال  1323در کالس س��وم ابتدايی دبس��تان دقیقی تهران
				
 - 1نگارنده؛
توضی�ح :با تشكر و سپاس از جناب آقاي محمدعلی اختری سردفتر بازنشسته دفتر اسناد رسمي شماره  122تهران
كه شرح يادنامه يادشده را در اختيار دفتر ماهنامه«كانون» قرار دادند.
Tajgar.reza@gmail.com
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مشغول درسخواندن ش��دم .علت اینکه از کالس س��وم ش��روع کردم ،یکی این بود که چون
طبق شناسنامه من  9-8س��اله بودم ،مرا به کالس اول ابتدايی نمیپذیرفتند؛ ناچار پدرم مرا نزد
مرحوم دکتر فریدون کشاورز وزیر فرهنگ وقت برد (او از وزیران کابینه قوامالسلطنه بود) ،دکتر
کشاورز دس��تورداد که در دبس��تان نظامی واقع در خیابان مولوی از من امتحان ورودی گرفتند و
من در کالس سوم قبول شدم .باقی تحصیالت دوره دبس��تان را در دبستان دقیقی خیابان شاپور
و دبیرستان را در دبیرس��تان پیرنیا در خیابان مولوی گمرک تا س��ال پنجم متوسطه گذراندم .در
س��ال  1330در زمان نخس��ت وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق در حالیکه هنوز در دبیرستان
مش��غول ادامه تحصیل بودم در دفتر هفتهنامه روح آزادی به مدیریت مرح��وم ابراهیم حکمت
مشغول کار ش��دم .مرحوم حکمت عالوهبر اداره اين نش��ريه ،دفتر ازدواج هم داشت و من در هر
دو جا ،هم نش��ريه و هم دفتر ازدواج ،منشی ش��دم .به یاد دارم که با مرحوم حکمت در تظاهرات
روز سی تیر  1331شرکت کردیم .تا یکس��ال در دفتر ایش��ان ،به طور پاره وقت ،کار میکردم و
مدت کمی بعد هم ،ش��خصی به نام شیخ حس��ن حدیقه که گاهی به د فتر ازدواج مرحوم حکمت
میآمد با من آشنا ش��د و چون در این موقع ،دنبال کار دائم میگش��تم و تا کالس پنجم متوسطه
هم تحصیل کرده بودم ،با پیش��نهاد و معرفی مرحوم ش��یخ حس��ن حدیقه به دفتر اسناد رسمی
شماره  122تهران به سردفتری مرحوم سید جواد مصطفویالحس��ینی رفتم و آقای مصطفوی
هم که نوه خواهر حضرت آیتاهلل سید ابوالقاسم کاشانی بودند برای کار در دفترخانه خود بهطور
پارهوقت مرا استخدام فرمودند .خدا رحمت کند اورا که اولین مربی من در امور دفتر اسناد رسمی،
ایشان بودند .از سال  1332تا س��ال  1335در خدمت ایشان بهعنوان منش��ی ،خدمت کردم .در
آن س��ال ،ایش��ان مرا بهعنوان دفتریار به اداره ثبت تهران معرفی فرمودند و من در سال 1335
بهعنوان دفتریار (درجه دو) در دفترخانه  122تهران مشغول شدم .در آن زمان دفاتر اسناد رسمی
به سه درجه تقسیم میشدند؛ دفترخانه درجه س��وم و دفترخانه درجه دوم و دفترخانه درجه اول.
و هرکدام از دفاتر درجه س��وم و دوم در ثبت معامالت محدودیت داشتند و تا مبلغ معینی حق ثبت
س��ند داش��تند ولی دفترخانه درجه اول ،هیچ نوع محدودیتی نداشت و مس��ؤوالن دفترخانه هم
دارای درجات ش��غلی بودند .از دفتریار درجه دو بعد دفتریار درجه اول یا معادل با س��ردفتر درجه
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س��وم و بعد س��ردفتر درجه دوم و اول .پس از چند س��ال خدمت در این مراحل با داشتن شرایطی
از جمله نداش��تن س��ابقه محکومیت انتظامی با تقاضای ترفیع دفتریار یا س��ردفتر ،موضوع در
کميس��یون ترفیعات د ر اداره ثبت مطرح و درصورت واجد ش��رایط بودن ،س��ردفتر یا دفتریار به
درجه باالتر ترفیع پیدا میکردند.

در س��الهای  1335تا  1337بهعنوان دفتریار در دفترخانه مش��غول بودم و در س��ال 1337
آقای س��ید جواد مصطفویالحسینی که به س��ید جواد مصطفوی کاش��انی و در بعضی موارد به
آقای کاش��انی معروف ش��ده بودند بهعلت پارهاي گرفتاريهای ش��خصی از سمت سردفتری
مس��تعفی ش��دند و امتیاز دفترخانه را به مرحوم علی غروی قوچانی س��ردفتر  20مشهد واگذار
فرمودند .آقای مصطفوی برادری هم داشتند به نام س��ید مصطفی که سردفتر  120تهران بودند
و گویا هر دو برادر س��ید مصطفی و سید جواد همزمان به رتبه س��ردفتری اسناد رسمی نائل شده
بودند که آقا س��ید مصطفی امتیاز دفترخانه 120را گرفته بود و آقا س��ید جواد که چند س��الی از او
بزرگتر بود س��ردفتر  122تهران ش��ده بودند .بههرحال ،با کنار رفتن و اس��تعفای مرحوم س��ید
جواد مصطفویالحسینی مرحوم علی غروی قوچانی جانشین ایشان شدند .ایشان قب ً
ال سردفتر
 20مش��هد و فرزند آقا ش��یخ محمد قوچانی مجتهد معروف و یکی از اولین س��ردفتران مش��هد
بودند .مرحوم شیخ محمد قوچانی پیش از رس��میت یافتن دفتر اسنادش عم ً
ال محضردار و عالم
مورد اعتماد اهالی مش��هد بودند و آقای علی آقا غروی قوچانی یکی از پس��ران ایشان بودند که
سردفتر دفترخانهای شدند که من دفتریار بودم .برادر دیگر ایشان مرحوم محمود غروی قوچانی
س��ردفتری  144تهران را بهعهده داش��تند و برادر دیگری هم داش��تند که از مادر جدا بود به نام
مرحوم آقای احمد امیرشاهی که س��ردفتر  76تهران بودند و دوس��تانی هم مرحوم علی غروی
قوچانی از س��ردفتران تهران داش��تند از جمله مرحومان ضیاءالدین میراس��کندری سردفتر 85
تهران و مرحوم نورالدین نوریزاده س��ردفتر  136تهران و مرحوم سخائی که ایشان هم سردفتر
در تهران بودند .از قراری که بعداً از مرحوم علی غروی ش��نیدم این برادران و دوس��تان بودند که
آن مرحوم را تش��ویق به آمدن به تهران کردند و در نتیجه ایش��ان هم دفترخانه  20مش��هد را به
شوهرخواهرشان آقای مجیدی ایوری انتقال داده و امتیاز دفترخانه  122تهران را از مرحوم سید
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جواد مصطفویالحسینی خریدند و ساکن تهران شدند .محل دفترخانه  122تهران ابتدا درکوی
جوادیه راهآهن کوچه بازارچه بود که بعداً به خیابان بیستمتری جوادیه در اواسط خیابان و سپس
به ش��مال خیابان بیس��تمتری و تقاطع خیابان س��کوی نظامی منتقل گردید .چند ماهی محل
دفترخانه را از آقای مصطفوی اجاره کردیم تا اینکه محلی در خیابان قزوین ایس��تگاه سلیمانیه

پیدا شد که بنا به خواس��ت آقای غروی در س��ال  1338دفترخانه را از محل سابق به محل جدید
انتقال دادیم.
در اینجا الزم اس��ت بگویم که دفترخانه  122تهران در س��ال  1332تأسیس شده و نخستین
س��ردفترش همانطور که عرض کردم آقای سید جواد مصطفویالحس��ینی بودند که در سال
 1337از سمت سردفتری استعفا کردند و از آن س��ال به بعد آقای علی غروی قوچانی سردفتری
دفترخانه را به عهده داش��تند تا س��ال  1360که سن ایش��ان به هفتاد سال رس��ید و ایشان هم
بازنشسته شدند و من که از سال  1332بهعنوان منشی و از سال  1335بهعنوان دفتریار مشغول
دفتریاری ش��ده بودم ،در س��ال  1360پس از بازنشس��تگی مرحوم علی غروی قوچانی سردفتر
دفترخانه شدم و من که مدت  25سال در س��مت دفتریاری بودم و  23سال هم بهعنوان سردفتر
دفترخانه  122تهران انجام وظیفه کرده بودم ،در پایان تیرماه  1383پس از چهلوهش��ت سال
دفتریاری و سردفتری و سه سال منشیگری در دفترخانه جمع ًا  51سال سابقه کار در دفتر اسناد
رسمی  122تهران به افتخار بازنشستگی نائل شدم .جانش��ین من و سردفتر بعدی ،آقای بهلول
زبردست خراط هستند .در مدت دفتریاری و سردفتری در دفترخانه  122تهران مدتی هم کفالت
دفتریاری دفترخانه  160تهران به سردفتری مرحوم ابراهیم حکمت و دفتریاری دفترخانه 199
تهران به س��ردفتری آقای قوامالدین ادیب سرش��كی و کفالت دفتریاری دفترخانه  76تهران به
سردفتری مرحوم احمد امیرشاهی و کفالت دفتریاری دفترخانه  144تهران به سردفتری مرحوم
محمود قوچانی غروی را هم به عهده داش��تم و در زمان س��ردفتری هم در بعضی اوقات کفالت
دفترخانههای  257و  52و  162و  378تهران را در کارنامه خود دارم.
بهعالوه ،از بدو انتشار دوره جدید مجله “کانون” در س��ال  ،1376عضو هیأت تحریریه مجله
بودم و نیز چند سالی سردبیر مجله شدم و مدتی هم مدیریت مسؤولی همان مجله يعني[همین]
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ماهنامه”كانون” را به عهده داشتم .چندسالی از طرف ادارهکل ثبت استان تهران سمت بازرسی
دفاتر اسناد رسمی همکار را داش��تم که به همراه جناب آقای محمود فلسفی بازرس رسمی ثبت
استان تهران به دفاتر اس��ناد رسمی جهت انجام بازرس��ی مراجعه میکردیم و مدتها هم عضو
کميسیون وحدترویه بودم که ریاست آن با مرحوم ابوالحس��ن بالغی سردفتر 352تهران بود

و چند ماهی هم که ایش��ان در مرخصی بودند ،بنده کفالت ایش��ان را در کميس��یون وحدترویه
بهعهده داش��تم .مدت یک ترم هم در دانش��گاه علمی کاربردی مس��تقر در س��اختمان کانون
(عمارت قصر یخ) در خیابان ولیعصر(عج) ،تدریس دروس تاری��خ حقوق در ایران و تاریخ حقوق
ثبت و دفاتر اسنادرسمی را بهعهده داش��تم و کتاب تاریخ حقوق در ایران و دفاتر اسناد رسمی در
ایران را تألیف کرده و در آنجا درس گفتم؛ که در ش��ش ش��ماره از مجله کانون از س��ال  1382تا
سال  1383چاپ شد و چون به عللی همکاری من با مجله کانون از شماره  80قطع گردید و ديگر
مسؤوليتي در مجله نداش��تم ،متأس��فانه دنباله تاریخ حقوق ثبت و دفاتر اسناد رسمی چاپ نشد.
مدتی هم عضو کميس��یون حقوقی کانون س��ردفتران و دفتریاران ش��دم .در مدت زمانی هم به
عضویت کميسیون تهیه دفتر اسامی اش��خاص ممنوع المعامله درآمدم و از همکاران من در این
کميسیون؛ آقایان مسعود جمشیدی و س��ید احمد طباطبايی و احمدعلی سیروس را به یاد دارم و
زمانی هم مرحوم سید رضا زوارهای ریاست س��ازمان ثبت الیحهای تهیه و به قوه قضائیه تسلیم
کرده بودند که بهموجب آن س��ردفتران از حق واگذاری امتیاز خود به دیگر اشخاص واجد شرایط
محروم میش��دند و نیز حق انتخاب دفتریار از س��ردفتر سلب میش��د؛ لذا از طرف هیأت مدیره
وقت کانون ،گروهی از س��ردفتران که حقیر هم نام��م در میان آن عده بود ،برگزیده ش��دند تا در
قبال آن الیحه پیشنهادی ریاست س��ازمان ،الیحه دیگری که هم شأن سردفتر ملحوظ میشد
و هم س��مت دفتریاری محفوظ میماند تهیه کردیم و به دفتر ریاست قوه قضائیه تسلیم نمودیم
و خوش��بختانه قوه قضائیه هم الیحه پیش��نهادی ما را مورد پذیرش قرار دادن��د و همانرا برای
اصالح قانون دفاتر اسناد رسمی به مجلس شورای اسالمی ارس��ال فرمودند که با اصالحاتی به
تصویب رسید و دغدغه جامعه س��ردفتری از میان رفت؛ ولی کمی بعد که برای دیدار از فرزندانم
به کانادا مسافرت کردم ،دیگر همکاری با مجله کانون و کميسیونهای مذکور امکانپذیر نشد.
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خالصه اينكه در حدود  80مقاله و يادداشت در امور ثبتی و دفاتر اسناد رسمی در مجله "کانون"
منتشر نمودهام که مقاالت مربوطبه «نقش ایرانیان مس��لمان در فقه اسالمی و مباحثی چند در
قباله و قبالهنویس��ی در ایران» منتشره در مجله کانون در س��ال  1383بهصورت کتابی جداگانه
منتشر گردید .دیگر از خاطرات فرهنگی من در مجله ،تجلیل و یادبود از مرحوم وحید گلپایگانی

س��ردفتر  220تهران در یکی از ش��مارههای مجله کانون بود .ایش��ان یکی از دانش��مندان و از
افتخارات صنف سردفتران ایران بودند که چندین کتاب از جمله ترجمه «فرمان حضرت امیر(ع)
برای مالک اش��تر نخعی» و ترجمه کتاب «تاریخ فخری» که از سوي انتش��ارات بنگاه ترجمه و
نش��ر کتاب چاپ گردید ،تألیف فرموده بودند .در اینجا الزم اس��ت که به حضور خوانندگان عزیز
برسانم که اصو ًال صنف سردفتر از حضور دانش��مندان و صاحبنظران حقوقی و ثبتی و فقهی در
میان خود بینصیب نبوده است؛ از جمله این بزرگواران ،مرحوم جمالالدین جمالی رئیس اسبق
کانون س��ردفتران و جناب آقای دکتر احمد مه��دوی دامغانی حفظهاهللتعالی که ایش��ان مدتی
رئیس هیأتمدیره کانون س��ردفتران بودند و تألیفات جناب ایشان بس��یار و اینک از دانشمندان
تراز اول ایران در رش��ته ادبیات عرب و حقوق ایران میباش��ند و باعث افتخار صنف ما هس��تند.
و از جمله مرحوم دکتر موس��ی جوان و مرحوم وحید گلپایگانی از قدما و دانش��مندان و صاحبان
تألیف و ترجمه را به یاد دارم که مرحوم دکتر موس��ی جوان از ایرانشناس��ان و صاحب تألیفاتی در
ایران پیشاز اسالم محسوب میش��دند .در میان همکاران اخير چون عاليجنابان
تاریخ و ادبیات ِ
آقایان محمد ش��یخالرئیس و بهمن رازانی و س��ركارخانم فاطمه بحری و دیگران هم هستند که
اینجانب بهعلت بازنشستگی و اقامت در خارج از کشور از نام و مشخصات کامل آنان اطالع وافی
ندارم تا به عرض برسانم .و نیز بجا است از دوس��تان و همکارانی که در هیأتمدیره کانون به این
صنف خدمت کردهاند و به یاد دارم ذکری نمایم؛ مرح��وم جمالالدین جمالی ،دکتر احمد مهدوی
دامغانی [،زنده یاد]حبیباهلل نیکوعزم و محمد ش��یخالرئیس کرمانی که از اساتید هستند و آقایان
هادی معزالدینی ،احمدعلی سیروس ،مسلم آقاصفری ،محمد علومی ،مؤدب نوبخت و همچنين
ریاست هیأتمدیره فعلی جناب آقای دشتی اردکانی که خداوند خیرشان دهاد.
از تألیفات خود حقیر هم در چند ش��ماره مجله هم ،پایاننامه لیس��انس حقوق قضايی خودم

يادنامه
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را به نام«تاریخچه کاپیتوالس��یون در ایران و پیآمدهای آن»که در دانشگاه آزاد گذرانده بودم
در دوازده شماره منتش��ر نمودم .از شماره  4دوره جدید تا ش��ماره 62مجله عضو هیأت تحریریه
و از شماره  63تا  77سردبیر و از شماره  78تا  80مدیرمس��ؤول مجله بودم .من زمانی که در ایران
بودم در سالهای  1330تا  1332در نش��ريه هفتگی روح آزادی به مدیریت مرحوم حاج ابراهیم

حکمت سردفتر بعدی دفترخانه  160تهران مقالهنویس بودم و بعد هم مقاالت زیادی به قلم بنده
در هفتهنامه نبرد ملت (مرحوم کرباس��چیان) ،روزنامه کیهان ،مجله علم و زندگی (مرحوم خلیل
ملکی) ،مجله اباختر چاپ س��اری (به مدیریت آقای س��یروس مهدوی همکار محترم و سردفتر
 25مازندران) و روزنامه اقتصاد ته��ران ،هفتهنامه فرهنگ آفرینش دانش��گاه آزاد ،مجله حافظ
(به مدیریت پروفس��ور حس��ن امین) ،کتاب یادنامه دکتر محمود افشار ش��ماره ( 17از انتشارات
موقوفات دکتر محمود افشار) و روزنامه دنیای اقتصاد چاپ گردیده است.
از سال  1383که من گاهی در تهران و گاهی در تورنتو کانادا بودم ،در تورنتو هم با مجلههای
فارسیزبان ایرانیان مانند مجالت شهرما ،ش��هروند ،ایران جوان ،کنج مهرگان و ایران استار در
حدود  80مقاله در موضوعات مختلف نوشتهام که چاپ ش��دهاند؛ از جمله مهمترین آنها سلسله
مقاالت «جراید ایرانی خارج از کشور» در  6شماره مجله «ایران استار» و «غرب در برابر ایران»
در  29شماره همان مجله و «شرقشناس��ی» در  17شماره مجله یادش��ده و کتاب «کتابهای
جعلی در ایران» را میتوانم نام ببرم.
بنده در حدود  65س��ال پیش ،از هنگام تحصیل در دبیرستان سعی کردم که کتابهايی برای
مطالعه تهیه کن��م و در دوران دفتریاری و س��ردفتری که ام��کان مالی فراهم ب��ود ،مقداری از
امکانات مالی خود را به خرید کت��اب اختصاص دادم و در موقع بازنشس��تگی دارای کتابخانهای
معظم بودم که در ح��دود  23هزار جلد در زمینههای علوم انس��انی از قبیل کت��ب حقوقی ،ثبتی،
تاریخی ،ادبی ،شعر ،داس��تان ،فلس��فه ،فقهی و مجموعه قوانین مصوب مجلس شورای ملی و
مجلس شورای اس�لامی از س��الهای  1345تا  1383و اديان مختلف از اس�لام و مسیحیت و
دیانت یهود و ش��عبات آنها و زرتشتیگری و بودايی و هندوئیس��م و مذاهب منشعب از اسالم و
ادیان ابراهیمی مانند اس��ماعیلیه و حروفیه و نقطویه و ش��عبات تصوف و عرفان و کتب مکتبی و

226

ماهنامة كانون  /شمارة  167و 168

حزبی مانند سوسیالیسم و کمونیسم و فلس��فه جدید اروپايی و مذاهب پروتستان و ارتودوکس و
کاتولیک و زبانشناس��ی و غیره و صدها دوره مجالت ادبی و تاریخی و علم��ی از قبیل ارمغان و
یغما و سخن و کاوه برلین و ایران ش��هر برلین و یادگار و روزگار نو چاپ لندن ،قانون چاپ لندن و
مجالت دورهای دانش��کده ادبیات تهران و تبریز و اصفهان و مشهد به زبانهای فارسی و عربی

و ترکی و انگلیس��ی و غیره فراهم کرده ب��ودم و مجموعه  28جلدی تاریخ تم��دن ویلدورانت،
مجموع��ه آثار دکتر عبدالحس��ین زرینک��وب ،مجموعه چهلجلدی تفس��یر المی��زان عالمه
طباطبايی ترجمه فارس��ی ،مجموعه آثار حض��رت امام خمینی ،مجموع��ه الذریعه الی تصانیف
الش��یعه ش��یخ آقابزرگ تهرانی ،دهها دوره تفس��یرهای قرآن و کتب مربوطبه علوم اس�لامی،
مجموعه  72جلدی (ایرانشناس��ی) چاپ بنگاه ترجمه و نش��ر کتاب ،مجموعه انتش��ارات بنیاد
فرهنگ ایران ،مجموعه متون فارس��ی از انتش��ارات همان بنگاه ترجمه و نشر کتاب و مجموعه
کامل انتشارات انجمن آثار ملی ،مجموعه کتابهای جیبی چه میدانم و صدها جلد از انتشارات
دانش��گاه تهران و تبریز و اصفهان و مشهد و دانش��گاه شیراز و دانشگاه ش��هید بهشتی [ملی] و
دانش��گاههای دیگر و بس��یاری کتب کمیاب و نایاب و ارزنده دیگر چاپ ای��ران و خارج از ایران
از جمله کلیه دانش��نامههای چاپ ایران و دوره کامل دانش��نامه بریتانیکا و دانشنامه آمریکانا را
جمعآوری کرده بودم .و برای نگهداری آنها عالوه بر چند اتاق در منزل ،اتاقهايی را در دفترخانه
به آنها اختصاص داده بودم .لذا پس از بازنشس��تگی با اهداي حدود دو هزار جلد از کتب مذهبی
و ادبی به کتابخانه مسجد جامع قلعه جندق وسیله یکی از دوس��تان خودم و گزینش تعدادی هم
برای خودم ،نهايتاً در حدود  18هزار جلد کتابهایم را به شخصی واگذار نمودم.
زنده باد جامعه سردفتری ایران.
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حرف ماه
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فر ُحوا ُه َو َخ ٌ
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بگو (اي محمد) به فضل و رحمت خداوند شاد و خرم باشند كه فضل خداوند
از آنچه در دنيا جمع ميكنند بهتر است.

اي محمد (ص) ،مؤمنان را بش��ارت ده و بگو به فضل من شاد باشيد؛ به قرآن و به محمد (ص)
كه ش��ما را گرامي كردم بنازيد؛ به ياد من ان��س گيريد؛ به وعدهي من چش��م داريد؛ بر درگاه من
خوي كنيد؛ با ذكر من آرام گيريد؛ عهد من به جان پذيريد؛ به مهر من بنازيد! بندهي ش��اد من آن
است كه به من شاد است و او را دو شادي است :امروز شاد است به من و فردا شاد است با من.
روي ما شاد است تا تو حاضري ،با روي تو

جان ما خوش باد چون غايب شوي ،با ياد تو

نقل است زاهدي بود كه هفتاد س��ال خداي را عبادت كرده بود .بر پيغمب ِر زمانهاش وحي آمد
كه به زاهد بگو؛ روزگار نكويي داش��تي در اين هفتاد س��ال عبادت! تو را وعده دادم كه به فضل و
رحمت خويش بيامرزم .زاهد گفت :مرا به فضل خودش به بهش��ت ميرس��اند! پس هفتاد سال
عبادت من كجا به حساب آيد؟!؟ همان س��اعت خداوند بر دندان او دردي س��خت پديد آورد كه
از نهاد او فرياد برآمد .نزد پيغمبر رفت و زاري كرد و ش��فا خواس��ت .ندا آمد كه عبادت هفتاد ساله
خواهم تا او را شفا دهم! س��پس ،زاهد گفت :رضا دادم و نقدي ش��فا خواهم .فردا تو خود داني مرا
خواه به دوزخ فرس��ت خواه به بهشت! وحي آمد كه تمام عبادت هفتاد س��الهاش در مقابل شفاي
1
درد دندان افتاد و چيزي نماند جز فضل و رحمت من!
 -1گردآورنده :رضا تاجگر

tajgar.reza@gmail.com
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حقاهلل را ك��ه بجاي ميآوري��م ،حقالناس را نيز پ��اس بداريم و خدمت خلق كنيم؛ تا ش��ايد
مشمول عنايت حضرت حق تعالي شويم و ما را به فضل و رحمت خويش ببخشايد.
ر.ك :.ميبدي ،احمد ،خالصة تفس�ير ادب�ي و عرفاني قرآن مجيد (از «كشفاالس��رار» خواجه
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اخبار،قوانین،مقررات،
آراءوگزارشها
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دریافت پروانه انتشار فصلنامه «حقوق گواهی الکترونیک»
فصلنامه"حق�وق گواه�ی الکترونی�ک" ب�ه صاح�ب امتی�ازی کان�ون س�ردفتران و
دفتریاران و مدیرمسؤولی سید فریدالدین محمدی پروانه انتشار دریافت کرد.

به گ��زارش روابط عمومي كان��ون س��ردفتران و دفترياران ،دبیر هی��أت نظارت بر
مطبوعات از صدور مجوز انتشار  87رس��انه مکتوب و الکترونیک در جلسه روز دوشنبه
این هیأت خبر داد.
سید عالءالدین ظهوریان گفت :در جلس��ه مورخ 15آبان  96ضمن طرح موضوعات
نظارتی در حوزه رس��انه های مکتوب و الکترونیک ،شماری از تقاضاهای صدور مجوز
نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن با صدور مجوز برای  87رسانه موافقت شد.
او افزود :در این جلسه همچنین با تغییر وضعیت  51رسانه موافقت شد.
گفتني اس��ت فصلنامه"حق��وق گواهی الکترونی��ک" به صاحب امتی��ازی کانون
سردفتران و دفتریاران و مدیرمسؤولی سید فریدالدین محمدی در همين جلسه هيأت
نظارت بر مطبوعات پروانه انتشار دریافت نمود.
ی��ادآور میش��ود ک��ه فصلنام��ه «حق��وق گواه��ی الکترونی��ک» ب��ا رویک��رد
علمی  -پژوهش��ی فعالیت حرفهای خ��ود را آغاز نمودهاس��ت و در ش��رف اخذ درجه
علمی  -پژوهشی از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است.

معرفي ماهنامه«كانون» به عنوان رسانه فعال
ماهنامه«كانون» در بیس�ت و س�ومین نمایش�گاه مطبوعات و خبرگزاریها به عنوان
رسانه فعال انتخاب شد.

به گ��زارش رواب��ط عموم��ي كانون

مطبوع��ات و خبرگزاریه��ا در آيی��ن

برتر و فعال بیست و س��ومین نمایشگاه

بنا به اين گزارش ،در این مراس��م که

س��ردفتران و دفتري��اران ،رس��انههای

اختتامیه این نمایشگاه معرفی شدند.
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با حض��ور علی ش��مخانی دبیر ش��ورای

نوجوان؛ دین و اندیشه؛ فرهنگی هنری؛

صالحی وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی،

اقتص��ادی؛ روزنامه ها؛ خبرگ��زاری ها؛

عالی امنیت ملی و همچنین س��ید عباس
غالمعلی حداد عادل ريیس فرهنگستان
زب��ان و ادب فارس��ی ،حس��ین انتظامی

مع��اون امور مطبوعاتی و اطالع رس��اني

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ريیس
بیست و س��ومین نمایش��گاه مطبوعات

و خبرگزاریه��ا در مصل��ی تهران محل
برگزاری ای��ن نمایش��گاه برگزار ش��د،

رس��انههای برت��ر و فع��ال ای��ن دوره از
نمایشگاه معرفی شدند و از نمايندگان آنها

تجلیل شد.

تخصصی و اختصاصی؛ خانواده؛ سیاسی
مؤسس��ات مطبوعاتی) اع�لام کرد كه

بر اس��اس اع�لام نظ��ر هي��أت داوري،
ماهنامه“كانون” در گ��روه “تخصصی”

بیست و س��ومین نمایش��گاه مطبوعات

و خبرگزاریها به عنوان “رس��انه فعال”
معرفی شد.

گفتني اس��ت طبق این گزارش ،متن

بیانیه هیأت داوران حكايت از اين دارد كه

رقابت در ارائه برنامههای کیفی و صنفی،

مهمترین وجه تمایز دوره بیس��ت و سوم

ش��ورای هماهنگ��ی تش��کل های

نمایشگاه در مقایسه با دورههای پیشین

رسانههای ش��ركت كننده ،بعد از بررسی

اساس ارزش��یابی انجام ش��ده ،عالوه بر

مدیریت��ی مطبوعات با تقدی��ر از تمامی
فعالیتهای غرفهه��ای مختلف حاضر
در نمایش��گاه و امتیازبن��دی بر اس��اس

ش��اخصهای منتشرش��ده قبل از آغاز
نمایش��گاه ،رس��انه های برت��ر و فعال را

در  ۱۰گ��روه ش��رکت کننده (نش��ریات
اس��تانی و منطقهای؛ نش��ریات کودک و

اس��ت .و رس��انههای فعال نمایشگاه بر
لوح تقدیر ،وفق جدول امتیازبندی  ۴۰تا

 ۸۰میلیون ریال هدیه نقدی نيز دریافت

خواهند نمود.

ي��ادآور مي ش��ود ك��ه مس��ؤوالن و

دولتم��ردان بس��ياري از جمل��ه معاون
حقوق��ي رياس��ت جمه��وري ،وزي��ر
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فرهن��گ و ارش��اد اس�لامي ،نمايندگان

دادگس��تري ،اعضاي هيأت مديره جامعه

كثي��ري از انديش��مندان علوم انس��اني،

اعضاي جامعه س��ردفتري اي��ران اعم از

مجل��س ش��وراي اس�لامي و ني��ز جمع
حقوقدان��ان ،اعض��اي هي��أت مدي��ره
كانون س��ردفتران و دفترياران ،اعضاي

هي��أت مدي��ره كانونه��اي وكالي

س��ردفتران و دفترياران بازنشسته كشور،
س��ردفتران و دفترياران سراس��ر كش��ور

و استادان و دانش��جويان حقوق ،از غرفه
ماهنامه”كانون” بازديد نمودند.
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فراخوان مقاله
اولویت موضوعی مقاالت فصلنامه"حقوق گواهی الکترونیک"
کانون س��ردفتران و دفتریاران در راس��تای اهداف ،ماهیت و وظایف دفاتر اسناد رسمی ،قصد
دارد نخستین شماره از فصلنامه علمی-پژوهشی"حقوق گواهی الکترونیک" را منتشر نماید.
لذا به منظور ارتقای سطح عمومی علوم روز و دانش تخصصی و اطالع رسانی پژوهش محور
در زمینهی توس��عه فناوری اطالعات و ارتباطاتِ جامعه سردفتری ،دانش��گاهی و حقوقی و نیز
مخاطبان نشریات کانون ،از استادان ،فرهیختگان ،اندیش��مندان ،پژوهشگران و نخبگان علوم
مرتبط با این حوزه دعوت به همکاری علمی می نماید.
خواهش��مند اس��ت آثار علمی و پژوهش��ی خویش را در موضوعات پیش��نهادی ذیل ،طبق
ش�یوهنامه تدوین مقاالت ،از طریق س��امانه فصلنامه علمی  -پژوهش��ی «حقوق گواهی
الکترونیک» به نشانی  ECL.notary.irیارایانامه زیر ارسال فرمایید.
1- 1ارزش استنادی گواهی الکترونیک در مراجع قضایی
2- 2مسؤولیت مدنی سردفتر در اسناد الکترونیک
3- 3هویت شناسی اشخاص در اسناد الکترونیک
4- 4بررسی آثار حقوقی فرایند صدور سند الکترونیک
5- 5آثار حقوقی اسناد الکترونیک بر پیشینه ی اسناد
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1

(بخش شانزدهم)

شماره 1394/10/22 2894/94/7
شماره پرونده  ۳۷۲ـ  ۱۸۶/۱ـ ۹۴
61ـ سؤال

۱ـ آیا دادگاهی که پس از رضایت اولیای دم در مورد جنبه عمومیجرم مباش��ر ،تعیین تکلیف

مینماید ،میتواند در مورد مج��ازات معاون در جرم نیز با اس��تناد به تبصره  ۲م��اده ۱۲۷ق.م.ا.
مصوب س��ال  ۱۳۹۲بدون تقاضای معاون جرم ،اعمال تخفیف نماید یا نی��از به تقاضای معاون
جرم دارد؟
۲ـ آیا معاون جرم جهت اس��تفاده از تخفیف مذک��ور در ماده ۱۲۷وتبص��ره  ۲آن باید رضایت
اولیای دم را جلب نماید ،یا ب��دون رضایت اولیای دم هم دادگاه میتوان��د در مورد معاون ،اعمال
تخفیف نماید؟
 .1گردآورنده :رضا تاجگر

tajgar.reza@gmail.com
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۱ـ نظر به اینکه برابر بند «ت» ماده  ۱۲۷ق.م.ا.مص��وب  ،۱۳۹۲مجازات معاون در جرم ،تابع
مجازات جرم ارتکابی از سوی مباشر جرم میباش��د ،بنابراین و با لحاظ تبصره  ۲ماده فوقالذکر
در فرض س��ؤال که به لحاظ رضایت اولیای دم ،اجرای قصاص در خصوص مباش��ر جرم منتفی
ش��ده اس��ت و دادگاه مطابق ماده  ۶۱۲ق.م.امصوب  ۱۳۷۵باید درخصوص تعزیر مباش��ر جرم
تعیین تکلیف نماید ،در خصوص تعزیر معاون جرم مزبور نیز همانند مباش��ر جرم (قاتل عمدی)
باید مطابق قانون تعیین تکلیف نمای��د و در این خصوص نیازی به تقاضای معاون در قتل عمدی
نمیباشد.
۲ـ اعمال تبصره  ۲ماده  ۱۲۷ق.م.امصوب س��ال  ۱۳۹۲در خصوص معاون جرم که بر اساس
بند «ت» این ماده بر مبنای میزان مجازات قانونی جرم ارتکابی از س��وی مباش��ر (موضوع ماده
 ۶۱۲ق.م.ا.مص��وب  )۱۳۷۵صورت میگی��رد ،به معنای اعم��ال تخفیف در مج��ازات معاون
نمیباش��د تا نیازی به وجود جهات مخففه و از جمل��ه ضرورت اخذ رضایت اولیای دم از س��وی
معاون در قتل عمدی داشته باشد.
شماره پرونده  ۲۰۷۲ـ  ۳/۱ـ ۹۳
62ـ سؤال

نظر به اینکه در ماده  ۱۶۰قانون اج��رای احکام مدنی تصریح ش��ده «پرداخت حق اجرا پس
از انقـض��ای ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه برعهده محکو ٌمعلیه اس��ت ،».از طرفی به موجب ماده
واحده قانون نحوه پرداخت محکو ٌمبه دولت و عدم تأمین و توقی��ف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵
«اجرای دادگس��تری مجاز به توقیف اموال وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تا یک سال و نیم (۱۸
ماه) بعد از صدور حکم نخواهند بود» سؤال این است در صورتی که اداره دولتی محکو ٌمعلیه باشد
آیا حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاری��خ ابالغ اجرائیه بر عهده وی ق��رار میگیرد یا پرداخت
حقاالجرا پس از انقضای  ۱۸ماه برعهده وی قرار میگیرد .ب��ه عبارت دیگر ،اگر اداره دولتی بعد
از انقضای ده روز و قبل از انقضای ۱۸ماه محکو ٌم به را بپردازد ،آیا باید حق اجرا را بپردازد یا خیر؟
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۱ـ مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نح��وه پرداخت محکو ٌمبه دولت و ع��دم تأمین و توقیف
اموال دولتی مصوب  ،۱۳۶۵مانع صدور اجرائیه در مواردی که دولت محکو ٌم علیه است ،نمیباشد.
۲ـ با توجه به اینکه قانون یاد ش��ده ،قانون خاص اس��ت ،در مواردی که قبل از انقضای مهلت
هجده ماهه مق��رر درآن ،اجرائیه صادر میش��ود ،صرف انقضای ده روز مق��رر در مواد ۳۴و ۱۶۰
قانون اجرای احکام مدنی ،موجب تعلق حق اجرا نمیشود؛ بلکه اگر مهلت ده روزه از تاریخ ابالغ
اجرائیه و هجده ماه از تاریخ انقضای س��ال صدور حکم ،هر دو منقضی شده باشد و محکو ٌمعلیه
طوع ًا حکم را اجرا نکرده باشد ،حق اجرای مقرر شده در ماده  ۱۶۰یاد شده ،تعلق خواهد گرفت.
شماره پرونده  ۱۵۴۸ـ  ۹/۱۶ـ ۹۳
63ـ سؤال

زوجه به استناد بند یک تبصره ماده  ۱۱۳۰ق.م .دادخواس��ت الزام زوج به طالق به دلیل عسر
و حرج تقدیم کرده اس��ت .زوج جریان دادرس��ی بدون قبول دالیل ارائه ش��ده از ناحیه زوجه با
خواسته مش��ا ٌرالیها موافقت میکند و در نهایت طرفین درخواست طالق توافقی و صدور گواهی
عدم امکان س��ازش به اس��تناد ماده  ۲۶قانون حمایت خانواده مصوب  ۱۳۹۱/۱۲/۱مینمایند،
مستدعی است در فرض مذکور بفرمایید.
۱ـ آیا میشود خواسته را به شرح مذکور تغییر داد یا خیر؟
۲ـ در صورت مثبت بودن پاس��خ آیا باید به اس��تناد م��اده  ۲۵قانون حمای��ت خانواده مصوب
 ۱۳۹۱/۱۲/۱طرفین را جهت سازش به مرکز مشاوره فرستاد یا چون در ابتدا خواسته «الزام زوج
به طالق» به جهت عسر و حرج بوده به استناد ماده  ۲۷قانون مذکور باید موضوع به داوری ارجاع
شود؟
۳ـ چنانچه پس از صدور گواهی عدم امکان س��ازش و قطعیت آن ،زوج منصرف شود ،با توجه
به اینکه در ابتدا زوجه خواهان طالق بوده است ،میشود گواهی مذکور را اجرا کرد؟
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۱ـ اگر طرفین در حین رس��یدگی نخس��تین نس��بت به طالق توافق نمایند ،با عنایت به ماده ۸
ق.ح.خ .مصوب ،۱۳۹۱دادگاه بدوی به طالق توافقی رسیدگی و رأی صادر مینماید.
۲ـ با توجه به اطالق ماده  ۲۵ق.ح.خ .مصوب  ،۱۳۹۱/۱۲/۱ارجاع طرفین به مرکز مش��اوره
خانواده فرض سؤال را نیز شامل میشود.
۳ـ هر گاه پس از ص��دور گواهی عدم امکان س��ازش ،زوج از توافق خود منصرف ش��ود و به
همین لحاظ متعاقب�� ًا از اجرای گواهی مزبور اس��تنکاف ورزد ،چنانچه زوجه بن��ا بر اعالم دادگاه
صادرکننده گواهی عدم امکان س��ازش و یا به موجب سند رسمی ،در اجرای صیغه طالق وکالت
بالعزل داشته باش��د ،مس��تنداً به ماده  ۳۶ق.ح.خ .مصوب  ،۱۳۹۱عدم حضور زوج مانع اجرای
صیغه طالق و ثبت آن نیست.
شماره پرونده  ۱۳۵۱ـ  ۳/۱ـ ۹۳
64ـ سؤال

۱ـ در صورتیک��ه در رأی بدوی خوانده محکوم ش��ده باش��د و خوانده نس��بت ب��ه این رأی
تجدیدنظرخواهی کند ام��ا در مرحله تجدیدنظ��ر ،خواهان (تجدیدنظر خوان��ده) از دعوی خود
صرفنظر و گذشت کند ،تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟  
۲ـ در صورتیکه رای بر بطالن دعوای خواهان صادر ش��ده باش��د و خواهان به رأی اعتراض
کند و در مرحل��ه تجدیدنظر ،خواه��ان (تجدیدنظرخواه) از دعوای خود (ن��ه تجدیدنظرخواهی)
صرفنظر و اعالم گذشت کند ،تصمیم دادگاه و مس��تند قانونی آن چیست؟ توضیح اینکه چنانچه
گذشت و انصراف خواهان ابراء تلقی ش��ود ،تکلیف معلوم اس��ت اما در صورتیکه آن را بهمنزله
استرداد دعوی بدوی تلقی کنیم ،تکلیف چیست؟
۳ـ در صورتیکه خوان��ده تجدیدنظرخواه باش��د و در مرحل��ه تجدیدنظ��ر ،تجدیدنظرخواه
(خوانده) دعوای تجدیدنظرخواهی را مسترد کند ،خواهان بدوی نیز دعوای بدوی را مسترد کند،
تکلیف دادگاه چیست؟
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نظریه شماره  ۷/۹۴/۸۷۳ـ 1394/4/8
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۱ـ اگر چه انصراف از حق مورد ادعا ،در هر مرحله و حتی پس از رس��یدگی و صدور رأی قطعی
امکانپذیر اس��ت؛ اما با عنایت به این که پ��س از صدور رأی در مرحله بدوی ،نس��بت به دعوای
طرحش��ده تعیین تکلیف ش��ده اس��ت و دادگاه تجدیدنظر ،به دعوای تجدیدنظرخواهی خوانده
نسبت به رأی صادره رس��یدگی میکند و نه مستقیم ًا به دعوای طرح ش��ده توسط خواهان اولیه
(تجدیدنظرخواه) و ابتکار عمل و سلطه نس��بت به دعوای تجدیدنظرخواهی ،با تجدیدنظرخواه
اس��ت نه تجدیدنظرخوانده و با عنـایت به این که صدور قرار سقوط دعوا به استناد بند «ج» ماده
 ۱۰۷ق.آ.د.م .مصوب  ۱۳۷۱در مرحله تجدیدنظر ،مس��تلزم فس��خ رأی بدوی است که نیازمند
تجویز قانون اس��ت و در این مورد مفقود میباش��د ،بنابراین ،فس��خ رأی اولیه به صرف انصراف
تجدیدنظرخوانده از دعوای اولیه و صدور قرار سقوط دعوا ،فاقد وجاهت قانونی است.
۲ـ در فرض بند  ۲اس��تعالم که خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده ،این بدان معنا اس��ت
که دعوای وی در مرحله بدوی شک ً
ال یا ماهیت ًا رد شده اس��ت و استرداد دعوای مردود غیرممکن
اس��ت .از این رو ،در مرحله تجدیدنظر به اس��تناد م��اده  ۳۶۳ق.آ.د.م ،.تجدیدنظرخواه میتواند
دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد.
۳ـ با عنایت به پاس��خهای بندهای ی��ک و  ،2چون دادگاه او ًال تکلیفی نس��بت به اس��ترداد
دعوای اولیه از س��وی تجدیدنظرخوانده (خواهان اولیه) ندارد و ثانی ًا چون مجوز رسیدگی دادگاه
تجدیدنظر ،دادخواست تجدیدنظرخواهی اس��ت ،هرگاه این دادخواست اس��ترداد شود ،دادگاه
تجدیدنظر تکلیفی جز صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی در اجرای ماده  ۳۶۳ق.آ.د.م.
مصوب سال  ۱۳۷۹ندارد.
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65ـ سؤال

برای اج��رای حکم مدنی ،اجرای احکام ش��رحی ب��رای توقیف یکچهارم حق��وق کارگر به
شرکت س��هامیمحل اش��تغال محکو ٌمعلیه مینویسد .شرکت مذکور در پاس��خ اعالم میکند
که کارگر مذکور (محکو ٌمعلیه) قب ً
ال از ش��رکت مس��اعده گرفته و تا پایان س��ال حقوقی به وی
تعلق نمیگی��رد و به نوعی جلوتر حقوقش را گرفته اس��ت و از اجرای دس��تور دادگاه اس��تنکاف
میکند .حال ،در این وضعیت ،ب��ا توجه به اینکه قرائ��ن داللت بر تبانی کارگ��ر و کارفرما برای
معلقش��دن اجرای حکم به ضرر محکوم دارد ،آیا ب��ه صرف ادعای مذکور اج��رای احکام حق
توقیف اموال ثالث مستنکف (ش��رکت سهامی) را دارد یا اینکه الزم اس��ت شرکت مدارک الزم
برای این ادعا ارائه کند و چنانچه ق��رارداد کتبی بین کارگر و کارفرما بوده اس��ت ،آیا این قرارداد
موجب حـق اولویت برای ثالث (کارفرما) است و میتواند به اس��تناد آن از تحویل و کسر حقوق
کارگر خودداری کند؟
نظریه شماره  ۷/۹۴/۸۲۹ـ 1394/4/7
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اصطالح «مس��اعده» از لحاظ عرف راجع به روابط بی��ن کارگر و کارفرما ب��ه وجوهی گفته
میش��ود که کارفرما به صورت علیالحساب بابت قسمتی از حقالس��عی کارگر و به شرط انجام
قس��متی از کار که بر اس��اس آن ،مزد یا حقوق باید پرداخت ش��ود ،به کارگر میپردازد و چون به
موجب ماده  ۳۵ق.ک .مص��وب  ،۱۳۶۹مزد یا حقوق کارگر میباید به ص��ورت روزانه یا هفتگی
یا پانزده روز یکب��ار و یا در نهای��ت ،ماهیانه پرداخت ش��ود ،بنابراین چنانچ��ه کارفرما ،وجوهی
مازاد برحقوق و مزد ایام مذکور به کارگر تحت هر عنوان پرداخته باش��د ،مش��مول عنوان خاص
«مس��اعده» نمیگردد و به موجب بند «ب» ماده  ۴۵ق.ک ،.کارفرما حق برداشت از مزد کارگر
بابت مس��اعده را در هنگام پرداخت مزد دارد .بنابراین در فرض س��ؤال ،کارفرما تنها حق کس��ر
مس��اعده پرداختی درهم��ان دوره ای را دارد که میباید حق الس��عی کارگ��ر را پرداخت نماید و
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ادعای پرداخت وجوهی به کارگر بابت مزد برای س��ایر ایام (نظیر ماههای بعد) بر فرض صحت
هم از شمول عنوان مساعده خارج اس��ت و به عنوان طلب کارفرما از کارگر تلقی میگردد و لذا در
صورتیکه در اجرای ماده  ۹۶قانون اجرای احکام مدنی مصوب  ،۱۳۵۶مراتب کس��ر یکچهارم
حقوق کارگر به کارفرما ابالغ گردد ،ب��ا عنایت به این که این ابالغ ،در مق��ام توقیف یکچهارم
حقوق ماهیانه کارگر اس��ت ،با توجه به بند یک م��اده  ۱۴۸قانون اجرای اح��کام مدنی ،کارفرما
مکلف است نسبت به کس��ر آن از حقوق مقرر ماهیانه کارگر و واریز به حساب اعالم شده از سوی
اجرای احکام اقدام کند .بدیهی اس��ت ،اگر کارفرما مدع��ی اعطای وام به کارگر باش��د ،تنها در
محدوده ماده  ۴۴ق.ک .و به موجب حکم دادگاه میتواند از حقوق کارگر کسر کند .وجود قرارداد
کتبی با توجه به آمره ب��ودن مقررات مربوط از قان��ون کار و ماده  ۹۶قانون اج��رای احکام مدنی
تأثیری در موضوع ندارد1*.

* .-ر.ك :.روزنامه رسمي ،ش ،20710 .سال هفتاد و دوم ،چهارشنبه 25 ،فروردين ماه .1395
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نظريههاي مشورتي كميسيون حقوقي كانون سردفتران و دفترياران

1

(بخش چهارم)

 -13آيا مفاد رأي مندرج در رديف  157م.ب.ث .در س�اير اس�ناد تعهد فارغ از دانشجويي نيز
جاري اس�ت يا خير؟ آيا اين حكم در ارتباط با اس�ناد اقرارنامه و يا رضايت نامه در ارتباط با اس�ناد
اقرارنامه و يا رضاي�ت نامه در ارتباط ب�ا اعالم مقوله يا ش�خصي كه به نفع او رضايت داده ش�ده
است ،جاري ميگردد؟
 .1توضيح :ماهنامه «كانون» با همكاري دفتر حقوقي و حمايت قضايي ،قصد دارد در هر ش��ماره از اين نش��ریه ،تعدادي از
پرسشهاي دفاتر اسناد رسمي يا جوامع سردفتري را كه در كميس��يون حقوقي مطرح و درخصوص مورد ،پاسخ مقتضي داده
شده و زير عنوان «نظريههاي مشورتي كميس��يون حقوقي كانون سردفتران و دفتر ياران» از س��وي دفتر حقوقي و حمايت
قضايي جهت اطالعرساني و تقويت بنية علمي ـ كاربردي سردفتران و دفترياران در اختيار اين ماهنامه قرار گرفته ،درج نمايد.
اعضاي محترم كميس��يون حقوقي :محمد عظيميان ،نورعلي مظاهري ،خسرو عباسي داكاني ،محسن رحماني ،عليرضا
ايماني پیر آغاج ،صابر ناظمیپول ،حسن روشن ،عسكر جعفرزاده ،ناصر نايبي ،سعيد وكيليان ،بهروز ميرزايي.
زيرنظر؛ناظمیپول ،صاب��ر  ،سردفتر دفتر اسناد رسمي شماره  786تهران ،عضو كميسيون حقوقي كانون سردفتران و
دفترياران و هیأت تحريريه ماهنامه «كانون»؛ تاجگر ،رضا ،مشاور مدير مسؤول ماهنامه «كانون».
يادآوري :هرچند بدیهی است لیکن تأکید میشود که نظریههای مشورتی کمیسیون حقوقی كانون سردفتران و دفترياران،
همانگونه كه از نام آن مس��تفاد ميگردد صرف ًا مش��تمل بر نظريه هاي مش��ورتي اعضاي محترم كميسيون حقوقي كانون
سردفتران و دفترياران ميباش��د و به منظور ارتقاي س��طح علمي و دانش حقوقي عالقهمندان درج میشود .لذا از حیث اجرا،
جنبة الزام آور نداشته و مسقط یا موجد الزامات قانونی برای سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمیسراسر كشور نميباشد.
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ج – 1 :مستفاد از مواد  185و  186ق.م .در بيان اقس��ام عقود و معامالت و امكان فسخ آنها و
مواد  449و  456قانون مزبور در باب خيارات و اختصاص آنها صرف ًا در معامالت ،بهنظر ميرسد
عبارت از فس��خ تعهد صحيح نب��وده و تعهدات بهعمل آم��ده بايد الزام ًا بهواس��طه يكي از موارد
ششگانه مذكور در ماده  264ق.م ،.تحت عنوان سقوط تعهدات ساقط گردد.

مقرله
مقرله نيز حس��ب م��اده  1272ق.مٌ ،.
 -2در ارتباط ب��ا بي اثر نمودن مفاد اقرار توس��ط ٌ
ميتواند متقاب ً
ال اقرارنامه اي مبني بر تكذيب مفاد اقرار مزبور تنظيم نمايد.
 -14آيا امكان تنظيم سند انتقال اجرايي بدون اسناد مالكيت ميسور ميباشد يا خير؟

ج :از آنجا كه اصو ًال تنظيم س��ند انتقال اجرايي ناظر به مواردي است كه مالك حضور نداشته
يا از امضای سند امتناع و يا از ارائه اس��ناد و مدارك خودداري مينمايد ،بديهي است تنظيم سند
انتقال اجرايي بدون ارائه اسناد مالكيت نيز مقدور ميباشد.
 -15در صورت قطع بودن سيستم بررس�ي هويت انتقالدهنده س�ند و احراز هويت افراد ،آيا
سردفتران حق انتقال س�ند دارند يا خير؟ كه با موضوع استعالم مش�خصات مديران شركتها و
مؤسسات دولتي صورت گرفته است ؟

ج :قطع نظر از اين كه در حال حاضر در صورت قطع س��امانه ثبت اح��وال جهت احراز هويت
متعاملين ،امكان تنظيم و ثبت سند در سامانه ثبت آني فراهم نمي باشد ،اما از آنجا كه سردفتران
اسناد رس��مي ماده  49ق.ث .و ماده  30ق.د.ا.رک .اصو ًال موظف به تنظيم و ثبت اسناد مراجعين
ميباشند ،بهنظر ميرسد با عنايت به مفاد ماده  52ق.ث ،.سردفتران صرف ًا در صورتي كه نتوانند
به هيچ طريق ممكن هويت اشخاص را تعيين نمايند ،از ثبت نمودن اسناد ممنوع ميباشند.

معرفي كتاب
حقوق ثبت
شرح قانون و آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي
اساس�� ًا هرچهقدر ب��ه پيچيدگ��ي علوم

مختلف و ارتب��اط آن با دان��ش حقوق واقف
و آگاه باش��يم ،بايس��تي قائل ب��ه اين مهم

نيز باش��يم ك��ه قواني��ن و مق��ررات ثبتي از

درهمتنيدگ��ي خاصي برخوردار اس��ت؛ چه
اين كه حقوق س��ردفتري ،ذوجنبتين بوده و

هم دانش و علم است و هم فن و تخصص و
تجربه .از همين رو ،كارشناسان امر آموزش،

ديرزماني اس��ت بر اين باورند كه اختصاص

يك واحد درس��ي دانش��گاهي براي رش��ته ثبتي ،توانايي علمي و عملي الزم را ندارند .از
حقوق زيرعن��وان «حقوق ثب��ت» ،آن هم همين رو ،نه فقط متصديان امور ثبتي در بدو
بهنحو اختياري ،خيلي كمك آموزشي قابل استخدام بلكه وكال ،سردفتران ،دفترياران،
پذيرش و مورد قبولي براي دانشآموختگان مش��اوران حقوقي ،قض��ات و مستش��اران
رش��ته حقوق نخواهد ب��ود .زي��را كه حتي قضايي نيز بهتر اس��ت كه بر تمامي مباحث
تجربة آم��وزش عالي در مق��ام عمل ،بيانگر حقوقي در زمينة مس��ايل ثبتي ،اس��تيالي

اين نقيص��ه اس��ت ك��ه دانشآموختگاني علمي داش��ته باش��ند و اين دريچه از دانش
هم ك��ه درس «حق��وق ثب��ت» را بهخوبي حقوق را كوچك نش��مارند و دقتنظر كافي

گذراندهاند ،در وهلة اجراي قوانين و مقررات درخص��وص حل مس��ايل روز ثبتي داش��ته
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باش��ند .امور مربوط به اس��ناد و اجراي مفاد (بس��تانكار) ،ختم عمليات اجرايي و شكايت

اسناد رسمي الزماالجرا همان اندازه اهميت از دس��تور اجراي اسناد رس��مي .و اما عنوان
كارب��ردي دارد كه امور مرب��وط به امالك و بخش دوم اين كتاب وزين ،ش��رحي بر ماده

ثبت ش��ركتها! وليكن متأس��فانه تاكنون  34اصالحي قان��ون ثبت اصالحي اس��فند
بيش��تر به موضوعه��اي اخيرالذك��ر توجه  1386اس��ت ك��ه تعاريف ،ص��دور اجرائيه،
مطالعاتي شده است .اما ايرج نجفي رويكرد ابالغ ،ترتيب اجرا ،بازداش��ت اموال منقول،

تجربي و علم��ي را توأم��ان در تدوين كتاب بازداشت اموال نزد ش��خص ثالث ،بازداشت

«حقوق ثبت؛ شرح قانون و آييننامه اجراي اموال غيرمنق��ول ،ارزيابي ،وثيق��ه ،مزايده،

مفاد اسناد رسمي» پيادهس��ازي نموده و در تخليه و ختم عمليات اجراي��ي ،هزينههاي
واقع ،كتاب حاضر ،با پش��توانهي سيس��ال اجراي��ي ،ش��كايت از عملي��ات اجراي��ي و
تجربه اجرايي مؤلف در ام��ور مختلف ثبتي طرز رس��يدگي به ش��كايات و امور متفرقه،
و مطالع��ه آث��ار حقوقي انديش��مندان حوزة عنوانه��اي چه��ارده فص��ل از اين بخش

حقوق ثبتي به مرحله نشر رسيده است.

اجراي مفاد اس��ناد رس��مي الزماالجرا،

پاياني است.

اين كتاب ك��ه عنوان كام��ل آن ،حقوق

عنوان بخش اول كتاب است كه فصلهاي ثبت؛ ش��رح قانون و آييننامه اج��راي مفاد

چهاردهگانهي آن عبارتند از؛ صدور اجرائيه ،اس��ناد رس��مي به همراه ش��رحي ب��ر ماده

ابالغ ،بازداشت اموال بدهكار ،اسناد ذمهاي 34 ،قانون ثب��ت مص��وب  1386/12/29و
اس��ناد وثيق��هاي ،خس��ارت تأخي��ر تأديه ،آييننامه اجرايي آن مص��وب 1387/6/11

معاملهي ام�لاك مورد ره��ن ،رهن مكرر ،اس��ت ،از س��وي انتش��ارات ن��گاه بين��ه با

رعاي��ت و حفظ حق��وق بس��تانكار ،اعطاي شمارگان هزار نسخه در قطع وزيري با 279

مهلت پرداخت به بدهكار و چگونگي اجراي صفحه در سال  1393با ارزش ريالي  14هزار

مق��ررات م��واد  34و  34مكرر قان��ون ثبت ،ريال قابل دسترس عالقمندان حقوق ثبتي
فوت بدهكار اس��ناد وثيقهاي ،فوت متعه ٌدله و مسايل روز راجع به آن است.

معرفی کتاب
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حقوق سردفتري اسناد رسمي
حقوق ثبت اسناد ،روش نگارش اسناد ،مقررات دفتر رسمي
امروزه ،همچون گذش��ته ،بهرغم اس��تقرار

اب��زار نوي��ن ثبت��ي در دفاتر اس��ناد رس��مي و

بهرهمن��دي از فناوريه��اي الكتروني��ك و

س��ازوكارهاي ديجيتالي ،هنوز ثب��ت و تنظيم
و نوشتن قراردادها و اس��ناد راجع به معامالت و

امالك ،از اهتمام ويژهاي برخوردار است.

محمد كاظم حبيبزاده زيرعنوان پيشگفتار

مؤلف در كتاب حقوق س��ردفتري اسناد رسمي

آورده اس��ت كه مراد از حقوق ثبت ،ش��ناخت،
بررس��ي ،تحلي��ل و تبيين مجموع��ه قوانين و

مق��ررات حوزة ثبتي اس��ت .و ه��دف از حقوق

سردفتري اس��ناد رسمي را ش��ناخت قوانين و اسناد رس��مي و بهخصوص دانشجويان مقطع
مقررات حاكم بر س��اختار دفتر اس��ناد رسمي كارشناسي ارشد رش��ته حقوق گرايش حقوق

و آيين ن��گارش و ثبت اس��ناد رس��مي معرفي س��ردفتري ،ميتواند زيرگ��روه مطالعاتي اين
مينمايد .كتاب حاضر در س��ه فصل ثبت اسناد كتاب ارزش��مند محسوب ش��ود كه نشر جانان
رس��مي ،دفاتر اس��ناد رسمي و س��ازمان ثبت در سال  1392با ش��مارگان  500نسخه در قطع
اس��ناد و امالك كش��ور كه به منظور آش��نايي وزيري با  224صفح��ه ،آن را به قيمت  88هزار

دانشجويان حقوق و ارباب رجوع ،تدوين يافته ري��ال ارزشگ��ذاري و روانه ب��ازار كتابهاي
است ،س��ردفتران ،دفترياران ،متصديان دفاتر حقوقينمودهاست.
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گلدستهي بستان
برگزيده ديوان شاعران ده قرن گذشته

رزمنام ه و بزمنامه و رازنامه و اندرزنامه ،گونههاي
بنيادين ادبيات داستاني زبانپارسي است .اندرزنامه،
همان داستانك و داس��تانهاي كوتاه و حكايتهاي
شيرين و تلخي اس��ت كه گاهي اديبان ديروز و امروز،
آن را در دفتري ديوانمانند بهط��ور يكجا ميآورند و
برخي از اين اندرزنامهها را بايستي كه همچون گنجي
در كنج قفس��هي كتابخانههاي ش��خصي و عمومي
ش��هر و ديارمان بگنجانيم .يكي از آن گنجنامهها كه
پرآوازهترين اندرزنامه ادب پارس��ي اس��ت ،بوستان
سعديعليهالرحمهاست.
آنچه «گلدستهي بستان» نام گرفته كه برگزيده
ديوان ش��اعران ده قرن گذشته اس��ت ،حاصل هفت
س��ال تالش صبوران��ه و پيگيرانه و مس��ؤوالنة علي
صاحب ياري است .پارسيدان ،شاعر و اديبي كه چند
دهه تدريس ادبيات فارسي را در دبيرستانها و مراكز
تربيت معلم ،فخر خود اوست .به قول ميرجاللالدين
كزازي ،اين پي��ر نيكن��ام فرخنده فرج��ا ِم آموزش و
پرورش كه ديري اس��ت (بيش از  )350ديوان سخن
پارس��ي را خواندن گرفته اس��ت تا بيته��اي گزين
اندرزي��ن را از آنها ب��در بكش��د و در دفترهايي چند
(چه��ارده مجلد) و هر مجلد ش��امل گزيدهي اش��عار
غيرمعروف قرون گذشته
بيستوپنج شاعر معروف و
ِ
و معاصر (ت��ا متولدي��ن  1310خورش��يدي) بآيين و
بسامان ،فراهم آرد و دسترس خواستاران بنهد و جالب
اين كه وجه تس��ميهي عنوان اين كتاب ارزش��مند،
برگرفتهازاينبيتخواجهحافظشيرازياست؛
باصباهمراهبفرستاز ُرختگلدستهيي 		
بوكهبوييبشنويمازخاكبستانشما
گفتني است ش��عرهاي گزينشش��ده از شاعران

هزارة پيش ،ش��عرهايي اس��ت با مضم��ون عرفاني،
عشقي ،پندي ،توصيفي ،طبيعي ،طنز ،مدح ،رثا ،معما
و ماده تاريخ!
برداشت ابيات ش��اعران فقط از ميان ديوان اشعار
ش��اعران
ش��عرا ،محدودهي زمان��ي ابيات مربوط به
ِ
پيش از رودكي تا متولدين س��ال  1310خورش��يدي،
انتخاب اشعار روان و دلنش��ين و پيامدار ،درج ابيات با
نش��انهگذاريهاي ادبي ،گنجان��دن معاني واژههاي
دش��وار و جم�لات در پاورق��ي ،رويكرد ش��عرمحور
در گزين��ش ابيات و نه ش��اعرمحور ،نوش��تن ادبيات
تاريخي ش��اعر در صفحهي آغازين اش��عار هر شاعر
و نيز فهرس��ت الفبايي و فهرس��ت تقدم زماني ،جزو
ويژگيهاي برجسته اين كتاب ارجمند است كه وجه
تمايزمبرزاينمجموعهي 14جلدياست.
گردآورن��دة اين كتاب گرانس��نگ ادب پارس��ي
معاصر ،سردفتر سابق دفتر اس��ناد رسمي شماره 31
كرمانشاه ،مدرس و مدير اس��بق مراكز تربيت معلم و
صاحب تأليف كتاب «گذرنامهي بهش��ت» است كه
در چهارده مجلد و ش��مارگان  500نس��خه در س��ال
1395از سوي انتشارات يار دانش به ارزش ريالي 700
هزار توم��ان در  8692صفحه روانه بازار ش��عر و ادب
ايرانزمينشدهاست.
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برگ اشتراک

ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد

ﺑﺮگ درﺧﻮاﺳﺖ اﺷﺘﺮاك ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ »ﻛﺎﻧﻮن«
..........................

ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ »ﻛﺎﻧﻮن« را از ﺷﻤﺎره

.............................................................

ﺑﺮاي اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ  ...................................................................................ﻛﻪ ﺳﺮدﻓﺘﺮ□ دﻓﺘﺮﻳﺎر□ ﻛﺎرﻣﻨﺪ دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ□

وﻛﻴﻞ□ ﻗﺎﺿﻲ□ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﻲ□ داﻧﺸﺠﻮ□ ﻳﺎ  ........................................................................................................................ﻫﺴﺘﻢ،
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ

............................................................................................................................................................................................................................................. .................

ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚE-mail: ............................................................................................ :

ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس:

..........................................................................

ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺷﺘﺮاك ﻃﻲ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺷﻤﺎره

ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ:

............................................................................................................................................

ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ............................................................ﺑﺮاي  6ﻣﺎه□ ﻳﻜﺴﺎل□ ﻛﻪ اﺻﻞ آن ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،وارﻳﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

شود.
* توجه :هزینه اشتراک برای سردفتران و دفتریاران با تخفیف ویژۀ پنجاه درصدی اعمال می
* ﺗﻮﺟﻪ :ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﺮاي ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران ﺑﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ وﻳﮋة ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪي اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد.

1-1هزینه اشتراک  6شماره  360000ریال و  12شماره  760000ریال است( .با احتساب هزینه پستی)

اﺣﺘﺴﺎب
اﺳﺖ.
0104282808005رﻳﺎل
سیبا 12ﺷﻤﺎره 760000
رﻳﺎل و
360000
اﺷﺘﺮاك 6
ﭘﺴﺘﻲ(شیرازی کد 169
ﻫﺰﻳﻨﻪمیرزای
خیابان
ملی)ﺑﺎشعبه
بانک
حساب
ﺷﻤﺎرهبه شماره
اشتراک را
ﻫﺰﻳﻨﻪهزینه
2--12لطف ًا
 -2ﻟﻄﻔﺎً ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺷﺘﺮاك را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺳﻴﺒﺎ  0104282808005ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺷﻌﺒﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻴﺮزاي ﺷﻴﺮازي
به نام ماهنامه کانون واریز فرمایید.
ﻛﺪ  169ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎﻧﻮن وارﻳﺰ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

(لطفاً عنایت فرمایید؛

) ﻟﻄﻔﺎً ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ؛  -ﻓﻴﺶ وارﻳﺰي در ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﺑﺮ ﺷﻮد.

 -فیش واریزی در همان روز به دفتر ماهنامه نمابر شود.

 -در ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻲ ،ﻧﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪه ،ﻫﻤﺎن ﻧﺎم و ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﺷﺘﺮاك ﺑﺎﺷﺪ(.

باشد).
اشتراک
متقاضی
همان
کننده،
 -3ﻟﻄﻔﺎً -در
ﭘﺴﺘﻲ ﺗﻬﺮان 14335-419
ﺻﻨﺪوق
ﻧﺸﺎﻧﻲ؛
عنوانﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
نام وﺑﻪ دﻓﺘﺮ
وارﻳﺰي
ﻓﻴﺶ
پرداخت اﺻﻞ
بانکی ،رانامﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺑﺎ
فیش اﺷﺘﺮاك
اﻳﻦ ﺑﺮگ

ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
3-3لطف ًا
ب��رگ اش��تراک را تکمیل و با اص��ل فیش واری��زی به دفت��ر ماهنامه نش��انی؛ صندوق پس��تی تهران
ارﺳﺎلاین
فرمایید .ﭘﺎﻳﺎن دوره اﺷﺘﺮاك ،ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ.
وارﻳﺰي را ﺗﺎ
14335-419ﻓﻴﺶ
 -4ﻟﻄﻔﺎً ﻛﭙﻲ
ارسال

 -5در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎﻧﻲ ،در اﺳﺮع وﻗﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺒﻲ ،واﺣﺪ اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را ﻣﻄﻠﻊ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

4-4لطف ًا کپی فیش واریزی را تا پایان دوره اشتراک ،نزد خود نگه دارید.

● ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن اﺷﺘﺮاك ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺬﻛﻮر ،ﻋﻠﺎوه ﻣﻲ ﺷﻮد.

5-5در صورت تغییر نشانی ،در اسرع وقت ،به صورت کتبی ،واحد امور مشترکین ماهنامه را مطلع فرمایید.

●● ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ »ﻛﺎﻧﻮن« ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ  www.notary.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

عالوه میشود.
کشور ،حسب مورد ،هزینه پستی به مبالغ مذکور،
خارج از
 گفتنی است جهت
Kanoon.notary@gmail.com
ﻣﻘﺎﻟﻪ:
اشتراکارﺳﺎل
متقاضیان ﺟﻬﺖ
ﻧﺸﺎﻧﻲ راﻳﺎﻧﺎﻣﻪ
 برای استفاده الکترونیکی ماهنامه «کانون» نیز میتوانید به پايگاه اینترنتی  www.notary.irمراجعه فرمایید.
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ''ﻛﺎﻧﻮن'' در ﺗﻠﮕﺮام@kanoonnotary :
نشانی رایانامه جهت ارسال مقالهKanoon.notary@gmail.com :

ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺑﺎ ''ﻛﺎﻧﻭﻥ'' ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﺎﺷﻳﺩ

نشانی ماهنامه «كانون» در تلگرام@kanoonnotary :

هميشه با «كانون» همراه باشيد

ﺗﻠﻔﻥ ﻭ ﻧﻣﺎﺑﺭ٠٠٩٨٢١ _ ٨٨٧٢٧٨٨١ :
ﺗﻠﻔﻥ ﮔﻭﻳﺎ ٠٠٩٨٢١ _ ٨٨٧٠۵١٩٠ :ﺳﺭﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻡ ﺁﻗﺎﻳﯽ :ﺩﺍﺧﻠﯽ ٢١٩
 009821ﻳﺎ
14335
ﺗﻬﺮان – 419
ﭘﺴﺘﻲ:
ﺻﻨﺪوق
ﻧﺸﺎﻧﻲ دﻓﺘﺮ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ''ﻛﺎﻧﻮن'':
- 88727881
نمابر:
تلفن و

ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ1586717311 :
ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران
،009821ﻛﺎﻧﻮن
ﺷﻤﺎره 273
گویا:ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻨﺎﻳﻲ -
روﺑﺮوي
ﺗﻬﺮان ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي،
سرکارخانم آقایی
داخلی 1262
- 88705190
تلفن

نشانی دفتر ماهنامه«كانون» :تهران ،صندوق پستي14335 – 419 :
تهران ،خیابان شهید مطهری ،روبروی خيابان سنایی  -شماره  273کانون سردفتران و دفتریاران
كدپستي1586717311 :
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قابلتوجهنويسندگانمحترممقاالت

ماهنامه «كان��ون» در بخشهاي مقاالت و ترجمه ب��ه نكات مهم زير درخصوص ش��يوه تهيه
و تنظيم و تدوين مقاالت ارس��الي اهتم��ام دارد .صد البت��ه رعايت اين مهم در جهت حفظ ش��أن
علمي ـ پژوهشي ماهنامه «كانون» ضروري است.
عالوه بر اين ،فق��ط مقالههايي كه م��ورد تأييد و پذيرش «ش��وراي داوري مق��االت» ماهنامه
«كانون» باشد ،به چاپ خواهد رسيد.
از همين رو ،خواهشمند است «شيوهنامه تدوين مقاالت» در اين خصوص دقيق ًا رعايت شود.
شيوهنامه تدوين مقاالت

1ـ موارد زير بهطور دقيق و كامل و خوانا حتم ًا ضميمه مقاله باشد؛
1ـ1ـ نام و نامخانوادگي ،ميزان تحصيالت ،رش��ته تحصيلي ،رتبه علمي ـ پژوهشي يا دانشگاهي،
گروهآموزشي،نامدانشكده،نامدانشگاه،نامشهرواحددانشگاهي(همفارسي،همانگليسييافرانسه).
2ـ1ـنشاني،كدپستي،شمارهتلفنثابت،نمابروموبايل،نشانيرأيانامه(ايميل)نويسندهمسؤول.
3ـ1ـ ارس��ال س��وابق علمي ـ پژوهش��ي و مطالعات علمي ـ تحقيقي نويس��نده يا مترجم براي
اولينبار ضروري است.
4ـ1ـ دقيق ًا نام مسؤول مقاله قيد و امضا شود.
2ـ عنوان مقاله كام ً
ال گوياي موضوع باشد (هم فارسي ،هم انگلیسي يا فرانسه).
3ـ نوشتن چكيده مقاله حداكثر در  10سطر ضروري است (هم فارسي ،هم انگليسي يا فرانسه).
4ـ واژگان كليدي ترجيح ًا  5واژه نوشته شود (هم فارسي ،هم انگليسي يا فرانسه).
5ـ ترجيح ًا مقالههاي تايپ شده در نسخه  wordبا فونت ( mitraيك نسخه از مقاله به عالوه CD
يا فلش) اولويت دارند.
6ـ مقاله ارسالي نبايد قب ً
ال چاپ شده باشد و همچنين نويس��نده نبايد بدون اجازهنامه كتبي دفتر
ماهنامه «كانون» ،جهت چاپ در ديگر مطبوعات اعم از مجازي ،اقدام نمايد.
7ـ مقاله نبايد بيش از  30صفحه ( A4تايپ شده) باشد.
1ـ7ـ ماهنامه از پذيرش و چاپ مقالههاي چند قسمتي معذور است.

شیوهنامه تدوین مقاالت
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8ـ ماهنامه از مقالههاي تنظيمي به روش استناد «درون متني» استقبال ميكند.
1ـ8ـ پس از آوردن متن نقل قول اعم از مستقيم يا غيرمستقيم كافي است داخل پرانتز به ترتيب
آورده شود؛ الف ـ نام خانوادگي نويسنده اثر .ب ـ س��ال نشر اثر .ج ـ شماره صفحه مورد استناد .مث ً
ال:
(كاتوزيان ،1383 ،ص.)27.
2ـ 8ـ در صورت تعدد آثار نويسنده در يك سال ،منبع مورد استناد را با حروف ابجد (الف ،ب ،ج،د)...،
مشخص نماييد .مث ً
ال( :كاتوزيان] 1383،الف[ ،ص )39.و (كاتوزيان] 1383،ب[ ،ص.)245.
9ـ منابع مورد اس��تناد اعم از فارسي يا غيرفارس��ي ،در پايان مقاله به ترتيب الفبايي نامخانوادگي
نويسنده آورده شود؛
1ـ9ـ كتاب :الف ـ نام خانوادگي نويسنده ،ب ـ نام نويسنده ،ج ـ سال نشر كتاب ،د ـ عنوان كتاب،
هـ ـ نام مترجم ،و ـ ش��ماره جلد ،زـ شماره چاپ ،ح ـ محل نش��ر كتاب ،ط ـ نام يا عنوان ناشر؛ مث ً
ال:
امامي ،سيدحسن ( ،)1373حقوق مدني ،ج،6.چ ،4.تهران ،كتابفروشي اسالميه.
2ـ9ـ مقاله :الف ـ نامخانوادگي نويسنده ،ب ـ نام نويس��نده ،ج ـ تاريخ انتشار نشريه ،د ـ «عنوان
مقاله» ،هـ ـ نام مترجم ،وـ نام يا عنوان نشريه ،زـ نام يا عنوان صاحب امتياز نشريه ،ح ـ دوره و سال
انتشار نشريه ،ط ـ ترتيب انتشار نش��ريه؛ ي ـ شماره نشريه ،ك ـ صفحات ش��روع تا پايان مقاله در
نشرية مورد استناد؛ مث ً
ال :فدوي ،س��ليمان( ،مهرماه « ،)1388نگاهي جديد به بندهاي اول تا پنجم
مادة  976قانون مدني ايران» ،ماهنامه «كانون» ،كانون سردفتران و دفترياران ،سال پنجاه و يكم،
دورة دوم ،ش ،97 .صص63 .ـ.29
10ـ محور اصلي مطالب قابل درج در ماهنامه مسايل حقوقي عموم ًا و به طور اخص حقوق ثبتي،
نظام سردفتري ،حقوق ثبت اسناد و امالك و امور دفاتر اسناد رسمي است .از اين رو مقاالت ارسالي
بايد به نحوي با موضوعات مذكور پيوند داشته باشد.
11ـ هيأت تحريريه در ويرايش ادبي ،فني ،نگارشي و علمي مقالهها ،آزاد است.
نشانی دفتر ماهنامه :تهران ،خیابان استاد مطهری ،روبهروی خیابان سـنایی ،شماره  ،273کانون سردفتران و دفـتریاران
کدپستی1586717311 :
		
تلفن و دورنگار021 - 88727881 :
صندوق پستی14335 - 419:
						
www.notary.ir
پایگاه اینترنتی کانون سردفتران و دفتریاران:
kanoon.notary@gmail.com
نشانی الکترونیکی ماهنامه:
@kanoonnotary
نشاني ماهنامه «كانون» در تلگرام:

ﻣﺎﻫﻨﺎﻣ↔ ﻛﺎﻧﻮﻥ  /ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎ＾ ⅛ ۱۲ﻭ ۱۲۷
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣ↔ ﻛﺎﻧﻮﻥ  /ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎ＾ ⅛ ۱۲ﻭ ۱۲۷
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣ↔ ﻛﺎﻧﻮﻥ  /ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎ＾ ⅛ ۱۲ﻭ ۱۲۷
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۲۲Ｑ
۲۲Ｑ
۲۲Ｑ
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ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣ↔ »ﻛﺎﻧﻮﻥ« ﺗﻼﺷ∂ ﺑﺮﺍ＾ ﺩﺳﺖﻳﺎﺑ∂ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣ↔ »ﻛﺎﻧﻮﻥ« ﺗﻼﺷ∂ ﺑﺮﺍ＾ ﺩﺳﺖﻳﺎﺑ∂ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
ﺩﺳﺖﻳﺎﺑ∂ ﺑﻪ
ﺑﺮﺍ＾
»ﻛﺎﻧﻮﻥ« ﺗﻼﺷ∂
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣ↔
ﺩﻓﺘﺮﻳﺎﺭﺍﻥ
ﺳﺮﺩﻓﺘﺮﺍﻥ ﻭ
ﺁﮔﺎﻫ∂ﻫﺎ＾
ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺑﺮﺩﻥ
§ ﺑﺎﻻ
§ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺁﮔﺎﻫ∂ﻫﺎ＾ ﺳﺮﺩﻓﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻓﺘﺮﻳﺎﺭﺍﻥ
ﺩﻓﺘﺮﻳﺎﺭﺍﻥﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤ∂
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻓﺎﺗﺮ
ﺁﮔﺎﻫ∂ﻫﺎ＾ ﻣﺎﺩ↓ ⅛⅛
ﺍﺟﺮﺍ＾ ﺑﻨﺪ ﻳ−
ﺳﻄﺢﺯﻣﻴﻨﻪ
ﻛﺮﺩﻥ
§§ﺑﺎﻻﻓﺮﺍﻫﻢ
ﺳﺮﺩﻓﺘﺮﺍﻥ ﻭ
ﺩﺍﻧﺶ ﻭ
ﺑﺮﺩﻥ ґ
ﻛﺮﺩﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍ＾ ﺑﻨﺪ ﻳ −ﻣﺎﺩ↓ ⅛⅛ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤ∂
§
ﻓﺮﺍﻫﻢﺭﻭﻳﻪ ґ
ﺭﺳﻤ∂ﻗﻀﺎﻳ∂
ﺣﻘﻮﻗ∂ ﻭ
ﺩﺭﺝ
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺩﺭ ﻃﺮﺯ
ﻭﺍﺣﺪ
ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ＾ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻓﺎﺗﺮ
ﻣﺎﺩ↓ﺑﺎ ⅛⅛
ﺍﻋﻤﺎﻝﻳ−
ﺍﺟﺮﺍ＾ ﺑﻨﺪ
ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﻛﺮﺩﻥ
ﻓﺮﺍﻫﻢ
§§
ґ
§ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻭﻳﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﻃﺮﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﺎ ﺩﺭﺝ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ＾ ﺣﻘﻮﻗ∂ ﻭ ﻗﻀﺎﻳ∂
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ＾ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳ∂ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺍﻋﻤﺎﻝﺣﻘﻮﻗ∂
ﻃﺮﺯﻣﺴﺎﻳﻞ
ﺩﺭ ﺩﺭ
ﺗﺤﻘﻴﻘ∂
ﺍﻳﺠﺎﺩﻋﻠﻤ∂
§ ﻧﻘﺪ
ﻋﻠﻢﻭ ﻗﻀﺎﻳ∂
ﺣﻘﻮﻗ∂
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦﻭﺑﺎ ﺩﺭﺝ
ﺭﻭﻳﻪﻭﻭﺍﺣﺪ
§
§ ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤ∂ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘ∂ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺣﻘﻮﻗ∂ ﻭ ﻗﻀﺎﻳ∂ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭﻗﻀﺎﻳ∂
ﻗﻀﺎﻳ∂ ﻭ ﺭﻭﻳ↔
ﺗﻄﺒﻴﻘ∂ ﺁﻥﻫﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌ↔
ﺧﺎﺭﺟ∂ ﻭ
ﻋﻠﻤ∂ﻗ ﻭﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺑﺤﺚ ﺩﺭ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ
ﺣﻘﻮﻗ∂ ﻭ
ﻣﺴﺎﻳﻞ
ﺗﺤﻘﻴﻘ∂ ﺩﺭ
§ ﻧﻘﺪ
§
§ ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﺎﺭﺟ∂ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌ↔ ﺗﻄﺒﻴﻘ∂ ﺁﻥﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﻳ↔ ﻗﻀﺎﻳ∂ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ
ﺭﻭﻳ↔ﻭ ﺟﻬﺎﻥ
ﺁﻥﻫﺎ ﻭﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺗﻄﺒﻴﻘ∂ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ ﻭ
§ ﺩﺭﺝ
ﻗﻀﺎﻳ∂ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ
ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎ＾ﻣﻄﺎﻟﻌ↔
ﺍﻧﻴﻦ ﺧﺎﺭﺟ∂ ﻭ
ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﻗﻮ
§
§ ﺩﺭﺝ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎ＾ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ
ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻤ∂،
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ،
ﺩﺭﺝﺑﺮﺧ∂ ﺍﺯ
§ ﻧﺸﺮ
ﺭﻭﻳﻪﻭﻭﺟﻬﺎﻥ
ﻭﺣﺪﺕﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺁﺭﺍﺀ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ
ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎ＾
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ ﻭ
§
§ ﻧﺸﺮ ﺑﺮﺧ∂ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ،ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻤ∂ ،ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﻳﻪ ﻭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ
ﺁﺭﺍﺀ ﺣﻘﻮﻗ∂
ﻋﻠﻤ∂ ﻭ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ＾
ﺳﺨﻨﺮﺍﻧ∂ﻫﺎ ﻭ
ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﻳﻪ ﻭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ
ﺭﺳﻤ∂،
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ،ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺑﺮﺧ∂ ﺍﺯ
§ ﻧﺸﺮ
§
§ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧ∂ﻫﺎ ﻭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ＾ ﻋﻠﻤ∂ ﻭ ﺣﻘﻮﻗ∂
ﺣﻘﻮﻗ∂ﺳﺮﺩﻓﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻓﺘﺮﻳﺎﺭﺍﻥ
ﺣﺮﻓﻪﺍ＾
ﺷﻐﻠ∂ ﻭ
ﻃﺮﺡ ﻣﺸﻜﻼﺕ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺭﺍﻩﺣﻞ ﺩﺭ
§ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻋﻠﻤ∂ ﻭ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ＾
ﺳﺨﻨﺮﺍﻧ∂ﻫﺎ ﻭ
§
§ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻩﺣﻞ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺷﻐﻠ∂ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍ＾ ﺳﺮﺩﻓﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻓﺘﺮﻳﺎﺭﺍﻥ
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ﻭ ﺩﻓﺘﺮﻳﺎﺭﺍﻥ
§ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻩﺣﻞ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺷﻐﻠ∂ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍ＾ ﺳﺮﺩﻓﺘﺮﺍﻥ
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
© ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﭘﺲﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘ∂ ﻣﻌﺬﻭﺭ ﺍﺳﺖ.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
© ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﭘﺲﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘ∂ ﻣﻌﺬﻭﺭ ﺍﺳﺖ.
© ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻭ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ.
© ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﭘﺲﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘ∂ ﻣﻌﺬﻭﺭ ﺍﺳﺖ.
© ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻭ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ  Ґﻣﻄﺎﻟﺐ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ.
© ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻴﺎﻥﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﺭﺍﺀ ﻭ ﻧﻈﺮﻫﺎ＾ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
© ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻭ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ  Ґﻣﻄﺎﻟﺐ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ.
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻴﺎﻥﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﺭﺍﺀ ﻭ ﻧﻈﺮﻫﺎ＾ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
© ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﺫﻛﺮ Ґ
ﺩﻗﻴﻖ ﻣﺄﺧﺬ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ.
© ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ
© ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻴﺎﻥﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﺭﺍﺀ ﻭ ﻧﻈﺮﻫﺎ＾ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
© ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﺄﺧﺬ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ.
© ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﺄﺧﺬ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ.

عناوین محتویات العدد  167و 168

من مجلة «کانون» الشهریة

يتطرق قسم «رؤية» انتبه إلى مرور الزمن في مكاتب التوثيق الرسمي بقلم المدیرالمسؤول
السید الدكتور محمدرضا دشتي اردکاني.
مقال في قسم «حديث الساعة» بقلم السيد رضا تاجکر مستشار المديرالمسؤول و بعنوان
«المرور الزمني؛ الوسائل القانونية للحفاظ على النظام القانوني».
و يتضمن قسم «الصدى» في هذا العدد« ،التحقيق في مسألة الحرمان من عمل رؤساء (كاتب
عدل) و مساعدي مكاتب التوثيق الرسمي والزواج والطالق في قانون العقوبات اإلسالمي»؛ بقلم
السيد محمد عظيميان.
عناوين أخرى من المقاالت:

«آثار تعليق عقوبة كاتب العدل والمساعد على الجرائم»؛ بقلم السيد ميثم نعمتاللهي و
السيدة ليال خدادادي.
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«شرط مجهول يسبب الجهل الثمن والمثمن»؛ بقلم السيد صابر ناظمي پول.
و في قسم «النافذة»« ،النظر في مسألة التقاعد االختياري وعدم إدراج سجالت مفرزة
مؤقتة»؛ بقلم السيد خسرو عباسي داكاني.
«الحاجة إلى المصادقة طريقة المختلط في مكاتب التوثيق الرسمي»؛ بقلم السيد
سیدمحسن میری.
«دراسة أوجه القصور في المادتين  147و  148من القانون التسجيل ومقارنتها بقانون تحديد
الوضع القانوني لألراضي واألبنية دون الوثائق الرسمية المعتمدة في »2011؛ بقلم السيد محمد
رضا غفاري والسيدة طلوع ابطحي.
و في القسم التاسع عشر من «السؤال و الجواب» يرد السيد محمد عظيميان على سؤال اخر.
«مقارنة عقود مخاطرة مع عقود أخرى»؛ بقلم السيدة منصوره داوربناه.
«الضمان اليد»؛ بقلم السادة علي لعلي و سيامك لطفياني و سيد محي الدين امامزاده.
«عنصر جريمة اإلخالل بالنظام االقتصادي اإليراني»؛ بقلم السيد علي توسلي والسيدة
بهنوش فالحتبيشه.
و في الختام ،هناك حديثالشهر ،األخبار ،الفتاوى من السلطةالقضائية ،النظریات
االستشارية للجنة القانونیة لنقابة مدراء و مساعدي مكاتب التوثیق الرسمي و ترجمة عناوین
الموضوعات باللغات االنجليزية و الفرنسية .و المؤمل أن تحظى باهتمام الباحثين القانونيين و
الطلبة و اصحاب الرأي.

خالصه انگلیسی ،عربی و فرانسه
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La rubrique «Fenêtre»; «Enquête sur la question de la
retraite facultative & indépendamment de la période de
déconnexion temporaire»; M. Khosro Abbassi Dakani.
- «La nécessité d’une authentification hybride dans les
notaries»; M. Seyyed Mohsen Miri.
- «Examen des vices des articles 147 et 148 de la
loi et de sa comparaison avec la loi sur la cession
de l’enregistrement foncier et des bâtiments sans
document officiel approuvé en 2011»; M. Mohammad
Reza Ghafari & Mme. Tolooe Abtahi.
Dans le Dix-neuvième partie des «Questions – réponses»; M.
Mohammad Azimian répond à une question importante.
- «Contrats risques conjointement avec d’autres
contrats»; Mme .Mansooreh DavarPanah.
- «Garantie»;M .Ali La’eli & Siamak Lotfiani & Seyyed
Mohy-e-din EmamZadeh.
-- »L’élément du crime de perturber en système
économique iranien»; M .Ali Tavassoli & Mme.
Behnoosh FalahatPisheh.
Enfin, en plus de l’actualité, des lois, des dispositions et des
thèses judiciaires, théories consultatives de la Commission
juridique, ainsi que la parole du mois, il est proposé un extrait
des articles en langues anglaise et arabe que nous espérons
pouvoir attirer l’attention des chercheurs juridiques, des étudiants et des écrivains.

Titres des articles du mensuel
Kanoun n° 167 & 168
«Le point de vue» porte sur la Prescription, écrit par le directeur du mensuel M. Dr. Mohammad Reza Dashti Ardakani.
«La parole du jour» contient l’article intitulé «Prescription;
moyens légaux pour maintenir l’ordre juridique»;; écrit par
le conseiller du directeur M. Reza Tajgar.
La rubrique «L’écho» de ce numéro est; «Enquête sur la
question de la privation de notaire & mariage et divorce et
des assistant dans le Code Pénal Islamique». Cet article a
été écrit par M. Mohammad Azimian.
Autres titres d’articles:
- «Les effets de la suspension de notarié et des clercs
sur les infractions»; M. Meysam Ne’mat’o’llahi &
Mme. Leyla Khodadadi.
- «La condition inconnue que l’ignorance provoque
l’ignorance des biens et de l’argent»; M. Saber
Nazemi Pool.
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“An uncertain condition that ignorance to that leads to
ignorance relative to goods and money”, by Mr. Saber Nazemi Pool.
In the part of “Window”, the note; “Consideration of the
issue of optional retirement and non-inclusion of temporary suspension records”, by Mr. Khosro Abbassi Dakani.
“The need for hybrid authorization in notaries”, by Mr.
Seyyed Mohsen Miri.
“Examination of the defects of Articles 147 and 148 of the
law and its comparison with the law on the assignment of
land registration and buildings without official document
approved in 2011”, by Mr. Mohammad Reza Ghafari & Mrs.
Tolooe Abtahi.
In the nineteenth part of “Questions - Answers”, Mr. Mohammad Azimian answers an important question.
“Risk contracts conjunction with other contracts”, by
Mrs. Mansooreh Davarpanah.
“Guarantee”, by Mr. Ali La’eli & Siamak Lotfiani &
Seyyed Mohy-e-din EmamZadeh.
“The elementalities of the crime of disrupting in Iran’s
economic system”, by Mr. Ali Tavassoli & Mrs. Behnoosh
FalahatPisheh
Finally, in addition to word of the month, the news, Judicial
decisions, Consultative theories of the legal committee and a
summary of the articles is provided in Arabic and French languages, which we hope to attract the attention of legal scholars, students and researchers.

Summary of Issue No. 167 & 168 Kanoon
Monthly Magazine
The “Point of View” by the Managing Editor, Mr. Dr. Mohammad Reza Dashti Ardakani, about the Statute of limitations
in the notary.
In the editorial of this issue, entitled “Word of the Day”, the
Adviser to the Managing Editor, Mr. Reza Tajgar; “Statute of
limitations; Legitimate instruments to maintain legal order”.
In the part of the “Echo”, Mr. Mohammad Azimian, subtitled; “Investigation of the issue of deprivation of the notary
and marriage and divorce and assistants in the Islamic
Penal Code”.
In the part of “Articles”, the article “Suspension of Head
and Assistant of notary Publics: It’s Nature and Impacts on
Committed Crimes”, by Mr. Meysam Ne’mat’o’llahi & Mrs.
Leyla Khodadadi.
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