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ديدگاه

نقش و اهمیت قوانین به روز و دقیق و منطقی بر شخصی پوشیده نیست ،هر اندازه که سیستم
قوانی��ن کارآمد و علمیتری تصویب نماین��د ،نتایج پرثمرت��ری را در جامعه از خود برجا
تقنینی،
ِ
خواهند گذاشت.
یک جامعۀ مدرن و موفق ،بدون داش��تن قوانین نوین و پویا ،هیچگاه نمیتواند به درجهی رفیع
موفقیت در ابعاد مختلف دس��ت یابد .نتیجهی ایجاد یک جامعه قوی و س��الم مستقیم ًا در زندگی
شهروندان تأثیر خواهد گذاشت و افراد جامعه به مراتب از شادابی و نشاط جسمی و روحی بیشتری
بهره خواهند برد و با دغدغهها و مشکالت کمتری دست و پنجه نرم خواهند کرد.
رسیدن به این اهداف با داشتن قوهی مقننهای قوی و کارآمد و منسجم بسیار هموارتر خواهد
بود ،نقش و جایگاه مجلس شورای اسالمی (قوه مقننه) و اهمیت قوانین مصوب آن بر سرنوشت
تکتک افراد جامعه میتواند تأثیرگذار باش��د ،اما به همان اندازه اج��رای قوانین (قوه مجریه) و
نظارت بر حسن اجرای قوانین (قوه قضائیه) نیز در نیل به جایگاه رفیع یکملت و جامعه تأثیرگذار
است؛ فلذا دست در دست هم و با اتکا به خداوند متعال و باتالش هرچه بیشتر در هر درجه و شغل
و منصب و مسئولیتی که داشته ،داریم و خواهیم داشت و با سرلوحه قراردادن سوگندی که در راه
اعتالی حق و عدالت خوردهایم و همچنین با همدلی و مشارکت و خرد جمعی میتوانیم از عهدۀ
تمامی هجمهها و مشکالت دیروز و امروز برآییم.
مديرمسؤول
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سخن روز

ارتباط عرف با خدمات دفاتر اسناد رسمی
در تصویب قوانین با اینکه چهارچوبهایی جهت رفع معضالت و مش��کالت آحاد جامعه یا
رسیدن به هدفی درنظر قانونگذار قرار میگیرد ،ا ّما رسیدن به این اهداف قبل از تصویب قوانین
الزمه ،نیازمند مطالعهی عمیق در حوزههای اجتماعی و فرهنگی و ش��رایط روز جامعه میباشد،
چرا که به اهداف نهایی و مطلوب دست نخواهیم یافت مگر با اجرای دقیق آن توسط افراد جامعه
و این قوانین به شرطی رعایت خواهند شد که عادالنه ،صحیح و منطبق با شرایط و نیازهای روز
آن جامعه تصویب شده باشند.
بهنظر میرس��دکه بر هر حقوقدان الزم اس��ت ،تا برای موفقیت در ش��ناخت بیشتر قوانین و
مقررات و بخش��نامهها ،به فلس��فۀ تقنین آنها نیز واقف باش��د و این امر اهمیت رش��تهای بنام
جامعهشناس��ی حقوق را دوچندان میکند ،البته جامعهشناسی حقوق ،بیش��تر به آثار و انعکاس
قوانین تصویب ش��ده در جامعه میپردازد ،اما چنانچه قوانین ناکارآمد باش��ند ،چ��ه باید کرد؟ آیا
راهکاری بهتر از تصویب قوانینی جدید که مغایر با قوانین قبلی میباشد وجود دارد؟
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پس با اس��تفاده از ش��ناخت پدیدههای اخالقی ،فرهنگی و جامعهشناس��ی میتوان قوانین
کارآمدتری تصویب نمود و اهمیت جامعهشناس��ی حقوق را نمیتوان فقط به آثار و نتایج قوانین
و تأثیر آنها در جامع��ه محدود ک��رد ،از طرف دیگر جامعهشناس��ی حقوق بی��ش از آنکه یک
امر انتزاعی و مجرد و مطلق باش��د ،یک امر انضمامی و پیوس��ته میباش��د که با همراهی س��ایر

عوامل اجتماعی قابل مطالعه و بررس��ی است؛ هانری لوی برول ،جامعهش��ناس و مؤلف کتاب
جامعهشناسی حقوق معتقد اس��ت« :حقوق ،اجتماعیترین امر اجتماعی است و بیش از مذهب و
زبان و هنر ،سرشت نهانی گروههای اجتماعی را نشان میدهد .قواعد قضایی یک کشور آینهی
تمایالت و آرزوها و روابطی اس��ت که میان نیروهای اجتماعی وجود دارد» .به این علت اس��ت
که عرف در تعیین منابع حقوق نقش اساس��ی دارد ،البته در کش��ورهایی که نظام حقوق نوشته را
دارند عرف در جایگاه پایینتر ولی در کش��ورهایی که نظام حقوقی عرفی (کامنال ) دارند ،عرف
اصلیترین نقش را بازی میکند.
اتفاق ًا با بررسی هرچه بیشتر مش��کالت اجتماعی نقش آداب و رس��وم و عرف و عادات بیشتر
نمایان میشود و به اهمیت حقوق عرفی بیشترپی میبریم .به عنوان مثال خانوادههایی را درنظر
بگیرید که در مراسم خواستگاری جلس��اتی را درخصوص تعیین مهریه و رسیدن به توافق نهایی
صرف کردهاند ،حال عروس خانم چند روز پ��س از عقد به دفاتر اسنادرس��می مراجعه و تقاضای
تنظیم سند ابراء مهریه خود را دارد ،از طرفی ایشان باالی  18سال کامل شمسی سن دارد و عاقل
و بالغ و رشیدبوده و شخص ًا میتواند تصمیم بر ابراء مهریه بگیرد و از طرفی عرف و اخالق و احترام،
اقتضای این را دارد که پدر و مادر و حتی خانوادهای که در مراس��م ایشان تصمیم گیرنده بودهاند از
اقدام ایشان مطلع باش��ند ،چرا که با اقدام آنها ،این مهریه ،توافق و نهایی و ثبت شده است ،حال
کشمکش بین حقوق نوشته و حقوق عرفی رخ میدهد ،در کشور ما که حقوق نوشته مقدم است اما
آیا در روابط اجتماعی بین مردم نیز حقوق نوشته کارکرد دارد یا حقوق عرفی و اخالقی و اجتماعی؟
اتفاق ًا برای تحکیم و غیرقابل خدش��ه بودن حقوقی و اخالقی و آثار بعدی این اس��ناد است که
گاه ًا دیده میش��ود دفاتر اس��ناد رس��می از پدر یا مادر یا خانوادهی خانم جهت حضور و امضاء به
عنوان شاهد اس��تفاده میکنند و با اینکه این عمل در قوانین الزامی نیس��ت (البته در ایجاد آن و
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تحت ش��رایطی موافقت و اجازهی پدر عروس خانم قانون ًا الزامی است) ا ّما عرف آن را جهت عدم
ایجاد هرگونه نارضایتی بعدی و یا مشکالت حقوقی آتی ،پیشبینی و اجراء میکند.
مثال فوق یکی از هزاران مثالی است که نقش و جایگاه عرف را در جامعه به ما نشان میدهد،
پس به س��ادگی میتوان نتیجه گرفت که در تصویب قوانین بایس��تی دو روی س��که یعنی حق

و تکلیف(از یک دی��دگاه و از دیدگاه دیگر عدال��ت و انصاف و اخالق و ع��رف) را مدنظر قرار داد،
درخصوص دفاتر اسناد رس��می نیز همین قاعده بایس��تی رعایت گردد و چنانچه تکالیفی برای
دفاتر اسناد رسمی درنظر گرفته میشود ،حقوق متناس��ب با آنها اعم از مالی ،مشکالت کاری و
اداری نیز دیده شود.
با اینکه دفاتر اسناد رسمی از حیث ارائه خدمات حقوقی و مشاوره مجانی در کشور با فاصلهی
بسیار زیادی از تمامی مش��اغل حقوقی و غیر حقوقی بیرقیب اس��ت ،اعم از کارکرد و مسئولیت
و وصول هزینههای دولتی و تثبیت مالکیت و حقوق آحاد جامع��ه و در نهایت قضازدایی و ایجاد
بهداشت قضایی ،ا ّما حداقل انتظاری که میرود این اس��ت که متولیان امور و تصویب کنندگان
قوانین و آئیننامهها و بخش��نامهها ،حقوق این مس��ئولیت بر گردنان صرف و مسؤولیت پذیران
باالجبار ( اشاره به م 30ق.د.ا.ر) را نادیده نگرفته و نسبت به خدماتی که ارائه میدهند و به تناسب
تعداد نیرو و خدماتی که انجام میدهند ،تعرفه یا تکالیف متناسبتری اتخاذ نمایند.
در پایان از مقدار زمان و انرژی و نیرویی که در دفاتر برای خدمات ذیلالذکر مصرف میگردد که
جای بس��یتأمل دارد ،میگذرم و فقط به تعرفه آنها در سال ( 1399قبل از کسر هرگونه هزینه) به
عنواننمونهاکتفامینمایم.
گواهی امض��ای الکترونی��ک کل حقالزحمه دفترخانه  250،000ریال ،ارس��ال س��ند تک
برگی کل حقالزحمه دفترخانه  40،000ریال ،ارس��ال اس��تعالم الکترونیک دارایی حقالزحمه
صفرریال و یا باب��ت هزینه تنظیم اس��تعالم  150،000ریال ،صدور اجرائیه س��ندهای تنظیمی
در دفترخانه مقطوع ًا  2،000،000ریال ،هزینه پذیرش درخواس��ت اج��راء 1،000،000ریال و
درخواستهای تبعی آن 150،000ریال ،تنظیم س��ند رهنی یا اجارهنامه با مبلغ (بهعنوان مثال)
مورد رهن یکصد میلیارد ری��ال که حقالثبت آن ی��ک میلیارد ریال (صد میلی��ون تومان) و کل
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حقالتحریر آن قبل از کسر هزینهها حدود سه میلیون و ششصدهزار تومان و سود خالص سردفتر
حدود یک میلیون و پانصدهزار تومان خواهد بود .و نکتهی جالب ،تعدیل و بهروزرسانی تعرفهها
حداقل هر چهار س��ال یکبار و جالبتر اینکه تاکنون این ماده قانونی مهم و حیاتی برای دفاتر
اسناد رسمی از جانب حاکمیت یا متولیان اعم از سازمان ثبت اس��ناد و امالک ،کانون سردفتران
و دفتریاران و ...اصالح نشدهاس��ت .ذکر این نکته هم الزم است که اگر تعرفهها منطقی و واقعی
نباشند ،آیا راهی برای تخلف یا ازدیاد مشکالت برای ارباب رجوع یا دفاتر و افزایش شکایتها بر
علیه این قشر زحمتکش و تحت فشار ایجاد نخواهد کرد؟
سرپرستاجرایی -كاميارشيبتزاده

مقاالت
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مروريبر؛
ميراث زوجه از اموال غيرمنقول و نحوهي استيفاي آن
در قانون مدني و ثبت
صابر ناظميپول
تاریخ دریافت1394/06/28:

تاریخ ویرایش1399/07/08 :

1

تاریخ پذیرش1399/10/10 :

چکیده:

براي تجزيه و تحليل دقي�ق موضوع ميراث زوج�ه از اموال غيرمنق�ول ،پس از تعاريف ،ابتدا به ش�رايط

توارث زوجه ازجمله دائم بودن ن�كاح ،تأثير يا عدم تأثي�ر دخول در تحقق ارث ،وج�ود زوجيت هنگام فوت
همسر و س�پس س�هماالرث زوجه درصورت وجود اوالد يا نبو ِد اوالد و يا خويش�اوندان نسبي ،سهماالرث
زوجات متع�دد و آنگاه واكاوي ارث زوجه ،زم�ان تقويم قيمت اموال غيرمنقول و در نهايت ،به بررس�ي ماده
 948قانون مدني از حيث چگونگي استيفاي حقوق زوجه ناشياز وراثت اموال غيرمنقول ،خواهيم پرداخت.

واژگان كليدي :سبب ،زوجه ،ميراث ،تركه ،قانون مدني ،قانون ثبت.

 .1نويسندة مسؤول :سردفتر دفتر اسناد رسمي شماره  786تهران و عضو هيأت تحريريه ماهنامه"كانون".

sabernazemi@yahoo.com
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مقدمه

در همه سيس��تمهاي حقوقي تركه متوفي بايد بين خويش��اوندان او تقسيم ش��ود اگرچه در
تعيين ميزان س��هماالرث و نيز اولويت وراث در اين تقس��يم تفاوتهايي وجود دارد ،در سيستم
1
حقوقي ايران كه از فقه اماميه مقتبس اس��ت موجبات ارث از دو امر نسب و سبب ناشي ميشود،
خويشاوندي نسبي ناش��ي از تولد انساني به انسان ديگر و خويش��اوندي سببي (در معني خاص)
خويشاوندي ناش��ي از ازدواج اس��ت به موجب ماده  940ق.م« :.زوجين كه زوجيت آنها دائمي
بوده و مانع از ارث نباشند از يكديگر ارث ميبرند» اين نوشتار فارغ از مبحث وراثت ناشي از نسب
كه خود موضوعي مفصل و مطول است ،درصدد بررسي وراثت ناش��ي از سبب و آنهم سبب در
معناي خاص يعني توارث ناشي از زوجيت دائم است.
 :1تعاريف
1-1ـ سبب در معناي عام

«س��بب يعني ارتباط دو نفر با هم كه از طريق زوجيت يا والء منعقد ميشود و مجموع ًا بر چهار
قسم است :
الف ـ زوجيت از جانب زوجين به ش��رط دائم بودن عقد ازدواج يا آن ك��ه در ضمن عقد موقت
شرط توارث كرده باشند هرچند كه صورت اخير ،بين فقها اختالف است.ب ـ والء اعتاق ج ـ والء
2
ضمان جريره د ـ والء امامت»
 - 1امامي ،سيدحسن ،حقوق مدني جلد  ،3چ ،2كتابفروش��ي اسالميه ،ص « 153بعضي از فقها در كتب خود موجب
ارث را سه چيز دانس��تهاند 1ـ نس��ب 2ـ س��بب 3ـ والء ،بنابراين والء در رديف سبب و نسب اس��ت و از اقسام سبب
محسوب نميشود»
 - 2لطفي ،اس��داله ،مباحث حقوقي ش��رح لمعه (ش��هید ثاني) .مجد چ  ،8ص (« 427وس��بب) هو اتصال بالزوجيه او
الوالء و جمله (اربعه الزوجيه) من الجانبين مع دوام العق��د( ...و) والء (االعتاق) و والء (ضمان جريره او) والء (االمامة)
(و) ش��يخ طوس��ي ،النهايه في مجرد الفقه و الفت��اوي ،دارالكتاب العربي ،بيروت ،چاپ اول ـ ص « :263واما السبب فهو
علي ضربين :سبب الزوجيه و سبب الوالء فالميراث بالزوجيه ثابت علي كل حال مع وجود ذوي االنساب و مع فقد هم
علي قدر استحقاقهم اِال ما يمنع من الميراث »...100
و أما س��بب الوالء فعلي ثالثه اض��رب :والء العتق و يك��ون ذالك مقصورًا عل��ي المعتق او من يتق��رب به علي ما
E

مروريبر؛ميراثزوجهازاموالغيرمنقولونحوهياستيفايآندرقانونمدنيوثبت

17

«سبب عبارت است از ارتباط شخصي با ش��خص ديگر از جهت زوجيت شرعي يا آزاد كردن
بنده ،ضمان جريره ش��دن يا امام بودن و نحو اينها در فقه اهل س��نت والء امام��ت به بيت المال
تعريف و تعبير شده است».1
«سبب در معني عام شامل عقد نكاح دائم و والء است والء به فتح واو در لغت به معني دوستي

و نزديكي دو شخص و نيز تسلط شخصي بر شخص ديگر است،در اصطالح فقهي مربوط به ارث
رابطه حقوقي خاصي اس��ت كه بر اثر تحقق يك عمل حقوقي يا به حكم قانون بين دو ش��خص
برقرار ميگردد و سبب ميش��ود كه يكي از آندو كه مولي ناميده ميشود در نتيجه فوت ديگري
در صورتي كه براي متوفي وارث نس��بي يا س��ببي نباش��د از او ارث ببرد بر اين مبنا خويشاوندان
س��ببي را در معناي عام بايد نوعي رابطه و قرابت شخص با ش��خص ديگري دانست خواه مبناي
آن قرارداد نكاح دائم باشد يا والء س��هگانه ،مقررات والء امروزه در روابط اجتماعي متروك مانده
و بحث درباره مقررات بردهداري اس��ت كه در روابط امروزي وجود ندارد و «والء ضمان جريره»
نيز با اصل شخصي بودن جرم و مجازات متضاد اس��ت و در حال حاضر در عمل تحقق نمييابد و
«والء امامت» هم به علت عدم حضور امام موضوع ًا منتفي شده است و طبق ماده  866ق.م .امر
2
تركه متوفاي بالوارث مربوط به حاكم است».
«مقصود از سبب عبارت است از وضع قانون خاصي كه شرع اسالم آن را خارج از قلمرو قرابت
نس��بي ناش��ي از والدت موجب ارث بردن قرار داده اس��ت،در فقه س��بب را به دو قسمت تقسيم
E
يس��تحقونه و الثاني والء ضمان الجريره و ذال��ك مقصور علي ضامن جري��ره و الحدث خاص��ة و اليتعدي اال غيره
عليحال والثالث والء االمامة و يكون ذلك خاصًا فيمن الوارث له من ذي نسب او سبب»...
و انصاري ،ش��يخ مرتضي ،كتاب المكاس��ب ،جز الثالث ،چاپ نعمان ،بيروت ص  363و موس��وي خميني ،روحاله،
تحرير الوسيله ،جلد  ،4ص  4و محقق حلي ،مختصر النافع .با ترجمه فارسي محمد تقي دانشپژوه ،چاپ بنگاه ترجمه
و نشر كتاب ص  312و حلي ،شرايع االسالم متوفي  676هـ.ق ـ مكتبة العلمية االسالميه.
«والسبب اثنان زوجة و والء و والوالء ثلث مراتب ،والء العتق ثم والء تضمن الجريره ثم والء االمامة»
 - 1جعفري لنگرودي ،محمد جعفر ،ارث ،گنج دانش ،ج اول ،چ  4سال  ،1375صص .69 ،68
 - 2شهيدي ،مهدي ،ارث ،مجد ،چ ،6.صص  31و .32
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كردهاند؛ اول نكاح ،دوم والء (به فتح واو) در لغت به معني قرب اس��ت و در اصطالح نوعي رابطه
حقوقي است كه قانون آن را در حكم قرابت شمرده است».1
والء نزد اماميه بر سه قسم است:
الفـ والء عتق (والء عتاقه) آزادكننده بنده از او ارث ميبرد
«و آن رابطه اي است بين مولي و بنده كه در اثر آزاد نمودن بنده به وجود مي آيد و موجب ارث
بردن مولي از او ميش��ود رابطه مزبور در صورتي حاصل ميگردد كه مولي ،مس��ؤوليت ضمان
جريره بنده را از خود س��لب ننموده باش��د .در اين صورت ،چنانچه بنده آزاد ش��د و وارث نسبي از
خود باقي نگذارد و بميرد ،موالي��ي كه او را آزاد نم��وده وارث او خواهد ب��ود .در صورتي كه بنده
وارث نسبي داشته باش��د تركه از آن اوس��ت و چنانچه بنده مزبور زوجه دائمي داشته باشد ،زوجه
سهم اعالي خود را كه ربع باشد مي برد و بقيه به مولي ميرسد .در صورتي كه مولي در زمان آزاد
نمودن بنده،خود از ضمان جريره تبري جويد وارث بنده ي آزاد شده نخواهد بود».2
ب ـ والء ضمان جريره يا (والء نعمت در اصطالح اهل سنت)
اصطالح ولي نعمت در ادبيات ما ازآنجا ناشي شده است كه معمو ًال در صدر اسالم ،افرادي كه
ميخواستند مسلمان شوند در هر جا كه به مسلمان دسترسي داشتند ،نزد او اسالم ميآوردند و در
ضمن قرارداد ارث با او ميبستند ،افراد مورد حمايت به اين شكل را موالي ميخواندند ،آنچه را كه
اماميه ضمان جريره يا والء ضمان جريره ناميدهاند ،در فقه اهل سنت عقد موااله مينامند.
«جريره به فتح جيم به معني جنايت است .ضمان جريره رابطهاياست بين كسي كه در اثر عقد
مخصوصي به وجود ميآيد و در نتيجه ي آن ،از يكديگر ارث ميبرند؛ عقد مزبور آن است كه كسي
به ديگري بگويد قرارداد مينماييم كه تو مرا حمايت كني و كمك كني و من تو را كمك و حمايت
كنم و تو عاقله من باشي و من عاقله تو باشم و تو از من ارث ببري و من از تو ارث ببرم و طرف ديگر
آن را قبول نمايد در اين ص��ورت ضامن جريره از مضمون خود در صورت��ي ارث ميبرد كه متوفي
و ارث نسبي و آزاد كننده نداشته باش��د زيرا ضامن جريره در صورتي ارث ميبرد كه متوفي و ارث
 - 1جعفري لنگرودي ،پيشين ص .214
 - 2امامي ،سيدحسن ،پيشين ،ص .152
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نسبي و نيز در اثر والء عتق مولي ،وارث او شناخته نش��ود در صورتي كه متوفي زوجه دائمي داشته
1
باشد او نصيب اعالي خود را كه ربع باشد ميبرد و بقيه از آن ضامن جريره خواهد بود».
ج  -والء امامت كه معادل آن ماده  866ق.م .است.
«در صورتي كه كسي بدون وارث بميرد و والء عتق و ضامن جريره نيز نداشته باشد امام عليهالسالم ،چنانچه
حاضر باش�د وارث ش�ناخته ميش�ود و در صورت غيبت ام�ام مانند عصر كنون�ي تركه متوفي به مص�رف فقرا و
مساكين شهر متوفي ميرسد در صورتي كه متوفي زوجه دائم داشته باشد او ربع تركه را ميبرد و بقيه از آن امام
و در زمان غيبت به مصرف فقرا و مساكين شهر متوفي ميرسد»

2

«قانون مدني در باب اس��باب ديگر وراثت (غير از زوجيت) كه در م��اده  864به وجود اجمالي
آنها اشاره شده است س��خني نميگويد اين سكوت نش��انگر متروك ماندن اسبابي مانند والء
عتق و ضمان جريره در حقوق كنوني اس��ت ولي مفاد ماده  866آن قانون به اجمال ميرساند كه
3
قانونگذار خواسته است حكومت يا دولت را جانشين كنوني والء امامت سازد».
 - 1-2سبب در معناي خاص (زوجيت)

«سبب در معناي خاص خود نوعي خويشاوندي اس��ت كه در اثر عقد نكاح دائم بين مرد و زن
بهوجود ميآيد م��اده  940ق.م .مقرر ميدارد« :زوجين كه زوجيت آنه��ا دائمي بوده و ممنوع از
4
ارث نباشند از يكديگر ارث ميبرند».
«سبب عبارت اس��ت از خويشاوندي اس��ت بين دو نفر كه در اثر رابطه زوجيت بهوجود ميآيد
5
زوجيت دائم موجب ارث ميگردد».
«سبب به صورت خاص مانند زوجه كه ربع يا ثمن را ميبرد نه فقط به خاطر قرابت سببي بلكه
6
عالوه بر قرابت سببي با داشتن عنوان زوجه».
 - 1امامي ،سيدحسن ،پيشين ،ص.153
 - 2امامي ،سيدحسن ،پيشين ،ص.153
 - 3كاتوزيان ،ناصر ،ارث ،نشر ميزان ،چ سوم ،بهار  ،87ص .84
 - 4شهيدي ،مهدي ،پيشين ،ص  31و امامي ،سيدحسن ،حقوق مدني ،جلد  ،3چاپ دوم .كتابفروشي اسالميه ص .152
 - 5بهنود ،يوسف ،احوال شخصيه از ديدگاه قوانين ،چاپخانه  2000چ اول ،ص .260
 - 6جعفري لنگرودي ،پيشين ،ص .68
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بنابراين از بين خويشاوندان س��ببي فقط زوجه ارث ميبرد و ساير خويش��اوندان سببي از آن
محروم هستند.
 -1-3تعريف ميراث

«ميراث از واژه ي ارث به معني تركه و اموالي است كه از متوفي باقيمانده و در اصطالح عبارت

است از انتقال قهري دارايي متوفي به ورثه او».
2
«مال و وجهي كه از مرده براي ورثه به جا ماند».
«ميراث عبارت اس��ت از حقي كه از مرده حقيقي ي��ا حكمي به زنده حقيقي ي��ا حكمي ابتدائ ًا
3
منتقل ميگردد».
«واژه ارث به معني ميراث بردن ،مالي و دارايي شخص مرده را صاحب شدن ،آنچه از مال مرده
به بازماندگان ميرس��د ،باقي گذاشتن مالي اس��ت پس از مرگ خود ،حقوقي كه شخص به سبب
4
مرگ افراد مستحق ميگردد .دارايي متوفي بعد از كسر واجبات مالي و ديون و ثلث را گويند».
5
«ميراث به معني ارث است و بيشتر در استعماالت عاميانه و ادبا ديده ميشود».
«ارث در لغت به معني بقاء و وارث به معني باقي اس��ت ارث و ميراث به يك معني اس��ت ارث
در معني اس��تحقاق به كار ميرود و به همين معن��ي ميتوان م��اده  867ق.م .را توجيه كرد زيرا
6
استحقاق ورثه به محض فوت مورث محقق ميگردد اما اين استحقاق متزلزل است».
«واژه ارث در ق.م .به چند معني به كار رفته كه به هم نزديك است.
1ـ گاه به معني مال يا حقي است كه پس از مرگ شخصي به بازماندگان او ميرسد (مواد 862
و  833ق.م ).پ��س در اين معني واژه ارث مترادف با ميراث اس��ت چنانكه فقه��ا نيز كتاب ارث را
1

 - 1بهنود ،يوسف ،پيشين ص .259
 - 2معين ،محمد ،فرهنگ فارسي ،چ سپهر ،چ  ،17جلد  4ص 4489

 - 3جعفري لنگرودي ،پيشين ،ص.21
 - 4معين ،محمد ،پيشين ،جلد  ،1ص 194
 - 5جعفري لنگرودي ،ترمينولوژي حقوق ،گنج دانش .چ .4صص 30 ،28
 - 6ـ جعفري لنگرودي ،ارث ،گنج دانش ،چاپ ،4ج اول ص .19
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ميراث يا مواريث نيز ناميدهاند.
2ـ گاه ديگر به معني استحقاق بازماندگان شخص بر دارايي او است (مواد 861ق.م .و 867ق.م).
1
و در آثار پارهاي از استادان ارث به معني انتقال قهري تركه به وارثان آمده است».
«ارث در لغت به معني تركه و مالي اس��ت كه از متوفي باقي ميمان��د و در اصطالح عبارت از
انتقال قهري دارايي متوفي به ورثه او ميباش��د متوفي را مورث كس��ي ك��ه ارث ميبرد و ارث و
2
دارايي متوفي را تركه نامند».
 -1-4تركه

«الف -دارايي زمان فوت متوفي كه به سبب موت او از مالكيت وي خارج ميشود قبل از اخراج
واجبات مالي و ديون و ثلث
ب ـ مرادف ارث است و آن عبارتاس��ت از دارايي متوفي كه ديون و واجبات مالي و ثلث از آن
3
خارج شده باشد».
4
«1ـ وامانده ،هر چيز متروك2 ،ـ مالي كه از مرده باقي مانده باشد».
«دارايي به جاي مانده از مورث اس��ت اين دارايي حاوي دو بخش منفي و مثبت اس��ت بخش
اول اموال و حقوق و مطالبات اس��ت كه به وراث ميرسد و بخش منفي ديون و متعهد است كه در
5
دارايي ميماند و بايد از آن محل پرداخت شود».
«ريشه اين اصطالح (تركه) در آيات قرآن مجيد است ،مانند «ولكم نصف ماترك ازواجكم»
به همين جهت به جاي تركه اصطالح ماترك هم بهكار ميرود ،شك نيست كه تركه به قسمت
مثبت دارايي ميت اطالق ميش��ود و م��اده  868ق.م .دليل ب��ارز اين امر اس��ت در تعريف تركه
گفتهاند «ماخلف الميت من مال او حق» يعني «آن چه از ميت باقي مي ماند اعم از مال ياحق»را
 - 1ـ كاتوزيان ،ناصر ،پيشين ،ص.12

 - 2امامي ،سيدحسن ،حقوق مدني جلد  ،3چاپ دوم ،كتابفروشي اسالميه ،ص .148
 - 3جعفري لنگرودي ،ترمينولوژي حقوق ،پيشين ص .149
 - 4معين ،محمد ،پيشين ج ،1ص .1071
 3- 5ـ كاتوزيان ،پيشين ص .12
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تركه گويند و چون اين حقوق ش��امل حقوق مالي (مانند حق نفقه و غيرمالي مانند حق قصاص و
1
حق قذف) ميشود لذا مفهوم تركه از دايره امور مالي هم تجاوز ميكند».
 -1-5تفاوت ارث و تركه

«او ًال ارث استحقاق است ثاني ًا تركه متعلق اين استحقاق است پس بين ارث و تركه فرق است
ارث به حصههايي كه به هريك از ورثه تعلق ميگيرد نيز گفته ميشود چون هر حصه اي جزئي از
2
كل ماترك است پس بين ارث و تركه فرق است همان طوريكه بين جزء و كل فرق است»
 -1-6زوجه

«زوج در مقابل فرد ب��ه معني تنها،مجرد ،منف��رد و به معني جفت ،ش��وهر ،و زوجه يعني زن،
3
همسر مرد ،و جمع آن زوجات است».
«زوج ،مردي كه زني در عقد اوست و زوجه ،زني كه ش��وهر كرده و بالفعل شوهر داشته باشد
4
خواه به عقد نكاح دائم و خواه به عقد نكاح منقطع».
گرچه لفظ زوجه هم به همسر دائم و هم همسر موقت اطالق ميش��ود اما از آنجا كه به حكم
ماده  940ق.م .زوجيت دائمي از اس��باب تملك به موجب ارث به شمار آمده است مراد از زوجه در
اين نوشتار زوجه دائم است نه منقطع.
 :2شرايط توارث زوجه
 -2-1دائم بودن نكاح

ماده  940ق.م .بالصراحه ميگوي��د« :زوجين كه زوجيت آنه�ا دائمي بوده و ممنوع از ارث نباش�ند از

يكديگر ارث ميبرند»
«بنابراين زن و ش��وهري كه نكاح ايش��ان موقتي اس��ت از يكديگر ارث نميبرند ارث نبردن
نكاح منقطع نظر اقوي و مشهور فقهاي اماميه است كه مورد متابعت قانون نيز قرار گرفته است،
اس��تدالل مش��هور فقها در اين نظر مبتني بر ش��ماري از روايات و اصل عدم وراثت ايشان است
 - 1جعفری لنگرودي ،ارث ،پيشين ،صص  21و 22
 - 2جعفری لنگرودي ،ارث ،پيشين ،ص.21
 - 3معين ،پيشين ،ج ،2ص .1759
 - 4جعفري ،لنگرودي ،ترمينولوژي حقوق ،پيشين ،ص .344
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برخي از فقيهان عقیده دارند كه در نكاح موقت مانند نكاح دائم توارث بين زوجين همواره برقرار
ميش��ود عدهاي ديگر مانند س��يد مرتضي نظر دادهاند كه زوجين در نكاح موقت از يكديگر ارث
ميبرند مگر اينكه عدم توارث در عقد نكاح ش��رط ش��ود برخي نيز گفتهاند ه��رگاه در عقد نكاح
موقت ارث بردن زوجين از يكديگر شرط شود ايشان از هم ارث ميبرند در غير اين صورت توارث

بين ايش��ان برقرار نخواهد ش��د زيرا عالوه بر داللت پاره اي از روايات حكم مزبور را ميتوان از
1
قاعده المؤمنون عند شروطهم استنباط كرد»
«از مفهوم ماده  940ق.م .و قيد زوجيت دائم چنين فهميده ميشود كه در نكاح منقطع (متعه)
ارث راه ندارد و م��اده مزبور در مقام بيان حكم توارث زوجين اس��ت و راجع به ت��وارث متعه بياني
2
ننموده است و سكوت در مقام بيان دليل بر عدم توارث در متعه است».
امام خميني در تحريرالوس��يله آورده است« :در توارث به زوجيت ش��رط است كه عقد دائمي
3
باشد پس در عقد منقطع نه از طرف شوهر و نه از طرف زوجه توارث نيست.»....
«راجع به توارث زوجين در نكاح منقطع فقهاي اماميه داراي چهارقول ميباشند :اول زوجين
در عقد انقطاع مانند عقد دائم از يكديگر ارث ميبرند دوم عقد انقطاع هرگاه به طور مطلق منعقد
گردد زوجين از يكديگر ارث نميبرند ولي چنانچه ضمن عقد انقطاع ش��رط توارث بش��ود شرط
الزم االتباع است س��وم عقد انقطاع هرگاه به طور مطلق منعقد ش��ود زوجين از يكديگر ارث مي
برند ولي چنانچه در ضمن آن عدم توارث شرط گردد آنان از يكديگر ارث نخواهند برد.
چهارم ـ زوجين در نكاح منقطع از يكديگر ارث نميبرند خواه ش��رط توارث بشود يا نشود زيرا
دليل بر توارث در نكاح منقطع موجود نيست و شرط توارث هم برخالف كتاب و سنت است عالوه
4
بر آنكه اخبار هم بر عدم توارث تصريح مينمايند قول مزبور مشهور فرد فقهاي اماميه است.
 - 1شهيدي ،مهدي ،پيشين ص  189و .190
 - 2كاتوزيان ،ناصر ،قانون مدني در نظم حقوقی كنوني ،نشر دادگس��تر و امامي ،سيدحسن ،پيشين ص  ،260چ اول،
ص  570و جعفري لنگرودي ،ارث ،پيشين ص  219و 220
 - 3موسوي خميني ،روحاله ،پيشين ،ص 65
 - 4شهيد ثاني ،شرح لمعه ،ص 289
«النكاح المنقطع (اِن) في المس��ئله اقوا ًال احدها اَن ال توارث بينهما اِال معشرط االرث و ثانيها التوارث و ثالثها عدم
E
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شرط توارث در نكاح منقطع از ديدگاه نويسندگان معاصر:
در ميان نويس��ندگان معاصر دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي شرط توارث در نكاح منقطع
را بر مبناي ماده  10ق.م .تجويز كرده و صحيح ميداند و ميفرمايد «ارث نبردن متعه وقتي است
كه در عقد نكاح صحبتي از ارث نشده باشد و معمول هم همين است كه صحبت از ارث نميشود
ليكن اگر در عقد نكاح منقطع ش��رط ارث كنند (به نفع يك طرف يا هر دو طرف) قول مشهور در
فقه اماميه اين است كه ارث ميبرد و احاديث داللت بر اين مطلب دارد و ماده  940ق.م .از عقدي
بحث ميكند كه طبع عقد بدون اشتراط ،اقتضاي ارث به حكم قانون كند و از اين جهت عقد نكاح
منقطع طبع ًا اقتضاي وراثت نميكند اما ماده  940ق.م .ش��رط ارث بردن در عقد نكاح منقطع را
نفي نكرده است و ماده  10ق.م .هم ضامن صحت اين شرط است زيرا شرط مذكور خالف صريح
1
هيچ قانوني نميباشد».
اما سيدحسن امامي و ناصركاتوزيان و مهدي شهيدي شرط مزبور در نكاح منقطع را الزمالوفا
نميدانند .سيدحسن امامي مينويسد« :بهنظر ميرسد با درج شرط توارث زوجين در ضمن عقد
متعه نيز نميتوان آنان را وارث يكديگر ساخت .زيرا حكم توارث از نظر حفظ نظم اجتماعي برقرار
ش��ده و از قوانين آمره بهشمار ميرود .ش��رط توارث س��هيم كردن غيروارث در تركه و تجاوز به
سهماالرث ورثه قانوني ميباشد و از افراد شرط نامشروع شناخته ميشود و طبق ماده 232ق.م.
ش��رط مزبور باطل اس��ت .عالوه بر آن ،هرگاه شرط توارث صحيح باش��د ،ميتوان وسيله شرط
توارث در ضمن عقود الزم بيگانگان را هم وارث قرار داد و ح��ال آنكه هيچيك از فقها با اين امر
2
موافقت ندارند».
مهدي ش��هيدي در اين ب��اره ميفرمايند« :به نظر ما ش��رط توارث زوجي��ن در نكاح منقطع
نميتواند ايشان را وارث يكديگر س��ازد و از حكم كلي اعتبار ش��رط ضمن عقد نميتوان اعتبار
شرط مزبور را استنباط كرد زيرا از يكطرف قانون در ماده  940دائم بودن عقد نكاح را به صورت
حقيقي براي توارث زوجين ذكر كرده اس��ت و در هيچ نصي توارث زوجين نكاح موقت ذكر نشده
E
التوارث و اربعها ثبوت التوارث مع شرط عدم و مختاره االول سلطان ره» و امامي ،سيد حسن ،پيشين ص .260
 - 1جعفري لنگرودي ،ارث ،پيشين ،ص  219و .220
 - 2امامي ،سيدحسن ،پيشين ص .261
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اس��ت و اصل نيز عدم توارث ايشان اس��ت و از طرف ديگر مقررات ارث از مقررات مربوط به نظم
مالي و اجتماعي و از قوانين آمره است كه با اراده اشخاص تغيير نميكند و اال ارث بردن بيگانه نيز
با اشتراط ممكن ميباشد و به همين دليل وصيت به محروم ش��دن بعضي از ورثه از ارث يا تغيير
نسبت به سهام حتي با توافق خود ايشان هم اعتبار ندارد.افزون بر آن شرط ضمن عقد در صورتي
1
قانون ًا داراي اعتباراست كه مخالف قانون نباشد».
اما ناصر كاتوزيان درباره نفوذ يا عدم نفوذ شرط توارث مينويس��د« :درباره نفوذ شرط وراثت در
نكاح منقطع اختالف است پارهاي از محققان بر مبناي نظر مش��هور در فقه و ماده 10ق.م .شرط را
نافذ شمردهاند و ماده 940ق.م .را ناظر به عقد مطلق ميش��مرند كه با نفوذ شرط منافات ندارد ولي
بعضي ديگر گفتهاند شرط توارث در مورد مزبور شريك قرار دادن غيروارث در تركه است كه متعلق
به ورثه قانون ميباشد و آن برخالف قوانين و مقررات توارث اس��ت كه از قوانين آمره ميباشد نظر
دوم قويتر است زيرا قيد «كه زوجيت آنها دائمي بوده» نشان ميدهد كه نكاح منقطع سبب ارث
نيست از س��وي ديگر همه پذيرفتهاند كه تراضي در وراثت اثري ندارد و اراده مورث نميتواند شمار
وارثان و احكام آن��ان را تغيير دهد پس به اس��تناد اصل حاكميت اراده بر قرارداده��ا (ماده 10ق.م).
2
نميتواندربارهموضوعيكهميدانيمدرزمرهنهادهايقانونياستتصميمگرفت».
در تحريرالوسيله آمده اس��ت « ...اگر از يك طرف و يا از دو طرف شرط ش��ده باشد در نهايت
3
اشكال است پس احتياط به ترك شرط ،ترك نشود و اگر شرط شده باشد مصالحه ترك نشود».
نكته ديگري كه بايد درخصوص نكاح دائم گفته ش��ود اينكه عقد نكاح بايد صحيح واقع شده
4
باشد بنابراين اگر كسي اشتباه ًا با مادر رضاعي خود تزويج كند زوجين از يكديگر ارث نميبرند.
 - 2-2دخول (مواقعه)

ماده  1092و 1093ق.م .عدم نزديكي و دخول درصورتيكه در عقد مهر ذكر ش�ده و يا نشده باشد ،موثر

 - 1شهيدي ،مهدي ،پيشين ص  189و .190
 - 2كاتوزيان ،ناصر ،ارث ،پيشين ،ص 83
 - 3موسوي خميني ،پيشين ص « 94يشترط في التوارث بالزوجيه ان يكون العقد دائمًا ،فال توارث في االنقطاع ال
من جانب الزوج و ال الزوجه بالاشتراط بالاشكال»
 - 4جعفري لنگرودي ،پيشين ،ص.217
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در تعلق كل يا نصف مهريه به شمار آورده است .به عبارت ديگر عدم دخول در حالت نخست موجب تحقق نصف
مهر المس�مي و در حالت دوم موجب تحقق نصف مهرالمتعه ميباش�د ليكن زوجي�ن در ازدواج دائم از يكديگر
1

ارث ميبرند ولو اينكه دخول واقع نشده باشد.

در همين زمينه به برخياز نظريات فقهي پيرامون عدم اشتراط دخول در تحقق ارث زوجه در

نكاح دائم اشاره اجمالي ميشود.
2
«و زن ميراث گيرد اگرچه شوهر به او دخول نكرده باشد و هم چنين باشد شوهر»...
« ...والمراة ا ِذا لم يدخل بها و طلقه��ا زوجها .انقطعت العصمه بينهم��ا و ال توارث بينهما علي
حال ....و اذامات الرجل ع��ن امراته قبل الدخول بها .قبل الطالق ورثته كم��ا ترثه المدخول بها و
3
مابيناه»
كان عليها العده كاملة علي ّ
4
«الزوجه ترث مادامت حبال الزوج و انلم يدخل بها و كذا يرثها الزوج»...
شيخ مرتضي انصاري در مكاس��ب توارث زوجين از يكديگر را بنا بر اجماع بسياري از روايات
5
متوقف بر دخول ندانسته است
ليكن شهيد اول در لمعه و ش��هيد ثاني در روضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه يك استثنا بر
عدم تأثير دخول بر توارث زوجه ذكر ك��رده و آن اينكه چنانچه مردي در حال مرض با زني ازدواج
كند زيرا در اين مورد زن و ش��وهر از يكديگر ارث نميبرند مگر اينكه ش��وهر با زن نزديكي كرده
باش��د يا بيماري او بهبود يافته باش��د كه در اين هنگام بعد از بهبودي از ه��م ارث ميبرند اگرچه
شوهر قبل از دخول مرده باشد و اس��تثناي مذكور را مختص زوج دانسته و فرموده است اگر زوجه
بيمار باش��د از هم ارث ميبرند و چنين زني مانند زوجه س��الم اس��ت اگرچه بنا بر قول صحيح تر
شوهر دخول نكرده باشد زيرا اصل عدم مانعيت بيماري است و تخلف از اصل مذكور درخصوص
 - 1موسوي خميني روحاله ،پيشين ص  65و شهيدي ،پيشين ص .190
 - 2محقق حلي ،پيشين ،ص .322
 - 3شيخ طوسي ،پيشين ص .641
 - 4حلي ،شرايع االسالم ،مكتبة العلمية االسالميه.
 - 5انصاري ،شيخ مرتضي ،مكاسب ،ص .365
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شوهر بنا به دليل خاص ،موجب الحاق زوجه به شوهر نميشود زيرا اين عمل قياس است.
در ادامه عين عبارات شهيد اول در اللمعه الدمشقيه آورده ميشود:
«الزوجان يتوارث��ان و يصاحبان جميع الورثه م��ع خلوها من الموانع و ان ل��م يدخل الزوج ا ِال
في المريض الذي يتزوج في مرضه فا اليرثها و الترث��ه ا ِال ان يدخل اؤ يبرء من مرضه فيتوارثان
1

بعده فان مات قب��ل الدخول و لوكانت المريضه ه��ي الزوجه توارث و ان ل��م يدخل علي االقرب
كالصحيحه عم ً
ال باالصل و تخلفه فيالزوج لدليل خارج اليوجب الحاقها به النه قياس»...
و حلي در شرايع االسالم ،مينويسد «نكاح المريض مش��روط بالدخول فان مات في مرضه و
لم يدخل بطل العقد و المهر لها و الميراث»...
امام خميني در تحريرالوسيله استثناي مذكور را مختص زوج ندانسته ميفرمايد« :اگر مريض
در مرضش نكاح كند چنانچه به او دخول كرده باش��د يا از آن مرض خوب ش��ود از همديگر ارث
ميبرند و اگ��ر در مرضش بميرد و به او دخول نكرده باش��د عقد باطل اس��ت و ب��راي زن ،مهر و
همچنين ميراثي نيست و هم چنين است اگر زن در مرض او كه متصل به موت است قبل از دخول
بميرد مرد از او ارث نميبرد و اگر زن در حاليكه مريض است ازدواج كند و شوهرش مريض نباشد
2
پس زن يا مرد بميرد از همديگر ارث ميبرند و در دخول فرق بين ُق ُبل و دبر نيست».
برهمين اساس در ماده  945ق.م .آمده است
«اگر مردي در حال مرض زني را عقد كند و در همان مرض قب�ل از دخول بميرد زن از او ارث نميبرد ليكن اگر
بعد از دخول يا بعد از صحت يافتن از آن مرض بميرد از او ارث ميبرد».
در تشريح ماده اخير التوصيف گفتهاند:
 - 1لطفي ،اس��داهلل ،پيش��ين ص (« :65و) الزوجان (يتوارثان و يصاحبان جمیع الورثه م��ع خلوهما من الموانع (و
اِن لميدخل) ال��زوج (اال في المريض) الذي يتزوج في مرض��ه فانه اليرثها و الترثه (اِال أن يدخ��ل او يبرأ) من مرضه
فيتوارثان بعده (و ان مات) قبل الدخول»...
 - 2ـ موسوي خميني ،روحاله ،پيشين ،ص  ،64مسئله 3
«لو نكح المريض في مرضه فان دخل بها او براء من ذالك الم��رض يتوارثان ،و اِن مات في مرضه و لم يدخل بطل
العقد و ال مهرلها و الميراث و كذا لو ماتت في مرضه ذالك المتصل بالموت قب��ل الدخول اليرثها و لو تزوجتت و هي
مريضه ال الزوج فماتت او مات يتوارثان و ال فرق فی الدخول بين القبل والدبر»...
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«حكم مزبور حكمي استثنايي و مخالف قاعده اس��ت كه مستند آن روايات متعدد فقهي است
زيرا مقتضاي قاعده توارث زوجين نكاح دائم اس��ت هرچند نكاح درحال بيماري زوج واقع ش��ده
باش��د و زوج پيش از دخول بميرد محروم بودن زوجه در مورد باال با نظر مشهور فقها انطباق دارد
هم چنان كه س��قوط مهر نيز در اين مورد مطابق با نظر مش��هور اس��ت به عقيده برخي از فقها با

اس��تناد به پارهاي از روايات علت ارث نبردن زوجه در مورد مذكور بط�لان نكاح در حال بيماري
متصل به موت شوهر است ولي اين توجيه مورد قبول مشهور نيس��ت چه اينكه ترديد نميتوان
داشت كه تحقق رابطه جنس��ي پس از نكاح در حال بيماري جايز اس��ت در صورتي كه اگر نكاح
باطل بود اين عمل نيز بايد ممنوع بود.
در جمع بين روايات ميتوان چني��ن گفت كه فوت زوج بر اثر بيم��اري موجود در زمان نكاح و
پيش از دخول كاشف از بطالن نكاح اس��ت كه در نتيجه آن هم مهر و هم ارث بردن زن از شوهر
منتفي اس��ت به همين دليل عدهاي معتقد ش��دهاند كه اگر زوجه در بيماري شوهر پيش از دخول
فوت كند و سپس شوهر بر اثر همان بيماري كه نكاح در دوران آن واقع شده است فوت كند شوهر
نيز از زوجه ارث نميب��رد هرچند كه با توجه به ماده  945ق.م .و با تكي��ه بر قاعده نميتوان حكم
مزبور را پذيرفت» 1.به اعتقاد مرحوم سيدحسن امامي:
«استثناي مزبور در حقوق اماميه به استناد روايت اس��ت و برخي از فقيهان اماميه برآنند كه در
مورد مزبور در اثر فوت زوج بيمار نكاح باطل ميگردد و بدين جهت زن مستحق مهر نبوده و ارث
نيز نميبرد اظهار ايشان مطابق با اصول حقوقي بهنظر نميرس��د زيرا چنانچه نكاح مزبور باطل
باش��د چه چيز موجب مي گردد كه هرگاه مرد با زن نزديكي كند زن ارث ببرد؟! پس نكاح مريض
صحيح واقع شده ولي استثنائ ًا در مورد مزبور وراثت زن مشروط است به آنكه شوهر با او نزديكي
2
كرده باشد و يا از بيماري كه در آن نكاح كرده صحت يابد».
 -2-3طالق
 -2-3-1طالق رجعي

 - 1شهيدي ،مهدي ،پيشين ،ص 191و امامي ،سيدحسن ،پيشين ،ص .263
 - 2امامي ،سيد حسن ،پيشين ،ص .262
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الف  -موضع قانون مدني

در ماده  943ق.م .طالق را در صورتي مانع توارث فيمابين زوجين ميداند كه بائن باشدطبق
اين ماده « :اگر ش��وهر زن خود را به طالق رجعي مطلقه كند ،هريك از آنها كه قبل از انقضاي
عده بميرد ديگري از او ارث ميبرد ليكن اگر فوت يكي از آنها بعد از انقضاي عده بوده و يا طالق

بائن باشد از يكديگر ارث نميبرند».
«مطابق ماده مذكور اگر هريك از زوجين در ايام ع��ده ي طالق رجعي فوت كند ديگري از او
ارث ميبرد زيرا در ايام عده رجعي ،رابطه زوجيت بين ايش��ان كام ً
ال قطع نشده است و به همين
علت طبق ماده  1109ق.م .زوجه در ايام عده رجعي مكلف به داده نفقه زوجه است و مطابق ماده
 1148ق.م .شوهر ميتواند در ايام عده رجعي به زوجه مطلقه رجوع كند كه در اين صورت رابطه
زوجيت بين ايشان دوباره برقرار خواهد شد»1و «انحالل نكاح خواه در اثر فسخ يا انفساخ يا طالق
س��بب توارث ميان زن و ش��وهر را در تاريخ تحقق از بين ميبرد حكم م��اده  943ق.م .نيز با اين
قاعده تعارض ندارد و نبايد آن را استثناي واقعي شمرد زيرا زوجه كه در عده طالق رجعيه است در
2
حكم زوجه است (بند  2ماده  8ق.ا.ح.»).
در ميان نويس��ندگان معاصر برخي علت ت��وارث در صورت طالق رجع��ي را عدم قطع رابطه
زوجيت 3و عدهاي ديگر عدم قطع كامل رابطه زوجيت دانس��ته ،4برخ��ي ديگر آن را در حكم بقاء
رابطه زوجيت بهشمار آورده 5و گروهي ديگر نيز مطلقه رجعيه را در حكم زوجه خواندهاند 6در فقه
نيز مطلقه رجعيه را در حكم زوجه دانستهاند.
بنابراين طالق رجع��ي در طول عده مانع توارث بين زوجين به تأس��ي از نظر مش��هور در فقه
بهشمار نيامده است كه اجما ًال به برخي از نظريات فقهي در ادامه اشاره ميشود.
 - 1شهيدي ،پيشين ص .193
 - 2كاتوزيان ،ارث ،پيشين ص .196
 - 3امامي ،سيدحسن ،پيشين ،ص .263
 - 4شهيدي ،مهدي ،پيشين ،ص .193
 - 5جعفري لنگرودي ،ارث ،پيشين ،ص .218
 - 6كاتوزيان ،ارث ،پيشين ،ص .196
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ب ـ پيشينيه فقهي
شهيد ثاني:

طالق رجعي مانع از ارث بردن زوجين از يكديگر نيس��ت و اگر يكي از آنها (زوجين) در طول
عده بميرد ديگري از او ارث ميبرد زيرا مطلقه رجعيه در حكم زوجه است برخالف طالق بائن كه

در آن توارث بين طرفين در طول عده برقرار نميشود.

1

شيخ طوسي:

«اگر كسي زن خود را به طالق رجعي مطلقه كند و سپس بميرد زن ماداميكه در عده است از او
ارث ميبرد همانگونه كه اگر زن در عده بميرد شوهر از او ارث ميبرد و اگر طالق بائن باشد بين
2
زن و شوهر توارثي نيست»...
محقق حلي (شرايع االسالم):

«اگر مرد ،زن خ��ود را طالق رجعي دهد و يك��ي از آن دو در طول عده بمي��رد از يكديگر ارث
ميبرند زيرا مطلقه رجعيه در حكم زوجه است و مطلقه به طالق بائن ارث نميبرد».
3
«وزنميراثگيرداگرچهشوهربهاودخولنكردهباشدوهمچنينباشددرعدهرجعيخاص.»...
شيخ مرتضي انصاري (ره):

در مكاس��ب توارث بين زوج و مطلقه رجعيه در مدت عده را ثابت دانسته و به نقل از مسالك و
4
رياض فرموده كه بر آن ادعاي اجماع شده است.
2-3-2ـ طالق بائن

به حكم قسمت اخير ماده  943ق.م .چنانچه طالق بائن باشد زوجين از يكديگر ارث نميبرند.

 - 1لطفي ،اسداله ،پيش��ين ص (« 355الطالق الرجعي اليمنع من االرث) من الطرفين (اذا مات احدهما في العده
الرجعيه) الن المطلقه الرجعيا بحكم الزوجه (بخالف البائن فانه اليقع بعدة توارث في عدته اِال»...
 - 2شيخ طوسي ،پيشين ،ص :64
« ...و من طلق امراته طالقًا يملك فيه الرجعه ،ثم مات فانها ترثه مادمت ف��ي العده (و يرثها) هو ايضًا اِن ماتت في
العدة فان كانت التطليقه بائنه فالتوارث بينهما علي حال»...
 - 3محقق حلي ،پيشين ،ص .323
 - 4شيخ مرتضي انصاري مكاسب ،پيشين ،ص .365
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الف ـ طالق مريض (ماده  944ق.م).

در ماده  944مقرر گرديده اگر شوهر در حال مرض زن خود را طالق دهد و در ظرف يك سال
از تاريخ طالق به همان مرض بميرد زوجه از او ارث ميبرد اگر چه طالق بائن باش��د مشروط به
اينكه زن شوهر نكرده باشد.
ب ـ دليل توارث زوجه در طالق مريض

در اينكه دليل واقعي ارث بردن زوجه مطلقه به طالق بائن در شرايط مذكور در ماده  944ق.م.
اختالف است.
«پيش��ينه تاريخي ماده  944ق.م .در فقه نش��ان ميدهد كه به احتمال زياد دليل واقعي ارث
بردن زن عدم نفوذ طالق در ارث به دليل حرمت يا كراهت طالق اس��ت كه ش��وهر در واپسين
بيماري ميدهد در فقه گروهي از انديش��مندان ،بيمار مشرف به مرگ را در حكم محجور ميداند
به همين جهت هم تصرفات منجز او را هم در حدود ثل��ث نافذ ميدانند و طالق مريض را در ارث
مؤثر نمي دانند ،مبن��اي اين حكم را بعضي جلوگيري از محروم س��اختن زن از ارث در واپس��ين
روزهاي زندگي شوهر ميبينند ولي در نظر مش��هور حكم توارث به اين دليل نيست كه شوهر در
مظان اقدام ضرري به زن قرار گرفته اس��ت ،متعلق حكم طالق در مرض متصل به موت است از
اين عبارت چنين برميآيد كه حكم توارث به مرض متعلق به موت تعلق گرفته است نه تهمت ،به
بيان كنوني ما در حقوق توارث نه مجازات اقدام اضراري شوهر است نه اماره به وجود قصد اضرار
به زن حكمي اس��ت موضوعي و ناظر به عدم نفوذ طالق مريض در ارث بر اين مبنا،حكم توارث
استثنا بر قاعده «لزوم بقاي زوجيت» نيست ،اثر عدم نفوذ طالق بيمار در ارث زن است و حكمي
1
است كه نتيجه ي آن فرض بقاي زوجيت از جهت ارث زن است»...
«فلس��فه حكم مزبور در ماده 944ق.م .آن است كه ش��وهر در نزديكي مرگ ،گاه زن خود را
طالق ميدهد تا او را از ارث محروم نمايد و تركه به ورثه ديگر برسد و چون اين امر اجحاف به زن
است لذا قانون از حيله زوج جلوگيري كرده و به زن مطلقه در صورتي كه شرايط موجود باشد حق
 - 1كاتوزيان ،ارث ،ص .197
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بردن ارث داده است»
نكته ديگر درخصوص ماده  944عبارت اخير آن ماده اس��ت «مش��روط به اينكه زن ش��وهر
نكرده باشد»
در بين فقها در اينكه آيا شرط مزبور الزامي است يا خير اتفاقنظر وجود ندارد عدهاي مانند محقق
1

حلي ،و ش��يخ مرتضي ش��رط عدم تزويج زوجه براي تحقق وراثت در مدت يك سال پس از وقوع
طالق بائن از س��وي زوج را ضروري و برخي ديگر مانند شهيدين ش��رط مذكور عدم تزويج را الزم
ندانستهاند اما قانون مدني علي الظاهر به تبعيت از نظر مشهور در فقه ،شرط عدم تزويج زن در طول
مدت يك سال پس از وقوع طالق بائن از سوي زوجه را براي تحقق وراثت زن تأكيد كرده است.
ج ـ شرايط ارث بردن زوجه در طالق مريض (م  944ق.م).؛

1ـ طالق در حالت بيماري زوج واقع شود.
2ـ زوجه ظرف يك سال پس از طالق فوت كند.
3ـ شوهر بر اثر همان بيماري زمان طالق فوت كند لذا اگر شوهر از بيماري زمان طالق شفا يابد
2
و سپس به همان بيماري يا بيماري ديگري مبتال شود و بر اثر آن فوت كند زوجه از او ارث نميبرد.
برخي در تش��ريح ابتالء مجدد به همان بيم��اري گفتهاند «اگر ابتالء مج��دد به همان مرض
اتفاقي نباشد و از نظر پزشكي قابل پيشبيني و معمول باش��د زن ارث ميبرد و اطالق ماده 944
3
ق.م .شامل آن ميشود».
4ـ زن پس از طالق شوهر نكرده باشد
«اگر زن ظرف يك سال پس از طالق و در زمان زنده بودن ش��وهر سابق شوهر كرده باشد از
شوهر سابق خود ارث نميبرد هرچند كه ازدواج مذكور در زمان فوت شوهر سابق به علتي منحل
شده باشد زيرا قانون شوهر نكردن را بطور مطلق در زمان حيات شوهر سابق شرط ارث بردن زن
 - 1امامي ،سيدحسن ،پيشين ،ص .264
 - 2ش��هيدي ،مهدي ،پيش��ين ،ص  194و كاتوزيان ،ناصر ،قانون مدني در نظم حقوقي کنون�ی ،پيشين ،ص  571و
امامي ،سيدحسن ،پيشين ،ص .264
 - 3كاتوزيان،ناصر ،قانون مدنی در نظم حقوقی كنوني ،پيشين،ص .571
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دانسته است و در اين شرط بين بقاء نكاح دوم زن در زمان فوت شوهر سابق و انحالل آن تفاوتي
1
نگذارده است».
نكته :هرگاه زن ظرف يك ماه از تاريخ طالق بميرد ش��وهر از او ارث نميبرد و ارث بردن زن
در اين دوران حكم استثنايي است كه بايد تفس��ير محدود شود و در اين حالت شوهر اقدام به ضرر

خويش نموده و زن را طالق داده اس��ت و حتي قاعده حق توارث زوجين به وسيله انحالل قطعي
2
نكاح زايل ميگردد.
3ـ سهماالرث زوجه
 -3-1موضع قانون مدني

در ماده  941ق.م .س��هم االرث زوج و زوجه از يكديگر را مش��مول م��واد  913ـ  927و 938
دانسته است :زوجه صاحب فرض به حساب ميآيد ،فرض عبارت از سهم معيني كه قانون براي
بعضي از وراث تعيين كرده است (ماده  894ق.م ).زوجه همانند زوج با هريك از طبقات سهگانه
در تركه شريك خواهد بود و سهم خود را از اصل تركه ميبرد.
 - 3 - 1 - 1سهماالرث زوجه با وجود اوالد براي متوفي (ثمن يا نصيب پايين ) 3

«در صورتي كه متوفي زوج و داراي اوالد يا اوالد اوالد در هر درجه باش��د زوجه او یک هشتم
از تركه را طبق ماده 913ق.م .و به ش��رح ماده  946همان قانون به ارث ميبرد خواه اوالد يا اوالد
4
(متوفي) از همين زوجه باشد يا از زوجه ديگر»
«يك هشتم تركه سهم زوجه است چه يك نفر باش��د چه بيشتر در صورتي كه از متوفي فرزند
(ولو از زني ديگر) مانده باشد( 5»...ماده  901ق.م).
 - 3 - 1 - 2سهماالرث زوجه در صورت نبودن اوالد براي متوفي (ربع يا نصيب باال) :در صورتيكه متوفي
 - 1شهيدي ،مهدي ،ارث ،پيشين ،ص .94
 - 2امامي ،سيدحسن ،پيشين ،ص .264
 - 3آيه  13سوره نساء «و لهن الربع مما تركتم اِن لم يكن ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم»...
 - 4شهيدي ،مهدي ،پيشين ص .195
 - 5جعفري لنگرودي ،ارث ،پيش��ين ،ص  134و حلي ،شرايع االسالم ،پيش��ين« ،للزوجه مع عدم الولد الربع و لو
كن اكثر من واحد شركاء فيه بالسويه ولو كان له ولدٌ لهن الثمن بالسويه»
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زوج و بدون اوالد و اوالد اوالد در هر درجه باشد زوجه او یک چهارم را مطابق ماده  913و به شرح
ماده  946ق.م ميراث ميبرد( .ماده  900ق.م)
 - 3 - 1 -3تف�اوت س�هماالرث زوج و زوج�ه در صورت فق�دان خويش�اوندان نس�بي :تفاوتي كه از حيث
سهماالرث زوج و زوجه در قانون مدني به تبعيت از فقه و نظر مش��هور وجود دارد آن است كه در

صورتي كه متوفي فاقد اوالد و خويشاوندان نسبي باش��د زوج يك دوم از تركه را به فرض و باقي
تركه را به رد ميبرد اما زوجه يك چه��ارم از تركه را به فرض ميبرد ليكن باقي تركه ش��وهر در
حكم مال اشخاص بالوارث و مش��مول ماده  866قانون مدني اس��ت( 1مواد  905و  949ق.م).
گرچه هم چنان كه محقق حل��ي در مختصر النافع در اين خص��وص ميفرمايند «و در زن اقوال
است يكي آنكه ربع دهند بدو و باقي با امام و ديگر آنكه رد كنند به او آنچه فاضل باشد».
 - 3 - 1 - 4پيشينه فقهي
الف ـ شيخ مرتضي انصاري:

«الزوجه من تركه زوجها الثمن اِذا كان له ولد اّ
وال فالربع و الباقي لس��ائر الورثه و و مع عدمهم
2
عدا االمام.»...
ب ـ محقق حلي:

«شوهر را با عدم فرزند نصف باش��د و زن را ربع و با وجود فرزند و فرزند فرزند هريك را نصف
نصيب او و اگر وراث نباشد جز ش��وهر رد كنند با او آنچه فاضل آيد و در زن اقوال است؛ يكي آنكه
ربع بدو دهند و باقي با امام و ديگر آنكه رد كنند به او آنچه فاضل باشد همچنانكه با شوهر .و سوم
3
آنكه با عدم امام رد كنند به او و اولين ظاهرتر است و.»...
 - 1شيخ طوسي ،النهايه ،ص 642
«اذا خلف الرجل زوجة و لم يخلف عش��يرها ،من ذي رحم قريب او بعيد كان لها الرب��ع بنص القرآن و الباقي لالمام
و قد روي الباقي يرد عليها كما يرد علي الزوج و قال بعض اصحابنا في جمع بي��ن الخبرين :اِن هذا الحكم مخصوص
بحال الغيبة االمام و قصور يده فاما اذا كان ظاهرًا فليس للم��رأه أكثر من الربع والباقي له علي ما بيناه و هذا وجه قريب
من الصواب».
 - 2شيخ مرتضي انصاري ،پيشين ،ص.36
 - 3محقق حلي ،پيشين ،ص .323
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ج ـ محمدبن ادريس شافعي:

« ...وللمراه الربع فان كان للميت ولدًا و ولد ولد و ان س��فل فلها الثم��ن و المرأتان و الثالث و
1
االربع شركاء في الربع اِذا لميكن ولد و فيالثمن اِذا كان ولد»...
د ـ شيخ طوسي:

«والزوجه لها الربع مع عدم الولد مع جميع ذوي االرح��ام ولها الثمن مع وجود الولد اليزاد عليه
و الينقص منه فان خلّف الرجل زوجتي��ن اوثالثًا او اربعا كان لهن الثمن او الربع بينهن بالس��ويه
2
اليزدن عليه شيًا و اِن كان لرجل»...
ر ـ شهيد ثاني:

«ثم الزوجه اِن كان��ت ذات الولد من الزوج ورثت م��ن جميع ما تركه كغيره��ا من الورثه علي
المش��هور خصوصًا بين المتأخرين و ك��ذا يرثها الزوج مطلق��ًا و تمنع الزوجه غي��ر ذات الولد من
االرض عينًا و قيمه و تمنع من اآلالت اي آالت البنا من االخشاب و االبواب و االبنيه من االحجار
و الطوب و غيرها عينًا القيمه فيقوم البناء والدور في ارض المتوفي خاليه من االرض باقيه عينها...
3
فاالقوي اختصاصي ذات الولد بثمن االرض اجمع»...
ز ـ حلي« :اذا كان للزوجه م��ن الميت ولد ورثت م��ن جميع ما ترك و لو ل��م يكن لم ترث من
االرض ش��يئًا واعطيت حصتها من قيمه اآلالت واألبنيه و قيل تمنع اِال من الدور و المس��اكن و
خرج المرتضي (ره) قو ًال ثالثًا و هو يقوم االرض و يقسم حصتها من القيمه والقول االول اظهر»
ش ـ امامخميني (ره)

 ...و في الزوجه ربع ت��اره و ثمن اخري و اليزيد نصيبهما وال ينقص م��ع اجتماعها باي طبقه او
4
درجه اِال في فرض»...
 - 3 - 1 -5سهماالرث زوجات متعدد

 - 1محمدبن ادريس شافعي ،االم ،خبرالسابع ،باتصحيح زهري التجار مكتبة الكليات الزويه ،باب المواريث ،ص .138
 - 2شيخ طوسي ،پيشين ،ص .640
 - 3شهيد ثاني ،شرح لمعه ،جلد  ،2ص .288
 - 4موسوي خميني ،پيشين ،ص .64
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همان گونه كه در كتب فقهي كه به بعضي از آنها در سطور پيش��ين اشاره شد ،آمده است ربع يا
ثمن حسب مورد بالسويه بين زوجات متوفي تقسيم ميشود و بر همين اساس نيز ماده  942قانون
مدني تصريح ميكند« :در صورت تع��دد زوجات ربع يا ثمن تركه كه تعلق ب��ه زوجه دارد بين همه
آنها بالسويه تقسيم ميشودو گاه ممكن است بيش از چهار زن در ربع يا ثمن شريك شوند و آن در

موردي پيش ميآيد كه مرد چهار زن دائم داشته و يك يا چند نفر آنها را در بيماري كه از آن ميميرد
طالق دهد و بهجاي آنها زن ديگر بگيرد و نزديكي كند مث ً
ال هرگاه كسي چهارزن داشته باشد و در
بيماري كه از آن ميميرد يكي را طالق دهد و ديگري را به نكاح خ��ود درآورد و با او نزديكي نمايد و
شوهر در مدت يك سال از تاريخ طالق بميرد پنج زن از او ارث ميبرند و آنها عبارتند از سه زن كه در
نكاح او بودهاند يكي كه طالق داده شده و طبق ماده 944ق.م .تا يك سال از شوهر خود ارث ميبرد و
1
زني كه به نكاح مجدد او درآمده است و طبق ماده 945ق.م .ارث ميبرد.»...
 -3-2زوجه از چه اموالي ارث ميبرد
 - 3-2-1حكم اوليه (قرآن)

در سوره نساء آيه  13ميخوانيم
«و لهن الربع مماتركتم اِن لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم»
و يك چهارم از ميراث شما براي آنان است اگر شما فرزندي نداشته باشيد و اگر فرزندي داشته
باشيد يك هشتم از ميراث شما براي ايشان خواهد بود.
فقه ش��يعه براس��اس روايات وارده و منقوله از ائمه معصومين كه ظاهراً با قرآن كريم معارض
اس��ت معتقد به محروميت زوجه از عين اموال غيرمنقول اس��ت اما در اينك��ه روايات معصومين
چگونه حكم كلي قرآن كريم را تخصيص ميرس��د از موضوع اين نوش��ته خ��ارج و بحث فقهي
مبسوطي است كه فقهاي عظام بر آن پرداختهاند.
اين بحث قطع نظ��ر از جهات فقهي و عمل��ي يكي از موارد ن��زاع بين اماميه و اهل س��نت از
قديمااليام بوده اس��ت يكي از اش��كالهايي كه اهل س��نت بر اماميه وارد ميكردند اين بود كه
 - 1امامي ،سيدحسن ،پيشين ص .268
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اماميه در مسأله ارث زوجه برخالف قرآن نظر دادهاند.
«بين فقهاي اماميه در اين كه زن ي��ك حرمان دارد هيچ اختالفي نيس��ت اما اينكه
از چه چيزي محروم اس��ت اختالفنظر وجود دارد فقط دو نفر هس��تند كه مثل مذهب
اهل س��نت فتوا دادهاند و گفتهاند كه زن از جميع ماترك مرد ارث ميبرد يكي ابن جنيد
اسكافي است و دوم قاضي نعمان مصري»

1

 -3-2-2قانون مدني

«قانون مدني به پيروي از فقه اماميه عالوه بر اين كه نصيب زوجه را نصف زوج قرارداده بين ارث
1
زوج و زوجه نسبت به اموال مورد وراثت براساس مصالح قومي و خانوادگي تفاوت قايل شده است»
الف ـ مواد  946و 947ق.م قبل از اصالح

ماده  946ق.م تا پيش از اصالحيه مورخ  87/11/6مقرر ميداش��ت «زوج از تمام اموال زوجه
ارث ميرد لكن زوجه از اموال ذيل:
1ـ از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد
2ـ از ابنيه و اشجار
در ماده  947نيز آمده بود« :زوجه از قيمت ابنيه و اش��جار ارث ميبرد ن��ه از عين آنها و طريقه
تقويم آن است كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمين بدون اجرت تقويم ميگردد» يعني
زوجه از بعض اموال مانند زمين خواه زيرساختمان باشد يا نباشد و عين ابنيه و اشجار محروم است.
ب ـ نظريات و نويسندگان معاصر
دكتر مهدي شهيدي:

مرحوم استاد دكتر شهيدي معتقد اس��ت كه مقررات ماده  946ق.م .درخصوص ارث زوجه با
مقررات فقهي تطبيق نمي كند زيرا اكثريت فقها معتقدند كه زوجه از تمام اموال زوج ارث ميبرد
مگر زمين اما نويس��ندگان قانون مدني اصل را بر محروميت زوجه از تمام اموال زوج قرار داده و
سپس اموال قابل توارث توسط او را در بندهاي 1و 2ماده مذكور ذكر كردهاند ،اين ترتيب مخالف
 - 1فاضل لنكراني،محمد جواد،درس خارج فقه،1388،ج1
 -2شهيدي ،مهدي ،پیشین ،ص.197
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متون فقهي اس��ت به عبارت ديگر آنچه از احاديث و حتي نظر آنهايي ك��ه زوجه را از ارث زمين
محروم ميدانند اس��تنباط ميشود اين اس��ت كه بنابر اصل ،زوجه از تمام اموال زوج ارث ميبرد
1
مگر از اموال مذكور در ماده»
دكتر جعفري لنگرودي:

دكتر جعفري لنگرودي مينويسد« :در مورد حرمان زوجه (فقط از قيمت ابنيه و اشجار) موضوع
مواد  946تا  ،948در قرآن مجيد نصي نيست بلكه نص قرآن اقتضا تساوي زوج و زوجه در ارث بردن
از جميع ماترك به نسبت فروض آنان را دارد حتي احاديثي هم وفق اين آيه (ولهن الربع مما تركتم أن
لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مماتركتم) بين اماميه وجود دارد لكن احاديث بيشتر،
مدرك حرمان زوجه از زمين و ابنيه و اشجار به شرح مذكور است و فرق بين اينكه زوجه داراي فرزند
باشد يا نه ،نيس��ت و با تعارض اخبار،ترجيح با اخبار موافق قرآن است و مسأله از اين حيث احتياج به
تنقيح و تأمل بيش��تر دارد و به هر حال مسئله اجماعي هم نيست زيرا اس��كافي مخالف است و اگر
2
اجماعي باشد در مورد زوجهاي كه فرزند ندارد به هرحال اقوي قول مشهور است.
دكتر ناصر كاتوزيان:

هم چنين مرحوم دكتر ناصر كاتوزيان استاد فقيد مينويسد:
«در قرآن مجيد زن نيز از تمام تركه ش��وهر ارث ميبرد و هيچ قيد و استثنايي ندارد و آيه  13از
سوره نساء به صراحت اعالم داش��ته است «فلهن الربع »...و مفس��ران و پارهاي از فقيهان نيز در
توضيح و بيان آيه هيچ قيد و مخصصي بر آن نگفتهاند و در تقس��يم تركه با وارثان ديگر نيز سهم
زوجه یک چهارم يا یک هش��تم از تمام تركه ش��وهر آوردهاند و همين سكوت و تغافل دستكم
نش��ان ميدهد كه در داللت قرآن به اين كه زن از تمام اموال ش��وهر ارث ميبرد سخني ندارند
تاريخ و حكمت نزول آيه نيز نش��ان ميدهد كه پيامبر در مقام بيان حكم و خطاب به كساني بوده
است كه به زنان از ميراث ش��وهران ارث نمي دادهاند و در اين مقام بعيد نيست كه تمام حكم و از
جمله حرمان آن از زمين و اعيان بنا و درخت گفته نشده باشد« .فلس��فه محروميت زوجه از ارث
 - 1شهيدي ،مهدي ،پيشين،صص 197 .تا .199
 - 2جعفري لنگرودي ،ارث ،پيشين ،ص  220و 221
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بردن زمين و ش��ريك قرار ندادن او با ورثه ديگر آن اس��ت كه زن پس از فوت شوهر خود ممكن
است به ديگري ش��وهر كند و مرد اجنبي را در زندگاني خانواده شوهر سابق مداخله دهد و اين امر
ايجاد اختالفاتي بين خانواده شوهر سابق و شوهر جديد بنمايد كه با افراز و فروش غيرمنقول هم
دشمني از آن رفع نگردد ،حدس زده ميش��ود اين امر منشاء تاريخي عميقي داشته باشد و آن اين
است كه در دوران گذشته گاه ًاديده مي شد زن پس از فوت ش��وهر از خانواده خارج ميشده و به
خانواده اصلي خود عودت مييافته و از طرف ديگر اموال غيرمنقول مخصوص ًا اراضي مانند افراد،

بقاي خانواده را تضمين مينموده و متعلق به رييس خانواده ميبوده است و به اين جهت نصيبي
از آن به زن داده نميشده است .اين امر را رواياتي كه بين ارث زوجه ذات ولد و زوجه غير ذات ولد
فرق ميگذارد و نصيب ذات ولد را از تمامي تركه و غير ذات ولد را ،از غير اراضي قرار ميدهد تأييد
مينمايد زيرا ادواري چند زوجه ذات ولد به اعتبار آنكه فرزندش از افراد خانواده است جزء خانواده
1
شوهر محسوب ميگشته و نميتوانسته از خانواده خارج گردد».
اتفاق ساير مذاهب اسالمي براي اجراي بيقيد و ش��رط حكم قران هم شدت ظهور و صراحت
حكم را تأييد ميكند و اخبار معصومان نيز بعضي داللت بر برابري زن و ش��وهر از حيث قلمرو ارث
دارد در ميان فقيهان نيز برداشتها و انديشهها يكسان نيست و هفت نظر در گفتهها نمايان است.
1ـ زن در تمام موارد از زمين و عين بنا و درختان ارث ميبرد (ابن جنيد)
2ـ زن از قيمت زمين و اعيان و اشجار ارث ميبرد.
3ـ زني كه از همان ش��وهر فرزند دارد از تمام تركه ارث ميبرد و زني كه عقيم مانده اس��ت از
زمين و عين ابنيه و اشجار محروم است.
4ـ زن مطلق ًا از زمين و عين ابنيه و اشجار ارث نميبرد.
5ـ زن از عرصه خانه و مسكن محروم است و از زمين ارث ميبرد.
6ـ زن بيفرزند از زمين ارث نميبرد و از قيمت ابنيه و عين اشجار ارث ميبرد.
7ـ حرمان زن از زمينهاي فتح ش��ده (مفتوح العنوه) است،دو نظر س��وم و چهارم مشهورتر از
ساير نظرها اس��ت و نگاه اجمالي به تمامي فقيهاني كه زن صاحب فرزند از شوهر را از تمام تركه
 - 1امامي ،پيشين ،ص.270
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بهرهمند ميدانند نشان ميدهد كه در تأييد مش��هور فقيهان از حكم ماده  946ق.م .درباره مادر
زن بچهدار
فرزندان ،به شدت ترديد وجود دارد و حتي به نظر ميرسد كه مشهور بزرگان به وراثت ِ
1
تمايل دارند».
اگرچه قانون مدني در اصالحيه اخير ( )1387/11/6ب��ا اصالح ماده  946و الحاق يك تبصره

به آن گامي نه چندان مس��تحكم در جهت احقاق حقوق زوجه برداش��ته است و در مباحث آتي به
تشريح آن خواهيم پرداخت ليكن براي تش��حيذ اذهان خوانندگان محترم مغتنم است كه برخي
از نظريات فقهي راجع به موض��وع ارث زوجه ذي ً
ال درج و س��پس به تجزي��ه و تحليل ماده 946
اصالحي و تبصره الحاقي به آن خواهيم پرداخت.
ج ـ نظريه هاي فقهي
 -1نظريه شهيد ثاني:

زوجه اگر داراي اوالد از همسر متوفاي خود باش��د از همه اموال و نيز از زمين ارث ميبرد و اگر
از شوهر متوفاي خود اوالد نداشته باش��د از زمين ارث نميبرد و از عين ابزار يعني آالت و مصالح
س��اختمان مثل چوبها و دربها و بناها از قبيل س��نگها و آجرها و غي��ر آن ارث نميبرد اما از
2
قيمت ابزارها و بناها ارث ميبرد»
 -2نظريه شيخ طوسي:

«والمرأه الترث من زوجها من االرضين و القري و الرباع م��ن الدور و المنازل بل يقوم الطوب و
الخشب و غيره ذالك من االالت و تعطي حصتها منه و ال يعطي من نفس االرض شيئ ًا و قال بعض
اصحابنا ا ِن هذا الحكم مخصوص بال��دور و المنازل دون االرضين و البس��اطين و االول اكثر في
الروايات و اظهر من المذهب و هذا الحكم الذي ذكرناه ،انما يكون ا ِذا لميكن للمراة ولد من الميت و
ا ِن كان لهما ولد اعطيت حقها من جمي ِع ما ذكرناه من الضياع و العقار و الدور و المساكن»...
 - 1كاتوزيان ناصر ،ارث ،پيشين صص  213و .214
 - 2الروض��ه البهيه ،جلد ،2ص  312و لطفي ،اس��داله ،پيش��ين ص « 455ثم الزوجه اِن كانت ذات الولد من الزوج
ورثت من جميه ماتركه كغيرها من الورثه علي المش��هور خصوصًا بي��ن المتأخرين و كذا يرثها ال��زوج مطلقًا و (تمنع
الزوجه غير ذات الولد من االرض) مطلقًا (عين�اً و قيمته) و تمنع (من االرث) اي آالت البناء من االخش��اب و االبواب
(واالبنيه) من االحجار و الطوب و غيرها (عينًا القيمة) و»...
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ـ صاحب جواه��ر افزون بر اجماع روايات مح��روم بودن زن از زمين و خان��ه را بيش از حد تواتر
دانسته و نوشته است مسأله چنان روشن است كه اهل سنت ما را به چنين فتوايي ميشناسند بدون
اينكه از آيه شريفه ي  13از سوره نساء سخني به ميان آورده باشد و سيد مرتضي كه بر اين باور است
زن از خود زمين ارث نميبرد ولي قيمت زمين به او پرداخت ميش��ود به شدت انتقاد كرده است و
حتي بر عالمه كه در مختلف الشيعه ديدگاه سيد مرتضي را نيكو دانسته اشكال كرده است.
 - 3نظريه شيخ صدوق:

«زني كه از شوهرش فرزند داشته باش��د از همه دارايي منقول و غيرمنقول زمين و غير زمين
ارث ميبرد و اگر زن از شوهرش فرزندي نداشته باش��د از اصل اموال ارث نميبرد و از قيمت آن
ارث ميبرد».
 -4نظريه ابن جنيد:

«و للزوجه الثمن من جميع التركه عقاراً أو اثاث ًا و ...و غيرذالك»

 -5نظريه سيد مرتضي:

«و مما انفردت به االماميه ا ِن الزوجه التورث من رباع المتوفي شيئ ًا بل تعطي بقيمته حقها من
النبا و االالت دون قيمت العراص و خالف باقي الفقها في ذلك»...
د -ماده  946اصالحي و تبصره الحاقي

در مجلس هشتم نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با استناد به فتوايي از مقام معظم رهبري
كه نظر خود را مبني بر ارث بردن زن از اموال غير منقول شوهر اعالم كرده بود ماده  947را حذف
و ماده  946را به شرح زير اصالح كردند:
«زوج از تمام اموال زوجه ارث ميب��رد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج ،يك هش��تم از

عين اموال منقول و يك هش��تم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث ميبرد هم
چنين در صورتي كه زوج ،هيچ فرزندي نداش��ته باش��د س��هم زوجه يك چهارم از كليه اموال به

ترتيب فوق است»

در تاريخ  89/5/26نيز يك تبصره به ماده  946اصالحي به شرح ذيل الحاق گرديد «مفاد اين

ماده درخصوص وراث متوفايي كه قبل از تصويب آن فوت كرده ولي هنوز تركه تقس��يم نش��ده
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است نيز الزماالجرا است».
 -3-3زمان تقويم اموال غيرمنقول

با اصالح ماده  946ق.م و حذف ماده  947آن قانون در س��ال  1387موضوع نحوه تقويم ابنيه

و اش��جار موضوع ماده اخير منتفي است و تنها موضوعي كه قابل طرح اس��ت اينكه زمان تقويم
اموال غيرمنقول كدام است؟
 -3-3-1قيمت زمان فوت

براي تعيين سهماالرث زوجه بايد ارزشي كه اموال غيرمنقول در زمان فوت زوج داشته است،
مش��خص گردد نه ارزش آن در زمان تس��هيم .زيرا در زمان فوت زوج ،زوجه استحقاق دريافت
س��هم خود را از اموال غيرمنقول پيدا ميكند ،نه زماني ديگر .ل��ذا افزايش يا كاهش ارزش اموال
غيرمنقول پ��س از فوت زوج تأثيري در س��هم زوجه ك��ه در زمان فوت به او تعلق گرفته اس��ت،
نخواهد داشت1و به همين جهت زوجه هيچگونه حقي نس��بت به منفعت و ثمره عين تركه براي
مدت بين زمان فوت و تأديه قيمت س��هماالرث خود ندارد و اگر اموال غيرمنقول قبل از تقس��يم
تركه تلف ش��ود از جيب مالك آن رفته و زياني به زوجه نميرسد چون حق زوجه به عين آن تعلق
نگرفته بلكه حق او در ذمه ساير ورثه بوده و بايد بدهند.
 -3-3-2قيمت زمان تأديه

برخي عقيده دارند كه قيمت زمان تأديه بايد درنظر گرفته ش��ود .اين��ان عقيده دارند كه زوجه
سهماالرث خود را از عين ميبرد ولي براي تسهيل امر وراثت قيمت به زوجه داده ميشود.
فلذا در زمان تأديه عين تبديل به قيمت ميگردد و در نتيجه منفعت و ثمره بين زمان فوت زوج
و تأديه قيمت متعلق به زوجه است 2.دكتر كاتوزيان معتقد است كه قيمت زمان تأديه مناط اعتبار
3
است زيرا در همان زمان حق تملك عين را دارد.
 - 1ش��هيدي ،همان .ص  205و امامي ،همان ،ص  272و جعفري لنگ��رودي ،ارث ،همان ،ص  223و كاتوزيان،
همان ،ارث ،ص.212 .
 - 2امامي ،همان ،ص 273 .و كاتوزيان ،همان ،ص .212
 - 3كاتوزيان ،قانون مدني در نظم حقوقي كنوني ،همان ،ص.573 .
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 -3-4عطف ماده  940اصالحي بهماسبق

مطابق ماده 4ق.م« :.اثر قانون نس�بت به آتيه است و قانوني نس�بت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در

خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد».
بنابراين همان گونه كه در بس��ياري از قوانين تصويب ش��ده در مجلس شوراي اسالمي قابل
مش��اهده اس��ت در برخي از موارد و بنا به داليل خاص ،مقنن صراحت ًا قانون را عطف به ماس��بق
ميكند در اين مبحث ني��ز قانونگ��ذار در تاريخ  89/5/26ب��ا الحاق يك تبصره ب��ه ماده 946
اصالحي (مصوب  )87/8/6چنين بيان داشته اس��ت« :مفاد اين ماده درخصوص وراث متوفايي
كه قبل از تصويب آن فوت كردهاند ولي هنوز تركه او تقسيم نشده است نيز الزماالجرا است».
بالنتيجه مقنن براي جلوگيري از برخي معضالت اعمال ماده  946نسبت به اموال تقسيم شده
متوفي بين وراث ،ماده اخير را بصورت جزئي يعني تنها نسبت به تركه تقسيم نشده متوفيان قبل از
تاريخ تصويب ( )87/11/6نيز تسري داده است يعني چنانچه شخص قبل از تصويب قانون مذكور
فوت نموده باشد زوجه ي او در صورتي براس��اس ماده  946اصالحي ارث ميبرد كه تركه متوفي
تقسيم نشده باشد و تاريخ صدور گواهي حصر وراثت نيز هيچ تأثيري در اين امر نخواهد داشت.
4ـ ماده  948قانون مدني و چگونگي استيفاي حقوق زوجه از اموال غيرمنقول
 - 4-1موضع قانون مدني

ماده  948ق.م .مصرح است كه« :هرگاه ورثه از اداء قيمت امتناع كنند زن ميتواند حق خود را
از عين اموال استيفا كند» قانون مدني از حيث چگونگي استيفاء حقوق زوجه از عين اموال ساكت
است و بر همين اساس نظريات مختلفي در تفسير و تشريح ماده فوق ارائه شده است.
الف -الزام ورثه به فروش اموال غيرمنقول

بنا بر يك عقيده زوجه نس��بت ب��ه اعيان ام��وال غيرمنقول حقي ن��دارد و با ف��وت زوجه به
مقدار قيمت س��هماالرث خود (ربع يا ثم��ن) از اموال غيرمنقول از ورثه طلب��كار ميگردد و عين
سهماالرث زوجه او (ربع يا ثمن) اموال غيرمنقول مورد وثيقه طلب است بدين جهت هرگاه ورثه
متوفي قيمت آنها را به زوجه ندهند او ميتواند ورثه را اجبار به فروش اموال غيرمنقول بنمايد و
1
از ثمن (قيمت) آن طلب خود را استيفا كند.
 - 1امامي ،سيدحسن ،پيشين ،ص .271
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مرحوم دكتر سيدحسن امامي در تشريح ماده  948ميگويد:
منظور ماده از (زن ميتواند حق خود را از عين آنها استيفاء نمايد) آن است كه زن بتواند ورثه را
اجبار به فروش عين نصيب خود بنمايد نه آنكه او بتواند عين نصي��ب خود را در مقابل آنچه از اين
بابت طلبكار اس��ت تملك نمايد و بر همين اس��اس وارث نميتواند زوجه را مجبور نمايد كه عين

سهماالرث خود را از اموال غيرمنقول بردارد هم چنان كه زوجه نميتواند عين آن را مطالبه كند.
ب -تملك ربع يا ثمن از اموال غيرمنقول

برخي ديگر از نويس��ندگان برآنن��د كه در ص��ورت امتناع وارث��ان از پرداخ��ت قيمت اموال
غيرمنقول زن ميتواند به حكم دادگاه عين مش��اع ( ي��ا ) از آنها را تملك كن��د مطابق اين نظر
هرچند زوجه از عين ام��وال غيرمنقول ارث نميبرد اما اعيان مذكور وثيقه س��هماالرث زوجه از
قيمت آنها خواهد بود بنابراين در صورت خودداري ورثه از اداي قيمت ،زوجه ميتواند سهم خود
1
را از عين آنها تملك كند.
نكته :1

زوجه مانند ديگر طلبكاران ع��ادي و اختصاصي ورثه ،نميتواند از اموال ش��خصي آنها يا از
فروش قسمتهاي ديگر تركه استيفاء حق خود را بنمايد.
نكته:2

در اينكه اعيان اموال غيرمنقول براس��اس م��اده  948ق.م وثيقه طلب زوجه از وراث اس��ت
ترديدي نش��ده اس��ت ليكن آيا كل اموال غيرمنقول وثيقه طلب زوجه است يا سهماالرث زوجه
حسب مورد ( یک چهارم یا یک هشتم ) از اموال غيرمنقول؛ قانون مدني بياني ندارد و نويسندگان
نيز كمتر به آن پرداختهاند اما از نحوه بيان دكتر سيدحسن امامي كه در سطور پيشين به آن اشاره
شد چنين برميآيد كه س��هماالرث زوجه بر حس��ب مورد از اموال غيرمنقول وثيقه طلب او است
نه كل اموال غيرمنقول ،اين مس��ئله تنها يك اختالف تئوري نخواهد بود و در عمل نيز موجد آثار
است بدين معني كه در صورت نخس��ت زوجه ميتواند بنا به عقيده آنان كه قايل به الزام وراث به
فروش عين اموال غيرمنقول و استيفاء حقوق زوجه هستند .الزام به فروش تنها سهماالرث خود
 - 1شهيدي ،مهدي ،ارث پيشين ،ص  204و كاتوزيان ،قانون مدني در نظم حقوقي كنوني ،ص.573 .
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يعني يا از عين اموال را بخواهد نه بيشتر ،اما چنانچه معتقد به اين باشيم كه كل اموال غيرمنقول
متوفي وثيقه طلب زوجه اس��ت الزام به فروش كل اموال غيرمنقول و وثيقه طلب زوجه از حاصل
فروش كل فاقد ايراد و اشكال به نظر ميرسد.
ج ـ معامالت وراث نسبت به تركه غيرمنقول قبل از اداي حق زوجه

گفته ش��د كه تركه غيرمنقول ،وثيقه طل��ب زوجه از وراث اس��ت اينك پ��س از پرداختن به
چگونگي اس��تيفاء حقوق زوجه از آن اموال ،از آنجا كه ممكن است وراث پيش از پرداختن حقوق
زوجه نسبت به تركه غيرمنقول معامالتي بنمايند الزم اس��ت به حكم معامله ورثه نسبت به اين
گونه اموال نيز پرداخته شود.
ماده  871ق.م .مقرر ميدارد« :هرگاه ورثه نس��بت به اعيان ترك��ه معامالتي نمايند مادام كه
ديون متوفي تأديه نشده است معامالت مزبور نافذ نبوده و ديان ميتوانند آن را بر هم زنند».
ماده  229ق.ا.ح .نيز ميگويد:
«تصرفات ورث��ه در تركه از قبيل ف��روش ،صلح و هبه و غيره نافذ نيس��ت مگر بع��د از اجازه
بستانكاران و يا اداء ديون».
لذا گفتهاند كه معامالت وراث در يك يا چند قلم از اعيان تركه اگرچه صحيح اس��ت اما قطعي
نيس��ت و غير نافذ اس��ت و حكم معامله فضولي را دارد زيرا حقوق د ّيان به نح��وي به تركه تعلق
1
گرفته است و تركه وثيقه قانوني (مانند مورد ماده  948ق.م) طلب بستانكاران است.
با تعبير فوق ماده  948ق.م .براي زوجه مزيتي فراتر از ساير طلبكاران متوفي نشناخته است و
شايد بتوان گفت تأكيدي بيش نيست.
همچنين در توضيح م��اده  871ق .م .و  229ق.ا.ح .گفته ش��ده كه «حكم ع��دم نفوذ ناظر به
تصرفات ناقل از قبيل فروش و صلح و هبه اس��ت كه از وثيقه عمومي طلبكاران ميكاهد و شامل
قراردادهاي مربوط به اداره تركه (مانند اجاره و تعمير) نميش��ود و اجمال ماده  871را ماده 229
ق.ا.ح .رفع كرده اس��ت و نيز ظاهر ماده  871عدم نفوذ ،مشروط به عدم پرداخت دين است و پس
از پرداخت دين ،طلبكار نفع��ي در اقامه دعوي بطالن معامالت وارثان ندارد و به اين اس��تناد كه
 - 1جعفري لنگرودي ،ارث ،پيشين ،ص 55و امامي ،سيدحسن ،پيشين ص  271و .272
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معامله قبل از پرداخت دين انجام شده است نميتوان حكم به ابطال آن داد به بيان ديگر پرداخت
1
دين معامله را نافذ ميكند».
 -4-2موضع قانون ثبت و مقررات ثبتي و قانون امور حسبي
 -4-2-1قانون ثبت

ماده  22ق.ث .ميگويد:
«همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر امالك به ثبت رس��يد دولت فقط كسي را كه ملك به
اسم او ثبت شده يا كس��ي را كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر امالك به
ثبت رسيده يا اين كه ملك مزبور از مالك رسمي ارث ًا به او رسيده باشد مالك خواهد شناخت».
 -4-2-2آييننامه قانون ثبت

ماده  105اصالحي آييننامه ق.ث مصوب 80/11/8چنين بيان مي دارد :
«در مواردي كه سند مالكيت جديد صادر ميشود بايد سند مالكيت اولي باطل شده ،در پرونده
مربوطه بايگاني و در مورد انتقال ملك به ورثه بايد بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت
به مورث ،خالصه مفاد و ش��ماره گواهينامه دادگاه راجع به حصر وراثت در مالحظات دفتر قيد و
در زير ثبت اوليه ملك سهم هريك از وراث ثبت و س��هام بقيه در دفتر جاري ثبت شود و چنانچه
مالك پس از خاتمه جريان ثبتي و قب��ل از ثبت ملك در دفتر امالك فوت ش��ود حصه هريك از
ورثه از ملك طبق مقررات به طريقي كه در تصديق انحصار وراثت معين شده يا بين ورثه مذكور
در تصديق انحصار وراثت توافق حاصل شده باش��د با قيد انتقال از مورث متوفي ثبت شود و ديگر
ثبت ملك مس��تق ً
ال به نام مورث الزم نخواهد بود» همان گونه كه مشاهده ميشود قسمت اول
ماده  105راجع است به ثبت ملك بنام ورثه پس از ثبت ملك بنام مورث در دفتر امالك و قسمت
دوم مربوط ميش��ود به ثبت ملك بهنام وراث پس از ختم عمليات اجرايي و قبل از ثبت ملك بنام
مورث و هيچ اش��ارهاي به نحوه ي صدور س��ند مالكيت بنام زوجه و يا ص��دور گواهينامه بهاي
ثمنيهي اعياني ندارد.
 - 1كاتوزيان ،ناصر .ق.م در نظم حقوق كنوني ،ص.542
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در ماده  123آييننامه قانون ثبت مصوب  1317كه عين ًا در اصالحيه مورخ  80/11/8تجديد
شده است چنين آمده است:
«در مورد ثمن اعياني ك��ه ضمن درخواس��ت ثبت ملك يا مس��تقيم ًا به عن��وان ثمن اعيان
درخواست و آگهي شده باشد ،س��ند مالكيت صادر ميگردد ولي هرگاه در درخواست بهاي ثمن
اعياني گواهي شده باشد فقط به صاحب آن گواهينامه حق مزبور داده ميشود»
 -4-2-3قانون امور حسبي

م  299ق .امور حسبي مصوب 1319چنين بيان داشته است :
«ترتيب صدور س��ند مالكيت بنام ورثه يا موصيله نس��بت به اموال غيرمنقول كه بنام مورث
ثبت شده است در آييننامه وزارت دادگستري معين ميشود».
آييننامه ماده  299ق.ا.ح مصوب  1322وزارت دادگستري مقرر مي دارد:

«ماده 1ـ در موقعي كه از طرف ورثه يا موصيله يا وصي بر اموال درخواس��ت ش��ود ملكي كه
در دفتر امالك بنام مورث ثبت شده اس��ت بنام ورثه يا موصيله يا به عنوان وصيت ثبت گردد به
ترتيبي كه در مواد بعد مذكور است رفتار خواهد شد.
ماده 2ـ هرگاه ورثه انحصار وراثت كه به اداره ثبت داده ميش��ود عده ورثه و سهام هر يك از
آنها معين ش��ده و ...حصه هريك از ورثه از ملك به طريقي كه در تصديق انحصار وراثت معين
شده يا بين ورثه مذكور در تصديق انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد ثبت ميشود».
 -4-2-4تكاليف ادارات ثبت در صدور سند مالكيت به نام وراث

با اين مقدم��ه ميپردازيم به تكاليف ادارات ثبت در صدور س��ند مالكيت بن��ام وراث متوفي و
استيفاء حقوق زوجه يا زوجات متوفي:
همان گونه كه معروض گرديد ت��ا قبل از تصويب آييننامه اصالح��ي ق.ث مورخ 80/11/8
قوه محترم قضاييه تكالي��ف ادارات ثبت در صدور س��ند مالكيت بنام وراث بوي��ژه بهاي ثمنيه
زوجه چندان شفاف و روشن نبوده است كما اين كه بعد از تصويب آييننامه اخير نيز اين تش ّتت و
اختالف رويه و عدم شفافيت كماكان مشاهده ميشود كه در سطور آتي به آن خواهيم پرداخت.
بررس��يها و مطالعه اجمالي نگارنده مؤيد آن اس��ت كه تا قبل از تصويب آييننامه اصالحي،
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ادارات ثبت هم س��ند مالكيت ثم��ن اعياني (با توجه ب��ه ماده  946ق.م قب��ل از اصالحيه 1387
مجلس شوراي اس�لامي) صادر مينمودندو هم به صدور گواهينامه بهاي ثمنيه اعيان مبادرت
ميورزيدند و البته در صدور سند مالكيت بنام س��اير وراث (غير از زوجه) نيز در صورت عدم ارائه
س��ندي دال بر پرداخت بهاي ثمنيه به زوجه عبارت به اس��تثناي بهاي ثمنيه نيز درج ميگرديد

و چنانچه س��اير وراث س��ندي مثبت پرداخت بهاي ثمنيه به زوجه را به اداره ثب��ت مربوطه ارائه
مينمودند عبارت به استثناي بهاي ثمنيه در اسناد مالكيت صادره بنام وراث درج نميگرديد.
رويه مذكور در صدور س��ند مالكيت ثمنيه و يا گواهينامه بهاي ثمنيه عليالظاهر مستنبط از
ماده  123آييننامه قانون ثبت مصوب  1317و درج يا عدم درج عبارت به اس��تثناي بهاي ثمنيه
نيز ناشي از دس��تورالعمل يا بخشنامههاي صادره از مراجع ثبتي بوده است .در تأييد مطلب فوق
ميتوان به بند  313مجموعه بخشنامههاي ثبتي (منبعث از بخش��نامه ش��ماره  3/710مورخ
) 54/2/6اشاره كرد:
«هرگاه وارثي با تسليم مدارك مربوط تقاضاي صدور سند مالكيت نسبت به سهماالرث خود
را از رقبه اي كه منحصراً سند مالكيت آن به عنوان زمين بنام مورث آنها صادر شده باشد بنمايد و
مدعي باشد كه در زمين مورد نظر هيچ نوع اعيان وجود نداش��ته و ندارد در اين مورد در صورتي كه
رقبه منظور بنام مورث به عنوان زمين مطلق سند مالكيت صادر و تسليم شده باشد و با معاينه محل
معلوم شود كه زمين به حال اوليه باقي است و فاقد هر نوع اعيان ميباشد و اين موضوع مورد تأييد و
تصديق رئيس واحد ثبتي قرار گيرد وضع و استثناي ثمنيه اعيان از سهماالرث وارث مورد ندارد».
در تبصره الحاقي به ماده  105آييننامه قانون ثبت مصوب  80/11/8با معطوف ش��دن توجه
مسئولين امر به ابهام و اجمال مقررات آييننامه س��ابق در نحوه صدور سند مالكيت به نام وراث و
تعيين تكليف حقوق زوجه ناشياز بهاي ثمنيه بهويژه زمانيكه زوجه به هر دليل از وصول و مطالبه
طلب خود ناشي از ميراث قانوني (بهاي ثمنيه) امتناع ميورزد مكانيزم جديدي ارائه شدهاست.
بر اس��اس تبصره مذكور هرگاه ورثه متوفي ي��ا قائممقام يا نماين��ده ي قانوني آنها تقاضاي
پرداخت بهاي ربع يا ثمن اعيان زوجه متوفي را از اداره ثبت بنمايند مسؤول ثبت محل كارشناس
رسمي دادگستري را براي ارزيابي تعيين ميكند تا كارش��ناس بهاي عادله اعيان را با لحاظ ماده
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 947ق.م .و س��اير مقررات معين نمايد ،ورثه ميتوانند بهاي مذكور را به حس��اب سپرده ادارات
ثبت توديع نمايند ،اداره ثبت بهاي تعيين ش��ده ملك را به ذينفع ابالغ واقعي ميكند و چنانچه
ذينفع فاقد نشاني باشد يا نشاني تعيين ش��ده موافق با واقع نباشد مراتب در يكي از روزنامههاي
كثيراالنتشار فقط يك مرتبه آگهي خواهد شد در آگهي مزبور و همچنين در اخطاريه حسب مورد
بايد تصريح شود كه ذينفع جهت اخذ س��پرده مذكور به اداره مربوطه مراجعه نمايد و در صورتي
كه مدعي تضييع حق باش��د ظرف مدت يك ماه پ��س از رويت اخطار يا انتش��ار آگهي به دادگاه
صالحه مراجعه و گواهي طرح دعوي را به اداره ثبت محل ارائه نمايد».
تبصره  2الحاقي مورخه 1380/11/8مقرر مي دارد :
«هرگاه ظرف مدت مرقوم گواهي طرح دعوي تسليم نش��ود اداره ثبت سند مالكيت را بدون
اس��تثناي بهاي اعيان صادر خواهد نمود و در صورت وصول گواهي ط��رح دعوي در مدت مزبور
1
صدور سند مالكيت به شرح فوق موكول به صدور حكم نهايي است»...
 -4-2-5طرح سؤال و ارائه پاسخ با عنايت به تبصرههاي الحاقي به ماده  105آييننامه

حال با عنايت به تبصرههاي جدي��د الحاقي به ماده  105آييننامه قانون ثبت س��ؤاالت ذيل
قابل طرح و ارائه پاسخ است:
الف ـ چنانچه زوجه يا ذينفع ظرف مدت مرقوم در تبصره يك مارالذكر گواهي طرح دعوي را
تسليم اداره ثبت مربوطه نمايد آيا صدور سند مالكيت به استثناي بهاي ثمنيه قبل از صدور حكم
نهايي مقدور ميباشد يا خير؟
با عنايت و مداقه در تبصره  2ماده  105آييننامه فوقالتوصيف ،تس��ليم گواهي طرح دعوي از
سوي ذي نفع به اداره ثبت مربوطه موجب منع صدور سند مالكيت بنام وراث بدون استثناي بهاي
ثمنيه خواهد بود اما صدور سند مالكيت به اس��تثناي بهاي ثمنيه مغايرتي با مقررات مدنظر واضع
آييننامه در تبصرههاي فوق ندارد چنانكه قس��مت اخير تبصره  2مرقوم مقرر ميدارد « ...صدور
 - 1عبارت (بهاي ربع يا ثمن اعي��ان) و نيز عبارت (با لحاظ م��اده  947ق.م) در تبصره  1م��اده  105آييننامه و
همچنين عبارت (بدون استثناء بهاي اعيان) در تبصره  2صحيح نيست و بهتر است بهجاي عبارت اول و سوم عبارت
(بهاي ربع يا ثمن اموال غير منقول) بهكار برده شود.
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سند مالكيت بشرح فوق موكول به صدور حكم نهايي است »...و به تصريح قسمت نخست تبصره
مذكور ،صدور سند مالكيت بدون استثناي بهاي ثمنيه است نه با استثناي بهاي ثمنيه.
ب ـ آيا وراث متوفي ميتوانند ابتدائ ًا تقاضاي سند مالكيت به استثناي بهاي ربع يا ثمن اموال
غيرمنقول متوفي را حسبالسهم بخواهند؟

صدر تبصره يك ماده  105مورد نزاع ناظر به حالتي اس��ت كه س��اير وراث ،متقاضي پرداخت
بهاي ربع يا ثمن اموال غيرمنقول باش��ند به عبارت اخري هيچ الزام��ي جهت پرداخت بهاي ربع
يا ثمن اموال غيرمنقول براي وراث به ش��رح مرقوم در تبصره ياد ش��ده وجود ندارد بالنتيجه آنان
ميتوانند ابتدائ ًا بهجاي تقاضاي پرداخت بهاي ربع يا ثمن ،تقاضاي صدور س��ند مالكيت سهمي
خود را از اموال غيرمنقول مورث خويش به استثناي بهاي ربع يا ثمن بنمايند.
ج ـ اگر پس از ابالغ واقعي و يا انتش��ار مرات��ب در يكي از روزنامههاي كثيراالنتش��ار ذينفع
مدعي تضييع حق ش��ده و ظرف مدت يك ماه پس از روي��ت اخطار و يا انتش��ار آگهي به دادگاه
صالحه مراجعه كرده و گواهي طرح دعوي را به اداره ثبت تسليم نمايد و متعاقب ًا دادگاه نيز با نقض
و يا ابطال نظريه كارشناس رسمي دادگس��تري و جري تشريفات مربوطه بهاي عادله جديدي را
تعيين و به اداره ثبت ابالغ نمايد اداره ثبت با چه تكليفي مواجه خواهد بود؟
در اين صورت چنانچه وراث سند مالكيت س��همي خود را به استثناي بهاي ربع يا ثمن نگرفته
باشند با پرداخت و يا توديع بهاي عادله جديد ميتوانند سند مالكيت سهمي خود را بدون استثناي
بهاي ربع يا ثمن اخذ نمايند و چنانچه براي آنان س��ند مالكيت به استثناي بهاي ربع يا ثمن صادر
و تسليم شده باشد با پرداخت و يا توديع مبلغ عادله جديد ميتوانند تقاضاي اصالح سند مالكيت
صادره و دريافت سند مالكيت نسبت به سهم خود بدون استثناي بهاي ربع يا ثمن نمايند.
 -4-2-6اقرار به وصول بهاي ربع يا ثمنيه توسط زوجه

پر واضح اس��ت كه چنانچه وراث ،س��ند رس��مي حاكي از پرداخ��ت بهاي ربع ي��ا ثمن اموال
غيرمنقول را ازجانب زوجه به اداره ثبت مربوطه ارائه نمايند ،صدور س��ند مالكيت ايش��ان بدون
استثناي بهاي ربع يا ثمن بالمانع خواهد بود.البته بايستي متذكر شدكه تنظيم سندرسمي حاكي
از وصول بهاي ربع يا ثمن از س��وي زوجه كه معمو ًال به صورت اقرارنامه در دفاتر اس��ناد رسمي
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تنظيم ميشود ممكن است به صور ذيل باشد.
الف ـ اقرار به وصول بها از كليه وراث

زوجه اقرار نمايد كه بهاي ربع يا ثمن اموال غيرمنقول را از كليه وراث متوفي دريافت داش��ته
مقرله س��ند اقرارنامه تنظيمي ميباشند همه
اس��ت كه در اين حالت با توجه به اينكه همه وراث ٌ

ب الس��هم برخوردار بوده و ادعايي از اين حيث به طرفيت يكي
آنها از مزاياي اقرار زوجه حس�� 
ديگر مسموع نخواهد بود.
ب ـ اقرار به وصول بها از يك يا چند تن از وراث

زوجه اقرار نمايد كه به��اي ربع يا ثمن ام��وال غيرمنقول متوفي را از يك ي��ا چند تن از وراث
مقرلهم سند اقرار تنظيمي از سوي زوجه ميتوانند
مقرله يا ٌ
دريافت نموده است .در اين صورت آيا ٌ
نسبت به دريافت بهاي ربع يا ثمن از ديگر وراث را،حسب السهم اقدام ومطالبه نمايند؟
ج ـ اقرار به وصول بها از ثالث (غيرورثه)

زوجه اقرار نمايد كه بهاي ربع يا ثمن را از ثالث دريافت نموده است .وفق ماده  267ق.م« .ايفاي
دين از جانب غير مديون هم جايز است اگرچه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسي كه
دين ديگري را ادا ميكند اگر با اذن دائن باشد حق مراجعه به او را دارد و ا ِال حق رجوع ندارد»
مقرلهم اقرارنامه زوجه داير بر وصول بهاي ربع يا ثمن از سوي ديگر
مقرله يا ٌ
بنابراين چنانچه ٌ
وراث اذن در پرداخت داشته باشند ميتوانند به آنان براي دريافت بهاي ربع يا ثمن حسبالسهم
مراجعه كنند .در غيراينصورت ،يعني عدم صدور اذن در پرداخت ،بهرغم اس��تفاده س��اير وراث
مقرلهم حق
مقرله يا ٌ
از مزاياي س��ند اقرار صادره از س��وي زوجه به حكم صريح ماده  267مرقوم ٌ
مراجعه به ديگر وراث ندارند.
همچنين ،پاسخ ارائهشده درخصوص جواب س��ؤال بند “ب” نيز مجري خواهد بود.
بدين معني كه چنانچه پرداخت كننده مأذون در پرداخت ازس��وي هريك از وراث و يا
تمام آنها باشد ،ميتواند پساز پرداخت بهاي ربع يا ثمن به زوجه ،به آنان مراجعه كند.
همانگونهكه در تبصره يك ماده  105آييننامه اصالحي مصوب س��ال  1387مطرح
است و ما نيز در پاسخ به سؤال دوم مطروحه در س��طور پيشين به آن اشاره كرديم ،تعيين
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بهاي عادله ربع يا ثمن اموال غيرمنقول توس��ط كارشناس رسمي دادگستري و پرداخت
آن به صندوق ثبت و ابالغ به ذينفع جهت دريافت آن و ع��دم وصول گواهي طرح دعوي
ازس��وي ذينفع در مدت يادش��ده در تبصره مرقوم و در نهايت صدور سند مالكيت بدون
استثناي بهاي ربع يا ثمن متوقف است به تقاضاي پرداخت بهاي ثمن يا ربع ازسوي وراث،
حال چنانچه وراث (غير از زوج��ه) متقاضي پرداخت بهاي موص��وف نبوده و همچنين
متقاضي در سند مالكيت بهاستنثاي بهاي ربع يا ثمن نيز نباشد و در واقع ،هيچ خواستهاي
جهت صدور سند مالكيت اعماز صدور سند مالكيت “بدوناستثنا” و يا “بهاستثنا” را از اداره
ثبت مربوطه مطرح ننمايند ،تكليف زوجه در اين حالت چيست؟ بهعبارت سادهتر ،پساز
فوت مورث ،زوجه او به اداره ثبت مربوطه مراجعه ،حقوق خود ناشياز بهاي ربعيه يا ثمنيه
ت بهاين تقاضايزوجه چيست؟
را مطالبه ميكند ،تكليف اداره ثبتنسب 
همانطوريكه پيشتر اشاره شد ،ادارات ثبت اس��ناد و امالك در اين مورد چه قبل از اصالح
آييننامه قانوني ثبت مصوب  80/11/8و چه پس از آن،رويه واحدي نداشته و ندارند در اين ميان
برخي از ادارات ثبت عليالظاهر به اس��تناد ماده  123آييننامه قانوني ثبت مصوب  1317كه در
اصالحيه اخير نيز دست نخورده باقي مانده اس��ت گاه به صدور سند مالكيت و گاهي نيز به صدور
گواهينامه بهاي ربع يا ثمن براي زوجه مبادرت ميورزند كه به اعتق��اد ما و به داليل آتيالذكر
اين اقدام فاقد مبناي قانوني اس��ت ،زيرا ماده  123موصوف ميگويد «در م��ورد ثمن اعياني كه
ضمن درخواست ثبت س��ند يا مستقيم ًا به عنوان ثمن اعياني درخواس��ت و آگهي شده باشد سند
مالكيت صادر ميگردد ولي هرگاه در درخواس��ت بهاي ثمن اعيان گواهي ش��ده باش��د فقط به
صاحب آن گواهينامه حق مزبور داده ميشود» اندكي مداقه در مستند مذكور و توجه به عبارات
و كلمات به كار برده ش��ده در آن به ويژه عبارت «ضمن درخواست ثبت» در سطر اول و نيز كلمه
آگهي در سطر دوم ماده ،نشانگر آن است كه حكم ماده مذكور ناظر به تقاضاي ثبت ملك موضوع
باب دوم از قانون ثبت اسناد و امالك مصوب  1310و ثبت عمومي است و درخصوص امالكي كه
ثبت شده و منجر به صدور سند مالكيت بنام متقاضي شده است مجري نخواهد بود.
در نتيجه به نظر ما نسبت به امالك ثبت شده مجوزي مبني بر صدور سند مالكيت و يا گواهينامه
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حق (گواهينامه بهاي ربع يا ثمن) به زوجه به اس��تناد ماده مذكور وجود ندارد ،حال ممكن اس��ت
پرس��ش ش��ود اگر چنين اس��ت يعني ادارات ثبت مجوزي جهت صدور س��ند مالكي��ت يا صدور
گواهينامهبهايثمنياربعندارندپسدرصورتمراجعهزوجه،تكليفادارهثبتمربوطهچيست؟
پاسخ سؤال مزبور را ماده 948قانون مدني صراحت ًا اعالم ميدارد« :هرگاه ورثه از اداء قيمت امتناع

كنند ،زن ميتواند حق خود را از عين اموال استيفا كند» و همانگونهكه در مباحث پيشين گفته شد او
ميتواند براي استيفاء حق خود به مراجع قضايي صالحه مراجعه كند پس در مورد سؤال فوق ،ادارات
ثبتمواجهباتكليفينبودهوبايدذينفع(زوجه)رابهمرجعصالحهيقضاييهدايتكنند.
در تأييد اين پاس��خ و نقد نظر كس��انيكه معتقد به حاكميت ماده  123آييننامه قانون ثبت در
حال حاضر ميباش��ند بايد گفت اگر اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالكي��ت و يا گواهينامه
حق (گواهينامه به��اي ربع يا ثمن) براي زوجه نموده و متعاقب�� ًا وراث متقاضي اعمال ماده 105
اصالحي آييننامه مذكور باش��ند تكليف چيس��ت؟ اگر بگوييم امكان اعمال ماده  105و اجابت
خواس��ته وراث وجود دارد در اينصورت ،پس از جري تش��ريفات مقرر در م��اده مذكور و صدور
سند مالكيت بدون اس��تثناي بها ،تكليف س��ند مالكيت و يا گواهينامه بهاي ربع يا ثمن كه قب ً
ال
توس��ط اداره ثبت صادر و به زوجه تسليم شده اس��ت چه خواهد بود؟ و آييننامه مورد نزاع در اين
خصوص ساكت است و اگر بر آن باشيم پس از صدور سند مالكيت يا گواهينامه بهاي ربع يا ثمن
و تسليم آن به زوجه امكان اعمال ماده  105و اجابت خواسته وراث وجود ندارد با اطالق ماده 105
آييننامه مغاير است.
 -4-3صلح حق زوجه ناشي از بهاي ربع يا ثمن

بهموجب ماده  752ق.م« :.صلح ممكن است در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از
تنازع احتمالي در مورد معامله و غير آن واقع شود»و ماده  754نيز ميگويد« :هر صلح نافذ
است جز صلح به امري كه غيرمشروع باشد»ازسوي ديگر بايدمتذكر شد كه«هرچند هدف
اصلي از تش��ريح صلح از بين بردن خصومت و اختالف اس��ت ،هيچ مانعي ندارد كه وسيله
انجام معامله قرار گيرد ...بدين ترتيب ،انواع اموال اعماز عين و منفعت و حقوق (اعماز حق
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انتفاع و ارتفاق) ممكن است موضوع صلح واقع گردد»
بنابراين ،همانگون ه كه برخياز نويسندگان به نقل از منابع فقهي گفتهاند حق زوجه در
2
مورد بهاي ربع يا ثمنيه اموال غيرمنقول ،حقي است مالي و ميتواند آن را صلح كند.
و همانطوري كه در مبحث اقرار زوجه مبني بر دريافت بهاي ربع يا ثمن گفته شد صلح
حق زوجه ناشياز بهاي ربع يا ثمن ممكن اس��ت 1ـ به نفع همه وراث 2ـ يك يا چند تن از
آنان 3ـ و يا حتي ثالث باشد.
متصالحين حق زوجه ،از مزايا و آثار آن بهرهمند شده
در صورت نخست ،وراث بهعنوان
ِ
و ميتوانند براساس آن تقاضاي صدور سند مالكيت سهمي خود از اموال غيرمنقول مورث
خويش را بدون اس��تثناي بهاي ربع يا ثمن بنمايند و يا در صورت تمايل آنرا به ديگر وراث
و بيگانگان صلح نمايند.اما در صورت دوم و س��وم يعني صلح حق زوجه به يك يا چند تن از
وراث و ثالث ،موضوع متفاوت و درخور دقت است.
متصالحين س��ند صلح حق زوجه از هر حيث قائم
از آنجا كه در حاالت مذكور متصالح يا
ِ
مقام مصالح (زوجه) بوده و ميتوانند از مزايا و آثار آن بهرهمند ش��وند براس��اس ماده 948
ق.م .و در صورت امتناع وراث از اداي قيمت ،ميتوانند حق خود را از عين اموال استيفا كنند
و نحوه استيفا نيز هماناستكه قب ً
ال تشريح ش��د .همچنين هرگاه يك يا چند تن از وراث
تقاضاي پرداخت بهاي ربع يا ثمن اموال غيرمنقول را خواس��تار ش��وند ب��ا عنايت به كلمه
«ذينفع» در تبصره الحاقي به م��اده  105آييننامه قانوني ثبت مص��وب  80/11/8اداره
ثبت مربوطه مكلف است بهاي تعيين ش��ده را به ذينفع ابالغ كند (در صورتي كه سندي
حاكي از صلح حق زوجه به اداره ثبت مربوطه واصل شده باشد) و درصورتيكه ظرف مدت
مذكور در آن تبصره گواه��ي طرح دعوي تقديم اداره ثبت نش��ود ،صدور س��ند مالكيت و
تسليم آن به ورثه يا وراث متقاضي بدون اس��تثناي بهاي ربع يا ثمن بالمانع خواهد بود و در
1

 - 1كاتوزيان ،ناصر ،حقوق مدني ،مشاركتها ـ صلح ،گنج دانش ،چاپ دوم  ،1368ص  299و .305
 - 2جعفري لنگرودي ،ارث ،پيشين ،ص.223
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صورت وصول گواهي طرح دعوي در آن مدت صدور سند مالكيت بهشرح فوق موكول به
صدور حكم نهايي است.
نتیجه:

همانگونه ک��ه در بخش دوم این مقاله اش��اره کردیم ادارات ثبت اس��ناد و امالک چه قبل از
تصویب آییننام��ه اصالحی قانون ثبت مصوب  80/11/18ریاس��ت محترم ق��وه قضاییه و چه
پس از آن ،مبادرت به صدور س��ند مالکیت ثمن یا ربع و هم به ص��دور گواهینامه بهای ثمینه یا
ربیعه برای زوجه یا زوجات متوفی نموده و مینمایند و این اقدام علیالظاهر مستنبط از ماده 123
آییننامه قانون ثبت مصوب  1317اس��ت که در اصالحیه  1380همچنان ب��دون تغییر تجدید
گردیده اس��ت که به نظر ما و با توجه به توضیحاتی که درخصوص موض��ع اعمال ماده موصوف
تبیین شد ،ادارات ثبت اسناد و امالک مجوزی برای صدور س��ند مالکیت و یا گواهینامه نسبت
به ثمن یا ربع بنام زوجه یا زوجات متوف��ی ندارند و در نهایت چنانچه ورثه ی��ا وراث (غیراز زوجه
یا زوجات) خواهان اعمال مکانیزم مقرر در ماده  105آییننامه اصالحی نباش��ند زوجه میتواند
براساس ماده  948ق.م و برای احقاق حقوق خود به مرجع صالح قضایی مراجعه کند.
منابع:

1- 1قرآن کریم
2- 2امامی ،سیدحسن ،حقوق مدنی ،جلد ،3چ ،2کتابفروشی اسالمیه
3- 3انصاری ،شیخ مرتضی ،کتاب المکاسب ،جزالثالث ،چاپ نعمان ،بیروت
4- 4بهنود ،یوسف ،احوال شخصیه از دیدگاه قوانین ،چاپخانه  ،2000چ اول
5- 5جعفر ،لنگرودی ،ترمینولوژی حقوق ،انتشارات گنج دانش ،چ 4
6- 6جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،ارث ،گنج دانش ،ج اول ،چ  ،4سال 1375
7- 7شهید ثانی ،شرح لمعه
8- 8شهیدی ،مهدی ،ارث ،انتسارات مجد ،چ6
9- 9شیخ طوسی ،النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی ،دارالکتاب العربی ،بیروت ،چاپ اول
10-10فاضل لنکرانی ،محمدجواد ،درس خارج فقه ،1388 ،ج1
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11-11کاتوزیان ،ناصر ،ارث ،نشر میزان ،چ سوم ،بهار 87
12-12کاتوزیان ،ناصر ،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ،نشر دادگستر ،چاپ پنجم ،تابستان 1380
13-13کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی ،مشارکتها  -صلح ،انتشارات گنج دانش ،چاپ دوم1368 ،
14-14لطفی ،اسداله ،مباحث حقوقی شرح لمعه (شهید ثانی) ،انتشارات مجد ،چ 8
15-15محقق حلی ،مختصر النافع ،با ترجمه فارسی محمدتقی دانش پژوه ،چاپ بنگاه ،ترجمه و نشر کتاب
16-16محمدبن ادریس شافعي ،االم ،خبرالسابع ،با تصحیح زهري التجار مکتبة الکلیات الزویه ،باب المواریث
17-17معین ،محمد ،فرهنگ فارسی ،چ سپهر ،چ ،17جلد 14
18-18موسوی خمینی ،روح اله ،تحریرالوسیله ،جلد4

تحليلفقهيحقوقيمهاياتياتقسيممنافعاموالمشترك
محمود احمدي

1

محمد كاظم رحمان ستايش

2

تاریخ دریافت1395/09/09:
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چکیده:

مهایات ،یا تقس�یم منافع اعیان ،در مواردی اس�ت که عین باقی اس�ت و بر اس�اس رضایت ش�رکاء و یا

دارندگان حق انتفاع و منفعت ،تقسیم شود .مهایات به دو صورت زمانی و مکانی در میان مردم رایج است .لذا
چون منافع از اعراض سیال اس�ت؛ پس باید قبل از به وجود آمدن و نابود شدن ،تقسیم شوند .محل مهایات،
مواردی است که ش�رکاء ،یا قصد تقسیم عین را نداش�ته و یا مال قابلیت تقسیم را نداش�ته باشد؛ لذا تقسیم
منافع و نحوه انتفاع ،به صورت مهایاتی محقق میشود .مهایات با مفاهیمی مانند تقسیم ،افراز ،تفکیک ،عین،
تفاوت و شباهت ها دارد.
مهایات ،از یک طرف با حکم ارتباط نزدیکی دارد زیرا تقس�یم منافع است و از طرف دیگر با عقودی مانند:
بیع و معاوض�ه و اباحه و عوض و اج�اره و صلح و عاریه ،مرتبط اس�ت ،به دلیل اینک�ه در آن مبادله منفعت رخ
میدهد و همچون موضوعات فقهی و پدیدههای حقوقی دارای احکام و آثاری است .به دلیل اهمیت ویژه آن،
ازحیثاحکاموشرایطمربوطه،موردتوجهتماممذاهباسالمیونظامهایحقوقیقرارگرفتهاست.

واژگان کلیدی :مهایات ،تقسیم ،افراز ،تفکیک ،منافع ،شراکت.

 -1نویس�ندة مسؤول :دانش��جوي دكتراي رش��ته فقه و مباني حقوق اسالمي دانشگا ه آزاد اس�لامي واحد علوم و
تخقيقات تهران و سردفتر دفتراسنادرسمي شماره 63همدان
m.ahmadi3763@gmail.com

 -2استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران
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مقدمه:

در این مقاله از منظر تحلیل فقهی و حقوقی ،به ضرورت بحث و بررس��ی چند مس��أله درباره
ماهیت و چالشهای مهایات پرداخته شده اس��ت .ضمن بیان دیدگاههای مختلف ،پاسخ مناسب
ّ
برای مسائل مطرح شده ،ارائه گردیده است.
ماهیت مهایات چیس��ت؟ با عقود دیگر چ��ه رابطهای دارد؟
چرا بحث مهای��ات اهمیت دارد؟ ّ
مفاهیم مشترک با مهایات کدامند؟ خواستگاه مشروعیت مهایات کدامند؟ مهایات در چه اموری
کاربرد دارد؟ آثار و احکام مهایات از نظر فقهی و حقوقی کدامند؟
مهایات در اصل تقسیم منافع اموالی اس��ت که عین آنها در اثر استفاده ،تلف نمی شود .چون
منافع اعراض هستند؛ لذا تقسیم منافع ،اهمیت زیادی در نظم حقوقی و استفاده بهینه اشخاص،
از منافع اموال مش��ترك خود را به دنبال دارد .اهمیت مهایات در آن اس��ت که نیازی به قوانین و
احکام آمره و الزام و التزام ندارد .رکن اساس��ی آن ،رضایت طرفین است و حق فسخ همواره در آن
محفوظ است و به تمام معنا مصداقی از ماده  10قانون مدنی ایران است.
مهایات با مفاهیمی مانند تقس��یم و افراز و تفکیک از جهاتی تفاوت و از جهاتی شباهت دارد.
جوهره مهایات ،تعیین حصه منافع ،بدون لحاظ عین است .مهایات دارای اقسامی است که رایج
ترین آنها ،مکانی و زمانی است .مشروعیت مهایات ناشی از کتاب ،سنت ،اجماع و عقل به ویژه
تسالم عقالء است.
از جمله آثار مهایات ،مقتضای ملکیت نیست .شرکاء نسبت به هم الزام والتزام ندارند؛ مدتدار
و توافقی ومبتنی بر مسامحه وموقت اس��ت .لذا ،غَرر ،جهل و ضمان در آن نیست .محل مهایات
منافع اعیان قیمی است.
در منابع فقهی امامیه و عا ّمه ،در بابهای مختلف بیان شده و در المجلّه  18ماده به آن اختصاص
یافته اس��ت .مقاالتی نیز در این خصوص تدوین گردیده اس��ت؛ از جمله« :مقاله پژوهش��ی در
ماهیت آثار و کاربردهای مهایات از دیدگاه فقه اسالمی» در فصل نامه مطالعات اسالمی شماره
 88/1در سال  1391تألیف دکتر محمدعلی خورسندیان که بیشتر به ماهیت مهایات پرداختهاند.
در آثار آقای دکتر جعفری لنگرودی نیز با رویکرد حقوقی و قانونی بررس��ی گردیده است .ولی در
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این نوشتار ،به مقایس��ه مهایات با عقود و مفاهیم مش��ترک با آن ،مانند افراز ،تقسیم ،تفکیک و
نمونه های فقهی و حقوقی ،توجه شده است.
-1تعریف مهایات:

-1-1مهایات در لغت از باب مفاعله از ریش��ه «هایأ» به معنای دستور به تقسیم کردن است؛

کلمه هیئت نیز از این واژه مش��تق گردیده اس��ت ،که در لغت به معنای براب��ری دو هیئت و یا دو
وضع اس��ت .مث ً
ال گفته ش��ده« :تهایأ القوم تهایؤاً من الهیئه» یعنی قوم قرار دادند ،برای هرکس
هیئت معلومی؛ مراد نوبت اس��ت (فیومی بی ت�ا2 :646 ،؛ جعفری لنگ�رودی  .)180 ،1378به عبارت
دیگر ،مصدری است مش��تق از هایأ ،یهایئ به معنای موافقت؛ بدین معنا که دو شریک موافقت
مینمایند که هر کدام به مقدار معین از حصه خود ،انتفاع ببرند (شهید ثانی.)3 :117 ،1410
-1-2فقها معنای اصطالح��ی مهایات را از معن��ای لغوی آن گرفتهان��د .در اصطالح فقهی
عبارت است از :تقسیم انتفاع منافع مشترک .یا به صورت اجزاي معین و یا به صورت زمان معین.
(شهید ثانی 3 :117 ،1410؛ جعفری لنگرودی 180 ،1378؛ المجله ماده .)1174

حال فرقی ندارد که سبب مهایات ،عقودی مانند اجاره و عاریه و معاوضه و صلح و غیره باشد و
یا ناشی از سبب قهری ،از قبیل به ارث رسیدن باشد.
مهایات در اصل ب��ه دو معنا بر میگ��ردد :اول اینکه هر کدام از دو ش��ریک به هیئت واحدی
رضایت میدهد .دوم اینکه ش��ریک دوم به ش��ریک اول رضایت میدهد که به همان شکل و
هیئت اول استفاده کند (الموس�وعه الفقهی�ه  .)33 :249 ،1416بنابراین ،مهایات تقسیم منافع مال
مشاع ،بین دارندگان حق انتفاع می باشد؛ فرقی ندارد که عین مال قابل تقسیم باشد و یا نباشد.
-2ماهیت مهایات:

محل مهایات ،منافع است و منافع از اعراض سیال است؛ بدین معنا بعد از به وجود آمدن ،از بین
میروند و در زمان بعدی وجود خارجی ندارند؛ پس باید قبل از به وجود آمدن و نابود شدن ،تقسیم
شوند و در چنین تقسیمی غرر وجود ندارد .اهمیت مهایات و یا تقس��یم منافع آن است که شرکاء
قصد تقسیم عین را ندارند و این قصد یا به علت آن است که مال قابلیت تقسیم ندارد مانند :حمام
و اسب و غیره و یا قابلیت دارد ،اما هدف اصلی طرفین ،استفاده از منافع با بقای عین مال به حالت
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اش��تراکی اس��ت .صاحب نظران درباره ماهیت مهایات دیدگاههای متفاوتی بیان داشته اند؛ که
ذی ً
ال بیان میشود:
-2-1عدهاي مانند شهید ثانی و عالمه حلّی 1آن را نوعی معاوضه دانسته ،با این استدالل که
قبل از افراز ،هر شریک ،در هر ذره ملک مش��اع ذی حق بوده ،ولی بعد از آن ،هر یک این حق را در
حصه مفروز طرف از دس��ت میدهد؛ و این معنا ،بدون مبادله و معاوضه محقق نمیشود (آشتیانی
.)292 ،1369

در ماده  1174المجله نیز همین معنا بیان ش��ده اس��ت« :المهایاة عبار ٌة عن قسم ِة المنافع» از
ماده فوق فهمیده میش��ود که مهایات از جهت معنا ،مبادله اس��ت و افراز نیست .مرحوم کاشف
الغطاء نی��ز مهایات را همان معامله جای��ز میداند و طرفین حق فس��خ آن را دارند (کاش�ف الغطاء
.)3 :399 ،1425
سرخس��ی در کتاب مبس��وط در تعریف خصوص مهایات ،همین نظر را ابراز داش��ته و گفته:
«المهایاه مبادله المنفعه بجنسها و کل واحد من الش��ریکین فی نوبته ینتفع بملک شریکه عوض ًا
عن انتفاع الشریک بملکه فی نوبته» (السرخسی بی تا.)20 :170 ،
ماده  464قانون مدنی ایران نیز همین رأی را پذیرفته اس��ت« :معاوضه عقدی اس��ت که به
موجب آن یک��ی از طرفین مالی میده��د به عوض مال دیگ��ر که از طرف اخ��ذ میکند؛ بدون
مالحظه اینکه یکی عوضی��ن مبیع و دیگری ثمن باش��د» .بنابراین در نظ��ام حقوقی ما ،بیع و
معاوضه از طریق قصد طرفین متمایز میشود؛ نه از طریق ماهیت عوضین .لذا از نظر فقه شیعه بر
خالف نظر ابوحنیفه ،منفعت نیز مال و قابل معاوضه اس��ت .و احکام بیع بر معاوضه جاری نیست.
اما براین قول اش��کال وارد اس��ت؛ زیرا با وجود عقد صلح ،نیازی به عقد معاوضه نیست و حتی در
موجودیت عقدی بنام معاوضه تردید وجود دارد و غالب ًا بحثی به آن اختصاص نیافته است (جعفری
لنگرودی .)230 ،1378
-2-2درافراز و تقس��یم و مهایات مال مش��اع ،معاوضه و مبادله مطلق ًا وجود ندارد .طرفین در
اصل ،اش��اعه را از بین میبرند؛ بدون اینکه نظر به مبادله داش��ته باش��ند .هرچند مستلزم نقل و
 - 1في األصل انما هو بالمعاوضة و المعاوضة ال تكون باإلجبار عليه ( عالمه ح ّلی.)4 :367 ،1387
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انتقال است (آشتیانی  .)292 ،1369بنابراین تقسیم مال مش��ترک ،نه عقد است و نه ایقاع؛ بلکه
حکمی از احکام شرع و قانونگذاراس��ت .به همین دلیل شهید ثانی مبحث تقسیم و مهایات را در
کتاب قضا آوردهاند؛ چون آن را جزء احکام دانسته است (الشهید الثانی .)3 :117 ،1410
بر این نظر نیز انتقاداتی وارد است:
او ًال :درست اس��ت که در تقس��یم به تراضی ،طرفین قصد از بین بردن حالت اشاعه را دارند و
هدفشان نقل و انتقال نیس��ت؛ لکن رفع اشاعه قهراً مس��تلزم نقل و انتقال است و تراضی بر رفع

اش��اعه بالمالزمه ،تراضی بر نقل و انتقال ه��م خواهد بود و طبع ًا عنوان مبادله محقق میش��ود.
بنابراین در مهایات دو وجه لحاظ میشود :وجه اول :مبادله و وجه دوم :افراز منفعت؛ اما وجه افراز:
اگر دو نفر در منافع خانه بزرگی ،یکی به نفع ش��ریک دیگر چشم پوش��ی وسهم خودش را بیرون
کند؛ در این حالت ،یک عمل افراز صورت گرفته است .اما وجه مبادله :آن قسمت از منافع شریک
که به عنوان عوض اخذ میکند ،مبادله ولی خارج نمودن منفعت از سهم خود به نفع شریک ،افراز
است ولی گرفتن منفعت شریک دیگر ،مبادله است (علی حیدر .)3 :185 ،1423
اما ایرادی که وجود دارد ،مبادله بودن مهایات متضمن مبادله منفعت به جنس خودش اس��ت؛
و این جایز نیس��ت .ولی در جواب باید گف��ت در مبادله منفعت به جنس خ��ودش ،مدنظر طرفین
نیست؛ بلکه مبادله به طور قهری در ضمن افراز واقع میش��ود؛ ولی هدف اصلی و قصد طرفین،
همان تقسیم منافع است؛ نه مبادله.
ثانی ًا :فرض اینکه مبادله محقق نش��ود ،برابر ماده  10قانون مدنی تراضی محقق است و این
تراضی دس��ت کم ،عنوان عقد صلح را دارد و به همین دلیل امام ش��یبانی و سرخس��ی از فقهاي
حنفی ،مهایات را در فصل صلح ذکر کرده اند و این کار درستی است (االمام الشیبانی :616 ،1433
10؛ السرخسی ،بی تا.)20 :170 ،

ثالث ًا:مالک مفاهیم فقهی و حقوقی در بسیاری از مسائل ،نظر عرف است و عرف ،تقسیم مال
مشترک را مبادله دو مال نمیداند؛ پس افراز مال مشاع به تراضی ،از نوع صلح است.
رابع ًا :در تقسیم به تراضی ،طرفین در واقع کیفيت س��لطه مالکانه خود را تغییر میدهند و این
مبادله نیست .پس نظر سرخسی درس��ت اس��ت که این تراضی هیچ عنوانی جز صلح نمیتواند
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داشته باشد.
-2-3عدهای از فقها عقیده دارند که مهایات اباحه معوض است؛ در واقع از نظرآنان مهایات،
متضمن تملیک در مقابل تملیک نیست .بلکه بعد از وقوع مهایات ،هیچکس مالکیت جدیدی به
دست نیاورده و فقط صاحب یک حق انتفاع شده اس��ت که قابل وراثت و اجاره دادن نیست .اما بنا
بر نظر گروه اول تقسیم منافع مش��ترک ،مبتنی بر تملیک دو منفعت است (السرخسی بی تا:172 ،

20؛ ابن الهمام  .)8 :28 ،1318این نظر ،ضعیف و طرفدار چندانی ندارد؛ چون در عرف دیده میشود
که هر شریک در حصهای که از راه مهایات به دست آورده اس��ت ،تصرف مالکانه میکند و سهم
خود را به یکی از وجوه ناقله به دیگری تملیک نماید؛ بدیهی اس��ت تا مالک نباش��د ،نمیتواند به
دیگران تملیک کند.
-2-4مهایات اجاره اس��ت ،به ویژه مهایات زمانی؛ یعنی هر شریک س��هم منفعت خود را به
ش��ریک دیگر اجاره میدهد و مال االجاره ،همان سهم منفعت ش��ریک دیگر است که دریافت
میکند و هر کدام از شرکا ،به یک اعتبار موجر و به اعتبار دیگر مستأجر است .بنابراین مانند اجاره
ذکر مدت الزم است (ماده  1178المجله).
ولیکن این نظر درس��ت نیس��ت؛ او ًال :الزمه این قول ،مبادله منفع��ت از روی قصد به جنس
خودش ،به صورت نسیه است؛ که جایز نیست .ثانی ًا :بنابر قبول عقد بودن مهایات؛ در همه احکام
مانند عقد اجاره نیست زیرا اجاره تملیک منفعت است ولی مهایات نیست .ثالث ًا :استحقاق منفعت
از عین در اجاره بوسیله عقد است؛ اما در مهایات استحقاق منفعت ناشی از حکم است .رابع ًا :چون
اجاره عقدی الزم اس��ت؛ هیچکدام از موجر و مس��تأجر ،به تنهایی و بودن عذر حق فسخ اجاره را
ندارند؛ اما در مهایات ،چون اصل بر تراضی است؛ حق فسخ برای دو طرف وجود دارد (السرخسی
بی تا.)20 :170 ،

-2-5مهایات عاریه اس��ت؛ بدین معنا که هر ش��ریک حق منفعت خود را به عنوان عاریه به
شریک دیگر میدهد و سهم منفعت مقابل را به عنوان عاریه میگیرد (علی حیدر .)3 :185 ،1423
برخی نیز قائل به تفصیل ش��دهاند بدین بیان که اگر مهایات زمانی باش��د؛ عاریه است؛ چون
شریک فقط حق انتفاع دارد .همانطوری که در عاریه ،مستعیر نمیتواند مورد عاریه به اجاره غیر
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دهد (الکاسانی الحنفی .)7 :33 ،1424
این قول از جهت ظاهری درست نیست؛ او ًال مهایات بر خالف عاریه عقد نیست .ثانی ًا در عاریه
طرفین هر وقت بخواهند میتوانند رجوع کنند .اما اگر مهایات را توافقی الزام آور بدانیم؛ رجوع از
آن جایز نیست .ولی از جهت مبنایی درست اس��ت؛ زیرا قصد طرفین ،استفاده از منفعت شریک،

بدون لحاظ مبادله است .بنابر قاعده «العقود تابعه للقصود»؛ مالک قصد طرفین به ظاهر با عاریه
مطابقت دارد .لذا در تقس��یم مهایاتی مالک ،رضایت و قصد طرفین است و مشمول قاعده فقهی
العقود تابع ٌه للقصود می باشد.
 -2-6مهایات ،صلح معاوضهای اس��ت؛ یعنی هر کدام از طرفین حصه منفعت خود را در برابر
حصه منفعت مقابل صل��ح میکند .با عنایت به م��اده  464قانون مدنی بین صل��ح معوض و عقد
معاوضه ،فرقی وجود ندارد و نتیجه هر دو یکی است .اما نظر به اینکه عقد صلح ،عقدی مستقل
و بر تمام عقود و ایقاعات و قراردادها سایه انداخته است؛ در نتیجه بر عقد معاوضه ارجحیت دارد.
لذا فقه امامیه بر خالف فقه اهل سنت ،به عقد صلح توسعه ،بخشیده است .به همین دلیل فقهاي
ش��یعه ،در مواجهه با قراردادهای ناش��ناخته که قابل تطبیق بر هیچ یک از عقود معین و شناخته
ش��ده نیس��تند ،انعقاد چنین قراردادهایی را از طریق عقد صلح جایز و ممکن شمردهاند (کاتوزیان
.)298 ،1376

علت آن این اس��ت که منافع مشترک ،مانند عین ش��راکتی ،بالقوه محل اختالف بین طرفین
است .از طرف دیگر تقسیم منافع بر خالف تقسیم عین ،بر اس��اس رضایت است؛ نیازی به حکم
ماهیت مهایات ،صلح معاوضهایی اس��ت و با
قضایی ندارد .با عنایت به وس��عت دایره عقد صلح؛ ّ
آن سنخیت تام دارد .بنابراین می توان نتیجه گرفت که مهایات از جهت ماهیت ،با عقودی مانند
اجاره ،عاریه ،معاوضه و صلح ش��باهت دارد .زیرا منافع مش��ترک بالقوه منش��أ اختالف است؛ در
نتیجه سنخیت آن با صلح بیشتر است.
-3اقسام مهایات:

مهایات از حیث منشأ و نحوه استفاده و آثار و رضایت طرفین ،بر پنج قسم است:
-3-1تقسیم مکانی و زمانی :اموالی که هم قابلیت مهایات زمانی و هم مکانی را دارند ،مانند:
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اینکه دو نفر که در خانهای ش��ریک هس��تند و برای انتفاع ،خانه را به حس��ب اجزاي آن تقسیم
نمایند و یا کشت زمین مزروعی ،بین دو شریک ،نسبت به سال ،بین آنها تعیین گردد.
در مورد مهایات مکانی ،که همان تقس��يم به اجزا اس��ت؛ فقها در باب وق��ف عقیده دارند که
ٌ
موقوف علیهم نتوانند عین موقوفه را بین خود افراز و تقس��یم نمایند؛ میتوانند با هم تراضی
اگر
کنند یکی از آن دو ،از نیم��ی از باغ بهره ببرد و دیگ��ری از نیم دیگر .فرقی ندارد که وقف س��بب
بروز مالکیت منافع گردد و یا س��بب بروز ح��ق انتفاع (جعفری لنگ�رودی 246 ،1388؛ ش�هید ثانی
.)3 :1410،117

 -3-2تقس��یم منافع اعیان مش��ترکی که منافع یکس��انی دارند و اعیانی ک��ه منافع متعدد و
مختلف دارند ،از قبیل منافع مغازه با مغازه دیگر و منافع سکونت خانه با مغازه.
 -3-3مهایات به اعتبار استفاده خود شخص شریک و دادن اجاره توسط شریک دیگر که اولی
مثال یکی از شرکا میخواهد از س��هم انتفاع خودش استفاده
استعمال و دومی اس��تغالل نام داردً .
کندو دیگری میخواهد به اجاره دهد و از اجرت آن استفاده کند (علی حیدر .)3 :189 ،1423
-3-4تقس��یم مهایات به اعتبار اینکه دو شریک و یا ش��رکا ،مالکین رقبه هستند و یا مالک
رقبه و انتفاع و یا منفعت؛ از قبیل وقف ،متصرفین زمینهای دولتی ،مهایات بین مالک و مستأجر.
شیوههای فوق ،در عرف مردم رواج دارد؛ به ویژه به ش��یوه مکانی و زمانی یا به صورت پشت سر
هم و یا به صورت نوبتی است که معمو ًال شروع آن ،با قرعه تعیین میگردد.
در اختالف طرفین در مهایات زمانی و مکانی ،هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد؛ زیرا هر کدام
بر دیگری از جهتی ترجیح دارند .به دلیل اینکه مهایات مکانی به عدل نزدیکتر اس��ت؛ زیرا هر
کدام از طرفین در همان وقت به حقش��ان میرس��ند .ولی مهایات زمانی ،کاملتر است؛ چون هر
کدام از شرکا ،از تمام عین اس��تفاده میکنند .لذا درصورت اختالف در اس��تفاده مهایات زمانی و
مکانی ،قاضی نمیتواند یکی بر دیگری ترجیح دهد؛ چاره کار در تعیین قرعه است.
-4نمونههای فقهی و حقوقی مهایات:

در این مورد نمونههای بسیاری وجود دارد که به چند مورد رایج اشاره میشود:
ٌ
موقوف علیهم ،از منافع موقوفه ،در صورتی که موقوفه جوابگو نباشد،
 -4-1در نحوه استفاده
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مهایات جاری است .در مستغالت وقفی نیز این جاری است.
-4-2تقس��یم مهایات در حق انتفاع عمری و رقبی و سکنی و حبس مطلق ،منافع عاریه ،حق
انتفاع در میراث بین ورثه ،و رهن مشاع بین شرکا اعم از راهنین و یا مرتهنین و خانههای کوچک
جاری است.
-4-3تقسیم حقآبه مزارع ،بین کشاورزان ،در مناطق ایران که بر اساس قوانین موضوعه جزء
منافع مسلم زمین مزروعی است؛ و تقسیم آب نهر ،بین دو زمین در دو طرف نهر که محاذی هم،
باید برای تقدم و تأخر در بردن آب ،نس��بت به حصه ،قرعه زده ش��ود (ماده  157قانون مدنی؛ عالمه

حلّی .)2 :240 ،1387

چشمههای مباحه که با عمل و حفاری ایجاد نش��ده باشند ،سواری و استفاده از منافع حیوانات
مشاع بین مالکین آنها ،سکونت در خانههای اشتراکی ،مزارع و باغات عموم ًا به صورت تقسیم
به اجزا و تقس��یم منافع قناتها و نهرها غالب ًا از طریق تقس��یم به زمان انجام میشود (شهید ثانی
3 :117 ،1410؛ عاملی ،بی تا6 :169 ،؛ عالمه حلی .)409 ،1388

-4-4بین دو مستأجر و مالک و مستأجر ،در اس��تفاده عین مستأجره نیز مهایات جاری است؛
مث ً
ال خانهای در اجاره دو نفر باشد و قابل س��کونت برای آن دو نباشد؛ تراضی مهایاتی است (علی
حیدر .)3 :1423،184
-5مشروعیت مهایات:

در دو آیه قرآن ،به تقس��یم منافع در میان امتهای پیش��ین تصریح ش��ده اس��ت؛ ک��ه بیانگر
مشروعیت مهایات از منظر قرآن استَ « .ق َ
ال هذِهِ نَا َق ٌة لَهَا شِرْبٌ وَ لَ ُكمْ شِرْبُ يَوْ ٍم مَعْ ُلو ٍم» (الشعراء
 .)155خداوند فرمود این شتری است که حق شرب دارد و برای شما در روز معین حقآبه است.
«وَ نَبِّ ْئهُمْ أَنَّ الْمَا َء قِسْمَ ٌة بَيْ َنهُمْ ُك ُّل شِ��ر ٍْب مُحْ َت َضرٌ» (قمر .)28و به آنها خبر ده که آب چشمه
بین شما و ناقه تقسیم شد که هر نوشنده (در سهم خود) حاضر باشد.
این دو آیه داللت بر جواز مهایات در آب دارد؛ زیرا که صالح از جانب خدای س��بحان مأموریت
یافت که شُ رب آب چش��مه را به صورت روزانه ،بین قوم خود و ش��ترش ،مهایاتی توزیع نماید؛ به
دلیل اینکه واژه «قس��مه» در مورد آب ،مهایات اس��ت و تقسیم اصلی نیس��ت .پیامبر با فرمان
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(جصاص ،بی تا5 :299 ،؛
خداوند اقدام به این عمل نمود و این دلیل بر مش��روعيت مهایات اس��تّ .

طبرس�ی بی تا18 :49 ،؛ طبری بی تا .)37 :60 ،از طرف دیگر ،بر احکام ش��رایع پیش��ین ،اصاله عدم
نسخ حاکم است و در دو آیه فوق نسخی صورت نگرفته اس��ت .دیگر اینکه این گونه قراردادها،
از مهمات نوع نظام و ضرورت معیشت مردم است و در صورت نسخ ،زندگی مردم مختل میشود

جصاص ،بی تا5 :299 ،؛ المظفر .)3 :57 ،1386
(حلّی مقداد 2 :73 ،1425؛ ّ
در روایت نبوی آمده پیامبر در جنگ بدر به علت کمبود ش��تر ،برای هر سه نفر یک شتر تعیین
نمودند؛ که آنها در سوار شدن ،به صورت مهایاتی استفاده کنند (السرخسی ،بی تا.)20 :170 ،
علی القاعده ،فقهای مسلمان در صحت قس��مت منافع ،نزاعی ندارند .و مشروعیت اصل آن
را زیر س��ؤال نبردهاند .و نزاع و اختالف ،در احکام و فروعات آن است نه در مشروعيت آن (کاشف
الغطاء 3 :399 ،1425؛ الموسوعه الفقهیه 33 :250 ،1416؛ الزیلعی الحنفی .)5 :275 ،1315
از نظر عقل ،منافع اموالی که قابلیت تقس��یم ندارن��د ،اجتماع دو حق بر آنه��ا ،در یک زمان
ممکن نیس��ت .از طرف دیگر نمیتوان مالک را از تصرف در اموالش ممنوع ک��رد؛ بنابراین اگر
تقسیم مهایاتی جایز نباش��د ،موجب تعطیلی برخی از منافع مشترک میشود و هدر دادن منافع و
انتفاع ،خالف کتاب و شریعت اسالم است و ش��ارع راضی به تلف منافع اموال نیست (السرخسی،
بی تا20 :170 ،؛ جواهر ال�کالم  .)26 :314 ،1404حنفیه قائل هستند که اقتضای قیاس آن است که
تقسیم منافع غیرممکن باشد؛ زیرا منجر به مبادله دو منفعت نسیه به نسیه می گردد؛ زیرا منفعت،
تدریجی الحصول است و مال محسوب نمی ش��ود .اما دیگر مذاهب اهل سنت مشروعیت آن را
ناشی از استحسان و کتاب و سنت و اجماع و عقل می دانند (الموسوعه الفقهیه .)33 :250 ،1416
-6جداسازي سهم در مهايات:
-6-1تقسيم:

در لغت :به معنای تعیین سهم و نصیب در شي و یا اشیا به صورت اجزاي مشخص؛ که در اصل
به حصه و نصیب داللت میکند (ابن منظور  ،1414ذیل واژه «قسمه»)
در اصطالح عبارت است از تعیین حصه مشاع بین دو ش��ریک (متضاد اشاعه که عبارت است
از اجتماع حقوق) از قبیل ذراع ،وزن ،پیمانه .چون قبل از تقس��یم ،س��هم هر کدام در تمام اجزا ،به
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صورت مش��ترک توزیع گردیده اس��ت و هر جزئی از اجزا بین دو و یا چند نفر مشترک است ولی
بعد از تقسیم ،در جزئی معین منحصر میشود (الموس�وعه الفقهیه33 :205 ،؛ قانون مدنی ماده 591؛
جعفری لنگرودی .)174 ،1384

مذاهب اس�لامی هر کدام برای تقس��یم ،تعریفی ارائه دادهاند .حنفیه آن را جمع نمودن سهم

مشاع هر کدام از دو ش��ریک در یک مکان معین تعریف کردهاند .ش��افعیه آن را به معنای تمییز
نصیب ها نسبت به هم بیان نمودهاند .اما حنابله آن را افراز سهمها تعریف کردهاند .تعریف شهید
ثانی با تعاریف اهل سنت ،تفاوت چندانی ندارد .اما مرحوم کاشف الغطاء تعریف متفاوتی از دیگر
تعریفها ،ارائه نمودهاند :تقسیم عبارت اس��ت از تبدیل ملکیت ضعیف ،به ملکیت قوی ،برای هر
کدام از شرکا؛ به دلیل اینکه حقیقت مشاع یعنی ملکیت ضعیف شرکا (کاشف الغطاء :367 ،1425
3؛ شهید ثانی .)3 :113 ،1410

بنابراین ،تعریف کاشف الغطاء ناظر به ماهیت ملک شراکتی است؛ در نتیجه هر کدام ملکیت
ضعیفی بر مال مورد شرکت دارند .لذا در اصطالح فقه ،مال ش��ریکی در اصل ،مال معیوب است
زیرا مالک س��لطنت تام ندارد و یا مجازاً به سبب شرکت معیوب اس��ت .اگر ملکی فروخته شود و
خریدار از مشاع بودن آن بی اطالع باشد؛ حق فسخ معامله رادارد( .الشهید الثانی .)3 :509 ،1410
-6-2افراز:

در اصطالح قضایی و ثبتی عبارت اس��ت از ،جدا كردن حق هر يك از شريكان از مال مشترك
و افراز به اين معنا ،تمامى انواع قسمت را شامل مىشودو یا عبارت است از تقسیم مال غیر منقول
مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان .اما برخى قسمت را به سه نوع بیان كردهاند كه يك نوع آن را
افراز قرار دادهاند و آن در جایی است كه مال به لحاظ صفات ،قابل تقسيم به اجزاى مساوى باشد
و عموم ًا افراز در اموال مثلی و متس��اوی االجزا مانند حبوبات و پارچه صورت میگیرد .در تقسیم
ترکه هرگاه برای وارث بتوان از هر نوع مال که در ترکه هس��ت ،حصهای معین کرد ،این تقسیم
را تقس��یم به افراز نامند (جعفری لنگرودی 174 ،1384؛ ش�هری 113 ،1385؛ امامی ،بی تا.)2 :143 ،
در تقسیم افرازی اگر يكى از دو شريك ،ازتقس��يم مال امتناع ورزد و مال نيز پس از قسمت قابل
انتفاع باشد ،آن مال به اجبار تقس��يم مىشود ولی در مهایات اجبار نیس��ت و اساس آن ،رضایت
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طرفین است.
-6-3تفکیک:

تفکیک در لغت به معنای جدا کردن اس��ت و بیش��تر در حقوق ثبتی کاربرد دارد و عبارت است از
تقسیممالغیرمنقولبهقطعاتکوچکترازقبیلتقسیمیکقطعهزمینبهچندقطعه.چنینتقسیمی

تفکیکاست(جعفریلنگرودی173،1384؛مادهنهمآئیننامهقانونثبت؛شهری.)112،1385

فرق تفکیک و افراز:

الف -اگر ملک مشترک و مشاعی تفکیک شود ،حالت اشاعه از بین نمیرود؛ اما در افراز سهم
شریک مشخص و معین میشود و از حالت مشاع بودن و اشتراک خارج میشود.
ب -در افراز ملک بر مبنای س��هام شرکا تقسیم میش��ود .اما اگر ملک مشاعی تفکیک شود،
معمو ًال تفکیک بر اساس میزان مالکیت شرکا صورت نمیگیرد.
ج -در افراز باید سهم شریک متقاضی افراز ،مشخص و جدا شود و در صورت اختالف ،تعیین
تکلیف نهایی با دادگاه و مراجع قضایی اس��ت؛ پس افراز از این جهت با تقسیم مشابهت دارد .اما
تفکیک هیچ وقت جنبه قضایی نداش��ته و در صالحیت اداره ثبت اسناد است و با مهایات شباهت
دارد (شهری .)113 ،1385
-7رابطه مهایات و تقسیم و افراز و تفکیک:

تقس��یم بر خالف مهایات ،دارای احکام مس��تقل و در کتابهای فقهی ،در باب مس��تقلی قرار
گرفته اس��ت؛ اما از جهت ماهیت در تقس��یم ،اختالف وجود دارد؛ برخی مانند شهید ثانی ،آن را،
در ذیل باب قضاء بیان نموده؛ نش��انگر آن است که تقسیم حکم اس��ت ،نه عقد و مشمول احکام
قضایی دانس��تهاند؛ به دلیل اینکه او ًال ،مال مش��ترك غالب ًا موجب نزاع بین صاحبان آن است،
ثانی ًا ،احکام و آثار عقد بر تقس��یم صدق نمیکند .ثالث ًا ،هر کدام از ش��رکا عالقه دارند ،به دلخواه
خود ،از آن مال اس��تفاده کند .در نتیجه به منظور رعایت نظم عموم��ی و جلوگیری از نزاع و هدر
رفتن اصل و منافع اموال ،نیاز به حکم حاکم اس��ت؛ اما مهایات ،که مشمول حکم قضایی نیست.
در جواهر الکالم و قانون مدنی و المجله ،مبحث تقس��یم در ذیل کتاب شرکت بیان گردیده؛ این
بدین معنا است که تقسیم حکم نیس��ت بلکه عقد و تابع رضایت دو طرف است و در صورت عدم
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توافق ،تابع حکم قضایی است (الشهید الثانی 3 :113 ،1410؛ جواهرالکالم .)26 :309 ،1404

-8تفاوتهای مهایات با تقسیم:

 )1مهایات تقسیم منافع بین دو شریک اس��ت؛ اما تقسیم؛ که درباره ي تعیین حصه شریک در
اعیان است .پس اعیان ،مشمول تقسیم اند ولی تقسیم منافع تحت عنوان مهایات ،و بدون لحاظ

عین میباشد.
 )2در مهایات منفعت در برابر منفعت؛ در تقس��یم عی��ن در برابر عین اس��ت .مهایات قائم به
شخص دو شریک ولی تقسیم ،قائم به عین است.
 )3بین تقسیم و مهایات رابطه عموم و خصوص مطلق بر قرار است؛ بدین بیان که هر تقسیمی
مهایات نیست .ولی هر مهایاتی تقسیم است.
 )4ماهیت مهایات ،رضایت و توافق طرفین اس��ت ،لذا حاکم نمیتوان��د طرفین را به مهایات
اجبار کند؛ اما در تقس��یم ،در صورت اختالف و یا ضرر هر کدام از شرکا ،به تقسیم مجبور میشود.
به همین دلیل مهایات قابل فسخ است .اما تقسیم قابل فسخ نیست (کاشف الغطاء .)3 :401 ،1425
 )5اموالی که قابلیت تقسیم ندارند و یا در صورت تقس��یم از حیز ارزش و انتفاع ساقط شوند؛ در
آنها مهایات جاری است .اما در امالک بزرگ و قابل تقسیم مهایات درست نیست.
 )6مهایات از جهت زمان و مکان و اجزا قابل تقس��یم است؛ اما تقسیم ،تعدد بردارنيست و فقط
یک صورت دارد.
 )7در اس��تکمال منفعت ،او ًال تقس��یم بر مهایات مقدم است؛ زیرا در قس��مت ،عین ،منفعت و
انتفاع هر سه با هم وجود دارند و استقرار ملکیت ،در آن تام است اما در مهایات فقط جهت منفعت
و انتفاع درآن لحاظ میشود و ملکیت آن ناقص است .ثانی ًا تقسیم ،جمع کردن منافع در یک زمان
است؛ اما مهایات جمع کردن منافع به صورت نوبتی است (علی حیدر .)3 :192 ،1423
 )8قسمت عبارت اس��ت از جمع ش��دن منافع در زمان واحد؛ اما مهایات ،جمع شدن منافع ،به
صورت نوبتی و تعاقب .لذا اگر در مال مشترک قابل تقسیم ،یکی از دو شریک ،در خواست تقسیم
کند و دیگری تقاضای مهایات نماید؛ تقسیم بر مهایات مقدم میشود (ماده  1182المجله).
 )9در مهایات قسمت موقتی اس��ت و صرف ًا به تنظیم انتفاع مال مش��اع اکتفا میشود؛ ولی در
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تقسیم ،قسمت دائمی است .در مهایات به شرکت پایان داده نمیش��ود ،اما در تقسیم به شرکت
پایان داده میشود.
-9رابطه مهایات و تقسیم با بیع:

ماهیت مهایات با عقد بیع ،هیچگونه س��نخیتی ندارد؛ لذا در میان فقهای مسلمان ،کسی قائل

به بیع بودن مهایات نیست .به دلیل اینکه در مهایات ،با بقای عین ،منفعت یک شریک با منفعت
شریک دیگر ،مبادله میشود و چنین مبادلهای ،با تعریف بیع سنخیتی ندارد .اما در تقسیم ،نظر به
اینکه مبادله مال با مال صورت میگیرد ،به بیع ش��باهت تام دارد؛ همی��ن امر موجب گردیده که
برخی از فقهاي مالکیه و شافعیه قائل شدهاند که تقسیم هم بیع اس��ت؛ زیرا در تقسیم هر جزئی از
آن دو شریک است ،در نتیجه هر وقت یکی از آنها نصف آن را میگیرد ،در نصف
مال مشترک ،از ِ
دیگر حقش را رها میکند ،و در برابر آن ،سهم شریکش را اخذ میکند؛ در اینجا مبادله مال به مال
صورت گرفته است که همان بیع است (الموسوعه الفقهیه 33 :208 ،1416؛ الشیرازی بی تا.)2 :306 ،
از طرف دیگر ،چون فقها مفهوم عق��د را از عرف گرفتهاند و در عقود مالی ،قدر مس��لم در نظر
عرف ،این است که هر یک از دو طرف مالی را که قب ً
ال نداشته ،بستاند و مالی بدهد؛ در تقسیم مال
مش��اع این وضع وجود نداش��ته ،به همین جهت در صدق مفهوم عقد و معامله بر آن تأمل دارند.
ولی با وضع ماده  183قانون مدنی ،این اشکال بر طرف شد و معامله بر افراز صادق است (جعفری
لنگرودی .)174 ،1384

اماميه ،خريد و فروش (بيع) نيست ،بلكه آن را تمییز حق هر یک از شرکا ،از
تقسيم نزد فقيهان ّ
یکدیگر دانسته؛ اگرچه مستلزم پرداخت ر ّد باشد .اما از نظر تحلیل حقوقی تمییز حق ساده نیست
و مبنی بر معاوضه میباشد .در حقیقت ،تقسیم معامله خاصی میباشد .از اين رو ،احكام بيع بر آن
بار نمىشود و در باب قضاء به عنوان حکم مورد بحث قرار گرفته است( .عالمه حلّی 5 :219 ،1420؛
الشهید الثانی 14 :29 ،1413؛ امامی بی تا.)2 :141 ،

ش��هید ثانی اظهار میدارند که از نظر امامیه ،تقسیم بیع نیس��ت بلکه تمییز یکی از دو نصیب
است؛ زیرا در تقس��یم بر خالف بیع ،اموری از قبیل ایجاب و قبول ،عدم اکراه ،خیار و شفعه جاری
نیست .در تقسیم برای تعیین حصه ،قرعه الزم است و نیازی به صیغه ندارد .در نتیجه اختالف در
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لوازم ،داللت بر اختالف در ملزومات دارد و اختصاص هر جزئی به یکی و ازاله ملک دیگری از آن،
در تعریف بیع نیست (الشهید الثانی 3 :114 ،1410؛ جواهر الکالم .)26 :309 ،1404
-10آثار و احکام مهایات:

 .1عدم لزوم مهایات :منافع همیشه تابع عین است و هیچکدام از طرفین ،استقالل تام در عین

و منفعت ندارند ،الجرم ،اساس مهایات ،رضایت دو طرف اس��ت و در تمام دوران توافق ،استمرار
دارد .هر کدام از طرفین هر وقت بخواهند ،میتوانند آن را فس��خ کنند .زیرا با رضایت دو شریک،
محقق گردیده است.1
 .2با مرگ یکی از طرفین ،فس��خ میش��ود و برای ادامه آن نیاز به اذن جدید ورثه اس��ت .زیرا
مهایات ،حق انتفاعی است که مانند عقد عاریه ،جایز و قائم به شخص دو شریک است .در نتیجه
بعد از مرگ احدي از دو ش��ریک ،منفسخ میش��ود .اما سرخس��ی از فقهای حنفیه میگوید :اگر
مهایات در اثرفوت باطل ش��ود و دوباره بین ش��ریک زنده و وارث ميت اعاده شود ،نقض غرض
است؛ پس اقتضای مهایات آن است که با مرگ و سفه باطل نشود (السرخسی بی تا.)20 :170 ،
 .3برای طرفین در مهایات در حدود تقسیم ،حق تصرف وجود دارد و شریک نمیتواند فراتر از
منفعت مقصوده ،استفاده دیگری نماید .مث ً
ال در خانه ی مسکونی ،حق استفاده تجاری را ندارد.
 .4در مهایات ضمان وجود ندارد؛ یعنی اگر در اثر استعمال و استفاده متصرف ،نقصی بر آن وارد
شود؛ موجب ضمان استفاده کننده نیس��ت؛ مگر با اثبات افراط و تفریط؛ زیرا ید شریک ،ید امانت
است (الشافعی الصغیر .)8 :171 ،1424
 .5مهایات درباره اعیانی ،درس��ت اس��ت که انتفاع از آن ممکن و عین آن نیز باقی بماند .اما در
اموال مثلی مانند حبوبات و غالت و میوهها و اموال متس��اوی االجزا مانند پارچه ،مهایات جاری
نیست (الموسوعه الفقهیه 33 :25 ،1416؛ المجله ماده .)1175
 .6در مهایات جهل به عوضین اشکال ندارد ،زیرا از اموری اس��ت که مردم غالب ًا در آن تسامح
دارند و غبن و عیب موجب فس��خ آن نمیش��ود .حنفیه بر این قول هس��تند که در مهایات حیله
-1

و على تقدير اإلجابة ال يلزم الوفاء بها ،بل يجوز لكل منهما فس��خها ،فلو استوفى أحدهما ففسخ اآلخر ( شهید

ثانی.)3 :117 ،1410
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شرعی اشکال ندارد .اما شافعیه و حنابله به جای حیله شرعی ،قائل به اباحه هستند؛ بدین معنا که
هر کدام از دو شریک ،سهم خودش را به شریک دیگر میبخش��د و نیازی به حیله شرعی نیست
(الشربینی .)4 :426 ،1377

تصرف
 .7مهایات اقتضای ملکیت نیس��ت و ملکیت ش��رکا به قوت خود باقی است و با صِ رف ّ

شریک ،از ملکیت شریک دیگر خارج نمیشود.
نتیجه:

 .1رکن اساسی مهایات وجود منافع مش��ترک بین دو یا چند نفر در اعیان است؛ اعم از اینکه
قابل تقسیم باشند و یا نباشند.
 .2معیار اصلی مهایات رضایت دو شریک اس��ت و تقسیم منافع بر خالف رضایت آنان درست
نیست.
 .3در تأیید مش��روعیت و ضرورت مهایات ،مستنداتی معتبر از کتاب و س��نت و عقل و تسالم
عقالء وجود دارد.
 .4مهایات قائم به ش��خص اس��ت و قابل واگذاری به دیگری نیس��ت ،مگر با توافق بعدی دو
شریک در منافع.
 .5مهایات از جهاتی ش��باهت به عقد الزم و جایز دارد و از جهاتی نیز ش��بیه حکم اس��ت .اما
ماهيت آن با عقد صلح یکی است ،چون در آن بالقوه نزاع و اختالف وجود دارد.
 .6مهایات با تقسیم و افراز و تفکیک تفاوت دارد و تقسیم عین ،بر تقسیم منافع مقدم است.
 .7مهمترین اقسام مهایات ،مهایات زمانی و مکانی است.
 .8شاخص ترین کاربرد مهایات در مواردی است که جنبه انتفاع عین ،مدنظر طرفین باشد.
 .9مهمترین آثار و احکام مهایات :عدم لزوم ،قابل فسخ بودن در هر زمان از جانب شرکا ،عدم
ضمان ،عدم اقتضای ملکیت منفعت ،میباشد.
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-36الموسوعه الفقهیه ،1416 ،الکویت ،وزارة االوقاف و الشؤون االسالمیه ،ج.33
- 37نائینی ،میرزا محمد حسین ،بی تا ،القواعد الفقهیه (فوائد االصول) ،بی جا.

پژواک

صدورگواهيعلتعدمانجاممعامله
در آينه آراي دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران
محمد عظيميان
تاریخ دریافت1396/05/23:

1

تاریخ پذیرش1399/10/30 :

«از گواهي علت عدمانجام معامله» بعض ًا «گواهي عدمحضور» بعض ًا «گواهي حضور» و نيز
بعض ًا «گواهي بند  »89نام برده ميش��ود .مبناي اين گواهي ،بند  89م.ب.ث .اس��ت كه با عنوان
«گواهي سردفتران در قبال قولنامههاي عادي» مقرر داشته است كه:
الف؛ مداخله و مباشرت دفاتر اسناد رسمي در تهيه و تنظيم قولنامههاي عادي ،خالف شؤون
سردفتري و ممنوع است.
ب :در مواردي كه طرفين ،در قولنامه عادي يا مدارك ديگري ميان خود شرط كرده باشند كه
در موعد معين سند معامله آنان در دفترخانه مشخص ثبت شود ،چنانچه سند موضوع قولنامه در
* .نويسندة مسؤول :سردفتر دفتر اسناد رس��مي شماره  648تهران ،نایب رییس كانون س��ردفتران و دفترياران و

				
عضو هیأت تحريريه ماهنامه «كانون».

Daf648@yahoo. com

76

ماهنامة كانون  /شمارة  173و 174

موعد مقرر ،در آن دفتر به ثبت نرسد ،به درخواس��ت كتبي ذينفع مبني بر صدور گواهي از طرف
س��ردفتر در زمينه علت عدمانجام معامله در نمونهاي كه به ضميمه اين بخشنامه صادر ميشود،
بالمانع خواهد بود.
«نظر به اينكه با توجه به مدارك ابرازي از طرف  ...مقرر بوده اس��ت كه سند حاكي از (انتقال

قطعي ،اجاره ،صلح) ملك پالك  ...واقع در  ...با ش��رايط مذكور به عل��ت ( ...علت بهطور صريح و
دقيق نوشته شود) تا آخر وقت اداري روز  ...ثبت نشده است ،به تقاضاي آقاي /خانم  ...و بر اساس
دستور شماره  ،...اين گواهي از طرف اينجانب سردفتر /كفيل  ...تنظيم و به نامبرده تسليم گرديد.
سردفتر /كفيل دفتر  ...مهر و امضا»

اساس�� ًا مطابق مواد  46و  47ق.ث ،.ثبت اس��ناد كليه عقود و معامالت راجعب��ه عين يا منافع
امالكي كه قب ً
ال در دفتر امالك ثبت ش��ده اس��ت يا عقود و معامالت راجعبه عين يا منافع اموال
غيرمنقول كه در دفتر امالك ثبت نش��ده (در نقاطي كه اداره ثبت اس��ناد و امالك و دفاتر اسناد
رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند) و همچنين ثبت كليه معامالت راجعبه حقوقي
كه قب ً
ال در دفتر امالك ثبت ش��ده است و ثبت صلحنامه و هبهنامه و ش��ركتنامه ،در دفاتر اسناد
رسمي ،الزامي است و وفق ماده  48همين قانون ،سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و
به ثبت نرسيده ،در هيچيك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد .بهعبارت ديگر ،قولنامههاي
عادي مربوط به اموال غيرمنقول قابليت ترتيب اثر در دفاتر اس��ناد رسمي را ندارند و عدم پذيرش
آن در محاكم و ادارات و دفاتر اعم اس��ت از اينك��ه ذينفع را بهعنوان مالك شناس��ايي كرده يا
خدمت ديگري از قبيل صدور گواهي علت عدمانجام معامله ،ارائه شده باشد.
بهرغم صراحت مبان��ي قانوني بر ممنوعيت پذيرش اس��ناد عادي ،مرجع اصدار بخش��نامه،
نسبت به صدور حكم جواز پذيرش سند عادي (قولنامه) و صدور گواهي با استناد به قولنامه عادي
مبادرت نموده كه موضوعاتي همچون الزام يا جواز صدور گواهي ،مصاديق معامالتي كه صدور
گواهي در مورد آنها تجويز گرديده است ،شرايط الزم جهت صدور گواهي ،فرمت گواهي و  ...از
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مواردي است كه بعض ًا بين سردفتران و متقاضيان صدور گواهي و در پارهاي موارد ،مقامات ناظر
و حتي مراجع بازرس��ي و دادگاههاي انتظامي ،ايجاد رويههاي مختلف نموده كه در اين مقال به
يك نمونه اشاره ميگردد.
«در خصوص تخلف انتس��ابي به  ...س��ردفتر اس��ناد رس��مي ش��ماره .....بهش��رح مندرج در

كيفرخواس��ت ش��ماره  139425101131000840ـ  94/11/7ص��ادره از دادس��راي انتظامي
س��ردفتران و دفترياران مش��عر بر عدم رعايت بند  89م.ب.ث .بهلحاظ صدور گواهي شماره 54
ـ  92/1/31بدون اش��اره به اخذ و رؤيت مدارك و س��پس صدور گواهي ش��ماره  433ـ 94/6/25
با اش��اره به رؤيت مدارك ،با نگ��رش در مجم��وع اوراق و محتويات پرون��ده و مالحظه تصاوير
پاسخ اس��تعالم واصله از مراجع ثبتي ،دارايي و ش��هرداري ،قبل از تاريخ مقرر در مبايعهنامه مورخ
 91/10/19قطعنظر از عدم ارتباط هر يك از سه گواهي شمارههاي  53و  54و  433صادره از دفتر
اسناد رس��مي ش��ماره  ...با گواهي عدمانجام معامله موضوع بند  89م.ب.ث .و تبع ًا عدم ضرورت
رعايت فرمت مربوطه اساس�� ًا اظهار س��ردفتر طي نامه ش��ماره  433ـ  94/6/25مبني بر حضور
فروشنده در دفترخانه با در دست داشتن پاسخ اس��تعالمات مربوط به انتقال مورد معامله بهلحاظ
ارائه تصاوير پاسخهاي اس��تعالمات واصله ،عنوان "شهادت" داش��ته كه فاقد ممنوعيت قانوني
است و لذا دادگاه با عدم احراز تخلف در اين خصوص رأي بر برائت مشا رٌاليه صادر و اعالم ميدارد.
پيش از بررس��ي و بيان نتايج رأي صادره ،يادآوري ميش��ود :گروهي از حقوقدانان وخاصه
س��ردفتران با اس��تناد به عمومات قانوني و از جمله فقد هرگونه ممنوعيتي در اداي ش��هادت از
طرف س��ردفتر و بلكه تكليف به اداي ش��هادت ،در هر مورد ك��ه در هر قرارداد ع��ادي ،طرفين
تعهدي س��پرده و احدي از آنان در وقت مقرر نس��بتبه ايفاي تعهد خود اقدام ننموده ،در صورت
مراجعه متعهدٌله به دفترخانه و درخواست گواهي مبني بر عدمِ ايفاي تعهدِ متعهد ،سردفتررا مجاز
به صدور گواه��ي علت انجام تعهد مي دانن��د .بالفرض ،متعهد ،تعهد اعط��اي وكالت به ديگري
سپرده يا اين كه موضوع قرارداد مال منقول يا حق مالي باش��د كه در هر دو صورت ،سردفتررا در
صدورگواهي ياد شده مجاز مي دانند .
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گروهي ديگر از حقوقدانان به ويژه سردفتران با عنايت به مواد  46تا  48ق.ث ،.بند  89م.ب.ث.
را استثنا بر اصل كلي عد ِم اعتبار اسناد عادي در تنظيم اسناد رسمي تلقي و بهلحاظ استثنايي بودن
حكم ،شمول آن را به ساير قراردادها و ساير اموال جايز ندانستهاند بلكه صرف ًا قولنامههاي مربوط
به انتقال قطعي ،صلح و اجاره امالك را مشمول حكم بند  89م.ب.ث .ميدانند.
نتايج رأي:

1ـ گواهي علت عدمانجام معامله داراي فرمت خاص اس��ت كه در ذيل بند  89م.ب.ث .درج
رعايت فرمت ،الزامي است.
شده و در صدور آن،
ِ
2ـ صدور هر ن��وع گواهي ديگر كه ارتباط ب��ا گواهي علت عدمانجام معامل��ه ندارد ،بهعنوان
شهادتِ س��ردفتر اعماز اينكه متقاضي ثبت س��ند يا مرجع ذيصالح قضايي مطالبه نمايد ،منع
قانوني ندارد و تنظيم آن از فرمت خاصي تبعيت نمينمايد.
3ـ منظور از ذكر علت صريح و دقيق عدم ثبت س��ند ،حضور حقوقي شخص متقاضي صدور
گواهي است نه حضو ِر فيزيكي؛ و لذا هر يك از متقاضيان (فروشنده يا خريدار ،مصالح يا متصالح
و موجر يا مس��تأجر) در صورت ارائه مدارك كامل تعهدش��ده ميتوانند گواهي علت عدمانجام
معامله را دريافت نمايند.
4ـ تأكيد ميگردد حك��م بند  89م.ب.ث ،.غي��ر از موارد مصرح (انتقال قطع��ي ،اجاره و صلح
امالك) به ساير موارد ،تعميم داده نشود.
5ـ اگرچه مطابق بخشنامه ش��ماره  45/20322ـ  85/10/19كانون سردفتران و دفترياران،
صدور گواهي موضوع بند  89م.ب.ث ،.اختياري اعالم ش��ده است ولي پيشنهاد ميشود سردفتر
ب��دون ورود در ادعاي مطروح��ه و واگ��ذاري آن به مرجع ذيص�لاح قضايي ،نس��بتبه ثبت
درخواست متقاضي در دفتر انديكاتور اقدام و ش��ماره رديف دفتر انديكاتور را ذيل ورقه متقاضي
درج و پس از مهر و امضا به نامبرده تحويل تا عنداللزوم در مراجع قضايي مورد استفاده قرار دهد.
6ـ رعايت ماده  62قانون احكام دائمي برنامههاي توس��عه کشور مبني بر تكليف متعاملين به
ثبت رسمي معامالت مربوط به اموال غيرمنقول اعماز عين و منفعت و حتي قولنامه و تعهد به بيع
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در صدور گواهي علت عدمانجام معامله بايدمورد لحاظ قرار گيرد و شايد بتوان استدالل نمود كه
ماده قانوني مرقوم ناقض بند  89م.ب.ث .است كه جاي بحث آن در اين فرصت كوتاه نميباشد.
7ـ عدم دقت مناس��ب در صدور گواهي ،بعض ًا س��ردفتر را با اتهام ص��دور گواهي خالف واقع
مواجه ميسازد.
8ـصدورگواهيعلتعدمانجاممعاملهحتيبامالحظهاظهارنامهابالغشده،صحيحنميباشد.
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شیوهاحراز مالکیتخودروبراساسقوانینایران
مهدیه صالحی
تاریخ دریافت1397/09/03:

تاریخ ویرایش1399/10/13 :

1

تاریخ پذیرش1399/10/20 :

چکیده
یکی از مهم تری�ن معامالت در دنی�ای امروز به غیر از بح�ث کاالهای ضروری اف�راد ،مواردی
از جمل�ه معامالت اموال منقول می باش�د که از آن جمله نق�ل و انتقال خودرو می باش�د .همانطور
که میدانیم دفاتر اس�ناد رس�می در کش�ور از دیرباز وظیفه تنظیم و ثبت نقل و انتقال اموال اعم از
اموال غیر منقول و اموال منقول را بر عهده دارند .مراکز تعویض پالک وابس�ته ب�ه اداره راهنمایی
و رانندگی نیروی انتظامی اس�ت که وظیفه تعویض پلاک و صدور کارت خ�ودرو را بر عهده دارد.
در س�الهای اخیر ش�اهد آن هس�تیم که بین دو نهاد دفاتر اسناد رس�می و مراکز تعویض پالک در
خصوص تنظیم س�ند خودرواختالف می باش�د به گونه ای که هر یک از این دو مرجع خود را صالح
* .نويسندة مسؤول :کارشناس ارشد حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رفسنجان

mahdiye.salehi61@gmail.com
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به تنظیم س�ند خودرو می داند و از دیگری نفی صالحیت می نماید ،که این ممکن اس�ت ناش�ی از
تفس�یر غلط از قانون و یا عدم توجه به قوانین موضوعه باشد که باعث بروز مشکالت و سرگردانی
مردم هنگام مراجعه به ناجا پس از صدور س�ندی تحت عنوان س�ند مالکیت خودرو و القاء مرجع
انتظامی به مراجعان بر عدم لزوم به دفترخانه جهت تنظیم س�ند رس�می می باش�د .دفاتر اسناد
رس�می به عنوان یک مرکز حقوق�ی و مدنی،رابط حاکمیت و ش�هروندان اس�ت ،ب�ه گونه ای که
مهمترین کار این نه�اد ،تامین تضمی�ن امنیت حقوقی و اقتص�ادی جامعه می باشد.س�ر دفتر در
راس این نهاد با تنظیم دقیق اسناد ،نقش بسیار حساس در جلوگیری از وقوع نزاع های بی مورد و
کاهش شمار پرونده ها در محاکم دادگس�تری دارد .لذا نگارنده در این پژوهش به دنبال پاسخ به
این پرسش است که چه شیوه هایی برای احراز مالکیت خودرو وجود دارد.

واژگان کلیدی:مالکیت خودرو ،قوانین ایران ،احراز مالکیت ،نهاد صالح ،س��ند مالکیت ،س��ند
رسمی ،سند عادی
مقدمه

درراستای سیاست های قضایی کشورانتقال مالکیت خودرو درایران براساس ماده  29قانون
رس��یدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی فقط باتنظیم سندرس��می است.استنباط حقوقدانان
ازمتن ماده مذکورآن است که درایران انتقال مالکیت خودروها فقط باتنظیم سندرسمی صورت
خواهدگرفت به عبارت دیگرش��رط صحت معامالت مذکورتنظیم سندرسمی است ،درحالیکه
پلیس راهنمایی ورانندگی تاکید دارد ثبت س��ندخودرو دردفاتراسنادرس��می اختیاری اس��ت و
برگ س��بزخودروبه عنوان سندرسمی مالکیت محس��وب میشود،اماازنظرکارشناسان حقوقی
مربوطه ومس��ئوالن قوه قضائیه و سازمان ثبت اس��نادوامالک میان این دوس��ندتفاوت جدی
وجودداردومعتقدندشناسنامه مالکیت خودرو(برگ س��بز)مثبت ماهیت حقوقی که سبب انتقال
خودروش��ود،نبوده و دلیل وقوع عقد مملک نخواهدبود.لیکن تفحص درقوانین و بخش��نامههاو
آئیننامههای صادره خصوص ًا قوانین راهنمایی ورانندگی و قان��ون مالیات برارزش افزوده موید
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این معناست که سندی معرف مشخصات هویت مالک وسیله نقلیه خواهد بود که دارای دو شرط
باشد که عبارتنداز  -1رسمی باشد  -2دردفاتراسنادرسمی تنظیم شده باشد .پس مراجع قضایی
بهمنظور احراز مالکیت خودرو به وجود س��ند رس��می معامله و مندرج��ات و محتویات آن توجه
خواهند کرد ،تنظیم چنین اسنادی برابر تاکید قانونگذار ،فقط در دفاتر اسناد رسمی ممکن است.

البته با این مالحظه که نس��بت به اولین خریدار خودرو از ش��رکت تولید کننده (فروش��نده) چون
معمو ًالسند رسمی در دفاتر اسناد رس��می تنظیم نمی شود و طبق ماده  42قانون مالیات بر ارزش
افزوده که ش��رح داده خواهد شد این اس��ناد صادره از شرکت ها ( اصطالحا س��ند کمپانی ) برای
اولین خریدار خودرو کافی خواهد بود.
درواقع ادارات راهنمایی و رانندگ��ی مراحل مقدماتی برای انتق��ال مالکیت خودرو بهموجب
سندرسمی بنام خریداررافراهم میآورد واین مقدمات منافاتی با ثبت معامله در دفاتراسنادرسمی
که مبنای قانون��ی انتقال مالکی��ت است،نخواهدداش��ت و از س��وی دیگر دفاتراسنادرس��می
نیزبهموجب قان��ون مکلفند قبل ازتنظی��م هرنوع س��ندبیع قطعی و وکالت ب��رای فروش انواع
خودروهای مشمول مالیات،رس��ید یاگواهی پرداخت عوارض تا پایان س��ال قبل از تنظیم سند
دریافت نمایند.
درقضیه ثبت س��ند خودرو گاه ًا ،اینگونه به مردم القاء ش��ده که اگربه دفاتراسنادرسمی
مراجعه کنند،بایدهزینههای زیادی بپردازند و این درحالی است که بخش زیادی ازاین مبالغ
سهم دولت است.
درنتیجهی س��و ِء برداش��ت ازقانون درباره تنظیم سندرس��می نقل وانتق��ال مالکیت خودرو
بین نیروی انتظامی و مسئولین قضایی و س��ازمان ثبت ،باعث ایجادمشکالت فراوان و تحمیل
هزینههای مضاعف به شهروندان و دولت و ورود پروندههایی باموضوع کالهبرداری و اختالف
برسرمالکیت اتومبیل به دستگاه قضاشده است.
دعوای دنبال��ه دار نقل وانتقال س��ندخودرو گاهی فرو مینش��یند و گاهی با ح��رف و نقلی از
شخصی ،مجدداً باال میگیرد.
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باتوجه به مس��ائل و مواردگفته ش��ده دراین تحقی��ق قصدداریم که به ش��یوه احرازمالکیت
خودروبراساس قوانین ایران بپردازیم تاباروشن شدن برخی ابهامات ازمشکالت ایجادشده برای
مردم جلوگیری شود.
بررسی مس��اله « ش��یوه احراز مالکیت خودرو در مراکز تعویض پالک ودفاتر اسناد رسمی »
در حقوق ایران ،اهمیت بهس��زایی دارد چرا که از یک طرف م��ردم در مراجعه به تعویض پالک
وانجام اقدامات مقدماتی از قبیل بررسی اصالت وسیله نقلیه ،پرداخت جریمه ها و تعویض پالک
به نام مالک جدید ،مس��ئوولین راهور مردم را از مراجعه به دفتر خانه اس��ناد رسمی جهت تنظیم
سند رس��می باز می دارند و موضوع را صرفا در صالحیت خود می داند و در مقابل ،ماده  ۲۹قانون
رس��یدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی این امر را در صالحیت دفاتر اس��ناد رسمی قرار داده
است و در صورت مراجعه متعدد مالکین خودرو به پلیس راهور و اقدام از طریق مرجع اخیر و صرفا
تعویض پالک خودرو و صدور شناس��نامه به نام مالک جدید ،چنانچه آخرین مالک قصد تنظیم
سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را داش��ته باشد به تعداد اش��خاصی که می بایست سند رسمی
تنظیم شود و تنظیم نگردیده ،پرداخت هزینه اس��ناد متعدد و حاضر نمودن تمامی افراد قبلی در
دفترخانه میتواند مش��کالتی ایجاد نماید .لذا این پژوهش به نحوه احراز مالکیت خودرو از حیث
این که در زمینه ثبت مالکیت خودرو ،دفاتر اسناد رسمی صالحیت دارند یا مراکز تعویض پالک،
پاسخ خواهد داد.
ازحی��ث پیش��ینه تحقی��ق ،مطالب��ی بطورمح��دود در کت��اب های حق��وق ثب��ت و اجرای
اسنادرس��می،مجموعه قوانین تخلفات راهنمایی ورانندگی،آراءصادره ازس��وی دیوان عدالت
اداری،برخی مقاالت منتش��ره ازس��وی برخی س��ردفتران و دفتریاران دفاتر اس��ناد رس��می و
حقوقدانان درسایت های خبری ازجمله مجموعه مدون مستندات الزام به نقل وانتقاالت خودرو
دردفاتراسنادرسمی ازسوی کانون س��ردفتران ودفتریاران و در پایان نامه های دانشجویی اشاره
شده است.
ظفرمحمدی ،فرداد ( )1390در پژوهش خود با عنوان "درآمدی بر مرجع صدور س��ند مالکیت
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خودرو"بهبررسیمرجعرسمیصدورسندمالکیتخودروپرداختهاست.
فالحتپیشه،بهنوش()1390درپژوهشخودباعنوان"مرجعصدورسندمالکیتوسایلنقلیه"
بهبررسیمرجعصادرکنندهسندمالکیتوسیلهنقلیهپرداختهاست.
بازگش��ا ،حمیدرضا ( )1395در مقاله خود با عنوان "ثبت س��ند خ��ودرو در دفترخانه ،اختیار یا

اجبار" به بررسی اجباری یا اختیاری بودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی پرداخته است.
عبادپور ،لطیف ( )1389در مقاله خود با عنوان "تعارض س��ند انتقال با شناس��نامه خودرو" به
بررسی مسئله تعارض میان سند خودرو و شناسنامه خودرو پرداخته است.
 )1ضرورت تنظیم اسناد انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی

قبل از تش��کیل دفاتر اس��ناد رس��می ،کار تس��جيل اس��ناد معامالت مردم در محضر علما
و مجتهدین انجام می ش��د و علما و مجتهدی��ن ،همچنان که متصدی امر قضا بودند ،مس��ئول
تس��جيل و ثبت معامالت افراد نیز بودند .هم اکنون ،این امر با حکم رئی��س قوه قضائیه که خود
فردی مجتهد است به قضات مأذون و در امر سردفتری با حکم مأذون از جانب وی به سردفتران
اسناد رسمی واگذار شده است .لذا چنانچه تسجيل اسناد معامالت را از مجتهدین و یا مأذونين از
ایشان سلب کنیم ،در واقع ،به نحوی این امر مخالف ش��رع است و واگذاری امر از متخصصان به
1
غیرمتخصصان می باشد.
آیه ش��ریفه  ۲۸۲س��وره مبارکه بقره معروف به «آیه مداین��ه» داللت بر این دارد که اس��ناد
معامالت افراد باید به وسیله کاتبين عادل نگاشته ش��ود و در این آیه دو شرط برای نگارنده اسناد
آورده شده :الف  -کاتب بودن ،ب  -عادل بودن.
الف) در خصوص کاتب بودن باید بگوییم که مقصود از كاتب فقط این نیس��ت که کسی باشد
که سواد خواندن و نوش��تن داشته باش��د؛ بلکه منظور کاتبی است که عالوه بر س��واد خواندن و
نوش��تن ،به قوانین شرعی و مس��ائل قراردادها و عقود و معامالت آگاه باش��د و تا چنین شخصی
وجود داشته باش��د ،بنابر قواعد عقلی نباید نگارش اس��ناد معامالت به افرادی که سواد خواندن
- 1ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺟﻌﻔﺮي ﻟﻨﮕﺮودي ،ﻣﺤﺸﺎي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ،ﺗﻬﺮان،اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﻨﺞ داﻧﺶ ،1379 ،ص 450
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و نوش��تن دارند ولی به قوانین شرعی و معامالت تسلطی ندارند ،واگذار ش��ود .بنابراین وقتی که
سردفتران اسناد رسمی که متخصص حقوق و قراردادها و معامالت هستند و عالوه بر آن ،در این
امور تجربه نیز دارند ،وجود داشته باش��ند ،بنابر قواعد عقلی واگذاری معامالت به سایرین خالف
عقل میباشد.
ب) در خصوص عادل بودن نیز با توجه به صدور حکم ابالغ س��ردفتری از سوی قوۀ قضائیه و
تحقیقات وسیع و گزینش سختی که در صدور احکام سردفتران صورت می گیرد ،اصل بر عدالت
آنان است.
اصوال معامله فقط این نیست که در برگی به فروشنده و خریدار و مورد معامله اشاره گردد؛ بلکه
باید سایر موارد و حتی تطبیق شرایط طرفین و خواستههای آنان با هریک از عقود معین یا نامعین
یا سایر قوانین جاری مملکتی یا قوانین ثبتی و مالیاتی و بخشنامهها و ...انجام گیرد که تنظیم اسناد
را به تخصص متخصصان نیازمند می کند.مثال طرفین قصد تنظیم س��ند قطعی مشتمل به رهن
دارند ،مراکز تعویض پالک چگونه میتوانند ش��روط رهنی را تنظیم نماین��دو بر فرض تنظیم ایا
صدور اجراییهی آن مقدور خواهد بود و یا محمل قانونی داردو یا در صورتی که فروشنده فوت شده
باشد ،تعیین سهم االرث ورثه نیاز به تخصص فقهی و حقوقی دارد .حال باید گفت ،برگ تعویض
پالک آیا میتواند جایگزین اسناد واقعی ش��ود و اساس��ا تأکید بر اجرای این همه مسائل فقهی و
حقوقی ،دیگر پس از این به چه کار می آید؟ الزم اس��ت هرکس��ی در حوزه تخصص خود کار کند.
سردفتر نمیتواند تشخیص دهد که فرض ًا شماره شاس��ی حک شده بر موتور اتومبیل دستکاری و
عوض ش��ده اس��ت هم چنان که مأمور راهنمایی و رانندگی نیز به امور قراردادها و مسائل حقوقی
آشنایی ندارد .بنابراین چه خوب است که انجام وظایف ،متناسب با تخصصها باشد.
اگر انجام تعویض پالک را کافی بدانی��م و دیگر متعاملین نیازی به تنظیم س��ند در دفترخانه
نداشته باش��ند ،تکليف هزاران س��ند وكالت تعویض پالک که در آن فروش��نده فقط به خریدار
وكالت تعویض پالک داده و آن را به هیچ عنوان بیع نمی دانسته و مبالغ کالنی از خریدار طلبکار
است چه می ش��ود؟ خریدار با وکالت مزبور تعویض پالک نموده و تعویض پالک به منزله انتقال
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نیز تلقی می ش��ود و فروش��نده مالباخته می گردد و آن چه را که قصد نداش��ته واق��ع می گردد و
دستگاه قضایی با هزاران پرونده طرح دعوی از این دست مواجه می شود که کامال منافی و مغایر
سیاست کاهش پرونده های ورودی دادگاهها است.
این گفته که دیگر چ��ه نیازی به دوباره کاری اس��ت و پس از تعویض پ�لاک ،دیگر نیازی به

تنظیم س��ند در دفترخانه نمی باش��د ،مثل این اس��ت که بگوییم افراد جهت ثبت عقد ازدواج چه
نیازی به مراجعه به دفاتر ازدواج دارند تا صرف هزینه بیشت��ر نمایند و مراجعه به ثبت احوال برای
ثبت ازدواج کافی اس��ت و هکذا جهت ثبت طالق .می بینیم که اگر این س��خن به این نحو گفته
ش��ود عکس العمل ش��دیدی ایجاد می کند .اینک در مورد معامالت نیز ،همچ��ون امر ازدواج و
طالق ،الزم است که معامله در دفتر اسناد رسمی صورت گیرد.
اساس ًا چرا باید درباره تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی چانه زنی کرد؟ برابر ماده یک ق.د.ا.ر،.
دفاتر اسناد رسمی برای ثبت رس��می معامالت و تنظیم اسناد رس��می تشکیل شده اند و بالطبع
تنظیم اسناد رسمی باید در این دفاتر صورت پذیرد و نه در جای دیگری.
از منظری دیگر ،در مورد این که گفته میشود تنظیم اس��ناد در دفترخانه مخالف قانون بودجه
و قانون اساسی اس��ت و دولت را از درآمد تعویض پالک محروم می کند ،باید پاسخ داد که تنظیم
نشدن اسناد در دفاتر است که مخالف قانون بودجه و قانون اساسی است و دولت را از درآمد کالن
مالیات نقل و انتقال و حق الثبت و احيان ًا مالیات بر ارزش افزوده محروم می سازد.
در مورد اینکه گفته میشود دفاتر برای تنظیم اسناد مبالغ نجومی دریافت می کنند ،جای بسی
تأسف است که اصال به واقعیتها و آمار دفاتر اسناد رسمی ،مراجعه نمی شود و اساسا آن چه قابل
توجه است ،مبلغ حق الثبت و مالیات نقل وانتقال می باش��د که متعلق به دولت است و هیچگونه
وجه یا درصدی از این مبالغ به دفترخانه نمی رسد.
عدم تنظیم اس��ناد اتومبیل در دفاتر اسناد رس��می ،موجب بیکاری هزاران نفر در سطح کشور
که اکثرا تحصیل کرده هستند ،می ش��ود و این امر عواقب اقتصادی و اجتماعی فراوانی به دنبال
خواهد داشت و از آن جایی که برای ایجاد هر ش��غل نیاز به حدود یک میلیارد ریال هزینه است و
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چه شخصی ،بیکاری هزاران نفر را می پذیرد.
شایان ذکر اس��ت که این ادله تنها برخی از دالیل لزوم تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی بوده
و مسلم است که با مداقه بیشتر ،با اس��تدالل های بیشتری در این زمینه مواجه خواهیم شد .امید
1
است آنچه گفته شد تأثیری در اصالح امور داشته باشد.
 -1-1نظریات موجود پیرامون صالحیت دفاتر اسناد رسمی

اﻣﺮوزه ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻻي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﻣﻮال
و داراﯾﯽﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ،ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﺟﺰء راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل بهدلیل
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدرو در اﯾﺮان ﺟﺰء ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ،
در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺤﺚ ﺛﺒﺖ رﺳﻤﯽ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .همانط��ور ﮐﻪ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ،ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد می باشد.
ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮ دﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮ ﯾﺎران ﻣﺼﻮب  1354/4/25ﻣﻘﺮر
ﻧﻤﻮده «دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ،اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ واﺣﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد
رﺳﻤﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد».
سردفت��ران اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﺎﻣﻮران رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ در اﻣﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد
ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺑﻼغ اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ( ﻣﻌﺎون اﯾﺸﺎن و ریاس��ت ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اسن��اد
و ام�لاک کش��ور ) ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﺮدﻓﺘﺮان داراي وﯾﮋﮔﯽ و ﺳﻮاﺑﻖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﻐﻠﯽ و ﺷﺄن ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ و از س��وی دیگ��ر ﺻﺪور اﺑﻼغ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ سردفت��ران
اسناد رسمی ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ الزمه و وﯾﮋه اي را طی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
همانط��ور ﮐﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻌﺪي ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼك ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ راﻫﮕﺸﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻌﺎون ﻧﺎﺟﺎ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻨﺪي ﻫﻢ ﮐﻪ
آنها ﺻﺎدرﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎده  1287ق .م ﺑﺮاي اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،از دیدگاه بعضی
- 1غالمرضا ذاکر صالحی ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﯿﺰان ،1383 ،ص 115-114
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حقوقدانان سن��د ﻋﺎدي اﺳﺖ و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﻋﺎدي ﻗﺪرت اﺛﺒﺎﺗﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
1
ادﻟﻪ دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮارد دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در دﻓﺎع از ﺻﻼﺣﯿﺖ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ در ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﺧﻮدرو و ﺛﺒﺖ
ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﺎن داﺷﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و در ﻗﺎﻟﺐ
کدام یک از عقود معین و نامعی��ن و ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮﺿﯿﻦ در دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ثبت
ﻣﯽﺷﻮد ولی ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼك ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و انتقال پالک و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدرو
را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽنماین��د .از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺳﺮدﻓﺘﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺨﺼﺺ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻗﺮار دادﻫﺎ
ﺗﺨﺼﺺ ذاﺗﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼك دارند.
درﺧﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎد وارد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻟﺰوم ﺛﺒﺖ ﺧﻮدروﻫﺎي ﺻﻔﺮ در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ،ﻣﻌﺎون
اﻣﻮر اﺳﻨﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد واﻣﻼك ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ 2ﮐﻪ ﺧﻮدرو دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت
دارد؛ ﺧﻮدروﻫﺎي ﻧﻮ ﺷﻤﺎره ،ﺧﻮدروﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺪون ﭘﻼك ﭼﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داﺧﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭼﻪ وارد
ﮐﺸﻮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻻﺳﺖ و ﺳﺎﺑﻘﻪ اي ﻧﺰد ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮي ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽاﺳﺖ و ﻧﯿﺎزي ﺑﺮاي اینک��ه ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮاﻓﻖ در ﺧﺮﯾﺪ وﻓﺮوش آن ﺻﻮرت
ﺑﮕﯿﺮد وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺷﺪ ،داراي ﻫﻮﯾﺖ
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼك ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل و...ﻣﯽﺷﻮد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮدرو در دو وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ
ﻣﻘﺮرات ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ اینک��ه ﻋﺪه اي ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد واﻣﻼك ،اگ��ر ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار
ﺻﻼح ﻣﯽداﻧﺴﺖ اﺟﺒﺎري ﺑﻮدن ﺛﺒﺖ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﻫﻢ ﭼﻮن ﺛﺒﺖ ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮل
ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ذﮐﺮ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ بهدلیل ﻋﺪم اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در ﺗﺼﻮﯾﺐ
 - 1مهر علی آقام��رادی  ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو دردﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ،رساله ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق،ﭘﯿﺎم ﻧﻮر،
ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب  ، 1393 ،ص 42
 - 2مصاحبه معاون محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،جناب آقای انجم شعاع ،خبرگزاری ایرنا
مورخه  1394/12/3و منتشر شده در سایت کانون سردفتران و دفتریاران به تاریخ . 1394/12/4
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اﯾﻦ اﻣﺮ و ﻧﺒﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ در
ﺛﺒﺖ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو وﺟﻮد ﻧﺪارد،ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ در
ﺳﺎل 1310ﺗﻌﺪاد اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺪود ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ1700ﺧﻮدرو ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮده ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
از ﻟﺤﺎظ ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اینکه اﺳﻨﺎد ﺻﺎدر شده از دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن،
رﺳﻤﯽ و الزماالج��را ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ 1،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ و ﺗﻮان اﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد
ﺻﺎدره از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼك را برخوردار هستند.
 -1-2مستندات قانونی مبنی بر الزام نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی

الف ) قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی
براساس قانون تصویبشده در مجل��س شورای اسالمی در دیم��اه  ،1389ثبت سند نقل و
انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ،اجباری است .از سوی دیگر در متن آییننامه اجرایی ماده۲۹
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در شهریور  1391به تصویب هیأت وزیران رسیده ،آمده
است ...« :نقل و انتقال خ��ودرو به موجب سند رسم��ی انجام میشود ،دارندگ��ان وسایل نقلیه
مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ،ابتدا به ادارات راهنمایی
و رانندگی ...مراجع��ه نمایند .تبصره یک  -نی��روی انتظامی میتواند با همک��اری سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور ،امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پالک
فراهم آورد.»...
همچنین در تبصره 2ماده  6آئیننامه اجرایی م��اده  29فوق آمدهاست« :حضور دورهای دفاتر
اسناد رسمی در مراکز یاد شده هفتگی بوده و تمدید آن با رعایت نوبت بالمانع است» .
ب ) قانون مالیاتهای مستقیم
مطابق ماده  ۴۲قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  ،1386مالیات نقل و انتقال انواع خودرو
- 1ناصر ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن  ،اﺛﺒﺎت و دﻟﯿﻞ اﺛﺒﺎت  ،ﻧﺸﺮﻣﯿﺰان  ، 1380 ،ص 16

شیوه احراز مالکیت خودرو براساس قوانین ایران

91

به استثناء ماشین ه��ای راهسازی ،کارگاهی ،معدنی ،کش��اورزی ،شناورها ،موتورسیکلت و سه
چرخه موتوری اعم از تولیدداخل یا وارداتی ،حسب م��ورد معادل یک درصد( )۱%قیمت فروش
کارخانه (داخلی) و یا یک درصد ( )۱%مجموع ارزش گمرک��ی و حقوق ورودی آنها تعیین می
شود .مبن��ای محاسبه این مالیات ،به ازاء سپ��ری شدن هر سال از سال مدل خ��ودرو و حداکثر تا

شش سال به میزان ساالنه ده درصد( )۱۰%و حداکثر تا شصت درصد( )۶۰%تقلیل می یابد.
دفاتر اسناد رسم��ی مکلفند قبل از تنظیم هر ن��وع سند بیع قطعی ،صلح ،هب��ه و وکالت برای
فروش انواع خودرو مشم��ول مالیات ،رسید و یا گواه��ی پرداخت عوارض تا پای��ان سال قبل از
تنظیم سند ،موضوع بند (ب) ماده ( )۴۳این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال،
موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می شود ،از
معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زی��ر را درج نمایند :الف -شماره فیش بانکی ،تاریخ
پرداخت ،مبلغ و نام بانک دریاف��ت کننده مالیات؛ ب -شماره فیش بانک��ی ،تاریخ پرداخت مبلغ
و نام بانک دریافت کننده عوارض ی��ا شماره و تاریخ گواهی پرداخت ع��وارض؛ ج -مشخصات
خودرو شامل نوع،سیستم ،تیپ ،شماره شاسی ،شماره موتور و مدل؛ د -نام متعاملین ،کدپستی و
شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین؛ دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل
نقل و انتقاالت انجام شده در هر م��اه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق ف��رم یا روشی که توسط
سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی خواه��د شد به اداره امور مالیات��ی ذی ربط ارسال نمایند.
همچنین دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد اننتقال اموال ،فروش
خودرو را تصریح نمایند و در صورت تخلف از مقررات این ماده مشمول جریمه هایی خواهند بود.
 - 1-3سایر مستندات و بخشنامههای تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی

الف) بخشنامه ریاست قوه قضاییه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی
موضوع سند رسمی خودرو بحثی است که از سال  1383و کمی بعدتر میان دفاتر اسناد رسمی
و نیروی انتظامی محل مناقشه بوده است .در این میان هم��واره سردفتران بر الزام به تنظیم سند
در دفترخانه تأکید میکردن��د و در سوی دیگر ،ناجا تالش داشت م��ردم را از رفتن به دفاتر اسناد
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رسمی منع کند و بگوید ک��ه برگ سبز ناجا کفای��ت میکند .این مناقشه چندی��ن بار به مجلس
کشیده شد و حت��ی کمیسیون اصل نود نیز بر الزام��ی بودن مراجعه مردم ب��ه دفاتر اسناد رسمی
صحه گذاشت.
ام��ا رئی��س دستگ��اه قضای��ی وق��ت ( آی��ت اهلل آمل��ی الریجان��ی) در بخشنام��ه شماره

9000/69049/100مورخه 95/12/22مقرر فرمودند...« :واحده��ای قضایی و اداراتاجرای
ثبت ،اسناد معام�لات خودرو که در دفاتر اسن��اد رسمی ثبت گردیده را به عن��وان مالک قانونی
تشخیص مالکیت مورد توجه ق��رار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به م��دارک مربوط به تعویض
پالک خودرو به عن��وان سند رسم��ی مالکیت اکیدا پرهی��ز نمایند» .حال طب��ق قانون ،نیروی
انتظامی که ضابط دستگ��اه قضایی قلمداد م��ی شودآیا میتواند بخشنام��ه ریاست محترم قوه
قضاییه را مورد مناقشه قرار دهد؟
ب) بخشنامه ریاست کل دادگستری استان خراسان رضوی
بخشنامه ای از سوی رئیس ک��ل دادگستری استان خراسان رضوی ب��ه روسای دادگستری
شهرستانها داده شده که در آن تکلیف ش��ده ،مردم برای انتقال سند رسمی خ��ود به دفاتر اسناد
رسمی مراجعه کنن��د و مالک احراز مالکی��ت مراجعین به دادگستری ،سن��د رسمی تنظیمی در
دفاتر اسناد رسمی است (.بخشنامه  / 17934د مورخ ) 95/4/29
ج) بخشنامه رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی به کلیه مراجع قضایی
به هم��ت معاونت پيشگي��ري از وق��وع ج��رم دادگست��ري آذربايجانشرق��ي ،رئيس کل
محترم دادگست��ري آذربايجانشرقي ل��زوم تنظيم سند رسم��ي نسبت به معام�لات خودرو در
دفاتر اسن��اد رسمي را طي بخشنامه اي ب��ه تمامي مراجع قضايي استان اب�لاغ نمود (.بخشنامه
9011/10102/1مورخه ) 95/8/24
د) نظر ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
ریاست وقت سازمان ثبت اسن��اد و امالک کشور جناب آقای احم��د تویسرکانی ( رحمت اهلل
علیه ) در شهریور ماه  1395در خصوص ثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی اظهار داشتند:
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سازمان ثبت اسناد و ام�لاک کشور معتقد به اجرای دقیق قانون اس��ت ،ماده  29قانون رسیدگی
به تخلفات راهنمای��ی و رانندگی ،دقیقا به نقش دفاتر اسناد رسمی در نق��ل و انتقال خودرو اشاره
کرده و پیشبینی شده که با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و امالک و نیروی انتظامی ،دفاتر اسناد
رسمی در مراکز تعویض پالک خودرو مستقر شوند تا نقل و انتقال به صورت رسمی صورت گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد وامالک کشور با تاکید بر اینکه ابهامی در قانون مذکور وجود ندارد
و همه باید قانون را اجرا کنند ،تصریح کرد :هزینه ثبت مالکیت خودرو را نباید مستمسک قرارداد
تا قانون اجرا نشود ،در واقع برای امنی��ت اقتصادی و جلوگیری از هر گونه ن��زا ع باید سند تنظیم
شود ،در نقل وانتقال رسم��ی به موجب قانون ،م��ردم باید هزینههایی پرداخ��ت کنند ،پرداخت
هزینه برای این سازمان نیست کما اینکه سازمان ثب��ت آمادگی دارد در صورت تصویب قانونی
در مجلس ،ثبت مالکیت و نق��ل وانتقال خودرو و ام��وال را بدون هزینه انج��ام دهد ،در حقیقت
حقالثبت به خزانه دولت واریز می شود و همه باید قان��ون را اجرا کنند ،در این خصوص ضرورتی
به مذاکره با نیروی انتظامی هم وجود ندارد چراکه قانون روشن است و به مردم توصیه میشود به
قانون تمکین کنند.
و_ رأی کمیسیون اصل  90مجلس شورای اسالمی:
در سال 1395کمیسیون فوق الذکر با اکثریت آرا مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را در خصوص
سند خودرو الزامی دانست.
م – نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری:
در مورخه  96/2/30برابر جوابی��ه ی شماره  22140رییس امور پیگی��ری های ویژه ریاست
جمهوری و براب��ر نام��ه  31010/20718مورخ��ه  96/2/25سرپرست ام��ور هماهنگی و رفع
اختالفات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریس جمهور ،تنظیم سند رسمی خودرو
در صالحیت دفاتر اسناد رسمی تایید گردید.
 )2صالحیت ناجا در صدور سند مالکیت خودرو
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ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي اﺻﻞ  44ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺖ واﮔﺬاري ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺮوي
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽاﯾﺮان در ﺣﻮزه اﻣﻮر راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،در
آذرﻣﺎه  1379ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ .
ﻣﺎده  27ﻗﺎﻧﻮن رسیدگ��ی به تخلف��ات راهنمای��ی و رانندگ��ی ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و

راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه راﯾﺎﻧﻪ اي در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮري اﻋﻢ از ﺷﻤﺎره ﭘﻼك ،ﻧﻮع ﺧﻮدرو ،ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻣﺎﻟﮑﺎن و دارﻧﺪﮔﺎن اﻧﻮاع ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺗﺼﺎدﻓﺎت
راﻧﻨﺪﮔﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ در اﯾﻤﻨﯽ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور را ثب��ت و ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺑﺮاي
اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاري
1
و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ از ﭘﺎﯾﮕﺎه راﯾﺎﻧﻪای مزﺑﻮر ﻓﺮاﻫﻢ نماید.
 -2-1نظریات موجود پیرامون صالحیت ناجا

در اﯾﻦ قسم��ت ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮاﮐﺰﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼك درﺻﺪور اﺳﻨﺎد
ﺧﻮدرو ﺑﯿﺎن ﺷﺪه میپردازیم.در ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺎﺟﺎ «ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ
ﭘﻼك» در ﺻﺪور اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻋﺪه اي از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ در
ﺻﻮرت ﺻﺎﻟﺢ داﻧﺴﺘﻦ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ در ﺻﺪور اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮدرو ،اداره راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ
از درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼك ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ا ً
ﺳﺎﺳﺎ در ﻻﯾﺤﻪ اﺧﺬ ﺟﺮاﺋﻢ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻫﯿﭻ اﺷﺎره اي ﺑﻪ ﺣﺬف ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼك
و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از درآﻣﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼك ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ً
اﺻﻼ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼك ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دوﻟﺖ و ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر را از اﯾﻦ درآﻣﺪ
2
ﻣﺤﺮوم ﻧﮑﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 - 1منص��ور امین��ی  ،اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ درﻗﺮاردادﻫﺎي ﻓﺮوش در ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ آﻟﻤﺎن،ﻓﺮاﻧﺴﻪ واﯾﺮان،ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺣﻘﻮﻗﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ،ﺷﻤﺎره  ، 1382 ، 37ص 37
- 2حس��ن اﯾﺰدي  ،ﺿﺮورت ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﻨﺎد اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎدرﺳﻤﯽ  ،ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎﻧﻮن  ،ﺳﺎل  ، 52ﺷﻤﺎره ، 108
 ، 1389ص 105
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رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ادﻋﺎ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ي
ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼك ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﺮا اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺻﺮار دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد و اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه اي دارد
ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آن ﭘﺎﻓﺸﺎري ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻧﻔﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﻘﺶ ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ در اﻣﺮ

ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﮑﺮر ﺑﺮ ﻋﺪم ﻟﺰوم ﺛﺒﺖ رﺳﻤﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ و ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﺎدي و ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﻗﺎﻧﻮن��ی ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ منج��ر ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪ
و ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﺨﺮب و ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻧﺎﺷﯽ از آن ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،همچنی��ن ﺟﻮﺳﺎزي
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻤﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮدرو و ﺗﺤﻤﯿﻞ مشقته��ای فراوان همواره
از ﺳﻮي ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .آﯾﺎ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و دﯾﮕﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﺮﮔﺰ در ﭘﯽ آن ﺑﻮده
اﻧﺪ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ناج��ا را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ،رقاب��ت در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد؟ آﯾﺎ ای��ن خدم��ات در ﻃﻮل ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارد و ﯾﺎ در ﻋﺮض ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ؟ و ا ً
ﺳﺎﺳﺎ اﮔﺮ مراکز
تعویض پالک ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼك ﺧﻮدروﻫﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﺪ و اﻣﺮ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدروﻫﺎ را ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪي
دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ واﮔﺬارد ،آﯾﺎ ﺗﺪاﺧﻞ و ﺗﻌﺎرﺿﯽ در وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد؟ ﭘﺲ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم مبن��ی ﺑﺮ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻗﻮاي ﺣﺎﺿﺮ در
ﺑﺨﺶ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ از ﺗﺼﺪي ﮔﺮي ،ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش داده و ی��ا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺨﺸﯽ از
1
ﮐﺎرﮐﻨﺎن یا ﺑﺎزﻧﺸﺴتگان ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺼﺪي ﮔﺮي ﻧﯿﺰ روي آورده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼك ﺧﻮدرو ،ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺿﺎﻓﯽ از ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ و
ﺻﺮف وﻗﺖ ﻣﺮدم و ﻫﺪر رﻓﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﭘﻼك اﻧﺘﻈﺎﻣﯽﺑﻪ ﻧﺎم خری��دار است ،ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﺿﺮوري از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻠﺰ و اﻧﺮژي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻼك ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد بیشتر از کل خودروهای موجود در کشور (چون بعضیها چندین پالک اختصاصی دارند)
 - 1محم��ود محم��دزاده  ،تأمل�ی ﺑﺮ ﻣﺎده 29ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼك،ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﮐﺎﻧﻮن،دوره دوم،سال  ،1390 ،53شماره  ،118ص 134
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و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو و رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪﮔﯽ در اﺛﺮ ﻓﮏ و ﻧﺼﺐ ﻣﮑﺮر ﭘﻼك ﻣﯽﮔﺮدد و
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اینک��ه راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﻪ ي ﺟﺎري ،ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ رﺳﻤﯽ اﻧﺘﻘﺎل
در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن و ﺻﺮف ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼك ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور ﮐﺎرت ﺧﻮدرو
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻟﺬا در ﭘﺎﯾﮕﺎه راﯾﺎﻧﻪ اي راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ دارﻧﺪه ﭘﻼك ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺎﻟﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻤﯽ در
دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ دو ﺟﺰء ﻣﺠﺰا از ﻫﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﺰ آن ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ وﺟﻮد دارد ،ﯾﮏ
ﺟﺰء ﺧﻮد ﺧﻮدرو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻤﯽ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ و ﺟﺰء دﯾﮕﺮ ،ﭘﻼك
ﻫﻤﺎن ﺧﻮدرو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮاﻫﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم و در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪار اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
در ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم و ﻣﺮاﺟﻊ «از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ» ﻧﺎم دارﻧﺪه ﭘﻼك اﻧﺘﻈﺎﻣﯽﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮏ
ﺧﻮدرو ﻗﻠﻤﺪاد و اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺤﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮدرو ﻫﻨﻮز در مالکیت
ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ دارﻧﺪه ي ﭘﻼك ﺟﺪﯾﺪ انتقال نیافته باشد و ﯾﺎ اینکه ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪه و ﻗﺼﺪي ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﺴﻠﻢ ﺧﻮدرو نداشت��ه باشند و یا
تعویض پالک انجام شده ولی انتقال مالکیت هنوز در دفاتر اسناد رسمی انجام نشدهباشد.
در صور فوق ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﭘﻼك ﺟﺪﯾﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻨﺼﺮف از ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﮐﺎرت ﺧﻮدرو و ﺻﺪور ﮐﺎرت
1
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺮﯾﺪار ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -2-2دالیل و مستندات حقوقی و قانونی نیروی انتظامی در ثبت مالکیت خودرو

الف ) قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی
مطابق ماده  29قانون رسیدگی ب��ه تخلفات رانندگی مصوب  1389نق��ل و انتقال خودرو به
موجب سند رسمی انجام میشود ،دارندگ��ان وسایل نقلیه مکلفند قب��ل از هرگونه نقل و انتقال
وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی ،ابت��دا به ادارات راهنمایی و رانندگی ی��ا مراکز تعیینشده از
 - 1ف��رداد ﻇﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪي  ،آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ وﮐﺎﻟﺖ ﻓﺮوشﺧﻮدرو  ،ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎﻧﻮن  ،دوره دوم  ،س��ال  ،53شم��اره ،124
 ،1390ص 106
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سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلی��ه ،هویت مالک ،پرداخت جریمهها و
دیون معوق و تعویض پالک به ن��ام مالک جدید مراجعه نمایند .لذا نی��روی انتظامی میتواند با
همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،امکان استق��رار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی
در مراکز تعویض پالک فراهم آورد.

ب ) قانون حمل و نقل کاال از قلمرو جمهوری اسالمی ایران
مطابق نظر اداره حقوقی راهور ناجا صدور سن��د مالکیت و پالک خودرو توسط نیروی انتظامی
سند رسمی است و نی��روی انتظامی جمهوری اسالمی ایران برابر ش��رح وظایفش مستند به ماده
 22قانون حمل و نقل و عبور کاال از قلمرو جمهوری اسالمی ایران مصوب  1388مجلس شورای
اسالمی ،مسئولیت صدور سند مالکیت و پالک خ��ودرو در قلمرو ایران با نیروی انتظامی است و با
توجه به اینکه در حدود صالحیت و نزد مامورین رسمی انجام می شود ،سند رسمی است.
قانون اصالح ماده ( )۲۲مصوب  1374/12/22قانون حم��ل و نقل و عبور کاالهای خارجی از
قلمرو جمهوری اسالمی ایران این گونه بیان م��ی دارد که مـسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی،
اسناد مالکیت و پالک خ��ودرو در قلم��رو جـمهوری اسالمی ای��ران بر عهده نی��روی انتظامی
جمهوری اسالمی ایـران و وظیفه ترجمه و تبدیل گواهینامه های رانندگی معتبر صادرشده توسط
نیروی انتظامی و سـایر اسناد و مدارک مذکور به مدارک بین المللی وفـق مفاد کنـوانسیـونهای
بین المللی سالهای  ۱۳۲۸هجری شمسی ( ۱۹۴۹می�لادی) و  ۱۳۴۷هجـری شمـسی (۱۹۶۸
میـالدی) حم��ل و نقـل جـ��اده ای و حسـب ع��رف بـین الملل��ی و مقررات حـاک��م بر تمامی
کشورهای عضو سازمان بین المللی جهانگ��ردی ( )AITو فدراسیون بی��ن المللی اتومبـیلرانی
( )FIAبر عهـده کانون جهانگردی و اتومـبیلرانی جمـهوری اسالمـی ایران می باشد».
ج ) ماده  ۴۷قانون ثبت اسناد و امالک
ماده  47قانون ثبت این گونه بیان می کند که :در نقاطی ک��ه اداره ثبت اسناد و امالک و دفاتر
اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است )1:کلیه عقود
و معامالت راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر ام�لاک ثبت نشده )2 .صلحنامه
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و هبه نامه و شرکت نامه .برخالف امالک که ثبت آنه��ا الزامی است و سازمان ثبت و متصرفین
به عنوان مالکی��ت و قائم مقام آنان مکلف به ثب��ت کلیه اموال غیر منقول م��ی باشد ،ثبت اسناد
اختیاری است و اشخاص م��ی توانند از ثبت معامالت و قرار داد ها و تعه��دات خود در دفاتر اسناد
رسمی خودداری نمایند مگ��ر در مواردی چند و ذی� ً
لا آن موارد بیان می شود :م��اده  46قانون

ثبت می گوید« :ثبت اسناد اختیاری است مگ�ر در موارد ذیل-1 :کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع
ال در دفتر امالک ثبت شده باشد -2کلیه معامالت راجع به حقوق�ی که قب ً
امالکی که قب ً
ال در دفتر امالک ثبت شده

اس�ت» از این ماده استفاده می شود که هر عین یا منفعت یا حق��ی (مانند حق ارتفاق) که در دفتر
امالک ثبت شده باشد ،معامالت و عقود راجع به آن باید در دفت��ر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود
زیرا در غیر این صورت نق��ل و انتقال در دفتر امالک ثبت نمی گ��ردد و منتقل الیه مالک شناخته
نمی شود .در مورد این ماده فرقی نیست بین جایی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در آنجا هست
و جایی که فاقد اداره ثبت و دفتر اسناد رسمی است .یعن��ی معامله کننده باید به محلی برود که در
آنجا دفتر خانه وجود دارد و معامل��ه را در دفتر اسناد رسمی انجام ده��د و نمیتواند به عذر نبودن
1
دفتر اسناد رسمی در محل ،از ثبت سند و انجام معامله به طور رسمی خود داری کند.
 )3چند نظر پیرامون مرجع اصلی صدور سند مالکیت خودرو

اﺻﻞ  51ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در زﯾﺮ ﻋﻨﻮان«اﻗﺘﺼﺎد در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ»از ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﯿﺎن ﻣﯿﺪارد؛«ﻫﯿﭻ
ﻧﻮع ﻣﺎﻟﯿﺎت وﺿﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن،ﻣﻮارد ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ و ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد»
در ذﯾﻞ ﺗﺒﺼﺮه  5ﻣﺎده 11آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮادي از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺼﻮب  1380ﻣﻘﺮر ش��ده ﮐﻪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽاﯾﺮان(ادارات راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
وراﻧﻨﺪﮔﯽ)ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ،ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه،ﻗﺒﺾ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺑﻮط در
ﺧﺼﻮص ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎﻻت ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼك ﮐﺸﻮر،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﻧﺘﻘﺎل
- 1خسرو عباسی داکانی  ،ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮاد47،46و48ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ،ﻣﺎهنامه ﮐﺎﻧﻮن ،سال  ،46دوره دوم ،شماره
 ، 1382 ،44ص 115
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در ﺳﻮاﺑﻖ اقدام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﺻﻞ 170ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻗﻀﺎت دادﮔﺎهﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ از اﺟﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و آﯾﯿﻦ
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﺳﻼﻣﯽﯾﺎ ﺧﺎرج از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ اﺳﺖ
ﺧﻮدداري کنند و ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪاﺑﻄﺎل اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺮرات را از دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري تقاﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه  5ﻣﺎده11آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ،دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺷﻮد ﻋﺒﺎرت «ﺧﺎرج
از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد واﻣﻼك ﮐﺸﻮر»ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﮔﻮﯾﺎي رﻓﺘﺎرﻓﺮاﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان اﺳﺖ.ﻋﺒﺎرت ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ داردﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو در زﻣﺮه
وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﮐﺸﻮر اﺳﺖ،اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺪام ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺤﺒﺖ
از ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺧﺬ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺷﺪه ﻗﺒﺾ ﻣﺎﻟﯿﺎت را ﺑﺮ ادارات راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ البت��ه در ج��واب بایست��ی
عنوان داشت با اینکه آئیننامه ب��ه غلط تصویب شده اما بر فرض صح��ت ،باز با تصویب قانون
مالیات بر ارزش افزوده س��ال  1387و ماده  29قانون رسیدگی به تخلف��ات راهنمایی و رانندگی
مورخه  1389این آئیننامه درخصوص نق��ل و انتقال خارج از سیستم دفات��ر اسناد رسمی نسخ
شدهاست.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺟﻮاز اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮدرو در ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ
اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ادارات راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ وراﻧﻨﺪﮔﯽ وﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻨﯿﺎد
ﺗﻌﺎون ﻧﺎﺟﺎ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺑﻬﺎم آﻣﯿﺰ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ درج
آﮔﻬﯽ در ﺟﺮاﯾﺪ ﻣﺒﻨﯽ دﻋﻮت از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮاي واﮔﺬاري ﻏﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه 2ﻣﺎده  4ﻗﺎﻧﻮن موصوف به تجمیع ع��وارض ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد«:دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ
ﻗﺒﻞ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺧﻮدروﻫﺎ رﺳﯿﺪ ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ«و»اﯾﻦ
ﻣﺎده و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ رﺳﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ «ح»اﯾﻦ ﻣﺎده را از ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺧﺬ ﻧﻤﻮده»...
ﺗﺒﺼﺮه ذﮐﺮ ﮐﺮده « دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ»و ﻧﻪ ادارات راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ اﯾﻦ ادارات ﺑﻪ
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ﻋﻨﻮانﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده 1287ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ذﮐﺮﺷﺪ،ﻏﯿﺮ از اﺳﻨﺎد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده،ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﻋﺎدي اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،ﺣﺘﯽ ﺳﻨﺪي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮر رﺳﻤﯽ ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺢ و ﺧﺎرج از ﻗﻠﻤﺮو ﺻﻼﺣﯿﺖ او ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد،
ﺳﻨﺪ ﻋﺎدي اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ را ﻧﺪارد«ﻣﺎده1293ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ» و در اینج��ا ای��ن

صالحیت فقط با دفاتر اسناد رسمی است.
دﯾﮕﺮ اینک��ه ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ ی ﺗﮑﻠﯿﻒ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺑﻪ اﺧﺬ رﺳﯿﺪ ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت و
ﻋﻮارض از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻔﯿﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت وﻋﻮارض در ﺻﻮرت ﻧﻘﻞ و
اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮدرو و ﻟﺰوم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎت
ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ  51ق.ا .و ﺗﺒﺼﺮه5ﻣﺎده11آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻦ ﺗﻔﻮﯾﺾ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽدر ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و
اﻣﻼك ﮐﺸﻮر اﺳﺖ،ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﺧﺎرج از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ در وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات دوﻟﺘﯽ ب��ه
نظر م��ی رس��د .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻗﻮاي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ و در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﺣﺘﯽ در
ﻗﺎﻟﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺎرج از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد،اﻗﺪام ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات دوﻟﺘﯽ و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ( .دادنامه  185 ،186 ،187مورخه  84/5/2هیات عمومی دیوان عدالت اداری )
فلذا به نظر می رسد ک��ه ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن،اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض اﻋﻢ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل
ﺧﻮدرو ،ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ و ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ اﺳﺖ و ﺛﺒﺖ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺧﻮدرو
ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﮐﺸﻮر،ﺧﻼف نظ��ر ﻗﺎﻧﻮن گ��ذار اﺳﺖ و حت��ی برابر
توضیحات فوقاالشعار نسخ ضمنی شدهاست.
ﻟﺰوم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ و ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ،ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و آراي
ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ و روﯾﻪ ﻣﻌﻤﻮل آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﮐﺎﻣﻼ
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ و ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع و
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاد و ﻋﺮف ﺟﺎري ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ،ﺛﺒﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو
ﺧﺎرج از دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﻮده و اﺳﺎﺳﺎ از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.
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نتیجه:

در سالهای اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ک��ه ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻏﻠﻂ از ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﻣﺮدم ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ مراک��ز تعوی��ض پ�لاک و اﻟﻘﺎء ﻣﺮﺟﻊ
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ،ﺑﺮ ﻋﺪم ﻟﺰوم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪرﺳﻤﯽ در دفاتر اسناد رسمی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺪﻧﯽ،راﺑﻂ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ،ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ ﻧﻬﺎد،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮدﻓﺘﺮ در راس اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻗﯿﻖ اﺳﻨﺎد ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از وﻗﻮع ﻧﺰاعﻫﺎي
ﺑﯽ ﻣﻮرد و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻤﺎر ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ در ﻣﺤﺎﮐﻢ دادﮔﺴﺘﺮي دارد.ﻋﻠﺖ اینک��ه ﻗﺎﻧونگ��ذار،ﺗﻨﻈﯿﻢ و
ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﻃﻼق در ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻗﺮار داده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و ﻗﺼﺪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ و ﻣﻤﻨﻮع اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺒﻮدن آﻧﺎن و اﻫﻠﯿﺖ ﺷﺎن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ﻧﻈﺮ
ﺻﻐﺮ،ﺳﻔﻪ ﯾﺎ ﺟﻨﻮن و ﺗﻨﻈﯿﻢ آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪد ﻋﻘﻮد و اﺳﻘﺎط ﺧﯿﺎرات و ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮازﯾﻦ ﻻزماﻟﺮﻋﺎﯾﻪ
ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺛﺒﺖ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ،در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺨﺺ حق��وقدان ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده و داراي
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ،ﻣﺪﻧﯽ،ﮐﯿﻔﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮدﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ
اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻋﺎم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﺮه ﻣﺬﮐﻮر و ﺣﻔﻆ
ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص،اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺻﻮﻟﯽ و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
واﻗﻌﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزي ﺣﺠﻢ ﮐﻤﺘﺮي از دﻋﺎوي ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮد.
دراین تحقیق بی��ان شد که هر سه ق��وه ( قضاییه ،مقنن��ه ،مجریه )رای و نظ��ر به صالحیت
دفاتر اسناد رسمی در تنظیم سن��د خودرو دارند و نظرات هر کدام جداگان��ه عنوان گردید ،به نظر
میرسد عدم اجبار افراد جهت مراجعه به مراکز تعوی��ض پالک با تغییر قانون و تسهیل خدمات و
الکترونیکی شدن امور ضروری می باشدو پیشنهاد می گرددبا ح��ذف یا ارزان شدن مالیات نقل
و انتقال دارای��ی و حق الثبت و ترغیب اف��راد جامعه ب��ه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ در دﻓاتر اسناد رسمی،
میتوان بهص��ورت برخط و آنی خالفی خ��ودرو را واری��ز و ﺗﺼﻮﯾﺮي از ﺳﻨﺪ ﺑﺮاي درج در ﺳﻮاﺑﻖ
خ��ودرو ﺑﻪ اداره راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ارﺳﺎل ﮔﺮدد و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ی ﮐﻪ
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ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ و صرف وقت و انرژی ﻣﯽگردد ،ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺣﺬف اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ،البته ﮐﻪ در
ﻫﺰﯾﻨﻪ و وﻗﺖ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
منابع:

1- 1قرآن کریم
2- 2قانون اساسی
3- 3قانون مدنی
4- 4قانون ثبت اسناد و امالک
5- 5قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
6- 6قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی و آییننامه مربوطه
7- 7قانون مالیات بر ارزش افزوده
8- 8قانون تجمیع عوارض
9- 9قانون حملونقل کاال از قلمرو ج.ا.ا.
10-10آییننامه اجرایی قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه
11-11امینی ،منصور ،مقاله «انتقال مالکی��ت در قراردادهای فروش در نظامهای حقوق��ی آلمان ،فرانسه و
ایران» ،مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ،شماره 1382 ،37
12-12ای��زدی ،حسن ،مقاله «ض��رورت تنظی��م اسناد اتومبی��ل در دفاتر اسن��اد رسم��ی» ،ماهنامه کانون
سردفتران و دفتریاران ،سال  ،52شماره1389 ،108
13-13بازگشا ،حمیدرضا ،مقاله «ثب��ت سند خودرو در دفترخان��ه ،اختیار یا اجب��ار؟» ،1395 ،روزنامه ایران،
شماره 6305
14-14ظفرمحمدی ،فرداد ،مقاله «درآم��دی بر مرجع صدور سند مالکیت خ��ودرو» ،1390 ،ماهنامه کانون
سردفتران و دفتریاران ،شماره 122
15-15عبادپور ،لطیف ،مقاله «تعارض سند انتقال با شناسنامه خ��ودرو» ،1389 ،ماهنامه کانون سردفتران و
دفتریاران ،سال  ،52شماره 1389 ،112
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16-16عباسی داکانی ،خسرو ،مقاله «بحث و بررسی پیرامون مواد  47 ،46و  48قانون ثبت» ،ماهنامه کانون
سردفتران و دفتریاران ،دوره دوم ،سل  ،46شماره  ،44سال 1382
17-17غالمرضا ،ذاکر صالحی،مبانی قراردادهای نامعین ،انتشارات میزان،1383 ،
18-18محمد جعفر  ،جعفری لنگرودی ،محشای قانون مدنی ،تهران ،انتشارات گنج دانش1379 ،
19-19ناصر ،کاتوزیان ،اثبات و دلیل اثبات ،نشر میزان1380 ،
20-20مهرعلی ،آقامرادی ،ماهیت ثبت نق��ل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسم��ی ،رساله کارشناسی ارشد
حقوق ،پیام نور ،تهران جنوب1393 ،
21-21فالحت پیشه ،بهنوش ،مقال��ه « مرجع صدور سند مالکی��ت وسایل نقلی��ه» ،1390 ،ماهنامه کانون
سردفتران و دفتریاران ،شماره 125
22-22محمدزاده ،محمود ،مقاله «تأملی بر م��اده  29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگ��ی و عملکرد مراکز
تعویض پالک» ،ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران ،سال  ،53دوره دوم ،تیرماه  ،1390شماره 118
23-23فرداد ،ظفرمحم��دی محمدی ،مقال��ه «آسیبشناس��ی وکالت ف��روش خ��ودرو» ،ماهنامه کانون
سردفتران و دفتریاران ،دوره دوم ،سال  ،53سال  ،1390شماره 124
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تکالیفدستگاههایکاشفازمنظرقانونمبارزهباقاچاقکاالوارز
رضا سالمت

1

زکیه برزکار

2

غالمحسین حیدری
تاریخ دریافت1399/08/11:

تاریخ ویرایش1399/10/07 :

3

تاریخ پذیرش1399/10/13 :

چکیده:

استمرار ارتکاب قاچاق کاال در کش�ور به رغم چاره اندیشی نهادهای مختل�ف و دستگاههای کاشف که با

هدف مقابله با قاچاق و رفع این معضل تشکیل گردیده ،متوق�ف نگشته ،بلکه گویی خصیصه اقلیمیفرهنگی
برخی مناطق ایران شده است 4.اهمیت این امر در طیف گسترده و حجم زیاد زیان دیدگان این پدیده مشهود
است؛ طوری که عالوه بر م�ردم ،دولت نی�ز از قربانیان این بزه محس�وب میشود .در این راست�ا و در جهت

- 1نويسندةمسؤول :کارشناسارشدحقوقجزاوجرمشناسی
- 2کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

REZA34351@Yahoo.com

 - 3کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
 - 4ر.ک .دریانورد ،وحیده ،عل��ت شناسی جرم قاچاق ک��اال در پرتو نظریه خرده فرهنگه��ای مجرمانه (مطالعه
موردی استان هرمزگ��ان) پایان نامه کارشناس��ی ارشد حقوق جزا و ج��رم شناسی ،دانشکده حق��وق دانشگاه شهید
بهشتی1393 ،
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پیشگیری از آسیب مادی و معنوی به جامعه ،نوآوری مقنن در ارائه تعریف بزه قاچاق کاال و ارز در قانون مبارزه
با قاچاق کاال و ارز 1جهت رف�ع ابهام ارکان این بزه شایست�ه بود ،لیکن از آن جايي ک�ه در این تعریف ،عنصر
قانونی صرفاً ناظر به نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج ک�اال و ارز بود و ترس آن میرفت که این
محدودیت در تعیین مصادیق بزه قاچاق موجب سقوط عزم مبارزه با این پدی�ده برای دستگاههای کاشف و
ابهام برای مراجع رسیدگی کننده گردد ،بر این اساس قانونگذار را بر آن داشت که با توسعه مصادیق آن در
ماده ي بعدی ،تکالیف مراجع موصوف را تسهیل نماید .بی شک شناخت و تبیین این مصادیق در جهت مبارزه
با این بزه امر ضروری و اجتناب ناپذیر است .بدین لحاظ در این مقاله نخست ضمن اشاره به مصادیق قاچاق
کاالوارزمندرجدرقانونمرقوموقانونامورگمرکیبهتبیینوظایفدستگاههایکاشفمیپردازیم..

واژگان کلیدی :دستگاه کاشف ،ضابط ،قاچاق ،امور گمرکی

مقدمه

قانونگذار در م��اده  2قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مص��وب  1392به بیان مصادیق قاچاق
پرداخته به نحوی که در این ماده قانونی مقرر داشته« :عالوه بر مصادیقی که در ماده  113قانون
امور گمرکی مصوب  2 1390/8/22ذکر شده است موارد ذیل نیز قاچاق محسوب میشود:
 - 1بند «الف» ماده یک قان��ون مبارزه قاچاق ک��اال و ارز مصوب  1392/10/3مجلس ش��ورای اسالمیدر
تعریف قاچاق کاال و ارز مقرر داشت��ه« :هرفعل یا ترک فعلی است که موجب نق��ض تشریفات قانونی مربوط به
ورود و خروج کاال و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین قاچ��اق محسوب و برای آن مجازات تعیین
شده باشد در هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود».
 - 2الف -كااليي كه از مسير غير مجاز يا بدون انج��ام تشريفات گمركي به قلمرو گمركي وارد ي��ا از آن خارج گردد،
همچنين كاالهايي كه بدون انجام تشريفات گمركي يا از مسيرهاي غير مجاز وارد كشور شود و درداخل كشور کشف گردد.
تبصره – منظور از مسير غير مجاز :مسيرهايي غير از موارد مندرج در تبصره  1ماده  103اين قانون است.
ب -خارج نكردن وسايل نقليه و يا كاالي ورود موقت ،براي پردازش عب��ور خارجي و مرجوعي ظرف مهلت مقرر
از قلمرو گمركي و عدم تحويل كاال ي عبور داخلي شخصي ظرف مهلت مقرر ج��ز در مواردي كه عدم خروج يا عدم
تحويل به گمرك و يا ترخيص قطعي عمدي نباشد.
تبصره – ارائه اسناد خالف واقع كه داللت بر خروج وسايل نقليه و كاال از قلمرو گمركي ويا تحويل آنها به گمرك
داشته باشند نيز مشمول مقررات اين بند است .ك��االي ورود موقت يا ترانزيت خارج��ي در نهايت بايد از كشور خارج
شود و خارج نكردناين نوع كاالها قاچاق محسوب ميشود.
E
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الف  -برنگرداندن كاالي اظهار شده به عنوان خروج موقت ي��ا كران بري به كشور در مهلت
مقرر در صورت ممنوع يا مشروط بودن صادرات قطعي آن كاال.
ب  -اضافه كردن كاال به محموله عبوري خارج��ي و تعويض يا كاهش محمولههاي عبوري
در داخل كشور.

پ -اظهارکاال به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی.
ت -تعويض كاالي صادراتي داراي پروانه ،مشروط بر شمول حقوق و عوارض ويژه صادراتي
براي كاالي جايگزين شده.
E
پ -بيرون بردن كاالي تجاري از اماكن گمركي بدون اظهار يا ب��دون پرداخت يا تأمين حقوق ورودي خواه عمل
در حين خروج از اماكن گمركي يا بعد از خروج كشف شود.هرگاه خارج كننده غي��ر از صاحب كاال يا نماينده قانوني او
باشد گمرك عين كاال و در صورت نبودن كاال بهاي آن را از مرتك��ب ميگيرد و پس از دريافت وجوه گمركي مقرر به
صاحب كاال مسترد ميدارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب ميشود.
ت -كاالي عبور خارجي (ترانزيت خارجي ) كه تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود.
ث -كااليي كه ورود يا صدور آن ممنوع است تحت عنوان كاالي مجاز يا مجاز مش��روط و با نام ديگر اظهارشود.
كاالي عبوري مشمول تبصره  2ماده  108قانون امور گمركي ميشود.
ج -اظهار كاالي وارداتي با نام يا عالمت تجاريايراني بدون اخذ مجوز قانوني از مراجع ذي ربط با قصد متقلبانه.
چ -وسايل نقليه و كااليي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مش��روط است و به عنوان خروج موقت يا كران بري اظهار
شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلم��رو گمركي وارد نگردد موارد ق��وه قهريه و مواردي كه ع��دم ورود كاال عمدي
نيست ا ز اين حكم مستثني است.
ح -كاالي مجاز يا مجاز مشروطي كه تحت عنوان كاالي مجاز يا مجاز مش��روط ديگري كه جمع حقوق ورودي
آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خالف واقع اظهار شود.ك��االي عبوري مشمول تبصره  1ماده  108اين
قانون است منظ��ور از اسناد خالف واق��ع اسنادي است ك��ه در آن خصوصيات كااليي ذكر شده باش��د كه با جنس و
خصوصيات كاالي اظهار شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.
خ -كاال با استف��اده از شمول معافيت با تسليم اظهارنام��ه خالف يا اسناد غير واقعي و ي��ا ارائه مجوزهاي جعلي به
گمرك اظهار شود.
د -كاالي جايگزين شده ممن��وع الصدور يا مشروط ي��ا داراي ارزش كمتري كه با ك��االي صادراتي كه براي آن
پروانه صادر گرده است تعويض شود.
ذ -کاالی مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده ( )120این قانون به دیگری منتقل شود.
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ث -ورود کاالی موضوع بند «ر» ماده ( )122قانون امورگمرکی مصوب 1390/8/22
ج -اظهارکاالی وارداتی با نام یا عالمت تج��اری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی
ربط با قصد مجرمانه.
چ -واردات كاال به صورت تج��اري با استف��اده از تسهيالت در نظر گرفته ش��ده در قوانين و
1

مقررات مربوط براي كاالهاي مورد مصرف شخصي مانند تسهيالت همراه مسافر ،تعاونيهاي
مرز نشيني و ملواني در صورت عدم اظهار كاال به عنوان تجاري به تشخيص گمرك.
ح -خروج كاالهاي وارداتي تجميع شده مسافري و كاالهاي مشمول تسهيالت مرز نشيني و
2
ملواني از استانهاي مرزي ،بدون رعايت تشريفات قانوني.
خ -عدم رعايت ضوابط تعيين شده ازسوی دولت و یا نداشتن مجوزهاي الزم از بانك مركزي
برای ورود ،خروج ،خريد ،فروش و حواله ارز.
د -عرضه كاال به استن��اد حوالههاي فروش سازمان جمع آوري و ف��روش اموال تمليكي و يا
سايردستگاهها مشروط برعدم مطابقت با مشخصات حواله.
 -1بند« ر» م��اده  122قانون امورگمرکی مص��وب  1390/8/22مق��رر میدارد«:کااله��ای دارای نشانی با نام یا
عالمت یا مشخصات دیگری بر روی خود کاال ی��ا روی لفاف آنها به منظور فراهم ک��ردن موجبات اغفال خریدار و
مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت با خواص یا مشخصات اصلی آن کاال»
 - 2ماده 9قانون سامانده��ی مبادالت مرزی مصوب  :1384/7/6خريد و فروش كااله��اي وارداتي ،در استانهاي
مرزي به صورت خرد ه فروشي با رعايت ماده (  ) 4اين قانون مجاز است .خ��روج كاالهاي مذكور ،از استانهاي مرزي
به ساير نقاط كشور ،فراتر از سقف تعيي��ن شده در ماده (  ) 8اي��ن قانون به صورت تجمیعی و تج��اری با تأیید شورای
ساماندهی مبادالت مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیتهای مقرر دراین قانون صورت میگیرد.
ب – نظریه شماره  1393/12/4 – 7/93/3032اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
 جابجایی کاالی موضوع بند ح ماده  2قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  1392/10/3در داخل استانهایمرزی ،قاچاق محسوب نمیگردد.
 درفرضی که کاالهای موضوع سؤال ،بدون هیچ گونه مجوز و رعایت تشریفات قانونی مذکور در بند ت ماده یکقانون فوق الذکر ،وارد کشورشده باشد ،باتوجه به اطالق بند الف ماده یک قانون مارالذکر ،قاچاق محسوب میگردد،
ولو این که کاالهای مزبور تنها در داخل استان جابجا شده باشد.
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ذ -عرضه كاالهاي وارداتي فاقد شناسه ك��اال و شناسه رهگيري در سط��ح خرده فروشي با
رعايت ماده ( )10اين قانون.
ر -هرگونه اقدام ب��ه خارج كردن ك��اال از كشور برخ�لاف تشريفات قانوني ب��ه شرط احراز
درمراجع ذيصالح با استناد به قرائن و امارات موجود.
ز -سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر»1 .
كه مواد مشروحه فوق را بزه ت��ام قاچاق تلقی و وظایفی را ب��رای دستگاههای کاشف تکلیف
نموده است:
 -1دستگاه كاشف

به موجب بند« ص» ماده یک قانون مب��ارزه با قاچاق كاال و ارز ،دستگ��اه كاشف « :دستگاه
اجرائي موضوع م��اده  5قانون مديريت خدم��ات كشوري است كه به موجباي��ن قانون و ساير
قوانين و مقررات ،وظيفه مبارزه با قاچاق ك��اال و ارز و كشف آن را بر عه��ده دارد 2» .و طبق ماده
 36قانون یادشده فوق « دستگاههاي زير در حدود وظايف محول��ه قانوني ،كاشف در امر قاچاق
محسوب ميشوند:
3
الف -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 - 1برابر نظریه شماره  1394/5/27 – 7/94/1304ادره کل ق��وه قضائیه «:باعنایت به این که حمل چوب ،زغال
و هیزم از جنگل و درختان جنگلی ،بدون مجوز و پروانه بهره ب��رداری ،طبق تبصره  3ماده  148قانون حفاظت و بهره
برداري از جنگلها و مراتع مصوب  ،1346جرم دانسته ش��ده و بند ز ماده  2قانون مبارزه ب��ا قاچاق کاالو ارز مصوب
1392به سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانی��ن دیگر تصریح نموده ،بدین لحاظ کااله��ای موصوف به منزله اقالم
مجاز مشروط است ک��ه چنانچه ارزش کاالی قاچ��اق مشروط تا ده میلی��ون ریال یا کمتر باشد ،ب��ه تشخیص اولیه
دستگاه کاشف ،وفق ماده  21قانون اخیرالذکر ،اقدام و مازاد بر ارزش مذکور ،مطاب��ق ماده  44همان قانون در حیطه
صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و مجازات مرتکب ،برابر بند ب ماده  18قانون مزبور تعیین خواهد شد».

 - 2از مهمترین دستگاههای کاشف میتوان به گم��رک ( در محدوده اماکن گمرکی و مب��ادی مجاز گمرگی ) و
نیروی انتظامی( در داخل کشور و خارج از اماکن گمرکی و مبادی غیرمجاز و مرزهای دریایی و زمینی ) اشاره کرد .به
نقل از نقدی ابراهیم ،گلی رضا ،کتاب محشای قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،چاپ اول ،سال  ،1394ص32
 - 3طب��ق بند  17ماده ی��ک قانون تشکی�لات و وظای��ف وزارت بهداشت ،درم��ان و آم��وزش پزشکی مصوب
E
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ب  -وزارت جهاد کشاورزی
2
پ  -گمرک جمهوری اسالمیایران در محدوده اماکن گمرکی
3
ت  -سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
4
ث  -سازمان حفاظت محیط زیست
1

ج  -سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی

5

E
 « 1367/3/3وظای��ف بهداشت ،درم��ان وآموزش پزشکی عب��ارت اند از :تعیی��ن ضوابط مربوط ب��ه ورود ،ساخت،
نگهداری ،صدور ،مصرف و انهدام مواد اولیه بیولوژیک مخدر ،خوراک��ی آشامیدنی ،بهداشتی ،آرایشی ،آزمایشگاهی
و فرآوردههای دارویی و تجهیزات و ملزوم��ات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی و نی��ز ارزشیابی ،نظارت وکنترل
ضوابط مذکور ».به نقل ازحمیدی ،ایوب ،محشای قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،چاپ اول ،پاییز ،1396ص194
 - 1برابر بند « ه» شرح وظایف تفضیلی وزارت جهاد کشاورزی مصوب  1381/4/2هیأت وزیران -3...« :نظارت
وکنترل بر تولید ،واردات ومصرف مایهه��ا وسایرمواد بیولوژیکی مورد مصرف دام��ی -7..فراهم آوردن تسهیالت و
امکانات و انجام هماهنگیها وپیگیریهای الزم برای توسعه ص��ادرات محصوالت و فرآوردههای بخش کشاورزی
وصنایع روستایی در چارچوب سیاستها و برنامههای بازرگانی کشور -.8 .اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و
مقررات بر عهده وزارتخانه قرار دارد.به نقل ازحمیدی ،ایوب ،همان منبع ،ص194
 - 2طبق بند ت ماده یک قانون امورگمرکی مص��وب  «:،1390/8/22اماکن گمرکی :انبارها ،باراندازها ،اسکلهها،
فرودگاهها ،ایستگاههای راه آهن ،محوطهها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن
و نگهداری کاالها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده میشود .این اماکن میتواند انبارهای گمرکی ،انبارهای
اختصاصی و سرد خانههای عمومیباشد».
 - 3سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان نیز درمبارزه ب��ا نگهداری ،عرضه یا فروش کاالی قاچاق در
واحدهای صنفی موضوع ماده  18ق.م.ق.ک.ا.کاشف شناخته شده است.
 - 4ماده  25قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  1392 /10/3مقرر میدارد « :هرکس بدون اخذ مجوز قانونی
از سازمان محیط زیست و عدم رعای��ت سایرترتیبات پیش بینی شده در قوانین و مق��ررات به صدور حیوانات وحشی
عادی ،در معرض نابودی و کمیاب ،انواع موجودات آبزی ،پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم ازبومییا مهاجر وحشی،
به طور زنده یا غیر زنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند ،یا در حین ص��دور و خارج نمودن دستگیر شود ،هرچند
عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود ،به مجازات قاچاق کاالی ممنوع محکوم میگردد ،تعیین مصادیق
این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است».
 - 5ازشرح وظایف یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگ��ی ،گردشگری و صنایع دستی « جلوگیری از حفاریهای
E
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چ  -بانک مرکزی جمهوری اسالمیایران
2
ح  -شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران
3
خ  -شرکت سهامیشیالت ایران
4
د -شرکت دخانیات ایران
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1

تبصره -ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب میشوند» .

5

E
غیرمجاز و جلوگیری از قاچاق اموال فرهنگی» میباشد.به نقل از حمیدی ،ایوب ،همان منبع ،ص196
ماده  561قانون مجازات اسالمی(بخ��ش تعزیرات) مقرر میدارد «:هرگونه اقدام به خ��ارج کردن اموال تاریخی،
فرهنگی از کشور هرچند به خارج آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب عالوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه
سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم میگردد.
تبصره – تشخیص ماهیت تاریخ��ی ،فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کش��ور است ».و ماده  566قانون
اخیرالذکر نیز به قاچاق اشاره دارد.
 - 1ماده  7قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  1392 /10/3مقررداشته «:بانک مرکزی موظف است در جهت
پیشگیری وکنترل بازار مبادالت غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف -تعیین و اع�لام میزان ارز قابل نگهداری و مبادل��ه در داخل کشور ،همراه مسافر ،هم��راه رانندگان عبوری و
مواردی از این قبیل
ب -ایجاد سامانه اطالعاتی مالی صرافیها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها»
 - 2مطابق تبصره بند «خ» ماده یک قانون مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز مص��وب  «:1392/10/3فهرست و ارزش
کاالی قاچاق خروجی مربوط به فرآوردههای نفتی و محصوالت پتروشیمیحسب م��ورد متناسب با باالترین قیمت
خرید کاال در بازارهای هدف و یا براساس باالترین نرخ ارز رسمیکشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد
اعالم میشود.
 - 3ماده  26قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  1392مقرر داشته « :صی��د آوری ،عمل آوری ،تهیه ،عرضه،
فروش ،حمل ،نگهداری و صدور خاویار و ماهی��ان خاویاری که میزان و مصادیق آن توس��ط سازمان شیالت تعیین
میشود ،بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کاالی ممنوع است».
 - 4ماده  14قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مص��وب  « :1385/6/15عرضه ،فروش ،حمل ونگهداری
فرآوردههای دخانی قاچاق توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق کاال است»
 - 5ماده  28قانون آیین دادرسی کیفری با اصالحات  1394/3/24مقررمیدارد « :ضابطین دادگستری مأمورانی
هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم ،حف��ظ آثار وعالئم و جمع آوری ادله وقوع جرم ،شناسایی،
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با توجه به ماده قانونی فوق ،میتوان دستگاههاي کاشف را به دو دسته تقسيم نمود:
اول -دستگاههایی که به موج��ب مواد  37و 39قان��ون مبارزه با قاچاق ک��اال و ارز ،عالوه بر
اختيارات كاشف ،اختي��ارات ضابط را نیز به عهده دارند که عبارت ان��د از:نيروي انتظامي ،وزارت
2
اطالعات 1و یگان حفاظت گمرک
E
یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ،تحقیق��ات مقدماتی ،ابالغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی ،به موجب
قانون اقدام میکنند».
 - 1ماده 29ق.آ.د.ك.مصوب «:1392ضابطان دادگستری عبارت اند از:
الف  -ضابطان عام شام��ل فرماندهان ،افسران و درجه داران نیروی انتظامیجمه��وری اسالمیایران که آموزش
مربوط را دیده باشند.
ب  -ضابطان خاص شام��ل مقامات و مأمورانی که ب��ه موجب قوانین خاص در حدود وظای��ف محول شده ضابط
دادگستری محسوب میشوند؛ از قبیل رؤسا ،معاون��ان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط ب��ه زندانیان ،مأموران
ت بسیج سپا ه پاسداران انق�لاباسالمی .همچنین سایر نیروهای مسلح در
ی مقاوم 
وزارت اطالعات و مأموران نیرو 
مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود ،ضابط محسوب میشوند.
تبصره  -کارکنان وظیفه ،ضابط دادگستری محس��وب نمیشوند ،اما تحت نظارت ضابط��ان مربوط در این مورد
انجام وظیفه میکنند و مسئولیت اقدام��ات انجام شده در این رابطه با ضابطان است .ای��ن مسؤولیت نافی مسؤولیت
قانونی کارکنان وظیفه نیست».
 - 2م��اده  34ق.آ.د.ك .دستورهای مقام قضايی به ضابط��ان دادگستری به صورت کتبی ،صری��ح و با قید مهلت
صادر میشود .در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست ،دستور به ص��ورت شفاهی صادر میشود و ضابط
دادگستری باید ضمن انج��ام دستورها و درج مراتب و اقدام��ات معموله در صورت مجل��س ،در اسرع وقت و حداکثر
ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضايی برساند.
ماده  35ق.آ.د.ك« .ضابطان دادگستری مکل��ف اند در اسرع وقت و در مدتی که دادست��ان یا مقام قضايی مربوط
تعیین میکند ،نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.
تبصره  -چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود ،ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده ،گزارش آن را
با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضائی مربوط ارسال کنند».
ماده  37قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مقرر میدارد « :ب��ه موجب این قانون ،حفاظت گمرکهای کشور زیر نظر
رئیس کل گمرک جمه��وری اسالمیایران برای حفاظ��ت اماکن گمرکی و کاالهای موج��ود در آنها و امور اجرائی
مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با اخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح ،تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف
و با شرایط مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین خاص قضايی محسوب میشوند».
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دوم -دستگاههاي کاشفی كه غيرضابط بوده و فقط اختيار كشف کاال و ارز را به عهده دارند و
در بندهای ماده  36قانون یادشده به شرح فوق به آن اشاره شده است.
 -2وظايف مشترک دستگاههاي كاشف ضابط و غیرضابط:
 -2-1تشخیص وقوع بزه قاچاق کاال یا ارز:

قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  ،1392/10/3سازمان شاكي را حذف و
بزه قاچاق را تحت عنوان جرم و تخلف اعالم و تشخيص قاچاق بودن کاال یا ارز را به دستگاههاي
كاشف تفويض نموده است .به موجب ماده  53قانون مرق��وم « :دستگاههای کاشف و ضابطین
موظفند کاالهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منق��ول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی،
دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون ،توقیف میشوند ب��ه استثنای کاالی ممنوع و وسایل
نقلیه موضوع ماده ( )56این قانون همراه با رونوشت ص��ورت جلسه کشف و توقیف و تشخیص
اولیه ارزش کاال ،بالفاصله پ��س از کشف ،تحویل سازمان جمع آوری و ف��روش اموال تملیکی
نمایند .این سازمان اقدام به نگه��داری کاال نموده و فروش کاالی قاچ��اق منوط به رأی قطعی
است .طبق تبصره ( )1ماده قانونی فوق در کلیه مواردی که ک��االی قاچاق مکشوفه بالصاحب
یا صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد ،عین کاالی مزب��ور به نهاد مأذون ازسوی ولی فقیه
تحویل میشود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد م��اذون کاالی مزبور توسط سازمان
جمع آوری و فروش اموال تملیکی به ف��روش میرسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون
از سوی ولی فقیه واریز میشود و مطاب��ق تبصره  3این ماده ،شرکت مل��ی پخش فرآوردههای
نفتی موظف است فرآوردههای نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه تحویل بگیرد و پس از فروش
آن وجه حاصله را به خزانه داری کل کشور واریز نماید و به موج��ب تبصره  4ماده قانونی یادشده
دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظ��ن قاچاق را به حساب تعیین ش��ده از سوی بانک
مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آن را به حس��اب ویژه خزانه داری کل کشور واریز کند.
درصورتی که وجه موضوع این تبصره از مصادیق قید ش��ده در تبصره ( )1این ماده باشد ،مطابق
تبصره مذکور اقدام میشود».
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 -2-2تعیین ارزش اولیه کاال یا ارز مکشوفه:

وظيفه دیگری که از سوی قانونگذار ب��ه دستگاههای کاش��ف واگذارگردیده ،تعیین ارزش

اوليه کاال ی��ا ارز مكشوفه به ظن قاچاق است ،ب��ه موجب ماده  21قانون مب��ارزه با قاچاق کاال و
ارز « :درصورت��ی که ارزش کاالی قاچاق و ی��ا ارز مکشوفه موضوع م��اده ( )18این قانون ،برابر

تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد با قید در صورت جلسه کشف،
به امضای متهم میرس��د و در صورت استنک��اف ،مراتب در صورت جلسه کش��ف قید و حسب

مورد ،کاال ضبط و به همراه صورت جلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل

میشود و ارز مکشوفه به حس��اب مشخص شده توسط بانک مرک��زی جمهوری اسالمیایران

واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابالغ میگ��ردد و طبق تبصره یک ماده مذکورصاحب کاال و یا

ارز میتواند ظرف ده روز از تاریخ اب�لاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این
تصمیم اعتراض نماید .ت��ا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازم��ان تعزیرات حکومتی ،باید

عین کاال نگهداری شود »...بنابراین دستگاهه��اي كاشف موظف اند به محض کشف کاال يا ارز
قاچاق ،ارزش ریالی روز آن را تعيين نمايند و مقنن مقدم��ات اوليه ي تعيين ارزش کاال را در ماده

 62قانون یادشده ذکر نموده و در این ماده قانونی مقررداشته « :سازمان مأمور وصول درآمدهای
دولت مکلف است ،فهرست ارزش کاالهای وارداتی را بر اس��اس نرخ برابری ارز اعالمیتوسط

بانک مرکزی به صورت ساالن��ه در اختیار کلیه دستگاههای کاش��ف و ضابطین قضايی مرتبط
برای تعیی��ن ارزش اولیه قرار ده��د .در صورتی ک��ه در طول سال در فهرس��ت ارزش کاالهای

وارداتی تغییرات عمدهای رخ دهد ،توسط سازمان ذی ربط اعالم میشود ».ولیکن تعیین ارزش
قطعی کاالیا ارز به موج��ب ماده 47قانون مرقوم ب��ه عهده گمرک یا سای��ر سازمانهای مأمور

وصول درآمددول��ت واگذارگردیده است .قانونگذاردراین ماده مقررم��یدارد «:شعبه رسیدگی
کننده ضمن ارس��ال رونوشتی ازمدارک پرونده ب��ه گمرک یا سایرسازمانه��ای مأمور وصول

دولت حسب مورد ،در مورد تعیین ارزش کاال و یا ارز مکشوف��ه و بررسی اسناد ابرازی برای احراز
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جرم قاچاق ،استعالم مینمای��د .همچنین وقت رسیدگی به سازمانه��ای مذکور و متهم ابالغ
میگردد .سازمان مأمور وصول در آمده��ای دولت موظف است ظ��رف ده روز از تاریخ دریافت
استعالم،پاسخ آن را ارس��ال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حض��ور در جلسه رسیدگی معرفی

نماید .درهر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست».
 -2-3اعالم وقوع بزه قاچاق درصورت تحقق به صورت سازمان يافته

درصورتی که بزه قاچاق بصورت سازمان يافته1واقع گردد ،دستگاههاي كاشف مکلف اند آن
را به مقام قضايی 2اعالم نماین��د ،دراین مورد قانونگذار در ماده  38قان��ون مبارزه با قاچاق کاال
و ارز مقرر داشته « :هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجراي��ی کاشف یا دستگاه اجرايی
مأمور وصول درآمدهای دولت برمبنای قرائن و ام��ارات موجود ازجمله وسایل و تجهیزات مورد
استفاده در ارتکاب جرم ،حجم و ارزش کاالی مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم
در یکی از وضعیتهای زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور
برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضايی اعالم نمایند:
 وقوع جرم به صورت سازمان یافته- 1برابر بند«س» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز « :قاچاق سازمان یافته :جرمیاست که با برنامه ریزی
و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبت ًا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق،
تشکیل یا پس ازتشکیل ،هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت گیرد».
طبق ماده  44قانون مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز « :رسیدگی ب��ه جرايم قاچاق کاالو ارز سازم��ان یافته و حرفه ای،
قاچاق کاالی ممن��وع ،و قاچاق کاالو ارز مستلزم حبس و ی��ا انفصال از خدمات دولتی در صالحی��ت دادسرا و دادگاه
انقالب است .سای��ر پروندههای قاچاق کاالو ارز ،تخل��ف محسوب و رسیدگی به آن در صالحی��ت سازمان تعزیرات
حکومتی است ،چنان چه پرونده ای ،متهمان متعدد داشته ورسیدگی به اتهام یکی از آنان در صالحیت مرجع قضايی
باشد ،به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی میشود»...
 -2برابر رأی وح��دت رویه شماره  736م��ورخ 1393 /9/4هیات عمومیدیوان عالی کش��ور ...« :رسیدگی به بزه
قاچاق کاالی ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق سازمان یافته و حرفه ای و بزه قاچاق کاال و ارز مستلزم حبس و یا
انفصال از خدمات دولت مطلق ًا در صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب است».
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 تعلق کاالی قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاص غیر از متهم. سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم.ماده  30قانون مرقوم نیز مقرر می��دارد « :در صورتی که ارتکاب قاچاق ک��اال و ارز بهصورت
انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمه��وری اسالمیایران با علم به مؤثر بودن آن
صورت گیرد و منجر به اخالل گست��رده در نظام اقتصادی کشور ش��ود ،موضوع مشمول قانون
مجازات اخاللگ��ران در نظام اقتصادی کش��ور مصوب  1369/9/19میگ��ردد و مرتکب طبق
مقررات قانون مزبور مجازات میشود».
1

 -2-4ضبط كاال

قانونگذار دستگاههاي كاشف را نیز در مواردی به عنوان مراجع رسیدگی کننده قرارداده تا در
صورت وجود شرایط ذیل کاال را ضبط نمایند:
 ميزان ارزش ريالي كاالهاي مكشوفه معادل ده ميليون ريال یا كمتر از آن باشد. كاالهاي مكشوفه ازمصادیق كاالهاي ممنوعه 2نباشد ،در واقع به فرضاين كه ارزش ريالياين نوع كاالها (مجاز ،مجاز مش��روط و یارانه ای) باالي ده ميليون ريال ش��ود رسيدگي به آن در
صالحیت شعب ويژه رسیدگی به تخلفات قاچاق كاال و ارز سازمان تعزيرات حكومتي میباشد.
 مرتكب قاچاق موضوعم��اده  21قانون مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز ب��راي مرتبه سوم اقدامارتکاب بهاين نوع ب��زه ننموده باشد .چون چنانچ��ه شخصی برای مرتبه س��وم و باالتر اقدام به
ارتکاب قاچاق کاال نمای��د ،مجازاتاين نوع ب��زه ،عالوه برضبط ك��االی مكشوفه ،مستوجب
جريمه نقدي مطابق ماده  18قانون مذکورخواهد بود و دستگاهه��ای كاشف صالح به رسيدگي
 -3ماده  31قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز « :در صورتی که احراز شود مرتک��ب جرائم قاچاق کاال و ارز با علم و
عمد ،عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت
ملی و تقویت گروههای معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است ،ع�لاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون

حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی االرض محکوم میگردد«.
 - 2طبق بند «ث » م��اده  1قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  « :1392ک��االی ممنوع :کاالیی که صدور یا
ورود آن به موجب قانون ممنوع است » و مصادیق آن ممن��وع در تبصره  4ماده  22قانون اخیرالذکر و ماده 122قانون
امورگمرکی مصوب  1390/8/22و احصا شده است.
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به اين نوع بزه نمیباشند .و این مراج��ع در صورتی صالحيت دارند که شخص براي بار اول و دوم
مرتكب بزه گردد ،تفسير مضیق كه از تبصره  2م��اده  21قانون فوق درخصوص مرتكب و تكرار
بزه قاچاق میتوان عنوان نمود این است که باید دارای شرایط ذیل باشد:
متهم واحد
عنوان اتهاميواحد
نوع كاال واحد
ال مرتكب اين فعل شده باشد.
وحدت اول ،وحدت متهم است .يعني متهم قب ً
وحدت دوم ،وحدت در نوع اتهام است .يعني اگر مرتك��ب در يك مرحله به اتهام حمل كاالي
قاچ��اق (ارزش آن كمتر يا مع��ادل ده ميليون ريال) محك��وم گرديده و در مرحل��ه دوم به اتهام
نگهداري همين مقدار كاالي قاچاق از سوي دستگاه كاشف محكوم به ضبط كاال ي قاچاق شده
باشد و در مرحله س��وم به اتهام فروش همين مقدار كاالي قاچاق محك��وم گردد .با توجه به عدم
ي و تفسي��ر به نفع متهم ،مرجع صالح در رسيدگ��ي به تخلف وي كماكان
وحدت در عنوان اتهام 
دستگاه كاشف خواهد بود و مشمول عنوان تكرار (براي مرتبه سوم ) تلقي نخواهد شد.
وحدت سوم ،وحدت در نوع ك��اال است .و آناين است ك��ه نوع كاال هم باي��د يكسان باشد.
يعني اگر شخصي س��ه مرتبه مرتكب بزه قاچاق گرديد به عنوان مث��ال (نگهداري كاالي مجاز،
نگهداري ك��االي مجاز مشروط ،نگهداری ک��االی یارانه ای) دراين حالت ب��ه علت عدم وجود
وحدت نوع س��وم (وحدت كاال) امكان اعم��ال تبصره  2م��اده  21ق.م.ق.ک.ا.داراي شبهه مي
3
باشد ،ولیکن به نظر ميرسد دراين حالت نيز دستگاه كاشف صالح به رسيدگي خواهد بود.
 -3وظايف دستگاههاي كاشف ضابط:

دستگاههاي كاشف ضاب��ط ،داراي يك سلسله اختيارات خاص��ي هستند كه به موجب قانون
مبارزه با قاچاق کاال و ارز به آنها تفويض گرديده است .نيروي انتظامي طبق بند «الف» ماده 29
 - 3صفاری ،علی ،اجتهادی ،سید عبدالمجید ،سالمت،رضا ،حیدری ،غالمحسی��ن ،کتاب بزه قاچاق کاالو ارز در
مقررات موضوعه ،چاپ اول ،بهار  ،1397ص106
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قانون آیین دادرسی کیفری ضابط عام محسوب گرديده و دراي��ن قانون نيز مستثني نمیباشد.
وزارت اطالعات مطابق م��اده  39ق.م.ق.ك.ا .در حكم ضابط خاص و يگان حفاظت گمرك نيز
به موجب ماده  37قانون اخیر ضابط خاص قضايی محسوب و داراي اختيارات ذيل ميباشند:
الف) به موج��ب م��اده  39ق.م.ق.ك.ا .اولين صالحيت خ��اصاين دستگاهه��ا ،شناسايي
شبكههای اصلی يا گروههای سازمان یافت��ه قاچاق كاال و ارز و دارايي آنه��ا است .اين وظيفه
مختص آنها بوده و بدون دست��ور قضايي قابل اجراست ،چرا كهاين اختي��ار به موجب قانون به
آنها تفويض گرديده است ،ولیکن طب��ق م��اده  43ق.م.ق.ک.ا « :.در پروندههایی که صاحب
کاالو ارز قاچ��اق ،شناسایی نشده و ی��ا متواری است ضابطی��ن موظفند با اخذ دست��ور از مرجع
ذیصالح و با همکاری تمامینهادهای ذی رب��ط ،بالفاصله به شناسایی مال��ک اقدام کنند و در
صورت عدم حص��ول نتیجه ظرف مدت یک م��اه از تاریخ وصول پرونده ب��ه مراجع ذی صالح،
مرجع رسیدگی صالح باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقتضی را
صادر نماید».
ب) توقيف و پلمپ ام��وال مكشوفه و وسايل حم��ل کاال و محل نگه��داري و اختفای آن نيز
مختص سه دستگاه كاش��ف ضابط بوده كه در م��اده  41قانون یادشده به آن اش��اره شده است،
ي در طول
همچنين مطابق تبصره ماده  55قان��ون امور گمركي« :چنانچه براي ني��روي انتظام 
مسير عبوركاال ظن قوي قاچاق نسبت به محموله عبوري به وجود آيد .با فك مهر و موم و پلمپ
كاميون يا بار گنج يا هرگونه دخل و تصرف در كاالي عبوري روبرو گردد ،فك مهر و موم و پلمپ
و بازرسي محموله فقط با حضور نماين��ده گمرك و تنظيم صورت مجل��س امكان پذيراست؛ از
طرفی ذکر این مهم ضروری است که با ارسال پرونده به مراج��ع رسیدگی کننده ،شعب مرجوع
الیه مکلف هستند در راستای ماده  20قانون مرقوم نسبت ب��ه استعالم و احراز مشخصات مالک
اصلی خودروی حامل کاالی قاچاق اق��دام نمایند .افزون بر مراتب موص��وف ،شناسایی اموال
متهمین منطبق با ماده  48قانون پیشگفت امری اجتناب ناپذیر ب��وده که در این راستا ،دستگاه
کاشف ضابط مکلف است با رؤي��ت اسناد مثبته مالکیت خ��ودرو و همچنین استعالمات مربوط،
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نسبت به شناسایی مالک اصل��ی خودرو اقدام مقتضی معمول نماید ت��ا چنانچه پرونده مطروحه
از حیث ارزش ریالی کااله��ای مکشوفه در شمول ضبط خودرو به نف��ع دولت واقع گردد ،حقوق
مکتسبه صاحب اصلی خودرو که فاق��د علم و اطالع از بزه معنونه ب��وده ،تضییع نگردد .لیکن در
کثیر موراد ص��رف رؤيت شناسنامه ( برگ سب��ز) خودرو که ناظر به مشخص��ات خودرو و هویت

شخص حقیقی و یا حقوقی صاحب پالک بوده در مقام احراز مالکیت واقعی و اصلی خودرو کافی
به مقصود نخواهد بود ،چرا که در بسی��اری از موارد ،خودروهای مورد استف��اده در بزه قاچاق ،از
طریق معامالت صوری بین بزهک��اران دست به دست شده و صرف ًا ب��ا تعویض پالک آن بدون
تنظیم سند رسمیدر دفاتر اسناد رسمیاقدام به تغییر مالکیت پالك خودرو نموده و يا با توسل به
مبایعه نامههای صوری درصدد فرار از قانون و ایج��اد مانع ،جهت صدور حکم به ضبط خودروی
حامل موضوع ماده 20قانون اخیرالذک��ر گردند .الجرم به نظر میرس��د ،دستگاه کاشف ضابط
میبایست در راستای ماده  29قانون رسیدگی به تخلف��ات راهنمايي و رانندگی مصوب 1389و
همچنین آیین نام��ه اجرایی آن مص��وب  ،1391از طری��ق اداره ثبت اسناد و ام�لاک نسبت به
شناسایی مالک اصلی خودرو منطبق با سند تنظیم��یدر دفاتر اسناد رسمیاقدام مقتضی معمول
نموده و جوابیه استعالم مربوط را جه��ت دوری جستن از هرگونه شبه��ه در رأی صادره از بابت
شناسایی مالک اصلی خودرو که منتج به ضبط خودرو و یا اضافه نمودن ارزش ریالی آن به جزای
نقدی در پروندهه��ای مطروحه میگردد؛ اق��دام مقتضی معمول نمایند .ماده ف��وق مقرر نموده
است؛ «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمیانجام میشود ،دارندگ�ان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه
نقل و انتقال وسای�ل مذکوردر دفاتر اسناد رسم�ی ،ابتدا ب�ه ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراک�ز تعیینشده از

سوی راهنمایی و رانندگی ب�رای بررسی اصالت وسیله نقلی�ه ،هویت مالک ،پرداخت جریمهه�ا و دیون معوق و

تعویض پالک به نام مالک جدید مراجعه نمایند ».بر این اساس ،دستگاه کاشف ضابط در جهت اجرایی
نمودن این مهم میتواند در بستر تعامل با سازمان ثبت اسناد و امالك کل کشور از طریق ارتباط
بر خط در سامانه مندرج در ماده  5و  6قانون مبارزه با قاچاق ک��اال و ارز ،زیرساخت الزم را فراهم
نموده تا از اطاله دادرسی در پروندهای مطروحه نیز پیشگیری نماید.
پ) بازداشت متهم تا  24ساع��ت میباشد ،در قان��ون آيين دادرسي كيف��ري ،دو نوع عنوان
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ميشود ن��وع اول :بازداشت قضايي ،آن حالتي است كه براي شخصي ق��رار تأمين كيفري صادر
نشده يا به او تفهيم اتهام نشده باشد .ن��وع دوم :بازداشت انتظامي ک��ه مخصوص دستگاههاي
كاشف ضابط و تحت شراي��ط خاصي همچون عدم دسترسي به مرجع قضاي��ي يا بيم فرار متهم
و ...میباشد ،بنابراين بع��د از  24ساعت بازداشت مته��م ،پرونده فوراً بايد به نظ��ر مقام قضايي
برسد .با توجه به تصريح م��اده 41ق.م.ق.ک.ا .ضابطين مكلف ان��د بالفاصله و در صورت عدم
دسترسي ظرف 24ساعت از زمان دستگيري ،ضمن تحت نظر قراردادن متهم ،پرونده تنظيمي
را نزد مرجع صالح ارسال نمايند1و ب��ه موجب تبصره ماده  189قانون آیی��ن دادرسی کیفری نیز
تحت نظر ق��راردادن متهم توسط مرجع صال��ح رسیدگی کننده بی��ش از  24ساعت ،بدون آنکه
تحقیق از او ش��روع یا تعیین تکلیف ش��ود ،بازداشت غیرقانونی محس��وب و مرتکب به مجازات
قانونی محکوم میشود ،بديهي است افراد حامل كاالي قاچ��اق يا مظنون به حمل قاچاق نیز در
صورت عدم معرفي مالك و يا در فرض معرفي مالك با اح��راز شرايط قانوني متهم موضوع ماده
 41ق.م.ق.ک.ا .محسوب میشود ،در هر حال تشخيص احراز يا ع��دم احراز اتهام چنين فردي
خارج از حدود اختيارات ضابطين و درصالحيت مراجع ذیصالح رسيدگي كننده مي باشد و طبق
تبصره  2ماده قانونی یادشده اخیر « :در مورد سایر جرايم مق��رر به استثنای ماده ( )21این قانون،
درصورتی که بی��م اختفای ادله ،فرار متهم ی��ا تبانی باشد و همچنی��ن در پروندههایی که ارزش
کاالی قاچاق مکشوفه باالی یکصد میلی��ون ریال باشد صدور قرار وثیق��ه متناسب با مجازات
مقرر الزامیاست» .و برابرماده  41قانون آیین دادرسی کیفری « :ضابطان دادگستری اختیار اخذ
تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضايی نیز نمیتوانند اخذ تأمی��ن را به آنان محول کنند .در هر
صورت هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد ،تنها توسط مقام قضايی طبق مقررات این
 - 1م  53ق.آ.د.ک :.ضابط��ان دادگستری مکلف ان��د اظهارات شخص تحتنظر ،علت تحتنظ��ر بودن ،تاریخ و
ساعت آغاز آن ،مدت بازجویی ،مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی راکه شخص نزد قاضی معرفی شده

است را درصورت مجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثرانگشت او برسانند ضابطان همچنن مكلف اند تاريخ و ساعت
آغاز و پايان تحت نظر بودن رادردفترخاصي ثبت و ضبط كنند.
تبصره -در این م��اده و نیز در سایر مواد مقرر در ای��ن قانون که اخذ امضاء و یا اثرانگش��ت شخص پیش بینی شده
است ،اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد.
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قانون اقدام میشود و صدور این قرار از اختیارات مرجع ذی صالح رسیدگی کننده میباشد».
ت) ورود و تفتيش اماک��ن عمومي توسط دستگاه كاشف ضابط است ک��ه نيازي به اخذ مجوز
ندارد ،اما ورود و تفتيش اماكن خصوصي با دستور مقام قضايي ب��وده و عدم رعايت آن جرم بوده
و مرتكب تحت پيگرد قانوني ق��رار ميگيرد .با توجه به تبصره  2م��اده  42ق.م.ق.ک.ا .بازرسي

از اماكن عمومي 1نيازي به مجوز مراجع قضايي نداشته و حك��م استثنايي ماده قانوني مذكور در
خصوص ضرورت اخذ مجوز بازرسي از مراجع قضايي ناظر به اماك��ن اختصاصي به ويژه منازل
مسكوني و آن هم صرف ًا ب��ه منظور كشف كاال و ارز مظنون به قاچ��اق ميباشد  2و طبق تبصره 1
ماده  42قانون اخیر الذکر « :تنظیم صورت جلسه بازرسی از محل با ذکر جزئیات امر مانند ساعت
بازرسی افراد حاضر و مشخصات کاال و ارز قاچاق مکشوفه الزامیاست » .بديهي است انبارهاي
 - 1ماده  2آیین نامه اماکن عمومیمصوب  1363/3/23هئیت وزیران با اصالحات بعدی ،اماکن عمومیدر  39بند
احصاء گردیده که بدین شرح است :هتلها ،مسافرخانهها ،رستورانها ،پانسیونها و مهد کودکها ،سلف سرویسها،
قهوه خانهها ،اغذیه فروشیها ،چلوکبابی و چلوخورشتیها و طباخیها ،بوفه سینما و تئاتر ،کافه تریاها ،کافهقنادیها،
آرایشگاهه��ا ،آموزش گاهه��ای رانندگ��ی ،فروشگاهه��ای جرای��د و نشریات داخل��ی ،موسسات بارک��ش شهری،
تعمیرگاههای دوچرخه و موتور سیکلت ،عکاسیها ،فروشگاهه��ای جراید و نشریات خارجی ،سینماها وتماشاخانهها،
فروشگاههای اتومبیل ،موسسات تبلیغاتی وتولید کننده فیلمهای تبلیغاتی ،تعمیرگاهها و اتوسرویسها و پارکینگها،
موسسات توریستی وکرایه دهی اتومبیل ،بنگاههای مسافربری ،کت��اب فروشیها ،بنگاههای معامالتی ،کارگاههای
اوراق اتومبیل ،کارگاههای تعویض روغ��ن و پنچرگیری و الستیک فروشی اتومبیل ،موسس��ات تاکسی بار ،کلیشه
و گراور سازیها ،فروشگاههای ل��وازم یدکی اتومبیل ،کارگاهه��ای نقاشی اتومبیل ،چاپخانهه��ا ،سمساری و امانت
فروشیها ،موسسات ب��ار بری ،استودیوها ،ط�لاو جواهرفروشیها،موسسات نشر و طب��ع ،آموزشگا ههای خیاطی و
ماشین نویسی و آرایشگری.
 - 2ماده  43قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز« :هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطالعات
ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست ،آنان بای��د پیش از اطالع به دادستان ،بدون داشت��ن حق تفتیش و بازرسی یا

احضار و جلب اشخاص ،تحقیقات الزم را بهعمل آورند و نتیجه آن را ب��ه دادستان گزارش دهند .دادستان با توجه به این
گزارش ،دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناس��ب را اتخاذ میکند» .و ماده  55قانون مبارزه با قاچاق
کاال و ارز« :ورود به منازل ،اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها ،همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرايم غیرمشهود با
اجازه موردی مقام قضايي است ،هر چند وی اجرای تحقیقات را بهطور کلی به ضابط ارجاع داده باشد».

122

ماهنامة كانون  /شمارة  173و 174

شركتهاي هواپيمايي و ساير متصديان حمل و نقل و جابهجاي��ي عمومي بار كه در فرودگاهها
و ساير مراكز حمل و نقل اعم از زميني ،هواي��ي و دريايي داير است ،با اختي��ارات اوليه ضابطين
دادگستري و بدون نياز به اخذ مجوز قاب��ل بازرسي مي باشد .و برابر نظری��ه شماره 925/93/7
مورخ  1393/4/17اداره حقوقی قوه قضائیه « :اماکن عمومیمذکور در ماده  619قانون مجازات
اسالمیمص��وب  1375و یا تبصره  2ماده  42قان��ون مبارزه با قاچاق ک��اال و ارز مصوب ،1392
محلهائی است که معد برای ورود عموم است و مردم ب��دون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند،
مانند ادارات ،اماک��ن مذهبی و مراکز خرید و پذیرائ��ی ،بنابراین اماکنی مانن��د پادگان نظامییا
ادارات دولتی خاص نظی��ر اداره اطالعات و زندانها که مهیا ب��رای ورود عموم نمیباشد ،شامل
اماکن عمومینمیگردد » .اما ورود و تفتيش در دو مورد در پروندهها اتفاق ميافتد:
حالت اول  -ورود و تفتيش براي كشف جرم يعني قبل از كشف جرم و دستگيري متهم.
حالت دوم  -ورود و تفتيش براي دسترسي ب��ه متهم است ،يعني پرونده تشكيل گردیده ،جرم
تقريبًا در حدي میباشد كه متهم احضار ش��ود ،يعني ادله اثبات جرم کافی ب��وده و متهم احضار
میگردد ،اما متهم در محل مرجع رسیدگی کننده حضور پی��دا نمیکند ،پس در این فرض براي
دسترسي به متهم نیاز به صدور دستور قضايي است.
قانونگذار درقانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،بین حکم ورود قائل به تفكيك گرديده و اعالم
داشته ورود در اماكن خصوصي براي كشف جرميك��ه هنوز محقق نگرديده ،چه در مورد قاچاق
كاالهايي كه در صالحيت سازمان تعزيرات حکومتی باشد و چه درصالحيت مراجع دادگستری
باشد ،نياز به دستور مرجع قضای��ی دارد .بنابراین شعب ويژه قاچاق ک��اال و ارز سازمان تعزيرات
حكومتي مطلق ًا براي كشف جرم حق اعطاي مجوز ورود به ضابطی��ن در این مورد را ندارد ،پس
اگر دستور ورود براي كشف جرم باشد ،صالحیت آن مطلق ًا با مجوز مرجع قضایی خواهد بود .چرا
كهاين امر مطابق ماده  42ق.م.ق.ك.ا .توسط قانونگذار تصري��ح و تكليف شده ،يعني دستگاه
كاشف ضابط ،مكلف به اخذ مج��وز از مرجع قضایی ميباشد .در واقع م��اده قانونی اخیر در مقام
بيان مرحله ي قبل ازكشف بوده و اين مجوز تفتيش توس��ط مرجع قضایی و فقط براي ضابطين
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صادر ميگردد .مطابق ماده  42ق.م.ق.ک.ا .در صورت داللت قرائن و امارات قوي بر وجود كاال
و يا ارز قاچاق ،در اماكن خصوصي مانند من��ازل مسكوني ،صرف ًا ضابطين ميتوانند پس از كسب
مجوز بازرسي از مرجع قضايي ،ب��راي بازرسی و كشف و توقيف كاال ي��ا ارز اقدام نمايند1و مقنن
درماده  40ق.م.ق.ک.ا .مقرر داشته « :ضابطین مکلفان��د در مبارزه با جرايم قاچاق طبق قانون
آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند».

2

نتيجه:

ورود کاالی قاچاق از مبادی رسم��یو غیررسمیتوسط باندها و برخ��ی از صاحبان قدرت یا
دارندگان موقعیتهای اجتماعی و یقه سفیدها به کشور زیانه��ای جبران ناپذیری را به اقتصاد
ملی و سالمت جامعه وارد مینمای��د و این پدیده شوم عالوه بر اثرات مخ��رب اقتصادی ،اثرات
منفی فرهنگی ،اجتماعی ،سیاس��ی و امنیتی نیز دارد ،برای مقابله ب��ا آن ،باید عوامل ذی مدخل
درامر مبارزه با قاچاق با تمام قوا برخورد قاطع با آن داشته باشن��د .قانونگذار ایران در بند «ص»
ماده یک قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز ،كشف ک��االو ارز قاچاق را بر عهده دستگاههاي كاشف
قرارداده است ،ب��ه نحوی كه در ماده  37قان��ون پیشگفت با تأسيسيگ��ان انتظاميگمرك به
عنوان يك ضابط خاص ،عزم خود را براي ريشه كن كردن اي��ن پدیده شوم جزم نموده است ،اما
دستگاههای کاشف به تنهایی نمیتوانند قاچاق را درکشور ریشه کن نمایند ،بلکه باید درمبارزه با
قاچاق عزم ملی وجود داشته باشد ،بنا براین ،پیشنهادات ذیل ضروری به نظر میرسد:
 الزام به تنظیم سند رسمیوسائ��ط نقلیه در دفاتر اسناد رسمیوعدم اتک��ا به شناسنامه سبزخودرو به عنوان سند مثبته مالکیت جهت پیشگیری از تالی فساد و اطالع رسانی کامل از طریق
رسانه ملی.
 راه اندازی سیستم یکپارچ��ه در ورودی و خروجی کاال و فراهم نمودن زیر ساختهای الزم - 1اجته��ادی سی��د عبدالمجی��د ،سالم��ت رضا ،حی��دری غالمحسی��ن ،ب��زه قاچ��اق ک��اال و ارز در مقررات
موضوعه ،1399،ویرایش دوم ،چاپ پنجم ،ص107
 - 2قانونگذاردر فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4با اصالحات بعدی از ماده  28تا  63را
به ضابطین دادگستری و تکالیف آنها اختصاص داده است.
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جهت هماهنگ نمودن سازمانهای مرتبط من جمل��ه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور جهت
برخط نمودن مکاتب��ات اداری واستعالمات یکپارچ��ه بین دستگاههای دخی��ل در امر مبارزه با
قاچاق کاالو ارز در کشور.
 آگاه سازی عمومیدرخصوص چالشه��ا ،خطرات و آسیبهای ناش��ی از قاچاق و وسائطنقلیه مورد استفاده در آن با استفاده از رسانههای گروهی ،شبکهها و فضای مجازی.
 تشكيل بانك اطالعاتي جه��ت شناسايي عوامل فعال به وی��ژه مرتکبین اصلي در ارتکابقاچاق کاال و ارز و شناسایی وسائط نقلیه مورد استفاده.
 امكان استفاده از فنآوريه��اي نوین و كارآمد و تجهيزات و امكان��ات پيشرفت ه كنترلي درگمركات و ساماندهي ترانزيت كاال در کشور.
 ساماندهی و ایجاد سامانههای نرم افزاری و بانک اطالعات جامع پروندههای قاچاق کاال وارز درکشور.
 آسیب شناسی علل گسترش پدی��ده قاچاق با انجام پژوهشهای علم��یدر کشور و اتخاذسیاستهای مناسب جهت پیشگیری و ریشه کن نمودن آن.
 نظارت الکترونیکی ب��ر واردات و صادرات ک��اال و بهره گیری از تجهی��زات الکترونیکی وسامانههای نظام مند قابل نظارت درگمرکات کشور.
منابع:

1- 1اجتهادی ،سیدعبدالمجید ،سالمت،رضا ،حیدری ،غالمحسین ،1399 ،بزه قاچ�اق کاال و ارز در مقررات

موضوعه ،انتشارت روزنامه رسمی ،ویرایش دوم،چاپ پنجم
2- 2احمدی ،عبداهلل،1385،جرم قاچاق،انتشارات میزان،چاپ سوم
3- 3جعفری لنگرودی ،محمد جعفر،1376 ،ترمینولوژی حقوق ،گنج دانش،چاپ هشتم
4- 4حمیدی ،ایوب ،1396 ،محشای قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،انتشارات مهزیار ،چاپ اول
5- 5دهخدا ،علی اکبر ،لغت نامه،جلد  ،43انتشارات موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران
6- 6سیف ،اله مراد ،1387،قاچاق کاال در ایران ،انتشارت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،چاپ اول
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7- 7صدری افشار ،غالمحسین ،حکمی ،نسرین و نسترن ،1387 ،فرهنگ معاصر فارسی ،چاپ پنجم
8- 8صفاری ،علی ،اجتهادی ،سیدعبدالمجید ،سالمت ،رضا ،حیدری ،غالمحسین ،1397 ،بزه قاچاق کاال و
ارز در مقررات موضوعه ،انتشارات روزنامه رسمی ،چاپ اول
9- 9عمید ،حسن ،1371 ،فرهنگ فارسی عمید ،چاپ هشتم ،انتشارات امیر کبیر
10-10ولیدی ،محمد صالح ،1393 ،حقوق کیفری اقتصادی ،انتشارات جنگل ،چاپ اول
11-11نقدی،ابراهیم،گلی،رضا،1394،محشایقانونمبارزهباقاچاقکاالوارز،انتشاراتمسیردانشگاه،چاپاول
12-12قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب  1389و آئیننامه مربوطه مصوب 1391
13-13قانون مبارزه با قاچاق کاالو ارز مصوب 1392 /10/3مجلس شورای اسالمیبا اصالحات بعدی
14-14قانون امورگمرکی مصوب 1390 /8/22مجلس شورای اسالمی
15-15قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4مجلس شورای اسالمیبا اصالحات بعدی
16-16قانون مجازات اسالمیمصوب 1392 /2/1مجلس شورای اسالمی
17-17قانون ساماندهی مبادالت مرزی مصوب 1384/7/6
18-18قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385/11/19
19-19قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها ومراتع کشورمصوب 1346 /5/25با اصالحات بعدی
20-20آراء وحدت رویه هیات عمومیدیوان عالی کشور
21-21نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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پرسش و پاسخ

پرسشوپاسخ()22
محمد عظيميان

*

تاريخ دريافت1397 /07/01 :

تاريخ پذيرش1399/10/24 :

آیا تنظیم سند اجاره نسبت به منافع ملک توقیف شده جایز است؟

بازداشت ام��وال غیرمنقول عموم ًا یا ب��ه درخواست خواهان (محکوم ل��ه) از مراجع قضایی و
یا به درخواست ذینف��ع (متعهدله) اسناد رسمی پس از صدور و اب�لاغ اجرائیه از ادارات ثبت اسناد
و امالک و یا خصوص�� ًا به درخواست هری��ک از دو مرجع سازمان امور مالیات��ی (موضوع تبصره
ماده  218قانون مالیاتهای مستقیم) و سازمان تأمی��ن اجتماعی (موضوع ماده  50قانون تأمین
اجتماعی) صورت میپذیرد که:
مطابق ماده  103قانون اجرای احکام مدن��ی «توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن
نمیگردد».
طبق ماده  91آیین نامه اجرای مفاد اسن��اد رسمی الزماالجرا و ط��رز رسیدگی به شکایت از
* .نويسندة مسؤول :سردفتر دفتر اسناد رسم��ي شماره  648تهران ،نایب رییس كان��ون سردفتران و دفترياران و

				
عضو هیأت تحريريه ماهنامه «كانون».

Daf648@yahoo. com
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عملیات اجرایی «بازداشت مال غیرمنقولی که نسبت به منافع آن تعهدی به نفع غیر نشده است،
مستلزم بازداشت منافع آن است مگر اینکه حاجت به بازداشت منفعت نباشد .در این صورت باید
مراتب در صورتمجلس منعکس شود».
وفق ماده  48آییننام��ه اجرایی و وصول مالیاته��ا ،موضوع ماده  218قان��ون مالیاتهای

مستقیم «در صورت��ی که مال غیرمنقول یا حق��وق متعلق به مودی درآم��دی داشته باشد ،برابر
مقررات این آییننامه درآمد مزبور تا زمان فروش ملک ،بازداش��ت و در صورت وصول به عنوان
قسمتی از بدهی مودی محسوب خواهد شد .در صورتی ک��ه درآمد مزبور تکافوی بدهی مالیاتی
مؤدی را نماید از فروش ملک خودداری میگردد».
براساس ماده  50آییننامه اج��رای ماده  50قانون تأمین اجتماع��ی «بازداشت مال غیرمنقول
موجب بازداشت منافع آن نیست مگ��ر اینکه مورد تقاضای اجرا بوده و اص��ل ملک و سایر دارایی
بدهکارکفافبدهیوهزینههایاجراییراننمودهویاخودبدهکاررضایتبهبازداشتمنافعبدهد.
تبص�ره :در صورتیکه تقاضای بازداشت منافع از طرف اجرا نش��ده باشد ،از تاریخ بازداشت به
بعد ،بدهکار حق انتقال منافع را زاید بر یک سال نخواهد داشت».
با این وصف ،صرف ًا در حالتی ک��ه بازداشت ملک به منظور تأمین خواست��ه خواهان به دستور
مرجع قضایی صورت پذیرفته است ،این توقیف موجب بازداشت منافع نبوده و تنظیم سند انتقال
منافع مل��ک بازداشت شده فاقد ممنوعی��ت قانونی است و در سایر م��وارد بهلحاظ امکان تعمیم
بازداشت ملک ب��ه بازداشت منافع قبل از تنظی��م سند اجاره ،استعالم از مراج��ع بازداشت کننده
الزامی است.

بررسی تلف مال توقیف شده در قرار تأمین خواسته
مهرزاد جوادی

1

محمدکاظم عمادزاده
تاریخ دریافت1395/02/18:

تاریخ ویرایش1399/09/24 :

2

تاریخ پذیرش1399/10/15 :

چکیده:

تأمین خواسته یکی از ابزارها و وسائل قانونی است که به جهت حفظ حقوق مدعی و حفظ خواسته تا پایان

دادرسی وضع گردیده است .قرار داشتن مال موضوع تأمين نزد هري�ك از خوانده ،خواهان و حافظ ميتواند
به داليل مختلف موجبات تلف آن مال رافراهم سازد.پس از تقديم درخواست متقاضي تأمين خواسته به دادگا
ه صالحيتدار ،عوامل مختلفي در امكان حدوث حالت تلف مداخله دارند .تلف مال گاه پس از صدور قرار تأمين
خواسته در نزد خوانده (صاحب مال) ص�ورت ميپذيرد؛ گاه نزد خواهان صورت ميگي�رد؛ گاه اين حافظ مال
راتلف مينمايد و گاه قاضي رسيدگ�ي كننده بدون توجه به مق�ررات و قوانين موضوعه ق�رار تأمين خواسته
را صادر ميكند كه به موجب آن تلف م�ال اتفاق ميافتد كه حسب موردايج�اد مسؤوليتهايي براي مباشر يا
مسبب فعل تلف مال فراهم ميسازد كه به ناچار بايستي مسؤوليتهاي ناشي از آن پذيرفته شود .در این مقاله
با توجه به قواعد و مبانی فقهی ومقررات موجود به پاسخ این سؤال پرداخته و نهایتاً با توجه به اوضاع واحوال
ودرجه تأثیر و نحوه ی عملکرد هر ی�ک از اصحاب دعوی (خواهان و خوانده) حاف�ظ و قاضی در صور وفروض
مختلف بار مسؤولیت مدنی و بعضاً کیفری را در م�واردی برعهده هر یک ازمباشر ،خواه�ان ،خوانده ،حافظ و
قاضیصادرکنندهقرارتأمینخواسته،گذاردهتاضررواردهجبرانشود.

واژگان کلیدی :تأمین ،دلیل ،مال توقیف شده ،مسؤولیت مدنی .

 - 1نويسندة مسؤول :کارشناس ارشد حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسالمیواحد بندرعباس

jm.mehrzad@gmail.com

 - 2استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

mary.emadzadeh@gmail.com
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مقدمه

در جریان دادرسی ک��ه با توجه به اوقات تعیین��ی و حجم پرونده ها مدت زم��ان قابل توجهی
برای رسیدگی و ص��دور رأی صرف خواهد شد ،ای��ن احتمال وجود دارد ک��ه در صورت پیروزی
خواهان در دع��وای مطروحه اجرای رأی صادره ب��ه جهت عدم دسترسی به عی��ن محکو ٌُم به یا

معادل آن ،با مشکل روبرو گردد .به همی��ن جهت تأسیسی به نام تأمی��ن خواسته در نظر گرفته
شده است تا بدون نیاز به تشکیل جلسه در مورد موضوع امکان اجرای حکم آتی را برای محکو ٌم
له فراهم نماید.این تأسیس اقدامیاست احتیاطی و در کنار خواست��ه اصلی مطرح میشود و هر
گونه اتخاذ تصمیم در م��ورد آن تاثیری در ماهی��ت دعوا ندارد .صدور این ق��رار منوط به رعایت
شرایط و مواردی است که در م��واد  108و  113قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومیو انقالب
در امور مدنی به آنها اشاره شده است .این شرایط که ناظر به نوع ادله و نوع خواسته است در کنار
شرایط عمومیمورد بررسی قرار میگی��رد .در این اقدام تحلیل شرایط خ��اص و موارد مذکور از
اهمیت ويژه ای برخوردار است چراکه تعیین مصداق اقدامیاست که ميتواند تردیدهای عملی
و تفاسیر غیر مرتبط را مرتفع نماید .قرار داشتن مال موضوع تأمین خواسته نزد هر یک از خوانده،
خواهان و حافظ میتواند به دالیل مختلف موجبات تلف آن مال را فراهم سازد و در صورت وقوع
تلف موضوع میتواند از جه��ات مختلف بررسی گردد؛ منابع ایج��اد مسؤولیت در حقوق مدنی و
فقه شیعه ،اتالف ،تسبی��ب و غصب عنوان گردیده است که با بررسی ه��ر یک از عناوین مزبور و
چگونگی ایجاد تلف بایستی به دنبال قواعد و مقرراتی جهت جبران خسارات وارده بر زیان دیده
بود که این قواعد میتواند حسب مورد قوانین و مقررات موضوعه از جمله قانون مدنی و یا قواعد
مربوط به قانون مسؤولیت مدنی باشد.
 -1مال و اتالف آن

مال دارای تعریف فلسفی خاصی نبوده و در لغت یعنی می��ل و خواستن و در اصطالح حقوقی
چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باش��د و در ازاء به دست آوردن آن پ��ول پرداخت شود .به
عبارت دیگر مال چیزی است که عرضه آن محدود باش��د و بتواند نیازی از نیازهای انسانی را رفع
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نماید و اشخاص ب��رای تحصیل آن پول پرداخ��ت نمایند.مالکی��ت و ارزش آن نسبی است ،چه
بسا مالی در ی��ک منطقه اساس ًا مال محسوب نش��ود و یا این که مالی در ی��ک شهر قیمتی ارزان
داشته باش��د و همان مال در جای��ی دیگر دارای قیمتی ب��اال باشد ،بدیهی اس��ت یکی از عوامل
اساسی تأثیرگ��ذار بر قیمت اموال میزان عرض��ه و تقاضا میباشد .در تعری��ف مال مرسوم است
که میگویند« :چیزی است که ارزش داد وستد دارد و در براب��ر آن پول یا مال دیگر داده میشود.
معیار تمیز این ارزش ،نوعی و در اختیار عرف است یعنی در بازار معادل مبلغی پول است» (امامی،
.)19 :1381

تلف مال ،اصطالحی فقهی و حقوقی به معنای از بین رفتن عین مال یا منافع عقالیی وقانونی
مال ،خود به خود یا به موجب حوادث .تلف در لغت به معن��ای هالک گردیدن و نابود شدن است.
اتالف نیز در لغت مصدر باب افعال از ریشه تلف به معنای تلف ک��ردن ،نابود کردن و از بین بردن
است (معل�وف.)178 :1376 ،در برخی منابع ،از بین رفتن چیزی به موج��ب حوادث آسمانی نیز از
باب اتالف قلمداد شده و تنها از بین رفتن آن به خودیه خ��ود و بدون دخالت عامل خارجی را تلف
دانستهان��د (رواسقلعه ج�ی 1421 ،ق .)15 :.در براب��ر ،برخی مؤلفان مفهوم تل��ف را گستردهتر از
اتالف دانسته و عالوه بر آفت آسمانی ،آن را شامل از بین رفت��ن مال به دست انسان نیز میدانند
(عبدالمنع�م 1999 ،م .)216 :.ولی ظاهراً فقه��ای امامیعم ً
ال این کلم��ه را در برابر اتالف به کار
دست مشتری یا بایع یا شخص ثالث را
میبرند و مواردی چون نابود شدن عین یامنفعت مال ب��ه ِ
مشمول قاعدة اتالف میدانند (نجفی 2004 ،م .)84 :در اصطالح به معنای «تجاوز عمدی به مال
غیر به صورت تخریب ،سوزاندن یا تباه کردن» میباشد (جعفری لنگرودی.)100 :1381 ،
ب��دون تردید در عص��ر حاضر احت��رام به مالکی��ت خصوصی و عموم��ی ،به عن��وان یکی از
ارزشهای پذیرفته شده در جامعه قلمداد میشود که حمای��ت از آن طبق قانون اساسی و مبانی
فقهی و قوانین جزایی الزم است.بر این مبنا در نظام حقوقی ،چنانچه شخصی مال متعلق به غیر
را به طور کلی یا جزیی از بین ب��رده و یا موجب ضرر و زیان آن گردد ،اع��م از اینکه تلف ،ناشی از
عمل عمدی و آگاهانه باشد و یا به علت سه��ل انگاری و مسامحه و یا غی��ر آن ،باید آنرا جبران
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نمای��د (نجف�ی 1981 ،م.)46 :.تردیدی نیست که ات�لاف مال دیگری ب��دون اذن صاحب آن ،از
مصادیق تجاوز و تعدی بر دیگری محسوب میشود.
اتالف بر دو قسم اس��ت :اتالف حقیقی و اتالف حکمی .ات�لاف حقیقی آن است که شخصی
مال دیگری را به کلی از بین ببرد مث ً
ال لباس یا فرش او را بسوزاند یا خانهاش را خراب کند؛ ولی در

اتالف حکمینفس مال از بین نمیرود؛ بلکه با بقای اصل مال ،مالیت آن نابود میشود .مانند این
که شخصی یخ و برف متعلق به دیگری را در فصل تابستان در مکان��ی مخفی کند و در زمستان
آن را اظهار نماید و به صاحبش برگرداند .در اینجا هر چن��د مرتکب ،عین یخ و برف را نابود نکرده
(اتالف حقیقی) ولی چون آن را از مالیت و ارزش انداخته ،مرتکب اتالف حکمیشده است.
به نظر بسیاری از فقیهان ،اتالف م��ال شامل اتالف حکمینمیشود .البت��ه نباید تصور کرد
که نوع دوم به نظر دست��ه اخیر فقها باعث ضمان نیست ،بلکه غ��رض اصلی این است که به نظر
آنان اتالف حکمیمشمول این قاعده نیست .بلک��ه غرض اصلی این است که به نظر آنان اتالف
حکمیمشمول این قاعده نیست .بنابراین به نظر بعضی ،ات�لاف مال در این ظهور دارد که مالی
ضایع شود ودر اصطالح تلف شدن به معنای نابود شدن است و لذا شامل اتالف حکمینمیشود؛
ولی متقاب ً
ال در نقد این نظریه میتوان گفت« :درست است که مال به طور حقیقی نابود نشده ولی
مالی که از قیمت افتاده حکم ًا و مجازاً نابود شده است» (نجفی 1981 ،م.)57 :.
 -2تلف مال توقیف شده ،شرایط و آثار
 - 2-1اثر تلف مال مورد توقیف نسبت به خواهان

اصو ًال درخواست تأمین ب��رای جلوگیری از نقل و انتقال و محف��وظ ماندن خواسته خواهان و
تضییع و تفریط خواسته صورت میگیرد .بدین توضیح ک��ه مدعی با تامین خواسته از مشکالتی
که بعداً و در مرحله اجرای حک��م قطعی به نفع او با توسل محکو ٌم علیه ب��ه اخفاء مال یا انتقال آن
پیش خواهد آمد جلوگیری میکن��د و در واقع اقدام مدعی در این زمینه ی��ک نوع اقدام احتیاطی
است که از تعذر اجرای حک��م در آینده جلوگیری مینماید و اثر تأمی��ن خواسته ممنوعیت نقل و
مدعی علیه میباشد.
انتقال مال توقیف شده و بال اثر بودن هر نوع انتقال بعدی به وسیله ٌ
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بسیاری از دعاوی بعد از اجرای قرار تأمین در خارج از دادگاه به صلح و سازش خاتمه مییابند،
خوانده دعوی وقتی میبیند که اموال وی به وسیله دادگاه توقیف ش��ده است و آثار خوبی از نظر
عموم مردم و حیثیت اجتماعی وی ندارد در صورتی که مدیون باشد درصدد پرداخت دین خود بر
خواهد آمد .بنابراین مهمترین اثر تأمین خواسته نسبت به خواهان که از جمله علل تأسیس آن در

قانون نیز میباشد حفظ حقوق خواهان در برابر خطرات احتمال��ی و یا تضییع و تفریطی است که
ممکن است تا زمان صدور حکم نهایی به خواست��ه وارد آید .و حال آنکه در صورت تلف مال مورد
توقیف به نظر میرسد این اثر نسبت به خواهان بی تأثیر بوده و مرتف��ع شده باشد .چرا که نتیجه
تالش او که منجر به توقیف و تأمین مال مورد ادعای وی به منظور حفظ و نگهداری و جلوگیری
از تضییع و تفریط خواسته بوده؛ با تلف م��ال مورد توقیف بیحاصل میگ��ردد و به نظر میرسد
خواهان چارهای جز این که منتظر ص��دور حکم در اصل دعوی از سوی دادگ��ا ه باشد را ندارد ،تا
در صورت صدور حکم به نفع وی و قطعیت آن مجدداً آن را از خوان��ده مطالبه نماید .همچنین بر
طبق ماده  269قانون آیین دادرسی مدنی ساب��ق« :درخواستکننده تأمیندر استیفای طلبش از
مال مورد تأمین بر سایر طلبکاران حق تق ّدم دارد» .بر طبق این م��اده یکی از آثار تأمین خواسته
نسبت به خواهان ایجاد حق تقدم در برابر سای��ر طلبکاران بود .معنای این ح��ق تقدم که نیاز به
توضیح زیاد ندارد این است ک��ه با توقیف مال ،یعنی با اجرای قرار تأمی��ن ،برای کسی که مال به
نفع او توقیف گردیده است نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم ایجاد میشود و اگر بعد از پرداخت
طلب وی چیزی از محل فروش مال توقیف شده باقی بماند ،ب��ه طلبکاران بعدی ،البته باز هم به
ترتیب توقیف تأمینی یا اجرائی انجام ش��ده ،پرداخت خواهد گردید .قطع نظ��ر از اینکه میزان،
تاریخ سررسید و سبب مطالبات مورد بحث چه باشد .نتیجه اجرای این ماده این بود که در صورت
وجود طلبکاران متعدد ب��رای بدهکار ،هر کس زودت��ر موفق به توقیف تأمینی ی��ا اجرایی گردد
احتما ًال به تمام طلب خود و یا خس��ارات وارده میرسد .و کسانی که بر اث��ر غفلت یا رعایت حال
بدهکار و یا عدم اطالع از مقررات دیرتر اقدام نمایند ،یعنی در تاریخ مؤخر بر توقیف قبلی به سراغ
اموال بدهکار بروند و مال دیگری از او پیدا نکند ،ناچارند م��ازاد مال یا اموال توقیف شده را به نفع
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خود بازداشت کنند .بدیهی است این طلبک��اران فقط اگر اموال بازداشتی مازادی داشته باشدک ً
ال
یا جزئ ًا به طلب خود میرسند و همین وضع برای بستانکاران بع��دی وجود دارد که بعداً به تدریج
احتمال این که به طلبشان برسند تقلی��ل مییافت .با این کیفیت در م��وارد مذکور در فوق تعداد
زیادی از طلبکاران به حق خود نمیرسند و این بی عدالتی غیر قاب��ل توجیه بود و شاید به همین

خاطر بود که قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی  1379م��وارد مشمول این ماده را تغییر داد
به نحوی که در ماده  128همین قانون مقرر میدارد« :در ورشكستگي چنانچه مال توقيف شده
عين معين و مورد ادعاي متقاضي تأمي��ن باشد درخواست كننده تأمين ب��ر ساير طلبكاران حق
تقدم دارد» (محقق داماد.)118 :1383 ،
بنابراین به نظ��ر میرسد قانون گ��ذار در ماده فوقالذک��ر حق تقدم خواه��ان نسبت به سایر
طلبکاران در خصوص مال توقیف ش��ده را در صورتی که خوانده دعوی تاج��ر بوده و ورشکسته
شده و مال توقیف شده و مورد ادعای خواهان نیز عی��ن معین باشد ،پذیرفته است و در سایر موارد
خواهان دع��وی در استیفای طلبش بر سایر طلبک��اران از مال مورد تأمین ح��ق تقدمینخواهد
داشت و لکن به نظر میرسد تخصیص حکم من��درج در ماده  128به حالتورشکستگی به لحاظ
آن که موجب نفی حکم انشایی در غیر موارد ورشکستگیخواهد بود،صحیح نمیباشد ،به عبارت
معین ذات ًا و بهطور مسلّممالزمه با مالکیت درخواستکننده تأمین دارد،مشا ٌر الیه
دیگر چون عین ّ
حق استرداد آن را داشته وسایر بستانکاران نسب��ت به عین مذکور هیچگونه حقّی نداشته تا اساس ًا
بحث تق ّدم وتأخر یکی بر دیگری قابل ط��رح باشد،اعماز اینکه محک��و ٌم علیه تاجر ورشکسته
یابدهکار عادی باشد .1در واقع،حق تق ّدم موضوع ًا در جایی قابل طرح است که بدواً بیناشخاص
حداقل مشارکتی نسبت به یک حق وجود داشته تا در مرحله بعدی،با اعمالضرايب اولو ّیت،تق ّدم
معین باشد،دادگاه نمیتواند م��ال دیگری را به عوض آن توقیف کند (ماده  122قانون
- 1اینکه اگر خواسته عین ّ
آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومیو انقالب) ،م ّتخذ از همین مالزمه است.دادگاهعالی انتظامیقضات به موجب
حکم شماره  4482مو ّرخ  1328/4/5اظهارنظر کرده است که ب��ا امکانتوقیف عین،نمیتوان مال دیگری را توقیف
کرد و بنابراین در صورتی که دادگا ه باوجود امکانتوقیف عین مال دیگ��ری را توقیف کند تخلّف کرده است؛ محمد
جعفر جعفری لنگرودی1358 ،؛ دانشنامهحقوقی،جلد دوم ،تهران ،انتشارات امیرکبیر ،ص .144
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یکی بر دیگری حاصل آید و ح��ال آن که بستانکاران محکو ٌم علیهیک��ه به مسترد نمودن عین
معین
معینی به نفع یکی از بستانکاران محکوم گردیده است،هیچگون��ه حقّی نسبت به آن عین ّ
ّ
نداشته تا موضوع تق ّدم یک��ی بر دیگری قابلتوجیه باشد .بههرحال چ��ون قانون گذار نمیتواند
اصل است��رداد اموال را بهعن��وان اثرمستقیم مالکیت نادی��ده انگارد،لذا به اتّک��ای چنین قاعده
مسلّمیاست که در قسمتاخیر ماده  531قان��ون تجارت مقرر میدارد...«:و بهطور کلّی عین هر
مال متعلّقبه دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد،قابل استرداد است».

ماده 28قان��ون اداره تصفیه ام��ور ورشکستگ��ی مص ّوب س��ال  1318نیز طریق��ه اجرایی
استردادعین اموال را مشخّ ص کرده اس��ت.در غیر موارد ورشکستگی نیز ب��ه واسطه اتّحاد مبنا
وضعیت مشابهی حاکم است.در واقع هرگاه نسبت به مال توقیفشده،اعماز منقولیا غیرمنقول
از جانب شخ��ص ثالث اظهار حقّ��ی گردد،چنانچه ادع��ای مزبور مستندبه حک��م قطعی یا سند
رسمیباشد که تاری��خ آن مق ّدم بر تاریخ توقی��ف باشد توقیف رفعمیش��ود و در غیر این صورت
مدعی،حق مراجعه به دادگاه صالح راداشته و چنانچ��ه ادعای خود را نسبت به مال
نیز بههرحال
ّ
نماید،عملی��ات اجرایینسبت به آن مال کان لم یک��ن خواهد بود(ماده -146
توقیفشده ثابت
ّ
 147قانون اجرای احکام مدنیمص ّوب  .)1356دلیل دیگر ب��ر صحت مطلب این که هرگاه رأی
مقررات مستثنیات دین نبوده و باید به محکو ٌمله
دادگاه مبنی بر استردادعین مال باشد،مشمول ّ
مسترد گردد (ماده  527قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومیو انقالب).
پس،هدفدرخواستکنن��ده تأمین از توقیف عین خواسته،تق�� ّدم در وصول نمیباشد؛چه آن
معین
که تحصیل حاصل خواهد بود،بلکه مراد از تأمین ممنوعیت خوانده از نقل و انتقالخواسته ّ
و در نهایت ممانعت از تضيی��ع آن میباشد .1و لیکن به نظر میرسد عل��ی رغم اصالح ماده 269
قانون آیین دادرسی مدن��ی در قانون  ،13 79با توجه به بند (الف) م��اده  148قانون اجرای احکام
مدنی این حق تقدم کماکان برای خواهان وجود داشته باشد .این ماده مقرر میدارد« :در هر مورد
که اجراییههای متعدد به قسمت اجراء رسیده باش��د ،دادورز (مأموراجرا) باید حق تقدم هر یک از
محکو ٌملهم را بدین ترتیبرعایت نماید :اگر مال منقول یا غیرمنقول محکو ٌمعلیه نزد محکو ٌمله
تمسکمینماید.
معینباشد،بهتأسیسحقوقیدستور ّ
- 1درستبهایندلیلکهاغلب،خواهاندرموضوعیکه،خواستهعین ّ
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رهن یا وثیق��ه یامورد معامله شرطی و امث��ال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرای��ی باشد،محکو ٌمله
نسبت به مال مزبور به میزان محکومٌبه بر سایر محکو ٌملهم حق تقدم خواهدداشت.
بنابراین ماده  128موجب نسخ جزیی ماده  148قانون اجرای احکام مدنی مصوبسال 1356
گردیده است؛زیرا مطابق قسمت��ی از بند  1ماده  148اگر مال منق��ول یاغیرمنقول محکوم علیه
نزد محکو ٌم له در توقی��ف تأمینی باشد،محکو ٌم له نسب��ت به مالمزبور به می��زان محکو ٌم به بر
سایر محک��و ٌم لهم حق تق ّدم خواهد داشت،و ح��ال آنکه برطبق ماده  128قان��ون آیین دادرسی
دادگاههای عمومیو انقالب،حق تق ّدممحکو ٌم له در استیفای طلب خود از مال مورد تأمین منوط
به دو شرط است:یکی آن کهمحکو ٌم علیه ورشکسته باش��د،و دیگر این که مال توقیفشده عین
معین و م��ورد ادعایمتقاضی تأمین باشد و چ��ون ماده  148قانون اجرای احک��ام مدنی ناظر بر
ّ
مقررات آن منصرفاز
محکو ٌم ٌٌعلیهم غیرورشکسته است(ماده  33قان��ون اجرای احکام مدنی)و ّ
مقررات آندر مقایسه با
معین محکو ٌم به میباشد(ماده  42قانون اجرای احک��ام مدنی)،لذا ّ
عین ّ
احکام ماده  128قانون مؤخرالتصویب آیین دادرس��ی دادگاههای عمومیو انقالب مغایر تلقی و
نتیجت ًا نسخشده محسوب میگردد(ماده  529قانوناخیر الذکر).
بنا به مرات��ب فوق چنانچه مال م��ورد توقیف که به منظ��ور استیفای حق��وق خواهان تامین
گردیده قب��ل از صدور حکم توسط دادگ��اه و در زمان توقیف تلف شود؛ به نظ��ر میرسد این حق
تقدم خواهان سالبه به انتفاء موضوع باشد .چرا که با تلف مال مورد توقیف،دیگر مالی وجود ندارد
تا چنانچه خواهان محکو ٌم له واقع شود جهت استیفای حقوق خود از حق تقدم خود نسبت به مال
مورد توقیف استفاده نموده و منتفع شود خصوص ًا اگر مال مورد توقیف و مورد ادعای خواهان عین
معین بوده باشد .به نظر میرسد «خواهان در چنین مواردی در صورتی که در دعوی اصلی حکم
به نفع وی صادر و قطعی شده باشد بتوان��د در صورت تلف مال توقیف ش��ده در صورتی که تلف
مستند به عمل وی نباشد آن را از خوانده دعوی مطالبه نماید» (حکیمیتهرانی.)152 :1390 ،
 - 2-2اثر تلف مال مورد توقیف نسبت به خوانده

ماده  264قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر میداشت« :ه��ر گونه نقل و انتقال نسبت به
عین اعم از منقول یا غیر منق��ول و منافع (درصورتی كه منافع توقیف ش��ده باشد) ممنوع است و
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ترتیب اثربر انتقال مزبورمادام كه توقیف باق��ی است داده نخواهد شد مگر در صورت اجازه كسی
كه آن مال یا منافع برای حفظ حق او توقیف شده است» .البته «معنای عدم ترتیب اثر به انتقاالت
احتمالی این نیست که این نق��ل و انتقاالت خود به خود باطل هستن��د .بلکه به خصوص اگر این
گونه انتق��االت و معامالت به وسیله سن��د رسمیصورت گرفته باشد از ط��رف دادگاه باید باطل
اعالم گردند» (واح�دی .)57 :1386 ،خوانده پس از صدور قرار تأمی��ن از هرگونه نقل و انتقال در
خواسته ممنوع میبود .بدیهی است قانون گذار در این ماده دو فرض را برای حفظ حقوق طرفین
دعوی یعنی خواهان و خوانده در نظر گرفته است .ف��رض اول ادامه رابطه مالکیت خوانده نسبت
به مال توقیف شده است .چه بسا ممکن است در پایان دع��وی خوانده محکو ٌم به بیحقی گردد،
بنابراین خواه��ان باید این حق را داشته باشد ت��ا بتواند از زمان توقیف تا رف��ع اثر از آن در صورت
ضرورت و یا به وجود آمدن فرصت��ی مناسب جهت انجام معاملهای سودمن��د نسبت به خواسته
(مدعی ب��ه) معامله نماید و نقل و انتق��ال آن را موکول به زمان بعد از رف��ع توقیف بنماید.
دعوی
ٌ
بنابراین مهمترین اثر تأمین خواسته نسبت به خوانده این است که این قرار رابطه مالکیت را قطع
نمیکند بلکه اختیار نقل و انتق��ال را معلق مینماید و این تعلیق تا زمان رف��ع اثر از قرار تأمین به
قوت خود باقی است.
مدعی به است .چه بس��ا در پایان دعوی خوانده
فرض دوم حفظ حقوق خواه��ان در خصوص
ٌ
محکو ٌم به بیحقی گردد .بنابراین پس از صدور حک��م و قطعیت آن رابطه مالکیت خوانده نسبت
به مال مورد توقیف قطع خواهد شد .بنابراین حتی اگر خواندهای که در واقع مالک نبوده ،نسبت به
مدعی به ،معاملهای نموده باشد اگر آن معامل��ه با اذن خواهان صورت پذیرفته باشد طبق قسمت
اخیر ماده  264قانون آیین دادرسی مدنی ساب��ق صحیح است ،ولی اگر بدون اذن خواهان نسبت
به مدعی به ،معامل��های نموده باشد طبق مقررات حاکم بر معام�لات فضولی در قانون مدنی آن
معامله فضولی محسوب گردیده و نفوذ آن موکول به اجازه خواه��ان خواهد بود .و لیکن با توجه
به حذف این ماده در قانون مص��وب سال 1379؛ در ابتدای امر به نظ��ر میرسد که این اثر تأمین
خواسته نسبت به خوانده منتفی شده باشد و لیکن با مداقه در سایر قوانین به نفوذ این اثر علی رغم
حذف آن در قانون آیین دادرسی مصوب  79واقف میگردیم.

138

ماهنامة كانون  /شمارة  173و 174

ماده  56قانون اجرای احکام مدنی در این خص��وص مقرر میدارد« :هر گونه نقل و انتقال اعم
از قطعی و شرطی و رهن��ی نسبت به مال توقیف شده باطل و بالاثر اس��ت» .و نیز ماده  57همین
قانون مقرر داشته است« :هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به
ضررمحکومٌله منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکو ٌملهکتب ًا رضایت دهد».

با توجه به موارد فوق الذکر خوانده دعوی از هر گونه نقل و انتقالی نسبت به اموال توقیف شده
محروم خواهد بود و مجبور اس��ت تا پایان دادرسی این محرومیت را تحم��ل نماید .گرچه این به
معنای قطع رابطه مالکیت خوانده نسبت به مال توقیف شده نخواه��د بود .البته این ممنوعیت و
محرومیت خوانده یک اثر منطقی است زیرا منظور از تأمین خواست��ه ،حفظ خواسته از تصرفات
خوانده در اموال توقیف شده اس��ت و بدیهی است این اثر شامل انح��اء تصرفات مخل به حقوق
خواهان میشود .این مطلب چن��ان در نظر قانونگذار دارای اهمی��ت میباشد که آن را از طریق
جزائی هم قابل پیگیری دانسته است؛ به ط��وری که ماده  663قانون مج��ازات اسالمیدر این
مورد مقرر میدارد« :هر کس عالم ًا در اشیاء و اموالی که توس��ط مقامات ذی صالح توقیف شده
است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که مناف��ی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف
مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محک��وم خواهد شد» .تصرفات مذکور در ماده اخیر
شامل «انحاي تصرف��ات اعم از نقل و انتق��ال و غیره میباشد که مخل حق��وق خواهان است»
(حکیمیتهران�ی .)155 :1390 ،حال با توجه به آنچه بیان گردید چنانچه مال مورد توقیف در زمان
تأمین تلف شود اثر آن نسبت به خوانده این است که:
«او ًال؛ چون با توقیف مال رابطه مالکیت خوانده نسبت ب��ه آن قطع نمیشود و صرف ًا وی از نقل
و انتقال آن در زمان توقیف محروم و ممنوع میگردد ،پس در صورت تلف چون ید مالکانه خوانده
بر مال پابرجا بوده ،تلف در ید وی محسوب خواهد گردی��د .گرچه مال پس از توقیف در سلطه وی
نبوده و در محل دیگر و یا نزد شخص ثالث (امین) تلف شده باشد.
ثانی ًا؛ در صورت تل��ف مال مورد توقیف ،اث��ر تامین خواسته به نفع خوان��ده در صورتی محقق
میشود که خواه��ان در دعوی اصلی به موجب حک��م نهایی محکوم به بیحق��ی گردد ،در این
صورت خوانده حق خواهد داشت خساراتی را که از تامین به وی وارد گردیده از جمله استرداد عین
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یا مثل یا قیمت مال تلف شده را از خواهان مطالبه نماید» (پهلوزاده و نظری.)121 :1386 ،
 - 2-3اثر تلف مال مورد توقیف نسبت به شخص ثالث

شخص ثالث که مال مورد توقیف به او سپرده میشود یا مال م��ورد توقیف در نزد وی توقیف
میشود بر طبق ماده  84قانون اجرای احکام مدنی در حکم امین میباشد و تنها در صورت تعدی
و یا تفریط مسؤول خواهد بود .این ماده مقرر میدارد« :هرگ��اه اموال توقیف شده منافعی داشته
باشد حافظ باید حساب آن را بدهد» .بنابراین شخص ثالث تا زمانی که رفع اثر از قرار تأمین نشده
حق ندارد مال مورد توقیف را در اختیار خوانده و یا حتی خواه��ان که مال در راستای حفظ حقوق
وی توقیف گردیده ،قرار ده��د و یا به نحو دیگری بر خالف قرار ص��ادره دادگا ه عمل نماید .حال
چنانچه در اثر تقاضای خواهان خواسته دعوی نزد خوان��ده توقیف و به شخص ثالث جهت حفظ
و نگهداری آن تا زمان صدور حکم سپرده شود و در این زمان م��ال توقیف شده نزد ثالث (حافظ)
تلف شود چنانچه ثالث از وظیفه قانونی خود طبق قانون و ع��رف تخطی و عدول نماید و تعدی و
تفریط نموده باشد ،ید امانی وی تبدیل به ید ضمانی شده و دیگر امین محسوب نمیشود (مدنی،
 .)108 :1387و لیکن چنانچه حافظ در نگهداری مال توقیف شده تعدی و تفریط ننموده باشد در
صورت تلف مال مورد توقیف ،وی هیچ گونه ضمانتی نخواه��د داشت و طبق مقررات مربوط به
امانت در مورد وی عمل خواهد شد.
  -2 -4اثر تلف مال مورد توقیف نسبت به دعوی اصلی

در اینجا سؤالی که مطرح میشود این اس��ت که تکلیف دعوی اصلی پ��س از تلف مال مورد
توقیف چه میشود؟ آیا تلف م��ال مورد توقیف خصوص ًا در مواقعی ک��ه خواسته عین معین است
دعوی مختومه اعالم میگردد؟ به عبارت دیگر آی��ا تلف مال موضوع دعوی خصوص ًا در مواقعی
که موضوع دعوی عین معین است از موارد توقیف دادرسی یا رد دعوی محسوب میگردد ؟
در دیدگاه اول شاید ای��ن گونه تصور شود که چنانچه مال مورد توقی��ف در حین دادرسی تلف
گردد چون خواسته دعوی تلف گردیده و منتفی شده ،دیگر محلی ب��رای رسیدگی دادگا ه وجود
نخواهد داشت و دادگاه در این خصوص باید دعوی را مختومه اعالم نماید چون خواستهای دیگر
وجود ندارد تا برای تعیین مالکیت آن حکمیص��ادر شود؟ و لیکن این نظر مطابق موازین حقوقی
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نیست .تلف مال مورد توقیف حتی از موارد توقیف دادرسی و یا رد دعوی نیز محسوب نمیگردد.
به بیان دیگر دادگ��اه نمیتواند پس از تلف م��ال توقیف شده دادرسی را متوق��ف نموده و منتظر
معرفی مال دیگری از سوی خواهان جهت توقیف آن باشد و یا اینکه دعوی خواهان را به جهت
تلف خواسته دعوی رد نماید و آن را سالبه به انتفاء موض��وع بداند .با مداقه در مقررات قانون آیین
دادرسی مدنی در خصوص موارد توقیف دادرسی و یا رد دعوی به آسانی در مییابیم که تلف مال
مورد دعوی در حین دادرسی از موارد توقیف دعوی و یا رد دعوی محسوب نمیگردد.
آنچه مهم است این که در دادرسی،آن چه مورد حکم و رسیدگ��ی قرار میگیرد اصل دین و یا
طلب و تعهد است نه موضوع آن؛ و لیکن در پایان ممکن است اصل دین با موضوع دینی که مورد
حکم قرار گرفته یکی باشد .بنابراین چنانچه در حین دادرس��ی مث ً
ال اتومبیلی که موضوع دعوی
است به نحوی از بین ب��رود و یا این که دیگر قاب��ل دسترسی نباشد ،دعوی اصل��ی ادامه یافته و
دادگاه در مورد اصل دین یا دعوی ،حکم خواهد داد و در زمان اجرای حکم نیز میبایست بر طبق
ماده  46قانون اجرای احکام مدنی عمل نمود .این ماده مقرر میدارد« :اگر محکو ٌم به ،عین معین
بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن باتراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به
وسیله دادگاهتعیین و طبق مقررات این قانون از محکو ٌمعلیه وصول میشود و هر گاه محکو ٌمبه
قابل تقویم نباشدمحکو ٌمله میتواند دعوی خسارت اقامه نماید» .بنابراین چنانچه خواسته عین
معین بوده؛ در صورت تلف مال م��ورد توقیف در حین دادرسی نه تنه��ا دادرسی و رسیدگی ادامه
مییابد بلکه در صورت محکومی��ت خوانده ،محکو ٌم له میتواند قیم��ت آن را با تراضی محکو ٌم
علیه وصول نماید و در صورت عدم تراض��ی ،دادگاه قیمت مال تلف شده م��ورد دعوی را تعیین
خواهد نمود .در هر صورت محکو ٌم علیه موظف به پرداخت آن قیم��ت میباشد و در صورتی که
محکوم به عین معین نبوده و یا اینک��ه عین معین بوده ولی قابل تقوی��م نباشد ،محکو ٌم له حق
خواهد داشت طی دادخواست جداگانه و با توجه ب��ه حکم صادره به نفع وی دعوی خسارت ،علیه
محکو ٌم علیه اقامه نماید .نکتهای که در اینجا قابل تأم��ل میباشد این است که چنانچه در پایان
دعوی،خواهان محکوم ب��ه بیحقی گردد و در واقع خوانده محکو ٌم ل��ه واقع شود در صورت تلف
مال وی که بنا به تقاضای خواهان و قرار تأمین صادره از س��وی دادگاه مورد توقیف واقع شده آیا
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وی نیز میتوان��د با توجه به این ماده قیمت م��ال توقیف شده خود را که تل��ف گردیده از خواهان
دریافت نماید؟ و یا علیه خواهان دعوی خسارت اقامه نماید؟
 -3تأمین خواسته ،هدف و آثار آن

تأمین عبارت است ازتوقیف ام��وال اعم از منقول و غیر منقول (م��اده  121ق.آ.د.م ).و تأمین
حفظ خواسته ي خواهان تا اگر حک��م به سود وی صادر گردید اج��رای آن امکانپذیر باشد 1و به
عبارت دیگر خواه��ان حاکم در دعوی با محک��و ٌم علیه معسری مواجه نش��ود و نیز جلوگیری از
مدع��ی علیه .زیرا وقوع چنین م��واردی نه تنها
مدعی به ،توسط
اختفاء یا نقل و انتقال ص��وری
ٌ
ٌ
موجب ورود خسارت به خواهان میگردد؛ بلکه همه اقدام��ات دستگاه قضایی (از بدو تا ختم) بی
نتیجه خواهد ماند و در نتیجه نظم حقوقی بیاعتبار و متزلزل خواهد شد .لذا قانون گذار این حربه
را به دست طلبکار (مدعی) داده است که بر علیه خواندگ��ان (مدیونین یا متعهدین) مظنون به بد
حسابی و سوء نیت به کار ببرد و مدعی به از هرگونه نقل و انتقال مصون بماند و دیگر بیم تضییع یا
تفریط طلب خود را نداشته باشد و هر گاه حکم قطعی بر حقانیت خود تحصیل نمود بدون اشکال
به اجرای دقیق آن توفیق یابد (افسران و علوی.)126 :1385 ،
(مدعی
تأمین خواسته به صورت قرار ،انشاء 2میگردد و علی االصول مبلغ آن معادل خواسته
ٌ
به) میباشد و اجرای آن تضمینی ب��رای صیانت حقوق ذوی الحقوق (محک��و ٌم لهم) میباشد و
بدین جهت است که م��اده  264ق.آ.د.م.سابق مقررداشته بود« :هر گون��ه نقل و انتقال نسبت به
عین اعم از منقول و یا غیر منقول ومنافع (در صورتی که منافع توقیف شده باشد )3ممنوع است و
ترتیب اثر بر انتقال مزبور مادام که توقیف باقی است ،داده نخواهد شد مگر در صورت اجازه کسی
 - 1وثیق��ه و تضمینی ک��ه مدعی از ام��وال مدعی علی��ه قبل از ص��دور حکم به نف��ع خویش از طری��ق دادگا ه
میخواهد،تأمین خواسته ن��ام دارد و اگر این وثیقه را پس از ص��دور حکم بخواهد ،در آن ص��ورت تأمین محکو ٌم به
مدعی به مترادف تأمین خواسته است (مواد 123 -122 – 121ق.آ.د.م .مصوب  .)79توقیف مال :در
مینامند .تأمین
ٌ
اصطالحات آیین دادرسی عبارت است از صیانت مال از افراط و تفریط و نقل وانتقال علیه مالک.
 - 2ماده  115ق.آ.د.م .دادگاههای عمومیو انقالب.
 - 3این ماده در ق.آ.د.م .مصوب 1318/6/25بوده ودر ق.جدي��د حذف شده است و دلیل این حذف مثل موارد مشابه
روشن نیست ولی به هر حال جزء اصول عقلی قابل پذیرش و اعمال است.
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که مال یا منافع برای حفظ حق او توقیف شده است» .اثر مثب��ت دیگری که بر صدور قرار تأمین
خواسته و اجرای آن مترت��ب است این که هرگاه مال خوانده توقیف ش��ود در صدد چاره جویی بر
میآید که یا بیحق��ی خواهان و برائت ذمه خ��ود را اثبات کند و یا به نحوی ب��ا خواهان مذاکره و
ترتیب اطمینان بخشی برای حفظ حق خواهان (در حین دادرسی و ی��ا اجرای حکم) بدهد و یا از

طریق سازش به اختالف خاتمه دهد (شمس.)429 :1384 ،
«تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به منظور حفظ حق��وق خواهان از طریق امکان
پذیرکردن اجرای حکم در خصوص اصل و خس��ارات دادرسی (محکو ٌم به) و نیز حفظ حقوق خوانده
برای تأدیه خسارات ناشی از هزین��ۀ دادرسی و حق الوکاله که ممکن اس��ت خواهان به پرداخت آن
محکومشودوهمچنینحفظحقوقخواندهتبعهایراندرمقابلخواهانیاشخصثالثتبعهدولتهای
خارجی برای تأدیه خساراتی که ممکن است بابت هزین��ۀ دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم شود،
تأسیس گردیده است ،در نتیجه صدور قرار تأمین خواسته و اج��رای آن موجب میشود که محکو ٌم
علیه نتواند با انتقال اموال خود و یا تضییع و تفریط و یا فرار از کشور مانع اجرای حکم گردد» (صدرزاده
افشار.)337:1382،
«مستنداًبه ماده  56قانون اجراي احكام مدني مهمترين اثر تأمين خواسته اين است كه هرگونه
نقل و انتقال نسبت به اموال توقيف شده ب��ي اثر بوده و خواهاني كه اقدام ب��ه توقيف اموال نموده
است ،به استثناي موارد خاص ،نسبت به بقيه طلبكاران اولوي��ت دارد .از طرف ديگر ،خوانده حق
دارد در صورتي كه ق��رار تأمين اجرا شده ولي خواهان در نهايت ب��ه موجب رأي قطعي محكوم به
بطالن يا بيحقي دعوي گ��ردد؛ مث ً
ال دادخواست خواهان به علت ع��دم رفع نقص در مهلت مقرر
از طرف دادگا ه و ي��ا مدير دفتر رد گردد و ي��ا خواهان دعوي خود را مسترد نماي��د ،پس از قطعيت،
خسارات ناشي از اج��راي قرار تأمين خواست��ه را مطالبه نمايد .براي درياف��ت خسارت اگر تأمين
خواسته با سپردن خسارت احتمالي از سوي خواهان صادر شده باشد ،خوانده حق دارد ظرف بيست
شدن دادخواست وي،
روز از تاريخ ابالغ رأي قطعي مبني بر بي حقي خواه��ان و يا به نحوي بي اثر ِ
با تسليم داليل به دادگا ه صادر كننده قرار ،خسارات خود را مطالبه نمايد .مطالبه اين خسارت بدون
رعايت تشريفات آيين دادرسي (مثل پرداخ��ت هزينه دادرسي و غيره) ميباش��د .دادگا ه با ابالغ
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درخواست خسارت به خواهان ب��ه وي  10روز مهلت ميدهد كه دفاعيات خود را بيان نمايد سپس
دادگا ه در وقت فوق العاده به داليل طرفين رسيدگي و رأي مقتضي صادر مينمايد ،كه رأي دادگاه
در اين خصوص قطعي ميباشد اگر در مهلت  20روزه خوان��ده مطالبه خسارت ننمايد ،وجهي كه
بابت خسارت احتمالي سپرده شده ،به درخواست خواهان به او مست��رد ميشود (ماده  120قانون

آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني) .اما اگر خوانده دعوي در مهلت  20روزه
مبادرت به درخواست خسارت وارده ننمايد و يا قرار تأمين خواسته بدون دريافت خسارت احتمالي
و با استناد به بندهاي (الف) و (ب) و (ج) ماده  108صادر شده باشد ،خوانده با رعايت كامل تشريفات
آيين دادرسي مدني (تنظي��م دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي و غي��ره) در دادگا ه صالح اقامه
دعوي نموده و خس��ارات ناشي از اجراي تأمين خواسته را از خواه��ان مطالبه ميكند كه دادگا ه در
اين خصوص رسيدگي نموده و با رعايت مق��ررات مسؤوليت و احراز ميزان خسارت وارده،حكم به
جبران خسارات ميدهد» (معینی.)6 :1390 ،
 -4نحوه وصول خسارات ناشی از اجرای قرار تامین منتهی به تلف مال

خواهان در پ��ارهای موارد از تودیع خس��ارات احتمالی معاف میباشد .م��اده  110قانون آیین
دادرسی مدنی در این خصوص مقرر میدارد« :در دعاوي��ي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات
باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسن��اد رسمي و دعاوي عليه متوقف ،خوانده نميتواند
براي تأمين خسارات احتمالي خود تقاضاي تأمين نمايد» .ح��ال چنانچه در این گونه موارد که از
خواهان خسارت احتمالی دریافت نگردیده و در نهایت به موجب رأی قطعی خواهان محکوم به
بیحقی گردد و در اثر اجرای قرار تأمین ،خسارتی به خوانده وارد آی��د و یا اگر خواسته عین معین
بوده و تلف شده باشد ،خوانده چگونه میتواند خسارات وارده را مطالبه نماید؟
با مداقه در ماده  120قانون آیین دادرسی مدن��ی به نظر میرسد این ماده فقط ناظر به مواردی
است که خواهان از تودیع خسارات احتمالی طبق قانون معاف بوده و لیکن با توجه به اصول مسلم
حقوقی نمیتوان پذیرفت که چنانچه خواه��ان خسارت احتمالی را تودیع ننم��وده باشد و در اثر
اجرای قرار تأمین به خوانده خسارتی وارد بیاید این گونه خسارات قابل مطالبه نباشند؛ بنابرآنچه
گفته شد به اختصار بیان مینماییم که وصول خسارت ناشی از اجرای قرار تامین به دو گونه است:
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الف) اگر خواهان برای صدور قرار تأمین خواسته به مأخذی که دادگا ه معین نموده وجه نقد در
صندوق دادگستری سپرده باشد ،پس از این که حکم به بطالن دعوی خواهان ،قطعی گردیده و
به مرحله نهایی برسد .یعنی مرحله فرجامیرا طی نماید و یا در موعد مقرر از حکم،فرجام خواهی
نشود و یا اصو ًالحکم به بطالن دع��وی قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظ��ر و یا فرجامینباشد

مبالغی که بابت جبران خس��ارت از طرف خواه��ان در صندوق سپرده ش��ده ،در صورت مطالبه
خواهان در موعد مقرر و پس از اثبات خسارات وارد بر وی ،به او پرداخت خواهد شد.
ب) چنانچه قرار تأمین به استناد سن��د رسمیو یا اسناد تجاری و ب��دون تودیع وجه نقد از بابت
خسارات احتمالی صادر و اجرا ش��ده و پس از رسیدگی به دعوی حکم ب��ر بطالن دعوی خواهان
صادر و به مرحله قطعی و نهایی برسد خوانده میتواند دع��وی خسارت ناشی از توقیف اموال خود
را در دادگا ه صالحیتدار اقامه و اثبات نماید و جبران خسارات وارده را بخواهد .خسارات مورد ادعا
ممکن است به عنوان تلف مال مورد توقیف یا کسر قیمت یا تنزل بهای آن در بازار و یا عدم امکان
عرضه و فروش مال باشد .در چنین مواردی دادگا ه پس از اح��راز ورود خسارت برای تعیین میزان
آن به کارشناس و خبره رجوع نموده و بر اساس نظر کارشناس حکم صادر مینماید تا محکو ٌم به از
اموال خواهان استیفاء شود.
نتیجه:

در صورت تلف مال توقیف شده در تأمی��ن خواسته ممکن است با توجه ب��ه اوضاع و احوال و
درجه تأثیر و نحوه عمل هر یک از اصحاب دعوی (خواهان و خوانده) و حافظ ،بار مسؤولیت مدنی
و بعض ًا کیفری را بر هرکدام ب��ار نموده و ضرر وارده را جبران نم��ود .بنابراین ،چنانچه خواسته ي
توقیف شده در اثر عمل شخص��ی ثالث و یا هر یک از اصحاب دعوی و ی��ا حافظ تلف شود مباشر
تلف بر طبق قاعده ات�لاف و قوانین حاکم بر آن در قانون مدنی از جمل��ه ماده  328آن مسؤولیت
خواهد داشت و اگر عمل مباشر تلف از روی عمد باشد مسؤولیت کیفری نیز طبق ماده  677قانون
مجازات اسالمیمشمول وی خواهد بود.
حافظ نیز در صورتی ک��ه در حفظ و نگهداری مال توقیف شده ب��ر طبق عرف و عادت معمول
عمل ننموده و تعدی و تفریط نم��وده باشد در صورت تلف مال توقیف ش��ده که نزد وی میباشد
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مسؤولیت خواهد داشت .که این مسؤولیت عالوه بر مسؤولیت مدنی در پاره ای موارد طبق ماده
 674قانون مجازات اسالمی ،مشمول مجازات و مسؤولیت کیفری نیز میباشد.
خوانده نیز در صورتی که در خاتمه دادرسی و ص��دور حکم قطعی محکوم به بیحقی گردد ،به
دلیل اینکه تسلط وی بر مال خواهان از ابتدا به ناح��ق و بدون مجوز قانونی بوده بر اساس قاعده

ضمان ید و احکام مربوطه در باب غصب از جمله مواد  308و  311قانون مدنی مسؤولیت خواهد
داشت.
خواهان نیز در صورتی مس��ؤول جبران خسارات وارده بر خوان��ده در صورت تلف مال توقیف
شده خواهد بود که در خاتمه دادرسی محکوم به بیحقی گردد و م��ال نیز بدون تعدی و تفریط از
سوی حافظ یا شخص دیگر تلف شده باشد که در این صورت خوانده حق خواهد داشت عالوه بر
دریافت خسارات احتمالی مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که خسارت مزبور برابر
کل خواسته نباشد دادخواست جداگانه داده و مطالبه خسارت نماید .نتیجه آن که در صورت تلف
مال توقیف شده نه تنها دعوی اصلی خاتمه نیافته بلکه رسیدگی کماکان ادامه مییابد و ذی حق
میتواند ضرر وارده بر خود را از مقصر مطالبه نماید .در صورتی که خسارات احتمالی مذکور کافی
نباشد ،اموال خواهان کشف و ضبط میگردد.
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Abstract
Garnishment of tools and legal instruments to protect the rights to claim
and keep asking until the end of the hearing status is sent. Being supplied
to each of the subject property, the claimant and the keeper could lead to
a waste of money to provide for different reasons.After presenting the
request to the competent court garnishment demand, many factors are
involved in the possible occurrence of the injury. When asked to provide
financial losses after the issuance of the defendants (the owner) is done;
If he wants to take; sometimes the keeper mine waste and, When a judge or
tribunal without regard to the rules and regulations issued demands that the
financial loss would occur which establish responsibilities for the foreman
or cause of action provides financial waste that inevitably must be accepted
responsibilities.
In this regard, according to the rules and regulations of legal principles
available to answer the question dealt with and Finally, given the
circumstances and the degree of impact and the performance of each of
the parties (plaintiff and defendant) protect and judge in various forms
and assumptions civil and sometimes criminal responsibility on those
responsible for each of the foreman, demanding, Read Hafez and judge the
demands, made to offset the losses incurred.
Key words: Security, Reason, Property seized, Civil liability
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مقدمه

موضوع مورد بحث مقاله حاضر در خصوص برداش��ت و استنباط سازمان ثبت اسناد و امالک

کشور از صالحیت و جایگاه سردفتر درجه دوم که در ماده  4قانون دفاتر اسناد رسمیمصوب سال
 1316شمسی بیان شده و صالحی��ت دفاتر در آن ماده مورد بحث ق��رار گرفته و در ماده  5همان
قانون متصدیان دفترخانه ها را به چهار طبقه تقسیم ک��رده و بند  4ماده فوق به دفتریار درجه دوم
اشاره دارد.
بررسی مفاد و مندرجات موادی که در این مقاله اش��اره خواهد شد بیانگر این موضوع است که
دفتریار درجه اول و درجه دوم به عن��وان دفتریار در دفاتر با توجه به درج��ه دفترخانه در آن زمان
انجام وظیفه مینمودند و دفتریار دوم مصطلح امروزی در دفترخانه نبودند و کلیه مسئولیتهای
 -1نويسندة مسؤول :عضو تحریریه ماهنامه کانون ،سردفتر بازنشسته دفتر اسناد رسمی شماره  495تهران
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قانونی دفتری��اری دفترخانه را به عه��ده داشتند و اسن��اد و دفاتر را طبق وظای��ف محوله امضاء
مینمودن��د و در قبال اخذ وج��وه دولتی مسئول بودن��د و ادارات ثبت اسن��اد و امالک تمبرهای
دولتی برای ابطال در اسناد در اختی��ار آنان اعم از دفتریار درجه اول یا درج��ه دوم قرار میدادند و
آنان در برابر ادارات ثب��ت مسئول عملکرد خود بودند و همچنین به موج��ب ماده  50قانون دفاتر

اسناد رسمیسال  1316در زمانیکه سردفتر در مرخصی یا به ه��ر عنوانی معذور از انجام وظیفه
بود دفتریار اعم از درجه اول ی��ا دوم عهده دار دفترخانه بود و مسلم اس��ت که در آن زمان دفتریار
یا درجه اول بود یا درجه دوم یعنی صالحیت سردفت��ری را داشت ،چون به موجب ضوابط قانونی
وقت به این سمت منصوب شده و مانند سران دفاتر دارای درجه بودند.
نگاه اجمالی به پیشینه قوانین ثبت و دفاتر اسناد رسمی

سیر تحوالت قوانین مدون در خصوص ثبت اسن��اد و امالک در ایران نشان میدهد که اولین
مواد قانون��ی نوشته شده توسط میرزا حسی��ن خان سپهساالر در س��ال 1264شمسی و در زمان
ناصرالدین شاه و به دست��ور او نوشته شده است و بن��ام قانون ثبت دولتی ب��وده و سپس در سال
 1287شمسی در دومین مجلس شورای ملی پس از انقالب مشروط��ه قانون مدون دیگری در
خصوص ثبت اسناد نگارش یافت و در سال  1302شمسی قانون ثبت اسناد و امالک به تصویب
رسید .طبق ماده  5قانون مذکور «هر یک از دوایر ثبت اسناد و املاک مشتمل است بر یک شعبه ثبت که در
تحت اداره یک نفر رئیس شعبه توسط مامورین متخصص این کار ( مباشرین ثبت ) اداره میشود و یک.»...
در ماده  6آمده «عده مباشرین ثبت در هریک از دوایر ثبت منوط به مقتضیات محل و قدر ضرورت میباشد
تعیین و تشخیص آنها به موجب پیشنهاد مدیر کل ثبت اسناد و امالک با وزیر عدلیه خواهد بود».
در زمان اعتبار این قانون و نیز قانون سال 1307شمسی دفاتر اسناد رسمیبرای ثبت اسناد
مردم هنوز تاسیس نشده بود.
در قانون ثبت سال  1308شمسی در باب چهارم در ماده  14تشکیالت دفاتر اسناد
رسمیمصوب و دفاتر اسناد رسمیبرای تنظیم اسناد آحاد جامعه تشکیل میشود.
ماده  194بیان میکند «در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی ،دفاتر
رسمیبه عده کافی معین خواه��د کرد ،هر دفتر رسمیاسناد مرکب اس��ت از یک نفر صاحب دفتر و

بررسی جایگاه واقعی دفتریاران درجه دو قانون سال 1316

151

الاقلیکنفرنمایندهادارهثبتاسناد(الزمبهتوضیحاستدراینقانوننمایندهعنواندفتریارندارد).
گفتنی است ک��ه قانون ثب��ت س��ال  1308به موج��ب قانون ثب��ت اسناد و ام�لاک مصوب
 1310/12/26نسخ شد و این قانون با  157ماده از تاریخ تصویب با الحاقات و اصالحات که در برخی
مواد آن و در زمانهای مختلف بهوجود آمده تا کنون به مدت  88سال مورد عمل سازمان ثبت اسناد

و امالک کشور بوده است و در برخی از مواد آن به وظایف دفاتر اسناد رسمیاشاره شده است.
در ماده  2قانون فوق نیز به صاحبان دفاتر اسناد رسمیاش��اره و محل ماموریت و یا صالحیت
محلی آنان را تعیین نموده است .همچنی��ن مواردی که دفاتر اسناد رسم��یدر تنظیم اسناد باید
مراعات نمایندو جزو وظایف دفاتر و مربوط به آنان و اسناد رسمیتنظیمیمیباشد در مواد  46الی
 74بیان شده و در مواد  81الی  91آن قانون ،درباره تشکیالت ،مسئولیت ،صالحیت ،میزان سهم
سردفتران و دفتریاران از حق ثبت سخن میگوید.
در ماده  81قانون فوق االشعار چنین عنوان شده اس��ت« :در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی
بداند برای تنظیم اسناد رسمی ،دفاتر رسمیبه عده کافی معین خواهد کرد ،هر دفتر رسمیاسناد
مرکب است از یک نفر صاحب دفتر و الاقل یک نفر نماینده اداره ثبت اسناد ».
در ماده  84نیز وظایف نماینده ثبت بی��ان شده  ،که وی را موظف ک��رده در اوقات کار در دفتر
اسناد رسمیحاضر باشد تا هر معامله و تعهدی که واقع میشود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر،
در دفتر خود ثبت نماید.
در قانون سال  1310دفترخان��ه فقط از یک صاحب دفتر و یک نفر نماین��ده اداره ثبت تشکیل
میشود و در قانون مذکور سمت دفتریار برای دفترخانه پیش بینی نشده بود .فقط نماینده ثبت در
دفتر حضور داشته و اسناد را مانند سردفتر در دفتر خود ثبت مینمود که به دفتر ،دفتریار معروف بود.
قانون دفاتر اسناد رسمیسال 1316

قانون دفاتر اسناد رسمیبرای اولین در پانزدهم خرداد سال  1316در  65ماده به تصویب رسید
و تاسیس دفاتر اسناد رسمیبه عهده وزارت عدلیه گذاشته شد .طبق ماده دو نام صاحب دفتر بنام
سردفتر و نماینده هم بنام دفتریار تغییر یافت.
در ماده  4این قانون ،دفاتر از نظر صالحیت درجه بندی شد ،در این ماده بیان شده:
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«دفترخانه درجه اول که ب�ه وسیله یک سردفتر درج�ه اول و یک یا چند دفتریار اداره میش�ود و اجازه تنظیم
همه گونه اسناد و معامالت را دارا است.
دفترخانه درجه دوم که به وسیله یک سردفتر درج�ه دوم اداره میشود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد و معامالت
به هر مبلغی را دارا بوده و میتواند یک دفتریار داشته باشد.
دفترخانه درجه س�وم که بوسیله یک سردفتر درجه س�وم اداره میشود و اجازه تنظیم و ثب�ت اسناد تا پنج هزار

ری�ال را دارد» .این دفترخان��ه نیاز به دفتریار نداش��ت چون صالحیت سردفتر ای��ن دفتر ،در ردیف
دفتریار درجه اول بود.
در ماده  5قانون موصوف ،متصدی��ان دفترخانه ها تعیین و به چهار طبق��ه تقسیم شدهبودند:
 -1سردفتر درجه اول  – 2سردفتر درجه دوم  -3دفتریار درج��ه اول – سردفتر درجه سوم و – 4
دفتریار درجه دوم
در بندهای اول الی سوم ،سران دفاتر را درجه بندی و در بند سوم و چهارم دفتریاران را به درجه
اول و دوم تقسیم نموده است.
در ماده  11قانون فوق الذکر ،قانونگذار نحوه احراز و اخذ سمت دفتریاری درجه دوم را منوط
به گذراندن دوره و اخذ م��درک از آموزشگاه قضائی ی��ا آموزشگاه ثبت ،نموده ک��ه در حقیقت از
نظر مقنن کسانی که ب��ه این سمت برگزیده میشوند ،باید سواد قضائ��ی و یا ثبتی داشته باشند و
استثنای مدارک فوق را مقنن در تبصره ماده ف��وق بیان کرده است .در ماده  24قانون فوق ،مقنن
در تعریف دفتریار بیان کرده «دفتریار کسی است که سمت معاون��ت دفترخانه را دارا است ».در
ماده  50قانون فوق ،میزان مسئولیت و سمت دفتری��ار در زمان مرخصی سردفتر همانند سردفتر
تلقی و بیان شده بود «در مواقع��ی که سردفتر در مرخصی باشد و یا ب��ه واسطه مرض و امثال آن
از انجام وظیفه معذور اس��ت ،دفتریار عهده دار دفترخانه خواهد ب��ود» ،در این ماده دفتریار بطور
مطلق و بدون در نظ��ر گرفتن درجه دفتری��اری اعم از دفتری��ار درجه یک و ی��ا دو باشد همانند
سردفتر ،عهده دار دفترخانه بوده و حق تنظیم اسناد مراجعین را داشت که قابل مقایسه با دفتریار
دوم مندرج در ماده  3قانون دفاتر اسناد رسم��یو کانون سردفتران و دفتریاران مصوب  1354که
سمت جدیدی بود که در این قانون مطرح و بیان گردید ،نمیباشد.
آیین نامه دفاتر اسناد رسمیمص��وب  1317در مواد  4و  5و  13و  18و م��اده  19و نیز ماده 52
همین قانون آمده که «حق الثبت در دفاتر اسناد رسمیکه دارای نماینده باشند به وسیله نماینده
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اخذ و معادل آن تمبر به سند الصاق میشود ».
قانون دفاتر اسناد رسمیو کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/12/25

قانون سال  1316تا زمان تصویب قانون دفاتر اسناد رسمیو کان��ون سردفتران و دفتریاران
مصوب  1354/4/25مورد عم��ل بوده و بعد از تصویب قانون مذک��ور در ماده سه ،سمت دفتریار
به عنوان معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت بدین ش��رح بیان شده است« :هر دفترخانه
عالوه بر یک دفتریار که سم��ت معاونت دفترخان��ه و نمایندگی سازمان ثب��ت را دارا میباشد و
دفتریار اول نامیده میشود میتواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد » .در قانون حاضر قانونگذار
سمت دفتریاری دفترخانه را به اول و دوم تقسیم نموده که وجود دفتریار اول در دفترخانه الزامیو
دفتریار دوم اختیاری است.
در قانون جدید درجه بندی دفاتر و سردفت��ران و دفتریاران ملغی و همه دفاتر دارای صالحیت
واحد شدند.
از بررسی پیشینه تشکیل دفاتر اسن��اد رسمیکه بر گرفته از قوانین ساب��ق فرانسه میباشد،
چنین بر میآیدکه قبل از تصویب قانون دفاتر سال  ،1354دفات��ر اسناد رسمیاعم از درجه یک
و دو دارای دفتریار دوم نبودند بلک��ه دفتریاران درجه اول یا درج��ه دوم بودند که سمت معاونت
دفترخانه را بر عهده داشتند ،بنابراین همچنان که در توضیح ماده  50قانون سال  1316بیان شد،
دفتریاران درجه دوم که سمت نمایندگی ثبت و معاون��ت دفترخانه را داشتند و همسطح و همانند
دفتریار اول مذکور در قان��ون سال  1354بودند .زیرا عالوه بر ،هم��ان صالحیت و وظایف ،حتی
بدون سپری شدن مدتی در سمت دفتری��اری ،جانشین سردفتر در زم��ان مرخصی و معذوریت
وی میشدند ،همچنین از بابت وجوه واریزی به کان��ون سردفتران و دفتریاران همانند سردفتر و
دفتریار اول فعلی دارای حقوق بازنشستگی بودند و از سوئی حتی در حق الثبت وصولی دفترخانه،
حقوقی که در ماده  89قان��ون ثبت اسناد و ام�لاک تعیین شده بود( ،طبق م��اده  57قانون سال
 )1316دفتریار درجه دوم نیز سهیم بود و بر همین اساس مبلغ دریافتی دفترخانه از حق الثبت بین
سردفتر و دفتریار ( اعم از درجه اول و دوم ) تقسیم میشد.
البته قابل ذکر است که سازمان ثبت اسناد و امالک ،حق متعلقه از حق الثبت را به سردفتران و
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دفتریاران پرداخت نکرده است و از آنجایی ک��ه مبلغ آن در طی این همه سال ،هیچگونه تعدیلی
نیافته است ،متاسفان��ه ارزش احقاق حق نداشت��ه و بایستی اصالح م��اده ی مربوطه به تناسب
درصدی از کل مبلغ وصولی حق الثبت ،پیگیری گردد.
وظایف و مسئولیت های دفتریاران درجه دوم به شرحی که بیان شد ،در سال های گذشته گویای
این واقعیت است که دفتریار درجه  2که سمت نمایندگی و معاون��ت دفترحانه را داشت ،شبیه نهاد
دفتریار اول مندرج در م��اده  3قانون س��ال  1354میباشد ،با این تفاوت که دفتری��اران درجه دوم
از آموزشگاه قضایی ی��ا آموزشگاه ثبت ،تصدیق دریافت کرده بودن��د و سپس به این سمت گمارده
میشدند و طبق ماده  7قانون دفاتر اسناد رسمیمص��وب  1354دارندگان دیپلم کامل متوسطه را
به شرط یکسال کارآموزی میتوان به دفتریاری دفاتر اسناد رسمیانتخاب نمود و در فراز آخر ماده
بیان شده که دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال دارند ،کماکان دفتریار
شناخته میشوند و سپس با توجه به ماده  4آیین نامه های بند  4ماده  6و ...قانون دفاتر اسناد رسمی،
مصوب  1354/10/17درجه بندی دفتریاران دفاتر اسناد رسمیعمال منتفی و دفتریاران سابق اعم
از درجه اول و دوم کماکان دفتریار شناخته شدند.
در قانون سال  1354دفتریار اول با اختیارات بیشتری م��د نظر قانونگذار قرار گرفت ،هر چند
دفترخانه میتواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد.
در زمان صدور ابالغ سردفتری برای افرادی که از دفتریاری ب��ه سردفتری ارتقاء و منصوب
شده اند سنوات دفتریاری درجه  2آنان محاسبه و همچنین صدور ابالغ سردفتری این دفتریاران
منوط به استغفاء از سم��ت دفتریاری بوده و مدت اشتغ��ال آنان در این سم��ت لحاظ شده ،حال
چگونه است که در سالهای اخیر بعضا دیده ش��ده که ،استنباط از قوانین و مق��ررات تغییر نموده
و همان سردفتری که سوابق دفتریاری درجه دوم وی برای تص��دی سمت سردفتری محاسبه
شده ولی پس از رسی��دن به زمان بازنشستگی ،سنوات دوران تص��دی دفتریاری درجه دوم آنان
محاسبه نمیشود؛ آیا ای��ن برداشت از مقررات و آیی��ن نامه ها ،همان قصه ی ی��ک بام و دو هوا
نیست ؟ آیا در این ص��ورت حق شخصی که عمری را ب��رای آن و پای مسئولی��ت خود گذاشته،
تضییع نمیشود ؟ از همه مهم تر آیا سازمان ثبت برای چنین برداشت و استنباط از قانون با پیشینه
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 85ساله مستندی دارد ؟
در یک کالم باید گفت که این برداشت و استنباط که دفتریار درج��ه  2مندرج در قانون سابق
همان دفتریار دوم مندرج در قانون جدید است ،استنب��اط صحیحی نیست چون اصو ًال در قانون
سابق قانونگذار سمت دفتریار دوم ونیز وظایف و تکالی��ف وی را پیش بینی نکرده بود و دفتریار
درجه دوم پیش بینی شده بود.
در قانون جدید هرچند دفتری��ار دوم ابالغ از سازم��ان ثبت اسناد و ام�لاک دارد ولی در عمل
همانند کارمند دفترخانه محسوب و روابط ک��اری وی با سردفتر تابع قانون ک��ار بوده و حق بیمه
و بازنشستگی ایش��ان بایستی به سازمان تامی��ن اجتماعی پرداخت شود و پ��س از پرداخت ،این
دفتریاران همانند کارمندان دفترخانه از طرف تامین اجتماعی دارای دفترچه درمانی میشوند و از
سوی تامین اجتماعی بازنشسته شده و حقوق دریافت میکنند ،فلذا تحت پوشش کانون سردفتران
و دفتریاران نیستند .البته مزایای دفتریاری دوم به اختصار این است که میتوانند کفیل دفتریاران
اول باشند ویا در آینده با پیشنهاد سردفترانی که فاقد دفتری��ار اول هستند به سمت دفتریاری اول
منصوب شوند ( البته با موافقت و اب�لاغ سازمان ثبت اسناد و امالک ) ی��ا چنانچه دارای لیسانس
حقوق بوده و یا م��واردی که طبق قانون واجد الشرایط سردفتری محس��وب میگردند ،میتوانند
کفیل سردفتر شوند و یا چنانچه دارای لیسانس باشن��د ( غیرمرتبط ) در سوابق آنها محاسبه شده
و پس از گذراندن سه سال سابقه ی دفتریاری میتوانند واجد الشرایط سردفتری محسوب شده و
یا برای احراز سمت سردفتری در آزمون سردفتری شرکت نمایند ی��ا از ماده  69قانون دفاتر اسناد
رسمیاستفاده نمایند و یا در موارد مرخصی و معذوریت سردفتر ،کفیل سردفتر شوند.
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حرف ماه

1

49

تالش مداوم درراه افزایش دانش ،رمز موفقیت دفاتر اسناد رسمی است

برای نیل به اهداف کالن و موفقیت در ه��ر سیستمی ،همکاری و تعامل ،امر اجتناب ناپذیری
است ا ّما میزان دانش و طرز نگاه و نحوه تقابل ب��ا مشکالت است که میتواند منجر به موفقیت یا
شکست باشد.
در راستای الکترونیکی کردن فرآیند دفاتر اسناد رسمی عالوه بر داشتن سواد حقوقی ،بایستی
آشنا به مهارتهای کامپیوتری نظیر ورد و اکسل و حتی تایپیست هم بود.
همکاران محترم به خوب��ی میدانم که گاه ًا چق��در سخت است خواستهه��ای ارباب رجوع
را با سامانه تطبیق دهیم ،نحوه کارک��رد سایتهای :ثبت آنی ،استعالم دارای��ی ،ارزش افزوده،
عوارض شهرداری خودرو ،گواهی امضای الکترونیک ،ارسال و تعویض اسناد تک برگی(پست)،
ثبت شرکتها و مالکی��ت معنوی ...،و نح��وۀ انجام آن خدم��ات و مدارک الزم اع��م از گواهی
امضاء،پذیرش اج��رای اسناد در حکم سن��د الزم االجرا ،صدور اجرائی��ه و  ...که هر کدام صدها
نکتۀ پیش بینی شده و نشده دارند را باید واقف باشیم ،همچنین به خوبی میدانم که نحوه تطبیق
اثرانگشت ،قطعی سیستمه��ای مختلف اعم از ثبت اح��وال و کارتخوان و سامان��ه و اینترنت
1و ...چه اثرات مخربی میتواند داشت��ه باشد ،بررسی دقیق جوابیهه��ای استعالمهای مختلف و
 -1گردآورنده :کامیار شیبتزاده

notary_1023@yahoo. com
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پرداخت صحیح هزینهها و تطبیق اشخاص با افراد ممنوعالمعامله چه استرسی را بر شما تحمیل
مینماید ،با اینکه به جهت جلوگیری از اطاله کالم از شم��ارش مشکالت میگذرم ،ا ّما قدردان
شما سردفتران و دفتریاران و کارکنان خدوم دفاتر اسناد رسم��ی هستم ،چرا که برای رسیدن به
دولت الکترونیک و گذشتن از سیستم سنتی ناگزیر از تغییر هستی��م ،دفاتر اسناد رسمی همواره

پیشرو در ایجاد تغییر ب��وده و هستند و برای داشتن جامع��های بهتر و ایران��ی آبادتر چارهای جز
کوشش و تالش بیشتر و مطالعه و افزایش دانش و بهرهوری نداریم.
از تمامی همکاران محترم که در رسیدن به این اهداف متعال��ی با صرف وقت و انرژی ،مطالعه و
تالش بیشتری را جهت به روز کردن اطالعات و دانش خود در راه تبدیل کشور به جایگاهی باالتر از
روز قبل مینمایند ،کمال تشکر و قدردانی و سپاس را دارم .آخرین جمله از بخش مقاالت این شماره
ازنشریهراباجملۀبسیارزیباییازاستادمرحومدکترکاتوزیانبااینمضمونبهپایانمیرسانم:
«با دانستن میتوان از دیگران متمایز شد».

اخبار،قوانین،مقررات،
آراءوگزارشها
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نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائيه

1

(بخش نوزدهم)

شماره پرونده  99-76/1-518 :ح
78ـ سؤال

دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو و مطالبه خسارت قراردادی
ناشی از تأخیر درانجام تعهد موصوف از قرار روزان��ه یک میلیون ریال مطرح شده است چنانچه با
استعالم از پلیس راهور مشخص شودکه مالک قانونی و رسمی خ��ودرو ،شخصی غیر از خوانده
دعوی است ،آیا صدور حکم و محکومیت خوانده به پرداخت خس��ارت قراردادی یاد شده امکان
پذیر است و یا از آنج��ا که تعهد مذکور ب��ه لحاظ عدم امک��ان اجرای آن از ناحی��ه غیر مالک از
مصادیق تعهد یا شرط غیر مقدور است ،مطالبه چنین خسارتی مقدور نیست؟
 .1گردآورنده :کامیار شیبتزاده

notary_1023@yahoo. com
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شماره نظریه1399/08/11 - 7/99/518 :

نظریه مشورتی ادارهکل حقوقی قوهقضائیه

در فرض س��ؤال چنانچه دادگاه اح��راز کند خوانده ب��ا مبایعه نامه عادی خ��ودرو را خریداری
کرده و پیش از تعویض پالک و انتقال آن به صورت رسم��ی به دیگری واگذار کرده است ،صرف
اینکه مالک رسمی خودرو شخص ثالث است مانع از آن نیس��ت که فروشنده را به پرداخت وجه
التزام مقرر برای عدم تنظیم سند رسمی انتقال محکوم کن��د و تعهد فروشنده در این فرض تعهد
به وسیله مبن��ی بر تهیه مقدم��ات انتقال رسمی اس��ت و اینکه وی تالش خ��ود را برای فراهم
کردن مقدمات انتقال انجام داده است ی��ا خیر ،امری موضوعی بوده و اح��راز آن بر عهده مرجع
رسیدگیکننده است .شایسته ذکر است تا زمانیکه سند رسمی خودرو به نام خوانده منتقل نشده
باشد ،دادگاه نمیتواند بر الزام وی به انتقال رسمی حکم صادر کند و در این خصوص دارنده سند
رسمی باید حسب مورد توسط خواهان یا خوانده به دادرسی جلب شود.
شماره پرونده  99-3/1-1009 :ح
79ـ سؤال

زوجه نصف مهریه خود را از طریق اج��رای ثبت اسناد و امالک مطالبه ک��رده و منجر به صدور
اجراییه و ممنوعالخروجی زوج شده است .سپس نصف دیگر مهریه خود را از طریق دادگاه خانواده
مطالبه کرده که حکم صادر و پ��س از آن تقسیط نیز صورت گرفته است ،آی��ا ادامه تعقیب عملیات
اجرایی از ناحیه دادگاه مستلزم انصراف زوجه از اجراییه ثبت است و یا اینکه اجرای ثبت و دادگاه هر
یکمیتوانندعملیاتاجراییراادامهدهندوایندومانعیکدیگرنمیباشند؟
شماره نظریه1399/08/14 - 7/99/1009 :
نظریه مشورتی ادارهکل حقوقی قوهقضائیه

اگر چه رعایت مفاد بند «ب» ماده  113قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در مطالبه مهریه الزامی اس��ت ،اما در فرض سؤال که نیمی از
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مهریه از طریق اجرای ثبت و نیم دیگر از طریق دادگ��اه خانواده مطالبه شده و حکم دادگاه خانواده
قطعیت یافته و پرداخ��ت محکومبه تقسیط شده است ،تعقیب عملیات اجرای��ی در دادگاه خانواده
مستلزم انصراف از پرونده اجرای ثبت راجع به نصف دیگر مهریه نمیباشد؛ زیرا مطالبه بخشی از
مهریه از طریق طرح دع��وا در دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن بخ��ش دیگری از مهریه در اجرای

ثبت ،فاقد منع قانونی است.

شماره پرونده  99-75-935 :ح
80ـ سؤال

چنانچه سند رسم��ی خودرو به نام دارنده پ�لاک نباشد و دارنده پالک ب��ه موجب سند عادی

خودرو را بفروشد ،آیا میتوان وی را محکوم به تنظیم سند رسمی به نام خریدار کرد؟

شماره نظریه 1399/08/19 - 7/99/935:
نظریه مشورتی ادارهکل حقوقی قوهقضائیه

شناسنامه مالکیت وسیل��ه نقلیه مشهور به برگ سب��ز خودرو صادر ش��ده از اداره راهنمایی و

رانندگی ،طبق قسمت اخیر ماده  1287قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب میشود؛ ولی

نظر به اینکه مطابق م��اده  29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مص��وب  1389نقل و انتقال

خودرو به موجب سند رسمی تنظیم��ی در دفاتر اسناد رسمی انجام میش��ود ،لذا مالک مالکیت
خودرو در مراج��ع رسمی ،سند مالکی��ت رسمی نقل و انتق��ال تنظیمی در دفات��ر مذکور است و

منتقلالیه برای احراز مالکیت خود ناگزیر از ارائه سند رسمی انتقال است .بنابراین در فرض سؤال
که سند رسمی خ��ودرو به نام شخصی غی��ر از خوانده (دارنده پالک) است ،ص��دور حکم بر الزام

خوانده مذکور به تنظیم سند رسمی انتقال ممکن نیست.
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شماره پرونده  99-75/2-1046 :ح
81ـ سؤال

چنانچه سرقفلی به شرط مساحت معین به عقد بی��ع منتقل شود و پس از معامله کمتر یا بیشتر

درآید ،آیا موضوع مشمول ماده  355قانون مدنی است؟

شماره نظریه 1399/08/20 - 7/99/1046:
نظریه مشورتی ادارهکل حقوقی قوهقضائیه

در فرض سؤال که سرقفلی به شرط مساح��ت معین به عقد بیع منتقل ش��ده و پس از معامله

کمتر یا بیشتر در آمده اس��ت ،او ًال ،سرقفلی از آث��ار و متفرعات عقد اجاره اس��ت و فینفسه فاقد
اصالت است؛ لذا آث��ار و احکام آن نیز تابع این عقد و حسب مورد قان��ون حاکم بر آن ،اعم از قانون

روابط موجر و مستأجر مص��وب  1356یا قانون رواب��ط موجر و مستأجر مص��وب  1376و دیگر

قوانین مربوطه است .ثانی ًا ،در خصوص شرط فوقالذک��ر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر عقد
اجاره ،تخلف از این شرط میتوان��د مشمول قواعد عمومی راجع به ش��روط و حکم مقرر در ماده

 235قانون مدنی باشد.

نظريههاي مشورتي كميسيون حقوقي
1
كانون سردفتران و دفترياران
(بخش هفتم)
 : 21اگر فردي بدوا ً  8س�ال سابقه دفتري�ار اولي و  3س�ال سابقه سردفتري داشت�ه باشد آيا
سوابق دفترياري و سردفتري وي قابل جمع با يكديگر مي باش�د كه فرد بتواند عضو هيأت مديره
كانون سردفتران شود ؟

ج :مستف��اد از مفهوم و منط��وق ماده  ۶۲قان��ون دفاتر اسن��اد رسمی و كان��ون سردفتران و
دفترياران ،ه��ر يك از سردفت��ر و دفتریار با  ۱۰سال سابق��ه می توانند ب��راي عضويت در هيأت

 - 1توضيح :ماهنامه «كانون» با همك��اري دفتر حقوقي و حمايت قضايي ،قص��د دارد در هر شماره از اين نشريه،
تعدادي از پرسشهاي دفاتر اسناد رسمي يا جوامع سردفتري را كه در كميسي��ون حقوقي مطرح و درخصوص مورد،
پاسخ مقتضي داده شده و زير عنوان «نظريههاي مشورتي كميسيون حقوقي كانون سردفتران و دفترياران» ازسوي
دفتر حقوقي و حمايت قضايي جهت اطالعرساني و تقويت بنية علمي ـ كاربردي سردفتران و دفترياران در اختيار اين
ماهنامه قرار گرفته ،درج نمايد.
يادآوري :هرچند بديهي اس��ت ليكن تأكيد ميشود كه نظريههاي مشورتي كميسي��ون حقوقي كانون سردفتران و
دفترياران ،همانگونه كه از نام آن مستفاد ميگردد صرف ًا مشتمل ب��ر نظريههاي مشورتي اعضاي محترم كميسيون
حقوقي كان��ون سردفتران و دفتري��اران ميباشد و بهمنظور ارتق��اي سطح علمي و دانش حقوق��ي عالقهمندان درج
ميشود .لذا از حيث اجرا جنب��هي الزامآور نداشته و مسقط يا موجد الزامات قانوني ب��راي سردفتران و دفترياران دفاتر
اسناد رسمي سراسر كشور نميباشد.
زيرنظر؛ عظيميان ،محمد ،سردفتر دفتر اسناد رسمي شماره  648تهران ،جناب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران
و عضو كميسيون حقوقي كانون سردفت��ران و دفترياران و هي��أت تحريريه ماهنامه «كانون»؛ شیب��تزاده ،کامیار،
سرپرست اجرایی ماهنامه «كانون».
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مديره کانون انتخاب شون��د و صرف ًا سوابق قضایی و وکالت آنه��ا میتواند به سابقه سردفتری
يا دفتریاری آنها اضافه شود و سوابق دفترياري قابل جم��ع با سوابق سردفتری جهت عضويت
به عنوان عضو سردفتر هيأت مديره نمي باشد و نظ��ر مقنن بر تفکیک سوابق شغلي سردفتري و
دفتریاري از یکدیگر و عدم تلفیق سوابق برای عضویت در هیئت مدیره است.
 : 22در زمان تنظيم وكالتنام�ه عالوه بر احراز هوي�ت موكل سردفتر موظف ب�ه احراز مالكيت
ملك مي باشد يا خير؟

ج :تنظيم وكالتنامه خريد و فروش ب��ا رعايت ترتب بصورت بدواً خري��داري نسبت به پالك
مشخص و معيني و بعد از اخذ اسناد و مدارك و اثبات مالكيت موكل و سپس اقدام بفروش آن به
ديگري بالمانع است و در مقررات جاري تنظيم وكالتنامه بشرح فوق و با رعايت ترتب نيازي به
احراز مالكيت موكل نمي باشد.
 : 23آيا دفات�ر اسناد رسمي تكليفي به وص�ول وجوه موضوع بند (ك) تبص�ره  11قانون بودجه

سال  1399دارند؟

ج :نظر به اينكه ميزان ني��م درصد افزايش حق الثب��ت اسناد موضوع بن��د «ك» تبصره 11
قانون بودجه سال 1399به منظور اجراي طرح كاداستر در نظرگرفته شده و قطع ًا جداسازي مبلغ
مذكور نياز به افتت��اح حساب خاص و اجراي تشريفات قانوني ويژه داشت��ه ،لذا تا بارگذاري آن در
سامانه ثبت آني و محاسبه و واريز با استف��اده از امكانات سامانه ،دفاتر اسن��اد رسمي تكليفي به
وصول وجوه موضوع بند «ك» تبصره فوق نداشته اند.
 : 24در صورت داشت�ن دو وكيل و با فرض اعتبار قانوني وكالت و با توج�ه به تقدم و تأخر تاريخ

اسناد مذكور آيا هر يك از وكال حق اقدام و عمل به مورد وكالت را دارند يا خير؟

ج :با توجه به صراحت ماده  672قانون مدني كه مقرر داشته اس��ت وكيل در امري نمي تواند
براي آن امر ب��ه ديگري وكالت ده��د و مناط رأي وح��دت رويه به شم��اره  98001/202مورخ
 98/1/24كانون سردفتران ودفتري��اران و نيز با التفاوت به نظريه حض��رت امام خميني (ره) در
تحرير الوسيله كه اعالم داشته اند تم��ام وكال در عرض يكديگر وكي��ل موكلند ،چنانچه وكيل
اول حق توكيل ب��ه غير داشته و توكيل به غي��ر نيز مقيد به قيدي نشده باش��د هر يك از وكالي
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تفويضي صرفنظر از مقدم ي��ا موخر بودن تاري��خ وكالتنامه هاي تفويضي ح��ق عمل به مورد
وكالت را دارد مگر اينكه ثابت شود كه وكيل اوليه از موضوع وكالت استعفاء نموده باشد.
 : 25آيا دفات�ر اسناد رسمي هنگام تنظيم سن�د رسمي انتقال اراضي و املاك واقع در خارج از
محدوده و حريم شهر ،تكليفي جهت استعالم از اداره جهاد كشاورزي شهرستان مربوطه دارند؟

ج :هر چند مطابق ماده  4آيين نامه اجرائي قانون تسهي��ل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي،
دفاتر مذكور هنگام تنظيم سند رسمي انتقال اراضي و امالك واق��ع در خارج از محدوده و حريم
شهر  ،مكلف به استعالم و اع�لام نظر اداره جهاد كشاورزي شهرست��ان مربوطه مي باشد .ليكن
تبصره  2ماده مرقوم اشع��ار ميدارد در صورت وج��ود سابقه مبني بر اعالم نظ��ر نسبت به موات
نبودن ملك از مرجع ذيربط ي��ا در صورتي كه براي مورد معامله سن��د مالكيت به صورت اراضي
كشاورزي ،باغ مشجر و يا داراي اعياني تعريف و صادر ش��ده و يا مستندات و پاسخ استعالم قبلي
مؤيد آن باشد ،نياز به اخذ نظر مجدد در اين خصوص نخواهد ب��ود .بنابراين در حال حاضر تنظيم
سند با رعايت تبصره مذكور و تبصره  2م��اده  2آيين نامه اجرايي قان��ون جلوگيري از خرد شدن
اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي مصوب  1388/7/14بالمانع است.
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معرفي كتاب

انديشههاي حقوقي ()4

مجموعه مقاالت حقوق كيفري
عنوان اين كت��اب ارزشمند مشخص است
كه ديدگاههاي نويسنده و بلك��ه نويسندگان
مق��االت را در ح��وزة حق��وق كيف��ري بيان
ميكن��د .و در واق��ع ،كت��اب «انديشهه��اي
حقوقي؛ مجموعه مقاالت حق��وق كيفري»،
حاوي مقاالتي است ك��ه پيشتر ،در نشريات
فقهي و حقوقي چاپ و منتشر شده يا در شرف
انتشار اس��ت .برخي از مق��االت ،نويسندگان
ديگري ه��م دارد وليكن نويسن��دة اصلي آن،
مؤلف اين كتاب ،محمد جعفر حبيبزاده است
كه مقاالت اين كت��اب را در سه بخش حقوق
كيفري عمومي ،حق��وق كيفري اختصاصي و
عدالت كيفري ،تدوين نموده است.
«دگرگونيه��اي مسؤولي��ت كيف��ري
اشخاص حقوق��ي در اي��ران»« ،منع مجازات
اعدام تعزيري در فقه اماميه»« ،معيار تفكيك
"حدود غيرمذكور" از "تعزيرات منصوص" در

قانون مجازات اسالم��ي « ،»1392مصونيت
كيفري نمايندگان مجلس در حق��وق ايران و
افغانستان»« ،نقش بانكداري الكترونيكي در
پولشويي و روشهاي مقابله با آن»« ،انتساب
مسؤوليت كيفري به اشخاص حقوقي در نظام
كيفري ايران و انگلستان»« ،تحليل جرم قمار
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در فقه و حقوق ايران»« ،هرزهنگاري در حقوق
كيفري ايران»« ،تحليل ارك��ان آدمربايي در
روند قانونگ��ذاري ايران با نگاه��ي به حقوق
فرانسه»« ،قاچاق انسان :از زمينههاي ظهور تا
ضرورت الحاق به كنوانسيون پالرمو و پروتكل
الحاق��ي»« ،تحلي��ل ج��رم ايج��اد مزاحمت
تلفني»« ،بررسي و تحليل اركان جرم تصرف
عدواني در حقوق ايران»« ،جرم سوءاستفاده از
سفيدمهر يا سفيدامضا در حقوق ايران»« ،دفاع
مشروع در پرتوي سن��درم زنان كتكخورده»،
«مطالعة تطبيقي مسؤولي��ت كاهشيافته در
حقوق كيفري ايران و انگلستان؛ مفهوم ،مبناها
و جلوهه��ا»« ،تحليل اثرگ��ذاري راهبردهاي
نظريه  CPTEDبر كاهش وقوع جرايم؛ مورد
مطالعه ميدانهاي مهم شهر تهران»« ،تحليل
ساخت��اري رابط��ه حق��وق كيف��ري و دانش

سياس��ي»« ،تبعي��ت دادگ��اه رسيدگيكننده
به جراي��م مطبوعاتي از نظر هي��أت منصفه»،
«مباني نظري فرمان هش��ت مادهاي حضرت
امام خمين��ي (ره)»« ،قانونمداري ماهوي در
گفتمان تقنين��ي قضايي جمه��وري اسالمي
ايران»« ،ابزارگرايي كيف��ري :قلمرو ،مفهوم،
شاخصه��ا»« ،عدال��ت اجتماع��ي و عدالت
كيفري؛ جدايي يا پيون��د»« ،بررسي نظريات
اخالق��ي در توجيه جهانشمول��ي حقوق بشر
معاص��ر» و دو مقاله ديگر كه ب��ه التين نوشته
شده ،عنوانهاي مقاالت اي��ن كتاب است كه
حسب موضوع ،خواندني است.
ارزش ريالي كتاب يادشده كه  615صفحه
دارد و از سوي انتشارات نگاه بينه در شمارگان
 500نسخه در سال  1394با قطع وزيري ،چاپ
و منتشر شده ،به قيمت  32هزار تومان است.

ترجمه و شرح و تعليقه

مباني تكمله المنهاج
(قصاص نفس ،فصل اول)

اين ديدگاه ك��ه «اگر يك��ي گفت بكش بلند براي ترجم��ة كتاب ارزشمن��د «مباني

وگرنه كشته ميش��وي! ميتوان��ي بكشي تكمله المنهاج» اث��ر زندهياد حضرت آيةاهلل

وليك��ن بايستي كه دي��ه پرداخ��ت كني» ،العظمي سيدابوالقاسم خويي رحمةاهلل عليه،
مقدمهاي شد تا احمد حاجي دهآبادي ،گامي بردارد.

معرفی کتاب
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ص خصوص ًا قص��اص نفس،
بحث قص��ا 

مسأله روز جامعة جهاني است و كمتر روزي

اس��ت ك��ه كشوره��ا و بهوي��ژه كشورهاي
اسالمي ب��ا حواش��ي و نگاهه��اي مغرضانه
و خالف ش��رع و قاع��دهي منطق��ي روبرو

نباشن��د .از طرف��ي ،جامع��ة دانشگاهي نيز
نيازمند متن قابل قبول و مورد پذيرش است

كه «مباني تكمله المنهاج» نوشتة شخصي
فقيه عاليق��در مرح��وم خويي رض��واناهلل
تعالي علي��ه ،اين نياز اجتماع��ي و علمي را تا

حدود بسيار زيادي برطرف مينمايد .هرچه ش��ده است .و حس��ب مورد ب��راي هريك از
از رواني ك�لام و مفيد ب��ودن كتاب مختصر  89مسأل��هي اي��ن كت��اب ،استداللهايي
مباني تكمله المنه��اج حضرت استاد خويي ـ در پاورقي آم��ده است كه منظ��ور و مقصود
كه رحمت خدا بر او ب��ادـ گفته شود ،كم است نويسنده كتاب و مترجم را تبيين نموده است.

وليكن كتاب حاضر نيز ك��ه در قالب ترجمه

ارزش ريالي اين كتاب ك��ه در شمارگان

نگاشته شده اس��ت ،ويژگيهاي خاصي دارد  1000نسخه از سوي نشر ميزان در زمستان
كه براي دانشجوي��ان حق��وق خصوص ًا آن  1395با قط��ع وزيري چ��اپ و روان��ة بازار
گروه كه به زبان عربي تسل��ط كافي ندارند ،كتابهاي فقهي و حقوقي شده است ،صرف ًا
توصيه ميشود .زيرا عالوه ب��ر ترجمة متن 23 ،هزار توم��ان است و  312صفح��ه دارد.
شرح داده شده و حتي بنا به م��ورد تعليقهاي گفتني است كه اي��ن كتاب ترجم��ه و شرح
هم نوشت��ه ش��ده و عنداالقتضا ني��ز موضع فصل اول كت��اب «مباني تكمل��ه المنهاج»
قانون مج��ازات اسالمي مصوب  1392بيان است كه بيان شد.
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محشاي قوانين و مقررات انتخابات

ب��دون تردي��د ،آگاه��ي از قواني��ن و مقررات
انتخابات ،ي��ك نياز عمومي اس��ت و دانستن آن،
حق شهروندي محس��وب است .كتاب "محشاي
قواني��ن و مق��ررات انتخاب��ات" ،داراي ويژگ��ي
خاصي است كه آن ،اشارت دادن به اصول قانون
اساسي است و ريش��ة مفاد مواد قانون��ي را تبيين
مينماي��د و با بي��ان رابط��ة قانوني م��واد ،مباني
حقوقي موردنظر را استخراج نموده است.
«قان��ون انتخابات مجلس ش��وراي اسالمي؛
مصوب  1378/9/7با اعمال آخرين اصالحات»،
«قانون نظ��ارت ش��وراي نگهبان ب��ر انتخابات
مجلس شوراي اسالم��ي؛ مصوب ،»1365/5/9
«قانون الحاق چند م��اده به قانون نظارت شوراي
نگهبان ب��ر انتخابات مجلس ش��وراي اسالمي؛
مصوب  1365/5/9و الحاق ي��ك تبصره به مادة
 20قانون انتخاب��ات مجلس ش��وراي اسالمي؛
مص��وب « ،»1378/10/13قان��ون تشكيالت،
وظاي��ف و انتخاب��ات شوراه��اي اسالمي كشور
و انتخ��اب شه��رداران؛ مص��وب  1375/3/1با
اعمال آخرين اصالح��ات»« ،قان��ون انتخابات
رياس��ت جمه��وري اسالم��ي اي��ران؛ مصوب
مورخ  1364/4/5ـ اصالح��ي ،»1391/10/26
«قانون نظ��ارت ش��وراي نگهبان ب��ر انتخابات
رياس��ت جمه��وري اسالم��ي اي��ران؛ مصوب
« ،»1364/4/4قان��ون حض��ور نمايندگ��ان

نامزدهاي رياست جمه��وري در شعب اخذ رأي؛
مص��وب « ،»1379/5/30قان��ون انتخاب��ات
مجلس خبرگان رهبري؛ مصوب »1389/7/10
و همچني��ن آييننامههاي اجراي��ي قوانين راجع
به انتخابات مجلس شوراي اسالمي و شوراهاي
اسالمي شهر و روستا و بخش و رياست جمهوري
و مجلس خبرگان ،عنوان قوانين و مقرراتي است
كه كريم انباز و ع��ارف علينژاد از عهدهي تدوين
محشاي آن به خوبي برآمدهاند.
اين كت��اب  272صفحهاي ك��ه در شمارگان
 500نسخه از سوي انتشارات نگ��اه بينه در سال
 1394با قطع وزيري ،چاپ ش��ده است15 ،هزار
تومان ارزش ريالي دارد.
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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 اشت��راک را تکمیل و با اص��ل فیش واری��زی به دفت��ر ماهنامه نشان��ی؛ صندوق پست��ی 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
- 88705190ﺷﻤﺎره 273
گویا:ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻨﺎﻳﻲ -
روﺑﺮوي
ﺗﻬﺮان ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي،
سرکارخانم آقایی
داخلی 1262
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 درخص��وص شيوه تهيه
و تنظيم و تدوين مق��االت ارسالي اهتم��ام دارد .صد البت��ه رعايت اين مه��م در جهت حفظ شأن
علمي ـ پژوهشي ماهنامه «كانون» ضروري است.
عالوه بر اي��ن ،فقط مقالههايي ك��ه مورد تأييد و پذي��رش «شوراي 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 ،رشته تحصيل��ي ،رتبه علمي ـ پژوهشي يا دانشگاهي،
گروه آموزشي ،نام دانشكده ،ن��ام دانشگاه ،نام شه��ر واحد دانشگاهي (هم فارس��ي ،هم انگليسي يا
فرانسه).
2ـ1ـنشاني ،كدپستي ،شمارهتلفنثابت ،نمابروموبايل ،نشانيرأيانامه(ايميل)نويسندهمسؤول.
3ـ1ـ ارس��ال سوابق علمي ـ پژوهش��ي و مطالعات علم��ي ـ تحقيقي نويسنده ي��ا 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 نويسنده نباي��د 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.
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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 سال 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 استناد اعم از فارسي يا غيرفارسي ،در پايان مقاله ب��ه ترتيب الفبايي نامخانوادگي
نويسنده آورده شود؛
1ـ9ـ كتاب :الف ـ نام خانوادگ��ي نويسنده ،ب ـ ن��ام نويسنده ،ج ـ سال نشر كت��اب ،د ـ عنوان
كتاب ،هـ ـ نام مترجم ،و ـ شماره جلد ،زـ شم��اره چاپ ،ح ـ محل نشر كتاب ،ط ـ نام يا عنوان ناشر؛
مث ً
ال :امامي ،سيدحسن ( ،)1373حقوق مدني ،ج ،6 .چ ،4 .تهران ،كتابهفروشي اسالميه.
2ـ9ـ مقاله :الف ـ نامخانوادگي نويسنده ،ب ـ نام نويسن��ده ،ج ـ تاريخ انتشار نشريه ،د ـ «عنوان
مقاله» ،هـ ـ نام مترجم ،وـ نام يا عن��وان نشريه ،زـ نام يا عنوان صاحب امتي��از نشريه ،ح ـ دوره و
سال انتشار نشريه ،ط ـ ترتيب انتشار نشريه؛ ي ـ شماره نشريه ،ك ـ صفحات شروع تا پايان مقاله
در نشرية مورد استناد؛ مث ً
ال :ف��دوي ،سليمان( ،مهرماه « ،)1388نگاهي جدي��د 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 قاب��ل درج در ماهنامه مساي��ل حقوقي عموم ًا و به ط��ور 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
176

۲۲Ｑ
۲۲Ｑ
۲۲Ｑ

ماهنامة كانون  /شمارة  173و 174

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.
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عناوین محتویات العدد  173و 174

من مجلة «کانون» الشهریة

قسم (رویة) یبحث عن الحاجة الی التعاطف و المشارکة واستخدام الحکمه الجماعیة ،بقلم
المدیر المسؤول السید الدکتور محمدرضا دشتی اردکانی.
مقال فی قسم «حدیث الساعة» بقلم الدکتور السید کامیار شیبتزاده و بعنوان «االتصال
العرفی مع خدمات کاتب العدل».
عناوین من المقاالت:
لمحة عامة عن میراث الزوجة للعقار و کیفیة استخدامه فی القانون المدنی و قانون التسجیل؛
بقلم السید صابر ناظمی بول
التحلیل الفقهی القانونی لمهایات أو تقسیم مصالح الملکیة المشترکة بقلم السید محمود
احمدی و السید محمدکاظم رحمان ستایش
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و یتضمن قسم «الصدی» فی هذا العدد« ،اصدار شهاده سبب عدم إتمام المعادله فی أحکام

المحاکم التأدیبیة للکاتب العدل»؛ بقلم السید محمد عظیمیان.
کیفیة الحصول علی ملکیة السیارة وفق القوانین االیرانیة؛ بقلم السیده مهدیه صالحی.
واجبات أجهزة الکشف من منظور قانون مکافحة االتجار؛ بقلم السید غالمحسين حيدري و
السید رضا سالمت و السیده زكيه برزكار
فیالجزء اثنین و عشرون فی «أسئلة و أجوبة» ،یجیب السید محمد عظیمیان علی سوال
مهم.
التحقیق ،فی خسارة االموال المصادرة فی تقدم بطلب التورید؛ تعلم بقلم السید مهرزاد

جوادي و السید محمدکاظم عمادزاده.
و فی قسم «النافذة»« ،التحقیق فی الوضع التحقیقی لکتبة الدرجة الثانیة فی قانون »1316
بقلم السید محمودمحمدزاده
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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« Méthodes susceptibles de prouver la propriété du
véhicule sur la base des lois en vigueur en Iran », par Mme
Mahdiyeh Salehi.
« Obligations des services de détection dans l’optique
de la loi portant sur la lutte contre le trafic de drogues, de
marchandises et de devises étrangères », par M.Gholamhossein Heydari, M. Reza Salamat et Mme Zakiyeh Barzkar.
Questions-Réponses, par M.Mohammad Azimian.
Examen de la perte du bien saisi dans le cadre la demande
d’adoption de mesure conservatoire, par M.Mehrzad Javadi et
M.Mohammad Kazem Emandzadeh.
La rubrique « Fenêtre » se penche sur l’article rédigé par M.
Mahmoud Mohammadzadeh sur « l’examen du statut réel des
Clercs de notaire de deuxième catégorie dans la loi notariale
de 1937 ».
« Propos du jour », par le Dr.Kamyar Sheibatzadeh.
Actualité, lois, dispositions, jugements, rapports
Théories juridiques du Département pour les Affaires
juridiques du Pouvoir judiciaire
Jugements rendus par le tribunal disciplinaire de la Chambre
des Notaires et Clercs de notaire
Présentation du livre
Extrait de la traduction en langues, arabe, français et anglais,
des articles du mensuel

Titres des articles du mensuel
Kanoun n° 173 & 174
« Le point de vue », par le directeur du mensuel, DR. Mohammad Reza Dashti Ardakani.
« Propos du jour » sur « le lien entre la coutume et les services fournis par les études notariales », par le Dr.Kamyar
Sheibatzadeh.
Articles
« Aperçu sur l’héritage du conjoint provenant des biens
immobiliers ; et les modalités de s’en prévaloir en vertu du
code civil et de la loi sur le registre », par M. Saber Nazemi
Poul
« Analyse jurisprudentielle et juridique du partage des
biens indivis », par M. Mahmoud Ahmadi et M. Mohammad
Kazem Rahman Sétayesh
« L’écho » est consacré à « la délivrance du certificat de la
non-transaction dans le miroir des jugements rendus par le
tribunal disciplinaire de la Chambre des Notaires et Clercs
de notaire », par M. Mohammad Azimian.
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In the part of “Echo”, Mr. Mohammad Azimian, subtitled,
“Issuance of a certificate of the reason for not concluding
the transaction in these cases of the disciplinary court of
notaries”.
“How to obtain car ownership according to iranion laws”
by Mrs.Mahdieh Salehi.
“Duties of Discovery Organizations from the perspective
of the Anti Trafficking in goods and foreign exchange law”
by Mr.Gholam hosein Heydari, Mr. Reza Salamat.
Mrs. Zakiyeh Barzkar.
In the twenty – two part of “Questions- Answers”,
Mr. Mohammad Azimian Answers an important question.
“Investigation of the loss of confiscated property in the
requested collateral” by. Mr. Mehrzad Javadi, &
Mr. Mohammad Kazem Emadzadeh.
In the part of “window”, the note, “Investigation the real
position of second degree clerks in the law of 1316” by
Mr.Mahmoud Mohammad zadeh.
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. 173 & 174 Kanoon
Monthly Magazine
Kanoon monthly magazine, issue no. 173&174: the “Point
of view” by the managing editor, Dr. Mr.Mohammad Reza
Dashti ardakani , about participation and empathy and the use
of collective wisdom.
In the editorial of this issue, entitled “Word of the day” ,
magazine executive director, Dr. Mr. Kamyar Shaibatzadeh,
“Custom relationship with the services of notaries”
In the part of “Articles”, the article “A review of the wife’s
inheritance of immovable property and how to use it in the
civil code and the registration law”, by Mr.Saber Nazemi
pool.
“Legal jurisprudential analysis of Mahayat or division of
interests of common property”, by Mr.Mahmoud Ahmadi &
Mr. Mohammad kazemi, Rahman setayesh.
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