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رئیس کل دادگستری استان کرمان
یداله موحد

یک مجموعه ســر زنده وپویا که دائما به دنبال رویش وجوشــش وبهتر شــدن است
برای ِبه شــدن به لوازمی نیاز دارد .از جمله این نیازها نیروی انســانی پرتالش وپر تحرک
وتحول خواه اســت .وجود یک برنامه مدون نیز از ضروریــات این مجموعه پویا وفعال
اســت ،واین برنامه به مثابه نقشه راهی است که در پیش روی مدیران قرار داشته ،وسرعت
وحرکت مجموعه با آن ســنجیده می شــود ،اگر اجرای برنامه ها بــه خوبی ریل گذاری
نشــود ،به سمت روز مرگی َوپسرفت حرکت تعریف می شود که امری نا خوشایند است.
در دوره قبل اســنادی تعریف شــد ،وبرنامه هایی نیز عملیاتی شد ،که به پایان رساندن
آنهــا در کنار ارزیابی کم وکیــف آن برنامه ها امری الزم وضرری می نماید ،تا ســرمایه
انســانی ومدیریتی یک ســازمان تحلیل نرود ،وبه منزل مقصود نزدیکتر شــود .همه ی
حرکت ها وبرنامه ها نیز بر مدار این اســناد باز تعریف شوند ،هر چند در برخی شاخص
ها نقشــه عملیاتی دقیقی تعریف نشــده ،که حرکت بر مدار آن نقشــه صــورت گیرد.
با شــروع دوره تحول وتعالی ،بــا آغاز دوبــاره ای از جریان مدیریــت در قوه قضائیه
روبرو هســتیم ،کــه امید اســت روح تــازه ای در جان اجــرای عدالــت وحرکت قوه
قضائیــه ،به ســمت آرمان هــای مطلوب نظــام وانقالب اســامی مردم ایران باشــد.
ان شاء الله.
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معاون قضایی  ،منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان 

محمد باقر اسالمی

ً
اساســا این مطلب که یک نشــریه تخصصی  ،علمی و پژوهشــی باید در راســتای
رفــع نیازهــای مخاطبین در خصــوص باز نمــودن گره هــای ذهنی قدم بــردارد توقع
به جا و درســتی اســت  .نشــریه پیش رو نیز با همین هــدف راه اندازی و با اســتمداد
ّ
از ذات احدیــت و مســاعدت همــکاران قضایــی ســعی شــده اســت خــاء های
مربــوط را شناســایی و در قالب مقالــه و مباحث کاربــردی به منصه ظهــور بگذارد.
شــاهد و گواه این مطلب نگاهی کوتاه اما عمیق بر سلســله شمارگان منتشر شده این
نشــریه از بدو امر تا کنون می باشــد .اما باید به این مسئله نیز اذعان کرد که هنوز تا نقطه
مطلوب فاصله قابل تاملی وجود دارد .لذا برای پر بارتر کردن بیش از پیش نشــریه دادبان
همکاری و مســاعدت قضــات ،وکال ،کارمندان و جامعه حقوقی اســتان را می طلبد .
به همین جهت باید به ســمت و ســویی حرکت کنیم که همکاران مســتعد و عالقمند
به امور علمی و پژوهشــی  ،به درج مطالب علمی و کاربردی تشــویق و ترغیب شــوند
کــه البته به همین منظور تفاهــم نامه همکاری های علمی و پژوهشــی با کانون وکالی
دادگســتری اســتان منعقد گردیده که امیــد آن داریم این همــکاری بتواند نقش مهمی
جهت تبلور دادرســی عادالنه و حرکتــی امید بخش در دوره تحــول و تعالی ایفا نماید.
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 Ó Óحقوق و مقررات افتراقی اطفال و نوجوانان در تحقیقات مقدماتی

امید بلوچ جعفری ، 1سید حمید شاهچراغ2

 -1دادیار دادسرای عمومی و انقالب رودبار جنوب

  -2بازپرس دادسرای عمومی و انقالب تهران 

مقدمه
با توجه به اینکه ارتکاب جرم از ناحیه اطفال و نوجوانان ناشی از رشد و کمال عقلی نبوده و
بیشتر متاثر از احساسات زودگذر این دوره می باشد ،عدالت و انصاف حکم می نماید که فرآیند
رسیدگی به این دسته از افراد متفاوت باشد تا طی این فرآیند مجزا هم به لحاظ حقوق و مقررات
شکلی و هم ماهوی مورد حمایت های ویژه و خاص قانونگذار قرار بگیرند ،چه بسا اینکه در پناه
این نگاه و مقررات خاص و مجزا نسبت به افراد بزرگسال امید بازپروری و اصالح آن ها باشد و
حتی االمکان نیز مانند بزرگساالن در پیچ و قوس طوالنی فرآیند رسیدگی با توجه به ظرافت
های روحی و جسمانی قرار نمی گیرند به گونه ای که یک امر مجرمانه در نظر آنان به صورت
غیر قبیح و عادی جلوه داده شود .که علی ایحال این مقررات خاص مربوط به اطفال و نوجوانان
در فضای علمی و آکادمیک تحت عنوان نظام افتراقی سازی مقررات مربوط به اطفال و نوجوانان
موضوع بحث واقع می شود ،این افتراقی سازی در اکثر نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده است
و همچنین متعاقباً در ایران این افتراق ســازی در دو بعد شکلی و ماهوی به رسمیت شناخته
شده و مطرح می شود ،که با عنایت به عنوان بحث در اینجا از حیث مقررات شکلی موضوع را
پیش می بریم ،این مقررات افتراقی از حیث شکلی در چند مبحث کلی از قبیل صالحیت نسبی
مراجع قضایی اطفال و نوجوانان ،پلیس ویژه اطفال و نوجوانان ،قرار های تامین اطفال و نوجوانان
و تشکیل پرونده شخصیت اطفال و نوجوانان دنبال می شود.
تاریخچه افتراقی سازی مربوط به اطفال و نوجوان در ایران
به طور کلی زمانی که تاریخچه مقررات مربوط به اطفال و نوجوانان را در نظام حقوقی ایران در
نظر می گیریم و در پرتو آن به بررسی و تحول مقررات افتراقی می پردازیم ،باید بین دو مقطع
زمانی قائل به تفکیک شد  )1دوران قبل از انقالب اسالمی  )2دوران پس از انقالب اسالمی.
ابتدا دوران قبل از انقالب اسالمی :در این دوران مقررات ایران تا حدود زیادی ملهم
)1
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از نظام حقوقی رومی ژرمن بود ،خصوصا اینکه در دو دهه اول قرن بیســتم به تدریج در ایران
تشــکیل یک نظام نوین دادگستری در دســتور کار بود که در همین راستا چند قانون مهم و
اساسی در این مقطع زمانی به تصویب رسید الف) قانون اصول محاکمات جزایی مصوب سال
 1290ب) قانون مجازات عمومی مصوب ســال  1304پ) قانون اصول تشکیالت دادگستری
مصوب ســال  1307که در هیچ یک از این قوانین در ارتباط با اطفال و نوجوانان مقررات ویژه
و خاصی در جهت افتراقی ســازی تاسیس نشده بود و صرفاً در قانون مجازات عمومی مصوب
 1304از مواد  34تا  39به سن مسوولیت کیفری اشاره شده بود که آن هم مرتبط با مقررات
ماهوی بود ،اما پس از چندی بعد از تاســیس دانشگاه تهران در سال  1313و بازگشت دانش
آموختگان ایرانی از اروپا به تدریج زمینه تحوالت نوین حقوق کیفری در ایران پدیدار شــد ،تا
اینکه در پی همین تحوالت برای اولین بار قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در سال 1338
در ایران به تصویب رسید ،که در این قانون مقرر شده بود در هر حوزه قضایی یک دادگاه اطفال
بزهکار با حضور دو مشــاور تشکیل شود و از نوآوری های مهم این قانون این بود که به دادگاه
صادر کننده اجازه داده شد بود که برای یکبار در حکم خود تجدیدنظر نماید و مجازات را تا یک
چهارم کاهش دهد و همچنین یکسری مقررات ویژه دیگری نیز پیش بینی شده بود ،به طور
خالصه اگرچه نظام عدالت کیفری اطفال پیش از انقالب اسالمی متاثر از فقه شیعه بود ،اما به
تدریج نظام حقوقی ایران تشکیل یک نظام نوین حقوقی را وفق مقررات و استاندارد های بین
المللی در پیش گرفته بود و رویکرد های افتراقی را نیز در ارتباط با اطفال و نوجوانان موضوع کار
خویش قرار داده بود.
دوران پس از انقالب اســامی :تحوالت سیاسی ایران در سال  1357عالوه بر بعد
)2
سیاسی در همه ابعاد یکسری تحوالت و تغییراتی را ایجاد نمود که از جمله موارد آن بعد نظام
حقوقی ایران بود ،شــورای انقالب اسالمی که در سال های آغازین انقالب و تا قبل از تشکیل
مجلس قانونگذاری نقش ایفا می نمود در الیحه قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب سال
 1358تشکیل و اعتبار دادگاه اطفال بزهکار را که قبل از انقالب ایجاد شده بود را به رسمیت
نشــناخت و آن را منحل ساخت و اقدام به تشکیل دادگاه های عمومی کیفری  1و  2نمود و
مقرر گردیده بود که به جرائم اطفال در دادگاه های کیفری  2رسیدگی شود ،تا اینکه رأی وحدت
رویه دیوانعالی کشور به شماره  6در سال  1364به تصویب رسید و تصریح داشت که رسیدگی
به جرائم حائز اهمیت اطفال در صالحیت کیفری یک می باشد ،همچنین در سال  1373قانون
تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب به تصویب رسید که هیچ گونه مقرره خاصی در ارتباط با
تمایز دادرسی اطفال و نوجوانان را نپذیرفته بود ،تا اینکه در نهایت در سال  1378قانون آیین
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دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری به تصویب رسید و برای اطفال مقررات
خاصی را پیش بینی نموده بود و از مواد  219تا  230این قانون مرتبط با اطفال بود و در ماده
 220مقرر گردیده بود که رســیدگی به جرائم افراد بالغ زیر  18سال نیز به دادگاه های اطفال
محول می شود ،و از جمله مقررات ویژه دیگری که به همراه داشت؛ می توان به محدودیت در
صدور قرارهای تامین در مواجهه با اطفال ،تکلیف به تعیین وکیل و امکان تجدید نظر دادگاه در
تصمیمات قبلی خود در ارتباط با اطفال و نوجوانان اشاره نمود و از مهم ترین نوآوری های این
قانون تشکیل پرونده شخصیت اطفال و نوجوانان شامل وضعیت جسمانی و روانی ،تحصیلی و
خانوادگی فرد بود ،و دیگر اینکه در همین مقطع زمانی دو رأی وحدت رویه مهم نیز به تصویب
رســید؛ رأی وحدت رویه دیوانعالی به شماره  651در سال  1379که رسیدگی به جرائم مواد
مخدر اطفال را در صالحیت دادگاه اطفال دانســته بود و رأی وحدت رویه دیوانعالی به شماره
 687در سال  1385که رسیدگی به جرائم بالغان زیر  18سال را که مستوجب اعدام ،حبس ابد
و قصاص می باشند را در صالحیت دادگاه کیفری استان در نظر گرفته بود .و در نهایت آخرین
قوانینی که به تصویب رسید قانون مجازات اسالمی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال
 1392می باشند که صرف نظر از مباحث ماهوی قانون مجازات اسالمی که از موضوع و عنوان
بحث ما خارج می باشد ،مقررات شکلی و افتراقی ویژه ای در قانون آیین دادرسی کیفری سال
 1392وجود دارد که به شرح آتی به آن می پردازیم.
نهادهــای افتراقی اطفال و نوجوانان در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرســی
کیفری
صالحیت مرجع انجــام دهنده تحقیقات مقدماتی جرائم اطفــال و نوجوانان :در
)1
خصوص مرجــع صالح جهت انجام تحقیقات مقدماتی صرف نظــر از قواعد عامی که در این
خصوص برای افراد بزرگسال وجود دارد و در ماده  92قانون آیین دادرسی کیفری نیز بیان شده
است که تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس است یکسری استثنائاتی وجود دارد
که برپایه ماهیت جرم ،شدت جرم ،و مرتکب جرم از قاعده کلی فوق ( انجام تحقیقات توسط
بازپرس ) عدول شــده و متعاقباً انجام تحقیقات مقدماتی به دادگاه محول شده است .که این
استثنائات یکی در ماده  306قانون آیین دادرسی کیفری در جریان ماهیت جرم می باشد که از
نوع منافی عفت است و رسیدگی به این دسته از جرائم حسب مورد در صالحیت مستقیم محاکم
کیفری  1و  2است .استثنا دیگر در ماده  340قانون مذکور در جریان رسیدگی به جرائم ارتکابی
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تعزیری درجه  7و  8می باشد که بسته به شدت جرم ارتکابی و اینکه از جمله جرائم خفیف می
باشند در صالحیت مستقیم دادگاه هستند و در نهایت استثنا سوم که موضوع اصلی بحث ما
قرار گرفته تبصره  1ماده  285قانون مزبور است که تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم افراد زیر 15
سال را در صالحیت مستقیم دادگاه اطفال و نوجوانان دانسته است ،که فلسفه تقنینی مقنن از
اتخاذ چنین سیاستی در این است که اگر افراد زیر  15سال در جریان انجام تحقیقات مقدماتی
پی در پی در نزد مقامات دادسرا حضور یابند و مورد تحقیق واقع شوند و پس از چندی با صدور
کیفرخواست به دادگاه فرستاده شوند و در آنجا نیز مجددا ً مورد سوال و جواب و بازخواست قرار
بگیرند ،به تدریج قبح و زشــتی رفتار مجرمانه در نظر آن ها از بین رفته و رفتار مجرمانه در
برابر آنان یک امر عادی جلوه داده شده و همین امر به تدریج از موجبات شکل گیری شخصیت
مجرم به عادت در آن ها می شود .لذا سیاست تقنینی در این جهت حرکت نموده که به کلیه
اتهامات این اشخاص از ابتدا به ساکن تا انتها در یک مرجع رسیدگی بعمل آید ،لکن باید به این
امر توجه داشت که این سیاست صرفاً مختص به افراد تا سن  15سال بوده و چنانچه مرتکب
در رده سنی  15تا  18سال باشد ،تحقیقات مقدماتی وی در دادسرای ویژه نوجوانان به موجب
ماده  285قانون آیین دادرسی کیفری بعمل می آید ،و این دادسرا یک مرجع اختصاصی نبوده
بلکه یک مرجع تخصصی است و یک یا چند شعبه از دادسرای عمومی و انقالب به طور خاص
به جرائم این دسته از افراد رسیدگی می نمایند البته به استثنای جرائم تعزیری درجه  7و  8و
جرائم منافی عفت نوجوانان که در این صورت مانند افراد بزرگسال در صالحیت مستقیم دادگاه
می باشند ،حال در پایان این بخش ( مرجع انجام دهنده تحقیقات مقدماتی اطفال و نوجوانان
) به ذکر چند نکته حائز اهمیت می پردازیم:
الف) اوالً در نظام حقوقی ایران برخالف برخی از کشورها مراجع خاص اطفال و نوجوانان چه
در مرحله تحقیقات و چه در مرحله رسیدگی صرفاً ناظر به مواردی هستند که بزهکار ما طفل یا
نوجوان باشد ،لذا در مواردی که بزه دیده صرفا طفل یا نوجوان می باشد این مراجع پیش بینی
شــده در قانون هیچ ورودی نمی نمایند ،و شاید بتوان از همین امر بعنوان یکی از ضعف های
قانونگذاری در کشور ما اشاره نمود که حتی االمکان از تاسیس نهاد های حمایتی در مواردی که
بزه دیده طفل یا نوجوان می باشد غافل بوده است.
ب) چنانچه در یک حوزه قضایی جهت انجام تحقیقات و رسیدگی طفل یا رسیدگی به افراد
نوجوان دادگاه اطفال و نوجوانان تشکیل نشده باشد ،وفق تبصره ماده  298قانون آیین دادرسی
کیفری دادگاه کیفری  2عهده دار انجام وظایف می گردد.
پ) در صورتــی که مرتکب طفل یا نوجوان ما در حوزه قضایی بخش مرتکب جرم گردد ،با
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عنایت به اینکه در این حوزه دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری  2تشکیل نگردیده است
تکلیف چیســت؟ که در پاسخ به این سوال باید بیان داشت همانگونه که در تبصره ماده 298
قانون فوق الذکر بیان گردیده که در فرض عدم تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان دادگاه کیفری
 2عهده دار انجام وظایف است و از آنجایی که وفق ماده  299قانون مزبور دادگاه عمومی بخش
عهده دار وظایف دادگاه کیفری  2می باشد لذا از این نتیجه گیری غیر مستقیم به این نتیجه
نائل می شــویم که خود دادگاه عمومی بخش در این چنین مواردی مبادرت به رسیدگی می
نماید که در عمل نیز رویه قضایی بر همین منوال است.
 )2تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان :به طور کلی در خصوص ارتباط بین ضابطین و
اطفال و نوجوانان ما در قانون آیین دادرسی کیفری سال  1392سه مقرره قانونی را داریم مواد
 42 ،31و تبصره  1ماده  285که در نگاه اول به ظاهر شاید بین این سه مقرره قانونی یک تعارض
وجود داشته باشد و تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را بی فایده جلوه دهد ،چرا که بعد از
تصریح مقنن در ماده  31قانون مذکور مبنی بر اینکه به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در
مورد اطفال و نوجوانان پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
تشکیل می شود ،در جهت تعیین حدود و صغور وظایف این ویژه ابتدا در ماده  42قانون فوق
بیان می دارد که؛ بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ظابطان
آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام گیرد و پس از این ماده در تبصره  1ماده 285
همین قانون بیان شــده اســت که تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر  15سال به طور
مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می شود و دادگاه کلیه وظایفی را که برعهده ظابطان
دادگستری و دادسرا است را خود انجام می دهد ،خوب همانگونه که بیان گردید در وهله اول به
ظاهر یک تعارض وجود دارد چرا که در ماده  42تصریح در جهت به رسمیت شناختن پلیس
ویژه اطفال و نوجوانان دارد و در مقرره دیگر ( تبصره  1ماده  ) 285از پلیس ویژه در ارتباط با
اطفال سلب صالحیت می نماید؛ که در جهت توجیه و استدالل بین این مقررات متعارض باید
بیان داشــت که اگر وفق قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح در مقام جمع بین این مواد
قانونی باشیم ،نتیجتاً باید بین دو دسته از اطفال در مرحله تحقیقات مقدماتی قائل به تفکیک
شد  )1اطفال بزهکار و  )2اطفال که بزهکار نبوده لکن حضور آنان در پرونده خواه به دلیل بزه
دیده بوده یا بعنوان مطلع از وقوع جرم ،که در خصوص دسته اول ( اطفال بزهکار ) باید قائل به
تبصره  1ماده  285بود و انجام تحقیقات و وظایف ضابطین را به دادگاه محول کرد ،لکن دو نکته
حائز اهمیت است ،اوالً اینکه این تبصره صرفاً ناظر به اطفال بوده و در خصوص نوجوانان به هیچ
وجه از اساس موضوعیت نمی یابد ،دوم اینکه طبق ماده  90قانون آیین دادرسی کیفری منظور
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از انجام تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که بازپرس یا مقام قضایی به منظور حفظ
ادله و آثار وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم انجام می دهد ،که از جمع مواد
مشخص می گردد که تبصره  1ماده  285فقط ناظر به بازجویی از طفل بوده که توسط دادگاه
باید بعمل آید ،لکن مواردی دیگر در جهت انجام تحقیقات مانند جلب متهم در جرائم مشهود یا
احضار شخص و  ....وفق عمومات آیین دادرسی کیفری توسط ضابطین ( پلیس ویژه ) بعمل می
آید و طفل بودن مرتکب مانع از انجام وظایف محول شده نمی گردد .و نهایتاً دسته دوم ( اطفال
و نوجوانانی که حضور آن ها در جریان رسیدگی به دلیلی غیر از بزهکار بودن ممکن است باشد )
طبق ماده  42قانون آیین دادرسی کیفری پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به طور مطلق حتی در
موارد بازجویی موضوعیت می یابد ،نهایتاً از مجموع مواد بیان شده و استدالل بین آن ها می توان
نتیجه گیری کرد که برخالف نظر برخی افراد هیچ گونه تعارض یا رابطه ناسخ و منسوخ بین این
دسته از مواد استنادی وجود ندارد و باید حتی االمکان در مقام جمع بین این مواد قانونی باشیم.
پرونده شــخصیت :یکی از اقداماتی که وفق قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله
)3
تحقیقات مقدماتی در برخی از جرائم در دستور کار مقام انجام دهنده تحقیقات قرار می گیرد
تشکیل پرونده شخصیت است ،که این پرونده به صورت مستقل از پرونده اتهامی شکل گرفته
و حاوی اطالعاتی در خصوص شــخصیت مرتکب است شــامل؛ گزارش مددکار اجتماعی در
خصوص وضع مادی ،خانوادگی و اجتماعی متهم و گزارش پزشکی و روانپزشکی که در قانون
آیین دادرسی کیفری در مواد  203و  286به تشکیل این پرونده اهتمام گردیده است ،در واقع
توجه به شخصیت بزهکار در نظام های حقوق کیفری دنیا از سابقه طوالنی برخوردار نمی باشد،
زیرا تا قبل از ظهور آموزه های جرم شناسی در قرن بیستم در راستای رعایت تناسب مجازات
صرفاً به نتایج حاصله و ضرر و زیان ناشــی از جرم توجه می گردید ،لکن در جریان دســتاورد
های جرم شناسی یکی دیگر از مولفه هایی که در راستای رعایت تناسب مجازات مورد توجه
قرار گرفت شخصیت مرتکب جرم بود ،همچنین به منظور رعایت اصل فردی کردن مجازات ها
نیز از اهمیت باالیی برخوردار است ،خصوصا اینکه یکی از اهداف اصلی تعیین مجازات باالخص
در تعزیرات تادیب و بازپروری شخصیت مرتکب می باشد که ناگزیر ما را به شناخت شخصیت
مرتکب جرم فرا می خواند ،علی ایحال در نظام حقوقی ما صرف نظر از آنکه برای افراد بزرگسال
در ماده  203در یکســری جرائم خاص ( مستوجب سلب حیات ،قطع عضو ،حبس ابد ،تعزیر
درجه چهار به باال و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن ها ثلث دیه کامل
مجنی علیه یا بیشتر است ) پیش بینی شده است .لکن باید توجه داشت که نسبت به اطفال
و نوجوانان شناخت شخصیت مرتکب از اهمیت دو چندان پیدا می کند  ،چه بسا آنکه پس از
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شناخت شخصیت یا نوجوان بتوان با اقدامات موثر گامی جدی تر در روند اصالح و بازپروری وی
برداشت ،لذا مقنن در خصوص شخصیت این افراد و شناخت آن اهتمام بیشتر ورزیده و در ماده
 286قانون آیین دادرسی کیفری عالوه بر جرائم مذکور در ماده  203در جرائم تعزیری در  5و
 6نیز تشکیل پرونده شخصیت را الزم و ضروری دانسته است.
قــرار تامین اطفال و نوجوانان :با عنایت به اینکه قرارهای تامین در جهت تضمین
)4
حضور متهم در ســایر مراحل دادرســی و تضمین جبران ضرر و زیان وارده به بزه دیده صادر
می شوند و همواره شخص را با یکسری محدودیت ها خصوصاً محدودیت در آزادی روبرو می
نمایند ،مقنن قرار تامین را در خصوص اطفال و نوجوانان به لحاظ وضعیت جسمانی و روحی
آسیب پذیری که برخوردار می باشند با یک سیاست افتراق آمیز در نظر داشته و در مواجهه با
آنان متفاوت عمل نموده اســت ،و آن ها را از این حیث مجزا از افراد بزرگسال در نظر داشته و
در ماده  287قانون آیین دادرســی کیفری مصوب  1392به بیان قواعد مربوط پرداخته است،
که طبق این ماده همواره باید به اصل آزادی متهم توجه داشت  ،به این توضیح که صدور قرار
تامین حداالمکان برای شخص محدودیتی در آزادی رفت و آمد ایجاد ننماید ،لذا مقنن در صدر
ماده  287تصریح می دارد که؛ ( در جریان تحقیقات مقدماتی مرجع قضایی حسب مورد اطفال
و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین ،اولیا یا سرپرســت قانونی یا در صورت فقدان یا عدم
دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند می سپارد،
اشخاص مذکور موظفند هر گاه حضور طفل یا نوجوان الزم باشد او را به مرجع قضایی معرفی
نمایند ،افراد  15تا  18سال شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می باشند ) .لکن اگر شدت
جرم ارتکابی اقتضا نماید و همچنین رده سنی مرتکب بین  15تا  18سال باشد در صورت جمع
این دو عامل زمینه برای صدور قرارهای تامین کفالت ،وثیقه و نگهداری موقت فراهم می باشد،
لکن باید توجه داشــت که صدور این قرارهای تامینی با عنایت به صدر ماده  287قانون آیین
دادرسی کیفری و بند ب ماده  37کنوانسیون جهانی حقوق کودک همواره باید بعنوان آخرین
راه چاره بوده و همچنین برای مدت کوتاه صورت پذیرد .در نهایت در این بخش باید به چند نکته
حائز اهمیت توجه داشت ،اول آنکه مقنن در خصوص نوجوانان  15تا  18سال بجای بازداشت
موقت از تعبیر نگهداری موقت استفاده نموده است ،لکن این امر مانع ترتب آثار و احکام بازداشت
موقت نمی باشد ،لذا احکامی از قبیل موافقت دادستان ،قابلیت اعتراض و ضرورت بازنگری در
قرار صادره به شرح مندرج در ماده  242قانون آیین دادرسی کیفری نیز در اینجا جاری و ساری
اســت .دوم آنکه در خصوص کفالت و وثیقه پیش بینی شــده در ماده  287مرتبط با اطفال و
نوجوانان قاعده خاصی بیان نگردیده است ،اما باید عنایت داشت که وفق ماده  568قانون آیین
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دادرسی کیفری هر جا مقرره خاصی مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان پیش بینی نشده باشد
باید وفق عمومات عمل گردد ،لذا در اینجا نیز تابع احکام کفالت و وثیقه بزرگســاالن مقرر در
قانون می باشیم.
نتیجه گیری
در این قسمت از بحث به این نکته در خور توجه می پردازیم که هر چند قانونگذار ایران در
مقام افتراقی سازی تحقیقات مقدماتی اطفال و نوجوانان قواعدی را وضع نموده است ،لکن به
لحاظ حقوق تطبیقی اگر در مقام مقایسه نظام تقنینی ایران با سایر کشورها باشیم؛ شایان به ذکر
است که افتراقی سازی مقررات مقررات اطفال و نوجوانان در ایران به صرف پیش بینی نمودن
 4الی  5مقرره قانونی ( تشکیل پلیس ویژه ،مرجع خاص انجام دهنده تحقیقات ،تشکیل پرونده
شــخصیت و قرار های تامینی ) قابل اکتفا نبوده و برای حصول به آنچه که در حد استاندارد و
ایده آل جهانی اســت ،باید به افتراقی سازی اهتمام بیشتری نمود ،برای مثال در نظام حقوقی
ایاالت متحده آمریکا از جمله مواردی که در جهت افتراقی سازی مورد توجه قانونگذار بوده است،
بحث پیش بینی واحد تعلیق و مراقبت است ،که پس از ارتکاب جرم از ناحیه طفل یا نوجوان در
ابتدای امر این فرد وارد واحد پذیرش تعلیق و مراقبت می شود و در این مرحله یک مامور تعلیق
و مراقبت به طور خاص برای طفل یا نوجوان معین شده و در سایر مراحل دادرسی نیز این ماًمور
بهمراه طفل و نوجوان حضور پیدا می نماید ،و موظف به تنظیم و ارائه گزارش های الزم و پی
درپی از وضعیت طفل و نوجوان در دوران دادرسی و وضعیت زندگی فرد می باشد ،که همین
امر موجب می شود ،تا قاضی با استفاده از این گزارش های تهیه شده آرای مقرون به صواب تری
را اصــدار نماید .یا اینکه صرف نظر از اینکه مقررات افتراقی اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی
ایران صرفاً مربوط به مواردی است که مرتکب ما طفل یا نوجوان است ،حد ایده آل آن است که
افتراقی سازی به منظور ایجاد حمایت های بیشتر از این دسته از افراد به لحاظ آسیب پذیر بودن
آن ها برای مواردی که بزه دیده ما نیز طفل یا نوجوان می باشد و مرتکب جرم بزرگسال است
هم مورد پیش بینی واقع گردد.
منابع و مآخذ:
قرآن کریم
)1
محمدعلی اردبیلی ،حقوق جزای عمومی جلد دوم ،چاپ ســی و ســوم ،انتشارات
)2
میزان ،تهران1393 ،
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غالمحسین الهام و محسن برهانی ،درآمدی بر حقوق جزای عمومی واکنش در برابر
)3
جرم ،جلد دوم ،چاپ دوم ،انشارات میزان ،تهران ،پاییز 1393
محمد رضا ســاکی ،مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی ،جلد ســوم چاپ دوم،
)4
انتشارات جنگل ،تهران 1393
ایرج گلدوزیان ،محشای قانون مجازات اسالمی ،چاپ هفتم ،انتشارات مجد ،تهران،
)5
1396
رضــا نوربها ،حقوق جزای عمومی ،چاپ ســی و چهارم ،انتشــارات گنج دانش و
)6
دادآفرین ،تهران1392 ،
محمد ابراهیم شمس ناتری ،قانون مجازات اسالمی در نظم کنونی ،جلد اول ،چاپ
)7
دوم ،انتشارات میزان ،تهران1393،
جواد طهماسبی ،آیین دادرسی کیفری ،جلد اول ،چاپ سوم ،انتشارات میزان ،تهران،
)8
1396
علی خالقی ،آیین دادرسی کیفری ،جلد دوم ،چاپ بیست و هفتم ،انتشارات شهر
)9
دانش ،تهران1394 ،
 )10محمد جعفر جعفری لنگرودی ،ترمینولوژی حقوق ،چاپ ســی ام ،انتشارات گنج
دانش ،تهران1396 ،
 )11تهمورث بشیریه ،دانشنامه عدالت کیفری کودکان و نوجوانان ،چاپ اول ،انتشارات
نگاه معاصر ،تهران1397 ،
 )12محمد حسن نجفی ،جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم جلد  ،26داراحیاء التراث
العربی ،بیروت1981،
 )13محمد حسین طباطبایی ،تفسیر المیزان ،جلد چهارم ،چاپ چهارم ،بنیاد علمی آثار
علمی طباطبایی ،تهران1367،
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Ó Óبازجستی در خیارات در قراردادهای الکترونیکی
محمدمهدی طهماسبی ، 1سمیرا السادات حسینی 2
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

 .2دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی ،وکیل پایه یک دادگستری

چکیده
یکی از قواعد عمومی قرارادها خیارات می باشــند که با وجود کارکرد عمده ایی که در فقه
و حقوق مدنی دارند ،مقنن قانون تجارت الکترونیکی نسبت به آنها سکوت اختیار نموده است.
اعمال خیارات در قراردادهاي منعقده از طریق سنتی به غیر از موارد نادر با مشکل غیر مرسومی
روبرو نمی شود و به طور معمول دارنده خیار با اعالم رسمی اختیار خود می تواند آن را اعمال
نماید.
اصلی نوشتار
رسالت
است.
الکترونیکی
قراردادهای
در
خیارات
در
بازجستی
مقاله
این
موضوع
ِ
پیش رو که با روش توصیفی تحلیلی و از مطالعات کتابخانه ای به عنوان ابزار کار بهره برده است
مطالعه و بازنگری در خياراتي هم چون خيار عيب ،خيار شرط ،خيار غبن ،خيار تفليس ،خيار
تبعض صفقه ،خيار حيوان ،و خيار تأخير ثمن ،به دليل اينكه تحقق آنها هيچ ارتباطي به نحوة
شكلي انعقاد قرارداد ندارد ،و معامله به هر صورتي كه انجام پذيرد ،تأثيري بر شكل گيري آنها
نخواهد داشت ،لذا شيوة ظهور و احكام مربوط به آنها نيز در هر دو نوع قرارداد يكسان ميباشد
و نيازي به بررســي مجدد در قراردادهاي الكترونيكي ندارند .در صورتي كه در برخي ديگر از
خيارات از جمله خيار مجلس ،خيار تدليس ،خيار رؤيت و تخلف وصف ،و خيار تخلف شرط،
بستر الكترونيكي انعقاد قرارداد تأثيري بسزا بر نحوة تحقق آنها يا امكان وقوع آنها داشته است.
واژگان کلیدی :قرارداد الکترونیکی ،خیارات ،فسخ ،انحالل ،حق انصراف
مقدمه
میتوان گفت نیازهای انســان تا حدودی ثابت است اما ابزار و وســایل برآورده کردن این
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نیازها با توجه به پیشرفت و توسعه علم تغییر میکند .در گذشته مردم برای برطرف ساختن
نیازهای خود از مبادله کاال با کاال اســتفاده میکردند .شیوهی معمول اینگونه معامالت به این
صورت بود که فرد کاالی مازاد بر نیاز خود را با کاالی مورد نیازش مبادله میکرد .مشــکالت
اینگونه معامالت انسان را بر آن داشت تا کاالیی بیافریند که در مقابل آن هم نیازهای خود را
برآورده سازد و هم بازیگر نقش یکی از عوضین معامله باشد .این احساس بالقوه پس از چندی
بروز بیرونی یافت و سبب پیدایش کاالیی به نام پول شد .این موضوع وجود تحولی بزرگ را در
تجارت نوید میداد .همزمانی این تغییر با جریان یافتن اندیشــه اصالت فرد و آزادی حاکمیت
ت محور
اراده موجب وجود قراردادهای تجاری به شکل امروزی شد؛ ولی طبع زیاده خواه و منفع 
انسان با قراردادهای کتبی راضی نشده و دیری نگذشت که ارمغان دنیای مدرن؛ یعنی تجارت
الکترونیکی پس از اختراع وسایلی مثل تلفن ،دورنگار و رایانه از درون دنیای پرآشوب تجارت
ی سازی اقتصاد و پیوستن جوامع
سر برآورد .همزمانی گسترش این تجارت نوین و طرح جهان 
مختلف به این طرح و نیز افزایش روز افزون کاربران شبکه جهانی اینترنت ،این تجارت نوین را
به تجارتی فراسیستمی مبدل ساخت؛ به طوری که خود را به عنوان امری اجتنابناپذیر در متن
زندگی انسان امروز جا داده است.
قرارگیــری در دهکده جهانی ما را ناگزیر به مهیا نمودن زیر ســاختهای ملزومات تجارت
الکترونیکی میکنــد و عدم توجه به این قانونمندیهای نوین در آیندهای نزدیک فاجعهآمیز
خواهــد بود .یکی از مفاهیم تجارت الکترونیکی حذف مرزها ،گمرکها و واســطهها و تبدیل
شدن به یک دهکده جهانی است .در تجارت الکترونیکی مرزی وجود ندارد و تفاوتی نمیکند
که افراد اجناس خود را از یک مغازه در نزدیکی محل سکونت خود یا از یک فروشگاه در قارهای
دیگر بخرند .تجارت الکترونیکی باعث افزایش سرعت و حجم مبادالت بازرگانی شده و به شکل
محسوسی کاهش هزینه خریدار و تولید کننده ،صرفهجویی زمان ،جذب بیشتر و حذف واسطهها
و در نهایت سود بیشتر را به دنبال دارد.
کشور ما نیز از این ماجرا به دور نبود؛ ضرورت راه اندازی و بهرهگیری از فناوری جدید به ویژه
در تجارت بین المللی و خدمات عمومی دولت احساس میشد .در نخستین گام ،قانون برنامه پنج
ساله دوم دولت را موظف به طراحی و اجرای شبکه متمرکز اطالع رسانی تجاری داخلی و بین
المللی کرد .قانون برنامه سوم توسعه بر لزوم انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح
ملی تأکید داشت و قانون برنامه چهارم توسعه ،دولت را ملزم میکرد تا دستگاهها و واحدهای
مربوطه را به منظور به روز کردن پایگاهها و مراکز اطالع رســانی ،انجام مناقصهها و مزایدهها و
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عملیات مالی و اعتباری در محیط رایانهای ،ایجاد ابزارهای مجازی ،انجام فعالیتهای تدارکاتی و
معامالتی در قالب تجارت الکترونیکی تجهیز نمایند.
توسعه و گسترش تجارت الکترونیکی بر تمام زوایای زندگی بشر تأثیرگذار بوده است .از طرفی
عقد بیع ،از اهمیت و جایگاه بســیار باالیی در جامعه و در میان عقود برخوردار است .بنابراین
بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از این مبادالت و قراردادها در دنیای مدرن امروز که دستخوش
تحوالت فضای الکترونیکی شــده است ،امری ضروری است .ارکان اساسی قرارداد الکترونیکی
همانی است که در قواعد عمومی قراردادها گفته شده است .معامالت الکترونیکی قلب تجارت
الکترونیکی می باشند اما با این وجود قانون در مورد اعتبار این قراردادها و قواعد حاکم بر آن
ها دارای صراحت کافی نمی باشــد .یکی از مسایلی که در قانون مذکور مسکوت مانده مساله
خیارات می باشــند که باتوجه به کارکرد عمده ایی در فقه و حقوق ایران دارند ،مقنن به آنها
اشاره ای نکرده است .معامالت الکترونیکی معامالتی می باشند که ایجاب و قبول آنها در قالب
ابزارهای الکترونیکی نظیر وب کم و ایمیل بیان می شوند؛ بنابراین تنها تفاوتی که با معامالت
سنتی دارند در قالب و ابزار بیان اراده می باشد .در اين ميان ،بحث چگونگی اعمال خيارات در
تجارت الکترونيکی مطرح می شود که تحقيق حاضر اين مسئله را در قانون تجارت الکترونيکی
ايران مورد بررسی قرار داده است.
 .1تبیین مفاهیم
تبیین مفاهیم اساسی به محقق کمک میکند تا به شناختی جامع از ابعاد مختلف تحقیق
دســت یابد و در بهکارگیری عبارات و اصالحات بهویژه در حوزه تحقیقات حقوقی (که کاربرد
دقیق واژگان و عبارات نیازمند تســلط علمی بسیار اســت) دچار اشتباه نشود .با این رویکرد،
بهمنظور تصریح کار و ایجاد شــرایط مناســب جهت درک مشترک از اصالحات و مفاهیم ،در
این مبحث اصالحــات مورد کاربرد در این تحقیق ،تبیین و تعریف میشــود .لذا برای اینکه
تصور دقیقی از مفاهیم اصلی تحقیق را ارائه دهیم ،دو مفهوم اساسی این ترکیب یعنی قرارداد
الکترونیکی و خیارات توضیح داده میشود.
 .1-1مفهوم و ماهیت قرارداد الکترونیکی
عقد یا قرارداد در مفهوم حقوقی عبارت اســت از« :همکاري متقابل اراده دو یا چند شخص
در ایجاد ماهیت حقوقی » .در یک تعریف مشــهور از شــیخ انصاري آمده« :ثم الظاهر ان لفظ
البیع لیس له حقیقه شرعیه و ال متشرعه ،بل هو باق علی معناه العرفی » .قانون مدنی نیز بیع
را تملیک عین به عوض معلوم می داند .با توجه به تعاریف سنتی بیع و تعریفی که از تجارت
الکترونیکی بیان شد می توان قرارداد الکترونیکی را اینگونه تعریف نمود« :مبادله مال اعم از عین،
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منفعت یا خدمات به کمک سامانه هاي رایانه اي» .بهعبارتدیگر،در فضاي الکترونیکی در ماهیت
قرارداد هیچ تغییري ایجاد نمی شود و تنها به گونه ای ست که « ابراز اراده» براي شکل گیري
ماهیت حقوقی مزبور از طریق واسطه ي الکترونیکی صورت می پذیرد .
بدین ترتیب ،معامالت الکترونیکی معامالتی می باشند که ایجاب و قبول آنها در قالب ابزارهای
الکترونیکی بیان می شــود .در قانون تجارت الکترونیکی اعتبار قراردادهای مذکور به رسمیت
شناخته شده است؛ اما قانون مذکور در مورد اینکه معامالت مذکور تابع قواعد عمومی قراردادها
می باشند یا خیر صراحتی ندارد .یکی از این مسائل شیوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی از حیث
ایجاب و قبول ،زمان و مکان وقوع عقد ،نحوه ابراز اراده و غیره می باشد.
با مداقه در تعاریف ذکرشده باید خاطرنشان ساخت ،اين فناوری تعاريف و انواع مختلفی دارد
وگاهی با مبادله الکترونیکی خلط می شود که ناصواب است .تجارت الکترونیکی ،غیر از مبادله ی
الکترونیکی داده هاست .به طور خالصه می توان گفت :مبادله الکترونیکی داده عبارت از تولید،
پردازش ،کاربرد و تبادل اطالعات و اسنادبه شیوه های الکترونیکی و خودکار بین سیستم های
کامپیوتری و براساس زبان مشترک و استانداردهای مشخص و با کمترين دخالت عامل انسانی
است .لذا با عنایت بهمراتب مزبور به نظر می¬رسد که قانون تجارت الکترونیکی اینگونه قراردادها
را با عنوان «عقد از راه دور» تعریف و به رسمیت شناخته است و در بند «ص» ماده  2مقرر می
دارد« :عقد از راه دور عبارتست از ایجاب و قبول راجع به کاالها و خدمات بین تأمین کننده و
مصرف کننده با استفاده از وسایل از راه دور».
گفتنی است ،انعقاد قراردادهای الکترونیکی در حقوق اسالمی با توجه به اصول و ویژگی های
متمایز خود جای بحث و گفتگو دارد .چراکه قواعدی مانند خیارات ،عدم اشــتباه در موضوع
معامله و شخصیت طرفین ،اهلیت وغیره نیازمند حضور فیزیکی طرفین در مجلس عقد می باشد
که با ماهیت قراردادهای الکترونیکی که بر حضور غیر فیزیکی استوار است ناهمگون می باشد.
همانگونه که مالحظه می¬شود ،اعمال خیارات که تا به حال در قراردادهای سنتی صورت می
پذیرفت در قراردادهای الکترونیکی دچار ابهام می گردد .در ادامه نگارندگان مفهوم خیارات را
مورد بررسی و مداقه قرار خواهند داد.
 .1-2مفهوم خیارات
در این قسمت به بررسی مفهوم خیارات براساس آموزه های فقهی/حقوقی خواهیم پرداخت،
بدینصورت که تا حد امکان تالش خواهد شــد ذهن خواننده محترم جهت ورود به بحثهای
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اصلی پژوهش آماده شود.
واژه خیار اسم مصدر «اختیار» و با ریشه عربی به معنای حقی است که به متبایعین امکان
فسخ معامله را می دهد  .اختیاری که گاه ناشی از حکم قانون و گاهی ناشی از اراده دو طرف
قرارداد می باشد .خیار به معنای حاضر صرفا در عقود مورد استفاده قرار می گیرد و در ایقاعات
خیار راه ندارد .با توجه به اینکه در عقود جایز امکان فســخ عقد بدون وجود هیچ دلیلی وجود
دارد(م186ق.م).
می توان گفت که خیارات صرفا در عقود الزم جاری می باشــند و برای فسخ عقود جایز نه
دلیلی الزم و نه از فسخ این عقود مسئولیتی ایجاد می شود(678ق.م ).در حالی که در عقود الزم
اصل بر پایداری آنها بوده و امکان فسخ عقد امری نامتعارف می باشد و صرفا در مواردی مورد
اســتفاده قرار می گیرد که دلیل خاصی آن را اقتضاء نماید .از سوی دیگر و با استناد به اصل
فوق در خصوص تفسیر حدود و ثغور خود خیارات نیز نباید گشاده دستی نمود بلکه باید تا حد
امکان از گسترش موارد تزلزل عقود جلوگیری نمود.برای مثال در خیارات مختص بیع باید تا حد
امکان اعمال آنها را محدود به موارد مصرحه نمود.
به اینســان میتوان اظهار داشت؛ خیارات به گستردگی که در حال حاضر در حقوق ایران
وجود دارد در هیچ یک از نظام های حقوقی وجود ندارد و این امر ناشی از پیشینه فقهی است که
قانون مدنی از آن الهام گرفته است .به عبارت بهتر استدالالت منطقی و اصولی فقها اعم از فقهای
امامیه و فقهای عامه باعث گسترش و تقویت مبانی فقهی احکام معامالت گشته که نویسندگان
قانون مدنی از این امر بهره جسته و نظام نوین حقوقی را با اندیشه ناب و اصیل سیراب نموده اند.
در خصوص گستردگی خیارات در فقه و نزد فقها اختالفات چندانی وجود ندارد و علی رغم اینکه
در برخی تعیین مصادیق اختالفاتی به چشم می خورد اما خیارات اصلی مورد قبول تمام فقها
می باشد مبنای خیارات موجود در قانون مدنی علیر غم اختالفات موجود در این خصوص،در
بیشــتر موارد ناشی از قاعده الضرر و توافق طرفین و در برخی موارد ناشی از سنت فقهی می
باشد .بر اساس ماده 396ق.م .خیارات دارای ده قسم بوده و برخی از این خیارات مختص یکی از
متبایعین ،برخی هم مشترک می باشند .برخی از این خیارات در بسیاری از عقود امکان اجرایی
ندارد مثل خیار حیوان که صرفا برای معامالت منعقده با موضوع حیوان زنده مورد استفاده قرار
می گیرند و برخی نیز با توجه به عدم حضور فیزیکی طرفین در محل انعقاد عقد قابلیت تحقق
نمی یابند(مثل خیار مجلس در عقود مکاتبه ای) .
البته این مهم را باید مطمح نظر قرارداد که خیار حقی اســت براي متبایعین یا یکی از آنها
که می تواند عقد الزم را برهم بزند .قانون مدنی در ماده ، 396ده قسم از خیارات را به صورت
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ذیـــل بـر شـمرده اسـت -1« :خیار مجلس -2 ،خیار حیوان -3 ،خیار شرط -4 ،خیار تاخیر
ثمن -5 ،خیار رؤیت و تخلف وصف - 6 ،خیار غبن -7 ،خیار عیب-8 ،خیار تدلیس -9 ،خیار
تبعض صفقه -10 ،خیار تخلف شرط» .از این میان ،برخی مختص عقد بیع می باشند که طبق
ذیل ماده  456قانون مدنی عبارتند از :خیار مجلس ،خیار حیوان و خیار تأخیر ثمن لیکن مابقی
خیارات بین عقود مختلف مشترك بوده و لذا اختصاص به بیع ندارند.
 .2چگونگی اعمال خیارات در بیع الکترونیکی
یکی از احکام مترتب بر اکثر اعمال حقوقی باالخص عقد بیع در حقوق ایران وجود خیارات
در این عقود می باشد .با توجه به اینکه خیارات مصرح در قانون مدنی تماما ویژه عقد بیع نمی
باشند .این گونه خیارات را می توان در همه توافقات حاصله بین افراد به کاربرد مگر اینکه
اعمال یا گنجاندن خیارات در نوع توافق حادث شده مخالف با ماهیت آن باشد.
بر همین اساس در امکان وجود خیارات در عقود و توافقات حاصل شده از طریق الکترونیکی
هیچ شکی وجود ندارد اما در این مورد از یک طرف باید تاثیر روش انعقاد عقد در تحقق خیارات
در این گونه عقود و از سوی دیگر قواعد آمره قانون تجارت الکترونیکی در خصوص حمایت از
مصرف کننده را در نظر گرفت .اصطالح حقوقی فســخ به معنای پایان دادن به حیات حقوقی
قرارداد با استفاده از اراده یکی از طرفین قرارداد یا شخص ثالث است .گرچه قانون مدنی در فصل
ششم خود در بحث اسباب سقوط تعهدات نامی از فسخ به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد
نبرده است اما بدون شک باید این مورد را یکی از این اسباب تلقی نمود .فسخ با توجه به ذات
زایل کنندگی خود نوعی انشاء و در واقع ایقاع تلقی میشود حتی میتوان گفت که فسخ از نوع
ایقاع معین میباشــد چرا که آثار ،شرایط و نحوه اعمال آن در قانون مشخص گردیده است .بر
اساس قانون مدنی فسخ عقد میتواند ناشی از دو عامل باشد؛ قانون و اراده طرفین.
البته باید به این موضوع اشــاره داشت که فسخ ناشی از قانون مواردی را شامل میشود که
قانون اجازه فسخ عقد را به طرفین یا یکی از آنها اعطا مینماید مثل وجود خیار مجلس یا غبن،
در این گونه موارد آگاهی طرفین نسبت به وجود چنین اختیاری شرط اعمال آن نیست و در
هر حال دارنده حق میتواند آنرا اعمال نماید مگر در مواردی که این حق را اسقاط نموده باشند.
اما حق فسخ ناشی از اراده طرفین مواردی است که طرفین بر داشتن اختیار فسخ قرارداد برای
یکی از طرفین یا ثالث توافق مینمایند البته در اینگونه موارد نیز اصول آمره و مورد نظر قانون
در خصوص عقود مختلف باید مورد توجه قرار گیرد مثل خیار شرط(مواد  401 -399ق.م) .با
توجه به اینکه برای اعمال فسخ انشاء الزم است و به تبع آن از جمله ایقاعات میباشد برای تحقق
صحیح آن وجود شــرایط عمومی صحت اعمال حقوقی مورد نیاز میباشد .بر این اساس برای
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اعمال صحیح فســخ؛ وجود اراده و سالمت آن ،اهلیت انشاء کننده ،دارا بودن موضوع و داشتن
جهت مشروع ضروری میباشد .در مورد تاثیر روش انعقاد در تحقق خیارات باید توجه داشت
که ماهیت برخی از خیارات به نوعی است که اساسا تحقق این نوع خیارات در عقود منعقده از
راه دور به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد برای مثال امکان تحقق خیار مجلس در عقود بین
غائبین از جمله عقد واقع شده از طریق الکترونیک وجود ندارد چرا که برای تحقق این خیار
حضور فیزیکی متبایعین یا وکالی آنها در محل واحد شرط می باشد و بدون تحقق مجلس عقد
این خیار نیز واقع نخواهد شد .اما در خصوص وقوع سایر خیارات از جمله خیار تدلیس ،خیار
شرط یا خیار تخلف وصف یا خیار تبعض صفقه وغیره هیچ محدودیتی در این بین وجود ندارد و
الکترونیکی بودن توافق حاصل شده مانع از تحقق خیار در این عقود نمی باشد.
براین اساس می توان گفت؛ با توجه به نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی حتی می توان بر
این عقیده بود که وجود خیارات مصرح در قانون در این نوع قراردادها بیشتر احساس می شود
چرا که در این گونه عقود خریدار اشراف چندانی برای بررسی موضوع مورد معامله ندارد و صرفا
از طریق تعریف و توصیف صورت گرفته از سوی بایع اقدام به خرید می نماید .به عبارت بهتر
با توجه به روش انعقاد قراردادهای الکترونیکی وجود برخی از خیارات بسیار بیشتر از عقود واقع
شــده به طریق سنتی احساس می شود چرا که در این گونه عقود با توجه به روش انعقاد آنها
حمایت از زیان دیده لزوم وجود خیار را توجیه می نماید .گرچه بر اساس اصول و قواعد عمومی
امکان وجود خیار مجلس برای عقود منعقده از طریق الکترونیکی قابل تصور نمی باشد اما قانون
تجارت الکترونیکی در ماده 37برای مصرف کننده یا همان خریدار امکان انصراف هفت روزه را
برقرار نموده است که بیش از حقوق اعطا شده بواسطه خیار مجلس می باشد .نحوه تدوین مواد
این قانون نشان از این دارد که حمایت از خریدار(مصرف کننده) در این عقود اهمیت زیادی دارد
و حتی شرط مخالف این قواعد نیز عالوه بر اینکه باطل می باشد در برخی موارد ضمانت اجرای
کیفری نیز دارد (ماده.)46
 .2-1جایگاه بیع الکترونیکی در حقوق ایران
همانطور كه اشاره شد نیاز به ایجاد ارتباطات بین المللی و گسترش روابط الکترونیکی لزوم
وجود بســتر های الزم برای رســیدن به این مقصود را توجیه می نماید .قانونگذار ایران نیز به
دلیل اهمیت موضوع و برای تسهیل در امر پیشرفت کشور اقدام به تدوین قوانین مورد نیاز و از
جمله قانون تجارت الکترونیکی در سال 82نمود .بدون شک وجود روابط بین المللی گسترده و
تسهیل در تجارت خارجی و داخلی لزوم وجود بسترهای مناسب از جمله قوانین موضوعه مرتبط
و مترقی را می طلبد .قانون تجارت الکترونیکی ایران در تاریخ  1382/10/17به تصویب مجلس
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شــورای اسالمی رسیده و در تاریخ  1382/10/24به تایید شورای نگهبان رسید  .این قانون بر
مبنای قوانین نمونه از جمله قانون نمونه امضای الکترونیکی آنســیترال و قانون نمونه تجارت
الکترونیکی تنظیم گردیده است .در مجموع این قانون مشتمل بر  81ماده و  7تبصره می باشد.
بر اساس ماده یک این قانون هدف از تنظیم آن ارائه اصول و قواعدی است که مبادله ایمن داده
ها با استفاده از وسائل الکترونیکی جدید را تسهیل می نماید.
در این قانون قراردادهای منعقده در فضای الکترونیکی معتبر تلقی شده و امضاء الکترونیکی
برای انعقاد قرارداد مکفی دانســته شده است(مواد .)5،7،10در این قانون عالوه بر مقرر نمودن
موادی جهت حمایت از مصرف کننده در برخی موارد خاص برای متخلفین نیز مجازات های
کیفری پیش بینی شده است (مواد  49-33و  .)78-67نیاز به فراهم کردن بسترهای مناسب
برای توسعه هیئت وزیران را برآن داشت که در تاریخ  88/6/11آیین نامه اجرایی ماده 32قانون
تجارت الکترونیکی در خصوص تشکیل دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی را به تصویب
برسانند .با این حال توسعه فناوری های دیجیتالی باعث گردید تا کشور ما نیز از این پیشرفت
متاثر شده و فراتر از قانون های مدون مورد استفاده متنوع قرار گیرد .بر این اساس در حال حاضر
با فراهم شدن نسبی بسترهای مورد نیاز در این خصوص برخی اعمال اداری و در برخی موارد
برخی از اعمال حقوقی با استفاده از وسائل الکترونیکی باالخص مبادله داده ها از طریق اینترنت
صورت می گیرد .هر چند که سازمان های دولتی نیز خود از محیط اختصاصی اقدام به مبادله
داده ها می نمایند.
دراین میان ،الزم اســت با توجه به تصویب قانون تجارت الکترونیکی در کشور امکان انعقاد
قراردادها از طریق داده های الکترونیکی بیش از پیش فراهم شده و افراد و سازمانها با اطمینان
بیشتری می توانند اقدام به انعقاد قرارداد از این طریق نمایند .وجود قانون مناسب در این عرصه
باعث می گردد تا طرفین قرارداد بتوانند نسبت به تعهدات خود در این گونه موارد آگاهی پیدا
کرده و هزینه های اجتماعی وقضایی ناشی از ایجاد اختالفات آتی را از بین ببرند .قانونگذار با
توجه به درک واقعیت های اجتماعی و قانونی در کشــور همه معامــات و قرارداد ها را مورد
حمایت این قانون قرار نداده است و طرفین قرارداد را بطور ضمنی برای حفظ حقوق خود به
انتخاب روشهای مناسب تر انعقاد قرارداد هدایت نموده است.
 .2-2تشکیل وروش های قراردادهای الکترونیکی
با توجه به اینکه قراردادهای الکترونیکی باید برای اثر گذاری در دنیای حقوق ،منعقد گردند
بررسی نحوه تشکیل و تبعیت این گونه عقود از قواعد عمومی تشکیل قراردادها دارای اهمیت
زیادی می باشد .براین اساس در این قسمت به روش های انعقاد عقد از طریق اینترنت را بررسی
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و مورد مداقه قرار خواهیم داد.
 .2-2-1نامه الکترونیکی
ارســال داده ها در فضای الکترونیکی به هر روشی که صورت پذیرد ماهیت قرارداد و وصف
الکترونیکی بودن آن را تغییر نمی دهد .بر این اســاس امکان انتقال و مبادله داده ها از طرق
مختلف و از جمله از طریق پســت الکترونیکی مهیا می باشد .پست الکترونیکی در واقع روش
انتقال داده ها از طریق اینترنت می باشد که به مثابه پست سنتی عمل نموده و اطالعات ارسالی
توسط اصل ساز را به مقصد تعیین شده می رساند .به عبارت بهتر از این طریق داده های شما
تحویل طرف مقابل می گردد .استفاده از این روش این مزیت را دارد که شما اطالعات مورد نیاز
خود را به یکباره ارسال می نمایید و طرف مقابل با بررسی جمیع جهات اقدام به تصمیم گیری
می نماید .در این روش داده های شما از منبع معین به منبع تعیین شده انتقال داده می شود.
مخاطب ایجاب در این روش با بررسی داده های ارسالی اقدام به پذیرش یا رد آن خواهد نمود.
در این روش ایجاب و قبول بصورت همزمان رخ نمی دهد بلکه بررسی داده های ارسالی نمی
تواند همزمان با ارسال آن ها توسط اصل ساز باشد.
 .2-2-2انعقاد از طریق صفحه وب
در این روش از انعقاد قرارداد اصل ســاز با تهیه اطالعات مورد نیاز برای مبیع اقدام به جای
گذاری آنها در فضای مجازی معین نموده و با تبلیغ و ارائه اطالعات معین اراده خود مبنی بر
تمایل برای انعقاد قرارداد را اعالم می نماید .طرف مقابل نیز با بررسی ایجاب ارائه شده اقدام به
قبول و ارسال آن از طریق همین فضا(سایت) و به همان طریقی که اصل ساز مدنظر داشته اقدام
می نماید .به عبارت بهتر در این روش اصل ســاز به مثابه یک مغازه دار بازاری تلقی می شود
که اجناس و کاالهای مورد نظر خود را در ویترین مغازه قرار داده و با برچســب قیمت بر روی
آنها ،ثمن معامله را تعیین می نماید و خریدار نیز با مراجعه به مغازه و پرداخت ثمن مورد نظر
فروشنده از محل مغازه وی اقدام به خرید می نماید .در این روش نیز انعقاد قرارداد بصورت غیر
همزمان(از نظر بیان اراده ها) صورت می پذیرد .به عبارت بهتر اصل ساز با جای گذاری داده ها
در فضای خود اقدام به ایجاب می نماید و مخاطب در زمان دیگری بعد از بررسی مفاد داده ها
اقدام به قبول می نماید .
 .2-2-3انعقاد از طریق اتاق گفتگو
در فضای الکترونیکی امکاناتی برای کاربران تعبیه شده که برای آنها امکان برقراری ارتباط
همزمان از نقاط مختلف را مهیا می سازد .این ابزار ویژه که ارتباط همزمان از طریق آن مهیا می
گردد با عنوان «چت روم» و به اصطالح محل گپ شناخته می شود .این ابزار ارتباط دارای انواع
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مختلفی می باشد که از جمله آنها می توان به تقسیم بر مبنای زبان،شهر ،کشور ،حرفه و غیره
اشاره نمود .در برخی موارد نیز تقسیم و کارکرد این محل ها بر مبنای موضوعات شکل می گیرد.
برای مثال شما می توانید در چت روم مربوط به باشگاه های فوتبال اسپانیا لینک شده و با طرف
خود اقدام به انعقاد قرارداد تجاری نمایید .به عبارت بهتر اصل کارکرد چت روم ها دارای ماهیت
واحد بوده و استفاده از آنها برای موضوعات مختلف متفاوت می باشد.
انعقاد قرارداد از طریق چت روم در واقع بصورت همزمان انجام می پذیرد به این معنا که ایجاب
و قبول دارای توالی عرفی بوده و به مثابه عقود سنتی اتفاق می افتد هر چند که در این مورد نیز
قرارداد از راه دور شکل می گیرد.
 .3خیارات در بستر قراردادهای الکترونیکی
با توجه به بررسی های انجام شده در دو گفتار قبل به نظر تفاوت چندانی در خصوص خیارات
موجود بین عقود سنتی و قراردادهای الکترونیکی وجود ندارد  .با این حال با توجه به ویژگی های
خاص قراردادهای الکترونیکی ممکن است در برخی از انواع خیارات مسائلی قابل بررسی باشد
که در چند بند به آن می پردازیم.
 .3-1خیار مجلس ،حیوان و تاخیر ثمن
 مجلس در لغت به معناي «جای نشستن ،جای گرد آمدن گروهي براي مذاكره و شور یاضیافت ،کرسی می آید » .در قانون مدنی خیار مجلس عبارت از این است که« :در بیع حضوری
طرفین می توانند قبل از آن که مجلس عقد بر هم بخورد ،بیع منعقد شــده را فسخ نمایند».
منظور از مجلس در اینجا هرگونه محل اجتماع است که متعاقدین در آن ،اقدام به اجراي عقد
بیع کرده اند ،که ممکن است به صورت نشسته ،ایستاده و یا در حال راه رفتن واقع شود .
خیار مجلس از جمله خیارت سه گانه مختص به بیع است  .گفته می شود زمانی که انعقاد بیع
به وسیله ابزارهای سریع ارتباطی  ،نظیر تلفن ،صورت می گیرد این خیار جاری نمی شود  .بدین
استدالل که در این مورد به خصوص ،عقد بیع که عقدی الزم است ،فسخ عقد استثنایی است
بر قاعده کلی ،و در موارد استثنا باید با تفسیر مضیق به همان مورد استثنا بسنده کرد .حال در
قراردادهای الکترونیکی سوال این است که آیا در انعقاد بیع به وسیله اتاق گفتگو که طرفین مانند
فضای واقعی ،در فضای مجازی هم چهره هم را می بینند و هم صدای هم را می شنوند ،خیار
مجلس اعمال می شود؟ در این مورد نیز مانند بسیاری از مسائل حقوق قراردادهای الکترونیکی،
نظر حقوقی یا رای قضایی ارایه نشده است ،اما می توان با همان استدالل قبل ،یعنی استثنا بودن
خیار مجلس بر اصل لزوم ،و نیز به این جهت که عرفا نمی توان عنوان «مجلس» را همان گونه
که در ذهن مقنن بوده است به چنین ارتباطی تسری داد به عدم اعمال خیار مجلس نظر داد.
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آنچه در عقد بیع مهم است ،ارتباط فكري و معنوي طرفین معامله است ،نه حضور فیزیکی
آنها ،چه بسا این دو جسم ،بارها در كنار يكدیگر قرار گرفته اند ،ولي منجر به عقد بیع نشده است
چون ارتباط فكري و معنوي درباره بیع مورد نظر بین آنها ایجاد نشده است ،پس آنچه منجر به
بیع می شود ،همان ارتباط فكري و معنوی بین خریدار و فروشنده است و الزمه خیار مجلس
این نیست كه خريدار و فروشنده حتما در مكاني واحد جمع باشندیا به همديگر نزديك باشند .
نکته ای که در اینجا الزم به ذکر می رسد ،این است که در اين قراردادها طرفين اصطالحاً
آنالين مي باشــند و ممكن است با اســتفاده از ابزارهاي گوناگون الكترونيكي از قبيل پست
الكترونيكي ،وب سايتها ،تلفن ،تلگرام ،تلكس وغیره انجام شود .در چنين مبادالتي اگرچه تصور
مجلس عقد و حضور فيزيكي طرفين در آن ميسر نيست ،اما ممكن است گفته شود ،به دليل
ارتباط فكري و رواني طرفين ،مي توان به وجود خيار مجلس براي طرفين قائل بود .خصوصاً
اينكه فلسفه از وضع خيار مجلس ،اختيار فسخ معامله براي طرفين در زمان حضور طرفين با
يكديگر تا لحظه عدم تفرق بوده است و در قراردادهاي الكترونيكي نيز همين وضعيت وجود
دارد ،وقتي طرفين «آنالين» مي باشند گويي با يكديگر در يك محل حضور دارند  .اما همانگونه
كه بيان شد خيار مجلس استثنايي بر اصل لزوم عقد بيع ميباشد و در مواردي كه در خصوص
وجود و يا عدم وجود آن مردد شديم بايد به قدر متيقن اكتفا نموده و به اصل مذكور مراجعه
نماييم .به اين ترتيب بايد به عدم تحقق خيار مجلس در اينگونه قراردادها قائل باشيم  .به این
ترتیب در قراردادهاي الکترونیکی که بوسیلۀ دو سیستم رایانه اي ،که به عنوان عوامل طرف
هاي معامله کار می کنند ،صورت می گیرد نیز نمی توانیم قائل به تحقق مجلس عقد و خیار
مجلس باشیم .لذا به طور کلی می توان گفت در قرارداهاي الکترونیکی بدلیل وجود بستري
مجازي و عدم حضور فیزیکی طرفین در یک مجلس ،امکان استفاده از خیار مجلس براي فسخ
عقد بیع وجود ندارد.
 خیار حیوان نیز از توابع عقد بیع می باشد و خاص این نوع قراردادها می باشد با این حالتحقق این نوع خیار منوط به ارتباط فیزیکی بین متعاقدین نمی باشد .بر همین اساس در تمامی
مواردی که عقد بیعی منعقد گردد و موضوع مبادله حیوان زنده باشد انتقال گیرنده با استناد
خیار حیوان می تواند عقد را فسخ نماید .در این خصوص نمی توان با استناد به استثنائی بودن
خیار حیوان و اصل لزوم قراردادها اینگونه انگاشت که این خیار ویژه عقود سنتی می باشد چرا
که مبنای خیار در عقود سنتی و الکترونیکی یکی بوده و امکان استثناء نمودن یکی از دیگری
امکان پذیر نمی باشد.
افزون بر آن ،ماده  4قانون تجارت الکترونیکی اشعار می دارد « :درمواقع سكوت و يا ابهام باب
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ب فصول و
ن موضوعه و رعايت چهارچو 
س ساير قواني 
اول اين قانون ،محاكم قضايي بايد بر اسا 
ت نمايند» .بر این اساس در صورت سکوت قانون باید به قوانین
ن قانون ،قضاو 
مواد مندرج در اي 
دیگر از جمله قانون مدنی مراجعه کرد  .از جمله احکام مندرج در این قانون مسائل مربوط به
خیار حیوان است ،بنابراین احکام این خیار در بیع الکترونیکی نیز جاری خواهد بود .پس باید با
استفاده از اصول کلی و مبنای خیار حیوان اینگونه بیان داشت که در عقود الکترونیکی و از راه
دور نیز می توان به خیار حیوان استناد نمود.
 خیــار تاخیر ثمن در مواردی که عقد بیعی واقع گردد اما خریدار اقدام به تحویل ثمن بهفروشــنده ننماید با توجه به اینکه فروشنده در موقعیت خطرناکی قرار می گیرد قانونگذار به
وی امکان فسخ قرارداد را داده است .بر همین اساس در مواردی که مبیع معین بوده و تحویل
خریدار نگشته باشد و خریدار نیز ثمن را تحویل نداده باشد فروشنده حق فسخ بیع را خواهد
داشت(ماده402ق.م .).در قرارداد های الکترونیکی نیز امکان اعمال خیار تاخیر ثمن وجود دارد با
این حال با توجه به این که در این گونه قراردادها فروشنده ابتدا ثمن را دریافت می نماید تحقق
عملی آن بسیار نادر می باشد مگر در قراردادهایی که از طریق تلفن انجام می گردد که امکان
استفاده از آن می تواند شایع باشد .بر همین مبنا نمی توان صرفا به این دلیل که قراردادهای
الکترونیکی از طریق وســایل ارتباطی الکترونیکی منعقد می گردند از استناد به این خیارات
استثناء نمود.
بــا این توصیفات ،در رابطة خيار حق انصراف و اين خيــار مي توان گفت :در قانون تجارت
الكترونيكي ،ماده اي وجود ندارد كه خيار تأخير ثمن را رد كند ،بلكه اين قانون تجارت ،عالوه
بر خيار حق انصراف ،اين خيار را نيز پذيرفته اســت؛ ممكن است كه ما مادة  ٣٩قانون تجارت
الكترونيكي را نيز مؤيد بدانيم ،زيرا در اين ماده آمده اســت« :در صورتي كه تأمين كننده در
حين معامله به دليل عدم موجودي كاال و يا عدم امكان اجراي خدمات نتواند تعهدات خود را
انجام دهد ،بايد مبلغ دريافتي را فورا به مخاطب برگرداند ،مگر در بيع كلي و تعهداتي كه براي
هميشه وفاي به تعهد غير ممكن نباشد و مخاطب آمادة صبر كردن تا امكان تحويل كاال و يا
ايفاي تعهد باشد .در صورتي كه معلوم شود تأمين كننده از ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد خود
را مي دانســته ،عالوه بر لزوم استرداد مبلغ دريافتي به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون نيز
محكوم خواهد شد».
هر چند اين ماده در مقام بحث ما صريح نيست و به خيار تأخير ثمن اصطالحي مربوط نمي
باشد ،ولي مفاد آن ،دور از بحث ما نيز نيست و اگر كسي به مفاد اين ماده دقت كند ،گفتار ما را
تصديق خواهد كرد .الزم به توضيح است كه ،مادة  ٣٩قانون تجارت الكترونيكي ،مؤيد گفتار ما
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نيست و مطلب ما را به نوعي تأييد مي كند ،هر چند ما به اين تأييد نيز نياز نداريم ،زيرا چنان
كه بيان گرديد در قانون تجارت الكترونيكي ايران ،ماده اي وجود ندارد كه خيار تأخير ثمن را
مردود اعالم كند و اين مطلب در مقام بحث براي اثبات خيار تأخير ثمن كفايت مي كند ،زيرا
مبناي خيار تأخير ثمن جلوگيري از ورود ضربه به بايع است .اين است كه قانون مدني در مادة
 ٤٠٩خود تأكيد مي كند« :هر گاه مبيع از چيزهايي باشد كه در كمتر از سه روز فاسد مي شود
و يا قيمت كم مي كند ،ابتداي خيار از زماني است كه مبيع مشرف به فساد يا كسر قيمت مي
گردد» .در نتیجه باید اذعان داشت که ،در بيع الكترونيكي هم خيار حق انصراف جاري مي گردد
و هم خيار تأخير ثمن جريان دارد .اگر مبيع عين خارجي يا در حكم آن باشد ،براي تأديه ثمن
يا تسليم مبيع اجلي معين نشده باشد ،اگر بعد از سه روز مبيع تسليم نشود و ثمن تأديه نشود
 ،بايع مختار در فسخ مي باشد .
 .3-2خیار رویت و تخلف از وصف
اين عنوان دو خيار را در خود جاي داده اســت :يكي ،خيار تخلف ا ز وصف و ديگري ،خيار
رؤيت است .ابتدا هر كدام از آنها را تعريف مي كنيم ،سپس به رابطة اين دو خيار با خيار حق
انصراف مي پردازيم:
از آنجا که رؤیت وسیله ي بارز ،شایع و مهم آگاه شدن است واغلب طرف قرارداد با استفاده
از این ابزار بنیادي به اوصاف مورد معامله آگاه می شــود ،و این آگاهی امکان تراضی صریح یا
ضمنی ،ولو بر مبناي رؤیت ســابق ،بین دو طرف را بیان می کند ،حق فسخ ناشی از تخلف از
تراضی مذکور ،خیار رؤیت نامیده شده است  .اما باید توجه داشت که در قانون مدنی خیار رویت
و تخلف از وصف وقتی قابل طرح است که طرفین قبل از انعقاد قرارداد موضوع معامله را ندیده
باشــند و به استناد اوصاف و با قید آن اقدام به انجام معامله کرده باشند (مستفاد از ماده 410
قانون مدنی) .اين است كه مادة  ٤١١قانون مدني تصريح مي كند« :اگر بايع مبيع را نديده ،ولي
مشتري آن را ديده باشد و مبيع غير اوصافي كه ذكر شده است دارا باشد ،فقط ،بايع خيار فسخ
خواهد داشــت» .بنابراين ،خيار تخلف از وصف به كسي مربوط مي شود كه ثمن و يا مثمن را
نديده است و آن را به وصف و اشاره خريده و يا فروخته است ،در حالي كه مبيع در طرف بايع
تغيير به افزايش قيمت پيدا كرده و در طرف مشتري نقص پيدا كرده است؛ در اين صورت ،هر
كسي كه تغيير مبيع نسبت به او ،ضرر وارد مي كند ،اختيار فسخ و يا قبول عقد در همان حال
مبيع پيدا مي كند.
ســوال قابل طرح این اســت که گاهی تصویر کاال از زوایای متفاوت از طریق اینترنت برای
خریدار به نمایش گذاشته می شود ویا فیلم کاال به همراه نحوه کار آن به خریدار نشان داده می

28

یکینورتکلا یاهدادرارق رد تارایخ رد یتسجزاب

الاقم

شود ،حال آیا می توان این مشاهدات خریدار را رویت محسوب نمود ومسیر اجرای خیار رویت را
در این گونه موارد بست ؟ به همین ترتیب گاهی در انعقاد قرار داد از طریق اتاق گفتگو تصویری
از کاال و نحوه کار آن توســط فروشنده به خریدار نشان داده می شود ،آیا می شود گفت رویت
محقق شده است؟ به نظر می رسد آنچه در خیار رویت قابل توجه است این است که هدف از
رویت آگاه شدن از موضوع معامله است ،دیدن در عالم واقع و لمس مادی آن موضوعیت ندارد،
به هر طریقی که بتوان از چند و چون کاال آگاه شد ،رویت محقق می شود و خیار رویت منتفی
می گردد  .اما اگر اوصاف کاال با آنچه به خریدار ارایه شــده اســت متفاوت باشد خیار تخلف از
وصف قابل اعمال خواهد بود .
امــا باید همواره این مهم را مطمح نظر قرار داد که دو خیار تخلف از وصف یا خیار رویت را
نمی توان از هم تفکیک نمود .به بیان رساتر در برخی از نظرات فقهی نیز خیار رویت در مواقعی
مورد استناد قرار می گیرد که مبیع بر اساس رویت پیشین خریداری شده باشد بر همین مبنا
در بســیاری از احکام این دو خیار را مصداق یک موضوع تلقی می نمایند و احکام مشترک را
بــر هر دو اعمال می نمایند .همانطور که قبال بیان گردید هدف از رویت مبیع آگاهی از وصف
کاالی مورد نظر می باشد به نحوی که جهل خریدار نسبت به مبیع رفع گردد.چرا که در موردی
که خریدار مبیع را مشــاهده نموده و آنرا خریداری می نماید بر اساس مشاهدات خود قصد را
بر خرید کاالی مورد نظر می گذارد و با توجه به اینکه هر مالکی از اوصا ملک خویش اگاه می
باشد اوصاف مبیع مورد نظر مورد قصد مشترک قرار می گیرد درست مثل جایی که این اوصاف
در قرارداد ذکر گردیده باشد .بر همین مبنا برای وارد شدن اوصاف مورد نظر در قصد مشترک
نیازی به تصریح در قرارداد وجود ندارد .بلکه تعلق قصد مشترک طرفین بر این امر کفایت می
کند.بر همین مبنا در بیع مال کلی نیز خیار رویت و تخلف از وصف امکان پذیر نمی باشد .پس
باید بیان داشت که چون کاالهای ارائه شده از سوی سایت ها و طرق الکترونیکی به عنوان نمونه
تلقی شــده و در صورت عدم مطابقت کاال با اوصاف ذکر شده در قرارداد یا اوصاف مورد رویت
قرارگرفته خریدار حق فسخ قرارداد را دارد.
شایان ذکر است که ،ماده 41قانون تجارت الکترونیکی نیز همین قاعده را اعمال نموده و برای
خریدار حق فسخ قرار داده است .حق فسخی که برای اعمال ان قید خاصی بیان نشده و صرفا به
این نکته اکتفا گردیده است که اگر مبیع ارسالی با کاالی خریداری شده یکی نباشد خریدار حق
ارجاع خواهد داشت .الزم به ذکر می باشد که منظور ماده مذکور ارسال کاالیی کامال متفاوت از
مبیع نمی باشد چرا که برای داشتن حق ارجاع این گونه موارد نیاز به تصریح ندارد چرا که امری
بدیهی است.بر همین اساس باید بیان داشت که این ماده مصداقی از خیار تخلف از وصف یا خیار
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رویت می باشد .پر واضح است که در بیع کاالی دیجیتال هیچ گاه خیار رویت جاری نیست ،چرا
که آنچه در کاالی دیجیتال اهمیت دارد کارکرد آن است و همیشه با وصف معامله می شود و
وجود مادی ندارد که به رویت خریدار برسد ،بنابراین در بیع کاالی دیجیتال ،مانند یک نرم افزار،
تنها خیار تخلف از وصف جاری است.
 .3-3خیار غبن
در قانون مدنی هرگاه یکی از طرفین هنگام انعقاد قرارداد به قیمت عادله آگاه نباشــد و در
نتیجه با انعقاد قرارداد ضرر فاحشی که قابل مسامحه نباشد را متحمل شود ،خیار غبن جاری
بوده و طرف مغبون اختیار فســخ معامله را دارد (مواد  416و  417قانون مدنی) .در معامله از
طریق نامه الکترونیکی یا اتاق گفتگو که طرفین با مذاکره قیمت کاال را تعیین و برآن توافق می
کنند ،در صورت وجود شرایط فوق ،می توانند قرارداد را فسخ نمایند.
اما در خصوص وب ســایت ها قیمت از قبل توسط فروشنده مشخص شده است ،همچنین
خریدار می تواند با مراجعه به دیگر بازارهای الکترونیکی و نیز بازارهای واقعی از قیمت کاال آگاه
شود .در این خصوص چند حالت قابل فرض است  :اگر قیمت کاال در مقایسه با دیگر وب سایت
ها و بازارهای واقعی برابر یا کمتر باشد و یا در صورت بیشتر بودن مقدار اضافی قابل مسامحه
باشد ،حق فسخ به استناد خیار غبن منتفی است.
مسئله آن جا است که خریدار اساسا از قیمت ها اطالعی ندارد و وارد یک وب سایت شده و
اقدام به خریداری کاال می نماید سپس آگاه می شود که قیمت در مقایسه با دیگر وب سایت ها
یا بازار واقعی خیلی گران بوده است  .در این صورت اگر از طرف دارنده وب سایت قبول سفارش
اعالم نشده است ،خریدار باید سفارش خود را کنسل نموده و از ضرر خود جلوگیری نماید .اما
اگر قرارداد قطعی شده باشد سوال این است که مالک مقایسه ،برای احراز غبن فاحش ،قیمت
بازارهای واقعی باید باشد یا قیمت بازارهای مجازی؟ به عنوان مثال قیمت یک کاال در بازار واقعی
محلی  100تا  200هزار تومان است و در بازارهای مجازی  500تا  600هزار تومان و خریدار کاال
را به مبلغ  650هزار تومان خریداری نموده است .حال اگر بازار واقعی محلی مد نظر قرار گیرد،
غبن عرفا فاحش که قابل مسامحه نیست رخ داده و خریدار حق فسخ دارد .اما اگر بازار اینترنتی
مد نظر قرار گیرد ،غبن فاحش رخ نداده و حق فســخ وجود ندارد  .حال کدام مالک است؟ دو
نظر در این خصوص قابل ارایه است:
بازار های اینترنتی تنها جهت تسهیل در تجارت است و خاصیتی بیش از این ندارند.
•	
گردانندگان این بازارها خود اشخاص حقیقی هستند که در محیط های واقعی زندگی می کنند
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و از قیمت های واقعی نیز اطالع دارند و دلیلی ندارد که آن ها کاالی خود را در فضای مجازی
گران تر بفروشند .در این صورت فروش گران کاال در فضای مجازی می تواند موجب خیار غبن
باشد .
بازارهای اینترنتی برای خود عرف تجاری مخصوص دارند و لذا برای تعیین غبن باید
•	
مالک مقایسه را دیگر بازارهای اینترنتی قرار داد نه بازارهای واقعی ،که در این صورت در فرض
مورد بررسی خیار غبن ثابت نخواهد بود.
به نظر می رسد نظر دوم صحیح تر باشد چرا که پایگاه بازار های اینترنتی در اقصا نقاط جهان
مســتقرند و برای تعیین بهای کاالهای خود ،بر خالف بازارهای واقعی که قیمت محلی را مد
نظر قرار می دهند ،قیمت عرفی جهانی را ارایه می دهند که ممکن است در مقایسه با یک بازار
محلی در یک منطقه جغرافیایی گران تر و در مقایسه با یک بازار دیگر ارزان تر باشد .لذا نمی
توان قیمت های جهانی را با قیمت های منطقه ای قیاس نمود .
طبیعی است اگر ثمن معامله ای هم از قیمت بازارهای الکترونیکی و هم از بازارهای واقعی
گران تر باشد ،خیار غبن جاری خواهد بود  .اما نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که
خرید از طریق بازار های الکترونیکی نیز در بساری از موارد در محیط محلی انجام می شود .برای
نمونه یک بازار یا فروشگاه الکترونیکی در یک شهر کوچک و محلی اقدام به ارائه کاالها و خدمات
ت كه اگر در این حالت فروشنده قیمت کاالهای
مورد نیاز مشتریان می نماید .الز م ب ه ذكر اس 
ارائه شــده را بر اساس قیمت های بین المللی ارائه و به فروش برساند آیا می توان بیان داشت
که بیع واقع شــده صحیح بوده و خریدار مغبون نشده است؟ برای نمونه فروشنده در فروشگاه
اینترنتی خود اقدام به ارائه یک کامپیوتر همراه با قیمت دو میلیون و پانصد هزار تومان می نماید.
این در حالی است که قیمت مبیع مذکور در بازار سنتی به قیمت یک میلیون و پونصد هزار
تومان می باشد .حال اگر خریدار در همان محل و شهری باشد که فروشنده قرار دارد آیا به صرف
اینکه قرارداد از طریق الکترونیکی واقع شده و قیمت ها بر اساس فروشگاه اینرنتی بین المللی می
باشد نمی توان به خیار غبن استناد نمود؟
مالحظه می گردد که در موارد مذکور ،بدون شک پاسخ منفی می باشد .خیار غبن از قواعد
عام قراردادها تلقی می شود و در هر موقعیتی که ضرری از این طریق به یکی ازمتعاملین وارد
شود وی حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .این موضوع بیشتر زمانی اهمیت پیدا می کند که
قراردادهای الکترونیکی صرفا به قراردادهای منعقد شده از طریق اینترنت اطالق نمی گردد بلکه
قراردادهای منعقده از طریق سایر وسایل ارتباطی را نیز شامل می گردد .از سوی دیگر مساوی
بودن قیمت فروشگاه اینترنتی با سایر فروشگاه های فضای مجازی نمی تواند مجوزی برای رد
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حق خیار خریدار تلقی گردد چرا که هر قراردادی را باید بر اســاس شــرایط وقوع آن در نظر
گرفت .یکی از مهمترین این شرایط ،محل و قوع عقد و اجرای آن می باشد .پس چگونه می
توان وقوع قرارداد مربوط به فروش کامپیوتر در شــهر ری را با قرارداد فروش همان مبیع در
نیویورک یکی دانست؟
از سوی دیگر باید توجه داشت که خیار غبن را باید با توجه به تمام شرایط وقوع قرارداد در
نظر گرفت؟ برای نمونه انتقال و حمل کاال را باید بر قیمت ان افزود.
 .3-4خیار عیب
پیش از ورود به بحث باید متذکر شد طرفین قرارداد با هدف دست یافتن به مبیع سالم اقدام
به انعقاد قرارداد می نمایند .بر همین اساس در مواردی که مبیع معیوب باشد خریدار می تواند
قرارداد را فسخ نماید .این قاعده در ماده422ق.م .به صراحت بیان گردیده و برای خریدار مبیع
معیوب حق فسخ و یا اخذ ارش را در نظر گرفته است .در خصوص ماهیت عیب در میع گفتگو
فراوان می باشد و بحث مستقلی را می طلبد با این حال در این مقال فقط به این نکته اکتفا می
گردد که فقها در این خصوص معیار های گوناگونی را ارئه داده اند برخی بر این عقیده اند که
عیب در مبیع وقتی مصداق پیدا می نماید که نسبت به خلقت اصلی اشباه آن زیادی یا کاستی
داشته باشد به نحوی که نوع این مبیع دارای ان وصف نمی باشد .برای نمونه حیوان خریداری
شده دارای یک چشم باشد یا یک پای اضافی داشته باشد وغیره این نظر در فقه مشهورترین
نظر می باشــد  .این معیار بیشــتر در خرید و فروش حیوانات و هر موجود زنده ای که «اصل
خلقت» آن ضابطه معینی در خلقت دارد مورد اســتفاده قرار می گیرد  .با این حال نباید این
نظر را بصورت کامل پذیرفت چرا که می توان با تفسیر عبارت «خلقت اصلی» با کمی مسامحه
انرا نسبت به کاالهای تولیدی نیز به کار برد .به بیان رساتر در مورد کاالها مصنوعی نیز معیار
و مقیاسی برای تولید آنها وجود دارد و نمونه متعارف آن به عنوان مالک قرار میگیرد .پس در
مورد خودرویی که باید دارای ویژگیها و مشخصات سایر اشباه خود بوده و بر اساس همین معیار
خریداری شــده اســت اما در واقع فاقد خصوصیات مورد نظر می باشد می توان از معیار فوق
استفاده نمود.پس اگر در خرید یک دستگاه خودروی سواری عرف معمول بر داشتن کیسه هوا
یا ترمز ای بی اس باشد یا بنای طرفین بر این امر تعلق گیرد ،در صورتی که مبیع تسلیم شده
فاقد آنها باشد بدون شک می توان به خیار عیب استناد نمود.
با این حال امروز در این خصوص معیاری برای تحقق خیار عیب مورد استناد و استفاده قرار
می گیرد که از ارزش کاال یا انتفاع مورد نظر بکاهد .
بر همین مبنا در قراردادهای الکترونیکی و از راه دور نیز می توان از این نوع خیار استفاده
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نمود .در این نوع قرارداد ها استفاده از خیار عیب مصادیق بیشتری پیدا می نماید چرا که وجود
عیب در کاالهای ارائه شده با توجه به اینکه به وصف فروخته شده و مورد مشاهده خریدار قرار
نمی گیرد احتمال بیشتری دارد .با این حال باید در تحقق خیار عیب در این نوع قراردادها باید
شرایط کلی وقوع قرارداد و سایر امور را نیز در نظر گرفت .بر همین مبنا اگر کاالیی که در بازار
ســنتی به قیمت هر واحد هزار تومان عرضه می شود اگر در این بازار به قیمت هفتصد تومان
عرضه شود بدون شک باید از برخی ویژگی های معمول کاال و از اصالت کامل مبیع دست شست.
و به استناد عدم وجود آنها به خیار عیب تمسک جست.
 .3-5خیار تدلیس
طبق مادة  ٤٣٩قانون مدني اگر فروشنده ،نسبت به مبيع شخصي تدليس بكند ،مشتري خيار
فسخ معامله را پيدا مي كند و اگر مشتري ،نسبت به ثمن شخصي تدليس بنمايد ،فروشنده خيار
فسخ معامله را پيدا مي كند .اين گونه سلطة متبايعين بر فسخ عقد را خيار تدليس مي گويند.
بنابراين ،تدليس ،عبارت از عملياتي است كه موجب فريب طرف معامله شود(قانون مدني ،مادة
ُ .)٤٣٨م َدل ّ ِس ،امر را معكوس مي كند و غير واقع را واقع و واقع را غير واقع نشان مي دهد؛ براي
مثال ،يك چيز عيب دار را بي عيب جلوه مي دهد ،به طوري كه مخاطب به اشتباه مي افتد و در
نتيجه ،فريب او را مي خورد و به تدليس او گرفتار مي گردد.
با این حال اقدامات فریبکارانه ای منجر به تحقق تدلیس خواهد شد که پیش از انعقاد قرارداد
بوده و منجر به ترغیب طرف مقابل برای انجام معامله باشد اما اقداماتی که برای انجام عملیات
اجرائی صورت پذیرد تدلیس نمی باشــد .با این حال نمی توان هر دروغ یا تبلیغ گزافه ای را
تدلیس نامید ،برای تحقق تدلیس الزم است تقصیر رخ دهد و این تقصیر بر مبنای قانون و عرف
مورد سنجش قرار می گیرد .تبلیغات معمول گرچه برای ترغیب مشتریان صورت میپذیرد اما
به واقع تدلیسی در این گونه موارد رخ نمی دهد به همین جهت شخصی که با مشاهده تبلیغات
اقدام به خریداری کاالئی نماید نمی تواند برای استفاده از خیار تدلیس به فریبنده بودن تبلیغات
استناد نماید .در مواردی که خریدار به دلیل خودخواهی یا غرور از بازرسی مورد معامله امتناع
نماید با اینکه با اندک بررسی می توانست واقعیت را بدست آورد ،بازهم تدلیس رخ داده است
چرا که بی مباالتی خریدار مسولیت ناشی از عدوان و سوء نیت عمد بایع را از بین نخواهد برد .
بر همین مبنا یکی از مهمترین شروط تحقق تدلیس بکاربردن حیله و تقلب توسط مدلس برای
قانع نمودن طرف مقابل جهت انعقاد عقد می باشد.نکته ای که باید به آن توجه نمود این است
که تدلیس در امور فرعی قرارداد باعث ایجاد حق فسخ می شود و تدلیس در امور اساسی قرارداد
منجر به تحقق اشتباه و در نهایت بطالن معامله می گردد .بر این اساس در تدلیس فرعی آنچه
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که اهمیت دارد انجام عملیات متقلبانه توسط بایع یا ثالث با تبانی بایع می باشد در غیر این
صورت و به صرف تبلیغات سوء و دروغ توسط ثالث برای طرف مقابل خیار ایجاد نمی گردد.
باید توجه داشت که در انعقاد قراردادهای الکترونیکی ،از آنجا که گاهی یکی از طرفین یا هردوی
آنها از نماینده الکترونیکی استفاده می کنند ،برخالف اشتباه که نماینده الکترونیکی نیز ممکن
اســت مرتکب شود ،تدلیس از سوی نماینده الکترونیکی قابل تحقق نیست  .چرا که نماینده
الکترونیکی اساسا اوصاف خوب یا بد را نمی تواند تشخیص دهد تا آنها را وانمود یا پنهان کند.
مالحظه می شود که به دلیل بستر مجازي قراردادهاي الکترونیکی امکان تحقق تـدلیس
چند برابر قراردادهاي ســنتی شده و به همین دلیل قانونگذار به ذکر قواعد و مقررات ویژه و
ضمانت اجراهاي خاص (از جمله ماده  67قانون تجارت الکترونیکی) پرداخته است .البته از آنجا
که در قراردادهاي الکترونیکی به طور معمول در مقابل کاال یا خدمات پول پرداخت می شود
و نه کاال ،لذا تحقق تدلیس از سوي مشتري امکان پذیرنیست .اینکه به نحوي بر معاوضۀ کاال
توافق شود .در این صورت ،تحقق تدلیس از جانـــب مشتري نیز متصور است  .در هر صورت
آنچه قابل توجه اســت اینست که تنها شــیوة ظهور تدلیس در قرارداد سنتی و الکترونیکی
متفاوت است ولی قواعد حقوقی حاکم برتدلیس در فضاي سنتی و الکترونیکی یکسان می باشد.
 .3-6خیار تخلف شرط
خیار تخلف شــرط عبارت است از این که در ضمن یک عقد طرفین شرطی را مقرر کرده
باشــند و مشروط علیه عمل به شرط ننماید ،در این صورت مشروط له حق خواهد داشت در
صورت وجود سایر شرایط معامله را فسخ نماید.شروط ضمن عقد سه نوع هستند که در ماده
 232قانون مدنی احصاء و توضیح داده شده اند -1 :شرط صفت  -2شرط فعل  -3شرط نتیجه .
ماده  235قانون مدنی اشــعار می دارد« :هر گاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط
ت خيار فسخ
صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط بنفع او شده اس 
خواهد داشت» .بنابراین اگر شرط مورد توافق شرط صفت باشد و بعد از معامله معلوم شود آن
صفت در موضوع معامله موجود نیست  ،مشروط له حق فسخ معامله را دارد.
در قراردادهایی که به شــیوة الکترونیکی منعقد می شــوند ،تامین کنندگان براي معرفی
کاالهاي خود اغلب به ذکر اوصاف و ویژگی هاي آن در وب سـایت خـود و یـا وب سایت هاي
تبلیغاتی می پردازند و به ندرت معامله اي در محیط مجازي براساس رؤیت منعقد می شود.
فروشندگان کاال یا خدمات از هر طریق که اقدام بـه انعقـاد قرارداد به شیوة الکترونیکی نمایند
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 .معرفی محصوالتشان اغلب به صورت شروط ضمن عقد(شرط صفت یا شرط فعل) می باشد.
به این ترتیب مالحظه می شود که امکان تحقق خیار تخلف شرط در قراردادهاي الکترونیکی
افزایش می یابد .در این حالت تفاوتی نمی کند که کاالي مورد معامله به صورت عین معین باشد،
یا کلی و یا کلی در معین .در هر صورت چنانچه مشـروط له مالحظه کند که تخلفی از شروط
مذکور در عقد صورت گرفته ،حق خواهد داشت که معامله را فسخ کرده و یا در صورتی که شرط
مذکور شرط فعل باشد ،مشروط علیه را اجبار به وفاي به عهد نماید.
بههرتقدیر ،در قراردادهای الکترونیکی نیز همانند عقود سنتی ممکن است طرفین بر شروط
ضمــن عقد توافق نمایند .از آن جا که در این قراردادها ،عموما تامین کننده از طریق تبلیغات
و بیان اوصاف و ویژگیهای کاال یا خدمات جنس خود را به فروش می رســاند ،بنا براین امکان
تحقق شرایطی که خریدار بتواند از خیار تخلف شرط به سبب فقدان شرط صفت توافق شده در
موضوع معامله استفاده نماید بسیار بیشتر از قراردادهای سنتی است که معموال خرید و فروش
با رویت صورت می گیرد .در بیع الکترونیکی  ،قواعد حاکم بر خیار تخلف شرط نیز همانند سایر
قواعد حاکم ،همان قواعد بیع ســنتی است .اما ماده  40قانون تجارت الکترونیکی قاعده ای را
وضع نموده است که در حقوق سنتی بی سابقه می نماید .به اینسان ،این ماده بیان داشته است:
« تأمين كننده ميتواند كاال يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحويل
يا ارائه نمايد مشروط بر آن كه قبل از معامله يا درحين انجام معامله آن رااعالم كرده باشد» .
 .3-7سایر خیارات
عالوه بر خیارات ذکر شــده در باال ســایر خیارات موجود در قانون مدنی در خصوص عقود
الکترونیکی نیز کاربرد دارد و می توان به انها استناد نمود .از جمله این خیارات می توان به خیار
تبعض صفقه و خیار تفلیس اشاره نمود .در قانون تجارت الکترونیکی نیز برای خریدار امکان بر
هم زدن فسخ قرارداد به دلیل عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی نیز پیش بینی شده است(
ماده  39قانون تجارت الکترونیکی ) .بر همین مبنا می توان این نوع خیارات را نیز به خیارات
مصرح در قانون مدنی اضافه نمود .
نتیجه گیری
آنچه در این مجال از آن سخن به میان آمد ،بررسی اجمالی از احکام خیارات و نحوة اعمال
حق فسخ در قراردادهاي الکترونیکی بود:
بررســي احكام خيارات و نحوه اعمال حق فســخ آن در قراردادهاي منعقده در قراردادهای
الکترونیکی بود .پس از انعقاد قرارداد الكترونيكي به شكل صحيح ،یكي ،از مسايلي كه در قانون
تجارت الكترونيكي مورد بي مهري قرار گرفته و با وجود كاربردهاي ارزندة آن در زمينه فقه و
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قانون مدني در این قانون لحاظ نشده است.
در خصوص قراردادهاي الکترونیکی ،با تصویب قانون تجارت الکترونیکی ،این قراردادها هم
به لحاظ فرآیند تشکیل و هم از حیث ماهیت ،در صـورتی که مخالف صریح قانون نباشند ،از
پشتوانۀ قانونی الزم برخوردار شده و در چارچوب نظام حقـوقی کشور داراي اعتبار شد .پس از
به رسمیت شناختن قرارداد الکترونیکی نوبت به بررسی احکام و آثار اینگونه قرارداد ها می رسد.
از آنجا که قانون تجارت الکترونیکی کشورمان ،قواعد ماهوي نمی باشد ،لذا آثار حقوقی داده پیام
به قواعد عمومی واگذار شده است .از مسائلی که پس از انعقاد یک قرارداد الکترونیکی مطرح می
شود ،بحث اعمال خیارات در قراردادهاي الکترونیکی می باشد .با توجه به ماهیت یکسان آنها با
عقود سنتی و متعارف ،احکام و قواعد یکسانی بر هر دو نوع قرارداد مترتب می شود .اما از آنجا
که قراردادهاي الکترونیکی در بستري مجـازي منعقد می شوند ،شیوة ظهور و تحقق برخی از
این خیارات با نوع سنتی آن متفاوت می باشد ،که البته این تفاوت تنها از جنبۀ شکلی بوده و
تأثیري برنحوة اعمال خیار و احکام کلی آن نخواهد داشت .بنابراین در خیاراتی هم چون خیار
عیب ،خیار شرط ،خیار غبن ،خیار تفلیس ،خیار تبعض صفقه ،خیار حیوان ،و خیار تأخیر ثمن،
بدلیل اینکه تحقق آنها هیچ ارتباطی به نحوة شکلی انعقاد قرارداد ندارد ،و معامله به هر صورتی
که انجام پذیرد ،تأثیري بر شکل گیري آنها نخواهد داشت ،لذا شیوة ظهور و احکام مربوط به
آنها نیزدر هردونوع قرارداد یکسان می باشد و نیازي به بررسی مجدد در قراردادهاي الکترونیکی
ندارند .در صورتی که در برخی دیگر از خیارات از جمله خیار مجلس ،خیار تدلیس ،خیار رؤیت
و تخلف وصف ،و خیار تخلف شرط ،بستر الکترونیکی انعقاد قرارداد تأثیري بسزا بر نحوة تحقق
آنها یا امکان وقوع آنها داشته است.
از سویی دیگر به دلیل اینکه اغلب در معامالت الکترونیکی ،مورد معامله عین کلی می باشد،
لذا تحقق خیار رؤیت که فقط مختص عین معین است ،غیرممکن می شود و حتی در صورتی
که مورد معامله عین معین و یا کلی در معین نیز باشد ،به سبب اینکه امکان رؤیت در بسیاري
از عقود از راه دور ممکن نیســت ،باز هم خیار رؤیت محقق نمی شود .به همین ترتیب خیار
مجلس نیز که مختص عقد بیع بوده و در پی حضور فیزیکـی متعاملین در مجلس عقد ایجاد
می شــود ،بدلیل اینکه اوالً حضور فیزیکی متعاملین منتفی است و ثانیاً تجارت الکترونیکی
در فضاي مجازي انجام می شــود و مفهوم مجلس در فضاي مجازي منتفی است ،تحقق این
خیار نیزمنتفی می باشد .النهایه موارد سكوت قانون تجارت الكترونيكي ايران در حكم خيارات
بايد مطابق مادة چهارم اين قانون تفســير كرد و معتقد شــد :در مواقع سكوت و يا ابهام باب
نخســت قانون تجارت الكترونيكي ايران ،محاكم قضايي بايد بر اساس ساير قوانين موضوعه و
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رعايت چهارچوب فصول و مواد مندرج در اين قانون ،قضاوت نمايند .نگارندگان امیدوارند است
که نوشــتار حاضر گامی کوچک در جهت اعتالی فرهنگ حقوقی و قضایی کشور ،بهویژه در
قراردادهای الکترونیکی باشد.
منابع:
الف) پارسی
 امامی ،سیدحسن ،حقوق مدنی ،تهران ،نشر میزان ،جلد یکم.1397 ، انصاري ،مرتضی ،کتاب المکاسب ،قم ،کتاب البیع ،جلد سوم.1418 ، ایزدی فرد ،علی اکبر ،کاویار ،حســین ،حســنجانی ،علی ،خيار مجلــس در قراردادهایالکترونيکي ،مجله حقوقی دادگستری ،شماره  ،81بهار .1392
 اسکینی ،ربیعا ،کلیات حقوق تجارت ،تهران ،انتشارات سمت.1384 ، بختياروند ،مصطفي ،مطالعه تطبيقي مقررات حاكم بر داد و ستدهاي الكترونيكي ،مجموعهمقاالت همايش بررسي جنبه هاي حقوقي فناوري اطالعات.1391 ،
 پنلوب ،الرنس،کاربرد اینترنت در حقوق ،تهران ،ترجمه قاسم زمانی ،انتشارات میزان.1383 ، تقي زاده ،ابراهيم و ذوالفقار آراني ،مژگان ،جايگاه خيارات در قراردادهاي الكترونيكي ،ديدگاههاي حقوق قضايي ،شماره .1390 ،5
 حبیب زاده ،طاهر ،حقوق فناوری اطالعات ،تهران ،جلد اول ،مرکز پژوهشــهای مجلسشورای اسالمی.1390 ،
 شهیدی ،مهدی ،تشکیل قراردادها و تعهدات ،تهران ،انتشارات مجد.1393 ، شکوري مقدم ،محسن ،حقوق تجارت الکترونیکی ،تهران ،نشر ذره.1384 ، فخار طوسی ،جواد ،در محضر شیخ انصاری ،خیارات ،تهران ،جلد اول ،نشر مرتضی.1384 ، قاسم زاده ،سید مرتضی ،اصول قراردادها و تعهدات ،تهران ،انتشارات دادگستر.1397 ، قلی پور گیالنی ،مسلم ،تلخیص کتاب الخیارات ،تهران ،انتشارات قدس.1389 ، کاتوزیان ،دکتر ناصر ،قواعد عمومی قراردادها ،تهران ،جلد اول ،شرکت سهامی انتشار1390، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائیه ،نكته هايي از مقاالت حقوقی ،تهران ،نشرجنگل،.1389
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Ó Óنقش پلیس با رویکرد پیشگیری از جرایم متعاقب توزیع و فروش مواد مخدر

محمد صالح شیخ زاهدی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
چکیده
امروزه شــاهد این واقعیت هستیم که قاچاق ،توزیع و فروش مواد مخدر یکی از مشکل آفرین ترین
نا هنجاری هایی اســت که با سایر آسیب های اجتماعی همپوشی گســترده ای دارد که روز به روز به
پیچیدگی آن افزوده می شود و راه های مقابله را هم دشوار ساخته است .پدیده مواد مخدر خطر عظیم
و مهلکی برای حیات بشری و ارزش ها و کرامت انسانی است .لذا شایسته است در یک نگاه همه جانبه،
تالش شود تا توزیع و فروش مواد مخدر و جرایم متعاقب آن تا حد قابل قبولی مهار گردد .در این میان
یکی از مهم ترین نهادهایی که در پیشگیری از جرایم مواد مخدر دارای نقش تاثیرگذار است ،نیروی پلیس
است .پلیس به عنوان نهاد واسطه ی امنیت  ،نمایان ترین وظیفه اش سازماندهی امور انتظامی جامعه به
منظور برقراری نظم و امنیت عمومی است .یکی از اقدامات موثر در راستای تحقق این وظیفه ،پیشگیری
انتظامی از جرم اســت  .نیروی پلیس به لحاظ داشتن اختیارات و ابزار ویژه می تواند نقش بسزایی در
کاهش نرخ جرایم خواه پیش از وقوع جرم و خواه پس از آن داشته باشد بی تردید برای اینکه بتوان یک
رویکرد مناســب،کارآمد و همه جانبه در پیشگیری از جرایم مرتبط با مواد مخدر داشته باشیم باید در
کنار سایر اقداماتی که توسط دستگاه های قضایی انجام می گیرد به نقش قابل توجه نیروهای انتظامی و
هدایت علمی و اصولی آن در این زمینه توجه شود پژوهش حاضر با داشتن رویکرد مذکور ،سعی در تبیین
نقش پلیس در پیشگیری کیفری و غیر کیفری از وقوع جرایم مرتبط با توزیع و فروش مواد مخدر دارد
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مقدمه
قاچاق مواد مخدر را باید یکی از مشــکل زا ترین امر برای کشــورها و سود آورترین نوع قاچاق برای
سوداگران آن دانست .ضررهای فردی و اجتماعی این پدیده بر کسی پوشیده نیست چرا که وقتی فردی
معتاد می گردد جامعه با از دســت دادن نیروی فعال خود مواجه اســت و عالوه بر این باید مشکالت و
هزینه های نگه داری وی و احیانا خانواده اش را تحمل کند و همچنین همانند دیگر جرایم سازمان یافته
موجب فســاد و بی ثباتی اقتصادی و سیاســی جوامع می گردد .لذا شایسته است که در یک نگاه همه
جانبه ،تالش شود تا توزیع و فروش مواد مخدر و جرایم متعاقب آن تا حد قابل قبولی مهار گردد متاسفانه
سیاست های جنایی تقنینی در این حوزه نتوانسته در پیشگیری از پدیده قاچاق مواد مخدر جلوگیری
کند که شــاید بتوان یکی از دالیل ناموفق بودن مبارزه با این پدیده توجه بیش از اندازه به مسئله کیفر
و سزادهی مجرمین دانست ولی در این رابطه باید معترف بود که سنگینی مجازات ها به تنهایی در این
زمینه کارگشا نمی باشد  ،چرا که اگر موثر می بود باید با وجود مجازات های سنگینی چون اعدام ،حبس
ابــد و حبس های طویل المدت و جزای نقــدی از آمار این جرایم کاهش می یافت ،بنابراین نباید برای
پیشگیری و مبارزه با جرایم و اصالح بزهکاران صرفا به سالح کم تاثیر و گاهی بی تاثیر کیفر اکتفا نمود
بلکه باید برای پیشگیری از پدیده مجرمانه سعی در شناسایی و علت شناسی آن بزه نمود تا بتوان با حذف
آن عوامل سعی در کاهش آمار جرایم نمود به خصوص در مورد قاچاق مواد مخدر که مبارزه با آن هزینه
های زیادی را دربرمیدارد در این میان یکی از مهم ترین نهادهایی که در پیشگیری از جرایم مواد مخدر
دارای نقش تاثیرگذار است ،نیروی پلیس است .پلیس به عنوان نهاد واسطه ی امنیت  ،نمایان ترین وظفه
اش سازماندهی امور انتظامی جامعه به منظور برقراری نظم و امنیت عمومی است .یکی از اقدامات موثر
در راستای تحقق این وظیفه،پیشگیری انتظامی از جرم است
(گلدوزیان .)1397 ،نیروی پلیس به لحاظ داشــتن اختیارات و ابزار ویژه می تواند،نقش بســزایی در
کاهش نرخ جرایم خواه پیش از وقوع جرم و خواه پس از آن داشته باشد (جودکی)1397،بی تردید برای
اینکه بتوان یک رویکرد مناسب،کارآمد و همه جانبه در پیشگیری از جرایم مرتبط با مواد مخدر داشته
باشــیم باید در کنار سایر اقداماتی که توسط دستگاه های قضایی انجام می گیرد،؛ به نقش قابل توجه
نیروهای انتظامی و هدایت علمی و اصولی آن در این زمینه توجه شود
بر این اساس مسئله اصلی در این پژوهش آن است که چه جرایمی متعاقب توزیع و فروش مواد مخدر
به وقوع می پیوندند و نیروهای پلیس در محدوده وظایف و اختیارات خود با استفاده از کدام راهکارهای
پیشگیرانه می توانند از ارتکاب آن ها جلوگیری کنند به تعبیر دیگر پژوهش مذکور سعی در تبیین نقش
پلیس در پیشگیری کیفری و غیرکیفری از وقوع جرایم مرتبط با توزیع و فروش مواد مخدر دارد
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-1تعریف و انواع جرایم متعاقب توزیع و فروش مواد مخدر:
جرایم متعاقب توزیع و فروش مواد مخدر به جرایمی اطالق می گردد که پس از توزیع و فروش مواد
مخدر در یک جامعه تحقق پیدا می کند به نظر می رسد جرایم متعاقب توزیع فروش و مواد مخدر شامل
دو گروه جرایم مستقیم و غیر مستقیم می شود یک سری جرایم به طور مستقیم تحقق می یابد مانند
اعتیاد،اســتعمال مواد مخدر ،خرده فروشی که تهیه مواد مخدر الزمه ارتکاب آن هاست اما گاهی دامنه
جرایمی که متعاقب توزیع و فروش مواد مخدر رخ می دهد ،بسیار فراتر از جرایم مستقیم است و شامل
آســیب های اجتماعی بعدی و جرایمی که افراد معتاد برای تهیه مواد مورد نیاز خود انجام می دهند از
قبیل سرقت،تکدی گری،فحشا و رابطه نامشروع را در بر می گیرد.
-2رویکرد و راهبرد پلیس در پیشگیری کیفری از جرم
همان گونه که نمی توان هیچ یک از امراض را ریشه کن کرد ،بزهکاری و ارتکاب جرم را نیز نمی توان
به طور مطلق و کامل ریشه کن ساخت ولی می توان با اقدامات پیشگیرانه و مجازات های صحیح علل
ارتکاب جرم را تقلیل داد .همه ما مجرمان بالقوه هستیم تنها چیزی که مجرم و غیرمجرم را متمایز می
کند این است که مجرم مرتکب جرم شده است و سدهای فردی و اجتماعی نتوانسته است او را از ارتکاب
جرم باز داردو او در موقعیت خاص مرتکب عمل کیفری شده است .در این رابطه برخورداری از امنیت در
برابر جرم و ناامنی از اساسی ترین مولفه های امنیت انسانی به شمار می رود.پلیس فعالیت های مختلفی را
در تامین امنیت انسانی انجام می دهد(.موسوی فرد و همکاران )1396،ابتدا در خصوص مفهوم پیشگیری
کیفری از جرم بحث می کنیم سپس به اقدامات پیشگیرانه کیفری پلیس می پردازیم
 1-2مفهوم پیشگیری کیفری از جرم
ﺷﻴﻮه ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻴﻔﺮي در ﻛﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮي ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎرﮔﺎت
ﺗﺎﭼﺮ ﻳﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﺎﻧﻮي آﻫﻨﻴﻦ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ آن و ﺑﺮ موضــوع نظــم و قانــون در
انتخابات  1979انگلستان به پیروزی رسید  .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﻓﺮار از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﻨﺎد ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ در ﻗﺒﺎل اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را
ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻻﺟﺮم ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد.به دﻟﻴﻞ ارﺗﺒﺎط ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه
ﺑﺎ ﺣﺰب ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر،ﮔﺎﻫﻲ از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان محافظــه کارانــه ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد .دوﻟﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ
اﻓﺰودن ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات ﺟﺮاﺋﻢ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺮدن اﺧﺘﻴﺎرات ﭘﻠﻴﺲ و ﺣﺘﻲ اﻋﻄﺎي اﺿﺎﻓﻪ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﭘﻠﻴﺲ در ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﺗﻌﺪاد ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻼش ﻛﺮد .ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ
ﻫﻴﭻ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﺗﻌﺪاد ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﺸﺪ .در اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ اﺛﺮﻫﺎي
ﻛﻴﻔﺮ و اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات،ﺑﺎ اﺟﺮاي اﺻﻮﻟﻲ،ﺳﺮﻳﻊ و ﺣﺘﻤﻲ ﻛﻴﻔﺮ ،ﺑﺮ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ از ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﻳﻢ
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ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ؛اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن ﻛﺮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ وﺿﻊ ﺷﺪه؛
اﻣﺎ در ﻣﻬﺎر ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ و اﻳﻦ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي،اﻧﺘﻈﺎرات را ﺑﺮ آورده ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ (درویشــی)1396،
پیشگیری کیفری شامل دو قسمت عام و خاص است که در ذیل به بررسی هر کدام از آن ها می پردازیم
 1-1-2پیشگیری عام
یکی از اهداف مجازات ها  ،جنبه ارعاب و عبرت آموزی و بازدارندگی نسبت به همه افراد جامعه بوده،
کیفر موجب می شود افراد نتیجه عمل مجرمانه خود را در نظر داشته و از ارتکاب جرم خودداری کرده،
جنبه ارعابی و تهدید کیفر باعث اجتناب مرتکبین بالقوه از عمل مجرمانه می شود و لذا باید همه افراد
جامعه از نتیجه عمل مجرمانه و میزان مجازات متعاقب آن آگاه شوند  .ترس از مجازات پیامدها و عواقب
آن موجب می شود تا افراد از روی آوردن به اعمال مجرمانه منصرف شوند .بحث پیرامون پیشگیری عام
از بزهکاری در چارچوب جرم شناسی انتقادی قرار می گیرد .بنابراین پیشگیری عام از بزهکاری عبارت
اســت از پیشــگیری از وقوع جرم از طریق وضع مجازات و به کارگیری نظام کیفری به منظور ارعاب و
بازدارندگی عموم جامعه.
 2-1-2پیشگیری خاص
اثراتی که مجازات در بازدارندگی مجرم از ارتکاب جرم دارد  ،پیشــگیری خاص نامیده می شــود .با
تحمیل مجازات بر مجرم و تنبیه او رنج و سختی حاصل از مجازات باعث می شود که وی از ارتکاب جرم
اجتناب ورزد  .پیشگیری خاص از بزهکاری یا به عبارتی جلوگیری از ارتکاب جرم از مباحث جرم شناسی
بالینی می باشد در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺒﺎرزه ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ اﺻﻼح و ﺑﺎزﭘﺮوري ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﻦ از روي آوردن دوﺑﺎره ي
آن ﻫﺎ ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮي ﺷﻮد اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ از ﺟﺮم ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻛﻤﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ
ماده ی  3آیین نامه ی اجرایی سازمان زندان ها در تعریف زندان این گونه بیان داشته است «:زﻧﺪان ﻣﺤﻠﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ درآن ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎت ذي ﺻﻼح و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح ،تربیت و تحمل کیفر نگه داری می شوند».
 2-2اقدامات کیفری پیشگیرانه پلیس
در مداخله كيفري ،پليس با ســرعت و قدرت در فرآيند تعقيب و دستگيري ،كه خود يكي از عوامل
بازدارنده نســبت به ارتكاب مجدد بزه است ،فعاليت پيشــگيرانه خود را انجام مي دهد .جزء بازدارنده و
ارعابي مداخله كيفري پليس از سويي و باﻻ بردن احتمال دستگيري و افزايش ريسك ارتکاب جرم،قصد
تمايل مجرمان احتمالي براي ارتكاب بزه را كاهش مي دهد (اکرمی .)1395،به عبارتی دیگر در پیشگیری
کیفری از جرم توسط پلیس ،نظم برآیند روابط غیرشخصی بین پلیس و شهروندان ،رهبری شبه نظامی
و تاکید بر حضور پررنگ تر و واکنش سریع به فعالیت های مجرمانه با هدف ایجاد آرامش است .در ادامه
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به بررسی اهم راهبردهای موردنظر الگوی پلیس در امر کنترل و پیشگیری کیفری از جرایم می پردازیم.
 1-2-2راهبرد تقویت کشف علمی جرایم
کشف جرم به عنوان اولین مرحله از مراحل رسیدگی به جرم اهمیت فراوانی در نزد طرفداران نظریه
بازدارندگی و ارعاب کیفری دارد .بر این اساس برای افزایش آمار عملکرد دستگاه عدالت کیفری پیش از
هر چیز باید به تقویت نهاد کشف جرم ،یعنی سازمان پلیس به خصوص از بعد افزایش توان این نهاد در
کشف جرم اقدام کرد .این مهم از طریق باال بردن امکانات نرم افزاری و سخت افزاری سازمان پلیس در
جهت کشف جرم تحقق می یابد که در نتیجه این امر آمار عملکرد پلیس در دستگیری مجرمان یا همان
آمار ظاهری پلیسی افزایش می یابد و در نهایت هدف ارعاب و بازدارندگی که از اجرای مجازات انتظار می
رود ،تقویت می شود و در نهایت به کاهش آمار وقوع جرایم در جامعه می انجامد.
 2-2-2راهبرد اجرای قاطعانه قوانین حافظ نظم
اجرای قاطعانه قوانین حافظ نظم به عنوان راهبردی ســختگیرانه و تهدید محور همواره در مبارزه با
جرایم مطرح بوده است .از جمله می توان به اقدامات پلیسی که در قبال ناآرامی ها و بی نظمی ها انجام می
گیرد ،اشاره کرد که از آن به عنوان اقدامات پلیسی «پنجره های شکسته» یا اقدامات پلیسی تهدید محور
یاد می شود .این راهبرد بر این باور عمومی و همگانی مبتنی است که دستگیری مظنونان به ارتکاب جرایم
خفیف به کاهش ارتکاب جرایم شدید منجر می شودبنابر این راهبردهایی همچون افزایش ایستگاههای
پلیس ،گشت زنی تصادفی در همه مناطق ،واکنش سریع به درخواست کمک شهروندان ،تحقیقات پلیس
در منطقه ،دستگیری مرتکبان جرایم و اجرای دقیق قوانین از جمله راهبرهای الگوی پلیسی سنتی است،
با نگاهی به راهبردهای مزبور درمی یابیم که الگوی پلیس سنتی بیشتر در پی تقویت بعد خدمت رسانی
است و بر ابزارها و منابع پلیسی صحه می گذارد و کمتر به کارآمدی پلیس در پیشگیری از وقوع جرم می
پردازد (طالع زاری و همکاران)1395،
 -3نقش پلیس در پیشگیری غیر کیفری ازجرایم متعاقب توزیع و فروش مواد مخدر
یکی از مهم ترین ضرورت های جامعه ی پایدار و پویا ،وجود نظم و امنیت در آن جامعه است .پلیس
با هدف تامین این دو نیاز اساســی در جامعه انســانی تشکیل شده است و تکامل یافته است و امروزه از
تاثیرگذارترین سازمان های اجتماعی به شمار می رود .الگوهای پیشگیری کیفری از جرم بر این فرض
اســتوار بود که راهبردهای پلیسی را می توان بدون در نظر گرفتن میزان و شدت جرایم ،ماهیت آن ها
و نیز گوناگونی جرایم در حوزه استحفاظی مورد نظر به کار گرفت و از وقوع جرم پیشگیری کرد .اجرای
قوانین و دستگیری مظنونان و مجرمان و مجازات آن ها اصلی ترین اقدام پلیسی در پیشگیری کیفری از
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جرم بود .با گذشت زمان و اثبات ناموفق بودن این شیوه پیشگیری در کاهش وقوع جرایم و از سوی دیگر
باتحول در شیوه های ارتکاب جرم و پیدایش جرایم نوین ،بینش جدیدی در پیشگیری از جرم به وجود
آمد و رویکردهای پلیس با تحوالتی همراه بوده است که در ادامه این تحوالت بیان می شود.
 1-3نقش پلیس در پیشگیری وضعی از جرایم متعاقب توزیع و فروش مواد مخدر
پیشگیری وضعی بر مبنای یک افق کوتاه مدت و کارایی و فایده بی درنگ و زود هنگام در استفاده از
تدابیر پیشگیرانه مبتنی اســت و از تکنیک های متعــدد بهره می برد که این تکنیک ها در ابتدا مورد
اســــتقبال بازار خصوصــی قرار گرفتند و پــــس از آن مقامات دولتی از آن استقبال کردند .اقدامات
پیشگیری وضعی جهــت حمایت از بزه دیــدگان بالقوه است و این راهبرد پیشــگیرانه به آن ها اجازه
می دهد تا به مردم نشــان دهند ،می توانند در کوتاه مدت ،به ناامنی پاسخ دهند .نصب برخی تجهیزات،
بالفاصله آثار خود را نشــان می دهد ،بدون این که این نوع پیشگیری بخواهد یا بتواند جایگزین واقعی
تدابیر سرکوب گرانه گردد .اســتفاده از نیروهای پلیس به عنوان یک ابزار پیشــگیرانه مورد استفاده قرار
می گیرد در این فصل ابتدا به بررسی مفهوم پیشگیری وضعی از جرم می پردازیم و سپس رویکردهای
پلیس در پیشگیری وضعی از جرم مورد بررسی قرار می گیرد.
 1-1-3افزایش اقدامات الزم برای ارتکاب جرم
قصد يك دسته از استراتژی ها تحت تاثير قرار دادن میزان تالش ها و اقدامات الزم برای ارتکاب جرم
توسط مجرم می باشد .تکنیک های حمایت و حفاظت از آماج ها ،سعی دارد با ایجاد موانع فیزیکی سبب
محدود شــدن فعالیت مجرمین بالقوه گردد .قفل کردن درب ها ،استفاده از قفل فرمان در اتومبیل ها،
استفاده از گاوصندوق ها و بهره گیری از شیشه های ضدگلوله نمونه هایی از حمایت و حفاظت از آماج
های جرم به شمار می روند(.پرویزی )1379،پلیس دراین مرحله می تواند با ارائه هشدارهای انتظامی و
بیان شــگردهای خاص مرتکبین جرایم مرتبط با توزیع و فروش مواد مخدر و طرح آن در قالب برنامه
های آموزشــی کوتاه مدت ،از طریق رسانه های گروهی ،در تقویت عامل بازدارنده و پیش گیری کننده
مؤثر بوده و عرصه را برای بزهکاران احتمالــی تنگ تر نماید .چرا که هر چه ضریب امنیتی برای شهروندان
باالتر رود ،بالطبع امکان وقوع بزه از سوی بزهکاران پایین خواهــد آمد برخی از روشهای پیشگیری وضعی
از جرم ســعی دارند مجرمین را منحرف نمایند بدین نحو که از مواجه شدن بزهکاران بالقوه با موقعیت
یا فرصت ارتکاب جرم پیشگیری کنند ،پلیس می تواند در راستای اعمال محدودیت نسبت به بزهکاران
احتمالی با اعمال طرح هایی از جمله شناسایی و جمع آوری معتادان متجاهر و معرفی آن ها به کمپ
های ترک اعتیاد اقدام به پیشــگیری از اعمــال آن ها نماید .یکی دیگر از اقدامات برای افزایش تالش
برای ارتکاب جرم ،کنترل دسترسی است.
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اقدامات مربوط به کنترل دسترسی  ،ورود مجرمین بالقوه را به محیط های فیزیکی یا مجازی مشکل
تر می سازد .به گونه ای که از طریق اقدامــات موقعیت مدار ،آماج را از دسترس بزهکاران احتمالـی دور
کرده و امکان دستیابی به آماج و نزدیک شدن به آن با مشکل مواجه می شود .به عنوان مثال ،نصب باجه
نگهبانی در مجتمع های مســکونی می تواند امکان ورود افراد غیرمجاز را به داخل مجتمع با مشکالتی
مواجه نماید  .در راستای پیشگیری از جرایم مرتبط با توزیع و فروش مواد مخدر نیز با ارایه ساز و کارهای
مناسب از جمله محدودیت در جاذبه دار نمودن بزه دیدگان احتمالی و یا تأسیس مؤسسات حمایتی که
در جهت حمایت از ناتوانان بوده ،می توان از وقوع بزه پیشگیری نمود  .نقش پلیــس می تواند ضمن نقش
کنترل و ارایه آموزش های الزم و ارایه هشدارهای الزم در این رابطه مؤثر واقع گردد.
آخرین مدلی که توسط كالرك برای افزایش تالش ها شناسایی شده است کنترل تسهیل کننده های
ارتکاب جرم می باشد .در این روش تالش می شود امکان دسترسی و دست یابی به ابزار و وســیله هایی
را که از ســــوی بزهکاران به کار می رود یا باوجود این وســیله ها بزهکاران احتمالی موجب تشویق و
تحریک به ارتکاب جــــرم گردیده ،کاهش دهــد  .پلیس می تواند در ایــن خصوص با اجرای دقیق و
منطقی برخی قواعد بسیار مؤثر باشد .به عنوان مثال ،می توان از اعطای مجوز خاص بــرای افرادی که
بیم ارتکاب بزه یا تکرار آن از سوی آنها وجود دارد ،جلوگیری نمود کــــه اعمال چنین محدودیتی می
توانــد به امنیت پایدار جامعه کمک کرده و موجبات رضایت مندی اجتماعی گردد .از جمله ،می تواند با
نظارت دقیق بر دکه ها و مغازه ها اقدام به ابطال پروانه کسب وکار فروشندگان مواد مخدرسابقه دار نماید.
 2-1-3افزایش خطرات ارتکاب جرم
گروهی دیگر از تكنیك های تشریح شده توسط كالرك سعی در افزایش خطرات ارتکاب جرم برای
مجرمین بالقوه دارند ،کنترل ورود و خروج برای مشکل ساختن ورود یا خروج برخی اشیاء به محل های
خاص صورت می گیرد .در این مورد نیروهای پلیس از طریق اســتقرار ایست و بازرسی مقطعی ضمن
هماهنگی بــا مراجع قضایی ذیربط در کنترل تردد و نظارت مســتقیم بر آن می تواند از جرایم توزیع و
فروش مواد مخدر پیشگیری نمایند چون که بزهکاران احتمالی در ابتدا در جست و جوی محیط امن و
مناسب منطبق با خواسته خود بوده و سپس نسبت به اجرایی نمودن ا فکار شریرانه خود اقدام می نمایند.
شاید مراقبت و نظارت رسمی معروفترين تكنيك پیشگیری وضعی از جرم باشد .در راستای پیشگیری
از جرایــم مرتبط بــا توزیع و فروش مواد مخدر پلیس می تواند به عنوان بخشــی از رویکرد جمعی به
امنیت،در محله ها حضور مشهود داشته باشد .اغلب اوقات ،هدف از برنامه های حضور مشهود پلیس در
جامعه،بازدارندگی از جرم از طریق حضور قوی پلیس در صحنه،برقراری نظارت و ایجاد اطمینان عمومی
در مورد امکان دسترسی سریع به پلیس است .بسیاری از شیوه های رایج برای حضور مشهود پلیس عبارت
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از گشت پیاده است همچین استفاده از دوربینهای امنیتی و سایر ابزار آالت الکترونیکی امنیتی قابلیت های
مراقبت پلیس را گسترش و افزایش می دهند( .طالع زاری و همکاران)1397،
کارمندانی که در فضاهای مشرف به بیرون کار میکنند میتوانند همین نقش را در بازدارندگی جرائم
بالقوه از طریق مراقبت کارکنان داشــته باشندبه عنوان مثال ماده  24قانون اصالح قانون مبارزه با مواد
مخدر و الحاق موادی به آن بیان نموده است «:هر یک از اعضای شورای اسالمی روستا موظف است به
محض آگاهی از کشت خشخاش یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتباً بهدهدار و نزدیکترین پاسگاه
ژاندارمری یا کمیته انقالب اسالمی اطالع دهد .رؤسای پاسگاه یا کمیته موظفند فورا ً و همزمان با گزارش

موضوع به فرمانده باالتر خود در بخش یا شهرستان و استان به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده شورای
اسالمی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحاء وصورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه با متهم
یا متهمان به مراجع ذیصالح قضایی بفرستند».
 3-1-3کاهش جاذبه آماج ها
هدف آخرين مجموعه از تکنیک های پیشــگیری وضعی که كالرك آنها را مورد بحث و بررسی قرار
داده است .کاهش سود حاصله از ارتکاب جرم می باشد ،حذف آماج ها ،منافع بالقوه حاصله از جرم را از
دسترس مجرمين بالقوه دور نگه می دارد .در این مورد می توان پناهگاه امن یا استراحتگاه خاص برای
معتادین احداث نمود تا از وقوع بزه های مرتبط با مواد مخدر جلوگیری نمود
یکی از انتقاداتی که به پیشگیری وضعی وارد می شود جا به جایی جرم است به این معنا که محافظت
از هدفی خاص مثل یک خانه یا یک منطقه یا برخی مدل های خاص از خودروها باعث می شــود که
مرتکبین به منازل دیگر،مناطق همجوار یا سایر مدل های خودرو که محافظت شده نیستند یا از حفاظت
ضعیف تری برخوردارند ،روی آورند یا زمان حمله خود را تغییر دهند .در این صورت گفته می شود جابه
جایی به ترتیب در محل ارتکاب جرم یا آماج یا زمان ارتکاب جرم و به اصطالح ،به صورت طولی رخ داده
است (صفاری )1392،ازنگاهی سنتی جا به جایی به عنوان فرآیندی با اکراه در نظر گرفته می شود که در
آن مرتکب،جرم را به جایی دیگر هدایت نماید(مایک مگوایر)1393،
 2-3نقش پلیس در پشگیری اجتماعی از جرم
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺰﻫﮑﺎري ﺗﻨﻬﺎ راه  ،دﺳﺘﮕﯿﺮي و ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ
ﺟﺮم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از وﻗﻮع ﺟﺮم اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري اﻗﺪاﻣﺎت آن ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ  ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮم و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهد و دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ
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ﮐﻪ دوﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺟﺮم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﭘﻠﯿﺲ ﻧﻬﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺮرا ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺑﺎ وﺟﻮد آن اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﮐﺎرآﯾﯽ و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮي ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﺣﻔﻆ حربــه ی
ﻣﺠﺎزات  ،ﺗﻼش اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﻣﺼﺮوف ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﻠﯿﺲ ﻫﻢ در ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﻫﻢ در اﺟﺮاي آن ﻧﻘﺸﯽ ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ دارد .ﭘﻠﯿﺲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﺎ اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺟﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮانه ی ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ،می تواند در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت پیشگیرانه ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد
اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﭘﻠﯿﺲ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﺮم در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي اﻋﻢ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺮم ﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﺟﺮم ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع ﻣﺪاﺧله ی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و اﺟﺮا
و ارزﯾﺎﺑﯽ آن ،ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻠﯿﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﮑﻔﻞ اﻣﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺷﻮد
.ﺗﻮﻓﯿﻖ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ
(.ذوالفقاری و فعال )1394،که در ادامه به نحو کامل تری مورد بررسی قرار می گیرد
1-2-3پلیس جامعه محور
یکی از رویکردهای نسبتا نوین در الگوی فعالیت پلیسی ،رویکرد پلیس جامعه محور است  .در عصر
حاضر ،توجه به مشــارکت های مردمی و لزوم برخورداری از مقبولیت اجتماعی پلیس در میان مردم و
شناســایی نیازها و ضرورت های شهروندان  ،که در واقع روی آوردن به نوعی سیاست جنایی مشارکتی
اســت  ،بر ضوابط  ،سیاســت ها و برنامه های پلیسی سایه افکنده است  .پیشگیری از جرم ،یکی از آثار
ارزشمند این رویکرد به حساب می آید .فریدمن در یک تعریف نسبتا جامع ،در مورد پلیس جامعه محور
می گوید که این مفهوم  ،عبارت است از  :راهبرد و خط مشی با هدف دستیابی به کنترل مؤثر و کارآمد
جرایم  ،کاهش ترس از جنایت  ،توسعه کیفیت زندگی ،گسترش خدمات پلیس و مشروعیت کار پلیس
از طریق تکیه بر منابع جامعه که در صدد تغییر شرایط جرم خیز هستند  .این امر ،مستلزم مسئولیت
پذیری بیشتر پلیس ،سهیم شدن فعال تر و بیشتر جامعه در فرایند تصمیم گیری و توجه بیشتر به حقوق
و آزادی های مدنی افراد است(.موسوی فرد و همکاران)1396،
در حقیقت رویکرد جامعه محوری پلیس به ارتباط و حمایت دوسویه سازمان پلیس و جامعه اشاره
دارد .از یک سو ،سازمان پلیس در تعامل با جامعه ،دیدگاه آحاد مختلف مردم در خصوص نیازهای خود
در حوزه نظم و امنیت را می سنجد و از نتایج این سنجش در برنامه ریزی و ارائه خدمات بهتر به مردم
استفاده می کند .ضمن اینکه جلب مشارکت و اعتماد عمومی نسبت به سازمان پلیس ،موجب همکاری و
مشارکت عمومی با این سازمان در برقراری نظم و امنیت اجتماعی می شود .از سوی دیگر ،جامعه نیز در
تعامل با پلیس دیدگاههای مختلف خود را در خصوص نیازهای حوزه نظم و امنیت به این سازمان منعکس
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می کند و آن را در تحقق هدف خدمت رسانی یاری می رساند(عباسی)1396،
الزمه تحقق این نوع مشارکت و تعامل ،تماس دائم و مستمر افسران پلیس جامعه محور با شهروندان
داوطلب اســت .در این همکاری مشــترک دو طرف سعی می کنند راه حل های خالقانه جدیدی برای
دغدغه های محلی شامل تبهکاری ،ترس از جرم و جنایت ،فساد و بی نظمی پیدا کنند .کارکنان پلیس
جامعه محور در تماس با شهروندان ضمن ارائه کمک و اجابت درخواست های قانونی آنان ،ابتکارات خاصی
را برای حل مشکالت آنها و ارتقاء کیفیت عمومی زندگی ساکنین محالت به کار می برند .عالوه بر این
یکی دیگر از فعالیتهای کارکنان پلیس محله می بایست تالش در ایجاد ارتباط بین افراد نیازمند جامعه و
سازمان ها و نهادهای دولتی و حمایتی باشد .جلب کمک سازمان های حمایتی برای افراد نیازمند می تواند
به عنوان تدابیر پیشگیرانه از بزهکاری با بزه دیدگی آنها بسیار موثر باشد .در این راستا هرگز نباید از نقش
اطالع رســانی و آموزش غافل شد(.عباسی )1396،پلیس می تواند از طریق ارائه اطالعات کلی در مورد
شیوه های اجتناب از بزه دیدگی ،به جامعه در پیشگیری از جرم کمک کند .مأموران پلیس می توانند از
طریق مدارس برای ارائه سخنرانی دعوت شوند .پلیس همچنین می تواند در آگاه سازی عمومی و تبلیغات
رسانه ای به منظور تغییر گرایش ها و رفتارها در مورد جرم و خشونت شرکت جوید و برای جلوگیری از
بزهکاری نوجوانان ،زنان ،اقلیتهای فرهنگی و افراد ناتوان جلوگیری کند
باالخره باید توجه داشت که حرکت در جهت محله محوری پلیس و استفاده از مشارکت مردمی در کار
پلیسی حرکتی دوسویه است .در واقع از یک سو ،می باید در جهت نزدیک ساختن کارکنان به شاخص
های مورد نظر پلیس محله نمود داشته باشد و از سوی دیگر به تاثیرات ژرف اجتماعی در کاهش آسیب
ها ،انحرافات و آشفتگی های اجتماعی و نوعی سیستم دفاعی اجتماعی مبنی بر خود کنترلی و مشارکت
همگانیبیانجامد(.عباسی)1396،
2-2-3پلیس مسئله محور
امور پلیسی مسئله محور،شیوه ای برای تحلیل و حل مشکل جرم است اعمال رویکرد حل مسئله در
مورد یک جرم ،نخست با شناسایی جرم بالقوه یا بالفعل آغاز می شود .این شناسایی براساس گردآوری
اطالعات مختلف در مورد آمار جرم ،اطالعات وقایع نگاری و جزییات ارائه شده توسط نهادهای ذی ربط
محلی ،ادارات و اعضای جامعه صورت می گیرد ،سپس این اطالعات برای درک بهتر مسائل مرتبط با جرم
و شناسایی راهبردهای مناسب تجزیه و تحلیل می شود .پس از اجرای این راهبردها که همچنین شامل
یک مرحله نظارت می شود ،یک ارزیابی برای تصمیم گیری در مورد میزان تأثیر راهبردهای اجراشده بر
جرم و تعدیل راهبردها مورد نیاز است .بر این اساس پلیس مسئله محور سه اصل کلی را در برمی گیرد.
اولین اصل کاربردی ،حاکی از آن اســت که جامعه پلیس را وادار می کند که با دامنه وسیعی از مسائل
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ســرو کار داشته باشــد .اصل دوم که یک اصل هنجاری است ،ادعا می کند که از پلیس انتظار می رود
مســائل را کاهش دهد ،به جای آنکه به نحو ساده ای به حوادث واکنش نشان دهد و اعمال قانون کند.
اصل سوم که یک اصل علمی است ،بیانگر آن است که پلیس باید رویکردی علمی به مسائل داشته باشد؛
پلیس باید رویکردهای تحلیلی تهیه کند و مداخالتش مبتنی بر نظریه های قابل قبول و مستندات باشد
راهبرد حل مسئله دربردارنده مراحل زیر است .۱ :کسب آمار خاص محلی جرم و اطالعات مرتبط با آن ،از
جمله اطالعات وقایع نگاری؛  .۲تحلیل اطالعات و تفسیر آن؛  .۳تعیین جایگاه اولویت ها در مسائل جرم،
جمع آوری اطالعات تکمیلی و شناسایی منابع قابل حصول و راه های ممکن برای مداخله؛  .۴پیشنهاد
راهبردهای ترکیبی پیشگیری برای هر مسئله جرم؛ .۵اجرای راهبردها؛ و  .۶نظارت و ارزیابی(طالع زاری
و همکاران)1397،
با انجام امور پلیســی مســئله محور می توان برای هر مســئله از میان طیف گسترده ای از مسایل،
راهکارهای خاص خود را یافته و با بررســی دقیق علل پیدایش آن ،مسئله مورد نظر را رفع کرد .تجزیه
مسئله ای بزرگ (ناشی از جرم) به مسئله ای کوچک تر ،اولین مرحله از مراحل انجام امور پلیسی مسئله
محور است .برای مثال ممکن است با تجزیه ازدیاد نرخ سرقت خودرو در منطقه ای از شهر ،به این نتیجه
رسید که این مسئله بزرگ ناشی از وجود چند پارگینگ عمومی ناامن در آن منطقه باشد و این بدان معنا
است که می توان پروژه ای با هدف بهبود امنیت پارکینگ ها از طریق نصب روشنایی و حفاظ و مراقبت
بیشتر و دقیق تر توسط متصدیان پارکینگ ها به اجرا در آورد.
نتیجه گیری:
یکی از مهم ترین ضرورت های جامعه ی پایدار و پویا ،وجود نظم و امنیت در آن جامعه است .پلیس
با هدف تامین این دو نیاز اساســی در جامعه انســانی تشکیل شده است و تکامل یافته است و امروزه از
تاثیرگذارترین سازمان های اجتماعی به شمار می رود یکی از مواردی که نظم و امنیت جامعه را مختل
می کند قاچاق ،توزیع و فروش مواد مخدر می باشــد پس از فروش یا توزیع مواد مخدر در یک منطقه
یک سری جرایم به طور مستقیم تحقق مییابد مانند اعتیاد،استعمال مواد مخدرکه تهیه مواد مخدر الزمه
ارتکاب آن هاست اما گاهی دامنه جرایمی که متعاقب توزیع و فروش مواد مخدر رخ می دهد ،بسیار فراتر
از جرایم مستقیم است و شامل آسیب های اجتماعی بعدی و جرایمی که افراد معتاد برای تهیه مواد مورد
نیاز خود انجام می دهند از قبیل سرقت،تکدی گری،فحشا و رابطه نامشروع را در بر می گیرد.لذا شایسته
اســت در یک اقدام همه جانبه ،تالش شــود تا توزیع و فروش و مواد مخدر و جرایم متعاقب آن تا حد
قابــل قبولی مهار گردد .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮم و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي
از آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهــد و دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ
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ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺟﺮم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﻬﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺮرا ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و
ﻣﺮدم ﺑﺎ وﺟﻮد آن اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﭘﻠﯿﺲ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﯿﻪ
ﺟﺮم در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي اﻋﻢ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺮم ﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﺟﺮم ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع
ﻣﺪاﺧلــه ی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و اﺟﺮا و ارزﯾﺎﺑﯽ آن ،ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻠﯿﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﻣﺘﮑﻔﻞ اﻣﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺷﻮد .ﺗﻮﻓﯿﻖ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﯽ
و ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ
منابع
-1اکرمی،سام؛ اکبری ،عاطفه« ،نقش پلیس در پیشگیری از جرم قاچاق کاال» ،کنفرانس ملی فقه،
حقوق و روانشناسی1395،
-2جزینی ،علیرضا؛ دهقانی ،یوســف« ،روش های پیشــگیری از توزیع مواد مخدر» ،پژوهش های
اطالعاتی و جنایی1396،
-3جمشیدی،علیرضا«،آسیب های مواد مخدر و ضرورت اصالحات قانونی»،رفاه اجتماعی1383،
 -4جودکی،علی؛مرادی،قاسم«،نقش پلیس در پیشگیری از جرم»،مطالعات حقوق1397،
-5درویشی،عباس «،نقش پلیس در پیشگیری از جرایم»،فصلنامه علمی حقوقی قانون یار1396،
-6دنیس رزنبام؛آرتور لوریسو؛روبرت داویس« ،پیشگیری وضعی از جرم»،ترجمه رضا پرویزی ،مجله
حقوقی دادگستری1379،
-7ذوالفقاری ،حسین؛ فعال ،صیدال « ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺲ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﺮم»،مطالعات
امنیتاجتماعی1394،
 -8صفاری،علی ،1392 ،مقاالتی در جرم شناسی و کیفرشناسی،انتقادات وارده به پیش گیری وضعی
از جرم ،چاپ دوم ،انتشارات جنگل
-9عباسی،مراد«،بررسی مبانی پیشگیری اجتماعی از جرم و پلیس جامعه محور»،مطالعات پیشگیری
از جرم1396،
-9قربان زاده،محمد؛شاکری،یاســر«،نقش پلیس در پیشــگیری از جرم در ایران»،فصلنامه علمی
تخصصی اندیشمندان حقوق1396،
-10گلدوزیان،ایرج؛طالع زارعی،علی؛ابراهیمی،نصیبه«،کارکردشناســی تحوالت پلیس در زمینهی
پیشگیری از جرم»،مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی1397،
 -11مایک مگوایر؛راد مورگان؛رابرت رینر،1393،دانشنامه جرم شناسی آکسفورد،ترجمه حمید رضا
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ملک محمدی ،چاپ اول ،انتشارات میزان
-12موسوی فرد ،ســید محمدرضا؛ کرمی ،عارف؛ مومنی ،سجاد؛ امیدیان راد،رضا«،نقش پلیس در
پیشگیری از جرایم راهکارهای پیشگیری از جرم»،نخبگان علوم و مهندسی1396،
 -13نجفی ابرندآبادی،علی حسین؛هاشــم بیگی،حمید1397،دانشنامه جرم شناسی ،چاپ پنجم ،
تهران،انتشارات گنج دانش
- 14وایت راب،فیونا فینز،1390،جرم و جرم شناســی،ترجمه علی ســلیمی،چاپ چهارم ،اتشارات
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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 Ó Óبررسی مسئولیت کارفرما و مقاطعه دهنده از بعد نظارت در قانون کار
عباس حاتمی

عضو کانون وکالی دادگستری استان کرمان

چکیده:
در این مقاله سعی بر این شده است تا با بررسی ماده  3قانون کار در تعریف کارفرما و ماده
 13همان قانون در تعریف مقاطعه دهنده و تکالیف هریک از آنها در قانون کار و بررسی آیین
نامه های ایمنی و حفاظت فنی و آیین نامه های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
در باب رعایت اصول بهداشت در محیط کار و دستورالعملهای شورای عالی حفاظت فنی
طبق ماده  85و  91از قانون کار به نقش و تکالیف کارفرما و مطابق نص ماده  13قانون کار
و ماده  38قانون تامین اجتماعی به نقش مقاطعه دهنده و تفکیک وظایف آن دو در قانون
کار و قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های مذکور بپردازیم و در نهایت نتیجه میگیریم
که کارفرما تنها یک تعریف دارد و آن هم در ماده  3قانون کار است و کارفرما نمیتواند از
تعریف مندرج در قانون کار جدا باشد و نقش و وظایف پیمان دهنده تنها محدود به ماده
 38قانون تامین اجتماعی و ماده  13از قانون کار و تبصره های آن است بنابراین هرکجا که
صحبت از تکلیف نظارت برای پیمانکار باشد این تکلیف اضافی و خالف قانون است و طبق
اصل  170قانون اساسی قضات موظف به پذیرش آن نیستند و از طریق دیوان عدالت اداری
قابل ابطال است.
مقدمه :
امروزه قراردادهای پیمانکاری نقش عمده و گســترده ای را در امور عمرانی تولیدی و
صنعتی دارند شرکتها جهت کاهش هزینه ها و افزایش سود آوری اقدام به انجام مناقصه در
مورد موضوعات مورد نیاز خود میکنند تا طی تشریفاتی انجام طرح های صنعتی عمرانی و
تولیدی خود را به پیمانکار واگذار نمایند .این واگذاریها در قالب قراردادهای پیمانکاری توسط
دستگاههای اجرایی مشتمل بر وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتهای دولتی و مناقصات پروژه
های عمومی و تحت حاکمیت شرایط عمومی پیمان تنظیم میشوند .که درسال  1389به
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تصویب هیات وزیران رسیده است و بر این قراردادها حاکم است .در شرکتهای خصوصی نیز
در تنظیم قراردادهای پیمانکاری شرایط خاص و ویژه ای وجود ندارد و مالک توافق طرفین
است گرچه بعضا از شرایط عمومی پیمان نیز در تنظیم قراردادهایشان بهره میبرند .طبق رای
وحدت رویه شماره  604قرارداد های پیمانکاری تابع قانون کار نبوده و اختالف های ناشی ار
آن در مراجع قضایی مورد بررسی قرار میگیرد بنابراین وقتی که یک شرکت عملیات موضوع
پیمان را در اختیار پیمانکار میگذارد آن شرکت عنوان مقاطعه دهنده را دارد و این پیمانکار
است که وظیفه دارد کارگران خود را بیمه کند و حقوق ومزایای آنها را پرداخت کند و کلیه
دستورالعملهای شورای عالی حفاظت فنی را به استناد مواد  85و  91قانون کار در رابطه با
امور مربوط به حفاظت فنی و بهداشت محیط کار رعایت نماید .بنابراین مقاطعه دهنده هیچ
گونه تکلیفی درباب اجرای مقررات و ایین نامه های حفاظت فنی و بهداشتی در محیط کاررا
ندارد .چرا که قانونگذار وظایف نظارت بر اجرای قانون کار و ایین نامه های ایمنی و بهداشتی
را بر گردن کارفرما ی قانون کار (پیمانکار) گذاشته است .این موضوع در جایی حایز اهمیت
قرار میگیرد که حوادث حین کار که در اثر نقض مقررات و آیین نامه های ایمنی و بهداشت
محیط کار می باشند ،رخ دهد و موضوع از بعد نظارت و سایر تکالیف کارفرما و مقاطعه دهنده
مدنظر بازرسان و کارشناسان و قضات قرار گیرد .حال بعضا بازرسان اداره کار و کارشناسان
دادگستری گزارشات متناقضی را اعالم میکنند که با توجه به تفاسیر متعدد از واژه و معنای
کارفرما و استناد صرف به آیین نامه ها بعضا مقاطعه دهنده را به عنوان کارفرما در قراردادهای
مقاطعه کاری در نظر میگیرند و وی را به عنوان ناظر و مسئول حادثه مقصر اعالم می نماند
و بعضا قضات نیز چون در پرونده های مربوط به اختالفات قانون کار و قراردادهای پیمانکاری
به صورت تخصصی آموزش ندیده اند و یا تجربه کافی کسب نکرده اند و یا طبق رویه های
گذشته به گزارش بازرس و کارشناسان اکتفا کرده و به استناد آن رای صادر میکنند .حال
با درج این مقاله قصد بر آن است که گفته شود تفسیر و برداشت از مواد مذکور و آیین نامه
ایمنی امور پیمانکاری که باعث واگذاری مسئولیتی فراتر از قانون کار به مقاطعه دهنده شود
اشتباه و بر خالف عدالت قضایی است.
اصطالحات
مقاطعهکارییاپیمانکاری:
قرارداد پیمان کاری یا همان قرارداد مقاطعه کاری قراردادی است که به موجب آن مقاطعه
دهنده انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین ،در مدت مشخص را به شخص

52

راک نوناق رد تراظن دعب زا هدنهد هعطاقم و امرفراک تیلوئسم یسررب 

الاقم

حقیقی یا حقوقی به نام مقاطعه کار (پیمانکار) واگذار میکند.
کارفرما:
ماده  ۳قانون کار،کارفرما را این چنین تعریف میکند:
“کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل
حق السعی ،کار میکند .مدیران و مسئوالن و به طور عموم کلیه کسانی که عهدهدار اداره
کارگاههاهستند،نمایندهکارفرمامحسوبمیشوندوکارفرمامسئولکلیهتعهداتیاستکه
نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند .در صورتی که نماینده کارفرما خارج از
اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد ،در مقابل کارفرما ضامن است.
مقاطعهدهنده:
در آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مقاطعه دهنده این گونه تعریف شده است:
شخص حقيقي يا حقوقي است كه اجراي عمليات موضوع پيمان را براساس اسناد و
مدارك پيمان به پيمانكار واگذار مي نمايد.
مقاطعهکار(:پیمانکار)
مقاطعه کار در لغت به کسی میگویند که انجام دادن کاری را در برابر پول معینی برعهده
بگیرد ،که این مفهوم خود مترادف با «پیمانکار» میباشد.
مسئولیتکارفرما:
قانون کار در قواعد آمده خود جهت حفظ حقوق کارگر تکالیف و وظایف معین و مشخصی
را برای کارفرما تعیین نموده است که تنها کارفرما ملزم به رعایت آن قواعد می باشد و پیمان
دهنده تکلیفی از این بابت در قانون کار ندارد.
 -1مزد و مزایا (حق السعی) :طبق ماده  ۳۴قانون کار کلیه دریافتهای قانونی که کارگر
به تبع قرارداد کار اعم از مزایا ،حقوق ،کمک هزینه عائله مندی ،هزینه مسکن ،خواروبار،
ایاب و ذهاب و مزایای غیر نقدی و پاداش افزایش تولید ،سود ساالنه و نظایر آن ها دریافت
می نماید حق السعی می باشد بنابراین کارفرما باید مزد کارگر را که تابع حداقل قانون کار
می باشد و ساالنه توسط شورای عالی کار تعیین می گردد را پرداخت نماید و همچنین
مزایای جدا از مزد را نیز مانند کمک عائله مندی برای هر فرزند ،هزینه مسکن ،ایاب و ذهاب
و پاداش تولید و حق سرپرستی و سختی کار و  ...را به کارگران خود بپردازد .در غیر اینصورت
مسئول می باشد.
 -2الزام به بیمه کردن کارگران :به استناد مواد 30و  36و 38و  39قانون تامین اجتماعی
کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خود و کارگرانش میباشد که کارفرما موظف است حق
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بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به ســازمان پرداخت کند در غیر
اینصورت مشمول جرایم در حق سازمان خواهد شد .
 -3محدودیت های استخدام کارگر :الف )استخدام افراد باالی  ۱۵سال :کارفرما طبق ماده
 ۷۹از قانون کار حق ندارد افراد زیر  ۱۵سال را استخدام نماید که درصورت استخدام عالوه
بر آنکه قرارداد باطل است مشمول مجازات ماده ۱۷۶قانون کار خواهد شد به عالوه استخدام
افراد  ۱۵تا  ۱۸سال نیز که نوجوان نامیده می شوند مشمول محدودیت هایی است که باید
کارفرما رعایت نماید مانند عدم کار سخت و اضافه بار سنگین و تعطیل کردن نیم ساعت
زودتر نوجوان  .ب )استخدام کار زنان :مطابق ماده  ۷۵قانون کار کارهای سخت و زیان آور
و حمل بار بیش از حد مجاز با دست و استفاده از وسایل مکانیکی برای زنان ممنوع است و
مرخصی های زایمان و دوران شیردهی از الزامات قانون کار است که کارفرما می بایستی آنها
را رعایت نماید .پ ) اشتغال اتباع بیگانه :طبق ماده ۱۲۰قانون کار اتباع بیگانه برای استخدام
باید عالوه برروادید وتردد در ایران باید پروانه کار نیز داشته باشند و طبق ماده  ۱۲۵همان
قانون در مواردی که عنوان رابطه استخدامی نیرو بیگانه با کارفرما قطع می شود کارفرما
موظف است ظرف  ۱۵روز مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعالم نماید و همچنین به
استناد ماده  ۱۲۸قانون تامین اجتماعی در صورت استخدام کارشناسی با نظر وزارت کار و
امور اجتماعی را ممنوع کنند.
مسئولیتمقاطعهدهنده:
 -1درج صریح مسئولیتهای قانونی پیمانکار نسبت به کارگرانش در قرارداد پیمان:
ماده  13قانون کار به صراحت بیان می دارد :در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام
می یابد  ،مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که
در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال
نماید .در این ماده چند نکته قابل توجه است
نکته اول :اینکه این ماده صرفاً به قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه کاری اختصاص داده
شده است.
نکته دوم :این ماده این است که به نظر می رسد :قرارداد پیمانکاری باید مکتوب نیز باشد
و گرنه در صورت انکار ،اثبات انعقاد قرارداد ،به اخص اثبات درج الزامات قانون کار در قرارداد
شفاهی ،بسیار دشوار و به راحتی قابل انکار می باشد.
نکته ســوم :قانون گذار تاکید دارد که قرارداد پیمانکاری باید به نحوی تنظیم شود که
مسئولیت های کارفرما(پیمانکار) نسبت به کارگران خود که در قانون کار آمده است صراحتاً
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در قرارداد قید شود .یعنی همه مسئولیتهای کارفرما یا پیمانکار نسبت به کارگران خود که
در قانون کار در مباحث مربوط به دستمزد و رعایت مقررات ایمنی و بهداشت در محیط کار
و ...که جزو قواعد آمره قانون کار می باشند جزو بندها و شرایط اساسی قرارداد قرار گیرند.
 -2مسئوليت در قبال بدهی کارگران پيمانکار :
در تبصره  ۱ماده  ۱۳و تبصره  2آن ماده عالوه بر نحوه تنظیم قرارداد ،قانونگذار پیمان
دهنده را موظف نموده با توجه به ممتاز بودن مطالبات کارگران درصدی از کل مطالبات
پیمانکار را در قالب ضمانت حسن انجام کار یا ضمانت نامه انجام کار یا مبلغ قسط آخر نزد
خود نگه دارد تا در صورتی که پیمانکار از پرداخت حقوق کارگران خودداری نمود یا به هر
شرایطی حقوق آنها را به تعویق انداخت کارگر بتواند از محل مطالبات پیمانکار حکم مقامات
قضایی را به اجرا درآورد و حقوق و مزایای خود را دریافت نماید .تبصره  ۲ماده  ۱۳در واقع
ضمانت اجرای همان ماده و تبصره  ۱آن می باشد که در صورتیکه مقاطعه دهنده مراتب آن
ماده را رعایت ننماید در قبال کارگران پیمانکار مسئول پرداخت دیون مقاطعه کار می باشد
حال به نظر نمی آید که از ماده  ۱۳تکلیفی گسترده تر برای پیمان دهنده استنباط گردد.
بررسی مسئولیت پیمان دهنده و کارفرما در آیین نامه های مربوط به حفاظت فنی و
بهداشت در محیط کار:
 -1آیین نامه ایمنی در جایگاه های عرضه سوخت:
ماده  ۳آیین نامه ،مسئولیت ایمنی در جایگاه سوخت را بر عهده کارفرما گذاشته است
ماده  ۵نیز کارفرما را مکلف به طراحی جایگاه سوخت و اصول ایمنی نموده است .بنابراین
طبق تعریف و تفسیر از کارفرما واضح است که مقاطعه دهنده هیچ تکلیف و مسئولیتی در
این آیین نامه ندارد.
-2آیین نامه ایمنی کار با ماشین آالت عمرانی :
این آیین نامه کارفرما را مکلف به فراهم نمودن وسایل و ابزار ایمنی در کار و نظارت بر
عملکرد رانندگان و عامالن در محل حمل و نقل از باب ایمنی نموده است ماده  ۲آیین
نامه ایمنی کار با ماشین آالت عمرانی بیان میدارد :مقاطعه دهنده بر اساس مفاد آیین نامه
ایمنی امور پیمانکاری مسئول نظارت بر عملیات اجرایی و ایمنی مجری بوده و در صورت
تخلف وی موارد را به صورت کتبی به او اعالم و درصورت عدول ،مجری باید نسبت به توقف
عملیات اقدام نماید همان گونه که از مفاد این ماده مشخص است قانونگذار مقاطعه دهنده
را که با پیمانکار قرارداد پیمانکاری میبندد مسئول نظارت بر عملیات اجرای ایمنی می داند
حال همانگونه که در مبحث مربوط به آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری شرح داده خواهد شد
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و مطابق متن صریح رای وحدت رویه شماره  538-537دیوان عدالت اداری ،وظایف مقاطعه
دهنده محدود به ماده  13قانون کار است و وزیر و هیات وزیران نمی توانند در غالب آیین
نامه به تکالیف وی بیفزایند .بنابراین درج مسئولیت نظارت به مقاطعه دهنده در آیین نامه
ایمنی کار با ماشین آالت عمرانی خالف نص قانون کار است و قابل ابطال در دیوان عدالت
اداری می باشد .مگر اینکه در صدد تفسیر آیین نامه باشیم که شرح آن در ذیل توضیح آیین
نامه ایمنی امور پیمانکاری بیان شده است.
 -3آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری:
در این آیین نامه که مهمترین آیین نامه مربوط به مقررات امور پیمانکاری می باشد که
به استناد مواد  ۱۳و  ۸۵و  ۹۱قانون کار توسط شورای عالی حفاظت فنی در سال ۱۳۸۹
به تصویب رسیده است .در فصل اول تعاریف آیین نامه به تعریف مقاطعه دهنده پرداخته و
کار فرما را نیز در کنار مقاطعه دهنده در یک تعریف بیان کرده است که شخصی حقیقی یا
حقوقی که اجرای عملیات پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار واگذار می
کند .این تعریف از کارفرما با تعریف کارفرما در قانون کار بسیار تفاوت دارد .بدین گونه که در
آیین نامه تعریف کارفرما را رابطه بین مقاطعه دهنده و پیمانکار می داند ،در واقع وزیر نوعی
بدعت و نوآوری در واژه کارفرما بوجود آورده که فراتر از قانون می باشد که خود خدشه جدی
به اعتبار این آیین نامه است .چرا که معنای کارفرما نمی تواند غیر از تعریف ماده  3قانون کار
باشد و در غیر این صورت آیین نامه از مقررات قانون کار تخطی کرده است .
در ادامه ی بررسی آیین نامه ،در مواد ۳و  ۸و  ،۹طبق تعریفی که آیین نامه از کارفرما
نموده ،مســئولیت نظارت را بر دوش کارفرما (پیمان دهنده) نهاده شده است حال اینکه
تکالیف پیمان دهنده در ماده  ۱۳قانون کار و ماده  38قانون تامین اجتماعی به روشنی آمده
اســت .که در مبحث مربوط به بررسی وظایف مقاطعه دهنده و بررسی مسئولیت وی در
قانون تامین اجتماعی به آن پرداختیم .حال اگر بپذیریم که آیین نامه از ماده 13و 38قوانین
مذکور فراتر رفته و مسئولیت جدیدی به کارفرما داده است پس وزیر بر خالف قانون و رای
وحدت رویه شماره  538-537دیوان عدالت اداری اقدام به بدعت گذاری نموده و وظایفی
گسترده تر از مسئولیت قانونی بر وی تحمیل کرده است .مگر اینکه با استناد به اصل صحت و
اعتبار آیین نامه ،بگوییم که وزیر قصدش از کنار هم گذاشتن دو واژه مقاطعه دهنده و کارفرما
در قالب یک معنا ،نوآوری در قانون نبوده ،بلکه مطابق قسمت آخر از تعریف صاحب کار که
در این آیین نامه آمده است مقصودش این بوده در جایی که مقاطعه دهنده خود تعدادی
کارگر را استخدام میکند در این صورت طبق ماده  3از قانون کار کارفرما محسوب می شود
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و تکالیف مواد 3و  8و  9آیین نامه بر وی تحمیل میشود.
 -4آیین نامه های وزارت بهداشت:
آیین نامه و دستورالعمل های متعددی نیز در باب بهداشت و سالمت محیط کار بسته به
نوع شغل و حرفه ،توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تدوین گردیده است که
قانونگذار به استناد مواد 91 85قانون کار کارفرما را مکلف به اجرای آنها نموده است همچنین
آیین نامه هایی که در این راستا تدوین شده است تنها به نقش و تکلیف کارفرما ی ماده 3
قانون کار اشاره دارد و تکلیفی بر مقاطعه دهنده تحمیل نشده است .مهم ترین آنها که به
نقش کارفرما اشاره دارند عبارتند از:
آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار مصوب  : 1390در مواد  5و  6و  7و  8و  9و  17این
آیین نامه در تعیین مسئولیت کارفرما به درستی از معنای کارفرمای واقعی مندرج در ماده3
قانون کار استفاده کرده است .و مقررات آن آیین نامه مسئولیتی همانند نظارت بر بهداشت
در محیط کار به پیمانکار تحمیل نکرده است.
آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها مصوب  : 1338ماده  22این آیین نامه
وارد مبحث کارفرما شده است و به کارفرمایی که رابطه مستقیم با کارگر دارد یعنی کارفرمای
ماده 3قانون کار اشاره کرده و مسئولیتهای ناشی از رعایت و نظارت بر بهداشت در محیط کار
را تنها بر دوش وی قرار داده است.
بنابراین با بررسی آیین نامه ی مذکور و استناد به ماده  85و  91و  95و  13قانون کار صرفا
کارگر و کارفرما و کارآموزان مکلف به اجرا و نظارت بر مقررات بهداشتی و حفاظت فنی در
محیط کار می باشند و مقاطعه دهنده طبق شرحی که بیان شد تکلیفی در این باب ندارد.
بررسی مسیولیت مقاطعه دهنده و کارفرما در قانون تامین اجتماعی :
از نظر قانون تامین اجتماعی کارفرما موظف به بیمه کردن کارگران خود می باشــد و
نمیتوانــد از این وظیفه عدول نماید .در الزام این تکلیف ماده  ۳۶قانون تامین اجتماعی
صراحت دارد و در ادامه بیان شده است که در صورت تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا
عدم پرداخت آن ،سازمان تامین اجتماعی همچنان در برابر کارفرما پاسخگو می باشد .ماده
 38قانون تامین اجتماعی به تکلیف پرداخت بیمه کارگران در قراردادهای مقاطعه کاری
اشاره می کند که این تکلیف پیمانکار می باید در قراردادهای پیمانکاری توسط مقاطعه
دهنده تصریح شود و مورد رضایت و امضاء طرفین قرار گیرد بنابراین همانند ماده  ۱۳قانون
کار که مقاطع دهنده را مکلف می نماید تا قرارداد کار را با پیمانکار به نحوی تنظیم کند که
پیمانکار متعهد گردد تمامی مقررات قانون کار را در مورد کارگرانش اعمال کند و در این
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ماده نیز مقاطعه دهنده همان تکلیف را از بابت الزام پیمانکار در پرداخت بیمه کارگران خود
دارد البته در این قانون پیمانکار نه تنها مکلف به بیمه کارگران خود می باشد بلکه در صورتی
که قرارداد را به پیمانکار دست دوم یا فرعی واگذار کرد تعهد الزام به پرداخت بیمه کارگران
پیمانکار فرعی از دوش وی خارج نخواهد شد آن چه در این ماده ابهام آور است این است
که قانون گذار مقاطعه دهنده را کارفرما نامیده اســت این در حالی است که قانون کار در
ماده  ۳کارفرما را تعریف نموده و مقاطعه دهنده را جدا از کارفرما تعریف کرده است حال
مشخص نیست که چرا در این ماده که به قراردادهای پیمانکاری اشاره شده است از واژه
کارفرما به جای مقاطعه دهنده استفاده شده است؟؟ برای پاسخ به این سوال و رفع ابهام،
بهتر است سراغ تعریف بند  ۴ماده  ۲قانون تامین اجتماعی برویم که کارفرما را شخصی
حقیقی یا حقوقی دانسته است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند در این
ماده به روشنی کارفرما را شخصی اعالم کرده که شخص بیمه شده یا کارگر به دستور او در
کارگاه کار می کند و یا اینکه اگر به دستور او در آن کارگاه کار نکند به حساب او کار می کند
البته گاهی ممکن است مقاطعه دهنده با پیمانکار قراردادی منعقد نماید و پیمانکار موظف
شود به عنوان مثال سیستم حرارت و برودت کارگاه را نصب و راه اندازی کند و بعد از یک
ماه نگهداری موقت به مقاطعه دهنده تحویل قطعی دهد در این فرض ممکن است پیمانکار
۳نفر نیرو خود را به کارگاه وارد کند و به عنوان دستور دهنده و صاحب حساب آنها را بیمه
کند و به آنها مزد پرداخت نماید یا اینکه این سه نفر به دستور مقاطعه دهنده به کار مشغول
می شوند و مزد آنها نیز توسط مقاطعه دهنده پرداخت میشود حال اگر ما این فرض را لحاظ
نماییم نتیجه میگیریم که مقاطعه دهنده همان کارفرما می باشد که بیمه شده به حساب
وی کار می کند و می توان این دو واژه را در کنار هم به کار برد اما اگر مقاطعه دهنده در این
فرض هیچ نقشی در استخدام و پرداخت مزد کارگران نداشته باشد در اینجا وی تنها مقاطعه
دهنده است و عنوان کارفرما نمی گیرد همچنین قسمت دوم ماده  ۳۸مقاطعه دهنده را
مکلف نموده است که  ۵درصد کل بهای پیمان مقاطعه را به عنوان ضمانت بیمه کارگران در
نزد خود نگه دارد و پرداخت آن مبلغ را موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان تامین
اجتماعی نماید و اگر مقاطعه دهنده آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب
به وی پرداخت نماید نسبت به اقساط بیمه و مطالبات تامین اجتماعی کارگران ضامن و
موظف به پرداخت می باشد .این ضمانت اجرا کلیه مقاطعه دهندگان را که قرارداد پیمانکاری
دارند اعم از دولتی یا حقوقی را شامل میشود بنابراین تنها تکلیف مقاطعه دهنده به عنوان
مسئول در قانون تامین اجتماعی اجرای مفاد ماده  ۳۸این قانون میباشد.
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بررسی مسئولیت پیمان دهنده و کارفرما در آرا و حدت رویه :
در رابطه با مســئولیت پیمان دهنده و کارفرما دو رای وحدت رویه یکی رای شــماره
 538-537دیوان عدالت اداری و دیگری رای شماره  604دیوان عالی کشور موجود و قابل
اعمال است.
 -1رای وحدت رویه هیئت عمومی شماره  604دیوان عالی کشور مورخ 1374.12.22
بیان میدارد که نظر به تعریف کارگر در ماده  2قانون کار مصوب سال  1369و با توجه به
حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای مقاطعه دهنده و پیمانکار لحاظ گردیدهاست
مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که
مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختالف بین کارگر وکارفرما نداشته و موضوع با
توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده 157قانون
کار (صالحیت هییت تشخیص و هییت حل اختالف قانون کار) خارج و در نتیجه رسیدگی
به موضوع در صالحیت محاکم عمومی است.
گرچه این رای به مرجع صالح در حل اختالف بین پیمانکار و مقاطعه دهنده میپردازد اما
به طور ضمنی اشاره به این موضوع دارد که در جایی که قرارداد مربوط به امور پیمانکاری
است موضوع از مبحث قانون کار خارج است و واژه کارفرما تنها در رابطه با کارگر و در قانون
کار است و در مباحث مربوط به مقاطعه کاری جایی ندارد.
 -2رای وحدت رویه شماره  537و  538مورخ  1395/8/18دیوان عدالت اداری با موضوع
ابطال دستورالعمل های شماره 36و 38بخشنامه شماره 3معاونت روابط کار و ورازت تعاون:
قسمتی از دادنامه هیئت عمومی دیوان چنین بیان می دارد :مفاد بندهاي  5و  4و 3
دســتورالعمل شماره  38و بندهاي  5و  2و  1بخشنامه شماره  3معاون روابط کار وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعي از حيث تجويز مسئوليت تضامني پيماندهنده و پيمانکار در مقابل
کارگران پيمانکار و فراتر از حکم ماده 13قانون کار ،تجويز برقراري رابطه کار بين پيماندهنده
و کارگران پيمانکار خارج از تعاريف مذکور در مواد  3و  2قانون ياد شده و نيز ايجاد صالحيت
مراجع حل اختالف کار در رسيدگي به اخـتالف آنان فراتر از آنچه در ماده  157قانون کار
ذکر شده است خالف قانون و از حدود اختيارات وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي و معاون
وزير خارج است
بنابراین آنچه که در این دادنامه آمده و به صراحت از آن استنباط میشود این است که
مسئولیت کارفرما در قانون کار به صراحت قید شده و کارفرما نیز تعریفی دارد که در ماده
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 3قانون کار بیان شده است و در ماده  13قانون کار نیز به مسئولیت و تکلیف پیمان دهنده
اشاره شده است (( که در مبحث مربوط به مسئولیت مقاطعه دهنده به آن پرداختیم و
گفتیم که وظایف مقاطعه دهنده در ماده  13قانون کار محدود به چه مواردی است))...
بنابراین تکالیف مقاطعه دهنده محدود به ماده  13قانون کار است و به موجب آیین نامه و
مصوبات هیت وزیران نمیتوان تکالیفی فراتر از قانون کار به وی اعمال کرد.
نتیجهگیری:
در این مقاله درصدد بر آمدیم تا ابتدا کلیه مسئولیت و تکالیف مقاطعه دهنده و کارفرما را
در قانون کار و ایین نامه های مربوطه بررسی کنیم تا بدین وسیله تکالیف و وظایف قانونی
هرکدام را از باب نظارت بر ایمنی و بهداشت در محیط کار در زمان وقوع حادثه بشناسیم و به
میزان مسئولیت و تقصیر هرکدام پی ببریم .بعضا بازرسان و کارشناسان با استناد به آیین نامه
های موجود ،پیمان دهنده را به عنوان کارفرما تلقی نموده و به استناد ماده  91و  85قانون
کار و آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری ،وی را نیز مقصر در وقوع حادثه اعالم می کنند .که
این اظهار نظر هم بر خالف نص صریح ماده  13قانون کار و هم بر خالف رای وحدت رویه
 538-537دیوان عدالت اداری است که صراحتا هیئت وزیران را از صدور تکلیف و مسئولیت
فرا قانونی بر عهده پیمانکار منع کرده است .در بررسی این موضوع ،ماده  3قانون کار را که در
تعریف کارفرما آمده است بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم که کارفرما تنها یک معنا می تواند
داشته باشد و آن هم تعریفی که قانونگذار در ماده  3قانون کار آورده است و اینکه اشاره به
لفظ کارفرما به جای مقاطعه دهنده صحیح نیست و کارفرما تنها یک معنای قانونی دارد و
نمیتواندمعنایعرفیداشتهباشد.
همچنین توضیح دادیم که مقاطعه دهنده نیز تکالیفی دارد که در ماده  13قانون کار و
تبصره های آن اشاره شده است که درج اجرای مقررات مربوط به قانون کار توسط مقاطعه
دهنده و الزام کتبی پیمانکار به اجرای آن مقررات و عدم تســویه با پیمانکار تا  45روز از
تاریــخ تحویل موقت جهت ضمانت دیون وی در برابر طلبکاران از جمله تکالیف وی می
باشد .تکلیف دیگر مقاطعه دهنده طبق ماده  38قانون تامین اجتماعی تصریح بیمه کردن
کارگران پیمانکار و توقیف  5درصد از مطالبات پیمانکار در راستای تضمین وی به پرداخت
حق بیمه کارگرانش میباشد .همچنین آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری را بررسی کردیم و
نتیجه گرفتیم که استفاده از واژه پیمانکار و کارفرما به جای همدیگر صحیح نمیباشد واین
موضوع میتواند ناشی از این باشد که مقاطعه دهنده در کنار واگذاری موضوع پیمان ممکن
است که کارگران پیمانکار را خود استخدام نماید یعنی به درخواست و به حساب مقاطعه
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دهنده استخدام شوند در این صورت حق بیمه و رابطه کارگری و کارفرمایی مندرج در ماده3
قانون کار بین کارگران و مقاطعه دهنده منعقد میگردد که مقاطعه دهنده نیز در اینجا همان
کارفرماست اما اگر کارگران به درخواست پیمانکار مشغول کار شوند و به حساب وی انجام
وظیفه کنند در اینجا مقاطعه دهنده هیچ تکلیفی ندارد و تکالیف نظارت ایمنی در باب وی
اجرای نمیگردد.حال اگرتفسیر کنیم که آیین نامه مقاطعه دهنده را بدون رابطه کارگری و
کارفرمایی مکلف به نظارت در امور ایمنی دانسته است .باید گفت که ایین نامه مذکور خالف
اصل  170قانون اساسی است و قضات در مقام تفسیر موظف به پذیرش ان نیستند و قابل
ابطال میباشد .اشخاص و وکال نیز میتوانند ابطال ان را از دیوان عدالت اداری درخواست کنند
و با گوشزد به قضات اجرای آن را معلق نمایند.
منابع:
قانون کار مصوب 1369
قانون تامین اجتماعی مصوب1354
آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب1389
دستور العمل اجرایی ایین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب1397
آیین نامه ایمنی در جایگاههای عرضه سوخت مصوب 1398
ایین نامه کار با ماشین االت عمرانی مصوب 1391
آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار مصوب 1390
آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها مصوب 1338
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Ó Óجبران خسارت ناشــی از معالجه و از کار افتادگی در قوانین
حقوقی ایران
ثوبیه میراحمدی
عضوکانون وکالیدادگستریاستانکرمان
چکیـده
درقوانین مسوولیت مدنی اینگونه مشخص شده است که هرشخصی بدیگری آسیب وارد
آورد گرچه عمدی نبوده ویا حتی خطای محض باشد باید بنحوی آن را جبران کند.البته
در شرع دیات مقدری در این خصوص در نظرگرفته شده است .اما این سوال مطرح است
که دیات مقدر؛ خسارات فرد آسیب دیده را بطورکامل در خصوص هزینه های معالجه واز
کارافتادگی ونیز خسارات معنوی ؛ پوشش میدهد ویا باید مطالبه خساراتی مازاد بردیه مقدر
را خواستارشد؟در این باره صاحب نظران و حقوقدانان نظریات متفاوتی ارایه کرده اند که
برخی به مشروعیت مطالبه خسارات مازاد بردیه وبرخی دیگر به عدم مشروعیت جبران
اینگونه خسارات نظر داده اند.لذا یافته های این تحقیق در کنار انواع مختلف خسارات مازاد
بردیه نشان میدهد که جبران خسارات عالوه بر دیه مقدر دربرخی مواقع مشروع بوده ودر
برخیمواقعغیرمشروعوغیرقابلمطالبهمیباشد.
کلیدواژه:مسوولیتمدنی.دیاتمقدر.خسارتمعنوی.ازکارافتادگی
مقدمـه
مقررات مسوولیت مدنی اقتضامیکند ضروزیان هایی که به ناروا واردمیشوند جبران گردد.
یکی ازمسايلی که موردتردید وبحث فراوان قرارگرفته است مشروعیت مطالبه خساراتی
است که دیات مقدردرشرع و قانون آنها را پوشش نمیدهد .در این زمینه بسیاری از فقها
و حقوقدانان مشروعیت مطالبه اینگونه خسارات را وابسته به ماهیت دیه دانستهاند .البته
در پاره ای از موارد میزان و مبلغ دیه با خسارتها ی وارده بر فردمطابقت داشته ونیز در
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برخی موارد هیچگونه تناسبی بین خسارات وارده و دیه ی مقدرشرعی وجود ندارد و چه بسا
خسارتها و زیان های وارده بر فرد چندین برابر میزان دیه ایست که نسبت به صدمه های
وارده بر وی معین شده است .بعنوان مثال ممکن است شخصی براثر ضرری که دیگری بر
وی وارد آورده است استخوان پایش شکسته شود ،نامبرده عالوه بر اینکه به سبب صدمه های
وارده مجبور است مدتی طوالنی متحمل دردورنج و تالمات و صدمات روحی شود ،باید مبالغ
هنگفتی جهت درمان و معالجه خود هزینه نماید .عالوه برآن ممکن است به سبب صدمه
های مزبور مدتی طوالنی محروم از کسب وکار خویش شود و خسارتهای فعلی بر وی وارد
و منفعت های ممکن الحصولی ازنامبرده تفویت شود.
سوالی که دراینجا مطرح میشود این است که از نظر مقررات شرعی و موازین قانونی آیا
تمام خسارتها و زیان های وارده به فرد قابل مطالبه است؟ یاصرفا زیان های وارده در حد
معالجه و مقدار دیه است که پرداخت میگردد؟ وآیاامکان جبران خسارات ناشی از معالجه و
ازکارافتادگی براساس مقررات حقوقی و فقهی ایران وجود دارد یا خیر؟ و اینکه آیا وجود دیات
مقدردرشرع مانع از تعیین خسارات مازاد بر آن بابت معالجه و ازکارافتادگی میشودیاخیر؟
گروهی ازفقهاوحقوقدانان براین باورند که اخذ هرگونه خسارت ناشی ازمعالجه وازکارافتادگی
مازاد بردیه فاقدمسوولیت شرعی وقانونی است زیرا مقصود شارع مقدس از تعیین دیه بصورت
معین و مقدر جبران ضرروزیانهایی است که بسبب آسیب رسیدن به جسم و جان آدمی
بوجود می آید و شارع مقدس نیز تمامی زیانهای وارده به فرد را مدنظر قرار داده است .البته
باید گفت همه استدالل های پیشین شایسته تردید و انکار نیست زیرا بااطمینان میتوان
گفت اگر دلیل های دیه که در دین ماآمده ،وجودنمیداشــت باز هم عرف پرداختن مالی
دربرابرآسیبی که فرد بدیگری وارد میاورد ،الزم میشمرد .درنتیجه درنگاه عرف فردی که
بدیگری آسیب میرساند ضامن پرداخت مالی به اویابه اطرافیان او میباشد.وازقوانین مربوط به
مسوولیت مدنی اینگونه استنباط میشود هرضرری که به ناروا واردگردیده است نباید بدون
جبرانباقیبماندومسوولیتجبرانضررنیزبایدحتیاالمکانازشخصیااشخاصزیانزننده
تحصیلشود.
مبحث اول  :نگرشی برجبران خسارات جانی درفقه وحقوق ایران
لزوم جبران خسارات جانی هیچ گاه درفقه اسالمی وحقوق ایران مورد تردیدنبوده است.
حتی منع ازایراد این خســارت وحرمت جان به عنوان مبنا در اصل لزوم جبران خسارت
مالی وجانی معرفی شده است(.شیخ طوســی 1378،ق49 ،؛عاملی1389،ق،باب .)158
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برای جبران لطمات وارده و نیز تاسیس ضمانت اجرایی برای صیانت از تمامیت جسمانی
انسانها،شارع مقدس براساس شدت ونوع خسارت جانی وارده میزان مشخصی مال بعنوان
دیه تعیین نموده اســت که ازطرف جانی به خســارت دیده ودرصورت فوت به ولی دم او
بایدپرداخت شود.درمواردی که دیه معین نشده؛حاکم باتوجه به شدت خسارت وارده حکم
به پرداخت ارش صادرمینماید.حساسیت ولزوم جبران خسارت جانی تاحدی مورد توجه
شارع بوده که درصورت مشخص نشدن جانی،جبران خسارت رابرعهده بیت المال مسلمین
قرارداده ودرمورد عدم توانایی مالی جانی ،خانواده ونزدیکان اومکلف به جبران خسارت شده
اندودرصورت عدم امکان جبران ازین طریق نهایتا پرداخت از بیت المال صورت خواهدگرفت.
(عاملی1389،ق،باب.)4
مطابق ماده 5قانون مسوولیت مدنی «:1339اگربراثرآسیبی که به بدن یاسالمتی کسی
وارد شده؛دربدن او نقصی پیداشود یاقوه کارزیان دیده کم گردد یا ازبین برود،یاموجب افزایش
مخارج زندگی اوبشود؛واردکننده زیان مسوول جبران کلیه خسارات مزبوراست.دادگاه جبران
زیان رابارعایت اوضاع واحوال قضیه به طریق مستمری ویا پرداخت مبلغی دفعتا واحده تعیین
مینماید.»..
ماده  6این قانون نیزبیان میکند«:درصورت مرگ آسیب دیده،زیان شامل کلیه هزینه ها
مخصوصاهزینه کفن ودفن میباشد.اگرمرگ فوری نباشدهزینه معالجه وزیان ناشی ازسلب
قدرت کارکردن درمدت ناخوشی نیز جزو زیان محسوب خواهدشد.»..
مقررات این قانون تفکیک جبران خســارت مادی وغیرمادی ناشی ازخسارت جانی را
به رسمیت میشناسدوتعیین مبالغ قابل پرداخت رابراین اساس وباتوجه به اوضاع واحوال
هرمصدوم تعیین میکند.روش ترســیم شده دراین قانون کامال بانظم پرداخت دیه که به
تعیین مبلغ قطعی خسارت جانی وصرف نظراز اوضاع واحوال وشخصیت مصدوم استوار
است؛متفاوتاستوازمنطقدیگریپیرویمیکند(.بابایی،1389،ش.)28
تاقبل ازپیروزی انقالب اسالمی درایران روش تعیین خسارت جانی به تفکیک خسارت
مالی ومعنوی اجرامیشد وحقوقدانان ودادگاهها به منطق واحکام آن آشنا وازلحاظ نظری قانع
شده بودند،اما بارویکرد مجدد به فقه اسالمی که پس از انقالب اسالمی درایران بوجودآمد
وتاکید قانون اساسی برمطابقت احکام وقوانین با موازین شرعی وبویژه تصویب قانون مجازات
اسالمیدربخشدیات،تغییراتاساسیدرنظامجبرانخساراتجانیایجادشد.حضورقوانین
مــوازی دراین بــاره که ازمنطق ومنظری کامال متفاوت به موضوع مینگریســتند ازیک
طرف؛واصرارحقوقدانان برلزوم جبران کلیه خسارات مادی ومعنوی و ابهامات بسیاردرمورد
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ماهیت وجایگاه دیه وجمع آن بامنطق ویافته های حقوقی جدید ازطرف دیگر؛موجب بروز
سوالهاو مشکالت بســیاری گردید .دراین اوضاع قابلیت جبران طیف وسیعی ازخسارات
وباالخص خسارات مالی ناشی از لطمات جسمانی درهاله ای ازابهام فرورفت وآرا ونظرات
متضادی ظهورکرد و دامنه این اختالفات به محاکم ودیوان عالی کشور نیزکشیده شد.ازجمله
بحث های طوالنی درمورد طبیعت دیه وماهیت جزایی (بعنوان مجازات کیفری)ویا طبع
مسوولیت مدنی(ازباب جبران خسارت )بوده،پذیرش هریک ازین نظرات توجیه کننده احکام
خاصی درمورد جبران خسارات مادی ومعنوی ناشی از خسارات جانی خواهدبود(.همان)
مساله عمده دیگر امکان جبران خسارات مازادبردیه بوده است که آیا دیه مبلغ قطعی
وغیرقابل تغییر بعنوان مابه ازای خسارت جانی وارده است ونمیتوان عالوه برآن رای به جبران
دیگرخســارات ناشی ازحوادث جانی دادویا آنکه مقادیرتعیین شده حداقل قابل پرداخت
است ولذا خسارات مازاد برآن ویا خساراتی که تحت پوشش دیه قرارنمیگیرد؛قابل پرداخت
است؟در این مورد هزینه های درمان وخسارات ازکارافتادگی شغلی و نیز خسارات معنوی
اطرافیان ازعمده مقوالت مورد بحث حقوقدانان بوده است که دراین موارد مطالب ورساله
های بسیاری نوشته شده ونظرهای له وعلیه بسیاری ابراز شده است(.کاتوزیان-65 ،1374،
مرعشی -9 ،1370،بهرامی.)77 ،1376،
مبحث دوم:دیدگاه های موجود درخصوص ماهیت دیه
قانونگذارایران به پیروی ازفقه اســامی برای خســارت بدنی دیه مقررکرده اســت و
پرداخت دیه برای خسارت بدنی اعم ازمادی ومعنوی؛خود دلیل قابل جبران بودن خسارت
میباشدامادرخصوص خســارت معنوی ازین جهت قابل ایراد است که دیه پرداخت شده
هرچقدرکــه مقدارآنهم زیادباشد،خســارت بدنی ازبعدمعنوی راجبران نمیکند(.قاســم
زاده.)168 ،1387،بعالوه اشکال دیگراین است که چرا پرداخت مبلغ مقطوعی بعنوان دیه
مانع از پرداخت خسارت مادی واقعی مازادبرآن باشد(.نوبخت.)117 ،1368،یافتن پاسخ این
ایرادات به تحلیل ماهیت دیه بســتگی دارد.زیرا هرگاه دیه مجازات قتل وجرح وهدف آن
تنبه مجرم باشد؛باپرداخت خسارت به زیان دیده قابل جمع است.اما هرگاه وسیله جبران
خسارت تلقی شود؛پرداخت آن ذمه مدیون رابری نمیکند که در این صورت مطالبه خسارات
مازادبردیهمسموعنخواهدبود.
لذا به اختصار دیدگاه های موجود درخصوص ماهیت دیه را بیان میکنیم.
دیدگاه اول:نظریه مدنی بودن ماهیت دیه
عده ای ازصاحبنظران وحقوقدانان قایلندکه دیه ماهیتی صرفامدنی دارد .در این دیدگاه
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دیه برای جبران ضرروزیان های بدنی تعیین شده است وازینرو از دیه باعنوان غرامت مالی
تعبیر شده است.در دیدگاه این گروه دیات ضمان مدنی برای جبران خسارات وارده بر مجنی
علیه یاورثه اوست ومجازات محسوب نمیشود.چراکه معتقدند اگردیه مجازات باشدکسی
جــز مجرم نبایدآنراپرداخت نماید درحالیکه دربرخی مواقع عاقله ویا دولت آنرمیپردازند.
(احمدپور)64-63،1393،
دیدگاه دوم:نظریه مجازات بودن ماهیت دیه
عده ای ازحقوقدانان معتقد به ماهیت مجازاتی دیه هستند.طبق این دیدگاه دیه درجنایات
شبه عمد وخطا؛کیفراصلی مرتکب است اما درجنایات عمدی اگر اولیای مقتول یا شخص
مجنی علیه با جانی بجای قصاص در پرداخت دیه توافق کنند؛کیفر بدلی محسوب میشود.
(همان)65-64،
دیدگاه سوم:نظریه تفکیک در ماهیت دیه
برخــی نظریه تفکیک را درخصوص ماهیت دیه مطرح کرده اند.ومعتقدند ماهیت دیه
درهمه موارد یکسان نیست بلکه در حالت های مختلف ماهیت جداگانه ای دارد.
یک صورت تفکیک بدین گونه است که برای دیه دو حالت متصور است.یکی دیه ای که
از سوی غیر جانی مانند عاقله ویا ازبیت المال پرداخت میشود که این دیه ماهیت خسارت
بودن راداردواصل مجازات بودن در آن راه ندارد.زیرا هدف چنین دیه ای جبران خسارت های
وارد بر مجنی علیه است نه تنبیه عاقله .همچنین پرداخت دیه ازسوی عاقله نه هدف مادی
مجازات را تامین میکند و نه هدف اخالقی آنرا.
دیگری دیه ایست که ازسوی جانی پرداخت میشود که این دیه خسارت کیفری است.
یعنی چیزی که برخی از ویژگی های خسارت و نیز برخی از ویژگی های مجازات رادارد.
چون خسارت است که سبب میشود نتوان آنرا مجازات محض بشمار آورد .احتمال دیگری
که برای تفکیک در ماهیت دیه مطرح گردیده آن است که دیه بدل از قصاص اعم از قهری
یا قراردادی مجازات مالی بشمارمیرودامادرسایر موارد خسارت محض است.احتمال سوم این
است که دیه چنانچه ناشی از جرم باشدمجازات است اما اگر ناشی از شبه جرم باشد خسارت
است(.همان.)67-66،
دیدگاه چهارم:نظریه دوگانگی بودن ماهیت دیه
در میان حقوقدانان وصاحب نظران عده ای نیزمعتقدند که دیه دارای دوجنبه اســت
.یعنی هم جنبه کیفری دارد ومجازات محسوب میشود وهم جنبه مدنی وجبران خسارت
محسوب میشود .ضمن اینکه قانونگذارایران نیز به پیروی از فقه اسالمی ؛دیه را باماهیت
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دوگانه مجازات-خسارت پذیرفته است.زیرا اوال دیه به زیان دیده پرداخت میشود نه دولت
واو میتواند از دیه بگذرد ومجرم یا مسوول پرداخت دیه را عفو کند.در حالی اگردیه مجازات
بود باید بحساب دولت پرداخت میشد و رضایت زیان دیده آنرا ساقط نمیکرد.بعالوه اگر دیه
مجازات بود مانع پرداخت خسارت به زیاندیده نمیشدواومیتوانست عالوه بر دیه برای مثال
قصاص مجرم رانیز مطالبه کند.ثانیا چنانکه گفته شد،قانونگذار ایران دیه رادر زمره کیفرهانیز
آورده است.بنابراین شاکی یا ولی مقتول میتواند دیه یا قصاص راانتخاب کند ونمیتواندهم
دیه بگیردو هم زیان ناشی ازجرم رابخواهد.باوجوداین چون دیه جنبه مدنی وجبران خسارت
نیز دارد؛هرگاه با پرداخت آن خسارت زیاندیده جبران نشود پرداخت مازاد برآن باهیچ مانع
قانونی روبرونیست (.قاسم زاده.)169 ،1387 ،
مبحث سوم  :جبران خسارات ناشی ازصدمات جانی
خسارات مالی ناشی از خسارات جانی که به مصدوم وارد میشود شامل هزینه های درمان
و خسارات از کارافتادگی دائم یا موقت میباشد .ضمن اینکه در کنار خسارت اخیر ،خسارات
مالی از دست دادن درآمد وارد بر خانواده و افراد واجب النفقه مصدوم یا متوفی نیز مطرح
میگردد.
گفتاراول  :خسارات ناشی ازهزینه درمان ومعالجه
این خسارت ناظر بر ضررهای مادی است که در پی ایراد خسارت جسمانی و برای ترمیم
صدمه و یا جلوگیری از تسری آن بر زیان دیده تحمیل می شود .این ضرر پولی و اقتصادی
هر چند که در پی خســارت جانی ایجاد شده ،ولی کام ً
ال از نوع و طبیعت دیگری است و
تلف عضو یا منفعت آن محسوب نمیشود و به نظر باید از خسارت اختصاص داده شده برای
خسارت جانی تفکیک شده و مستق ً
ال قابل جبران محسوب شود .در این منظر دیه که برای
جبران خسارت وارد بر جسم اعتبار شده نباید با کسر دارایی که به صورت هزینه های درمان
تحقق یافته خلط شود .دالیلی که در زمینه هزینه های دعوی خسارت ناشی از تلف عین
یا منفعت موجب پذیرش مسئولیت زیان زننده به جبران خسارت نزد قانونگذار قانون آیین
دادرسی مدنی حقوقی دادگاههای عمومی و انقالب شده ،در اینجا نیز میتواند عیناَ توجیه
کننده مشروعیت مطالبه هزینه های درمان گردد .در واقع ،هزینه درمان خسارتی مالی ناشی
از لطمه جسمانی است و طبیعتی جدای از صدمات جسمانی دارد و عالوه بر آن بر زیاندیده
تحمیل میشود .همانطور که اصل لزوم حفظ نفس نیز ایجاب مینماید انجام این هزینه ها
بر زیاندیده واجب است.اما مانعی که در راه پذیرش این خسارت وجود دارد شبهه پوشش
آن توسط دیه تعیین شده میباشد .ولی بنظر این امر شبهه ای بیش نیست .چراکه پیشرفت
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علم پزشکی و پیچیدگی علم و ابزار و وسائل مربوط به آن از امور مستحدث و جدید بشمار
میآید که پاسخ فقهی و حقوقی جدیدی را می طلبد و واحد شمردن طبیعت و مسائل امروز
آن با قرون گذشته و جاری نمودن حکم سابق بر مسائل جدید ،به علت منقلب شدن موضوع
حکم ،ناصواب جلوه میکند(.جعفری تبار،1377،ش  -55 ،41کاتوزیان )162 ،1386،در
این شرایط به نظر منطقی ترین راه آنست که دیه را ما به ازای خسارات دیگر لحاظ نموده
و هزینه های درمان را به عنوان خسارت مالی مستقل از دیه در نظر گرفته و ،با استفاده از
اصل پذیرفته شده فوق در مبحث جبران خسارات مالی ،حکم به قابلیت جبران آن دهیم.
(بابایی ،1389،ش.)28
البته در مورد میزان هزینه های درمان نکاتی وجود دارد که با توجه به نظام کنونی درمان
مد نظر قرار گیرد.
در کشور ما برای خودداری از افراط در پذیرش خسارت هزینه درمان باید ّ
در واقع مشکل موجود نظام درمانی در کشور ما وجود نرخهای متفاوت برای درمان مشابه
صدمه و بیماری واحد است .از طرف دیگر برخی از مداواها حالت استثنایی داشته و بسیار
گران است .لذا قبول بی قید و شرط این هزینه ها میتواند موجب تحمیل بار سنگینی بر
دوش زیان زننده باشد و زیان دیده را نیز به هزینه تراشی و ایجاد هزینه های هنگفت سوق
دهد .اگر تحمیل بار جبران هزینه های درمان راه حلی عادالنه و مناسب در حق زیان دیده
محســوب می شود ،پذیرش بی قید و شرط این امر نیز تحمیل و امری غیر عادالنه برای
مسئول حادثه ،که در پی غفلت و لغزشی عادی وحتی گاهی بدون لغزش و خطا ،سبب
خسارت جانی دیگری شده بشمار میرود.لذا مسئولیت زیان زننده میبایست به هزینه های
متعارف درمان محدود شود و چنانچه مصدوم یا خانواده او بخواهند از سرویسهای ویژه و
گرانتر استفاده کننده ،هزینه های اضافی بر عهده خود مصدوم خواهد بود( .همان)
گفتاردوم  :خسارات ناشی ازازکارافتادگی دایم وموقت
صدمات جانی نوعاً موجب از کار افتادگی موقت در طول درمان و اســتراحت پزشکی
میشود .این از کار افتادگی و عدم توانایی بستگی کامل به نوع کار و فعالیت حرفه ای مصدوم
دارد .شکستگی دست و پا برای کارهای فنی و ساختمانی موجب میشود مصدوم نتواند
تا حصول بهبودی کامل به فعالیت حرفه ای خود بپردازد ،در حالی که همین صدمه مانع
جدی برای حرف آموزشی و یا مشاورهای نخواهد بود .بدین نحو از کار افتادگی امری کام ً
ال
شخصی بوده و بسته به نوع فعالیت و حرفه زیان دیده ،خسارت وارده متفاوت خواهد بود .در
عین حال این خسارت ماهیت اقتصادی دارد و با توجه به در آمد مالی مصدوم در مدت از کار
افتادگی قابل ارزیابی پولی خواهد بود .این ارزیابی در مورد افراد حقوق بگیر به میزان حقوق
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و مزایای مدت از کار افتادگی است ولی در مورد مشاغل آزاد محاسبه با مشکالتی روبروست
و به نظر محاسبه متوسط در آمد و اجاره منافع متعارف مصدوم مالک قرار میگیرد.هرچند
در مورد محاسبه مالی خسارات از کارافتادگی موقت و به خصوص دائم مشکالت عدیده ای
وجود دارد .از طرفی در مورد مشاغل آزاد و از دست دادن قراردادهای سود آور  -که در آنها
موضوع اجاره اشخاص مطرح نیست بلکه  -موضوع مشابه بحث ضرر عدم النفع و خسارات
صرفاَ اقتصادی و پولی است ،که علی االصول در حقوق ایران قابل جبران شناخته نشده است.
از طرف دیگر ،مشکل اساسی که متوجه کلیه موارد از کارافتادگی ،و باالخص از کارافتادگی
دائم یا طوالنی مدت میشــود ،بر آورد خسارات آینده و مدت قابل محاسبه برای منافع و
دستمزد فوت شده در اثر از کارافتادگی است( .بابایی ،1389،ش .)28بااین وجودحکم قابلیت
جبران خسارات از کارافتادگی و تفویت قوای کاری در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار
دارد .از طرفی ماده  5قانون مســئولیت مدنی  1339به صراحت خسارات ناشی از کاهش
قوه کار زیاندیده را قابل جبران اعالم نموده و در این راه از منطق حقوق جدید پیروی نموده
است .در تایید قابلیت جبران خسارت از کارافتادگی عالوه بر دیه نظرات موافقی از سوی
دیوانعالی کشور ،اداره حقوقی دادگستری و قضات دادگاههای استان تهران ایراد شده است.
دیوانعالی کشور در رأیی اصراری خسارت تفویت قوای کاری ناشی ایراد ضرب عمدی منتهی
به شکستگی استخوان را قابل جبران اعالم نموده است .اداره حقوق دادگستری نیز خسارات
مالی عالوه بر دیه را قابل جبران میداند اکثریت قضات دادگاههای استان تهران نیز به قابلیت
جبران خسارات ناشی از معطل ماندن از کار در صورتیکه شخص ،اجیر دیگری باشد نظر
داده اند.همچنین کمیسیون استفتائات و مشاورین شورای عالی قضایی پرداخت خسارت از
کارافتادگی را در فرض اجبر بودن و مستخدم بودن مجنی علیه برای مدت اجاره پذیرفته
اند( .گنج دانش .)66،1378،در مقابل نظریه اکثر فقها و مراجع معاصر به عدم قابلیت جبران
این خسارات است( .ادریس )353-352،1377،مقام رهبری نیز در استفتایی به عدم قابلیت
جبران این خسارات تصریح نموده و تنها در صورت صالحدید حاکم و از باب تعزیر پرداخت
مبالغی تحت این عنوان را جایز شمرده اند(.فتوای ش  -9431صادقی.)259-1376،258،
علیرغم تمایل حقوقدانان ایرانی (کاتوزیان -93،1374،حسینی نژاد -76،1377،امیری
قایم مقامی )164،1378،به قابلیت جبران خسارات از کارافتادگی ،پذیرش این امر در حقوق
ایران با مشکالت متعددی مواجه است .ازطرفی قبول آنکه مسئول حادثه عالوه بر پرداخت
دیه مکلف باشد مادام العمر از عهده منافع و دستمزدی که مجنی علیه میتوانست در طول
حیات خود کسب نماید بر آید امری مشکل به نظر میرسد .در حالیکه پذیرش خسارات
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از کارافتادگی مستلزم قبول این نتیجه نیز خواهد بود و نظامهای حقوقی که این خسارات
را قابل جبران میدانند بین از کارافتادگی موقت و در طول دوره درمان و از کارافتادگی دائم
تفاوتی نمی گذارند .از فحوای کالم و زمینه بحث قضات و حقوقدانان ایرانی نیز که نظر موافق
به قابلیت جبران این خسارات دارند چنین بر میآید که نظر ایشان به از کارافتادگی موقت
و در طول درمان بوده است و عواقب این نظر را در مورد از کارافتادگی دائم یا طوالنی مدت
مد نظر قرار ندادهاند(.طباطبایی،ش)69،4
ّ
با توضیحات فوق تکلیف خسارات اقتصادی که به خانواده و افراد واجب النفقه شخص از
کار افتاده یا متوفی به علت از دست دادن منبع مالی آنها وارد میشود بنظر مشخص میباشد.
علیرغم حکم ماده 6قانون مسئولیت مدنی که مقرر داشته :در صورتیکه در زمان وقوع آسیب
زیان دیده قانوناَ مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگهداری نماید
و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد ،وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان
مستمری متناسب تا مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتاَ ممکن و مکلف به نگاه داری
شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند
پذیرش این حکم با تصویب قانون دیات و تسلط منطق فقهی در موقعیت فعلی حقوق
ما منتفی به نظر میرسد .در واقع ،در صورتی که خسارات از کارافتادگی خود مصدوم قابل
جبران تلقی نشود ،به طریق اولی افرادی که میبایست از محل کسب درآمد وی (و یا ما به
ازای آن یعنی خسارت از کارافتادگی) پرداختهایی به آنها صورت گیرد ،نمیتوانند مطالبه
ای از این باب داشته باشند .در مورد فوت نیز از آنجا که مبلغ دیه به خانواده مجنی علیه
پرداخت میشود ،منطقاَ این مال میتواند پر کننده خالء وجود متوفی لحاظ شود ،که یکی
از این خالءها در ارتباط با پرداخت نفقه اســت .البته استدالل اخیر کامل نیست چون در
پرداخت دیه وجود افراد واجب النفقه یا عدم آن مد نظر قرار نگرفته و حتی اگر ولی دمی
هم وجود نداشته باشد دیه بایست از جانی اخذ وبه بیتالمال واریز شود .لذا میتوان در مورد
عدم تکلیف به پرداخت نفقه بازماندگان متوفی به قیاس اولویت از عدم پرداخت مالی بابت از
کارافتادگی به مصدوم اکتفا نمود( .بابایی،ش.)69 ،1380،4ولی ایراد خسارت عمدی از موارد
استثنایی است که حکم به مسئولیت پرداخت خسارت از کار افتادگی در آن موجه میباشد.
در واقع ،مالحظاتی وجود دارد که در صورت ایراد خســارت عمدی کلیه خسارات ،حتی
خساراتی که در حالت عادی قابل جبران شناخته نشده اند ،قابل جبران شناخته شوندلذا در
خصوص خسارت از کارافتادگی میتوان استدالل کرد که در مواقعی که جانی به عمد در پی
محروم نمودن زیاندیده از کسب درآمد و کار زیاندیده یا شخص دیگری بوده است ،عدالت
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قضایی و حفظ هنجارهای اجتماعی و جلوگیری از رفتارهای مجرمانه ایجاب میکند که این
خسارات عالوه بر دیه قابلیت جبران داشته باشد(.محمودیان ،1391 ،ش.)12 ،2614
مبحث چهارم  :جبران خسارات معنوی مازادبردیه
تحملضرردرحقوقکنونیمنحصربهموردینیستکهشخصنفعمادییامالیرازدست
میدهد.انسان دربرابرلطمه های روحی نیز آسیب پذیراست .وجبران خسارت بمعنی زدودن
لطمه آثار آن نیست ودر ضررهای مادی نیز دادن پول همیشه نمیتواند آنچه را زیان دیده
ازدست داده است به اوبازگرداند.هدف ازدادن خسارت این است که وسیله معادلی دراختیار
زیان دیده قرارگیرد؛وسیله ای که بتوانداوراخشنود سازد وجایگزین مال ازدست رفته شود.
همانگونه که با پول درامورمادی میتوان معادلی برای مال تلف شده پیداکرد؛تامین خرسندی
های معنوی نیز امکان دارد ( .کاتوزیان.)41 ،1383 ،
بحث از خســارت معنوی ومصادیق مختلف آن وروش محاســبه وجبران زیان های
معنوی ودر نهایت رویه محاکم قضایی درمقام رسیدگی به دعاوی راجع به اینگونه خسارات
ازموضوعات پیچیده علم حقوق وتحقیقات حقوقی اســت.بویژه در خصوص خســارات
معنوی مازاد بردیه؛زیرا هر فرد براثرصدمات جسمی منافعی راازدست میدهدونیز خسارت
های مختلف مادی ومعنوی را متحمل میشــود که بعضا پرداخت دیه مقرر برای جبران
بسیاری ازین صدمات کفایت نخواهدکرد(.فهرستی-رامندی ،1390 ،ش)24ضمن اینکه
محدود ساختن قلمرو زیان معنوی به دیه را باهیچ اصلی نمیتوان توجیه کرد.چراکه جبران
زیان معنوی برای تسکین خاطر زیاندیده است(.کاتوزیان،همان) .لذا میتوان گفت یکی از
مشکالتی که نظام نوین مسئولیت مدنی با آن روبروست برآورد خسارت معنوی و درواقع غیر
مالی ناشی از صدمات جانی است .این خسارات که شامل رنج مصدومیت و عدم سالمت،
درد ناشی از صدمه بدنی ،از دست دادن لذت و خوشنودی ناشی از صدمه جسمانی مثل
عدم امکان ورزش ،فعالیت اجتماعی یا روابط جنسی و کاهش زیبایی است از امور کیفی و
غیر کمی است و قابل اندازه گیری نمی باشد و لذا تخصیص هر مقدار و بهایی برای آن فاقد
معیار علمی و واقعی است(.نصیری.)1394،
الزم بذکراست ازبرخی نوشته های حقوقی استظهارمیشود که ضرردر ناحیه جسم فقط
مادی است(.جعفری لنگرودی )416،و درمقابل برخی دیگراز نوشته ها آنرا صرفا معنوی
بشمار آورده اند(شهیدی.)48-47،امابادقت درهر خسارت بدنی درمییابیم که مواردی نظیر
آسیب وارده بر جسم یا روان ،درد ورنج،اضطراب و فشار عاطفی،ازدست دادن درآمد وقدرت
کســب درآمد،هزینه های معالجه ودارو ودیگر هزینه های جانبی آن ،زیان وارد براموال یا
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تجارت که بصورت مستقیم از زیان جسمی یا روانی ناشی شود،مصادیق وچهره های مختلفی
اعم از مادی ومعنوی بشمارمییایند.وضررهای معنوی ممکن است ناشی از لطمه زدن به یکی
از حقوق مربوط به شخصیت و آزادی های فردی،حیثیت وشرافت که سرمایه های معنوی
هستندویاناشیازصدمههایروحی،محرومماندنازعالقههایشغلی،هنری،علمیوازدست
دادن زیبایی وهماهنگی جسمی ونیز شکست های عاطفی،لطمه به اعتقاد وارزش های دینی
و اخالقی زیاندیده میشود(.فهرستی-رامندی،1390،ش )24لذا باید به این نکته توجه داشت
که زیان دیده با آسیب های جسمانی سرمایه های مختلف مادی ومعنوی را ازدست میدهد.
ازاین روباید تصریح کرد که هرآسیب به بدن وسالمتی آن ،دارای دوجنبه مادی ومعنوی
است که زیانکارملزم به جبران این دوجنبه ازخسارت است وزیان دیده می تواند خسارت
مادی ومعنوی را مطالبه کند به عنوان مثال ،پاشیدن اسید به صورت شخص هم موجب
خســارت مادی از باب هزینه درمان وهم موجب خســارت معنوی از جهت ازبین رفتن
زیبایی می شود .ازسویی نیز منافع معنوی انسان مانند سالمتی ،زیبایی ومنافع مختلفی که
ازبابت سالمت جسم عاید شخص می گردد ،دارای ارزش واعتبارعقالیی بوده و ،عقالجبران
متعارف چنین خسارتهایی واجب است(.رسالت،1388،ش.)20، 6848هرچند درخصوص
خسارت معنوی مازاد بردیه درکشورمان میتوان مدعی شد که تحقیقات جامع وگسترده ای
صورت نگرفته است.شاید علت این ضعف رابتوان در عدم تدوین وتصویب قوانین مستقل و
بی توجهی بنیادین به این مساله از سوی نهادهای قانونگذاری دانست.البته امروزه با توجه
به گسترش مباحث حقوقی ؛ دیه وخسارات مازاد بر آن ارتباط تنگاتنگی با بحث خسارت
معنوی پیداکرده است .بهمین جهت باید روش های حمایتی را در این خصوص مورد توجه
قرار داد( .فهرستی-رامندی ،1390 ،ش)24
مبحثپنجم:موضعقانونگذارایران
در مورد قابل مطالبه بودن و ضمان کلیه خسارات مادی و هزینه از کار افتادگی و معالجه
هر چند که مازاد بر دیه باشد ،در قانون آیین دادرسی کیفری سابق و قانون مسئولیت مدنی
در قبل از انقالب تردیدی وجود نداشت .اما با تصویب قانون مجازات اسالمیو عدم تصریح به
این نوع از خسارتها ،اختالف نظر فراوانی در این رابطه ظاهر گردید که موجب صدور آراء
متفاوتی از محاکم شد ،و در مواردی دیوان عالی کشور را ناگزیر به صدور رای اصراری نمود
(رای شماره 104مورخه  1368/9/14هیات عمومیدیوان عالی کشور در نتیجه اختالف
آرای صادره از شعب اول و دوم حقوقی ساری صادر شده است).
تا قبل از ســال 1375دیوان عالی کشــور در آرای اصراری خود و اداره حقوقی وزارت
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دادگستری در نظرات مشورتی  ،جبران خسارات مازاد بر دیه را غیر شرعی و خالف قانون
میدانســتند .در ســال 1375هیات عمو میدیوان عالی کشور در نظریه شماره  6مورخه
 1375/4/5لزوم جبران خسارات مازاد بر دیه را پذیرفت :نظر به اينكه از احكام مربوط به
ديات و فحواي مواد قانون راجع به ديات ،نفي جبران ساير خسارات وارده به مجني عليه
استنباط نمیشود و با عنايت به اينكه منظور از خسارت و ضرر و زيان وارده همان خسارت
و ضرر و زيان متداول عرفي ميباشد ،لذا بنابر مستفاد از مواد  1و  2و  3قانون مسئوليت
مدني و با التفات به قاعده كلي الضرر و همچنين قاعده تسبيب و اتالف لزوم جبران اينگونه
خسارات بالاشكال است( .مذاکرات وآرا هیات عمومی دیوان عالی کشور ،1375،ج-87 ،2
)168-102،139
به دنبال آن اداره حقوقی هم در نظریات مشــورتی خود از دیدگاه سابق خود عدول و
جبران خسارات مازاد بر دیه را پذیرفت (نظریه شماره  7-4125مورخه  1376/7/12ونظریه
شــماره 7-4135مورخه)76/7/27و در حال حاضر در مواردی که خسارات بدنی وارده و
هزینه درمان مجنی علیه ،افزون بر میزان دیه مقدر باشــد ،هر چند با خأل قانونی در این
رابطه مواجهیم و رای وحدت رویهای هم صادر نگردیده؛ لیکن رویه محاکم قضایی با استناد
به رای اصراری دیوان عالی کشور ،پذیرش خسارات زائد بر دیه ،و الزام جانی به پرداخت آن
میباشند( .موسوی )1394،ونهایتا مي توان اين گونه نتيجه بندي كرد كه خسارات مازاد بر
ديه از ديدگاه قانون و قواعد فقهي قابل جبران است ،زيراقواعدي همچون قاعده الضرر و
الضرار في االسالم ،قاعده تسبيب ،قاعده اتالف بر اين موضوع تاكيد كرده است و وجودمواد
قانون مسووليت مدني نيز بر جبران خسارات مازاد بر ديه قابل استناد است .پس هرگونه ضرر
اعم از مادي ومعنوي مسووليت آور بوده و واردكننده آن موظف به جبران است .رويه قضايي
حاكم بر محاكم نيز مويد اين قضيه بوده وآراي مختلفي در اين خصوص صادر شده است.
(محمودیان ،1391،ش12 ،2614
نـتیجـه
همانطور که مشخص گردید خسارات مازادبر دیه ممکن است ناشی از هزینه های درمان
ومعالجه یا ازکارافتادگی و نیزخسارات معنوی گردد.
-1درخصوص هزینه های درمان مازاد بر دیه بایستی بین آسیب عمدی و غیر عمدی یا
خطای محض تفاوت قایل شد.اگر آسیب بصورت عمد ایجاد نشده باشد دیه مقدر کافی بوده
اما اگرفردی بدیگری عمدا آسیبی وارد آوردملزم است تماما آنرا جبران کند.البته مشروط به
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اینکه هزینه های درمان بصورت متعارف در نظر گرفته شود که در اینصورت هر مبلغی عالوه
بر دیه باشد بایستی پرداخت گردد.اما اگر فرد آسیب دیده بخواهد در خصوص درمان خود
از امکانات رفاهی بیشتری ازجمله بیمارستان خصوصی ویا اتاق خصوصی استفاده کند؛خود
بایدهزینههایآنرادرمقدارغیرمتعارفمتقبلگردد.مگراینکهاستفادهازبرخیامکاناتبهتر
در جهت بهبودی کامل آسیب دیده الزم باشد.
-2درخصوص خســارات ناشی از ازکارافتادگی بیش از مبلغ دیه ،که متاسفانه چندان
مورد توجه قرار نگرفته است بویژه ازکارافتادگی دایم؛بایستی هر شخص با احتمال اتفاقات
ناخوشایند آینده خود رابیمه کند که البته در موارد آسیب عمدی عالوه بر دیه مقدر باید
این خسارات جبران گردد .حداقل به این نحو که مبلغ پرداخت شده به بیمه که تابحال فرد
آسیب دیده هزینه کرده است از آسیب زننده تماما دریافت گردد.و در مواردی که فرد بیمه
نبوده بایستی قانونی وجود داشته باشد که در چنین مواردی مبلغ مشخصی با توجه به نوع
ازکارافتادگی از آسیب زننده دریافت گردد البته عالوه بردیه.در موارد غیر عمد؛ دیه مقدر
جهت خسارت از آسیب زننده کافی بوده اما خسارت مازادبردیه فرد باید بنحو دیگری جبران
گردد .بعنوان نمونه موسساتی از طرف دولت راه اندازی شود که ماهیانه مبلغی مشخص را به
چنین افرادی پرداخت نمایند.چراکه دولت پدر ملت محسوب شده واین کار باعث دلگرمی
آسیب دیده وخانواده تحت پوشش وی میگردد .
-3در خصوص خســارات معنوی چه آســیب به نحو عمد وارد شــده باشد وچه غیر
عمد؛بایســتی بهر نحو جبران گردد.و دیه مقدر به هیچ وجه جهت جبران خسارت کافی
نمیباشد.لذا در این خصوص نیز بایستی قانون مشخصی وجود داشته باشدکه عالوه بر دیه
مبلغ مشخصی جهت خسارت از آسیب زننده دریافت گردد.هرچند هرمقدارپول هم چنین
خسارتی راجبران نمیکند.ونیزمیتوان مراکزی را احداث کرد که از افرادباموقعیت های مشابه
دعوت بعمل آید که در روزها وساعات مشخصی در آنجا گرد هم آمده و راجع به اتفاقات پیش
آمده با یکدیگر بحث کرده که اینکار عالوه بر اینکه فرد با افرادمشابه خود روبرو میگرددکه
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گردد.
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 Ó Óبررسی نحوه طرح دعوی الزام به تحویل مبیع غیر منقول
امیر حسین زارعی
قاضی شعبه دهم محاکم عمومی حقوقی شهرستان کرمان
مقدمه:
یکی از روابط حقوقی ضروری بین اشخاص  ،ایجاد عقد و قرارداد جهت انتقال مال است که شایع
ترین آنها در عقد بیع بروز می نماید که در صورت صحت عقد  ،آثار آن جاری و ساری میشود  .از
جمله این آثار  ،الزام بایع به تحویل مبیع است و در صورت استنکاف بایع  ،خریدار مجبور به طرح
دعوی در این راستا می شود  .اما در نحوه ی طرح دعوا  ،این سوال مطرح است که آیا احراز صحت
عقد بیع نیز بایستی به عنوان خواسته توامان مطرح شود یا خیر ؟ و اینکه چنانچه مبیع مال ثبت شده
ای باشد  ،اعم از منقول یا غیر منقول  ،امکان الزام فروشنده به تحویل مبیع  ،قبل از انتقال مالکیت
رسمی وجود دارد یا خیر ؟ پاسخ به دو سوال مذکور  ،موجب رویه قضایی متعارضی شده است و
آثار متفاوتی را ایجاد نموده به گونه ای که بعضی  ،الزام بایع به تحویل مبیع را با احراز صحت عقد
بیع میسر می دانند و در مقابل  ،عده ای دیگر معتقدند که با عدم انتقال رسمی مبیع مال ثبت شده
 ،امکان الزام بایع به تحویل مبیع بدون انتقال رسمی مالکیت به خریدار وجود ندارد  .نوشته حاضر
سعی بر واکاوی این دو مسئله دارد.
انواع مال در ارتباط با موضوع:
در یک تقسیم بندی مرتبط با موضوع  ،امالک به دو دسته ثبتی و غیر ثبتی تقسیم می شوند .
عموما امالک ثبتی به امالکی گفته میشود که در دفتر امالک اداره ثبت اسناد و امالک به ثبت رسیده
اند  .البته امالک جاری که تحدید حدود آنها به اتمام رسیده و مهلت اعتراض بر ثبت و اعتراض بر
تحدید حدود معارض آنها منقضی یا رد شده است نیز جزء امالک ثبت شده محسوب میشوند  .از
مصادیق شایع مال منقول ثبتی می توان خودرو را نام برد که مالکیت آن توسط پلیس راهنمایی
و رانندگی مشخص می شود  .مال غیر منقول ( ملک ) ثبتی که در قانون ثبت به آن اشاره شده
بر حسب ثبت اجباری ( عمومی ) و یا اختیاری  ،پس از انجام تشریفات قانونی در اداره ثبت اسناد
و امالک رسمیت پیدا می کند و در مواد متعدد از جمله ماده  22آن قانون نیز برای اثر بخشی بر
اینگونه اسناد  ،ضمانت اجرا قرارداده شده  ،و کلیه معامالت راجع به آنها نیز منوط به انتقال سند
رسمی شده است  ،هر چند ضمانت اجرای عدم انتقال رسمی اینگونه اموال صراحتا قید نشده
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است  .سوالی که مطرح است اینکه آیا با تصویب قانون ثبت در سال  1310به ویژه مواد  22و  46و
 48آن و اعالم اجباری شدن ثبت رسمی معامالت مربوط به امالک ثبت شده آیا در ماهیت حقوقی
بیع این امالک تغییری پدید آمده و تنظیم سند رسمی جزء ارکان این معامله قرار گرفته است یا باید
بر اساس موازین فقهی و مواد قانون مدنی به ویژه مواد  191و  239ان که در سال  1307به تصویب
رسیده است معتقد بود که بیع مزبور همانند بیع سایر اموال صرفا با ایجاب و قبول واقع شده و ثبت
معامله در شمار تشریفات انتقال محسوب شود و نقشی در تحقق ان ندارد
اختالف قانون مدنی و ثبت در عقد بیع مال غیر منقول ثبت شده:
در قانون مدنی ایران به تبع مشهور فقها عقد بیع عقدی تملیکی دانسته شده است  .در ماده 338
مقرر شده که بیع عبارت است از « تملیک عین به عوض معلوم « و در بند  1ماده  362نیز مقرر
گردیده است که به مجرد وقوع بیع  ،مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می گردد  .از این رو  ،در
قانون ایران  ،عقد بیع بدون نیاز به انجام عمل حقوقی دیگری مالکیت را از فروشنده به خریدار منتقل
می نماید و اثر اصلی عقد یعنی تملیک  ،با وقوع عقد صورت می گیرد.
سوالی که مقدمتا باید به آن پاسخ داد این است که انتقال مالکیت راجع به اموال ثبت شده چه
زمانی صورت میگیرد و نقش تنظیم سند در انتقال مالکیت چیست ؟ در پاسخ به این سوال الزم به
ذکر است که اصل بر رضایی بودن تشکیل عقود و از جمله بیع است  .لزوم رعایت تشریفاتی برای
صحت عقد و ایجاد اثر اصلی آن  ،خالف این اصل و امری استثنایی و مستلزم تصریح قانونگذار است
 .در بیع  ،سند ممکن است عادی یا رسمی باشد و موضوع آن می تواند مال منقول یا غیر منقول
باشد و در حقوق ایران  ،سند از ارکان معامله بیع نیست و بیع بدون تنظیم سند و به صرف ایجاب
و قبول واقع می شود.
حتی در مورد اموال غیر منقول نیز نظر اقوا این است که تنظیم سند رسمی در بیع غیر منقول
صرفا جنبه اثباتی دارد  .به نظر برخی  ،قانونگذار ایران برای خارج کردن سند عادی و اماره تصرف از
عداد دالیل مثبت مالکیت و انتقال آن ،تنظیم سند را در مال غیر منقول ثبت شده الزامی دانسته
است (دکتر محسن قاسمی – انتقال مالکیت در عقد بیع  ،چاپ اول  ،انتشارات دانشگاه امام صادق (
ع )  ، 1382 ،صفحه  ) 132البته این نظر محل تامل است  ،زیرا به لحاظ نیاز و اصرار جامعه راجع به
بیع اینگونه اموال با سند عادی  ،موجب شد که شورای نگهبان در نظریه خود در مورخ 12/8/1395
بر صحت اینگونه معامالت تاکید نماید و در ماده  62قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ششم
کشور نیز با عبارت تاکیدی «در صورت احراز مشروعیت آنها توسط دادگاه « بر اعتبار این اسناد عادی
افزود و مضافا اینکه رویه قضایی نیز با ارائه سند عادی از سوی خریدار  ،امکان انتقال سند رسمی را
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میسر میداند و به عنوان دلیل مثبت مالکیت و انتقال آن تلقی می گردد و حتی فراتر از آن با سند
عادی مسلم الصدور و مقدم الصدور میتوان ابطال سند رسمی را درخواست نمود.
دکتر مهدی شهیدی معتقدند که در بیع امالک ثبت شده برای اعتبار و تحقق عقد بیع وحصول
همه ی آثار آن غیر از ایجاب و قبول امور دیگری الزم دانسته شده و بدون این شرایط برخی آثار
انتقال مالکیت ( در بیع ملک ثبت شده ) یعنی پذیرفته شدن در ادارات و محاکم حاصل نمی شود
و بدون ثبت در مراجع رسمی پذیرفته نمی شود  ،اگر چه اصل انتقال مالکیت محقق می گردد به
همین جهت مثال امکان خلع ید متصرف به استناد سند عادی ابتدای به ساکن در محاکم وجود
ندارد  .نظر مخالف به استناد مواد  22و  46و  48قانون ثبت و بنا به مصالح اجتماعی و قسمت اجباری
شدن ثبت امالک و تادیه ی حقوق دولت و جلوگیری از نزاع های بیهوده در اثبات مالکیت و وقوع
معامالت معارض  ،تنظیم سند رسمی را جزء ارکان بیع و شرط صحت ان تلقی کرده اند ( دکتر ناصر
کاتوزیان  ،ماهیت و آثار قولنامه  ،مجله کانون وکال  ،ش  ، 151-150تاریخ انتشار بهار و تابستان سال
 ، 1369ص 248و )249
چگونگی طرح دعوی الزام بایع به تحویل ملک ثبت شدهحال مسئله ای که پیش می آید این است که « چنانچه شخصی با در دست داشتن اینگونه
سندی ( سند عادی ) بخواهد از حکم مندرج در بند  3ماده  362قانون مدنی استفاده نماید و الزام
بایع را به تحویل مبیع بخواهد  ،بایستی بر اساس ماده 62قانون مزبور احراز صحت عقد بیع را موضوع
خواسته خود قرار دهد یا خیر ؟ و آیا بطور کلی می توان راجع به اموال غیر منقول ثبت شده  ،الزام
بایع را قبل از انتقال سند رسمی مبیع خواست یا خیر ؟
در خصوص دعوی الزام بایع مستنکف به تحویل مبیع راجع به اموال ثبت نشده مشکلی نیست
 .اما وقتی مبیع  ،مال ثبت شده ای باشد و هنوز مالکیت رسمی مبیع به خریدار انتقال نیافته  ،الزام
فروشنده این مبیع به تحویل  ،قبل از انتقال مالکیت رسمی مبیع به خریدار  ،موجب نظریات و صدور
آراء متعارضی شده است زیرا بعضی معتقدند وقتی بیعی به نحو صحیح احراز گردید از آثار و نتایج آن
 ،الزام بایع به تحویل است و عدم اجابت دعوی ،خالف قانون مدنی است  ,حال آنکه در مقابل عده
ای معتقدند الزام بایع به تحویل مبیع مال غیر منقول ثبت شده  ،در نتیجه همان خلع ید است و
فرع بر اثبات مالکیت و تا زمانی که مالکیت مبیع به نحو رسمی به خریدار منتقل نشود حتی با فرض
صحت بیع  ،امکان الزام بایع به تحویل وجود ندارد مضافا اینکه پذیرش دعوی و نتیجه حکم دادگاه
که دارای اعتبار سند رسمی است  ،بر خالف اسناد مثبت مالکیت رسمی صادره از مراجع مربوطه
است  .به نظر میرسد باید در فروض متعدد به موضوع پرداخت:
-1در عرف بعضا شخصی که مالک عرصه است بر روی عرصه مبادرت به ساخت و ساز غالبا
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به صورت چندین واحد آپارتمانی می نماید و قبل از اخذ سند تفکیکی برای هر یک از واحدهای
آپارتمانی مبادرت به انتقال آنها با سند عادی می نماید  .در اینگونه موارد منوط نمودن الزام بایع به
تحویل مبیع  ،به انتقال سند تخصیص یافته به هر یک از آپارتمانها  ،غالبا تکلیفی است ماال یطاق
بر خریدار  ،زیرا غالبا اینگونه اعیانی ها  ،سند رسمی ندارند که الزام بایع به تحویل مبیع را منوط به
انتقال سند رسمی نماییم و خریدار اینگونه آپارتمانها که معموال از اقشار متوسط جامعه نیز هستند
پس از خرید که معموال به صورت پیش خرید انجام می شود با امید به تکمیل شدن مبیع  ،توقع
دارند از سرگردانی و خانه به دوشی نجات یافته و در منزل خود که با هزار امید خریداری نموده اند
 ،ساکن شوند  .اما سازنده و فروشنده که در مقابل  ،معموال اقشار مرفه جامعه هستند و اکثرا درد
خانه به دوشی خریدار را نچشیده اند  ،بدون هیچگونه توجهی به وضعیت خریدار  ،وی را روانه دادگاه
می نماید  ,حال چنانچه قائل باشیم که قبل از انتقال سند رسمی به خریدار  ،امکان الزام فروشنده
اینگونه مبیعی به تحویل مبیع به خریدار میسر نیســت  ،باری به دوش خریدار انداخته ایم که
برداشتن آن کار ساده ای برای وی نیست زیرا مجموعه ساخته شده توسط فروشنده بدون پایان کار
از شهرداری و صورتجلسه تفکیکی می باشد و فروشنده نیز که از توان باالتری نسبت به خریدار در
مشاورین امالک برخوردار بوده  ،غالبا حتی شرط وجه االلتزام نیز در قرارداد برای عدم انجام تعهدات
قراردادی فروشنده بر ذمه نگرفته  ،تا امید داشته باشیم با ترس فروشنده از وجه االلتزام  ،به تعهدات
قراردادی خود عمل نماید  .علی ایحال به نظر می رسد بهتر است در اینگونه موارد با انصاف بیشتر،
الزام فروشنده را به تحویل مبیع مورد حکم قرار دهیم.
-2چنانچه مبیع دارای سند رسمی باشد مثال یک زمین یا یک منزل مسکونی که دارای سند
رسمی است مورد معامله در عقد بیع قرار گیرد و فروشنده یا ایادی قبلی وی مالک رسمی مبیع
باشند نمی توان فروشنده را صرفا بر اساس قانون مدنی بدون لحاظ مقررات قانون ثبت  ،ملزم به
تحویل مبیع نمود زیرا هر چند دعوی الزام به تحویل مبیع با دعوی خلع ید از لحاظ منشا متفاوت
می باشند و دعوی تحویل مبیع ناشی از قرارداد و خلع ید ناشی از تصرفات غاصبانه است اما با وحدت
مالک و تنقیح مناط از رای وحدت رویه شماره  672مورخ  1/10/1383هیات عمومی دیوانعالی
کشور  ،می توان نتیجه گرفت دعوی الزام به تحویل مبیع در نتیجه با دعوی خلع ید یکسان است
 .مضافا هر چند که انتقال سند رسمی از ارکان و شرایط صحت عقد بیع اینگونه اموال نیست  ،اما با
عدم انتقال مالکیت رسمی از فروشنده به خریدار  ،نمی توان صرفا بر اساس قانون مدنی فروشنده را
ملزم به تحویل مبیع نمود .زیرا حکم دادگاه ( قبول دعوی الزام به تحویل مبیع ) با مالکیت ناشی از
سند رسمی مضبوط در دفتر امالک موجود در اداره ثبت اسناد و امالک معارض می شوند و نتیجه
حاصله از حکم دادگاه  ،الزام بایع به تحویل مبیعی است که در مالکیت رسمی دیگری است  .از اینرو
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بهتر است قرار عدم استماع این دعوی تا زمان انتقال مالکیت رسمی مبیع به خریدار صادر شود.
رابطه احراز صحت عقد بیع و الزام به تحویل مبیع:
در دعوی الزام بایع به تحویل مبیع نیازی به طرح دعوی احراز صحت عقد بیع نیست زیرا با وجود
قرارداد عادی و حاکمیت اصل صحت قرارداد ( ماده  223قانون مدنی )  ،خواهان که بر صحت
قــرارداد تاکید دارد  ،نیازی به طرح چنین دعوایی ندارد زیرا « المدعی من یدعی خالف االصل »
مدعی کسی است که بر خالف اصل و ظاهر ادعایی را مطرح می نماید  ،در نتیجه خریدار نیازی به
طرح دعوی احراز صحت عقد بیع یا تنفیذ ندارد  .اما چنانچه در جریان دادرسی در صحت قرارداد
بین طرفین اختالفی باشد دادگاه قبل از احراز صحت قرارداد نمی تواند فروشنده را به آثار و تبعات آن
از جمله تحویل مبیع  ،الزام نماید  .و مضافا اینکه دادگاه قبل از احراز صحت قرارداد بیع  ،نمی تواند
آثار آن از جمله الزام بایع به تحویل مبیع را مورد حکم قرار دهد  .در نتیجه خریدار نیازی به طرح
دعوی احراز صحت عقد بیع یا تنفیذ ندارد  .بنابراین اگر قرارداد مکتوبی از سوی خواهان این دعوی
به محکمه ارائه نشود  ،با توجه به حاکمیت اصل عدم  ،امکان الزام به تحویل مبیع وجود ندارد بلکه
خریدار ( مدعی ) بایستی با طرح دعوی احراز عقد بیع  ،الزام بایع را به تحویل مبیع بخواهد  ،مگر
اینکه در حین دادرسی  ،فروشنده ( خوانده ) به انعقاد عقد بیع اقرار نماید.
 :نتیجه گیری
عقد بیع عین معین  ،عقدی تملیکی است و به صرف انعقاد عقد  ،مالکیت مبیع از فروشنده به
خریدار منتقل می شود  .اعم از آنکه عقد  ،شفاهی یا کتبی باشد  ،با سند عادی یا رسمی باشد  ،مبیع
مال منقول یا غیر منقول باشد  ,امکان الزام فروشنده به تحویل مبیع وجود دارد  ،مگر اینکه مبیع مال
غیر منقول ثبت شده ای باشد که در مالکیت رسمی دیگری است که بایستی بدوا یا توامان با دعوی
الزام به تحویل اینگونه مبیع  ،دعوی انتقال سند رسمی مطرح شود  .با وجود سند عادی ( قرارداد
کتبی ) نیز به لحاظ حاکمیت اصل صحت  ،نیازی به طرح دعوی احراز بیع در این دعاوی نیست.
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 Ó Óوظایف دادورزان در انجام مزایده
مرتضی شیروانی
دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان
.1مقدمه:
مزایده در لغت به معنای بر یکدیگر افزودن است .فروش یا واگذاری مالی در مزایده
به این ترتیب می باشد که آن را در معرض فروش عمومی قرار می دهند تا داوطلبان،
هر یک بتوانند قیمت مورد نظر خود را اعالم و هم چنین بر قیمت باالتری که دیگران
پیشنهاد می دهند افزوده شود تا مال مورد مزایده به باالترین قیمتی که پیشنهاد میشود،
فروخته شود.تفاوت مزایده و حراج در این است که مزایده از قیمت پایه آغاز میشود یعنی
قیمتی که مبدا شــروع مزایده است و مال به کسی فروخته میشود که بیشترین بها را
پیشنهاد و قبول کند .اما در حراج ،قیمت پایه یعنی قیمت مبدا تعیین نمی شود بنابراین
حراج از کمترین واحد پول کشور میتواند آغاز شود و البته به شخصی فروخته میشود که
باالترین قیمت را پیشنهاد و قبول کند.
.2تعریف مزایده:
مزایده عقدی اســت معین که توسط اجرای احکام به قایم مقامی مالک و با نظارت
مدعی العموم مال معرفی شده را ارزیابی و با ذکر مشخصات  ،اوصاف که به موجب اعالن
کتبی به اطالع خریداران احتمالی رسانیده در نهایت بفروش می رساندو مال متعلق به
کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد .مزایده اولین بار در سال  1289در ماده
 23قانون محاسبات به عنوان یک عمل اداری حقوقی برای انجام معامالت دولت به کار
گرفته شد که این ماده اشعار می دارد :قراردادها ومعامالت دولتی اعم از خرید یا فروش یا
اجرت کار یااجاره یا استیجار ومقاطعه باید پس از مزایده و یا مناقصه صورت پذیرد وزارت
مالیه مجاز است که بوسیله تدوین نظامنامه مخصوص اصول و ترتیبات متحد االشکلی
برای اینگونه معامالت مقرر دارد ونیــز در همان نظامنامه مواردی خاصی را از ترتیب
عمومی مزایده ومناقصه مستثناء سازد وهمچنین مجاز است که بعض موارد مخصوص
اســتثنائی که دالیل موجه ای که بر ضرورت ترک مناقصه ومزایده وجود باشد و مبلغ
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معامله از 50/000ریال تجاوز نکند بدون رعایت اصول مزایده و مناقصه اجرای معامله
را اجازه دهد ولی هرگاه موضوع معامله این مورد اخیر از 50/000ريال متجاوز باشــد
تا100/000ريال بعالوه لزوم تصویب قبلی وزیر مالیه اجرای آن موکول به موافقت هیئت
وزارء خواهد بودو مبلغ معامله در حال حاضر این عمل مطابق قانون برگزاری مناقصات
مصوب 1389/11/03براساس یکسری تشریفات خاص صورت می پذیرد
.3یکی از کاربردهای مزاید ها انجام مزایــده در پروندهای اجرائی مربوط به دعاوی
خانواده است؛ هنگامی که زوجه برای دریافت مهریه دراجرای احکام دادگستری مال زوج
را توقیف میکند .پس از صدور رأی قطعی و درخواست صدور اجراییه ،مال مزبوربوسیله
واحد اجرای احکام مربوط از طریق مزایده ب ه فروش میرسد و وجه حاصل از آن به زوجه
پرداخت میشود.
از دیگر موارد کاربرد مزایده ،ورشکستگی فرد یا شرکت است .در این صورت ،پس از
توقف تاجر از پرداخت دیون (بدهیها) ،مدیر تصفیه برای رسیدگی به مطالبات طلبکاران
و تهیهی فهرســتی از صورت داراییهای ورشکســته اقدام میکند .پس از آن ،جهت
پرداخت طلب طلبکاران ،فروش اموال تاجرورشکسته ،بهجز در موارد استثنایی که باید
فورا ب ه فروش برسند (همانند اموالی که ممکن است با گذر زمان از بین بروند) از طریق
مزایده اقدام می نماید
.4ساختار مزایده:
مزایده سه عنصر دارد.1مزایده گذار.2کاال .3پیشنهاد دهندگان .مزایده زمانی شکل
می گیرد که تقاضا برای کاال یا کاالها بیشتر از مقدار موجود است وپیشنهاد دهندگان
برای به دست آوردن کاال با یکدیگر رقابت می کنند
.5نحوه برگزاری مزایده:
مزایده بصورت حضوری می باشدو کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد برنده
مزایده شناخته خواهد شد .دادورزمی تواند پرداخت پول را به وعده قراردهددر اینصورت
برنده مزایده بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی خود را نقدا پرداخت نماید ومابقی را
حداکثر ظرف مدت یکماه پرداخت نماید در غیر اینصورت %10واریزی پس از کســر
هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط می شود و مزایده مجددا»تکرار خواهد شد
بنابراین با توجه به مطالب ذکرشده ،بیشترین کاربرد مزایده ،درخصوص مطالب ه طلب
است که از طریق واحد اجرای احکام دادگستری انجام میشود .در هر موردی که مالی
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وثیقهی طلب طلبکار بوده یا از سوی وی توقیف شده باشد ،فروش اموال از این طریق
صورت میگیرد.
 .6مواردی که باید در آگهی فروش مال منقول قید شود به قرار ذیل است:
.1نوع ومشخصات اموال توقیف شده
.2روز و ساعت و محل فروش
.3قیمتی که مزایده از آن شروع می شود
 .7مواردی که بایستی در مزایده اموال غیر منقول رعایت گردد:
دادورز در زمــان توقیف طبق ماده  105قانون اجرای احکام مدنی بایســتی پس از
توقیف اموال غیر منقول صورت اموال را تنظیم و نسخهای از آن را به محکومعلیه ابالغ
مینماید تا اگرشکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به قسمت اجراء تسلیم دارد.
مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورتمشخصات
مال توقیف شده را اصالح یا تجدید مینماید
مراتب زیر باید در صورت اموال غیر منقول قید شود:
.1تاریخ و مفاد ورقه اجراییه.
.2محلی که مال غیر منقول در آنجا واقع است.
.3وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و این که ملک مشاع است یا
مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگرحقی دارند چه نوع حقی است
و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر.
.4حدود ملک و مجاورین آن.
در صورتی که مساحت ملک معین نباشد دادورز (مأمور اجرا) مساحت تقریبی آن را
در صورت قید میکند
هر گاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوایی در جریان باشد مراتب در
صورت قید و تصریح میشود که دعوی در چهمرجعی مورد رسیدگی است.اگر ملک در
توقیف مرجع دیگری باشد باید استعالم واجازه فروش اخذ شود
ً
مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتا به مالک یا متصرف
ملک تحویل میشود و مشارالیه مکلف استملک را همانطوری که طبق صورت تحویل
گرفته تحویل دهد
آگهی فروش بایستی در یکی از روزنامه های محلی چاپ شود که براساس بخشنامه
رئیس محترم قوه قضائیه آگهی در سامانه الکترونیکی قوه قضائیه منتشرمی شود.
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فاصله زمانی بین انتشار آگهی و روز فروش کمتر از ده روز وبیشتر از یکماه نباید باشد
محکوم له ومحکوم علیه عالوه آگهی توسط اجرا می توانند به خرج خود آگهی دیگری
منتشرنمایند.
طبق ماده 122قانون اجرای احکام مدنی درآگهی فروش بایدنکات زیر رعایت شود:
فروش مال منقول
.1نوع ومشخصات اموال توقیف شده
.2روز و ساعت و محل فروش
.3قیمتی که مزایده از آن شروع می شود
آگهی مزایده بایستی عالوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.
فروش بایستی با حضور دادورز و نماینده دادستان بعمل آید و صورتمجلس فروش به
امضاء آنها وخریدار برسد
هرکس تا 5روز قبل برگزاری مزایده می تواند از اموال مورد مزایده بازدید بعمل آورد
بر اســاس ماده 127قانون اجرای احکام مدنی محکوم له می تواند مثل سایرین در
مزایده شرکت نماید ولی ارزیابان و داورزها و سایر اشخاصی که مباشر فروش هستند و
همچنین اقرباء نسبی و سببی تادرجه سوم نمی توانند در مزایده شرکت نمایند.
شخصی که در مزایده شرکت مینماید در صورت برنده شدن بایستی 10درصد قیمت
پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید
در غیر اینصورت 10درصد واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد
شد
صاحب مال میتواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا
این که خود او باالترین قیمت پیشنهادی را نقداًپرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید
هر گاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکومله میتواند
مال دیگری از محکومعلیه معرفی و تقاضای توقیفو مزایده آن را بنماید یا معادل طلب
خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده
مال توقیف شده را بنماید ودر صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا
کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکومله میباشد.
هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکومله نیز مال مورد مزایده را به قیمتی
که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکومعلیهمسترد خواهد شد
تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت تسلیم مال فقط
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یقوقح تفگ و پگ

بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت
طبق ماده 136قانون اجرای احکام مدنی در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و
مزایده تجدید میشود:
.1هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین
گردیده به عمل آید
 .2هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا باالترین قیمتی را که
خواسته است رد نمایید
.3در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
.4در صورتی که خریــدار طبق ماده 127قانون اجرای احکام مدنی ممنوع از خرید
بوده باشد
.8در آگهی فروش اموال غیر منقول باید موارد زیر رعایت شود:
.1نام و نام خانوادگی صاحب ملک.
.2محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین این که ملک محل سکونت یا کسب
و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
 .3تعیین این که ملک ثبت شده است یا نه.
.4تعیین این که ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
.5تصریح به این که ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته میشود.
 .6تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.
.7قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.
 .8ساعت و روز و محل مزایده.
آگهی فروش باید در محل ملک نیز الصاق گردد.
پس از انجام مزایده صورت مجلس تنظیم و در آن نام ونام خانوادگی مالک وخریدار
و خصوصیات ملک و قیمتی که بفروش رسیده نوشته می شود و به امضا حاضرین در
جلسه می رسد
دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار
میدهد و این دستور قطعی است
در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکومله آن را در مقابل طلب خود قبول نماید
مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده میتواندکلیه بدهی و خســارات و هزینههای
اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکومله شود .دادگاه بعد از
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انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یاقسمتی از ملک را که معادل طلب محکومله
باشد خواهد داد.
هرگاه مالک حاضر به امضاءسند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال
را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار می نماید
بابررســیهای بعمل آمده ومالحظه آگهی فروش استانها و شهرستانهای تابعه آنها
با توجه به عدم رعایت بعضی از مواد قانونی فوق مزایده باطل می شــوند که اگر موارد
مطروحه مخصوصا» در مورد آگهی غیر منقول (مثال» در آگهی فروش اموال غیر منقول
بحث اینکه ملک مشاع یا مفروز آیا دارای سند ثبتی می باشد یا خیر میزان ومبلغ اجاره
ویا در مالکیت چه کسی است و)....رعایت شود دیگر جایی برای ابطال مزایده و تضییع
حق ارباب رجوع به وجود نخواهد آمد.
نتیجه گیری:
مزایده به معنای فروختن به باالترین قیمت است که در مقابل مناقصه قرار دارد.برای
برگزاری مزایده موادی وجود دارد که در قانون اجرای احکام مدنی به انها پرداخته شده
است و در این مقاله سعی شد تا این موارد احصاء و آورده شود.دقت در انجام امور مربوط
به مزایده می توانددر تسریع در اجرای احکام بسیار تاثیر گذار باشد از این رو توجه دقیق
و آموزش مستمر دادورزان و یکسان سازی رویه های موجود در امر برگزاری مزایده ها
می توانددر اثر بخشی فرآیند اجرای احکام موثر باشد
منابع:
.1قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356ماده 105تا 145قانون
.2شــاه حیدری پور-پــور محمدیان-افتاده قوانیــن اجرای احکام نحــوه اجرای
محکومیتهای مالی مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه1395تهران
.3دکتر علی ماجری شــرح حامع قانوان اجرای احکام مدنی انتشــارات فکر سازان
سال1383
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Ó Óمباحث مربوط به اجرای احکام مدنی 1
گردآوری کننده  :سید مهدی بنی فاطمه شهربابکی
مدرس  :اکبر مختاری معاون قضایی دادگاه های عمومی و انقالب کرمان
مبحث اول
الف)تعریف،انواع،مبانی،اهمیتوتشکیالتاجرایاحکام
اجرای احکام چیست؟
پس اولین موضوع در این مبحث تعریف اجرای احکام میباشد.
الف –  )1تعریف اجرای احکام
اجرا در لغت :به معنای روان ساختن ،جاری کردن و انجام دادن و اقدام به عملی برای به مرحله
به عمل در آوردن میباشد.
اجرا در اصطالح :به معنای به کار بستن احکام دادگاهها و مراجع رسیدگی کننده اداری و یا اجرای
اسنادرسمی میباشد.
ٌ
محکوم علیه را خواسته است اجرا میگویند.
به عبارت دیگر :عملی ساختن آنچه که دادگاه از
نتیجه :اجرا در حقیقت به کار بستن آن چیزی است که دادگاه از محکوم علیه میخواهد.
مثال :دادگاه طی صدور حکمی محکوم علیه را محکوم ،به پرداخت وجه به محکوم له کرده و
اجرا یعنی اینکه مبلغ را از محکوم علیه وصول کرده و به محکوم له پرداخت شود.
الف –  )2انواع اجرای احکام
و در ادامه تعریف اجرا به یک مسئله و مبحث دیگری به نام تقسیم بندی اجرا میرسیم که در یک
تقسیمبندی اجرا به دو نوع تقسیم میشود:
نوع اول) اجرا به معنای خاص :این اجرا فقط شامل اجرای احکام دادگاهها میشود و متبادر این
است که احکام دادگاه میخواهد اجرا شود.
نوع دوم) اجرا به معنای عام :این اجرا در برگیرنده اجرای حکم دادگاه ،دستورات دادگاه ،قرارهای
دادگاه ،آراء داوری و آراء هیأتهای حل اختالف اداره کار است.
به عبارتی واحد اجرای احکام دادگستری عالوه بر اینکه حکم دادگاه را اجرا میکند ،رأی اداره کار
ً
و یا مثال قرار تامین خواسته را هم اجرا میکند.
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در تقسیمبندی دیگر با دو نوع اجرا برخورد میکنیم -1 :اجرای اختیاری  -2اجرای اجباری
ً
اختیاری :در برخی موارد پس از صدور حکم توسط دادگاه محکوم علیه خود شخصا مورد
اجرای
ِ
محکوم به را به محکوم له و به نفع او اجرا میکند( .مثال شخص محکوم به پرداخت وجه شده است
ً
شخصا مبلغ را به محکومله پرداخت میکند)
اجرای اجباری :در این نوع اجبار ما نیاز به استفاده از ابزار قهری بیرونی و قدرت حکومتی داریم
که بواسطه این ابزارها محکوم علیه را مجبور به اجرای مفاد حکم نماییم و تصویب قوانین اجرای
احکام جهت اجرای اجباری احکام است.
نکته :قانونگذار عالوه بر اجبار محکوم علیه اجبار محکوم له را هم پیشبینی کرده است .ماده
 273قانون مدنی اشــعار میدارد که :اگــر صاحب حق از قبول آن امتناع کند ،متعهد از طریق به
تصرف دادن آن به حاکم و یا قائم مقام او برئ میشود.
پس در مواردی که هنوز اجراییه صادر نشده است و محکوم علیه نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام
مینماید بایستی عملیات مربوطه در راستای برئ شدن ذمه وی معمول گردد.
الف )3-مبانی اجرای احکام مدنی
پشتوانه نظری اجرای احکام:
موضوع اجرای احکام از یک پشتوانه نظری محکمی برخوردار است .میتوان سه پشتوانه برای
اجرای احکام مدنی متصور شویم -1 :عقل  -2مبنای عقال  -3مسلمات شرعی
عقل:
عقل هر انسان سلیمی حکم میکند که وقتی یک رأی توسط مراجع قضایی صادر شد باید اجرا
ً
شود و اساسا هدف از دادرسی اجرای حکم است.
از مرحله دادرسی به عنوان مرحله تثبیت حق یاد میشود و از مرحله اجرا به عنوان رسیدن به حق.
هر کس که خواستهای را طی تقدیم دادخواست مطالبه میکند هدفش رسیدن به محکوم به است.
 مبنای عقال:
عقالی عالم در هر جای دنیا رسمشــون بر این است که :حکمی که صادر میشود را به وسیله
قدرت حکومتی اجرا کنند و شــاهد این مطلب هم تصویب و اجــرای قوانین اجرای احکام در
کشورهایمختلفاست.
 مسلمات شرعی:
در شرع مقدس یک سری مسلماتی داریم مبنی بر جواز اجرای احکام و منطبق بر لزوم اجرای
احکام.
ً
اساسا در شرع اگر فردی از پرداخت و اجرای حق امتناع ورزد ،حاکم بر او والیت پیدا میکند.
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در این راستا به یک قاعده فقهی میرسیم با عنوان «الحاکم ولی الممتنع» و این قاعده بدین معنا
است که اگر مدیون با فرض تمکن مالی از ادای دین امتناع ورزد ،طلبکار میتواند به حاکم رجوع
نموده و حاکم نیز مدیون را به پرداخت دین ملزم میکند ،و در صورت اصدار حکم اگر محکوم علیه
از اجرای حکم امتناع ورزید ،حاکم به والیت از محکوم علیه و از جانب او بدهی و دین را وصول
نموده و به محکوم له میدهد .به عنوان مثال حاکم به والیت از محکوم علیه ملک وی را فروخته و
بدهی او را میپردازد؛ همانطور که ولی قهری بر صغیر خود والیت دارد ،حاکم نیز والیت دارد بر
محکومعلیهممتنع.
حضرت علی (ع) به قاضی شریح فرمودند :در مورد افرادی که در پرداخت دیون مردم با وجود
امکان و قدرت سهل انگاری میکنند نظارت کن .حقوق مردم را با فروش اموال و امالک از ایشان
بگیر زیرا من از رسول خدا (ص) شنیدم که میفرمودند :سهل انگاری توسط شخص توانا ستم بر
مسلمان داین است؛ البته شخص نادار چیزی بر او نیست.
نکته :این والیت ناظر بر فرد معسر (نادار) نمیباشد.
الف –  )4اهمیت اجرای احکام مدنی
همانگونه که بیان شد اجرای احکام مدنی مرحله به نتیجه رسیدن فرایند دادرسی میباشد.
مرحله به منصه ظهور رساندن مدلول حکم است؛ ثمره چیدن از یک حکم حقوقی است.
اجرای احکام جایگاه عمل است و مرحله صدور رأی مرحله نظر است؛ بدینشرح که دادگاه پس
از تقدیم دادخواست توسط خواهان وارد مرحله رسیدگی میشود ادعای خواهان به همراه دالیل او را
مورد بررسی قرار داده و در طرف دیگر دفاعیات خوانده را موردنظر قرار میدهد و به دنبال آن رأی را
صادر میکند؛ اما مرحله اجرا مرحله عمل است مثل خط مقدم جبهه میماند و صحنه تقابل واقعی
بین محکوم له و محکوم علیه میباشد.
ً
اساساافرادتازمانیکهمرحلهاجراشروعنشدهاستمتوجهعمقمحکومیتخودشاننمیباشند
به عنوان مثال در این مرحله است که میفهمد اموالش توقیف میشود به فروش میرود؛ حال اگر ما
اهمیت اجرای احکام را ندانیم و حساسیت و دقت نداشته باشیم و مشرف بر مسائل نباشیم احتمال
ً
ً
دارد که ثمره دادرسی بعضا و یا کال به هدر رود.
اگر حکم اجرا نشود به مثابه این است که محکومیتی برای محکوم علیه حاصل نشده و گاهی
اوقات اجرای با تأخیر نیز برابر عدم اجرا میباشــد (هم در مسائل کیفری و هم حقوقی) ،که این
اجرای با تأخیر با ذکر مثالی شرح داده میشود؛ در یک پرونده شخصی حکمی مبنی بر دریافت
ً
مبلغ خاصی به نفعش صادر میشــود حال اگر این حکم اجرایش به طول انجامد و مثال سه سال
طول کشد کم کم ارزش پول در این مدت کم شده و قدرت خریدش تنزل مییابد.
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بنابراین اجرای احکام یک امر و پروسه با اهمیتی میباشد که اگر درکش نکنیم موجب آن میشود
ثمرهای که بایستی از دادرسی چیده شود حاصل نگردد.
جایگاه اجرای احکام در پایان فرایند دادرســی میباشد و بعضی از حقوقدانان اجرای احکام را
جز آخر دادرسی میدانند؛ و در واقع تأمین کننده هدف نهایی و غایی از دادرسی است و موقعیتی
استعملی.
الف –  )5تشکیالت دایره اجرا
دایره اجرا متشکل از تشکیالتی است که به سه قسم دسته بندی میشوند:
تشکیالت واحد اجرای احکام مدنی دادگستری :تشکیالتی است که تحت عنوان واحد
اجرای احکام در دادگستری واقع شده است.
تشکیالت واحدهای اجرایی خاص :این تشکیالت با قوانین خاص اداره میشود مثل
واحد اجرای ثبت ،واقع در اداره ثبت اسناد و امالک.
ً
که این واحد اسناد رسمی را اجرا میکند .مثال مهریه چون مستند به سند رسمی است میتوان آن
را در این واحد به اجرا گذاشت.
و یا واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری :که احکام دیوان عدالت را به اجرا در میآورد.
ســایر واحدهای اجرایی :این واحدها مقررات قانون اجرای احکام مدنی را مراعات
میکنند .مثل :واحد اجرای احکام دادسرا ،در مقام اجرای محکومیتهای مالی مانند دیه ؛ که با
ذکر مثال توضیح میدهیم :شخصی به دلیل بی احتیاطی در امر رانندگی فردی را مورد ایراد صدمه
بدنی غیر عمدی قرار میدهد و محکوم به پرداخت دیه میشود و اگر دیه را پرداخت ننمود و طی
عدم پرداخت دیه توسط محکوم علیه خواستند اموال وی را توقیف کنند بایستی بر اساس مقررات
اجرای احکام مدنی مراحل توقیف ،مزایده و  ...انجام گیرد.
ماده  537ق .آ .د .ک مصوب سال  1392به این موضوع اشاره کرده است.
مبحث دوم
ب) واحد اجرای احکام مدنی دادگستری
در این واحد مأمورین مبادرت به اجرای احکام دادگاهها ،مراجع قضاوتی دیگر مثل آراء هیأت
های حل اختالف اداره کار و برخی از اسناد دیگر دستور موقت و تأمین خواسته مینمایند.
نگاهی اجمالی به تاریخچه واحد اجرای احکام:

93

دادبان

هژیو ثحبم

دادبان

 یندم ماکحا یارجا  هب طوبرم ثحابمم

از بدو تشــکیل رســمی عدلیه در ســال  1290اجرای احکام بر پایه باب ششم قانون اصول
محاکمات حقوقی انجام میگرفت .در ســال  1290که اجرای احکام پیشبینی و تشکیل شد،
رئیس واحد اجرا مستقیم توسط وزیر عدلیه منصوب میشد که این امر اهمیت این موضوع را بیان
می کرد  ،واحد اجرای احکام تابع وزارتخانه بود نه تابع رؤســای دادگاهها  ،اجرای احکام یک
واحد متمرکز و تحت نظر رئیس واحد اجرا بود که این رئیس را وزیر عدلیه انتخاب میکرد .
در سال  1307با اصالح قانون اصول تشکیالت عدلیه ،مدیران و مأموران اجرا در کنار و معیت
ً
محاکم قرار گرفتند که معموال مدیر اجرا ،همان مدیر دفتر دادگاه بدوی بود؛ اما یک اداره ی مرکزی
واحد اجرایی همچنان وجود داشــت  .این رویه تا ســال  1312ادامه داشت و پس از آن ،واحد
متمرکز اجرای احکام منحل و اجرای احکام توسط خود دادگاه انجام میشد  ،این رویه تا شصت
ســال ادامه یافت  ،تا اینکه در سال  1373قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب تصویب و
ً
در ماه  10آن مجددا واحد متمرکز اجرای احکام احیاء گشت ؛ و در هر حوزه قضایی ،واحد اجرا
تشکیل شد که تحت ریاست معاون رئیس حوزه قضایی بود ،این روند تا هشت سال یعنی سال
 1381ادامه داشــت ؛ در سال  1381ماده  10قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب اصالح
شد بدین صورت که قرار شد در هر حوزه قضایی به تعداد الزم واحد اجرای احکام ایجاد شود و به
تعداد الزم مدیر اجرا و دادورز داشته باشد و ریاست آن هم بر عهده رئیس حوزه قضایی و یا معاون
او تعریف شد .
این رویه تا ســال  1387پیش رفت و در این ســال ماده  34آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقالب اصالح شد و طبق آن مقرر شد که واحد اجرای احکام کیفری هر حوزه قضایی
به ریاست دادستان و یا معاون وی تشکیل گردد و اجرای احکام کیفری و حقوقی از یکدیگر تفکیک
شدند.
در ســال  1387طبق این آییننامه واحد اجرای احکام متمرکز منحل شد و عملیات اجرا در
دادگاه بدوی که صادر کننده رأی بودند  ،توسط خود دادگاهها و شعب آن اجرا میشدند یعنی اینکه
در دهه  80شعب حقوقی عالوه بر اینکه دادرسی میکردند مدیر دفتر آن دادگاه کار اجرای احکام
دادگاهها را انجام میدادند.
ً
این روش تا سال  1395ادامه یافت  ،که نهایتا ماده  34آییننامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی
ً
و انقالب اصالح شد و به دنبال این اصالح مجددا واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد شد و پروندهها
از شعب حقوقی جهت انجام عملیات اجرا به واحد متمرکز اجرای احکام انتقال داده شدند.
در این واحد متمرکز اجرای احکام در هر حوزه قضایی بســته به نیاز یک و یا چند واحد اجرا
تشکیل میشود و ریاست آن هم با رئیس حوزه قضایی و یا معاون او میباشد و اگر مجتمع قضایی
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باشد ریاست با سرپرست مجتمع قضایی است.
طبق پیشبینی قانونگذار در واحدهای اجرای احکام بســته به نیــاز  ،تعدادی دادرس به عنوان
دادرس و قاضی اجرای احکام منصوب میشــوند؛ و امور اجرایی توسط دادورزان ،مدیران اجرا و
قضات اجرای احکام انجام میشوند.
پس امروزه در هر حوزه قضایی یک واحد متمرکز اجرای احکام با تعدادی مدیر  ،دادورز و قاضی
داریم که تحت نظارت و ریاست حوزه قضایی و یا معاون رئیس حوزه قضایی و در صورت مجتمع
بودن زیرنظر سرپرست مجتمع و یا معاون او انجام وظیفه میکنند.
حال در تشکیل اجرا افرادی هستند که امور اجرا را انجام میدهند که در ذیل به آنها میپردازیم:
ب –  )1رئیس اجرای احکام
همانطور که گفته شد ریاست اجرای احکام با رئیس حوزه قضایی و یا معاون وی میباشد و در
صورتی که واحد قضایی به صورت مجتمع باشد  ،سرپرست مجتمع و یا معاون وی  ،عهده دار این
مسئولیت است؛ حال به بررسی وظایف رئیس اجرای احکام میپردازیم:
در قوانین به صورت مشخص و احصاء شده وظایفی برای رئیس اجرا تعریف نشده است اما با
نگاهی به مواد مختلف میتوان یک سری وظیفه به شرح زیر برای رئیس اجرای احکام متصور شد:
تشکیل شعب اجرای احکام
تأمین امکانات اجرای احکام
تأمین نیروی انسانی اجرای احکام
نظارت بر مجموعهی واحد اجرای احکام
با نظر به حجم کار و تعداد پروندهها تعیین شعب بیشتر با هماهنگی معاون برنامهریزی
پیشنهاد و انتصاب دادرس به مقامات باالتر
ب –  )2مدیر اجرای احکام
مطابق با ماده  12قانون اجرای احکام مدنی مدیر اجرا تحت ریاســت و مسئولیت دادگاه انجام
وظیفه میکند و به قدر لزوم تحت نظر خود دادورز (مامور اجرا) خواهد داشت .امروزه با توجه به
اصالح ماده  34آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مدیر اجرا تحت نظر ریاست
حوزهقضایی میباشد.
در قوانین تعریف مشخصی از مدیر اجرا ارائه نشده است .اما حقوقدانان بر اساس وظایف مدیر
اجرا تعریفی بدین شرح ارائه دادهاند:
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مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم و یا غیر مستقیم «مدیریت» میکند و در
مقابل رئیس واحد اجرا پاسخگو میباشد.
وظایف مدیر اجرای احکام:
وظیفه اصلی مدیر اجرا نظارت و مدیریت است.
هر گاه نســبت به دادورز (مأمور اجرا) حین انجام وظیفه توهین و یا مقاومت شود،
دادورز صورتجلسه تنظیم میکند و این صورتجلسه توسط مدیر اجرا به دادسرای شهرستان فرستاده
خواهد شد پس به عبارتی اعالم جرم و اعالم تخلف افرادی که نسبت به دادورز توهین و مقاومت
کرده اند با مدیر اجرا است( .ماده  16قانون اجرای احکام مدنی)
تنظیم و ارسال نیابت در مواردی که تمام و یا قسمتی از عملیات اجرایی بایددر حوزه
قضایی دادگاه دیگری به عمل آید( .ماده  20قانون اجرای احکام مدنی)
تشکیل پرونده اجرایی (ماده  21قانون اجرای احکام مدنی)
تعیین دادورز جهت محول نمودن عملیات اجرایی به او (ماده  23قانون اجرای احکام
مدنی)
ب –  )3دادورز (مأمور اجرا)
دادورز :شــخصی است که به دستور مدیر اجرا عمل کردن مدلول حکم دادگاه را بر عهده دارد
و با مباشرت او امور اجرایی مثل توقیف اموال ،خلع ید ،مزایده و  ...مطابق با قانون اجرا میشود.
پس کار دادورز انجام مستقیم امور اجرایی است .کار اجرای احکام در حقیقت به طور کلی به
دست دادورز انجام میشود.
نکته :در قانون هر جا که اســم دادورز قید شده است در پرانتز کلمه مأمور اجرا هم گفته شده
است ،مأمور اجرا به معنای خاص یعنی دادورز و به معنای عام یعنی سایر کارکنانی که کار دادورز
را انجام میدهند.
در بعضی از واحدهای اجرا که دادورز کم است برای اینکه بتوان مدلول حکم اجرا شود ،بسته
به نیاز ممکن است از سایر کارمندان اجرا مانند متصدی و یا حتی از مأموران نیروی انتظامی هم
کمک گرفته شود.
وظایف دادورز
حال با تعریفی که از دادورز ارئه شد میتوان یک سری وظایف را برای وی به شرح زیر برشمرد:
مباشرت کلیه امور اجرا (همانطور که گفته شد شأنیت مدیر اجرا مدیریتی و نظارتی
است و کار اجرایی نمیکند و تمامی کارهای اجرایی مثل توقیف مال و  ...با دادورز است).
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با توجه به اینکه مباشرت تمامی امور اجرایی با دادورز است ،دادورز اختیارات وسیعی
ً
دارد مثال تعیین کارشناس و میزان دستمزد وی.
فکپلمپ
تشخیص مستثنیات دین بودن در هنگام توقیف
تشخیص این امر که آیا خلع ید انجام شود یا خیر؛
مطابــق با ماده  44قانون اجرای احکام مدنی :اگر عین محکوم به در تصرف شــخصی غیر از
محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین و
یا منافع آن بوده و دالیلی هم ارائه دهد  ،در این صورت دادورز یک هفته به او مهلت میدهد تا به
دادگاه صالح مراجعه نماید و در صورتی که ظرف  15روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تأخیر
اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.
دادورز بایستی قبل از توقیف اموال از اموال صورتبرداری کند( .ماده  67قانون اجرای
احکاممدنی)
توقیفحساب
اخذ محکوم به از محکوم علیه و تحویل آن به محکوم له
وصول نیم عشر اجرایی و ...
ب –  )4سایر کارکنان واحد اجرای احکام
کارمندان دایره اجرا همانطور که از نظر گذشــت  ،عبارتند از  :مدیر اجرا – دادورزها – متصدیان
امور دفتری
حال طبق ماده  13قانون اجرای احکام مدنی :اگر دادگاه دادورز نداشته و یا به اندازه کافی نباشند
میتوان احکام را بوسیله مدیر دفتر ،کارمندان دیگر دادگاه و یا مأمورین شهربانی و ژاندارمری (نیروی
انتظامی) اجرا کرد  .پس بنابراین ممکن است فردی که دارد امور اجرایی را انجام میدهد در موارد
خاصی دادورز نباشد و ازافرادی باشد که ذکر شد .
ب –  )1-4مجریان دستورات مراجع قضایی
طبق ماده  39آیین نامه قانون تشــکیل دادگاههای عمومی و انقالب کلیه ضابطین دادگستری،
نیروهای نظامی و انتظامی ،رؤسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت ،مؤسسات عمومی مثل
شــهرداری در حدود وظایف خود مجریان دستورات صادره مراجع قضایی در مقام اجرای حکم
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ً
هستند .مثال برای توقیف ملک پس از اعالم شماره ملک به رئیس اداره ثبت وی بایستی دستور را
انجام دهد حال این شخص یک مقام دولتی است نه دادورز و ...
ب –  )5ممنوعیتهای قانونی کارکنان اجرای احکام
دادورزها و مأمورین اجرا برای انجام وظیفه خود با یک سری ممنوعیتها مواجه هستند و دلیل
وضع این ممنوعیتها برای این اســت که افراد مذکور در مظان اتهام قرار نگیرند و طرفین پرونده
گمان به اعمال نفوذ نبرند.
سه دســته ممنوعیت برای مأموران اجرا پیشبینی شده است یعنی به عبارتی در سه جا دادورز
نمیتواند ورود کند:
ب –  )1-5ممنوعیتهای مذکور در ماده  18قانون اجرای احکام مدنی
امر اجرا راجع به همسر آنها باشد (وجود رابطه زوجیت با یکی از طرفین)
امر اجرا راجع به شــخصی باشد که مدیر و یا دادورز با آنان قرابت نسبی و یا سببی تا
درجه سوم دارد.
مدیر و یا دادورز (مأمور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.
مطرح بودن دعوای مدنی و یا کیفری با هر یک از طرفین یعنی وقتی امر اجرا راجع به
کســانی باشد که بین آنان و مدیر اجرا یا دادورز (مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری
مطرح است.
ت شرکت در مزایده
ب –  )2-5ممنوعی 
دادورزها و سایر اشخاصی که مباشر در امر فروش هستند و همچنین اقربای نسبی و سببی آنها تا
درجه سوم نمیتوانند در خرید شرکت کنند( .ماده  127قانون اجرای احکام مدنی)
ب –  )3-5ممنوعیتهای کلی
ممنوعیتهای کلی پیشبینی شده در مقررات کیفری هستند.
دادورزان و سایر کارمندان دولت نمیتوانند بعضی از اقدامات را خودسرانه انجام دهند.
یعنی همانگونه که وقتی مأمور اداره ثبت بخواهد برای نقشهبرداری وارد ملک شود بایستی یک
سری تشریفات را رعایت کند دادورز هم نمیتواند خودسرانه کاری را انجام دهد:
خودسرانه داخل ملک کسی شود
بدون ترتیبات قانونی و دستور باز کردن دربی را بدهد
بی دلیل حساب شخصی را توقیف کند
پس :دادورز فقط و فقط در محدودهی قانون اجازه حرکت و عمل دارد.
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ب –  )6حقوق مأمورین اجرا
مدیران و مأموران اجرا همانطور که طبق قانون وظایف و تکالیفی دارند یک ســری حقوق هم
برایشان متصور است .که عبارتند از:
ب –  )1-6پشتیبانی قانونی از دادورز حین اجرای حکم
حق درخواست کمک از مأمورین نیروی انتظامی :
قانونگذار حامی دادورز اســت  ،خوانده در زمان دادرســی با الزامات قانونی خاصی مواجه
ً
نمیباشــد مثال اگر در جلسه رسیدگی حاضر نشود نمیتوان او را مجبور به این حضور کرد و یا
اگر از قبول ابالغیه توسط مأمور ابالغ امتناع ورزید نمیتوان او را مجبور به قبول کرد .اما در زمان
اجرا هنگامی که مأمور اجرا میخواهد حکم را اجرا نماید دیگر امتناع از جانب محکوم علیه قابل
پذیرش نیست و از طرفی محکوم علیه در این زمان است که با قاطعیت رفتار دادگستری برخورد
ً
میکند و ممکن است آن را برنتابد  .مثال دادورز میخواهد حکم خلع ید را اجرا کند و ملک را از
تصرف متصرف خارج نماید  ،حال ممکن است با مقاومت و تعرض وی مواجه شود و یا حتی
مورد توهین و  ...قرار گیرد ،در این حال است که دادورز نیاز به حمایت قانونی دارد و قانونگذار نیز
در ماده  14قانون اجرای احکام مدنی بیان داشته است که اگر دادورز با مقاومت مواجه شود حق
کمک خواستن از نیروهای انتظامی را دارد.
ماده  14قانون مزبور :در صورتی که حین اجرای حکم نســبت بــه دادورزها (مأمورین اجرا)
مقاومت یا سوء رفتاری شود می توانند حسب مورد از مأمورین شهربانی ،ژاندارمری و یا دژبانی
برای اجرای حکم کمک بخواهند ،مأمورین مزبور مکلف به انجام ان میباشند .و بالفاصله در
ماده  15قانون اجرای احکام مدنی ضمانت اجرایی آن را ذکر کرده است:
هر گاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواســت دادورز (مأمــور اجرا) را انجام ندهند دادورز
(مأمور اجرا) صورت مجلسی در این خصوص تنظیم میکند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به
مرجع صالحیتدار فرستاده شود.
ب –  )2-6حق تنظیم گزارش وقوع جرم و اعالم آن
هر گاه مقاومت و یا توهینی در حین انجام وظیفه نسبت به دادورز (مأمور اجرا) صورت پذیرد،
دادورز گزارش تهیه میکند و در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرد.
این مورد در ماده  17قانون اجرای احکام مدنی متصور شده است؛
ماده  17قانون اجرای احکام مدنی :کسانی که مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند
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عالوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز میباشند.
وفق ماده فوق مرتکب هم مجازات میشود و هم مسئول پرداخت خسارت میشود.
ضمانت اجرای ماده  17قانون اجرای احکام مدنی دو مورد است:
 ماده  607قانون مجازات اسالمی:
این ماده بیان داشته است که هر گاه تمردی نسبت به مأمورین دولت انجام گیرد ،جرم است و
مجازات دارد.
 ماده  576قانون مجازات اسالمی:
این ماده ناظر به افرادی است که صاحب منصب ،مستخدم و مأمور دولتی است و با این حال
ایجاد مانع میکند در مقابل اجرا حکم.
این دو مورد که بیان شد ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم بودند .اتفاق دیگری که غیر
از ممانعت از اجرای حکم در زمان آن ممکن است رخ دهد این است که نسبت به دادورز (مأمور
اجرا) توهین انجام شــود که ماده  16قانون اجرای احکام مدنی این مورد را پیشبینی کرده است.
ماده  16قانون اجرای احکام مدنی :هر گاه نسبت به دادورز (مأمور اجرا) حین انجام وظیفه توهین
و یا مقاومت شود مأمور مزبور صورت مجلسی تنظیم نموده بر امضای شهود و مدمورین انتظامی
(در صورتی که حضور داشته باشند) میرساند .این صورت مجلس توسط مدیر اجرا به دادسرای
شهرستان فرستاده خواهد شد .در این مرحله دادسرا وارد عمل شده و به این موضوع به عنوان یک
جرم تشکیل پرونده داده و رسیدگی میکند و مجازات تعیین مینماید.
مبحثسوم
ج) اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی
دانستن این اصول باعث میشود که قوانین و مقررات را بهتر متوجه شویم و به دنبال آن تفسیر
جامعتری از آنها ارایه دهیم.
برای ایجاد یک نظم حقوقی ،یک اصولی متناسب با ماهیت و هدف آن موضوع حقوقی مدنظر
قرار میگیرد ،تا بر اساس آن اصول مواد قانونی تنظیم و تدوین شوند.
ً
به عنوان مثال قانون آیین دادرسی مدنی مبتنی بر یک اصول می باشد مثال حق دادرسی عادالنه ،
حق دفاع ،حال وقتی قانونگذار این دو اصل را مدنظر قرار میدهد ،مقررات را بر اساس این اصول
نگارشمیکند.
نظمی که قانونگــذار در موضوع اجرای احکام مدنی ،به ویژه با تصویب قانون اجرای احکام
مدنی ایجاد نموده نیز از اصولی برخوردار است.
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میتوان با شناخت ماهیت موضوع اجرای احکام مدنی و هدف آن این اصول را شناسایی نمود
و به دادرسان و مجریان که در صحنه اجرا با مصادیق مشکالت مختلف ناظر بر چگونگیاجرای
حکم مدنی مواجه هستند ،یاری رساند.
بی گمان تبیین این اصول با مالحظه موارد اجرا شــده فواید بیشماری در پی خواهد داشت و
موجب اتقان بیشتر بحث خواهد شد.
 مفاهیم مرتبط با ماهیت اجرای احکام مدنی
مفهوم اول) حکم مدنی:
حکم مدنی چیست؟ مطابق با ماده  299قانون آیین دادرسی مدنی :چنانچه رأی دادگاه راجع به
ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی و یا کلی باشد حکم ،و در غیر این صورت قرار نامیده میشود.
حال احکام دادگاهها با توجه به مدلول و منطوق آنها در یکی از دو دســته اجرایی و اعالمی قرار
میگیرند.
حکم اعالمی :وضعیت خاصی را اعالم میکنــد  ،و رأی دادگاه در این موارد از مفاد الزامی و
اجرایی برخوردار نیستند  .مثل حکم اثبات مالکیت و ...
حکم اجرایی :حکمی است که مدلول آن بیانگر الزام محکوم علیه بر انجام آن عملی باشد.
زمانی که سخن از اجرای حکم است در حقیقت ویژگی اجرایی بودن حکم باید موجود باشد.
در اصول اجــرای احکام مدنی نیز منظور از «حکم مدنی» همینگونه از احکام صادره از مراجع
قضاوتیاست.
مفهوم دوم) اصل:
اصل در لغت به معنای بنیاد و پایه است؛
در عرف و اصطالح و کاربرد آن در متون حقوقی چهار معنا و طبق نظر برخی از حقوقدانان نه
( )9معنا برای آن متصور شده است.
اما در اصل  ،در مبناییترین مفهوم خود برآمده از مفهوم یا مفاهیمی انتزاعی است که نماینده
ارزشهای حاکم بر یک نظام حقوقی است که همان «اصول کلی حقوقی» میباشند.
این اصول کلی ممکن اســت برآمده از حقوق طبیعی ،وجدان عمومی ،قدرت عادات و رسوم
(عرف)  ،داوریهای عقل و حکم انصاف و یا روح حاکم بر حقوق هر کشــور باشد  .که به دلیل
اعتبار منطقی و طبیعی خود دارای جنبه جهانی بوده و در کنوانسیونهای مختلف مصادیقی از آنها
مورد اجماع جهانی قرار گرفته است.
این اصول کلی ،هنگامی که برای ایجاد نظم حقوقی در یک موضوع خاص به کار گرفته میشوند،
پشتوانه نظری ایجاد بسیاری از اصول در آن حوزه خاص قرار میگیرند.
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اصول جزئیتر در ایجاد آن نظم حقوقی خاص نقش ایجادی ،اجرایی و تضمینی خواهند داشت.
اصول در یک نظم حقوقی خاص ،که گاه از آنها به عنوان قواعد جزئیتر نیز یاد میشود با ایجاد
پایههای آن نظام حقوقی در واقع مسیر اجرای آن اصل کلی را فراهم مینماید.
برای نمونه «لزوم دادرســی منصفانه» به عنوان یک اصل کلی حقوقی شــناخته میشود که در
موضوعات مختلف از جمله ایجاد مراجع دادرســی ،نحوه رسیدگی و اجرای احکام نقش مبدأ و
برای قانونگذاران به مثابه نقطه عزیمت به سوی ایجاد نظم حقوقی در موضوعات مرتبط با دادرسی
و آثار ناشی از دادرسی تلقی میشود.
از همین اصل کلی  ،اصولی به عنوان «اصول دادرسی» استخراج شده است؛ مانند اصل تناظر
 ،اصل حقوق دفاعی ،اصل علنی بودن دادرسی و همچنین اصل استداللی بودن دادرسی (اصل
 166قانون اساسی) و بسیاری از اصول دیگر که در حقیقت زمینه اجرای آن «اصل کلی» هستند .
در حوزه دادرســی ،این اصول جزئی را «اصول راهبردی» نامیدهاند  ،که خود برگرفته از اصول
کلیهستند.
در مفهومشناسی اصول اجرای احکام مدنی نیز منظور از «اصول» همینگونه از مفاهیم هستند
که پایههای ایجاد نظم در این موضوع میباشند و نظم حقوقی در موضوع اجرای احکام مدنی بر این
اصول استوار شده است و قانونگذار نیز نظم خود را بر پایه این اصول ایجاد نموده است که با توجه به
طبیعت خود که نقش مقوم و پایه دارند  ،از کلیت نیز برخوردارند  .به این معنی که در تمام مصادیق
خود الزم االجرا هستند .
حال برای درک بهتر از اصول احکام مدنی باید مبنای آن را که یک اصل کلی است مشخص کنیم
و آن اصل کلی هم مربوط به مرحله دادرسی است و هم مربوط به مرحله اجرا که عبارت است از:
«اصل کلی لزوم دادرسی منصفانه» و حق برخورداری از دادرسی منصفانه از حقوق بنیادینی است
که در ماده  10اعالمیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره شده و مورد کنکاش و تایید حقوقدانان نیز واقع
شده است و ناظر بر سه حق می باشد:
حق دسترسی به قاضی مستقل و بیطرف
حق دفاع
حق اجرای مؤثر آراء
پس حق اجرا یکی از حقوق مربوط به اصول دادرسی منصفانه است.
پس میتوان نتیجه گرفت که :مبنای اجرای مؤثر آرا همان اصل کلی دادرسی منصفانه است.
اصول اجرای احکام بر اساس ماهیت و هدف اجرای احکام تعریف شدهاند.
ماهیت یعنی چیستی و ماهیت اجرای احکام  ،اجرای حق است (و ماهیت دادرسی تثبیت حق
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است) .
هدف از اجرای حکم نیز دســتیابی حداکثری محکوم له به حق تثبیت شدهی خود در کمترین
بازهی زمانی ممکن است.
حال که ماهیت و هدف اجرای احکام را درک کردیم به بررســی اصولی که مرتبط با ماهیت و
هدف اجرای احکام هستند میپردازیم.
ج –  )1اصل الزم االجرا بودن حکم قطعی
اصل فوق بر این امر است که حکم پس از صادر شدن الزم االجرا است  .به این دلیل که حق برای
صاحبش ایجاد سلطه میکند و حق سلطه هم  ،از جنس و نوع حق و تکلیف است  .و حکمی که
ً
متضمن حقی ثابت شده برای محکوم له است  ،اصوال الزم االجرا است  .و مفهوم ماده یک قانون
اجرای احکام مدنی و برخی مقررات دیگر از جمله ماده  424قانون آیین دادرسی مدنی بر همین
اصل داللت دارد .که متناسب با ماهیت اجرای احکام مدنی است.
از آثار اصل الزم االجرا بودن حکم قطعی این اســت که« :هیچ نظام رسمی یا سازمان یا اداره
دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر داده و یا از اجرای آن جلوگیری کند» (ماده  8ق .آ .د .م) .
رعایت این اصل در ماده  675کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی به قید مجازات کیفری مورد
تضمین قرار گرفته است .
دیگر مستند قانونی ما در این مبحث ماده  41قانون اجرای احکام مدنی است که بیان داشته است
ً
 :هر گاه محکوم علیه طوعا حکم دادگاه را اجرا ننماید دادورز (مأمور اجرا) به ترتیب مقرر در این
قانون اقدام به اجرای حکم میکند .
استثنائاتایناصل:
ماده  8ق .آ .د .م :هیچ مقام یا سازمان دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن
جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نمــوده و یا مرجع باالتر ،آن هم در مواردی که قانون
معیننمودهباشد.
بخش انتهایی این ماده به مواردی اشاره میکند که به موجب قانون ،امکان جلوگیری از اجرای
حکم دادگاه وجود دارد.
ً
این ماده قانونی اگرچه ظاهرا مخالف این اصل اســت  ،اما از آنجا که احکام جلوگیری را فقط
موکول به مجوز قانونی نموده میتواند به نوعی مؤید این اصل تلقی گردد.
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در طرف دیگر توجه به مواردی که قانون اجازه جلوگیری از اجرای حکم را داده است به خوبی
روشن میسازد که در این موارد با اقدامی که از سوی شخص و یا اشخاص ذینفع صورت گرفته
است در حقیقت ،ثبات حق شناخته شده به موجب حکم دادگاه مورد تعرض واقع شده و از این
ً
جهت حسب ضرورت میتوان اجرای حکم را که ماهیتا اجرای حق است ،متوقف نمود.
ج –  )2اصل حاکمیت اراده محکوم له
از این اصل به عنوان اصل احترام به نظر محکوم له نیز یاد شده است.
هنگامی که حکم به نفع محکوم له صادر میشود محکوم له صاحب حق میشود و هر صاحب
حقی  ،مسلط بر حق خویش است.
این سلطه به محکوم له اختیار میدهد که مدلول حکمش را اجرا کند و احترام به نظر او در سه
مرحله پیشبینی شده است:
 در شــروع اجرا :طبق ماده  2قانون اجرای احــکام مدنی اجرا بدون نظر و ارادهی محکوم له
شروعنمیشود.
ماده  :2احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که محکوم علیه یا وکیل
ً
یا قائم مقام قانونی او ابالغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از
دادگاهبنماید.
بدین ترتیب اراده محکوم له در شروع اجراء حاکمیت مطلق است.
 در چگونگی اجرا :اراده محکوم له در چگونگی اجرا حاکمیت دارد  .اما این حاکمیت اراده
نســبی است نه مطلق  ،بدین شرح که بایستی طبق اصول و موازین قانونی حرکت و رفتار کند ؛
و اینکه محکوم له اراده مطلق در مرحله چگونگی اجرا را ندارد  ،به علت تشریفاتی بودن اجرای
احکام مدنی است  .با این حال اراده محکوم له دارای توان است  .به گونهای که به موجب و مجوز
ماده  37قانون اجرای احکام مدنی محکوم له میتواند در نحوه اجرا ارائه طریق نماید و یا طبق ماده
 40قانون مذکور محکوم له میتواند با محکوم علیه در خصوص نحوه اجرا به توافق برسد.
 در خاتمه اجرا :همانگونه که شروع اجرای حق از طریق اجرای حکم مدنی با اراده محکوم له
است ،پایان دادن به این مرحله نیز با وی خواهد بود .اراده محکوم له در ختم اجرا از یک حاکمیت
مطلق برخوردار است.
ً
ختم اجرا اصوال تزاحمی با حقوق محکوم علیه یا شخص ثالثی ندارد و از این رو قانونگذار در
ماده  24ق .ا .ا .م رضایت کتبی محکوم له را در تعطیل ،توقیف ،قطع یا تأخیر اجرای حکم دارای
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اثر تام دانسته است.
ج )3 -اصل لزوم مطابقت اقدامات اجرایی با مفاد حکم
هیچ شخصی نمیتواند بیش از حقی که قانون برای او به رسمیت شناخته است مطالبه کند.
بر همین مبنا از بدیهیترین اصول اجرای احکام مدنی «لزوم مطابقت اقدامات اجرایی با مفاد
حکم» است.
مأمور اجرا در تمام مراحل اقدامات اجرایی میبایست به این اصل توجه داشته باشد.
عالوه بر اینکه به موجب این اصل که برآمده از ماهیت حق است و از زیادهخواهی محکوم له
و ذیحق جلوگیری میکند ،تقلیل حق محکوم له نیز ممنوع است؛ زیرا هیچکس نمیتواند بیش از
حق خود بخواهد و البته نمیتوان او را مجبور به پذیرش کمتر از حق و یا تغییر آن نمود.
به نظر میرســد لزوم صدور اجراییه و ضرورت ذکر موضوع حکم در آن (مطابق ماده  6قانون
اجرای احکام مدنی) برای رعایت این اصل است زیرا برگ اجراییه راهنمای روشن مأموران اجرا در
تطبیق دائمی اقدامات با موضوع حکم است.
در حقیقت این اجراییه است که بوسیله قسمت اجرای دادگاهی که صادر کننده آن است به موقع
اجرا گذاشته میشود (ماده  19قانون اجرای احکام مدنی).
به عبارت ســادهتر :محکوم له فقط در محدوده همان اجراییه میتواند اقدام نماید و اگر با اراده
خویش کمتر از حق خود را بخواهد میتواند مطالبه و اجرا کند ولی بیشــتر از آن را خیر .و تمام
عملیات اجرایی فقط و فقط طبق اجراییه انجام میشود.
استثنائاتایناصل:
اضافه شدن هزینههای اجرایی به مفاد حکم ،مطابق مواد  59 ،51و  150قانون اجرای
احکاممدنی.
مطابق مفاد مواد مذکور دادورز عالوه بر اینکه محتوای اجراییه را اجرا میکند هزینههای اجرایی
را نیز از محکوم علیه اخذ مینماید.
به عنوان مثال :بایستی سند رسمی تنظیم شود ،حال هزینههای دفترخانه را  ،محکوم علیه باید
پرداختنماید.
مطابق ماده  47قانون اجرای احکام مدنی هر گاه شخصی محکوم  ،به انجام عملی
شود و از انجام آن امتناع ورزد  ،اما انجام آن عمل توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له
حق دارد تحت نظر دادورز آن عمل را توسط دیگری انجام داده و هزینه آن را مطالبه نماید و یا حتی
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بدون انجام عمل هزینه الزم را بوسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید.
بر اساس ماده  46ق .ا .ا .م اگر محکوم به  ،عین معینی بوده که تلف شده و یا دسترسی
به آن ممکن نباشــد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بوسیله دادگاه تعیین و از
محکوم علیه وصول میشود  ،یعنی تبدیل عین به قیمت.
ج –  )4اصل احترام نسبت به اقدامات اجرایی
گفته شــد که از عناصر ماهیت اجرای حکم مدنی ،رسمی بودن آن است یعنی ماهیت اجرا،
اجرای حق به صورت رسمی است .یعنی با قدرت حاکمیت حکم اجرا میشود و باید مورد احترام
قرار گیرد .تمامی اشخاص بایستی به اجرا و عملیات آن احترام بگذارند  ،و در همین راستا هیچکس
نمیتواند مانع از اقدامات اجرایی شود (ماده  8ق .آ .د .م) و همه اشخاص حتی اشخاصی که برای
خود حقی قائلند باید به اجرا احترام گذارند و این اقدامات را محترم بدانند و نسبت به آن تمکین کنند
 ،زیرا حکم حاکم نسبت به هر شخصی نافذ است و این احترام به قدری از اهمیت برخوردار است
که قانونگذار بیان داشته است هیچ مقام رسمی یا سازمان دولتی یا اداره دولتی نمیتواند حکم را تغییر
داده و از اجرای آن جلوگیری نماید.
با بیان این مطالب این نتیجه بدست میآید که :اصل احترام نسبت به اقدامات اجرایی مرتبط با
ماهیت آن است.
استثنائاتایناصل:
تعرض اشخاص نسبت به اقدامات اجرایی به گونهای که مانع اجرا آن باشد یک وضعیت استثنایی
است و نیازمند به نص صریح قانون است.
ماده  44ق .ا .ا .م :اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این
امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف ،مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دالیلی
هم ارائه نماید ،در این صورت دادورز به او یک هفته مهلت میدهد تا به دادگاه مراجعه کند ،به این
ترتیب با این ادعا که همراه با دالیل میباشد ،ادعای شخص مانع انجام اقدامات اجرایی به صورت
موقت میشود و باید وفق مقررات مذکور در ماده  147ق .ا .ا .م رفتار شود.
ماده  146ق .ا .ا .م :در مواردی که شــخص ثالث با حکم قطعی و یا سند رسمی که
تاریخ آن مقدم بر توقیف است و ادعای مالکیت دارد ،توقیف رفع میشود.
ج –  )5اصل فوری بودن آرای احکام (اصل سرعت)
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یکی از عناصر هدف اجرای حکم مدنی ،دسترسی محکوم له به حق شناخته شده در کوتاهترین
زمان است.
بر مبنای همین عنصر ،اجرای حکم باید به صورت فوری و بالفاصله پس از تقاضای اجرای آن
از سوی محکوم له شروع گردد.
و از طرف دیگر دلیلی بر تأخیر وصول حق و اجرای حکم حاکم وجود ندارد.
ماده  50ق .ا .ا .م نیز دلیلی است قانونی بر این اصل که طبق این ماده:
دادورز بایســتی پس از درخواست توقیف ،بدون فوت وقت اقدام به توقیف اموال محکوم علیه
نماید.
استثنائاتایناصل:
به تأخیر انداختن اجرای حکم در مورد محکومیتهای دولت و شهرداریها است.
ً
اصوال شخص یا شخصیت محکوم علیه در نحوه اجرای حکم قطعی الزم االجرا تأثیری ندارد
و مالک در اجرای حکم مدنی ،صدق عنوان «محکوم علیه» است و هر شخصی که مصداق این
عنوان باشد ،میتوان حق شناخته شده را علیه او اجرا نمود.
اما در این مورد وفق مقررات قانونی و برای اینکه خدمات عمومی تعطیل نگردد بیان شده که در
صورت محکوم شدن دولت و نهادهای دولتی یک سال و نیم بعد از صدور حکم مهلت دارند که
مفاد اجراییه را به اجرا گذاشته و اقدام کنند.
ذکر این نکته الزم است که محاسبه بازه زمانی یک سال و نیم  ،در موارد فوق از سال صدور رأی
ً
قطعی دادگاه میباشد .مثال سال صدور رأی و تاریخ آن  1400/2/1است که سال  1400در این بازه
زمانی قرار نمیگیرد (چونکه این محکومیتها بایستی در بودجه ساالنه آن نهاد لحاظ شود) و سال
اول میشود سال  1401و نیمه دوم  1402رأی قابل اجرا میباشد.
تعویقاجرایحکمبنابرمصونیتقضاییناشیازمالحظاتبینالمللی:ممکناست
ً
گاهی اجرای فوری احکام مدنی بنابر مالحظات و تعهدات بینالمللی رعایت نشود و نتیجتا اجرای
حکم به تأخیر افتد .این موارد را میتوان مصداقی از حکومت الضرر بر تسلیط دانست.
تعویق اجرای حکم به لحــاظ رعایت انصاف یا مصالــح اجتماعی :برخی اوقات
بنابرمصالح اجتماعی و رعایت انصاف قانونگذار مجوز تأخیر شروع عملیات اجرایی را به مجریان
آن میدهد .به عنوان مثال در مورد تخلیه عین مستاجره در رابطه با حوادث غیر مترقبه طبق ماده 13
آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال .1378
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ج –  )6اصل تداوم عملیات اجرایی حکم مدنی
بر مبنای هدف وصول حق در کوتاهترین زمان ،عملیات اجرایی هنگامی که شــروع شود
ً
بایستی مستمرا ادامه داشته باشد و این اصل ناشی از هدف اجرای حکم که همانا رسیدن محکوم
له در کوتاهترین بازه زمانی به محکوم به است ،میباشد .و دادورز نباید اجرای حکم را متوقف
نماید و یا آن را به تأخیر بیاندازد مگر به دالیل قانونی.
پس عملیات اجرایی حکم باید تا زمان اجرای کامل آن و وصول حق به محکوم به ادامه یابد.
بر همین اساس میتوان لزوم تداوم عملیات اجرایی را به عنوان یکی از اصول مرتبط با اجرای
احکام مدنی در نظر گرفت.
مســتند قانونی این اصل ماده  24ق .ا .ا .م اســت که بیان داشته :دادورز بعد از شروع اجرا
نمیتواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف نماید یا به تأخیر اندازد.
استثنائاتایناصل:
ماده  24ق .ا .ا .مبیان داشــته که تعطیل ،توقف ،قطع و به تأخیر انداختن اجرای
ً
حکم صرفا بواسطه دستور قضایی (قرار) از طرف دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده و یا
دادگاهی که صالحیت صدور تأخیر اجرای حکم را دارد ممکن میباشد.
مفهوم مواد  44و  146ق .ا .ا .م نیز داللت دارد که در موارد موضوع این دو ماده و با
تحقق شرایط آن ،مأمور اجرا میتواند بدون صدور قرار دادگاه نیز عملیات اجرایی حکم مدنی را
متوقف سازد یا نسبت به موضوع خاص آن را مرتفع کند.
ج –  )7اصل موسع بودن اجرای احکام مدنی
در قوانین و مقررات جزایی و کیفری اصل بر مضیق بودن این قوانین اســت  ،اما در اجرای
احکام مدنی اصل بر موسع بودن این قوانین میباشد  ،چون هدف از اجرای این احکام و قوانین
دستیابی حداکثری محکوم له به حق خود میباشد .
این اصل از عناصر هدف اجرای حکم مدنی است.
بنابراین اجرای حکم مدنی تا دسترسی به این هدف با هیچ مانعی روبرو نخواهد بود.
بر همین مبنا و در احکام با موضوع مالی چنانچه محکوم به معین باشد ،این عین در هر محل
و نزد هر شخصی که باشد باید به محکوم له تحویل داده شود (ماده  42ق .ا .ا .م).
چونکه اگر عین محکوم به در تصرف شــخصی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع از
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اقدامات اجرایی نمیباشد (ماده  43ق .ا .ا .م).
همچنین در مواردی که محکوم به عین معین نیست  ،هر مال متعلق به محکوم علیه میتواند
موضوع اجرای حکم مدنی و دسترسی محکوم له به حق باشد.
مفهوم مستثنیات دین که در ماده  24قانون نحوه اجرایی محکومیتهای مالی مصوب 1394
و ماده  65ق .ا .ا .م به آن تصریح شــده  ،بهترین دلیل بر وجود اصل موســع بودن اجرای حکم
مدنی است؛ زیرا بر مبنای مفهوم مستثنیات دین  ،اصل بر این است که هر مالی میتواند موضوع
اجرای حکم مدنی قرار گیرد و استثنای مالی از مقررات حکم مدنی خالف اصل است که نیاز
به تصریح دارد.
این اصل نیز با نظر به نوع حق شــناخته شده در متن حکم و همچنین رعایت اصول دیگر از
جمله اصل احترام به شخصیت اجتماعی انسانها که از شئون حق حیات میباشد با استثنائات
زیر مواجه است.
استثنائاتایناصل:
ماده  42ق .ا .ا .م :هر گاه محکوم به عین معین منقول و یا غیر منقول بوده و تسلیم ان
به محکوم له ممکن باشد ،نمیتوان مال دیگری را توقیف کرد.
حقوق مســتخدمین دولت مطابق ماده  96ق .ا .ا .م :از حقــوق و مزایای کارکنان
چنانچه دارای فرزند باشد « »4»/ »1و در غیر اینصورت « »3»/ »1توقیف میشود.
همچنین حقوق و مزایای نظامیان در جنگ توقیف نمیشود و در مورد بازنشستگان توقیف «»1
 »4»/در صورتی که دین مربوط به شخص بازنشسته باشد امکان پذیر است.
ج –  )8اصل تشریفاتی بودن اجرای احکام مدنی
بیان گشت که محکوم له بایستی در سریعترین زمان ممکن  ،به حداکثر حق تثبیت شده خویش
برسد  .حال ممکن است شخص در مقام اجرای حق خود مرتکب تقصیر شود و این توهم برای
صاحب حق ایجاد گردد که در چگونگی رسیدن به حق خود آزاد است.
بنابراین بایستی چهارچوب مشخصی برای اجرای هر حقی تبیین گردد  ،تا از سوء استفادههای
احتمالی جلوگیری شود  .زیرا هر حقی باید با لحاظ ماهیت اجتماعی آن اجرا شود  ،از این رو از
آنجا که ماهیت اجرای حکم مدنی نیز اجرای حق است باید کلیه لوازم اجرای حق مراعات گردد.
بــه همین دلیل  ،قانونگذار نیز با مالحظه ماهیت اجرای احکام مدنــی و لوازم اجرای حق ،
بســیاری از قوانین اجرای احکام مدنی را به بیان تشریفات اجرای احکام اختصاص داده است
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 .تا مانع تجاوز احتمالی محکوم له به حقوق محکوم علیه یا سایر اشخاص در مقام اجرای حق و
همچنین مانع همین تجاوز توسط ماموران رسمی در مقام اعمال قدرت حاکمیت در اجرای رسمی
حق محکوم له باشد.
بارزترین نشانه اصل تشریفاتی بودن ،لزوم صدور اجراییه در آغاز عملیات اجرایی (ماده  4ق .ا .ا.
م) و چگونگی تنظیم آن است (ماده  6ق .ا .ا .م)  ،که از ضمانت اجراهای ابطال اجراییه ،تصحیح
اجراییه و الغای عملیات اجرایی نیز برخوردار میباشد (ماده  11ق .ا .ا .م).
برای نمونه لزوم برگزاری مزایده نیز از ســنخ تشریفاتی است  ،که قانونگذار برای رعایت حال
محکوم علیه و جلوگیری از بروز تقصیر در اعمال حق توسط محکوم له وضع نموده است.
پس همانطور که گفته شد  ،وضع قوانین اجرای احکام  ،برای بیان تشریفات آن است.
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Ó Óگردش کار وجایگاه آن  -نقد رأی قضایی
منتخب از مجموعه نشست های نقد رای

گردش کار وجایگاه آن
با توجه به اینکه ساختار رأی یکی از شالوده های اساسی ذهنی قاضی برأی پی ریزی
بنای یک رأی وتصمیم قضایی می باشد ،رعایت استانداردهای الزم جهت تنظیم مفاد
یک رأی ،الزمه اش توجه به این ســاختار می باشد ،ویکی از ارکان واجزاء ساختار رأی
درج گردش کار در رأی می باشد ،به همین منظور در نشست نقد رأی روز پنجشنبه
 26فروردین ماه  1400در دادگستری کل استان کرمان با حضور معاون منابع انسانی
دادگســتری کل استان کرمان جناب آقای اسالمی ،ومعاون محترم قضایی رئیس کل
دادگستری جناب آقای امیر میجانی ،ومعاون ارزشیابی ونظارت جناب آقای مبشری،
ومعاون محترم اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم جناب آقای قویدل ،قاضی صادر کننده
آقای مهدیان ،وتعدادی از قضات ورئیس کانون وکالی دادگستری استان کرمان ،وحضور
آقای دکتر محمدرضا صفی نتاج عضو هیات علمی دانشگاه ،ورابط پژوهشگاه قوه قضائیه
در استان کرمان ،برگزار گردید.
بخش اول .آراء قضایی مربوط
( )1رأی شعبه ی یازدهم دادیاری دادسرأی عمومی وانقالب شهرستان کرمان
تاریخ دادنامه1399/02/28 :
شماره پرونده9909973416100153 :
شماره دادنامه9909983416100075 :
مرجع رسیدگی :شعبه ی یازدهم دادسرای عمومی وانقالب شهرستان کرمان
شاکی :آقای س  -ا فرزند ع
متهم :آقای ا – ر فرزند حع
اتهام :خیانت در امانت
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پرونده کالســه  9909983416100075شعبه يازدهم دادياري دادسراي عمومي و
انقالب كرمان تصمیم نهایی شماره 9909973416100153
شــاكي :آقای س  -ا فرزند ع به نشاني اســتان كرمان  -شهرستان كرمان  -شهر
كرمان ... -
مشتكي عنه :آقای ا  -ر فرزند ح به نشاني استان كرمان  -شهرستان كرمان  -شهر
كرمان ... -
اتهام :خيانت در امانت
بسمه تعالی
درتاریخ  28 / 02 / 1399جلسه شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب
شهرستان کرمان در وقت فوق العاده به تصدی اینجانب امضاء کننده ذیل تشکیل است
 ،پرونده کالسه پیوست تحت نظر است  ،با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با
استعانت از خداوند متعال  ،ختم تحقیقات و کفایت آن را اعالم و به شرح آتی مبادرت
به صدور قرار می نماید .
((قرارمنعتعقيب))
دادستان محترم دادسرأی عمومی وانقالب شهرستان کرمان
احتراما در خصوص شکایت آقای س  -آ علیه آقای ا  -ر با وکالت خانم ر  -ر دائر
بر خیانت در امانت و سوء استفاده از سفید امضا نسبت به سه یا چهار فقره سفته( به
شماره های  -503923-503922نامعلوم ) .
• گردشکار:
پرونده پس از ارجاع به این شــعبه  ،در مســیر تحقیقات مقدماتی قرار گرفت و
جهت روشــن شدن موضوع شکایت اظهارات شــاکی اخذ و بیان داشت((برأی اینکه(
از ســوی مقام قضایی مربوطه) به زندان نروم مجبور شدم سفته ها را امضا کنم یعنی
سفید امضا کردم بدون مبلغ و بدون اسم و بدون تاریخ و قرار بود سفته ها امانت باشد
یعنی به من مسترد شود ولی مشتکی عنه نسبت به اجرأی سفته ها اقدام کرده است
درحالیکه من هیچ بدهی به مشتکی عنه نداشتم )) و شاکی در ادامه درخواست تعیین
کارشناس مالی جهت بررسی موضوع و احراز عدم بدهی خود نموده است و مدعی است
عین همین موضوع در دادگاه تجدیدنظر مطرح که قضات محترم به این نتیجه رسیدند
که جزء تعیین کارشناس برأی رسیدگی به پرونده نمی باشد که اسناد مذکور به شرح

113

دادبان

 هژیو تسشن

دادبان

ییاضق یأر دقن    -نآ هاگیاجو راک شدرگ

صفحات  28الی  34ثبت پرونده گردیده اســت که در ادامه مشــتکی عنه احضار و از
ایشان تحقیق به عمل آمد که ایشان بیان داشت ((سفته ها به اسم و فامیل و کدملی
و امضای خود آقای آ در حضور ســه شاهد امضا شد و سفته نیازی به ذکر مبلغ ندارد
چون سفته با ذکر مبلغ بوده است و سفته ها بابت طلبی بود که ایشان از طریق چک
علیه من اقدام حقوقی کرده بود درحالیکه چک های(ایشان) هیچ منشاء نداشته و برأی
ربا بوده است و هیچ پولی واریز نشده بود و اگر ایشان واریزی برأی من داشته من قبول
دارم و حتی یک سری هم پول به حساب ایشان واریز کردم تا چک ها مسترد شود و
سایر شهود خود را نیز معرفی خواهم کرد)) ،از شاهد تعرفه شده از سوی شاکی به شرح
صغحه  50پرونده به هویت آقای س  -ب تحقیق به عمل آمد که بیان داشــت ((آقای
س  -آ از قاضی پرونده مربوطه درخواســت کرد که وقتی به او بدهند تا رضایت آقای
ر .را اخذ نماید و در نهایت  200میلون سفته را امضا کرد)) وکیل مشتکی عنه نیز در
ادامه جهت دفاع از موکل خود بیان داشت (( اوال موکل بنده در پرونده به شماره بایگانی
 980222شعبه  3بازپرسی دادسرأی عمومی و انقالب شهرستان کرمان  ،شاکی بوده
است و بنابربر نقل قول آقای آ اگر سفته ها به فرض امانتی هم بوده باشد  ،چرا در همان
بازپرسی این مطلب امانت درج نشده بود؟و بر چه مبنایی این سفته ها امانتی اخذ شده
است ؟ثانیا چرا بعداز گذشت یک سال و نیم از طرح شکایت کیفری و رضایت موکل
بنده در بازپرسی سوم بدون ارائه یک اظهارنامه و بدون ارائه هیچگونه شکایت کیفری
 ،بدون ارائه هیچ گونه دادخواســت حقوقی مبنی بر استرداد الشه سفته اقدام به طرح
شکایت کیفری نموده اند ؟ثالثا شاکی هیچ دلیل و رسیدی مبنی بر امانتی بودن سفته
ها ندارد و امضا و اثر انگشت ایشان بر روی سفته ها موجود است)) در ادامه از شاکی در
خصوص چک های مورد ادعای مشتکی عنه تحقیق گردید که ایشان بیان داشت ((چک
های ایشان(آقای ر) در سال  93به دست من رسید البته به صورت غیر مستیقم ،یعنی
خودم با ایشان هیچ معامله ای نداشتم و چک های ایشان از طریق ظهرنوسی به من
منتقل شد تقریبا مجموع همه چک های ایشان  40الی  50میلیون تومان بود و ایشان
آمد پیش وکیلی به نام آقای ا .ا و تمام واقعیت را بیان کرد که در صورت لزوم ایشان را
احضار کنید من بر روی چک ها دادخواست دادم ،ایشان محکوم شد و در مرحله اجرا
آمد ،پول چک ها را داد بدون اینکه یک کلمه از ربا صحبت کند و ســال  97آقای ح .
ج با من مشکل برخورد و شاکی من شد و آقای ر از موضوع شکایت ایشان مطلع شد
و فهمید ما دادگاه داریم و ساعت  12ظهر به دادگاه آمد و پروند من را با اعمال نفوذ به
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شعبه دیگری برد که قاضی پرونده  ...گفت تو نزول خوار هستی باید بروی زندان و یا
رضایت شاکی را بگیری  ...و آقای س  .ب از مستخدمین آقای ر است و شهادت ایشان
را قبول ندارم و سفته ها صرفا به امضا و انگشت من رسیده است))
• استدالل :
با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی طرفین و اظهارات اخذ
شده از طرفین به صورت انفرادی و در جلسه مواجهه حضوری نظر به اینکه
 -1با توجه به صدور قرار نهایی از سوی شعبه سوم بازپرسی دادسرأی عمومی و
انقالب شهرســتان کرمان به شرح صفحه  57پرونده ،در خصوص شکایت آقای ر علیه
آقــای آر دائر بر رباخواری و تحصیل مال از طریق نامشــروع  ،که حاکی از موثر بودن
رضایت مشتکی عنه در صدور قرار نهایی می باشد لذا به نظر می رسد صدور سفته های
مورد ادعای شــاکی  ،حتی به فرض سفید امضا بودن جهت تحصیل رضایت شاکی در
پرونده مذکور بوده است و اساسا منشاء صدور این سفته ها اخذ رضایت آقای ر به عنوان
شاکی در پرونده استنادی بوده است و نه رابطه مالی و اختالف حساب طرفین.
 -2درخواســت شاکی جهت ارجاع امر به کارشناس امور مالی از حیث این مرجع
مســموع نمی باشد و مستندا به ماده  155قانون آیین دادرسی کیفری ضروری نمی
باشــد؛ زیرا صرف نظر از اینکه ارجاع امر به کارشــناس مالــی موجب اطاله بی مورد
تحقیقات می گردد  ،تاثیری در کشف حقیقت ندارد چون همانگونه که بیان شد حسب
محتویات پرونده و اســناد و مدارک ابرازی از سوی طرفین  ،منشاء صدور سفته های
سفید امضا مورد ادعای شاکی  ،اخذ رضایت مشتکی عنه در پرونده شعبه سوم بازپرسی
بوده است و نه پرداخت بدهی و اختالف حساب مالی طرفین .
 -3صدور ســفته سفید امضاء(به صورت عدم درج مبلغ و تاریخ و صرفا با امضا از
سوی صادر کننده ) اساسا به معنای اعطای وکالت در تحریر محتویات سفته از قبیل
مبلغ و تاریخ سفته تا میزان مبلغ سفته تعریف شده از سوی بانک مربوطه می باشد
لذا تحدید حدود اختیارات وکیل نیازمند تصریح می باشد تا مشخص شود وکیل تا چه
میزان از حدود و اختیارات اعطایی از سوی موکل(صادرکننده سند سفید امضا) عدول
کرده است که این امر نیز در پرونده محرز نمی باشد
 -4جرم انگاری بزه سوء استفاده از سند سفید امضا اعم از چک یا سفته موضوع ماده
 673قانون مجازات اسالمی کتاب پنجم بخش تعزیرات  ،جهت حمایت کیفری از صادر
کننده ســندی است که با اعطاء وکالت در تحریر سایر مندرجات سند  ،قصد پرداخت

115

دادبان

 هژیو تسشن

دادبان

ییاضق یأر دقن    -نآ هاگیاجو راک شدرگ

تعهد موضوع آن سند یا اجرأی تعهد را دارد نه صادر کننده ای که قصد پرداخت سند
سفید امضا را ندارد ؛لذا با توجه به اظهارات شاکی مبنی بر اینکه مجبور شده است جهت
اخذ رضایت شــاکی این سند را به صورت سفید امضا  ،امضا کند که بدین نحو به نظر
می رسد اساسا نامبرده قصد پرداخت سفته سفید امضا به هر مبلغی را نداشته است لذا
بدین کیفیت موضوع تخصصا از شمول ماده مذکور خارج است.
 -5شاکی بیان داشته است به دلیل اجبار جهت اخذ رضایت شاکی مجبور به دادن
سفته ها به صورت سفید امضا شــده است که با توجه به محتویات پرونده و اظهارات
طرفین  ،وضعیت شــاکی در پرونده شعبه ســوم بازپرسی دادسرأی عمومی و انقالب
شهرســتان کرمان که به نظر می رســد شــاکی ،جهت جلوگیری از اعزام به زندان و
بازداشــت به لحاظ عدم تامین وثیقه یا کفالت و اعطاء مهلت جهت صلح وسازش از
سوی مقام قضایی ،اقدام به صدور سفته نموده است که بدین کیفیت صدور سفته ها به
صورت سفید امضا  ،حداکثر ممکن است در حالت اضطرار بوده باشد نه اجبار و اکراه؛
لذا موضوع شکایت شاکی تخصصا از شمول ماده  668قانون مجازات اسالمی کتاب پنجم
بخش تعزیرات(اخذ سند با اجبار  ،اکراه  ،تهدید یا قهر) نیز خارج است.
 -6با توجه به اماره مدیونیت موضوع ماده  265قانون مدنی  ،صرف صدور ســند
تجاری اعم از سفته یا چک از ناحیه شاکی  ،داللت بر مدیون بودن ایشان دارد و ادعای
شاکی مبنی بر اینکه مشتکی عنه باید ثابت کند چه طلبی از بنده دارد و این سفته ها
فاقد منشاء می باشد (علیرغم اینکه به نظر می رسد منشاء صدور سفته ها اخذ رضایت
مشتکی عنه بوده است)و تحمیل بار اثبات دعوی به مشتکی عنه  ،مردود است زیرا در
مانحن فیه شاکی ،مدعی محسوب می گردد و ظاهر نیز بر خالف ادعای ایشان است
و طبق قاعده (البینه المدعی و الیمین علی المنکر) ایشــان باید ادعای خود را در این
خصوص ثابت کند نه مشتکی عنه و مشتکی عنه عالوه بر اینکه در پناه اماره دائن بودن
موضوع ماده  265قانون مدنی اســت  ،در پناه اصل برائت موضوع ماده  4قانون آیین
دادرسی کیفری نیز می باشد و تا زمانی که دلیلی علیه او حاصل نشود از مزایای اصل
برائت از جمله عدم تحمیل بار اثبات دعوی کیفری برخوردار است .
 -7به فرض پذیرش ادعای شاکی مبنی بر امانتی بودن سفته ها ،با عنایت به اینکه
نامبرده پس از صدور سفته ها هیچ گونه اظهارنامه ،اقدام بانکی یا شکایت کیفری علیه
مشتکی عنه نکرده است تا امانتی بودن سفته ها را اثبات نماید و جلوی سوء استفاده
احتمالی از ســفید امضای توسط مشتکی عنه را بگیرد لذا امانتی بودن سفته ها نیز
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محرز و مسلم نمی باشد
 -8ادعای شاکی مبنی بر طرح پرونده مشابه در دادگاه تجدیدنظر جهت ارجاع
امر به کارشناســی و تسری آن به این پرونده مسموع نمی باشد زیرا اوال ) پرونده مورد
اســتناد شاکی در مرحله تجدیدنظر در خصوص دعوای حقوقی بوده است که با توجه
به اصل استقالل مراجع کیفری و مراجع حقوقی هیچ الزامی برأی مرجع کیفری ندارد
ثانیا) با عنایت به ماده  18قانون آیین دادرسی کیفری و ماده  227قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی مصوب  1381و اصل الزام رأی مرجع کیفری
برأی مرجع حقوقی  ،نه تنها مرجع قضایی کیفری الزامی به تبعیت از نظر مرجع قضایی
حقوقی ندارد بلکه برعکس مرجع قضایی حقوقی بایستی در مواردی از نظر مرجع قضایی
کیفری تبعیت نماید(به استثناء ماده  21قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اموال
غیــر منقول) و اصل حقوقی حاکمیت آراء محاکم کیفری بر محاکم حقوقی نیز موید
این مطلب است و تنها در موارد اناطه از این اصل عدول گردیده است که شامل پرونده
جاری نمی باشد
• اظهارنظر نهایی:
لذا در نهایت با توجه استدالل های هشت گانه مذکور به لحاظ فقدان دلیل کافی بر
وقوع کلیه بزه های انتسابی و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به ماده  265قانون آیین
دادرسی کیفری ،قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعالم می گردد  .قرار صادرشده پس از
اعالم موافقت دادستان محترم عمومی و انقالب شهرستان کرمان ظرف مهلت ده روز
از تاريخ ابالغ قابل اعتراض از ناحیه شاکی در دادگاه کیفری دو شهرستان کرمان است.
دفتر -1:مقرر اســت پرونده برگشماري ،در اجراي ماده  267 ، 92قانون اخير الذكر
امروز به نظر دادســتان محترم برسد -2در صورت موافقت دادستان محترم به طرفين
قطعيت قرار از آمار كسر و بايگاني شود -3در صورت
مدت قانوني و
ابالغ ،پس از مضي ّ
ّ
اعتراض به قرار از ناحیه شاکی جهت رسيدگي به مرجع صالح ارسال گردد.
مصطفی مهدیان مقدم
دادیار شعبه یازدهم دادسرأی عمومی و انقالب شهرستان کرمان
( )2رأی شعبه ی  102دادگاه کیفری دو شهرستان کرمان
تاریخ دادنامه1399/04/03 :
شماره پرونده9909983416100075 :
شماره دادنامه9909973411700341 :
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مرجع رسیدگی :شعبه ی  102دادگاه کیفری دو شهرستان کرمان
تجدیدنظر خواه :آقای س – آ فرزند ع
تجدیدنظر خوانده  :آقای ا  -ر فرزند ح
تجدیدنظر خواسته :اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا
پرونده کالســه  9909983416100075شعبه  102دادگاه كيفري دو شهر كرمان
تصمیم نهایی شماره 9909973411700341
شــاكي :آقای س  -آ فرزند ع به نشاني اســتان كرمان  -شهرستان كرمان  -شهر
كرمان –
متهم :آقای ا  -ر فرزند ح به نشاني استان كرمان  -شهرستان كرمان  -شهر كرمان –
اتهام :خيانت در امانت
گردش کار :پرونده کالسه  9900235تحت نظر است با مداقه در اوراق و محتویات
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به
شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
« رأی دادگاه »
در خصوص اعتراض آقای س  -آ فرزند ع نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی
دادیار محترم شعبه یازدهم دادسرأی عمومی و انقالب کرمان موضوع اتهامی آقای ا  -ر
با وکالت خانم ر  -ر دائر به خیانت در امانت و سوء استفاده از سفید امضاء نسبت به سه
یا چهار فقره سفته (به شماره های  -503923 - 503922نامعلوم )  ،دادگاه با بررسی
مجموع اوراق و محتویات پرونده  ،و نظر به اینکه قرار صادره وفق مقررات و موازین قانونی
صادر شده و معترض نیز در ادله مثبته ای که بتواند موجبات نقض قرار را فراهم نماید
به این دادگاه ارائه ننموده است  ،لذا مستندا به ماده  273از قانون آئین دادرسی کیفری
مصوب  92ضمن رد اعتراض حکم به تایید قرار معترض عنه را صادر و اعالم می نماید.
رأی صادره قطعی است / .
رئیس شعبه  2دادگاه کیفری دو کرمان – علی محیط
بخش دوم .طرح بحث
.1بیان موضوع:
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رأی محصول کار قضایی در یک روند دادرسی عادالنه محسوب می شود .همه تالش
های صورت گرفته ،واقدامات به عمل آمده از تعقیب وتحقیق ،وتشکیل جلسه رسیدگی،
وتحقیقات گوناگون ،ورعایت تشریفات شکلی یک طرف ،ومفاد ومحتوای رأی صادر شده
در طرف دیگر قرار می گیرند .هر میزان هم که روند دادرسی وتحقیقات عالی ،خوب وبا
اسلوب باشد ،اما تجلی آنها در رأی اگر مناسب وگویا ووافی به مقصود نباشد ،همه آن
تالش ها را تحت الشعاع قرار می دهد.
رأی اظهار نظر نهایی وقضایی پیرامون یک موضوع مورد اختالف وتنازع است ،که قاطع
دعوا بوده ،وفصل خصومت تلقی می شود ،وبه لحاظ تف ّوق وبرتری ،وجایگاه حاکمیتی
مراجع قضایی ،هیچ ســخنی بعد از قطعیت تصمیم ،وطی شدن تمام مراحل دادرسی
وجود ندارد .اما ســخنی که بعد از این رأی قطعی باقی می ماند ،گویا ورسا بودن رأی
مرجع قضایی است ،که به خوبی تبیین کننده اجزاء عدالت در پیکره کلمات وجمالت
واستدالل ها باشد.
یکی از ارکان مهم یک رأی «گردش کار» آن می باشد .اینکه در نصوص قانونی متنی
به گردش کار اختصاص داده شده یا خیر؟ واینکه از چه زمانی موضوع گردش کار وارد
آراء قضایی شد؛ یک بحث جداگانه وتحقیقی مفصل است .اما از همه مهتر چیستی این
گردش کار واهمیت آن می باشد.
شاید در ابتدا که رویه ی قضایی به عنوان یک منبع ارشادی به این نتیجه رسید گه
گردش کار را جزء ارکان رأی بشناساند ،مقنن هنوز به اهمیت آن پی نبرده بود ،در متون
قانونی زمانی که مقنن اجزاء رأی را بر می شمرد ،ضرورت این امر را احساس نکرده بود.
به طور مثال در ماده ی  296قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور
مدنی مصوب سال  1379مقنن زمانی اجزاء یک رأی را بر می شمرد ،نامی از گردش کار
به میان نیاورده بود .تا اینکه مقنن در ماده ی  378قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
سال  1392با اصالحات والحاقات بعدی  ،برأی اولین بار مراجع قضایی را با این موضوع
در متون قانونی مواجه نمود ،وامر را به سمت جدی شدن استفاده از این پیکره ی الز ِم
مغفول مانده سوق داد.
اما شعب دیوان عالی کشور به لحاظ اینکه جریان پرونده ،وسیر پرونده را می بایست
برای رســیدگی در دیوان تمییز تهیه می نمودند ،همین گزارش را در قسمت ابتدای
رأی درج می نمودند ،واین شیوه تاکنون نیز استمرار دارد ،ودر قریب به اتفاق آراء شعب
مختلف دیوان عالی کشور گردش کار پای ثابت آنها می باشد.
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اما اینکه این چرا «گردش کار» اهمیت دارد ،همین بس که دادرس برای فهماندن راه
طی شده تا رسیدن به این تصمیم قضایی نهایی ،را برای مخاطب بازگو کند ،واز البالی
این گفتگو ها که نتیجه وحاصل تنازع وتضارب می باشد ،حکم قضیه را استخراج نماید،
چاره ای جز اشاره به تاریخچه پرونده از آغاز تا فرجام ندارد .عدم ذکر این تاریخچه او را
ناچار می نماید در متن رأی بدان اشارتی داشته باشد ،که گاهی به اساس واسلوب رأی
خدشه وارد می آورد .از طرفی خواننده دادنامه ای که پرونده را در اختیار ندارد ،وبخواهد
در مورد تصمیم مرجع قضایی داوری واظهار نظری داشــته باشد ،وآن را ارزیابی نماید،
ضرورت دارد این گــردش کار را مورد مطالعه ومالحظه قرار دهد .با وجود گردش کار
تفاهم بیشتری بین نویسنده ،وخواننده برقرار می شود.
محتوی گردش کار چه باید باشد؟ مقنن در قانون زمانی از ضرورت وجود گردش کار
در دادنامه ســخن به میان آورده ،از توضیح پیرامون آن احتراز نموده ،ویکی از ایرادات
وارده به مقنن همین موضوع است ،که شاید تاخیر صد ساله در درج این امر در زمینه
اجزاء یک رأی ،او را از این امر غافل نموده اســت .اما در دکترین حقوقی گردش کار را
«ذکر دعوی ،جریان رسیدگی به آن ،احضار واقداماتی که دادگاه در برابر این درخواست
ها انجام داده ،وچکیده ادله ومستندات طرفین» را تعریف نموده اند.
در دوره تحول ودر دستور العمل ارزیابی اتقان آراء قضایی مصوب  1399/10/22در
ماده دو این دستورالعمل که شاخص های رأی متقن بیان شده آمده« :ماده۲ـ رأی متقن
ضمن تنظیم گردش کار مستقل ،دارای ساختاری به شرح زیر میباشد:
الفـ مقدمه :شــامل مواردی از قبیل مشخصات اصحاب دعوی ،وکال یا نمایندگان
قانونی آنان ،موضوع درخواست ،بیان فرأیند دادرسی ،توصیف دقیق رفتار ارتکابی ،نحوه
شــروع به تعقیب ،عنوان اتهامی ،زمان و محل وقوع آن ،خواســته خواهان یا شاکی و
تغییرات احتمالی آن ،بیان ایرادات ،دفاعیات و دالیل طرفین؛
ب ـ بدنه اصلی رأی :شامل مواردی مانند ارزیابی ادله ،دفاعیات و مستندات طرفین،

تطبیق دقیق رفتار ارتکابی با اعمال یا وقایع حقوقی با عناوین قانونی بهطور مستدل ،رد
یا پذیرش مستدل دالیل،ذکر مستندات ،اعم از مواد قانونی ،قواعد فقهی ،منابع معتبر
اسالمی ،فتاوی معتبر یا اصول حقوقی و انشای حکم یا قرار؛
پ ـ قسمت پایانی :شامل اعالم حضوری یا غیابی بودن رأی ،قطعیت یا قابل اعتراض

بودن آن ،مهلت و مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ،مرجع رسیدگی ،نام ،نام خانوادگی،
سمت و امضا قاضی یا قضات صادرکننده رأی و تاریخ صدور رأی است».
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محل قرار گیری گردش کار در کدام بخش دادنامه می باشد در متن یا قبل از متن
اصلی؟ چنانچــه قائل به ترتیب قرار گیری اجزاء مندرج در ماده ی  378قانون مذکور
باشیم ،قبل از متن رأی می باشد ،وسابقاً هم قضاتی که گردش کار را مجزا نمی نوشته
اند ،آن را داخل متن رأی پیاده سازی می نمودند ،که این امر از زیبایی کار می کاهد.
در این دســتورالعمل به درج گردش کار به طور مستقل ومجزای از اجزاء رای اشاره
نموده است ،که مشخص می نماید گردش کار خود امری مستقل از رای می باشد.
حال با توجه به ذکر مختصری از آنچه می شــد پیرامــون گردش کار بیان کرد ،به
بررسی رأی موضوع این نشست ،واظهار نظر های پیرامون آن خواهیم پرداخت.
 .2تحلیل و نظر حاضران و قضات صادرکننده رأی:
آقــای مهدیان مقدم (قاضــی صادر کننده رأی) :عرض ســام و ادب خدمت همه
بزرگواران .در خصوص رأی ماهیتاً اظهار نظر نمیکنم ،وسعی شده که رأی آینه ی تمام
نمای یک پرونده باشد .ولی یک سری موارد است که قبل از اینکه بزرگواران بخواهند
ایراد بگیرند من خودم بیان می کنم ،زمانی من این رأی را صادر کردم دو سال بیشتر
سابقه قضایی نداشتم ،وهمه بزرگواران که در جلسه هستند هم سابقه آنها از من بیشتر
است ،وهم علم شان ،این جسارت بنده را ببخشید .لذا سعی شده که این موارد ابتکاری
در رأی آورده شود ،وصرفاً هم به همان موارد اشاره کنم .یکی در خصوص سبک نگارش
قرار بود ،که قطعاً شــاید بزرگواران چنین سبکی را تا حاال ندیده باشند ،یا کمتر دیده
باشند ،این سبک هدفمند بوده ،به خاطر اینکه من خودم سعی کردم که یک تصمیم
قضایی اعم از قرار یا حکم همانند یک مقاله باید یک چهارچوب داشته باشد .همانطور که
مقاله چکیده دارد ،مقدمه دارد  ،یک استدالل دارد و یک نتیجه ،یک تصمیم قضایی نیز
باید همین گونه باشد ،خب ممکن است ایراد بگیرند که چرا گردش کار قبل از تصمیم
اســت؟ یا قبل از دادنامه اصلی آورده نشده؟ که این هم هدفمند بوده ،وگفتم که مثل
یک مقاله که مقدمه آنرا مشخصات اصحاب دعوا و موضوع شکایت وگردش کار را تلقی
کردیم ،ولی ممکن است این ایراد باشد ولی هدفمند بوده ،یکی هم ممکن است ایرادی
گرفته شــود اینکه چرا عبارات پشت سر هم نگارش نشده ،وهمانند همه ی دادنامه ها
پشت سر هم نیامده ،واین ایراد گرفته بشود که این دادنامه در معرض جعل قرار بگیرد،
که این ایراد به نظر من مسموع نیست ،چرا که همه دادنامه های ما تایپ می شوند ،در
سامانه ثنا درج می شوند ،و دادنامه دستی دیگر نداریم ،لذا امکان جعل خیلی کم وجود
دارد .یک ســری مواردی بود که خودم می خواستم این سبک را حتی تغییراتی بدهم
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که بیشــتر از این جسارت نکردم ،وسعی کردم از سبک سنتی باز استفاده کنم ،خودم
نظر شخصی ام این است که خود قرار خطاب به دادستان باشد ،مثل یک تصمیم دادگاه
ابتدا باید در خصوص دادخواست وشکایت رسیدگی شود ،و الزاماً نیازی نیست خطاب به
دادستان باشد ،اگرچه مستلزم تایید دادستان است ،و در پایان هر قراری یکسری مطالبی
را خطاب به دفتر می نویسیم ،این هم زیبنده قرار نیست ،ولی چون به لحاظ حجم کار
دادسرا در پایان هر قراری یکسری عباراتی را کلیشهای نگارش میکنیم این هم معموالً
در پایان هر قرار نوشته می شود ،وهمچنین سعی شده استداللها تا جایی که امکان دارد
خالصه شوند ،ودر خیلی از موارد ما حتی ورود نکردیم که موارد را در پایان بیان می کنم.
آقای حسین رمضانی زاده (رئیس دادگستری شهرستان بردسیر) :از نقاط قوت رأی
داشتن گردش کار به نحوی که ایشان اشاره کردند ،که خالصه اظهارات شاکی و مشتکی
عنه اشاره شده است .موضوع دیگری که من در رأی دیدم هنوز به مشتکی عنه اتهامی
وارد نبوده ،ایشان در هیچ کجای این قرار واژه متهم را به کار نبردند ،وبه کلمه مشتکی
عنه اشــاره کردند ،که قابل توجه اســت .در جایی دیگر مالحظه می شود در خصوص
درخواست ارجاع امر به کارشناس ،ایشان در قرار هم اشاره کردند ،وبا استدالل رد کردند،
وحتی استناد کردند که برأی این امر نیاز به کارشناسی نیست .موضوع دیگر استدالل
هایی که به صورت جداگانه در بندهای مختلف آورده شــده ،حتی مستند به اصول و
مبانی قانونی ،بحث اماره مدیونیت ،واصل برائت را اشاره کردند ،واینکه آن فعل ارتکاب
با کدام مواد قانونی انطباق دارد ،بحث مواد  ۶۷۳و  ۶۶۸تشریح کردند ،و به آن پرداخته
شد .هر چند در خصوص نحوه نگارش اشاره کردند آقای مهدیان ،اما به نظر من گردش
کار بایستی قبل از قرار باشد؛ یعنی گردش کار کاملی تنظیم شود ،وبعدا ً قبل از اینکه
قرار بخواهد صادر شود آنجا ختم تحقیقات اعالم میشود ،بهتر این بود که با استعانت از
خداوند متعال هم که مرسوم هست آن هم ذکر شود ،موضوع دیگر اینکه استدالل هایی
که بایستی در متن قرار ذکر شود ،اما اینجا می بینیم گردش کار تنظیم شده ،بالفاصله
استدالل ها ذکر شده ،ودر قسمت بعد نتیجه تصمیم دادسرا را می بینیم .موضوع دیگری
اینکه همکار محترم در چند مورد اشــاره به اصل برائت کردند ،آنجا به اصل  ۳۷قانون
اساســی اشارهای نشــده ،و صرفاً به ماده ی  ۴قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده،
موضوع دیگر در بحث شکلی انتهای قرار دستوراتی را خطاب به دفتر قید کردند ،که اگر
بعد از اتمام قرار این موضوع انجام میشد وجزء قرار نبود ،از نظر نگارشی مناسب تر بود.
موضوع دیگر با توجه به اینکه موضوع شکایت خیانت در امانت بوده ،ماده  ۶۷۴به طور
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خاص به بحث خیانت در امانت پرداخته است .همکار ما به مواد  ۶۷۳و  ۶۶۸در بحث
سوء استفاده از سفید امضاء اشاره کردند .اما به ماده ی  ۶۷۴نپرداخته اند ،این جا بهتر
بود به ماده ی  ۶۷۴هم اشاره می شد ،وعلت عدم انطباق را هم اشاره می کردند .موضوع
آخر به اینکه در انتهای قرار به علت عدم کفایت دلیل تصمیم نهایی اتخاذ شده است ،در
صورتی که در استدالل هایی که ذکر شده همکار محترم اشاره کردند که اص ً
ال موضوع
از شمول مقررات جزایی خروج موضوعی دارد ،که حاال به نظرم ایشان به عدم وجود بزه
پرداخته اند ،واعالم شده که با این مواد قانونی انطباق ندارد که اقدام درستی بوده است.
آقای ابراهیم خلیفه ای (رئیس شعبه ی سوم دادگاه تجدیدنظر) :ابتدا تشکر می کنم
از جناب آقای مهدیــان .در وضعیت فعلی تنظیم گردش کار کمتر در پرونده های ما
دیده می شود ،و این یک ُحسن می باشد که یک گردش کار مفصلی را تنظیم کردند،
واستدالل هایی هم که آورده شده جای تقدیر دارد ،هر چند بعضی از استدالل ها کمتر
ارتباط داشته با موضوع اما خب نقد آراء بیشتر در رابطه با انتقاد وبه چالش کشیدن رأی
است .اول اینکه گردش کار را یک مرور کردم استدالل ها را هم نگاه کردم جایی ندیدم
در این قرار به متهم تفهیم اتهام به نحو صریح و شفاف شده باشد ،حتی دالیل شاکی
عنوان شده باشد ،ودقیقاً این موضوعات تفکیک نشده ،که حاال اتهام این متهم یا مشتکی
عنه خیانت در امانت است؟ یا سوء استفاده از سفید امضاء؟ و در مقدمه رأی ذکر شده
اتهام خیانت در امانت ،حاال در گردش کار جایی خیانت در امانت ،وبعضی جاها عمدتاً
ســوء استفاده از سفید امضا مطرح شده است ،واین به نظر می آید بهتر بود ابتدا اتهام
متهم مشخص می شد .آیا یک اتهام است؟ یا دو اتهام است؟ یا یکی از آنها .اولین کاری
که در تحقیقات صورت میگیرد خب طبیعتاً بایســتی به نحوی صریح شفاف وروشن
تفهیم اتهام بشود ،وهمچنین دالیل شاکی بیان شود ،ودالیل این اتهام چیست ،که از
طرف شاکی ارائه شده ،این نقص تا حدودی مشاهده می شود ،وبعد هم که در گردش
کار اســتدالل ها بعضی از عبارات ناقص و ابتر گذاشته شده است ،ویک ایراد کلی هم
این اســت که استدالل ها منظم وبه ترتیب نیستند ،که ابتدا به دالیل شاکی پرداخته
شود ،یا خود دادگاه هم استداللی دارد در ادامه به ترتیب بیان کند .قالب قرار یا رأی را
به صورت باید تهیه کرد .اگر ما مراجعه کنیم به ماده  ۳78قانون آیین دادرسی کیفری
وماده  ۲۹۶قانون آیین دادرسی مدنی ،وآنجا به نحو مستدل و مستند خصوصیاتی که
یک رأی باید داشته باشد ذکر شده از جمله اینکه گردش کار جدای از رأی است ،واین
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از قدیــم هم بوده ،وآقای مهدیان عنوان میکننــد که میخواهند یک نوآوری در رأی
داشته باشند ولی در هر صورت بایستی به قانون هم توجه شود که آیا این پذیرفته می
شود قانونا یا نه؟ وبه نظرم ابتدا گردش کار را مطرح کنیم ،وبعد به رأی بپردازیم .مطلب
بعدی در خصوص ســفته است ،موضوع اتهام بوده ،وبحث سفید امضاء ،حاال این دیگر
به آن پرداخته نشده ،وهیچ مبلغی ،هیچ تاریخی ندارد ،آیا این واقعاً سفته است ،یا یک
سند عادی است؟ و این هم به نظر میآید بایستی یک اشاره ای به آن می شد ،با این
اوصافی که بیان شــده نه مبلغ دارد نه تاریخ و قاعدتاً سفته محسوب نمیشود ،و یک
سند عادی است .مطلب دیگری عنوان کردند رأی مرجع کیفری الزم االتباع است برأی
مرجع حقوقی ولی مراجع کیفری لزوم به تبعیت از احکام حقوقی را ندارند به این نحو
نیست .مضامین یا مطالب بلند را می توان در جمله های کوتاه تر عرضه کرد که خیلی
هم طوالنی نشود چه در گردش کار چه در استدالل ها و آن قالب هایی که در این راه
به کار رفته طوالنی به نظر میآید.
آقای ایرانمنش (نماینده کانون وکالی دادگستری) :بنده فقط به یک مطلب اشاره می
کنم .همین طور که مستحضرید ما یک اصل برائت داریم ،و یک فرض برائت .اشتراک
لفظی وجود دارد .در دادنامه در بند ششــم من دیدم استناد کردند به ماده ی  ۴قانون
آیین دادرسی کیفری واصل برائت ،واین اصل برائت ،اصل برائت فقهی است .که در اینجا
وجود ندارد ،و اینجا بایســتی ذکر میشــد فرض برائت؛ چون فرض برائت یعنی فرض
بیگناهی .در ماده ی  ۴قانون آیین دادرسی کیفری اصل ،یک کاما دارد ،بعد میگوید
برائت ،منظور اینکه فرض برائت است ،و اصل برائت نیست؛ که منظور اصل بی گناهی
است .مطلب بعد ما اگر بگوییم اصل برائت ،حتماً بایستی دالیلی در راستای این اصل
قرار بگیرد ،تا بتواند آن را نقض کند ،اما اگر ما فرض بگیریم اینجا می توانیم از اماره و
قرائن هم استفاده کنیم ،یعنی وقتی دادگاه این موضوع را فرض برائت بگیرد ،در واقع از
قرائن هم میتواند استفاده کند ،وآن را نفی کند ،وبهتر بود که در دادنامه به فرض برائت
اشاره می شد ،هر چند این اشتراک لفظی وجود دارد ،وخیلی جاها همان اصل برائت در
دادنامه ها ذکر می شود ،اما از لحاظ حقوقی بهتر است فرض برائت ذکر شود.
آقای علی میرزابیگی (سرپرست محاکم کیفری دو شهرستان کرمان) :نکتهای که به
نظرم میرسد بحث گردش کار است که به نظر می رسد بایستی قبل از ختم تحقیقات
باشد ،در واقع ما در گردش کار داریم روند آن چیزهایی که در پرونده اتفاق افتاده است
را بــه نحوی باز و قابل فهم و بیان می کنیم ،بنابرأین به نظر میرســد که اعالم ختم
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تحقیقات ،بعد پرداختن به گردش کار اینجا یک ایراد اســت .به محض اینکه گردش
کار در اینجا شروع شده همکار محترم یک زمینه ذهنی بایستی ایجاد میکردند برأی
مطالعه کننده رأی یا مخاطبان شــان که بالفاصله قید شده که اظهارات شاکی اخذ و
بیان داشت ...برای اینکه از سوی مقام قضایی به زندان نروم ...اینجا به نظر میرسد
یک مقدار از نظر نگارش وشــروع بحث دچار عجله بودیم ،و یا در ادامه قید شده است
مد نظر همکار ما کارشناس حسابداری
تعیین کارشناس مالی ...اینجا به نظر میرسد ّ
وحسابرسی بوده ،چون به هر جهت بحث اختالف حساب بوده ،و قاعدتاً باید به کارشناس
حســابداری وحسابرسی ارجاع شود ،ودر خود گردشکار که مفصل به آن پرداخته شده
اســت .در واقع اتصال مبانی را به هم احراز نکردم ،یعنی به طور خاص وقتی رأی دارد
خوانده می شود در یک بار خواندن انسان متوجه شود که رأی چه بوده است .همچنین
اشاره شده به وجود پرونده هایی در شعبه ی  ۳بازپرسی و دادگاه تجدید نظر ،که از رأی
ما استنباط می کنیم ممکن است این پرونده ها مطالبه نشده باشد ،وگزارشی تهیه نشده
باشد ،که به نظر یک ضرورت بوده ،ودر نهایت بین آن اظهار نظر نهایی وگردش کار از
حیث متن خیلی در واقع آن تعادل و تناسب رعایت نشده است ،ودر خود متن اظهارنظر
نهایی اشاره به اسم کامل سمت دادستان محترم عمومی و انقالب کرمان از نظر نگارش
یک ایرادی ممکن است داشته باشد.
آقای حمید کریمی (مستشار محاکم تجدیدنظر) :تشکر از همکاران گرامی .رأی خوبی
صادر شده ،رأی موجهی است ،ابتدای رأی آنجا که نوشته استعانت از خداوند متعال اگر
با توجه به ماده ی  ۳۷۴قانون آیین دادرسی کیفری می نویسیم تکیه بر شرف و وجدان
را نوشته نشده ،واز قلم افتاده است .در بندهای  ۴و  ۵استدالل آخرش تکراری می باشد،
در عبارت تکراری مثل هم قید شده است ،در بند  ۸که استدالل کردند نیاز نیست پرونده
حقوقی بررسی شود ،به نظر من دادسرا مرجع تحقیق است وباید جهت کشف حقیقت
تحقیقات انجام دهد ،اینکه پرونده حقوقی چه وضعیتی دارد ،به نظرم بهتر بود بررسی
می شــد ،وتحقیقات می شد .در استدالل هایی که صورت گرفته ،گفته شده او وکالت
داشته ،این نظر دکتر بهرامی است ،اما آقای میرمحمدصادقی خالف این را نظر داده ،و بر
مبنای اصل تجریدی و تنجیزی اسناد تجاری ،قانونگذار به نحوی آمده تا حمایت کند از
این اسناد تجاری ،وچون حمایت کند ما هم باید حمایت کننده باشیم ،ووقتی سفته ای
در دست کسی باشد یا چکی در ید کسی باشد اصل بر این است که این طرف مدیون و
بدهکار است ،ودین آن هم درست است  ،مگر اینکه خالف آن ثابت شود .بحث دیگر در
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رأی نام مشتکی عنه به درستی قید شده ،اتفاقاً نظرم این است که نباید کلمه متهم قید
میشد ،چون این پرونده یک فرأیند طوالنی داشته است .آیا ما اص ً
ال تفهیم اتهام کردیم
که بگوییم حسب شکایت شاکی شما متهم هستید به اتهام فالن و ما حسب شکایت
شاکی ایشان را در جایگاه متهم نشانده ایم ،وباید تفهیم اتهامی حتماً صورت گرفته باشد،
وبهتر بود اگر موضوع از شمول موضوع ماده ی  ۶۷۴است ،باید اشاره میشد چرا که از
شــمول خارج است .آیا ارکان این جرم وعملی که مرتکب انجام داده کجای آن خروج
موضوعی دارد؟ در جایی دیگر هم همکار محترم در بند اول نوشــتند به نظر می رسد
...کلمه به نظر میرسد ما در احکام نداریم .و بعد نوشتن اساساً این جوری ست ،کلمه
به نظر میرسد برأی اساتید دانشگاه است یا میخواهند تدریس کنند میگویند به نظر
میآید ...ما قاضی هستیم با آرأی متقن سر و کار داریم ،یا صددرصد یا  %۹۹و این کلمه
به نظر می رسد وجاهت ندارد .در بحث کارشناسی اشاره نشده که دقیقاً بابت چه بوده،
ودقیقاً باید استدالل می کرد ،این که وفق ماده  ۱۵۵قابلیت استماع ندارد ،وباعث اطاله
دادرسی میشود کلی هست و باید مشخص شود کارشناسی بابت چه چیزی بوده است؟
آقای رضا نیکبخت (رئیس شعبه ی سیزدهم دادگاه تجدیدنظر) :آقای مهدیان یک
مطلبی را بیان کردند و گفتن من مثل مقاله این را نوشتم .رأی دادگاه چه رأی چه قرار،
باید اسلوب خاص خودش را داشته باشد .اینجا دانشگاه نیست ،که مقاله بنویسیم ،وبرای
نوشــتن یک قرار به نظر از آن حالت خودش خارج شده ،وبه هر حال رأی دادگاه باید
متقن و خیلی منسجم باشد که متاسفانه به صورت مقاله نوشته شده ،واین در شأن یک
مقام قضایی نیست .مطلب دیگری که دوستان بحث مشتکی عنه ایشان را مطرح کردند.
ما در قانون متهم را داریم ،ما ماده  168قانون آیین دادرسی کیفری داریم که میگوید
ما نباید بدون دلیل احضار وجلب انجام بدهیم ،بنابراین ما وقتی کسی را احضار می کنیم
دلیل و قرائنی وجــود دارد وما باید عنوان متهم را قید کنیم نه عنوان دیگری .مطلب
دیگر در بحث گردشکار اســت ،ماده ی  ۳۷۸قانون آیین دادرسی کیفری مواردی که
دادگاه باید در متن رأی بیاورد وبالتبع دادسرا هم شامل میشود ،یکی از موارد ،گردش
کار اســت .اینکه گردش کار را باید قبل از رأی بیاوریم درست نیست؛ چرا که ماده ی
اول رأی باشد ،یا قبل از آن .ونکته دیگر اینکه با
 ۳۷۸بیان کرده ،و اشــکالی هم ندارد ِ
توجه به اینکه موضوع پرونده کیفری است ،ایشان وارد مسائل قانون مدنی وقانون تجارت
شده اند ،در صورتی که آنچه پیش روی ماست ،وما باید به آن استناد کنیم قانون آیین
دادرسی کیفری اســت ،وقانون مجازات اسالمی است ،وضرورتی ندارد ما وارد مواردی
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که بحث قانون مدنی می باشد بشویم .ماده ی  ۲۶۵قانون مدنی برأی چه استناد شده
است؟ و اصال ضرورتی ندارد ،شکایت ایشان ربا خواری و تحصیل مال از طریق نامشروع
است ،چطور ایشان وارد بحث سفید امضا بودن و مسائل دیگر شده؟ ما در رأی عالوه بر
مستندات قانونی که باید ذکر کنیم ،باید طوری باشد که شخص وقتی می خواند متوجه
شود که شکایت ایشان رباخواری و تحصیل مال ازطریق نامشروع است ،چطور ایشان
وارد بحث سفید امضا بودن و مسائل دیگر شده اند ،به جای اینکه وارد بحث مواردی که
شاکی مطرح کردهاند به شوند اینها همه از نقاط ضعف این رأی است.
آقای مسعود امیرمیجانی (معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان) :وجه تمایز قرار
صادره این است که تالش شده با ذکر استدالل عمل مورد شکایت با اوصافی که در فرض
جرم بودن عمل مورد شکایت مصداق پیدا می کرد تطبیق داده شود ،نهایتاً اظهارنظر
شود که جرمی واقع نشده است .اما نسبت به نحوه تنظیم قرار وبحث گردش کار صرف
نظر اینکه جای این گردش کار کجاست؟ بحث دیگری است .گردش کار بیشتر حول
محور موضوعاتی که منجر به فرایند رسیدگی شده است ،ذکر تشریفات قانونی صورت
گرفته ،ومواردی که ناظر به محل و زمان اوقات شــکایت وبه فرضی که جرم بود وقوع
جرم احتمالی باید صورت گیرد ،وگردش کار مشــخص و معلوم باشــد ،که جزء موارد
قانونی اســت ،وضرورت دارد به زمان و محل شکایت اشاره شود ،اما در نحوه استدالل
هایــی که صورت گرفته به نظر میآید زیبنده تر این بود که به نحو بهتری تنظیم می
شد ،به عنوان مثال در بند  ۲یا در بند  ۸استداللی که آمده گفته شده در خصوص ارجاع
امر به کارشناس مسموع نمی باشد ،بهتر بود که اینطور گفته می شد که قابل ترتیب اثر
نیست ،یا موثر نیست ،اما در ماهیت رأی عنوان شده که ارجاع امر به کارشناسی موثر
نیســت یا ضروری نیست .محور تحقیقات این بوده که آیا جرم واقع شده یا نشده؟ آیا
ارکان وعناصر تشکیل دهنده جرم در جرائم مورد اشاره اتفاق افتاده است؟ استدالل ها
بعضاً حقوقی است ،در حالیکه استدالل های حقوقی بعضاً محل بحث است .بهتر بود که
آقای مهدیان برداشــت شان از این استدالل ها را به ارکان ثالثه جرم ربط میدادند .اما
دیگر استدالل عنصر سپرده شدن موضوعیت ندارد و معموالً در رسیدگی محور استدالل
ها باید به موضوع پرونده برگردد .یک نکته دیگر اینکه نهایتا مشخص نشده سفته های
مورد نظر چند تاست؟ چون به هر حال این رأی واجد اعتبار امر قضاوت شده است ،حاال
سه یا چهار تا که هم دادگاه اشاره کرده هم آقای مهدیان شماره دو تای آنها را نوشته و
نشان میدهد تحقیقاتی در این خصوص صورت نگرفته ،واین سفته ها چه شماره هایی
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بوده ،و این به نظر ایراد می آید.
آقای اکبری زاده (رابط پژوهشگاه ومستشار تجدیدنظر) :کلید واژه ای که در این جلسه
زیاد استفاده شــد ،ومورد توجه همکاران محترم بود کلمه «گردش کار» بود .ما شش
جلســه نقد رأی برگزار کردیم ،این اولین جلسه ای است که رأی ما دارای گردش کار
است ،یعنی باید با آقای مهدیان احسنت گفت .رویه ایشان هم همین است که تصمیمات
ایشان با گردش کار است .حاال چرا اینقدر گردش کار مهم است؟ برای اینکه کسی که
رأی را می بیند پرونده جلویش نیست ،ما میخواهیم با رأی به او اطالع رسانی کنیم،
سیر کار پرونده چه بوده ،تا به این تصمیم رسیده است .رویه قضایی بر نوشتن گردش
کار نیســت ،اما سند تحول قضایی و دستورالعمل اتقان آراء قضایی ما را به این سمت
رهنمون میکند که در آراء گردش کار استفاده شود .دلیل انتخاب رأی امروز هم همین
بــوده که نکته مثبت آن گردش کار اســت .در متون قانونی تنها در ماده ی  ۵۹قانون
تشکیالت آیین دادرســی دیوان عدالت اداری گردش کار تعریف شده است« .گردش
کار متضمن خالصهای از شکایت و دفاع طرف شکایت ،تحقیقات انجام شده و اشاره به
نظر مشاور ».ما دیگر در قوانین و مقررات تعریفی از گردش کار نداریم .مقنن در ماده
ی  ۳۷۸قانون آیین دادرسی کیفری گردش کار را آورده ،ولی تعریف ننموده ،ودر ماده
دو دســتورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی گردش کار آمده است .بنابراین گردش کار
بسیار تا بسیار اهمیت دارد .با توجه به اینکه دستگاه قضایی به دنبال تحول است ،یکی
از تحوالت همین قید گردش کار در آراء می باشد ،رأی فاقد گردش کار یعنی رأی که
ناقص است ،و ایراد دارد.
آقای مصطفــی مهدیان(قاضی صادر کننده رأی) :اصــل تناظر ایجاب می کند که
متناسب با ایرادات و ِ
وقت پاسخ داده شود ،اینکه گردش کار جایش کجاست ،حقیقتاً من
در قانون الزامی ندیدم ،که جای آن کجاست .لذا اینکه برخی همکاران عنوان می کنند
خالف قانون است من جایی ندیدم خالف قانون باشد .مواد قانونی آیین دادرسی کیفری
ضرورت گردش کار را بیان کرده است ،اینکه بعضی همکاران گفتند که فرد مشتکی عنه
بایستی به عنوان متهم ذکر میشد ،دالیل شاکی ذکر میشد ،عرض کنم که اساساً دلیلی
وجود نداشت ،و اتهامی متوجه فرد نبود ،وبنده به عنوان مقام قضایی اص ً
ال فرد را به عنوان
متهم احضار نکردم ،وعنوان متهم را برأی آن بار نکردیم ،ودر قرار هم اساساً کلمه متهم
ذکر نشده است .اینکه چرا در خصوص دالیل شاکی اظهارنظر نشده است ،شاکی دلیلی
نداشــته ،وایشان فقط به کارشناسی متوسل شده است ،وما این عنوان را اعالم کردیم
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که به چه علت رد کردیم واین که خالصه ای از پرونده دادســرا ذکر نشده است این را
من قبول ندارم ،و ما در دادسرا هستیم ،وبا تسریع در رسیدگی مواجه هستیم ،و مطلب
دیگر اینکه نیاز نبود پرونده حقوقی مطالعه شود ،ومن به عنوان مرجع کیفری آن پرونده
را موثر در کشف حقیقت ندانستم .این که نظر آقای دکتر بهرامی و میر محمد صادقی
هم ذکر شد این هم محل تأمل است که اساساً سوء استفاده از سفید امضا تحت عنوان
وکالت در تحریر مندرجات قرار میگیرد یا خیر؟ بیان این موضوع از وقت جلسه خارج
بوده ،وقابل پاسخ است .اینکه در خصوص خیانت در امانت توضیح داده نشده در یکی
از استداللها ذکر شده که هیچ دلیلی یافت نشده و ارجاع امر به کارشناسی هم توضیح
داده شده است که برأی چه ما فارغ از ارجاع امر به کارشناسی هستیم ،واینکه یک بحث
اختالف مالی قلمداد نکردیم .اینکه در خصوص ارکان ثالثه جرم در هر یک از سه جرم
خیانت در امانت ،سوءاستفاده از سفید امضا و اخذ نوشته به صورت اجبار و اکراه اظهارنظر
نشده این کامال درست است ،و اگر بنا برأین بود بایستی باالی  ۲۰صفحه توضیح داده
می شد .عدم ثبت شماره سفته های شاکی ابتدای پرونده ذکر شد ،از شاکی سوال شد
اظهار عجز کرد .ذکر دو شماره دیگر بیان کرد سه یا چهار فقره سفته موضوع شکایت که
دو مورد از آنها را ما توانستیم خودمان پیدا کنیم ،حتی شاکی نتوانست ،اظهار عجز کرد،
وگفت اطالعی ندارم ،واین که در خصوص عدم تناسب استدالل ها با یکدیگر ،این نظر
شخصی من است که ما صرفاً به ترتیب دفاعیات اشخاص پرداختیم ،باز هم تشکر می
کنم از عزیزان که ایرادات موجهی را بیان کردند.
آقای محمد باقر اسالمی (معاون منابع انسانی دادگستری استان کرمان) :قراری که
جناب آقای مهدیان صادر کردند دارای نقاط قوت بسیاری بود .مخصوصاً همانطور که
جناب اکبری زاده اشــاره کردند بحث گردش کار و خود رأی و ماهیت رأی و قرار در
راستای سند تحول صادر شده است .البته این قرار قبل از ابالغ سند تحول صادر شده
است ،یعنی یکی از نکات برجسته این قرار این است .در حال حاضر دستورالعمل اتقان
آرا ابالغ شده و آرایی که از امسال در بوته نقد قرار می گیرد بر اساس این دستورالعمل
بررسی خواهند شــد .استدالل های آقای مهدیان بسیار خوب ،استنادات بسیار خوب
بودند ،که از نقاط قوت رأی محســوب می شــوند .قطعاً شلوغی کار و تراکم پرونده در
دادسرا مانع می شود که قضات به همه جوانب بپردازند .در پایان از همه عزیزان تشکر
می کنم.
بخش سوم :جمع بندی ونتیجه گیری
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الزمه ارائه یک رأی متقن ومســتحکم داشتن گردش کار در رأی می باشد ،ووجود
گردش کار هم انتظام فکری به رأی می بخشد واز طرفی ،هم خواننده را به کم وکیف
جریان پرنده واقف نموده ،وآیینه ای تمام نما از محتویات پرونده می باشــد ،وحرکت
دادگستری به سمت تحول اقتضاء دارد که آراء واجد بخش گردش کار باشند ،هر چند
کثرت کار وتراکم پرونده کمتر مجال وفراغ وسعی برای قاضی جهت پرداخت به گردش
کار در تدوین تصمیم مختومه کننده خود پیش می آورد ،لیکن فقدان گردش کار یک
نقص محسوب می شود ،که هیچ دلیلی جای خالی آن را پر نمی نماید.
همین که اهمیت وجود گردش کار در یک رأی مشخص شد ،باید دید که این گردش
کار در کجای رأی باید قرار گیرد ،وحاوی چه اطالعاتی باشد .نام گردش کار چهار چوب
آن را مشخص می کند ،که سیر روند جریان امور را باید در خود جای دهد ،ومحلی برای
درج استدالل واستبناط ونتیجه گیری نیست .از طرفی محل قرار گیری آن براساس بند
«ت» ماده ی  378قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال  1372با اصالحات والحاقات
بعدی ،قبل از متن کامل رأی می باشد.
در رأیی که مورد بررسی قرار گرفت بهتر بود قاضی محترم براساس ماده ی  378قانن
آیین دادرسی کیفری ودستور العمل ارزیابی اتقان آراء قضایی گردش کار را قبل از ختم
تحقیقات قرار نهایی خود قرار می داد.
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Ó Óرابطه ی اثبات و احراز وقوع بیع و تســلیم مبیع  -نقد رأی
قضایی
رابطه ی اثبات واحراز وقوع بیع ،وتسیلم مبیع
با توجه به اینکه یکی از دعاوی رایج در مراجع حقوقی دعوی الزام به تســلیم مبیع
بوده ،وفروشنده پس از انعقاد عقد بیع به عهد خود در زمینه تحویل مبیع در موعد مقرر
وبراساس توافق اقدام نمی نماید ،خریدار ناچار از طرح دعوی به منظور در اختیار گرفتن
مبیع می باشــد ،اما طرح دعوی الزام به تحویل مبیع به این راحتی ها هم نیست ،به
منظور بررسی طرح دعوی مذکور وبرخورد محاکم با این نوع خواسته ها ،در نشست نقد
رأی روز پنجشنبه نهم اردیبهشت ماه  1400در دادگستری کل استان کرمان با حضور
رئیس کل دادگستری استان کرمان آقای دکتر موحد ،ومعاون منابع انسانی دادگستری
کل اســتان کرمان جناب آقای اسالمی ،معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری
جناب آقای امیر میجانی ،معاون ارزشیابی ونظارت جناب آقای مبشری ،معاون محترم
اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم جناب آقای قویدل ،قضات صادر کننده آقای موسوی،
آقای خلیفه ای ،وتعدادی از قضات ونماینده مرکز وکالی قوه قضائیه ،وحضور آقای دکتر
آرش رشیدی عضو هیأت علمی دانشگاه ،ورابط پژوهشگاه قوه قضائیه در استان کرمان،
برگزار گردید.
بخش اول .آراء قضایی مربوط
( )1رأی شعبه ی پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان
تاریخ دادنامه1399/03/28 :
شماره پرونده 9809983410500011 :و9809983410500245
شماره دادنامه9909973410500247 :
مرجع رسیدگی :شعبه ی پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان
خواهان :آقای م ج  .ك فرزند ع ،آقای م ج  .ك فرزند ع ،خانم پ  .ا فرزند م،
خوانده :خانم ن  .ص فرزند ح .آقای ب .ب فرزند ع ،آقای م ج  .ك  ،اداره كل اوقاف
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وامور خيريه استان كرمان.
اتهام .1 :ابطال اجاره نامه  .2تاييد فسخ قرارداد  .3اثبات وقوع بيع  .4تسلیم مبیع
پرونده هاي کالســه  9809983410500011و 9809983410500245شعبه 5
دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان تصمیم نهایی شماره 9909973410500247
خواهان ها:
 .1آقای م ج  .ك فرزند ع با وكالت آقای ب  .م فرزند م به نشــاني اســتان كرمان
 شهرستان كرمان  -شهر كرمان ... - .2خانــم ن  .ص فرزنــد ح  .3آقای ب  .ب فرزند ع با وكالت آقای ا  .ک فرزند م به
نشــاني اســتان كرمان  -شهرستان كرمان  -شهر كرمان  .... -وخانم پ  .ا فرزند م به
نشاني استان كرمان استان كرمان  -شهرستان كرمان  -شهر كرمان ....
خواندگان:
 .1خانــم ن  .ص فرزنــد ح  .2آقای ب .ب فرزند ع با وكالت خانم پ  .ا فرزند م به
نشــاني استان آذربايجان غربي  -شهرستان سلماس  -سلماس  ...وآقای ا  .ك فرزند م
به نشاني كرمان ...
 .3اداره كل اوقاف وامور خيريه استان كرمان به نشاني استان كرمان  -شهرستان
كرمان  -شهر كرمان  -بلوار  22بهمن – چهار راه شعبانيه
 .4آقای م ج  .ك فرزند ع به نشاني استان كرمان  -شهرستان كرمان  -كرمان ... -
خواسته ها .1 :ابطال اجاره نامه  .2تاييد فسخ قرارداد  .3اثبات وقوع بيع  .4تسلیم
مبیع
گردشــکار  :دادگاه با توجه به مندرجات پرونده ختم دادرسی را اعالم وبه شرح ذیل
مبادرت به صدور رای می نماید.
«رای دادگاه»
در خصوص دادخواســت خواهان اصلی  -آقــای م ج  .ك فرزند ع  ،با وكالت آقای
ب  .م بــه طرفیــت  .1آقای ب  .ب فرزند ع .2 ،خانم ن  .ص فرزند ح  ،با وكالت خانم
پ  .ا وآقای ا  .ك  .3اداره کل اوقاف وامور خيريه استان كرمان  -مبنی بر ابطال اجاره
نامه وتاييد فسخ قرارداد واعالم وتاييد انفساخ وانحالل قهري عقد بيع موضوع بيع نامه
مورخ  01/02/1397به علت تحقق شــرط انفســاخ  -به این شرح که وکیل ایشان ،
طبق دادخواســت تقدیمی اظهار داشــتند  (( :احتراما با اختيار حاصل از مدلول يك
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برگ وكالتنامه ملصق  ،به تمبر مالياتي وبه وكالت از خواهان مرقوم در صدر دادخواست
خاطرعالي را مستحضر داشته ؛ خواســته موكل به داليل مشروحه آتي الذكر در يك
جمله  ،اعتبار قانوني را واجد بوده ومســتوجب پذيرش مي باشد ؛ حسب مبايعه نامه
عادي مورخ  97-2-1موكل  6دانگ منزل مسكوني خود را به مساحت  250مترمربع
 ،با قيمت  000/000/450/3ريال به خواندگان به طور مســاوي مي فروشــد ؛ بنا به
توافقات انجام شــده در ماده  3قرارداد از كل مبلغ ثمن معامله  ،مبلغ 000/000/110
تومان مانده كه يك فقره چك به شــماره  1811670به مبلغ  000/000/110تومان
عهده بانك صادرات  ،در اختيار موكل قرار مي گيرد كه در تاريخ  97-3-10همزمان
با انتقال ســند به موكل پرداخت گردد ؛ متاسفانه به رغم انتقال سند خواندگان حاضر
به پرداخت تتمه ثمن معامله در حق موكل نگرديده اند ؛ با حفظ مقدمات مذكور بيع
نامه مورخ  97-2-1با موضوع عقد بيع به علت تحقق شرط فاسخ دچار عارضه قهري
وانحالل وفسخ گريده است ؛ اوال :در بيع نامه مورخ  97-2-1در تبصره  2ماده  3آمده ؛
در صورت عدم پرداخت هر يك از اقساط ثمن معامله در موعد مقرر فروشنده حق فسخ
قرارداد ومطالبه اخذ خسارت خواهد داشت كه در مانحن فيه  ،خريدار از پرداخت يكي
از اقســاط خود به تاريخ  97-3-10خودداري ورزيده ودر حق موكل كارسازي ننموده
وبا عدول از تعهدات  ،شرط فسخ تحقق يافته ومعامله فسخ مي باشد ؛ ثانيا  :موكل بعد
از انقضاي موعد فوق ويا برگشت چك در تاريخ  97-4-9اقدام به ارسال اظهارنامه به
خوانده نموده ومراتب انحالل وفســخ عقد بيع به علت نقض تعهدات را يادآوري نموده
اســت ؛ بنا به مراتب معنونه فوق  ،استنادا به ماده  244و 198و 519ق.آد.م رسيدگي
واستماع خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست وسپس تقاضاي صدور حكم به تاييد
واعالم فسخ وانحالل قهري عقد بيع موضوع بيع نامه مورخ  97-2-1وابطال سند اجاره
شماره  166939مورخ  97-3-20به انضمام كليه خسارات قانوني ودادرسي را خوستارم
 )) .در مقابل وکیل خواندگان خانم پ  .ا عندالحاکم اظهار داشتند  (( :احتراما حسب
الوکاله بدین وسیله اعالم می دارم که طبق اسناد ومدارک موجود وهمچنین استشهادیه
مســئول مشاور امالک وهمکارش که پیوست می شــود ؛ مبالغ مذکور پرداخت شده
وقسط سوم برای تحویل ملک بود که طرفین توافق کردند ؛ در تاریخ  11/4/97در مشاور
امالک حاضر شوند وچک شماره  18167که نزد فروشنده به صورت امانت برای تحویل
منزل بود را تحویل خریدار دهند ؛ همراه با کلید منزل ومبلغ صدوده میلیون تومان (
قســط آخر ) را دریافت کنند که در تاریخ مذکور  ،خریداران در مشــاور امالک حاضر
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شدند همراه با چک تضمین شده شماره  574495اما فروشنده  ،علیرغم تماس مشاور
امالک وتماس های مکرر خریداران  ،طفره رفته وبد قولی کرده ودر مشاور امالک نیامده
که امضای وشــهادت مسئول مشاور امالک پیوست می گردد ودوروز بعد  ،این چک (
 ) 181670را که جهت ضمانت تحویل منزل دستشان بود را برگشت زدند ودیگر هیچ
اقدامی روی چک نکردند وفقط اذعان داشتند منزل را تحویل نمی دهیم وخریداران با
وکالتی که در دست داشتند برای انتقال سند اعیانی تمام کارهای ثبتی را انجام داده اند
که ملک را به نام بزنند وتمام مدارک ثبت پیوســت می گردد وآخرین مرحله می ماند
که کارشناسی ثبت بایستی می آمد ؛ داخل منزل وحدود اربعه آن را مشخص می کرد
که با تماس ها ومراجعات مکرر خریداران  ،فروشنده حاضر به تحویل کلید منزل نشد
وبارها  ،خریداران اذعان داشــتند که پول همچنان در حساب آماده است اما فروشنده
فقط بیان داشتند منزل را تحویل نمی دهد ؛ برای اثبات ادعاهای فوق استماع شهود از
جمله متصدی مشاور امالک وهمکارانش مورد استدعاست  )) .ودر خصوص دادخواست
تقابل خواندگان شخص حقیقی به طرفیت خواهان اصلی  ،مبنی بر اثبات واحراز وقوع
بيع وتسليم مبيع شش دانگ يك باب منزل مسكوني از پالك  94فرعي از  10اصلي
بخش  4كرمان واقع در كرمان شــهرك الغدير  -بلوار هوانيروز -كوچه  - 43بلوك 5
قطعه  61بعد از چهاركوچه منزل دوم سمت چپ  -اما بعد  ،نظر به این اظهارات یاد
شــده وتامل در اوراق هر دوپرونده خاصه  ،مبایع نامه عادی مورخ  1/2/1397تنظیمی
میان اصحاب دعوا در مجموع هویدا می شود  (( :مبیع شش دانگ یک خانه به نشانی
یاد شده وبا عرصه تمام وقفی است وطبق ماده  3این مبایع نامه وبند ب ذیل آن  ،در
شــرایط ونحوه ی پرداخت ثمن تصریح وتراضی شده  :مبلغ  . . .یکصد میلیون تومان
همزمان با تحویل وتسلیم مورد معامله  ،در تاریخ  15/2/1397به فروشنده پرداخت می
شود وبه عنوان قسط آخر ثمن  ،متعاقب بر این بند  ،در بند پ توافق نمودند  . . . :یکصد
وده میلیون تومان به تاریخ  10/3/1397همزمان با انتقال سند قطعی مورد معامله در
دفترخانه به فروشنده پرداخت می شود  -در تبصره یک ماده  3نیز تصریح شده  :عدم
وصول چک ها یا مطالبه مبالغ مندرج در ماده  3این مبایع نامه از ســوی فروشــنده ،
تاثیری در صحت معامله ایجاد نخواهد کرد  -در بند ث ماده  6قرارداد نیز تصریح شده :
کلیه خیارات از جمله خیار غبن  ،به استثنای خیار تدلیس با اقرار طرفین ساقط گردید
وبر این مهم نیز  ،در دوسطر اول بخش توضیحات ذیل قرارداد نیز تصریح وتاکید شده
است  -بنا به اقرار عندالحاکم وکیل خواهان اصلی ( برگ  31پرونده ) موکل ایشان به
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عنوان فروشنده  ،با وجود دریافت بخش اول ودوم ثمن طبق توافق  ،از تسلیم مبیع به
خریداران خودداری نموده اند  )) .وطرح دعوای فسخ  ،حدودا ده ماه بعد از تاریخ انعقاد
عقد بیع وسررســیدهای مرضی الطرفین برای پرداخت اقساط ثمن  ،صورت گرفته وبا
وجود پرداخت قسط اول ودوم ثمن به فروشنده در سر رسید مقرر واقرار وکیل ایشان بر
دریافت آن  ،فروشنده که بنا به توافق می بایست با دریافت قسط دوم ثمن  ،مبیع را به
خریداران تسلیم نمایند ؛ به این تعهد قراردادی خود عمل ننمودند ؛ این در حالی است
که وجه قسط آخر ثمن توسط خریداران  ،طی چک تضمین شده ی شماره 574495
عهده ی بانک ملت به تاریخ  11/4/1397کارســازی وتامین شــده که در حکم تودیع
نقدی است وبا این اقدام وصدور این چک  ،سبب وضرر خیار بایع بر فرض وجود  ،سالبه
به انتفاع موضوع است وپر واضح است  :در عقود معاوضی مانند بیع  ،تعهدات متعاملین
به صورت متقابل انشا وقرار می گیرد ؛ بر این اساس احد از ایشان  ،مادامی می تواند به
شرط فسخ به نفع خود  ،علیه دیگری استناد نماید که به تعهد قراردادی خود در زمان
مقرر عمل نموده باشند یا به قدر یقین  ،مهیای آن بوده باشند ؛ در مانحن فیه  ،این شرط
نسبت به خواهان اصلی ( بایع ) مفقود است ؛ چرا که با وجود دریافت دوقسط از ثمن از
تسلیم مبیع به خریدار خودداری نموده اند ؛ مضاف برین  ،آنچنان که آمد  ،متعاملین با
آزادی اراده واختیار  ،تمامی خیارات غیر از خیار تدلیس را ساقط وتراضی وتصریح نموده
اند  (( :در تبصره یک ماده  : )) 3عدم وصول چک ها یا مطالبه مبالغ مندرج در ماده 3
این مبایع نامه از سوی فروشنده  ،تاثیری در صحت معامله ایجاد نخواهد کرد ونظر به
اصل صحت عقود بعد از انعقاد ولزوم عقد بیع  ،دادگاه اراده ی فسخ عقد توسط فروشنده
را  ،موجه ودر خور تایید نمی داند ومستند به مواد  450 ، 362 ، 223 ، 219و 457از
قانون مدنی وماده  197از قانون آیین دادرسی مدنی  ،حکم بر بی حقی خواهان اصلی
صادر می نماید ونســبت به دعوای تقابل نظر به اینکه  ،مبایع نامه عادی  ،توسط بایع
ووکیل ایشان پذیرفته شده ومصون از اظهار انکار یا ادعای جعل باقیمانده است وبا انعقاد
عقد بیع  ،مالکیت هریک از عوضین به طرف دیگر منتقل می شود ؛ به عبارت دیگر  ،بایع
مالک ثمن وخریدار  ،مالک مبیع می شود واز آثار عقد بیع  ،تکلیف هریک از متعاملین
به رد عوض است وادعای فروشنده بر توجیه عدم تسلیم مبیع  ،فاقد وصف قانونی ودفاع
ایشان غیرموثر در مقام تشخیص داده شد ؛ بنابراین دادگاه دعوا را موجه تشخیص داده
ومستند به مواد  367 ، 362، 339 ، 338 ، 219 ، 10و 368از قانون مدنی وماده 198
از قانون آیین دادرسی مدنی  ،خوانده ی تقابل ( بایع ) را  ،به تسلیم مبیع ( شش دانگ
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يك باب منزل مسكوني از پالك  94فرعي از  10اصلي بخش  4كرمان واقع در كرمان
شهرك الغدير  -بلوار هوانيروز -كوچه  - 43بلوك  5قطعه  61بعد از چهاركوچه منزل
دوم سمت چپ ) در حق خریداران محکوم ونسبت به خواسته های اثبات واحراز وقوع
بيع  ،نظر به مراتب واســتدالل باال واینکه  ،اصل بر صحت عقود بعد از انعقاد است ودر
مانحن فیه  ،ترافع واختالفی میان متعاملین  ،نسبت به اساس وقوع عقد بیع وجود ندارد
واز سوی دیگر  ،عقود بی نیاز از تایید وتنفیذ توسط دادگاه است وبر این اساس  ،مدعی
ابطال یا بطالن یا انحالل عقد  ،بایست دعوای مقتضی اقامه نمایند ؛ در مجموع دادگاه
مستند به ماده  2از قانون اخیر  ،قرار عدم استماع صادر می نماید  .این رای در بخش
محکومیت  ،حضوری وظرف مدت بیست روز پس از ابالغ  ،قابل تجدید نظر خواهی در
دادگاه تجدید نظر استان است./
قاضی شعبه  5دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان ، ،سيدعبدالسعيد موسوي
خليجي
( )2رأی شعبه ی سوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان
تاریخ دادنامه1399/06/02 :
شماره پرونده9809983410500245 :
شماره دادنامه9909973413300671 :
مرجع رسیدگی :شعبه ی سوم دادگاه تجديدنظر استان كرمان
تجدیدنظر خواه :خانم ن  .ص فرزند ح ،آقای م ج  .ک،
تجدیدنظر خوانده  :آقای ب  .ب فرزند ع،
تجدیدنظر خواسته :اثبات وقوع بيع
پرونده کالســه  9809983410500245شعبه  3دادگاه تجديدنظر استان كرمان
تصمیم نهایی شماره 9909973413300671
 .1خانم ن  .ص فرزند ح تجدیدنظرخواه ،با وكالت آقای ا .ك فرزند م به نشاني استان
كرمان  -شهرســتان كرمان  -شهر كرمان  .... -وبا وكالت خانم پ  .ا فرزند م به نشاني
استان كرمان استان كرمان  -شهرستان كرمان ... -
 .2آقای م ج  .ک فرزند ع تجدیدنظرخواه وتجدیدنظرخوانده ،به نشاني استان كرمان
 -شهرستان كرمان  -كرمان ... -
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 .3آقای ب  .ب فرزند ع تجدیدنظرخوانده ،با وكالت آقای ا  .ك فرزند م به نشاني استان
كرمان  -شهرســتان كرمان  -شهر كرمان  .... -وبا وكالت خانم پ  .ا فرزند م به نشاني
استان كرمان استان كرمان  -شهرستان كرمان ... -
تجدیدنظر خواسته :اثبات وقوع بيع
داد گاه با توجه به مجموع اوراق ومحتویات پرونده وپس از شور ومشورت وبا استعانت
از خداوند سبحان ختم رسیدگی را اعالم وبه شر ح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید
«رای داد گاه»
در خصوص تجدید نظر خواهی اقای م ج .ک با وکالت اقای ب  .م به طرفیت اقای ب
 .ب وخانم ن  .ص هر دوبا وکالت اقای ا  .ک واداره اوقاف وامور خیریه کرمان نسبت به
دادنامه شماره 990247شعبه  5دادگاه عمومی حقوقی کرمان که بموجب آن در مورد
دعوی تجدیدنظرخواه به خواســته ابطال اجاره نامه وتایید فسخ قرارداد واعالم وتایید
انفساخ وانحالل قهری عقد بیع مورخ 1/2/97به علت تحقق شرط انفساخ حکم بر بی
حقی تجدیدنظرخواه صادر شده ودر مورد دعوی تقابل تجدیدنظرخواندگان به طرفیت
تجدیدنظرخواه به خواسته تسلیم مبیع ( شش دانگ یک باب منزل مسکونی از پالک
 94فرعی از  10اصلی بخش  4کرمان ) حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تسلیم
مبیع صادر شده است  ،در مورد قسمت اول ودعوی اصلی تجدیدنظرخواهی در حدی
که منطبق بایکی از شقوق ماده  348قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب
درامورمدنی وموجب نقض دادنامه معترض عنه باشد موجه ومتکی به دلیل نیست زیرا
عالوه بر استدالل ودالیل احصاء شده در دادنامه تجدیدنظرخواسته متعاقدین در مبایعه
نامه مورخ  1/2/97کلیه خیارات از جمله خیار غبن فاحش را از یکدیگر ساقط نموده اند
وعبارات مندرج در تبصره  2ماده  3مبایعه نامه ظهور در حق فسخ برای طرفین دارد نه
انفساخ وانحالل عقد  ،گذشته از اینکه این عبارت در فرم مبایعه نامه از قبل بوده وطرفین
در ذیل مبایعه نامه بصورت دستنویس خیارات را ساقط نموده اند ،پرداخت قسط دوم
بموجب بند ب ماده  3قراردا موکول به تحویل وتسلیم مبیع در تاریخ  15/2/97بوده که
علیرغم پرداخت قسط دوم فروشنده به تعهد خود مبنی بر تحویل مبیع اقدام ننموده
وپرداخت قسط سوم به میزان  110میلیون تومان هم می بایست همزمان با انتقال سند
اجاره عرصه صورت می گرفت که علیرغم عدم پرداخت قسط سوم در تاریخ 10/3/97
فروشــنده با علم به عدم پرداخت در تاریخ  20/3/97اقدام به انتقال سند اجاره نموده
است وهمچنین فروشنده با وصف اینکه قسط سوم برای تاریخ  10/3/97بوده در تاریخ
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 9/4/97اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نموده است واین موارد همگی داللت بر این
دارد که تا ان تاریخ قصدی بر فسخ معامله نداشته و بیانگر رضایت وی به معامله وانصراف
از حق فسخ می باشد  .لذا با توجه به جهات مذکور ومجموع اوراق ومحتویات پرونده
وجهات ودالیل موجود در آن واستدالل واستنادات قانونی مندرج در داد نامه تجدید نظر
خوا سته ،رای تجدیدنظر خواسته در این قسمت موجه وصحیح صادر گردیده است واین
داد گاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه  ،دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش
به استنادماده 358ازقانون مذکورتأیید می نماید وراجع به قسمت دیگر از دادنامه مبنی
بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تسلیم مبیع ( شش دانگ پالک  94فرعی از  10اصلی
بخش  4کرمان ) تجدیدنظرخواهی موجه ووارد است زیرا هر چند عرصه دارای سند ثبتی
مشاعی می باشد ولی اعیانی احداث شده فاقد سند رسمی وثبتی است واداره ثبت نیز
در پاسخ استعالم دادگاه نخستین اعالم داشته پالک تثبیت شده ای در نقطه مورد نظر
در سیستم کاداستر یافت نگردیده واز طرفی خریداران در تاریخ 16/4/97تقاضای صدور
سند مالکیت اعیانی را تقدیم اداره ثبت نموده اند ولی تا کنون گواهی بر صدور وتسلیم
سند اعیانی بنام خواهانهای دعوی تقابل ارائه ننموده اند و از انجا که طر ح دعوی تسلیم
مبیع ( که همان ثمره عملی خلع ید را دارد هرچند در ارکان وعناصر تشــکیل دهنده
متفاوت می باشند ) بدون اثبات وا حراز مالکیت فروشتنده واثبات وقوع بیع به نحوصحیح
 ،وفــق مقررات قانونی نبوده وهمانطور که دعوی اثبات واحراز وقوع بیع بلحاظ اینکه
درخواست وتقاضای صدور سند مالکیت از اداره ثبت بعمل امده قابلیت استماع را ندارد
دعوی تسلیم مبیع هم بجهات مذکور قابلیت استماع را نداشته است بدین ترتیب داد
نامه تجدید نظر خواسته در این قسمت بر اساس مجموع اوراق ومحتویات پرونده ومبانی
ومستند ات قانونی مندرج در آن وبا رعایت موازین شرعی ومقررات قانونی وتشریفات
آیین دادرسی مدنی صحیحا» صادرنشده است واشکال اساسی بر آن متر تب وقابل نقض
می باشــد لذا این دادگاه ،ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه ،مستندا» به ماد
تین  358و 2از قانون مذکوررای تجدید نظر خواسته را در این قسمت نقض وقرار عدم
استماع د عوی خواهانهای دعوی تقابل را در موقعیت فعلی  ،صادر واعالم می نماید .این
رای قطعی است.س
رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر کرمان :ابراهیم خلیفه ای
مستشار شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر کرمان  :علی ساالری
بخش دوم .طرح بحث
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.1بیان موضوع:
در عقد بیع زمانی فروشنده اقدام به تحویل مبیع نمی نماید ،وخریدار موفق به تصرف
مبیع نمی شود ،چاره ای جز طرح دعوی حقوقی برای دریافت وتحویل مبیع ندارد ،اما
این همه کار نیســت بلکه باید به گونه ای طرح دعوا کند که به هر محکمه ای پرونده
ایشان ارجاع شد ،دغدغه تفاوت برداشت وسلیقه در رسیدگی به موضوع را نداشته باشد.
یکی از دعاوی رایج وشایع در دادگستری ها دعوای «الزام به تحویل مبیع» می باشد،
که شامل اموال منقول وغیر منقول می شوند ،وعقد بیعی که فروشنده وفای به عهده
نمی کند ،برای خریدار مشکل ایجاد می کند.
آیا خواســته به تنهایی الزام به تحویل مبیع باشد کفایت می نماید ،یا اینکه دعاوی
مرتبطی همچون «احراز یا اثبات وقوع عقد بیع» ،یا «الزام به تنظیم سند» نیز باید در
دادخواســت قید شوند؟ اینها سواالتی اســت که خواهان زمان طرح دعوی مطرح می
نماید ،ودادرس دادگاه نیز در مواجهه ی با این نوع دعاوی با این دســت مسائل مواجه
می باشد ،از طرفی رویه قضایی به چه شکلی با این دعوا برخورد می نماید؟ همه اینها
سواالتی است که در نشست نقد رای پیشرو دنبال پاسخ به آنها هستیم.
اما به عنوان مقدمه باید گفت یک تفکیک کلی ودر ابتدای امر وجود دارد ،وآنهم تفاوت
بین مبیع منقول وغیر منقول .این تفاوت هم از مواد  22و 47و 48قانون ثبت اســناد
وامالک مصوب  1310ناشی می شود که در برخی نقاط ثبت اموال غیر منقول الزامی
بوده ،ولی این الزام نسبت به اموال منقول وجود ندارد.
اما در مورد اموال غیر منقول چنانچه ملک فاقد سابقه ثبتی باشد ،مباحث مواد 22
و 47و 48قانون ثبت مطرح نبوده ،وطرح دعوی الزام به تحویل مبیع به تنهایی کفایت
می نماید ،اما زمانی که مال غیر منقول دارای سابقه ثبتی بوده ،ولیکن مانند واحدهای
آپارتمان که تفکیک وپایان کار هنوز اخذ نشده ،طرح دعوای الزام به تحویل بدون دعاوی
جانبی دیگر مورد پذیرش می تواند واقع شــود ،اما در جایی که ملک در دفتر امالک
ثبت شــده ودارای سند رسمی است ،قطعاً یکی از دعاوی باید الزام به تنظیم سند در
دادخواست مطرح شده باشد که به طرفیت مالک ثبتی نیز طرح شود ،دلیل این لزوم از
آنجا ناشی می شود که چنانچه صرفاً به دعوی تسلیم مبیع توجه شود ،وبدون توجه به
بحث مالکیت رسمی رای به نفع خریدار صادر شود ،مالک ملک چون قانوناً فردی است
که سند به نام وی در دفتر امالک ثبت شده ،تحویل ملک به فردی غیر مالک رسمی،
چالش ومشــکل در عمل ایجاد می نماید ،زیرا چه بسا مالک رسمی ملک را به نام فرد
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دیگری منتقل نماید ،در این صورت تکلیف متصرف غیر مالک به چه صورت در خواهد
امد؟
اما طرح دعوی اثبات یا احراز مالکیت نیز ضروری می باشد یا خیر؟ اوالً احراز امری
درونی بوده ،وبنابراین طرح دعوایی با این عنوان صحیح نمی باشد ،از طرفی طبق ماده
ی  219قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها ولزوم آنها می باشــد ،بنابراین در جایی
کــه در اصل وقوع بیع بین طرفین اختالفی وجود ندارد ،طرح این دعوی هم ضرورتی
ندارد ،ومحل طرح این دعوا جایی است که بین طرفین در اصل وقوع عقد اختالف می
باشــد ،ویکی از طرف ها مدعی وطرف دیگر منکر وقوع عقد بوده ،که بحث اثبات عقد
خودنمایی می نماید.
 .2تحلیل ونظر حاضران وقضات صادرکننده رأی:
آقای موسوی خلیجی (قاضی صادر کننده رای) :رای که ارسال شده برای این جلسه
نقد مربوط به دو دعوا است .دعوای اصلی با موضوع ابطال اجاره نامه وتایید فسخ قرارداد
واعالم انحالل قهری عقد (عقد بیع ) به علت شرط انفساخ می باشد .دعوای تقابل هم
با موضوع اثبات واحراز وقوع بیع وتسلیم مبیع ،عرصه شش دانگ وقف است ،جلسهای
برگزار شد ،وبالغ بر یک ساعت به طول انجامید ،واظهارات اصحاب دعوا ووکال را شنیدم
ونهایتاً رای صادر ورد دعــوای اصلی وتایید ادعای خواهان دعوای تقابل یعنی خریدار
صادر شد.
نتیجه دعوا :دادگاه اراده فســخ توسط فروشــنده را موجه ودر خور تایید نمی داند
ومستند به مواد  ۲۲۵و ۲۱۹از قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان اصلی صادر می
نماید ،ودر خصوص دعوای تقابل نظر به اینکه مبایعه نامه عادی توسط بایع ووکیل ایشان
پذیرفته شده ،ومصون از اظهار انکار وادعای جعل می باشد ،وبا انعقاد عقد بیع مالکیت
هر یک از طرفین به طرف دیگر منتقل می شود به عبارت دیگر بایع مالک ثمن وخریدار
مالک مبیع میشود ،واز آثار عقد بیع تعهد هر یک از متعاملین بر عوض است ،وادعای
فروشــنده فاقد وصف قانونی ودفاع ایشان غیر موجه وغیر موثر در مقام تشخیص داده
شده ،بنابراین مستند به مواد قانونی خوانده تقابل را به تسلیم مبیع شش دانگ ملک
مسکونی در حق خریداران محکوم می شود ،ونسبت به اثبات خواسته های احراز وقوع
بیع نظر به اینکه اصل بر صحت وقوع وانعقاد عقد بوده ،ودر ما نحن فیه اختالف در اساس
وقوع بیع یا انحالل عقد وجود ندارد ،بر این اساس طرف مقابل باید دعوای متقن مطرح
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نماید ،قرار عدم استماع صادر میشود .استدالل بنده بر این بنا بود که اصل آزادی اراده
وعقد بیع با ایجاب وقبول منعقد می شود ،ودارای اثر قانونی است ،الزام به تنظیم سند
رسمی از آثار وتشریفات قانونی عقد بیع است نه از ارکان وشرایط عقد بیع .بهعبارتدیگر
عقد یا صحیح است یا غیر صحیح .اگر صحیح است طرفین بایستی به اراده خود پایبند
باشند کسی که نقض تعهد می کند ملزم است به ایفای تعهد واگر هم کسی مدعی ابطال
یا بطالن است ،آن شخص باید طرح دعوا کند نه اینکه خریداری که ادعای اوموافق اصل
صحت است ،ما بگوییم شما باید اثبات وقوع عقد را انجام دهید وتنفیذ عقد را از دادگاه
بخواهید .به نظر می آید این از اغالط شایع است که باب شده باید اثبات وقوع بیع وتنفیذ
آن را هم از دادگاه بخواهد .مواد  ۲۲۵ ،۲۱۹ ۱۹۳، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۸۳، ۱۴۰از قانون مدنی
این ادعا را واین استدالل را تایید میکند ،از اصل صحت عقود ،اصل لزوم عقد بیع به نظر
می آید ،موافق این استدالل ورای است وعرض کردم از تایید وتنفیذ عقود بینیاز هستیم.
هیچ کجا من ندیدم در قوانین که عقود نیاز داشته باشند به تایید وتنفیذ از سوی دادگاه.
اگر این رویه غلط ادامه پیدا کند ما مواجه می شویم با دعاوی متعدد با این توضیح که
بین حالتی که خواهان دادخواست مطالبه ثمن را می دهد پس باید بگوییم شما هم باید
دادخواست اثبات وقوع بیع را بدهید ،یا طرف درخواست صدور حکم تولیت را می کند
باید بگوییم شما باید اثبات وقف را مطرح کنید به نظر می آید مبنا ووجهه قانونی ندارد.
آقای امیرمیجانی (معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان) :من سوالی از
آقای خلجی دارم با توجه به اینکه قســمتی از رای ایشان در مرحله تجدید نظر نقض
شــده آیا ایشان مجدد به استدالل خودشان پایبند بودند یا به ایرادات مطروحه دادگاه
تجدیدنظر توجه شده است؟
پاسخ آقای موسوی خلیجی :این رای توسط شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر به صدور
قرار عدم استماع دعوا منتهی شده است ،با این استدالل که چون اعیان سند رسمی دارد،
اگر ما قائل باشیم وبپذیریم دعوای تسلیم مبیع را از سوی خریدار ،این در حکم خلع ید
از مالک رسمی است ،وچون خلع ید از مالک رسمی وجه قانونی ندارد ،وابتدا ً باید سند
رسمی به نام خریدار تنظیم شود ،بعد ایشان میتواند درخواست تسلیم را مطرح کند.
البته من قانع نشدم واستدالل همین است .وقتی که تمام اظهارات وکال وطرفین گرفته
شده ،وترافعی بین اصحاب دعوا وجود ندارد ،در رابطه با اساس انعقاد عقد بیع ،عقد از
مواد قانونی برمیآید ،وصرف ایجاب وقبول وبه صرف اراده وقصد وطرفین انشا می شود.
عرض کردم وقتی که عقد منعقد شد اصل بر صحت ولزوم آن است ،وطرفین باید پایبند
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به این موضوع باشــند ،وشخصی که ادعای خالف دارد ،از این لحاظ باید دعوای تایید
یا ابطال را مطرح کند ،نه اینکه خریداری که دوسوم ثمن را پرداخت کرده ،ونسبت به
مابقی آن هم چک تضمین شــده در وجه فروشنده صادر کرده است .استدالل دادگاه
تجدید نظر به آن رای وحدت رویه که در خلع ید اصل بر اثبات مالکیت اســت ،این به
نظــر می آید خروج موضوعی دارد ،آن رای وحدت رویه ناظر به تصرفات غیر قراردادی
وعدوانی وغیر ماذون اســت ،نه جایی که مالک رسمی با آزادی اراده مالکیت اش را به
دیگری به موجب سند عادی منتقل کرده ،اینجا آن رای وحدت رویه مطلقا قابل استناد
نیست ونمیتوان آن را به این موضوع تسری داد .
آقای خلیفه ای (قاضی صادر کننده رای در مرحله تجدیدنظر) :سوال اینجاست که
آیا بین وقوع عقد بیع با تســلیم مبیع هیچ رابطه ای دارد یا ندارد؟ ورای جناب آقای
موســوی البته به نظر می آید که آقای موسوی رای دادگاه تجدیدنظر را مطالعه نکرده
اند .انشاء رای بر عهده همکار محترم آقای ساالری بوده ،ولی در نتیجه رای گیری موافق
واستداللهای خودمان را هم بیان میکنیم .در این رای به هیچ وجه استناد واستدالل
نشده به رای وحدت رویه  ، ۶۷۲به هیچ وجه تسلیم مبیع مثل خلع ید تلقی نشده ،اتفاقاً
توی همین رای اســتدالل شده اینها متفاوت هستند ارکان وعناصر متفاوتی دارند ،در
هر حال اگر آقای امیرمیجانی از خود بنده سوال میکردند پاسخگوبودیم ،به هر حال ما
معتقدیم خلع ید بسیار متفاوت است از لحاظ ارکان تشکیل دهنده آن با تسلیم مبیع.
اما خوب در عمل ثمره عملی این دوتا یکی است ،ویک جا ختم می شود؛ اما از جهت
رســیدگی های قضایی متفاوت اســت ودر رای هم اشاره شده است .اما در رابطه وقوع
بیع واحراز تســلیم مبیع حکم ماهیتی صادر کردند ،واص ً
ال در خصوص احراز وقوع بیع
اظهارنظری نکردهاند ،در صورتی که این موضوع جز خواسته بوده ،واول تسلیم مبیع رای
دادند ،بعد رفتن در جمالت انتهایی رای ،به سراغ احراز وقوع بیع واظهار داشتند با توجه
به اصل صحت این احراز وقوع بیع الزم نیست ،واشکال رای هم همین بوده است .تحویل
وتسلیم مبیع بدون احراز وقوع بیع حکم صادر شده در صورتی که احراز وقوع بیع جز
خواســته بوده حتی اگر جزء خواسته نبوده در واقع موادی در قانون مدنی است که در
همین رای هم اشاره شده ماده  ۳۶۲قانون مدنی  ،ومواد بعد ،در هر حال آنجا که بایع
ملزم به تحویل وتسلیم مبیع به مشتری در بیع است ،که صحیحاً واقع شده باشد ،در
هر صورت دادگاه در خصوص تسلیم مبیع احراز وقوع بیع را حتماً بایستی انجام دهد،
در ماده  ۳۶۲قانون مدنی بند  ۱صدر ماده می گوید آن بیعی صحیحاً واقع می شود ،که
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دادگاه باید احراز کند این موضوع را یا بدون احراز وقوع بیع آیا می تواند تسلیم مبیع را
حکم دهد ؟
رابطه بین احراز وقوع بیع وتســلیم مبیع رابطه اصل وفرع اســت ،وبه نوعی عموم
وخصوص مطلق اســت ،یعنی در واقع تسلیم مبیع فرع بر احراز وقوع بیع است ،وهیچ
وقت هم نمی توانیم اصل را رها کنیم ،ومستقیم به سراغ فرع برویم؛ مثل این باشد خلع
ید بدون اثبات مالکیت .وبه نظر اکثر حقوقدانان این رابطه ،رابطه اصل وفرع است ،ودر
واقع تسلیم مبیع فرع بر احراز وقوع بیع است .آنچه ما معتقد هستیم در تسلیم مبیع
این است که بایع مثل خلع ید حتماً نباید خود بایع وخود خواهان که خریدار است سند
رسمی داشته باشد ،وبه نظر میآید در این بحث دادگاه یک بررسی ابتدایی در خصوص
این موضوع مطروحه داشته باشند.
آقای ذکایی (رئیس شعبه ی نهم دادگاه تجدیدنظر استان) :در ابتدا سه اشکال نگارشی
وجــود دارد ،که به آن می پردازم ،چند جا مالحظه کردم در آراء تهران واصفهان هیچ
کدام گردش کار را از رای جدا ومنفک نمی کنند .فقط تنها جایی که دقیقاً رعایت می
شود دیوان عالی کشور است که خالصه پرونده از متن رای کام ً
ال جدا است .اگر اظهارات
طرفین پرونده در بحث گردش کار بود ،خیلی بهتر بود ،ومتن رای از آن جدا میشد .این
کار دو حســن دارد ،موضوع اول اینکه مراجع باال دستی وقتی نگاه می کنند میتوانند
سریع بخوانند متن را سریع مالحظه کنند ،دوم اینکه حالت اقناع آوری بیشتری دارد،
وقتی گردش کار را در متن رای می خواند ،معموالً این اظهاراتی که ما از وکالء وطرفین
نقل قول میکنیم اینها می شود حرفهای دادگاه ،ولی وقتی در متن رای گردش کار
بیاید به دادگاه منتسب می شود ،ووقتی در گردش کار بیاید دیگر نمیتوانیم انتساب
بدهیم .در رای اشاره شده قاضی شعبه ی پنج دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان
با توجه به ماده ی  ۲۹۶قانون آیین دادرسی مدنی بند  ۶یا  ۵قاضی ،دادگاه باید سمت
خودش را در ذیل رای بنویسد .قاضی یک عنوان کلی است یعنی از دادیار دادسرا شروع
می شود تا رئیس محترم قوه قضاییه ،همه قاضی هستند  .قاضی سمت نیست بنابراین
بهتر بود مینوشتند که رئیس شــعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی کرمان ،البته این
دلیلش این است که در سامانه با این شکل مواجه هستیم .کلمه دیگری که من در رای
دیدم واژه «اما بعد» بود « .اما بعد» به رای یک حالت روایی وحکایتی می دهد .
در خصوص ایرادات ماهیتی رای؛ در قســمت خواســته خواهان قید شده «تایید
فسخ قرارداد»« ،اعالم وتایید انفساخ عقد» ،انفساخ وفسخ با هم فرق میکنند ،وانفساخ
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یعنی اینکه حالتی حادث شــود شرطی محقق نشود ،وخودکار عقد منحلشود .فسخ
ایقاعی است که طرفین انجام دهند ودارای اراده انشایی است .مشخص نمی شود وقتی
میخوانیم دادگاه وقتی حکم به بی حقی داده اند ،آیا حکم بیحقی ادعای فسخ دادهاند؟
یا حکم به بی حقی انفساخ دادهاند؟ یا هر دو را یکی گرفته اند ،ونحوه رسیدگی به این
دو موضوع کام ً
ال متفاوت اســت ،ومعموالً خواهان ها خواسته هایی را ردیف می کنند،
فسخ را ،وانفساخ را ،وحتی ابطال که میبینیم از لحاظ مبنایی اص ً
ال متفاوت هستند که
قطعاً انفساخ وفسخ نمی توانند کنار هم قرار بگیرند .این مطلبی بود که خدمتتان عرض
کردم .البته دادگاه تجدید نظر به این موضوع اشــاره کردند که این عمل مشمول فسخ
نبوده ودر رای هم مشخص نمیشود که آیا سند رسمی تنظیم شده واین ها بعد از آن
آمدند دادخواست داده اند؟ چون در اظهارات وکیل خواهان دعوای اصلی ،اینجا آمده که
«متاسفانه به رغم انتقال سند خواندگان ملزم به پرداخت »...این عبارت می رساند که
این سند تنظیمشده اگر سند تنظیم شده باشد ،بحث تسلیم مبیع ایرادی بر آن وارد
نیســت .بحث بعدی در موردی که در بند  ۲ماده  ۳قرارداد گفته شده در صورت عدم
پرداخت هر یک از اقســاط ثمن معامله در موعد مقرر ،فروشنده حق فسخ دارد ،واین
نشان از انفساخ نمیباشد .مدتی که طرفین تعیین کردند می توانیم بگوییم شرط خیار
اســت ،اگرچه شخص در مدت زمان وقت داشته برای وصول چک؛ ومراجعه نکرده می
شود خیار تخلف از شرط .جناب آقای موسوی در رای اشارهای به بند  ۲نکردهاند که آیا
ما میتوانیم به اظهاراتی که از جانب وکیل برای موکلین بیان میکنند آن را اقرار تلقی
کنیم .اگر وکیل گفت این عقد صحیح است ما می توانیم آن را نافذ بدانیم در حق موکل.
بحث بعد دادگاه محترم تجدیدنظر اشاره کردند در تبصره  ۲ماده  ۳مبایعه نامه ظهور در
حق فسخ برای طرفین دارد اشارهای به طرفین ندارد گفته برای فروشنده اگر وصول شد
حق فسخ وجود دارد .بنده احراز وقوع عقد را یک دعوا نمیدانم ،احراز یک امر نفسانی
ودرونی است ،که قاضی دادگاه با همه ادله پرونده احراز می کند که آیا این امر یک بیع
است ،در واقع دعوای به نام احراز وقوع بیع شنیدنی نیست ،ونباید به آن توجه شود ،اما
اثبــات وقوع بیع ،از آنجا که طرفین در وقوع عقد اختالف دارند ،ما باید به این دعوا به
صورت ترافعی رســیدگی را انجام دهیم ،ویک مطلب دیگر اصل صحت در اختالف در
اصل عقد قابل رســیدگی است .اگر طرفین انکار می کنند ،عقد را نمی توانیم به اصل
صحت ارجاع بدهیم ،اصل صحت برای بعد از عقد است ،که جناب آقای موسوی در رای
شان هم اشاره کردند که اصل صحت بعد از آن است.
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آقای جمالی (رئیس شعبه ی یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان) :از نظر من مواردی که
آقای خلیفهای فرمودند قابل قبول است .یک بحث این است که این راه خیلی طوالنی
شده ومواردی هســت که الزم نبود در رای گفته شود ،ولی در عوض مطالبی که الزم
بود در رای درج بشود ،درج نشده است .در اول مقدمه الزم هست .در گردش کار جناب
آقای موسوی این عبارت وکیل را نوشتند درست است که یک رای باید مستدل باشد،
جناب موسوی همین کار را انجام داده ،اما این استدالل باید در راستای قبول خواسته
خواهان یا رد خواسته خواهان باشد .در ابتدا ایشان احراز بیع را انجام داده ،ولی در احراز
بیع اختالف این بوده وقتی که می گوید می خواهم از حق فســخ اســتفاده کنم دیگر
جایگاهی برای اصل صحت واصل لزوم وجود ندارد ،ونیازی به بررسی نمی باشد .آقای
موسوی اصل بیع را پذیرفتند ونیاز نبود توضیحات اضافی بدهند وقتی اصل وقوع بیع
را پذیرفتهاند ،واستدالل ایشان با تصمیم نهایی ایشان در صدور قرار عدم استماع دعوی
اثبات وقوع بیع در تضاد است.
آقای زارعی (رئیس شعبه ی دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان) :مطلبی
که دادگاه تجدیدنظر جناب آقای خلیفهای فرمودند مشخص نکردند آیا رد دعوا به لحاظ
عدم پذیرش دعوای احراز بیع است؟ اگر دادگاه بدوی احراز بیع را که مبیع سندش به نام
شخص دیگری است اگر پذیرفته بود ،شما دعوای الزام تحویل مبیع را میپذیرفتید یا نه؟
آقای خلیفه ای (رئیس شعبه ی سوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان) :اوالً در خصوص
این ملک هیچ سند رسمی صادر نشده است ،ملک اص ً
ال سابقه ثبتی ندارد ،وبحث بر سر
اثبات واحراز وقوع بیع است .جناب موسوی استدالل هم فرمودند بعد قرار عدم استماع
صادر کردهاند.
آقای زارعی (رئیس شــعبه ی دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان) :بین
اموالی که ثبت باشد ،با مال غیر ثبتی باید تفاوت قائل بشویم .مالی که سابقه ثبتی ندارد،
الزام به تحویل مبیع را هر چند دادگاه دعوای تنفیذ مبیع را با توجه به وجود سند عادی
وحاکمیت اصل صحت رد می کند ،اما با احراز صحت بیع ،می تواند الزام به تحویل مبیع
را بدهد ،ولی اگر مال ثبتی باشد ،این ذهنیت پیش میآید صدور رای به تسلیم مبیع در
واقع به نوعی خلع ید می باشد ،ونتیجه نوعی خلع ید است ،اما بند  ۳ماده  ۳۶۲قانون
مدنی را داریم ،از آثار عقد صحیح الزام بایع به تحویل مبیع است .اگر این بند را بخواهیم
در نظر بگیریم بدون قواعد ثبتی ورعایت تشریفات رسمی به نظر میرسد مخصوصاً در
اجرا با مشکل مواجه خواهیم شد ،یعنی ما کسی را ملزم به تحویل مبیع می کنیم که
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مالک رسمی مال غیر منقول ثبتی نیست .حکم دادگاه با سند رسمی معارض میشود،
یعنی مالک رسمی کس دیگری است ،به نظر میآید ما باید بین مصادیق متعدد ،تفاوت
قائل شــویم .انصاف وعدالت ایجاب می کند به مردم که کمک کنیم .اگر عرصه به نام
فردی است وساخته هم شده ،می توانیم در مورد تسلیم مبیع آنها حکم دهیم ،برخی
عقیده دارند یکی از آثار عقد بیع در ماده  ۳۶۲قانون مدنی الزام بایع به تحویل مبیع است.
پس این را باید پذیرفت وانتقال سند از آثار وتشریفات آن است .وقتی عقد بیع ثابت شد،
که صحیح است ،باید بپذیریم الزام بایع به تحویل مبیع اشکالی ندارد ،در این قضیه من
با استدالل آقای خلیفهای از این جهت موافقم در مورد قرار عدم استماع دعوا ،چون نوع
مبیع آن طوری بوده که مال غیر منقول بوده ،که ظاهرا ً خانه ای بوده ،که دعوای فسخ آن
مطرح شده ،ولی بایع میتوانسته بدون زحمت خاصی اول انتقال مالکیت صورت بگیرد،
وآن مشکالت که در اجرا به وجود می آید ،وبعضاً مالک میآید ومیگوید این دو نفر که
خرید وفروش انجام دادند وشما حکم داده اید این اص ً
ال مالک آن من هستم .چطور بدون
این که تکلیف من را روشن کنید ،وبدون اخذ استعالم از اداره ثبت من را به عنوان مالک
اصلی نادیده گرفته اید ،والزام به تحویل مبیع به این آقا دادهاید ،واین آقا هم منزل من را
تحویل دیگری داده است ،وزحماتی برای من درست کرده اید ،من باید به عنوان اعتراض
ثالث اقدام نمایم وتقاضای دادرسی بدهم ،اما برای اینکه اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال
نبریم در این موارد بهتر است که مقدمه الزام به تحویل مبیع این نوع اموال غیر منقول
ثبتی را منوط کنیم به انتقال ســند رسمی؛ بنابراین نتیجه می گیریم در مورد دعوی
تسلیم مبیع نسبت به مال غیر منقول ثبتی ،قرار عدم استماع دعوا صادر شود ،وآن را
منوط به انتقال سند رسمی کنیم.
آقای امیرمیجانی (معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان) :تبیین اظهارات
طرفین هرچند به نوعی آقای ذکایی اعالم داشــتند تنظیم نشده ،واین که تالش کرده
برای نظر خودش اســتداللی بیاورد که هر چند به بعضی از اســتدالالت ایراداتی وارد
است ،یا به مواد قانونی استناد کند که جزء نکات مثبت وقوت برای رای است ،عالوه بر
آن رویکرد این رای انجام تکلیف به رسیدگی وفصل خصومت است .استحضار دارید در
دعوای مربوط به اموال غیرمنقول مسائل مختلفی است ،بعضی از دوستان از استنباط
نظراتشان این گونه است که از رسیدگی ماهیتی سر باز بزنند ،وبه سمت صدور قرار بروند.
ایراداتی که به نظر بنده حقیر اســت ،در صدر رای نوشته شده در خصوص دادخواست
تقابل ،در حالی که اداره اوقاف وامور خیریه طرف دعوا بوده ،جزء خوانندگان دعوا بوده،
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وعبارات نوشته شده «وکیل خوانندگان» یا مبایعه نامه تنظیمی بین اصحاب دعوا ،اداره
اوقاف را هم در بر میگیرد .اما در چگونگی مسائل قضایی وماهوی موضوع ،همانطور که
آقای ذکایی اشــاره کردند من به نظرم در بدو امر الزم بود دادگاه بدوی به بحث نقص
دادخواست در خصوص معین نبودن خواسته اشاره کند ،یا در خصوص ابطال اجاره نامه
مشخص نشده کدام اجاره نامه؟ بین چه کسانی منعقد شده است؟ دادخواست در این
دو قسمت خواسته به نظرم معین نبوده است ،حاال ما دسترسی به جلسه اول دادرسی
آن نداشتیم در آن جلسه مشخص نشده ،وموضوع اجاره نامه یک امر مبهمی است کدام
اجاره نامه؟ باید معین میشــد تا نسخه سوم ارائه میشد ،ودر این دو مورد یکی بحث
فسخ ودیگری انفساخ می توانست قابلیت طرح داشته باشد ،هم در بحث ابطال اجاره .به
نظر آن ماده ای که میگوید خواسته معین باشد رعایت نشده ،ودادخواست از این حیث
از اصل قابلیت به جریان انداختن نداشته ،وبه عالوه دار وندار ادعا ودفاع نقطه اصلی ترافع
در قسمت اول دو امر بوده ،که خواهان ووکیل خواهان مدعی بوده به اعتبار اینکه یک
چک مشــخص ،چک شماره فالن گفته این چک چرا اقساط بوده ،وپرداخت نشده ،وبا
استفاده از شرطی که در بند  ۲ماده  ۳قرارداد پیش بینی شده مدعی به اصطالح وجود
حق برای موکلش بوده ،دفاع خوانده بحث چیز دیگری بوده ،که این اقساط نبوده ،بابت
تضمین تســلیم مبیع بوده ،این دو به نوعی متفاوت هستند ،دادگاه استدالل کرده ،اما
به نحو روشن ووضوح معلوم نکرده ،دادگاه به کدام یک از این دو ملتزم شده ،هر چند
در نتیجه ادعای خواهان را نپذیرفته ،ولی به وضوح ادعای خوانده را رد نکرده اســت،
واستدالل به نظر مستتر میباشد ،که محور اصلی اختالف همین موضوع بوده ،که باید
بیشــتر به آن پرداخته میشد ،یا در قسمت دیگری که دادگاه تجدید نظر به آن اشاره
کرده اســت ،این که تعارض بوده در متن مبایعه نامه ،خواهان به استناد بند  ۲ماده ۳
مدعی حق فسخ برای خودش بوده ،ولی خوانده به اسقاط کافه خیارات در همین اشاره
کرده است .البته دادگاه تجدید نظر یک مقدار به این دو مورد پرداخته ،یک مورد چاپی
ومورد دوم دســت نویس .این دو موضوع باید اشــاره میشد؛ چون در صدر سند حق
فسخ برای فروشنده ایجاد شده ،وقسمتآخر اسقاط کافه خیارات ،این دو را هم دادگاه
باید معلوم می کرد .تالقی اراده طرفین کدام یک از این دو مورد است ،آیا اسقاط کافه
خیــارات به طور کلی اتفاق افتاده؟ به نظر اظهار نظر واضحی که محل اختالف را رفع
کند به وضوح معلوم نیست ،وسایر استدالل های دادگاه بدوی هم کمی اجمال وابهام
دارد ،وبه نظر میآید مرتبط با موضوع نباشد .اینکه از متن قرارداد دادگاه استدالل کرده
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وبه آن پرداخته وتصریح شــده عدم وصول چک ها با مطالبه مبلغ مندرج تاثیری در
صحت معامله ایجاد نشده است ،واین مفهوم مشخص نیست ،وبرخی استدالل ها بحث
صحت معامله که مورد اختالف بوده ،چه استداللی یا استنباطی دادگاه از منظور طرفین
به لحاظ حقوقی مطرح کردند؟ استنباط دادگاه چه بوده است؟ یا توضیحی که از طرف
خواسته که بخشی استناد کرده وباز در قسمتی استدالل کرده طرح دعوای فسخ حدودا ً
ده ماه پس از انعقاد عقد ،اینجا بحث اعمال فوریت مطرح نبوده ،که لزوم داشته باشد ،به
چنین موردی ،یا در قسمت پایانی باز به اصطالح استدالل دادگاه معلوم نیست ،طرف
دادگاه چه بوده که گفته اقدام به صدور چک یعنی این چک مورد اختالف .من مفهوم
این نحوه استدالل وارتباطش را با آن موضوعی که به اصطالح به آن پرداخته میشود را
متوجه نشدم .اما با نتیجه رای دادگاه بدوی به اصطالح در هر دو قسمت موافقم ،در واقع
در هر سه قسمت ،در قسمت اثبات واحراز وقوع بیع حاال یک جمله اشاره شده اختالفی
بین طرفین نبوده ،اختالف بوده اختالف در بقاء اعتبار یا انحالل عقد بوده .ودعوایی که
مطرح میشود مبتنی بر تسلیم مبیع مبنیاً بر احراز وقوع بیع است .ما در دعوای خلع
ید مطرح میکنیم مبنیاً بر اینکه با احراز مالکیت خواهان واحراز سلطه غیرمجاز خوانده،
رای به خلع ید صادر می شود ،با احراز وقوع معامله بین دو طرف حاال ادعای فسخ مطرح
شده ،ولی پذیرفته نشده مفهوم
آن چیست؟ مفهوم این هســت که دادگاه صحت عقد را احراز کرده ،ورای داده ،اما
دادگاه تجدید نظر در این قسمت بیشتر به رای وحدت رویه اشاره کرده ،ما با تصمیمی
که میگیریم واقعاً برای مردم معضل پیش خواهد آمد .خوب ادعای فسخ مطرح شده وآن
اجاره نامه ،اجاره نامه رسمی که اداره اوقاف تنظیم کرده است ،ادعای فسخ هم رفع شده
است ،صحت معامله مورد تردید واقع نشده که ما چه را نپذیریم ،آثار بیع را که در این
مورد تعیین تکلیف بشود اشاره شده ،در رای تجدیدنظر تقاضای ثبتی هم نداده است.
درخواست ثبت کرده اما هنوز به نتیجه نرسیده ،تکلیف این آدم بخت برگشته ای که
ملک را خریده ،پولش را هم داده ،وضعیت ثبتی هم االن امکانش نیست ،االن بخواهد
تقاضای ثبت کند ،اولین اقدام ثبت احراز تصرف است ،نتیجتاً بر اعیان هم بخواهد اقدام
کند که در رای تجدید نظر هم به آن اشــاره شــده است .نتیجه این می گیریم در این
موارد باید تصمیمی گرفته شود که مغایرت صریحی با قانون نداشته باشد ،ما میتوانیم
استدالل کنیم ورسیدگی ما حول محور اظهارات خواهان ودفاع خوانده است.
آقای اکبری زاده (مستشــار دادگاه تجدیدنظر) :سند تحول که نقشه راه حرکت قوه
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قضاییه را در همه ابعاد ترسیم نموده ،در بخشی از آن آمده که بجای دادخواست محوری
باید به ســمت عدالت محوری حرکت کرد ،ودقیقاً وجود این تعبیر نشان می دهد که
گاهی ما در داوری بین مردم وقضاوت کردن وفصل خصومت بین افراد متخاصم ،بجای
اینکه به دنبال حل مســاله ورفع تنازع ومشکل افراد مراجعه کننده به دستگاه قضایی
باشیم ،به دنبال دادخواست محوری هستیم ،واین سنگ بزرگی جلوی پای عدالت است.
در آراء مطروحه خروجی آنها به حل مشکل خریدار واحقاق حق منتهی نشده است،
ومشکل همچنان بر روی زمین باقی است در حالی که یکی از اشکاالت دستگاه قضایی
ورودی بیش از اندازه پرونده است ،که به عوامل مختلفی مربوط می شود ،ولیکن در این
پرونده خود تصمیم دادگاه باعث ایجاد پرونده هایی دیگری شــده که از عوامل ورودی
بی جهت پرونده به دادگستری محسوب می شود ،وچه خوب است که قاضی در مقام
تصمیم گیری قدری هم به عالم خارج از دادگاه توجه کند که در بیرون چه اتفاقی افتاده،
ونتیجه تصمیم دادگاه چه خواهد بود.
یکی از نکات مثبت آراء اشــاره به اظهارات ودفاعیات طرفین پرونده با ذکر جزئیات
ومستند بودن تصمیمات می باشد .اما از نقاط قابل نقد به این مطالب می توان اشاره کرد.
 -1آراء بدوی وتجدیدنظر فاقد گردش کار می باشند ،وبه دلیل همین چالش دادگاه در
رای ناچار به ذکر مسائلی شده که رای را از روانی وسلیس بوده خارج نموده است -2 .تاریخ ها هم
در رای بدوی وهم در رای تجدیدنظر بر عکس درج شده اند که ناشی از انتقال متن تایپ شده در
نرم افزار  wordبه سامانه ( cmsسمپ) است ،که اعداد دارای ممیز ویا اعشار در انتقال بر عکس
می شوند ،ودر متن تایپی در نرم افزار  wordباید به این موارد توجه شود ،وبرعکس نوشته
شــود ،تا در رای صحیح منعکس شون،د وچهره زشتی به نوشته وسند رسمی ندهد.
 -3در نگارش متون حقوقی ادبیات هم باید حقوقی باشد ،به طور مثال واحد رسمی پول
کشور جمهوری اسالمی ایران ،ريال است ،اما هم در رای بدوی وهم در رای تجدیدنظر
از تومان استفاده شده است ،که ایراد جدی دارد -4 .در نقل قول اظهارات وکیل عبارت:
«احتراماً با اختیار حاصله از مدلول  ...مستحضر داشته» ضروی نبوده وبلکه زائد می باشد.
 -5عبارت «سالبه به انتفاع» موضوع از لحاظ لغوی اشتباه بوده وانتفاء با همزه می باشد
نه با عین -6 .استفاده از افعال ناقص در رساندن مفهوم به مخاطب خلل ایجاد می کند
مانند در حق خریداران محکوم ...
آقای دکتر موحد (رئیس کل دادگستری استان کرمان) :اوالً به نوبه خودم تشکر می
کنم از همکار عزیزمان جناب آقای موسوی واقعاً آرای علمی دقیق ومستدل ومستند را
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صادر میکنند ،وموارد متعددی را بنده مشاهده کردم همچنین تشکر می کنم از جناب
آقای خلیفه ای وآقای ساالری که در مرحله تجدیدنظر را صادر کردند .در سال ۱۳۹۷
یک عقد بیع اتفاق میافتد ،نســبت به اعیانی یک مال غیر منقولی که عرصه آن وقف
است واعیانی آن  ۲۵۰متر آپارتمان است .ظاهرا ً با یک قیمتی توافق می کنند نزدیک به
 ۳میلیارد ريال ،که واگذار شده واجاره عرصه با خریدار در اداره اوقاف تنظیم می کنند،
که بعد می آیند ابطال اجاره قرارداد را درخواست میکنند ،وبالفاصله یک وکالت میدهد
فروشنده به خریدار که شما می توانید بروید سند رسمی اعیانی را هم دریافت کنید ،بیع
واقع می شود ،با موافقت خریدار قرارداد اجاره نامه ای با اوقاف تنظیم می شود ،ووکالت
نامهای برای اخذ سند رسمی هم تنظیم میشود ،ودر اختیار مشتری قرار می گیرد ،که
بعدا ً با استفاده از همین سند وکالت ،مشتری می رود دنبال صدور سند مالکیت .منتها
چون با عدم همکاری فروشنده مواجه میشود یک مقدار از ثمن معامله می ماند برای
بعد از تاریخی که مشخص است ،به هر دلیلی پرداخت انجام نمی شود ،طبیعتاً تصورم
این اســت که وضعیت تورمی که االن داریم باید از این به بعد اینگونه پروندهها وجود
داشــته باشد .به ناچار این آقا می آید دعوای انحالل عقد را مطرح می کند حتی فسخ
را هم قبول نداشــته ،لذا بحث انحالل وانفساخ عقد را مطرح میکند ،شرطی که ما در
بیع آورده ایم شــرط انحالل ،شــرط فاسخ یعنی انفساخ عقد از زمان وقوع وتا آخر هم
پای این موضوع ایســتاده ،این عبارتی که در رای آورده شــده من می خوانم « انحالل
قهری موضوع مبایعه نامه »...این جمله آخر وکیل است ،من انحالل عقد را میخواهم،
منتها دادگاه بدوی جناب آقای موسوی ورود میکند استدالل میکند که نخیر این از
موارد انفساخ نیست ،واز موارد فسخ است ،وبا توجه به این موارد نهایتاً فسخ را هم نمی
پذیرد ،وبه نوعی خارج از خواسته خواهان ومبنای خواهان رسیدگی می کنند ،ودعوا را
رد می کنند ،وبیع را به قول معروف به بیع صحیح تلقی می کنند .وآثارش را هم با الزام
مبیع آثارش را هم بار میکنند .من توصیه ام به همکاران عزیز این اســت که در اولین
جلسه دادرسی اگر در نحوه طرح دعوا ابهامی وجود دارد مثل اینکه گفته فسخ بعد گفته
انحالل ،والبته بیشتر روی انحالل تاکید داشته ،من استنباط هم این هست که منظورش
انحالل بوده ،اگر ابهامی دارید در اولین جلسه دادرسی بایستی توضیح بخواهید ،وکیل را
بخواهید که صراحتاً اعالم کند که آیا خواسته شما انحالل وانفساخ عقد است یا فسخ؟
خب این دو مقوله جداگانه است .شیوه دادرسی آنها متفاوت است وهمین طور که اشاره
شد فرق است بین الزام به تحویل مبیع با خلع ید .تفاوت های اساسی در شیوه وارکان
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دعــوا وجود دارد ،بنابراین دادگاه محترم در اولین جلســه باید توضیح بخواهد واز نظر
شــکلی باید خواسته ی خواهان مشخص باشد ،دادگاه بدوی در رای این انسجام وجود
دارد ،واین انســجام این است که گفته بیع صحیح است ،حاال صرف نظر از آن ایرادی
که من مطرح کردم بایع ملزم است مبیع را تحویل مشتری ده ،وهمه مواد قانونی را هم
ذکر کردند ،واصل بر صحت وقوع قراردادها است .یکبار دعوا در اصل موضوع است ،واین
میشود یک دعوای ترافعی .اما متداعین اظهار دارند که بیع واقع شده است .آن کسی
که میخواهد انحالل را مطرح کند باید ادله متقن وکافی داشــته باشد ،وجناب آقای
خلیفه ای وآقای ساالری اســتدالالت خوبی را در رای دارند ،واز اتقان کافی برخوردار
است ،منتها در نتیجه این دو رای بدوی وتجدیدنظر یک آشفتگی ایجاد کرده است .آقای
امیرمیجانی به درستی اشاره کردن نتیجه آن چه شده است؟ نتیجه این شده است که ما
به این بگوییم بیع شما صحیح است ،آثار خودش را دارد ،ولی مبیع را به شما نمی دهیم.
باید بروید دوباره دعوای اول را مطرح کنید ،اثبات بیع والزام به تنظیم سند .در حالیکه
اصال اعیانی ،سند رسمی ندارد ،تازه از عرصه هم مشاع است ،واساساً اخذ سند رسمی
با این وضعیت مستلزم همکاری خواهانی است که مدعی است وحتی اعتقاد به انحالل
عقد دارد .چطور می تواند همکاری کند ،در حالیکه متصرف هم هست؟ اگر این خریدار
متصرف بود ،وکالت نامه هم داشت ،نیاز به این دعوا نداشت .بنابراین خواهش من این
است که کلی بخوام نتیجه بگیرم همین طور آقای امیرمیجانی هم اشاره کردند تکلیف
مردم را باید روشن کنیم نباید داخل پیچیدگیهای مردم را قرار دهیم ،که نمی تواند از
آن خارج بشود .شما االن به طرف می گوید بیع تو صحیح است ،مبلغی پول هم دادی
خانه را هم در اختیار فروشنده برو بگیر ،وسند رسمی پیدا کن .اگر سند رسمی آوردی
معلوم می شود که مالک هستی بعد با آن سند رسمی بیا تحویل مبیع را درخواست کن.
من انتظارم این است جناب خلیفه ای از حضرتعالی که یک عنایت میکردید که بیع
احراز شده وصحت آن هم احراز شده ،همانطور که دعوای انحالل را بررسی می کنیم وبه
این نتیجه میرسیم که این ادعا درست نیست ،در خصوص دیگر قسمت ها هم اختالفی
وجود ندارد .تنها اختالف این است که فروشنده اعتقاد به انحالل عقد داشته وبه همین
جهت مبیع را تحویل نمی داده ،خریدار هم میگفت مبلغ یکصد وده میلیون تومان آماده
است ،که شما مبیع را تسلیم کنید .می شود برای حل مشکل قضایی مردم با توجه به
اساس دادنامه اگر مالکیت احراز شد ،می توانیم تسلیم مبیع را هم حکم بدهیم ،واین در
اکثر محاکم کشور اختالف است ،بعضیها با وحدت مالک از رای وحدت رویه ،نه استناد
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به آن وحدت رویه ،ولی مالک هم آن را می گیرند ،مالک را از خلع ید میگیرند واین
را در تسلیم مبیع هم اعمال میکنند ،میگویند تا سند رسمی نباشد تسلیم مبیع هم
نمیدهیم فرقی ندارد ،درست است ارکانش متفاوت است ،ولی نتیجه اش یکی است،
ثمره آن خلع ید است ،یک عده از قضات نمیپذیرند .اگر برای حل مشکل مردم رای را
به نفع بدهیم ،خیلی با عدالت سازگار تر است ،ضمن اینکه مردم را سوق بدهیم به سمت
تنظیم سند رسمی ،واز این مشکالت رهایی پیدا کنیم.
آقای موسوی (قاضی صادر کننده رای بدوی) :قراردادی در سال  ۱۳۹۷منعقد شده،
همزمان با ایجاب وقبول وتنظیم ســند عادی ،قسط اول پرداخت شده ،بعد قسط دوم
همزمان با تنظیم ســند رسمی اجاره ای عرصه شش دانگ وقف پرداخت شده ،قسط
سوم گفتند مبیع را تسلیم کنید ،قسط سوم را دریافت کنید .عرضه شش دانگ وقف،
اعیان فاقد سند رسمی وفروشنده آمده وکالت هم تنظیم کرده کل حقوقش را نسبت
به اعیان وعرصه منتقل کرده به خریدار .اما به واســطه اینکه منتهی شده به قرار عدم
استماع دعوا تا امروز این فروشنده در مبیع نشسته ،وبه استناد وکالتی هم که خریدار
دارد ،خریدار مراجعه کرده به اداره ثبت ومی خواهد ســند رسمی بگیرد ،اما فروشنده
درب خانه را هم باز نمی کند ،که وکیل خریدار وخودشان آمدند مراجعه کردند که چکار
کنیم ،گفتم نمی توانیم اذن ورود بدهیم ،ووجهه قانونی ندارد .عرض من این است که
همانطور آقای رئیس کل فرمودند بسیار به جا ودقیق بود ،نیازی به تفسیر این که عقد
صحت آن احراز شود نیست ،وقتی ما میخواهیم یک رای را تفسیر کنیم ،باید از صدر
تا ذیل آن را ببینیم ،مشخص میشود که صحت عقد اساساً محل ترافع نبوده ،ونتیجتاً
عقدی که صحیح واقع شده ،وادعای فسخ هم خود به خود تایید صحت عقد است .بعد
ما باید ببینیم اصل چیست؟ در اصل صحت انعقاد عقد اختالفی نیست .به نظر میآید
مــا باید در آرا عدالت وانصــاف را رعایت کنیم ،وما باید فصل خصومت کنیم ،نه تولید
وافزایش اختالف .وواقعاً آن رای وحدت رویه که ذکر شــده ،ومبنا همان است ناظر به
تصرفات قراردادی وغیر ماذون است .وقتی که مالک می آید با آزادی اراده مالکیت اش
را به دیگری منتقل می کند وکالت هم تنظیم می کند این همه ی آن پیام است ونشان
از اراده ایشــان بر انتقال اســت وما نمیتوانیم کاسه داغ تر از آش بشویم وسند رسمی
بخواهیم .عرض دیگری ندارم در پایان از اندرز همکاران تشکر می کنم.
بخش سوم :جمع بندی ونتیجه گیری
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وقتی در بین افراد جامعه تنازع واختالف ایجاد می شود ،واز سازوکارهای عادی امکان
حل مســاله وجود ندارد ،افراد ذی حق چاره ای جز طرح دعوی در محاکم دادگستری
ندارند ،ومرجعی که می تواند حل مشکل کنند دادگاه با تصمیم قاضی است که در قالب
رأی جلو می نماید.
در عقد بیعی که موضوع آن مال غیر منقول بوده ،وفروشنده به تعهد خود مبنی بر
تحویل مبیع اقدام نمی نماید ،وخریدار متصرف مبیع نمی شود ،چاره کار طرح دعوی
الزام به تسلیم مبیع مبتنی بر بند سه ماده ی  362قانون مدنی است ،تا از طریق حاکم
جامعه اسالمی فروشنده به تعهد خود ملتزم شود ،از طرفی در مورد اموال غیر منقول
قانون ثبت اســناد وامالک وجود دارد که در نقاطی که ثبت انتقال الزامی باشد ،مالک
کسی است که نام وی در دفتر امالک ثبت شده است ،والبته برای همه اموال غیر منقول
نسخه واحد نمی توان پیچید .گاهی ملکی ثبت شده وگاهی ثبت نشده است .در جایی
که ملکی ثبت شده قطعا تحویل مبیع منوط به انتقال سند ملک به نام خریدار می باشد
تا تعارضی بین تصمیم دادگاه وقانون از لحاظ شناسایی مالک رسمی نباشد ،ودعوی الزام
به تسلیم مبیع در مال غیر منقول ثبت شده به تنهایی کافی نیست .اما در مورد اموال
غیر منقول که ثبت نشده اند ،مانند پرونده موضوع نشست امروز که دادگاه نیز صراحتا
اعالم نموده هنوز سند پیرامون آن صادر نشده است ،ضرورتی به دعوی الزام به تنظیم
سند رسمی نیست .اما سوال بعد این است که اثبات وقوع عقد بیع نیز ضروری است که
خریدار طرح نماید یا خیر؟ با توجه به اینکه امور مورد اختالف ومسائلی که پیرامون آنها
ترافع وجود دارد باید در محکمه طرح شوند ،اما مسائلی که مورد تنازع اختالف نیستد،
ضرورتی هم به طرح آنها نیست ،وامور لغوی بوده که به جزء وقت گیری خاصیت دیگری
ندارند.
در رای دادگاه نخستین تصمیم به الزام به تحویل مبیع به طور صحیح اتخاذ شده ،وبا
عدالت انصاف منطبق بوده ،اما بعد از آن صدور قرار عدم استماع دعوی نسبت به اثبات
عقد بیع به شکل صحیح صادر نشده است ،وزمانی که دادگاه پیرامون یک عقد بحث می
نماید دعوای جانبی مطرح شده که ضرری هم به تصمیم دادگاه نمی رساند ،نباید در
تصمیم گیری دست ودلبازی کرد ،وصدور قرار مذکور از سوی دادگاه نخستین صحیح
ازریابی نمی شود.
تصمیم دادگاه تجدیدنظر نیز که رای نخســتین را با این اســتدالل که چون دعوی
تسلیم مبیع بدون احراز واثبات وقوع عقد قابل پذیرش نبوده نقض نموده ،این تصمیم
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هم چون ناشــی از رای وحدت رویه مربوط به خلع ید بوده هر چند بدان اشاره نشده،
اشتباه بوده ،وزمانی که یک دعوی با این طول وتفاصیل مطرح می شود ،واختالفی در
اصل تحقق بیع نیســت ودادگاه تجدیدنظر تصمیم دادگاه نخستین در رد دعوی فسخ
قرارداد را تایید می نماید ،الزمه این تصمیم پذیرش وقوع عقد بیع وصحت آن می باشد،
لذا چه ضروتی دارد که این دادگاه در مورد خواســته اصلی خواهان تقابل هم قرار عدم
استماع صادر نماید ،واین اقدام دادگاه تجدیدنظر قابل دفاع نیست.
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