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 ي راه وکالت نامهیوهش
 چاپ شده باشد.اي ارسالی نباید قبالً در نشریهمقاالت §
 تحریریه در چاپ، تلخیص و ویرایش مقاالت آزاد است.§
 ي متن زبان اصلی مطالب ترجمه، الزامی است.رائها§
نامه یا گزارش طرح پژوهشی باشـد   چه مقاله برگرفته از پایان چنان§

 ذکر آن در ابتداي مقاله الزامی است.
 صفحه باشد. 20حجم مقاالت ارسالی حداکثر §
 نقد آرا الزاماً مربوط به آراي قطعیت یافته باشد.§
رد  صورت تایپ مقاالت به§ همراه با فایـل مربوطـه    2007شده، با و

 نشانی کانون ایمیل گردد. تحویل کانون شده یا به
 

 نقل مطالب این نشریه به شرط ذکر منبع بالمانع است.
 هاستانگر آراي نویسندگان آنمطالب مندرج در این نشریه بی

 باشد.و موضع رسمی کانون نمی
 

 با تشکر از:
 نورا احسانگر، پونه تحویلداري، سعیده قلندري، یوسف میرزایی 

 که ما را در انتشار نشریه، همراهی نمودند. و تمامی دوستانی
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  وکیل پایه یک دادگستري محمود اخوان

 
  

ها اگر بگـوییم از آغـاز پیـدایش     هاي صنف وکالت پایانی داشته باشد. این چالش گویا قرار نیست چالش
ایم. زیرا از ابتداي تصـویب قـانون وکالـت در سـال      تشکیالت وکال وجود داشته، سخنی به گزاف نگفته

اع از حقوق مظلومین اقتضاي استقالل داشته، این نهاد زیـر چتـر وزارت   که ذات وکالت و دف با این 1315
قـانون وکالـت    18شـدند. در مـاده    عدلیه وقت قرار گرفته بود. مدیران آن توسط وزیر عدلیه انتخاب می

اي است کـه داراي شخصـیت حقـوقی اسـت؛ از حیـث       کانون وکال مؤسسه«گفته شده بود:  1315سال 
این قانون گفته شده بـود:   20در ماده ». لیه و از نظر عواید و مخارج مستقل استنظامات تابع وزارت عد

عضـو اسـت    12الـی   5کانون هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد و هیأت مدیره مرکب از «
انتخاب هیـأت عاملـه کـانون بـا     «گفته شده بود:  21در ماده ». کند که وزیر عدلیه از بین وکال انتخاب می

وزارت عدلیه است و رئیس کانون ممکن است از مستخدمین قضـایی یـا اداري وزارت عدلیـه انتخـاب     
هاي سیاسی و سکانداري دولت توسط یک رجل وارسـته و یـک    در اثر گذشت زمان و دگرگونی». شود
هـاي فـراوان بـه     دان فرهیخته، الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري پس از کش و قوس حقوق

عنـوان سـازمان    سرانجام رسید و این صنف یک استقالل نسبی پیدا کرد و تالش کرد جایگاه خـود را بـه  
مردم نهاد ـ که حمایت از مظلومین در سرلوحه وظایف او قرار داشت ـ تا حدودي به سـرانجام برسـاند     

فتـه شـده   گ 1331الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگسـتري مصـوب    1و به همین جهت در ماده 
  ».  کانون وکالي دادگستري مؤسسه است مستقل و داراي شخصیت حقوقی«بود: 
، 1331به اعتبار همین استقالل مندرج در الیحه قانونی استقالل کانون وکـالي دادگسـتري مصـوب     

اند. خصوصاً دفاع وکالي وارسته از کنش گران انقالبـی در   وکال در انقالب اسالمی مشارکت فعال داشته
هاي رژیم سابق نمونه کوچکی از مشارکت این صنف در انقـالب بـود. متاسـفانه بعـد از پیـروزي       گاهداد

هـاي   انقالب اسالمی و استقرار دولت انقالبی به جاي اصالح و تکمیل مدیریت این نهاد و رفـع کاسـتی  
قـرار گرفـت و   موجود، تشکیالت کانون دچار تعلیق گردید و کانون وکال در اختیار نماینده قوه قضـاییه  

که با تصویب الیحه قانونی کیفیت اخذ پروانه وکالـت دادگسـتري در    ها این روال ادامه داشت تا این سال

 سخن مدیرمسئول

 هاي پیش روي تشکیالت وکالي دادگستريچالش
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هـاي   نهاد وکالت بر اساس الیحه قانونی استقالل و قانون جدید، در اختیار هیأت مدیره کانون 1376سال 
  وکال قرار گرفت و این تشکیالت سر و سامان نسبی پیدا کرد.

قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي،       187درست همزمان با این واقعه به علت قلت وکیل در ماده  
اجتماعی و فرهنگی، یک نهاد موازي براي وکالت تحـت عنـوان مشـاورین قـوه قضـاییه (وکـالي قـوه        

سـتري  هاي وکالي دادگ هاي موازي براي کانون قضاییه) با کثرت فراوان در دستور کار قرار گرفت و نهاد
ایجاد گردید و حتی ادامه انتخاب وکیل پس از پایان برنام پنجساله سوم توسعه ادامه یافت. به علت عـدم  

ها و اشکار گردیدن اثار سوء آن، مجـدداً تحـت    سازي سازمان دور اندیشی و عدم توجه به عواقب موازي
رار گرفت و قرار شد این نهـاد بـه   سازي، ادغام دو نهاد موازي در دستور کار ق عنوان رفع نقیصه و متوازن

موجب مقررات جدیدتحت نظارت تامه قوه قضاییه قرار گیرد. که این امر موجب یـک چـالش حقـوقی    
هـاي   ها و پیشنهادات متعدد از سوي قوه قضاییه، نمایندگان مجلس و کانون بزرگ گردید و لوایح و طرح

ین تصمیمات توسط طرفداران هـر یـک از ایـن    وکال به مجلس قانون گذاري سرازیر و حمله و دفاع از ا
  ها به صورت مقاله، کتاب و سخنرانی ادامه داشت. گروه
ـتري حقـوق       1395که در سال  تا این  عنـوان   دان بـه  پس از انتخابات مجلـس یـازدهم و انتخـاب تعـداد بیش

مـورد بررسـی قـرار     ها و لوایح پیشنهادي موازي و متناقض نمایندگان مردم در مجلس شوراي اسالمی این طرح
گرفت و در کمیسیون قضایی مجلس شوراي اسالمی رد گردید و قرار است در صورت تأیید نهایی بـراي رفـع   

ي استقالل کانون وکالي دادگستري براي اصالحات در دستور کار قرار گیرد که تـا حـدودي از    ها الیحه کاستی
ـتقالل کـانون  هاي مزبور کاسته شد ولی پس از رفع نسبی هجمه به ا تنش ـتري، چـالش      س هـاي وکـالي دادگس

التحصیل حقـوق   و آزادي ورود هر فارغ 1376جدیدي مبنی بر حذف آزمون انتخاب وکال و حذف قانون سال 
از هر مدرسه و مؤسسه در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفت تا جایی کـه یـک نماینـده محتـرم مجلـس      

ه با ایـن کـار یعنـی حـذف آزمـون وکالـت و ورود آزاد بـه شـغل         هاي خود استدالل کرد ک براي توجیه تالش
ـبی پیـدا        وکالت، یک میلیون شغل ایجاد می شود و بیکاري کمتر خواهد شد و جوانـان جویـاي کـار، کـار مناس

اي مشغول کوبیدن بر این طبل هستند و گروهی فریادشـان از تضـعیف نهـاد وکالـت و      . فعالً عده1خواهند کرد
  از حقوق مظلومین بلند است و نهایتاً معلوم نیست که کار به چه سرانجامی خواهد رسید.  اختالل در دفاع 

 کـه  اسـت  خواسـتار  بـزرگ  خداونـد  از بیشتر تنش از جلوگیري براي سطور این راقم بنابراین 
 بیشـتر  خرابـی  از زدگـی  شـتاب  از جلوگیري با شاید تا فرماید حاکم امور بر را اعتدال و عقالنیت
 را کشـور  ریـزان  برنامـه  و عـالی  آمـوزش  مسـؤوالن  به تذکر یک خاتمه در شود. وگیريجل کارها
 جـز  ریـزي  برنامـه  بدون عالی تحصیالت براي ملت خزانه از کردن هزینه که دانم می الزم و ضرور
    بیاندیشند. آینده به کمی خواهیم می مسئولین از، داشت نخواهد حاصلی، جوانان عمر اتالف

                                                           
  .1396خرداد  14، یکشنبه 3995993خبرگزاري مهر، شناسه خبر . 1
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  عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور و وکیل پایه یک دادگستري. علی اکبري سفید داربن ابوذر

 
  

  چکیده
از جمله آثار تنظیم اسناد به صـورت  

ــمی، الزم ــدلول   رس ــودن م ــرا ب االج
هاست بدین معنا که بدون نیاز بـه   آن

حکم دادگاه صدور اجراییه در مورد 
باشـد. بـه    پـذیر مـی   این اسناد امکان

گر مطابق قاعده با مراجعه عبارت دی
بــه دادگــاه و پــس از صــرف مــدت 

هـاي گـزاف و در    زمان زیاد و هزینه
ــم   ــت حک صــورت صــدور و قطعی

توان درخواست صـدور اجراییـه    می
نمود ولی در اسناد رسمی و برخـی  

گـذار بنـا بـه     اسناد عادي کـه قـانون  

االجــرا بــودن  دالیلــی خاصــیت الزم
رده ها اعطاء کـ  اسناد رسمی را به آن

ي ثبـت   به محـض مراجعـه بـه اداره   
توان به اجراییه دسـت یافـت. بـا     می

وجود این ممکـن اسـت: الـف) در    
جریان عملیـات اجرایـی اشـتباهاتی    
ــررات شــکلی   رخ داده و برخــی مق

ــه   الزم ــا مرحل ــه ت ــده  الرعای ي مزای
رعایت نگردد و یا ب) متعهد دستور 
اجراي اسـناد رسـمی را مخـالف بـا     

لف قانون دانسـته و  مفاد سند یا مخا
ــکایت از   ــري ش ــات دیگ ــا از جه ی

دستور اجـراي سـند رسـمی داشـته     
باشد که در ایـن صـورت در مـورد    
ادعاي عدم رعایت مقـررات شـکلی   
مرجع رسیدگی بـه اعتـراض رئـیس    

ي ثبت محل و در مورد ادعـاي   اداره
مخالفت دستور با مفاد سند یا قانون 
مرجع صالح براي رسـیدگی دادگـاه   

ــ  ــی اس ــوزه محل ــه در ح ي آن  ت ک
دستور اجرا داده شده است. مسـائل  
مربوط به شکایت در مورد عملیـات  

ي حاضـر   اجرایی به تفصیل در مقاله
  مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  االجرا، عملیات اجرایی، توقیف عملیات، ابطال عملیات.  سند رسمی، سند الزمواژگان کلیدي: 
  

  مقدمه
 بسـیاري  در شـده  سبب دادگستري به مردم مراجعات از کاستن لزوم و قضازدایی سیاست به توجه
 سـوي  از شـده  واگذار اختیارات حدود در که گردد ایجاد قضایی شبه نهادهاي حقوقی هاي نظام از

 کـه  امالك و اسناد ثبت سازمان ما کشور در دارند. عهده بر را دعاوي و اختالفات وفصل حل مقنن
 جملـه  از دارد. مهمی جایگاه و نقش قضازدایی حیث از کند می وظیفه انجام قضاییهي  هقو نظر زیر

 عـادي  اسـناد  و رسـمی  اسـناد  مفـاد  اجـراي  اسـت  گرفتـه  قرار سازمان این ي عهده بر که وظایفی
 بـه  مراجعـه  جاي به که است داده اختیار اسناد گونه این دارندگان بهگذار  قانون باشد. االجرا می الزم
 اجـراي ي  هدایر به مراجعه طریق از، حکم اجراي به علیه محکوم الزام نهایتاً و دعوي طرح و دادگاه
 متعهـد  اجبار براي دولتی اجراي ضمانت از یهیاجرا صدور درخواست و امالك و اسناد ثبت ادارات

 پـنج ي  هبرنامـ  قانون 113 ماده ب بند مطابقکه  این توجه قابل نکته نماید. استفاده تعهدات انجام به

 اعتراض به عملیات اجرایی ثبت
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 14/12/95 مصـوب  ایـران  اسـالمی  جمهـوري  فرهنگـی  و اجتماعی، اقتصادي توسعه ششمي  هسال
 آمـد.  خواهـد  در اجـرا ي  همرحلـ  بـه  اجراییي  هنام آیین تصویب از پس که اسالمی شوراي مجلس
 بـه  بایـد  بلکه نداشته را دادگاه به مراجعه حق ابتداً خود حقوق استیفاء براي رسمی اسناد دارندگان
 صـورت  در و دهنـد  انجـام  را اجرایـی  عملیات یهیاجرا صدور با و مراجعه ثبتي  هادار و دفترخانه
 خواهنـد  را دادگـاه  بـه  مراجعـه  حـق  قانونیي  همقرر این در مذکور ماهه شش و دو مواعد گذشت
  1داشت.
 و بـرده  ازبـین  را ثبت اجرایی دایره یا دادگاه به مراجعه در رسمی سند دارنده اختیار قانون این

 نیـز  کشـور  عـالی  دیـوان  عمـومی هیـأت   16/3/1360 مـورخ  12ي  هشمار رویه وحدترأي  اسخن
 مـدلول کـه   ایـن  بر مبنی امالك و اسناد ثبت قانون 92ي  هماد حکمرأي  این مطابق که چرا باشد می
 بـا  مغـایرتی  و منافات استاالجرا  الزم دادگستري محاکم از حکمی احتیاج بدون رسمی اسناد کلیه
  ندارد. دادگستري هاي دادگاه در دعويي  هاقام ختیارا و حق

 اسـناد  دارنـدگان  بـه  کـه  یـه یاجرا صـدور  تقاضـاي  جهت ثبت ادارات به مراجعه حق مقابل در
 بـه  دارد حـق  اسـت  شده صادر یهیاجرا او علیه که نیز رسمی سند متعهد است شده دادهاالجرا  الزم
  نماید. اعتراض اییاجر عملیات روند یا و اسناد این اجراي دستور
 و 27/6/1322 مصوب رسمی دفاتر قانون و ثبت قانون مواد از بعضی اصالح قانون در چند هر
 اجرایـی  عملیـات  از شـکایت  بـه  رسـیدگی  طـرز  واالجرا  الزم رسمی اسناد مفاد اجرايي  هنام آیین

 تـراض اع بـه  رسـیدگی  جهت صالح مراجع 11/6/1387 مصوب کشور امالك و اسناد ثبت سازمان
 تفکیک همچون مسائلی منتهی، است شده مشخص اجرایی عملیات و ثبت اجراي دستور به نسبت
 قـوانین  رعایـت  عـدم  و اجرایـی  عملیـات ي  هنحـو  به مربوط مطروحه اعتراض که مواردي درست
 دسـتور  بـه  اعتـراض  یـا  و باشـد  مـی  اجرا مراحل در گرفته صورت تخلفات و آن به مربوط شکلی
 دعـواي  مصادیق بررسی و شود می مربوط سند در مندرج تعهد و ماهیت یعنی میرس اسناد اجراي
  کند. می نمایان را اجرایی عملیات به اعتراض موضوع به پرداختن ضرورت اجرا سند ابطال

                                                           
ایـران: مفـاد   قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوري اسـالمی     113. بند ب ماده 1

االجراي سازمان ثبـت اسـناد و امـالك کشـور      االجرا از طریق ادارات اجراي مفاد اسناد رسمی الزم اسناد رسمی الزم
شوند. ادارات مذکور مکلفند بالفاصله پس از تقاضاي اجراییه نسبت به شناسـایی و توقیـف امـوال مـدیون      اجرا می

  اقدام کنند...  
االجرا از شمول این حکم خارج بوده و دارنـدگان اینگونـه اسـناد در مراجعـه بـه       الزمگردد اسناد عادي  مالحظه می

االجرا نام برده نشـده اسـت    که در این ماده از اسناد عادي الزم دادگاه یا دوایر اجراي ثبت مخیر هستند. عالوه بر این
یق احکـام اسـتثنایی نیـز مویـد     استثنایی بودن حکم مراجعه به اداره ثبت جهت احقاق حق و تکلیف به تفسـیر مضـ  

  باشد. االجرا از حکم مذکور در این ماده می خروج اسناد عادي الزم
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 گرفته قرار بررسی مورد ثبتیهاي  نامه آیین و قوانین بایدها  آن پاسخ به رسیدن براي که االتیؤس
  :  که است این شود دیده زمینه این در نیزها  دادگاه رویه و

ـ ر صـالحیت  درها  اعتراض از گروه کدام به رسیدگی الف)  صـالحیت  در کـدام  و ثبـت  اداره یسئ
  ؟است دادگستري محاکم

 گردد؟ می اجرایی عملیات توقیف سبب اعتراض آیا و بوده زمانی چه تا اعتراض طرح فرصت ب)
 بررسـی  مـورد  اجرایـی  عملیـات  و اجرا دستور، سند واعان تعریف ابتدا فوق مراتب به توجه با
   شد. خواهد پرداخته مطروحه تسؤاال پاسخ به دوم فصل در سپس و گرفته قرار

  
  . مفهوم سند و اقسام آن  1
  . مفهوم سند1ـ1

، (معـین  اسـت  آمـده  باشـد  استناد قابل کهاي  هنوشت و کنند اعتماد بدان آنچه معناي به لغت در سند
  ).1929 ص، 1377

در  1284ي اثبـات شـمرده و در مـاده     اسناد کتبی را از ادلـه  1258قانون مدنی در ماده 
سند عبارت است از هر نوشته که در مقـام دعـوي یـا دفـاع قابـل      «تعریف سند بیان داشته 

  ».استناد باشد
. 1که سند دلیـل محسـوب شـود بایـد داراي دو شـرط باشـد:        بر اساس این ماده براي این

دانان امضـاء   . در مقام دعوي یا دفاع قابل استناد باشد. به اعتقاد برخی از حقوق2اشد. نوشته ب
). منتهـی بـه   276، ص 1382عنوان شرط سوم به شرایط فوق افزود (کاتوزیان،  سند را باید به

ي  رسد نیازي به افزودن این شرط نیست و در شرط دوم مستتر اسـت چـرا کـه الزمـه     نظر می
ي مـورد اسـتناد امضـاء     دن نوشته در مقام دعوي یا دفاع ایـن اسـت کـه نوشـته    قابل استناد بو

گردد در صورتی قابلیت  اي که در مقام دعوي یا دفاع ارائه می الیه را داشته باشد. نوشته منتسب
استناد دارد که داراي امضاء، اثر انگشت و مهر کسی باشد که بـه او منسـوب اسـت و یـا هـر      

الیه مطالب مندرج در سـند را تأییـد    اي که بیانگر این باشد که منتسب هعالمت و نشانه و قرین
عنوان شرط سوم بلکه به لحاظ قابل انتسـاب کـردن نوشـته از     کرده است. بنابراین امضاء نه به

  باشد. ارکان سند می
  
  . انواع سند2ـ1

: اسـت  شـده  تقسـیم  نـوع  دو بـر  1286 ماده در شود می داده آن به که اعتباري میزان حیث از اسناد
   عادي. و رسمی
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  . سند رسمی 1ـ2ـ1
 یـا  رسمی اسناد دفاتر یا و امالك و اسناد ثبتي  هادار در که اسنادي« مدنی قانون 1287 ماده مطابق
 باشند شده تنظیم، قانونی مقررات طبق بر وها  آن صالحیت حدود در، رسمی ینمأمور سایر نزد در

 بـراي  کشـور دار  صـالحیت  مقامـات  طرف از که است کسی رسمیمأمور  از منظور ».است رسمی
 اسناد سردفتران مانند مستخدم غیر یا باشد دولت مستخدم خواه باشد. شده معین رسمی سند تنظیم
 بـه  جمله از لغت در »رسم« )6/86: 1391، (امامی باشند می دادگستري وزارت به وابسته که رسمی
 قـانون  در او یـت مأمور کـه  است شخصی »رسمی مأمور« زا منظور نتیجه در و آمده »قانون« معناي
 اعضـاي  بلکـه ، شـهرداري  ینمـأمور  وها  خانه وزارت انمأمور تنها نه، بنابراین باشد. شده بینی پیش

 هـایی  سازمان و اتمؤسس نیز و رسمی کارشناسان کانون و دادگستري وکالي کانوني  همدیرهیأت 
  ).3/141، 1384، (شمس دانست »رسمی مأمور«، توان می را اند شدهتأسیس  قانوني  هاجاز با که

 اسـناد تأکیـد   جهت تنهاگذار  قانون رسد می نظر به رسمیمأمور  از شده ارائه معناي به توجه با  
 صـورت  بـه  رسـمی  سندعنوان  به را رسمی اسناد دفاتر یا و امالك و اسناد ثبتي  هادار در تنظیمی
 اسـناد  شامل رسمی ینمأمور نزد سند تنظیم قید که چرا است. نموده ذکر 1287ي  هماد در حده علی

 اسـناد  سـردفتران  و امالك و اسناد ثبتي  هادار کارمندان زیرا گردد می نیز مرجع دو این در تنظیمی
 در تنظـیم « قیـد  دو رعایـت  باها  آن توسط تنظیمی اسناد و گردند می تلقی رسمیمأمور  نیز رسمی
 در اسـت  بهتـر  استدالل این پذیرش با باشند. می رسمی »قانونی اتمقرر طبق« و »صالحیت حدود
، رسـمی  ینمـأمور  نزد که اسنادي«: گردد ارائه گونه این رسمی سند تعریف مدنی قانون 1287 ماده
   ».است رسمی باشند شده تنظیم، قانونی مقررات طبق بر وها  آن صالحیت حدود در

 بـراي  را رسـمی  اسناد اعتبار مورد دو در مدنی قانون 1291 ماده درگذار  که قانون این آخر نکته  
 را آن صـدور  است شده اقامه او علیه بر (عادي) سند که طرفی اگر. 1: است شده قائل عادي اسناد
 را آن کـه  طرفـی  را مزبـور  سـند  کـه  شـود  ثابت محکمه در هرگاه. 2 نماید. تصدیق الیه منتسب از

  است. کرده مهر یا ءامضا الواقع فی کرده تردید یا تکذیب
  
  . سند عادي 2ـ2ـ1

 ».است عادي، اسناد سایر 1287 ماده در مذکور اسناد از غیر«: دارد می عنوان مدنی قانون 1289 ماده
 رسـمی  ینمأمور از یکیي  هوسیل به سند هرگاه«: که است شده مقرر نیز قانون این 1393 ماده در و

 مقـرره  ترتیبـات  رعایـت  یا و نداشته را سند آن تنظیم صالحیتمأمور  لیکن شده تهیه اسناد تنظیم
 باشـد  طـرف  مهـر  یـا  امضاء داراي که صورتی در مزبور سند، باشد نکرده سند تنظیم در را قانونی
 افـراد  توسط که اسنادي«: گفت توان می عادي سند تعریف در الذکر فوق مواد جمع از ».است عادي
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 آن تنظـیم  صالحیتمأمور  که رسمی ینمأمور توسط میتنظی اسناد همچنین و شود می تنظیم عادي
 داشـتن  شـرط  بـه  اسـت  نکـرده  رعایت را قانونی مقرره ترتیبات سند تنظیم در یا و نداشته را سند
 عـادي  باشـد  الیـه  منتسـب  توسـط  سند در مندرج مطالبتأیید  دلیل کهاي  هنشان هر یا مهر یا امضاء
  ».است
 بیـان  امضـاء  شـأنیت  مورد در قبأل که است نظري موید یمدن قانون 1293ي  هماد اخیر قسمت  

 از یکـی عنـوان   بـه  کـه  مقـنن  موردنظر سند و نداشته استناد قابلیت امضاء بدوني  هنوشت که گردید
  باشد. ، نمیبرده نام آن از دعوي اثباتي  هادل
  
  االجرا . اسناد الزم3ـ1
 از شـکایت  به رسیدگی طرز واالجرا  الزم یرسم اسناد مفاد اجرايي  هنام آیین 1ي  هماد الف بند در

االجـرا   الزم سند تعریف در 11/6/1387 مصوب کشور امالك و اسناد ثبت سازمان اجرایی عملیات
 اجـراي  بـراي  یهیاجرا صدور قابل دادگاه از حکم صدور بدون که عادي یا رسمی سند«: است آمده
   ».باشد سند مدلول

االجرا، به مفهوم اعـم   سند الزم«ا گفته شده است که: االجر همچنین در تعریف سند الزم  
سندي است که تحمیل مفاد آن به مدیون یا متعهـد آن، بـا مراجعـه بـه تشـکیالت اجرایـی       

). مطابق قاعده جهت الزام اشخاص به انجام تعهداتی 146(همان، ص » مربوط، ممکن است
از اخـذ رأي قطعـی و بـا صـدور      اند باید به دادگاه مراجعه نمود تا پـس  که بر عهده گرفته

ي مقرر در قوانین مرتبط بـا اجـراي احکـام میسـر گـردد منتهـی        اجراییه الزام آنان به شیوه
هـا بـدون نیـاز بـه      گذار براي مطلق اسناد رسمی این امتیاز را قائل شده که مدلول آن قانون

دارد:  مقـرر مـی   قانون ثبت در این زمینـه  93ماده  1حکمی از محاکم دادگستري اجرا گردد.
ي اسناد رسمی راجع به دیون و سایر امـوال منقـول بـدون احتیـاج حکمـی از       مدلول کلیه«

االجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصـرف و   محاکم عدلیه الزم
  ».مدعی مالکیت آن باشد

 ایـن  در نکتـه  دو کنلـی  دارد اطـالق  رسـمی  اسنادي  هکلی مدلول اجراي در فوقي  هماد هرچند  
  :  گیرد قرار توجه مورد باید خصوص

                                                           
. امتیاز واگذار شده به اسناد رسمی براي اجراي مفاد آن اختصاص به اسناد رسمی به معناي اخص یعنی اسـنادي کـه   1

امل اسناد عادي که تحت شرایط مقـرر در  قانون مدنی تنظیم شده باشند داشته و ش 1387ي مذکور در  مطابق ضابطه
باشند نخواهد شد. لذا در مورد اسناد نوع اخیـر تنهـا راه    قانون مدنی از اعتبار اسناد رسمی برخوردار می 1291ماده 

  باشد. اجراي مفاد سند مراجعه به محاکم دادگستري می
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 صـدور  درخواسـت  و باشـد  تعهـدي  بیـانگر  که اجراست قابل صورتی در رسمی اسناد مفاد  :اول
  است. منتفی باشد نشده مقرر تعهدي آن طی که سندي به نسبت یهیاجرا

ي اجراییـه   هورقاالجرا  الزم رسمی اسناد مفاد اجرايي  هنام آیین 5ي  هماد دومي  هتبصر مطابق  :دوم
 اگـر  بنـابراین  باشـد.  شده قید منجزأ سند در که کرد صادر توان می تعهداتی به نسبت فقط را

 اسـت  قضـایی  رسیدگی نیازمند آن وقوع اثبات که باشداي  هحادث وقوع به منوط تعهد اجراي
  بود. نخواهد ممکن سند آن مورد دراجراییه  صدور
 داللـت  نیز کشور دیوانعالی عمومیهیأت  25/10/1337 مورخ 2915ي  هشماراالتباع  الزم حکم

 ثبـت  سـند  مـدلول  کـه  است جایز موقعی رسمی سند به نسبتاجراییه  صدور«: دارد معنا همین بر
 (جعفـري  1».باشـد  اجـرا  قابل دیگري رسیدگی به احتیاج بدون و صریح رسمی اسناد دفتر در شده

  ).1/236: 1395، لنگرودي
 تنهـا  و نداشـته  را ترافعـی  امـور  بـه  رسیدگی شأن ثبت اجرايي  هدایر که واقعیت این به توجه
 قـرار  آني  هعهـد  بـه االجـرا   الزم اسناد مفاد اجراي دادگستري به اموري  ههم ارجاع از پرهیز جهت
 اقـدام  تعهـداتی  مورد در فقط ثبت اجرايي  هدایر که داشت خواهد پی در را نتیجه این است گرفته
 در رسـیدگی  بـه  نیـاز  و بـوده  ابهـام  بدون و صریح، منجز ماهیتأ که نمود خواهداجراییه  دورص به

 نیز عادي اسناد برخی به را رسمی اسناد بودناالجرا  الزم اعتبار و خاصیتگذار  قانون نباشد. دادگاه
 مندرج الیم تعهدات اجراي جهت تواند می نیز عادي اسناد گونه ایني  هدارند لذا است نموده اعطاء
  .نماید مراجعه وامالك اسناد ثبت اجرايي  هدایر به آن در

، لنگـرودي  (جعفـري  دانسـته  رسـمی  سـند  حکـم  دراي  هعد رااالجرا  الزم عادي اسناد هرچند
 نظـر  بـه  اسـت  رفته بکار هم ربا بدون بانکی عملیات قانون 15 ماده در تعبیر این و )4/438: 1395
 یعنـی  رسـمی  اسـناد  امتیـازات  از یکـی  کـه  نمـود  تلقـی  عادي سند را اسناد گونه این باید رسد می

                                                           
ت کارمندي شد، در سند ضـمان درج شـد   اي از مسائل مربوط به تنجیز سند: شخصی ضامن حسن انجام خدم . نمونه1

که این ضمان تا یکسال پس از عزل مضمون عنه اعتبار دارد. پس از گذشت یک سـال مـذکور درخواسـت صـدور     
ي اجـرا کسـب دسـتور     نظامنامـه  3ي  ي یک ماده اجراییه به طرفیت ضامن بعمل آمد و ثبت مربوطه به استناد تبصره

رأي داد: چون ممکن است ضمانت مربوط به کشف تخلـف در مـدت    3/10/44کرد و شوراي عالی ثبت در تاریخ 
» یکسال بوده نه صرف انقضاء مدت یکسال از تاریخ تعهد، مقتضی است متقاضی اجراییـه بـه دادگـاه رجـوع کنـد.     

کند: یک: مدت مزبـور ظـرف اسـتحقاق     که مدت یکسال مذکور در عقد ضمان، دو احتمال را تحمل می توضیح این
ي مضمون له به ضامن باشد در اینصورت چون مدت منقضی شده است تقاضاي صدور اجراییه مورد ندارد  مراجعه

چون این تقاضا به معنی مراجعه مضمون له به ضامن است. دو: مدت مذبور ظرف کشف تخلف باشد یعنی هرگـاه  
ارد ولو آنکه مراجعـه در  در آن مدت ( یا بیش از آن مدت ) کشف تخلف شد مضمون له حق مراجعه به ضامن را د

ي ثبت مأمور اجراي منجزات سند است و بـا ابهـام واجمـال سـند      چون اداره –خارج از مدت یکسال باشد. نتیجه 
منجزي وجود ندارد ناگزیر باید متقاضی صدور اجراییه براي احقـاق حـق خـود بـه دادگـاه مراجعـه کنـد ( همـان،         

  ).  237ص
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: عبارتنـداز االجـرا   الزم عادي اسناد از برخی. است گردیده اعطاءها  آن به سند مفاد بودناالجرا  الزم
 عملیـات  قـانون  15 ماده مطابق تسهیالت اعطاي جهت اشخاص و ها بانک بین منعقده قراردادهاي

 اجـازه  سـاختمان  مـدیر  بـه  که ها آپارتمان تملک قانون 10ي  هماد، 8/6/82 مصوب ربا بدون بانکی
 آن پرداخـت  از کـه  مـالکی  از اظهارنامـه  ارسال با مشتركهاي  هزینه سهمي  همطالب از پس دهد می

 77 مـاده  کمیسـون  تصمیمات، نمایداجراییه  صدور تقاضاي اظهارنامه همین استناد به کند می امتناع
 چـک  صـدور  قـانون  2ي  همـاد  مطـابق  کـه  چک، عوارض بدهی میزان مورد در اه شهرداري قانون
   1....و باشد االجرا می الزم اسناد حکم در 1382 مصوب

  
  . دستوراجرا4ـ1
 آمـده  اجـرا  دسـتور  تعریـف  دراالجـرا   الزم رسمی اسناد مفاد اجرايي  هنام آیین 1ي  هماد چ بند در

 مـورد  حسـب  کـه  چـک)  مانند رسمی سند حکم در ا(ی رسمی سند اجراي به دستور یعنی« است.
  ».شود می صادر سندي  کننده تنظیم سردفتر یا ثبت صالح مراجع توسط
 شده مشخصاالجرا  الزم اسناد مفاد اجراء درخواست مرجع االشعار فوقي  هنام آیین 2ي  هماد در
 یـا  سـردفتر  باشـد.  مـی  حـل م ثبتي  هادار یا کرده ثبت را سند کهاي  هدفترخان، سند نوع به بسته که

اجراییـه،   صدور تقاضاي وصول تاریخ از ساعت 48 مدت ظرف مکلفند ثبتي  هادار صالح مقامات
 مسـئول  نـزد  اجراء براي و رسانیده »شود می اجرا«ي  هویژ مهر به و کرده امضاء راهاي اجراییه  برگ
  شود. می آغاز اجرا دستور از پس بالفاصله اجرایی عملیات. بفرستند اجرا
 به قوه از سند بودناالجرا  الزم خاصیت صالح ذي مقامات توسط اجرا دستور صدور با واقع در
 متعهد بر سند مفاد اجراي تحمیل براي دولتي  هپشتیبان از پس آن از سندي  هدارند و آمده در فعل

 »شـود  اجـرا « رمهـ  به ممهور و شده امضاءهاي اجراییه  برگهکه  این از پس زیرا گردد. می برخوردار
 را الزم همکـاري  آن اجراي جهت مکلفند ضابطین و دولتی نیروهاي و اجرا ینمأمور کلیه گردد می

  باشند. داشته
  
  . عملیات اجرایی  5ـ1
 بکـار  اصطالحات مفهوم بیان مقام دراالجرا  الزم رسمی اسناد مفاد اجرايي  هنام آیین یکي  هماد در
  است. نشده ارائه اجرایی عملیات از تعریفی نامه آیین در شده برده

                                                           
اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضاء زیرچک با «االجرا:  اسناد الزمي اجرایی  آیین نامه 188ماده  .1

ي ثبـت اجراییـه صـادر     کسی که حق صدور چک را دارد و همچنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشـد در اداره 
  ».نخواهد شد
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 اسـناد  و محـاکم  آراء اجـراء ي  هزمینـ  در کـه  کـاري  هر: است آمده اجرایی عملیات تعریف در
 غیـره  و سـند  یارأي  اجراءي  هزمین در دارایی) و شهرداري اجراء قبیل از اتاجرایی سایر (و رسمی
 اجرایـی  عملیـات اجرایـی   عمل چندي  همجموع و داشت خواهد اجرایی عمل عنوان گیرد صورت
 عملیـات  پایـان  لکـن . اسـت اجراییـه   ابالغاجرایی  عملیات آغاز ثبت اتاجرایی در. شود می نامیده

 از خـارج  ثبـت  اتاجرایی دراجرایی  سند تنظیم بنابراین است مزایده مجلس صورت تنظیماجرایی 
  ).588، (همان استاجرایی  عملیات
 اقـداماتی  مجموعه اجرایی عملیات«: گفت توان می اجرایی ي هنام آیین 172 و 169 مواد جمع از
 صورتمجلس امضاء و تنظیم تا شود) اجرا (مهر اجرا دستور صدور بین زمانیي  هفاصل در که است
  ».گیرد می صورت مزایده

 مزایـده  صـورتمجلس  تنظیم آن پایان واجراییه  امضاء اجرایی عملیات شروع گردد می مالحظه
 گرفتـه  صـورت  اجرایـی  اقـدامات  به نسبت شکایت اجرایی عملیات اتمام از سپ هرچند. باشد می

 عـدم  یـا  پـذیرش  جهـت  اجرایـی  عملیات پایان دقیق زمان شناخت جهت این از و نیست پذیرفته
 بـین  از را اثر این اجراییي  هنام آیین 172ي  هماد در مذکور حکم منتهی است مؤثر اعتراض پذیرش
 سـند  امضـاء  و تنظـیم  از قبل هرگاه که دهد می اجازه محل ثبتي  هادار رئیس به که چرا است برده
 بدهـد.  اجرایی عمل تجدید بررأي  دهد تشخیص قانون مخالف را اجرا عمل، مال تحویل یا انتقال
  بود. خواهد محل ثبتي  هادار رئیس توسط مرحله این تانفع  ذي اعتراض پذیرش آني  هنتیج که
  
  ی نسبت به دستوراجرا و عملیات اجرایی . مرجع صالح جهت رسیدگ2

ممکن است متعهد نسبت به دستوراجرا معترض باشد و بنا به دالیلی صدور دسـتور اجـراي مفـاد اسـناد     
که نسبت به اصل دستور اعتراضی نداشـته   االجرا را غیرموجه دانسته و خواهان ابطال آن باشد، یا این الزم

ي زمان شروع تا پایـان عملیـات اجرایـی     صورت گرفته در فاصلهمنتهی مدعی باشد در اقدامات اجرایی 
عنوان یک حق قانونی بـه   گذار اعتراض را به یکی از موارد قانونی رعایت نشده است: در این موارد قانون

  ي اعمال این حق به تفکیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. رسمیت شناخته که مصادیق و شیوه
  
  االجرا   راي مفاد اسناد الزم. اعتراض به دستور اج1ـ2

بـدین   27/6/1322قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسـمی مصـوب    1ي  در ماده
هرکس دستور اجراي اسـناد  «بینی شده است:  صورت حق اعتراض به دستور اجراي اسناد رسمی پیش

یگـري شـکایت از دسـتور اجـراي     رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت د
  ».ي دعوي نماید تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه سند رسمی داشته باشد می
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 تقـدیم  بـا  کـه  رسـمی  اسـناد  اجـراي  دسـتور  به نسبت اعتراض به رسیدگی براي صالح مرجع
 بطـالن  بـه  کـم ح صـدور  درخواستي  هخواست با مارالذکر قانون 4ي  هماد از مستفاد و دادخواست

  .است شده داده اجرا دستور آني  هحوز در که است محلی دادگاه 1گیرد صورت باید اجرا دستور
 اجرایـی  عملیـات  توقیـف کـه   این مگر نیست اجرایی عملیات جریان از مانع دعوي ایني  هاقام
 قـرار  صـدور  بـا  صورت این در که شود خواسته تقدیمی دادخواست در (خواهان) معترض توسط

. شـد  خواهـد  متوقـف  نهایی تصمیم اتخاذ تا اجرایی عملیات دادگاه توسط اجرایی عملیات وقیفت
 فوریـت  تشخیص نیازمند آن صدور که موقت دستور احکام شمول از اجرایی عملیات توقیف قرار
 سـند  اجـراي  در یـا  بدانـد  قـوي  را شکایت دالیل دادگاه که صورتی در و بوده خارج باشد می امر

 نماید. می صادر را اجرایی عملیات توقیف قرارتأمین  گرفتن از پس باشد ناپذیر جبران ضرر رسمی
 اسـت  فراهم نیز اجرایی عملیات پایان از پس رسمی اسناد اجراي دستور بطالن دعواي طرح امکان
، ابطـال  حکم صدور از قبل سند مدلول هرگاه«: اصالح قانون 7ي  هماد موجب به صورت این در و

  ».گردد می بر اجرا از قبل حالت به اجرایی عملیات، حکم آن قطعیت از پس باشد شده اجرا
هرگاه زمان طرح دعوي پس از پایان عملیـات اجرایـی باشـد ابطـال عملیـات اجرایـی و بازگشـت بـه         
حالت قبل از اجرا مستلزم این نیست که عالوه بر درخواست بطالن دستور اجرا، ابطـال عملیـات اجرایـی و    

الـذکر   ي فـوق  عنوان خواسته قرار گیرد چرا که به تصریح قسمت اخیـر مـاده   وضع به حالت سابق به ي اعاده
پس از صدور حکم ابطال دستور اجرا و قطعیـت آن حکـم، عملیـات اجرایـی بـه حالـت قبـل از اجـرا بـر          

  باشد. گردد. بنابراین اعاده وضع به حالت قبل از اجرا از آثار صدور حکم ابطال دستور اجرا می می
  جهات شکایت از دستور اجرا حصري نبوده و ممکن است بنا به دالیل مختلف صورت گیرد از جمله:  

 شود می موارديي  ههم شامل حکم این: باشد سند مفاد با مخالف رسمی اسناد اجراي دستور الف)
 غلـط  برداشت این اساس بر و شده اشتباه سند در مندرج تعهد شرایط و نوع تشخیص در که
 سـند  مفـاد  کـه  جایی در مثال. باشد شده صادر اجرا دستور تعهد تحقق شرایط احراز بدون یا

 آن قیمـت  بـه  نسـبت اجراییـه   باشـد)  طال سکه صد که مهري (مانند باشد معینی عین تسلیم
 و نمایـد  معینی ملک بودن رهن در از حکایت سند مفاد یا. )238، 1385، (شهري شود صادر
 بایـد  کلیي  هقاعد یکعنوان  به باشد. شده صادر اجرا دستور دیگري ملک به نسبت آن بجاي
 تحقـق  کـه  باشـد  شـرطی  حصـول  به منوط سند در مندرج تعهد اجراي هرگاه داشت درنظر
 نبـوده  ممکن سندي چنین به نسبتاجراییه  صدور است قضایی رسیدگی نیازمند آن حصول

  نماید. اقدام خود حق احقاق به بتنس محاکم در دعويي  هاقام طریق از باید متعهدله و
                                                           

ي حکـم دادگـاه و از احکـام     عنوان ابطال دستور اجرا براي خواسته به نظر صحیح تر اسـت چـرا کـه ابطـال نتیجـه      .1
  تأسیسی است ولی بطالن، حکمی اعالمی است.  
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 آن اجـراي  دسـتور  کـه  سـندي که  این مانند: باشد قانون مخالفاالجرا  الزم اسناد اجراي دستور ب)
 اجـرا  دسـتور  صدور قانونا یا نبودهاالجرا  الزم سند مصادیق از قانون تعریف مطابق شده صادر
 صـدور  دلیـل  کـه  صورتی در چک مورد در اجرا دستور صدور مانند باشد ممنوع آن مورد در

 باشد قانون خالف سند در مندرج تعهد مفاد یا و باشد امضاء تطابق عدم پرداخت عدم گواهی
 صـدور  امکـان  نیسـت  طـرح  قابـل  دادگاه در نامشروع دعاوي که طور همان صورت  این در که

  باشد. نمی میسر نیز باشد قانون خالف آن در مندرج تعهد که سندي اجراي دستور
عنوان جاعل باشد کـه   ادعاي جعل: ادعاي مجعول بودن سند ممکن است همراه با معرفی شخصی به ج)

ي  در این صورت مدعی باید اقدام به طرح شکایت در دادسراي محل وقوع جرم نماید. مطـابق مـاده  
کند مگر پـس   قانون ثبت اسناد و امالك طرح شکایت عملیات راجع به اجراي آن را موقوف نمی 99

العمـوم   قرار مجرمیـت (قـرار جلـب بـه محاکمـه) را صـادر و مـدعی        1که مستنطق (بازپرس) از این
(دادستان) هم موافقت کرده باشد. جرم جعل خصوصیتی ندارد که حکم را مختص آن بدانیم و بایـد  
گفت در هر موردي که شخص مدعی است سند موضوع دستور اجرا بر اثـر ارتکـاب جرمـی ماننـد     

تـوان   رداري، خیانت در امانت، سوءاستفاده از سفید امضاء و... تحصیل شده اسـت مـی  سرقت، کالهب
ي فـوق عملیـات اجرایـی متوقـف      اقدام به شکایت کیفري نماید و با حصول شـرط مقـرر در مـاده   

باشـد   خواهد شد. بدیهی است در مواردي که معترض بدون معرفی جاعل مدعی جعلیـت سـند مـی   
  ضیح داده شد اقدام به طرح دعوي حقوقی نماید.باید مطابق قواعدي که تو

  :  نمود توجه هم دیگري  هنکت سه به بایداالجرا  الزم اسناد اجراي دستور به اعتراض مورد در
گونـه   هـر  وجـود  صـورت  در و نبوده حصرياالجرا  الزم اسناد مفاد اجراي به اعتراض دالیل  :اول

 تـوان  مـی  آن در منـدرج  تعهد ماهیت یا ندس تنظیم به مربوط شکلی مقررات مورد در ادعایی
 باشد مدعی شخصکه  این مانند. نمود درخواستدار  صالحیت دادگاه از را اجرا دستور ابطال
 گردیـده  بـري  متعهدي  هذم و شده ساقط تعهد سقوط اسباب از یکی به سند در مندرج تعهد
  .است

 ایـن  بیانگر 27/6/1322 مصوب ثبت قانون اصالح قانون 1ي  هماد ابتداي در »هرکس« عبارت  :دوم
 کـه  باشـد  شخصـی االجـرا   الزم اسـناد  اجـراي  دستور به معترض نیست الزم که است مطلب

 متضـرر اجراییه  صدور از که باشد شخصی هر تواند می بلکه است شده صادر او علیهاجراییه 
ـ  عـادي  سند با ابتدا شخصی مثالطور  به داند. می خود حق منافی را آن اجراي و شده اي  هخان
 رهـن  در را ملـک  همـین  ساخت در مشارکت قرارداد تنظیم با سپس و نموده فروش پیش را

                                                           
شود چراکه در نظام قضایی کنونی تحقیقات مقدماتی برخی جـرایم بـه دادیـار واگـذار گردیـده       شامل دادیار نیز می .1

  است.  
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 بـه  بانـک  وام اقسـاط  پرداخـت  عدم متعاقب. نماید می وام دریافت به اقدام و داده قرار بانک
 مرهونـه  مال فروش محل از تا کند اجراییه می صدور درخواست و مراجعه ثبت اجراءي  هدایر
 خریـداري  را ملـک  عـادي  سند با که شخصی صورت این در. نماید وصول را خود باتمطال
 اعتـراض  سـند  این اجراي دستور به تواند می نشده صادر او علیهاجراییه  هرچند است نموده
  .بخواهد دادگاه از را آن ابطال و نموده

 زمانی واالجرا  الزم داسنا اجراي دستور به اعتراض جهت دادگاه به تقدیمی درخواست در آیا  :سوم
 اسـت  خـود  مالکیت مدعی قبل مبحث در مذکور مثال طبق یا سند جعلیت مدعی شخص که
 اثبـات  اجـرا  دسـتور  بطـالن  بر حکم صدور درخواست بر عالوه دعويي  هخواست است الزم

 نمود. ارائه توان می را نظر دوسؤال  این به پاسخ در ؟؟گیرد قرار نیز مالکیت اثبات یا جعلیت
 اقـدام  خواسته چارچوب در تنها است مکلف دادگاه قاعده اساس بر که آنجا از اول نظر طبق
 گـردد  اضـافه  خواستهعنوان  به جعلیت یا مالکیت اثبات باید نماید حکم صدور و رسیدگی به
 نظـر  طبـق  و باشـد.  داشـته  را ادعـا  این سقم و صحت به رسیدگی جهت ورود اذن دادگاه تا

 بـه  رسـیدگی  راستاي در دادگاه و نبودهها  خواسته این افزودن به نیازي تگف توان می دیگري
 در و نمـوده  رسیدگی نیز دعوي ایني  هاقام موجبات و دالیل به اجرا دستور ابطالي  هخواست
 با. دهد می اجرا دستور ابطال به حکم بداند صحت به مقرون را مطروحه ادعاهاي که صورتی
 دستور به اعتراض دلیل هرگاه که گفت توان می نهایی نظر اعالم مقام در و فوق نظر دو لحاظ
 در مندرج تعهد مفاد یا سند که باشد مدعی ومعترض برگردد اجرا موضوع سند خود به اجرا
 هـر  بـه  یـا  و است اعتبار بی تعهد سقوط اسباب از یکی حدوث یا جعلیت مانند دالیلی به آن
 1نـدارد  را سـند  در شده داده مالی تعهد دریافت مستحقاجراییه  صدور متقاضی دیگري دلیل
 بـه  رسـیدگی  در دادگـاه  و است کافی باشد اجرا دستور ابطال دعويي  هخواستکه  این صرف
 رسیدگی باشد است ممکن شده اشاره موارد از یکی که هم ابطال دالیل به سند ابطال دعواي
 نیسـت  اجـرا  دسـتور  موضـوع  سـند  به مربوط که دالیلی به معترض هرگاه ولی. کرد خواهد
 مطـرح  حـده  علـی ي  هخواسـت عنوان  به را خود ادعاي مورد حق باید باشد دستور ابطال مدعی
 مطروحـه  مثـال  در اوصاف این با. نماید گیري تصمیم آن قبول یا رد به نسبت دادگاه تا نماید
  .شود افزوده ااجر دستور ابطال خواسته به باید رهنی سند ابطال و مالکیت اثبات دوم بند در

                                                           
ر اجرا ) تقدیم دادگاه نمـوده بـا ایـن    ي توقیف عملیات اجرایی و صدور حکم بر ابطال اجراییه ( دستو خواهان دعوایی به خواسته .1

ي زمینی بوده کـه قسـمتی از مبیـع در حـریم رودخانـه قـرار دارد لـذا         ي ثمن معامله توضیح که چک موضوع اجراییه بابت تتمه
 کـه معاملـه قانونـا صـحیح نبـوده و مغـایر بـا مقـررات         خوانده نسبت به دریافت وجه آن استحقاق ندارد. دادگاه با عنایت به این

  )   262، 82نماید ( بازگیر،  باشد یا قبول دعواي خواهان حکم به ابطال اجراییه صادر می قوانین اصطالحات ارضی می
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با توجه به توضیحات ارائه شده در این مبحث هرگاه دادخواست تقدیمی به دادگاه اعتراض بـه دسـتور   
اجراي سند تلقی نشده بلکه در واقع اعتراض به اقدامات صورت گرفته در فراینـد عملیـات اجرایـی باشـد     

خـتالف در صـالحیت بـا مرجـع غیـر      دادگاه باید اقدام به صدور قرار عدم صالحیت نموده و از آنجا کـه ا 
  باشد پرونده را جهت تعیین تکلیف در مورد مرجع صالح به دیوانعالی کشور ارسال نماید.   قضایی می

  
  . اعتراض نسبت به عملیات اجرایی  2ـ2

ـناد      در تعریف عملیات اجرایی گفتیم مجموعه اقداماتی است که در فاصله ـتور اجـراي مفـاد اس ي زمانی بین دس
ـین  پذیرد. با مالحظـه  الجرا تا تنظیم صورتمجلس مزایده انجام میا الزم ـناد رسـمی      نامـه  ي آی ي اجـراي مفـاد اس
 11/6/1387االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مصوب  الزم

ابـالغ اوراق اجرایـی، ب)   توان گفت عملیات اجرایی شـامل چهـار عمـل اصـلی: الـف)       رئیس قوه قضاییه می
  باشد. بازداشت و توقیف اموال متعهد، ج) تقویم و ارزیابی اموال با ارجاع امر به کارشناس و د) انجام مزایده می

 در است فوق مراحل از یک هر درها  آن رعایت به مکلف امالك و اسناد ثبت اداره که مقرراتی
 سـهوا  یـا  عمـدا  مقـررات  این از تخطی... احتمال ههمیش که آنجا از. است آمده اجراییي  هنام آیین
 گرفتـه  نظـر  درنفع  ذي شخص هر یا شده صادر او علیهاجراییه  که کسی براي حق این دارد وجود
  .نماید شکایت آن به نسبت نامه آیین مقررات خالف مواردي  همالحظ با که است شده
 که )نفع ذي شخص هر و سند متعهد از (اعم هرکس«، اجراییي  هنام آیین 169ي  هماد موجب به
 بـه  مـدارك  ارائـه  و دلیـل  ذکـر  با را خود شکایت تواند می باشد داشته شکایت اجرایی عملیات از

رأي  دلیـل  ذکـر  بـا  و نمـوده  رسـیدگی  فورا است مکلف ثبت رئیس و کند تسلیم محل ثبت رئیس
 اشـخاص  و شـود  می ابالغنفع  ذي اشخاص به مقررات برابر حال هر به ثبت رئیس نظر. کند صادر
، ابـالغ  تـاریخ  از روز ده ظـرف  تواننـد  مـی  باشـند  داشته ثبت رئیس تصمیم از شکایتی اگرنفع  ذي

 ماده 8 بند برابر قضیه تا نمایند تسلیمدار  صالحیت نظارتهیأت  یا و محل ثبت به را خود شکایت
  ».شود رسیدگی و طرح نظارتهیأت  در ثبت قانون اصالحی 25

ي  مـاده  8ي ثبت محل صدور اجراییه بوده و بند  راض نسبت به عملیات اجرایی رئیس ادارهمرجع اعت
ي  رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت بـه نظریـه   1351اصالحی قانون ثبت اسناد و امالك مصوب  25

  ي هیأت نظارت قرار داده است. رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی را بر عهده
 ثبـت  عالی شوراي در تجدیدنظر قابل 8 بند مورد در را نظارتهیأت  آراء ماده این 4ي  هتبصر

 و تخلفـات  مـورد  در را نظـارت هیـأت   توسـط  صـادره  آراء ثبـت  کـل  مـدیر که  این مگر داند نمی
 ایجـاد  منظـور  بـه  صـورت  ایـن  در که دهد تشخیص قانون خالف یا و متناقضاجرایی  اشتباهات
  .نماید می ارجاع ثبت عالی شوراي به نظر اعالم و رسیدگی براي رویه وحدت
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 مرجـع  شـورا  ایـن . اسـت  شـده  گرفتـه  نظـر  در وظیفـه  دو عـالی  شـوراي  براي ثبت قانون در
 در را رویه وحدت ایجادي  هوظیف همچنین و بوده نظارتهیأت  از صادره آراء به نسبت تجدیدنظر
 بنـابراین . دارد عهـده  بر باشد قانون فخال یا متناقض نظارتهاي  هیأت از صادره آراء که مواردي
 نظـارت هیـأت   آراء از تجدیدنظرخواهی رسمی مرجععنوان  به ثبت عالی شوراي قانون در که آنجا

 در آنتأییـد   بـه  منـوط  نظـارت رأي هیـأت   اجـراي  نمایـد  می رسیدگی مقام این در و شده معرفی
 در ثبـت  عـالی  شـوراي  هرگـاه  و اسـت  منتفـی  آن اجـراي رأي  نقض با و 1بوده ثبت عالی شوراي
هیـأت   از صـادره رأي  کـه  یهـای  پرونـده  مـورد  در نمایـد  می نظر اعالم رویه وحدت ایجاد جایگاه
 نظـارت هـاي   هیـأت  بـراي  مشـابه  مـوارد  در تنها و بودهتأثیر  بی شده گذارده اجرا موقع به نظارت
  .بود خواهداالتباع  الزم

نماید و عملیـات اجرایـی    را متوقف نمیشکایت نسبت به عملیات اجرایی جریان اجرا 
ي اجرایـی متوقـف خواهـد شـد.      نامـه  آیـین  143و  96تنها با حصول شرایط مقرر در مواد 

نامه پس از تنظیم و امضاء صـورتمجلس مزایـده، شـکایت از عمـل      آیین 172ي  مطابق ماده
نی ایـن مـدت را   ي زما ي ماده دایره گذار در ادامه اجرا از کسی مسموع نیست. منتهی قانون

افزایش داده و به رئیس ثبت محل اختیار داده است که هرگاه قبل از تنظـیم سـند و امضـاء    
سند انتقال (در مورد اموال غیر منقول) یا تحویل مال (در مورد مال منقـول) عمـل اجـرا را    
مخالف قانون تشخیص دهد رأي بر تجدید عمل اجرایی بدهد. لـذا از آنجـا کـه تشـخیص     

نون بودن عمل اجرا توسط رئیس ثبت ممکـن اسـت راسـا یـا بـا اعـالم شـکایت        خالف قا
نفع باشد نتیجتأ فرصت اعالم شکایت نسبت به عملیات اجرایـی تـا زمـان تنظـیم سـند       ذي

  باشد. انتقال یا تحویل مال می
 پذیرفتـه  ثبتي  هادار در اجرایی عملیات به نسبت شکایت فوق موعد از پسکه  این پایانی نکته

 باشـد  مـی  خـارج  نیـز  دادگستري محاکم صالحیت از اعتراض این به رسیدگی که آنجا از و ستنی
 قـانونی  مقـررات  از تخلـف  آن اجراي جریان در که صورتی در اجرایی عملیات اتمام از پس عمال
 بـا  و تسـامح  باب ازکه  این مگر. داشت نخواهد تمکین جزاي  هچارنفع  ذي باشد گرفته صورت هم

 رسـیدگی  در دادگستري محاکم عام صالحیت اصل به توجه با و عدالت و انصافي  هدقاع رعایت
 با مغایر نظر این پذیرش البته که. باشیم دادگاه در دعوي این پذیرش به قائل شکایات و تظلمات به

  .باشد می قانون صریح نص مخالف و حقوقی اصول
  

                                                           
نفـع قبـل از اجـراي رأي باشـد رأي را موقـوف       اصالحی آمده است که اگر وصول شکایت از ناحیه ذي 25در ماده  .1

  نماید.  می
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  گیري نتیجه
 اجـراي  کـه  اسـت هـا   آن مدلول بودناالجرا  ، الزمسمیر سند تنظیم آثار ازجمله که گردید مالحظه
 بـه  دالیلـی  بـه  ویژگـی  این. نمایم می ممکن دادگستري محاکم به مراجعه به نیاز بدون را سند مفاد
 اسـناد  گونـه  این به بخشیدن اعتبار آن اصلی دلیل نظر به که است شده اعطاء نیز عادي اسناد برخی
 اسـناد  ثبت اداره اجرايي  هدایر به دارنده مراجعه مستلزماالجرا  الزم اسناد مدلول اجراي. است بوده
 عملیـات  اجـرا  دسـتور  صـدور  بـا  درخواسـت  این متعاقب و باشد اجراییه می صدور درخواست و

 یـا  متعهد براي را حق اینگذار  . قانونپذیرد می پایان مزایده صورتمجلس تنظیم با و شروع اجرایی
 شـکایت  آن به نسبت که شده قائل گردد می متضرراالجرا  الزم اسناد دمفا اجراي از که ینفع ذي هر

االجـرا   الزم اسـناد  مفـاد  اجـراي  دستور به نسبت است ممکن مورد این در مطروحه شکایت. نماید
 بـه  رسیدگی که اجرایی عملیات به نسبت یا گرفت قرار بررسی مورد آن مصادیق و مفهوم که باشد

 آراء بررسـی . باشـد  مـی  ثبـت ي  هادار رئـیس  صالحیت در دوم و اهدادگ صالحیت در اول شکایت
 نـوع  دو ایـن  مـوارد  برخـی  در: اوال کـه  اسـت  واقعیت این بیانگر قضایی رویه و محاکم از صادره
 باشـد  مـی  اجرایی عملیات به اعتراض مصادیق از واقع در که مواردي به و نشده قائل تمیز اعتراض
 بـه  اعتـراض  مصـادیق  از مطروحـه  دعواي که مواردي در: ثانیأ. کند می صادررأي  و کرده رسیدگی
 و نشـده  توجـه  دادخواست در مذکوري  هخواست به نیز باشد می محاکم صالحیت در و اجرا دستور
  .گیرد می قرار رسیدگی مورد اجرایی عملیات ابطال عنوان تحت موارد اغلب در

 بـه  اعتـراض  صـحیح  شـرایط  و نحوه زا آگاهی جهت ثبتی قوانین دقیقي  همطالع جهت این از
  .رسد می نظر به ضروري اجرایی عملیات
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 هعضو هیأت علمی دانشگا دکتر سید محمد حسینی

 دانشجوي دکتري حقوق خصوصی و وکیل پایه دادگستري حدیث شفیعی
  دانشجوي دکتر ي حقوق خصوصی و قاضی دادگستري عباس تفرشی

 
  

  مقدمه
 و عهـد  بـه  وفاي دغدغه چگونگی

ــار ــدات در دلیـــل اثبـــات بـ  تعهـ
 قـرن  دانـان  حقوق قراردادي، برخی

 کـه  تفکـر وا داشـت   بـه  را گذشته
 زهحـو  در را بنـدي جدیـدي   تقسیم

ــدات ــداع تعهـ ــد ابـ ــن .نماینـ  ایـ
 اصـل  پذیرش رغم علی دانان حقوق
ــزوم ــران ل ــه خســارت کامــل جب  ب

 اصـول  از عنـوان یکـی   زیاندیده، به
م و ثابت  مـدنی، بـا   مسؤولیت مسلّ

 چگـونگی  بـه  مربوط هاي پیچیدگی
 دلیـل  اثبـات  بـار  و بـه عهـد   وفاي
 مطــرح ایــن ســؤال .بودنــد مواجــه
 اتاثبـ  قراردادهـا  در آیـا  که گردید

ــکنی ــف و عهدش ــرارداد از تخل  ق
 قـراردادي  مسـؤولیت  تحقـق  بـراي 
 بـراي مسـؤول   که این یا است کافی

 بایـد  وي متخلف، تقصـیر  شناختن
 براي زیان دیده که این و گردد ثابت
 بایـد  را چیـزي  چه خسارت جبران
 اثبـات  توان چگونه می نماید؟ ثابت
 تسـهیل  را متعهد توسط تعهد انجام
 و سـؤال  ایـن  هب پاسخ براي نمود؟
 متعـارض  متـون  با مواجهه مقام در

 کشورها، شیوة از قانونی، در برخی

 قالب را، در تعهد تقسیم از جدیدي
 ابـداع  وسـیله  تعهـد  و نتیجـه  تعهد

 مـورد  در تقسـیم، کـه   این .نمودند
 و مـدنی  مسؤولیت در اثبات تقصیر

 قراردادهــا در پیمــان شــکنی تمیــز
ــت ــراوان اهمیـ ــی فـ ــد، از مـ  یابـ

 در کــه اســت اي تــازه ادهايپیشـنه 
ــا قــرن  مخالفــان و مطــرح شــده م

ــز سرشناســی ــوع در دارد. نی اول  ن
 مکلـف  متعهد یعنی تعهد به وسیله

 در است؛ مقدمات تهیه و احتیاط به
حصـول   نتیجـه  تعهـد  در حالی که
 گرفتـه  قـرار  توافـق  موضـوع  نتیجه
ــت ــرح .اس ــن ط ــیم ای ــدي تقس  بن
 و داشـته  نیز را مخالفانی و موافقان

ــ ــک رايب ــن تفکی ــد دو ای از  تعه
در  گونــاگونی معیارهــاي همــدیگر
حقــوق کشــورها بــه چشــم  فقــه و
همچنـین الزم بـه ذکـر     خـورد.  می

 بررسـی  است در این پـژوهش، بـه  
 در فقـه  تمییـز  ایـن  پیـدایش  منشاء

 .پرداخـت  خـواهیم  ایـران  وحقـوق 
 تعهدات در که شد خواهد مالحظه
ــري ــراردادي قه ــن و ق ــیم ای  تقس
 بـا  و داشـت  خواهـد  لاعما قابلیت

 نـوع  تمییـز  نحـوه  در ابهـام  وجود
 انـواع  از یکـی  با تطبیق آن و تعهد

ــانی  ــدات، مبـ ــاي و تعهـ  معیارهـ
 فوایـدي  و گـردد  مـی  ارائه متعددي
ــه ــن از ک ــدي تقســیم ای  حاصــل بن
 کـه  جـایی  تـا  است متعدد گردد می
 آشـکار  نیـز  را تحقیـق  انجام فایده
 حاصل تعهد بررسی نوع گرداند می
 غیـر  یا معین تعهدات از یک هر از

 گیـري  نتیجه و ایران فقه و در معین
 وصـف  بـا  را آن از بحث، اهمیـت 

 آشــکار اصــطالحات ایــن گمنــامی
تی که در این سؤاال .ساخت خواهد

باشد از قرار  پژوهش قابل طرح می
  زیر است: 

پیشینه تقسیم تعهدات به نتیجه و  .1
به وسیله در فقه و حقـوق ایـران   

  است؟به چه صورت 
معیار و ضابطه شناسایی تعهدات  .2

به وسـیله و بـه نتیجـه در فقـه و     
 حقوق ایران چیست؟

تقسیم تعهـدات بـه وسـیله و بـه      .3
ــوق    ــاري در حق ــه آث ــه چ نتیج

  تعهدات به همراه دارد؟

 بررسی تطبیقی تعهدات به وسیله و تعهدات به نتیجه 
 راندر فقه و حقوق ای
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  . مفاهیم1
  : پردازیم می نتیجه و وسیله به تعهدات پیرامون اساسی مفاهیم به بخش این در
 
  . تعهد1ـ1
 به نیز را تعهد موضوع و دهد می توضیح را آن موضوع نه و کند می تعریف را تعهد نه مدنی ونقان«

 را فعالیـت  مفهـوم  و اسـت.  منفـی  یـا  و مثبـت  یـا  تعهد موضوع امر نماید. می خالصه »امري« لفظ
 مـدنی  قانون نقص نکرده تعریف را تعهد سوئیس تعهدات حقوق حتیکه  این به توجه با رساند می
  است. اغماض قابل جهت ینا از

 چنـد  یـا « نفر دو بین حقوقی رابطه تعهد از منظور ق.م.) 183( ماده به توجه با ایران حقوق در 
 انجـام  بـه  ملزم (طلبکار) دیگري مقابل در (بدهکار) نفر دو آن از یکی آن موجب به که است »نفر
  )47: 1378، مقام مقائ امیري( ».شود می عمل) ترك یا و عمل انجام یا و دادن( امري
 براسـاس  و سازد می مرتبط هم به را نفر دو که، است حقوقی رابطه یک تعهد فرانسه حقوق در 
 و تعهـد  طلبکـار  را اول شـخص  بکنـد؛  مطالبـه  را امـري  تواند می دیگري مقابل در یکی، رابطه آن

 بـدین  باشـد.  چیـزي  دادن یـا  کـاري  دادن انجام تواند می امر این نامند. می تعهد بدهکار را دیگري
 محسـوب  »بدهی« یک، بدهکار جانب در و است »طلب حق« یک، طلبکار جانب در تعهد، ترتیب
 منفعـل.  موضوع یک، بدهکار جانب در و است فعال موضوع یک، طلبکار جانب در تعهد شود. می

 گـردد.  مـی  اطالق، »شود می ایجاد آن بدهکار و طلبکار نفر دو بین که وضعیتی« آن به تعهد معموالً
 و اعـم)  معنـی  بـه ( طلبکـار  بـین  کـه  اسـت  حقوقی رابطه یک تعهد« گفت توان می خالصهطور  به

 نـدارد  دخـالتی ها  آن پیدایش در فاعل ياراده که تعهداتی به معموالً، البته »گردد. می برقرار بدهکار
 چنـین  هرچنـد ، دنمـو  اطالق تعهد نباید، شود) می ایجاد قهري ضمانات قالب در که تعهداتی مثل(

  )311: 1378، لنگرودي جعفري( ندارد. ایرادي مجاز باب از اطالقی
 
  . تعهد به نتیجه2ـ1

 قـرار  اختیار در را عقد آن از حاصله نتیجه باید فرد یعنی هستند؛ نتیجه تعهدات، تعهدات از بخشی
 امیـري ( اسـت.  آن از حاصـل  نتیجـه  بـه  رسـیدن  منظور به معین عمل انجام به تعهد اینجا در دهد؛
 )49: 1378، مقام قائم
 نمایـد.  تسـلیم  شـده  تعیـین  محل در باید شده تسلیم کاالي که نقل و حمل متصدي تعهد مثالً 
 قـرارداد  طـرف  اینجـا  در اسـت.  نتیجـه  تعهد، تعهد این نیست پذیرفته تسلیم عدم براي دلیلی هیچ

 یابـد  دسـت  قرارداد در شده معین نتیجه به باید متعهد و گیرد می برعهده را معینی نتیجه به دستیابی
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 خـود  کوشش و سعی اثبات صرف و یابد می رهایی مسئولیت بار از که است صورت این در تنها و
 اثبـات  صـرف  و یابـد  مـی  رهـایی  مسئولیت بار از را او است داده انجام خاص نتیجه انجام براي را
 مسئولیت بار از را او است داده انجام خاص نتیجه انجام براي را خود کوشش و سعی تمامیکه  این

 مقـداري  پرداخـت  متعهـد  که قراردادي در، مثال براي )49: 1378، مقام قائم (امیري کند. نمی معاف
 محض به شود. می اجرا پول پرداخت با تنها قرارداد و است نتیجه تعهد، است گرفته برعهده را پول
 را متعهد تقصیر که نیست متعهدله برعهده دیگر و گردد می محرز متعهد تقصیر قرارداد اجراي عدم
 زیـاد  احتمـال  بـه  و باشـد  مـی  ضـعیف  بسیار خارجی عوامل دخالت تعهد نوع این در نماید. اثبات
 فرانسـه  زبـان  در و »عنایه تحقق به التزام« به عربی زبان در تعهد این به یابد. دست نتیجه به متعهد

»obligation determinente« یا »obligation de resultat« 141: 1379، اخالقی( شود. می گفته(  
 کـه  اسـت  تعهـدي «: اند گفته و اند نامیده غایت تعهد، را نتیجه تعهد اندان حقوق از دیگر اي عده 
 را آن، کنـد  مـی  را پلـی  سـاختن  تعهـد  کـاري  مقاطعـه  بدهد. متعهدله به را تعهد نتیجه باید متعهد
 خـود  تعهـد  بـه  او بـرد.  می را آن سیل، متعهدله به تحویل از قبل لکن کند می هم مواظبت، سازد می
  )48: 1378، لنگرودي (جعفري »است. نکرده عمل

 
  . تعهد به وسیله3ـ1
 گونـه  ایـن  در )1355: 1378، لنگـرودي  جعفـري »(اسـت  مواظبـت  و احتیاط مترادف وسیله تعهد«

 او بلکـه ، گیـرد  نمـی  عهده بر را اصیخ نتیجه به دستیابی یا معین کار انجام قرارداد طرف، تعهدات
 و انجـام  نتیجـه  به رسیدن براي را متعارف تالش و کوشش و ها صالحیت تمامی که نماید می تعهد
  ».نماید رفتار احوال و اوضاع آن در متعارف شخص یک همانند راه این در

ال؛ در لذا او بایستی همانند انسانی متعارف در شرایط ویژه خـویش رفتـار کنـد بـراي مثـ      
نمایـد. موضـوع تعهـد وي رسـیدن بـه نتیجـه        قراردادي که وکیلی با موکل خویش منعقد مـی 
نماید که سعی و کوشـش   باشد، بلکه او تعهد می موردنظر موکل و پیروزي وي در دعوي نمی

متعارف خویش را در دفاع از موکل به کار گیرد، اما پیروز شدن در دعواي امري احتمالی بوده 
بینی نیست و به دست آمـدن ایـن نتیجـه خـارج از قـدرت و اختیـار اوسـت. در         شو قابل پی

بینـی نیسـت و دخالـت عامـل      گونه موارد، حصول نتیجه جنبه احتمالی داشته و قابل پیش این
موضوع التزام نبـوده  » نتیجه«باشد. به عبارت دیگر در تعهدات وسیله،  خارجی در آن زیاد می

کوشش در راه نیل به مقصود را برعهده گرفته است یـا بـه تعبیـر    بلکه متعهد تهیه مقدمات و 
گونه تعهدات، بنیان کار براساس اعتماد و امانت و صداقت متعهد اسـتوار اسـت.    دیگر در این
  )168: 4 ، ج1378(کاتوزیان، 
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 فـرض  و است کافی تعهد موضوع آمدن دست به احراز براي، کوشش مقدار همین انجام پس« 
 بـه  قـرارداد  کـه  امر این احراز، اینجا در باشد. می منطق و عقل برخالف متعهدي نینچ براي تقصیر
 کـه  زیـرا ، نیسـت  کـافی  عقد اجراي عدم احراز و شکنی عهد براي است نرسیده خود نهایی هدف
 اثبـات  بـراي  اسـت  نـاگزیر  طلبکار جهت بدین است. نگرفته عهده به را هدف آن به وصول متعهد
 اثبـات  را او ناحیـه  از متعـارف  رفتـار  نداشتن و الزم وسایل نمودن آماده در او کوتاهی وي تقصیر
 بـراي  را خـود  تالش و سعی تمامی و باشد داشته متعارف منش و رفتار باید او، تعهد این در نماید
 عرف که کند چنان باید، بیمار درمان به پزشک تعهد در مثالعنوان  به نماید. اعمال نتیجه به رسیدن
 ثابـت  کـه  همـین ، بنابراین است. نهاده او اختیار در علم که برانگیزد وسایلی و دارد اقتضاء پزشکی
 حتی شود می مبري مسئولیت انجام از است داشته متعارف رفتار و نموده تمهید را الزم وسایل شود
  )169: 4 ج، 1378، (کاتوزیان ».نماید درمان را بیمار نتواند و نرسد مطلوب نتیجه به اگر
 بکار مطلوب به رسیدن راه در را خود مهارت و صالحیت که گیرد می برعهده وکیل یا پزشک« 
 الزمـه ، قانون و عرف دیده به یا، قرارداد در که کارهایی انجام با، پس کند. نمی تضمین را آن و برد

 نهـایی  نتیجـه  کـه  چنـد  هـر ، کند می عهد به وفاي است صالحیت اجراي و کردن اقدام و کوشیدن
  )169: 4 ج، 1378، کاتوزیان( ».نیاید دستب

 نتیجـه  بـه  تعهـد ، تعهـد  نـوع  که است موقعیتی از تر نامتناسب، زیاندیده موقعیت اینجا واقع در 
 و است ضروري مدیون رفتار ارزیابی، خیر یا دارد وجود اجرا عدم ببینیمکه  این براي زیرا باشد. می
  گردد می محرز اجرا عدم صورت این در تنها
 اثبـات  بـراي  است نرسیده خود نظر مورد نتیجه به قرارداد که امر این اثبات، وسیله به تعهد در 
 اسـت.  بـوده  نگرفتـه  برعهـده  را، خـاص  نتیجه به وصول متعهد زیرا، نیست کافی عقد اجراي عدم

 و هـد تع انجام در و است نداشته متعارف رفتار متعهد که نماید ثابت است ناگزیر متعهدله، بنابراین
 به تعهد بارز نمونه است. شده تقصیر مرتکب، دیگر بیان به، و کرده کوتاهی معهود وسیله به تمهید
 کـه  را مـواردي  تمـام  اسـت.  اجـاره  و عاریـه  و ودیعه مورد مال از نگاهداري به امین اقدام، وسیله
ـ  ایـن  از بایـد ، نیسـت  متعهـد  اختیـار  در و دارد احتمـالی  جنبه مطلوب نتیجه حصول  شـمرد. ه گون

  )170: 4 ج، 1378، کاتوزیان(
 کـه  ندارد ضرورتی تولیدي)ـ   (مبادي وسیله به تعهد در« که دارند عقیده اندان حقوق از اي عده 
 وجود عرف دید در آن به دستیابی امکان که است کافی باشد؛ متعهد توان در نتیجه آوردن دست به

  )227: 1389، امامی( ».بیمار رماند و زراعت رسانیدن ثمر به تعهد مانند باشد داشته
، حفاظـت  تعهـد : دارنـد  مـی  بیـان ، انـد  نامیده غایت به تعهد را وسیله به تعهد که انیدان حقوق« 

 مواظبـت  از هـدف  خـواه  ندارد مواظبت و مراقبت و نگهبانی جز اي وظیفه، متعهد که است تعهدي
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 مـال  باید امین«: گوید می (ق.م.)612 ماده است. حفاظت تعهد، امین تعهد نه. خواه شود حاصل هم
 که يطور به را آن باشد نشده تعیین ترتیبی اگر و کند حفظ نموده مقرر، مالک که يطور به را ودیعه
، بدهـد  انجـام  را حفاظـت ، امـین  اگر ».است ضامن اال و کند حفظ است متعارف، مال آن به نسبت
 تعهـد  .»ق.م.) 614 مـاده ( نیسـت  ضـامن  شود تلف زمینی یا آسمانی آفت به ودیعه مورد مال ولی

 مـریض  قـوت  ضـامن  نکنـد.  کوتـاهی  وظیفـه  انجام در اگر است. مواظبت تعهد هم معالج پزشک
 حـداکثر  موکل ادله از باید او است. حفاظت تعهد موارد بیشتر در نیز دادگستري وکیل تعهد نیست.
 اگـر  نشـود  ضـایع ، موکـل  حق که باشد مواظب الزم دفاع و دادگاه در حضور با و بکند را استفاده
 تفـریط) ـ   تعهـدي ( تقصیر را تعهدات گونه این از تخلف نیست. مسئول، وکیل شود محکوم موکل
  )82: 1378، (لنگرودي ق.م.) 953 ماده( نامند

 
  . پیشینه تاریخی تعهدات به وسیله و به نتیجه در فقه و حقوق ایران2
  . در فقه1ـ2

 تعهـدات  مفـاد  و موضـوع  بنـدي  تقسـیم  به مستقلطور  به فقها هک دهد می نشان فقهی کتب بررسی
 فقـه  در، قهري ضمان از ناشی یا و باشد قراردادها از ناشی چه، مدنی مسئولیت اصالً و اند نپرداخته
 اسـتیفاء  و غصـب ، تسـبیب ، اتـالف  عنوان تحت قهري ضمان فقه در بلکه ندارد. بندي دسته سابقه
 معـین  عقود ذیل در، تعهد ایجاد عوامل از یکیعنوان  به قراردادها عمومی قواعد و گردد می خالصه
  )231: 1389، امامی( است. آمده
 کـه  آن معـادل  اصـطالحات  و اسـت  نشده یافت فقهی کتب از یک هیچ در، مزبور اصطالحات 
 امالتز و غایۀ تحقق به التزام« به راها  آن و تقسیم دسته دو به مصر حقوق در »الوسیط« مؤلف توسط
، نجفـی ( اسـت.  نشـده  دیـده  فقـه  در شده واقع ما کشور اندان حقوق توجه مورد و نامیده »عنایۀ به

1394 :231(  
 نیامـده  اصـطالحات  ایـن  صـراحتاً  گرچـه ( که است نحوي به کتب از برخی در مطالب بیان اما 

 اسـتنباط  بـدان  توجـه ، کـالم  فحـواي  از و باشـد  مـی  مزبـور  مفاهیم با فقها آشنایی از حاکی است)
 تعهـد  مصادیق از که ایمنی تعهد به مربوط بحث طرح در نیز کاتوزیان دکتر آقاي که چنان گردد. می
  : نماید می اشاره، باشد می نتیجه به

 کمـک  حقـوق  کمـال  به تواند می که شود می دیده هایی نمونه، ایمنی تعهدهاي براي نیز فقه در« 
 یـا  ببینـد  آسـیب  شنا هنگام به و شود سپرده مربی به اشن آموختن براي کودکی هرگاه جمله از، کند
 بـوده  نتیجـه  بـه  ضمنی تعهد، کودك حفظ در او تعهد گویی که چنان، است ضامن مربی شود تلف

  )441: 1380، قدامه ابن»(است.
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 در کـه  چنـان  اسـت.  توجه جالب که رفته بکار دیگري اصطالحات، فقهی کتب از برخی در اما 
 التـزام « اصـطالح  بـا ، تعهـد  نـوع  دو، نـوع  21 بـه  تعهـدات  تقسیم ضمن »ونیالقان المعجم« کتاب

 الوفـا  سـبیل  یحـدد  ال« یعنـی  »غیرحصـري « التـزام  و »معـین  امر لزوم اداره یقتضی« یعنی »حصري
، نتیجـه  بـه  و وسـیله  بـه  تعهـدات  اصـطالحات  بـا  که )237: 1394، (نجفی گردد می بیان »اوشلکه
 راه و شـیوه  نبـودن  مشـخص  و محـدود  بـه  آن معنی بیان و است تطبیق قابل پژوهش این موضوع
  باشد. می وسیله به تعهد مفهوم از بخشیکننده  تکمیل، معین غیر تعهد در تعهد اجراي

 .13اسـت  شده دانسته نتیجه نوع از نقره و طال عاریه در مستعیر مسئولیت، فقهی متعدد کتب در 
 اگرچـه  اسـت. گونه  همین به وضع نیز خیاط و مضارب خصوص در یا )200: 1404، طوسی شیخ(

، طوسـی  (شـیخ  اسـت.  نشده مشخص فقها توسط موارد این در مزبور تعهدات بودن نتیجه به دلیل
1404 :202(  

 
  . در حقوق ایران2ـ2

 تحـول  مسیر اما بیابد خود براي مناسبی جایگاه ایران حقوق در نتوانسته هنوز مزبور مفاهیم اگرچه
  :  است توجه قابل زمینه این در آن
 در آیـد.  مـی  در چـاپ  و تحریـر  رشته به، امامی دکتر مرحوم مدنی حقوق کتاب 1340 سال در .1

 بیـان  گونـه  ایـن  ثالـث  ضـرر  بـه  تعهد در و مدنی قانون 234 ماده شرح در کتاب این اول جلد
  :  گردد می
  :  است نوع سه بر تعهد
 بـه  کـه  را مزبـور  تعهـد  ثالث شخص که کند کوشش و سعی شود می دار عهده متعهد آنکه: اول
 در کوشش و سعی و ثالث شخص با مذاکره، اصلی متعهد تکلیف بپذیرد. را است شده او ضرر
گونـه   هـیچ  اصـلی  متعهـد  نمایـد.  قبـول  را آن ثالـث  شـخص  که صورتی در است. تعهد قبول

 انجام براي اندتو می متعهدله و است مسئول متعهدله قبال در مستقیماً شخص و ندارد مسئولیتی
 کوشـش  و سـعی  اصـلی  متعهـد  که صورتی در نماید. دعوي اقامه مزبور شخص طرفیت به آن
 انجـام  را خـود  تکلیـف  اصـل  متعهد، کرد رد و نپذیرفت را تعهد ثالث شخص و نمود را خود
  )258: 1389، امامی( پردازد. نمی ثالث شخص رد اثر در خسارتی و است داده

 تـالش « امـا  بـرد  نمـی  نتیجه به تعهد یا و وسیله به تعهد از نامی راحتص به امامی دکتر مرحوم
 بـا  خسـارت  مطالبه امکان عدم« و »مذاکره به تکلیف« و »ثالث شخص قبولی تحصیل به متعهد

                                                           
، اال لذهب و القضه فانهما مضمونان شرط او لم یشرط. شیخ صدوق، لیس علی مستعیر عاریه ضمان اال یشترط« .1

 المقنع، باب ودیعه
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 بـه  تعهـد  از تعـاریفی  تمامـاً  »ثالـث  قبـولی  تحصیل امکان عدم و متعهد کوشش و سعی وجود
  نیست؟ وسیله
 بـه  تعهـد  خصـوص  در ضمنی نحو به امامی دکتر مرحوم که گفت وانت می یقین به لحاظ بدین
 آن از نـامی  بـوده  تعهداتگونه  این مفهوم بیان مقام در که صورتی در و کرده می صحبت وسیله
ـ  حقـوق  سـوي  از اسـتدالل  شیوه همین به که چنان است. برده می نیز  پـذیرش  در فرانسـه  اندان

  است. شده فرانسه ییقضا رویه در وسیله به تعهد مفهوم ضمنی
 کـه  نمایـد  می منتشر غایه تعهد خصوص در را اي مقاله دادگستري حقوقی مجله 1343 سال در .2

: 1386، لنگـرودي  جعفـري ( شـود.  مـی  دانسته نتیجه به نوع از پل ساختن در کار مقاطعه تعهد
185(  

 پـردازد.  مـی  نآ اصـطالحی  و لغوي تعریف به خود متعدد کتاب در لنگرودي دکتر آقاي سپس .3
  )976: 1378، لنگرودي (جعفري

 دکتـر  آقـاي  کـه  جـایی  تـا  شـود  می آشکار ما حقوق در آن کامل نفوذ تدریج به 1357 سال در .4
 تعهـدات گونـه   ایـن  از پـردازد  مـی  تعهـدات  با مرتبط بحث به که خود کتب بیشتر در کاتوزیان
 ایشـان  سوي از خصوص این در مباحث بیشترین که گفت بتوان شاید و آورد می میان به سخن
  )157: 1378، (کاتوزیان است. شده طرح
 بـروز  مبناي که بردند نام نهاد این از نو و جدید بسیار مباحث در حقوقی نویسندگان تدریج به
 از حاصـله  خسـارت  مبحـث  در مـدنی  قانون بعد به 226 مواد تواند می، ایران حقوق در مسئله این
 مـدنی  قـانون  1147 ماده مشابه، تغییر کمی با مدنی قانون 227 ماده رازی باشد. تعهدات اجراي عدم

 خسـارت تأدیـه   بـه  محکـوم  وقتـی  تعهـد  انجام از متخلف« دارد می مقرر ماده این باشد. می فرانسه
 مربـوط  او به توان نمی که بوده خارجی علت واسطه به انجام عدم که نماید ثابت نتواند که شود می

، انـد  دانسته نتیجه به تعهدات مبناي را مدنی قانون 1147 ماده فرانسه حقوق در که گونه همان »کرد.
 و 226 مـواد  کـه  حـالی  در، دانست تعهدات گونه این منشأ را 227 ماده نیز ایران حقوق در توان می

 نزدیـک  فرانسـه  مـدنی  قـانون  1137 ماده منطبق وسیله به تعهدات به مبنا تغییر با مدنی قانون 229
 عنـاوین  در مفـاهیم  ایـن  نفوذ از نشان ایران حقوق در روند این بررسی از حاصله نتیجه ند.کرد می

 آن انطباق در آن اقدام، مربوط بحث در کشورمان حقوقی مولفان تأخیر وجود با و دارد نو و جدید
  )10: 1392، مرتضوي( است. ستودنی، قاضی و دولت تعهد، همچون تعهداتی با مفاهیم
 دشـواري  از نظـر  صـرف  گفت باید نیز قضایی رویه و آراء آیینه در موضوع این سابقه باب در
 مجموعـه ، مـنظم  هـاي  مجموعـه  در و منظم نحو به آن انتشار عدم لحاظ به قضایی آراء به دستیابی

 در و باشـد  می اصطالحات گونه این با منطبقرأي  اصدار از خالی کشور عالی دیوان یافته انتشار آراء
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 غیرمسـتقیم  پیروي با ایران قضایی رویه گردد. می مالحظه گیري چشم پراکندگی نیز تر پایین سطوح
 بـا  11انـد)  نموده خود احکام وارد را مزبور مفاهیم سال 50 حدود از پس که( حقوقی هاي دیدگاه از

  است. داده قرار قبول مورد را اصطالحات این مالحظه قابل تاخیري
 سـال  در کـه  است ساختمان یک فروشنده تعهد درباره خصوص این در شده صادررأي  اولین .1

 از سـاختمان  بـرق  کـردن  وصل به ساختمان فروشنده تعهدرأي  این در است شده صادر 1339
  است. شده دانسته وسیله به تعهد نوع
 ضـمن  فروشـنده  تعهد موضوع، نشده برده نامی وسیله به تعهد از صراحت بهرأي  این در البته

 اصـلی  کنتور از استفاده به مربوط فرعی نامه اجازه تحصیل، البناء جدید خانه دانگ شش فروش
 عـدم  لحاظ به که بوده التزام وجهعنوان  به ریال هزار بیست مبلغ پرداخت تخلف صورت در و

 را فروشـنده  تعهـد ، رأي صـادرکننده  دادگـاه  کـه  شـده  مبلغ مطالبه مقرر مدت در تعهد اجراي
 مـردود  را خواهـان  دعـوي  و »دانسـته  اصـلی  برق جریان و امتیاز از استفاده حق کردن فراهم«

 ذکـر  »وسـیله  و نتیجه به تعهد«رأي  این صدر در، آرا گزیده به مربوط کتاب تدوین در و اعالم
  )223: 1380، (کاتوزیان است. شده

در یکی از آراء دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان مازنـدران بـه صـراحت از ایـن         85در سال  .2
گردد. در دعوي مطروحه دعوي خواهان به طرفیت خوانـده الـزام    استفاده میاصطالح 

به انجام تعهد مبنی و اخذ مجوز تأسیس شرکت تعاونی مسـافربري موسـوم بـه کـوثر     
گـردد برخـی از راننـدگان بـه منظـور تشـکیل شـرکت         باشد کـه مـدعی مـی    گشت می

ات متعدد و اخذ مجوزهاي مسافربري به خوانده نمایندگی اعطا تا ضمن مراجعه به ادار
الزم نسبت به اخذ مجوز تأسیس تعاونی مسافر بري اقدام نماید اما خوانده پس از طی 
مراحل مربوط مجوز را به نام خود و عضویت اعضا خـانواده دریافـت نمـوده دادگـاه     

نماید. اما پس  بدوي شهرستان بابلسر با قبول ادعا حکم به محکومیت خوانده صادر می
دنظرخواهی دادگاه تجدیدنظر تعهد خوانده را تعهد بـه نتیجـه ندانسـته بلکـه     از تجدی

سعی و جهد در اجراي تعهدات و فراهم نمودن مقدمات آن تلقی و حکم دادگاه بدوي 
  )223: 1380را نقص نمود. (کاتوزیان، 

 دهد که اعمال این بدین ترتیب بررسی تاریخ رویه قضایی در توجه به این مفاهیم نشان می
هـا زمـان نیـاز داشـته      اصطالحات بر تعهدات اختالفی طرفین، از سوي محاکم، شاید به سـال 

 باشد.
                                                           

سال پیش تعهدات موصوف  46یعنی حدود  1340سال پیش در ایران  80یعنی  1928در حقوق فرانسه در سال  .1
 اند. توسط مولفان پا به عرصه وجود گذاشته
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  تمییز و شناسایی تعهدات به وسیله و نتیجه يها ضابطه. 3
  :  است شده ارائه متعددي مبانی نتیجه به تعهدات از وسیله به تعهدات تمییز براي

 
  . ضابطه تحلیل اراده طرفین1ـ3
 و گیرنـد  مـی  قـرارداد  انعقـاد  به تصمیم معین هدف حصول منظور به طرفین ارداديقر تعهدات در

 خـود  قـرارداد  در دارنـد  را آن بـه  دستیابی تمایل که را آنچه هر نمایند می آغاز را خویش مذاکرات
  گنجانند. می قرارداد موضوع

 احکـام  و عرفـی  هـاي  ضـرورت  بـر  احاطه و طرف دو روانی تحلیل مستلزم تعهد دو تمییز لذا 
 در و اسـت  نتیجـه  بـه  تعهـدهاي  هاي زمره در ایمنی تضمین قرارداد کدام در جمله از است قانونی
 بـه کـه   ایـن  لحـاظ  بـه  قرارداد هاي طرف اراده تحلیل مبناي بر تعهدات تمییز وسیله؟ به تعهد کدام
 و خسـتین ن توانـد  مـی  گـردد  مـی  تعیین تعهداتشان محتواي طرفین سوي از و دسترسی قابل آسانی
 ابـراز  صـریح  و روشن و آشکارا یا شود نمی ابراز طرفین اراده گاهی اما، باشد تفکیک معیار بهترین
 ناشـی  که داشته قراردادي غیر بلکه نداشته قراردادي جنبه تعهداتکه  این همه از تر مهم و شود نمی
 تمییز به کمکی عیارم این صورت این در که است قانونی الزام یک یا و شخص فعل ترك یا فعل از

  )84: 1378، کاتوزیان( نماید. نمی بودن نتیجه به یا و وسیله به کشف و تعهدات
 
  . ضابطه مبتنی بر موضوع تعهد2ـ3

 کـه  چنان است مؤثر آن شدن وسیله به یا نتیجه به در باشد نوعی چه از تعهد موضوعکه  این به بسته
، امـامی ( اسـت.  وسـیله  به مراقبت و احتیاط به تعهد هک حالی در است نتیجه به تعهد، ایفاء به تعهد

1389 :321(  
 بـه  تعهـد ، قـراردادي  غیر یا قراردادي تعهد شود. می تقسیم نوع چند به تعهد، موضوع لحاظ از 
 و غیرقـراردادي  یا قراردادي تعهدات تقسیم لحاظ از نامعین. و معین کار به تعهد، فعل ترك یا فعل

 آن انطبـاق  و غیرقراردادي یا قراردادي تعهدات بیشتر امروزه نتیجه به و سیلهو به تعهد با آن انطباق
 الزامـات  و است نتیجه به تعهد به ناظر قراردادي تعهدات بیشتر امروزه نتیجه به و وسیله به تعهد با

 و احتیاطی بی و مباالتی بی از خودداري به ناظر زیرا است وسیله به نوع از بیشتر قراردادها از خارج
 لحـاظ  همین به دهد می قرار اشخاص برعهده را مشخص کار انجام قانون کمتر است عرف رعایت

 بـراي  دارنـد  تمایل نیز اندان حقوق رساند. اثبات به را خوانده تقصیر باید دیده زیان موارد غالب در
 معـاف  تقصـیر  اثبـات  از را دیـده  زیـان  وسیله بدین تا کنند جستجو قراردادي ریشه مهم تعهدهاي

  تقصیر. بدون هاي مسئولیت استقرار براي است اي وسیله کار این نیز گاه سازند.
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 بـه  تعهـد  منفـی  تعهـد  یـا  فعـل  ترك به تعهد و نتیجه به تعهد اکثراً نیز کار دادن انجام به تعهد 
 تعهـد  و نـامعین  کـار  و نتیجـه  به تعهد، باشد معین کار تعهد موضوعکه  این براساس هستند وسیله
 تعهـد  معیار این براساس زیرا است محدود آن کارآیی نیز معیار این اند نامیده وسیله به تعهد را کلی
 تنها متعهد که کرد تصور توان نمی و ندارد را شدن کم یا بیش قابلیت اجرایش که است آن نتیجه به

 انتقـال  یـا  رداختپ یا ایفا به موسوم تعهد مانند دهد انجام دارد توان در را آنچه که باشد شده ملزم
 بـه  تعهـد  نیـز  عمـل  نـدادن  انجام به تعهد چنین هم مقرر. بهاي پرداخت یا شده فروخته مالکیتش
  )322: 1389، (امامی دیگري. به مال نفروختن و نکردن رقابت مانند است. نتیجه
 از اعـم  باشـد  نداشـته  را شـدن  بـیش  یا کم قابلیت آن اجراي موضوعی اگر، معیار این در لهذا 
 لـذا  است وسیله به تعهد موارد سایر در و است نتیجه به تعهد عمل ترك یا باشد عمل انجامکه  ینا

 نظـر  بـه  حـال  ایـن  بـا  بود. دیگري معیار پی در باید و کند نمی مسئله حل به کمکی تعهد موضوع
ـ  تعهـد  موضـوع  بـر  مبتنی ضابطه ما فقه در تعهدات قسم این رنگ کم پیشینه با توجه با رسد می  هب

 و.. ودیعـه  و عاریـه ، شـنا  گـري  مربـی  خصوص در که چنان باشد مطرح بیشتر ضوابط سایر نسبت
  شود. می مشاهده

 
  . ضابطه احتمالی بودن نتیجه تعهد3ـ3
 اجـراي  از ناشـی  نتیجه حصول که صورتی در نماید می کمک طرفین اراده کشف به خود معیار این
 که است شده متعهد تنها بلکه دهد وعده نتیجه یک هب که است نخواسته متعهد باشد احتمالی تعهد
 را خسـارت  احتمـاالت  برخی خود نوبه به نیز متعهدله یابد دست بدان مناسب وسایل بکارگیري با

 بیمـار  هـم  و پزشـک  هـم  اگرچه زیرا است گونه این درمانی تعهدات نمونه باب از و است پذیرفته
 را پزشک نیز بیمار و شود حاصل بهبودي حتماً که دهد نمی وعده پزشک اما هستند درمان خواهان
 ویـژه  دشـوارهاي  بـدون  متعهدلـه  نظر مورد نتیجه اگر اما بخشد بهبود را او حتماً که کند نمی ملزم
گونه  هیچ متعهدله و است تعهد موضوع که است نتیجه همین که شود می فرض باشد دسترسی قابل

 انتقـال  حادثـه  بـدون  را مسافر کند می تعهد نقل و حمل متصدي که چنان است نپذیرفته را احتمالی
 اسـت  وسـیله  بـه  تعهـد  نباشـد  قطعـی  و باشـد  احتمالی نتیجه حصول که صورتی در واقع در دهد

 مطلـوب  نتیجـه  خصوص در احتمالچه  چنان کردند اضافه اندان حقوق این و )324: 1389، (امامی
 تقصـیر  ارتکاب عدم از غیر دیگري عوامل که ديموار در دیگر عبارت به باشد مؤثر قرارداد طرفین

 تعهد را تعهدي چنین باشد الزم بین فیما قرارداد از انتظار مورد نتیجه حصول براي، متعهد ناحیه از
 عـدم  صـرف  گـرو  در مطلـوب  نتیجـه  حصول که صورتی در و نامند. می فعل به تعهد یا وسیله به

  )123: 1378، کاتوزیان( دانست. نتیجه به را تعهد باید باشد متعهد سوي از تقصیر ارتکاب
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 شوند مطمئن توانند نمی آنان و نیست یقینی طرفین سوي از قطعی نتیجه به رسیدن که تعهدي«
 اختیـار  در کـه  آنچـه  بـه  متعهد ناچار و انجامید خواهد انتظار مورد نتیجه به مدیون هاي مراقبت که

 تعهـد  کند می توجه هدف به رسیدن وسایل به فینطر و کند می تعهد احتیاط و مراقبت یعنی اوست
  )124: 1378، (کاتوزیان»است. وسیله به

 راه و است نتیجه به ناظر تعهد رسد می نتیجه به معمولطور  به متعهد کوشش که مواردي در اما
کـه   این است وارد مزبور معیار بر که ایرادي شود نمی واقع قصد و توافق موضوع مطلوب به رسیدن

 خصـوص  بـه  قراردادها صحت اساسی شرایط از یکی قراردادها عمومی قواعد به مربوط لیاتک در
 از یـک  هر که اي گونه به است تعهد موضوع میزان و اوصاف بودن معین و معلوم، معوض عقود در

 در هـم  قاعـده  ایـن  گیـرد  می آن برابر در چه و بدهد باید چیزي چه عقد نتیجه در که بداند طرفین
 مـواد ( اسـت  شده تکرار اًتأکید معین عقود بیشتر در هم و ق.م) 216 ماده( قراردادها ومیعم قواعد
 بـه  نسـبت  مـا  حقوق در گفت توان می که جایی تا ...).و 514 و 507 و 472 و 468 و 342 و 338
  ندارد. وجود تردید معین موارد از اي پاره در جز 11غرري معامله بطالن

 تعهـد  حصول یا داشته احتمالی جنبه قراردادي موضوع کرد صورت توان می چگونه ترتیب بدین
ـ  حقـوق  تیـزبین  نگاه از نکته این باشد صحیح این وجود با و نباشد یقینی  پوشـیده  کشـورمان  اندان
  :  است شده بیان پاسخ در تمام دقت و ظرافت به و است نمانده
 آن آثـار  کـه  عقدي لحاظ مینه به و گذارد میتأثیر  حقوقی قواعد بر مرور به اجتماعی مصالح«

 بـه  شـود  نمی شناخته مؤثر آن از ناشی غرر و است شده شمرده مباح موارد برخی در است احتمالی
 مـاده  همـین  در کـه  حالی در نماید می اعالم باطل 654 ماده در را گروبندي و قمار مقنن که نحوي

  )12: 1378، کاتوزیان»(شمرد. می مباح را تیراندازي و زنی شمشیر در گروبندي
کـه   رساند چنان هاي دیگري نیز وجود دارد که صحت و درستی استدالل مزبور را به اثبات می مثال

گونه قراردادهاست که سود و زیان دو طرف هنگام امضـاء   اي از این عقد بیمه در عقود غیرمعین نمونه
  )66: 1392وي، مرتض( پیمان معین نیست و بستگی به وقوع حادثه نامعلوم در آینده دارد.

 گونـه  ایـن  در نیسـت  اشـکال  از خـالی  وسـیله  به تعهدات با آن تطبیق در نیز مزبور پاسخ البته
 آیـد  مـی  بوجود تعهد وسیله به تعهدات در تعهد. آثار نه است احتمال به منوط تعهد ایجاد تعهدات

 توان نمی لحاظ ینبد ندارد معینی و ثابت معیار که گردد می بر کوشش و تالش به تعهد اوصاف اما
 قطعـی  تعهـدات  نـوع  ایـن  در حادثه وقوع بلکه است وسیله به تعهد نوع از احتمالی عقد که گفت
 نظـر  به حال این با آید. وجود به تعهد آن تبع به تا دهد می رخ حادثه که نیست معلوم یعنی نیست

                                                           
 ».نهی النبی عن الغرر« .1
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 و اسـت  برخوردار تري پررنگ جایگاه از ایران حقوق در تعهد نتیجه بودن احتمالی ضابطه رسد می
 کـه  صـورتی  در زیـرا ، نمایـد  مـی  کمـک  نیز طرفین اراده کشف به خود معیار این که حیث این از

 دهد وعده نتیجه یک به که است نخواسته متعهد باشد احتمالی تعهد اجراي از ناشی نتیجه حصول
 خود نوبه به نیز لهمتعهد یابد دست بدان مناسب وسایل بکارگیري با که است شده متعهد تنها بلکه
  )67: 1392، (مرتضوي است. پذیرفته را خسارت احتماالت برخی

 
  متعهدله در اجراي تعهد مؤثر. ضابطه نقش 4ـ3

انـد   دانان فرانسه به منظور کشف اراده طرفین در فهم نوع تعهد ارائه کرده معیار دیگري که در واقع حقوق
راي تعهد نقش داشته باشـد و از آزادي عمـل برخـوردار    له هم در اج له است وقتی که متعهد نقش متعهد

  )221: 1378جعفري لنگرودي، ( یابد. باشد احتمال و عدم اطمینان در اجراي تعهد افزایش می
زیرا در فرض مزبور بخشی از سکان حرکت و اجراي تعهد به عهـده دیگـري اسـت و طبعـاً بـه        

ه دهد که حتماً نتیجـه مـورد نظـر متعهدلـه را     همین دلیل، فرض بر این است که متعهد نخواسته وعد
بـه   فراهم خواهد ساخت و متقابالً متعهدله نیز برخی از خطرات ناشی از عمل خود را پذیرفته اسـت. 

گردند و عدم اجراي تعهد تمامـاً قابـل انتسـاب     گونه موارد دو نفر تلقی می عبارت دیگر متعهد در این
تعهدات پزشکان، جراحان و دیگر اعضا شاغل مشابه کـه تنهـا   به همین لحاظ  به متعهد واقعی نیست.

اي  هاي مطابق دستاوردهاي علمی را به عمل آوردند. تعهدات خدمات مشاوره شوند مراقبت متعهد می
  )221: 1378هاي گوناگون و غیره معموالً تعهدات به وسیله است. (جعفري لنگرودي،  بنگاه

  
  . ضابطه قابلیت متعهدله5ـ3
 اول مـورد  در زیـرا  دارد آن با آشکار تفاوت اما رسد می نظر به قبلی معیار مشابه معیار این چه اگر
 گـردد  می اجرا متعهد روي بر تعهد معیار این در اما است بوده له متعهد عهده به امور از برخی انجام
 و دمتعهـ  امانـت  و لیاقـت  و اسـت  مـؤثر  نتیجه حصول در وي مهارت و دانش و توانایی میزان که

 تعهد که چنان )68: 1392، (مرتضوي کرد. خواهد کمک تعهداتش انجام در متعهد به وي شخصیت
 باشـد  بیشـتر  دانشجو توانایی و لیاقت چه هر که است گونه این افراد آموزش در آموزشی مؤسسات
 بسـیاري  کـه  توصیه و سازي آگاه تعهد است. بیشتر نتیجه حصول امکان نتیجه در و یادگیري امکان
 هسـتند  بـدان  ملـزم  مشـاور  وکـالي  و اي مشاوره مؤسسات و اساتید و معلمان مانند متخصصان از

 کلـی طـور   کننده به مراجعه یا و فروشنده و خریدارکه  این مورد در زیرا هستند دسته این جز اصوالً
 آزادي از انـدازه  چـه  تـا  آن از اسـتفاده  در و برده کار به و فهمیده را شده ارائه اطالعات حد چه تا

 متخصـص  فروشندگان سازي آگاه تعهد در دارد وجود احتمال و اطمینان عدم است برخوردار عمل
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 نظر مورد عملیات یا قرارداد درباره تبلیغ یا توضیح از اعم مناسب هاي شیوه با متعهدند ها شرکت یا
  )66: 1382، (ادیب دهند. ارائه را الزم اطالعات کاال یا
  
  ارداد. ضابطه نوع قر6ـ3

 وي تعهـد  گیـرد  قرار ایمنی تعهدات دسته در که گردد ملزم تعهدي به متعهد اگر معیار این برمبناي
  )56: 1378، (کاتوزیان بود. خواهد وسیله به نوع از

 از تعهد بفهمیمکه  این براي زیرا است. تسلسل یا دور نوعی زیرا نیست ایراد از خالی معیار این  
 داخل را قراردادي قبل از که حالی در این کرده توجه قرارداد نوع به نتیجه به یا است وسیله به نوع
 تعهـدات  ایـن  گرچه هستند وسیله به ایمنی تعهدات بیشتر ایم. داده قرار نتیجه به تعهدات دسته در
 یـا  هـاي  بـازي  برگزارکننـدگان  تعهدات مثل کرد ذکر را آن از هایی نمونه توان می اما است شمار بی

، اسـتخرها  ماننـد  گیـرد  مـی  صـورت  آن در هـا  فعالیـت  گونه این که مؤسسات صاحبان یا ها ورزش
 مؤسسـات  و تفریحی هاي اردوگاه و ها نمایش برگزارکنندگان، رستوران صاحبان، هتلداران تعهدات
  )67: 1392، (مرتضوي بازپروري. یا آموزشی

 در فرانسـه  ق.م 1937 ماده قمطاب و است مراقبت به تعهد اشیاء از برنگهداري مشتمل تعهدات  
 لـذا « نمایـد.  مـی  وضـع  را مقرراتی داران هتل مسئولیت مورد در 1952 ماده و شی نگهدارنده مورد
 آن بـراي  طرفین که نامی نه کرد توجه قرارداد ماهیت به باید آن تعهد نوع و قرارداد یک تمیز براي

 را آن ق.م 10 مـاده  به استناد با توان مین باشد معین عقد یک تعهد ماهیت هرگاه و اند کرده انتخاب
 و اجـاره  عقـد  در ترتیب بدین داشت مفروض را متعهد تقصیر و کرد محسوب معین غیر عقد یک
 مفـروض  تقصیر و دارند امانی تعهد ایشان است مالک غیر انتفاع برايصرفاً  عقد مورد که آن نظایر

  )68: 1392، (مرتضوي »نیست.
  
  نقش محاکم)(نصاف . ضابطه مبتنی بر ا7ـ3

 نـدارد  طـرفین  اراده بـا  پیونـدي  هـیچ  تعهـد که  این وجود با انصاف به توجه با گاهی قضایی رویه
 لحـاظ  بـه  گـاهی  ویـژه  بـه  نمایـد  مـی  تلقـی  نتیجه به راساً را آن و دهد می تغییر را قبلی معیارهاي
 قـرار  خاصـی  خطـرات  معـرض  در را مشـتریانش  کـه  متخصصـانی  به نسبت دارد که هایی نگرانی
  نماید. می تشدید را تعهد دهند می

 در فرزندان نگهداري تعهد، رانی اتومبیل مسابقه، متصدیان تعهد، اجاره در موجر تعهد که چنان  
 بـالقوه هـا   فعالیـت  کـه  مـواردي  در فرانسـه  قضـایی  رویـه  شد. دانسته نتیجه به نوع از پایین سنین

 اسـتفاده  آن از یـا  تهیـه  را اشـیایی  تعهدشان اجراي يبرا متعهدان که مواردي در یا باشند خطرناك
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 نتیجـه  به تعهد دهند می انجام شده داده امانت که چیزي روي را فعالیتشان که هنگامی یا و کنند می
 بـه  نسـبت  احتمـاالت  وجـود  رغـم  علـی  بیهوشـی  یـا  رادیولوژي متخصصان، ترتیب بدین داند می

 کـه  دارد تمایـل  قضـایی  رویه عالوه به هستند. نتیجه به موظف استفاده مورد تولیدات یا ها دستگاه
 کـه  چنـان  کنـد  موظف غیرآلوده خون ارائه بر مبنی »واقعی نتیجه تعهد« یک به را خون انتقال مراکز
  )193: 1382، ادیب( دارد. وجود ایدز مورد در امروزه و سیفلیس مورد در گذشته در ترتیب این
 و تعمیرکـاران ، گـاراژ  صـاحب  ماننـد  اشیاء به مربوط دماتخ کنندگان ارائه قضایی رویه گرچه  
 امـا  اسـت  دانسته نتیجه به متعهد مشتریان برابر در اصول رادهنده  هشدار هاي سیستمکنندگان  نصب
 و داده نشان گذشت، اشخاص رایگان حمل مانند دهند می ارائه رایگان خدمات که کسانی به نسب
  )193: 1382، (ادیب داند. می وسیله به متعهد تنها راها  آن

 بـراي  اسـت  ممکـن  قـرارداد  طـرف  هسـتند  وسیله به نوع از تعهدات که تعهدات از برخی در  
 کـه  دندانپزشـک  کـه  چنـان  شـود  ملـزم  نتیجـه  به نیست احتمالی آن اجراي که تعهداتش از بخشی

 بـودن  اشکال یب و سالمت که دارند را مهم تعهد این، است وسیله به تعهد معالجه درباره تعهدشان
 و رسـتوران  صـاحبان  چنـین  هم کنند تضمین گذارند می کار بیمارانشان دندان در که را پروتزهایی

 خطـري  هـیچ کننـدگان   مصـرف  سالمتی براي که دهند ارائه هایی نوشیدنی و غذاها باید داران کافه
  )194: 1382، (ادیب باشد. نداشته

  
  . میزان خطر ناشی از فعالیت8ـ3
 صـورت  ایـن  در باشـد  داشـته  متعهدله براي زیادي خطرات که گردد امري به تعهد هک صورتی در

 شـود  مـی  بیشـتر  مسئولیت نوع مواردي چنین در و نماید تعهد انجام در بیشتري مراقبت باید متعهد
 در امـا  باشـد  مـی  وسـیله  بـه  تعهـد  نـوع  یـک ، آموزش در ورزش مربی مسئولیتکه  این با که چنان

 خواهـد  نتیجـه  بـه  تعهد یا شدید نوع از وسیله به مسئولیت نوع باشد رناكخط ورزش که صورتی
  )70: 1392، (مرتضوي شد.

  
  . بار اثبات9ـ3

نماید اگرچه بار  که بار اثبات تعهد به عهده چه کسی باشد نوع تعهد تغییر می بر مبناي این
ان فرانسـوي بـا   گردد لیکن برخـی از مولفـ   اثبات از نتایج و فواید تمییز تعهدات تلقی می

که  اند. چنان تحلیل آراء قضایی این کشور با توجه به بار اثبات، به تمییز نوع تعهد پرداخته
و تکلیف مربـوط بـه بـار     1147و  1137تولد تقسیم دوگانه مزبور به لحاظ تعارض مواد 

قانون مدنی فرانسه نیز هنگـامی کـه متعهدلـه     1315اثبات دعوي بوده است و مطابق ماده 
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عهد را به اثبات رسانده باشد دیگر به عهده متعهد است که ثابت کند تعهد را اجرا کـرده  ت
است اما این قاعده زمانی اعتبار دارد که تعهد اصالً اجرا نشده باشد متعهـدي کـه مـدعی    
اجراي تعهد است باید این ادعاي خود را بـه اثبـات برسـاند. اصـوالً متعهدلـه از اجـراي       

که منکر باشد که قرارداد دست کم تا حدودي اجـرا شـده    بدون این نادرست شکایت دارد
است. در این صورت به عهده اوست که اجراي نادرست قـرارداد را بـه اثبـات برسـاند و     

که تعهد به نتیجه یـا بـه وسـیله باشـد      دانیم چگونگی اثبات برحسب این گونه که می همان
  )201: 1382متفاوت است. (ادیب، 

 مگـر  کند می ثابت را شکنی عهد نظر مورد نتیجه وجود عدم باشد نتیجه به تعهد که صورتی در  
 خواهد مسئولیت از معاف صورت این در که برساند اثبات به را خارجی حادثه وجود متعهدکه  این
 نظر به ها این، نماید ثابت را اجرا در تقصیر باید له متعهد باشد وسیله به تعهد که صورتی در اما بود
 مشـکل  با چنان هم اصول این اعمال که دهد می نشان خصوص این در صادره آراء اما آید می هساد

  )202: 1382، (ادیب است. مواجه
  
  . آثار تمییز تعهدات به وسیله و به نتیجه در فقه و حقوق ایران4

بـه  » تعهد به وسیله و تعهـد بـه نتیجـه   «هاي پیش از این در تفکیک نوع تعهد به  تمامی تالش
نظور دستیابی به فواید حاصل از آن بوده است که اینک موقـع آن رسـیده تـا بـدان پرداختـه      م

  شود.
  
  . ارائه دلیل1ـ4

ترین مسئله این است که چه کسی باید دلیل ارائـه کنـد در ایـن     در بحث اثبات ادعا، عمده
اثبات و کاتوزیان، (صورت نوع تعهد در تحمیل بار اثبات مؤثر است و اهمیت فراوان دارد. 

) در تعهدات به نتیجه، کافی است متعهدله نشان دهد نتیجه مطلوب بدست 91، 1بار اثبات، 
نماید و این متعهـد اسـت کـه     نیامده است. عدم تحقیق نتیجه کفایت عدم وفا به عهد را می

جعفـري  ( باید در جهت اثبات اجرا و یا انتساب عمـل بـه قـوه قـاهره اقامـه دلیـل نمایـد.       
  )288: 1378لنگرودي، 

 شـده  وضـع  مبنا همین بر فرانسه مدنی قانون 1147 ماده مشابه کشورمان مدنی قانون 227 ماده  
 متعهدلـه ، خسـارت  گـرفتن  و عهدشکنی اثبات براي کوشش و مواظبت به وسیله به تعهد در است.
 نتیجـه  از مانـدن  محـروم  صرف و برساند اثبات به را متعهد تقصیر نتیجه در و غفلت، کوتاهی باید
  )288: 1378، لنگرودي جعفري( نیست. کافی
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  . اثبات تقصیر2ـ4
 صـورت  آن در شـود  شـمرده  مسـئولیت  اثبـات  ارکـان  از یکـی  متعهد رفتار بررسی که صورتی در

 بررسـی  بایـد  وسـیله  بـه  تعهـد  در زیرا گردد می تلقی ارزیابی این براي مناسبی معیار تعهد تفکیک
 ایـن  نتیجـه  بـه  تعهـد  در کـه  حالی در خیر یا است کرده رفتار ودب شایسته کهگونه  آن متعهد گردد
  ندارد. ضرورت بررسی

  
  . حذف تناقضات ظاهري مواد3ـ4

ـ  حقوق  بـراي  فرانسـه  مـدنی  قـانون  1147 و 1137 مـواد  تعـارض  پذیرنـد.  نمـی  را تعـارض  اندان
ـ  تفکیـک  بـه  منجر تعارضات حل جهت در تالش بوددهنده  آزار کشور این اندان حقوق  تعهـد  وعن
 از کنـد  مـی  ملـزم  متعهـد  بر را سختی بسیار تعهد که 1147 ماده فرانسوي نویسندگان نظر به گشت
 متعهـد  بـر  را »خـانواده  پـدرخوب  هاي مراقبت« تنها که 1137 ماده که حالی در است نتیجه به نوع
 در نیـز  ایران حقوق در قبل) فرانسوي منابع تمامی( است. وسیله به تعهدات به مربوط داند می الزم
 تعهـد  و شـده  تعبیـر گونـه   همـین  به مواد سایر و 516 و 493 مواد با و مدنی قانون 227 ماده جمع
 بـه  مقـنن  توجه بر دال مواد سایر در متعهد تقصیر اثبات لزوم قبال در مدنی قانون 227 ماده سخت
 حـذف  موجـب  دیـدگاه  ایـن  پـذیرش  کـه  اسـت.  شده دانسته نتیجه به و وسیله به تعهدات تقسیم
  ).238، 1382، شهیدي( گردد. می تناقض

  
  . چگونگی وفا به عهد4ـ4
 ترتیب همین به و کند می مشخص را وي تعهد حدود، تعهد نوع بودن معلوم قراردادي تعهدات در
 و نماید می جلوگیري عهد به وفاء و اجرا شیوه بودن مبهم از تعهد مفاد تعیین نیز قهري الزامات در

 بـه  تعهد در باشد. داشته غیرمعقول نتایج حصول به دستیابی در نابجا توقعات تواند نمی نیز متعهدله
 همانند باید وسیله به تعهد در که حالی در و دهد قرار متعهدله دستان در را نتیجه باید متعهد نتیجه
  کند. عمل خود صنفان هم حد در متعارف انسان

  
  بینی حدود تعهد . پیش5ـ4
 آسـانی  به نیز ها دادگاه، تعهدات تمییز تعهد نوع تفکیک با است. قبلی مزیتکننده  تکمیل فایده این

  خیر؟ یا است شده حاصل طرفین نظر مورد هدف، که گردند می متوجه
 ایجـاد  عـدم  و آمـده  عمـل  به آن به نسبت نیز انتقاداتی تفکیک این براي آشکار فواید وجود با  
 تلقینـی  و والقـایی  تفکیـک  بودن غیرواقعی محاکم. نزد کتفکی معیار بودن مبهم، همگون هاي دسته
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 تـرین  عمـده  از اثبـات  بـراي  نبـودن  کـافی  نداشـتن  اصـالت  و عملی فایده هیچ نداشتن و آن بودن
 حقـوق  در، ایـرادات  از برخـی  قـوت  وجـود  با لیکن شد. برده نام بندي دسته این بر وارد اشکاالت
 آن مزایـاي  از تـوان  نمـی  نیـز  کشـورمان  در و هستند متقسی طرفدار که است کسانی با غلبه فرانسه
 از مـانع  نتوانسـته  هـا  مخالفـت  برخـی  کـه  اسـت  این از حاکی نظریه جلو روبه حرکت و شد غافل

  )210، 1382، شهیدي( گردد. حقوقی نظام در آن گسترش
  
  و ضابطه تعهدات بوسیله و نتیجه در فقه و حقوق ایران . مصادیق5

 نتیجـه  بـه  نـوع  از نقـره  و طـال  عاریه در مستعیر مسئولیت، فقهی متعدد کتب در شد گفتهچه  چنان
 در اسـت.  نشـده  مشخص موارد این در مستعیر تعهد بودن نتیجه به دلیل اگرچه است. شده دانسته
 مال تلف صورت در، نماید خارج شرط موضوع بالد از را مضاربه مورد مال عامل اگر، نیز مضاربه

 اصـالح  تا شده سپردهها  آن به کاالیی که کسانی براي، تعهد نوع همین تاس ضامن، صورت هر در
 بـه  تعـدي  را تعدي نیت فقها از برخی که جایی تا است شده بینی پیش، کنند خراب را آن اما، کنند
 در امـین  براي مسئولیت ایجاد در مثال باب از که چنان دانند. می ضمان موجب را آن و آورده شمار

  )200: 1385ي، السنهور( اند. دانسته مسئول را وي باشد داشته تعهدي نیت که صورتی
 و باشند کرده تعدي چه، غیر مال برها  آن تصرف لحاظ به خیاط و رنگرز تعهد خصوص در و  
 واگـذار  دیگري به یا دهد انجام خود شده گرفته عهده به که را کاري چه و باشند نکرده تعدي چه
، خیـاط  مسـئولیت  مورد در فقه در مشهور نظر زیرا )81: 1389، حلی( هستند. مسئول شخصاً، کند
 ».است ضامن، کند خراب ولی، کند کاري اصالح به اقدام تا دریافت مزد که هرکسی« که است این
 تصـور  خـالف  بر: گفت توان می، تسامح کمی با که دانند می اتالف مبناي بر را ضمان این فقها البته

، انـد  داده قـرار  پـذیرش  مورد قراردادها در را مزبور تعهدات تقسیم که اناند حقوق از برخی ابتدایی
 قـرار ، قهـري  ضـمان  در تعهـدات  تقسـیم  مبـدعان  از نیز را فقها)( آنان قهري ضمان به آن سرایت
  دهد. می

 در اسـت.  بـرده  بـین  از را قـرارداد  موضوع چون است. مسئول، کرده تلف را پارچه که خیاطی  
 بـه  مالکننده  واگذار که بویژه است. سرایت قابل قاعده همین، کند می حمل باري، حمالی که جایی
 نهـد.  نمـی هـا   آن نـزد  را کـاال ، امانـت  بـاب  ازصـرفاً   و دارد توجـه  وي توانـایی  و تعهد به، حمال

  )202: 1385ي، (السنهور
 سسـتی  و اهمـال  اگـر  و بدهـد  آب و علف، چهارپا به باید که است آمده نیزمستأجر  مورد در  
 پزشـک  اسـت گونه  همین است. ضامن، باشد حاذق اگر حتی، صانع و استادکار و است ضامن، کند
ـ  حقـوق  از بسـیاري  نظـر  بـرخالف  کـه  شـود  می معلوم جا همین از و دامپزشک و  و داخلـی  اندان
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 دامپزشـک  و پزشک چون دانند. می نتیجه به تعهد یک را دامپزشک و پزشک تعهد فقه در، خارجی
 به مربوط نص مشمول اجرت اخذ دلیل بهکه  اینبر عالوه نمایند. می محسوب صنایع از یکی نیز را
 و اتـالف.  نه دانند می عالج با رابطه در را اعطایی اذن و گردند می »اجرت اخذ لحاظ به مسئولیت«

 کسـی  بـر  آن فقهـی  سـابقه  کـه  اسـت  نتیجـه  به تعهد اعالي حد، غاصب با احوال اشد به برخورد
  )333: 1394، نجفی( نیست. پوشیده

 گـردد.  مـی  آشـکار  فقهـا  توسط برخورد در مالیمت امین تعهد بررسی در تعهدات این قبال در  
 موضـوع  مـال  کـه  صورتی در است. امانت مورد مال حفظ در خویش تالش و سعی به متعهد امین
 و نمایـد  مـی ، مال فظح براي را الزم هاي مراقبت تمام او باشد. نمی مسئول امین، گردد تلف، امانت
 نکـرده  رفتـار ، اسـت  شایسـته  کـه  آنطـور  امین که کند ثابت بایددهنده  امانت، مال تلف صورت در

 وقـع  مـا  انکـار  به امین است کافی الیمین) اال االمین ماعلی( که است معروف، دلیل همین به است.
 اثبـات  بـه  مـال  حفاظـت  در را وي تقصـیر  که استدهنده  امانت یا له متعهد عهده به این و بپردازد
 جهـت  در تـالش  بایـد  و شده داده مال حفظ در نیابت که اند آورده نیز امانت تعریف در و برساند
  )205: 1385ي، السنهور( نماید. حفظ
 در تـوان  مـی  را فقه در بودن نتیجه به و بودن وسیله به تعهد معیار رسد می نظر به نگارنده نظر  
 تعهـدي  قبـال  در تعهد طرف که آنجا یعنی نمود. خالصه بودن وضیغیرمعا و بودن معاوضی معیار
 آمده خیاط و عاریه مضاربه؛ خصوص در کهچه  چنان نماید می تحصیل نیز منفعتی دارد عهده بر که

 و بـودن  مجـانی  بـه  نظـر  مسـتودع  تعهـدات  خصـوص  در امـا  شـده  دانسـته  نتیجـه  به تعهد است
 تعهـد  در فقهـا  آراء در گیري سهل و مسامحه وي) لعم بودن (احسانی وي عمل بودن غیرمعاوضی

  خورد. می چشم به وي ید بودن امانی و دانستن وسیله به
 طـرح  و شناسایی جهت در حقوق علما نظریه و قضایی رویه و مقنن تالش نیز ایران حقوق در  

 قـانون  به 219 مواد موجب به گرچه پزشک تعهد، است مالحظه قابل نتیجه به و وسیله به تعهدات
، کاتوزیـان ( باشـد.  مـی  آن دادن جلوه وسیله به در مولفان تالش اما است نتیجه به اسالمی مجازات

 در زارع تعهـد  مـدنی)  قـانون  492 مـاده ( اجـاره  مـورد  حفظ درمستأجر  تعهد )374: 1 ج، 1379
 وسـیله  هب تعهد از هایی نمونه ق.م) 614 ماده( امین تعهد و ق.م) 519 و 518 مواد( متعارف زراعت

، ورزشـی  مؤسسـات  تعهد و )393، کنونی نظم در مدنی قانون و 202، 2 ج، معین عقود، کاتوزیان(
 در مشـتري  و بـایع  تعهـد ، وجـوه  نگهـداري  در بانک تعهد، اتومبیل نگهداري در پارکینگ صاحب
 ادهمـ ( بها اجاره پرداخت درمستأجر  تعهد ق.م) 390 و 362 مواد( ثمن و مبیع تسلیم و درك ضمان
 تعهـد  تجـارت)  قـانون  386 مـاده ( اشخاص و کاال حمل در نقل و حمل متصدي تعهد ق.م) 490
، دعـوي  در دفاع و حقوقی مشورت ارائه در وکیل تعهد و تفریط و تعدي یا مطالبه صورت در امین
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: 1379، کاتوزیـان ( باشـد.  مـی  نتیجه به تعهد از هایی نمونه ق.م) 1084 م( مهر تسلیم در زوج تعهد
 و معاوضـی  نظریـه  از مقـنن  رسـد  مـی  نظـر  بـه  مـورد  ایـن  در کـه  )102: 1378، لنگرودي و 416

صـرفاً   و اسـت  گرفتـه  فاصـله  دادیـم  ارائـه  فقها نظر از استنباط خصوص در که بودن غیرمعاوضی
 نتیجه به تعهدات بر را اصل کشور قضایی رویه و موضوعه قوانین که نمود را برداشت این توان می

  :  خورد می چشم به نیز استثناء دو خصوص این در و ندا گذارده
 بـر  موافـق  متعهـد  اینجـا  در، مـادي  یا حقوقی از اعم است فعل ترك تعهد موضوع که درجایی  .1

  باشد. می له متعهد عهده بر تخلف اثبات بار و بوده عدم اصل
 ابتـدا  بایـد  طلبکـار  هک هم تجاري دعاوي در، طلبکار بر دلیل تحمیل بودن ییاستثنا به توجه با  .2

 بـه  تعهـد  اصل مصادیق از نیز رساند اثبات به خود طلب مطالبه براي مدیون به را خود مراجعه
  رود. می شمار به بودن نتیجه

  
  گیري نتیجه
 قـرار  بررسـی  مورد نتیجه به تعهدات و وسیله به تعهدات تطبیقی بررسی موضوع با حاضر پژوهش
 از حاصـل  نتـایج  خالصـه  به است شایسته اینک ، موضوع این باب در فرسایی قلم از پس و گرفت
  : نماییم اشاره پژوهش این

 کتـب  بررسـی  کـه  گفتـیم  ایران حقوق و فقه در نتیجه و وسیله به تعهدات پیشینه خصوص در  .1
 و انـد  نپرداخته تعهدات مفاد و موضوع بندي تقسیم به مستقلطور  به فقها که دهد می نشان فقهی
 سـابقه  فقـه  در، قهـري  ضـمان  از ناشـی  یا و باشد قراردادها از ناشی چه، مدنی یتمسئول اصالً
 اسـتیفاء  و غصـب ، تسـبیب ، اتـالف  عنـوان  تحـت  قهـري  ضمان فقه در بلکه ندارد. بندي دسته

 عقـود  ذیـل  در، تعهد ایجاد عوامل از یکیعنوان  به قراردادها عمومی قواعد و گردد می خالصه
 بـراي  شـود  مـی  دیده تعهدات از قسم این از پایی رد فقها آثار ررسیب از لیکن است آمده معین
 هنگـام  بـه  و شود سپرده مربی به شنا آموختن براي کودکی هرگاه است آمده فقها آثار در نمونه
 تعهـد ، کـودك  حفظ در او تعهد گویی که چنان، است ضامن مربی شود تلف یا ببیند آسیب شنا

 از نقـره  و طال عاریه در مستعیر مسئولیت، فقهی متعدد کتب در یا و است بوده نتیجه به ضمنی
 اسـت. گونه  همین به وضع نیز خیاط و مضارب خصوص در یا است. شده دانسته نتیجه به نوع

  است. نشده مشخص فقها توسط موارد این در مزبور تعهدات بودن نتیجه به دلیل اگرچه
 اي گونـه  بـه  وضـع  فقهـی  کتب خالف بر ایران حقوق در تعهدات قسم این پیشینه خصوص در  .2

 بـه  فرانسـوي  نویسندگان ویژه به غرب دکترین آثار از تاسی با ما دکترین آثار در و است دیگر
 مبنـاي  گفت باید نیز موضوعه قانون در است. شده گفته سخن نتیجه و وسیله به تعهد از کرات
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 خسـارت  مبحـث  در مـدنی  قـانون  بعـد  بـه  226 مواد تواند می، ایران قانون در مسئله این بروز
 مـاده  مشـابه ، تغییـر  کمـی  بـا  مـدنی  قانون 227 ماده زیرا باشد. تعهدات اجراي عدم از حاصله
 محکـوم  وقتی تعهد انجام از متخلف« دارد می مقرر ماده این باشد. می فرانسه مدنی قانون 1147
 کـه  بـوده  خارجی علت طهواس به انجام عدم که نماید ثابت نتواند که شود می خسارتتأدیه  به

 مبنـاي  را مـدنی  قـانون  1147 ماده فرانسه حقوق در که گونه همان »کرد. مربوط او به توان نمی
 تعهـدات  گونـه  ایـن  منشـأ  را 227 ماده نیز ایران حقوق در توان می، اند دانسته نتیجه به تعهدات
 ماده منطبق وسیله به هداتتع به مبنا تغییر با مدنی قانون 229 و 226 مواد که حالی در، دانست
  کردند. می نزدیک فرانسه مدنی قانون 1137

 وسـیله  بـه  تعهدات تمییز براي که شد گفته نتیجه و وسیله به تعهدات تمییز معیار خصوص در  .3
 بر مبتنی ضابطه، طرفین اراده تحلیل ضابطه: است شده ارائه متعددي مبانی نتیجه به تعهدات از

، تعهـد  اجـراي  در متعهدلـه  مؤثر نقش ضابطه، تعهد نتیجه بودن تمالیاح ضابطه، تعهد موضوع
 خطر میزان، محاکم) نقش( انصاف بر مبتنی ضابطه، قرارداد نوع ضابطه، متعهدله قابلیت ضابطه
  اثبات. بار ، فعالیت از ناشی
 معاوضی معیار در توان می را فقه در بودن نتیجه به و بودن وسیله به تعهد معیار رسد می نظر به
 دارد عهده بر که تعهدي قبال در تعهد طرف که آنجا یعنی نمود. خالصه بودن غیرمعاوضی و بودن
 بـه  تعهـد  اسـت  آمده خیاط و عاریه، مضاربه خصوص در کهچه  چنان نماید می تحصیل نیز منفعتی
 لعمـ  بودن غیرمعاوضی و بودن مجانی به نظر مستودع تعهدات خصوص در اما شده دانسته نتیجه
 امانی و دانستن وسیله به تعهد در فقها آراء در گیري سهل و مسامحه وي) عمل بودن (احسانی وي
  خورد. می چشم به وي ید بودن

 نظریـه  از مقـنن  رسـد  مـی  نظـر  بـه  شـد  مطـرح  که مصادیقی به توجه با ایران حقوق در منتهی
 و اسـت  گرفته فاصله ادیمد ارائه فقها نظر از استنباط خصوص در که بودن غیرمعاوضی و معاوضی
 ایـن  تـوان  مـی صـرفاً   بـود  نمـوده  مطـرح  نتیجه و وسیله به تعهدات باب در کردیم اشارهچه  چنان

 و اند گذارده نتیجه به تعهدات بر را اصل کشور قضایی رویه و موضوعه قوانین که نمود را برداشت
  :  خورد می چشم به نیز استثناء دو خصوص این در
 بـر  موافـق  متعهـد  اینجـا  در، مادي یا حقوقی از اعم است فعل ترك تعهد ضوعمو که جایی در  .1

  باشد. می له متعهد عهده بر تخلف اثبات بار و بوده عدم اصل
 ابتـدا  بایـد  طلبکـار  که هم تجاري دعاوي در، طلبکار بر دلیل تحمیل بودن ییاستثنا به توجه با  .2

 بـه  تعهـد  اصل مصادیق از نیز رساند اثبات هب خود طلب مطالبه براي مدیون به را خود مراجعه
  رود. می شمار به بودن نتیجه
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 در تعهـد  نتیجه بودن احتمالی ضابطه ضوابط این میان از که است این بر نگارنده پیشنهاد لیکن
 بـدان  بیشـتر  دکترین آثار در است شایسته و گردد برخوردار تري پررنگ جایگاه از ایران حقوق
 در زیـرا  نمایـد  می کمک نیز طرفین اراده کشف به خود معیار این که یثح این از گردد؛ توجه

 یـک  بـه  که است نخواسته متعهد باشد احتمالی تعهد اجراي از ناشی نتیجه حصول که صورتی
 یابـد  دسـت  بـدان  مناسـب  وسایل بکارگیري با که است شده متعهد تنها بلکه دهد وعده نتیجه

  است. پذیرفته را خسارت االتاحتم برخی خود نوبه به نیز متعهدله
 بـه  تعهـدات  شناسـایی  که گفتیم ایران حقوق و فقه در نتیجه به و وسیله به تعهدات تمییز آثار  .4

 از متخلـف  تقصـیر  اثبـات ، تعهـدات  انجـام  در دلیل ارائه کیفیت در تواند می نتیجه به و وسیله
 وفـا  چگـونگی ، آن آثار و تتعهدا اقسام شناسایی در مواد ظاهري تناقضات حذف، تعهد انجام
 مقالـه  ایـن  در تفصیل به که باشد داشته مستقیم نقش تعهد حدود بینی پیش چنین هم و عهد به

  شد. داده توضیح
 متعـدد  کتـب  در کـه  گفتـیم  ایـران  حقوق و فقه در نتیجه و وسیله به تعهدات مصادیق باب در  .5

، نیـز  مضـاربه  در همچنین و رنگرز و خیاط تعهد، نقره و طال عاریه در مستعیر مسئولیت، فقهی
 نـوع  از مـال  تلف صورت در، نماید خارج شرط موضوع بالد از را مضاربه مورد مال عامل اگر
 علمـا  نظریـه  و قضایی رویه و مقنن تالش نیز ایران حقوق در است. شده شده دانسته نتیجه به

 تعهـد ، اسـت  الحظـه م قابـل  نتیجـه  بـه  و وسیله به تعهدات طرح و شناسایی جهت در حقوق
 امـین  تعهـد  و متعـارف  زراعـت  در زارع تعهـد ، اجـاره  مـورد  حفـظ  درمستأجر  تعهد پزشک
 در پارکینـگ  صـاحب ، ورزشـی  مؤسسـات  تعهد مقابل نقطه در و وسیله به تعهد از هایی نمونه

 تسلیم و درك ضمان در مشتري و بایع تعهد، وجوه نگهداري در بانک تعهد، اتومبیل نگهداري
 مهـر  تسـلیم  در زوج تعهـد  ، اشـخاص  و کـاال  حمل در نقل و حمل متصدي تعهد ثمن و مبیع
  باشد. می نتیجه به تعهد از هایی نمونه
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  اولچاپ ، سوط در ترمینولوژي حقوق، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، )مب1378(جعفري لنگرودي، محمدجعفر،  .5
  سوم)حقوق تعهدات، انتشارات گنج دانش، ، چاپ 1378جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ( .6
  اولچاپ ، المعارف عمومی حقوقی، الفارق، جلد دوم، گنج دانش،  )دایرة1386(جعفري لنگرودي، محمدجعفر،  .7
  دومچاپ ، اردادها و تعهدات، انتشارات مجد، )آثار قر1382(شهیدي، مهدي،  .8
  پنجمچاپ ، ، گنج دانش، 5 تا 1)عقود معین، ج 1379(کاتوزیان، ناصر،  .9

  دومچاپ ، ، دانشگاه تهران، 1 )ضمان قهري، ج1378(کاتوزیان، ناصر،  .10
  اولجلدي، انتشارات بهشهر، ، چاپ  5) قواعد عمومی قراردادها، دوره 1378کاتوزیان، ناصر، ( .11
  اول)عدالت قضایی، گزیده آراء، نشر گستر، ، چاپ 1380توزیان، ناصر، (کا .12
  )حقوق تعهدات (تعهد به وسیله و به نتیجه، تهران: انتشارات جنگل1392مرتضوي، عبدالحمید، ( .13
  

  ب) منابع عربی
  ، قاهره8 المغنی، ج )1380قدامه، ( بن عبداهللا قدامه احمدبن محمد ابن الدین قدامه، موفق ابن .14
 االسالم، چهار جلدي، نجف شرایع )1389حلی، ( محقق به معروف الحسن جعفربن الدین نجم ، ابوالقاسمحلی .15
 عـام، مصـادر   وجـه  بـه  االلتـزام  مصر، نظریه المدنی القانون شرح فی الوسیط )1385احمد، ( السنهوري، عبدالرازق .16

 لبنان العربی، بیروت التراث داراالحیا اول، انتشارات االلتزام، جلد
 )قم، خالف، سه جلدي1404طوسی، ( شیخ به علی، معروف بن الحسن محمدبن جعفر شیخ طوسی، ابی .17
  اسالمیۀ   دارلکتب 27 االسالم، جلد شرایع شرح فی الکالم جواهر )1394حسن، ( محمد نجفی، الشیخ .18
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 قاضی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی رشت جهانگیر شهرودباري

  کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه عالمه طباطبایی تهرانـ  وکیل پایه یک دادگستري یمیمجتبی مرزبان مق
 
  

  مقدمه
هاي حقوق جـزا در   تحوالت اندیشه

ــا   ــاریخ موجــب آن شــده ت طــول ت
هیوالي ساخته شده از بزهکار تغییر 

عنـوان انسـانی    شکل داده ومجرم بـه 
نیازمند به کمـک وراهنمـایی والیـق    

یت واصـالح مـورد توجـه قـرار     ترب
گرفته، بنـابراین هرگـاه اثبـات شـود     

مجرمی که محاکمه و زنـدانی شـده   
در طول مدت حبس وتحمل بخشی 
از مجازات اصالح گردیده اسـت از  
لحاظ عقلی ومنطقـی دلیلـی وجـود    
نــدارد کــه مجــرم اصــالح شــده در 
زندان نگهداري شـود.همچنین بایـد   

هـاي پایـان    بیان داشت تحمل مـدت 

تــر از  محکومیــت خیلــی ســخت  
هاي ابتدایی آن بوده ومی تـوان   زمان

گفت این فکر در فردي که از زمـان  
محکومیتش مدت زمان کمـی بـاقی   

شود روزهاي پایانی  مانده، باعث می
در زندان برایش بسیار سخت سپري 

 گردد.

  
  الف) تعریف 

به محکومـان در بنـد داده    ي محکومیت آزادي مشروط فرصت ومجالی است که پیش از پایان دوره
کند از خود رفتاري پسـندیده نشـان دهنـد و     چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می شود تا چنان می

  .1دستورهاي دادگاه را به موقع اجرا گذارند، از آزادي مطلق برخوردار شوند
 

  تاریخچه   ب)
هاي اجتماعی نیمـه   ین برنامهتر ترین ومعروف آزادي مشروط به همراه تعلیق مراقبتی یکی از قدیمی

باشد که دو هدف الف) دفاع از جامعه ب) باز یکپارچگی مجرم با جامعـه را   دوم صده نوزدهم می
  برعهده دارد.

باشـند لـذا    در مورد هدف اول مجرمان با ارتکاب جرم نشان دادند که براي جامعه خطرناك می  
هـا   و میزان خطرشان را با تعیین مجازات براي آنها را مورد محاکمه قرار داد  در مرحله اول باید آن

  مشخص نمود.
                                                           

  .248، ص1384، جلد دوم، تهران، میزان، حقوق جزاي عمومی، اردبیلی، محمدعلی. 1

 آزادي مشروط جایگزینی براي مجازات حبس
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نمایـد وبـا اسـتفاده از     در مورد هدف دوم، زندان فرد را هم از جامعه وهم از مدرسه وغیره جدا مـی 
دهـد فـرد    توان یکپارچگی مجرم با جامعه را بدست آورد.همچنین جامعه به فرد فرصت می این تدبیر می

  کند. هاي تفریحی یا ورزشی را براي وي ایجاد می به مدرسه رفته یا فرصت
در دارالتأدیـب   1876برند ابتدا در سـال   عنوان آزادي مشروط نام می اي که امروز از آن به شیوه

هاي این کشور وسپس بـه   ي بخش ي آمریکا آزمایش شد واز آن پس به همه آلمیرا در ایالت متحده
ه خودي خـود شـیوه آزادسـازي گزینشـی فـرد از      آزادي مشروط ب1کشورهاي دیگرگسترش یافت.

باشد.زیربناي توسعه آزادي مشروط در ایـاالت   ها تحت نظارت در اجتماع می زندان وقرار دادن آن
عنوان یک پاداش در برابر رفتار خوب، نظارت بر  متحده آمریکا را سه مفهوم کاهش مدت زندان به

دهندنخستین قانون ناظر بـه کوتـاه کـردن مـدت      هاي نامعین تشکیل می فرد آزاد شده واعمال حکم
در نیویــورك  1871ســال  Good Timeعنــوان پاداشــی در برابــر رفتــار خــوب، قــانون  زنــدان بــه

نظارت در ابتدا برعهده افراد داوطلبی بود که حاضر بودند نظارت بر افـرادي را کـه از زنـدان    2بود.
ده کارمندان دولتی که براي این امر اسـتخدام  شدند برعهده بگیرند وسپس این وظیفه بر عه آزاد می

  شده بودند قرار گرفت.
بعد از جنگ جهانی دوم انتقادهاي شدیدي بـراین سیسـتم آزادي مشـروط وارد شـد. یکـی از      
انتقادها این بود که این نهاد نتوانسته به هدف خویش برسد وفقط براي جلوگیري از تورم افـراد در  

دیگر این بود که آزادي مشروط فقط براساس تحقیقات جزئی بـر روي  گردد.انتقاد  زندان صادر می
یابد ومالك دقیقی براي ارزیابی میزان بازپروري وجود نداشته است، کـه ایـن    پیشینه فرد تحقق می

انتقادها باعث شد در آمریکا تغییراتی در صدور آزادي مشروط ایجاد گردد وبر نظارت شدید تأکید 
کننده آزادي مشروط گشـتند.در   شروط نیز جایگزین کارمندان زندان صادرهاي آزادي م شده وهیأت

آمریکا هیأت آزادي مشروط وگزینش زندانیان براي اعطاي آزادي وابسته به قـوه مجریـه بـوده کـه     
گیرند که آیا زندانیان پـیش از اتمـام مجـازات شـان      نفر تصمیم می 19تا  3معموالً با شمار اعضاي 

از زندان آزاد شوند یا خیر. همچنین این هیأت اختیار لغو آزادي اعطا شده ونیز طور مشروط  باید به
آزاد کردن کامل افرادي را که به نحوي رضایت بخش مدت مجـازات خـود را در اجتمـاع (آزادي    

اند را دارد این هیأت باید در چارچوب قوانین ایـالتی کـه در حـوزه آن ایالـت      مشروط) تمام کرده
مقـررات ویـژه خـود را نیـز تـا       تواند قواعد و کند عمل کند هر چند این هیأت می انجام وظیفه می

                                                           
، 1382هـاي بینـابین، تهـران، گـرایش، چـاپ اول،       هاي زندان یا مجازات . آشوري، محمد، آشوري، محمد، جایگزین1

 .114ص
  .123. همان، ص2
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 729ي  در فرانسه آزادي مشـروط براسـاس مـاده    1جایی که با قوانین ایالتی مغایر نباشد اعمال کند.
انـد در   قانون آیین دادرسی این کشور افرادي که به یک یا چنـد کیفـر سـالب آزادي محکـوم شـده     

برا ي انطباق با زندگی عادي اجتماعی و سازگاري با دیگران با توجـه بـه شـرایط    صورت آمادگی 
توانند از آزادي مشروط استفاده نماید در مـورد محکـومین کـه بـراي بـار اول محکـوم        مختلف می

2اند گذراندن نصف محکومیت ودر صورتی که تکرار جرم داشته باشـند پـس از گذرانـدن     شده
3  

توانند از آزادي مشروط استفاده نمایند.براساس قـوانین فرانسـه آزادي    مدت محکومیت خویش می
سـال قابلیـت اجـرا داشـته و در      10تا  5هاي جنایی  اي وحبس هاي جنحه مشروط در تمامی حبس
عهداتی هرچند استفاده از این امتیاز متضمن انجام ت 2توان از آن استفاده نمود. مورد حبس ابد نیز می

از قبیل معالجه ودرمان امراض دماغی، پرداخت خسارت وارده به بـزه دیـده، مراعـات عـدم تـردد      
شبانه، ممنوعیت از حضور در امکنه معین یا مالقات با اشخاص خاص بـه ویـژه شـرکاي جـرم در     

ي محکـوم بـه حـبس ابـد از آزادي مشـروط در حقـوق        شرط استفاده 3جرایم ارتکابی پیش است.
ــدان وجلــب نظــر ســه نفــر متخصــص امــور پزشــکی    30انقصــاي یــک دوره فرانســه  ســاله زن

باشند.همچنین در صورت استفاده از عفو مالك براي استفاده از آزادي مشروط میـزان مجـازات    می
  4باشد نه مجازات مورد حکم. تقلیل یافته شده می

اطفـال   در برخی کشورها چون مجارستان نظارتی توسـط مـأموران نظـارت گـر در خصـوص     
در ایتالیا بـه  5باشد. کنندگان جرم وجود ندارد وبقیه موارد نظارت در اختیار دادگاه می بزهکار وتکرار

پیشنهاد رئیس زندان یا محکوم، پس از بررسی پرونده شناسایی شخصـیت توسـط قاضـی اجـراي     
ـ     ا مجازات در صورتی محکوم حائز شرایط اعطاي آزادي مشروط باشـد حکـم آزادي مشـروط را ب

هاست صـادر ودسـتور اجـراي روش     تعیین مدت دوره آزمایش وشرایطی که او ملزم به رعایت آن
دهد.مراقبت ونظارت وحمایت از محکومی کـه آزادي مشـروط در مـورد او     آزادي با مراقبت را می

هـاي   شود با مددکاران اجتماعی اداره خـاص اطفـال در دادگسـتري ویـا اعضـاي سـازمان       اجرا می
  6ت.اجتماعی اس

                                                           
  . همان.1
، جلدسـوم،  تجربـه کشـورها   هـاي حقـوقی و   هاي جایگزین در اسناد بین المللی و نظام مجازات. طالبی، محمد، 2

  .61، ص1384تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 
، مجلـه تحقیقـات حقـوقی دانشـگاه     »هاي کوتاه در حقوق کیفري ایران هاي زندان جایگزین«، اردبیلی، محمدعلی. 3

 .25، ص11-13شهیدبهشتی، شماره
  . طالبی، محمد، پیشین.4
، ترجمـه محمدرضـاگودرزي   »کیفرشناسـی نـوین یاکیفرهـاي اجتمـاعی    «، در »نکیفرهاي جـایگزی «، بارد، کـارولی . 5

 .80، ص1384بروجردي و لیال مقدادي، ، تهران، مجد، 
 .245، ص1378، تهران، میزان، چاپ اول، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی. دانش، تاج زمان، 6
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شـوند وحالـت خطرنـاك     سال که در محیط بسته نگهداري می 18در سوئیس نیز محکومین کمتر از 
ندارند پس از سپري شدن یکسال ومحکومین که سرسخت وپرخاشگر هستند پس از گذرانـدن حـداقل   

سال در مرکز تربیت با کار در صورتی که واجد شرایط مندرج در قوانین باشند حکـم آزادي مشـروط    2
ماه تا سه سال است واگر پرخاشـگر باشـند   6شود.مدت دوره آزمایش ومراقبت از  مورد آنان صادر می در

 5سال، قابل تمدید است.واگر محکوم حالت خطرناك داشـته باشـد تـا     22تا سه سال دیگریعنی تا سن 
  1باشد. سال قابل تمدید می 25سال حداکثر تا سن 

  
  آزادي مشروط در سیاست کیفري ایران )ج

توان در قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیرسیاسی  سابقه تاریخی این نهاد در حقوق ایران را می
ي قانون راجع به آزادي مشروط زنـدانیان در   ي واحده جست وجو نمود، در ماده 1314به کار مصوب 

  د.تبصره بود.شرایط وتشریفات آزادي مشروط ذکر گردیده بو 9که مشتمل بر  1337اسفند 
واصـالحاتی در سـال    1370وبعد از آن سـال   1361باالخره بعد از انقالب با تغییراتی در سال   

به  1392قانون مجازات اسالمی مصوب سال  61تا  58مورد پذیرش قرار گرفت واکنون مواد 1377
  پردازد. این امر می

  
  . مبانی آزادي مشروط1

سازد، آزادي مشروط بـه   امت در زندان دور میآزادي مشروط براي مدتی متهم را از عیوب اق )الف
دهد که براي خود شغلی تهیه نموده تا پـس از قطعـی شـدن آزادي بـه آن      محبوس مجال می

  2اشتغال ورزد.
 سیاست گزاران کیفري آزادي مشروط را یکی از ابزارهـاي مقابلـه بـا تکـرار جـرم شـناخته و       )ب

ي مشـروط تغییـرات مطلـوبی در رفتـار     امیدوارند که تهدیـد اجـراي مجـازات در مـدت آزاد    
  محکومان پدید آورد.

کند که در مدت اجراي مجـازات مسـتمراً از خـود     اعطاي آزادي مشروط زندانیان را تشویق می )ج
  حسن رفتار نشان دهند.

انـد   ابزار رحم وشفقت نسبت به کسانی که با رفتاري نیکو آثار تنبه وپشیمانی از خود بـروز داده  )د
  3زاست.کامالً س

                                                           
  .246. همان، ص1
  .497، ص1388دوم، تهران، ژوبین،  ، جلدحقوق جزاي عمومیشامبیاتی، هوشنگ، . 2
 .249. اردبیلی، محمد علی، پیشین، ص3
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  . شرایط اعطاي آزادي مشروط2
  باشد:   قانون مجازات اسالمی شروط اعطاي آزادي مشروط به قرار زیر می 58ي  براساس ماده

علیه براي استفاده از آزادي مشروط با توجه  سپري شدن مدتی از مجازات حبس: محکومالف) 
وارد یک سوم این ماده باید در خصوص حبس بیش از ده سال نصف حبس و در سایر م

مالك احتساب نصف مجازات، مجازات مندرج در دادنامه ، مدت مجازات را سپري کند
گـذار در مـورد امکـان اعطـاي آزادي      هرچند قـانون  1است نه مجازات مندرج در قانون.

اند سخنی به میان نیاورده ولی با توجه  مشروط به کسانی که به حبس ابد محکوم گردیده
) محکومین 1337ون راجع به آزادي مشروط زندانیان (مصوب اسفند ي واحده قان به ماده

توانسـتند از آزادي مشـروط اسـتفاده نماینـد.      سال مـی  12به حبس ابد پس از گذراندن 
باتوجه به اصل تفسیر به نفع متهم وهمچنین با این استدالل که در مـوارد سـکوت و در   

تـوان بیـان    گذشته رجوع نمـود، مـی  تواند به قانون  گذار می صورت عدم مغایرت، قانون
سال از آزادي مشروط براي زنـدانیان   12توان پس از گذشت  داشت در این مورد نیز می

  استفاده نمود.
چه مجازات اعدام بعد از تخفیف یا عفو تبدیل به حبس شود، پس از گذشـتن   همچنین چنان

  جود دارد.مواعد مقرر در قانون وسایر شرایط قابلیت اعطاي آزادي مشروط و
توانـد حکـم بـه     قانون مجازات اسالمی دادگاه در صـورتی مـی   58ي  با توجه به بند الف ماده )ب

علیه در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسـن اخـالق و    آزادي مشروط دهد که محکوم
  رفتار نشان دهد.

ز آزادي، دیگـر  این قانون حاالت ورفتار محکوم نشان دهد کـه پـس ا   58بر اساس بند ب ماده  )ج
  شود. مرتکب جرم نمی

قانون مذکور تا آنجا که استطاعت دارد ضـرر و زیـانی کـه در مـورد      58با توجه به بند پ ماده  )د
حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قـراري بـراي پرداخـت آن ترتیـب     

  دهد.
  روط استفاده نکرده باشد.بر اساي بند ت این ماده محکوم پیش از آن از آزادي مش ه)

این است که آیا آزادي مشروط حتماً باید به درخواسـت  توان به آن اشاره نمود  اي که می نکته
قـانون مجـازات    58؟ ماده باشد پذیر می علیه باشد و یا رأساً از طرف دادگاه هم امکان محکوم

توجه به قانون نیـازي  و با ست علیه نکرده ا اي به درخواست محکوم اشاره 1392اسالمی سال 
                                                           

، 1385، بهمـن واسـفند   60مجلـه دادرسـی، شـماره    ، »رسی آزادي مشروط در حقوق ایرانبر«همتی، محمدباقر، ، . 1
 .9ص



  1396سال نهم، شماره هفدهم، بهار و تابستان       راه وکالت       ي گیالندو فصلنامه کانون وکالي دادگستر

44 

توانـد حکـم بـه آزادي     که وي شخصاً درخواست آزادي نماید، نیست و دادگاه رأساً می به این
  2 1مشروط دهد.

  
  . مراجع صالح در خصوص صدور حکم به آزادي مشروط3

قانون مجـازات اسـالمی دادگـاه     58ي  مرجع صالح براي اعطاي آزادي مشروط براساس ماده )الف
  باشد دادنامه محکومیت قطعی میکننده  صادر

همچنین صدور حکم آزادي مشروط بنا بر ماده مذکور منوط بـه پیشـنهاد دادسـتان یـا قاضـی       )ب
بندي زندانیان که رئیس زنـدان نیـز عضـوي از     اجراي احکام خواهد بود.قبل ازآن شوراي طبقه

ه در قبول یـا رد آزادي  دادگا3کند. علیه نظر خود را بیان می ي شایستگی محکوم آن است درباره
توان اعتراض نمود ولی رد تقاضاي آزادي مشـروط   باشد و به این حکم نمی مشروط مختار می

  مانع از تقاضاي مجدد نیست.
  
  . شرایط ضمن صدور حکم آزادي مشروط4

تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع  دادگاه میقانون مجازات اسالمی  60با توجه به ماده 
وصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مـدت آزادي مشـروط، بـه اجـراي     جرم و خص

دستورهاي مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهاي مذکور و آثـار  
ها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهـیم   عدم تبعیت از آن

  .کند می
رگاه محکوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجـه از  هاین قانون  61بر اساس ماده 

دستورهاي دادگاه تبعیت نکند براي بار اول یک تا دو سـال بـه مـدت آزادي مشـروط وي     
م عمدي موجب حد، قصاص، دیه یشود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرا افزوده می

انـده محکومیـت نیـز بـه     یا تعزیر تا درجه هفت، عالوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیم
ولـی محکومیـت کیفـري وي     شود آید، در غیر این صورت آزادي او قطعی می اجراء در می

کماکان باقی بوده ودر سجل کیفري اش محفوظ خواهد ماند.زیرا آزادي مشـروط بـرخالف   
 تعلیق اجراي مجازات موجب زوال محکومیت کیفري نخواهد شد.

  
                                                           

 114، ص 1393شاي قانون مجازات اسالمی، تهران، انتشارات مجد، ، ایرج، محگلدوزیان. 1
 435، ص9138نوربها، رضا، زمینه حقوق جزاي عمومی، تهران، انتشارات دادآفرین، . 2
  ها و اقدامات تأمینی وتربیتی کشور. آیین نامه قانون ومقررات اجرایی سازمان زندان 73ي  بند ج ماده. 3
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  ارزیابی برنامه آزادي مشروط )د
هاي مختلفـی در   هاي مختلفی در سطح جهان صورت گرفته و آمار ر زمینه آزادي مشروط ارزیابید

ها باید بیان داشت استفاده از نهاد آزادي مشروط توانسـته   باشد که براساس آن این زمینه موجود می
کاهـد،  هـا ب  هاي مربوط به زندان را کاهش داده و از بار مالی موجود بـر دولـت   تا حد زیادي هزینه

همچنین استفاده از نهاد آزادي مشروط توانسته هرچند به صورت ناقص از اثـرات منفـی زنـدان و    
گونه که در که بیان شد بزهکاران هر چـه بـه سـمت     اي شدن بزهکاران بکاهد.همچنین همان حرفه

شـود و روزهـاي آخـر بـه مراتـب       تـر مـی   روندتحمل زندان برایشان سـخت  پایان مدت حبس می
تواند فضا را براي بازگشت افراد به  گذرد، استفاده از آزادي مشروط می از روزهاي اول میتر  سخت

ها فراهم آورد.در مورد تکرار جرم نیز در مـورد کسـانی کـه از     دامان جامعه و بازاجتماعی شدن آن
دهنـده کـاهش    هـا نشـان   آزادي مشروط استفاده نمودندآمارهاي مختلفی وجود داردکه برخی از آن

شش » سیمز« و» کونل« 1985دهند. در سال  رار جرم و برخی نیز افزایش تکرار جرم را نشان میتک
بزهکار را مـورد مطالعـه قـرار     1600مشتمل بر  1984تا  1979هاي گروه آزاد شده مشروط در سال

ــدود ــه  1867دادند.وح ــر ب ــده   نف ــین آزاد ش ــاهد از ب ــروه ش ــوان گ ــال   عن ــا در س ــرار  1979ه ق
طورکلی بـین نـرخ تکرارجـرم و نـوع      ها کاهش یافت.و به روز از مدت زندان آن 45گرفتند.وحدود

هـاي اول، دوم وسـوم انجـام ایـن مطالعـه تفـاوتی قطعـی و         جرایم ارتکابی دوگروه در طول سـال 
عنـوان راه حلـی موقـت بـراي حـل مشـکل        تواند به مشخص مالحظه گردید که آزادي مشروط می

به بررسی تأثیربرنامه آزادي پـیش از موعـد   » آوستین«در تحقیق دیگر .1ازدحام زندانیان به شمارآید
ایلی نویزپرداخت.براي کنترل ازدحام وخامتبار جمعیت زندان، بخش اصالح و درمان ایلی نویز در 

زندانی کـه   21000اقدام به اجراي برنامه آزادي پیش از موعد تقریبا  1983تا  1982هاي  طول سال
شدند، نمودند.این مطالعه بـا انتخـاب اتفـاقی، بـه      د از کل آزادشدگان میدرص 60مشتمل بر حدود

آزاد شـده بودنـد، پرداخـت.این     1982تا  1979زندانی که بر اساس برنامه مذکور از  1500مطالعه 
زندانی بود که یک سال قبل از اجراي برنامه آزادي پیش از موعد، براي مدت  355گروه مشتمل بر 

طور کامل طـی نمودند.کـه ایـن تحقیـق      شدند وگروهی نیز محکومیت خود را به ماه آینده آزاد 30
هـاي ایـن تحقیـق نـرخ      نشان دادجمعیت زندان ده درصد کاهش پیدا کرد، همچنین بر اساس یافته

طور کامل طی نموده بودنـد.همچنین   تکرار جرم بسیار کمتر از کسانی بود که محکومیت خود را به
  2ثر بود.ؤطور کلی بر کاهش هزینه زندان م آزادي پیش از موعد به

                                                           
پـژوهش حقـوق    ،»حقوق کیفري؛ تعلیق مراقبتی و آزادي مشروطدو نهاد  جرم شناختی ارزیابی«، غالمی، حسین. 1

 .126ص، 1380پاییز و زمستان  ، ،5، شمارهو سیاست
 .127. همان، ص2
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  گیري نتیجهه) 
هـا   استفاده درست و به موقع از این ظرفیت قانونی تأثیر بسزایی در کاهش جمعیت کیفـري زنـدان  

کننـد در حـد امکـان از     ها با توجه به معایـب اسـتفاده از حـبس سـعی مـی      امروزه اکثر کشور دارد
ا شرایط خروج افراد از محیط زندان را فراهم نمایند تا از ایـن  جایگزینی براي آن استفاده نموده و ی

طریق باعث اصالح و تربیت فرد و ایجاد شرایطی جهت بازگشت این افراد به جامعه گردند. یکـی  
قـانون مجـازات اسـالمی     61تـا   58گذار در مواد  باشد که قانون کارها، آزادي مشروط می از این راه

رایط وطریقه صدور آن را مورد توجه و بررسی قـرار داده اسـت. امیـد    بدان اشاره نموده است و ش
هاي مـورد نیـاز بـراي آن تـا حـد       است با استفاده صحیح و بجا از این نهاد جایگزین و ایجاد بستر

 زیادي از تکرار جرم توسط افراد در آینده جلوگیري گردد.
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  دانشجوي دکتري حقوق خصوصی دانشگاه آزاد تهران مرکز و وکیل پایه یک دادگستري (کانون گیالن) علیرضا قنبري

 
  

  مقدمه
تـا   466قانون مدنی ایـران در مـواد   

، مقرراتی را براي اجـاره اشـیاء   506
مقرر نموده است. ایـن مقـررات بـه    
صورت عام و براي همه اشـیاء اعـم   
از اموال منقول و غیرمنقـول، وضـع   

هـاي   گردیده است. به دنبال پیشرفت
اقتصــادي در بســتر زمــان، و رونــق 
اماکن استیجاري مسکونی و تجاري، 

 506تا  466مندرج در مواد مقررات 
قانون براي موضوعات مستحدث در 
زمینه عقود اجـاره امـاکن تجـاري و    

نمـــود و  مســـکونی کفایـــت نمـــی
گـذار، قـوانین متعــددي را در    قـانون 

رابطـه بــا روابـط مــوجر و مســتأجر   
تصویب و اجرا نمـود کـه مهمتـرین    

ها قانون روابط موجر و مسـتأجر   آن
ا اســت کــه مقرراتــی ر 1356ســال 

براي اماکن تجاري و مسکونی وضع 
و پس از آن با تصویب قانون روابط 

ــال   ــتأجر سـ ــوجر و مسـ ، 1362مـ
مقررات مربوط به اماکن مسکونی را 
از اماکن تجاري جدا و تـابع قـانون   

 1362روابط موجر و مستأجر سـال  
گـذار بـا    و قانون مدنی نمود. قـانون 

ــوجر و    ــط م ــانون رواب ــویب ق تص
مجدداً تغییرات ، 1376مستأجر سال 

کلی در عقود اجاره امـاکن تجـاري   

ــاري را   ــاکن تج ــاره ام ــاد و اج ایج
ــدنی و   ــانون م ــررات ق ــمول مق مش
مقــررات خــاص منــدرج در قــانون 

 1376روابط موجر و مستأجر سـال  
ــوجر و    ــط م ــانون رواب ــود. در ق نم

، حـق مسـتقلی   1356مستأجر سـال  
بنام سرقفلی و حق کسب و پیشـه و  

تأجرین امـاکن  تجارت را بـراي مسـ  
تجاري قائل گردید و تخلیـه امـاکن   
تجاري را مقیـد بـه شـرایط خاصـی     
نمود و در حقیقت، موجـب گردیـد   
مــوجرین و مــالکین پــس از تنظــیم 
قرارداد اجاره، قادر نباشـند بسـادگی   
نسبت به تخلیه اماکن تجاري اقـدام  
ــانع اصــلی، وجــود حــق   ــد. م نماین
ســرقفلی و حــق کســب و پیشــه و  

مسـتأجرین بـود. لـذا     تجارت بـراي 
گذار در قانون روابط مـوجر و   قانون

ــال   ــتأجر س ــاره   1376مس ــه یکب ب
مقررات روابط مـوجر و مسـتأجر را   
در اماکن استیجاري تجاري تغییـر و  

کـه   نمایـد. از جملـه ایـن    تعدیل می
توانــد ملــک  مــوجر هــر زمــان مــی

تجاري را تخلیه نماید و لیکن تحقق 
و سرقفلی و یا حـق کسـب و پیشـه    

ــریح در    ــه تص ــوط ب ــارت را من تج
قرارداد اجاره نمود که موجر باید در 

هنگام تخلیه ملک، بهاي سـرقفلی را  
به ارزش کارشناسـی روز پرداخـت   
نماید. همچنین قانون روابط موجر و 

ــال   ــتأجر ســ ــه 1376مســ ، کلیــ
قراردادهاي اجاره منعقده تـا قبـل از   
تصویب و اجـراي قـانون مرقـوم را    

ط مـوجر و مسـتأجر   تابع قانون رواب
ــال  ــابراین در   1356س ــرار داد. بن ق

حال حاضر در مـورد اجـاره امـاکن    
تجاري فقط دو قـانون مـورد اعتبـار    
ــانون روابــط مــوجر و  اســت. اول ق

که شامل تمامی  1356مستأجر سال 
قراردادهــاي اجــاره امــاکن تجــاري 

گردد و دوم  می 1376منعقده تا سال 
 قانون روابط موجر و مسـتأجر سـال  

که شامل قراردادهـاي اجـاره    1376
منعقده پس از تاریخ تصویب قـانون  

گردد. یکی از مـوارد مهـم    مرقوم می
در دو قانون مزبور، موضوع الزام بـه  
تجدیدبناي اماکن تجاري اسـت کـه   
ــب   ــند. تخری ــده باش ــب گردی تخری

گونه اماکن، ممکن است توسـط   این
هریک از موجر و یـا مسـتأجر و یـا    

ث قهـري صـورت   به واسـطه حـواد  
پذیرد. از جمله آثار تخریـب امـاکن   
ــین   ــدبناي ع ــان تجدی تجــاري، امک

  مستأجره است.  
 

 بررسی امکان الزام موجر به تجدید بناي عین مستأجره در اماکن تجاري
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  مبحث یکم: کلیات مربوط به اجاره اماکن تجاري
    بند یکم: در مقررات قانون مدنی

 قوانین سایر و گردد می محسوب ایران حقوقی نظام در معین عقود اصلی منبععنوان  ، بهمدنی قانون
 اجـاره  ق.م 466 مـاده  مطـابق  نماینـد.  مـی  کسب مدنی قانون از را خود اعتبار، معین عقود هب راجع
 و مـوجر  رادهنـده   اجـاره  شود. می همستأجر عین منافع مالکمستأجر  آن موجب به که است عقدي
 اجـاره  بـاب  در کلـی  مقرراتعنوان  به گویند. همستأجر عین را اجاره مورد ومستأجر  راکننده  اجاره
هـا   آن از برخـی  رعایـت  عـدم  که دارد می بیان اجاره باب در را مختلفی مقررات مدنی قانون، یاءاش

 صـورت  ایـن  غیـر  در، باشـد  داشـته  مدت باید اجاره قرارداد بود. خواهد اجاره عقد بطالن موجب
 (م. اسـت.  شـرط  همسـتأجر  عـین  تسـلیم  بـر  قـدرت ، اجـاره  صحت در .ق.م)468 (م. است. باطل

 (م. باشـد.  ممکـن  آن اصـل  بقـاي  بـا  همسـتأجر  عـین  از انتفـاع  بایـد  اجـاره  صحت يبرا .ق.م)47
 .ق.م)472 (م. اسـت.  باطـل  مـردد  یا مجهول عین اجاره و باشد معین باید همستأجر عین ق.م).471
 اجاره عقد ق.م) 473(م. باشد. آن منافع مالک باید ولی باشد همستأجر عین مالک موجر نیست الزم
 طییشـرا  از تخلـف  بـه  نسبت و شود می باطل، تلف تاریخ از همستأجر عین شدن تلفي  هواسط به
  .ق.م)496(م.  گردد. می ثابت تخلف تاریخ از فسخ خیار است مقررمستأجر  و موجر بین که

 اجبـار  مـوجر ، امتنـاع  صـورت  در و کنـد مسـتأجر   تسلیم را همستأجر عین است مکلف موجر
 عـین  بایـد  موجر همچنین .ق.م)476(م. دارد. فسخ خیارجر ، مستأاجبار تعذر صورت در و شود می

 .ق.م)477(م.. بکنـد  را مطلـوب ي  هاسـتفاد  بتوانـد مسـتأجر   کـه  نماید تسلیم حالتی در را همستأجر
 ایـن  در مـوجر  تعهـد مستأجر،  براي مطلوب استفاده امکان با، همستأجر عین تسلیم از پس بنابراین
 بـوده  معیـوب ، همستأجر عین که گردد مشخص تسلیم از عدب اگر البته است. اجراگردیده خصوص
 قبـول  اجـرت  تمـام  با را اجاره است بوده که نحوي همان به یا کند فسخ را اجاره تواند میمستأجر 

 نـدارد.  فسـخ  حقمستأجر  نرسد ضرريمستأجر  به که نحوي به کند عیب رفع موجر اگر ولی کند
 شـود  حـادث  همسـتأجر  عین در، منفعت قبض از قبل و عقد از بعد که عیبی همچنین .ق.م)478(م.

 ثابـت  خیار، مدتي  هبقی به نسبت شود حادث اجاره مدت اثناي در عیب اگر و است خیار موجب
 همسـتأجر  عین حفظ به متعهد همستأجر عین قبض از پس نیزمستأجر  مقابل در .ق.م)480(م. است.
 بـه  همسـتأجر  عین استعمال در بایدمستأجر  که است گردیده مقرر ق.م. 490 ماده در که چنان است.
 اجـاره  در کـه  مصرفی همان براي را همستأجر عین نکند. تفریط و تعدي و کرده رفتار متعارف نحو
 شـود  مـی  اسـتنباط  احـوال  و اوضـاع  از کـه  مقصـوده  منافع در تعیین عدم صورت در و شده مقرر

 عـدم  صـورت  در و کنـد تأدیه  است مقرر فینطر بین که مواعدي در را االجاره مال نماید. استعمال
 ذکـر  اجـاره  در که موردي غیر در را همستأجر عینمستأجر،  اگر لذا بپردازد. باید نقداً، موعد تعیین
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 حـق  مـوجر  نباشـد  ممکن آن منع و کند استعمال، شود می استنباط احوال و اوضاع از یا باشد شده
 بعضـاً  یا کالً او تعدي یا تفریط بدون همستأجر ینع اگر .ق.م)493(م. داشت. خواهد را اجاره فسخ
 در نقـص  اگرچه است ضامن نماید تفریط یا تعديمستأجر  اگر ولی بود نخواهد مسئول شود تلف
 عین تمام یا بعض تلف اگر که معنی بدان .ق.م)493(م. باشد. نشده حاصل تعدي یا تفریطي  هنتیج

 قهـري  ومسـتأجر   تقصیر به انتساب بدون حتی، شدبامستأجر  تفریط و تعدي به مسبوق، همستأجر
   بود. خواهدمستأجر  براي ضمان موجب، آن بودن

 
  1356بند دوم: مقررات قانون روابط موجر و مستأجر 

 تجـارت  یا پیشه و کسب یا سکنی براي که محلی هر، 1356 سالمستأجر  و موجر روابط قانون در
 بـا  تراضـی  حسـب  بر، متصرف تصرف که صورتی در دبشو یا شده داده اجاره دیگري منظور به یا

، باشد اجاره منظور به دیگري عنوان هر یا و منافع صلح یا اجارهعنوان  به او قانونی نماینده یا موجر
 مقـررات  مشمول، باشد نشده یا شده تنظیم عادي یا رسمی سند اجاره مورد به نسبتکه  این از اعم
 از مسـکونی  امـاکن  اجـاره ، 1362 سـال مسـتأجر   و موجر ابطرو قانون تصویب با است. قانون این

 ملـک  اجـاره  فسـخ  درخواست حقمستأجر  که مواردي 12 ماده در گردید. خارج قانون این شمول
 بـا  همسـتأجر  عـین  اگـر کـه   این از عبارتند موارد برخی است. نموده بیان، دارد را تجاري استیجاري
 اثنـاي  در اگـر کـه   این دوم مدنی. قانون 415 ماده رعایت اب نباشد منطبق نامه اجاره در مقید اوصاف
 عیـب  رفع و نماید خارج انتفاع قابلیت از را آن که شود حادث همستأجر عین در عیبی اجاره مدت
 یـا  و نباشد تعمیر قابل و بوده خرابی معرض در جزئاً یا کالً اجاره مورد اگر سوم نباشد. مقدور هم
 مـواردي  در موجر نیز 15 و 14 مواد مطابق شود. خراب باید و ودهب مضر سالمت و بهداشت براي
کـه   ایـن  از عبارتند آن موارد برخی که بخواهد دادگاه از را تخلیه یا اجاره فسخ درخواست تواند می

 داشـته  جدید بناي احداث قصد موجر یا باشد. کرده تفریط یا تعدي، اجاره مورد درمستأجر  هرگاه
 در تخلیـه  مـوارد  البته شود. ارائه مربوطه شهرداري گواهی یا ساختمانی پروانهکه  این شرط با باشد
 و پیشـه  و کسـب  حـق  پرداخـت  بـه  منوط، موجر توسط 1356 سالمستأجر  و موجر روابط قانون
 در دیگـر  سـوي  از سـرقفلی  و سـو  یک از تجارت و پیشه و کسب حق میان تفاوت است. تجارت
 و پیشـه  و کسـب  حـق  لـیکن  و گـردد  مـی  معـین  اجاره قرارداد انعقاد زمان در سرقفلی که اینست
 و نگردیـده  معـین  تجاري ملک اجاره قرارداد در سرقفلی میزان که است مواردي به مربوط تجارت

 روابـط  ذاتـی  اثـر  تجـارت  و پیشـه  و کسـب  حق شود. تعیین کارشناس نظر با باید تخلیه زمان در
 نـوع  از مـالی  حق یک حق این است. 1356 سالر مستأج و موجر روابط قانون مشمول استیجاري

 یـا  تمـام  و نقد وجه به استثناءطور  به گاهی که است اجاره تجدید درمستأجر  تقدم حق اثر با عینی
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 بـراي  شـود.  مـی  تبـدیل  تخلیه صورت در هم آن و تجارت و پیشه و کسب حق روز ارزش نصف
 و مـوجر  روابـط  قانون آثار هرچند، 1356 سال قانون شمول عدم و نشده احصاء شهرهاي در مثال

 بـه  اجـاره  تجدیـد  در» تقـدم  حـق « تجـارت  و پیشه و کسب حق، آن تبع به و 1356 سالمستأجر 
، سرقفلی حق قبلیتأدیه  صورت در روز نرخ به سرقفلی حق، تخلیه صورت در ولی آید نمی وجود
 مـاده  مطـابق  )1395، امینـی  (عیسی نماید. می سرقفلی فقهی و سنتی ریشه از حکایت و دارد وجود

 از آن در منصـوبه  عمـده  اتتأسیس یا بنا اصل به مربوط که اجاره مورد اساسی و کلی تعمیرات 20
 جزیـی  تعمیرات و است موجر عهده به باشد آسانسور و تهویه و مرکزي حرارت هاي دستگاه قبیل
 بـود.  خواهـد مسـتأجر   با باشد اجاره مورد از بهتر استفاده به مربوط که وتعمیري تزیین همچنین و

 و ملـزم  ممانعـت  رفـع  بـه  رامستأجر  دادگاه، شود ضروري تعمیرات در موجر مانعمستأجر  هرگاه
 بـه  حکـم  تواند می دادگاه صورت این غیر در و نماید می تعیین تعمیرات انجام براي مناسبی مهلت
  بود. خواهد وارده خسارات مسئولمستأجر  و بدهد را مذکور مدت براي بنا موقت تخلیه

 
  1376بند سوم: مقررات قانون روابط موجر و مستأجر 

، پیشـه  و کسب محل، تجاري، مسکونی اماکن کلیه اجاره، 1376 سالمستأجر  و موجر روابط قانون
 و مـدنی  قـانون  مقـررات  تـابع  را شـود  منعقد عادي یا رسمی قرارداد با خواه و....، آموزشی اماکن

 تبصـره  )1 (مـاده  است. داده قرارمستأجر  و موجر بین مقرر طیشرا و قانون این در مندرج مقررات
عنـوان   بـه  مبلغی اجاره قرارداد تنظیم هنگام در مالک اگر که دارد می مقرر نیز قانون این 6 ماده از 2

 روز عادلـه  قیمت به سرقفلی مطالبه تخلیه هنگام در تواند ، مستأجر میباشد نموده دریافت سرقفلی
 سـایر  و تخریـب  یـا  و همسـتأجر  عـین  در عیـب  همچون مستحدث موارد سایر بنماید. موجر از را

    است. گردیده ارجاع مدنی قانون مقررات به موارد
  

  مبحث دوم: امکان الزام موجر به تجدید بناي عین مستأجره در اماکن تجاري
  بند یکم: امکان الزام در موارد تخریب قابل انتساب به موجر  

  قررات قانون مدنی  الف) در م
 را مـوجر  بتـوان  همسـتأجر  عـین  تخریب صورت در که ندارد وجود تصریحی مدنی قانون مواد در
 عقـد ، همسـتأجر  عـین  تلـف  بـا  که آنست در تصریح بلکه نمود. همستأجر عین تجدیدبناي به الزام
 همسـتأجر  ینعـ  ازمستأجر  استفاده مدت، همستأجر عین تخریب با بنابراین است. باطل بکلی اجاره
 نسـبت  حقیمستأجر  دیگر و گردد می پرداخت موجر به بها اجاره، میزان همان به و گردیده منقضی

 را اجـاره ، دارد حـق  فقطمستأجر  نیز عیب بروز صورت در داشت. نخواهد همستأجر عین منافع به
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 عیـب  ایـن  که یدنما نمی نیز تفاوتی نماید. قبول دارد که وضعیتی همان به را همستأجر عین یا فسخ
 عـین ، قبض از بعد که صورتی در حتی باشد. گردیده حادث قبض از قبل و آن حین یا عقد از قبل

 مـدت  بقیـه  بـه  نسـبت  دارد حق، نباشدمستأجر  فعل به مستند عیب این و، گردد معیوب همستأجر
 اسـت.  نگردیده قائل نیز تجاري و مسکونی اماکن میان تفاوتی مدنی قانون در نماید. فسخ را اجاره
 بـر  ناظر انفساخ برد. می نام همستأجر عین تلف براي انفساخ و بطالن اصطالح دو از مدنی قانون در
 تجـارت  و پیشـه  و کسـب  حـق  یـا  و سـرقفلی  تعلـق  به مربوط موارد غیر در که است قهري تلف

 دیدهگر اجاره عقد گسیختن موجب، 1376 و 1356مستأجر  و موجر روابط قانون مقررات مشمول
 عـین  تجدیـدبناي  به ملزم را موجر بتواند تا داشت نخواهد همستأجر عین به نسبت حقیمستأجر  و

 متفاوت وضعیت )مستأجر یا و موجر ناحیه از (چه باشد ارادي تلف این اگر لیکن نماید. همستأجر
    بود. خواهد
 اسـت  بـدیهی ، نماینـد  مستجاره عین تخریب به مبادرت ثالث شخص یامستأجر  که موردي در
 احـداثی  بنـاي  و نمایند تجدیدبنا را همستأجر عین که بود خواهند مکلف اتالف قاعدهبه واسطه  که
 بـا  کـه  است گردیده تصریح مدنی قانون درکه  این به توجه با لیکن بود. خواهد موجر به متعلق نیز
 تلـف  با که حال هک اینست، سؤال گردد می باطل اجاره عقد ارادي) تلف (یعنی همستأجر عین تلف
 تـا مسـتأجر   بـراي  اجاره عقد استمرار موجب تجدیدبنا آیا، گردیده باطل اجاره عقد، همستأجر عین
 باطـل  اجاره عقد، مدنی قانون مطابق، همستأجر عین تلف با زیرا خیر؟ یا گردید خواهد مدت پایان

ـ  موضـوع  از خارج، ثالث شخص یا ومستأجر  توسط تجدیدبنا لزوم و گردیده  بـه  ارتبـاطی  و ودهب
 نـه  و اسـت  مـوجر  خسـارت  جبران باب از تجدیدبنا لزوم بلکه ندارد. اجاره عقد بطالن و صحت
 عقـد  کـه  مواردي در رسد به نظر می بنابراین است. گردیده باطل، تلف با کهاي  هاجار عقد استمرار
 اجـاره  عقـد ، همستأجر عین تلف با، باشد اجاره باب در مدنی قانون مقررات تابع مطلق بنحو اجاره
 اعتبـار  موجب، همستأجر عین تجدیدبناي به ثالث شخص یا ومستأجر  الزام صرف و گردیده باطل

 فقـط  حقیقـت  در تجدیدبنا این و گردد ، نمیگردیده باطل آن بر سابق کهاي  هاجار عقد به بخشیدن
 همسـتأجر  عـین  درمسـتأجر   اسـتیجاري  ید استمرار موجب و است موجر به وارده خسارت جبران
  شود. نمی

 گـردد  مـی  اسـتنباط  چنین 484 ماده مفاد از، پذیرد صورت موجر توسط تلف که صورتی در اما
 بـه  مکلـف ، نمایـد  فـراهم  را همسـتأجر  عـین  نقص یا تلف موجبات، اجاره مدت در موجر اگر که

 بود. اهدخو سابق حال به همستأجر عین وضعیت اعاده همچنین ومستأجر  به وارده خسارت جبران
 تغییـري  همسـتأجر  عـین  در، اجـاره  مدت در تواند نمی موجر: «که دارد می بیان چنین ماده این زیرا
  » باشد. استیجار ازمستأجر  مقصود منافی که دهد
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 امکـان  بـراي  همستأجر عین در که مخارجیي  هکلی و تعمیرات« ق.م. 486 ماده مطابق سویی از
 اینجـا  در» باشـد.  شـده  خـالف  شـرط کـه   ایـن  مگر است. مالک ي هعهد به، است الزم آن از انتفاع

 امکـان  رغم علی، موجر و باشد کلی تعمیرات نیازمند همستأجر عین اگر که گردد می مطرح پرسشی
 تخریـب  همسـتأجر  عـین  تـا  ورزد تعلل آن انجام به نسبتمستأجر،  ممانعت عدم و تعمیرات انجام
 یـا  شدن تلفي  هواسط به را اجاره عقد که 496 و 483 و 481 مواد استناد به تواند می موجر، گردد
 تـاریخ  از و باطـل ، انتفـاع  سلب یا و (اتالف) انتساب قابل تلف تاریخ از، انتفاع سلب موجب عیب
 اگر رسد به نظر می گردد؟ اجاره عقد انفساخ یا بطالن مدعی، است نموده اعالم منفسخ قهري تلف
 وارده خسـارت  جبران در وي مدنی مسئولیت رافع، موجر مديع تعلل، قانونی عمومات مطابق چه
 ارسـال  به نسبتمستأجر  و ورزد تعلل تعمیرات انجام در موجرچه  چنان و بود نخواهدمستأجر  به

 نـاقص  یا تلف همستأجر عین و، باشد نموده مبادرت نیز تعمیرات انجام به موجر الزام در اظهارنامه
 قهـري  تلـف  یا قاهره قوه موضوع از زیرا، گردد اجاره عقد طالنب موجب نباید قاعده حسب، گردد
 فقـط ، مطلـق طـور   بـه  همستأجر عین نقص یا تلف خصوص در مدنی قانون 478 ماده است. خارج

بـه نظـر    کـه  حـالی  در، اسـت  نمـوده  اجـاره  قرارداد فسخ یا معیوب عین قبول به مخیر رامستأجر 
 دو هـر  مشمولکه  این از (اعم موجر از غیر ثالث شخص مورد در قانونی ماده این لحاظ با رسد می

 ثالـث  شـخص  همچنـین  و باشـد)  مـوجر  مطلـق  عنـوان  مشـمول  فقط یا بوده وموجر مالک عنوان
 الـزام  امکـان  کـه  نیسـت  تردیـدي ، باشـد  شـده  همستأجر عین نقص یا تلف موجب کهمستأجر غیر

 قانونی ماده دیگر سوي از اما دارد. وجود نقص یا و تلف مورد همستأجر عین تجدیدبناي به قانونی
 فعـل  تـرك  یـا  فعـل  بـه  مسـتند  همسـتأجر  عین نقص یا تلف که است استوار نیز فرضی در، مزبور

 (تعلـل  خـود  فعل ترك یا فعل با موجر که فرضی در که حالی در نباشد. ثالث شخص یا ومستأجر 
 بـه  مکلـف  کـه  آنست عادالنه ،گردد همستأجر عین نقص یا تلف موجب قانونی) الزامات انجام در

 بـا  باشـد  داشـته  حق، مستأجر نماید استنکاف امر این ازچه  چنان و باشد همستأجر عین تجدیدبناي
 بـدیهی  نمایـد.  نقـص  و عیب رفع یا و همستأجر عین تجدیدبناي به ملزم را وي، محکمه به رجوع
 نخواهـد  محسوب ارهاج مدت جزء شود می صرف، همستأجر عین تجدیدبناي بابت که مدتی است
 مانـده  محـروم  خود استیجاري ید از تجدیدبنا جهت که مدتی داشت خواهد حقمستأجر  و گردید

    یابد. استمرار همچنان وي استیجاري ید و نماید محاسبه تجدیدبنا از پس را
 486 مـاده ، بـودن  موجر وصف مطلق فقط یا بودن موجر و مالک وصف دو جمع خصوص در
 مالـک  بایـد  مـوجر ، دارد می مقرر که ق.م 473 ماده به توجه با لذا دارد. مالکان عنو به تصریح فقط
 بـه  را همسـتأجر  عـین  توانـد  مستأجر می که دارد می مقرر نیز 474 ماده و، باشد همستأجر عین منافع
 غیـر  فـردي  موجر اگر لذا، باشد شده شرط آن خالف اجاره عقد درکه  این مگر، دهد اجاره دیگري
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 و 486 و 481 مـواد  مقـررات  مشـمول  همچنان یا داشت خواهد عمل در تفاوتی آیا، باشد مالک از
 باشد بوده هم همستأجر عین مالک، موجر که ندارد تفاوتی رسد به نظر می بود؟ خواهد 496 و 483
 کفایت شده یاد مقررات شمول برايمستأجر،  و موجر بین استیجاري رابطه وجود صرف و، خیر یا
 نماینـدگی  به حقیقت در نمودهمستأجر  با اجاره قرارداد انعقاد به مبادرت که موجري زیرا نماید. می
   باشد. نموده اقدام فضولی بصورت یا داشته حقیقی نمایندگی خواه، نموده اقدام مالک از
 

   1356ب) در قانون روابط موجر و مستأجر سال 
 مقررات مشمول اجاره قراردادهاي در چون، گردیده واگذار اجاره به که تجاري اماکن خصوص در
 بینـی  پـیش مسـتأجر   بـراي  تجـارت  و پیشه و کسب حق یا سرقفلی بنام حقی، 1376 و 1356 سال

 نیازمنـد ، 1356 قـانون  مشمول اجاره قراردادهاي معموالً دارد. وجود متفاوتی وضعیت لذا، گردیده
 و پیشـه  و کسـب  حـق  یا و سرقفلی به نسبت مالکیتمستأجر به واسطه  و نیست نامه اجاره تجدید
 عـین  بـه  نسبت استیجاري ید و سرقفلی به نسبت مالکانه ید باشد. می مسلط ید دو داراي، تجارت
 را تجارت و پیشه و کسب حق یا و سرقفلی به نسبتمستأجر  ید، درستی بهگذار  قانون و همستأجر
، اسـتثنایی  موارد در جز تواند نمی موجر و دانسته همستأجر عین به نسبت مالک یا موجر ید بر مقدم
 قـانون  سـکوت  بـه  توجه با، گردد تخریب همستأجر عین اگر بنابراین نماید. تخلیه را همستأجر عین
 مـاده  بـود.  خواهـد  مواجـه  مدنی قانون در قانونی ماده سه با، 1376و1356مستأجر  و موجر روابط
 و دانسـته  اجاره عقد انفساخ موجب، هريق حادثه اثر در را همستأجر عین تلف که مدنی قانون 483
 اجـاره  عقـد  بطالن موجب، (اتالف) موارد سایر در را همستأجر عین تلف که مدنی قانون 496 ماده

 حالتی(بـه  در را همسـتأجر  عـین ، نمـوده  مکلـف  را مـوجر  که مدنی قانون 477 ماده و است دانسته
 مالکانـه  یـد  اسـتمرار  به توجه با بکند. را بهمطلوي  هاستفاد بتواندمستأجر  که نماید تسلیم )مستأجر

 وي اسـتیجاري  یـد  اسـتمرار  مستلزم که تجاري اماکن در همستأجر عین سرقفلی به نسبتمستأجر 
 تخلـف  عـدم بـه واسـطه    و قانون حکم به موجر که حالتی در، بود خواهد همستأجر عین به نسبت

، همسـتأجر  عـین  تخلیـه  و اجاره قرارداد فسخ موجبات تحقق عدم و اجاره قرارداد مفاد ازمستأجر 
 استناد به توان می آیا، گردیده همستأجر عین به نسبتمستأجر  استیجاري ید استمرار قبول به مکلف
 فقـط مستأجر  یا و نمود تجاري همستأجر عین بناي تجدید به ملزم را موجر، مدنی قانون 477 ماده
 بـود.  خواهد بیشتر، 1376 قانون خصوص در موضوع پیچیدگی داشت؟ خواهد را اجاره فسخ حق
 قانون تابع را تجاري اماکن اجاره صراحت به 1376 سالمستأجر  و موجر روابط قانون 1 ماده زیرا
 میانه حلی راه قانون دو این مقررات میان باید ناچار به لذا و دانسته شده یاد قانون مقررات و مدنی

 عین در عیب یا تخریب قبیل از مستحدث موارد مامیت 1376 سال قانون درکه  این ویژه به جست.
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 و مـوجر  روابط قانون در است. دانسته اجاره باب در مدنی قانون مقررات مشمول را ....و همستأجر
 داشـت.  نخواهد را اجاره مورد تخلیه و فسخ حق قانونی موجبات بدون موجر 1356 سالمستأجر 

، باشـد  گردیـده  تخریـب مسـتأجر،   غیرمسـتقیم  یـا  و مستقیم دخالت با همستأجر عین که حالتی در
 داشت. نخواهد نیز را مخارج مطالبه حق و بود خواهد تجدیدبنا به مکلفمستأجر  که است بدیهی
 همسـتأجر  عـین  درمسـتأجر   تفریط و تعدي مصادیق ازمستأجر  توسط همستأجر عین تخریب البته

نماید. لیکن مصادیق تعدي و  راهم میخواهد بود که براي موجر حق تخلیه عین مستأجره را ف
 2هـاي حقـوقی    تفریط توسط مستأجر، متفاوت است. براي نمونه در نظـرات قضـات دادگـاه   

آیا حکم قطعـی دادگـاه کیفـري بـر مجرمیـت مسـتأجر در       «تهران در پاسخ به این پرسش که 
در  ارتکاب تخریب در مورد اجاره کافی براي صدور حکم تخلیـه بـه علـت تعـدي و تفـریط     

دادگاه حقوقی است؟ یا خیر؟ گفته شده است که حکم دادگاه کیفري بر مجرمیت مسـتأجر در  
تخریب مورد اجاره کافی براي صدور حکم تخلیه مستأجر در محکمـه حقـوقی نیسـت زیـرا     
صرف دخل و تصرف مستأجر در مورد اجاره ممکن است مصداق تخریب و موجب مسئولیت 

قـانون روابـط مـوجر و مسـتأجر، دخـل و تصـرفات        2اده کیفري باشد در حالی که حسب مـ 
چه به منظور استفاده بهتر باشد تجـویز شـده    عنوان تعمیر و تزیین مورد اجاره چنان مستأجر به
عنوان تعمیـر و تـزیین کـه بعضـاً بـا       هذا دخل و تصرف مستأجر در مورد اجاره به است. علی

ي مستأجره و استحکام آن لطمه وارد نکند تخریب مقدماتی همراه است مادام که به اساس بنا
شود و موجبی براي صدور حکم تخلیه مورد اجـاره نیسـت هرچنـد     تعدي و تفریط تلقی نمی

مـثالً اگـر مسـتأجر    » دادگاه کیفري مستأجر را در تخریب مورد اجـاره مجـرم شـناخته باشـد.    
ر تعریـف تخریـب   هاي مورد اجاره را عمداً و با سوء نیت بشکند چون عملش داخـل د  شیشه
باشد، قابل مجازات است. اما این مقدار خروج از حد اذن و متعارف بـراي صـدور حکـم     می

  ) 195، ص 1371کند. (بهمن کشاورز،  تخلیه کفایت نمی
 شـده  تلف، موجر مستقیم غیر یا و مستقیم دخالت با همستأجر عین که موردي خصوص در اما
 و کلـی  تعمیـرات  نیازمنـد  اجـاره  عقـد  حین در همستأجر عین که است برآن مسبوق امر این، باشد
 بنـابر  صـورت  ایـن  در و باشـد  رسـانده  موجر اطالع به را امر این نیزمستأجر  و باشد بوده اساسی
 الزم تعمیـرات  انجـام  بـه  مکلـف  موجر، 1356 سالمستأجر  و موجر روابط قانون 20 ماده تکلیف
 ایـن  به را او الزام تقاضاي دادگاه به مراجعه با اندتو ، مستأجر میموجر استنکاف صورت در و بوده
 اجازهمستأجر  به قانون همان 21 ماده طبق دادگاه، موجر الزام امکان عدم صورت در و بخواهد امر

بهـا   اجـاره  مابقی لیکن و کسر موجر حساب از بها اجاره ماه شش تا حداکثر و داده را کلی تعمیرات
    شود. پرداختمستأجر  توسط باید
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، کلـی  تعمیـرات  در زیـرا ، گردیـده  تخریب بکلی همستأجر عین که است این بحث موضوع اما
 در، گردیـده  اعـاده  قابـل  سلب یا محدود آن انتفاع قابلیت فقط و است باقی همچنان همستأجر عین
، تجدیـدبنا  بـدون  انتفـاع  سـلب  و رفته بین از بکلی همستأجر عین اساس از، تجدیدبنا در که حالی
 یـا  و مسـتقیم  دخالـت  همسـتأجر  عـین  تخریـب  در مـوجر  اگـر ، رسد به نظر می نیست. اعاده قابل

 بـه  مـوجر  الـزام  امکـان  عـدم  خصـوص  در مـدنی  قـانون  مقررات مشمول، باشد داشته غیرمستقیم
مستأجر  تسلیم بنحوي را همستأجر عین که است مکلف موجر گردد. نمی همستأجر عین تجدیدبناي

 همسـتأجر  عـین  تخریـب  بـه  مبـادرت  مـوجر  وقتی بنماید. را مطلوبه استفاده نآ از بتواند که نماید
 حـق  یا و سرقفلی تلفبه واسطه (» ضمان له فهو الغیر مال اتلف من« فقهی قاعده مطابق، نماید می

 اقدام خود زیان به» اقدام« قاعده موافق و دارد) مالیت و است مالی حق که تجارت و یپشه و کسب
 بـا  تـوان  مـی  اگرچه باشد.مستأجر  بر اجاره قرارداد فسخ تحمیل براي مستمسک اندتو نمی و نموده

 تجدیـدبنا  و تعمیـرات گونـه   همـه  شـامل ، »کلـی « عبارت قید به توجه با را کلی تعمیرات، مسامحه
 آنچه به نسبت لیکن و نرفته بین از همستأجر عین اجزاء همه اگرچه، کلی تعمیرات در زیرا دانست.

 تصور بنابراین و گردد می محسوب قسمت آن در تجدیدبنا حقیقت در، تعمیر، است رفته بین از که
 بکلـی  کـه  همسـتأجر  عین تمام بناي تجدید در را کلی تعمیرات عنوان، باشد داشته ایرادي رود نمی

کـه   این چه بدانیم. تعارض در عرفی تلقی با را امر اینکه  این مگر نمود. داخل، هم گردیده تخریب
 احیاء شامل تجدیدبنا و است معیوب عین بازسازي و اصالح به مربوط تعمیر انجام، عرفی تلقی در
 بلحاظ رسد به نظر می وضعیت این در دیگر جهت از ایحال علی گردد. می شده تخریب کامالً عین

 قانون عام مقررات به باید، 1356 سالمستأجر  و موجر روابط قانون مقررات درگذار  قانون سکوت
 بـه  ملتـزم  را متعـاملین ، مـدنی  قانون 219 ماده نمود. رجوع قراردادها عمومی قواعد باب در مدنی
 هـم  را متعاملین مدنی قانون 220 ماده همچنین است. گردیده منعقد طرفین بین که داند می عقودي

 موجب به که هم نتایجی کلیه به بلکه نماید می ملزم شده تصریح آن به عقد در که چیزي اجراي به
 نیـز  مـدنی  قانون 221 ماده باشند. می ملزم شود می حاصل عقد از قانون موجب به یا عادت و عرف
 دانسـته  مقابـل  طـرف  خسارت مسئول، تخلف صورت در و دانسته تعهد ایفاي به مکلف را متعهد
، نمایـد مسـتأجر   تسلیم مطلوب نحو به را همستأجر عین که است مکلف موجر چون بنابراین است.

 همسـتأجر  عـین  نمـودن  معیـوب  یـا  و تخریب به مبادرت غیرمستقیم یا مستقیم بنحو موجر اگر ذال
 انتفـاع  صـعوبت  موجـب  فقـط  یا و گردد همستأجر عین کامل تخریب به منجرکه  این از اعم، نماید
 انجـام  عدم صورت در نماید. عیب رفع یا و تجدیدبنا را همستأجر عین که بود خواهد مکلف، شود
 بـه  مـوجر  الـزام  درخواسـت  دادگـاه  از مـدنی  قانون 222 ماده استناد به تواند ، مستأجر مینیز تعهد

مسـتأجر   به تواند می دادگاه، نباشد ممکن اجبار که صورتی در و نماید را همستأجر عین تجدیدبناي
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 بـه  را مـوجر ، دادگـاه  و نماید اقدام همستأجر عین تجدیدبناي به نسبتمستأجر  خود که دهد اجازه
 را اجـاره  عقد فسخ حقمستأجر  صورت هر در که است بدیهی نمود. خواهد محکوم مخارجتأدیه 
 بـه  متعهـد  بـودن  ملزم درگذار  قانون منظور که گردد مطرح پرسشی است ممکن داشت. خواهد نیز

 وفـاي مستأجر،  به همستأجر عین تسلیم از پس و گردد می حاصل عقد وقوع با همزمان، تعهد ایفاي
 و مسـتقیم  دخالـت  با حتی همستأجر عین، عقد جریان درکه  این و یافته تحقق موجر توسط عهد به
 یافتـه  باطل عنوان مشمول ولی است خارج انفساخ عنوان از اگرچه، شود تلف، موجر غیرمستقیم یا
 باشد. نمی فراهم تعهد ایفاي به موجر الزام امکان در مدنی قانون 221 و 220 مواد به استناد امکان و
 محسـوب  مستمر عقد یکمستأجر  و موجر به نسبت حقیقت در اجاره عقد که گفت باید پاسخ در
، اجـاره  مـدت  انتهـاي  بـه  تـا  عقـد  وقوع ابتداي از اجاره عقد زمان مدت طول در منفعت گردد. می

 همسـتأجر  عـین  تسلیم در موجر تعهد لذا گردد. می تملیکمستأجر  به موجر توسط مستمر بصورت
 مـدت  انتهاي تا اجاره عقد وقوع ابتداي از، باشد داشته را مطلوبه انتفاع حقمستأجر  که ضعیتیو به

 مـوجر  بـراي  را مدنی قانون 222و 221 و 220 مواد الزامات نتوان چرا بنابراین است. برقرار، اجاره
   نمود؟ جاري اجاره عقد در

 کـه  اجـاره  مـورد  اساسی و کلی تعمیرات نیز 1356 سالمستأجر  و موجر روابط قانون 20 ماده
 بـا  تلفیـق  و مـاده  ایـن  از مـالك  وحـدت  بـا  اسـت.  داده قرار موجر عهده، باشد بنا اصل به مربوط
 دخالـت  همسـتأجر  عـین  تخریـب  در مـوجر  اگـر  کـه  گردد می استنباط چنین، مدنی قانون مقررات
 مجـدد  بنـاي  تجدیـد  را همسـتأجر  عـین  که بود خواهد مکلف، باشد داشته غیرمستقیم یا و مستقیم
 صـریح  تعهد باب از همستأجر عین تجدیدبناي به موجر الزام امکان وصف بامستأجر،  آیا اما نماید.

 آیـا  صـورت  ایـن  در و برگزینـد؟  را اجـاره  فسـخ  توانـد  مـی ، قراردادي تعهدات ایفاي به ضمنی و
 وقتـی  رسـد  نظـر مـی  به  بنماید؟ را خود تجارت و پیشه و کسب حق یا و سرقفلی مطالبه تواند می
، باشـد  داشـته  را مطلوبـه  استفاده امکانمستأجر  که وضعیتی به همستأجر عین تسلیم در موجر تعهد

 همسـتأجر  عـین  مجدد بناي تجدیدکه  این و، مدنی قانون 226 و 221 مواد به توجه با، شود پذیرفته
 صـریح  تعهـد  هم یقتحق در، پذیرفته صورت موجر مستقیم غیر یا و مستقیم دخالتبه واسطه  که

 قـانون  221 و 220 (م. اسـت  مـوجر  ضمنی تعهد هم و مدنی) قانون 486 و 484 و 477 (م. موجر
 قـرارداد  فسخ تواند ، نمیهمستأجر عین تجدیدبناي به موجر الزام دعوي طرح بدون، مستأجر مدنی)
 و کسـب  حـق  یـا  و قفلیسر مطالبه موجر از امر بدو در تواند نمی نیز آن تبع به و برگزیند را اجاره
، همسـتأجر  عـین  تجدیـدبناي  به موجر الزام امکان وصف بامستأجر  اگر زیرا نماید. تجارت و پیشه
 قـرارداد  فسـخ  بـه  مبـادرت ، موجر به نسبت تعهد ایفاي به الزام دعوي طرح بدون باشد داشته حق
، متعهدلـه  کـه  اسـت  معنـی  بـدان ، بنماید تجارت و پیشه و کسب حق یا و سرقفلی مطالبه و اجاره
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 متعهـد  الـزام  دعوي طرح به ملزم امر بدو در را متعهدله که، مدنی قانون 230 تا 219 مواد برخالف
 خسـارت  مطالبه، آن دنبال به و فسخ را قرارداد امر بدو در باشد داشته حق، نماید می تعهد ایفاي به

   است. نشده پذیرفته ایران مدنی قانون در امر این که نماید.
 
  1376) در قانون روابط موجر و مستأجر سال ج

 در عیـب  و تخریب یا تفریط و تعدي بعلت تخلیه موارد، 1376 سالمستأجر  و موجر روابط قانون
    است. نموده ارجاع مدنی قانون مقررات به را همستأجر عین

 
  بند دوم: امکان الزام در موارد تخریب غیرقابل انتساب به موجر  

    مدنی نونقا مقررات در) الف
 و باشـد  گردیـده  تخریبمستأجر،  و موجر غیرمستقیم یا و مستقیم دخالت بدون همستأجر عین اگر
 آیـا  بـود؟  خواهـد  چـه مسـتأجر   و مـوجر  تکلیف، شود تخریب قهري حادثه واسطه به حقیقت در

 تعلـل  بـدنبال  قهـري  حادثه اگر نماید؟ همستأجر عین تجدیدبناي به الزام را موجر تواند مستأجر می
 تخریـب  در مـوجر  اقـدام  مصـادیق  از تواند می آیا، دهد رخ همستأجر عین کلی تعمیرات در موجر
   گردد؟ تلقی همستأجر عین

 رفـع  امکـان  و نمایـد  خارج انتفاع قابلیت از را همستأجر عین که عیبی بروز مورد در 481 ماده
    است. دانسته باطل را اجاره، نباشد نیز عیب

 بعضـاً  یا کالً، حادثهي  هواسط به همستأجر عین اجاره مدت در اگر، مدنی نونقا 483 ماده مطابق
 بعـض  تلـف  صورت در و شود می منفسخ شده تلف مقدار به نسبت تلف زمان از اجاره شود تلف
 نسـبی  تقلیـل ي  همطالبـ  فقـط  یـا  کنـد  فسـخ  مـدت  بقیـه  بـه  نسبت را اجاره دارد حق، مستأجر آن
   نماید. االجاره مال

 از همسـتأجر  عین شدن تلفي  به واسطه اجاره عقد که نماید می مقرر نیز مدنی قانون 496 ماده
 خیـار  اسـت  مقررمستأجر  و موجر بین که طییشرا از تخلف به نسبت و شود می باطل، تلف تاریخ
   گردد. می ثابت تخلف تاریخ از فسخ

 قهـري  حادثـه  نتیجه در همستأجر عین تخریبي  هواسط به، مدنی قانون مقررات مطابق بنابراین
 یـا  باطـل  عقـد  که است بدیهی و گردید خواهد منفسخ بکلی اجاره عقد، است تلف مصادیق از که

 نماید امتناع همستأجر عین بناي تجدید از تواند می موجر و باشد بعدي آثار منشاء تواند نمی منفسخ
 از کـه  اگرچـه  حتـی ، نمایـد  هرمسـتأج  عین بناي تجدید به ملزم را موجر، تواند نمی نیزمستأجر  و

   باشد. مانده باقی اجاره مدت
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 و 1356 سـال مستأجر  و موجر روابط قانون مقررات مشمول که تجاري اماکن خصوص در اما
، تجـارت  و پیشـه  و کسـب  حـق  و سـرقفلی  بـر مستأجر  مالکیت حقي  ، به واسطهگردد می 1376
   داد. بدست رااي  هنتیج چنین بسادگی تواند نمی

 
  1356در قانون روابط موجر و مستأجر سال  ب)
 اگـر « کـه  اسـت  شده، سؤال 1367 سال در تهران 2 حقوقی هاي دادگاه قضات نظرات مجموعه در

 بنـا  تجدیـد  بـه  حاضر مالک و برود میان از موشک اصابت یا حریق اثر بر کسب محل اجاره مورد
 سـاختن  بـه  سرقفلی به نسبت و جاراستی ید ادامه به راجع خود حقوق حفظ برايمستأجر  و نباشد
 مالـک  و اسـت  تفـریط  و تعـدي  مصـادیق  از مـورد  آیـا ، کنـد  اقدام جدید وضعیت و ترکیب با آن
  »خیر؟ یا کند تخلیه درخواست دادگاه از جهت این به تواند می

 همسـتأجر  عـین  به نسبت تنها تفریط و تعدي به دائر مالک ادعاي: «است شده داده پاسخ چنین
 رفتـه  میـان  از قهـري  حـوادث  اثر بر اولیه اجاره مورد فیه مانحن در که حالی در است قصاد سابق
 سـاختن  درمسـتأجر   عمـل  و باشـد  شده تفریط و تعدي آن به نسبت تا نیست باقی چیزي و است
 و نبوده ثابت تفریط و تعدي عنوان گرفته صورت خویش حقوق حفظ منظور به که نیز جدید بناي

  » ست.ا بطالن به محکوم
 مفهـوم  ایـن  به، اسـت بطالن به محکوم مطروح نحو به دعويکه  این که داشت توجه باید البته
 قضات از دیگر برخی (نظرکه  این توضیح است. بوده صحیح و مجاز فعلیمستأجر  عمل که نیست
مسـتأجر   و مـوجر  روابـط  قـانون ، مـورد  خصـوص  درکه  این به نظر: «تهران) 2 حقوقی هاي دادگاه
 مراجعـه  مـدنی  قانون یعنی مادر قانون به تکلیف تعیین براي باید است. ساکت 1356 سال بمصو
 و فسـخ  سـبب  همسـتأجر  عـین  شـدن  تلـف ، مدنی قانون 496 و 483 مواد موجب به چون و شود
 عـین  شـدن  تلـف  کـه  گفـت  باید مذکور مواد از مالك اتخاذ با هذا علی شود. می اجاره عقد بطالن
 موضـوعاً  را استیجاري رابطه، موشک اصابت همچنین و سوزي آتش علت هب کسب محل همستأجر
 دادگـاه  بـه  عنـداللزوم  و مـوجر  به تواند می خود سرقفلی دریافت برايمستأجر  البته کند. می منتفی
 که ایست اجاره عقد به ناظر که اعتبار این به را مدنی قانون 496 و 483 مواد، برخی» نماید. مراجعه
 معتقدنـد  و دانند می مورد از منصرف، بوده منقضی اجاره مدت فیه مانحن در و است باقی آن مدت
 ایجـاد  بـر  عـالوه  مدت پایان از پس اجاره استمرار و بوده 1356 سال قانون مشمول مورد چون که
 که عرصه بقاء با و است مورد به نسبت قانون این شمول آثار از یکی، تجارت و پیشه و کسب حق
 کامـل  هدم 1356 قانون طبق و دارد را آن از منفعت استیفاء حق، مستأجر است هجرمستأ عین جزء
 وجود در شک موارد در رابطه این بقاء بلکه نبوده استیجاري روابط زوال موجبات از همستأجر عین



  1396سال نهم، شماره هفدهم، بهار و تابستان       راه وکالت       ي گیالندو فصلنامه کانون وکالي دادگستر

59 

 سـال  قـانون  فائقـه  و قـاهره  قدرت و شمول دامنه گروه این که رود می گمان است. مستصحب، آن
 1356 قانون در که است درست چهاند.  هکرد تقویت و داده توسعه قبول قابل حد زا بیش را 1356
 وجـود  بـا  اسـتیجاري  رابطـه  این وجود لکن است. مدت انقضاء از پس استیجاري رابطه بقاء اصل
 اول گـروه  کـه  همچنـان ، شـد  نـابود  کـالً  اجـاره  بـدو  در که مشخصاتی و اوصاف با همستأجر عین

 حکـم  و کـرد  مراجعه مدنی قانون یعنی عام قانون به باید 1356 قانون سکوت با، اند کرده استدالل
 از بعـد  بـه  نسـبت  اولی بطریق و است روشن مورد خصوص در مذکور قانون 496 و 483 مادتین
 کسـب  حق طرفی از دارد تسري، قانون حکم بهمستأجر  تصرفات استدامه مدت در و مدت انقضاء

 ایـن  کـه  هرچنـد  زیـرا  است. محفوظ او براي مطالبه حق و نرفته بین ازمستأجر  تجارت و پیشه و
 نیـز  تجـارت  و پیشـه  و کسـب  حـق  سـقوط  موارد از لکن، نیست قانون در مصرحه موارد از مورد
 وجـود  تجـارت  و پیشـه  و کسـب  حـق  دریافت ازمستأجر  کردن محروم براي موجبی و باشد نمی

، موشـک  اصـابت  از پـس  همسـتأجر  عین از یماندهباق زمین در که يمستأجر هرچند بنابراین ندارد.
 بـه  حکـم  تـوان  نمـی  باب این از و نشده همستأجر عین در تفریط و تعدي مرتکب کرده بنا احداث
 و یـد  خلع تواند می مالک و دارد غصب عنوان تردید بدون عملش اما داد. وي تصرف محل تخلیه
 عـین  کلـی  نابودي رغم علی و اعتبار عالم در ندتوا می که چیزي زیرا کند. تقاضا را احداثی ابنیه قلع

 در استیجاري رابطه استمرار لکن است. تجارت و پیشه و کسب حق، شود فرض موجود، همستأجر
 عـالم  در حتـی  کـه  اسـت  خیـالی  و موهـوم  آن از بـیش ، نـدارد  وجـود اي  مستأجره عین که حالی

 نقـل  به تهران 2 حقوقی هاي دادگاه قضات نظرات (مجموعه شد. قائل آن وجود به بتوان، اعتبارات
   )198 ص، 1371، کشاورز بهمن از

 در: «کـه سؤال  این پاسخ در دادگستري وزارت حقوقی اداره کتاب این اول چاپ انتشار از بعد
 و نـه؟  یـا  شود می باطل اجاره آیا عراق هوایی بمباران وسیله به همستأجر عین شدن خراب صورت

 اعالم 29/8/1369 مورخ 3437/7 نظریه طی نه؟ یا دارد پیشه و سبک حق دریافت حقمستأجر  آیا
 اثـر  بـر  همسـتأجر  عـین  شـدن  تلـف ، مدنی قانون 483 و 496 مادتین در مذکور تلف از مراد: «کرد

 انسـان  وسـیله  بـه  اتالف شامل و هاست آن امثال و زلزله و سیل مانند طبیعی ازعوامل یکی حدوث
 بطـالن  موجب هوایی) (بمباران دشمن وسیله به همستأجر عین شدن خراب لذا نمیشود. دشمن ولو
 درخواسـت  بنـا  تجدیـد  علـت  به یا نماید بنا تجدید را آن بخواهد موجر اگر بنابراین نیست. اجاره
 شـوراي  فقهاي نظریه گرفتن نظر در بامستأجر  و موجر روابط قانون مقررات موافق باید کند تخلیه
 تواند می تامل محل جهاتی از است الذکر سابق اقلیت نظر با موافق که هنظری این» کند. اقدام نگهبان
 اثر بر تلف« به را 483 و 496 مادتین حکم انحصار حقوقی اداره نیست مشخصکه  این یکی: باشد

 بـه  تلـف « از گفتگو 483 ماده در چه است؟ آورده بدست چگونه» طبیعی... عوامل از یکی حدوث
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 معنـی  بـه  را حادثـه  اگـر  آیـا  است. شده بحث» تلف« مطلق از 496 ادهم در و است» حادثه واسطه
 دوم بـود؟  نخواهد آن مصادیق از موشک اصابت اثر در هدم، کنیم رویداد یعنی، آن عرفی و قریب
 در و کـرد  جدیـدي  سـاختمان  احداث آن در بنا کامل هدم از پس موجر، عمل حیطه در اگرکه  این
اي  هچار آیا چیست؟ تکلیف، نداشت وجودمستأجر  شده تخریب واحد مشابه چیزي ساختمان این
 اداره نیست مشخصکه  این سوم دارد؟ وجودمستأجر  به تجارت و پیشه و کسب حق پرداخت جز

 نظریــه غــرض اگــر چــون کنــد. مــی اشــاره» نگهبــان شــوراي فقهــاي نظریــه« کــدام بــه حقــوقی
 روابـط  قانون 19 ماده در مذکور یرغ ملک در تجارت و پیشه و کسب (حق باشد 9/5/1363ـ1488
 عمـل  تحریرالوسـیله  طبـق  بایـد  باشـد  سرقفلی مقصود اگر و ندارد شرعی عنوانمستأجر  و موجر
 قـدر  شـود.)  رعایـت  نظـر  ایـن  باید نیز تجارت و پیشه و کسب حق به مربوط مواد سایر در شود.
 تلقـی  توانـد  مـی  تجـارت  و پیشه و کسب حق نوع هر نافی نوعی به نظریه این که است این مسلم
 و گیرد. قرار استناد مورد تواند نمی حقوقی اداره نظریه تقویت براياي  هوسیلعنوان  به مسلماً و شود
 در حتـی کـه   ایـن  حاصـل  است. صادرنشده نگهبان شوراي از هم دیگري نظریه مورد خصوص در

 حـق  بودن شرعی رب (مبنی مصلحت تشخیص مجمع از اخیر نظریه صدور رغم علی و حاضر زمان
 و شـد  گفتـه  کـه  اسـت  همـان  عـادي  طیشـرا  در قضیه حکم سرقفلی) و تجارت و پیشه و کسب
 بـه  حکومـت  مـوارد  ایـن  در اگـر  کـه  گفـت  بتـوان  شـاید  بله برآنند. نیز 2 حقوقی قضات اکثریت
 مـدنی  قـانون  504 مـاده  مشـمول  مـورد ، بدهـد  بنـا  احداث براي مجوزياي  هابنی چنین ینمستأجر
، 1371، کشـاورز  (بهمـن  .مستأجر و موجر قراردادي رابطه نه و حکومت باب از البته و بود خواهد
    ).199 تا 196 ص
 همسـتأجر  عـین  تلـف  واسطه به را اجاره عقد که مدنی قانون 496 ماده اول قسمت به استناد با
 وضـوع م فقـدان  واسـطه  بـه ، اسـت  انفساخ بر ناظر حقیقت در و، داند می اجاره عقد بطالن موجب
 عقـد  تجزیـه  حقیقـت  در و آن تلـف  از بعـد  مدت به همستأجر عین تلف زمان از اجاره عقد براي
 کـه  همسـتأجر  عـین  تلـف  از پـیش  زمان به مربوط عقد یکی است. مورد اعتبار به عقد دو به واحد
 باطـل  و موضـوع  فاقـد  عقـدي  که مدت مانده باقی به راجع عقدي دیگري و، صحیح است عقدي
 نمایـد  مـی  اشـاره  اجاره فسخ موارد باب در 1356 سالمستأجر  و موجر روابط قاون 12 ماده است.
 مـاده  رعایـت  بـا  نباشد منطبق شده قید نامه اجاره در که اوصافی با همستأجر عین که صورتی در که

 مدت اثناي در تلف به اشاره نیز مرقوم قانون 12 ماده 2 بند بود. خواهد فسخ حق مدنی قانون 415
   )55 ص، 1390، خورشیدي سلیمی (فتاح دارد. هاجار
 را قـدیمی  سـاختمانی ، جدیـد  شـعبه  احـداث  بـراي  کشـور  هـاي  بانک از یکی، دعوي یک در

 کـه  مجـاور  مغـازه ، بانـک  بـه  متعلـق  زمـین  در گودبرداري دنبال به نماید. می تخریب و خریداري
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 طـرح  بـه  اقـدام  مغـازه مسـتأجر   شود. می ویران کاملطور  به و ریخته فرو داشته قدیمی ساختمانی
 کـه  مغازه عین تنها، مغازه نابودي با که استدالل این با بدوي دادگاه کند. می بانک طرفیت به دعوي
 دادهمسـتأجر   دعـوي  رد به حکم، تجارت و پیشه و کسب حق نه، شده نابود است مالک به متعلق
 آن بـه  نسـبت مستأجر  که است غازهم عین، است آن جبران به ملزم بانک و شده نابود که آنچه چه
 بتـوان  تا نرفته میان از، تجارت و پیشه و کسب حق یعنی دارد تعلقمستأجر  به آنچه و ندارد حقی
 پرداخت چون: «که نماید می صادررأي  چنین تجدیدنظر دادگاه نمود. محکوم آن جبران به را بانک
 در 1356 سـال مسـتأجر   و مـوجر  بـط روا قانون که است تکلیفی موجر ناحیه از پیشه و کسب حق
 از درخواسـتی  چنـین  فیـه  مـانحن  در که است گذارده موجر برعهده ملک تخلیه درخواست مقابل
 بـوده  واردرأي  اساس به مرحله این در تجدیدنظرخواه اعتراض لذا است. نیامده بعمل موجر ناحیه
 فعـل  و شـود  جبـران  متضرر به وارده خسارات باید الجرم چون و پیشه و کسب حق میزان به نه و

 آن در تجدیـدنظرخواه  کـه اي  همغاز رفتن بین از سبب بانک) توسط (گودبرداري تجدیدنظرخوانده
 دعـواي  رد خصـوص  در تجدیدنظرخواسته دادنامه نقض با است گردیده، داشته پیشه و کسب حق

 بانـک  میتمحکو به حکم، خصوص این در بدوي خواهان دعوي قبول با پیشه و کسب حق مطالبه
 مغـازه  تخریـب  اثـر  در وارده خسـارت  بابت ریال میلیون پنج و چهل مبلغ پرداخت به صادرات....
 در» اسـت.  قطعـی  صـادره  حکم گردد. می اعالم و صادر مشارالیه ورثه حق در مرحوم... استیجاري

 و پیشـه  و کسـب  حق پرداخت مفهوم به خسارت پرداخت بر حکم صدور، تجدیدنظر دادگاهرأي 
 یـا  موجر باید؛ بود همستأجر عین به وارده خسارت پرداخت منظور اگر زیرا است.مستأجر  جارتت

 مغـازه  سـرقفلی  مطالبـه  نیزمستأجر  یعنی خواهان خواستهکه  این ضمن نمود. می دعوي اقامه مالک
    است. بوده

، تجـارت  و پیشـه  و کسـب  حـق  یـا  سرقفلی حق بقاي به تصریح قید با دادگاه صادرهرأي  در
 مـراد  اگـر  امـا  نمایـد.  مـی  خسارت قالب در شده یاد حق پرداخت به محکوم را مجاور ملک مالک
 ممکـن  امـر  ایـن ، بـدانیم  شده تخریب مغازه تجدیدبناي به ملک الزام، حق بقاي از را بدوي دادگاه
 تردیـد  بـا  امـري  چنین که است استیجاري رابطه بقاي بر فرع بازسازي به مالک تکلیف زیرا نیست
 باشـد.  بـاقی  استیجاري رابطه تا ماند نمی باقی قراردادي، اجاره عقد بطالن با زیرا روبروست. جدي
 تکلیفـی  چنـین  فقـدان  در، تعمیراساسی به همستأجر عین نیاز مسئله به نسبت اولویت قیاس با بلکه
 ابطـه ر کـه  جـایی  در 1356 سـال مسـتأجر   و موجر روابط قانون زیرا، کرد توان نمی چندانی تردید

 ضـمانت  بـا ، است اساسی تعمیرات به مکلف قانون حکم به مالک و است برقرار مسلماً استیجاري
 نفـی  را تکلیـف  ایـن  عمـالً ، کنـد  مـی  ذکـر  21 مـاده  در تکلیـف  ایـن  انجـام  عدم براي که اجرایی
 اجـازه مسـتأجر   بـه ، ننمـود  تعمیـر  به مبادرت مالک اگر که اینست آن اجراي ضمانت کند.یعنی می
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 کـرد  هزینـه  بابـت  را بهـا  اجـاره  ماه شش معادل تواند می فقط نیزمستأجر  و کرده تعمیر که دهد می
 نـدارد.  موجر بر حقی، مستأجر باشد بوده نیز گزاف بسیار تعمیرات هزینه ولو لذا نماید. کسر خود

 بـه  تکلیفـی  موجر، باشد گردیده تخریب و تلف همستأجر عین تمام وقتی اولویت قیاس با بنابراین
، همسـتأجر  عـین  نابودي و کامل تخریب رغم علی چون که امر این تلقی با حتی ندارد. آن بازسازي

 حفـظ  بـراي مستأجر  لذا، است باقی همچنانمستأجر  تجارت و پیشه و کسب حق یا سرقفلی حق
 عـین  مجـدد  بنـاي  تجدیـد  در موجر استنکاف صورت در را همستأجر عین خود که باشد مختار آن

 اثـر  در کـه  اسـت  استیجاري رابطه بقاي بر فرع اختیاري چنین، نماید تجدیدبنا و احداث، همستأجر
 سـال مسـتأجر   و مـوجر  روابط قانون 12 ماده از تقدیر هر به است. رفته بین از همستأجر عین تلف

 بـا  مـدت  انقضـاء  از پـس  اولی طریق به و اجاره درایامچه مستأجر  چنان که آید برمی چنین 1356
 خـود  تجـاري  واحـد  گـرفتن  قـرار  ویرانـی  شرف در یا انتفاع از مانع و رفع غیرقابل عیب حدوث
 بـر  مبنـی  خـود  تعهـد  از و نمایـد  تخلیه را محل یا فسخ را عقد مورد حسب تواند ، میشود روبرو

 خرابـی  شـرف  در یـا  معیوب عین این در استیجاري رابطه بقاي به یا و یابد خالصیبها  تأدیه اجاره
 بـراي ، تخلیـه  یـا  فسـخ  انتخـاب  عـدم  فـرض  در حـال  هر به اما، بنشیند فرجی امید به دهدو رضا

 در جدیـد  بنـاي  احداث و موجود بناي تخریب یا و بنا تجدید به موجر الزام بر مبنی حقیمستأجر 
 جـایی  دیگـر ، گردیده رانیو کاملطور  به عین وقتی اولی طریق به پس است. نشده بینی پیش قانون
 مجـاز  رامسـتأجر   اگـر  باالخره و ندارد. وجود بنا تجدید بر مبنیمستأجر  اجازه یا موجر الزام براي
 شـدن  دارا محظـور  بـا  بـاز  کـه  بـدانیم  مالـک  از را عـین  بایـد  یـا  بشماریم جدید بناي احداث در

 بـه  متعلـق  را جدیـد  اعیـانی  اگـر  و، »فـر  مـا  علی کر« اصطالح به و بود خواهیم روبرو غیرعادالنه
 مالـک  تکلیـف  که اساسی تعمیر فرض در که 1356 سال قانون 20 ماده لحن با اوالً دانیمبمستأجر 

 بـراي  حقـی  و دانسـت  بها می اجاره ماه شش مستحقصرفاً  تعمیر به اقدام فرض در را، مستأجر بود
، داد نمـی  اجـازه  نیـز  راهـا   هزینـه  کـل  مطالبـه  حتی بلکه نبود قائل همستأجر عین به نسبتمستأجر 
 درمستأجر  به متعلق بناي احداث تجویز مستلزم حکمی چنینکه  این دوم و دارد. کامل گاريناساز
 فراوانی هاي پرسش لذا باشد. قانونی روشن دلیل به مستندکه  این بدون است مالک به متعلق عرصه
 بایـد  او آیـا  باشـد مسـتأجر   به متعلق عین اگر صورت این درکه  این جمله از انگیخت. برخواهد را

 مالـک  نفـع  بـه  تخلیـه  موجبات اگر بپردازد؟ مالک به است اعیان و عرصه شامل که را مغازه اجاره
 خواهد نیز را اعیان ازاله حق موجر آیا، تخلیه از پس شد؟ خواهد چه اعیان وضعیت، گردید فراهم
 احـداث  درمسـتأجر   حـق  نـافی  مـوارد  غالب در گفت بتوان شاید که دیگر پرسش ها ده و داشت؟

   )24 تا 17 ص، 1394، الشریف مهدي (محمد است. عیانا
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   1376ج) در قانون روابط موجر و مستأجر سال 
 مقـررات  تـابع  لذا و نموده اختیار سکوت باره این در، 1376 سالمستأجر  و موجر روابط قانون در

 عـین  قهـري  تلـف بـه واسـطه    اجـاره  عقـد  نیز مدنی قانون مقررات به استناد با است. مدنی قانون
 تنهـا  نیسـت.  فـراهم  همسـتأجر  عـین  بناي تجدید به موجر الزام امکان و گردد می منفسخ، همستأجر
 خواهیم آن به که است تجارت و پیشه و کسب حق یا سرقفلی حق بقاي عدم یا بقا، بحث موضوع

  پرداخت.
 

  بند سوم: وضعیت حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت مستأجر  
ی، سـرقفل  حـق ، عهیود بر حق: شد قائل تفاوت مختلف حقوق نیب دیبا نریمستأج حقوق بحث در
  .يتجار هیما زین و تجارت و شهیپ و سبک حق

 پـول  یمبلغ، بها اجاره مبلغ اهشک يبرا یونکمس ای يتجار كامال ن، مستأجریعهیود بر حق در
 انیـ پا در آن بدل داندنبرگر و مبلغ آن از موجر انتفاع انکام شرط با گذارند می عهیود به موجر نزد
 هزار یس تا ستیب نیب عهیود تومان ونیلیم یک هر قبال دری، حقوق رابطه نوع نیا در .اجاره مدت
 کملـ  از يتجـار  استفاده بحث با یارتباط چیه، رابطه نوع نیا .شود می سرک بها اجاره مبلغ از تومان
   .ندارد

ـ  هکـ  اسـت  یمبلغـ  اسـت  فرانسـه  حقوق در pas de porte معادل هک یسرقفل حق  کملـ  کمال
 يتجـار  تیـ موقع نیهمـ  .ندک می افتیدر مستأجر از خود کمل يتجار تیموقع با متناسب يتجار
 در، نپرداختـه  یسـرقفل  هکـ  مسـتأجري  و دهد می لکیتش را تجارت و شهیپ و سبک حق هیاول هیما

 بـا ، خـود  يتجـار  تیـ فعال نوع و حضور زمان نسبت به، باشد شده کمل رونق موجب هک یصورت
    .شود می یکشر شهیپ و سبک حق در باشد می زین يتجار تیموقع کمال هک ساختمان کمال

 رونـق  موجـب  هکـ  اسـت  اسبک ای تاجر يتجار تیفعال از یناش تجارت و شهیپ و سبک حق
 شـخص  بـه  قائم هک طبابت و التکو همانند یمشاغل هک است لیدل نیهم به .شود می کمل يتجار
 حـق  فاقـد  نـد ک نمـی  تیسـرا  انکم به و است وابسته آنان شخص به آناناي  هحرف شهرت و است
 حـق  ردهکـ ن پرداخـت  یسـرقفل  هکـ  مسـتأجري  هک است لیدل نیهم به و تجارتند و شهیپ و سبک
 خـود  و دهیبخشـ  يتجـار  تیموقع به هک یرونق به است منحصر فقط يو تجارت و شهیپ و سبک

   .دارد تعلق کمال به يتجار تیموقع
 و شـه یپ و سـب ک حـق  شـده  گرفته Fonds de commerce يفرانسو واژه دو از هک يتجار هیما
، سبک يبرا الزم منقول اموال و لیوسا لیقب از مزبور سبک و تجارت لوازم با همراه است تجارت

    .ردیگ می قرار استفاده مورد کمل از يبردار بهره در هک یاموال ریسا و يتجار عالمت و يتجار نام
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 يجـا  در که این شرط به هستند تیحما مورد، بوده مشروع یفقه لحاظ از فوق نهاد ارچه تمام
 زین یسرقفل يواگذار .گردد نامشروع تا ستین یقرض يربا مستلزم ورکمذ عهیود .شوند اجراء خود
 اصـل  یـک تمل را عیب هک ما نظر بهک، مل خود از یمستقل مال عنوان به کمل يتجار تیموقع فروش
 مشـروع  آن يواگـذار  نیبنـابرا  و صـلح  عقد گرانید نظر به و شود می قلمداد عیب عقد میدان می مال
    .است موجه مستأجر توسط زین آن روز يبها مطالبه و است

 غاصـب  هکـ  یصورت در و شود می جادیا مستأجر تیفعال جهینت در تجارت و شهیپ و سبک حق
 و سـب ک حـق  و تکیمال حق: شود یم جادیا واحد کمل در حق دو یستیهمز و است محترم نباشد

، زارعانه حق لیقب از دامدار و زارع مستأجر حقوق با کمال تکیمال حق هک همچنان .تجارت و شهیپ
 یامـوال ، حقـوق  نیـ ا تمـام  .شـوند  می جمع واحد کمل در فیتعل حق و يگاوبند حق، شهیر حق

 بـا  ).دمـه  حرمـۀ ک مؤمنال مال حرمۀ( حرمت قاعده مشمول و نکیمال عمل جهینت و مشروع هستند
   .ستین يدیترد زین يتجار هیما تیمشروع در فیتوص نیا

 اسـت  اسـالم  مقـدس  شرع موافق تجارت و شهیپ و سبک حق شناخت اصل در 56 سال قانون
 دیشـا  و بـوده  شـرع  ریمغـا ي، تجار كامال هیلک يبرا مزبور حق يبرقرار در آن عام مکح در نیکل

 را یسرقفل فقط و ندینما اعالم شرع مخالف را مزبور حق الک اءفقه از یبعض شده باعث امر نیهم
 سال قانون در و ندینما محدود را تجارت و شهیپ و سبک حق انقالب از بعد و رندیبپذ یشقوق در

  .ندینما منع را آن الک 1376
 و تیـ موقع به مستأجر توسط یپرداخت مبلغ نسبت هک است نحو نیا به یسرقفل محاسبه قیطر
 يتجـار  رونـق  و تیـ موقع از نسبت همان و شود می گرفته نظر در پرداخت زمان در يجارت رونق
 بـا  مـورد  دو هـر  در .شـود  می نییتع یسرقفل عنوان به ساختمان يبقا فرض با حاضر حال در کمل

 روز مـت یق بـه  یسـرقفل  ایـ  و یودعـ  مبلـغ تأدیـه   به لفکم موجر، اجاره قرارداد انفساخ به توجه
    )1395، کریمی (عباس .نندک یتراض يگرید نحو به نیطرف که این مگر باشد می

 و، باشـد  شـده  تلـف  مـوجر  غیرمسـتقیم  یـا  و مسـتقیم  دخالت با همستأجر عین که موردي در
 تجدیـدبنا  بـه  تمایـل  نیـز  خـود  و نگردد موفق همستأجر عین تجدیدبناي به موجر الزام درمستأجر 
 دریافـت  مـوجر  از را تجـارت  و پبشـه  و کسـب  حـق  یـا  و سرقفلی حق تواند می آیا، باشد نداشته
 همسـتأجر  عـین  منـافع  مالـک ، مسـتأجر  اجاره قرارداد انعقاد با، گفت باید خصوص این در نماید؟
 بـه بها  اجاره پرداخت به مکلف همچنانمستأجر  زیرا، نیست منافع عوض اگرچه سرقفلی گردد. می

 رونـق  عـوض  حقیقـت  در، تجـارت  و پیشـه  و کسـب  حـق  یا و سرقفلی لیکن بود. خواهد موجر
مسـتأجر   وقتـی  که معنی بدان است. همستأجر عین تخلیه از پس، موجر براي منافع مستمر تحصیل

 از خـاص  نـوع  همـان  جهت در، گردید تجارت و کسب مشغول همستأجر عین در خاصی شغل به
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 بـوده  کسب نقرو برايمستأجر  دسترنج نتیجه که گردد می حاصلی رونقی و مایه، تجارت و کسب
 از ناشـی  زیـان  جبـران  بـراي گـذار   قانون لذا گردد. می موجر نصیب، همستأجر عین تخلیه از پس و

 پرداخـت  بـه  مکلف را موجر، تجارتی مایه چنان به موجر دستیابی ومستأجر  از تجارتی مایه سلب
 و اسـت  محسـوب  مـالی  حـق  خـود  که نماید مستأجر می به کسبی رونق و تجارتی مایه آن عوض
 حـق  ایـن ، نمایـد  مـی  تخریب را همستأجر عین، مستقیم غیر یا و مستقیم دخالت با موجر که زمانی
 بـه  مـدنی  قـانون  328 ماده حسب را متلف مال عوض که بود خواهد مکلف و برده بین از را مالی

 کنـد  تلـف  را غیـر  مال هرکس که دارد تصریح، مدنی قانون 328 ماده زیرا نماید. پرداختمستأجر 
 یـا  باشـد  کـرده  تلـف  عمـد  روي ازکه  این از اعم، بدهد را آن قیمت یا مثل باید و است آن ضامن
 نقـص  ضـامن  کنـد  معیـوب  یـا  نـاقص  را آن اگر و منفعت یا باشد عینکه  این از اعم و عمد بدون
 تلـف  از ناشـی  زیـان  جبـران  به مکلف موجر، نیز اشاره مورد وضعیت در لذا است. مال آن قیمت
    باشد. می )مستأجر تجارت و پیشه و کسب حق یا و (سرقفلی غیر لما عمدي
 بـه  توجـه  بـا  گرچه، 1356 سال قانون مقررات مطابق، موجر به انتساب قابل غیر تلف مورد در
 يبـرا  اجـاره  مورد شدن معد دوباره تا تلف زمان از و شود می منفسخ اجاره عقد، اجاره مورد تلف
 يبـرا  بهـا  اجـاره  پرداخت يبرا يتعهدي، جاریاست روابط يقرارداد ای یقانون دیتجد و يبردار بهره

 يبـرا  یلیدل و شود می استصحاب مستأجر تجارت و شهیپ و سبک حق نیکل، ندارد وجود مستأجر
   .ندارد وجود آن سقوط
 دوبـاره  و شـود  مـی  عمـل  توافق همان به دندیرس توافق به بنا دیتجد وهیش به راجع نیطرف اگر

 حـق  یکـی  شـده  قـرار  اگر ای و شود می برقرار تجارت و شهیپ و سبک حق و نیع يمواز تکیمال
    .گردد می عمل همان به بخرد را يگرید

 تیـ موقع و دیـ نما دیتجد را بنا ییتنها به تواند می کمال، دینگرد حاصل نیطرف نیب یتوافق اگر
 به دندیرس توافق به بها ارهاج به راجع اگر و برگرداند سابق نمستأجری از یک هر به را یقبل يتجار
 بـه  توجـه  بـا  آن شیافـزا ( بهـا  اجـاره  لیتعـد  به راجع دندینرس توافق به اگر و شود می عمل همان
 1356 قـانون  4 ماده از مناط حیتنق به توجه با دادگاه است موجر حق هک )ساختمان دیجد تیوضع
 از كمـال  وحـدت  اتخاذ با اندتو می زین مستأجر .نمود خواهد اتخاذ ستهیشا میتصم 1358 یاصالح
 مطالبـه  هیـ تخل قبـال  در تجـارت  و شـه یپ و سـب ک حق قانون همان )ماده لیذ و میک بند( 15 ماده
    .گردد ی میابیارز آمد پیشین بندهاي در هاي ک هویش به مزبور حق .دینما

 مسـاحت  شد افزوده طبقات تعداد به ای شد جادیا طبقات در یاضاف مساحت اگر فوق مورد در
ک، ملـ  وقـت  کمال که این مگر است کمال به متعلق شده افزوده یفوقان طبقات و طبقات در یاضاف
 صـورت  نیا در هک باشد ردهک افتیدر یسرقفل او از و باشد فروخته مستأجر به را يتجار تیموقع
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 همـان  و شود می نییتع يواگذار زمان در يتجار تیموقع با کمل لک به نسبت یسرقفل نیب نسبت
هـاي   نـه یهز از نسـبت  همان که این بر مشروط گرفت خواهد تعلق يو به یاضاف مساحت از تنسب
  ).الغرم هیفعل الغنم له من قاعده و یاساس قانون 167 اصل به مستند( بپردازد را بنا دیتجد

 سـب ک حق ای یسرقفلتأدیه  به ملزم را يو تواند نمی مستأجر ندک بنا دیتجد نخواهد موجر اگر
 نیا يبرا را کمال الزام بنا دیتجد بابت خود سهم پرداخت با تواند می نیکل دینما تجارت و شهیپ و
  .ندک مطالبه صالح دادگاه از امر

 يبهـا  لکـ  به يو تجارت و شهیپ و سبک حق نسبت به توجه با بنا دیتجد بابت مستأجر سهم
 و )بـالغرم  الغنم قاعده هب مستند( گردد می نییتع ها تجارت و شهیپ و سبک و حق لک با همراه کمل
 بـه ( مـورد  خصـوص  در اسـتناد  قابل موجر لهیوس به است ریتعم مخارج به راجع هک 21 ماده لیذ

  )1395، کریمی (عباس .ستین )بودن فارق با اسیق علت
  

  نتیجه  
مسـتأجر   و مـوجر  روابـط  قانون همچنین و مدنی قانون مقررات به استناد با، گردید بیان برآنچه بنا
 قابـل  بعلـت  همسـتأجر  عین که صورتی در، 1376 سالمستأجر  و موجر روابط قانون و 1356 سال

 تجدیـدبنا  اگـر  و نمـود  تجدیـدبنا  بـه  ملزم را موجر توان ، میگردد کامل تخریب موجر به انتساب
، نمایـد  تجدیـدبنا  مـوجر  هزینـه  بـه  را آن خـود  که باشد نداشته تمایل هممستأجر  و نباشد ممکن
 اگر اما بنماید. روز ارزش به را خود تجارت و پیشه و کسب حق یا و سرقفلی حق البهمط تواند می
 کامـل  تخریـب ، موجر غیرمستقیم یا و مستقیم دخالت بدون و قهري حادثه نتیجه در همستأجر عین
 نمـود.  مخروبـه  اعیـان  تجدیـدبناي  به ملزم را مالک توان نمی و بود خواهد باطل اجاره عقد، گردد
 مـورد  لـیکن  است. باقی خود قوت بهمستأجر  تجارت و پیشه و کسب حق یا و سرقفلی حق لیکن
 و پیشـه  و کسـب  حـق  یـا  و سـرقفلی  حق پرداخت به ملزم را موجر توان می آیا که آنست پرسش
 عـین  بنـاي  تجدیـد  بابـت  خـود  سـهم  پرداخـت  با تواند می فقطکه مستأجر  این یا و نمود تجارت
 یـا  و سرقفلیتأدیه  به موجر الزام امکان به معتقد برخی بخواهد. امر این هب را مالک الزام، همستأجر
 امـر  ایـن  بـه  ملزم را موجر توان نمی که معتقدند دیگر برخی و هستند تجارت و پیشه و کسب حق
 و پیشـه  و کسـب  حـق  یـا  و سرقفلی حق عنوان تحت ثابتی حق دارايمستأجر  چون لیکن و نمود

 سهم پرداخت با تواند می لذا است نمودهنفع  ذي مغازه اعیان و عرصه رد را وي که گردیده تجارت
 دلیـل  هـر  بـه ، نتوان اگر که رسد به نظر می بنماید. مخروبه اعیان تجدیدبناي به را موجر الزام، خود
 بعیـد  و اسـت  باقی صورت هر در امکان عدم این، نمود مخروبه اعیان تجدیدبناي به ملزم را موجر
 بـه  را مـوجر ، تجدیدبنا بابت خود سهم پرداخت با که نماید قانع را دادگاه بتواند مستأجر که است
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 و کسـب  حـق  یـا  سرقفلی بر مالکیتمستأجر به واسطه  زیرا نماید. ملزم مخروبه اعیان تجدیدبناي
 محـق  را خـود  بتوانـد  آن استناد به تا کند نمی پیدا ملک اعیان یا عرصه بر مالکیتی، تجارت و پیشه
 عرصـه  شـود.  قائل دیگري به متعلق عرصه روي بر اعیان احداث در خود براي قدرسهمی که بداند
 بـاقی  موضوع بدون اجاره عقد، مغازه اعیان تخریب با و داشته قرار موجر مالکیت در مغازه اعیان و

 و وجرم به متعلق مغازه اعیان مالکیت بین نیز منطقی یا و قانونی ارتباط هیچ گردد. می باطل و مانده
 و پیشـه  و کسـب  حـق  یـا  سـرقفلی  ندارد. وجود، تجارت و پیشه و کسب حق یا سرقفلی مالکیت
 درمسـتأجر   فعالیـت  نتیجـه  در کـه  اسـت  تجارتی مایه بلکه نیست. مغازه اعیان مطلق تابع تجارت
 و مسـتقل  مـالی  حـق  یـک عنوان  به را آنگذار  قانون چون و گردد می حاصل وي براي کسبی رونق
بـه نظـر    بنـابراین  رود. نمـی  بـین  از نیز مغازه اعیان تخریب وجود با لذا، پذیرفته انتقال و قلن قابل
 بـه  انتسـاب  قابـل  و است قهري تلف که مواردي در کلیطور  به که ستا آن تر صحیح نظر رسد می

 یـا  و سـرقفلی  چـون  امـا  ندارد. وجود مخروبه اعیان تجدیدبناي به موجر الزام امکان، نباشد موجر
 اعیـان  تـابع  و وابسته اگرچه که است انتقال و نقل قابل و مستقل حق، تجارت و پیشه و کسب حق
 نیز مغازه اعیان تخریب با لیکن و نمود منتقل دیگري تجاري اعیان به را آن توان نمی و است مغازه
 را اعیان هدنخوا موجر اگر بنابراین است. باقی مغازه همانمستأجر  براي همچنان و رود نمی بین از

 صـورت  هر در و انگارد نادیده نیز رامستأجر  سرقفلی حق که داشت نخواهد حق، نماید تجدیدبنا
 مطـابق ، مشـابه  مورد در نماید. پرداخت رامستأجر  تجارت پیشه و کسب حق یا سرقفلی بهاي باید
 مـوجر  و باشـد  نداشـته  غیر به انتقال حقمستأجر  اگر 1356مستأجر  و موجر روابط قانون 19 ماده
 تجـارت  یـا  پیشـه  یـا  کسـب  حق، همستأجر عین تخلیه مقابل در باید، نباشد غیر به انتقال به راضی

 فقهـی  قواعد کند. مراجعه دادگاه به انتقال سند تنظیم براي تواند مستأجر می واال بپردازد رامستأجر 
 اسـتیجاري  مغازه اعیان و عرصه بر مسلط و مالک، موجر اگرچه است. استناد قابل مورد این در نیز
 و کسـب  حـق  یا و سرقفلی مالک به ضرر ورود موجب را تسلط اعمال این تواند نمی لیکن و بوده
 کامـل  مسـلط  خـود  مـال  به نسبت را مالکی هر، اموال بر سلطنت قاعده دهد. قرار تجارت و پیشه
 توانـد  نمـی  هـیچکس  و بنمایـد  آن در حقـوقی  و مادي از اعم تصرفیگونه  هر تواند می که داند می
 مالـک  تا نماید رفع را مانع تواند می حاکم صورت این در کند. منع تصرفات از شرعی مجوز بدون
 یـا  غرامـت  پرداخـت  بـه  ممتنـع  الزام جهت از مانع رفع اگر حتی گردد. مند بهره آن از بتواند حق

 حرمـت  همانند را ومنم مال احترام که مردم مال حرمت قاعده همچنین باشد. انتفاع و عین عوض
 اکـل  و کفـر  قتالـه  و، فسـوق  المـومن  سباب: ص اهللا رسول من ع باقر (قال داند. می او جان و خون
 کفـر  او بـا  جنـگ  و اسـت  فسـق  مومن به گفتن ناسزا یعنی دمه. کحرمه ماله حرمه و معصیه لحمه
 اوسـت).  نجـا  یـا  خـون  احتـرام  همانند او مال احترام و است معصیت او گوشت خوردن و است
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 کسـب  اسـتیجاري  مغازه محل ازمستأجر  که آنجایی ازکه  این دیگر زیان. بر اقدام قاعده طور همین
 تجـارت  و پیشـه  و کسب حق یا و سرقفلی حق بقاي و همستأجر عین تخریب با و نماید می معاش
 وي قـانونی  حـق  ازمسـتأجر   اسـتیفاي  مـانع  همسـتأجر  عـین  تجدیـدبناي  عدمبه واسطه  موجر که
 ملـزم  را مـوجر  نیـز  حـرج  و عسـر  نفی قاعده و بودهمستأجر  براي حرج و عسر موجب، گردد می
 تجـارت  و پیشـه  و کسب حق یا و سرقفلی ارزش یا و نماید همستأجر عین تجدیدبناي یا نماید می
 تجدیـدبناي  از مـوجر  ممانعـت که  این چه )1386، داماد محقق مصطفی (سید کند. پرداخت را وي
 همسـتأجر  عین بهمستأجر  دسترسی سلب و همستأجر عین ازمستأجر  تخلیه حکم در هرمستأج عین
 پیشه یا و کسب حق یا سرقفلی است مکلف قانون حکم به موجر صورت این در که گردد می تلقی
 خواهـد  امر این به ملزم دادگاه حکم به استنکاف صورت در و نماید پرداخت رامستأجر  تجارت و

   گردید.
  

  ماخذ منابع و
کشاورز، بهمن، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسالم، چاپ دوم، انتشـارات کیهـان،    .1

  1371تهران، 
، نشـریه کـانون، مـرداد و    »مقاله بررسی تحلیلی آثار تلف عین مسـتأجره در اثنـاء مـدت   «سلیمی خورشیدي، فتاح،  .2

  120و  119هاي  ، شماره1390شهریور 
مقاله حق کسب و پیشه و تجارت در فرض تخریب واحد تجـاري (تحلیـل و نقـد رویـه     «مد مهدي، الشریف، مح .3

 92، شماره 1394، مجله حقوقی دادگستري، زمستان »قضایی)
 1395کریمی، عباس، شبکه اجتماعی تلگرام، درگاه (کانال) بنیاد حقوقی دکتر عباس کریمی،  .4
  1386چاپ پانزدهم، مرکز نشر علوم اسالمی، تهران،  محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، .5
، شبکه اجتماعی تلگرام، درگاه (کانال) رسـانه  »مقاله حق کسب و پیشه مستأجرین ساختمان پالسکو«امینی، عیسی،  .6

  1395حقوقی رجاءایران، 
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 کارآموز وکالت (کانون گیالن) نادر محمدي بندبنی

  کارشناسی ارشد حقوق خصوصیدانشجوي  وحید محمدي بندبنی
 
  

  مقدمه
 روایـات  و سـیره ، کـریم  قـرآن ، اسـالم  متعـالی  مکتب درکه  این از نظر صرف زنان اشتغال موضوع

 زنـان  حضور نیز موضوعه قوانین و گرفته قرارتأکید  وتأیید  مورد مردان دوشادوش (ع) معصومین
 بـراي  قوانین ازاي  هپار در لیکن؛ یدنما می اشاره فرهنگی و سیاسی، اجتماعی مختلفهاي  عرصه در

 به خانوادگی مبانی تشیید و تحکیم بمنظور زوجین یا و شده بینی پیش یهای محدودیت زنان اشتغال
   نمایند. می سلب خود از را مشاغل از برخی در ورود تراضی نحو

 بـه  زوجـه  اشـتغال  منـع  موضـوع  به خانواده بر شوهر ریاست بحث در مدنی قانون 1117 ماده
 مقـرر  همسر براي را یهای محدودیت و پرداخته زوج حیثیات و خانوادگی مصالح با مخالفت لحاظ
 حـق  از استفاده بلکه خودسرانهطور  به نه حیثیات و خانوادگی مصالح با شغل مخالفت است. نموده
 خـانوادگی  اجتمـاعی  مرتبـه  و شـأن  اثبـات  و حقـوقی  دادخواست طرح مستلزم شوهر براي مزبور
  است. خانوادگی مصالح با همسر شغل مخالفت و رشوه
 مطلـق طـور   بـه  شوهر و شود نمی محسوب آمره قوانین جمله از مذکور ماده، نگارنده دیدگاه از
 اسـتفاده  خود همسر اشتغال منع به نسبت مدنی قانون 1117 ماده قانونی مقرره شرایط از تواند نمی
   شد. تفکیک به لقای آن مختلف صور به نسبت باید بلکه نماید؛
 و نکـاح  عقـد  ضمن در یا، آن از بعد، عقد از قبل در همسر شغل مختلف صور به مقاله این در
  است. شده اشاره آن نتایج و آثار
  

  آثار ریاست شوهر بر خانواده
 شـده  وضـع  خانواده مصالح جهت در که خانواده بر شوهر ریاست آثار مبحثدر اندان حقوق برخی
 عقـد  وقوع از بعد اجتماع در زن آزادي محدودیت به اعتقادکه  این بر عالوه و پرداخته زن شغل به

 منع اشتغال زوجه
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 مـاده  مطـابق ، عقـد  ضـمن  شـغل  و تحصیل شرط دادن قرار از پس را زن اشتغال منع د؛ندار نکاح
 را شـرط ، آمـره  قـانون  بـا  بـودن  فلمخـا  لحاظ هب خانوادگی مصالح منافی دلیل هب )1( م.ق 1117
 و تصـور  خـالف  بر )2(اند. هنمود تجویز همسر اشتغال به منع بر را شوهر راختیا و ندانسته صحیح
  شود. می پرداخته مباحث بیان به نظر مورد تلقی

 وقبـول  ایجاب نحو هب نیز است.ازدواج استوار ازدواج بر خانواده بنیان و خانواده بر جامعه بنیاد
 تربیـت  و خانواده مبانی تشیید در معاضدت و معاشرت وحسن تناسل و زوجیت انگیزه با نکاح در

 وقوع به مبادرت، متصوره صیخصا تمامی پذیرش با طرفین که است آن مهم شود. می محقق اوالد
 مبـانی  تشـکیل  در اسـالم  مبـین  دیـن  از سـی أت بـا  تربیتـی  امـور  صاحبنظران نمایند. می نکاح عقد

 آنـان  سرنوشـت  در تواند می ینطرف بودن کفو هم که ورزند تأکید می نکته این بر همواره خانوادگی
    باشد. بخش اثر مطلوبی نحو به

 مـادي هـاي   انگیـزه  به پردازش باصرفاً ، وعناصر عوامل لحاظ بدون نباید انسان است واضح پر
 قـرار  افـراد  روي و پـیش  در تـاریکی  آینـده  مسـلماً  باشد چنین رگا دهد؛ ازدواج به تن وجسمانی
 بخـش 2 داشـت  اشـاره  همسر انتخاب مؤثردر عوامل به خصملطور  به توان می گرفت.آنچه خواهد
   برد. نام را ومادي معنوي عوامل

 
  عوامل مؤثر در انتخاب همسر از حیث معنوي

  :  است زیرهاي  گزینه داراي معنوي حیث از همسر انتخاب در مؤثر عوامل
(خصوصـیات   نـژاد  ـ  تحصـیالت  ـ  شـغل(موقعیت شـغلی)   ـ  اعتقـادات  ـ  اخالق اجتماعی ـ  اخالق فردي

 ـ  سـطح فرهنگـی   ـ  عفـت  ـ  درجـات محبـت وعالقمنـدي    ـ  شـعور  سـطح فکـر و   ـ  عدم اعتیادـ   نژادي)
 ـ  همـدلی  ـ  غیرتمنـدي  ـ  سالمت روانی ـ موقعیت اجتماعی ـ  وفا ـ  اصالت خانوادگی ـ  یکرنگی ـ مدیریت
خـواهی و  نظریـه   مشـورت و  ـ  همراهـی وهمـاهنگی   ـ  قدرت تحمل مشـکالت  ـ  اعتماد به نفس ـ  تقوي

  آگاهی دینی وسایر عوامل دیگر را بر شمرد. ـ رازداري ـ ذوق هنر وسلیقه ـ پذیري درجه نظریه
 

  اديعوامل مؤثر در انتخاب همسر از حیث م
 مو ـ  پوست رنگ ـ  درآمد) شغل(منبع ـ  ثروت ـ  وزن ـ  صورت(سیما) ـ  قد ـ  سن چون عواملی اما
 طبیعـت  ونوع ژنتیکی سالمت ـ  جسمی سالمت ـ  اصد ـ ظاهري وضع ـ  اندام تناسب ـ بدن بوي ـ
  گیرد. می قرار مادي عوامل زمره در ییزناشو نظر از

 بـه  ازدواج طـرفین  تخصـیص  عرفی و اسالمی دیدگاه از که دارد برآن ظهور، عوامل ذکر فایده
 مـورد  نـد اتو نمی وحدتطور  به چند هر همسر گزینش اعتبار در ومناط ومالك صیخصا از برخی
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 آن بـر  اصـل  عرفـی  دیدگاه از حتی وهست. بوده عامه پذیرش مورد ان کلیات اما گیرد قرار همطالع
 مطلـع  همـدیگر  ومعنـوي  مـادي  برشمرده خصوصیات با عقد وقوع از قبل ازدواج طرفین که است
 پیونـد  در اسـت  ییزناشو زندگی موفقیت در مؤثر که عوامل سازگاري و همسویی جهت به و بوده

 در آنچـه  و ظـاهري  وضـعیت  کـه  است آن بر اصل دیگر عبارت بهاند. هنمود داماق مشترك زندگی
 زنـدگی  در را کیفیـت  وهمـان  بـوده  مطلـع  است ذهنی انتقال ویا رؤیت قابل اشخاص براي ظواهر
 بلحـاظ ، باشـد  نشـده  جرد نکـاح  عقـد  ضمن شرایط در مکتوبطور  به هرچنداند.  هپذیرفت مشترك
 کـه  مـذاکراتی  شـود.  مـی  ییبنـا  شـرط  به تعبیر حقوقی دیدگاه از دهستن واقف آن به نسبتکه  این

 آن بـه  تصـریح ، عقـد  موقـع  در لـیکن  و دارند توافق آن روي و کنند می عقد از قبل قرارداد طرفین
  واقفان شرط قاعده استناد به همچنین کنند. نمی مذاکرات

 یـا  و تحصـیالت  به توان می لمثاطور  به باشد.کهآور  الزام تواند می »الشارع کنص الواقف شرط«
   نمود. اشاره طرفین شغل

 
  مبانی اشتغال زنان

 جسـتجو  تـوان  مـی  موضـوعه  و عـادي  قـوانین  و اساسـی  قـانون ، اسـالم  در هم زنان اشتغال مبانی
 داشـتند  مشارکت امور دیگر و فرهنگی و سیاسی، اجتماعی امور در زنان اسالم صدر درکه  اینکرد.
 همسر خدیجه آوردن روي و بود رایجاي  هگسترد شکل به نیز (ص) اسالم گرامی پیامبر عصر در و

 سـرمایه  و کرد می تجارت و بود ثروتمند اوکه  این و )3( ابریشم فروش و خرید و تجارت به پیامبر
 کـریم  قرآنکه  این و )4(.گرفت می کار به تجارت براي افراد استخدام و مضاربه صورت به را خود

 صـراحتاً  یـا  و )5( کـرده  نقـل  (ع) شعیب حضرت دختران چوپانی داستان شکل به را زنان اشتغال
 مـا  بحـث  موضـوع  از قضـیه  فقهی منابع به نپرداخت و نیستاي  هشبه و شک جاي )6( داشته بیان
 عـادي  قـوانین  و اساسـی  قانون منظر از زنان اشتغال مبانی ذکر کند می جلوه مهم آنچه است. خارج
  بشناسد. رسمیت به را زنان کار حق و کند پیدا استناد قابلیت اجرا و عمل در که است

 
  حق اشتغال زنان در قانون اساسی

 زیـر  اصـول  بـه  تـوان  می دارد زنان اشتغال حق بر تأییدي وتأکید  که یاساس قانون اصول مهمترین
  :  نمود تمسک
 قائـل  فرق زن و مرد بین و نموده بیان را عامی حکم» هرکس« تعبیر با اساسی قانون 28 اصل) الف

 ایجاد برابر شرایط با» افراد همه« براي را اشتغال زمینه کند می موظف را دولت و است. نشده
  )7کند.(
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 شـده  اشـاره  اشـتغال  در زنـان  و مـردان  تمام حق بر» همه« تعبیر با 43 اصل چهارم و دوم بند) ب
  )8است.(

 یکی و است مختلفی مصادیق داراي و است عام» جهات درتمام زن حقوق« ذکر با نیز 21 اصل) ج
  )9برد.( نام اشتغال حق توان می را آن مصادیق از

  
  وضوعهحق اشتغال زنان در قوانین عادي و م

  :  است استناد قابل زیر موضوعه و عادي قوانین در زنان اشتغال حق
  مدنی قانون 1117 ماده) الف
  )10( کار قانون 78 الی 75 مواد) ب
  1362 مصوب بانوان وقت نیمه خدمت قانون) ج
  )11(1336 مصوب ایران اسالمی جمهوري ارتش قانون 32 ماده) د

  )12(1370 مصوب ایران اسالمی انقالب پاسداران پاهس استخدامی مقررات قانون 20 مادهه) 
  )13(1374 مصوب ایران اسالمی جمهوري انتظامی نیروي استخدامی مقررات قانون 20 ماده) و
 قضــات  انتخـاب  شـرایط  قـانون  بـه  تبصره پنج الحاق قانون اصالح قانون واحده ماده 5 بصرهت) ز

  )14(1374 مصـوب دادگستـري
 شوراي 1371 مصوب، ایران اسالمی جمهوري در زنان اشتغال هاي سیاست هنام تصویب 2 ماده) ح

    )15( فرهنگی انقالب عالی
    )16( میالدي 1948 بشر حقوق جهانی اعالمیه 23 ماده) ز
  )17( فرهنگی و اجتماعی، اقتصادي حقوق میثاق 6 ماده) ح

 در فرهنگی و اجتماعی، اقتصادي حقوق میثاق و بشر حقوق جهانی اعالمیه به مربوط مواد ذکر
 قـانون  9 مـاده  طبقکه  این و فوق کنوانسیون به ایران الحاق که است باب این از عادي قوانین زمره
 بـه  توجـه  بـا . اسـت  داخلـی  قانون حکم در شده ملحق آن به ایران که قراردادهایی و عهود، مدنی

  :  که آورد می وجود هب را بحث این، سخن مورد موضوع
  ؟شود می محسوب آمره قوانین جمله از ق.م 1117 ماده اآی اصوالً )الف
 یـا  خـانوادگی  مصـالح  منـافی  کـه  وصـنعتی  حرفه شوهر که زمان هر ق.م1117 ماده اساس بر )ب

  شود؟ اشتغال مانع تواند می دهد تشخیص زن یا خود حیثیات
 تحصـیل  به منع در مرد اراده درتأثیر ال ممکن، زوجه اشتغال العقد ضمن شرط عدم یا شرط آیا )پ

  بود؟ خواهد اشتغال یا
  .بود خواهد امر کشف در مؤثر اشاره مورد عناوین از یک هر به پرداختن
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  .نیست آمره قوانین جمله از ق.م 1117 ماده
 کنند. مخالفت آن با توانند نمی بخواهند اگر حتی افراد که هستند قوانینی، امري یا الزامی قوانین

 اشـخاص  از حفاظـت  بـراي  یا و شوند می مربوط حسنه اخالق و عمومی نظم به یا قوانین نوع این
 امـري  قـانون  غیرمنقول امالك معامالت ثبت لزوم مثال براي اند. شده وضع زیان از جلوگیري براي
 اخـالق  بـا  مغـایر  نکند وآمد رفتها  آن خانه به شوهر مادر آنکه براي شوهر و زن توافق یا و است

 قـوانین  زمـره  در ازدواج به مربوط قوانین بیشتر کلیطور  به )18(.شوند می محسوب جامعه عمومی
 ینا آمره قانون، دهد طالق را زن ندارد حق شوهر که شود شرط عقد ضمن در اگر مثالاست. امري
 قوانین مخالف شوهر از حق این سلب، دهد طالق را زن تواند می بخواهد شوهر وقت هر که است
 مغـایر  تنهـا  نـه  شـرطی  چنین نکند. نزدیکی زن با شوهر که شود شرطکه  این است.یا باطل و آمره
 اسـت.  تناسل و زوجیت نکاح از مقصود و هدف چون است. عقد ذات مقتضاي خالف بلکه قانون

 باشـد.  مـی  مشروع نزدیکی نکاح از هدف و است نزدیکی زوجیت الزمه و )19( »تناسلوا واتناکح«
 تـوان  می شروط این دیگر هاي نمونه از. است باطل آمره قانون با مخالفت لحاظ هب نیز شرطی چنین
  :  کرد اشاره موارد این به

   .بدهد طرف دو از یکی به را نکاح فسخ حق که شرطی یا خیار شرط
  .باشد زن با خانواده ریاست که دشو شرط
  .باشد نداشته را خود فرزندان حضانت و والیت حق مرد که شود شرط
  .باشد نداشته نفقه حق زن که شود شرط
  .باشد آزاد کامالً خود روابط و کارها در زن که شود شرط
 (ره)در نـی خمی امـام  مثـال  براي، شده اشاره نیز شرع مخالف شروط از مواردي به شیعه فقه در

 بـرود  بیرون منزل از واستخ  دلش وقت هر که کند شرط زنکه  این مثل«: نویسد می تحریرالوسیله
 دیگـرش  همسـري  حق شوهرش که کند شرط یا و، نشود او مانع شوهر برود خواست که جا هر و
  )20( »نخوابد. او با مثالً ندهد را

 آن در افـراد  اراده کـه  نحـوي  به دارند ییرتغ و تفسیر قابلیت و نیست آمره قوانین از برخی ولی
 بـا  مـوارد  ازاي  هپار در که دانست.چرا ق.م1117ماده توان می را آن جمله از نماید. می پیدا مدخلیت
 محـاکم  ازرأي  صـدور  بـه  منتهـی  خـانوادگی  مصـالح  بـا  شـغل  منافی ادعاي و دادخواست تقدیم
 افـراد  تفسـیر  به بنا آن هر در و همیشه اشتغال با مصالح منافی بین تشخیص امر واقع در گردد. نمی
 خـارج  آمـره  قـوانین  از را بحث مورد قانونی ماده، تفسیر و تغییر .اینگیرد می قرار تغییر معرض در
 عقـد  ضـمن  شـروط ، شود نمی محسوب آمره قوانین جمله از ق.م 1117 ماده چون سازد.علیهذا می
  آورد. می بوجود عملی لزاما طرفین براي داشت خواهیم که فیتعاری با نیز
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  نکاح شرایط ضمن العقد
و در  »الزام الشـیء و التزامـه فـی البیـع ونحـوه     «آنچه در تعریف ضمن عقد در کتاب قاموس اللغه آمده 

جزئی از ایجاب وقبول و الزام والتـزام  «و در تعریف اصطالحی آن  »الشرط، الزام الشیء و التزامه«المنجد 
هاي ضمن عقد که بر گرفتـه   باید به شرط »اوفوا بالعقود«شرط را واجب بدانیم  اگر وفاي به است. »تبعی

قـانون مـدنی الزامـی     10زیرا به موجب ماده تواند باشد الزام و التزام داشته باشیم.  ق.م هم می 10از ماده 
به عبـارت دیگـر شـرط    در انعقاد قرارداد به صورت شرط ضمن عقود معین براي اشخاص وجود ندارد.

من عقد که در حقیقت همان شرط فعل اعم از فعل یا ترك است و شرطی است کـه یکـی از طـرفین    ض
الوفـاء اسـت.از منظـر دیگـر شـرایط       شـوند الزم  عقد یا هر دو بموجب آن ملتزم و متعهد به انجام آن می

ز گردد که موضوعا منصـرف وخـارج ا   العقد زمانی مخالف با مصالح خانوادگی تلقی می مصرح در ضمن
که نکاح یکی از عقود است و احکـام راجـع بـه شـرایط      العقد باشد. بدلیل این خصوصیات شرایط ضمن

 توان چنین بر شمرد:   را می نکاح العقد العقد در باره آن جاري است لذا شرایط ضمن ضمن
  نباشد. مقدور غیر) الف
  نباشد. نامشروع) ب
 نباشد. عقد مقتضاي خالف شرط) پ
 باشد. ییعقال یدهفا و نفع داراي) ت
  :  است کلی قضیه2 شده شارها نآ به هم اسالم مقدس شرع در آنچه
  است. باطل باشد ا... کالم ناقض و خدا حکم مخالف که شرطی هر )الف
  )21(است. صحیح ا...نباشد کالم ناقض و خدا حکم مخالف که شرطی هر) ب

ر از شرایطی که در خصوصیات ضمن یم که: غییتوانیم بگو پس در بیان کلی با توجه به مراتب می
عقد نکاح ذکر شد سایر شرایط ضمن عقد صحیح خواهد بود. و طرفین ملزم به وفاء بـه آن خواهنـد   

اشتغال داشته باشد چون مخالف با قوانین آمره نیست صـحیح  تواند  بود. مثال اگر شرط شود که زن می
توانند هـر شـرطی کـه     طرفین عقد ازدواج می«دارد:  ق.م مقرر می 1119خواهد بود.در این مورد ماده 

  »مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد الزم دیگر بنمایند.
 پـس  تا باشد توکیل در وکیل و وکیل زن بگیرد دیگر زن شوهر هرگاه که شود شرطکه  این مثل

  د.ساز مطلقه را خود یینها حکم وصدور محکمه در شرط تحقق اثبات از
  

  مصالح خانوادگی قابلیت تبدیل وتغییر ندارد حیثیت و
گیـرد   اگر قائل باشیم که مصالح مذکور که امري ذاتی است و بر اثر زمان دسـتخوش تغییـر قـرار مـی    

توان پذیرفت که در هر تغییـري بایـد مقایسـه اشـتغال و مصـالح خـانوادگی رعایـت گردد.چـون          می
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توانـد   ح خانوادگی ندارم در نتیجه معتقدم که اشتغال همسر نمـی اینجانب عقیده بر تغییر وتبدیل مصال
 گونه باشد یعنی تابع نظر تغییر قرار بگیریم قطعا و هر از چند گاهی دستخوش تغییر قرار گیرد.اگر این

یقینا اشتغال نیز تابع تغییر خواهد بود. مثال شخصـی در قبـل از انقـالب بـا فـردي ازدواج نمـوده در       
ش به شغل پرستاري مشغول بوده است. بعد از انقـالب زوج بـا فعـالیتی کـه داشـته      حالتی که همسر

اعالم نماید شغل همسر منافات با مصالح خانوادگی دارد.زیرا تغییر در رفتار، کردار، عقیده و...موجـب  
گـردد کـه    دو منافات حاصـل مـی   نآتغییر در حیثیات فردي وخانوادگی گردیده، در نتیجه در مقایسه 

ـ      برداشت بسیار ناصواب است. زیرا در تغییر چهـره این  واسـطه عوامـل   ه هـا چـه در ظـاهر وبـاطن ب
  یر خواهد بودیخارجی، ماهیت اشتغال نیز تابع اوضاع و احوال حاکم بر نظام تغ

 
  شغل دو امر کامال متفاوتی هستند موضوع تحصیل و

مدنی آحاد جامعـه اسـت و   تحصیل از حقوق توان تحصیل شخص را نوعی شغل تلقی کرد زیرا  نمی
اي وجـود نـدارد و    نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقرره ،منع افراد از استیفاي این حق

قـانون مـدنی خـارج     1117اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال بـه حرفـه و صـنعت موضـوع مـاده      
ومستمر ومشخصـی   مرتبطهاي  مسئولیت شغل عبارت از مجموع وظایف و) از سوي دیگر 22است.(

 )23(عنوان کار واحد شـناخته شـده باشـد.    است که از طرف سازمان امور اداري و استخدامی کشور به
اما تحصیل بلحاظ عدم استمرار وعدم وظایف مشخص از سوي سازمان خاصـی و همچنـین محـدود    

توجـه بـه    ولی بـا  کند. بودن آن بین دو مقوله تحصیل و شغل رابطه عموم وخصوص مطلق برقرار می
کـه شخصـی بـراي     تواند از مقوله عموم وخصوص من وجه نیـز قلمـداد نمود.مثـل ایـن     شرایطی می

عنـوان   اي حتما بایستی تحصیالت مشخصی را طی نماید. قبل از تحصـیل بـه   خانه استخدام در وزارت
رد گونـه تحصـیالت در زمـره شـغل فـ      پیمانی بوده وبراي تبدیل وضعیت نیازمند به تحصیل است.این

سـازد کـه    اي از موارد تحصیل در آتی موجبات استخدام فرد را فراهم مـی  شود اما در پاره محاسبه می
نحو مستتر بوده و تحقق عملی آن در خارج وجود ندارد و یا منـوط بـه حصـول    ه موضوع استخدام ب

  عنوان دانشجو مطرح است. کند صرفاً به شرایطی است. در این بحث فردي که تحصیل می
 عمـال ادر باشـد  بـوده  تحصـیل  بـه  مشغول ازدواج از قبل زوجهچه  چنان اگر منعکس کیفیت با
  : کرد برداشت توان گونه می دو ق.م 1117 ماده موضوع زوج
 را تحصـیل  شـرط  زوجکـه   این بلحاظ و باشد دانش کسبعنوان  صرفاً به زوجه تحصیل اگر )الف

 صـورت  در زوجـه  اشتغال مانع ازدواج عقد وقوع از پس تواند می است پذیرفته عملی بنحو
 و نشـده  اشـتغال  شـرط  نکاحیـه  رسـمی  سند در زیرا گردد. خانوادگی الحمص با مسلم منافی
  ندارد. اشتغال بااي  همالزم شرایطی چنین در نیز تحصیل و است بوده تحصیل از زوج آگاهی
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 از برخـی  در کـه  بنحـوي  باشـد  اسـتخدامی  رابطـه  مقدمه یا و درآمد پیش زوجه تحصیل اگر )ب
 اشـتغال  رابطـه  برقـراري  امکـان  تحصیل گذران بدون و است رایجها  خانه وزارت و مؤسسات
 تحصـیل  بین مستقیمی رابطه کهاي  گونه به باشد اشتغال حکم درچه  چنان اگر نیست واستخدام
 تلقـی  کـارآموزي عنـوان   بـه  کـه  رااي  هدور مـاه 3به مدت  فرد اگر یعنی شود فراهم واستخدام

 توانـد  نمـی  زوج، آمد خواهد درخانه  وزارت یا مؤسسه فالن استخدام در نماید سپري شود می
 کـه  باشـد  تحصـیلی  بـه  منـوط  اشتغال اگر ولی نماید. درخواست را زوجه اشتغال از ممانعت
 و جلـوگیري  در زوج اقدام باشد احتمال باب از بلکه نبوده یقینی و یحتمطور  به دو آن رابطه

  کند. می جلوه قانونی خانوادگی مصالح با مسلم منافی صورت در اشتغال از زوجه ممانعت
  

  اشتغال زوجه قبل از وقوع عقد
 اختیار زوج مطلقطور  به ؛است داشته اشتغال شغلی وبه بوده کارمند زوجه عقد وقوع از قبل هرگاه
  : زیرا ندارد را زوجه اشتغال از ممانعت
 اشـاره هـا   آن ازاي  هپـار  به قبال که دیگر عوامل وسایر زوجه لاشتغا گرفتن نظر در با زوج :اوالً
 جـاري  و خواسـتگاري  به اقدام، بحث مورد مصالح با زوجه اوصاف انطباق و شرایط وقبول گردید
 مرقـوم  کیفیـت  به را زوجه در موجود شرایط تمامی زوج واقع است.در نموده ازدواج صیغه نمودن
  نیست. ممکن نحو هیچ به آن از وعدول است پذیرفته
 طـرفین  شـغل  صـراحت  بـه  گردد می قید طرفین مشخصات که نیز رسمی نکاحیه سند در :اًیثان
  .است شده درج

 در امضـاء  بـا  زوجه ناحیه از پذیرش واقع در گردد می درج نکاحیه سند در زوجه اشتغال چون
 را همسـر  غالاشـت  از ممانعـت  سـلب ، مراتب از آگاهی و علم با عقد ضمن شروط از یک هر ذیل

 شرافت و حیثیات با زوج قطعاً که خود سابق اشتغال به واندت می زوجه شرایطی چنین در و پذیرفته
 درج عقد ضمن شرایط درکه  این مگر دهد. ادامه، ننموده هم مخالفتی و داده تطبیق خود خانوادگی

 بـر  مبنـی  الزم عقد ضمن شرط وقوع عدم به توجه با هذا علی ندارد را اشتغال حق زوجه که گردد
  گردد. جلوگیري اشتغال از که شود واقع قانوناً و شرعاً ثمري مثمر تواند ، نمیزوجه اشتغال عدم
چـه   چنـان  که ستا این مؤید که یافته اصدار کشور عالی دیوان شعبات از مختلفی آراء سویی از
   دهد. ادامه زوجیت وظایف انجام با و کار به تواند می زوجه باشد اشتغال بر مبتنی ازدواج
 دراي  همکتسـب  حقـوق  حصـول  موجـب  و خـاص  ضوابط تابع، دولتی ادارات در استخدام :ثالثاً
 خـارج  افـراد  اراده از و بـود  اهـد نخو حق ذي از سلب قانون حکم به جز که گردد می اشتغال طول
  .باشد می
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 بـدون  مـرد  و شـد با شاغل ازدواج حین زنچه  که چنان این خصوص در حقوقی دیدگاه از البته
 وجـود  نظریـه  دو اشـتغال  از زوجـه  منع بر مرد حق براي، بپذیرد را او با نکاح، وي اشکال بر ایراد
  )24(: دارد

 و کنـد  ازدواج شـاغلی  دختر با مردي اگر زیرا شود نمی ساقط اشتغال از زوجه منع بر مرد حق  .1
 دارد حـق ، دارد منافـات  نوادگیخا مصالح با شغل این به اشتغال ادامه که دریابد چندي از پس
 ایـن  اسـتدالل  کاهد. نمی او قانونی اختیار از نیز شوهر رضایت و کند تقاضا دادگاه از را او منع
 شـده  سـاقط  رضایت اعالم با کرد ادعا بتوان که نیست مرد حق تنها، زن منع که است آن گروه
 شـمار  در آن اعمـال  و یعمـوم  نظـم  بـه  مربـوط  مسـائل  زمـره  در اختیار این بقاي بلکه است.
 نظریـه  این بر امامی و کاتوزیان است.دکتر خانواده امور اداره در شوهرهاي  مسئولیت و تکالیف
  دارند.تأکید 

 منعقـد  آن ادامه بر مبنی نکاح عقد و بوده شاغل زن، ازدواج حین هرگاه که برآنند دیگراي  هعد  .2
 آقـاي  کنـد.  منع شغل ادامه از را او تواند نمی زوجه، باشد شده شرط عقد ضمن اشتغال یا شده
  است. نظر این بر داماد محقق
 ءآرا صـدور  لحـاظ  به )25( شود می پیروي اول دیدگاه با مطابق بیشتر قضایی رویه در چند هر
 زوجه: سؤال این طرح با معاصر فقهاي از فقهی ءاستفتا ضمن مراتب تا شد موجب محاکم مختلف
 بـا  اشـتغال  داشـتن  منافـات  صـورت  در اسـت.  آگاه مسأله این از مرد، است شاغل ازدواج از پیش
  کند؟ جلوگیري وي اشتغال از تواند می زوج آیا، زوج حقوق
  : فرمودند پاسخ
 ــ  عقـد  ضمن شرط با ولو ـ باشد اشتغال استمرار به مشروط زن ازدواجچه  چنان: اي خامنه اهللا آیت
  .ندارد منع حق زوج
  واند.ت : نمیسیستانی اهللا آیت
 زوج و اسـت  بـوده  معینی مدت به خدمت تعهد با رسمی کارمند زوجه اگر: لنکرانی فاضل اهللا یتآ
  .ندارد را او کار ادامه از ممانعت حق است  نموده اقدام موضوع این از اطالع با

 و بـوده  آگـاه  هـم  زوج و داشته اشتغال ازدواج از قبل زوجه که صورتی در: شیرازي مکارم اهللا آیت
   )26.(دهد ادامه را آن تواندمی نکرده شرط را اشتغال ترك عقد هنگام در

  : باشد نداشته اشتغال هم تحصیل به و نبوده کارمند زوجه ازدواج از قبل هرگاه
 بعمـل  ممانعت زوجه اشتغال از دارد حق زوج که پذیرفت مطلقطور  به توان نمی فرض این در
 اگر کرد. مقایسه هم با را زوج خانوادگی مصالح و حیثیت و اشتغال فعلی وضعیت باید بلکه، آورد
 شـغل  گرنـه  و نماید جلوگیري اشتغال از تواند می داشت منافات شوهر خانوادگی مصالح با اشتغال
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اي  هزوجـ که  این مثل دهد ادامه را خود شرافتمندانه شغل تواند می و بوده قانونی وجه داراي همسر
 باشد. پرورش و آموزش در تخدامسا و معلمی شغل انتخاب اهانخو مکتسبه تحصیالت به توجه با

 پایـه  بر آن موضوع و دارد قرار انبیاء شغل ردیف در و است شریفی شغلاساساً  معلمی شغل چون
 همسـر  شـتغال  ا با وي خانوادگی مصالح که نماید اعالم تواند نمی مرد است. استوار تربیت و تعلیم
  گردد. می تلقی شرافت باهاي  شغل زمره در مزبور لشغ اساس که چرا. دارد منافات
 مضاف بود. تفکیک به قائل خانوادگی مصالح با مقایسه در انتخابیهاي  شغل بین ید با واقع در

 و سیاسـی ، اجتمـاعی هـاي   صـحنه  در آنـان  حضور و اسالمی جامعه در زنان جایگاه و نقش آن بر
   گیرد. قرار توجه مورد باید و... فرهنگی

  
  وه اقدام و اجراي حکمنح
 هـر  شـوهر  که نیست معنی بدان، شده استفاده» منع« واژه از مدنی قانون 1117 ماده متن در چه اگر
 حکـم  صدور« خواسته به دادخواست تقدیم با بلکه شود. زن اشتغال مانع خوسرانه نمود اراده زمان
 دادگـاه  در را» حیثیـات  ودگیخـانوا  مصـالح  بـا  منافـات  لحـاظ  به زوجه کار به اشتغال منع بر مبنی

 حیثیـات  یا و خانوادگی مصالح با خود همسر شغل بودن منافی مدعی که کسی کند. مطرح حقوقی
 و خـود  خـانواده  موقعیـت  و وضـعیت  اثبات، اقدام اولین کند. ثابت را موانع این باید باشد می خود
  است. خانوادگی مصالح با خود شغل تناسب عدم سپس

 بـاالي  طبقـه  از مـردي کـه   ایـن  از اسـت  عبـارت  کشـور  عـالی  دیوان 11119/3/34 شماره رأي
 قـانون  1117 مـاده  اسـتناد  بـه  زوج است. معلمی ایشان شغل که باشد می همسري داراي، اجتماعی
 از امـا  محکـوم  زوج بـدوي  مرحله در شود. می خواستار معلمی شغل به را ایشان اشتغال منع مدنی
 است شریفی شغل ما جامعه در معلمی شغل که استدالل این با دیوان نماید. می خواهی فرجام دیوان
 خانوادگی مصالح مخالف، همسر موقعیت به توجه با زوجه شغل: دارد می بیان اما نماید می موافقت
  )27نماید.( می صادر را معلمی به اشتغال از زوجه ممنوعیت بر حکم و بوده

 شـغل  بـودن  منافی اثبات و نکاح عقد موجب به خوانده و خواهان زوجیت رابطه احراز از پس
 کـار  بـه  اشتغال از ممانعت دعوي ارکان از مدعی سوي از زن یا مرد حیثیت و خانوادگی مصالح با

    )28است.(
 جنبـه  کـه  دادگـاه  حکـم  اجراي و همسر اشتغال از مانع راستاي در دادگاه جواز وتأیید  از پس
 4 مـاده  لحـاظ  بـا  شـود  عمـل  زوجه اشتغال محل اداره ای همؤسس وسیله بایست می و دارد اعالمی
 حقـوقی  دادگاه دفتر مدیر وسیله صادره دادنامه رونوشت ارسال طریق از مدنی احکام اجراي قانون
  )29است.(پذیر  امکان زوجه متبوع سازمان دفتر به
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 اگـر ، آن قطیت محض به تمکین به الزام حکم همانند، اشتغال از ممانعت حکم دانستن اعالمی
، نفقـه  بـر  استحقاق عدم مانند نشوز بر مترتب نتایج و شده محسوب ناشزه دهد ادامه اشتغال به زن

  شود. می بار او بر المثل اجرت استحقاق عدم و زوج مجدد ازدواج بر اذن صدور جواز
  

  نتیجه
  : آورد بدست را کلی نتیجه دو توان می موجود بحث از
  شود. نمی محسوب هآمر قوانین از ق.م 1117 ماده  .1
  شود. نمی زوج ناحیه از منع اختیار موجب، نکاح العقد ضمن در اشتغال شرط  .2
  

  نوشت پی
تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خـود   قانون مدنی: شوهر می 1117ماده   .1

  یا زن باشد منع کند.
  1730/ شماره 1384اردیبهشت  13دفاع مقدس / نامه بسیج و  روزنامه جوان / ویژه  .2
بخش زن زیبا و جوان، ابوبکر در آستانه مـرگ  1343تشارات امیرکبیر نوشته کورت فریشلر، ان عایشه بعد از پیغمبر  .3

  6و زایمان، صفحه 
  63، ص1االثر، ج ؛ ابن سید الناس، عیون293، ص2ابن کثیر، البدایۀ و النهایۀ، ج  .4
ین روانه شد و  .5 د بـین مصـر و مـدین را در     فاصـله  موسی بدون توشه راه و سفر، با پاي پیاده به سوي م

ت غذاي او سبزي هشت شبانه روي پـایش آبلـه کـرد،     هاي بیابان بود و براثر پیاده روز پیمود، در این مد
ین رسید، گروهی از مردم را در کنـار چـاهی دیـد کـه از آن     هنگامی د بـا دلـو، آب   چـاه   که به نزدیک م

ها دو دختر را دید که مراقب گوسفندهاي  کردند، در کنار آن کشیدند و چهارپایان خود را سیراب می می
اید؟ چرا گوسفندهاي  چرا کنار ایستاده«ها رفت و گفت:  شوند، نزد آن نزدیک نمیچاه  خود هستند و به
اي اسـت، و بـه جـاي او مـا      پدر ما پیرمرد سـالخورده و شکسـته  «دهید؟دختران گفتند:  خود را آب نمی
ها  ها هستیم تا بعد از آن مردها هستند، در انتظار رفتن آنچاه  چرانیم، اکنون بر سر این گوسفندان را می

  ».آب بکشیمچاه  از
-)؛ براي مردان از آنچه [به اختیار] کسـب کـرده  32نصیب مما اکتسبن... (نساء،  للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء  .6

  اي استاند بهرهبه اختیار] کسب کرده  [نیز] از آنچه   اي است و براي زنان [اند بهره
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخـالف اسـالم و   قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران:  28اصل   .7

دولت موظف است با رعایت نیـاز جامعـه بـه مشـاغل گونـاگون       .دیگران نیست برگزیند حقوقلح عمومی و مصا
  .و شرایط مساوي را براي احراز مشاغل ایجاد نماید رکابه  اشتغالامکان  افرادبراي همه 

  بند دوم و چهارم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران:   .8
کامل و قراردادن وسایل کار در اختیـار همـه    اشتغال  براي همه به منظور رسیدن به کارتأمین شرایط و امکانات  .2

یا هر راه مشروع دیگر کـه   وام بدون بهره  راه، از  کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی  کسانی که قادر به
را به صورت یـک کارفرمـاي    دولتمنتهی شود و نه  خاصهاي  وگروه افرادنه به تمرکز و تداول ثروت در دست 

ریزي عمومی اقتصاد کشور در هر یـک   بر برنامه حاکمهاي  رورتبزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ض 
    .گیرد  از مراحل رشد صورت

  . کشی از کار دیگري و عدم اجبار افراد به کاري معین وجلوگیري از بهره شغلرعایت آزادي انتخاب  .4
  .را در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمین نماید زن حقوقموظف است  دولت  .9
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و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دسـت و بـدون   آور  قانون کار: انجام کارهاي خطرناك، سخت و زیان 75ماده   .10
 استفاده از وسایل مکانیکی، براي کارگران زن ممنوع است.  

بایـد    مرخصـی   روز از ایـن  45  االمکان . حتی روز است 90جمعاً   زن  کارگران  و زایمان  بارداري  : مرخصی76ماده 
 .شود می  اضافه  مرخصی  مدت  روز به 14  توأمان  انزایم  قرار گیرد. براي  مورد استفاده  از زایمان  پس

درمواردي که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار براي کارگر باردار خطرناك یا سـخت  : 77ماده 
السعی کار مناسبتر و سبکتري بـه او ارجـاع    تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداري وي، بدون کسر حق

  .نماید می
هایی که داراي کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دوسالگی کودك  در کارگاه: 78ماده 

  شود. پس از هرسه ساعت نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می
براي مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام تواند فقط  ارتش میقانون ارتش جمهوري اسالمی ایران:  32ماده    .11

   .نماید
سپاه براي مشاغلی کـه مسـتلزم بکـارگیري زنـان باشـد آنـان را       قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران:  20ماده    .12

  .نماید استخدام می
ین اسـالمی در مشـاغلی   توانـد زنـان را بـا حفـظ مـواز      نیروي انتظامی مـی قانون مقررات نیروي انتظامی:  20ماده   .13

  .مستلزم به کارگیري زنان است به صورت کارکنان انتظامی یا کارمند استخدام نماید که
ماده واحده قانون اصالح قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخـاب قضــات دادگستــري: بـانوان      5بصره ت  .14

هـاي مـدنی خـاص و اداره     تواننـد در دادگـاه   حده میدارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکور در بندهاي ماده وا
  .مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند عنوان سرپرستی صغار به

اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و اداري از جمله شرایط و لوازم تحقق عـدالت اجتمـاعی و     .15
  .زم گذاشته شودتعالی جامعه است و باید به آن وقع ال

: الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نمایـد، شـرایط منصـفانه و رضـایت بخشـی      23ماده   .16
  .براي کار خواستار باشد و در مقابل بیکاري مورد حمایت قرار گیرد

ابد بوسیله و کـاري کـه   که فرصت ی هاي طرف این میثاق حق کار کردن را که شامل حق هرکس است به این کشور  .17
شناسند واقدامات مقتضی بـراي حفـظ ایـن     نماید معاش خود را تأمین کند، برسمیت می آزادانه انتخاب یا قبول می
  .حق معمول خواهند داشت

  95ـ7. ص 1376چاپ پنجم. تهران: گنج دانش،  .مقدمه عمومی علم حقوق .جعفري لنگرودي، محمدجعفر  .18
مۀ و لـو بالسـقط مـردان و زنـان بـا      فرمایند: تناکحوا تناسلوا تکثروا، فإنی اباهی بکم االمم یوم القیا پیامبر (ص) می  .19

کنم به واسطۀ شـما در مقابـل    همدیگر ازدواج کنید و داراي نسل گردید و زیاد شوید، به راستی که من مباهات می
  .هاي دیگر در روز قیامت، ولو با بچه سقط شده امت

  2 ، مسئلهطالق، شروط ضمن عقدـ تحریرالوسیله، جلد دوم، نکاح   .20
  )(www.lawgostar.comالعقد در مذاهب اسالمی و حقوق ایران ـ  دکتر ابوالحسن محمدي ـ شروط ضمن  .21
  10/04/1394ـ  905/94/7نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره   .22
   1353و اصالحی مصوب  1345قانون استخدام کشوري مصوب خرداد  7ماده   .23
  1390/ بهار  51لیال سادات اسدي/ فصلنامه شوراي فرهنگی اجتماعی زنان / سال سیزدهم / شماره   .24
  02/07/1376ـ1558/7و  02/08/1361ـ2997/7نظریات مشورتی شماره   .25
   9077سؤال  1379فقهی ـ قضایی  گنجینه آراي  .26
  1340عالی کشور  مجموعه رویه قضایی آراي حقوقی دیوان  .27
ریـزي و   رسیدگی عادالنه به دعاوي خانواده با رویکرد تعیین مدت زمان رسیدگی / مرکز پژوهشی معاونت برنامـه   .28

  47توسعه قضایی دادگستري کل استان قم /ص 
  15/05/1362نظریه مشورتی مورخ   .29

   



  1396سال نهم، شماره هفدهم، بهار و تابستان       راه وکالت       ي گیالندو فصلنامه کانون وکالي دادگستر

81 

  
  
  
  

  
  دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه گیالن و وکیل پایه یک دادگستري(کانون گیالن) مریم صفري روشن

 
  

  مقدمه  
قـانون ثبـت    117گذار در ماده  قانون

پرداخته اسـت  بزه معامله معارض به 
که شامل اموال منقـول و غیرمنقـول   

چـه   است، بدین توضـیح کـه چنـان   
عــین یــا  را نســبت بــهفــردي حقــی 

موجـب   منفعت مالی به شخصـی بـه  
سند رسمی و یا عادي واگذار نماید 
و در پی آن نسبت به همان عـین یـا   

موجب سند رسمی معاملـه   منفعت به
یا تعهدي معارض بنماید به مجازات 

ــبس  ــا  3از ح ــوم   10ت ــال محک س
شود. نکته مهم درایـن خصـوص    می

آن است که مقـنن نحـوه واگـذاري    
ــین و   حــق را ــب مع ــه ترتی ــد ب مقی

خاصــی نکــرده و ممکــن اســت در 
قالب عقودمعین مثل بیـع یـا اجـاره    

ــاي  …و ــب قرارداده ــاحتی درقال وی
قـانون  10منبعـث ازمـاده  ( خصوصی
هرحــال  نیزعملــی شــودامابه) مــدنی
ان انعقاد عقد شرایط صـحت  درجری

ــاده   ــود (موضــوع م ــانون  190عق ق
  الرعایه است. مدنی)الزم

جرم شامل تنظـیم   اما رکن مادي این
ــه  ــام دو معاملـ ــند و انجـ  در دو سـ

کــه در معاملــه اول ســند  باشــد مــی

تواند رسمی یا عادي باشـد ولـی    می
در معامله دوم لزوماٌ تنظیم سند بایـد  

صورت رسمی انجام پـذیرد فلـذا    به
اگر معامله دوم با سند عـادي منعقـد   
گردد بزه مزبور محقق نشـده اسـت.   

ه دوم از طرف دیگر تعـارض معاملـ  
با حـق واگذارشـده نخسـت الزمـه     
تحقق ایـن جـرم اسـت.نکته دیگـر     
آنکــه فاصــله زمــانی بــین وقــوع دو 

تأثیر در وقوع جرم معاملـه   معامله بی
  معارض است.

در خصوص مال غیرمنقول با توجـه  
ــه شــماره   ــه رأي وحــدت روی  43ب

عالی کشور  دیوان 10/8/1351مورخ 
و با در نظر گرفتن ضـرورت انتقـال   

وسیله سند رسمی  ل غیرمنقول بهاموا
در نقــاطی کــه ثبــت امــالك الزامــی 

معامله اول با سـند عـادي   اگر است، 
ولی معامله دوم با سند رسمی باشـد  

چه موضوع عقد مال غیرمنقول  چنان
باشد و در صـورت حصـول جمیـع    
شرایط بر روي آن دو عقد معـارض  

شـده   صورت گرفته باشد بـزه واقـع  
 1اده فــروش مــال غیــر موضــوع مــ
 1308قانون انتقال مال غیر مصـوب  

است مگر آنکـه مـال غیرمنقـول در    
شده باشـد کـه همچنـان     نقاطی واقع

ثبت امـالك در آنجـا الزامـی نشـده     
  باشد.

حال سؤال این اسـت بـا توجـه بـه     
قانون ثبت و سایر مـوازین حقـوقی   
آیا معامالت صورت گرفته با اسـناد  
ــاطقی کــه ثبــت آن هــا  عــادي در من

اند قابل  بوده و به ثبت نرسیده الزامی
ترتیــب اثــر هســتند تــا گفتــه شــود 
قابلیت تعارض با معامالت با اسـناد  

باشـند؟آیا معاملـه    رسمی را دارا مـی 
معارض با قولنامه که مالک تعهد بـه  

  فروش
نماید و طرف دیگـر   مال خود را می
کند و دوباره آن مـال   آن را قبول می

را به شخص دیگري با سند رسـمی  
پـذیر اسـت؟آیا    فروشد هم امکان می

اساساً با وجود رأي وحـدت رویـه،   
ق. ثبـــت نســـخ شـــده  117مـــاده 

ها بخشی از سـؤاالتی   است؟و... این
هسـتند کــه در مقالـه حاضــر بــه آن   

  خواهیم پرداخت.  

  
  
  

 معامالت معارضدر بررسی تعارض اسناد 
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  فصل اول: کلیات طرح
  . تعاریف1ـ1
  . معامله1ـ1ـ1

 بـه  حقـوقی  اصطالح در و است متقابل کردن عمل عنیم به، عمل مجرد ریشه از و مفاعله باب از معامله
  است. دیگري برابر در شخص حقوقی عمل معنی

 خیلـی  معنـی  در معاملـه  است. اخص و اعم و اعم خیلی معنی 3 داراي شمول دایره حیث از معامله
 آن خـواه ، شـود  مـی  اطالق غیرعادي حقوقی عمل هر به و رود می کار به عبادات برابر در فقه در که اعم
 قربـت  نیـت  آن تحقـق  بـراي  کـه  است اعمالی عبادات طرفه. چند یا دو یا باشد طرفه یک حقوقی عمل
 قربـت  قصـد  آن تحقـق  بـراي  کـه  دارند قرار معامالت عبادات برابر است.در شرط خدا به نزدیکی یعنی
 ایـن  در معامالت واند  هکرد تقسیم معامالت و عبادات، گونه دو به را فقهی ابواب مبنا براین نیست. شرط
 شـامل  را طـالق  و ابـراء  حتـی  و اجـاره ، بیـع  نظیـر  ایقـاع  یـا  عقـد  از اعـم  غیرعبـادي  عمـل  هر، معنی
 اصـطالح  بـا  و گیـرد  دربرمـی  را طرفـه  چنـد  و طرفه دو حقوقی اعمال هم اعم معنی در شود.معامله می
 در معاملـه  مثـال  رود.براي نمی رکا به ایقاع معنی در معامله معنی این در، است مترادف »قرارداد« و »عقد«

 قراردادهـاي  و عقود به فقط معامله، اخص معنی در است.معامله رفته کار به معنی این در م. ق. 190 ماده
 مـالی  آثـار  عقودگونه  این چند هر زیرا شود. نمی وقف و نکاح نظیر عقودي شامل و، شود می اطالق مالی
 فرعـی  آن در مـادي  و مالی آثار و استها  آن اجتماعی و نويمع حیثیت، عقود این اصلی جنبه ولی، دارد
  )41: 1382، شهیدي مهدي (دکتر باشد. می
  
  . معامله معارض2ـ1ـ1

کـه   کنند، معامالت معارض عبارتند از این بر اساس تعریفی که دکتر جعفري لنگرودي بیان می
طـوري کـه    ر گیـرد؛ بـه  اگر مال مورد معامله با کسی مجدداً با شخص ثالث مورد معاملـه قـرا  

(جعفري لنگرودي، اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است. 
 )4068: ش 1388

شود اگر  کند و در آن متعهد می ی را امضا مییها هطبق تعریفی دیگر گاهی فروشنده قولنام
ن در دفتـر اسـناد   خریدار طبق زمانبندي مشخص به تعهدات خود عمل کـرد، در تـاریخ معـی   

رسمی حاضر و سند را به نام خریدار انتقال دهد؛ اما به جاي انجام این تعهد، در تاریخ مؤخر 
کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند را بـه نـام خریـدار     همان ملک را با دیگري قولنامه می

ـ      دوم منتقل می  ه وجـود نماید؛ اینجا بین تعهدات فروشـنده بـا خریـدار اول و دوم تعـارض ب
  .آید می
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  . قولنامه3ـ1ـ1
 هکـ  اي نامه یا و شده نوشته پیمان یا نوشته معنی به »نامه« و »قول« لغت دو از یبیکتر لغوي نظر از قولنامه
 تعهـد  فروشـنده  کـه  اسـت  ایـن  از عبـارت  بیـع  وعده اصطالحی نظر از، است قبول و تعهدک ی حاوي
 در هـم  خریـدار  مقابـل  در و نفروشـد  کسی به را بیع وردم، رسمی اسناد در مبیع ثبت زمان تا که کند می
 .نزنـد  خـود  قـول  زیـر  و دهـد  بـایع  تحویـل  را ثمـن  مـذکور  مـدت  در کـه  کند می تعهداي  هنوشت یک

 در لنگـرودي  دکتـر  جنـاب ، اند آورده عمل به مختلفی تعاریف، قولنامه یا، بیع متقابل وعده از اندان حقوق
 در عقـدي  سـاختن  واقع بر توافق از حاکی و عادي غالباً استاي  هنوشت امهقولن«: آورند می قولنامه تعریف
 »ق.م.اسـت. 10مـاده  مشمول توافق این. است مبلغی پرداخت آن از تخلف اجراء ضمانت که معینی مورد

 در«: آورنـد  مـی  قولنامـه  تعریـف  در )کاتوزیـان  ناصـر  دکتـر (همچنین )552: 13 88، لنگرودي (جعفري
 قـراردادي ، است نشده فراهم آن مقدمات هنوز که دارند رااي  همعامل قصد فروشنده و رخریدا که مواردي

 کـه  را سـندي  دهنـد.  انجـام  خـاص  مهلت در و معین شرایط با را معامله که کنند می تعهد و بندند می را
  )25: 1391، کاتوزیان.»(شود می نامیده قولنامه عرف زبان در و بیع وعده شود می تنظیم باب دراین

 مقـداري « از اسـت  عبارت الوسیط المعجم مؤلف گفته به که عربی غیر است اسمی (قولنامه) عربون
 آن از گرنـه  و باشـد  کامـل  بهـاي  از بخشی پذیرفت انجام معامله اگر تا شود می پرداخت پیشتر که بها از

 صـاحب  بـه  و خریـده  را کاالییخریـدار « است کرده شرح چنین را قولنامه نیز )اثیر ابن( »باشد. فروشنده
 صـاحب  آن از نـه  وگر آید حساب به بها از بخشی یابد انجام معامله اگر تا باشد کرده پرداخت چیزي آن
 ».ندارد را آن بازگرداندن حق خریدار و باشد کاال
 هماننـد  قولنامـه  کـه انـد   هشـد  قائـل  قولنامـه  ماهیت در شریعت اهل که است تعاریف این بررسی با

 خریـدار  به، معین مبلغی پرداخت شرط به طرف دو که ترتیب بدین است. مشروط ارخی حق با فروختن
 تملیـک  بـه  مشـروط ، خیار حق با فروش، معامله زدن هم بر هنگام به که معنی این به دهند؛ می خیار حق

 بهـا  از بخشـی  پرداختی مبلغ نزدند برهم را آن اگر و باشد؛ می است پرداخته فروشنده به چه آن درآوردن
 بـا  فـروختن  همـان  اي قولنامـه  فـروش  شریعت قواعد در الذکر فوق مطالب به توجه با .آید می حساب به

 مندانـه  رضـایت  و جـایز  ذاتـاً  مـذکور  شـرط  زیـرا  باشد؛ می وجایز آمده نظر به مشروط خیار حق شرط
 وشفـر  و خریـد  بـودن  مجاز درجهت شریعت اهل نظر در که مکملی مبناي است. آمده قرارداد درخود

: انـد  فرموده که است (ع) علی حضرت و اسالم مکرم نبی از مستند احادیث است رسیده قولنامه طریق به
 اال العربـون  البیع یجوز ال« و »یجوز فال، وجل عز اهللا کتاب خالف شرط کلُ اال شروطهم عند المسلمون«
 باشـد  بهـا  پـول  از بخشی که رتیصو در جز (ع) امیر حضرت لسان در قولنامه ».الثمن من نقداً یکون ان

 معاملـه  نهـایی  امضـاي  هنگـام  بـه  کـه  صـورتی  در تنها اي قولنامه فروش دیگري تعبیر به و نیست؛ جایز
 همـین  مالحظـه  با باشد. بها خود از جدا که آنگاه نه، است شده شمرده جایز آید حساب به بها از بخشی
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 مفـاد  و گردیـده  تلقـی  مبایعه از بخشی قولنامه، شریعت طریق و عظام فقهاي فتاواي در که است امارات
  .باشد می آور الزام و صحیح آن
  
  . سند4ـ1

 مراجعـه  مـدنی  قـانون  بـه  آن تعریف براي ولذا است نشده سند براي تعریفی ثبت درقانون: سند تعریف
 کـه  اي هنوشـت  هـر  از اسـت  عبـارت  سند(: گوید می سند تعریف در مدنی قانون 1284ي  هوماد نماییم می

 ).باشد استناد قابل دفاع یا دعوي درمقام
  )1286 (ماده عادي. سند و رسمی سند: است نموده تقسیم نوع دو بر را سند مدنی قانون

  :  است شناخته رسمی را اسناد از نوع سهمدنی قانون 1287 ماده
  .است شده ثبت امالك و اسناد ثبت اداره در که اسنادي  .1
  .باشد شده ثبت رسمی اداسن دفاتر در که اسنادي  .2
 اداره ینمـأمور  توسـط  کـه اي  هشناسـنام  باشـد.مانند  شده تنظیم رسمی ینمأمور سایر نزد که اسنادي  .3

 آن تنظـیم  صـالحیت  سندي  کننده تنظیمکه  این بر مشروط. باشد شده صادر مقررات وفق احوال ثبت
  .دباش کرده تنظیم قانونی مقررات طبق بر را سند و باشد داشته را

 نـزد  یـا ، گردیـده  برکنـار  خـدمت  از کـه  کارمندي یا شده منفصل که سردفتري نزد سند اگر بنابراین
 یـا  معاملـه  سـند  امـالك  دفتـر  ثبـت مـأمور   مـثالً . گـردد  تنظـیم ، است نداشته آنرا صالحیت که يمأمور

    کند صادر سندسجلی
 رسـمیت  سـند  آن کنـد  صـادر  تمالکیـ  سند یا گذرنامه یا رانندگیي  هگواهینام احوال ثبتمأمور  یا
 مقـررات  ولی تنظیم صالح ذي ینمأمور نزد سندي اگر همچنین.ندارد اعتبارهم موارد بعضی در و نداشته
  در قانونی
  .داشت نخواهد رسمیت سند آن باشد نشده رعایت آن تنظیم

  ر.سردفت امضاء عدم مانند کند می خارج رسمیت از را سندها  آن رعایت عدم که تشریفاتی  .1
 راجـع  مقـررات  رعایت عدم مانند، کند نمی خارج رسمیت از را سندها  آن رعایت عدم که تشریفاتی  .2

 تعلـق  اسـناد  بـه  کـه  تمبر به راجع مقررات رعایت (عدم: گوید می مدنی قانونی 1294ي  هماد.تمبر به
  ).اندازد نمی رسمیت از را سند گیرد می
 عـادي  اسـناد  سـایر  1287ي  همـاد  در مـذکوره  اسـناد  از (غیر: گوید می مدنی قانون 1289 ماده

 رسـمی  ینمـأمور  از ییکـ ي  هوسـیل  بـه  سـند  (هرگاهکه:  این به کند می تصریح 1293 ماده و است)
 مقـرره  ترتیبـات  رعایـت  یا و نداشته را سند آن تنظیم صالحیتمأمور  لیکن شده تهیه اسناد تنظیم
 باشـد  طـرف  مهـر  یـا  امضـاء  داراي که صورتی در رمزبو سند باشد. نکرده سند تنظیم رادر قانونی
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 نباشـد  طـرف  امضـاء  یـا  مهر داراي سند آن اگرکه  این بر دارد داللت ماده این مفهوم ).است عادي
  .ندارد سندیتاساساً 
 مربوطـه  مـواد  مجموع مطالعه از ولی است نشده رسمی سند از خاصی تعریف ثبت قانون در چه گر
 رسـمی  اسـناد  دفـاتر  در قوانین مطابق که است سندي قانون نظر از رسمی ندس که شود می استنباط چنین
 1287ي  همـذکوردرماد  رسـمی  سـند  از اخـص ، ثبـت  قـانون  نظر از رسمی سند بنابراین. باشد شده ثبت
 هـم  مـدنی  ازنظرقـانون  اسـت  رسمی ثبت نظرقانون از که هرسندي که توضیح این به، است مدنی قانون
    .است رسمی
 ثبـت ي  هادار در یـا  رسـمی  اسـناد  دفاتر در شده ثبت اسناد مدنی قانون 1287ي  هماد تصریح به زیرا
 نظـر  از ولـی  باشـد  رسـمی  سـند  مدنی قانون نظر از سندي تاس ممکن اما. است رسمی امالك و اسناد
 مطـابق  و صـالح  ذيمـأمور   توسـط  چـون  کـه  شناسـنامه  مانند. نشود گفته آن به رسمی سند، ثبت قانون
 رسـمی  اسـناد  دفتـر  در چـون  ولـی  اسـت  رسمی سند، مدنی قانون تعریف بنابر، گردیده صادر اتمقرر
  .شود نمی گفته رسمی سند آن به ثبت قانون نظر از و ثبتی درعرف است نشده تنظیم

  
  . تاریخچه2ـ1
 معاملـه  موضـوع  بـه  اجمـاالً  قمـري  هجـري  1335 سـال  االول جمادي 5 مصوب عرفی جزاي قانون در

 در ولـی  اسـت؛  شـد  گرفتـه  نظر در کالهبرداري مجازات، جرم این مرتکبین براي و شده وجهت معارض
 قـانون  ایـن  228 ماده و شد سپرده فراموشی دست به موضوع این 1304 مصوب عمومی مجازات قانون
 و اسـناد  ثبـت  قـانون  تصویب جریان در 26/12/1310 تاریخ در کرد. اکتفا»کالهبرداري بزه« کلیعنوان  به
 قـانون  117 مـاده  مبنـا  ایـن  بر و گرفت قرار توجه مورد جدي صورت به معارض معامله موضوع مالكا

 داشـته  التـاریخ  مختلف رسمی سند دو تنظیم به انحصار و بوده عادي) (یا کلمه فاقد که شد تصویب ثبت
 گردیـد  بتصـوی  و اصـالح  زیـر  نحو به عادي) (یا کلمه شدن اضافه با7/5/1312 تاریخ در بعداً و است
 حقـی  منقول) غیر و منقول از (اعم مالی منفعت یا عین به نسبت عادي یا رسمی سند موجب به هرکس«
 یـا  معاملـه ، رسـمی  سـند  موجـب  بـه  منفعـت  یا عین همان به نسبت بعد و داده اشخاصی یا شخص به

 سـه  از شـاقه  اعمـال  بـا  حبس به و محسوب رسمی اسناد در جاعل بنماید مزبور حق با معارض تعهدي
 »شد خواهد محکوم سال تاده

 مـاده  موجـب  به رسید. تصویب به 1304 مصوب عمومی مجازات قانون حاکمیت زمان در ماده این
 قـانون  تصـویب  بـا  1352 سال در اما شد؛ می محسوب جنایی مجازات شاقه اعمال با حبس قانون این 8

 حـبس  نآ جـاي  به و حذف شاقه مالاع با توأم هاي حبس قانون آن 8 تبصره اساس بر عمومی مجازات
    بود. خواهد مجرد حبس جرم این مجازات هم حاضر حال در بنابراین شد؛ جایگزین مجرد
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  فصل دوم: بررسی معامالت غیر منقول با سند عادي
  . وضعیت حقوقی فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی:  1ـ2

 صـحیحی  معامله را آن باید بلکه دانست باطل توان نمی را رسمی سند تنظیم بدون منقول غیر مال فروش
 نـزد  عـادي  سـند  هئارا صرف به را آن وقوع توان نمی رسمی اسناد دفتر در آن سند ثبت از پیش و شمرد
 مـورد  را زیـر  مطالـب  بایـد  مزبـور  حکـم  اثبات براي ساخت. آشکار دادگستري محاکم و دولتی ادارات
  .دهیم قرار توجه
کـه   ایـن  مگـر ، گـردد  تلقی صحیح باید شود می واقع کهاي  همعامل هر اصل این مطابق: صحت اصل) الف

 اعمـال  در انسـان  اراده حاکمیـت  مبنـایی  اصل آن پشتوانه که مزبور اصل از شود. ثابت آن خالف
 هرگـز ، باشـد  مـی  آن بـه  بخشـیدن  ثبـات  و رواج و معـامالت  کردن ساده مصلحت نیز و حقوقی
 اصـل  ایـن  خـالف  اثبـات . گیرد قرار آن با تضاد در قانونی دلیلکه  این مگر پوشید چشم توان نمی
 و(جهـت  موضـوعی)  (جهـت : کنـد  می پیدا ارتباط جهت دو با، معامله یک اعتباري بی اثبات یعنی

 جهـت  در و شـود  اثبـات ، شـده  انشـا  معاملـه  عینـی  وضـعیت  باید، موضوعی جهت در. حکمی)
 باشـد.  شده اعالم، مذکور وضعیت داراي معامله وعن اعتباري بی بر قانونی نص است الزم، حکمی
 ایـن  کـه  گـردد  اثبـات  باید ابتدا، باشد نظر مورداي  همزرعي  هاجار قرارداد بطالن اثبات هرگاه مثال
 کـرده  تصـریح ، عقـد  تشکیل زمان درمستأجر  مثال است. بوده همراه وضعیت با انشا زمان در عقد
 بـر  قـانونی  نـص  وجـود  اسـت  الزم سـپس  و، بکارد خشخاش مزرعه این در دارد قصد که است
 باطـل  را نامشـروع  جهـت  تصـریح  بـا  همراه معامله که م ق 217 ماده مانند قراردادي چنین بطالن
، صـحت  اصـل  از، مـذکور  جهـت  دو از هریـک  اثبـات  عـدم  صورت در گردد. احراز است کرده

 ایـن  فـرض  رسـمی  سند تنظیم بدون منقول غیر مال فروش مورد شود.در می نتیجه قرارداد درستی
 ولـی  اسـت  محـرز  باشد رسمی سند تنظیم بدون معامله انشاي همان که موضوعی جهت که است
 موجـود  نیـز ، قـرارداد گونـه   ایـن  بطالن بر قانونی نص باید آن بطالن بر حکم براي حکمی جهت
  ندارد. وجود نصی چنین شود می معلوم موضوعه مقررات بررسی با که باشد

 رسـمی  سند تنظیم بدون منقول غیر مال فروش اعتباري بی و بطالن، مربوطه مقررات از یک هیچ در) ب
 سـند  منحصـراً  و نـدارد  منقول غیر مال بیع بطالن بر داللت هرگز ثبت ق 48 ماده است. نشده اعالم
 اسـت.  کـرده  اعـالم  پـذیرش  قابـل  غیر محاکم و ادارات در را برسد ثبت به باید که رااي  هنشد ثبت
، اسـت  گرفتـه  قرارگذار  قانون نظر و توجه مورد ماده این در آنچه ما بحث موضوع به نسبت نابراینب

 نگردیـده  مقرر حکمی معامله خود یعنی مسند وضعیت به نسبت و معامله خود نه است معامله سند
 از اضاعـر  و محـاکم  و ادارات در سند بودن قبول قابل غیر اعالم بهگذار  قانون کردن بسنده و است
 بـوده  مزبـور  سـند  نشـدن  ثبت آثار بیان مقام درکه  این با »معامله بطالن« حقوقی اصطالح بردن بکار
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 وتحلیـل  تفسـیر  در باشـد.  مـی  منقول غیر مال عین به مربوط قرارداد صحت بر قوياي  هقرین، است
 اگـر  دانسـت.  املهمع آن بطالن با مرادف را معامله سند بودن قبول قابل غیر توان نمی نیز بحث مورد
 یعنـی  روشـن  اصـطالح  همـین  بایـد  بود می منقول غیر مال بیع کردن معرفی باطلگذار  قانون منظور
 بـا گـذار   قـانون  وسـیله  بـه  اصـطالح  این از اعراض که برد می کار به معامله به نسبت را است باطل
 و ادارات از یـک  چهـی  در« عبـارت  چنـد  هـر  بنابراین باشد. نمی توجیه قابل، عقد بودن باطل فرض
 لحـاظ  بـا  امـا ، رسـد  مـی  نظـر  به مطلق بدوا ثبت ق 48 ماده در مذکور »شد نخواهد پذیرفته محاکم
 ادارات در منقـول  غیر مال به مربوط معامله نشده ثبت سندکه  این از منظور گفت باید تفسیر تکنیک
 خـالف  بر که است این راتادا عنوان با محاکم عنوان مجاورت قرینه به شد نخواهد پذیرفته محاکم
 محـاکم  و ادارات نـزد  آن هئارا صرف به و است تردید مورد و مشکوك آن مفاد تحقق، رسمی سند
 علیـه  مطـروح  دعـوي  درکه  این نه برد. پی آن مندرجات وقوع به توان نمی قضایی رسیدگی بدون و

 مرجـع  در ثمـن  یـا  یـع مب تسـلیم  بـه  طـرف  محکومیـت  یا معامله وقوع اعالم خواسته بهکننده  امضا
 اجتمـاع  و طـرفین  وسـیله  بـه  معامله انشاي احراز و تکیه با نتواند دادگاه و نبوده استناد قابل، قضایی
 نتیجـه  ادارات در نشده ثبت سند کردن پذیرش قابل غیر از کند. اعالم را آن وقوع عقد اعتبار شرایط
 نشـده  ثبـت  سـند  موضـوع  ملک قراردادن وثیقه نظیر مالکانه تصرفات اعمال بر توان نمی که شود می
 تحصـیل  و دولتـی هاي  سازمان وسیله به آن تملک صورت در ثمن گرفتن و وام اخذ براي بانک نزد

 مراجـع  و محـاکم  در آن پـذیرش  عـدم  از منظور و گذاشت صحه، نشده ثبت سند ساختمان پروانه
 غیـر  مالکیـت  انتقـال  مراجـع  ایـن  نـزد  در مذکور سند ارائه صرف به توان نمی که است این قضایی
 مقـرر  ثبـت  ق 22 مـاده  کـرد.همچنین  اثبـات  را آن به نسبت او فعلی مالکیت و خریدار به را منقول
 منتقـل  او بـه  مزبـور  ملـک  کـه  کسی یا و شده ثبت او اسم به ملک که را کسی فقط دولت: دارد می

 بطـالن  بـر  داللـت  نیـز ، تشـناخ  خواهـد  مالـک  رسـیده  ثبت به امالك دفتر در آن انتقال و گردیده
 شـد  بیـان  48 مـاده  مـورد  در کـه  طور همان زیرا. ندارد است نشده ثبت امالك دفتر در کهاي  همعامل
 دولتـی  ادارات در توانـد  نمـی  مـثال  معاملـه  وقوع بر عادي سند یک ارائه صرف که است این منظور
 ثبـت  امالك دفتر در انتقال و لهمعام این که مادام و باشد عادي سند در مذکور خریدار مالکیت مثبت
 امـا  شـود  می شناخته مالک است ثبت امالك دفتر در او نام به ملک که شخصی منحصراً، است نشده
 ملـک  امـالك  دفتـر  در نتـوان  قضایی نظر از معامله وقوع احراز از بعد که ندارد این بر امرداللت این
 مزبـور  ملک که کسی«: عبارت این بر افزون داد. لانتقا، خریدار نام به فروشنده نام از را معامله مورد
 پـس  را ملک انتقال ثبت که »رسیده ثبت به امالك دفتر در نیز انتقال این و گردیده منتقل او به
 از پـیش  قانونی انتقال وقوع امکان بر اشعار نوعی از خالی، است کرده ترسیم را ملک انتقال از

 اعتباري بی دادگاه ملک ثبت از پس هرگاه که همچنان د.باش نمی امالك دفتر در انتقال این ثبت
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 از مـانع ، متقاضـی  نـام  بـه  ملـک  ثبـت  و نماید می ابطال را مزبور ثبت کند احراز را ملک ثبت
 و سـردفتران  کـانون  و رسمی اسناد دفاتر قانون 71 (ماده باشد نمی آن بطالن اعالم و رسیدگی

  )1354 ماده تیر 25 مصوب یاران دفتر
 عـادي  سـند  محـدود  اعتبـار  از حکایت تلویحا 93 ماده و 72 ماده عبارات تنظیم نحوه ثبت نونقا در
 غیـر  امـوال  شـده  ثبـت  معـامالت  اعتبار مورد در 72 ماده دارد. منقول غیر اموال به نسبت معامله ازوقوع
 امـالك  ثبـت  به راجعه مقررات طبق بر که منقوله غیر اموال به راجع معامالت کلیه«: کند می اعالم منقول
 و کامـل  اعتبـار  داراي ثالـث  اشـخاص  وهـا   آن قانونی مقام قائم و معامله طرفین به نسبت است شده ثبت

 در، منقـول  غیـر  امـوال  شـده  ثبت معامالت اعتبار براي »کامل« قید ضمن، آن در که»بود. خواهد رسمیت
 ثبـت  معاملـه  که را مفهوم این، فتهگر قرار توجه مورد هم ثالث اشخاص به نسبت معامله اعتبار حال عین
 (کامـل)  قیـد  صورت این غیر در زیرا کند. می القا، باشد می کامل غیر اعتباري داراي، منقول غیر مال نشده
 مـاده  در داد.همچنـین  نسبتگذار  قانون به را گویی زیاده توان نمی هرگز که که حالی در بود خواهد زاید
 محـاکم  بـه  مراجعـه  بـدون  و مسـتقال  شـده  ثبت امالك معامالت هب راجع رسمی اسناد کلیه: ثبت ق 93
 مبنـی  را مخالفی مفهوم، است ءاالجرا الزم محاکم به مراجعه بدون عبارت و مستقال است.کلمهاالجرا  الزم
 توانـد  مـی  قضـایی رأي  کمک به و مستقل غیرطور  به نشده ثبت معامالت به مربوط عادي اسنادکه  این بر
 سازد. می آشنا ذهن به دشواالجرا  الزم
، اسـت  شـده  اشاره مدنی قانون 339و191 مواد جمله از قانونی متون در که اراده حاکمیت اصل بر بنا
 و یابـد   تحقـق  حقـوق  و اعتبـار  درعالم کند می انشاء قرارداد یک طرف دو اراده که را حقوقی ماهیت هر
، باشـد  مصـلحت  یک از برخاسته مزبور مانعکه  این مگر نگیرد؛ را انسان اراده خالقیت جلوي مانعی هیچ
 موضـوع  بـه  آن نفـوذ  و اراده صـحت  منظـر  از اگـر  پس مخدر. مواد به مربوط معامله در ارادهتأثیر  مانند

 تـوان  نمـی  را رسـمی  سـند  تنظـیم  بدون منقول غیر مال فروش، که کنیم می برداشت چنیندشو نگریسته
 و دولتـی  ادارات نـزد  عـادي  سـند  ثبـت  از پیش که شمرد حیصحی معامله را آن باید بلکه دانست؛ باطل

 نظـر  از ولـی  بـوده  صـحیح  ثبوت لحاظ از عادي سند دیگر عبارت به نیست؛ پذیرفته، محاکمدادگستري
  باشد. نمی قبول قابل اثبات

  
  . تقدم تاریخ معامله باسند عادي بر سند رسمی1ـ1ـ2

 سـند  بـا  دیگـري  و رسـمی  سـند  تنظـیم  با یکی، بیع عقد دو مورد مالک وسیله به منقول غیر مال هرگاه
 بـا  خریـدار  برابر در استناد قابل مزبور عادي سند گیرد قرار رسمی سند تاریخ بر مقدم تاریخ داراي عادي
 رسـمی  سـند  امضاي و تنظیم به فروشنده الزام دعوي در عادي سند با خریدار و بود نخواهد رسمی سند
  :  دارد می مقرر م ق 1305 ماده زیرا شد. نخواهد پیروز
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در اسناد رسمی، تاریخ معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عـادي تـاریخ فقـط در    «
ها داشته و ورثه آنان و کسـی کـه بـه نفـع او وصـیت شـده معتبـر         باره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن

  ».است
 سـند  ماننـد  مزبـور  سـند  بنـابراین  یستن استناد قابل ثالث اشخاص برابر در مذکور عادي سند تاریخ
 رسـمی  سـند  منـدرجات  بـه  نسـبت  آن مندرجات تاخر، حادث تاخر اصل بنابر و بوده تاریخ فاقد عادي

 مبیـع  مالـک  را خود، سند تاریخ بر تکیه با تواند نمی عادي سند با خریدار نتیجه در بود. خواهد مفروض
 شـود  ثابـت کـه   ایـن  مگـر ، گـردد  صادر رسمی سند با خریدار براي بیع وقوع بر حکم باید و کند معرفی
 صـورت  ایـن  در که است بوده رسمی سند مورد بیع تاریخ بر مقدم، عادي سند موضوع بیع انشاي تاریخ
 ماننـد  بـود؛  خواهد نفوذ و اعتبار فاقد رسمی سند با معامله و باشد می عادي سند با خریدار به متعلق مبیع
 سـند  امضـاي  و تنظـیم  خواسـته  بـه  فروشـنده  علیـه  دعوي طرح به مبادرت عادي سند با خریدارکه  این

 را عـادي  سند موضوع بیع مورد ملک، مذکور دعوي طرح از پس تاریخ در فروشنده و کند انتقال رسمی
 رسـمی  سـند  با بیع که کند اقرار رسمی سند با خریدارکه  این یا کند منتقل ثالث شخص به رسمی سند با

 سـند ، عـادي  سـند  بـا  خریدار تقاضاي به صورت این در که است گردیده واقع عادي سند با بیع از پس
 خریـدار  بـه  مزبـور  مال فروش رسمی سند امضاي و تنظیم به ملزم فروشنده و شده ابطال مذکور رسمی

    گردید. خواهد عادي سند با
  
  . بررسی معامالت غیر منقول با قولنامه2ـ2
 غیـر  امـوال  بـه  راجـع  شـده  ثبـت  عقـود  اعتبار عدم یا اعتبار از نظر فصر که شود می بررسی مساله این در

  ؟  یاخیر شود می نیز منقول غیر مال بیع تشکیل تعهد قرارداد شامل ثبت قانون 48و47 و 46 مواد آیا، منقول
 کـه  رسـد  مـی  نظـر  به بیع تشکیل قرارداد ماهیت گرفتن نظر در با خیر؟ یا است الزامیها  آن ثبت آیا
  :  است ثبت قانون 48 تا 46 مواد مقررات شمول از خارج اصوالً ردادقرا این

 معـامالتی ، امـالك  منـافع  یـا  عـین  به راجع معامالت و عقود ازگذار  قانون منظور که است این ظاهر
 امـوال هـا   آن مسـتقیم  موضـوع  یعنـی .شـود  می منقول غیر اموال منافع یا عین به مربوط مستقیما که است
 اسـت  حقـوقی  عمل یک، منقول غیر مال بیع تشکیل قرارداد مستقیم موضوع که رتیصو در باشد مذکور
 آن انشـاي  بـه  متعهـد  طـرفین  کـه  اسـت  بیعـی  موضـوع  منقول غیر مال و باشد بیع انشاي از عبارت که
 ایـن  مـورد  اسـناد  ثبـت  بـودن  الزامی و ثبت ق 48 تا 46 مواد مقررات که آنجا از این بر افزون شوند. می
 مقتضـاي  شـود  تردید بیع قرارداد به نسبتها  آن مقررات شمول در هرگاه، است استثنایی مقررات از مواد
 جلـوگیري  یعنی مذکور اسناد ثبت شدن الزامی فلسفه که شود ایراد است ممکن است. شمول عدم، اصل
  است. منقول غیر اموال به به نسبت معارض معامالت انجام از



  1396سال نهم، شماره هفدهم، بهار و تابستان       راه وکالت       ي گیالندو فصلنامه کانون وکالي دادگستر

90 

 عنـوان  کـه  صـورتی  در مقررات وضعکه  این بر عالوه که شود می طرفبر توضیح این با ایراد این اما
 ایـن  نفـی  و اثبـات  مالك عدما و وجودا تواند نمی باشد نگرفته قرارگذار  قانون تصریح مورد وضع علت

 مـال  بیـع  درکـه   این چون داد. تسري بیع تشکیل قرارداد به را مذکور مقررات بتوان تا گیرد قرار مقررات
 معـامالت  انجـام  راه از مـال  قـانونی  غیـر  تحصیل انگیزه و شود می تسلیم بایع به ثمن عموالم منقول غیر
 هنـوز  چـون  منقـول  غیـر  مـال  بیع تشکیل قرارداد در اما کند می وسوسه را بایع، مال یک به نسبت مکرر
 جهـت  ایـن  به ندکن می بیع انشاي بر تعهد یکدیگر برابر درصرفاً  طرفین و یابد نمی انتقال خریدار به مبیع
 عقـد  در او انگیـزه  موضـوع  ایـن  تـا  آورد نمـی  دست به مالی، فروش به متعهد، عادي و طبیعی وضع در

 تسـلیم  بـایع  بـه  پرداخـت  پـیش عنـوان   بـه  مبلغی مواردي در هم اگر و شود متعدد متعارض قراردادهاي
 در متعـارض  معـامالت  انجـام  از جلـوگیري  فلسـفه  ترتیب این به بود. خواهد محدود آن میزان شود می

 قراردادهـا  در اراده آزادي کـه  تـوانی  آنچنان از یا و ندارد تحقق اصال یا غیرمنقول مال بیع تشکیل قرارداد
  نیست. برخوردار کند محدود را
  
  . تقدم و تاخرتاریخ قولنامه با سند رسمی1ـ2ـ2

 دارد انعکـاس  عـادي  سـند  کیـ  در که قراردادي در: ثالث به آن فروش و منقول غیر مال فروش بر تعهد
 مالـک  وسـیله  به مال همین نیز و شده تعهد قرارداد دیگر طرف به مالک وسیله به منقولی غیر مال فروش
  دارد؟ وضعیتی چه معامله دو از یک هر است شده فروخته ثالث به رسمی سند طبق

 کـه  اسـت  روشـن  فـرض  ایـن  در. است آن فروش بر تعهد تاریخ بر مقدم، مال فروش تاریخ فرض اول:
 بـه  ملزم را متعهد تواند نمی له متعهد و ندارد اعتبار مذکور منقول غیر مال به نسبت عادي سند مورد تعهد
 مالکیـت  آن در متعهـد  و شـده  فروختـه  ثالـث  به قبال مزبور مال که است این فرض زیرا کند تعهد انجام
  دهد. قرار تعهد مورد را آن انتقال نافذطور  به بتواند تا است نداشته

 مـاده  طبق باشد. رسمی سند با آن فروش تاریخ بر مقدم منقول غیر مال فروش بر تعهد تاریخ فرض دوم:
 معتبـر  ایشان مقام قائم واند  هکرد تنظیم را آن که اشخاصی به نسبت منحصراً عادي سند تاریخ م ق 1305
 مقـدم  تاریخ داراي عادي سند اتمندرج هرگاه جهت بدین. ندارد اعتبار ثالث اشخاص به نسبت و است
 اثـر  بـی  منظـور  بـه  تـوان  نمـی  باشـد  داشته تعارض است موخر تاریخ داراي که رسمی سند مندرجات با

 بـه  اسـتناد  براي زیرا کرد. استناد ثالث اشخاص برابر در عادي سند مندرجات به رسمی سند مفاد ساختن
 کـرد.  تکیـه  آن تاریخ به باید ناگزیر آن تحقق بودن مقدم جهت از آن اعتبار به استدالل و عادي سند مفاد
 برابـر  در رسـمی  سـند  مفـاد  بـا  تعارض مقام در را عادي سند مفاد تاریخ بودن استناد قابل غیر نتیجه در

 مفـاد  مـدنی  قـانون  نویسـندگان  نظـر  در که دهد می نشان وضعیت این اندازد. می اعتبار از ثالث اشخاص
 بـا  مـذکور  سـند  مفـاد  ارتباط بر که اثري جهت از بلکه است نبوده اعتبار فاقد خود خودي به عادي سند
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 سـند  در منـدرج  سـند  تـاریخ  صـحت  هرگاه بنابراین باشد می اعتبار بی است مترتب آن در مندرج تاریخ
 سـند  مفاد اصوال باشد رسمی سند مندرجات تاریخ بر مقدم تاریخ این و شود ثابت دیگري دلیل با عادي
  بود. خواهد مقدم تعارض مقام در رسمی سند محتویات رب مذکور عادي

  
  فصل سوم: بررسی معامله معارض

  . حاالت مختلف معامالت معارض1ـ3
 رویـه  در عمـل  ایـن  هسـتیم.  روبـرو  مـؤخر  رسـمی  سند یک و مقدم عادي سند یک با که هنگامی  .1

 سـند  باشـد  نداشـته  وجـود  امـالك  براي ثبتی سابقه منطقه آن در اگر که باشد میگونه  این به قضایی
 ایـن  در کـه ، مالکیـت  اثبات دلیل دیگري و معامله وقوع دلیل یکی کرد خواهد ایفا را نقش دو عادي
 کـه  منـاطقی  در ولـی . اسـت  دیگري بر مقدم سندش تاریخ که شود می صادر کسی نفع بهرأي  مورد
 و46، 47 مـواد  استناد به را حق اهدادگ، دارد وجود مناطق آن در ثبتی سابقه و کرده پیدا راه اسناد ثبت
 بـه دهنـده   انجـام  شـخص  و بود خواهد وي نام به رسمی سند که دهد می شخصی به ثبت قانون 48

 ثبـت  کـه  جایی نظر این طبق.شد خواهد محکوم مذکور قانون 117 ماده مجازات به، معارض معامله
    شود نمی ادهد اثر ترتیب عادي اسناد به، ثبت قانون مطابق است اجباري امالك
 مـال  فروش که رسد نمی نظر به ثبت قانون مواد از بعضی به گویا نگاهی با شد گفته که طور همان اما
 شـده  ذکـر  آن پیرامون مواد در اتفاق به که آنچه بلکه باشد؛ باطل رسمی سند تنظیم بدون منقول غیر
 بـه  اشـاره  کـه  ثبـت  قانون48مادهمانند .باشد می…و دولتی ادارات در استفاده در آن آثار بر دال است
 48درمـاده  آنچـه  شـود  مـی  گفتـه  لحـاظ  این واز دارد ومحاکم درادارات اسناد گونه این پذیرش عدم

 محـاکم  عنـوان کـه   این در و معامله خود نه است معامله سند، است گرفته قرارگذار  قانون موردتوجه
 بـدون  محـاکم  و ادارات نـزد  آن ائـه ار صـرف  بـه  منظـور  است شده یاد ماده این در ادارات کنار در

 غیـر  درگـذار   قـانون  منظـور  حتی و دعوي مقام درکه  این نه است نظر مورد قضاییرأي  و رسیدگی
 ثبـت  قـانون  22ماده همچنین است باطل سند که شود نمی فهمیده هم ادارات به ارائه در بودن ممکن
 اومنتقـل  بـه  مزبور ملک که کسی یا و شده ثبت او اسم به ملک که را کسی فقط دولت«: گوید می که

 اي معاملـه  بطـالن  بر داللت »شناخت. خواهد مالک رسیده ثبت به امالك دفتر در آن انتقال و گردیده
  ندارد. است نشده ثبت امالك دردفتر که

 ایـن  وقوع صورت در هستیم. مواجه مورد مؤخر دیگري و مقدم یکی، رسمی سند دو با که هنگامی  .2
 ثبـت  را معـارض  معاملـه  آن ابـالغ  و بخشنامه و ثبت اداره اخطار رغم علی که سردفترانی براي مورد
 شـغل  از دائـم  انفصـال  معـارض  مالکیت اسناد به مربوط قانونی الیحه 6 ماده اخیر قسمت در نمایند

 اداره کارمنـدان  بـراي  ثبـت  قانون 7 ماده همچنین و است. اداري تخلف که شده بینی پیش سردفتري
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 شـود  متعـدد  معـامالت  یـا  معـارض  مالکیـت  سند صدور موجب آن مقررات مخالف عمل هک ثبت
 کـرده  بینی پیش مورد تناسب به دائم انفصال یا بود نخواهد دوسال از کمتر که موقت انفصال مجازات
 .است

 حـق  بـه  نسـبت  یـا  مجـاور  ملک از قسمتی مورد در معارض اسناد که است حالتی به ناظر مورد این  .3
 ایـن  بـه  مجـاور  ملـک  سـند  در و نشده تصریح حق این مقدم سند در که باشد ملک آن در قیارتفا
 حقـوق  در تعـارض  یـا  و جزئـی  تعـارض  مـوارد  در مؤخر سند است بدیهی باشد. شده اشاره نکته
 منطبـق  مقدم سند با و باطل معارض سند حد یعنی شد؛ خواهد ابطال تعارض مورد همان در ارتفاق
  .شود می حذف آن در مندرج ارتفاقی وقحق یا و گردد می

  
  . معامله معارض با قولنامه2ـ3

 اسـت  ممکـن  دنـد معتق است؛ایشـان  غیرنافـذ  باقولنامـه  معارض معامله: فرمایند می شهیدي دکتر مرحوم
 دیگـر  طـرف  بـه  سـاخت  خواهـد  آینـده  در که را ساختمانی که کند تعهد طرف دو از یکی درقراردادي
 ایجـاد  لـیکن  نیسـت  موجـود  فعالچنـد  هـر  اسـت  بیـع  بر تعهد بلکه نیست بیع قراردادي چنین بفروشد
 سـاختمان  بیـع  بر تعهد بلکه نیست ساختمان قرارداد این در معامله موردکه  این چه است صحیح قرارداد
 حـق  ایجـاد  قـراردادي  چنـین  نتیجه و نموده معینی مال فروش به تعهد قولنامه در متعهد، همچنین است
 هـر  حـق  ایـن  گوینـد  مـی  عینی راحقوق معین شیء به اشخاص حقوق زیرا باشد می تعهدلهم براي عینی
 حـق  نـافی  واقـع  در و گرفتـه  تعلـق  معینی عین به نوعی به دینی حق چون ولی نیست مالکیت حق چند
 معاملـه  نفـوذ  عـدم  باعـث  عـین  حـق  نـافی  حقـوق  که کلی قاعده طبق نتیجه در باشد می متعهدله عینی
  )20: 1386، شهیدي (مهدي است. نافذ غیر دوم معاملهشود می

 متعهدلـه  سـوي  از ابطال قابل قولنامه با معارض معامله معتقدند کاتوزیان) ان(دکتردان حقوق از برخی
 معتبـر  دادگـاه  در، شـود  مـی  تنظیم تعهد ایجاد براي که اسنادي سایر مانند قولنامه معتقدند ایشان: باشد می
 قـرارداد  بـه  متکـی  شـده  آن ضـمن  کـه  تعهـدي  زیرا، هستند آن مفاد اياجر به مکلف طرف دو و است
طـور   ، بـه کنـد  می التزام ایجاد آن مفاد اجراي براي تنها نه، قولنامه ق.م.)10 (ماده است فروشنده و خریدار
 قولنامـه  در کـه  مـالکی  اگـر  پـس . است نیز تعهد مفاد با مخالف تصرف حق اسقاط شرط حاوي ضمنی
 تـوان  ، میضمنی شرط همین برمبناي، دهد انتقال دیگري به را آن، است شده خود لکم فروش به متعهد
 عینـی  حـق  ایجـاد  قولنامـه ؛ فرماینـد  مـی  دیگري استدالل با استاد همچنین خواست دادگاه از را آن ابطال
 بـه  مال فروش با متعهد و شود می مستقر متعهد ذمه بر معین مال فروش بر مبنی دینی حق تنها و کند نمی

 اگرچـه  متعهـد  اسـت.  نمـوده  اعمـال  را خود مالکیت حق و است فروخته را خود ملک واقع در دیگري
 سـوء  نـوعی  ایـن  و اسـت  کـرده  اقدام متعهدله ضرر به خود حق اعمال با ولی نموده را خود حق اعمال
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 هـیچ  اردد مـی  مقـرر  کـه  اساسی قانون 40 اصل موجب به حق از استفاده سوء و باشد می حق از استفاده
 در. اسـت  دهـدممنوع  قرار عمومی منافع یا و دیگران اضرار موجب را خویش حق اعمال تواند نمی کس
 تـا  را تعهـد  موضـوع  مـال که  این بر مبنی نموده دیگري تعهد معین مال فروش به تعهد ضمن متعهد ثانی
  .نفروشد دیگري به بیع عقد انجام موعد

 تعهـد  ضـمنی طور  به کرده فروش به تعهدکه  این بر عالوه معامله موضوع مال مالک که ترتیب بدین
 در فروختـه  ثـالثی  بـه  را مـال  کـه  اکنون و است کرده نیز را معامله وقوع زمان تا مذکور مال نگهداري به

 یعنـی  فـوق  دالیـل  بـه  بنا است. شده دیگري به اضرار باعث که داده انجام رااي  همعامل حق غیر من واقع
  ت.اس دیده زیان سوي از ابطال قابل معامله این یاساس قانون 40 اصل

 ولـی  اسـت  صـحیح  قولنامـه  بـا  معارض معامله است معتقد صفایی) ان(دکتردان حقوق از دیگر یکی
 ایجـاد  عینـی  حـق  متعهدلـه  بـراي  قولنامـه  در کـه  معتقدنـد  ایشان: بدهد را متعهدله خسارت باید متعهد
 ییاحصـا  مـوارد  از غیـر  و هسـتند  شـده  احصاء م) ق 29 م( ایران حقوق در عینی حقوق زیرا، شود نمی
 کلـی  قاعـده  طبـق  و باشـد  مـی  دینـی  حـق  له متعهد براي شده ایجاد حق و نداریم. دیگري عینی حقوق

 را او زیـان  متعهـد  بایـد ، متعهدلـه  زیـان  صـورت  در فقط و است صحیح دینی حق با معارض معامالت
 جبـران  را را متعهدلـه  خسارت باید متعهد ولی صحیحاي  هعاملم چنینکه  این نهایی نتیجه و نماید جبران
  .نماید

 دو ایـن  حقـوقی  تحلیـل ک ی باشند؛در عادي قولنامه هردو که زمانی: فرمایند می کاشانی محمود دکتر
 هبـه  شـخص  دو به را خود مال شخصی هک دانست جداگانه هبه عقد دو سان به توان می را عادي قولنامه
 قـبض  بدون 798 ماده طبق بر هبه عقد هک آنجا از ند.ک نمی تسلیم دو آن ازک ی هیچ به را آن ولی ندک می
 بنـابراین  اسـت کننده  هبه اختیار و حق گیرنده هبه به مال تسلیم و نیست املک و شود نمی واقع گیرنده هبه
 و نـد ک خواسـت در دادگاه از خود مال تسلیم به راکننده  هبه الزام تواند نمی مزبور شخص دو ازک ی هیچ
 بـه  و دارد دسـت  در همچنان را خود مال اختیار نندهک هبه ندارد. يتأثیر هبه دو از یکی تاریخ بودن مقدم
 جـاري  نیـز  معـارض  عـادي  قولنامـه  دو مـورد  در مکح همین گردد. می املک هبه آن ندک تسلیمک ی هر

 نباشـد  ابطال قابل است شده نجاما که دوم معامله که رسد می نظر به ).27: 1386، قضاوت (ماهنامه است
ـ  هکـ  هنگـامی  کـه  چون باشد رسمی سند صورت به دوم معامله که شود می تقویت زمانی نظر این ک مال
 تنظـیم  بـه  قولنامـه  ایـن  و نـد ک می قولنامه دیگري شخص با را خودک مل، نخست قولنامه امضاي از پس
 بنـد  و 22 مـاده  لـذا  رسد می ثبت بهك امال تردف در دوم خریدار نام بهک مل انتقال انجامد می رسمی سند
 معاملـه  بـودن  رسـمی  شناسـند.  می رسمیت به را دوم خریدار یتکمال ثبت قانون 72 ماده و 46 مادهک ی

 اشـخاص  همـه  شامل است ردهتأکید ک آن به ث .ق 72 ماده هک ثالث اشخاص به نسبت آن اعتبار و دوم
 دولـت ك امـال  دفتر درک مل ثبت از پس ندک می تصریح .ثق 22 ماده باشد می هم اول خریدار جمله از
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کننـده   معاملـه  امـا ، باشد رسیده ثبت بهك امال دفتر در او نام بهک مل این هک شناسد میک مال را سیک فقط
 مقـرر  مـاده  ایـن  نمایـد  حـق  احقـاق  اسـت  آمـده  ثبت قانون 117 ماده در که دیگر طرق از باید نخست
 غیـر  یـا  منقـول  از (اعـم  مـالی  منفعت یا عین به نسبت عادي یا رسمی سند موجب به سکهر« دارد؛ می

 رسـمی  سـند  موجـب  بـه  منفعت یا عین همان به نسبت بعد و داده اشخاصی یا شخص به حقی منقول)
 خواهـد  ومکـ مح سـال  ده تـا  سه از شاقه اعمال با حبس به بنماید مزبور حق با معارض تعهدي یا معامله
  .»شد
  
  ه و ایرادات وارده. رأي وحدت روی3ـ3

 دانعقـا  از اشـخاص  کـه  اسـت  ایـن  بـراي  ثبت قانون 117 ماده در شده بینی پیش کیفري اجراي ضمانت
 قـرارداد  بـا  و کنند تخلف اولیه عادي قرارداد از اگر باشند داشته توجه و نموده خودداري معارض معامله
 را سـنگینی  کیفر چنین باید و شده جرم مرتکب ببندند اول قرارداد اجراي براي را راه رسمی سند و دوم

 رویـه ، ثبـت  قانون 117 ماده تصویب تاریخ طول در کشور عالی دیوان و دادگاه ما کشور در.شوند متحمل
 و معنـا  تعریـف  زمینه در که اختالفاتی دلیل به کشور کل دادستان سرانجامبودند هگرفت پیش دررا متفاوتی
 عـالی  دیـوان  عمـومی هیـأت   و نمـود  رویه وحدترأي  تدرخواس داشت وجود معارض معامله مفهوم
 :  کرد صادررأي  چنین کشور
 دو تعـارض  قابلیـت  امالك و اسناد ثبت قانون 117 ماده مشمول بزه تحقق شرطکه  این به نظر
 بـه  غیرمنقـول  معامله به مربوط رسمی ثبت که نقاطی در باشد می مال یک به نسبت تعهد یا معامله
 مـاده  طبـق  اموال آن به راجع عادي سند باشد می اجباري کشور ثبت قانون 47 ماده اول بند موجب

 سـند  بـا  تعـارض  قابلیـت  و نیسـت  شـده  پذیرفته محاکم و ادارات از یک هیچ در قانون همان 48
 رسـمی  ثبت بودن اجباري وجود با نقاط قبیل این در کسیچه  چنان بنابراین داشت؛ نخواهد رسمی
 موجـب  بـه  سـپس  و دهد انجام عادي سند وسیله به غیرمنقول مال به نسبتي ها همعامل قبالً اسناد
 مصـادیق  از او عمـل  سـازد  واقـع  مـال  همان مورد در اول بامعامله معارضهاي  همعامل رسمی سند
 کیفـري  مـاده  بـا  نیت سوء احراز فرض بر است ممکن بلکه بود؛ نخواهد اسناد ثبت قانون 117ماده

 شـعب  براي1328 سال مصوب ییقضا رویه وحدت قانون طبقرأي  این باشد. انطباق قابل دیگري
، 43شماره ییقضا رویه وحدت رأي»(است.االتباع  الزم مشابه موارد در ها دادگاه و کشور عالی دیوان

 )10/8/1351، کشور عالی دیوان عمومیهیأت 
را از قـانون   117اده با صدور رأي وحدت رویه عمالً هیأت عمومی به این اختالفات پایان داده و مـ 

صورت گرفتـه و عمـالً مجـازات     117ثبت حذف کرد و جاي شگفتی است که این تفسیر در نص ماده 
  اند از:   باشد که عبارت . این رأي داراي ایراداتی میجرم معامله معارض را منتفی ساخت
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 بـه  اقدام نباید و است قانون مفسر رویه وحدترأي  صدور مقام در کشور عالی دیوان عمومی هیأت  .1
 بـه  اقـدام  و خـارج  خـود  اختیـارات  حدود ازرأي  این در عمومیهیأت  نماید. قوانین فسخ و وضع
 از قسـمتی  مانـدن  عقـیم رأي  ایـن  عملی نتیجه که نحوي به است نموده قانون شمول رفع و تضییق
 انتقـال  صوصخ در ثبت قانون 117 ماده صدر در تصریح رغم علی دیگر عبارت به است؛ بوده قانون
 صـحیح  منقول غیر اموال خصوص در شده صادررأي  وسیله به انتقال این عادي سند وسیله به حقی
 را شـود  مـی  واقـع  رسـمی  سـند  وسیله به که بعدي معامله با تعارض قابلیت اي معامله چنین و نبوده
 .ندارد

 بـه  و شـده  اصـالح  1312 سـال  در 117 مـاده  و است شده وضع 1310 سال در ثبت قانون 48 ماده  .2
 در و اسـت  نبـرده  عـادي  سـند  از اسـمی ، اصـلی  117 ماده در است. آمده در است ناال که صورتی
 سـال  در بنـابراین  بود؛ شده شناخته جرم باشد گرفته صورت رسمی سند با معامله دو هر که صورتی

 48و47 مـواد  بـه ، تاسـ  کرده اضافه آن به را »عادي یا«قید و کرده اصالح را آنگذار  قانون که 1312
 سـند  بـا  انتقـال  براي توضیحات این با و داشته توجه است مقدم آن تصویب تاریخ که نیز ثبت قانون
 آمـده  عمـل  بـه  117 ماده در که اصالحی تنهاکه  این توجه قابل و است. نموده تعیین مجازات عادي
 عـادي  سـند  با که هم التیانتقا براي خواسته مقنن که است مسلم و است »عادي یا« جمله همین قید

 معـین  مجـازات  شـود  مـی  داده انجـام  آن بـا  معارض معامله رسمی سند با سپس و گیرد می صورت
 .نماید

 بعـداً  کـه  سـندي  بـا  او تنظیمـی  سند که است تعقیب قابل وقتی سندکننده  تنظیم شود می گفتهکه  این  .3
 رسـمی  سـند  بـا  توانـد  ، نمیثبت قانون48 ماده مطابق عادي سند و باشد داشته تعارض کند می تنظیم

 معنـی  بـه  تفاعل باب مصدر تعارض است. قبول قابل غیر ذیل جهت از ادعا این باشد داشته تعارض
 بـه  آن طبـق  منقـولی  غیـر  مـال  و شود می تنظیم رسمی غیر سندي وقتی است مسلم و است تخالف
 دو ایـن  شود می داده انتقال یگريد به مال همان رسمی سند موجب به بعداً و گردد می منتقل دیگري
 .کند می پیدا مصداق تعارض مفهوم و است یکدیگر مخالف سند

، 47مـواد  از و دانـد  مـی  جـرم  را مـال  یـک  منفعـت  به نسبت پی در پی معامله دو تعارض 117 ماده  .4
 باشـد  منقـول  غیـر  مـال  آن موضـوع  که عادي سند که شود می استنباط معنی این ثبت قانون 48و46
 بـه  اشـاره  مـوارد  ایـن  ولـی  شـود  نمـی  محسوب مالکیت مستندعنوان  به محاکم و ادارات در تقالًمس

 دو تعـارض  است شده ذکر تعارضعنوان  به ثبت قانون 117 ماده در آنچه و ندارد عادي سند بطالن
  )47: 1377، کامیار (غالمرضا سندرسمی. دو نه است معامله
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  نتیجه
کـه   ایـن  مگـر  شـود  دانسته معتبر و صحیح بایستی صحت اصل حکم به شود می واقع کهاي  همعامل هر .1

 تسـهیل  بـر  محکمـی  پشـتوانه  صحت اصل باشد داشته وجود آن اعتباري بی و بطالن بر خالف دلیل
 بایسـتی  مزبـور  اصل استناد به نیز جهت این از و هاست آن به بخشیدن اعتبار و مردم معامالتی روابط

  نیست. آن بطالن بر دلیلی زیرا دانست صحیح را رسمی سند یمتنظ بدون امالك معامالت
 سـند  و باشد داشته وجود آن بودن تشریفاتی بر دلیلیکه  این مگر است آن بودن رضایی درعقود اصل .2

 کـافی  قبـول  و ایجـاب  صرف و ندارد حق ایجاد در نقشی نفسه فی و شود می تنظیم حق اثبات براي
 بـه  شـود  می محقق عقد ق.م 191 ماده مطابق است. شده ایجاد عقد بر آثار ترتیب و عقد تحقق براي
 مـذکور  قـانون  339 مـاده  ومطـابق  کنـد...  آن بر داللت که چیزي به بودن مقرون شرط به انشاء قصد
  شود. می واقع قبول و ایجاب به بیع عقد آن قیمت و مبیع در مشتري و بایع توافق از پس

 کـه  نیسـت  معلوم اما شده بینی پیش قرارداد براي تشریفاتی قانون در گرا که دارد اقتضاء حقوقی قواعد .3
 ایـن  بایـد  عقـد  اثبـات  مرحلـه  به مربوط یا است عقد تحقق و انعقاد مرحله به مربوط تشریفات این

 رضـایی  و متعاقـدین  اراده حاکمیـت  بـر  اصل زیرا بدانیم قرارداد اثبات مرحله به مربوط را تشریفات
  شود. خودداري بینجامد عقد بطالن به که تقسیري از المقدور وحتی دادهاستقرار و عقود بودن

 دادرسـی  آیـین  مقـررات  طبق و است تظلمات رسمی مرجع دادگستري، اساسی قانون 157 اصل طبق .4
عنـوان   به نیز عادي سند رسیده تصویب به 79 سال در که مدنی امور در انقالب و عمومیهاي  دادگاه
 قابـل  و معتبر، ادله سایر و شهود شهادت از تر محکم موارد بسیاري در حتی دعوي تاثبا ادله از یکی

 احـراز  و معاملـه  عـادي  سند اصالت و صحت به رسیدگی از ممنوع دادگاه و است قضایی رسیدگی
 کـه  اسـت  حکـم  ایـن  بیان مقام درصرفاً  48 ماده بلکه نیست. آن در مندرج معامله وقوع و آن اعتبار
 و مفـاد  اعتبـار  بـه  رسـیدگی  آن وخواسته موضوع که دعاوي در ادارات مانند قضایی عومراج محاکم

 عـادي  سـند  توانند ، نمینیستند آن به رسیدگی مقام در محاکم و باشد نمی نشده ثبت سند مندرجات
  کنند. تلقی معتبر و صحیح را آن مفاد و پذیرفته مالکیت سندعنوان  به را نشده ثبت و

 ثبـت  سـند  فقـط  نبایـد  بـود  رسمی سند تنظیم بدون منقول غیر مال معامله بطالن عالما منظور هرگاه .5
 نظیـر  نشـده  ثبـت  معاملـه  اثبـات  جهت دلیل نوع هر باید بلکه کرد می معرفی قبول غیرقابل را نشده

 فقـط  48 مـاده  کـه  درحـالی  نمـود  می معرفی قبول غیرقابل نیز را سوگند و امارات و اقرار و شهادت
    است. شده عادي دسن متعرض

 رسـیدگی  و دعـوي  یـک  در کـه  کرد استنباط 48 ماده مقررات از توان نمی هرگز که جهت همین به
 اقـرار  بـه  مـثالً  آن واعتبـار  معاملـه  وقـوع  اثبـات  براي نتوان غیرمنقول اموال معامله به مربوط قضایی
    کرد. استناد خواهان شهود شهادت یا خوانده



  1396سال نهم، شماره هفدهم، بهار و تابستان       راه وکالت       ي گیالندو فصلنامه کانون وکالي دادگستر

97 

 دیگـري  دلیـل  نیـز  10/8/1370 مـورخ  اصالحی قانون موجب به 1314 بمصو ق.م 1310 ماده نسخ. 6
 شـده  ثبت امالك معامالت بودن تشریفاتی غیر و رسمی سند تنظیم بدون امالك معامله بطالن برعدم
 باشـد  ریـال  پانصـد  از بـیش  تعهدي یا ایقاع یا عقد دعوي موضوع اگر: مذکور ماده موجب به است
 ریـال  پانصـد  بـه  را خود دعوي مدعی اگرچه کرد اثبات شهود شهادت وسیله به فقط را آن توان نمی
 در مطلـق طـور   بـه  مـاده  این بانسخ1370 سال درگذار  قانون کند. نظر صرف آن مازاد از یا داده تقلیل
 اعـالم  پـذیرش  قابـل  اثباتی ادله از یکیعنوان  به را شهود شهادت، آن غیر و شده ثبت امالك دعاوي
 شـهادت  بـه  اسـتناد  در قـانونی  منع مدنی قانون مقررات از مذکور ماده حذف با نبنابرای است. کرده
 و قـوانین  در و نـدارد  وجـود  رسـمی  سـند  تنظـیم  بدون شده ثبت امالك معامله اثبات جهت شهود
چـه   چنـان  و نیسـت  هـم  عـادي  سـند  تنظیم بدون حتی معامله بطالن بر نصی ثبت و مدنی مقررات
 مالکیـت  بـر  حکم دادگاه نماید اثبات را مالک و خود بین معامله وقوع دشهو شهادت به بتواند مدعی
  کرد. خواهد صادر او

 وقـت  قضـایی  عـالی  شوراي سؤال به پاسخ در نگهبان شوراي فقها 8/8/67 مورخ 2655 شماره نظریه .7
 سـند  فمخال که را شرعیه بینهکه  این حیث از شرع مقررات با ق.م 1309 ماده مغایرت بر قضاییه قوه

 معاملـه  اعتبـار  و صـحت  بر دیگري دلیل نیز ماده این اعتباري بی و ندانسته پذیرش قابل باشد رسمی
 سـند  تنظـیم  بـدون  امـالك  معاملـه  نیز مذکور نظریه اساس بر است. رسمی سند تنظیم بدون امالك
 ايادعـ  صـحت  بر شهودي مدعیچه  چنان رسمی سند با تعارض در بلکه است معتبر تنها نه رسمی
 علیـه  خود دعوي در تواند می کند اقامه رسمی سند دارنده معامله به نسبت اش معامله تقدیم بر خود
 نـام  بـه  را مالکیـت  سند دادگاه حکم به و ابطال را وي سند و شده پیروز مالکیت رسمی سند دارنده
  نماید. اخذ خود

 بـا  مطـابق  بایـد  کـه اي  همعامل«که  این به تصریح بجاي که ثبت قانون 48 ماده نگارش نحوه به توجه با .8
 از، »شـد  نخواهـد  پذیرفتـه  ادارات و محاکم از یک هیچ در نرسیده ثبت به و برسد ثبت به فوق مواد

 قبیـل  ایـن  معاملـه  وقـوع  در نقشـی  ثبت مقررات است. کرده استفاده »معامله« جاي به »سند« عبارت
 قضـایی  امـارات  و شـهادت  و اقـرار  نظیـر  اثبـاتی  دالیل سایر به تواند می هم دادگاه و نداشته امالك

 رسـمی  معـامالت  ابطـال  یـا  سند تنظیم به فروشنده نفع به معامله وقوع اثبات صورت ودر رسیدگی
  .کند حکم موخر

 آن خـالف  تـا  اسـت  مالکیـت  قانونی اماره مالکیت سند که است این به ناظر فقط ق.ث 22 ماده مفاد .9
 نیـاز  بدون دادگستري محاکم و دولتی ادارات به مراجعه در مالکیت رسمی سند دارنده و نشده ثابت
 کـه  حـالی  در بدهـد.  یـد  خلـع  دادخواست تواند می مثالً شود می شناخته مالک دیگري دلیل ارائه به

  شود. نمی استماع مالکیت عادي سند دارنده از ید خلع دعوي
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 بـه  کـه  امـالك  معـامالت  بـه  راجـع  عادي دسن که شود می افاده چنین اسناد ق.ث 87 ماده اطالق از .10
 و کنـد  اثبـات  را منقول غیر مال به نسبت معامله وقوع تواند می رسیده معامله طرفین و شهود امضاي
  باشد. انتقال رسمی سند با معارضه قابل

 اعتبـاري  بـی  اعـالم  راسـتاي  در ثبتـی  قـوانین  بـه  توجـه  بـا  که هایی استدالل تمامی پذیرفتن با حتی. 11
 بسـیار  قـوانین  بـه  توجـه  بـا  ثبتی قوانین که داشت توجه باید ندارد وجود منقول غیر اموال مالتمعا

 بـا  شـهود  گـواهی  و اثبـات  ادلـه  بـاب  در 1379 مصوب مدنی دادرسی آیین قانون جمله از دیگري
 رسـمی  غیـر  سـند  او علیـه  کـه  کسی مدنی دادرسی آیین قانون 216 ماده مطابقاند  همواج تخصیص

 مـاده  ایـن  در نمایـد.  انکـار  خود به منتسب مهر یا انگشت اثر یا امضا به نسبت تواند می شود یم ابراز
 آیـین  قـانون  315 تـا  306 مـواد  در مضـافاً  نکنـد  توجـه  سند آن بهاساساً  دادگاه که نشده داده اجازه

 است.گذار  قانون نظر در عادي و رسمی سند از اعم اسناد مطلق سند از مراد مدنی دادرسی
 بـه  زیرا است استنباط قابل رسمی سند تنظیم بدون امالك معامله اعتبار نیز ق.م 1291 ماده اطالق از .12

 و وراث و طـرفین  بـه  نسبت و دارد را رسمی سند اعتبار مورد دو در عادي سند مذکور ماده موجب
 از را آن صـدور  اسـت  شـده  اقامـه  او علیـه  بـر  سند که طرفی اگر الف)ـ: است معتبرها  آن مقام قائم

، کـرده  تردیـد  یـا  تکذیب را آن که طرفی که شود ثابت محکمه در اگر ب)ـ کند. تصدیق الیه منتسب
 اگـر  امالك معامله به راجع عادي سند مندرجات مفادکه  این نتیجه. است کرده مهر با امضاء الواقع فی
 بـرآن  قـانونی  آثار و بوده تبرمع شود ثابت محکمه در آن یااصالت گیرد قرار الیه منتسب تصدیق مورد
 دادن اثـر  ترتیـب  از نشـده  واقع رسمیطور  به معاملهکه  این عذر به تواند نمی محکمه و است مترتب

  کند. خودداري آن به
 و معاملـه  تحقـق  و رسـمی  سـند  تنظیم بدون معامالت اعتبار و صحت نیز ق.ث 117 ماده اطالق از .13

 مـذکور  مـاده  طبـق  زیرا است. استنباط قابل مذکور عادي سند اساس بر آن اثبات و عادي سند تنظیم
 غیرمنقـول  یـا  منقـول  از اعـم  مـالی  منفعت یا عین به نسبت عادي یا رسمی سند موجب به کس هر
 معاملـه  رسمی سند موجب به منفعت یا عین همان به نسبت بعد و داده اشخاصی یا شخص به حقی
 شـد.  خواهـد  محکـوم  سـال  10 تا 3 از شاقه اعمال با سحب به نباید مزبور حق یا معارض تعهدي یا

 رسـمی  سـند  بـا  تعـارض  قابـل  غیرمنقـول  مال به راجع عادي سند ماده این در که شود می مالحظه
 تحقـق  هنگامی معارضه و شده دانسته شده انجام عادي سند بر مؤخر که ملک همان به نسبت معامله
 مـادي  عنصـر  و مجـازات  وضـع  منشأ. باشد معتبر وقحق عالم در مذکور عادي سند مفاد که یابد می
 جـرم  رسـمی  سـند  در منـدرج  دوم معاملـه  انشـا  با که است معارض معامله انجام ماده این در جرم
  آید. می حساب به مذکور جرم مادي عنصر وصف معامله دو بین تعارض و شود می واقع مذکور
 اعـالم  الزامـی  در کشـور  مالیـاتی  امور سازمان بخشنامه ابطال فوق اظهاراتتأیید  در مهم بسیار نکته
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 1218شـماره  دادنامه طی امالك معامالتی هاي بنگاه در امالك معامالت براي رهگیري کد اخذ کردن
 انتقـال  و نقـل  تلـویحی طـور   بـه  کـه  باشد می اداري عدالت دیوان توسط 1393 ماه آبان هشتم مورخ
 رهگیـري  کـد  اخـذ  حتی نیز اولی طریق به و راردادهق پذیرش مورد را عادي سند با منقول غیر اموال
  است نموده اعالم غیرقانونی مردم معامالت تسهیل جهت در را معامالت این براي

 عـادي  سـند  داراي کـه  کسـانی  اسـت  داده اجـازه  3/10/1363 مـورخ  42 شماره رویه حدترأي و .14
 شـهري  اراضـی  قـانون  6 ماده استناد به و کنند مراجعه محاکم به آن تنظیم تاریختأیید  براي باشند می
  اند. هشد عادي اسناد این به رسیدگی به مکلف نیزها  دادگاه و نمایند دعوي طرح

 را مـدارکی  و اسـناد  تواند نمی دادگاه: داشته مقرر 15/12/1374 مورخ 603 شماره رویه وحدت رأي. 15
 قابـل  مؤیـد  نماید.کـه  رد را دعـوي  و گرفتـه  نادیده جسته تمسک آن به ادله اثبات براي خواهان که

  است. محکمه در رسمی سند تنظیم بدون معامله بودن پذیرش
ازجملـه  «... مقـرر داشـته:    18/11/68مـورخ   1293/21عالی کشـور در رأي شـماره    دیوان 21شعبه  .16

شرایط صحت بیع آن است که فروشنده مالک مبیع یا مجاز در فروش از جانب مالک باشد. با محـرز  
نسبت به سند رسمی، در رابطه بین فروشنده و خریدار بیـع   18/9/69دن تقدم تاریخ قرارداد عادي بو

  »تحقق یافته و لذا فروشنده در تاریخ سند رسمی حقاً مالک نبوده است تا مجاز در انتقال باشد.
 حتصـ  شـرط  تراضـی  فقـط  نسـا)  مبارکه سوره از 29 تراضٍ(آیه عن تجارهي  هشریف آیه موجب به .17

 نیسـت  الزم عقود و قراردادها تحقق براي خاصی تشریفات و دیگر شرط وهیچ شده دانسته تجارت
  است. عقود بودن رضایی، اصل و

 کـان  العهـد  انّ بالعهـد  افـوا «و یـک)  آیـه  مائـده  مبارکه سوره»(بالعقود اوفوا آمنوا ایهاالذین یا« شریفه آیه .18
 حـدیث  و )9 آیـه  اسراء مبارکه (سوره »عاهدتم اذا ا.. بعهد وفواا« و )34 آیه اسراء مبارکه (سوره »مسؤالً
آور  الـزام  بـراي  خاصـی  تشـریفات  که دارد این بر داللت همگی »شروطهم عند المومنون« مشهور نبوي
 امـالك  معـامالت  جملـه  از و کلـی طور  به معامالت بودن رضایی بر اصل و ندارد وجود تعهدات بودن
 گویـد  مـی  شـارع  وقتـی  و است نشده خاصی تشریفاتگونه  هیچ رعایت هب منوط عهد به وفاي و است
 و دارد نظـر  در را قراردادي تعهدات انجام مطلق دهید انجام را خود تعهدات یا کنید عمل خود عقود به

 تحقـق  کـه  همچنـان  اسـت.  ننمـوده  خاصی تشریفات رعایت به منوط را قراردادها و آثاربرعقود ترتب
 عقـد  تحقـق  مرحلـه  در نه و آثار مرحله در نه فقه در است.پس نکرده تشریفاتی رعایت به رامنوط عقد
  است. نشده بینی پیش خاصی محدودیت و تشریفات آن اثبات مرحله در ونه
 راجـع  عـادي  سـند  اوالً که آید می دست به نتیجه این ث.ق 117 ماده به توجه با و فوق مراتب به بنا
 وقتـی  معارضـه  و باشـد  مـی  مال همان به راجع رسمی سند با معارضه قابل غیرمنقول به نسبت معامله به
  .باشد اعتبار داراي حقوق عالم در عادي سند مفاد که است تصور قابل
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 احـراز  شـده  واقـع  رسمی سند با معامله بر مقدم که عادي سند با معامله بطالن در مذکور ماده از ثانیاً
 سـال  ده تـا  سـه  از مجازات آن مرتکب براي و شده انستهد جرم معارض معامله اینصرفاً  بلکه شود نمی
 اگـر  بلکه باشد باطل عادي سند با معامله که نیستند معنی این به ها این همه اما است. گردیده تعیین زندان
 و اسـت  معتبرها  آن مقام قائم و وراث و طرفین بین فقط عادي سند اعتبار تاریخ ق.م 1305 ماده طبق چه

 و صـحت  قضـایی  رسـیدگی  بـا  اگـر  که نیست معنی بدان این اما ندارد اعتباري ثالث اشخاص به نسبت
 نداشـته  رسـمی  سـند  بـا  معامله در يتأثیر و باشد اعتبار بی شود اثبات عادي سند در مندرج معامله اعتبار
 آن بـر  مـؤخر  کـه  رسمی سند با معامله عادي سند با معامله اعتبار و صحت احراز صورت در بلکه باشد
 نـداده  را حکمـی  چنـین  ق.ث مقررات دیگر از یک هیچ و ق.ث 117 ماده و است ابطال قابل شده اقعو

  است.
 رویـه  وحـدت رأي  خـالف  بر و ثبت ق 117 ماده اطالق به عنایت با و فوق استدالت طبق بنابراین

ـ  مـاده  طبـق  و داشـت  خواهـد  را رسمی موخر سند با تعارض قابلیت، مقدم عادي سند، مرقوم ، ذکرمارال
 در اجتهـاد ، آن بـا  مغـایر  تفسـیري  هرگونه صورت این غیر در.بود خواهد معارض معامله، مذکور معامله
  .گردد می محسوب نص مقابل
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  وخته حقوقمآ دانش ملیحه حسنی پور فالح

 
  

  مقدمه
ــوقی   ــررات حق ــد و مق هــدف قواع
ــت و    ــاعی اس ــط اجتم ــیم رواب تنظ
قــرارداد در وصــول بــه ایــن هــدف 
جایگاهی بس رفیـع و بنیـادي دارد.   
اهمیــت قــرارداد بــر کســی پوشــیده 
نیست؛ نه تنها جامعۀ حقـوقی بلکـه   
دیگران نیز با آن سر و کـار دارنـد و   

انـد. ضـمانت    یت آن پی بـرده بر اهم

اجراي قوانین کیفري، مجازاتی است 
که قانون بـراي فـرد مختلـف از آن    
قوانین در نظر گرفتـه اسـت، بـدین    
ترتیب که اگر کسی مرتکب جرمـی  
ــه مجــازات مقــرر آن جــرم   شــود ب
محکوم خواهد شد و با ایـن وسـیله   
ــري تضــمین     ــراي قــوانین کیف اج

از گردد. در انجام تخلفات دیگـر   می

جمله تخلف از قـوانین راهنمـایی و   
رانندگی یا تخلف از قوانین اداري و 
ــازات    ــرایم، مج ــز ج ــتخدامی نی اس
انتظامی و سایر موارد مشابه ضمانت 

باشـد، کـه    اجرایی قوانین مربوطه می
گذار براي جلوگیري از زیر پـا   قانون

اعتنـایی بـه آن قـوانین     نهادن و یا بی
  در نظر گرفته است.

  
  اجراضمانت 

نشده است و تنها از ضمان و ضمانت به معنـاي  » ضمانت اجرا«در کتب لغت ذکري از عبارت ترکیبی 
پایندانی کردن و پذیرفتاري و التزام، نام برده شده است. براي دیدن ردپاي ترکیب ضمانت اجراء بایـد  

آور، ضمانت اجـراء   امدر زبان انگلیسی نگریست که به معناي فرمان، فتوي الز sanctionبه معنی کلمه 
و مجازات یا تشویقی براي انجام امري معین کـردن یـا مجـازات امـري را در قـانون معـین کـردن و        

بـه   be protected by sanctionsتصویب، تصدیق و جواز صادر کردن و جریمه آمده اسـت. عبـارت   
قدرت رسـمی  «از باشد. ضمانت اجرا در یک مفهوم کلی عبارت است  معناي ضمانت اجرا داشتن می
  .]3[»و عمومی حمایت از تعهدات

 در همچنـین  و رود مـی  کـار  بـه  هم جرم براي مجازات معناي به اجرا ضمانت، حقوق در البته
 در اجـرا  ضـمانت  از منظـور  امـا  شود. می برده کار به هم الملل بین حقوق در معاهدات نقض مورد
 از حمایـت  و تعهـدات  بسـتن  کـار  به ظورمن به مدنی حقوق در که است ابزاري و ها حمایت واقع

 آن یعنـی انـد.   هنهـاد  نـام  مـدنی  اجراي هاي ضمانت راها  آن برخی و شوند می برده کار به متعاملین
 اجـراء  ضمانت«: دیگر عبارت به برسند سرانجام به تعهدات شوند می باعث کهاجرایی  هاي ضمانت

 اصول حاکم بر ضمانت اجرا
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 و »نهـی  و امر از اعم« قانونی الزامات دادن امانج براي مستقیم غیر یا مستقیم وسیله از است عبارت
  .]4[»دیده زیان زیان جبران یا

داننـد ولـی در مـورد     برخی نویسندگان این تعریف را در مورد تعهدات خارج از قـرارداد صـحیح مـی   
ضمانت اجراي تعهد قراردادي عبارت است از بازتاب حقوق متعهدلـه، علیـه   «گویند:  تعهدات قراردادي می

  .]12[» رود اي از حقوق عمومی است که علیه متخلف اجراي تعهد به کار می تعهد یا قطعهتخلف م
 وادار را قـرارداد  طرفین که ابزاري: از است عبارت قراردادها مورد در اجرا ضمانت حقیقت در
 متعهـد  اجبـار  ماننـد  مسـتقیم  ابزار است ممکن ابزار این و بیاورند جا به را خود تعهدات تا کند می
  باشد. حبس حق مانند مستقیم غیر یا و دادگاه وسطت

 گرفتـه  کار به شده انجام تحقیق و نویسندگان از برخی گفته طبق اجراء ضمانت عبارت فقه در
 تعبیـر  خـود هـاي   نوشـته  در نیز برخی است. آمده االجراء تضمین و االجراء ضمان عبارات اما نشده
 اعمال به مربوط که قانون مواد این کهاند  هگفت واند  هبرد رکا به قانون مواد مورد در را االجراء ضمان
   باشند. می اجراء ضمان داراي هستند شخص
 مفـاد  اجـراي  هاي ضمانت جزء را بطالن که نویسندگان برخی نظر خالف بر است ذکر به الزم
 اسـت  رارداديقـ  وضعیت بطالن« زیرا داد قرار زمره این در توان نمی را مورد این، اند آورده قرارداد

  .]8[ آید نمی وجود به حقوق عالم در باطل عقد و »ندارد اثري و وجود حقوق عالم در که
 نظـر  از که کرد تصور را عقدي توان نمی فرانسه حقوق خالف بر ایران حقوقی نظام در بنابراین
 وقحقـ  در کـه  صـورتی  در شود؛ یکن لم کان و باطل سپس و آید وجود به اعتبار عالم در حقوقی
 ابطـال  شـبیه  فرانسـه  حقـوق  در فسـخ  اثر واقع در و دارد وجود طرفین توسط قراداد ابطال فرانسه
 ابتـدا  از را قـرارداد ، فسخ ایران حقوق در که حالی در، برند می بین از ابتدا از را عقد دو هر و است
 حـق  و شـود  مـی  راث فاقد فسخ از بعد و اثر داراي و صحیح فسخ هنگام تا عقد بلکه برند می بین از

 بنـابراین  باشـد.  مـی  قرارداد از ناشی تعهدات اجراي براي قرارداد طرفین دست در ابزاري نیز فسخ
 مسـأله  ایـن  بـه  عنایت با بنابراین است. قرارداد مفاد اجراي هاي ضمانت جزء بطالن برخالف فسخ
 بـودن  نسـبی  اصـل  نیـز  و اللـزوم  اصـالۀ  یعنـی  قـرارداد  آثـار  زمینه در اساسی عنوان دو به توان می

  پرداخت. قراردادها
 و متعـاملین  بـین  باشـد  شـده  واقـع  قـانون  طبـق  بر که عقودي«: دارد می مقرر ق.م. 219 ماده) الف

 فسـخ  قـانونی  علـت  بـه  یـا  اقاله طرفین رضاي بهکه  این مگر استاالتباع  ها الزم آن مقام قائم
 را آن که کسانی به نسبت خصوصی هايقرارداد«: گوید می ق.م. 10 ماده، این بر عالوه ».شود
 دو ایـن  از مسـتفاد  ».اسـت  نافـذ ، نباشد قانون صریح مخالف که صورتی در، اند نموده منعقد
  : که است این ماده
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 از توانـد  ها نمـی  آن از یک هیچ و، است قرارداد طرف دو بین آن بودن آور الزام، عقد اثر: اوالً
  د.کن خالی شانه و زند باز سر خویش تعهد
 از که چنان بلکه، برخوردارند بودن اجباري یاآور  الزام ویژگی از الزم قراردادهاي تنها نه: ثانیاً

 از یکی که زمانی تا بنابراین اثرند. این واجد نیز جایز قراردادهاي، آید می بر ق.م. 219 اطالق
 شـود؛  اجـرا  بایـد  و استآور  الزام نیز جایز قرارداد، است نکرده فسخ را آن قرارداد طرف دو

 گفـت  تـوان  می نکته این به توجه با زد. باز سر قرارداد اجراي از توان نمی فسخ از پیش یعنی
 این که چند هر، نیست جواز) مقابل (در آن فقهی معناي به لزوم اصل بر ناظر ق.م. 219 ماده
  دارد. رقرا حقوق کلی اصول زمرة در، اسالمی فقه از تبعیت به، ایران حقوق در نیز اصل
 در جز و استاالتباع  الزم و اجباريها  آن قانونی مقام قائم و طرف دو بین اصوالً قرارداد: ثالثاً
 ایجـاد  تکلیـف  و حـق  آنـان  بـراي  و نیسـت  مـؤثر  ثالـث  اشخاص به نسبت، استثنایی موارد
  ].14است[ معروف قرارداد بودن نسبی اصل به اصل این کند. نمی

  
  اصل نسبی بودن قرارداد

 مـاده  موجـب  بـه  گـردد.  مـی  مستفاد ق.م. 231 و 219 مواد از قرارداد نسبی اثر یا بودن نسبی صلا
 مـاده  مـورد  در مگـر  است مؤثرها  آن قانونی مقام قائم و طرفین درباره فقط عقود و معامالت«: اخیر
 کـه  اسـت  نای، آید می بر ق.م. 231 ماده ظاهر از که چنان، قرارداد بودن نسبی اصل از منظور ».196

 گیرنـد  نمـی  قـرار  آن مشمول ثالث اشخاص و هاست آن مقام قائم و طرفین دربارة قرارداد حاکمیت
 و کـرد  اعتماد ظاهر این به نباید که دهد می نشان موضوعه حقوق در استقراء ولی ق.م.)؛ 196 (مادة
  است. شده استثنا ماده این در که است آن از بیش استثنایی موارد
 وجود بهها  آن براي تکالیفی و حقوق تواند می فقط طرف دو اراده ماده ظاهر ابقمط حال هر به
 نیـز  مقام قائم و نیستند معامله طرف که افرادي حقوقی وضع در تواند نمی عقد طرف اصوالً و آورد
  منبع]. بگذارد[همان اثر روند نمی شمار به
  

  هدف و ضمانت اجرا
 تعهـد  و قـرارداد  اجـراي  هـدف  کـرد.  خلـط  قـراردادي  ؤلیتمس با نباید را تعهد و قرارداد اجراي

اي  هنتیجـ  بـه  و شـود  اجرا، است شده مقرر تشکیل هنگام به که چنان، قرارداد که است آن قراردادي
 کـه  شـود  مـی  مطرح هنگامی قراردادي مسؤولیت ولی است شده توافق آن دربارة پیش از که برسد
کـه   ایـن  بـر  مشروط شود تمام متعهدله زیان به او نیشک پیمان و نکند عمل خویش تعهد به متعهد
پـذیر   امکـان  تعهد ایفاي به متعهد اجبار هرگاه گرنه و نباشد؛پذیر  امکان تعهد ایفاي به متعهد اجبار
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 تعیـین  موعـد  در پـول  پرداخـت  به را شکن پیمان متعهد، پول مبلغی پرداختن به تعهد مانند، باشد
 شود نقض صحیح قرارداد که شود می مطرح جایی قراردادي ولیتمسؤ وانگهی، کنند می اجبار شده
، نینجامـد  آن بطـالن  به قرارداد نقض و باشد آن اجراي مانع قاهره) (قوه خارجی سببکه  این بدون
  ماند. نمی باقی قراردادي مسؤلیت طرح براي جایی نیز فرض این در

 اجـراي  کـه  آیـد  مـی  بوجـود  رکـی ت یـا  فعل تعهد نقض نتیجه در قراردادي مسؤولیت، بنابراین
 در متعهدلـه  بـه  کـه  هایی زیان غیرمستقیم جبران به را شکن پیمان متعهد و ندارد امکان آن مستقیم
  منبع]. [همانسازد می وادار است کرده وارد شکنی پیمان نتیجه

  
  اجراي قرارداد

 تعهـد  اجـراء  ایـ  قـرارداد  اجـراي  اسـت.  آمـده  کردن روان و ساختن جاري معنی به لغت در اجراء
 بنـابراین انـد.   هگرفت عهده به قرارداد در طرفین که الزاماتی و تعهدات به کردن عمل از است عبارت
 اگـر  یا ایران) مدنی قانون 367 (ماده نماید تسلیم مقابل طرف به را آن کرده مال انتقال به تعهد اگر
 مدنی قانون 561 (ماده دهد انجام آنرا، بپردازد را معلومی اجرت عملی انجام صورت در شده ملتزم
 العمـل  أو انجازه، اتمامه، بعقد قیام أو وفاء اصطالحات عربی کشورهاي حقوق در جعاله). در ایران

  برند. می کار به را مقتضیایۀ حسب ینجزه یا بشیء یوفی، یؤدي اصطلحات همچنین و بمقتضاه
کننـد   وفقیت آمیز وظیفه قراردادي تعبیر میدر حقوق انگلیس در تعریف اجراي قرارداد آنرا به اتمام م

دانند. در واقع اجـراي   و نتیجه اجراي قرارداد را خالص شدن از تعهدات قراردادي در گذشته یا آینده می
هاي سقوط تعهدات تلقی شده. همچنین اجـراي قـرارداد مهمتـرین اثـر یـک قـرارداد        قرارداد یکی از راه

ترین اثـر آن   شود معمولی نوان طرف قرارداد در عقدي وارد میع شود. هنگامی که شخص به محسوب می
قـانون   362مـاده   4و  3شود (بنـد   قرارداد براي وي، اجراي قرارداد و تعهداتی است که از عقد ناشی می

که در هر عقدي چـه الزم   االتباع بودن عقد است، که به معنی این مدنی ایران) این سخن همان معنی الزم
ین قرارداد باید به مفاد آن عمل کنند و همین امر اسـت کـه ایـن اصـل را از اصـل لـزوم       و چه جایز طرف
کند. قانون مدنی ایران یکی از طرق سقوط تعهدات را وفاء به عهـد دانسـته اسـت (مـواد      قرارداد جدا می

ا اجـراي  به بعد همان قانون). البته به جاي اصطالح وفاء به عهد بهتر است اصطالح اجراي قرارداد ی 265
آیـد اجـراي آن تعهـد     ترین اتفاقی که براي یک تعهد پیش مـی  تعهد یا وفاء به کار برده شود چون طبیعی

است و خود کلمه وفاءدر بطن خود اجرا تعهد را به همراه دارد و نیازي به ذکـر واژه (بـه عهـد) وجـود     
  توان مترادف اجراي قرارداد دانست. ندارد. در هر حال کلمه وفاء را می

 واقـع  در اسـت.  شـده  دانسته آن اجراي عقد طبیعی و اصلی اثر نیز عربی کشورهاي حقوق در
 عقـد  آن از ناشـی  تعهـدات  اجـراي  به ملزم طرفین شود می منعقد صحیحطور  به عقدي که هنگامی
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 گفتـه  نیز دیگري جاي در و »آثار من علیه یترتب بما الطرفان التزام، صحیحاً العقد انشأ اذا«: هستند
 اثـر  تـرین  طبیعی انگلیس حقوق در که همچنان ».به الوفإ وجوب هو لاللتزام الطبیعی األثر إن«: شده
  ].7باشد[ می وي به خریدار ناحیه از ثمن پرداخت و فروشنده طرف از کاال تحویل بیع قرارداد براي
 شخصـاً  متعهـد «: دارد می مذکور تعهدات اجراي عنوان ذیل 68 ماده سوئیس تعهدات قانون در
 داشـته  نفعـی  متعهـد  وسـیله  بـه  تعهـد  اجراي در له متعهدکه  این مگر نیست تعهد اجراي به مکلف
 کـه  اسـت  روشـن  و اسـت  قرارداد طرفین بین شده واقع عقد آثار از قرارداد اجراي واقع در ».باشد
  ].15باشد[نفع  ذي که بخواهد را قرارداد اجراي تواند می صورتی در تنها له متعهد

  
  اي الزام طرفین به اجراي قراردادمبن

 سرچشـمه  کجـا  از عقـد آور  الزام نیروي که است این قرارداد اجراي به طرفین الزام مبناي از منظور
 از قـرارداد  طـرفین  از یـک  هـر  که صورتی در و بوده اجباري قرارداد اجراي دلیل چه به و گیرد می

 برخی نماید. درخواست دادگاه از را وي اراجب تواند می دیگر طرف نماید خودداري تعهدات ایفاي
 دو ایـن  زیرا گردد می بر مذهبی و اخالقی مبانی به قرارداد اجراي به طرفین الزام مبناي که معتقدند
 اوفـوا «: فرمایـد  مـی  خداونـد  وقتی نمایند. می دعوت عهد به وفاي و تعهد اجراي به را جامعه افراد

، »اسـت  عقـد  مـدلول  بـه  قیام دیگر عبارت به یا« است عقد اجراي عقد به وفاي از منظور »بالعقود
  است. عقد اجراي ثمن تسلم و مبیع تسلیم باشد تملیکی عقد اگر پس

 جسـتجو  جامعـه  مصلحت در باید را قرارداد اجراي به طرفین الزام مبناي که معتقدند نیز برخی
 نظـم  واقـع  در بزند هم به، کند می منعقد دیگران با که را قراردادهایی بتواند کسی هر اگر زیرا نمود

  ].10شود[ می مختل اجتماعی
 الـزام  مبنـاي  مـورد  در »شروطهم عند المؤمنون« روایت نیز و قرآن آیات برتأکید  بیشتر فقه در
 لقوله به الوفإ، العقد مقتضی اذ«: شده گفته که چنان باشد. ، میها آن تعهدات اجراي به قرارداد طرفین
   ».شروطهم عند المؤمنون: (ص) لقوله و قودبالع أوفوا: تعالی
 ایـن  داننـد.  مـی  اجتماعی هاي الزام سایر و قانون را قراردادآور  الزام منبع حقوقی نویسندگان اما
 اشـخاص  بین منعقده قراردادهاي که فرانسه مدنی قانون 1134 ماده به توجه با نویسندگان از دسته
  .]9[اند کرده مطرح را نظریه این، ددان ها می آن به نسبت قانون جایگزین را

آور عقد ناشی از قانون دانسته شده است. بنابر آنچه که گفتـه   در حقوق کشورهاي عربی نیز قوه الزام
شد دو نظر عمده در زمینه مبناي الزام طرفین قرارداد به اجـراي تعهـدات ناشـی از قـرارداد وجـود دارد:      

دانـان کـه مبتنـی     قها بر آن تکیه دارند و دیگري دیدگاه حقوقیکی دیدگاه مبتنی بر مذهب و اخالق که ف
رسد چون قانون مدنی ایـران در عـین تأثیرپـذیري از حقـوق      بر قانون مدنی فرانسه است. البته به نظر می
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گونه که ذکر شد بیشتر تکیه بـر آیـات    فرانسه، بیشتر از فقه امامیه نشأت گرفته است و در فقه امامیه همان
ایات در این زمینه است، بهتر است به پیروي از فقه (امامیـه و عامـه) مبنـاي الـزام طـرفین بـه       قرآن و رو

  اجراي قرارداد را آیات قرآن و روایات و به عبارت دیگر داراي ریشه مذهبی و اخالقی بدانیم.
طرفین  ها در مورد لزوم وفاي شود، اغلب استدالل دادگاه ها نیز مالحظه می چه در آراء دادگاه چنان

عنـوان قاعـده    بـه » اوفـوا بـالعقود  «باشد و از عبارت  به مفاد قرارداد بر پایه مبناي مذهبی و اخالقی می
عالی کشـور و رأي   دیوان 22. شعبه 27/8/1369مورخ  22ـ631فقهی نام برده شده است (رأي شماره 

المؤمنـون عنـد   «عـالی کشـور). همچنـین روایـت      دیوان 20. شعبه 14/7/1371مورخ  209ـ71شماره 
نیز در برخی از آراء مستند الزام طرفین به اجراي قرارداد، قرار گرفتـه اسـت. (رأي شـماره    » شروطهم

 14/11/1371مـورخ   21ــ 71عالی کشـور) در رأي شـماره    دیوان 19شعبه  1/9/1373مورخ  623ـ74
د به انجام بیع) در ضـمن  که قراردادهاي مزبور (تعه نظر به این«عالی کشور آمده است:  دیوان 21شعبه 

اي از مفسـرین منجملـه    کـه عـده   عقد الزم قید و محقق گردیده، الزم الوفإ خواهد بود. عالوه بـر ایـن  
در العقود را اسـتغراق  » ال«، »یا ایها الذین آمنوا أفوا بالعقود«مرحوم عالمه طباطبایی در ذیل آیه شریفه 

انـد   الوفإ تشـخیص داده  ، عهد را نیز الزم»اوفوا«کلمه امر و عقود را به معناي عهود تفسیر و با توجه به 
  ».باشد الوفإ می اند الزم قانون مدنی منعقد گردیده 10و نتیجتاً قراردادهایی که در حدود ماده 

  
  موانع اجراي مفاد قرارداد

 راردادقـ  رسیدن ثمر به مانع که عذرهایی از عبارتند اجرا عدم عذرهاي یا قرارداد مفاد اجراي موانع
 مـانع  را اسـت  قراردادي هر نتیجه و اصلی هدف که اجراء یعنی قرارداد اثر مهمترین یعنی شوند می
 اعمـال  نتیجـه  در و قـرارداد  نقض باعث تعهدات انجام از قصور عادي حالت در چه اگر شوند. می

 وندشـ  مـی  باعـث  که دارند وجود موانع برخی ولی شود می خسارت جبران جمله از اجراء ضمانت
 کلـی طور  به و جبران از نتیجه در و شود محسوب عذر داراي شده قرارداد نقض باعث که متعهدي
  .]7[شود معاف وي علیه اجراء هاي ضمانت اعمال

  
  هاي اجراي مفاد قرارداد راه
 اجـراي . 2 قرارداد مفاد اختیاري اجراي. 1: دارد وجود راه دو قرارداد از ناشی تعهدات اجراي براي

  قرارداد. مفاد اجباري
 کـار  بـه  آن بـراي  خـارجی  حقوق در Performance اصطالح که قرارداد مفاد اجراي از منظور

 اجـراي  قـرارداد  انعقـاد  از اصـلی  غـرض  و است عقد از ناشی تعهدات اجراي همان، شود می برده
 سـاقط  آن وسیله به قراردادي تعهدات که استاي  همرحل قرارداد اجراي است. آن از ناشی تعهدات
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 اجـراي  قـرارداد  مفـاد  بـا  مطابق تعهدات انجام وسیله به البته شوند می الذمه بري طرفین و شوند می
 واجب، اند شده ملتزم عقد ضمن در که چیزي هر به اشخاص که گیرد می سرچشمه امر این از عقد
 یعنـی  جـایز  چه و الزم چه گیرد می بر در را عقود همه اجرا وجوب و آورند جاي به آنرا که است
  منبع]. [همان عقود) بودناالتباع  الزم (اصل شود اجرا باید هم جایز عقد

  
  . اجراي تعهد به صورت اختیاري1

 تـرك  یـا  امـري  انجـام  به ملتزم قرارداد در که متعهدي که است این تعهد اختیاري اجراي از منظور
 ناحیـه  از فشـار  اعمـال  بـه  زينیـا  و آورد جـاي  به خود میل به را آن، شده ییکاال تحویل یا عملی
 گفتـه  »االختیـاري  التنفیـذ « مـورد  این به عربی کشورهاي حقوق در نباشد. دادگاه وسیله به له متعهد
 اختیار عنصر، داردکننده  ایفاء ییانشا اراده به نیاز مواقع برخی در قرارداد اجراي چون البته شود. می

 العباده فی یعتبر« شده مطرح عبادات مورد در صورت نای به اختیار فقه در کند. می پیدا نمود بیشتر
 انمـا  بمـا  العبـادة  ان« و ».االستقالل سبیل علی االلهی الداعی هو العمل (اثر) نجع المحرك یکون ان

 داعی و اختیار از منظور که شود می مشخص بیشتر بررسی با ».مختار عاقل من صادر اختیاري عمل
 قصـد  اجاره مانند عقدي در که شده گفته همانجا در زیرا است تقرب قصد وجود معنی به اینجا در

 بـه  قربـت  قصـد  درمفهـوم  بیشـتر  عبـادات  مورد در نیت و قصد و اختیار پس نیست. شرط قربت
 انجـام  کـه  را اختیـاري  عمـل ، مکلف باید عبادات در که شده گفته بهتر عبارت به شود. می کاربرده
 در امـا  قربـت).  قصـد  بـا  همـراه  اختیاري (عمل خداوند به قربت براي که باشد کرده قصد دهد می
 اختیـاري  عمـل  کل«: است کافی تنهایی به اراده و نیست الزم قربت قصد قرارداد مفاد اجراي مورد
  است. گرفته قرار »االجباري الوفإ« برابر در »االختیاري الوفإ« فقه در ».باالرادة مسبوق فهو

 از آنچـه  است. رفته کار به نیز »االختیاراً بالعقد وفاء« نیز و »باختیاره وفاء« اصطالحات همچنین
، عمـل  بـه  داشتن علم: از عبارتند اختیاري وفاء عناصر که است این شود می برداشت اخیر فقیه نظر

  عقد. وفق بر عمل و وفاء در استقالل
 یعنـی  .شـود  مـی  برده کار بهvoluntary paymentاصطالح اختیاري وفإ براي انگلیس حقوق در
 قراردادهـاي  در اختیـاري  طریـق  بـه  تعهـد  اجـراي  نباشد. له متعهد اکراه و اجبار از ناشی که ییوفا

 را ثمـن  هـم  خریـدار  و دهـد  مـی  تحویـل  را کـاال  فروشـنده  شـود.  می نمایان خوبی به کاال فروش
 و پـذیرد  مـی  صـورت  اجبـاري گونـه   هـیچ  بـدون  آن مفاد اساس بر قرارداد اجراي یعنی پردازد. می
 کـه  هنگـامی  و باشـد.  می متعهد شدن الذمه بري و تعهدات سقوط شیوه ترین معمولی اجراگونه  این

 اشـاره  نیـز  لبنان حقوق در کند. می پیدا خاتمه قرارداد کنند می عمل خود تعهدات به قرارداد طرفین
، متعهد و ردگی می صورت متعهد اختیار به که استاجرایی  و تنفیذ آن اختیاري تنفیذ که است شده
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 صورت به تعهد اجرايکه  این از جداي دهد. می انجام فشار و اجبار بدون را عقد از ناشی تعهدات
 تعهـد  اجـراي  در متعهـد  اختیار عنصر است مهم آنچه حال هر در و بدلی صورت به یا باشد عینی
  است.

  
  . اجراي تعهد به صورت اجباري2

 عـین  اجـراي که  این اول کند. می پیدا ارتباط حاضر قتحقی با جهت دو از تعهد عین اجراي بررسی
 تعهد عین اجرايکه  این دوم و است قرارداد مفاد اجراي طریق دومین، اختیاري اجراي از بعد تعهد
 اجـراي  زمینـه  در نکتـه  این به است. جبران یک حقیقت در و شود می مطرح اجرا ضمانتعنوان  به

 بـه  را اولویت ایران حقوق و فقه، قرارداد مفاد اجرايهاي  ضمانت در که کرد توجه باید تعهد عین
 در کـه  حـالی  در گیـرد  مـی  قـرار  ثانویـه  مرتبه در خسارت وسیله به جبران و دهند می متعهد اجبار
 ایـن  و شود می مطرح بعدي مرتبه در تعهد عین اجراي و است خسارات با اولویت انگلیس حقوق
 دو گـرایش  کـه  است اجرا ضمانت دوعنوان  به خسارات و تعهد عین اجراي زمینه در اساسی نکته
  نماید. می مشخص را فوق حقوقی نظام

  
  مفهوم اجراي عین تعهد (اجبار به انجام تعهد)
که متعهد آنچه را کـه بـه آن ملتـزم شـده اسـت تـا        اجراي عین تعهد یا اجبار به انجام تعهد عبارت است از این

قـانون مـدنی ایـران) و در حقیقـت      220شته باشد اجرا نماید، (صدر ماده هنگامی که امکان اجراي آن وجود دا
  .]11[شود اگر متعهد به اختیار خود آنچه را که متعهد شده اجرا نکند اجراي قهري و جبري علیه او آغاز می

 ایـران  حقـوق  در گیـرد.  می قرار تعهد اختیاري اجراي مقابل در تعهد عین اجراي ترتیب این به
 عقـد  بودناالتباع  الزم مورد در آنچه است. شده پذیرفته مسلم اصل یکعنوان  به عقد راجبا اجراي
 ایـن  و هسـتند  قـرارداد  مفـاد  اجـراي  بـه  ملـزم  ابتداً متعاملین که است مطلب این بیانگر شده گفته

 بودنمؤثر  همچنین و است گرفته قرار اشاره مورد نیز ایران مدنی قانون 220 ماده صدر در موضوع
 قـرار  اشـاره  مـورد  بـودن  نسـبی  اصل در که ایران) مدنی قانون 231 (ماده طرفین به نسبت اردادقر

 در کـه  است دلیل همین به باشد. می نیز عقد از ناشی تعهدات انجام به طرفین الزام معنی به، گرفت
 یعنـی  »األجـل  و الشـرط  مـن  خال تنفیذ«: اند گفته تعهد عین اجراي تعریف در برخی عربی حقوق
 تنفیـذ  صورت به باید این و شده داده قرارها  آن عهده بر که هستند تعهداتی اجراي به ملزم طرفین
  ].16[باشد نداشته نیز تأخیر و بگیرد صورت شرطی پیش هیچ بدون و بسیط
 را (آنچـه  عینـی  صورت به را خود تعهد باید ابتداً متعهد که است این بر اصل حقوقی نظام در
 کـه  هنگـامی  تـا  و »األصـل  هـو  العینـی  التنفیذ«: شده گفته دلیل همین به بیاورد. جا به شده) ملتزم
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 الـی  یصـار  االصـل  تعذر إذا«: روند نمی ها جبران سایر سراغ به باشد داشته امکان تعهد عین اجراي
  المجلۀ). 53 (ماده »البدل

 کـه  گونـه  همان را ادقرارد باید متعهدکه  این از است عبارت تعهد عین اجراي به دستور بنابراین
 کـه  تعریفی همان مبناي را قرارداد مفاد یعنی کند. اجرا، آن شرایط و مفاد مطابق و شده ملتزم آن به
 اجـراي  که مطلب این بهBiggin. V. minton 1977  دعواي در نماید اجرا شده ارائه قرارداد مفاد از

 عـین  اجـراي  از غـرض  و شـده  اشاره است قرارداد مفاد موافق و مطابق قرارداد اجراي، تعهد عین
 قیـد  اولـین  که گرفته قرارتأکید  مورد مطلب این نیز یونان حقوق در است. مطابقت همین نیز تعهد
 آن تحـت  کـه  دهد انجام قرارداد با مطابق را خود تعهدات باید متعهد که است این تعهد اجراي در

 بـه  که دارد وجود اجباري و قهري تصور به تعهد عین اجراي یک مورد این در است. شده ملتزم
  نماید. می تعهد عین اجراي به مجبور را متعهد و گیرد می انجام دادگاه دستور موجب

 خـود  تعهـد  به اختیاراً متعهد اگر بنابراین دارد. قرار اختیاري اجراي مقابل در تعهد عین اجراي  
 بـر  متـأخر  تعهد عین اجراي جهت این از و نماید می تعهد انجام به اجبار را وي دادگاه، نکند عمل
 گفتـه  تعهد مستقیم اجراي تعریف در ایران حقوق درکه  این توجه قابل نکته است. اختیاري اجراي
 یـا  تغییـر  بـدون  و عینـاً  تعهـد  موردکه  این از است عبارت عقد از ناشی تعهد مستقیم اجراء«: شده
 بدهـد  آنرا خود اختیار با یا متعهد یعنی، شود داده قهراً یا اختیاراً، له متعهد به قیمت یا مثل به رجوع

 ».شود داده له متعهد به و شده وصول قهري اجراء راه از یا و
  

  لوازم الزام متعهد
 مـدنی  قـانون  1134 (مـاده  نمایند اجراء را قراردادي تعهدات نیت حسن با مکلفند« قرارداد طرفین

، طـرفین  قـراردادي  روابط تعیین براياي  هضابطان عنو به را عادت و عرف ایران حقوق در فرانسه).
 گرفتـه  نادیده را اصل این« قرارداد طرفین است ممکن صورت هر در دانند. می نیت حسن جانشین

 کـه  متعهد الزام لوازم شوند. تخلف و قصور مرتکب یا و نمایند خودداري خود تعهدات انجام از و
 ثمر به و قراردادي تعهدات از حمایت جهت ابزاري ،هستند قرارداد مفاد اجراي هاي ضمانت همان

 سـوق  و تعهـد  عـین  اجـراي  جهت در لوازم این که است ذکر به الزم باشند. می قراردادها رسانیدن
  ].12[هستند آن سمت به متعهد دادن

  
  وجه التزام (شرط جزایی)

 در کـه  ردادقـرا  یـک  دراي  هشـد  تعیـین  و مخصوص مبلغ است عبارت ییجزا شرط یا التزام وجه
 ارزیـابی  و تخمـین  یک مبلغ این که داشت توجه باید البته است. مطالبه قابل قرارداد نقض صورت
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 وجه نماید. جبران را وارده خسارت میزان دقیقاً تا نیست وارده خسارات از واقعی و خاص و دقیق
  ].12[است متفاوت، اند گفته برخی آنچه خالف بر، عربون اصطالح با التزام
 از قبـل  اجـرا  ضمانتعنوان  به را آن طرفین که است مبلغی و عربون مترادف بیعانه حقیقت در
 آورد وجـود  به قرارداد تشکیل براي وجوبی و ضرورتکه  این بدون کنند می تعیین، قرارداد تشکیل

 قـرار  عقـد  ضمن در ییجزا شرط یعنی است قرارداد وجود التزام وجه عناصر از یکی که حالی در
کننـده   محـدود  شـروط  جـزء  و شـود  مـی  بـرده  نـام  هـم  کیفري شرطعنوان  به آن از و شود یم داده

  ].1[ است مسئولیت
 ضمن در اگر«: دارد می مذکور ماده این دارد اشاره التزام وجه به 230 ماده در ایران مدنی قانون
 کمحـا  نمایـد تأدیـه   خسـارت عنـوان   بـه  را مبلغـی  تخلـف  صـورت  در که باشد شده شرط معامله
  ».کند محکوم است شده ملزم آنچه از کمتر یا بیشتر به را او تواند نمی
 719 مـاده  نیـز  و 26/12/1310 مصـوب  ثبـت  قانون 34 ماده 4 تبصره و قانون همین 509 ماده  
 وجـه  ماهیـت  حقیقـت  در دارنـد.  اشاره التزام وجه به نیز 1318 مصوب مدنی دادرسی ینیآ قانون
 در 230 مـاده  ذکر ».است شده معین قبالً طرفین توافق به که خسارتی است. خسارت ماهیت التزام
 زیـرا  نماییم تفسیر اراده حاکمیت مبناي بر را التزام وجه نباشد نیازي تا شود می موجب مدنی قانون
  بود. خواهد قانون مبناي بر نیز آن مشروعیت و کرده اشاره آن به قانون صریح نص

  
  احکام وجه التزام

 مـاده  ایـن  اسـاس  بـر  دارد. اشـاره  التزام وجه به ایران مدنی قانون 230 ماده، شد ذکر هک طور همان
 پرداخـت  به محکوم را متخلفاند  هکرد توافق طرفین که وجهی میزان حسب بر تواند می تنها حاکم

 نرسـیده  لـه  متعهـد  به ضرري حتی یا و باشد کمتر یا بیشتر واقعی خسارت چند هر نماید خسارت
  .]10باشد[

 چه اگر، بود خواهد پرداخت قابل التزام وجه«: دارد می مذکور سوئیس تعهدات قانون 161 ماده
 ییـ جزا شرط وجود صورت در که معتقدند برخی ».باشد نشده متحمل خسارتیگونه  هیچ له متعهد
  ].5بخواهد[ نیز را تعهد اصل اجراي آن دریافت بر عالوه تواند می له متعهد
 دارنـد.  مطلب این خالف نظري قانون همان 1229 ماده نیز و فرانسه مدنی ونقان 1228 ماده اما

 رغـم  بـه  کـه  متعهـدي  از، مقـرر  التـزام  وجـه  مطالبه جاي به تواند می له متعهد« مواد این موجب به
 »نمایـد  درخواسـت  را اصلی تعهد اجراي به متعهد الزام، نکرده ایفاء موعد در را خود تعهد، مطالبه
 خساراتی جبران از عبارت ییجزا شرط«: دارد می مذکور نیز قانون همان 1129 ماده و )1128 (ماده
 التزام وجه و اصلی تعهد تواند نمی او گردد. می متحمل اصلی تعهد اجراي عدم از له متعهد که است
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 »باشد شده مقرر، متعهد تخلف و تأخیر صرف بهاي  همطالب چنینکه  این مگر نماید مطالبه توأمان را
 اسـت  فرعـی  و تبعی تعهد التزام وجه زیرا« دارد. وجود مطلب همین به گرایش نیز ایران حقوق در
 ایـن  در حقوقیهاي  دادگاه از یکی ».زند نمی صدمه عقدآور  الزام نیروي به آن مقطوع مبلغ تعیین و

 که طرفین ینب تنظیمی 2/6/68 مورخ عادي قرارداد مفاد به عنایت با«: است کرده صادرهرأي  زمینه
 و قرارداد اجراي به الزام از مانع آن در مندرج التزام وجه و شده فروخته ها خواهان به قرارداد مورد
  ].13»[بود نخواهد معامله رسمی سند تنظیم
 اجراي عدم خسارتعنوان  به التزام وجه که باشد صورت این به طرفین توافق است ممکن البته  
 مقـرر  التـزام  وجهتأدیه  به ملزم فقط متعهد، تخلف ثبوت با پس شد.با اصلی تعهد جانشین و تعهد
 قـرارداد  طرفین اراده و قصد، تشخیص در ضابطه و نمود ملتزم تعهد ایفاء به را او توان نمی و است
 سـوم  شـعبه  3ــ 346 شـماره  (رأي اسـت  رفتـه  کـار  به قرارداد در که است کتبی و لفظی کاشف و

  ).7/6/1372 تاریخ به کشور عالی دیوان
  

  خسارت و التزام وجه ارتباط
، »نمایـد تأدیـه   خسـارت عنـوان   بـه  را مبلغی متخلف« که شد اشاره ایران مدنی قانون 230 ماده در

، خسـارت  جبران بر عالوه توان نمی و است واقعی خسارت جایگزین التزام وجه که معتقدند برخی
 و داننـد  مـی  خسـارت  جبـران  جهت ابزاري را مالتزا وجه فرانسه حقوق در داد. قرار نیز التزام وجه

 از نسـبت  همـان  بـه ، شـده  کاسته خسارت میزان از چون گردد اجرا تعهد که میزان هر به« بنابراین
 مـاده  اطـالق  بـه  توجه با نیز برخی فرانسه). مدنی قانون 1231 (ماده »شود می کاسته نیز التزام وجه
 لـه  متعهـد  بـه  خسـارتی  واقعـاً  که چند هر شود رداختپ باید التزام وجه معتقدند مدنی قانون 230

  ]منبع همانباشد[ نرسیده
  

  شرایط تحقق مسئولیت ناشی از عدم اجراي مفاد قرارداد
 متعـاملین  از یکی طرف از تعهدات ایفاء عدم مورد در«: دارد می مذکور ایران مدنی قانون 226 ماده
 و شـده  مقـرر  معینـی  مدت تعهد ایفاء برايه ک این مگر نماید خسارت ادعاي تواند نمی دیگر طرف
 ادعاي تواند می وقتی طرف نبوده مقرر مدتی تعهد ایفاي براي اگر و باشد شده منقضی مزبور مدت

  ».است کرده مطالبه را تعهد انجام که نماید ثابت و بوده او با انجام موقع اختیار که نماید خسارت
 انجـام  از کـه  نماید تعهد یا بکند امري به اقدام تعهد کسی اگر«: دارد می مذکور نیز قانون همان 221 ماده  
 جبـران کـه   ایـن  بـر  مشـروط  اسـت  مقابـل  طرف خسارت مسئول تخلف صورت در، کند خودداري امري

  ».باشد ضمان موجب قانون حسب بر یا و باشد تصریح منزله به عرفاً تعهد یا و شده تصریح خسارت
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 از دوم مبحـث  در»تعهـدات  اجراي عدم از حاصله خسارات در« عنوان تحت مذکور 226 ماده  
 تحـت  فصـل  همان از اول مبحث در نیز 221 ماده و است آمده مدنی قانون اول جلد از سوم فصل
 بود بهتر که حالی در است شده آورده، است معامالت اثر که فصل عنوان ذیل عمومی قواعد عنوان
  شد. می ذکر 226 ماده از بعد 221 ماده
قانون مدنی ایران در مورد مسئولیت ناشـی از عـدم اجـراي مفـاد قـرارداد       226و  221ابراین شرایط مواد بن  

بایـد   221. ورود خسارت که جبران ورود خسـارت مطـابق مـاده    3. تقصیر متعهد 2. انقضاء موعد 1عبارتند از: 
ـئولیت ناشـی از      در قرارداد، عرف یا قانون تصریح شده باشد. البته باید به این نکته توجه داشت کـه شـرایط مس

عدم اجراي مفاد قرارداد فرع بر این امر هستند که قرارداد احراز شود و تعهداتی وجود داشته باشـد کـه در رأي   
تهران، احراز تخلف مؤخر بر احراز تعهـد قـرار گرفتـه     2دادگاه حقوقی  65از شعبه  12/2/74مورخ  66شماره 

خواسته خواهـان مبنـی بـر تخلیـه و مطالبـه اجـور در عقـد اجـاره چـون در          است. به این صورت که در مورد 
بها وجـود توافـق مشخصـی بـر دادگـاه محـرز نشـده و احـراز          خصوص میزان و نحوه و تاریخ پرداخت اجاره

 تخلف مالزمه با احراز تعهدات طرفین دارد به همین دلیل رأي صادره مبنی بر رد دعوي خواهان است.
 تعهـدات  انجام در تأخیر یا و انجام عدم اجراي ضمانت همان قراردادي یتمسئول« حقیقت در  
 خود تعهد اجراي عدم اثر در که کند می خساراتی جبران به ملزم را متعهد که است قرارداد از ناشی
  ].2»[است آورده وارد له متعهد به
  

  فسخ عقود
 این از فسخ حق است. شده برده امن قرارداد مفاد اجراي هاي ضمانت از یکیعنوان  به عقود فسخ از

 تحـذیر  واقـع  در و رود مـی  شـمار  بـه  قرارداد براياي  هپشتوانعنوان  به که اجراست ضمانت جهت
 بزنـد  هم به را قرارداد تواند می له متعهد نکند عمل خود تعهدات به متعهد اگر که جهت آن از است
  ].6است[ بازله  متعهد براي وارده خسارت نجبرا براي راه زیرا باشد متعهد ضرر به تواند می این و

 از بطـالن  اثـر  ایـران  حقـوق  در زیرا، دانست اجرا هاي ضمانت جزء توان نمی را قرارداد بطالن  
 نـه  اسـت  نداشـته  وجـود  ابتـدا  از قـرارداد  گویی، کند می اثر فاقد ابتدا از را قرارداد یعنی، ابتداست

 طـرفین  بـراي  حقـی  فسـخ کـه   ایـن  مضـافا ، باشد قرارداد اياجر دنبال بهاي  هپشتوانعنوان  که به این
  قرارداد. طرفین جانب از نه است قانون حکم به قرارداد بطالن که حالی در است قرارداد

  
  اجراي عین تعهد و خسارت

 خسارت بحث نبودپذیر  امکان اجرا اگر و است تعهد انجام به متعهد اجبار بر اصل ایران حقوق در
 تـا  طـرف  دو و شود اجبار باید شکن عهد که است این قراردادي قانون« شده تهگف شود. می مطرح
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 تـا  237 مـواد  مالك از توان می را موضوع این »بمانند پایبند است ممکن عقد مفاد اجراي که زمانی
 در و نمود شرط به وفإ به اجبار را ملتزم باید ابتدا که دریافت شرط مورد در ایران مدنی قانون 238

 طـرف  از بتواند دیگري که نباشد اعمالی جمله از هم مشروط فعل و باشد معتذر اجبار که صورتی
 فسـخ  قـرارداد  کـه  مـواردي  در داشـت.  خواهـد  را معامله فسخ حق مقابل طرف، دهد انجام ملتزم
 اسـت  ایـن  مطلب طرح از غرض ولی استپذیر  امکان تسبیب طریق از خسارت جبران نیز شود می
 و شـرط  بـه  ملتـزم  اجبـار  که فقهایی قول از مدنی قانون است. اولی اصل ایران قحقو در اجبار که

 مـن  االمتنـاع  مع و به الوفإ یجب الشرط ان«: است نکرده پیروياند  هداد قرار هم عرض در را فسخ
 فـی  االجبـار  ان«: شـده  گفتـه  هـم  دیگـري  جاي در ».الفسخ و االجبار بین الشارط یتخیر المشترط
 کـه  کرده پیروي فقهایی قول از اجبار و شرط بحث در ایران مدنی قانون »طوله فی ال الخیار عرض
 بـه  ایـران  حقـوق  در تـوان  مـی  بنابراین فسخ. بعد و اجبار اول یعنی دانند می هم طول در را دو این

 تعـذر  صـورت  در و شـود  تعهـد  انجام به اجبار متعهد که است این بر اصل شد قائل فقه از پیروي
  شوند. می مطرح ها جبران یرسا، اجبار
 مـوارد  ایـن  کهاند  هشد ذکر هم عرض در فسخ و اجبار ایران مدنی قانون در مورد چند در البته  
 مـاده  ماننـد  خـص)  فقـد  اال عام من (ما دانست تعهد انجام به اجبار یعنی اصل بر استثنا توان می را

 کنـار  در را ثمـن)  تـأخیر  (خیار فسخ یاراخت و تعهد عین اجراي به اجبار که ایران مدنی قانون 395
 هستند فسخ و تعهد عین اجراي با رابطه در مواد گونه این که داشت توجه باید است. کرده ذکر هم
 کـه  بگـوییم  توانیم می بنابراین ندارد وجود مواردي چنین خسارت و تعهد عین اجراي مورد در اما
 در اسـتثنایی  و است اولی اصل همچنان تعهد عین اجراي، خسارت و تعهد عین اجراي با رابطه در
 مـذکور  کـه االجـرا   الزم رسـمی  اسـناد  مفـاد  اجراي نامه آیین 29 ماده مگر یافت توان نمی مورد این
 ذمـه  در کلـی  مال یا نباشد دسترسی آن به و بوده منقول معین عیناجراییه  موضوع هرگاه«: دارد می
 روز بهاي تواند له می متعهد نشود یافت خارج در آن مثل یا ورزد امتناع تعهد انجام از متعهد و بوده
 اجـرا  ضـرورتاً  تعهـد  عـین  که است این بیانگر ماده این که معتقدند برخی »بخواهد را تعهد اجراء
 کـه  دهد می نشان ماده این در دقت که حالی در گردد. می پرداخت خسارت آن جاي به و شود نمی

 هـم  عـرض  در دو اینکه  این نه باشد متعذر تعهد عین راياج که است ییجا در خسارت پرداخت
 مـاده  ایـن  و است اصل تعهد عین اجراي که است قبلی نظر بر يتأکید نیز ماده این بنابراین باشند.
 نـه  اسـت  داده قـرار  هم طول در را خسارت و تعهد عین اجراي چون، باشد نمی اصل این بر استثنا
  ].7هم[ عرض در
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  گیري نتیجه
هاي انجام تعهد است یعنی آنچه که قرارداد آمـده و متعهـد ملتـزم     ت اجرا پشتوانه مفاد قرارداد و از پشتوانهضمان

به اجراي آن شده است. بنابراین در عقد بیع تعهد به تسلیم مبیع یا ثمن مفاد قرارداد تلقی شده و ضـمانت اجـرا   
شـوند   هاي اجرا در قراردادي به کار برده مـی  نتنماید. از این جهت باید توجه داشت که ضما از آن حمایت می

ـند در ایـن حالـت ضـمانت اجـرا         که به طور صحیح منعقد شده باشد و تعهدات قراردادي به وجـود آمـده باش
ـندگان، بطـالن را      پشتوانه اجراي عین تعهدات (مفاد قرارداد) قرار می گیرد. بنابراین بر خالف نظـر برخـی نویس

اجرا دانست چون در حقیقت قرارداد باطـل در عـالم اعتبـار شـکل نگرفتـه، مضـافاً        هاي توان جزء ضمانت نمی
توانند آنـرا باطـل کننـد بلکـه بطـالن یـک        که در حقوق ایران بر خالف حقوق خارجی، طرفین قرارداد نمی این

  وضعیت حقوقی است و قرارداد باطل آنچنان است که گویی از ابتدا در عالم اعتبار شکل نگرفته است.
 منظـور  و اسـت  قـرارداد  آثـار  عنـوان  ذیل قرارداد مفاد اجراي هاي ضمانت بحث محل بنابراین  
 مطـرح  قراردادها بودن نسبی اصل دلیل همین به و دارد وجود قرارداد طرف دو بین که است آثاري
 تنهـا  عقـود  و معـامالت  یعنـی  است شده اشاره آن به ایران مدنی قانون 231 ماده صدر که شود می
    است. ثرؤمها  آن قانونی مقام قائم و متعاملین طرفین بارهدر
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  کارشناس ارشد حقوق اقتصادي و وکیل پایه یک دادگستري (کانون گیالن) نژاد سعیده رمضانی

  کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستري (کانون گیالن)  نورا احسانگر
 
  

  مقدمه
 صـور  از یکی غیر مال انتقال جرم
 به و بوده رداريبکاله جرم خاص

 حکـــم در را آن خـــاطر همـــین
 کـه  چـرا  خواننـد  می رداريبکاله
 و شـرایط  نظـر  از جرم این گرچه
 مسـتقل  کامالً دهنده تشکیل عناصر

 میزان تعیین نظر از ولیکن باشد می
ـ کاله جـرم  تـابع  مجازات  رداريب

 مجـازات  دیگـر  عبـارتی  به است
 مجازات همان غیر مال انتقال جرم
 .است رداريبکاله جرم

 3ایم از این جرم هماننـد سـایر جـر   
 شود:  عنصر تشکیل می

 عنصر قانونی. 1
 عنصر مادي. 2
 عنصر معنوي. 3

ــانون مجــازات   ــانونی آن ق عنصــر ق
راجع بـه انتقـال مـال غیـر مصـوب      

 .باشد می 1308
حال براي یافتن عنصر مادي که همـان  

شـده در   بینـی  تبلور خارجی عمل پیش
باشـد بایـد    قانون در عـالم مـادي مـی   

ل مال غیر، ممکـن  دانست در جرم انتقا
است اشخاص متعـددي قابـل تعقیـب    
کیفري باشند حال این پرسش به ذهـن  

شود که چـه اشخاصـی و بـا     متبادر می
وجود چه شرایطی قابل تعقیب کیفـري  

 باشند؟ می

براي پاسخ به این سؤال بایـد گفـت   
قانون مجازات راجع  1مقنن در ماده 

بـه انتقــال مــال غیـر نــه تنهــا بــراي   
گیرنـده   ه بلکه براي انتقالدهند انتقال

و گاهاً براي مالـک نیـز در صـورت    
وجود شرایط مقرر در این ماده قابل 

باشـند بنـابراین در    تعقیب کیفري می
این قانون به عنصر مادي این  1ماده 

جــرم را بــراي هریــک از اشــخاص 
صورت جداگانه تعیین نمـوده کـه    به

 باشد:   به ترتیب زیر می
که مال غیر  به اینبا علم  دهنده انتقال
باشـد بـه نحـوي از انحـا عینـاً و       می

گونه مجوزي منتقل  منفعتاً بدون هیچ
شـود و   محسوب می رداربکالهکند 

این بدین معناسـت کـه مرتکـب بـه     
محکـوم   رداريبکالهمجازات جرم 

 .شود می
اي که در حـین معاملـه    گیرنده انتقال

دهنـده   عالم به عـدم مالکیـت انتقـال   
با این عمـل خـود بـه    باشد در واقع 

پـردازد بـه    مشارکت در این جرم می
همین خاطر مقنن در خصـوص وي  

انـد کـه ایشـان نیـز      نیز تأکید داشـته 
ــکاله ــی ردارب ــود و  محســوب م ش
طوري که فوقاً اشاره شد بدین  همان

معناسـت کـه مرتکـب بـه مجــازات     
شـود   محکوم مـی  رداريبکالهجرم 

ــا وي  در ســبب چنــین برخــوردي ب
انون مجـازات مصـوب   قـ  125ماده 
باشد کـه بـر    مجازات می 1392سال 

طبق این ماده مجازات شریک جرم، 
 .باشد مجازات فاعل مستقل جرم می

چه از وقوع معامله مطلع  مالک چنان
مــاه پــس از اطــالع  شــده و تــا یــک

گیرنده و  اظهاریه براي ابالغ به انتقال
مطلع کردن او از مالکیـت خـود بـه    

ـ  اداره ثبت ـ ا یکـی از دوا اسناد و ی ر ی
عنوان معـاون   دولتی تسلیم ننماید، به

باشـد   مجرم قابل تعقیب کیفري مـی 
بـراي وي تعیـین   ن کـه بـر اسـاس آ   

 .شود مجازات می
عنصر معنوي در جرم انتقال مال غیر 

باشد و عنصر معنوي در این  عمد می
شـود کـه    جرم از اجزایی تشکیل می

 ها عبارتند از:  آن
سـته علـم بـر    د علم: که خود بـر دو 

در ایـن جـرم موضـوع    کـه  موضوع 
چنـین   عبارت است از مال غیر و هم

علم بر حکم که با توجه مقـنن علـم   
به حکم را مفروض دانسته اسـت و  

قــانون  155اســتناد آن نیــز مــاده   
باشد  می 1392مجازات مصوب سال 

در آنجا چنین بیان داشته کـه جهـل   
به حکم مـانع از مجـازات مرتکـب    

 .باشد نمی

 نقد یک رأي متناقض در بزه انتقال مال غیر

 نقد یک رأي 
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وءنیت که بر دودسته عام و خاص س
ــی  ــیم م ــام    تقس ــوءنیت ع ــود س ش

ــر   ــاه ف ــت از اراده خودآگ  دعبارتس
مرتکب به ارتکاب عمل مجرمانه در 
ایــن جــرم همــان انتقــال مــال غیــر 

باشد و سوءنیت خاص که یکـی   می

باشـد   از ارکان اصلی جرایم مقید می
در این جرم قصد ورود ضرر به غیر 

ــی ــین   م ــه چن ــول ب ــد در حص  باش
توان بیـان داشـت جـرم     اي می نتیجه

تام انتقال مـال غیـر محقـق گردیـده     
حال باید متـذکر شـد کـه منظـور از     

ــوس و    ــاً ضــرري ملم ضــرر، لزوم
باشد بلکه ضرر بالقوه نیز  بالفعل نمی
کند. انگیزه کـه در تحقـق    کفایت می

  .گیرد جرم مورد توجه قرار نمی

  
  . شرح پرونده1
 بر دایر شکایتی است انقالب و عمومی دادسراي دادیاري چهار شعبه در .....کالسه پرونده در  .1ـ1

 کـه  شـد  داشته معروض شکایت این شرح در گردید. مطرح عنه مشتکی علیه غیر مال انتقال
 بـه  و نمایـد مـی  عنـه  مشتکی از آپارتمان واحد یک خرید پیش به مبادرت 91 سال در شاکی
 کـار  فیزیکـی  پیشـرفت  بـا  متناسـب ، تدریجا را ابقیم و نقدا را ثمن از مبلغی قرارداد موجب
 فروشـنده  پیش سوي از ثانویه قرارداد انعقاد متوجه، ساخت اثناي در لکن نماید.می پرداخت

 انعقاد مبناي بر نخست فروش پیش قرارداد شود.می واحد همان خصوص در ثالث شخص با
 است. بوده آن بر موخر ماه کی و عرصه صاحبان و فروشنده پیش مابین فی مشارکت قرارداد
 آن از بعد و داشت قرار ساخت نهایی مرحله در ساختمان که بود حالی در دوم قرارداد انعقاد
  نمود.می ثمن اخذ به مبادرت نخست خریدار از فروشنده پیش نیز

 نخسـت  قرارداد انعقاد هنگام عین وجود عدم به ابتدا تقدیمی شکایت از دفاع در عنه مشتکی  .2ـ1
 اعتبـار  و و نخسـت  قرارداد اعتبارسازي بی در تالش با و شد متوسل مدنی قانون 338 ماده و

 شـانه  و فـروش  پـیش  قـرارداد  تملیکـی  اثر بردنسؤال  زیر درصدد، دوم قرارداد به بخشیدن
  شد. موصوف قرارداد از ناشی تعهدات از کردن خالی
 و مقـنن  نظـر  در قرارداد این خاص هیتما تبیین با فروش پیش قانون 13 ماده به مستنداً شاکی

  ساخت. مسجل را مذکور دفاع ضعف، عقال بناي در آن پذیرش برتأکید  نیز
 ایـن  بـا  گردیـد  نخسـت  فـروش  پـیش  قـرارداد  فسـخ  مدعی، دفاع مقام در مجددا عنه مشتکی
 داديقـرار  تعهدات به عبارتی به و ننموده پرداخت را قرارداد در مندرج ثمن کل شاکی که استدالل
 و نخسـت  قرارداد فسخ حق خود به عنه مشتکی اساس این بر است. نکرده عمل کامل نحو به خود
 کلیـه  اوال کـه  شـد  داد پاسـخ  نحـو  ایـن  بـه  نیز دفاع این است. نموده اعطا را ثانوي قرارداد انعقاد

 نیازمنـد  حـق  این اعمال، فروش پیش قانون طبق ثانیا بودند؛ شده ساقط قرارداد در قانونی خیارات
 مشـتکی  سـوي  از تشـریفات  رعایت بر دال مدرکی و سند هیچ که استاي  هویژ تشریفات رعایت
 بـه  نیـز  دوم قرارداد انعقاد از بعد عنه مشتکی موارد این تمام از نظر صرف است. نگردیده ارائه عنه
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 امر این که بود نموده شاکی از ثمن از دیگري بخش دریافت به مبادرت نخست قرارداد ظهر داللت
 نیـز  و دارد آن اعتبـار  اسـتمرار  و نخست قرارداد مفاد به عنه مشتکی پایبندي از حکایت وضوح به

  دارد. غیر مال انتقال بزه ارتکاب در عنه مشتکی سوءنیت مبین
  
  . احکام دادگاه بدوي و تجدیدنظر2
 ارسـال  و دادرسی هب جلب قرار صدور به منتهی پرونده نهایت در مذکور استدالالت مبناي بر  .1ـ2

  گردید. رشت دو کیفري 9دادگاه 103 شعبه به پرونده
 بـزه  احـراز  خصـوص  در، طرفین اظهارات استماع و دادرسی جلسه دو تشکیل با 103 شعبه

  نمود. متقن و منجز رایی صدور به مبادرت مجازات تعیین نیز و ارتکابی
  :  است شرح بدین 9509971311701143 شماره به شعبه يأر
 واحـد  یـک  مـتهم  که توصیف این با، غیر مال فروش بر ریدا عنه مشتکی اتهام خصوص رد«

 پیش، پرونده شاکی به 1/11/91 مورخ عادري قرارداد موجب به را شکایت موضوع آپارتمان
 شـخص  بـه  15/8/93 نامـه  مبایعـه  موجـب  به را آن، واحد احداث از پس لکن نموده فروش
 یکصـدوهفتاد  مبلـغ ، مـتهم  خـود  اقـرار  حسـب ، معامله منث از قسمتی بابت و منتقل دیگري
 گـزارش  بـه  توجهـاً  و پرونـده  اوراق مجموع بررسی با دادگاه نماید می دریافت تومان میلیون
 وجـود ، 1/11/91 مـورخ  فـروش  پـیش  قـرارداد  مالحظـه ، شـاکی  شـکایت ، انتظـامی  مرجع
 شـاکی  بـه  را آن قـبال  کـه  سوم طبقه واحد فروش به متهم اقرار و الذکر فوق عادي نامه مبایعه
 اصحاب فیمابین تنظیمی قراردادکه  این بر مبنی متهم بالوجه دفاعیات، بود نموده فروش پیش
 فسـخ  قـرارداد کـه   ایـن  و نداشته را بیع آثار و بوده تحویل و ساخت به تعهد یک تنها دعوي
 فـروش  پـیش  اردادقـر  دادگاه نظر به اوال چراکه نیست مقام درمؤثر  دفاعیات این است شده
 یا و شود می منتقل خریدار به آپارتمان مالکیت، آن تنظیم با و است معتبر و قانونی توافق یک
 داراي آپارتمـان  احـداث  محـل  ملـک  عرصـه  در مشـاعا  شـده  خریداري سهم میزان به الاقل

 کـامال  آپارتمـان  احـداث  و ساخت از پس خریدار پیش مالکیت ثانیا باشد می مشاعی مالکیت
 مضـافا  باشد می غیر مال انتقال بارز مصداق ثالث شخص به آن بعدي انتقال و گردد می ستقرم

 از معاملـه  ثمـن  از بخشی دریافت به اقدام باز دیگري به ملک انتقال از پس حتی متهمکه  این
 بـه  عنایـت  بـا  باشـد  نمی واقع به مقرون وي ناحیه از معامله فسخ ادعاي فلذا نماید می شاکی
 اسـتناد  بـه  محـرز  انتسابی بزه، پرونده در موجود امارت و قرائن سایر به مویدا و وقف مراتب
 تشدید قانون یک ماده بر ناظر 1308 مصوب غیر مال انتقال به راجع مجازات قانون یک ماده

 مصـلحت  تشـخیص  مجمـع  1367 مصـوب  کالهبرداري و اختالس ارتشا مرتکبین مجازات
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 حبس یکسال تحمل به، غیر مال انتفال مورد آپارتمان حدوا رد ضمن را موصوف متهم، نظام
 دولـت  صندوق حق در نقدي جزايعنوان  به تومان میلیون هفتاد و یکصد پرداخت و تعزیري
 محـاکم  در تجدیـدنظرخواهی  قابل روز بیست ظرف حضوري صادرهرأي  نماید. می محکوم

  »باشد. می گیالن استان تجدیدنظر
 تجدیـدنظرخواهی  و شـد  تجدیـدنظرخواهی  علیـه  محکوم توسط ريکیف محکومیت حکم از  .2ـ2

 اسـتان  تجدیـدنظر  دادگـاه  12 شـعبه  از 9609971314500124 شـماره رأي  صدور به منتهی
  : شد ذیل شرح به گیالن

دادگاه کیفري دو  103تجدیدنظرخواهی... نسبت به آن بخش از دادنامه صادره از شعبه «
فتـار ارتکـابی مسـتدعی تجدیـدنظر را نقـض      رشت که به موجب آن محکمـه بـدوي ر  

داند و دلیلی که موجب نقض  مقررات کیفري و مستوجب کیفر دانسته وارد و موجه نمی
آن باشد ارائه ننموده است. اما از حیث مجازات رد مال و جزاي نقـدي رأي مواجـه بـا    

، بـه  اشکال است زیرا با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طـرفین ملـک مـورد بـزه    
میلیون تومـان   75صورت پیش فروش به تجدیدنظرخوانده انتقال داده شده بود و شاکی 

قانون پبـیش   13میلیون تومان بوده را پرداخت نموده و چون وفق ماده  157از کل ثمن 
باشد  فروش ساختمان، خریدار به نسبت اقساط پرداختی مالک ملک پیش فروش شده می

ی تجدیدنظرخواه به نسبت میزان مالکیت تجدیدنظرخوانـده  و بر این اساس رفتار ارتکاب
باشد لـذا دادگـاه میـزان     متضمن نقض مقررات کیفري و جرم تلقی و مستوجب کیفر می

عنـوان رد مـال بـه     میلیون تومان و میزان مبلغ فوق را بـه  75جزاي نقدي مورد حکم را 
ت تعیین و استرداد نسـبت  نماید و تجدیدنظرخوانده نیز جه مالباخته اصالح و تعیین می

هذا دادگاه بـه   سهم خود را از آپارتمان موضوع جرم به محکه صالح مراجعه نماید. علی
قانون آیین دادرسی کیفري دادنامه معترض عنه را با اصالح گفتـه شـده    459استناد ماده 
  »نماید. این رأي قطعی است. تأیید می

  
دادگاه تجدیـدنظر   12شعبه  9609971314500124نقد و بررسی رأي شماره   .3

  استان گیالن
  :  است ذیل شرح به وارده ایرادات

 انتقـال  بـزه  مجازات که حالی در. اول خریدار ناحیه از پرداختی ثمن معادل نقدي جزاي تعیین  .1
 بـزه  تحقـق  زمان چراکه شود می پرداخت دوم خریدار ناحیه از پرداختی ثمن اساس بر غیر مال

  است. دوم قرارداد انعقاد انزم با مقارن، مذکور
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، کیفـري رأي  شـان  کـه  حـالی  در عـین.  رد و مبلـغ  رد میـان  تخییري صورت به مال رد تعیین  .2
 از بـیش  نخست خریدار، دوران و ابهام ایجاد با آنکه نه دارد خصومت فصل و قطعیت اقتضاي
  سازد. واقع تزلزل و بالتکلیفی حالت در پیش

  پرداختی. ثمن نسبت به فروشنده و اول خریدار ینب اشاعه حالت به شدن قائل  .3
 و اجمالی نگاهی با کنیم پوشی چشم قبلی بین ایرادات از اگر حتی موضع آمیزترین مسامحه در
 الشـمس  اظهرمن تجدیدنظر دادگاه اخیر استداللهاي  پایه بودن سست، فروش پیش قانون به گذرا
 اسـت  مسـجل  امري فروش پیش قرارداد بودن تملیکی، فروش پیش قانون 13 ماده طبق زیرا است
 پـیش  حقـوق  پاسداشـت  و عمـومی  نظم حفظ جهت در مذکور قانون بودن حمایتی به توجه با که

 پـیش  قـرارداد  تملیکـی  اثر بیان مقام در ماده این درگذار  ، قانونسازندگان طمع مقابل در خریداران
 بـا  خریدار پیش ضرر به ماده تفسیر و است بوده ثمن پرداخت و فیزیکی پیشرفت با مطابق فروش
 و مالکیـت  مـازاد؛  بـه  نسـبت  فروشنده پیش و است یافته مالکیت، ثمن اندازه به دقیقا که شرح این
  است. فروش پیش قانون روح و غایت خالف خصوصا و عقال باور خالف دارد ثالث به انتقال حق

 خـود  قـرارداد  بـراي  را فروش یشپ قرارداد عنوان که طرفینی براي که است تصور قابل چگونه
 چـون اي  هثمـر  نیسـتند  ساخت موضوع واحد در اشاعه و مشارکت به قائل وجه هیچ بهاند  هبرگزید
 مالکیـت  و تسـلیط  اصـل  بـا  چنـان  کـه اي  هاشـاع  کنیم؟! تحمیل را قرارداد موضوع واحد در اشاعه
 شـفعه  بـه  اخـذ  چون نهادي تأسیس به مبادرت آن از جلوگیري براي مقنن و شارع که دارد منافات
 مخیلـه  از کـه  آن بـدون  مسـکونی  واحد یک در هم آن شریک دو وجود تصور چراکه است. نموده
 باطنی اراده که است حالی در این است. عدالت و حقوق بدیهی موازین از دور باشد گذشته طرفین
  ت.اس شده شمرده محترم امري، شرع در هم فقه در هم قرارداد انعقاد در طرفین
 بـدون  قرارداد انعقاد محض به بیع مانند مملک عقود تملیکی اثر، قراردادها عمومی قواعد طبق
 پیرامون شبهات به دادن پایان جهت به مقنن که آنجا از و شود می واقع ثمن پرداخت به بودن منوط
 توحـد  بـا  نمـوده.  مزبـور  عقـد  بودن تملیکی به تصریح 13 ماده در فروش پیش عقد تملیکی اثر

 اجـزاي  تمـام  بـه  نسـبت  فروش پیش عقد فوري تملیکیتأثیر  به قائل، مملک عقود سایر از مالك
 در قـرارداد  موضـوع  جـزء  هـر  دیگـر  عبـارت  به و شده خریدار پیش به نسبت یافته ظهور تدریجا
 تصـور  قابـل  و باقی فروشنده پیش آن از مالکیتی و گردد می تکمیل و ساخته خریدار پیش مالکیت
   شود. آن مالکیت مدعی، ثمن کامل پرداخت عدم استناد به بخواهد هک نیست
 ماده درگذار  قانون دارد همراه به اشاعه که فاسدي توالی از جلوگیري جهت به اساس همین بر

 واحـد  در خـود  حقـوق  بـه  نسـبت  فروشنده پیش«: است کرده بیان صراحتا فروش پیش قانون 17
 حق سلب جز چیزي امر این که »دارد انتقال حق خریدار پیش رضایت با تنها فروش پیش موضوع
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 فروشـنده  پـیش  آن از ثمـن  بر مازاد مالکیت اگر حتی که معنا بدین نیست. فروشنده پیش از جزئی
    است. نخست خریدار رضایت کسب نیازمند و نیست آزاد مازاد مقدار انتقال براي او بدانیم

 سـوي  از بسـا  چـه  کـه  داشـته  ملحوظ را امر این، ظرن دقت با درستی به 17 ماده درگذار  قانون
 فروشـنده  پـیش  حالتی چنین در است. بوده ساخت ادامه در فروشنده پیش قصور جهت به خریدار

 نداشـته  را متعـدد  افـراد  بـه  واحـد  چندباره فروش براي گریز راه، ثمن قلت استناد به و سادگی به
 در فروشـنده  باقیمانـده  حقوق اعمالگذار  ، قانونفروش پیش قانون 17 ماده بنابر که درحالی باشد.
 بـه  و نمـوده  خریـدار  رضایت به منوط را انتقال و نقل از اعم، فروش پیش موضوع واحد و عرصه
  است. دانسته مسلم و مرجح را خریدار مالکی، فروشنده مالکیت کردن مخدوش با نحوي
 حقوق مهمترین از که مالکیت حیطه در هم آن، متناقضی و مجملرأي  چنین صدور فاسد تالی
 و ابهامات چنین از کالهبرداران سوءاستفاده و علیه محکوم نفع به تفسیر براي را راه شود می شمرده
 حقـوق  بـه  آویخـتن  چنـگ  براي مجرمان بیشتر انگیزه جزاي  هنتیج امر این که گشاید می تخییرات
  ندارد. مردم

 ثمـن  بـا  متناسب، خریدار مالکیت به مقنن دنش قائل که شود متبادر ذهن به چنین است ممکن
 تحقـق  کـه  معنا بدین گردد نمی محقق مالکیت نشود انجام پرداخت تا است این معناي به پرداختی
 قـانونی  کـه  فـروش  پیش قانون فلسفه مالحظه با که حالی در است ثمن پرداخت به منوط مالکیت
 مقـام  در مـاده  ایـن  در مقـنن  کـه  ریمب می پی باشد می خریدار پیش حقوق حفظ جهت در حمایتی
 بـه  ملـزم  را وي نتوانـد  فروشنده پیش تا بوده تدریجی پرداخت تجویز طریق از خریدار از حمایت
 پـیش  در«: داشـته  مقـرر  فـروش  پیش قانون 11 ماده در دلیل همین به کند ثمن جاي یک پرداخت
 ده حداقل ولی، بود خواهد ردادقرا توافق قرارداد مورد بهاي اقساط پرداخت نحوه ساختمان فروش
 آن بـرخالف  توانند نمی طرفین و بود خواهد وصول قابل قطعی سند تنظیم با همزمان بها از درصد
  ».کنند توافق

 اتهـام  بـا  مواجـه  دراي  همحکم هر است روشن گردید تبیین اصداريرأي  ضعف نقاط که حال
 متعاقباً که بداند محقق تماما را آن، احراز صورت در ای نداند وارد را آن بایست می یا غیر مال انتقال
 شدن قائل و قرارداد موضوع تجزیه نه است کامل نحو به اول معامله آثار تمام پذیرش، احراز الزمه
  باشد. می قرارداد انعقاد ار طرفین حقیقی قصد برخالف آشکارا که خریدار و فروشنده بین اشاعه به
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  عضو هیأت علمی دانشگاه گیالن و وکیل پایه یک دادگستري (کانون گیالن) دنژا محمدرضا نظري

  وکیل پایه یک دادگستري (کانون گیالن)  اله سبحانی سراوانی نعمت
 
  

  مقدمه
چه کسی مال غیر را بـا تنظـیم    چنان

نامه به دیگري انتقال  یک فقره مبایعه
گیرنده هر یـک   دهد و مالک و انتقال
دهنـده شـکایت    لجداگانه علیه انتقا

کیفري بزه انتقال مال غیر نمایند آیـا  
عدم احراز سوءنیت مجرمانه در یک 

ــده،  ــت پرون ــم برائ ــدور حک در  ص
پرونده دیگر تأثیري خواهد داشـت؟  
به عبارت دیگر آیا وجود هـم زمـان   
سوءنیت و عدم وجود سـوءنیت در  
بزه انتقال مال غیر که با تنظـیم یـک   

وقــوع نامــه عــادي بــه  فقــره مبایعــه

پیوسته است نسبت بـه مالـک قابـل    
باشد؟! با شرح مختصر دو  تصور می

پرونده به نقد و بررسی این موضوع 
  شود. پرداخته می

  
  شرح ما وقع

مالک ششدانگ پالك ثبتی............... بودند که به موجب یک فقره قـرارداد عـادي مشـارکت در    » الف«خانم 
نیز تمامی اسناد و مـدارك مشـارکت را   » ب«قرار دادند و آقاي » ب«ساخت، ملک مذکور را در اختیار آقاي 

و » الـف «تنظیم نمودند. چهار دانگ از ششدانگ ملک مذکور نیز توسـط خـانم   » ج«به نام همسر خود خانم 
منتقل گردید. به موجب مفاد قرارداد مشارکت مقرر گردیده بـود کـه   » ج«به موجب سند رسمی به نام خانم 

ش فروش واحدهاي متعلق به خود را دارد و مالک ملک (الف) باید با اعالم سازنده مبنـی بـر   سازنده حق پی
هاي مربوطه را امضاء نماید. سـازنده بـر    نامه داشت و مخالفت، ذیل مبایعه گونه چشم پیش فروش بدون هیچ

آن متعلق به الـف   طبقه نمودند که سه واحد 5/4روي پالك ثبتی...... مبادرت به احداث یک واحد آپارتمان 
درصد توسـط   95واحد آن متعلق به سازنده بود. عملیات ساختمانی و اجراي ملک مذکور در حدود  5/5و 

سازنده و همسرش به ناگهان متواري و از کشور خارج شـدند و بعـدها    1391سازنده انجام گردید. در سال 
اند. با علنـی شـدن ایـن     دگی دریافت نمودهکاشف بعمل آمده که از طریق کشور ترکیه، از کشور آلمان پناهن

نامه تنظیم نموده بودند براي تصاحب و تصـرف واحـدهاي خـود اقـدام      موضوع افرادي که با سازنده مبایعه
نمودند که مشخص گردید سازنده بعضی از واحدهاي احداثی را به چند نفر پیش فروش نمـوده اسـت کـه    

  گردد. ه ذیالً به اختصار بیان میاین اقدام باعث طرح شکایات متعدد گردید ک

 ام واحداحکام متعدد متضاد در مورد اته
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آقاي حسن (خریدار مقـدم) شـکایتی    9109981315300903به حکایت محتویات پرونده کالسه ) الف
و آقاي حمید (خریدار مؤخر) تقدیم دادسـراي عمـومی و   » الف«(سازنده) و خانم » ج«علیه خانم 

ابتدا یک واحـد  » ج«و خانم  »الف«انقالب شهرستان رشت نمودند و چنین توضیح دادند که خانم 
انـد و سـپس بـه     به اینجانب منتقـل نمـوده   3/2/91نامه عادي مورخه  آپارتمانی را به موجب مبایعه

ملک مذکور را به آقاي حمید (خریدار مؤخر) انتقـال   29/4/1391نامه عادي مورخه  موجب مبایعه
انتقـال  «جرم مصـداق بـزه    29/4/1391 نامه مؤخر مورخه اند و اقدام نامبردگان به تنظیم مبایعه داده

باشد. بازپرس محترم شعبه ششم دادسراي عمومی و انقالب شهرستان رشـت بعـد از    می» مال غیر
مشـارکت در بـزه   «تحـت عنـوان   » ج«و خـانم  » الف«رسیدگی به پرونده در خصوص اتهام خانم 

عاون محترم دادسـتان منجـر   ، مبادرت به صدور قرار مجرمیت نموده و با موافقت م»انتقال مال غیر
دادگـاه عمـومی جزایـی شهرسـتان      102به صدور کیفرخواست گردید. با ارجاع پرونده بـه شـعبه   

دفاع بعمل آمد که: موکلـه زنـی کـم سـواد و مسـن      » الف«رشت و تعیین وقت رسیدگی از خانم 
سب توافـق  باشد و ملک خود را جهت ساخت و ساز در اختیار متهم دیگر قرار داده است و ح می

بعمل آمده با سازنده و به محض فروش قدرالسهم خود موکله ملزم به امضاء اسناد فروش بـوده و  
گونه پـولی دریافـت    قید نموده است که هیچ 29/4/91نامه مورخه  موکله به صراحت در ذیل مبایعه

نـافع مـادي آن و   در حالی که انگیزه اصلی مجرمین از ارتکاب بزه علیه اموال رسیدن به م» ام ننموده
و امضاء ذیـل آن   29/4/91نامه عادي مورخه  باشد در حالی که با تنظیم مبایعه بردن مال دیگري می

کـه   ریالی از سوي خریدار مؤخر به او پرداخت نگردیده است. با توجه بـه ایـن  » الف«توسط خانم 
امات مجرمانـه سـازنده   بوده و خود بزرگترین قربـانی اقـد  » الف«تمامی ملک سابقاً متعلق به خانم 

گونه عمد و علمی نسبت بـه موضـوع نداشـته و بـه عبـارت دیگـر فاقـد سـوءنیت          باشد، هیچ می
باشد. دادگاه محترم بدوي با پذیرش دفاعیـات بعمـل آمـده بـه شـرح دادنامـه شـماره          مجرمانه می

حکـم  » الف«با محرز ندانستن سوءنیت از جانب خانم  9/9/1391مورخه  9109971311600938
  دادگاه جزایی رشت به قرار زیر است:   102به برائت او صادر نمود. رأي شعبه 

با تجدیدنظرخواهی شاکی از دادنامه مذکور پرونده به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گیالن ارجـاع  
تجدیدنظرخواهی نسبت بـه برائـت    30/11/1391مورخه  9109971313801945و با صدور دادنامه شماره 

  را مردود و دادنامه بدوي را تأیید نمودند. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر چنین اشعار داشت:  » الف«نم خا
  

  رأي دادگاه 
 9100938 شماره دادنامه از بخشی به نسبت ...وکالت با حسن آقاي تجدیدنظرخواهی خصوص در

 از الـف  خـانم  برائـت  حیث از رشت جزایی عمومی دادگاه 102 شعبه از صادره 9/1/1391 مورخه



  1396سال نهم، شماره هفدهم، بهار و تابستان       راه وکالت       ي گیالندو فصلنامه کانون وکالي دادگستر

123 

 از وکالـت  بـه  مـذکور  وکیل تجدیدنظرخواهی نیز و (کالهبرداري) غیر مال فروش در شرکت اتهام
 رد به ج خانم محکومیت عدم حیث از الذکر فوق دادنامه از دیگر بخش به نسبت مارالذکر معترض

 سـوي  از دیمیتق اعتراضیه الیحه در مداقه و پرونده محتویات به توجه با کالهبرداري موضوع مال
 را الـف  خـانم  برائـت  بـه  راجـع  دادنامه نقض که مدللی اعتراض و ایراد اوالً تجدیدنظرخواه وکیل
 در فـوق  دادنامـه  اعتـراض  از بخـش  ایـن  رد بـا  دادگاه فلذا است. نشده ابراز و ارائه نماید ایجاب
 قسـمت  در مذکور امهدادن مارالذکر قانون 257 ماده »ب« بند از اول شق به مستنداً را برائت قسمت

 سـایر  بـر  عـالوه  را ج خانم تجدیدنظرخوانده و نقض را تجدیدنظرخواه به ریال میلیون پانصد رد
 بـه  دولت) حق در نقدي جزاي ریال میلیون پانصد و حبس سال (یک دادنامه در مقید هاي مجازات

   است. قطعیي رأ این نماید. می محکوم تجدیدنظرخواه حق در کالهبرداري موضوع مال عین رد
  مستشاران شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گیالن 

  
 ایـن  الـف  بنـد  در غیـر  مـال  (خریـدار  حمیـد  آقاي 9409981315300137 کالسه پرونده در) ب

 نمودند مطرح غیر مال انتقال اتهام به »الف« خانم علیه .............آقاي وکالت با شکایتی نوشتار)
 ملـک  29/4/1391 مورخـه  عـادي  نامـه  مبایعه موجب به »الف« انمخ که دادند توضیح چنین و

 دریافـت  نیـز  ریـال  میلیـون  دویسـت  مبلغ و فروخته اینجانب به را حسن) (آقاي غیر به متعلق
 اینجانـب  نامه مبایعه ابطال دعواي طرح و حسن آقاي نامه مبایعه بودن مقدم به توجه با نمودند.

 مرتکب »الف« خانم بنابراین است. نموده صادر نامه مبایعه لابطا به حکم دادگاه، بوده مؤخر که
 دادسـراي  بازپرسـی  ششـم  شـعبه  بـه  رسیدگی جهت پرونده است. گردیده غیر مال انتقال بزه

 قـرار  صـدور  بـه  منجـر  آمده بعمل هاي رسیدگی با و ارجاع رشت شهرستان انقالب و عمومی
 2 کیفـري  دادگاه 104 شعبه به یدگیرس جهت پرونده گردید. کیفرخواست و دادرسی به جلب

 9409971311800546 شـماره  دادنامـه  موجـب  بـه  سـرانجام  و گردید ارجاع رشت شهرستان
 بـه  مال رد، تعزیري حبس سال یک به غیر مال انتقال اتهام به »الف« خانم 19/5/1394 مورخه
 مبلـغ  به نقدي جزاي و مؤخر) نامه مبایعه در تعیینی (ثمن تومان هزار پانصد و میلیون نود مبلغ
  :  است زیر شرح بهرأي  این خالصه گردید. محکوم تومان هزار پانصد و میلیون نود

  
  

  رأي دادگاه 
 ششدانگ موضوع با غیر مال انتقال بر ریدا جو ...خانم بعدي وکالت با الف خانم اتهام خصوص در
 رشـت  4 بخـش  41 سـنگ ، 27 شـماره  از شـده  مجـزي  900 ثبتـی  پالك به آپارتمان دستگاه یک
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 اوراق مجموع در مداقه به دادگاه. .....ـ 2 ....ـ 1 آقایان بعدي وکالت با حمید آقاي شکایت موضوع
 مالحظـه ، آمده بعمل تحقیقات، انتظامی مرجع گزارش، شاکی شکایت جمله از پرونده محتویات و

 بـا  عنهـا  مشـتکی  فیمـابین  تنظیمی قولنامه ایضاً عنها مشتکی و شاکی فیمابین تنظیمی قولنامه تصویر
 رسـمی  کارشـناس  نظریـه  کیمیـا)  ملکـی  معـامالت  بنگاه در 3/12/91 مورخه (تنظیمی حسن آقاي

، انتسـابی  بـزه  ارتکـاب  بـه  مـتهم  اقـرار ، انگشـت  اثـر  و امضـاء ، خـط  اصالت رشته در دادگستري
 و ئنقـرا  سـایر  بـه  مؤیـداً ، رشـت  شهرسـتان  انقـالب  و عمومی دادسراي از اصداري کیفرخواست

 عمـل  و اسـت  مسلم و محرز دادگاه این نظر از موصوف متهم بزهکاري پرونده در منعکس امارات
 تشـدید  قـانون  یـک  مـاده  بـر  نـاظر  و غیـر  مـال  انتقال به راجع قانون 1 ماده بر است منطبق ایشان

 رد بـر  وهعال مرقوم ماده به استناد با دادگاه فلذا، کالهبرداري و اختالس ـ ارتشاء مرتکبین مجازات
 حـبس  یکسـال  تحمـل  بـه ، را موصـوف  متهم تومان) هزار پانصد و میلیون نود (مبلغ شاکی به مال

 دولـت  صـندوق  نفـع  بـه  نقدي جزاي تومان هزار پانصد و میلیون نود مبلغ پرداخت نیز و تعزیري
   نماید. می محکوم

  دادگاه کیفري دو رشت  104رئیس شعبه 
  
 شـعبه  بـه  رسـیدگی  جهت پرونده »الف« خانم وکالي توسط ادرهص دادنامه از تجدیدنظرخواهی با

 دادنامـه  صـدور  بـا  پرونده به رسیدگی از بعد که گردید ارجاع گیالن استان تجدیدنظر دادگاه سوم
 را الـذکر  فـوق  دادنامـه ، تجدیـدنظرخواهی  رد با 23/3/1396 مورخه 9609971313600269 شماره
  :  است زیر قرار به صادرهرأي  دادند. تقلیل را تعیینی ينقد جزاي فقط و نمودند ابرام وتأیید 

  
  رأي دادگاه 

 94 ــ  546 شـماره  دادنامـه  از قسـمت  آن بـه  نسبت ...آقاي وکالت با الف خانم تجدیدنظرخواهی
 مـال  انتقـال  اتهام به آن موجب به که رشت شهرستان دو کیفري دادگاه 104 شعبه 19/5/94 مورخه
 بخـش  41 سـنگ  27 شماره از شده مجزي 900 ثبتی پالك به پارتمانآ دستگاه یک (ششدانگ غیر
 جـزاي  تومـان  هزار پانصد و میلیون نود پرداخت و تعزیري حبس سال یک تحمل به رشت) چهار
 بـه  توجـه  عـدم  ادعـاي  بـا  اسـت  نمـوده  حاصل محکومیت شاکی به مال رد و دولت نفع به نقدي

 و تشـخیص  اسـاس  ورأي  ارکان به که نیست کیفیتی به و باشد نمی موجه و وارد ابرازي مدافعات
 اشکال هرگونه فاقد آمده بعمل هاي رسیدگی حیث از و نماید وارد خللی و خدشه محکمه استنباط
 اسـت.  نیامـده  بعمل نماید ایجاب را آن نقض که موجهی اشکال و ایراد است. نقض خور در مؤثر
 میلیـون  بیست مبلغ به را حکم مورد نقدي جزاي اسالمی مجازات قانون 37 و 38 مواد وفق النهایه
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 کیفـري  دادرسـی  ینیـ آ قـانون  459 و 455 ماده »الف« بند استناد به و دهد می کاهش و تقلیل ریال
   نماید. میتأیید  مرقوم کیفیت به را تجدیدنظرخواسته دادنامه اعتراض رد ضمن

  مستشاران شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گیالن 
  

 نامـه  مبایعه فقره یک استناد به مقاله این »ب« و »الف« هاي پرونده فرمایید می مالحظه که هگون همان
 »)حسـن « مقدم (خریدار مالک الف بند پرونده در است. گردیده تشکیل 29/4/1391 مورخه عادي
 انـد  داده انتقال غیر به 29/4/1391 مورخه عادي نامه مبایعه موجب به را وي ملک که اند نموده اعالم
 عـادي  نامـه  مبایعـه  موجـب  بـه  کـه  انـد  نموده اعالم (حمید) غیر مال خریدار »ب« بند پرونده در و

 مورخـه  عـادي  نامـه  مبایعـه  بنـابراین  اسـت.  شـده  داده انتقـال  وي بـه  غیر مال 29/4/1391 مورخه
 را »الـف « خانم سوءنیت دادگاه »الف« بند پرونده در که باشد می شکایت دو هر محور 29/4/1391

 جـرم  عناصر احراز با دادگاه »ب« بند پرونده در ولی نمودند صادر برائت به حکم و ندانسته محرز
   نمودند. محکوم ...و حبس به غیر مال انتقال اتهام به را »الف«خانم

  
  نقد و بررسی 

  : است شایسته زیر مطالب به توجه مؤخر محکومیترأي  بررسی و نقد در
 (حسـن)  اول خریـدار  شـکایت  بـا  اول مرحله در غیر مال انتقال اتهام از برائت حکم صدور  .1ـ3

 دادگـاه  و دادسـرا  دوم خریـدار  شکایت در رو این از و بوده محتوم امر اعتبار شمول موجب
 کیفـري  دادرسـی  ینیـ آ قـانون  13 مـاده  »ج« بند وقف تعقیب موقوفی قرار صدور به مکلف
 مطرح (حمید) دوم خریدار توسط که غیر ل ما انتقال دوم شکایت در که توضیح بدین بودند.
 و سـبب  وحـدت  و اصـحاب  وحـدت  جمله از مختوم امر اعتبار گانه سه شرایط، است شده

  است. برقرار موضوع وحدت
الف) در وحدت اصحاب دعوي آنچه که اهمیت دارد به جریـان انـداختن دعـوي عمـومی علیـه      

تواننـد سـبب    همه اشخاصی که می«ده است که متهمین واحد است. در این راستا به درستی ادعا ش
دهنـد و   به جریان انداختن تعقیب کیفري متهم شوند در برابر متهم یک طرف واحد را تشکیل مـی 

شـود. (خـالقی،    جایگزینی یکی به جاي دیگري از این نظر موجـب تغییـر اصـحاب دعـوي نمـی     
ي نکته با اهمیت این اسـت  ) با توجه به این مهم، در مورد شرط وحدت اصحاب دعو138: 1394

که آیا متهم در مقام دفاع در برابر اتهام ارتکاب یک رفتار مجرمانـه قـبالً، بـه دلیـل اقـدام یکـی از       
اشخاصی که حق به جریان انداختن تعقیب را داشته در مقام پاسـخگویی برآمـده اسـت یـا خیـر؟      

  ود فراخوانده است (همان).  حاال دیگر مهم نیست که چه کسی او را به دفاع در برابر اتهام خ
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 یادداشـت  موضوع مثال شبیه مثالی دقیقاً اول جلد کیفري دادرسی ینیآ کتاب در خالقی دکتر
 کـه  توضیح بدین داند. می تعقیب موقوفی قرار صدور موارد از و اول شرط مشمول را حاضر
 به او رضایت نبدو را »الف« به متعلق مال که باشد متهم شخصی اگر غیر مال انتقال جرم در

 قـبالً  اوچـه   چنـان  اسـت.  بـوده  اطالع بی امر این از نیز »ب« شخص و فروخته »ب« شخص
 تعقیـب  باشـد  شـده  محاکمـه  و گرفته قرار تعقیب تحت »الف« مال صاحب شکایت براساس
 بـه  اقـدام  فروشـنده  ماهیـت  عدم از اطالع از بعد که »ب« خریدار شکایت براساس او مجدد
 بـا  مختـوم  امـر  اعتبـار  وجود دلیل به دوم شکایت و نیستپذیر  ، امکاندهنمو کیفري شکایت
    (همان). گردد می مواجه تعقیب موقوفی قرار
 کیفـري  شکایت، پرونده دو هر در چون است برقرار نیز سبب وحدت حاضر پرونده در) ب

 مجازات (اعمال سبب وحدت شرط جهت این از و است گردیده طرح »الف« خانم علیه
  است. موجود است) کیفري شکایت طرح هدف و غایت که تأمینی قداماتا یا
وحدت موضوع نیز در پرونده موجود است و از این جهت که رفتـار موضـوع شـکایت کـه همـان      ) ج

انتقال مال غیر بوده است مورد رسیدگی بدوي قرار گرفته و دادگاه به علـت فقـدان سـوءنیت خـانم     
کـه در شـکایت دوم نیـز     را تبرئه نموده است. بـا توجـه بـه ایـن     در رفتار موضوع شکایت، او» الف«

نامـه) موضـوع شـکایت اسـت شـرط وحـدت        همان رفتار (انتقال مال غیر به موجب همـان مبایعـه  
دانـان وجـود دارد ایـن     موضوع وجود دارد. در مورد شرط وحدت موضوع اختالفی که بین حقـوق 

» وصـف جزایـی داده شـده بـه آن را؟    «رار داد یـا  را مـورد توجـه قـ   » مادیت عمل«است که آیا باید 
شـکایت و پرونـده بـه علـت فقـدان      » الـف «طور مثال اگر خریدار اول انتقال مال غیر علیـه خـانم    به

بـه  » الـف «سوءنیت منتهی به حکم برائت او شود و سپس خریدار دوم به اتهام کالهبرداري از خـانم  
وصـف  «و قـائلین بـه   » ماهیـت عمـل  «بین قائلین  علت همان انتقال طرح شکایت کند، در این فرض

ـته اول از آن رو کـه انتقـال مـال غیـر مـورد          » جزایی داده شده به آن ـتالف نظـر وجـود دارد. دس اخ
رسیدگی قرار گرفته و به صدور حکم برائت منتهی شده است، تغییر وصف مجرمانه را نـافی شـرط   

هبـرداري نیـز مرجـع تعقیـب بایـد بـر       وحدت موضوع ندانسته و معتقدند کـه در شـکایت دوم کال  
معتقدنـد  » وصف جزایـی داده شـده بـه عمـل    «صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت کند. اما قائلین به 

که چون وصف جزایی در شکایت دوم تغییر یافته است، براي شـاکی جدیـد، حـق طـرح شـکایت      
دانـان در   حقـوق  وجود دارد، زیرا مقصود از وحدت موضوع، وحدت وصف جزایی است. اکثریـت 

بـا  ». وصف جزایـی داده شـده بـه عمـل    «هستند نه » مادیت عمل«این بحث قایل به نظریه اول یعنی 
آنچه مهم است این است که قطع نظر از عنوان اتهامی انتخـاب شـده توسـط شـاکی     «این توضیح که 

موجـود  مرجع قضایی موظف بوده است که عمل انتسابی به متهم را تحـت همـه عنـاوین مجرمانـه     
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اي را کـه در قــوانین مقـرر در زمــان ارتکـاب بــراي آن     مـورد بررسـی قــرار داده، وصـف مجرمانــه   
  قانون آیین دادرسی کیفري مؤید ادعاست. 280) ماده 140ـ  139اند تعیین نماید (خالقی:  شناخته
 غیـر  مال انتقال عنوان با شکایات حاضر نوشتار موضوع پرونده دو هر درکه  این توجه جالب
 جزایی وصف« تغییر نظریه بهانه به مؤخر محکومیت حکم صادرکننده دادگاه و گردیده طرح
  باشد. خود حکم صحت به قایل تواند نمی نیز »عمل

 غیـر  مـال  انتقال مؤخر شکایت در جزایی دادگاه توسط صادره حکم آیا که است این پرسش  .2ـ3
 درکـه   این توضیح باشد؟ صحیح اسالمی مجازات قانون 134 ماده 1 تبصره استناد به تواند می

 مـادي  تعـدد  حکـم  در را نتـایج  تعـدد گذار  ، قانوناسالمی مجازات قانون 134 ماده 1 تبصره
 متعـدد  مجرمانـه  نتـایج  بردارنـده  در واحد مجرمانه رفتار اگرگذار  قانون نظر از است. دانسته
 بـه  قایـل  بایـد  لزومـاً ، جـرم  چند وقوع فرض در است. شده واقع جرم چند که گویی، باشد

 دانسـت.  نتـایج  تعدد مصداق را حاضر پرونده بتوان که رسد نمی نظر به شد. شکایت چندین
 انتقـال  هـر  اسـت.  »غیـر  مال انتقال«، است جزایی منع موضوع قانونگزار نظر از که آنچه زیرا
 ایـن  از را جزایـی  ممنوعیـت  این توان نمی است. خریدار و فروشنده وجود بر متفرع غیر مال
 تقریـب  منظور به دانست. مجرمانه نتیجه دو داراي است شخص دو وجود به مستند که حیث
 زد. مثـال  را مسـاحقه ، لـواط ، زنـا  جمله از شود می واقع اشتراك با که جرایم توان می ذهن به

  معناست. بی جرم تعدد از بحث جرایمی چنین در است. نفر دو وجود مستلزم مذکور جرایم
 مجرمانـه  رفتـار  از هرگـاه « کـه  است داشته اشعار مرقوم ماده 1 تبصره در نونگزارقا، وانگهی
 »غیر مال انتقال« همان ادعا مورد مجرمانه رفتار اگر، »شود حاصل متعدد مجرمانه نتایج، واحد
 حکـم  آن بـه  نسـبت  و گرفت قرار رسیدگی مورد اول جزایی دادگاه در که موضوع این باشد
 برائت حصول به توجه با »مجرمانه رفتار« تحقق به قایل توان نمی رو ینا از شد. صادر برائت
 پـیش اساسـاً   کـه  دهـد  مـی  نشان اول پرونده در دادگاه برائت حکم بهتر عبارت به شد. اولیه
   ندارد. وجود »مجرمانه رفتار« یعنی 134 ماده 4 تبصره شرط

 نظـر  از اسـت.  محسوب جرم دو انتقال هر دوم پرونده بهکننده  رسیدگی جزایی دادگاه نظر از  .3ـ3
 مـادي  تعـدد  و واقع جرم، انتقال در دخیل اشخاص تعداد به غیر مال انتقال هر در دادگاه این
 جـرم  در شـرطی  هـیچ  تحـت  است. پرواضح، آن بودن منطقی غیر که است افتاده اتفاق جرم
 را دیگـر  اتهـام  بتـوان  تهاما یک از تبرئه با که شد مادي تعدد به قایل توان نمی غیر مال انتقال

 شـخص  دو وجـود  مسـتلزم  غیـر  مـال  انتقـال  چه اگر شد گفته که گونه همان نمود. رسیدگی
، مالـک  شـکایت  بـا  غیـر  مال انتقال اتهام ازدهنده  انتقال تبرئه با اما، است خریدار و فروشنده
  نمود. گیرسید به مبادرت بتوان مال همان خریدار شکایت با که ندارد وجود دیگر جرمی



  1396سال نهم، شماره هفدهم، بهار و تابستان       راه وکالت       ي گیالندو فصلنامه کانون وکالي دادگستر

128 

  
  
  
  

  
  عضو هیأت مدیره کانون وکالي مرکز حسین طالع

 
  

هاي رایج در بازار کسب  عنوان یک حرفه مقدس و به دور از منفعت طلبی حرفه وکالت از دیرباز به
و کار همواره مورد توجه افکار عمومی بوده است شاغلین به این حرفـه همـواره تخصـص علمـی     

کنند وتلقی اقتصادي داشـتن از   سود و زیان به مراجعین خود عرضه میخود را بدون درنظر گرفتن 
رود وبستر پیدایش ان  شغل وکالت دون شان وباعث تخفیف منزلت اجتماعی این شغل به شمار می

باشد.در کشور ما نیز در مقاطع تـاریخی متفـاوت    هاي واالي اخالقی و انسانی می برگرفته از ارزش
و نسق بخشیدن به این حرفه به تصویب مقنن رسیده است که آخـرین   قوانین خاصی راجع به نظم

 باشـد.  مـی  1376این قسم از قوانین جاري و معتبر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصـوب سـال   
ها کمیـت و تعـداد مـورد نیـاز      وفق تبصره ماده یک قانون موصوف جهت تنظیم عدالت دردادرسی

ها، کمیسیونی مرکب  ت به میزان نیاز دستگاه عدالت و کانونوکالي دادگستري در طول سال با عنای
از رئیس کل دادگستري استان و رئیس دادگاه انقالب و رئیس کانون وکالي هـر حـوزه قضـایی را    

اي  مأمور به تعیین تعداد کارآموزان وکالت مورد نیاز نموده است.قانون مارالذکر برخالف نظـر عـده  
فع وکال باشد در راستاي تأمین نیازهاي جامعه ودستگاه عـدالت بـا   بیش از آنکه در جهت تأمین منا

ها و  توجه به زیرساخت فیزیکی محاکم در زمینه حضور تعداد کارآموزان تحت کارورزي در دادگاه
عنوان چراغ راه دادرسـان قضـایی و حمایـت     هاي قضایی و استفاده از وکالي دادگستري به مجتمع

قـانون  7و6و1قـانون اصـالح مـواد    7اخیراً برخی مدعی شدند مـاده   باشد ودفاع از حقوق مردم می
باشـد،   قانون اساسی ناسخ قانون کیفیت اخذ پروانـه وکالـت مـی    44هاي کلی اصل  اجراي سیاست

قـانون برنامـه    62و ماده  44هاي کلی اصل که برخی از مواد قانون اجراي سیاست نظر از این (صرف
لغو گردیده است)درحالی کـه بـا    نون رفع موانع تولید، اصالح وقا 57توسعه پنجم با تصویب ماده 

هـاي اجرایـی کـه     شویم که شمول این قـانون صـرفاً دسـتگاه    االشاره متوجه می مداقه در قانون فوق
الواقع همان نهادهاي حاکمیتی متولی صدور مجوزهاي کسـب و کـار اسـت ازجملـه صـنوف و       فی

عنوان یـک نهـاد خصوصـی خـارج از      ود ولی کانون وکال بهش را شامل می. .. هاي صنفی و اتحادیه

 وکالت خدمت است نه تجارت
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هاي دولتی وفق الیحه استقالل کانون وکال و قانون کیفیت اخذ پروانه متصدي صدور  هدامنه دستگا
قانون اساسی نسبت به کانون وکال  44هاي کلی اصل  پروانه وکالت است مآال قانون اجراي سیاست
حـال اگـر صـدور پروانـه وکالـت را مشـمول قـانون        خروج موضوعی دارد وانگهی علی فـرض م 

هاي کلی  موصوف بدانیم از لحاظ منطق قانون گذاري و اصول قانون نویسی، قانون اجراي سیاست
تواند قـانون کیفیـت اخـذ پروانـه وکالـت را تخصـیص زنـد، چراکـه قـانون اجـراي            نمی 44اصل 
تواند مخصص قـانون کیفیـت اخـذ     عنوان عام موخر نمی قانون اساسی به44هاي کلی اصل  سیاست

 .پروانه وکالت که خاص مقدم است، باشد
 وکالت شغل تیماه همانا، مانده دور تیفیک قانون نسخ اصطالح به نیمعتقد دید از کهي ا نکته

 ورکمـذ  اصل در نظر مورد صنوف واقع در است 44 اصل درگذار  قانون نظر مورد صنوف تیماه با
 شـغل  تیـ ماه کـه  یحـال  در اسـت  مستترها  آن ریدرضمی نوع به دسو کسب و داشتهي تجار جنبه
 وجـوه  از گـر یدی کـ ی خـود  زین نیا و استی طلب تعمنف هرگونه ازي عار وی خدماتصرفاً  وکالت
 .است افتراق
 شـود  حفـظ گـذار   ی قـانون اصل هدف هک باشدي نحو به دیبا رقانونیتفس است مهم هک نچهآ و
ی علمـ  تـوان  و تخصصي دارا هک استی سانک به التکوي طااع گذار ی قانوناصل اهداف ازیکی و
 از الـت کوي موزآارک زمونآ قیطر از هرساله التکو انیمتقاض رشیپذ لیدل نیهم وبه هستندی افک
   بدون جذب رغم یعل انیم نیا در شود یم برگزار شورک الکوي ها انوني کسو

 دانـش  مکتـرا  بـا  هکـ  !!حقـوق ي ها دهکدانش در حقوق رشته در انیمتقاض حد از شیب و مطالعه
 ضیتبعـ  بـدون  جـذب ي بـرا  هکـ  اسـت ی صـنف  نهـاد  تنها الکوي ها انون، کاست روبرو موختگانآ

 برگـزار  الـت کوي اراموزي کـ ورود ازمـون  گفتـه  شیپ مطالب طبق هرساله، طیشرا واجد انیمتقاض
 الکـ و ازي اریبسـ ي ا حرفـه  وي اقتصـاد  تیوضع مختلف لیدال به هک استی درحال نیا، دینما می

 .باشد می نابسامان
 و اسـتفاده  و ریتفسـ  و انیـ ب در شده مطرح مباحث و ریاخي اهویه و جنجال رسد می نظر به و
 الکـ و انونکـ  لکیتشـ  فلسـفه  و نهیشـ یپ گرفتن نظر در بدون قانون ان مواد ازی برخ ازي بردار بهره

ــرارات ــتکو ومق ــو از ال ــدعي س ــه انیم ــطالح ب ــع اص ــدود رف ــذ در تیمح ــ رشیپ  ياراموزک
 النیالتحصـ  فـارغ  ازي تعـداد  جانـات یه و احساسـات  از اسـتفاده  با استی مدت هی کانی!جر!التکو

 سبب و التکو جامعهي برای متیغن دیشاي ساز انیجر نیا و نندک می دنبال را خود اتیمنو، حقوق
 تیـ حما و نآ استقالل و الکو انونک وحفظ تیتمام جهت ها تالشی تمام وی پارچگیک و وحدت

 .باشد شورک مدرنی حقوق نهاد نیتر یمیقد از
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 شـما  از امـروز . سـالن  در حاضـر  محتـرم  همکاران تمام خدمت دارم احترام و ادب عرض و سالم
 را کـارآموزي  سـخت  دوران کـه  گـیالن  کـانون  کارآموز 57 تحلیف مراسم جشن در تا شد دعوت
 و شـادي  و سـوگند  اتیـان  شاهد و ناظر و فرموده شرکتاند  هکرد حاصل قتوفی اختبار در و سپري
 کننـد.  می شروع را خود کار، یک پایه وکیلعنوان  به امروز از، همکار دوستان این باشید. آنان نشاط
 تبریـک  جـوان  وکـالي  از گـروه  ایـن  بـه ، کـارآموزي  کمیسـیون  و مـدیره هیـأت   و خود سوي از
  : رسانم می بعرض خالصه را نکته چند وظیفه بحکم فقط، ارمند سخنرانی قصد گویم.من می

 دادگسـتري  کارکنـان ، قضـات ، مردم نظر تحت بیشتر امروز از باشید داشته توجه دوستاننکته اول: 
 انتظـار  اسـت.  تـر  خطرناك نباشد اغراق اگر و تر سخت این از بعد شما کاري مسئولیت دارید. قرار
  بگیرد. ایراد ما به نتواند کسی تا باشد مردم و صنوف سرمشق دادگستري وکالي عملکرد است این

 ادبیـات  اسـت.  واجبـات  از دفـاتر  مـدیران  و دعـوي  طـرف ، همکاران، قضات به احترام: نکته دوم
 منزلـت  و شـأن  که ننویسیم و یمینگو نحوي به لذا ماست شخصیت و منشدهنده  نشان، ما گفتاري

 دسـت  از را خـود  صـبوري  حسـاس  لحظـات  در همکـاران  از بعضی متأسفانه شود. دار خدشه، ما
 آن عـوارض  کـه  کننـد  مـی  استفاده خود شفاهی مدافعات و لوایح در عباراتی و لغات از و دهند می

 بـه  منجـر  بعضاً و شده طرح کانون در همکاران علیه زیادي شکایات رابطه این نیست.در خوشایند
  ید.یبفرما الزم دقت نظر این از امیدوارم است. شده نیز محکومیت و کیفرخواست

 و رویـه  وحـدت  و اصـراري  آراء، مشـورتی  نظـرات ، حقـوقی  کتـب  مبادا، است مطالعه: نکته سوم
 فکر، دارد تنگاتنگ ارتباط وي اطالعات بهها  پرونده در وکیل توفیق ببرید. یاد از را حقوقی مقاالت
  است. فاجعه و محض تباهاش موضوع این تصور نداریم مطالعه به نیاز، شدیم وکیل نکنید

 دفتـر  بـه  کـه  کسی هر تا شود سبب مالی مشکالت مبادا، نکنید عجله دعاوي قبول در: نکته چهارم
، صـرفاً  دعوي در توفیق امکان عدم رغم علی یا ابرازي مدارك دقیق بررسی بدون، کرد مراجعه شما
 که نمود خواهد وارد شما اعتبار به شدیداي  هلطم کار این ید.یبفرما وکالت اعالم مالی نیاز جهت به

 گزارش ریاست محترم کانون وکالي دادگستري گیالن 
 نفر از کارآموزان وکالت 57در مراسم تحلیف 
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  است. سخت بسیار نباشد ممکن غیر اگر آن جبران
 سراسـري  اتحادیه همایش در کاتوزیان مرحوم ایران حقوق بزرگ استاد قبل چندسال دارم بیاد
: فرمودنـد ، داشـت  بعهـده  آنـرا  میزبـانی  مشهد وکالي کانون که ایران دادگستري وکاليهاي  کانون

 زحمـت  قرن نیم از پس ما که را چیزهایی، غیره و مهندس و پزشک و وکیل از، ما جوانان متأسفانه
 اصـول کـه   اینمگـر  نـدارد  امکان این آورند بدست کاري اول سال 5 در خواهند می آوردیم بدست
 را شـرافت  و اخـالق  و حقـوق  مـرد  بـزرگ  این فرموده ماي  ههم رود می انتظار شود. گرفته نادیده
  کنیم. عمل آن هب و بسپاریم بخاطر

، دارنـد  قـرار  هجمـه  و ضرب زیر مرتب دادگستري وکاليهاي  کانون و وکالء متأسفانه: نکته پنجم
 یکسـالی ، نامنـد  مـی  طلـب  انحصار را وکال دیگر روز، تازند می وکیل و کانون استقالل به روز یک
 بـه  ارتبـاطی  کـه  نینیقـوا  بـه  اسـتناد  بـا  و تشکیل کمپینی، بیکار التحصیالن فارغ ازاي  هعد که است

 اسـت  شده نسخ آن تبصره و وکالت پروانه اخذ کیفیت قانون یک ماده هستند مدعی ندارد. موضوع
 بـرایش  کـارآموزي  پروانـه  حقـوق  التحصیل فارغ تقاضاي محض به دارد وظیفه کانون هر نتیجه در

کـه   ایـن  بـدون  مقامـات  از بعضـی  متأسـفانه  شد. خواهد مجازات مربوط مسئول اال و کند!!؟ صادر
 در باشـند  کـرده  کارشناسـی  خودشـان  یا باشد شده کارشناسی، کمپین این ناحیه از معنون موضوع
 و االسـالم  حجـت  حضـرت  سوي از اي نامه جدیداً، کنند می حمایت آنان از مکاتبات وها  سخنرانی
 ماینـدگان ن از یکـی  نامـه  کـه  قضـات  انتظامی عالیهاي  دادگاه معظم ریاست نیري آقاي المسلمین
 در راهـا   کـانون  نظر و ارسال وکالءهاي  کانون به داشت. پیوست را اسالمی شوراي مجلس محترم
 قـانون  بـه  تـدقیق  بـدون  مجلـس  محتـرم  نماینـده  این، اند خواسته مجلس محترم نماینده نامه مورد

 البتـه  اسـت  کردهتأیید  را آن تبصره و وکالت پروانه اخذ کیفیت قانون یک ماده نسخ خود استنادي
  است. شده دادهها  کانون سوي از مطروحه قانون خالف استدالل به قانونی پاسخ

 در گـیالن  کـانون  مـدیره هـاي   هیأت هاست سال که دارند اطالع همکار آقایان وها  خانم: نکته ششم
 هسـتند  و بوده گیالن کانون شأن و حد در ساختمانی احداث جهت، مناسب زمین یک خرید صدد
 زمینـی  دریـایی  نیروي روبروي عراق پل در قبل ماه یک حدود است. نگردیده مقدور نونک تا ولی
 که دیدند مناسب را متراژ و مکان مدیرههیأت  تقریباًهمکاران، دیدیم را مربع متر 1500 مساحت به

 پارکینـگ  ملـک  کـاربري  شـد  معلـوم  بررسی از بعد بود. تومان میلیارد نیم و یک حداقل آن ارزش
 اوضاع به توجه با دادم پیشنهاد مدیرههیأت  جلسه در آن متعاقب شد منتفی موضوع نتیجه در است
 الزم زمـان  سال 5 حداقل مناسب بناي احداث همه از مهمتر و امالك بهاي بودن باال و کانون مالی
 يبـاال  طبقـه  یک تا کنیم موافقت »رود می زمین خرید براي تماماً کانون نقدینگیکه  این بدلیل«دارد

 اداري صـورت  بـه  را فعلـی  طبقـات  نیـز  شـود  نصب هم اسانسور و احداث کانون فعلی ساختمان
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 تومـان  میلیـون  500 حـدود  کار این هزینه کند. تأمین می آینده سال 20 تا مارا نیاز نظر به، درآوریم
 و اسـتخر ، سـالن  سـاخت  براي تر بزرگ متراژ با هایی زمین، شد خوب کانون نقدینگی اگر شود. می
 همکـاران  سـمع  به 8/4/96 نشست در موضوع کرد اعالم مدیرههیأت  کرد. خریداري توان می غیره

 داریـم  انتظـار  فرماینـد  ابـالغ  کانون به را خود نظر، جوانب تمامی لحاظ با هم آنان تا شود رسانده
 بیـان  و یبتمصـ  ذکر با کانون رئیس آقاي فرمایند می محترم همکاران قطعاً. یدیفرما اعالم را نظرتان

 اعالمی مصائب از خروج براي: اینجا در اما دارید حق انداخت. تاب و تب از مارا جشن مشکالت
 جشـن  هـواي  و حـال  بـه  تـا  خـوانم می. شماست امروز حال زبان من نظر به که را حافظ از غزلی

  :  برگردیم
ــار آخــر شــد    روز هجــران و شــب فرقــت ی

ــب ــانی شـ ــم دل آن پریشـ ــاي دراز و غـ   هـ
  فرمــود نــاز و تــنعم کــه خــزان مــیآن همــه 

  ي گـل  شکر ایـزد کـه بـه اقبـال کلـه گوشـه      
  ي غیــب صــبح امیــد کــه بــد معتکــف پــرده 

  بعد از این نور بـه آفـاق دهـم از دل خـویش    
ــی   ــر م ــدحت پ ــودي ق ــاقیا لطــف نم ــاد س   ب

ــافظ را    ــی ح ــاورد کس ــه نی ــمار از چ   در ش
  

  زدم این فال و گذشت اختر و کـار آخـر شـد     
ــوي نگــ   ــایه گیس ــه در س ــد هم ــر ش   ار آخ

ــد   ــر شـ ــار آخـ ــاد بهـ ــدم بـ   عاقبـــت در قـ
ــاد دي و شــوکت خــار آخــر شــد    نخــوت ب
  گـو بـرون آي کــه کـار شـب تــار آخـر شــد     
  که بـه خورشـید رسـیدیم و غبـار آخـر شـد      
  کــه بــه تــدبیر تــو تشــویق خمــار آخــر شــد

  حـدو شـمار آخـر شـد     شکر کان محنـت بـی  
  

      
 را وکـالتی  سوگند رسا صداي با متفقاً و شدند دعوت جایگاه به سوگند اتیان براي کارآموزان سپس
  شد. اجرا سنتی موسیقی آن متعاقب و کردند یاد
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  ه عالی انتظامی قضاتخبر محکومیت انتظامی وکیل در دادگا
ــ      .1 ــه قطع ــه موجــب دادنام ــک دادگســتري، ب ــه ی ــل پای ــا کشــوري، وکی ــاي پوری ــماره آق ی ش

رجـه وکالـت محکـوم شـده     شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به تنزل د 27/02/1396ـ60
  است.

  
  

   

 هاي انتظامی وکالي دادگستري گیالنخبار محکومیتا 
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