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 چکیده 

دادرسی   آیین  قانون  در سال  تصویب  قانون  1392کیفری  پیرو  دادگاه   1378،  مدنظر که  را  عام  های 
د که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. کرداشت، این سؤال را مطرح  

علت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است. ری مرجع حقوقی از کیفری به ی یکی از این آثار تأثیرپذ 
فقط آیین دادرسی کیفری  قانون    18  ۀ باشد؟ مقنن در مادآن تا چه حدی می   ۀ دامن   با این حال، شرایط و 

با   باید که عبارت گویا نبوده و  در حالی   .است کرده  حقوقی را ذکر    بودن رأی کیفری برعبارت »مؤثر« 
 اعتبار  ۀ که موضوع آن بررسی دامن   ، واکاوی ارکان رأی کیفری به تحلیل موضوع پرداخت. در این مقاله

قضاوت  است  ۀشد امر  مدنی  در  قاعد  ، کیفری  آثار  و  شرایط  اوصاف،  مبانی،  ذکر  امر   ۀ با  اعتبار 
کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه، با ذکر آرایی، برتری امر کیفری بر حقوقی را تبیین   ۀشد قضاوت 

ر مال در معامله و در انتها استثنای این موضوع را که شخص ثالث متضرر از رأی کیفری و خریدا  کرده 

 
  حقوق   در  یفریک  و  ی مدن  موضوع   ۀ رابط»  عنوان تحت  اول  ۀسندینو  یتخصص  یدکتر  ۀ دور  ۀ رسال  از   برگرفته  مقاله  نیا.  1
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توصیفی تحلیلی و کاربردی   ۀایم. روش تحقیق بر اساس شیو بیان نموده   ، باشدبه قصد فرار از دین می 
 باشد.می   یادشده   ۀ اصلی اثبات وجود حق شخص ثالث متضرر از قاعد   ۀقضایی( است. نتیج   ۀ)روی 

 ، حقوق فرانسه شدهت معامله به قصد فرار از دین، شخص ثالث، اعتبار امر قضاو: واژگان کلیدی

 مقدمه
عنوان هحقوق مدنی و حقوق جزا انکارناپذیر است. دلیل آن فعل ارتکابی مرتکب است که ب  ۀرابط

می حوزه  دو  مشترک  باشد.  فصل  داشته  پی  در  را  مدنی  و  کیفری  مسئولیت  دو    اندانحقوقتواند 
می امکاناتی  از  ناشی  را  حقوقی  بر  کیفری  امر  برای  حاکمیت  کیفری  مراجع  که  به    دستیابیدانند 

حقیقت در اختیار دارند و اینکه مراجع کیفری دفاع از آسایش و امنیت جامعه را بر عهده دارند و 
در نتیجه، تصمیمات چنین مراجعی نباید از    .تصمیمات آنان ناظر به جان و آزادی شهروندان است

همین امر   .(369  :1395  ده انگاشته شود )آشوری، سوی مراجع دیگر مورد تردید قرار گرفته یا نادی
پذیری نیاز به تحلیل  تأثیروصف کیفیت این  با این  ،  شودمیپذیری امر حقوقی از کیفری  تأثیرباعث  

به   بتوان  آن  بررسی  با  تا  داشته  بر    ۀ قاعد  درخصوص معینی    چهارچوب موضوع  کیفری  امر  برتری 
کیفری  رأی  اگر بسیاری از قواعد، بدون استثنا نیست.مذکور نیز به مانند  ۀحقوقی دست یافت. قاعد

چنانچه شخص ثالثی در موضوع   ، کیفری حضور ندارد  ۀبه ضرر شخص ثالثی باشد که در پروند
قاعدذی تعدیل  در  مقنن  است  بایسته  و  نموده  جلوه  ناعادالنه  باشد،  جوید.  ۀ حق  همت    مذکور 

شخص ثالث )خریدار( در    ۀمعامل   آیا  . باشدوضعیت معامله به قصد فرار از دین می  ،مصداق دیگر
های دیگر تسری به مصداقمذکور قابل  یآیا استثنا  ؟مقابل طلبکار از فروشنده مصون از تعرض است

  . کیفری استرأی    بودناصل قاعده اشتباه  درخصوص مورد دیگر    ؟باشدمی   از جمله اسناد تجارتی
با بررسی کتب و مقاالت    ؟تواند آن را اجرا ننماید، میاشتباه پی ببرد   مرجع حقوقی به این  آیا چنانچه 

که ضرورت آن   در حالی  ،م نشده استاانج   االت مذکور باشد ؤتحقیقی که بیانگر بررسی س  ، مربوطه
ف نظری  اختال  ثانیاا و    باشدنمی  اشتباهاتی که در صدور آراء کیفری وجود دارد کم   اوالا :  وجود دارد 

دارد   درخصوص که   وجود  استثنائات  توجیه  ، پذیرش  را  بحث  مقاله می   ضرورت  این  در  نماید. 
  ، همچنین در کنار مباحث نظری  .آن صحبت خواهیم کرد   یمذکور به همراه استثنا   ۀ قاعد  درخصوص 

 های ایران بررسی نماییم. ایم تا اعمال قاعده را در دادگاهقضایی ایران نیز پرداخته ۀبه روی
 کیفری در مدنی  ۀشدقضاوت ۀمبنا و اوصاف قضی. ۱

مبنای قاعده جلوگیری از صدور احکام متهافت در دو مرجع حقوقی و کیفری است.    ترینمهم
مرجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری نیست که احکام متعارض صادر نمایند. طرفین   ۀ زیبند چراکه

دور از  هبینند و انتظار دارند که تصمیمی قاطع و مستدل و بعنوان ید واحده میهدعوا این مراجع را ب
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جو و دلیل در  وگونه شائبه صادر گردد. در کنار این مبنا، همچنین »قضات کیفری وسایل جست  هر
  ،به عبارت دیگر  .تیار دارند که قضات مدنی ندارند )تحقیقات مقدماتی، قواعد اختصاصی دلیل(اخ

نسبت به تصمیمات    این موارد، تصمیمات کیفری را  .در تحصیل و ارزیابی دلیل محدودیت ندارند
اصلی قاضی کیفری    ۀکند. این اولویت ناشی از این است که وظیفتر میبه واقعیت نزدیک  مدنی، 

ظ نظم عمومی بوده و جهت حفظ مصلحت جامعه در مورد شرافت و آزادی مجرمین تصمیم  حف
دقیقاا  می  قاعده  این  یک    منظوربهگیرد.  و  کیفری  مهم  تصمیم  یک  بین  تناقض  از هرگونه  ممانعت 

رغم  بهتصمیم مدنی است که اهمیت کمتری دارد. البته این توجیه اولویت قاطع نیست. از طرفی  
ری، آن تصمیمات همیشه مطابق واقعیت نبوده و اغلب اوقات دارای اشتباهاتی ارادی  تصمیمات کیف
که   موقعی  ، باشند. از طرف دیگر تناقض میان یک تصمیم کیفری و یک تصمیم مدنییا غیرارادی می

که    همچنین وقتی  دادگاه مدنی در دعوای خصوصی قبل از طرح دعوای کیفری تصمیم گرفته است و 
کیفری در ۀ  شد قضاوت   ۀکیفری با غیبت خود یا به جهت عدم ایراد به اعتبار قضی  ۀشدشخص تبرئه

 Stefaniباشد« )نمی کند، ممکنمدنی موجبات محکومیت خود را در دعوای خصوصی فراهم می

et al, 2018: 838-839) .  قانون آیین    227  ۀمذکور باشد ماد  ۀدر حقوق ایران مستندی که مبنای قاعد
دعوای کیفری جعل    تأثیرکه اولی در مورد   استقانون آیین دادرسی کیفری    18  ۀدادرسی مدنی و ماد

با وجود  باشد؛  می موارد نیز    ۀباشد ولی جعل خصوصیتی نداشته و شامل بقیبر دعوای حقوقی آن می 
حال حاضر مستند مذکور جای  در    رو ازاین  .ده است کرطور قاطع این موضوع را ذکر هب  18  ۀ ماد  این، 

 ای در این خصوص نگذاشته است. هیچ گونه شبهه
رأی   بودن یعنی اینکهودن و ارتباط آن با نظم عمومی است. مطلقبمذکور مطلق  ۀوصاف قاعدا

کیفری  امور  برخالف  مدنی  امور  در  نیست.  پرونده  طرفین  مختص  فقط  کیفری  اصل    ، قطعی 
کند. این اطالق ممکن  ط برای طرفین حق و تکلیف ایجاد می فقرأی    یعنی  ؛بودن حاکم استنسبی

نسبت به   ، آیدمی  در تصمیم کیفری   آنچهاست به ضرر شخص ثالث تمام شود. در حقوق فرانسه  
بودن  وصف دیگر آمره   .(Mazeaud et Tunc, 1958: 1747)  ثر استؤمسائل م  اشخاص و تمام   ۀهم

باشد  ای است که در اختیار طرفین می عاوی مدنی قاعده باشد. آیا اعتبار حکم کیفری در دقاعده می 
ب  نظرصرف   ،شود یاو تنها با طرح آن قاضی مدنی مقید می طور قهری و آمره تحمیل  هاز این امر، 

قاعده وجود نداشته باشد؛ زیرا اگر    بودنرسد تردیدی در آمره نظر می  هگردد؟ در حقوق ایران بمی 
نمودن از چنین اعتباری در اختیار اشخاص باشد هدف آن برآورده نخواهد نظرصرف تعدیل قاعده و 

بلکه برای تعیین وضعیت صحیح شخص و    ،کیفری تنها درصدد تحمیل مجازات نیسترأی    شد.
نفع  ن کنار نهاد. بدیهی است طرف ذیتواارتباط با کل اجتماع است و لوازم ضروری و ذاتی آن را نمی 
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اما این اختیار اوالا محدود به مواردی   ؛تصمیمات و آرا حق خود را ساقط کندسایر    تواند مانندمی 
کیفری  رأی    توان آثار مدنی و اعتبارنه حکم و لذا نمی  ، مورد اسقاط، حق تلقی شود  است که موضوع  

  یاعتباربی  ی داشت. ثانیاا اسقاط حق نیز به معنای را در مورد احوال شخصی و حقوق خانواده منتف
تواند از موضوع آن  می  ، رأی  مدنی، حتی پس از صدوررأی    نفعطور که ذی بلکه همان  ،قاعده نیست

نفع حق دارد کیفری هم ذیرأی    عدول کند و با اعراض یا ابراء مدیون حق خود را ساقط کند، در مورد 
تواند به آن استناد به هر صورت اصل اعتبار باقی است و طرف مقابل میاستفاده نکند، اما  رأی    از آثار 

ذی شخص  مذکور،  اعتبار  وجود  فرض  با  ثالثاا  ندارد  کند.  حق  مقابل  طرف  رضایت  با  حتی  نفع 
له را در دادگاه مدنی مطرح نماید و دادگاه نیز حق رسیدگی ئدرخواست رسیدگی مجدد به همان مس

 (.315-318: 1392مجدد ندارد )خدابخشی، 
 کیفری در مدنی ۀشدقضاوت ۀشرایط اجرای اعتبار قضی. ۲

مذکور را در مسئولیت    ۀدر قسمت اول، در قسمت دوم نیز اجرای قاعد رأی    بعد از ذکر شرایط
 . نماییم مدنی و کیفری مرتکب در فرض برائت یا محکومیت مطرح می

 مرجع کیفری رأی  شرایط .۲-۱
آیا که  است  این  شرط  این رأی    اولین  دارای  نیز  قرار  اینکه  یا  باشد  حکم  باید  کیفری  مرجع 

ولی    ، 1د ندارددر مورد حکم کیفری اعم از برائت یا محکومیت مخالفی وجو  . باشدخصوصیت می
از   بعضی  قرار  مورد  دادستان هیچ  دانحقوقدر  و کیفرخواست  بازپرس  قرار  معتقدند که صدور  ان 

صدور و  مدنی  دادگاه  رسیدگی  برای  نمیرأی    محدودیتی  قرار  ایجاد  و  کیفرخواست  مفهوم  کند. 
طرح  وع قابلبازپرس این است که در پرونده دلیل کافی برای تعقیب کیفری متهم وجود دارد و موض 

نبودن دلیل انتساب جرم به متهم یا دلیل کافی در دادگاه است و احتمال دارد دادگاه آن را بپذیرد یا به
علتی مانند فوت و هنبودن کار منتسب به متهم قرار منع تعقیب صادر کند و نیز امکان دارد که بجرم 

زمانی  تا  پس  بماند.  موقوف  تعقیب  شاکی،  گذشت  یا  متهم  بر   جنون  حکمی  دادگاه  طرف  از  که 
محکومیت متهم صادر نشده است، اصل برائت همچنان حکومت دارد و دادگاه مدنی آزاد است که 

)کاتوزیان،  بگیرد  تصمیم  خوانده  به  منتسب  کار  حقوقی  آثار  به  مقابل  295:  1392نسبت  در   .)
دادسرا را مشمول قاعده بعضی قرارهای    ، با دلیل نقضی نسبت به دالیل گروه اول  ، دیگری   دانحقوق

قرار  می  ایشان کیفرخواست و  به دادرسیداند.  امر مختوم در دعاوی    جلب  اعتبار  را دارای  دادسرا 
از مراجع کیفری    ی دانند ولی در مورد منع تعقیب معتقدند که دادسرا در هر حال بخشمدنی نمی

 
 . است شده ذکر یفریک یرأ  ارکان کیتفکبه یبعد  بحث در و بوده اتیکل انیب نجایا در. 1
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و  )را رأی    است  مدنی  دعوای  از عناصر  مورد عنصری  در  و  قطعی شده  و  ۀ  بطآن  سببیت، دخالت 
حضور در عمل یا ارتکاب آن( نظر داده است. بنابراین پذیرش مجدد ادعا در دعوای مدنی چه مبنایی 

داشت دادگاه 323:  1392)خدابخشی،    ؟خواهد  مقابل  در  را  دادسرا  تصمیم  نباید  اینکه  نتیجه   )
توان گفت تفاوت در نهاد صادرکننده نیست  نفی کرد. می  طور مطلقهگذاشت و اعتبار امر مختوم را ب

هریک از این مراجع یکسان خواهند بود و رأی    بلکه تفاوت در سایر شرایط است که هنگام ارزیابی
  .(323:  1392نماید )خدابخشی،  نفی یا اثبات آن شرایط است که تحقق امر مختوم را مدلل یا رد می

شده وجود داشته  ی مهم نیست بلکه باید شرایط اعتبار امر قضاوت گیرمرجع تصمیم  ، به عبارت دیگر
استفاده  رأی    قانون آیین دادرسی کیفری از عبارت   18  ۀماد  ؟پذیرش استیاشد. حال کدام نظر قابل

  ،است. این اطالق را اگر در کنار قوت استدالل اخیر قرار دهیم   نموده است که اعم از حکم و قرار
 . باشدتبار قاعده فقط در مورد احکام نمیتوان پذیرفت که اعمی 

رأیی که مراحل اعتراض آن سپری شده باشد،    1دومین شرط رأی این است که قطعیت یافته باشد. 
  مدنی، نقض شده و با این اقدام بنیان رأی حقوقی صادره به ۀ  از اعمال آن در پروند  ممکن است بعد

 227  ۀه باشد. مبنای تعلیق دعوای حقوقی در مادریخته و تعارض احکام صادره را در پی داشت  هم
  18  ۀ باشد. مادتا اتخاذ تصمیم قطعی مرجع کیفری نیز بر همین اساس می  دنیمانون آیین دادرسی  ق

است. تبعیت مرجع    کردهقانون آیین دادرسی کیفری نیز تأثیر رأی کیفری را منوط به صدور رأی قطعی  
کیفری   رأی  اگر  که  است  حدی  تا  نماید  حقوقی  لحاظ  را  آن  باید  حقوقی  مرجع  باشد،  نیز  اشتباه 

(89 2003:, boutyنکته .)همچنین ایراد اساسی    2نماید. مذکور خدشه وارد می  ۀای که به اعتبار قاعد

 
 (1398 خدابخشی،) نک: ،اجرا. برای دیدن موارد و آثار حکم قطعی غیرقابل1
( و اجرای عدالت، دومی را  18ۀ  در کسوت قضا، بین اجرای قانون )ماد  ،ی کیفری، نویسندهأ . در خصوص اشتباه ر2

 ۀ کالس   ۀی کیفری اشتباه بوده و همین انتخاب باعث صدور کیفرخواست انتظامی نیز گردید. در پروندأ چراکه ر  برگزید؛
خسارت ناشی از جرم وجه یک فقره چک   ۀدادگاه شهر ری، خواهان دادخواستی با موضوع مطالب  4  ۀشعب  73-93

که خوانده با    در حالید،  دادگاه عمومی تهران نموده بو  1159  ۀشعب  91-105  ۀ صادره به شمار  ۀامانی بر اساس دادنام 
بابت طلب به اینجانب داده شده است و  مدعی گردیده است که با توافق خواهان مبلغ چک    27/4/89  ۀتوافقنام   ۀارائ

بایست بین باشد. این توافق از نظر مرجع کیفری مغفول مانده و مرجع حقوقی میخواهان محق در دریافت آن نمی
نامه باعث صدور کیفرخواست  انتخاب توافق  گیری نماید.نامه تصمیمی اشتباه کیفری و آن توافقأ دادن به راثر ترتیب

)رسیدگی مجدد به موضوع استحقاق خوانده در وصول  انون آیین دادرسی کیفری  ق  18  ۀعدم رعایت ماد  علته انتظامی ب
امر کیفری میأ وجه مغایر ر ادامه تعلیق تعقیب صادر گردید.ی صادره در  در  البته  از   باشد( گردید.  برای جلوگیری 

ی کیفری اشتباه باشد، حق عدول از أ نچه راین انتخاب برای مرجع حقوقی باشد تا چنا  اشتباهات، شاید بهتر باشد،
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  شود که رأی کیفریکند و سبب میاین قاعده آن است که آزادی ارزیابی قاضی مدنی را سلب می
. همین امر  1اند باشدمخالف از سوی اشخاصی که در دعوی حضور نداشته حل راه ۀمانع دفاع و ارائ

ب انگلوساکسون  قاعدههباعث شده است که کشورهای  فراموش کنند. حقوق  طور کلی چنین  را  ای 
هلند و پرتقال خصوصیت امری قاعده را کنار گذاشته و    و  آلمان در حال بازگشت از این قاعده است

 Repertoire)   کندمیدهند. جملگی داللت بر سستی مبانی قاعده  را می  امکان اثبات برخالف آن

de droit penal et procedure Penal, 2000: 5 314: 1392 نقل از خدابخشی،  ، به.) 
هم  درخصوص بعدی    ۀنکت به  نسبت  مدنی  قاضی  که  است  این  کیفری  مرجع   ۀتصمیمات 

برای مرجع    ، باشد  «ضروری» و  «  مسلم»گر  اتصمیمات مرجع کیفری تابع نبوده بلکه این تصمیمات  
فقط عبارت   18  دۀما در ما  گذارقانون   2. (n530 2018: 862:, vernyباشد )االتباع میحقوقی الزم 

بودن نموده است. شرط  رأی    »مؤثر«  بیان  را  امر حقوقی  ماهیت  در  که    تأثیرکیفری  عبارتی است 
تصمیم دادگاه کیفری را مشخص نماید. البته این عبارت برای بیان مقصود کافی    ۀتواند محدودمی 

ضروری،  نبوده و  مسلم  عبارت  ناچاریم  مسلملذا  عبارت  دهیم.  توضیح  را  مقابل بودن  در  بودن 
 ۀرسد تخریب ناشی از قونظر می   هکه ب  اگر قاضی کیفری اعالم کند  رود؛ مثالا کار می  هاحتماالت ب

عبارات مبهم و توأم با  همچنینباشد. االتباع نمید، این اظهارنظر برای مرجع حقوقی الزم قهریه باش
شکی که در اثبات موضوعی   ۀواسطهشک و تردید نیز همین خاصیت را دارد. البته اگر قاضی کیفری ب

تأیید مسلمی است که مرجع   آن اصل برائت را   ۀواسطهحادث گردیده و ب  جاری نماید، این برائت 

 
ای به  طلبد تا با افزودن تبصره دهد، بنابراین اقدام مقنن را میاین اجازه را نمی  18  ۀقاعده را داشته باشد. صراحت ماد

رم و  مذکور، این مهم را به سرانجام برساند. به قول استاد کاتوزیان، سعی من بر این است که قوانین را محترم شماۀ ماد
رو شوم، در پشت سدهای  هنظم را نگاه دارم ولی این شکیبایی نیز برای خود حدی دارد. همین که با ستمی آشکار روب

مانم. از هر وسیله که علم حقوق در اختیارم نهاده است قضایی و صنایع ادبی و منطقی فرو نمی ۀشهرت و رسم و روی
گذرم و اگر چندان صریح باشد که وامانم، سرافرازم که  اگر بتوانم از آن می  کوبم تا از رونق و جال بیفتد.بر آن قاعده می
  :1375  ،کاتوزیان)   کنم حرف دگر یاد ندادم  ه چ  عدالت نبینم...  ۀام. آسودگیم آنجاست که غباری بر چهر با ظلم درافتاده 

 . تاب( چاپ دوم ک  ۀ سخنی دربار
 ایم.. در ادامه در خصوص درستی این نظر تردید نموده 1

2. L’autorité ne s’applique en outre qu’«à ce qui a été nécessairement  et certainement décidé 

par le juge criminel, soit quant à l’existence du  fait qui forme la base commune de l’action 

pénale et de l’action  Civile, soit quant à la qualification légale, soit quant à la participation  
du prévenu au même fait» èdouqrd Verny; professeur à luniversite panthèon -assqs; paris II, 

procèdure pènaele. 
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بودن باید  غیر از مسلم همچنین .کند )مرجع حقوقی باید به آن ترتیب اثر بدهد(حقوقی را پایبند می
باشد نیز  تأییدی  :ضروری  تأیید الزم )ضروری(  توجیه تصمیم    »یک  برای  دادگاه کیفری  است که 

. مثالا تأیید مربوط به وجود یا عدم عمل مادی  باشدم آن می انجا   محکومیت یا برائت خود مکلف به
طور الزم قضاوت شده است،  های است که ب. این تأیید قضیهجرم یک تأیید الزم است ۀتشکیل دهند

کند یک تأیید الزم  عمال را تعیین می ه وصف ا  تأییدی ک  همچنینچون متکای تصمیم کیفری است.  
قاضی مدنی عملی را که قاضی کیفری کالهبرداری یا خیانت    .کنداست که قاضی مدنی را متعهد می
تواند سرقت تلقی کند. اعالم مجرمیت یا عدم مجرمیت شخص  در امانت وصف کرده است نمی

وجود   که  چه این تأیید ؛زم )ضروری( استتحت تعقیب به اتهام یک عمل مجرمانه نیز یک تأیید ال
کند. لذا اگر یک دادگاه کیفری  یا عدم تقصیر کیفری را ثابت کرده، محکومیت یا تبرئه را توجیه می

کند، دادگاه مدنی مأمور رسیدگی به دعوی ضرر و یا بر عکس غیر مقصر اعالم می  رمتهمی را مقص
قاضی   برخالفنکته با قاضی کیفری در تناقض بوده و    تواند در مورد اینزیان ناشی از این جرم نمی 

کیفری اعالم کند که تقصیر جزایی ارتکاب نشده یا برعکس ارتکاب شده است. ولی تأیید مربوط به  
قو ثالث،  شخص  یک  تقصیر  جرم،  قربانی  )تقصیر  خارجی  عامل  یک  عداد    ۀدخالت  در  قاهره( 

داند؛  ه موجب آزادی کامل ارزیابی قاضی مدنی می و در نتیج  است  های غیر الزم تصمیم جزاییاعالم 
ین اعتباری در قاضی مدنی  ترکوچکتأیید تقصیر قربانی یا شخص ثالث، از طرف قاضی کیفری  

(. بنابراین تأییدات ضروری یعنی اینکه اگر از قاضی کیفری  Stefani et al. 2018:842-843) ندارد«
اشاره    ها آن  ای نداشتم و اگر به اعالم کند چاره   ، فی نمودیرا بازگو و اثبات یا ن  هاآن  سؤال شود چرا 

قاضی    ۀوظیف  چهارچوب شد. این مسائل در  م و نادرست صادر میفهناقص، غیرقابلرأی    کردم نمی
هایی که  و در نتیجه، فقط بخش  باشندکیفری است و به همین دلیل تنها همین امور دارای اعتبار می

)ارکانرأی    ۀجزء شاکل مدنی الزم   جرم(  کیفری  قاضی  برای  ازاستاالتباع  باشد  هر بخش  رأی    . 
بتوان حذف کرد  آن  در صحت  اخالل  بدون  را که  در    کیفری  مثال  برای  بود.  نخواهد  اعتبار  دارای 

  دعوای خیانت در امانت، تحویل مال یا سند و نظایر آن، فعل مرتکب در تصاحب و نظایر آن از لوازم 
  لکن قاضی کیفری ضمن بررسی تحویل اموال   ،دعوای مدنی اعتبار دارنداست و این امور در  رأی  

رأی   بودن هیچ ضرورتی برای صحتدلیل قرارداد عاریه بوده است نه ودیعه، عاریههب ها آن اعالم کند
باشد و به همین دلیل در دعوای مدنی فاقد اعتبار است حذف می کیفری قابلرأی    کیفری ندارد و از

   .(330: 1392)خدابخشی، 
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 اجرای قاعده در مسئولیت مدنی و کیفری در فرض محکومیت یا برائت. ۲-۲
  ،بنا بر قواعدی که در قسمت قبل گفته شد، اجرای قاعده را با لحاظ ارکان جرم )فعل یا ترک فعل 

 . نماییمدر فرض محکومیت یا برائت تبیین می ضرر و موارد رفع مسولیت( ، سببیت   ۀرابط ، قصد
جرم و مسئولیت مدنی است، ممکن   ۀ اولین عنصر از عناصر متشکل عنوانبهفعل و ترک فعل که 

است در مرجع کیفری نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود. آنچه مسلم است، بعد از محکومیت قطعی  
. با این  (Verny, 2018: 862تواند وجود عمل مجرمانه را ندیده بگیرد )کیفری، قاضی حقوقی نمی

تصمیما  حال،  می  تا   ین  که  را  حقوقی  مرجع  میزان  جرم  چه  از  ناشی  زیان  و  ضرر  به  مثالا  خواهد 
ناحیواست ضرب   کردهنماید. مرجع کیفری اعالم  رسیدگی کند ملتزم می از  متهم صورت    ۀجرح 

آیا در صورت محکومیت به مجازات،  .  گرفته است یا تخریب خودرو توسط متهم صورت گرفته است
یا ضرب  از تخریب  ناشی  باید خسارت  یا   ۀجرح )مثالا هزینومرجع حقوقی  درمان( را حکم دهد 

صورت    برخالفتواند  می  در  مدنی  قاضی  که  معتقدند  فرانسه  حقوق  در  نماید؟  نظر  اظهار  آن 
بگیرد )محکومیت متهم نمی نادیده  را  قربانی جرم   ,.Stefani et alتواند حق جبران ضرر و زیان 

نظر مرجع کیفری که وجود یک    برخالفتواند  آیا مرجع مدنی می  ، (. در صورت برائت 844 :2018
ه  عمل مادی را که از طرف قاضی کیفری مردود شناخته شده قبول کند؟ در اینجا نیز حقوق فرانسه ب 

(. در حقوق ایران نیز به همین  Stefani et al., 2018: 844دهد )قاضی مدنی چنین اختیاری را نمی 
 (. 384-385:  1391متین دفتری،  ؛307و  297 :1392باشد )کاتوزیان، کیفیت می 

نیز وجود دارد. در اینجا نیز قاضی   به همراه فعل یا ترک فعل، اوصافی از جمله قصد یا تقصیر
(.  Verny, 2018: 862واند تقصیر مجرم را بعد از قطعیت حکم کیفری در نظر نگیرد )تمدنی نمی 

نیت مرتکب را احراز و وی را محکوم نماید یا بالعکس  سؤال این است که چنانچه مرجع کیفری سوء
ۀ  آیا دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در محکم  ،با احراز عدم سوء نیت مرتکب وی را تبرئه نماید

به خودروی  حقوقی   با خودروی خود  مرتکب  دارد؟  استماع  و    دیدهزیانقابلیت   دیده زیانبرخورد 
نماید.  وی را تبرئه می  علت عدم سوءنیتهولی مرجع کیفری ب  کرد   دعوای کیفری تخریب را مطرح 

در حقوق فرانسه قاضی مدنی در فرض محکومیت حق ندارد دعوای ضرر و زیان را نادیده بگیرد و 
در برائت حق ندارد دعوای جبران ضررو زیان را بپذیرد. البته در فرض محکومیت کیفری، اگر ضرر  

(، چون Stefani et al., 2018: 842تواند دعوا را رد کند )به این علت می  ، و زیانی وارد نشده باشد
مانند شروع به جرم. در حقوق   ؛ممکن است شخص مقصر باشد ولی مسئولیت مدنی نداشته باشد

(. در فرض برائت باید به این نکته  307و    297:  1392ایران نیز به همین صورت است )کاتوزیان، 
ورود قاضی   ، اتومبیل(  ۀدارند  توجه داشت که چنانچه مسئولیت مرتکب بر مبنای تقصیر نباشد )مانند
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با توجه به اینکه در مسئولیت کیفری و مدنی تقصیرهای    همچنینکیفری ندارد.  رأی    مدنی تعارضی با
مباالتی و...( در حقوق فرانسه معتقدند که اگر مبنای برائت  ، بییاحتیاط غیرعمدی مشترک است )بی

هت وحدت  جقانون مجازات( به  222-19و    221-6اطی باشد )مواد  تیاحفقدان تقصیر جزایی بی
احتیاطی، بدون  جهت تقصیر بیتواند بر مبنای این مواد، بهقاضی مدنی نمی ،تقصیر جزایی و مدنی

در  .  (Stefani et al., 2018: 584تناقض تصمیم جزایی برائت با جبران ضرر و زیان موافقت کند )
مرجع حقوقی   لذاو مدنی نیز وجود داشته  حقوق ایران نیز وحدت تقصیر غیرعمدی در حقوق کیفری  

  ۀاحتیاطی را بررسی کند. نکتاحتیاطی را اعالم کند، وجود بیبی  نبود تواند چنانچه مرجع کیفری  نمی
پروند  در  عمد  نداشتن  اینکه  بی  ۀدیگر  به  حقوقی  مرجع  رسیدگی  از  مانع  ..  . و  احتیاطیکیفری 

نیت خاص )عمد( نداشته باشد ولی در ارتکاب فعل  تواند سوء شخص متهم می  چراکه  ؛باشدنمی
مسئولیت مدنی داشته باشد، مگر اینکه مرجع کیفری اعالم نماید هیچ تقصیری  کرده و  احتیاطی  بی

خودرو   ۀمتهم حادث نشده است )مسئولیت بدون تقصیر مثل رانند   ۀاعم از عمد و غیرعمد از ناحی
ورود نموده و    مسئله تواند در این  صورت قاضی مدنی نمی  که در این  جود دارد(در مسئولیت مدنی و

صورت ضمنی با قصد در ارتباط باشد  هپایانی اینکه اگر مواردی ب  ۀبا قاضی کیفری تعارض نماید. نکت
این لوازم برای مرجع حقوقی   ، قصد جرم را احراز نموده باشد  هاآن  و مرجع کیفری بدون ورود در

اگرچه ورود مستقیم در آن نداشته باشد؛ مثالا ادعای اجبار یا جنون در مرجع    ،باشدتباع میاالالزم 
نداشتن اجبار با وجود   چراکهباشد،  حقوقی با احراز قصد مجرمانه توسط مرجع کیفری در تناقض می

می ملزوم  و  الزم  مجرمانه   مورخ   91-1317  ۀشمار  ۀدادنام   ، تقصیر   درخصوص باشند.  قصد 
 22  ۀشعب  3/7/91-599  ۀ شمار  ۀیید دادنامأدادگاه تجدیدنظر استان تهران در ت16  ۀشعب  24/11/91

که در صورت احراز تقصیر بانک از طریق تبانی کارمند آن با جاعلین   دادگاه حقوقی تهران این است
اری  گذخسارات وارده به سپرده و سرمایه  ۀو نسبت به کلیشده  ید بانک از امانی به ضمانی مبدل    ، چک

مشتری مسئول بوده و این مسئولیت محدود به میزان تقصیر اثباتی کارمند خاطی در محاکم کیفری  
تا زمانی   نظر به اینکه تجدید نظرخواه   که »... آمده است  91-317 ۀ شمار ۀنیست. دربخشی از دادنام

امین محسوب   که مرتکب تقصیر و تخلف در حفظ و نگهداری دارایی صاحب حساب نزد خود نشده، 
و مسئولیت جبران خسارت   ید امانی به ضمانی تغییر   گردد لیکن پس از احراز تقصیر و تخلف وی، می 

ی و بانکی کشور قانون پول   35  ۀ وارده به دارایی صاحب حساب را دارد و همین مطلب از مفاد بند ج ماد
اعتراضیه در این خصوص وارد   ۀ بنابراین استدالل بانک سپه در الیح   . گرددمستفاد می   1351مصوب  

نیز وارد نیست و  ادعای عدم شخصیت حقوقی مستقل خواهان بدوی )تجدیدنظرخوانده(  ایضاا  نبوده، 
در جبران خسارت وارده به با احراز اهمال بانک و تبانی کارمند بانک با جاعلین مؤید مسئولیت بانک  
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اعم است از پرداخت   االشعار صاحب حساب است و مقصود از جبران خسارت در بند ج قانون فوق 
برداشت  و  تصرف  مورد  وجه  خسارت اصل  پرداخت  و  غیرمجاز  اشخاص  یا  افراد  توسط  و شده  ها 

بان  مضافاا   های مرتبط با آن، هزینه  بر مسئولیت  ک در جبران خسارت استدالل تجدید نظرخواه مبنی 
 ، گردد نیز قابلیت پذیرش ندارد وارده به میزان محکومیت کارمند بانک توسط دادگاه کیفری محدود می 

زیرا ماحصل همکاری کارمند بانک سپه با جاعلین محدود به میزان محکومیت وی نیست و شامل 
 1.گردد...« شده از حساب تجدیدنظرخوانده می تمام وجه برداشت 

گردند. حال سؤال این شوند که باعث زوال تقصیر می بحث تقصیر، عللی مطرح می  ۀدر ادام
 دیده زیاناست که اگر قاضی کیفری ادعای دفاع مشروع، اضطرار و... را پذیرفت و متهم را تبرئه نمود،  

  تواند دعوای مسئولیت مدنی مطرح نماید؟ باید بگوییم با اثبات موارد فوق، هیچ مسئولیتی متوجه می 
مسئولیت مدنی    ، مسئولیت کیفری   نبوداضطرار که با    مگر در  ، مرتکب اعم از حقوقی و کیفری نبوده

که   است  این  نیز  آن  دلیل  دارد.  و...  برخالفوجود  مشروع  اضطرار    ، دفاع  ناحی2در  از   ۀ تقصیری 
زیان شده است )بحث   و  شخص مهاجم خود باعث ضرر  ، دیده وجود ندارد. در دفاع مشروعنزیا

مدافع یا    ؛مسبب مسئول است  ، مهاجم و مدافع است وگرنه اگر ثالثی صدمه دیده باشد  درخصوص 
زیان به خود، به دیگری   ولی در اضطرار شخص مضطر، جهت فرار از ضرر و کند(نمی مهاجم فرق

فاع مشروع هیچ  د  برخالف مجنی علیه  جرم ضروری  ۀدیدزیانکه  آنجا    رساند. »بنابراین ازضرر می
مقصر نباشد وگرنه به    دیدهزیان)فرض ما جایی است که    ، گونه سهمی در موقعیت ایجاد شده ندارد 

  ۀ(. نکت284:  1396)نوربها،   جبران زیان او عادالنه است«  پس طبیعتاا ،  میزان تقصیر مسئول است( 
عایت نشده است،  کیفری اثبات شود که شرایط عدم مسئولیت ر  ۀ دیگر این است که اگر در پروند

تواند با یک سیلی مهاجم  می   ی کهمثالا در دفاع مشروع بیشتر از حد مجاز دفاع شده است )شخص
رساند( آیا مسئولیتی وجود دارد؟ خروج از شرایط، مسئولیت مرتکب را برهاند ولی وی را به قتل می 

این قسمت برای جبران را اعم از کیفری و حقوقی در پی دارد و در هر صورت ورود قاضی مدنی در  
زیان این خروج    و   مگر اینکه مرجع کیفری در مورد ضرر  ، مرجع کیفری نداردرأی    خسارت منافاتی با 

مازاد دیه و سایر خسارات    درخصوص )  حکم به پرداخت دیه داده باشد  مثالا   اظهار نظر نموده باشد.
اظهارنظری  ، مالی کیفری  است  مرجع  ازاین  ننموده  ن  روو  وجود  روی  .دارد منعی   در  قضایی  ۀالبته 

چون   ، نمایندمی   مازاد دیه را در محاکم حقوقی رسیدگی  ، خصوص دیه متشتت است ولی اکثریت

 
 . 77-76: 1393قضائیه ، ۀشگاه قوپژوه های تجدیدنظر استان تهران )حقوقی(. مجموعه آرای قضایی دادگاه 1

 (.276 : 1396 ، )نوربها برندکار میه صورت مترادف بهضرورت و اضطرار را ب ۀ. بعضی اساتید کلم2
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از مجازات جنب دیه غیر  از خسارت است(  ۀماهیت  نیز دارد و حکم کیفری دیه بخشی  .  خسارت 
با موضوع    28/10/45  مورخ  1995  ۀ اصراری شماررأی    ایران نیز طی  هیئت عمومی دیوان عالی کشور

کیفری رسیدگی و مردود اعالم    ۀقتل عمد اعالم نموده است که چون موضوع جنون متهم در پروند
  آبادی، مجزا ندارد )علی  ۀصورت پروندهشده است، دادگاه پژوهش مدنی حق ورود به جنون متهم را ب

  542-94  ۀکالس  ۀرونددر پ  16/5/1396  مورخ  96-388  ۀ شمار  ۀ(. در دادنام196-194:  1391
دادگاه حقوقی شهرستان ری، ولی صغیر با اعالم رضایت نسبت به قاتل موضوع قصاص را    4  ۀ شعب

این  منتفی وجود  با  بعد  کرد،  کبیر  صغیر  خواستاز  به  رسیدگی  تقاضای  رعایت    ۀشدن  عدم  اعالم 
حقوقی بتواند ی  رأ   تا با صدور  کرد   مصلحت و غبطه از سوی ولی قهری را در دادگاه حقوقی مطرح 

نقض نمایدرأی    موجبات  فراهم  را  ب.دعوای  ۀ»خواست  :کیفری  بر  .طرفیته..  مبنی  حکم  صدور   ..
باشد. ماحصل ادعای خواهان این است  اعالم عدم رعایت مصلحت و غبطه از سوی ولی قهری می

ام  بوده   که پدر مرحوم بنده توسط عمویم به قتل عمدی رسیده است که در آن زمان اینجانب صغیر
محترم )ولی قهری( بدون درنظرگرفتن حقوق اینجانب و عدم رعایت غبطه، بدون قید   ۀولیکن خواند

و شرط اعالم رضایت نموده است، تقاضای رسیدگی به خواسته را دارم. دادگاه پس از جری تشریفات  
دیوان تذکرات    رغمعلیصغیر،    درخصوص از اینکه    نظرصرف قانونی و دعوت از اصحاب دعوی،  
نویسی شده است رعایت مصلحت شده است  خالصه  12/2/96عالی کشور که به شرح صورتجلسه  

القاعده مصلحت، مرجع کیفری اتخاذ تصمیم نموده است و علی  درخصوص یا خیر، نظر به اینکه  
اینکه  تواند در این خصوص ورود نماید، کما  بها، مرجع دیگری نمیاعتبار امر محکوم   ۀبنا بر قاعد

  28/10/45مورخ    1995  ۀ اصراری شماررأی    در مورد مشابه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در 
علت  ه رسیدگی به جنون متهم به قتل را که در پرونده کیفری رسیدگی شده بود را در مرجع حقوقی ب

ه اعتبار (، نظر به اینک 168-196  :1391،  آبادی اعتبار امر محکوم بها مردود اعالم نموده است )علی
رسیدگی مرجع کیفری نسبت به کیفری یا حقوقی نسبت به حقوقی    خصوص   درامر محکوم بها فقط  

موضوعات حقوقی که قبالا مرجع حقوقی رسیدگی نموده   درخصوصباشد بلکه مرجع کیفری  نمی
مرجع حقوقی نسبت به مرجع کیفری )موضوع   همچنینباشد و  است که در بحث اناطه نیز مطرح می

رسیدگی به موضوعاتی که در بحث   درخصوص ( که با توجه به اصل استقالل مرجع کیفری  حاضر
  ۀ شد)منظور اعتبار امر قضاوت   بایست اعمال گردداناطه قابلیت رسیدگی نداشته، مطرح بوده نیز می

  مدنی در کیفری و کیفری در مدنی است که این قاعده جاری  ،کیفری در کیفری   ، مدنی در مدنی
قانون آیین دادرسی    89  ۀو ماد  84  ۀ ماد  6تا تشتت آراء پیش نیاید، فلذا دادگاه به استناد بند  باشد(  می 

 « .نمایدقرار رد دعوی را صادر و اعالم می مدنی
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باشد. تعیین قطعی مبلغ طلب قربانی  زیان می  و  رکن دیگر دعوای مسئولیت کیفری و مدنی ضرر
  گردد. تواند دوباره مطرح  ر برابر قاضی مدنی نمید  است  جرم که از طرف قاضی کیفری تعیین شده

صورت مرجع    رسیدگی کیفری باشد، در غیر این  ۀالزم  عنوانبه  رسیدگی به ضرر و زیان باید  همچنین
متهم را محکوم کرده    جرحوضرب   عنوانبهتوان محدود ساخت. مثالا اگر دادگاه جزا  حقوقی را نمی

جرح منتهی به مرگ  وباشد، این حکم مانع از این نیست که دادگاه مدنی او را به این عنوان که ضرب 
منظور این است که دادگاه کیفری .  قربانی جنایت شده است، به خسارت ناشی از آن محکوم سازد 

  دیه فوت   ۀ مانع از مطالب  فقط به ضرب و جرح رسیدگی کرده است و اگر متعاقب آن شخص فوت کند
فرض کنیم دادگاه کیفری    همچنینمگر اینکه از اتهام قتل در دادگاه کیفری تبرئه شده باشد.  ،  شودنمی

ضمن صدور حکم به مجازات متهم اعالم کند که از ارتکاب جرم هیچ خسارتی به مدعی خصوصی  
رسیدگی کیفری نبوده است و دادگاه    ۀزیرا الزم  ؛نرسیده است. این حکم در دادگاه مدنی اعتبار ندارد 

می دربار  ، تواندکیفری  اظهارنظر  تصمیم  زیان  ۀ بدون  متهم  مجازات  به  نسبت  جرم،  از  ناشی  های 
دادگاه   نظر  هرگاه  ولی  کند.  رسیدگی  جرم  این  از  ناشی  زیان  به  دارد  حق  مدنی  دادگاه  پس  بگیرد. 

جرم و تعیین مجازات باشد، از اعتبار    ۀ بارالزم تصمیم او در   ۀنشدن زیان، مقدمکیفری، در باب وارد 
کردن متهم  مند است و دادگاه مدنی حق ندارد با آن معارضه کند؛ چنانچه برای محکوم امر مختوم بهره 

به کیفر سرقت ساده، دادگاه هتک حرز را مسلم نداند و اعالم کند که از این بابت خسارتی وارد نشده  
(. در 298-299  :1394)کاتوزیان،   ان ناشی از آن حکم دهد تواند به زی است، دادگاه مدنی نمی

در دادگاه   ، شدن خسارت و میزان آنمورد صدور حکم بر برائت متهم، اظهارنظر دادگاه نسبت به وارد 
مدنی، اعتبار ندارد، زیرا هیچ ارتباطی میان حکم برائت و این اعالم وجود ندارد، مگر اینکه ورود 

تشکیل ارکان  از  آن صادر شود )کاتوزیان،   ۀنددهخسارت  نفی  مبنای  بر  برائت  باشد و حکم  جرم 
مرجع  اصوالا   (.308  :1394 ورود  جهت  و  صورت    مبنا  در  آیا  که  دانست  نکته  این  باید  را  مدنی 

گردد یا خیر؟ در صورت الغاء،  می  زیان توسط مرجع مدنی حکم کیفری ملغی  ور  پذیرش دعوای ضر
 .تواند ورود نمایدمرجع حقوقی نمی

سببیت   ۀسببیت است. سؤال این است که اگر مرجع کیفری رابط ۀآخرین بحث این قسمت رابط 
 ۀ یت دارد؟ در فرض محکومیت در پروندتبعبه آیا مرجع حقوقی تکلیف    ، عکسبهرا احراز ننمود یا  

تسبیب    ۀمسئلتومبیلی در دادگاه جزا به ایراد جرح به خوانده محکوم شود،  ا  ۀمثالا اگر رانند  ،کیفری 
»اصل موضوع« پذیرفته شود   عنوانبهیافته که باید در دادگاه مدنی  ورود خسارت امری است پایان

سببیت میان تقصیر متهم با ورود خسارت مبنای    ۀ (. در موردی هم که رابط297:  1392)کاتوزیان، 
سوی مقتول، دادگاه کیفری  هقرار گرفته است، مانند اینکه در تیراندازی دو تن بصدور حکم برائت  
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متهم شلیک نشده است و نباید او را قاتل شمرد، دادگاه مدنی   ۀکارساز از اسلح  ۀاحراز کند که گلول
بر عهدنمی را  قتل  از  ناشی  تبرئه  ۀتواند خسارت  )کاتوزیان، متهم  البته 297:  1392شده گذارد   .)
دلیل ارتکاب جرم اعالم کند که سبب ورود خسارت به مدعی  همتهم ب  ۀاه دادگاه کیفری ضمن تبرئهرگ

شده را ندارد. بنابراین،  خصوصی نامعلوم است، این اعالم در دادگاه مدنی اعتبار مطلق امر قضاوت 
قرار گیرد، نمی ثالثی طرف دعوای خصوصی  داداگر شخص  ایراد متوسل شود که  این  به  گاه  تواند 

صدور حکم بر برائت متهم    ۀزیرا این اعالم الزم  ؛کیفری سبب ورود خسارت را نامعلوم دانسته است
اینکه اصوالا   ۀ(. نکت297:  1392نبوده است )کاتوزیان،  هر تصمیمی که مرجع کیفری بگیرد    آخر 

مرجع  مگر اینکه مسلم و ضروری بوده و در آن خصوص  ، باشدبرای مرجع حقوقی الزم االتباع نمی
یا اسباب و عللی که    بودهطور قاطعانه تصمیم گرفته باشد، اعم از اینکه جزء منطوق حکم  هکیفری ب

 واجب واجب است.  ۀعبارت اصولی، مقدمهآن باشد؛ ب ۀالزم
 معامله به قصد فرار از دین. ۳

شکایت    بدهکار  طرفیتهب  های مالیاجرای محکومیت  ۀقانون نحو  21  ۀطلبکار در راستای ماد
  ،که چنانچه بدهکار محکوم شود  این است  سؤالنماید. می  کیفری معامله به قصد فرار از دین مطرح 

با لحاظ محکومیت بدهکار قاعدمی  آیا مرجع حقوقی  بر حقوقی   ۀتواند حسب  امر کیفری  اعتبار 
این موضوع در  منوط به بررسی    سؤالپاسخ به    .بین بدهکار و شخص ثالث را باطل نماید  ۀمعامل

 باشد. می جرم و غیرجرم 
 1نبودن معامله به قصد فرار از دینفرض جرم. ۱-۳ 

صورت واقعی منتقل تا از دسترس طلبکاران خارج ه بدهکار برای نپرداختن دین خود مال خود را ب
قانون مدنی )مواد    این است  سؤالحال    .نماید این معامله در راستای مبحث چهارم  آیا  - 218که 
آمده است  ، (217 نامشروع  از مبنای دیگری    ، که زیر عنوان جهت  باید  یا  به بطالن است  محکوم 

هرگاه معلوم شود که  که » اعالم نموده است 1370اصالحی  218 ۀاستفاده کرد؟ قانون مدنی در ماد
اشکالی که بر این ماده  . «صوری انجام شده آن معامله باطل است طوره معامله به قصد فرار از دین ب

که معامله صوری  را    صوری را اعالم نموده است و مواردی  ۀکه بطالن معامل  وارد است این است 
که درحقوق ما عقد تابع قصد    صوری این است  ۀدلیل بطالن معامل  . است  کردهتعیین تکلیف ن   نباشد

با فقدان قصد، بطالن معامله واضح است. در    ، بنابراینللقصود(  ةعواقعی طرفین است )العقود تاب

 
؛ کاتوزیان،  253-296:  1376  ،کاتوزیان)  ، نک:. برای دیدن مبنا، قلمرو، شرایط و آثار معامله به قصد فرار از دین1

1394: 157-147 .) 
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راهکار   ۀد. در ارائکرفرار از دین وجود دارد و باید در این خصوص راهکار ارائه    ۀانگیز  ، واقعی  ۀمعامل
  339 ۀ)ماد د کرطرفین را حفظ  ۀکه باید اراد نیز باید قواعد موجود را در نظر داشت. قاعده این است 

 .فقط این اثر را نادیده گرفت  ، در تعارض باشد  دنی( و چنانچه اثر این اراده با حقوق ثالثقانون م
 نیز تضمین   حقوق ثالث را   ، پایه  ۀ که در عین حفظ معامل  استناد بودن ضمانت اجرایی استقابلغیر
ب   های مالیاجرای محکومیت  ۀقانون نحو  21  ۀنماید. مادمی  آن  به  اشاره  هنیز  ده  کرصورت ضمنی 

بودن اصل نسبی.  1:  که در بحث آثار قرارداد ما دو اصل داریم  است. مبنای تحلیلی این نظر این است
روابط طرفین است در  قابل.  2  ؛که  ثالث استاصل  روابط  در  آن  قلمرو  بودن که  در یک    . استناد 

در    ، بودن معروف است به اصل نسبی  برند که می  حق مستقیم ناشی از آن را طرفین بهره   قرارداد، صرفاا 
قابلحالی اصل  بودنکه  منعقد شدهمی   استناد  دو طرف  بین  قراردادی که  ثالث   ، گوید که  برابر  در 

  با وجود این،   .یعنی اشخاص ثالث باید به آثار این عقد بین طرفین احترام بگذارند  ؛استناد استقابل
ن معامله احترام بگذارند که از وقوع معامله مطلع توان به اشخاص ثالث گفت که به ایمی   در صورتی 

  ۀ قرارداد طبق اراد  ، بودنطبق اصل نسبی  ، که دعوا بین طرفین است   تا زمانی  ،باشند. به این ترتیب
توانند از ثالث جاهل بخواهند که به این قرارداد احترام بگذارد.  نمی  است ولی طرفین  طرفین معتبر

دو    دیگر، به عبارت    .استناد نیستی در مقابل اشخاص ثالث قابلمعامله بین طرفین صحیح است ول
  ،استناد بودن له یا علیه ثالث در اینجا نیز حاکم استو قابل  بودن اثر قرارداد بین طرفیننسبی  اصل

الیه نیز به همین علت علم منتقل  شدهگفته  قانون  21  ۀ ماد  . مشروط بر اینکه به اطالع ثالث رسیده باشد
الیه که  به وی شرط دانسته است. بنابراین در صورت فقدان علم منتقل  نسبت  معامله  تأثیررا جهت  

حسن خریدارهمان  مسموع  ،باشد می  نیت  وی  مقابل  در  طلبکار  بر    .باشدنمی  ادعای  نیز  اصل 
شود.حسن اثبات  طلبکار  توسط  باید  آن  خالف  و  است  صو  نیت  حسندر  عدم  اثبات  نیت  رت 

انتقال  ، خریدار یا  تلف  و در صورت  مال  آن  انتقال   ، عین  اموال  از  آن  قیمت  یا  به    ۀگیرندمثل  عالم 
که مقنن   ذکر است این است  شایانکه  ای  استیفا خواهد شد. نکته  ، جهت پرداخت طلب ،  موضوع

خریدار اول به خریدار دوم   انتقال مال از ، های مالیاجرای محکومیت ۀ قانون نحو 21 ۀدر همین ماد
قانون    323  ۀکه حسب قواعد حقوق مدنی )ماد  را هم مشمول مثل یا قیمت دانسته است، در حالی

 گذارقانون شود. این تغییر موضع  نمی  به مثل یا قیمت مراجعه  ، اگر عین مال وجود داشته باشد  مدنی(
باشد باید حمایت کرد. مثالا دستور نمی از ثالثی که از معامالت قبلی مطلع چراکه ؛تقدیر استقابل

هایی به ثالث واگذار  پارتمانآ و   انجام   سازیوو پیرو مزایده ساختشده  ی صادر غیرمنقولفروش مال  
بخواهد مالکین جدید را از   به هر دلیلی دستور فروش لغو شود و مالک مشاعی   ، شود. متعاقب آن
و مثل یا قیمت ملک را به خواهان پرداخت   کرد توان استفاده  می   از مبنای این ماده  ، ملک بیرون نماید
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قانون اجرای احکام مدنی   39 ۀکار برد )ماده  توان در اینجا بمی   تلف حکمی مصداقی است که  کرد.
 1.(1356مصوب 

 ر از دین  بودن معامله به قصد فرافرض جرم. ۳-۲
دادرسی کیفری مصوب    18  ۀماد آیین  دادگاه    1392قانون  از  دادگاه حقوقی  تبعیت  لزوم  اصل 

باشد. به می   نیت نیزالیه دارای حسنمنتقل  درخصوص ده است. حال آیا این قاعده  کرکیفری را بیان  
  ، ۀ مذکوره قاعدبا استناد ب  ، تواندمی  آیا شاکی کیفری )خواهان دعوای ابطال معامله(  ، عبارت دیگر

تواند پذیرش دعوای حقوقی  می  یک نظر  .دادگاه کیفری بخواهدرأی    یت ازتبع  بهالزام دادگاه حقوقی را  
دارد پذیرش   یخوانهمحفظ قرارداد    ۀنظر دیگری که با قاعد  .باشدمی   18  ۀباشد و دلیل آن اطالق ماد

با ثالث  شخص  مقابل  در  استناد  قابلیت  است حسنعدم  حسن  .نیت  مالک  باشداگر  ثالث    ، نیت 
شخص دیگری    درخصوص چراکه رسیدگی کیفری    ؛در موضوع باشد  مؤثرصدورحکم کیفری نباید  

د.  نیت وی احراز گرد الیه باشد تا سوءعنهم منتقلکیفری یکی از مشتکی ۀمگر اینکه در پروند ، است
الیه را علم وی به موضوع دانسته است که پذیرش شرط شریک جرم بودن منتقل  ، زبورقانون م  21  ۀماد

   .نمایدمی ترقاعده را آسان

تواند برای فرار از مجازات یا  می  الیهکه آیا منتقل  ی که ممکن است مطرح شود این استسؤال
وی باید به فروشنده   ، طلبکار توسط خریداراز پرداخت طلب    )بعد  معسر  ۀنشدن با فروشندروروبه

  بودن معامله را در دادگاه حقوقی مطرح تا متعاقباا جهت جبران خسارت مراجعه کند( دعوای صوری
آیارأی    به پذیرش  صورت  در  نماید؟  اعتراض  دادگاه  رأی    کیفری  درتأثیرآن  دارد؟  رأی    ی  کیفری 

  ، بودنتوجه به دو شرط مسلم و ضروری  با  ممکن است گفته شود که  سؤال، قسمت اول    درخصوص 
لذا مانعی جهت  ، بودن رسیدگی ننموده استصوری درخصوص چون مرجع کیفری   ، که ذکر گردید

که دادگاه حقوقی   باشد این استمی  نظر درسته  باشد. نظر دیگر که بنمی   رسیدگی دادگاه حقوقی
الزام رأی می  منطقی  ۀمالز   آنچه هر    . باشدنمی  دادگاه کیفری رأی    فقط ملزم به منطوق آور  باشد نیز 

 
 

علت عملی )بودن مال در  ه ببا وجود این  رود، مال وجود داشته  تلف حکمی برخالف تلف واقعی که مال ازبین می  .1
قانون اجرای احکام    39ۀ  حسب ماد  باشد.پذیر نمی استرداد مال امکان  یا قانونی )مانند مورد متن(  انتهای اقیانوس(

و   متعاقب آن حکم صادره فسخ یا نقض گردد، عملیات  مدنی، چنانچه در اجرای حکم عملیات اجرایی تمام شده 
مثل    مور اجرا(أ)م   دادورز  ،به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشداگر محکوم  با این وصف  .اجرایی باید اعاده شود 

برای بحث .  تبدیل زمین موضوع دعوای خلع ید به مجتمع تجاری یا مسکونی(  یا قیمت آن را وصول می نماید )مثالا 
  (.596-597: 1397شمس، ): ، نکیشترب
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کیفری بر مبنای آن معامله رأی    کند کهمی  وارد ای  بودن معامله خدشه به معاملهپذیرش صوری  .است
  کیفری مطرح   ۀباید در همان پروند  ، بودمی  بودن معاملهالیه اگر مدعی صوری منتقل  .صادر شده است

تواند می  یک نظر  ، پذیرش دعوای حقوقی داشته باشیم  دوم نیز اگر اعتقاد به  سؤال  درخصوص   .کرد می 
چون که  باشد  معاملرأی    این  مبنای  بر  است  ۀکیفری  گرفته  صورت  روصحیح  همین  از  کشف    ، 

و بر این  معامله به قصد فرار از دین صورت نگرفته است    دهد که اصالا می  بودن معامله نشانصوری
  ، شدن بطالن معامله باشد. در امور حقوقی نیز با مشخصمی  کیفری فراهم رأی    موجبات نقض   اساس 

بنیان سستی که با فروریختن    . بر اساس آن معامله صورت گرفته باشد محکوم به بطالن است  آنچههر  
هر   فرو  آنچه آن  باشد  گرفته  شکل  اساس  آن  از    .ریزد میبر    ۀ معامل  درخصوص ان  دانحقوق»یکی 

ه در مقام رشوه صورت گرفته باشد معتقد است که بطالن  قانون مجازات اسالمی ک  590  ۀموضوع ماد
  شروع به جرم عنوانبهحداکثر   و  گرددمی باشدمی معامله مانع از تحقق عنصر مادی جرم که معامله

- 806  ۀشمار  ۀدیوان عالی کشور طی دادنام  27  ۀشعب  .(421:  1394  )میرمحمد صادقی،   باشد«می 
است  12/11/1391مورخ    91 نموده  محکم   اعالم  در  چنانچه  صوریۀ  که  معاملهحقوقی  ای بودن 

لذا بزه معامله به قصد فرار از دین    ، گیرد نمی   صوری انتقال صورت   ۀدلیل اینکه با معاملبه  ، اثبات شود
ندارد  موضوعیت  دادنام  .نیز  در  که  جایی  آن  از   ...« که  است  آمده  دادنامه  از  بخشی    ۀ شمار  ۀدر 

شعب  25/7/1391مورخ    00754 از  استان  10  ۀصادره  تجدیدنظر  که    ، دادگاه  است  شده  تصریح 
  ،باشدمی صوری باطل ۀ قانون مدنی معامل 218 ۀشده صوری بوده است که مطابق مادانجام  ۀمعامل

  ظهور در   (21ۀ  ماد  های مالی )فعالا اجرای محکومیت  ۀقانون نحو  4  ۀ اددر حالی که بیان مقنن در م
انتقال به غیر دارد )چنانچه اداره حقوقی نیز در نظری  طوربهمعامله    انجام    ۀ شمار  ۀصحیح و تحقق 

بیع  7/6223-7/10/1378 وقوع  در صورت عدم  است که  ماد   ،حاکی  از شمول  مزبور   ۀموضوع 
.. با درخواست .به استناد   ، محکومیت کیفری متهمان موجه نبوده ، خارج است( لذا با وصف مذکور

موافقت.دادرسی  ۀاعاد به شعبمی  ..  پرونده جهت رسیدگی مجدد  و  ارجاع دیگر هم  ۀشود    عرض 
مالی بر انتقال مال    هایاجرای محکومیت   ۀقانون نحو  21  ۀکه تمرکز ماد  شایان ذکر است  1. گردد«می 

خوانی دارد این است باشد. نظر دیگر که با استقالل حقوق کیفری نیز هممی است که اعم از معامله
ی بر جرم  تأثیرنقض یکی از ارکان جرم    که جرمی بر اساس ظاهر اتفاق افتاده است و کشف بعدی  

ا در قالب عمل حقوقی جلوه  ی است که خود ربارزیان  مبارزه با فعل  درصدد»حقوق کیفری    .ندارد 
باطن خود را بپوشد در حالی که چنین ظاهری هم از    ، از راه حیله و صورت ظاهر   ، داده و قصد دارد 

 
 

1. http://j.ilir.ir/subsystems/jpri2/showjudgement.aspx?id=agNnY3vtcmniowm9    
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با    ، مجازات خواهد بود و مجازاتیک عمل مجرمانه قابل  عنوانبهحیث مدنی فاقد اثر است و هم  
  درخصوص شده  موارد مطرح   .(407:  1392  )خدابخشی،   شود«می  مترتب  ، بودن قراردادوجود باطل

 این دیدگاه نشان  .باشدمی  ی جاریئانفساخ و... نیز با اختالف جز  ، نظیر فسخها  اجرا سایر ضمانت
  ، فسخ  ، بطالن   چراکه   ؛مستقل از حقوق مدنی است  ، از نظر مفاهیم حقوقی  ،دهد که حقوق کیفری می 

 باشد.  می عاملهدر م مؤثردر حقوق مدنی  ، برخالف حقوق کیفری  ،عدم نفوذ و...
حق    د که در هر موردی کهکررا استخراج  ای  نکته آخر اینکه در یک نظر کلی شاید بتوان قاعده

خواهند به ضرر ثالث اقدام  می  در تقابل حق اشخاص دیگری قرار گیرد که  نیتشخص ثالث باحسن
  اعم از  ، باشد می   بودن حاکم  استناداصل غیرقابل  ، اطالعی نداشته باشد  قضیه  نمایند، اگر ثالث از

تسری به از قاعده بوده که قابلای  شده نمونهمصداق مطرح   .ضرر جرم یا غیرجرم باشد  أاینکه منش
البته باید هدفی در ورای این موضوع باشد تا قائل به این قاعده در مصادیق    .باشدمی  مصادیق دیگر

باشیم تصریح  . دیگر  مقنن  توسط  یا  هدف  یا می  این  قانون    گردد  فحوای  از  که  مبنایی  و  مالک  از 
سند تجارتی و همچنین دارای سند رسمی   ۀشخص ثالث دارند  است.  استخراجگردد قابلمی  برداشت
بار یک  ۀفروشند  .ایمباشد که در جای دیگر آن را تبیین نموده می  دیگرای  نمونه  غیرمنقول مال    مالکیت  

  ملک را با سند رسمی به شخص ب فروخته است. دربا سند عادی ملک را به الف فروخته و همان  
تسری به شخص ب در دعوای ابطال  گفتیم که حکم به محکومیت الف به انتقال مال غیر، قابلآنجا 

 باشد.  نمی سند رسمی
 کیفری  رأی  بررسی حقوق شخص ثالث متضرر از. ۴

یک از طرفین اشخاص ثالث که در دادرسی کیفری حضور یا دخالت ندارند و هیچ   امکان تضرر 
باشند از صدور و اجرای حکم کیفری یا دستورات یا تصمیمات مقامات قضایی در دادرسی پرونده نمی 

شاکی   به نفع کیفری وجود دارد، مثل اینکه مرجع کیفری در جرم سرقت یا کالهبرداری حکم به رد مال  
این سؤال    . با توجه به این نکتهباشدکه مال موضوع جرم متعلق به شخص دیگری می   در حالی   ، دهد می 

شود که آیا نباید این امکان برای ثالث وجود داشته باشد که در قسمت حقوقی رأی کیفری )رد مطرح می 
ر بعد از طرح ماهوی موضوع در قسمت اول، د   ، خواهی اقدام نماید. در این بخشمال( جهت تظلم 

 قسمت دوم درخصوص مرجع صالح جهت رسیدگی به این موضوع صحبت خواهیم کرد. 
 کیفری رأی  ررسی حق ماهوی شخص ثالث در اعتراض به. ب۴-۱

  دارد که تصریح می   قانون آیین دادرسی مدنی  417-425  مقنن در مواد  ، حقوقیهای  در پرونده 
رأی    تواند نسبت به آنمی  نامبرده  ،وردیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آأ چنانچه ر
حقوقی های  زیرا در پرونده  ؛کیفری دو چندان است های  ضرورت این امر در پرونده  .کنداعتراض  
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که این امر    در حالی ،وارد ثالث ورود نماید عنوانبهتواند در جریان دادرسی مدنی می شخص ثالث
پرونده  قاعدهای  در  اوصاف  از  که  گفتیم  ندارد.  وجود  قضاوت   ۀ کیفری  امر  در  اعتبار  کیفری  شده 

  . باشد که غیر از طرفین پرونده ممکن است به ضرر شخص ثالث نیز باشدمی   بودن آنمطلق  ، مدنی
این    سؤالگیرد و  می  بر اساس ظاهر تصمیم  ، مرجع کیفری بر مبنای اصل استقالل حقوق کیفری

  بعد از صدور .توان از ظاهر عبور نمودنمی ،اگر واقعیتی کشف شود ، این ظاهر  که آیا متعاقب  است
  معترضرأی    مدنی  ۀ شخص ثالثی که در رسیدگی کیفری حضور نداشته است به جنب  ، کیفریرأی  

نماید؟ با توجه به قواعدی که  می  کیفری خدشه وارد رأی    باشد. آیا ورود مرجع کیفری به ارکانمی 
ت اتخاذ  دادگاهگفته شد،  ثالث   ،صمیم  احقاق حق  اساس،  جهت  به  وارد رأی    نباید    کیفری خدشه 

طرفین دعوا با شخص ثالث توجهی نشده است   ۀنماید. آنچه مسلم است در رسیدگی کیفری به رابط
مرجع کیفری با بررسی فعل متهم و    ، در احراز جرم   .و در مقام رسیدگی به این موضوع نبوده است

  ،مالکیت مال موضوع جرم   درخصوص نماید. آیا  می  هکاری مجرم اظهارنظرسایر ارکان جرم به بز 
  بودن که از موانع رسیدگی مجدد شرط مسلم  .نمایدمی   مرجع کیفری به سایر ارکان جرم رسیدگی

مهم عدم    ، در اثبات جرم   .بودن نیز در اینجا مفقود استشرط ضروری  .در اینجا وجود ندارد   است
ی نداشته و با این  تأثیرمالکیت متهم بوده که حاصل شده است. تغییر مالک در محکومیت متهم  

آیا طرح دعوای مالک ظاهری کافی نبوده و در ادامه   . شودنمی  کیفری خدشه وارد رأی    تغییر به اساس 
تغییر مالک مال موضوع جرم   متأثیرآیا  با احراز  الکیت شخص  ی در احراز مجرمیت متهم دارد؟ 

اولیهقائم  وی  ، ثالث شاکی  اناطهبه  ؛گرددمی  مقام  مانند  کیفری ای  نوعی  مرجع  احراز    ، که  جهت 
متهم ادعای مالکیت داشته ولی در اینجا شخص ثالث  آنجا    در  .نمودمی  مالکیت مالک واقعی صادر

  می دیگرتصمی  ، داشتمی   باشد. دادسرا اگر اطالعی نسبت به موضوع )مالکیت ثالث(می   مدعی
 44  ۀماد  ، نظری غیر از این باعث تضییع حقوق ثالث خواهد شد. غیر از این دلیل تحلیلی  .گرفتمی 

این حق را برای ثالث در نظر گرفته است   ، در اجرای حکم  1  1356قانون اجرای احکام مدنی مصوب  
ی وی رسیدگی تا مرجع صالح نسبت به ادعا  کنداعالم    ، که اگر مدعی حقی از عین یا منافع باشد

این ماده »در تمام مواردی که حکم به تحویل یا رد مال معین و یا حکم رفع تصرف عدوانی    .نماید

 
اقدامات اجرایی نیست؛ مگر اینکه    به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد، این امر مانعاگر عین محکوم. »1

مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دالیلی هم ارائه نماید، در این صورت دادورز )مأمور اجرا( یک هفته به  متصرف
روز از تاریخ مهلت مذکور قراری   15دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف  دهد تا به دادگاه صالحیتاو مهلت می

 « یات اجرایی ادامه خواهد یافت.دائر بر تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد، عمل
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حتی اگر حکم رد مال یا رفع تصرف عدوانی از دادگاه کیفری   ، باشد می   صادر شده باشد نیز مجرا 
حقوقی   ۀجرای جنبدر ا  انون آیین دادرسی کیفری ق  537  ۀماد  صراحتبهدر حقیقت    .صادر شده باشد

مجرا  مدنی  احکام  اجرای  قانون  نیز  کیفری  همچنین    1. (674  :1397  )شمس،   باشد«می   احکام 
تواند مثبت این نظر باشد. در این  می   نیز  1392  قانون مجازات اسالمی مصوب   215  ۀاطالق ماد

که حین تحقیقات    گردیدهمال موضوع جرم    درخصوص ماده مرجع کیفری مکلف به اتخاذ تصمیم  
است شده  توقیف  و  کشف  ثالث  درخصوص تواند  می  که  ، مقدماتی  شخص  باشد.    ادعای  نیز 

واردشده به شخص   اجباری خسارات   ۀ قانون بیم   50  ۀ توان در ماد گذار را می ترین موضع قانون جدید 
گر یا صندوق به بیمه   ، دید. در این ماده  1395/ 2/ 2ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب  

با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به خسارات بدنی و مالی در   ، اجازه داده شده است 
ارد شده یا پس از صدور رأی قطعی کننده به دعاوی ناشی از حوادث رانندگی(، ودعوی )دادگاه رسیدگی 

گر و حوادث مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث نمایند. این ماده اگرچه درخصوص بیمه 
   کیفری است. ۀ نشانگر موضع مقنن درخصوص ورود ثالث به پروند با وجود این رانندگی است،  

به مانند تلف حکمی    که  شود این است   ورود ثالث ممکن است مطرح  درخصوص که  ای  شبهه
بتواند ثانویه   ، ثالث  این موضوع    ، در مرجع  نماید. طرح  مطالبه  را  مال موضوع جرم  قیمت  یا  مثل 

با  نظر صرف که    چراکه   ؛باشدمی  کردن صورت مسئلهپاک  کیفری که متضمن رد مال  رأی    از اینکه 
باشد تا  نمی  الک مالشاکی م.  که پذیرفتنی نیست  است  حاوی اشتباه دومی،  باشدمی  است درتضاد

رسد. آن  نمی  نوبت به مثل یا قیمت آن  ، استحقاق آن را داشته باشد. وقتی عین مال وجود داشته باشد 
کیفری تعرض نشود رأی    باشد، بنابراین اصرار بر این که بهنمی  چیزی که مسلم است شاکی مالک 

جرم مکلف به رد مال است    ۀواسطهمجرم ب  گفته تعارضی ندارد.با مبانی پیش  چراکهباشد؛  می   بیهوده
پایانی اینکه اگر شاکی واقعی نسبت به متهم    ۀنکت  حق واقعی این مال مسترد شود.و چه بهتر که به ذی

تواند از می  مورد   ، را تنفیذ کند  عمل حقوقی  انجام   متهم به  ادعایی نداشته باشد و در حقیقت اقدام 
 علیه باشد. دادرسی توسط محکوم  ۀمصادیق اعاد

 
اعالم نموده است که »در بزه فروش مال    7/12/1390-7/ 4859/90  ۀ شمار  ۀقضائیه نیز طی نظری   ۀ. اداره حقوقی قو 1

شده است که متعلق به غیر بوده و احداث بنا در ملکی که متعلق به غیر است غیر، منظور از رد مال، همان مال فروخته 
این ولو  متصرف  محکومبرای  یا  متهم  از  باشدکه  کرده  وی خریداری  بعدی  ایادی  یا  کالهبرداری  ایجاد    ،علیه  حقی 

قانوناا نمی و  اعیان احداث   کند  به  بدیهی است راجع  بود.  از استرداد ملک نخواهد  شده در ملک مورد استرداد مانع 
 . تعیین تکلیف می شود« 1356و بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب   44براساس مقررات مربوط از جمله مواد 
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 مرجع صالح جهت رسیدگی به حق ثالث. ۴-۲
باشیم اعتراض داشته  به  ثالث  به حق  اعتقاد  اگر  تعیین مرجع   ، با لحاظ قسمت ماهوی قضیه، 

صالح نیز جهت طرح موضوع ضروری است. ممکن است گفته شود صالحیت مرجع کیفری در 
باشد که  می   صورت استثناء و فقط در ضرر و زیان ناشی از جرم ه رسیدگی به موضوعات حقوقی ب

  است؛   کیفری   ۀتا قبل از اعالم ختم دادرسی در پروندقانون آیین دادرسی کیفری    15  ۀحسب ذیل ماد
قابل ثالث  اعتراض شخص  به  به  لذا رسیدگی  باید  نبوده و دادگاه حقوقی  پذیرش در مرجع کیفری 

( در  غیرمنقول موضوع رسیدگی نماید. کما اینکه رسیدگی به اختالف در مالکیت )کالهبرداری مال  
ات کیفری نیز از موارد اناطه بوده است که مرجع کیفری صالح نبوده است. این ایراد  ۀجریان پروند

نبودن در رسیدگی  حقعلت ذیهورود ثالث در جریان دادرسی کیفری ب  منع  اوالا   ؛باشدنمی  مسموع
 ( 92انون آیین دادرسی کیفری  ق  92و    91  ۀبودن تحقیقات مقدماتی )مادعلنیمحرمانه و غیر  ، به جرم 

اینجا مفقود    که این مانع در  در حالی  ، و جلوگیری از هرگونه مانع رسیدگی سریع به جرم بوده است 
مال موضوع جرم است که در جریان    درخصوص است و ادعای ثالث نیز رسیدگی به ادعای حق وی  

در همان    بنابراین  .باشدمی  همان ضرر و زیان ناشی از جرم ادعایی طرفین پرونده  ، دادرسی کیفری 
ازحیث اینکه    اا شود. ثانیمی  رسیدگی  راستا توسط مرجع کیفری )دادگاه کیفری یا دادگاه تجدیدنظر( 

صالحیت وی    ، مرجع کیفری اشراف بر موضوع داشته و جهت جلوگیری از خدشه بر اعتبار آن دادگاه
صادره از  1/2/1393مورخ    93-134  شمارۀ   ۀدر همین راستا دادنام  باشد.می   بر مرجع حقوقی ارجح 

بررسی محتویات و مستندات  دادگاه با    ...»   :اعالم شده است  دادگاه تجدیدنظر استان تهران  61  ۀشعب
  قانون آیین دادرسی مدنی  418 ۀنظر به اینکه برابر ماد ، طرفین ۀلوایح ابرازی از ناحی ۀپرونده و مطالع

های عمومی و انقالب و  صادره از دادگاهرأی    شخص ثالث حق دارد به هرگونه»مقرر گردیده است  
تسری به احکام  عتراض شخص ثالث قابلبنابراین مقررات راجع به ا  «...تجدیدنظر اعتراض نماید

تدادگاه تهران  استان  تجدیدنظر  دادگاه  در  نقض گردیدهأهای عمومی جزایی که  یا    باشد. می   اندیید 
شخص ثالث که در   که  قانون مجازات اسالمی این است 215 ۀمستنبط از مقررات ماد  ،افزون بر آن

سبت به حکم دادگاه از حیث رد مال یا ضبط  تواند نمی  جریان دادرسی جزایی مداخله نداشته است
اعتراض    ، امور حقوقی  ۀجزایی و هم در زمین  ۀمقررات قانونی هم در زمین  ، روازاین  آن اعتراض نماید. 

دادرسی اعم از جزایی یا حقوقی مداخله نداشته و حکم صادرشده مخل    فرایند شخص ثالث که در  
به مر  .شده است  بینیپیشبه حقوق وی است   پیشبنا  ایراد وکیل خوانداتب  ردیف سوم در    ۀگفته 

دادنامه    ۀگردد. در اداممی  مردود اعالم   ، استماع نیستارتباط با اینکه دعوی به کیفیت مطروحه قابل
آپارتمان موضوع دیگری  رأی    چون  حق شخص  است  ۀدادنام  موجببهمتعلق  گرفته  قرار    ، دیگری 
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 1.«   ملک به وی مراجعه و علیه وی اقامه دعوی نماید...  ۀبرای احقاق حق به فروشند  تواندمی  نامبرده
مخالفی نظر  تهران  39  ۀ شعب  ،در  استان  تجدیدنظر  دادنام  ،دادگاه   مورخ  93-179  ۀ شمار  ۀطی 

است:  درخصوص    16/2/1393 نموده  اعالم  ثالث  مالحظ» اعتراض  و    ۀ پروند  ۀ ...با  بدوی 
امر کیفری بوده که با شکایت آقای ب.خ. علیه آقای   ، اعتراض ثالث تجدیدنظر، موضوع دادخواست

دادگاه با احراز تصرف عدوانی و تجاوز به حریم راه ضمن صدور رفع    ، ح.م. دایر بر تصرف عدوانی 
حکم بر محکومیت آقای  2/7/92مورخ  920697  ۀوضع به حال سابق به شرح دادنام  ۀتصرف و اعاد

ید أی صادره در این دادگاه ترأی   لیون ریال در حق دولت صادر کرده وح.م. به پرداخت مبلغ هجده می
به مواد    شده است. ق  417نظر  بعد  آیین دادرسی مدنیبه  امر حقوقی و در    انون  در  ثالث  اعتراض 

قابلرأی    دعوای حقوقی که رأی    حاضر کیفری بوده و  ۀمطروح  ۀباشد و پروندمی  طرح صادر شده 
  ۀالعادقطعی کیفری طرق فوقرأی    ین دادرسی کیفری برای اعتراض بهصادره قطعی است و قانون آی 

رسیدگی در مراجع    ۀالعادتواند با انطباق موضوع با طرق فوقمی   نفعکرده و ذی  بینیپیشدیگری را  
علی  ، مربوطه نماید؛  مطرح  را  خود  پرونداعتراض  در  ثالث  اعتراض  دعوای  قابلیت   ۀهذا  کیفری 

استناد ماد به  ثالث  اعتراض  قرار رد دعوی خواهان  و  نداشته  آیین دادرسی مدنی   2  ۀاستماع    قانون 
به طرق فوق  2« صادره قطعی است.رأی    گردد.می  صادر و اعالم    477  ۀماد  احتماالا   ، العادهتوسل 

  475  ۀباشد. مادمی   رسیددا  دۀ یکی از مصادیق اعا  عنوانبهباشد که  قانون آیین دادرسی کیفری می 
و دادستان کل کشور و دادستان    همان قانون، فقط به طرفین پرونده  433  ۀ، پیرو مادشدهاشاره قانون  

تواند ورود نماید می  تمام بحث این است که آیا ثالث  .نه ثالث  ، حق اعتراض داده است  مجری حکم
  دو نظر، عدالت ایجاب  درخصوص گیری  همواد اعالمی تاب این تفسیر را ندارد. در مقام نتیج  .یا خیر

اعتراض ثالث    بینیپیشنماید که هر جا ظلمی وجود داشته باشد نسبت به آن رسیدگی شود. عدم  می 
موضوع مورد    .شود که از قوانین دیگر استفاده ننماییمنمی  مانع از اینانون آیین دادرسی کیفری  در ق

اجرای  که با ضمانت  ع جرم یک امر مدنی استولی مال موضو  ، رسیدگی اگرچه در مورد جرم است 
  خصوصدر  قانون آیین دادرسی کیفری    15  ۀاینکه ذیل ماد  افزون بر  .کیفری پاسخ داده شده است

لذا مواد    ، نموده است  بینیپیشرا    یین دادرسی مدنیرعایت تشریفات آ  ضرر و زیان ناشی از جرم 
 استفاده است. در اینجا قابل انون آیین دادرسی مدنیق

 
 

1. http;//j.ijir.ir/subsystems/jpri2/showjudgement.aspx?id=vxRpoun6ustjRnm9 

2. http;//j.ijir.ir/subsystems/jpri2/showjudgement.aspx?id=bxevcvRmujAvs0k9 
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 نتیجه 
نیز  رأی    باشد، بلکه بعد از صدوررسیدگی نمی   ۀدعوای کیفری در حقوقی، فقط در مرحل  تأثیر

  انون آییند دادرسی مدنی ق  227  ۀو مادقانون آیین دادرسی کیفری    18  ۀپذیری ادامه دارد. مادتأثیراین  
بدون اینکه جزئیات این امر را    بودن بیان نموده است،کیفری بر حقوقی را با شرط مؤثررأی    برتری

بودن تصمیمات کیفری، این قاعده  با ذکر دو شرط مسلم و ضروری  ، بیان نماید. در حقوق فرانسه
عبارتی است که   تأثیرتوان از آن پیروی نمود. شرط بهتر تشریح شده است که در حقوق ایران نیز می

لبته این عبارت برای بیان مقصود کافی  تصمیم دادگاه کیفری را مشخص نماید. ا  ۀتواند محدودمی 
بودن در مقابل احتماالت  بودن را تشریح نمود. عبارت مسلملذا باید عبارت مسلم وضروری،  نبوده

قهریه باشد، این    ۀرسد تخریب ناشی از قونظر میه  رود؛ اگر قاضی کیفری اعالم کند، بکار میه  ب
عبارات مبهم و توأم با شک و تردید نیز  همچنیناشد. باالتباع نمیاظهارنظر برای مرجع حقوقی الزم 

شکی که در اثبات موضوعی حادث گردیده    ۀواسطههمین خاصیت را دارد. البته اگر قاضی کیفری ب
مرجع حقوقی را    اصوالا   آن اصل برائت راجاری نماید، این برائت تأیید مسلمی است که  ۀواسطهو ب

»یک تأیید الزم )ضروری( تأییدی    ؛بودن باید ضروری نیز باشدغیر از مسلم همچنینکند.  می  پایبند
باشد.  آن می  انجام   است که دادگاه کیفری برای توجیه تصمیم محکومیت یا برائت خود مکلف به

تشکیل مادی  عمل  عدم  یا  وجود  به  مربوط  تأیید  تأیید    ۀدهندمثالا  این  است.  الزم  تأیید  یک  جرم 
طور الزم قضاوت شده است، چون متکای تصمیم کیفری است. با لحاظ دو  های است که بقضیه

 باشد. می  شرط مذکور مرجع حقوقی تابع
باشد که ناقل به قصد  می   خریدار مالی  درخصوص   اوالا   ، استثنایی که در این خصوص وجود دارد 

معامله   دین  از  با  .است  کردهفرار  نداشته  دین  از  فرار  به موضوع  رأی  شداگر خریدار علم  کیفری  ، 
ناقل   جرم    درخصوص محکومیت  موضوع  منتقلتأثیرمال  بر  ندارد ی  قاعد .  الیه  بررسی    ۀبا 

ثالثقابلغیر به شخص  نسبت  بودن  دین   ، استناد  از  فرار  به قصد  معامله  که  نتیجه رسیدیم  این  به 
توان از  می از قاعده بوده و هر کجا که هدفی ایجاب نماید که از شخص ثالث حمایت شودای نمونه

تم حقوقی ما  سانفساخ و صحت که در سی  ، فسخ   ، اجراهای بطالنضمانت  .این قاعده استفاده نمود
اثر   ، با حفظ حقوق ثالث  ، چراکه این قاعده  ؛این قاعده کارایی ندارند  ۀ اندازبه  ، باشندمی  شناخته شده
چنانچه مرجع    باشد.شخص ثالث متضرر از جرم می   ثانیاا   نماید.می   پایه را نیز حفظ  ۀنسبی معامل
  ثالث  ، داشته باشد در جرم کالهبرداری حکم به رد مالی بدهد که تعلق به شخص ثالث کیفری مثالا 

تواند در مرجع کیفری جهت اثبات ادعای خود طرح دعوا نموده و ورود آن مرجع با لحاظ مبانی  می 
 وارد نشده است. ای کیفری خدشهرأی   ون به اساسموجود )شرط مسلم و ضروری( منعی ندارد، چ
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حتی اگر اشتباه باشد    ، کیفری استرأی    یت ازتبع  بهدادگاه حقوقی مکلف    فرض این است که 
باشد.  نمی  غلط کیفری( منصفانهرأی    یت ازتبعبه )  توان منکر شد که تصمیم دادگاه حقوقیولی نمی

ی باشد تا در موارد اشتباه بتواند خود تصمیم بگیرد. این اختیار برای مرجع حقوق   ، گرددمی  پیشنهاد
چنانچه در حقوق   18  ۀحذف ماد  اضافه شود.  18  ۀبه مادای  تواند در قالب تبصره می   این موضوع

ورود مجدد مرجع حقوقی به  ،  در غیر موارد اشتباه  چراکه  ؛نیز راهگشا نیست  انگلستان وجود دارد 
( بر اساس  18ۀ  که توسط مرجع کیفری احراز شده است معقول نیست. قواعد )از جمله ماد  مواردی

بنابراین با حفظ    ریزد.می  شده است که حذف آن نظام حقوقی را بهم  بینیپیش اصولی توسط مقنن  
 . توان نقص آن را در قالب تبصره برطرف نمودمی  آن

  



 ۱۳۹۹زمستان  / ۱۱۲مارۀ / ش ۸۴ دورۀ /                                                

 

۲۹۰ 

 منابع 
 فارسی 

 . نشر دوراندیشان ،چاپ هفدهم بهار ،، دفتر اولن دادرسی کیفریشناسای آیی ،(1394) محمود ،آخوندی ▪
 . انتشارات سمت :چاپ نوزدهم،تهران ،آیین دادرسی کیفری ،(1395) محمد ،آشوری ▪

مطالعات   مؤسسه، چاپ دوم، تهران:  تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری(،  1392خدابخشی، عبدالله ) ▪
 و پژوهشهای حقوقی شهر دانش. 

،  83دوره ،  مجله حقوقی دادگستری،  «موارد و آثار حکم قطعی غیر قابل اجرا»   ،(1398)  عبدالله  ،خدابخشی ▪
 .105شماره 

تهران: انتشارات   ،چاپ نخست  ،جلد نخست،اجرای احکام مدنی، قواعد عمومی(،  1397عبدالله )  ،شمس ▪
 دراک.  

 ، جلد سوم، چاپ دوم، تهران: انتشارات دراک. یین دادرسی مدنیآ(، 1384شمس، عبدالله ) ▪
)علی ▪ عبدالحسین  دیوان عالی کشور(،  1391آبادی،  عمومی  هیئت  قضایی  ین  دوم،  مواز چاپ  اول،  ، جلد 

 تهران: شرکت سهامی انتشار. 
قراردادها (،  1376ناصر)  ،کاتوزیان ▪ عمومی  قواعد  مدنی،  دوم  ،حقوق  رکت ش  :تهران  ،چاپ چهارم    ،جلد 

 . انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا 
 شرکت انتشار.   :تهران ،13چاپ، ایقاع-عمال حقوقی، قراردادا(، 1394ناصر) ،کاتوزیان ▪
 ، چاپ نهم، تهران: نشرمیزان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی(، 1392کاتوزیان، ناصر ) ▪
 . شرکت انتشار  :تهران، چاپ چهارم ،جلد اول ،حقوق مدنی، خانواده ،(1375ناصر) ،کاتوزیان ▪

 ، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران: انتشارات مجد. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (، 1391متین دفتری، احمد ) ▪
دادگاه  ▪ قضایی  آرای  قضائیه مجموعه  قوۀ  پژوهشگاه  )حقوقی(  تهران  استان  تجدیدنظر  ،  91بهمن    ،های 

 .1393قضایی کشور، چاپ اول پژوهشکدۀ استخراج و مطالعات رویۀ 
 . نشر میزان:تهران ،چاپ سی ام ،علیه امنیت و آسایش عمومی جرایم(، 1394) حسین ،میر محمد صادقی ▪
 ، چاپ اول، تهران: نشر میزان. زمینه حقوق جزای عمومی ، (1396نوربها، رضا ) ▪

 غیرفارسی 
▪ Outy, cedric (2003), chose jugèe, rep. pr. civ. Dalloz. - Verny ; èdouqrd (2018) 

procèdure pènaele ; professeur à luniversite panthèon -assqs ; parisII, 6
e 
èdition, 

Dalloz. 

▪ Mazeaud et Tunc, H. et L (1958), Traite Theorique et pratique de la 

responsatilite civil, delictuelle et contractuelle, T.2, 5 edition  
▪ Procèdure pènale ; 26eèdition ; Dalloz. - Gaston stefani, Georges levasseur, 

Bernard bouloc 2018-Rèpertoire de droit pènal et procèdure pènal) (2000), chose 

jugèe, tomeIIdalloz,2è edition, paris. 

 

 

 

 


