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علی عسگری توانی ،حسن محسنی ،محمدعلی مهدوی ثابت ،منصور امینی
چکیده

تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال  ،1392پیرو قانون  1378که دادگاههای عام را مدنظر
داشت ،این سؤال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت.
یکی از این آثار تأثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری بهعلت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است.
با این حال ،شرایط و دامنۀ آن تا چه حدی میباشد؟ مقنن در مادۀ  18قانون آیین دادرسی کیفری فقط
عبارت «مؤثر»بودن رأی کیفری بر حقوقی را ذکر کرده است .در حالیکه عبارت گویا نبوده و باید با
واکاوی ارکان رأی کیفری به تحلیل موضوع پرداخت .در این مقاله ،که موضوع آن بررسی دامنۀ اعتبار
امر قضاوتشدۀ کیفری در مدنی است ،با ذکر مبانی ،اوصاف ،شرایط و آثار قاعدۀ اعتبار امر
قضاوتشدۀ کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه ،با ذکر آرایی ،برتری امر کیفری بر حقوقی را تبیین
کرده و در انتها استثنای این موضوع را که شخص ثالث متضرر از رأی کیفری و خریدار مال در معامله
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به قصد فرار از دین میباشد ،بیان نمودهایم .روش تحقیق بر اساس شیوۀ توصیفی تحلیلی و کاربردی
(رویۀ قضایی) است .نتیجۀ اصلی اثبات وجود حق شخص ثالث متضرر از قاعدۀ یادشده میباشد.
واژگان کلیدی :معامله به قصد فرار از دین ،شخص ثالث ،اعتبار امر قضاوتشده ،حقوق فرانسه
مقدمه

رابطۀ حقوق مدنی و حقوق جزا انکارناپذیر است .دلیل آن فعل ارتکابی مرتکب است که بهعنوان
فصل مشترک دو حوزه میتواند دو مسئولیت کیفری و مدنی را در پی داشته باشد .حقوقدانان
حاکمیت امر کیفری بر حقوقی را ناشی از امکاناتی میدانند که مراجع کیفری برای دستیابی به
حقیقت در اختیار دارند و اینکه مراجع کیفری دفاع از آسایش و امنیت جامعه را بر عهده دارند و
تصمیمات آنان ناظر به جان و آزادی شهروندان است .در نتیجه ،تصمیمات چنین مراجعی نباید از
سوی مراجع دیگر مورد تردید قرار گرفته یا نادیده انگاشته شود (آشوری .)369 :1395 ،همین امر
باعث تأثیرپذیری امر حقوقی از کیفری میشود ،با این وصف کیفیت این تأثیرپذیری نیاز به تحلیل
موضوع داشته تا با بررسی آن بتوان به چهارچوب معینی درخصوص قاعدۀ برتری امر کیفری بر
حقوقی دست یافت .قاعدۀ مذکور نیز به مانند بسیاری از قواعد ،بدون استثنا نیست .اگر رأی کیفری
به ضرر شخص ثالثی باشد که در پروندۀ کیفری حضور ندارد ،چنانچه شخص ثالثی در موضوع
ذی حق باشد ،ناعادالنه جلوه نموده و بایسته است مقنن در تعدیل قاعدۀ مذکور همت جوید.
مصداق دیگر ،وضعیت معامله به قصد فرار از دین میباشد .آیا معاملۀ شخص ثالث (خریدار) در
مقابل طلبکار از فروشنده مصون از تعرض است؟ آیا استثنای مذکور قابلتسری به مصداقهای دیگر
از جمله اسناد تجارتی میباشد؟ مورد دیگر درخصوص اصل قاعده اشتباهبودن رأی کیفری است.
آیا چنانچه مرجع حقوقی به این اشتباه پی ببرد ،میتواند آن را اجرا ننماید؟ با بررسی کتب و مقاالت
مربوطه ،تحقیقی که بیانگر بررسی سؤاالت مذکور باشد انجام نشده است ،در حالی که ضرورت آن
ا
ا
وجود دارد :اوال اشتباهاتی که در صدور آراء کیفری وجود دارد کم نمیباشد و ثانیا اختالف نظری
که درخصوص پذیرش استثنائات وجود دارد ،ضرورت بحث را توجیه مینماید .در این مقاله
درخصوص قاعدۀ مذکور به همراه استثنای آن صحبت خواهیم کرد .همچنین در کنار مباحث نظری،
به رویۀ قضایی ایران نیز پرداختهایم تا اعمال قاعده را در دادگاههای ایران بررسی نماییم.
 .۱مبنا و اوصاف قضیۀ قضاوتشدۀ کیفری در مدنی

مهمترین مبنای قاعده جلوگیری از صدور احکام متهافت در دو مرجع حقوقی و کیفری است.
چراکه زیبندۀ مرجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری نیست که احکام متعارض صادر نمایند .طرفین
دعوا این مراجع را بهعنوان ید واحده میبینند و انتظار دارند که تصمیمی قاطع و مستدل و بهدور از
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هر گونه شائبه صادر گردد .در کنار این مبنا ،همچنین «قضات کیفری وسایل جستوجو و دلیل در
اختیار دارند که قضات مدنی ندارند (تحقیقات مقدماتی ،قواعد اختصاصی دلیل) .به عبارت دیگر،
در تحصیل و ارزیابی دلیل محدودیت ندارند .این موارد ،تصمیمات کیفری را نسبت به تصمیمات
مدنی ،به واقعیت نزدیکتر میکند .این اولویت ناشی از این است که وظیفۀ اصلی قاضی کیفری
حف ظ نظم عمومی بوده و جهت حفظ مصلحت جامعه در مورد شرافت و آزادی مجرمین تصمیم
ا
میگیرد .این قاعده دقیقا بهمنظور ممانعت از هرگونه تناقض بین یک تصمیم مهم کیفری و یک
تصمیم مدنی است که اهمیت کمتری دارد .البته این توجیه اولویت قاطع نیست .از طرفی بهرغم
تصمیمات کیفری ،آن تصمیمات همیشه مطابق واقعیت نبوده و اغلب اوقات دارای اشتباهاتی ارادی
یا غیرارادی میباشند .از طرف دیگر تناقض میان یک تصمیم کیفری و یک تصمیم مدنی ،موقعی که
دادگاه مدنی در دعوای خصوصی قبل از طرح دعوای کیفری تصمیم گرفته است و همچنین وقتی که
شخص تبرئهشدۀ کیفری با غیبت خود یا به جهت عدم ایراد به اعتبار قضیۀ قضاوتشدۀ کیفری در
مدنی موجبات محکومیت خود را در دعوای خصوصی فراهم میکند ،ممکن نمیباشد» ( Stefani

 .)et al, 2018: 838-839در حقوق ایران مستندی که مبنای قاعدۀ مذکور باشد مادۀ  227قانون آیین
دادرسی مدنی و مادۀ  18قانون آیین دادرسی کیفری است که اولی در مورد تأثیر دعوای کیفری جعل
بر دعوای حقوقی آن میباشد ولی جعل خصوصیتی نداشته و شامل بقیۀ موارد نیز میباشد؛ با وجود
این ،مادۀ  18بهطور قاطع این موضوع را ذکر کرده است .ازاینرو در حال حاضر مستند مذکور جای
هیچ گونه شبههای در این خصوص نگذاشته است.
اوصاف قاعدۀ مذکور مطلقبودن و ارتباط آن با نظم عمومی است .مطلقبودن یعنی اینکه رأی
قطعی کیفری فقط مختص طرفین پرونده نیست .در امور مدنی برخالف امور کیفری ،اصل
نسبیبودن حاکم است؛ یعنی رأی فقط برای طرفین حق و تکلیف ایجاد میکند .این اطالق ممکن
است به ضرر شخص ثالث تمام شود .در حقوق فرانسه آنچه در تصمیم کیفری میآید ،نسبت به
همۀ اشخاص و تمام مسائل مؤثر است ( .)Mazeaud et Tunc, 1958: 1747وصف دیگر آمرهبودن
قاعده میباشد .آیا اعتبار حکم کیفری در دعاوی مدنی قاعدهای است که در اختیار طرفین میباشد
و تنها با طرح آن قاضی مدنی مقید میشود یا ،صرفنظر از این امر ،بهطور قهری و آمره تحمیل
میگردد؟ در حقوق ایران به نظر میرسد تردیدی در آمرهبودن قاعده وجود نداشته باشد؛ زیرا اگر
تعدیل قاعده و صرفنظرنمودن از چنین اعتباری در اختیار اشخاص باشد هدف آن برآورده نخواهد
شد .رأی کیفری تنها درصدد تحمیل مجازات نیست ،بلکه برای تعیین وضعیت صحیح شخص و
ارتباط با کل اجتماع است و لوازم ضروری و ذاتی آن را نمیتوان کنار نهاد .بدیهی است طرف ذینفع
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ا
میتواند مانند سایر تصمیمات و آرا حق خود را ساقط کند؛ اما این اختیار اوال محدود به مواردی
است که موضوع مورد اسقاط ،حق تلقی شود ،نه حکم و لذا نمیتوان آثار مدنی و اعتبار رأی کیفری
ا
را در مورد احوال شخصی و حقوق خانواده منتفی داشت .ثانیا اسقاط حق نیز به معنای بیاعتباری
قاعده نیست ،بلکه همان طور که ذینفع رأی مدنی ،حتی پس از صدور رأی ،میتواند از موضوع آن
عدول کند و با اعراض یا ابراء مدیون حق خود را ساقط کند ،در مورد رأی کیفری هم ذینفع حق دارد
از آثار رأی استفاده نکند ،اما به هر صورت اصل اعتبار باقی است و طرف مقابل میتواند به آن استناد
ا
کند .ثالثا با فرض وجود اعتبار مذکور ،شخص ذینفع حتی با رضایت طرف مقابل حق ندارد
درخواست رسیدگی مجدد به همان مسئله را در دادگاه مدنی مطرح نماید و دادگاه نیز حق رسیدگی
مجدد ندارد (خدابخشی.)315-318 :1392،
 .۲شرایط اجرای اعتبار قضیۀ قضاوتشدۀ کیفری در مدنی

بعد از ذکر شرایط رأی در قسمت اول ،در قسمت دوم نیز اجرای قاعدۀ مذکور را در مسئولیت
مدنی و کیفری مرتکب در فرض برائت یا محکومیت مطرح مینماییم.
 .۲-۱شرایط رأی مرجع کیفری

اولین شرط این است که آیا رأی مرجع کیفری باید حکم باشد یا اینکه قرار نیز دارای این
خصوصیت میباشد .در مورد حکم کیفری اعم از برائت یا محکومیت مخالفی وجود ندارد ،1ولی
در مورد قرار بعضی از حقوقدانان معتقدند که صدور قرار بازپرس و کیفرخواست دادستان هیچ
محدودیتی برای رسیدگی دادگاه مدنی و صدور رأی ایجاد نمیکند .مفهوم کیفرخواست و قرار
بازپرس این است که در پرونده دلیل کافی برای تعقیب کیفری متهم وجود دارد و موضوع قابلطرح
در دادگاه است و احتمال دارد دادگاه آن را بپذیرد یا بهدلیل کافینبودن دلیل انتساب جرم به متهم یا
جرمنبودن کار منتسب به متهم قرار منع تعقیب صادر کند و نیز امکان دارد که بهعلتی مانند فوت و
جنون متهم یا گذشت شاکی ،تعقیب موقوف بماند .پس تا زمانی که از طرف دادگاه حکمی بر
محکومیت متهم صادر نشده است ،اصل برائت همچنان حکومت دارد و دادگاه مدنی آزاد است که
نسبت به آثار حقوقی کار منتسب به خوانده تصمیم بگیرد (کاتوزیان .)295 :1392،در مقابل
حقوقدان دیگری ،با دلیل نقضی نسبت به دالیل گروه اول ،بعضی قرارهای دادسرا را مشمول قاعده
میداند .ایشان کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی دادسرا را دارای اعتبار امر مختوم در دعاوی
مدنی نمیدانند ولی در مورد منع تعقیب معتقدند که دادسرا در هر حال بخشی از مراجع کیفری
 .1در اینجا بیان کلیات بوده و در بحث بعدی بهتفکیک ارکان رأی کیفری ذکر شده است.

اعتبار قضیۀ قضاوتشدۀ کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه /عسگری توانی و همکاران

۲۷۱

است و رأی آن قطعی شده و در مورد عنصری از عناصر دعوای مدنی (رابطۀ سببیت ،دخالت و
حضور در عمل یا ارتکاب آن) نظر داده است .بنابراین پذیرش مجدد ادعا در دعوای مدنی چه مبنایی
خواهد داشت؟ (خدابخشی )323 :1392 ،نتیجه اینکه نباید تصمیم دادسرا را در مقابل دادگاه
گذاشت و اعتبار امر مختوم را بهطور مطلق نفی کرد .میتوان گفت تفاوت در نهاد صادرکننده نیست
بلکه تفاوت در سایر شرایط است که هنگام ارزیابی رأی هریک از این مراجع یکسان خواهند بود و
نفی یا اثبات آن شرایط است که تحقق امر مختوم را مدلل یا رد مینماید (خدابخشی.)323 :1392 ،
به عبارت دیگر ،مرجع تصمیمگیری مهم نیست بلکه باید شرایط اعتبار امر قضاوتشده وجود داشته
یاشد .حال کدام نظر قابلپذیرش است؟ مادۀ  18قانون آیین دادرسی کیفری از عبارت رأی استفاده
نموده است که اعم از حکم و قرار است .این اطالق را اگر در کنار قوت استدالل اخیر قرار دهیم،
میتوان پذیرفت که اعتبار قاعده فقط در مورد احکام نمیباشد.
دومین شرط رأی این است که قطعیت یافته باشد 1.رأیی که مراحل اعتراض آن سپری شده باشد،
ممکن است بعد از اعمال آن در پروندۀ مدنی ،نقض شده و با این اقدام بنیان رأی حقوقی صادره به
هم ریخته و تعارض احکام صادره را در پی داشته باشد .مبنای تعلیق دعوای حقوقی در مادۀ 227
قانون آیین دادرسی مدنی تا اتخاذ تصمیم قطعی مرجع کیفری نیز بر همین اساس میباشد .مادۀ 18
قانون آیین دادرسی کیفری نیز تأثیر رأی کیفری را منوط به صدور رأی قطعی کرده است .تبعیت مرجع
حقوقی تا حدی است که اگر رأی کیفری اشتباه نیز باشد ،مرجع حقوقی باید آن را لحاظ نماید
( .)bouty, 2003: 89نکتهای که به اعتبار قاعدۀ مذکور خدشه وارد مینماید 2.همچنین ایراد اساسی
 .1برای دیدن موارد و آثار حکم قطعی غیرقابلاجرا ،نک( :خدابخشی)1398 ،
 .2در خصوص اشتباه رأی کیفری ،نویسنده ،در کسوت قضا ،بین اجرای قانون (مادۀ  )18و اجرای عدالت ،دومی را
برگزید؛ چراکه رأی کیفری اشتباه بوده و همین انتخاب باعث صدور کیفرخواست انتظامی نیز گردید .در پروندۀ کالسۀ
 73-93شعبۀ  4دادگاه شهر ری ،خواهان دادخواستی با موضوع مطالبۀ خسارت ناشی از جرم وجه یک فقره چک
امانی بر اساس دادنامۀ صادره به شمارۀ  91-105شعبۀ  1159دادگاه عمومی تهران نموده بود ،در حالی که خوانده با
ارائۀ توافقنامۀ  89/4/27مدعی گردیده است که با توافق خواهان مبلغ چک بابت طلب به اینجانب داده شده است و
خواهان محق در دریافت آن نمیباشد .این توافق از نظر مرجع کیفری مغفول مانده و مرجع حقوقی میبایست بین
ترتیباثردادن به رأی اشتباه کیفری و آن توافقنامه تصمیمگیری نماید .انتخاب توافقنامه باعث صدور کیفرخواست
انتظامی بهعلت عدم رعایت مادۀ  18قانون آیین دادرسی کیفری (رسیدگی مجدد به موضوع استحقاق خوانده در وصول
وجه مغایر رأی صادره در امر کیفری می باشد) گردید .البته در ادامه تعلیق تعقیب صادر گردید .برای جلوگیری از
اشتباهات ،شاید بهتر باشد ،این انتخاب برای مرجع حقوقی باشد تا چنانچه رأی کیفری اشتباه باشد ،حق عدول از
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این قاعده آن است که آزادی ارزیابی قاضی مدنی را سلب میکند و سبب میشود که رأی کیفری
مانع دفاع و ارائۀ راهحل مخالف از سوی اشخاصی که در دعوی حضور نداشتهاند باشد .1همین امر
باعث شده است که کشورهای انگلوساکسون بهطور کلی چنین قاعدهای را فراموش کنند .حقوق
آلمان در حال بازگشت از این قاعده است و هلند و پرتقال خصوصیت امری قاعده را کنار گذاشته و
امکان اثبات برخالف آن را میدهند .جملگی داللت بر سستی مبانی قاعده میکند ( Repertoire

 ،de droit penal et procedure Penal, 2000: 5به نقل از خدابخشی.)314 :1392 ،
نکتۀ بعدی درخصوص تصمیمات مرجع کیفری این است که قاضی مدنی نسبت به همۀ
تصمیمات مرجع کیفری تابع نبوده بلکه این تصمیمات اگر «مسلم» و «ضروری» باشد ،برای مرجع
حقوقی الزماالتباع میباشد ( 2.)verny, 2018: 862: n530قانونگذار ما در مادۀ  18فقط عبارت
«مؤثر» بودن رأی کیفری در ماهیت امر حقوقی را بیان نموده است .شرط تأثیر عبارتی است که
میتواند محدودۀ تصمیم دادگاه کیفری را مشخص نماید .البته این عبارت برای بیان مقصود کافی
نبوده ،لذا ناچاریم عبارت مسلم و ضروریبودن را توضیح دهیم .عبارت مسلمبودن در مقابل
ا
احتماالت به کار میرود؛ مثال اگر قاضی کیفری اعالم کند که به نظر میرسد تخریب ناشی از قوۀ
قهریه باشد ،این اظهارنظر برای مرجع حقوقی الزماالتباع نمیباشد .همچنین عبارات مبهم و توأم با
شک و تردید نیز همین خاصیت را دارد .البته اگر قاضی کیفری بهواسطۀ شکی که در اثبات موضوعی
حادث گردیده و بهواسطۀ آن اصل برائت را جاری نماید ،این برائت تأیید مسلمی است که مرجع

قاعده را داشته باشد .صراحت مادۀ  18این اجازه را نمیدهد ،بنابراین اقدام مقنن را میطلبد تا با افزودن تبصرهای به
مادۀ مذکور ،این مهم را به سرانجام برساند .به قول استاد کاتوزیان ،سعی من بر این است که قوانین را محترم شمارم و
نظم را نگاه دارم ولی این شکیبایی نیز برای خود حدی دارد .همین که با ستمی آشکار روبهرو شوم ،در پشت سدهای
شهرت و رسم و رویۀ قضایی و صنایع ادبی و منطقی فرو نمیمانم .از هر وسیله که علم حقوق در اختیارم نهاده است
بر آن قاعده میکوبم تا از رونق و جال بیفتد .اگر بتوانم از آن میگذرم و اگر چندان صریح باشد که وامانم ،سرافرازم که
با ظلم درافتادهام .آسودگیم آنجاست که غباری بر چهرۀ عدالت نبینم ...چه کنم حرف دگر یاد ندادم (کاتوزیان:1375 ،
سخنی دربارۀ چاپ دوم کتاب).
 .1در ادامه در خصوص درستی این نظر تردید نمودهایم.

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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حقوقی را پایبند میکند (مرجع حقوقی باید به آن ترتیب اثر بدهد) .همچنین غیر از مسلمبودن باید
ضروری نیز باشد« :یک تأیید الزم (ضروری) تأییدی است که دادگاه کیفری برای توجیه تصمیم
ا
محکومیت یا برائت خود مکلف به انجام آن میباشد .مثال تأیید مربوط به وجود یا عدم عمل مادی
تشکیل دهندۀ جرم یک تأیید الزم است .این تأیید قضیهای است که بهطور الزم قضاوت شده است،
چون متکای تصمیم کیفری است .همچنین تأییدی که وصف اعمال را تعیین میکند یک تأیید الزم
است که قاضی مدنی را متعهد میکند .قاضی مدنی عملی را که قاضی کیفری کالهبرداری یا خیانت
در امانت وصف کرده است نمی تواند سرقت تلقی کند .اعالم مجرمیت یا عدم مجرمیت شخص
تحت تعقیب به اتهام یک عمل مجرمانه نیز یک تأیید الزم (ضروری) است؛ چه این تأیید که وجود
یا عدم تقصیر کیفری را ثابت کرده ،محکومیت یا تبرئه را توجیه میکند .لذا اگر یک دادگاه کیفری
متهمی را مقصر یا بر عکس غیر مقصر اعالم میکند ،دادگاه مدنی مأمور رسیدگی به دعوی ضرر و
زیان ناشی از این جرم نمیتواند در مورد این نکته با قاضی کیفری در تناقض بوده و برخالف قاضی
کیفری اعالم کند که تقصیر جزایی ارتکاب نشده یا برعکس ارتکاب شده است .ولی تأیید مربوط به
دخالت یک عامل خارجی (تقصیر قربانی جرم ،تقصیر یک شخص ثالث ،قوۀ قاهره) در عداد
اعالمهای غیر الزم تصمیم جزایی است و در نتیجه موجب آزادی کامل ارزیابی قاضی مدنی میداند؛
تأیید تقصیر قربانی یا شخص ثالث ،از طرف قاضی کیفری کوچکترین اعتباری در قاضی مدنی
ندارد» ( .)Stefani et al. 2018:842-843بنابراین تأییدات ضروری یعنی اینکه اگر از قاضی کیفری
سؤال شود چرا آنها را بازگو و اثبات یا نفی نمودی ،اعالم کند چارهای نداشتم و اگر به آنها اشاره
نمیکردم رأی ناقص ،غیرقابلفهم و نادرست صادر میشد .این مسائل در چهارچوب وظیفۀ قاضی
کیفری است و به همین دلیل تنها همین امور دارای اعتبار میباشند و در نتیجه ،فقط بخشهایی که
جزء شاکلۀ رأی کیفری (ارکان جرم) باشد برای قاضی مدنی الزماالتباع است .هر بخش از رأی
کیفری را که بدون اخالل در صحت آن بتوان حذف کرد دارای اعتبار نخواهد بود .برای مثال در
دعوای خیانت در امانت ،تحویل مال یا سند و نظایر آن ،فعل مرتکب در تصاحب و نظایر آن از لوازم
رأی است و این امور در دعوای مدنی اعتبار دارند ،لکن قاضی کیفری ضمن بررسی تحویل اموال
اعالم کند آنها بهدلیل قرارداد عاریه بوده است نه ودیعه ،عاریهبودن هیچ ضرورتی برای صحت رأی
کیفری ندارد و از رأی کیفری قابلحذف میباشد و به همین دلیل در دعوای مدنی فاقد اعتبار است
(خدابخشی.)330 :1392،

۲۷۴
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 .۲-۲اجرای قاعده در مسئولیت مدنی و کیفری در فرض محکومیت یا برائت

بنا بر قواعدی که در قسمت قبل گفته شد ،اجرای قاعده را با لحاظ ارکان جرم (فعل یا ترک فعل،
قصد ،رابطۀ سببیت ،ضرر و موارد رفع مسولیت) در فرض محکومیت یا برائت تبیین مینماییم.
فعل و ترک فعل که بهعنوان اولین عنصر از عناصر متشکلۀ جرم و مسئولیت مدنی است ،ممکن
است در مرجع کیفری نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود .آنچه مسلم است ،بعد از محکومیت قطعی
کیفری ،قاضی حقوقی نمیتواند وجود عمل مجرمانه را ندیده بگیرد ( .)Verny, 2018: 862با این
ا
حال ،این تصمیم تا چه میزان مرجع حقوقی را که میخواهد مثال به ضرر و زیان ناشی از جرم
رسیدگی کند ملتزم مینماید .مرجع کیفری اعالم کرده است ضربوجرح از ناحیۀ متهم صورت
گرفته است یا تخریب خودرو توسط متهم صورت گرفته است .آیا در صورت محکومیت به مجازات،
ا
مرجع حقوقی باید خسارت ناشی از تخریب یا ضربوجرح (مثال هزینۀ درمان) را حکم دهد یا
میتواند برخالف آن اظهار نظر نماید؟ در حقوق فرانسه معتقدند که قاضی مدنی در صورت
محکومیت متهم نمیتواند حق جبران ضرر و زیان قربانی جرم را نادیده

بگیرد ( Stefani et al.,

 .)2018: 844در صورت برائت ،آیا مرجع مدنی میتواند برخالف نظر مرجع کیفری که وجود یک
عمل مادی را که از طرف قاضی کیفری مردود شناخته شده قبول کند؟ در اینجا نیز حقوق فرانسه به
قاضی مدنی چنین اختیاری را نمیدهد ( .)Stefani et al., 2018: 844در حقوق ایران نیز به همین
کیفیت میباشد (کاتوزیان 297 :1392،و 307؛ متین دفتری.)384-385 :1391 ،
به همراه فعل یا ترک فعل ،اوصافی از جمله قصد یا تقصیر نیز وجود دارد .در اینجا نیز قاضی
مدنی نمیتواند تقصیر مجرم را بعد از قطعیت حکم کیفری در نظر نگیرد (.)Verny, 2018: 862
سؤال این است که چنانچه مرجع کیفری سوءنیت مرتکب را احراز و وی را محکوم نماید یا بالعکس
با احراز عدم سوء نیت مرتکب وی را تبرئه نماید ،آیا دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در محکمۀ
حقوقی قابلیت استماع دارد؟ مرتکب با خودروی خود به خودروی زیاندیده برخورد و زیاندیده
دعوای کیفری تخریب را مطرح کرد ولی مرجع کیفری بهعلت عدم سوءنیت وی را تبرئه مینماید.
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
و زیانی وارد نشده باشد ،به این علت میتواند دعوا را رد کند ( ،)Stefani et al., 2018: 842چون
ممکن است شخص مقصر باشد ولی مسئولیت مدنی نداشته باشد؛ مانند شروع به جرم .در حقوق
ایران نیز به همین صورت است (کاتوزیان 297 :1392،و  .)307در فرض برائت باید به این نکته
توجه داشت که چنانچه مسئولیت مرتکب بر مبنای تقصیر نباشد (مانند دارندۀ اتومبیل) ،ورود قاضی
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مدنی تعارضی با رأی کیفری ندارد .همچنین با توجه به اینکه در مسئولیت کیفری و مدنی تقصیرهای
غیرعمدی مشترک است (بیاحتیاطی ،بیمباالتی و )...در حقوق فرانسه معتقدند که اگر مبنای برائت
فقدان تقصیر جزایی بیاحتیاطی باشد (مواد  221-6و  222-19قانون مجازات) بهجهت وحدت
تقصیر جزایی و مدنی ،قاضی مدنی نمیتواند بر مبنای این مواد ،بهجهت تقصیر بیاحتیاطی ،بدون
تناقض تصمیم جزایی برائت با جبران ضرر و زیان موافقت کند ( .)Stefani et al., 2018: 584در
حقوق ایران نیز وحدت تقصیر غیرعمدی در حقوق کیفری و مدنی نیز وجود داشته لذا مرجع حقوقی
نمیتواند چنانچه مرجع کیفری نبود بیاحتیاطی را اعالم کند ،وجود بیاحتیاطی را بررسی کند .نکتۀ
دیگر اینکه نداشتن عمد در پروندۀ کیفری مانع از رسیدگی مرجع حقوقی به بیاحتیاطی و...
نمیباشد؛ چراکه شخص متهم میتواند سوءنیت خاص (عمد) نداشته باشد ولی در ارتکاب فعل
بیاحتیاطی کرده و مسئولیت مدنی داشته باشد ،مگر اینکه مرجع کیفری اعالم نماید هیچ تقصیری
اعم از عمد و غیرعمد از ناحیۀ متهم حادث نشده است (مسئولیت بدون تقصیر مثل رانندۀ خودرو
در مسئولیت مدنی وجود دارد) که در این صورت قاضی مدنی نمیتواند در این مسئله ورود نموده و
با قاضی کیفری تعارض نماید .نکتۀ پایانی اینکه اگر مواردی بهصورت ضمنی با قصد در ارتباط باشد
و مرجع کیفری بدون ورود در آنها قصد جرم را احراز نموده باشد ،این لوازم برای مرجع حقوقی
ا
الزماالتباع میباشد ،اگرچه ورود مستقیم در آن نداشته باشد؛ مثال ادعای اجبار یا جنون در مرجع
حقوقی با احراز قصد مجرمانه توسط مرجع کیفری در تناقض میباشد ،چراکه نداشتن اجبار با وجود
قصد مجرمانه الزم و ملزوم میباشند .درخصوص تقصیر ،دادنامۀ شمارۀ  91-1317مورخ
 91/11/24شعبۀ 16دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تأیید دادنامۀ شمارۀ  91/7/3-599شعبۀ 22
دادگاه حقوقی تهران این است که در صورت احراز تقصیر بانک از طریق تبانی کارمند آن با جاعلین
چک ،ید بانک از امانی به ضمانی مبدل شده و نسبت به کلیۀ خسارات وارده به سپرده و سرمایهگذاری
مشتری مسئول بوده و این مسئولیت محدود به میزان تقصیر اثباتی کارمند خاطی در محاکم کیفری
نیست .دربخشی از دادنامۀ شمارۀ  91-317آمده است که « ...نظر به اینکه تجدید نظرخواه تا زمانی
که مرتکب تقصیر و تخلف در حفظ و نگهداری دارایی صاحب حساب نزد خود نشده ،امین محسوب
میگردد لیکن پس از احراز تقصیر و تخلف وی ،ید امانی به ضمانی تغییر و مسئولیت جبران خسارت
وارده به دارایی صاحب حساب را دارد و همین مطلب از مفاد بند ج مادۀ  35قانون پولی و بانکی کشور
مصوب  1351مستفاد میگردد .بنابراین استدالل بانک سپه در الیحۀ اعتراضیه در این خصوص وارد
ا
نبوده ،ایضا ادعای عدم شخصیت حقوقی مستقل خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) نیز وارد نیست و
با احراز اهمال بانک و تبانی کارمند بانک با جاعلین مؤید مسئولیت بانک در جبران خسارت وارده به
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صاحب حساب است و مقصود از جبران خسارت در بند ج قانون فوقاالشعار اعم است از پرداخت
اصل وجه مورد تصرف و برداشتشده توسط افراد یا اشخاص غیرمجاز و پرداخت خسارتها و
ا
هزینههای مرتبط با آن ،مضافا استدالل تجدید نظرخواه مبنی بر مسئولیت بانک در جبران خسارت
وارده به میزان محکومیت کارمند بانک توسط دادگاه کیفری محدود میگردد نیز قابلیت پذیرش ندارد،
زیرا ماحصل همکاری کارمند بانک سپه با جاعلین محدود به میزان محکومیت وی نیست و شامل
تمام وجه برداشتشده از حساب تجدیدنظرخوانده میگردد1.»...

در ادامۀ بحث تقصیر ،عللی مطرح میشوند که باعث زوال تقصیر میگردند .حال سؤال این
است که اگر قاضی کیفری ادعای دفاع مشروع ،اضطرار و ...را پذیرفت و متهم را تبرئه نمود ،زیاندیده
میتواند دعوای مسئولیت مدنی مطرح نماید؟ باید بگوییم با اثبات موارد فوق ،هیچ مسئولیتی متوجه
مرتکب اعم از حقوقی و کیفری نبوده ،مگر در اضطرار که با نبود مسئولیت کیفری ،مسئولیت مدنی
وجود دارد .دلیل آن نیز این است که برخالف دفاع مشروع و ،...در اضطرار 2تقصیری از ناحیۀ
زیاندیده وجود ندارد .در دفاع مشروع ،شخص مهاجم خود باعث ضرر و زیان شده است (بحث
درخصوص مهاجم و مدافع است وگرنه اگر ثالثی صدمه دیده باشد ،مسبب مسئول است؛ مدافع یا
مهاجم فرق نمیکند) ولی در اضطرار شخص مضطر ،جهت فرار از ضرر و زیان به خود ،به دیگری
ضرر میرساند« .بنابراین از آنجا که زیاندیدۀ جرم ضروری برخالف مجنی علیه دفاع مشروع هیچ
گونه سهمی در موقعیت ایجاد شده ندارد( ،فرض ما جایی است که زیاندیده مقصر نباشد وگرنه به
ا
میزان تقصیر مسئول است) ،پس طبیعتا جبران زیان او عادالنه است» (نوربها .)284 :1396،نکتۀ
دیگر این است که اگر در پروندۀ کیفری اثبات شود که شرایط عدم مسئولیت رعایت نشده است،
ا
مثال در دفاع مشروع بیشتر از حد مجاز دفاع شده است (شخصی که میتواند با یک سیلی مهاجم
را برهاند ولی وی را به قتل میرساند) آیا مسئولیتی وجود دارد؟ خروج از شرایط ،مسئولیت مرتکب
را اعم از کیفری و حقوقی در پی دارد و در هر صورت ورود قاضی مدنی در این قسمت برای جبران
خسارت منافاتی با رأی مرجع کیفری ندارد ،مگر اینکه مرجع کیفری در مورد ضرر و زیان این خروج
ا
اظهار نظر نموده باشد .مثال حکم به پرداخت دیه داده باشد (درخصوص مازاد دیه و سایر خسارات
مالی ،مرجع کیفری اظهارنظری ننموده است و ازاینرو منعی وجود ندارد .البته رویۀ قضایی در
خصوص دیه متشتت است ولی اکثریت ،مازاد دیه را در محاکم حقوقی رسیدگی مینمایند ،چون
 .1مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) پژوهشگاه قوۀ قضائیه .77-76 :1393،
 .2بعضی اساتید کلمۀ ضرورت و اضطرار را بهصورت مترادف به کار میبرند (نوربها.)276 :1396 ،
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ماهیت دیه غیر از مجازات جنبۀ خسارت نیز دارد و حکم کیفری دیه بخشی از خسارت است).
هیئت عمومی دیوان عالی کشور ایران نیز طی رأی اصراری شمارۀ  1995مورخ  45/10/28با موضوع
قتل عمد اعالم نموده است که چون موضوع جنون متهم در پروندۀ کیفری رسیدگی و مردود اعالم
شده است ،دادگاه پژوهش مدنی حق ورود به جنون متهم را بهصورت پروندۀ مجزا ندارد (علیآبادی،
 .)196-194 :1391در دادنامۀ شمارۀ  96-388مورخ  1396/5/16در پروندۀ کالسۀ 542-94
شعبۀ  4دادگاه حقوقی شهرستان ری ،ولی صغیر با اعالم رضایت نسبت به قاتل موضوع قصاص را
منتفی کرد ،با وجود این صغیر بعد از کبیرشدن تقاضای رسیدگی به خواستۀ اعالم عدم رعایت
مصلحت و غبطه از سوی ولی قهری را در دادگاه حقوقی مطرح کرد تا با صدور رأی حقوقی بتواند
موجبات نقض رأی کیفری را فراهم نماید« :خواستۀ دعوای ...بهطرفیت ...صدور حکم مبنی بر
اعالم عدم رعایت مصلحت و غبطه از سوی ولی قهری میباشد .ماحصل ادعای خواهان این است
که پدر مرحوم بنده توسط عمویم به قتل عمدی رسیده است که در آن زمان اینجانب صغیر بودهام
ولیکن خواندۀ محترم (ولی قهری) بدون درنظرگرفتن حقوق اینجانب و عدم رعایت غبطه ،بدون قید
و شرط اعالم رضایت نموده است ،تقاضای رسیدگی به خواسته را دارم .دادگاه پس از جری تشریفات
قانونی و دعوت از اصحاب دعوی ،صرفنظر از اینکه درخصوص صغیر ،علیرغم تذکرات دیوان
عالی کشور که به شرح صورتجلسه  96/2/12خالصهنویسی شده است رعایت مصلحت شده است
یا خیر ،نظر به اینکه درخصوص مصلحت ،مرجع کیفری اتخاذ تصمیم نموده است و علیالقاعده
بنا بر قاعدۀ اعتبار امر محکومبها ،مرجع دیگری نمیتواند در این خصوص ورود نماید ،کما اینکه
در مورد مشابه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شمارۀ  1995مورخ 45/10/28
رسیدگی به جنون متهم به قتل را که در پرونده کیفری رسیدگی شده بود را در مرجع حقوقی بهعلت
اعتبار امر محکوم بها مردود اعالم نموده است (علیآبادی ،)168-196 :1391 ،نظر به اینکه اعتبار
امر محکوم بها فقط در خصوص رسیدگی مرجع کیفری نسبت به کیفری یا حقوقی نسبت به حقوقی
ا
نمیباشد بلکه مرجع کیفری درخصوص موضوعات حقوقی که قبال مرجع حقوقی رسیدگی نموده
است که در بحث اناطه نیز مطرح میباشد و همچنین مرجع حقوقی نسبت به مرجع کیفری (موضوع
حاضر) که با توجه به اصل استقالل مرجع کیفری درخصوص رسیدگی به موضوعاتی که در بحث
اناطه قابلیت رسیدگی نداشته ،مطرح بوده نیز میبایست اعمال گردد (منظور اعتبار امر قضاوتشدۀ
مدنی در مدنی ،کیفری در کیفری ،مدنی در کیفری و کیفری در مدنی است که این قاعده جاری
میباشد) تا تشتت آراء پیش نیاید ،فلذا دادگاه به استناد بند  6مادۀ  84و مادۀ  89قانون آیین دادرسی
مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعالم مینماید».
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رکن دیگر دعوای مسئولیت کیفری و مدنی ضرر و زیان میباشد .تعیین قطعی مبلغ طلب قربانی
جرم که از طرف قاضی کیفری تعیین شده است در برابر قاضی مدنی نمیتواند دوباره مطرح گردد.
همچنین رسیدگی به ضرر و زیان باید بهعنوان الزمۀ رسیدگی کیفری باشد ،در غیر این صورت مرجع
ا
حقوقی را نمیتوان محدود ساخت .مثال اگر دادگاه جزا بهعنوان ضربوجرح متهم را محکوم کرده
باشد ،این حکم مانع از این نیست که دادگاه مدنی او را به این عنوان که ضربوجرح منتهی به مرگ
قربانی جنایت شده است ،به خسارت ناشی از آن محکوم سازد .منظور این است که دادگاه کیفری
فقط به ضرب و جرح رسیدگی کرده است و اگر متعاقب آن شخص فوت کند مانع از مطالبۀ دیه فوت
نمیشود ،مگر اینکه از اتهام قتل در دادگاه کیفری تبرئه شده باشد .همچنین فرض کنیم دادگاه کیفری
ضمن صدور حکم به مجازات متهم اعالم کند که از ارتکاب جرم هیچ خسارتی به مدعی خصوصی
نرسیده است .این حکم در دادگاه مدنی اعتبار ندارد؛ زیرا الزمۀ رسیدگی کیفری نبوده است و دادگاه
کیفری میتواند ،بدون اظهارنظر دربارۀ زیانهای ناشی از جرم ،نسبت به مجازات متهم تصمیم
بگیرد .پس دادگاه مدنی حق دارد به زیان ناشی از این جرم رسیدگی کند .ولی هرگاه نظر دادگاه
کیفری ،در باب واردنشدن زیان ،مقدمۀ الزم تصمیم او دربارۀ جرم و تعیین مجازات باشد ،از اعتبار
امر مختوم بهرهمند است و دادگاه مدنی حق ندارد با آن معارضه کند؛ چنانچه برای محکومکردن متهم
به کیفر سرقت ساده ،دادگاه هتک حرز را مسلم نداند و اعالم کند که از این بابت خسارتی وارد نشده
است ،دادگاه مدنی نمیتواند به زیان ناشی از آن حکم دهد (کاتوزیان .)298-299 :1394 ،در
مورد صدور حکم بر برائت متهم ،اظهارنظر دادگاه نسبت به واردشدن خسارت و میزان آن ،در دادگاه
مدنی ،اعتبار ندارد ،زیرا هیچ ارتباطی میان حکم برائت و این اعالم وجود ندارد ،مگر اینکه ورود
خسارت از ارکان تشکیلدهندۀ جرم باشد و حکم برائت بر مبنای نفی آن صادر شود (کاتوزیان،
ا
 .)308 :1394اصوال مبنا و جهت ورود مرجع مدنی را باید این نکته دانست که آیا در صورت
پذیرش دعوای ضرر و زیان توسط مرجع مدنی حکم کیفری ملغی میگردد یا خیر؟ در صورت الغاء،
مرجع حقوقی نمیتواند ورود نماید.
آخرین بحث این قسمت رابطۀ سببیت است .سؤال این است که اگر مرجع کیفری رابطۀ سببیت
را احراز ننمود یا بهعکس ،آیا مرجع حقوقی تکلیف بهتبعیت دارد؟ در فرض محکومیت در پروندۀ
ا
کیفری ،مثال اگر رانندۀ اتومبیلی در دادگاه جزا به ایراد جرح به خوانده محکوم شود ،مسئلۀ تسبیب
ورود خسارت امری است پایانیافته که باید در دادگاه مدنی بهعنوان «اصل موضوع» پذیرفته شود
(کاتوزیان .)297 :1392،در موردی هم که رابطۀ سببیت میان تقصیر متهم با ورود خسارت مبنای
صدور حکم برائت قرار گرفته است ،مانند اینکه در تیراندازی دو تن بهسوی مقتول ،دادگاه کیفری
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احراز کند که گلولۀ کارساز از اسلحۀ متهم شلیک نشده است و نباید او را قاتل شمرد ،دادگاه مدنی
نمیتواند خسارت ناشی از قتل را بر عهدۀ متهم تبرئهشده گذارد (کاتوزیان .)297 :1392،البته
هرگاه دادگاه کیفری ضمن تبرئۀ متهم بهدلیل ارتکاب جرم اعالم کند که سبب ورود خسارت به مدعی
خصوصی نامعلوم است ،این اعالم در دادگاه مدنی اعتبار مطلق امر قضاوتشده را ندارد .بنابراین،
اگر شخص ثالثی طرف دعوای خصوصی قرار گیرد ،نمیتواند به این ایراد متوسل شود که دادگاه
کیفری سبب ورود خسارت را نامعلوم دانسته است؛ زیرا این اعالم الزمۀ صدور حکم بر برائت متهم
ا
نبوده است (کاتوزیان .)297 :1392،نکتۀ آخر اینکه اصوال هر تصمیمی که مرجع کیفری بگیرد
برای مرجع حقوقی الزم االتباع نمیباشد ،مگر اینکه مسلم و ضروری بوده و در آن خصوص مرجع
کیفری بهطور قاطعانه تصمیم گرفته باشد ،اعم از اینکه جزء منطوق حکم بوده یا اسباب و عللی که
الزمۀ آن باشد؛ بهعبارت اصولی ،مقدمۀ واجب واجب است.
 .۳معامله به قصد فرار از دین

طلبکار در راستای مادۀ  21قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی بهطرفیت بدهکار شکایت
کیفری معامله به قصد فرار از دین مطرح مینماید .سؤال این است که چنانچه بدهکار محکوم شود،
آیا مرجع حقوقی با لحاظ محکومیت بدهکار میتواند حسب قاعدۀ اعتبار امر کیفری بر حقوقی
معاملۀ بین بدهکار و شخص ثالث را باطل نماید .پاسخ به سؤال منوط به بررسی این موضوع در
جرم و غیرجرم میباشد.
 .۳-۱فرض جرمنبودن معامله به قصد فرار از دین

1

بدهکار برای نپرداختن دین خود مال خود را بهصورت واقعی منتقل تا از دسترس طلبکاران خارج
نماید .حال سؤال این است که آیا این معامله در راستای مبحث چهارم قانون مدنی (مواد -218
 ،)217که زیر عنوان جهت نامشروع آمده است ،محکوم به بطالن است یا باید از مبنای دیگری
استفاده کرد؟ قانون مدنی در مادۀ  218اصالحی  1370اعالم نموده است که «هرگاه معلوم شود که
معامله به قصد فرار از دین بهطور صوری انجام شده آن معامله باطل است» .اشکالی که بر این ماده
وارد است این است که بطالن معاملۀ صوری را اعالم نموده است و مواردی را که معامله صوری
نباشد تعیین تکلیف نکرده است .دلیل بطالن معاملۀ صوری این است که درحقوق ما عقد تابع قصد
واقعی طرفین است (العقود تابعة للقصود) ،بنابراین با فقدان قصد ،بطالن معامله واضح است .در

 .1برای دیدن مبنا ،قلمرو ،شرایط و آثار معامله به قصد فرار از دین ،نک( :کاتوزیان253-296 :1376 ،؛ کاتوزیان،
.)157-147 :1394
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معاملۀ واقعی ،انگیزۀ فرار از دین وجود دارد و باید در این خصوص راهکار ارائه کرد .در ارائۀ راهکار
نیز باید قواعد موجود را در نظر داشت .قاعده این است که باید ارادۀ طرفین را حفظ کرد (مادۀ 339
قانون مدنی) و چنانچه اثر این اراده با حقوق ثالث در تعارض باشد ،فقط این اثر را نادیده گرفت.
غیرقابلاستناد بودن ضمانت اجرایی است که در عین حفظ معاملۀ پایه ،حقوق ثالث را نیز تضمین
مینماید .مادۀ  21قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی نیز به آن بهصورت ضمنی اشاره کرده
است .مبنای تحلیلی این نظر این است که در بحث آثار قرارداد ما دو اصل داریم .1 :اصل نسبیبودن
که در روابط طرفین است؛  .2اصل قابلاستناد بودن که قلمرو آن در روابط ثالث است .در یک
ا
قرارداد ،صرفا حق مستقیم ناشی از آن را طرفین بهره میبرند که به اصل نسبیبودن معروف است ،در
حالیکه اصل قابلاستناد بودن میگوید که قراردادی که بین دو طرف منعقد شده ،در برابر ثالث
قابلاستناد است؛ یعنی اشخاص ثالث باید به آثار این عقد بین طرفین احترام بگذارند .با وجود این،
در صورتی میتوان به اشخاص ثالث گفت که به این معامله احترام بگذارند که از وقوع معامله مطلع
باشند .به این ترتیب ،تا زمانی که دعوا بین طرفین است ،طبق اصل نسبیبودن ،قرارداد طبق ارادۀ
طرفین معتبر است ولی طرفین نمی توانند از ثالث جاهل بخواهند که به این قرارداد احترام بگذارد.
معامله بین طرفین صحیح است ولی در مقابل اشخاص ثالث قابلاستناد نیست .به عبارت دیگر ،دو
اصل نسبیبودن اثر قرارداد بین طرفین و قابلاستناد بودن له یا علیه ثالث در اینجا نیز حاکم است،
مشروط بر اینکه به اطالع ثالث رسیده باشد .مادۀ  21قانون گفتهشده نیز به همین علت علم منتقلالیه
را جهت تأثیر معامله نسبت به وی شرط دانسته است .بنابراین در صورت فقدان علم منتقلالیه که
همان حسننیت خریدار میباشد ،ادعای طلبکار در مقابل وی مسموع نمیباشد .اصل نیز بر
حسننیت است و خالف آن باید توسط طلبکار اثبات شود .در صورت اثبات عدم حسننیت
خریدار ،عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال ،مثل یا قیمت آن از اموال انتقالگیرندۀ عالم به
موضوع ،جهت پرداخت طلب ،استیفا خواهد شد .نکتهای که شایان ذکر است این است که مقنن
در همین مادۀ  21قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی ،انتقال مال از خریدار اول به خریدار دوم
را هم مشمول مثل یا قیمت دانسته است ،در حالی که حسب قواعد حقوق مدنی (مادۀ  323قانون
مدنی) اگر عین مال وجود داشته باشد ،به مثل یا قیمت مراجعه نمیشود .این تغییر موضع قانونگذار
ا
قابلتقدیر است؛ چراکه از ثالثی که از معامالت قبلی مطلع نمیباشد باید حمایت کرد .مثال دستور
فروش مال غیرمنقولی صادر شده و پیرو مزایده ساختوسازی انجام و آپارتمانهایی به ثالث واگذار
شود .متعاقب آن ،به هر دلیلی دستور فروش لغو شود و مالک مشاعی بخواهد مالکین جدید را از
ملک بیرون نماید ،از مبنای این ماده میتوان استفاده کرد و مثل یا قیمت ملک را به خواهان پرداخت
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کرد .تلف حکمی مصداقی است که میتوان در اینجا به کار برد (مادۀ  39قانون اجرای احکام مدنی
مصوب 1.)1356

 .۳-۲فرض جرمبودن معامله به قصد فرار از دین

مادۀ  18قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392اصل لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از دادگاه
کیفری را بیان کرده است .حال آیا این قاعده درخصوص منتقلالیه دارای حسننیت نیز میباشد .به
عبارت دیگر ،آیا شاکی کیفری (خواهان دعوای ابطال معامله) میتواند ،با استناد به قاعدۀ مذکور،
الزام دادگاه حقوقی را به تبعیت از رأی دادگاه کیفری بخواهد .یک نظر میتواند پذیرش دعوای حقوقی
باشد و دلیل آن اطالق مادۀ  18میباشد .نظر دیگری که با قاعدۀ حفظ قرارداد همخوانی دارد پذیرش
عدم قابلیت استناد در مقابل شخص ثالث باحسننیت است .اگر مالک حسننیت ثالث باشد،
صدورحکم کیفری نباید مؤثر در موضوع باشد؛ چراکه رسیدگی کیفری درخصوص شخص دیگری
است ،مگر اینکه در پروندۀ کیفری یکی از مشتکیعنهم منتقلالیه باشد تا سوءنیت وی احراز گردد.
مادۀ  21قانون مزبور ،شرط شریک جرم بودن منتقلالیه را علم وی به موضوع دانسته است که پذیرش
قاعده را آسانتر مینماید.
سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا منتقلالیه میتواند برای فرار از مجازات یا
روبهرونشدن با فروشندۀ معسر (بعد از پرداخت طلب طلبکار توسط خریدار ،وی باید به فروشنده
ا
جهت جبران خسارت مراجعه کند) دعوای صوریبودن معامله را در دادگاه حقوقی مطرح تا متعاقبا
به رأی کیفری اعتراض نماید؟ در صورت پذیرش آیا رأی آن دادگاه تأثیری در رأی کیفری دارد؟
درخصوص قسمت اول سؤال ،ممکن است گفته شود که با توجه به دو شرط مسلم و ضروریبودن،
که ذکر گردید ،چون مرجع کیفری درخصوص صوریبودن رسیدگی ننموده است ،لذا مانعی جهت
رسیدگی دادگاه حقوقی نمیباشد .نظر دیگر که به نظر درست میباشد این است که دادگاه حقوقی
فقط ملزم به منطوق رأی دادگاه کیفری نمیباشد .هر آنچه الزمۀ منطقی رأی میباشد نیز الزامآور

 .1تلف حکمی برخالف تلف واقعی که مال ازبین میرود ،مال وجود داشته با وجود این بهعلت عملی (بودن مال در
انتهای اقیانوس) یا قانونی (مانند مورد متن) استرداد مال امکانپذیر نمیباشد .حسب مادۀ  39قانون اجرای احکام
مدنی ،چنانچه در اجرای حکم عملیات اجرایی تمام شده و متعاقب آن حکم صادره فسخ یا نقض گردد ،عملیات
اجرایی باید اعاده شود .با این وصف اگر محکومبه عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد ،دادورز (مأمور اجرا) مثل
ا
یا قیمت آن را وصول می نماید (مثال تبدیل زمین موضوع دعوای خلع ید به مجتمع تجاری یا مسکونی) .برای بحث
بیشتر ،نک( :شمس.)596-597 :1397 ،
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است .پذیرش صوریبودن معامله خدشه به معاملهای وارد میکند که رأی کیفری بر مبنای آن معامله
صادر شده است .منتقلالیه اگر مدعی صوریبودن معامله میبود ،باید در همان پروندۀ کیفری مطرح
میکرد .درخصوص سؤال دوم نیز اگر اعتقاد به پذیرش دعوای حقوقی داشته باشیم ،یک نظر میتواند
این باشد که چون رأی کیفری بر مبنای معاملۀ صحیح صورت گرفته است ،از همین رو کشف
ا
صوریبودن معامله نشان میدهد که اصال معامله به قصد فرار از دین صورت نگرفته است و بر این
اساس موجبات نقض رأی کیفری فراهم میباشد .در امور حقوقی نیز با مشخصشدن بطالن معامله،
هر آنچه بر اساس آن معامله صورت گرفته باشد محکوم به بطالن است .بنیان سستی که با فروریختن
آن هر آنچه بر آن اساس شکل گرفته باشد فرومیریزد« .یکی از حقوقدانان درخصوص معاملۀ
موضوع مادۀ  590قانون مجازات اسالمی که در مقام رشوه صورت گرفته باشد معتقد است که بطالن
معامله مانع از تحقق عنصر مادی جرم که معامله میباشد میگردد و حداکثر بهعنوان شروع به جرم
میباشد» (میرمحمد صادقی .)421 :1394 ،شعبۀ  27دیوان عالی کشور طی دادنامۀ شمارۀ -806
 91مورخ  1391/11/12اعالم نموده است که چنانچه در محکمۀ حقوقی صوریبودن معاملهای
اثبات شود ،بهدلیل اینکه با معاملۀ صوری انتقال صورت نمیگیرد ،لذا بزه معامله به قصد فرار از دین
نیز موضوعیت ندارد .در بخشی از دادنامه آمده است که « ...از آن جایی که در دادنامۀ شمارۀ
 00754مورخ  1391/7/25صادره از شعبۀ  10دادگاه تجدیدنظر استان ،تصریح شده است که
معاملۀ انجامشده صوری بوده است که مطابق مادۀ  218قانون مدنی معاملۀ صوری باطل میباشد،
ا
در حالی که بیان مقنن در مادۀ  4قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی (فعال مادۀ  )21ظهور در
انجام معامله بهطور صحیح و تحقق انتقال به غیر دارد (چنانچه اداره حقوقی نیز در نظریۀ شمارۀ
 1378/10/6223-7/7حاکی است که در صورت عدم وقوع بیع ،موضوع از شمول مادۀ مزبور
خارج است) لذا با وصف مذکور ،محکومیت کیفری متهمان موجه نبوده ،به استناد ...با درخواست
اعادۀ دادرسی ...موافقت میشود و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبۀ دیگر همعرض ارجاع
میگردد» 1.شایان ذکر است که تمرکز مادۀ  21قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی بر انتقال مال
است که اعم از معامله میباشد .نظر دیگر که با استقالل حقوق کیفری نیز همخوانی دارد این است
که جرمی بر اساس ظاهر اتفاق افتاده است و کشف بعدی نقض یکی از ارکان جرم تأثیری بر جرم
ندارد« .حقوق کیفری درصدد مبارزه با فعل زیانباری است که خود را در قالب عمل حقوقی جلوه
داده و قصد دارد ،از راه حیله و صورت ظاهر ،باطن خود را بپوشد در حالی که چنین ظاهری هم از

1. http://j.ilir.ir/subsystems/jpri2/showjudgement.aspx?id=agNnY3vtcmniowm9
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حیث مدنی فاقد اثر است و هم بهعنوان یک عمل مجرمانه قابلمجازات خواهد بود و مجازات ،با
وجود باطلبودن قرارداد ،مترتب میشود» (خدابخشی .)407 :1392 ،موارد مطرحشده درخصوص
سایر ضمانتاجراها نظیر فسخ ،انفساخ و ...نیز با اختالف جزئی جاری میباشد .این دیدگاه نشان
میدهد که حقوق کیفری ،از نظر مفاهیم حقوقی ،مستقل از حقوق مدنی است؛ چراکه بطالن ،فسخ،
عدم نفوذ و ،...برخالف حقوق کیفری ،در حقوق مدنی مؤثر در معامله میباشد.
نکته آخر اینکه در یک نظر کلی شاید بتوان قاعدهای را استخراج کرد که در هر موردی که حق
شخص ثالث باحسننیت در تقابل حق اشخاص دیگری قرار گیرد که میخواهند به ضرر ثالث اقدام
نمایند ،اگر ثالث از قضیه اطالعی نداشته باشد ،اصل غیرقابلاستناد بودن حاکم میباشد ،اعم از
اینکه منشأ ضرر جرم یا غیرجرم باشد .مصداق مطرحشده نمونهای از قاعده بوده که قابلتسری به
مصادیق دیگر میباشد .البته باید هدفی در ورای این موضوع باشد تا قائل به این قاعده در مصادیق
دیگر باشیم .این هدف یا توسط مقنن تصریح میگردد یا از مالک و مبنایی که از فحوای قانون
برداشت میگردد قابلاستخراج است .شخص ثالث دارندۀ سند تجارتی و همچنین دارای سند رسمی
مالکیت مال غیرمنقول نمونهای دیگر میباشد که در جای دیگر آن را تبیین نمودهایم .فروشندۀ یکبار
با سند عادی ملک را به الف فروخته و همان ملک را با سند رسمی به شخص ب فروخته است .در
آنجا گفتیم که حکم به محکومیت الف به انتقال مال غیر ،قابلتسری به شخص ب در دعوای ابطال
سند رسمی نمیباشد.
 .۴بررسی حقوق شخص ثالث متضرر از رأی کیفری

امکان تضرر اشخاص ثالث که در دادرسی کیفری حضور یا دخالت ندارند و هیچیک از طرفین
پرونده نمیباشند از صدور و اجرای حکم کیفری یا دستورات یا تصمیمات مقامات قضایی در دادرسی
کیفری وجود دارد ،مثل اینکه مرجع کیفری در جرم سرقت یا کالهبرداری حکم به رد مال به نفع شاکی
میدهد ،در حالی که مال موضوع جرم متعلق به شخص دیگری میباشد .با توجه به این نکته این سؤال
مطرح میشود که آیا نباید این امکان برای ثالث وجود داشته باشد که در قسمت حقوقی رأی کیفری (رد
مال) جهت تظلمخواهی اقدام نماید .در این بخش ،بعد از طرح ماهوی موضوع در قسمت اول ،در
قسمت دوم درخصوص مرجع صالح جهت رسیدگی به این موضوع صحبت خواهیم کرد.
 .۴-۱بررسی حق ماهوی شخص ثالث در اعتراض به رأی کیفری

در پروندههای حقوقی ،مقنن در مواد  417-425قانون آیین دادرسی مدنی تصریح میدارد که
چنانچه رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد ،نامبرده میتواند نسبت به آن رأی
اعتراض کند .ضرورت این امر در پروندههای کیفری دو چندان است؛ زیرا در پروندههای حقوقی
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شخص ثالث میتواند در جریان دادرسی مدنی بهعنوان وارد ثالث ورود نماید ،در حالی که این امر
در پروندههای کیفری وجود ندارد .گفتیم که از اوصاف قاعدۀ اعتبار امر قضاوتشده کیفری در
مدنی ،مطلقبودن آن میباشد که غیر از طرفین پرونده ممکن است به ضرر شخص ثالث نیز باشد.
مرجع کیفری بر مبنای اصل استقالل حقوق کیفری ،بر اساس ظاهر تصمیم میگیرد و سؤال این
است که آیا متعاقب این ظاهر ،اگر واقعیتی کشف شود ،نمیتوان از ظاهر عبور نمود .بعد از صدور
رأی کیفری ،شخص ثالثی که در رسیدگی کیفری حضور نداشته است به جنبۀ مدنی رأی معترض
میباشد .آیا ورود مرجع کیفری به ارکان رأی کیفری خدشه وارد مینماید؟ با توجه به قواعدی که
گفته شد ،اتخاذ تصمیم دادگاه ،جهت احقاق حق ثالث ،نباید به اساس رأی کیفری خدشه وارد
نماید .آنچه مسلم است در رسیدگی کیفری به رابطۀ طرفین دعوا با شخص ثالث توجهی نشده است
و در مقام رسیدگی به این موضوع نبوده است .در احراز جرم ،مرجع کیفری با بررسی فعل متهم و
سایر ارکان جرم به بزهکاری مجرم اظهارنظر مینماید .آیا درخصوص مالکیت مال موضوع جرم،
مرجع کیفری به سایر ارکان جرم رسیدگی مینماید .شرط مسلمبودن که از موانع رسیدگی مجدد
است در اینجا وجود ندارد .شرط ضروریبودن نیز در اینجا مفقود است .در اثبات جرم ،مهم عدم
مالکیت متهم بوده که حاصل شده است .تغییر مالک در محکومیت متهم تأثیری نداشته و با این
تغییر به اساس رأی کیفری خدشه وارد نمیشود .آیا طرح دعوای مالک ظاهری کافی نبوده و در ادامه
آیا تغییر مالک مال موضوع جرم تأثیری در احراز مجرمیت متهم دارد؟ با احراز مالکیت شخص
ثالث ،وی قائممقام شاکی اولیه میگردد؛ بهنوعی مانند اناطهای که مرجع کیفری ،جهت احراز
مالکیت مالک واقعی صادر مینمود .در آنجا متهم ادعای مالکیت داشته ولی در اینجا شخص ثالث
مدعی میباشد .دادسرا اگر اطالعی نسبت به موضوع (مالکیت ثالث) میداشت ،تصمیمی دیگر
میگرفت .نظری غیر از این باعث تضییع حقوق ثالث خواهد شد .غیر از این دلیل تحلیلی ،مادۀ 44
قانون اجرای احکام مدنی مصوب  1 1356در اجرای حکم ،این حق را برای ثالث در نظر گرفته است
که اگر مدعی حقی از عین یا منافع باشد ،اعالم کند تا مرجع صالح نسبت به ادعای وی رسیدگی
نماید .این ماده «در تمام مواردی که حکم به تحویل یا رد مال معین و یا حکم رفع تصرف عدوانی

« .1اگر عین محکومبه در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد ،این امر مانع اقدامات اجرایی نیست؛ مگر اینکه
متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دالیلی هم ارائه نماید ،در این صورت دادورز (مأمور اجرا) یک هفته به
او مهلت میدهد تا به دادگاه صالحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف  15روز از تاریخ مهلت مذکور قراری
دائر بر تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد ،عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت».
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صادر شده باشد نیز مجرا میباشد ،حتی اگر حکم رد مال یا رفع تصرف عدوانی از دادگاه کیفری
صادر شده باشد .در حقیقت بهصراحت مادۀ  537قانون آیین دادرسی کیفری در اجرای جنبۀ حقوقی
احکام کیفری نیز قانون اجرای احکام مدنی مجرا میباشد» (شمس 1.)674 :1397 ،همچنین
اطالق مادۀ  215قانون مجازات اسالمی مصوب  1392نیز میتواند مثبت این نظر باشد .در این
ماده مرجع کیفری مکلف به اتخاذ تصمیم درخصوص مال موضوع جرم گردیده که حین تحقیقات
مقدماتی کشف و توقیف شده است ،که میتواند درخصوص ادعای شخص ثالث نیز باشد.
جدیدترین موضع قانونگذار را میتوان در مادۀ  50قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص
ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب  1395/2/2دید .در این ماده ،به بیمهگر یا صندوق
اجازه داده شده است ،با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ،نسبت به خسارات بدنی و مالی در
دعوی (دادگاه رسیدگیکننده به دعاوی ناشی از حوادث رانندگی) ،وارد شده یا پس از صدور رأی قطعی
مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث نمایند .این ماده اگرچه درخصوص بیمهگر و حوادث
رانندگی است ،با وجود این نشانگر موضع مقنن درخصوص ورود ثالث به پروندۀ کیفری است.
شبههای که درخصوص ورود ثالث ممکن است مطرح شود این است که به مانند تلف حکمی
ثالث بتواند ،در مرجع ثانویه ،مثل یا قیمت مال موضوع جرم را مطالبه نماید .طرح این موضوع
پاککردن صورت مسئله میباشد؛ چراکه که صرفنظر از اینکه با رأی کیفری که متضمن رد مال
است درتضاد میباشد ،حاوی اشتباه دومی است که پذیرفتنی نیست .شاکی مالک مال نمیباشد تا
استحقاق آن را داشته باشد .وقتی عین مال وجود داشته باشد ،نوبت به مثل یا قیمت آن نمیرسد .آن
چیزی که مسلم است شاکی مالک نمیباشد ،بنابراین اصرار بر این که به رأی کیفری تعرض نشود
بیهوده میباشد؛ چراکه با مبانی پیشگفته تعارضی ندارد .مجرم بهواسطۀ جرم مکلف به رد مال است
و چه بهتر که به ذیحق واقعی این مال مسترد شود .نکتۀ پایانی اینکه اگر شاکی واقعی نسبت به متهم
ادعایی نداشته باشد و در حقیقت اقدام متهم به انجام عمل حقوقی را تنفیذ کند ،مورد میتواند از
مصادیق اعادۀ دادرسی توسط محکومعلیه باشد.

 .1اداره حقوقی قوۀ قضائیه نیز طی نظریۀ شمارۀ  1390/12/7-7/90/4859اعالم نموده است که «در بزه فروش مال
غیر ،منظور از رد مال ،همان مال فروختهشده است که متعلق به غیر بوده و احداث بنا در ملکی که متعلق به غیر است
برای متصرف ولو اینکه از متهم یا محکومعلیه کالهبرداری یا ایادی بعدی وی خریداری کرده باشد ،حقی ایجاد
ا
نمیکند و قانونا مانع از استرداد ملک نخواهد بود .بدیهی است راجع به اعیان احداثشده در ملک مورد استرداد
براساس مقررات مربوط از جمله مواد  44و بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب  1356تعیین تکلیف می شود».
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 .۴-۲مرجع صالح جهت رسیدگی به حق ثالث

با لحاظ قسمت ماهوی قضیه ،اگر اعتقاد به حق ثالث به اعتراض داشته باشیم ،تعیین مرجع
صالح نیز جهت طرح موضوع ضروری است .ممکن است گفته شود صالحیت مرجع کیفری در
رسیدگی به موضوعات حقوقی بهصورت استثناء و فقط در ضرر و زیان ناشی از جرم میباشد که
حسب ذیل مادۀ  15قانون آیین دادرسی کیفری تا قبل از اعالم ختم دادرسی در پروندۀ کیفری است؛
لذا رسیدگی به اعتراض شخص ثالث قابلپذیرش در مرجع کیفری نبوده و دادگاه حقوقی باید به
موضوع رسیدگی نماید .کما اینکه رسیدگی به اختالف در مالکیت (کالهبرداری مال غیرمنقول) در
جریان پروندۀ کیفری نیز از موارد اناطه بوده است که مرجع کیفری صالح نبوده است .این ایرادات
ا
مسموع نمیباشد؛ اوال منع ورود ثالث در جریان دادرسی کیفری بهعلت ذیحقنبودن در رسیدگی
به جرم ،محرمانه و غیرعلنیبودن تحقیقات مقدماتی (مادۀ  91و  92قانون آیین دادرسی کیفری )92
و جلوگیری از هرگونه مانع رسیدگی سریع به جرم بوده است ،در حالی که این مانع در اینجا مفقود
است و ادعای ثالث نیز رسیدگی به ادعای حق وی درخصوص مال موضوع جرم است که در جریان
دادرسی کیفری ،همان ضرر و زیان ناشی از جرم ادعایی طرفین پرونده میباشد .بنابراین در همان
ا
راستا توسط مرجع کیفری (دادگاه کیفری یا دادگاه تجدیدنظر) رسیدگی میشود .ثانیا ازحیث اینکه
مرجع کیفری اشراف بر موضوع داشته و جهت جلوگیری از خدشه بر اعتبار آن دادگاه ،صالحیت وی
بر مرجع حقوقی ارجح میباشد .در همین راستا دادنامۀ شمارۀ  93-134مورخ 1393/2/1صادره از
شعبۀ  61دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعالم شده است ...« :دادگاه با بررسی محتویات و مستندات
پرونده و مطالعۀ لوایح ابرازی از ناحیۀ طرفین ،نظر به اینکه برابر مادۀ  418قانون آیین دادرسی مدنی
مقرر گردیده است «شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی و انقالب و
تجدیدنظر اعتراض نماید »...بنابراین مقررات راجع به اعتراض شخص ثالث قابلتسری به احکام
دادگاههای عمومی جزایی که در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید یا نقض گردیدهاند میباشد.
افزون بر آن ،مستنبط از مقررات مادۀ  215قانون مجازات اسالمی این است که شخص ثالث که در
جریان دادرسی جزایی مداخله نداشته است میتواند نسبت به حکم دادگاه از حیث رد مال یا ضبط
آن اعتراض نماید .ازاینرو ،مقررات قانونی هم در زمینۀ جزایی و هم در زمینۀ امور حقوقی ،اعتراض
شخص ثالث که در فرایند دادرسی اعم از جزایی یا حقوقی مداخله نداشته و حکم صادرشده مخل
به حقوق وی است پیشبینی شده است .بنا به مراتب پیشگفته ایراد وکیل خواندۀ ردیف سوم در
ارتباط با اینکه دعوی به کیفیت مطروحه قابلاستماع نیست ،مردود اعالم میگردد .در ادامۀ دادنامه
چون آپارتمان موضوع رأی متعلق حق شخص دیگری بهموجب دادنامۀ دیگری قرار گرفته است،
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نامبرده میتواند برای احقاق حق به فروشندۀ ملک به وی مراجعه و علیه وی اقامه دعوی نماید1». ...

در نظر مخالفی ،شعبۀ  39دادگاه تجدیدنظر استان تهران ،طی دادنامۀ شمارۀ  93-179مورخ
 1393/2/16درخصوص اعتراض ثالث اعالم نموده است...« :با مالحظۀ پروندۀ بدوی و
تجدیدنظر ،موضوع دادخواست اعتراض ثالث ،امر کیفری بوده که با شکایت آقای ب.خ .علیه آقای
ح.م .دایر بر تصرف عدوانی ،دادگاه با احراز تصرف عدوانی و تجاوز به حریم راه ضمن صدور رفع
تصرف و اعادۀ وضع به حال سابق به شرح دادنامۀ 920697مورخ 92/7/2حکم بر محکومیت آقای
ح.م .به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال در حق دولت صادر کرده و رأی صادره در این دادگاه تأیید
شده است .نظر به مواد  417به بعد قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث در امر حقوقی و در
دعوای حقوقی که رأی صادر شده قابلطرح میباشد و پروندۀ مطروحۀ حاضر کیفری بوده و رأی
صادره قطعی است و قانون آیین دادرسی کیفری برای اعتراض به رأی قطعی کیفری طرق فوقالعادۀ
دیگری را پیشبینی کرده و ذینفع میتواند با انطباق موضوع با طرق فوقالعادۀ رسیدگی در مراجع
مربوطه ،اعتراض خود را مطرح نماید؛ علیهذا دعوای اعتراض ثالث در پروندۀ کیفری قابلیت
استماع نداشته و قرار رد دعوی خواهان اعتراض ثالث به استناد مادۀ  2قانون آیین دادرسی مدنی
ا
صادر و اعالم میگردد .رأی صادره قطعی است 2».توسل به طرق فوقالعاده ،احتماال مادۀ 477
قانون آیین دادرسی کیفری میباشد که بهعنوان یکی از مصادیق اعادۀ دادرسی میباشد .مادۀ 475
قانون اشارهشده ،پیرو مادۀ  433همان قانون ،فقط به طرفین پرونده و دادستان کل کشور و دادستان
مجری حکم حق اعتراض داده است ،نه ثالث .تمام بحث این است که آیا ثالث میتواند ورود نماید
یا خیر .مواد اعالمی تاب این تفسیر را ندارد .در مقام نتیجهگیری درخصوص دو نظر ،عدالت ایجاب
مینماید که هر جا ظلمی وجود داشته باشد نسبت به آن رسیدگی شود .عدم پیشبینی اعتراض ثالث
در قانون آیین دادرسی کیفری مانع از این نمیشود که از قوانین دیگر استفاده ننماییم .موضوع مورد
رسیدگی اگرچه در مورد جرم است ،ولی مال موضوع جرم یک امر مدنی است که با ضمانتاجرای
کیفری پاسخ داده شده است .افزون بر اینکه ذیل مادۀ  15قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص
ضرر و زیان ناشی از جرم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی را پیشبینی نموده است ،لذا مواد
قانون آیین دادرسی مدنی در اینجا قابلاستفاده است.

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

تأثیر دعوای کیفری در حقوقی ،فقط در مرحلۀ رسیدگی نمیباشد ،بلکه بعد از صدور رأی نیز
این تأثیرپذیری ادامه دارد .مادۀ  18قانون آیین دادرسی کیفری و مادۀ  227قانون آییند دادرسی مدنی
برتری رأی کیفری بر حقوقی را با شرط مؤثربودن بیان نموده است ،بدون اینکه جزئیات این امر را
بیان نماید .در حقوق فرانسه ،با ذکر دو شرط مسلم و ضروریبودن تصمیمات کیفری ،این قاعده
بهتر تشریح شده است که در حقوق ایران نیز میتوان از آن پیروی نمود .شرط تأثیر عبارتی است که
میتواند محدودۀ تصمیم دادگاه کیفری را مشخص نماید .البته این عبارت برای بیان مقصود کافی
نبوده ،لذا باید عبارت مسلم وضروریبودن را تشریح نمود .عبارت مسلمبودن در مقابل احتماالت
به کار میرود؛ اگر قاضی کیفری اعالم کند ،به نظر میرسد تخریب ناشی از قوۀ قهریه باشد ،این
اظهارنظر برای مرجع حقوقی الزماالتباع نمیباشد .همچنین عبارات مبهم و توأم با شک و تردید نیز
همین خاصیت را دارد .البته اگر قاضی کیفری بهواسطۀ شکی که در اثبات موضوعی حادث گردیده
ا
و بهواسطۀ آن اصل برائت راجاری نماید ،این برائت تأیید مسلمی است که اصوال مرجع حقوقی را
پایبند میکند .همچنین غیر از مسلمبودن باید ضروری نیز باشد؛ «یک تأیید الزم (ضروری) تأییدی
است که دادگاه کیفری برای توجیه تصمیم محکومیت یا برائت خود مکلف به انجام آن میباشد.
ا
مثال تأیید مربوط به وجود یا عدم عمل مادی تشکیلدهندۀ جرم یک تأیید الزم است .این تأیید
قضیهای است که به طور الزم قضاوت شده است ،چون متکای تصمیم کیفری است .با لحاظ دو
شرط مذکور مرجع حقوقی تابع میباشد.
ا
استثنایی که در این خصوص وجود دارد ،اوال درخصوص خریدار مالی میباشد که ناقل به قصد
فرار از دین معامله کرده است .اگر خریدار علم به موضوع فرار از دین نداشته باشد ،رأی کیفری
محکومیت ناقل درخصوص مال موضوع جرم تأثیری بر منتقلالیه ندارد .با بررسی قاعدۀ
غیرقابلاستناد بودن نسبت به شخص ثالث ،به این نتیجه رسیدیم که معامله به قصد فرار از دین
نمونهای از قاعده بوده و هر کجا که هدفی ایجاب نماید که از شخص ثالث حمایت شود میتوان از
این قاعده استفاده نمود .ضمانتاجراهای بطالن ،فسخ ،انفساخ و صحت که در سیستم حقوقی ما
شناخته شده میباشند ،بهاندازۀ این قاعده کارایی ندارند؛ چراکه این قاعده ،با حفظ حقوق ثالث ،اثر
ا
نسبی معاملۀ پایه را نیز حفظ مینماید .ثانیا شخص ثالث متضرر از جرم میباشد .چنانچه مرجع
ا
کیفری مثال در جرم کالهبرداری حکم به رد مالی بدهد که تعلق به شخص ثالث داشته باشد ،ثالث
میتواند در مرجع کیفری جهت اثبات ادعای خود طرح دعوا نموده و ورود آن مرجع با لحاظ مبانی
موجود (شرط مسلم و ضروری) منعی ندارد ،چون به اساس رأی کیفری خدشهای وارد نشده است.
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فرض این است که دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت از رأی کیفری است ،حتی اگر اشتباه باشد
ولی نمیتوان منکر شد که تصمیم دادگاه حقوقی (بهتبعیت از رأی غلط کیفری) منصفانه نمیباشد.
پیشنهاد میگردد ،این اختیار برای مرجع حقوقی باشد تا در موارد اشتباه بتواند خود تصمیم بگیرد.
این موضوع میتواند در قالب تبصرهای به مادۀ  18اضافه شود .حذف مادۀ  18چنانچه در حقوق
انگلستان وجود دارد نیز راهگشا نیست؛ چراکه در غیر موارد اشتباه ،ورود مجدد مرجع حقوقی به
مواردی که توسط مرجع کیفری احراز شده است معقول نیست .قواعد (از جمله مادۀ  )18بر اساس
اصولی توسط مقنن پیشبینی شده است که حذف آن نظام حقوقی را بهم میریزد .بنابراین با حفظ
آن میتوان نقص آن را در قالب تبصره برطرف نمود.

 /دورۀ  / ۸۴شمارۀ  / ۱۱۲زمستان ۱۳۹۹
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