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 1سید حسن حسینی مقدم
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 چکیده

وین نیز بر پای بندی 1111المللی کالهای حقوقی، در کنوانسیون بیع بینهمانند بسیاری از نظام

طرفین قرارداد به مفاد عقد و تعهدات ناشی از آن تاکید گردیده و فسخ از جنبه ی استثنایی برخوردار 

ی باشد. بررسی اینکه با تحقق فسخ چه نوع از تعهدات قراردادی پس از وقوع فسخ بر عهده ی م

طرفین باقی و لزم الجراء است و اثر فسخ نسبت به مالکیت عین و منافع چگونه و از چه زمانی 

است؟ نهایت آنکه آیا پس از اعمال فسخ امکان مطالبه ی خسارت برای هیچ یک از طرفین وجود 

باشد. در این مقاله به وجوه اشتراک و تفاوت حقوق ایران هد داشت یا خیر؟ امر حائز اهمیت میخوا

پردازیم و خواهیم دید که نسبت به موضوعات یاد شده می 1111المللی کال،و کنوانسیون بیع بین

نیز  هدر حقوق ایران فسخ اثر قهقرایی نخواهد داشت در حالی که در کنوانسیون اثر فسخ به گذشت

نماید و همچنین در کنوانسیون اساساا اجرای حق فسخ به امکان اعاده کال منوط است؛ سرایت می

اما در حقوق ایران چنین نیست.به عالوه، آنکه شروط و تعهدات تبعی در هر دو نظام حقوقی پس 

 باشد.از فسخ از پایداری برخوردارند و خسارت ناشی از فسخ نیز تحت شرایطی قابل مطالبه می

 واژه گان کلیدی: کنوانسیون، بیع، فسخ، خسارت، منافع.
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 مقدمه 

بینی گردید وتالش وین ،ضمانت اجراهای متعددی پیش 1111المللی کال در کنوانسیون بیع بین

شد تا به هر شکل ممکن از انحالل قرارداد جلوگیری و زمینه ی اجرای عین تعهد فراهم آید. پس 

، 30های تکمیلی مطالبه ی خسارت را در مواد عین تعهد هستند. مقنن راه طرفین مکلف به اجرای

قض تواند از نتعیین نموده است و همچنین اجرا نشدن قرارداد را به جهت تحقق شرایطی که می 31

ام های حقوقی حل اخیر در بیشتر نظ اساسی یا غیراساسی باشد، به طور استثنایی پیش بینی نمود. راه

اند. در برخی از کشورها از جمله فرانسه؛ ن ناخوشایند و یا آن را آخرین راه حل دانستهمانند ایرا

شرایط فسخ بسیار سخت و پیچیده است و تحقق آن با مراجعه به دادگاه و نیز وجود شرط نقض 

(. پیامد فسخ حسب مورد می تواند 201: 1910شدید تعهدات محدود گردید)صفایی و همکاران، 

ین اثرگذار باشد؛ چرا که اگر پذیرفته شود فسخ اثرش مانند بطالن است و قرارداد را در حقوق طرف

ورت گردد در این صاز ابتدا، منتفی خواهد ساخت، منافع حاصله نیز از ابتدا به مالک عوض برمی

وضعیت آن بسیار متفاوت است از اینکه تا پذیرفته شود فسخ فاقد اثر قهقهرایی بوده و بر گذشته 

گذار نیست. همچنین آیادر کنار فسخ امکان مطالبه ی خسارت وجود دارد یا خیر؟ ضمانت اثر

اجراهایی متفاوتی حسب مورد برای طرفین وجود خواهد داشت. با آنکه فسخ، تأثیری بر شروط 

تبعی مانند داوری ندارد؛ اما برخی از تعهدات طرفین را منتفی و برخی دیگر پس از فسخ  باقی 

د. وجود برخی از این موارد مانند مطالبه ی خسارت در کنار حق فسخ و امکان پایداری خواهند مان

فسخ کننده را پوشش دهد و مانع رهایی عهدشکن  تواند تا حدودی ضرر واردهشروط داوری، می

 از تعهدات قراردادی گردد.

« Effects Avoidance»مواردی را با عنوان  10تا  11کنوانسیون بیع بین المللی کال در ماده 

را به عنوان اثر تعبیر و معنای کلی عبارت را اثر فسخ Effectsبیان داشته است که برخی عبارت 

ممکن  گردد. زیراتواند در برگیرنده ی تمام عواقب حاصله از فسخ نمی« اثر»نامند. ولی عبارت می

هدات طرفین ای برخی از تعاست اثر فسخ، به طور مستقیم شامل مسائلی مانند بازگشت عین و انتف

« سخاثر ف»تواند در زیر عنوان باشد، اما بقای برخی از تعهدات دیگر و یا، مطالبه ی خسارت نمی
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 را به کار بست تا جامع تمامی عواقب فسخ قرارداد« پیامد فسخ»قرار گیرد. از این جهت باید عبارت 

حلیلی یع بین المللی و حقوق ایران به طور تباشد. در مقاله ی حاضر پیامدهای فسخ را در کنوانسیون ب

 نمائیم. وتوصیفی بررسی می

 مبحث اول : وضعیت شروط و تعهدات قراردادی پس از فسخ

قصد فسخ کننده ی قرارداد آن است به رابطه ی قراردادی خویشی با طرف دیگر پایان بخشد 

رارداد، ظارش نرساند. بنابراین فسخ قتا بیش از این به قراردادی فیصله دهد که او را به مقصود و انت

( اما قرارداد را کامالا منتفی 930:  1931کند )پالن تار، طرفین را از انجام تعهداتشان معاف می

سازد و در نتیجه اثر فسخ بر تعهدات اصلی اجرا شده در برابر تعهدات اجرا نشده یکسان نخواهد نمی

یگر فسخ تأثیری بر برخی از تعهدات تبعی یا شروط (. از سوی دSchlechtriem, 1998: 639بود )

 قراردادی نخواهد داشت. بنابراین به هر یک از این موضوعات جداگانه خواهیم پرداخت.

 گفتار اول: تعهدات اجرا نشده

در برخی موارد مبنای اعمال حق فسخ در کنوانسیون، ناشی از تأخیر بیش از اندازه ی یکی از 

موقع تعهد و اعالم پیش از موعد مبنی بر عدم توانایی انجام قرارداد می باشد. طرفین در اجرای به 

در این فروض یا اجرای تعهد دیگر ممکن نیست و یا در فرض اجرا، برای متعهد له مفید فایده 

. عمالا 10ماده  1و شق ب از بند  32ماده  9، بند 99ماده  1نخواهد بود. مانند موارد مذکور در بند 

ه فروشنده اقدام به تسلیم مبیع نمود و نه خریدار مبادرت به تأدیه ثمن، به کیفیت مذکور در هنوز ن

قرارداد اقدام ورزید. در این فرض از مهمترین اثر فسخ انتفای تعهدات اجرا نشده طرفین و رهایی 

قرر کنوانسیون م 11ماده  1( بند kritzer, 1998,.527آنها از مسئولیت اجرای قرارداد است. )

ی پس تردید« کند...بطالن قرارداد طرفین را از انجام تعهدات موضوع قرارداد ... مبری می»داشت 

در معافیت طرفین از انجام تعهد برای بعد از فسخ نیست و این امر شامل مواردی نیز خواهد شد که 

عدد  11111رید بخشی از تعهدات اجرا و بخش دیگر آن باقی مانده باشد. برای مثال، در قرارداد خ

عدد آن در مرحله ی اول تحویل گردید؛ ولی فروشنده در مرحله ی  9111یخچال فریزر، میزان 
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عدد  3111عدد دیگر نیست. بنابراین تعهدات موضوع  3111دوم اعالم داشت قادر به تحویل 

ی از سوی دوم نیز اجرا نشده تلقی و با فسخ قرارداد از سوی خریدار، دیگر به اجرای آن مرحله

، که ناظر به انجام تعهدات با وضعیت اجرایی 01و  39فروشنده نیاز نیست. این امر از مفاد ماده 

تحقق این اثر، به نظر برخی از نویسندگان منوط به رعایت  1گردد.خاص و اقساطی است، استنباط می

 ,Honnoldباشد)مبنی بر، پرداخت هر نوع خسارت قابل مطالبه می 11ماده  1قید مذکور در بند 

(. در واقع رعایت این قید برای معافیت و رهایی از تعهدات قراردادی به نوعی پیش 1999.440

فسخ قرارداد »دارد: که مقرر می 11ماده  1پردازیم. بند شرط الزامی است، که جداگانه بدان می

از معافیت در این ماده  باید منظور« سازد...طرفین را از انجام تعهدات موضوع قرارداد.... معاف می

نسبت به تعهدات انجام نشده باشد چون در سایر مواردی که تعهدات انجام می پذیرند موضوع 

 ,Tallonنند )کمعافیت طرفین بدین شکل معنا نخواهد داشت و از آن به عنوان اثر آینده فسخ یاد می

ند که فسخ سبب انحالل ( .در حقوق ایران نویسندگان حقوق مدنی بر آن هست606 ,801 ,1987

(. پس از فسخ قرارداد، عقد منحل و از ادامه اثر عقد 131: 1931عقد لزم خواهد شد )کاتوزیان، 

شود و هدف طرفین از انعقاد قرارداد که از جمله همان اجرای تعهدات می باشد جلوگیری می

ن زمینه وجود ندارد؛ ( با همه این اوصاف نص قانونی در ای131: 1911گردد )امامی، حاصل نمی

 1ق.م استفاده گردد. فسخ قرارداد به موجب بند  913و  211، 210مگر اینکه از روح موادی مانند 

را به کار برده است، هر دو طرف قرارداد را نسبت به « طرفین»کنوانسیون که عیناا  عبارت 11ماده 

یز اعمال فسخ همین اثر برای تعهدات قراردادی اجرا نشده معاف خواهد نمود .در حقوق ایران ن

طرفین مسلم می باشد؛ با این تفاوت که به موجب کنوانسیون طرف با حسن نیت که به دلیل ضرر 

... می تواند از ناقض قرارداد، مطالبه خسارت 30، 31وارده، قرارداد را فسخ نموده است طبق مواد 

 ر نیست.نماید ولی این موضوع در حقوق ایران از صراحت لزم برخوردا

 

                                                           
1. chengwei, Lium article: Effects Avoidance perspectives form the cisg, UNIDROIT, pace 

law school inslitue of international, law, 2005.  
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 گفتار دوم : تعهدات اجرا شده و اثر قهقرایی فسخ

برخی از تعهدات از سوی طرفین ممکن است در زمان فسخ انجام شده باشد. برای مثال اگر 

خریدار پیش از دریافت کال، نسبت به پرداخت ثمن معامله اقدام نموده یا بالعکس، فروشنده پیش 

 م بخشی از مبیع مبادرت ورزد؛ اگر قرارداد به هر دلیلی فسخاز دریافت ثمن معامله، نسبت به تسلی

گردد تاآنچه به موجب قرارداد تحویل کنوانسیون استفاده می 11ماده  2شود، آیا از ظاهر مفاد بند 

 1یا تأدیه گردیده، به طور مطلق قابل اعاده است و فسخ دارای اثر قهقهرایی در کنوانسیون است؟

سیون سبب خواهد شد تا اثر قهقرایی آن نسبت به تمامی تعهدات انجام اعمال حق فسخ در کنوان

شده اعمال، و موجب بازگشت آن عوض به طرف دیگر شود؛ در حالی که این نظر در برخی موارد 

با موانع مواجه خواهد شد در آن صورت موجبات نقض قاعده، اثر قهقهرایی را به بار می آورد و 

ممکن است حق فسخ قرارداد  اولا:خارج می سازد زیرا:  11ماده  2ند گویی آن را از شمول مفاد ب

از سوی مشتری قابل اعمال باشد. اگر ارتباطی بین بخش های  01، با رعایت ماده 01مذکور در ماده 

تن برنج منطبق با قرارداد تسلیم شد و در مرحله ی دوم پنج  0کال نباشد برای مثال مرحله ی اول 

خریدار صرفاا حق فسخ قرارداد را نسبت  01ماده  1شده فاقد انطباق باشد، وفق بند تن دیگر تسلیم 

به قسمت غیرمنطبق دارد. زیرا بخشهای منطبق نیاز خریدار را مرتفع می نماید پس لزومی بر فسخ 

این بخش از قرارداد وجود ندارد. همچنین در صورت تأخیر در تسلیم که صرفاا نسبت به بخش دوم 

گیرد و نقض اساسی تلقی شود، همان قاعده ی حاکم و فسخ شامل کالی تحویل شده  صورت می

(. بنابراین در مواردی خریدار حق فسخ Honnold, 1999,344, 347در مرحله ی اول نمی گردد )

یک نوع ارتباط منطقی بین استفاده از کالی  01ماده  2کل قرارداد را دارا می باشد که وفق بند 

رحله ی اول و دوم وجود داشته باشد در این صورت خریدار بناچار حق فسخ کل تسلیمی در م

قرارداد را خواهد داشت. مانند اینکه اجزای خط تولید یک کارخانه در مرحله ی اول سالم و در 

                                                           
، ترجمه، 1930و داراب پور مهراب، 210،ص: 1910صفایی و همکاران، برای مالحظه نظر مخالف مراجعه کنید به  -1

وین نوشته هیجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر  1111بین المللی کنوانسیون تفسیری بر حقوق بیع 

 .111جهان، جلد سوم.تهران، گنج دانش، ص: 
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مرحله ی دوم معیوب تسلیم شود و چون همگنی و ارتباط این قطعات ضروری می باشد، به ناچار 

خ توان گفت فسمشمول فسخ و عودت خواهد شد. پس در تمامی موارد نمی کالی فاقد عیب نیز

اثر قهقرایی داشته و کل عوضین که از سوی هر یک تأدیه شد به طرف دیگر عودت می گردد. 

در فرض آنکه قایل به اثر قهقرایی فسخ در کنوانسیون به عقیده ی برخی از مفسرین  گردیم  ثانیاا:

(Chengwei,2005,No2که ،)  معتقدند همانند قرارداد به وجود نیامده است، در آن صورت چرا

باید در فرضی که امکان اعاده ی کال به همان وضعیتی که خریدار  آن را دریافت داشت وفق مفاد 

مقدرو نباشد، حق اعالم فسخ قرارداد را از دست بدهد. در حالی که اگر اثر فسخ را جنبه  12ماده 

م باید در صورت موجود بودن کال، حتی با انتقال آن به غیر، عین آن اعاده ی قهقرایی مطلق بدانی

و در فرض مصرف یا تغییر منتهی به تلف نیز، بدل آن جهت تحقق شرایط فسخ تهیه گردد.  وفق 

در مواردی علیرغم عدم امکان اعاده کال، حق فسخ همچنان وجود دارد اما دامنه ی  12ماده  2بند 

ود به مواردی گردید که خریدار در فقدان آن نقش نداشته است. بنابراین در این اختیار محد

کنوانسیون نیز اثر قهقرایی فسخ مطلق نیست؛ بلکه موارد مذکور در آن بیانگر نسبیت می باشد. در 

حقوق ایران در صورتی که تعهدات به طور کامل یا قسمتی از آن انجام گردد و قرارداد فسخ شود، 

چون  1ر حقوقدانان، اثر فسخ بر آینده بوده و نسبت به گذشته تأثیری نخواهد داشتبه نظر بیشت

شود و دارای کلیه آثار خویش از زمان عقدی که فسخ شد در زمره ی عقد صحیح محسوب می

(. اختالف کنوانسیون با حقوق 111: 1939؛ شهیدی، 921: 1931تشکیل تا فسخ، است)کاتوزیان، 

عقد در کنوانسیون فسخ اثر قهقرایی، نه به طور مطلق، بلکه به طور نسبی  ایران آن است، با فسخ

منافع و عین از گذشته اعاده می گردد. اما در حقوق ایران این اثر  10و  11دارد و طبق مفاد ماده 

قهقرایی مشهود نیست و نص صریحی هم دال بر زمان تأثیر فسخ وجود ندارد. به نظر برخی آثار 
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ق.م است و بین منافع متصله و منفصله نیز قایل به تفکیک  213مانند اقاله در ماده ناشی از فسخ ه

کنوانسیون تنها راجع به کالی مادی است حیوانات  1(. به موجب  ماده 221: 1919هستند )نهرینی، 

و نباتات دارای رشدند از شمول آن خارج است. اما از جهت منافع منفصله به استناد آن ماده و به 

، ص 1903باشد )صفایی، قانون مدنی ایران که مورد تأیید حقوقدانان دیگر هم می 011ستناد ماده ا

 011تلف مبیع قبل از قبض،  913در بیع شرط،  001( و همچنین به موجب سایر مواد از قبیل 911

دارند.  کنوانسیون دللت 11در هبه... جملگی بر صحت آن نظر و نیز مخالفت با ماده  110در اجاره، 

برای مثال، در عقد بیع که عقد حالت استمرار نداشته و یا منافعی از آن حاصل نگردد، مبیع با فسخ 

 001شود، و به مالکیت بایع در خواهد آمد.  این امر از شق آخر ماده از مالکیت خریدار خارج می

بایع  و اگر بالعکس در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری می شود...»ق.م که مقرر می دارد 

تنباط اس«به شرط مزبور عمل نماید و ثمن را مسترد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد...

شود. به این ترتیب انتقال مالکیت پس از فسخ بدون اثر قهقرایی و بر خالف کنوانسیون همزمان می

 نماید. ن حکم تبعیت میبا تحقق فسخ به بایع بر می گردد و منافع نیز در فرض وجود از همی

 گفتار سوم : پایداری شروط قراردادی پس از فسخ

کنوانسیون عیلرغم تأثیر فسخ بر تعهدات قراردادی و منتفی شدن تعهداتی که اجرا  11وفق ماده 

اشند. بنشده است، برخی از شروطی باقی خواهد ماند که خارج از بحث تعهدات اصلی و اساسی می

وط راین قبیل شروط در فرض اجرای کامل تعهدات اصلی معمولا به انجام آنها نیازی نیست. مانند ش

داوری و یا مقررات مربوط به حفظ کال، یا تعیین خسارات و وجه التزام که صرفاا در فرض عدم 

وفای به عهد و پدیدار شدن فسخ، استفاده از آن شروط مفید است. فلسفه ی وجودی پیش بینی 

پس  مثال باشد؛ برایچنین شرایطی، و اثر بخشی آنها، در فاصله ی بین فسخ و خاتمه کامل عقد می

از فسخ ممکن است در اعمال حق فسخ و تحقق شرایط و یا موارد آن، اختالف حادث گردد در 

این صورت شرط داوری، امکان رسیدگی و مجال حل و فصل اختالفات را خواهد یافت. حال آیا 

منطقی است همزمان با فسخ قرارداد آنها هم کامالا منتفی گردد؟ در نظر برخی مفسران فسخ قرارداد، 
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 باشندبه بقا و پایداری شروط ذیل، تعرض ننموده و علیرغم تحقق فسخ لزم الجراء می

(Schwenzer and Fountoulakis, 2007, p. 584.) 

 بند اول: شروط داوری

در بسیاری از قراردادهای بیع بین المللی استفاده از نهاد داوری برای حل و فصل اختالفات پیش 

فایده این شرط و بقاء آن پس از فسخ انکار ناپذیر می باشد. در ماده بینی می گردد. از این جهت 

نیز در جهت تأکید بقاء این شرط این چنین پیش بینی شد  1131مقررات داوری آنسیترال  21

 ,Honnoldشرط داوری به عنوان یک توافق مستقل از سایر قرارداد محسوب می گردد )»که

1999.p.p. 504, 505هر شرایطی اعم از ادعاء بطالن قرارداد اصلی، تحقق  (. به هر حال تحت

الفات شود و نسبت به اختحیله و تقلب در قرارداد... قرارداد داوری  مستقل فرض و معتبر تلقی می

 طرفین نیز قدرت رسیدگی دارد.

 بند دوم : شرط حفظ کاال، تعیین خسارت و وجه التزام

ا پرداخت ثمن بنا بر علتی از جمله عدم انطباق ممکن است پس از اجرای تعهد و تحویل مبیع ی

کال با اوصاف و شرایط قرارداد، فسخ محقق گردد؛ در این صورت طرفین قرارداد مکلفند که وفق 

نسبت به اعاده مبیع و ثمن به یکدیگر اقدام ورزند ولی تا فرا رسیدن مقدمات این امر  11ماده  2بند 

قالب شرط مندرج در قرارداد تکلیف طرفین بر حفظ کال  و اجرایی شدن موضوع مبادله، اگر در

به نحو خاصی تعیین شده باشد اجرای آن به عنوان تعهد تبعی و فرعی ضروریست. همین طور اگر 

بینی خسارت مقطوعی، همزمان با انعقاد قرارداد و تعیین معیاری برای شیوه جبران آن طرفین به پیش

 و فواید آن، تردیدی نیست.مبادرت نمایند، در اعتبار آنها 

ای یک فروشنده ی روسی و خریدار آلمانی قراردادی را منعقد نمودند و خریدار به در پرونده

ادعای عدم کیفیت لزم کال، از پرداخت ثمن خودداری کرد. فروشنده با اعالم فسخ، دعوی مطالبه 

رت طرفین، قرارداد را تابع  خسارت را مطرح نمود. دیوان داوری روسیه به دلیل وضعیت محل تجا

، فسخ قرارداد تأثیری بر شرط داوری نداشته 11ماده  1کنوانسیون تلقی و مقرر داشت به موجب بند 
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وسیه و اند برای رسیدگی به قانون رو چون صراحتاا طرفین تصریح به صالحیت کنوانسیون ننموده

مقرر داشت که فروشنده، به طور صریح  نماید واحاله می 3ماده  2دیگر قوانین حاکم به موجب بند 

تعهدات خود را انجام داده است. اما خریدار نتوانست عدم مطابقت کال را ثابت کند، در نتیجه 

کنوانسیون می باشد.زیرا  فسخ نمی تواند  09فروشنده مستحق مطالبه و دریافت ثمن به موجب ماده 

جب همان ست تأثیرگذار باشدبنابراین  به مونسبت به شروطی که حاکم بر حقوق و تعهدات طرفین ا

. در حقوق ایران در خصوص اعتبار شروط مانند داوری، پس 1شروط حکم به پرداخت خسارت داد

از انحالل قرارداد، نص قانونی خاصی وجود ندارد. حقوقدانان به این موضوع در قالب رابطه، عقد 

وجب ع عقد است و با انحالل عقد اصلی به مو شرط نگریسته و بر آن هستند که شروط ضمن عقد تاب

ای دیگر نیز ضمن پذیرش ( عده211: 1913رود )صفایی، فسخ یا علت دیگر به تبع عقد از بین می

اصل قاعده تأثیرگذاری بر انحالل و فسخ عقد بر از بین رفتن شرط، صرفاا در مواردی قایل به تفکیک 

ریفات خاصی باشد.همانند عقد نکاح ضمن عقد بیع شده اند که انحالل شرط نیازمند اسباب و تش

که با فسخ بیع، خود به خود نکاح نیز منحل نمی شود چرا که انحالل نکاح منوط به تشریفات خاص 

توان پا را فراتر نهاد و بر اساس اراده (. اما می211: 1913طالق( است )کاتوزیان،  -قانونی )فسخ

ان انعقاد بر آن بود که، انشاء همزمان، عقد و شرط سبب طرفین عقد توأم با اوضاع و احوال زم

اختالط ماهیت مستقل آنها نباید شود. زیرا شرط مربوط به داوری و یا مطالبه ی خسارت تعهدات 

ین شوند. عمالا کارایی امستقلی راجع به یک موضوع دیگر هستند و به همراه عقد اصلی واقع می

ن انعقاد، مربوط به هنگام تحقق اختالف یا انحالل عقد اصلی تعهدات بنا بر اراده طرفین در زما

است. نقض غرض خواهد بود که آن شرط برای حل و فصل دعوی وضع شود ؛اما با فسخ عقد، 

شرط داوری یا مطالبه ی خسارت ناشی از عدم انجام و فسخ هم به دنبال اصل عقد زایل گردد. گویا 

ارتباط موضوع، کاهش وقت، هزینه، آنها را توأمان منعقد دو عقد مستقل بوده ولی طرفین به جهت 

قانون مدنی آلمان هرگاه شرطی در یک عمل حقوقی باطل شد کل آن عمل  191نمودند. طبق 

باطل است ولی این امر در رابطه بین قرارداد اصلی و قرارداد داوری پذیرفته نشد و بطالن عقد بر 
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( در حقوق ایران نیز نه تنها بند 191و  12: 1930ریان، شرط داوری ضمن آن اثر نمی گذارد)کالنت

، بالصراحه شرط داوری که به صورت 1931قانون داوری تجاری بین المللی مصوب  11ماده  1

جزیی از یک قرارداد باشد را به عنوان موافقت نامه مستقل تلقی می نماید، بلکه حقوقدانان نیز طبق 

اند البته تعمیم این حکم به سایر شروطی که در قرارداد ع نمودهق.آ.د.م. از این روش دفا 011ماده 

شود مانند تعیین خسارت، حفظ کال تا استرداد آن، نیز امکان پذیر می باشد)شمس، پیش بینی می

 (.130،  1931؛ جنیدی، 091،  1911

 بند سوم:بازگشت مبیع، ثمن و منافع

ن ترین پیامد فسخ برای هر یک از طرفین امکا کنوانسیون یکی از بدیهی 11ماده  2به موجب بند 

مطالبه نسبت به آنچه که تادیه یا تسلیم نمود به همراه منافع متعلقه از طرف مقابل می باشد. این اقدام 

نشان از آن دارد که در کنوانسیون فسخ دارای اثر قهقرایی است. اما بازگشت کال و منافع هر یک 

 خواهیم پرداخت. اند که بداندارای قواعد ویژه

 الف: بازگشت مبیع و ثمن

با تحقق فسخ و انحالل عقد بیع در کنوانسیون، مالکیت هر یک از طرفین نسبت به آنچه که در 

پی عقد بیع برای او حاصل شده است زایل می گردد و مجدداا آن مال اعم از ثمن یا مبیع به ملکیت 

کنوانسیون به همان جواز مطالبه آنچه که  11ماده  2مالک پیش از عقد برمی گردد. این امر در بند 

طرفین حسب مورد تسلیم یا تأدیه نموده اند، تعبیر شده است؛ از این جهت برای وقوع این امر وجود 

 شروطی لزم است؛ اکنون طی بندهای جداگانه به این موارد خواهیم پرداخت.

 اجرای تعهد-1

بازگشت عوضین مختص قراردادهای اجرا شده   کنوانسیون ، موضوع 11ماده  2به موجب بند 

اند، اساساا به دلیل عدم تحویل و تسلیم مبیع و ثمن، موضوعیت می باشد، زیرا تعهداتی که اجرا نشده

نداردو فسخ موجب معافیت آنان از اجرای مفاد قرارداد خواهد شد. بر اساس تفسیر دبیر کل 

قرارداد بوده و هیچ گونه تفکیکی بین آنان  ، این حق برای طرفین11کنوانسیون، وفق ماده 
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، 11ماده  2( .تأکید به اقدام همزمان طرفین در قسمت آخر بند Chenywel, 2005, p.76نیست)

اند، موید وجود این حق برای طرفین زمانی که هر دو طرف نسبت به اجرای تعهد اقدام نموده

ه است؛ اجرای همزمانی، اعاده کال نیز می باشد. چون رهایی طرفین از اجرای تعهد پذیرفته شدمی

( بنابراین موضوع اعاده ی کال را نباید  ناشی Honnold, 1999.508تواند یک قاعده تلقی شود.)

از بطالن عقد دانست؛ بلکه همان نتیجه انحالل عقد است که بر طرفین تحمیل می گردد. در 

سیدگی شد فروشنده و خریدار یک دستگاه ای که در دادگاه آلمان به موجب کنوانسیون رپرونده

یورو پرداخت شد. خریدار فوراا  31111یورو تعیین و مبلغ  131111اتومبیل اسپورت ثمن معامله را 

نسبت به فروش ماشین اقدام نمود، فروشنده متوجه شد که او قادر به پرداخت مابقی ثمن نیست. پس 

فسخ معامله و مطالبه ی خسارت اقدام نمود. دادگاه  از تعیین مهلت معین و انقضاء آن مدت، نسبت به

باشد، ولی دعوی فسخ یورو می 11111بدوی رأی داد که فروشنده محق مطالبه ی خسارت به میزان 

را مردود اعالم کرد؛ زیرا فروش مجدد توسط خریدار پیش از فسخ در حالت طبیعی جریان امور 

پرداخت به خریدار داده شد و او توجه نکردصرفاا بود. دادگاه پژوهش بدان جهت که مهلت برای 

حکم به پرداخت خسارت فروشنده را امتیازی برای او ندانسته ؛بلکه ضمن ورود دعوی فسخ، حکم 

 .1به اعاده ی اتومبیل به فروشنده نمود

 امکان بازگشت مبیع با همان وضعیت اولیه-2

خریداری شده را با همان مشتری مکلف است کالی تحت تصرف خویش، به عنوان مبیع 

وضعیت اولیه ای که کال دارا بوده است به بایع برگرداند تا به فسخ معامله و در نهایت دریافت ثمن 

لتش این بینی نشد. شاید عپرداختی خویش قادر شود. در کنوانسیون این شرط برای فروشنده پیش

ث در ا انسانی واقع گردد ؛اما این بحبود که در مبیع ممکن است تغییراتی اعم از حوادث طبیعی و ی

رسد. رسید؛ ازاین رو مشتری همیشه قادر به اعمال حق به نظر میخصوص ثمن منتفی به نظر می

اند که کافی است کال موجود باشد و در آن برخی از نویسندگان در این خصوص تأکید ورزیده
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توان مانع اعمال حق خریدار دانست نمیتغییر اساسی رخ نداده باشد، از این جهت هر نوع تغییر را 

 باشد. مانند آنکه کال تحت تأثیر کالی دیگر ترکیب و قابل برگشتو تغییرات اساسی مالک می

آیند. از به حالت اولیه نباشد پس اقداماتی مانند مصرف، انتقال، تلف، از مصادیق مانع به شمار می

 ,Schlectriemشود )حق محسوب نمیاین حیث تغییرات جزیی مانع و مشکل در اعمال 

1988,.641, Cheshier, Fifoot, 1998,.298ای، خریدار که یک شرکت فرانسوی (. در پرونده

ای که او نیز یک شرکت فرانسوی بود قرار داد اجاره به شرط تملیک منعقد نمودند بود با فروشنده

ین گردد. به جهت وجود نقص در و مقرر شد عمل فایناس از سوی شرکت آلمانی برای خریدار تأم

اتومبیل، خریدار خواستار فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک گردید. دادگاه حکم به نفع خریدار 

صادر نمود و استدلل کرد که اگر خریدار مطلع بود، اقدام به خرید نمی نمود. دادگاه عالی در پی 

ون حقوق خریدار در اعمال حق فسخ کنوانسی 12اعتراض فروشنده مقرر داشت که به موجب ماده 

سال نیز از آن  0منتفی می باشد. زیرا او نه تنها نسبت به عودت اتومبیل اقدام ننمود؛ بلکه به مدت 

. بر اساس رأی صادره عدم اعاده 1استفاده کرد. بنابراین نوعی مانع در اعاده ی ماشین وجود داشت

باشد.  ی( می بایست ناشی از فعل یا ترک فعل مشتریی کال به همان وضعیت اولیه )فاقد تغییر اساس

و اجازه اعمال حق فسخ  1به عنوان استثنائات بند  12ماده  2با مالحظه موارد برشمرده شده در بند 

 12ماده  1به مشتری علیرغم تغییر در کال، مؤید همین ادعاست. آن چه به عنوان استثنای بر بند 

( عدم امکان بازگشت 1هم فروشنده دارای حق فسخ است عبارتند از: شناخته شد و علیرغم تغییر باز 

( از بین رفتن و فقدان کال در پی 2کال با شرایط اولیه ناشی از فعل یا ترک فعل خریدار نباشد. 

( کال دریافتی در روند عادی و طبیعی تجارت و پیش از 9باشد.  91انجام بازرسی موضوع ماده 

 ,Inebory schnow enzerت، مصرف شده و یا به فروش رفته باشد )کشف عیب یا عدم مطابق

(. اینکه اعاده ی کال الزاماا باید در یک مدت زمان معینی صورت پذیرد ؟برخی 589,590.,2007

نده حق نشد. پس در این صورت فروش بینیاز نویسندگان معتقدند در کنوانسیون مدت معینی پیش

                                                           
1 Available at: http://www.unilex.info/case. cfm?  Pid. 1491, Number, 0812399.Date 

3/11/2009 

http://www.unilex.info/case
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 ,Schlechtrimتعیین تا خریدار در آن مدت اقدام ورزد )دارد، مدتی را برای اعاده ی 

1988,p.646 برخی دیگر معتقدند خریدار باید طی مدت زمان معقولی اعمال نماید. نظر اخیر با. )

 .1اصول کلی سازگارتر است اما نظر پیشین از لحاظ عملی و اجرایی دارای فواید بیشتری می باشد

 ارائه ی بدل کاال -9

در کنوانسیون و از سوی مفسران چندان بدان توجه نشده این است، اگر اعاده ی ای که نکته

پذیر نیست، آیا حق فسخ نامبرده از بین خواهد کال با همان وضعیت اولیه از سوی مشتری امکان

دهد، باید بر که اجازه ی تهیه و ارائه ی بدل را می 10ماده  2رفت؟ با توجه به مفاد شق ب از بند 

تا عدم اعاده ی کال با همان وضعیت حین تسلیم، ناظر بر کالهای است که به صورت عین آن شد 

و امکان ارائه ی بدل  10شود. وگرنه با اغماض به دست داده شده در ذیل ماده معین معامله می

 اجازه بدل 10ماده  2را مرتفع ساخت و چون در شق ب از بند  12ماده  1توان مانع مندرج در بند می

دهد؛ پس باید به طور محدود حمل بر مواردی ساخت که خریدار در قالب استثناء و علیرغم را می

عدم امکان اعاده ی کال به موجب ماده اخیرالذکر ،اجازه ی فسخ را داراست. بنابراین نباید به طور 

ین کال عتواند نسبت به اعاده ی کلی حکم به مواردی نمود که تحت هر شرایطی اگر خریدار نمی

اقدام نماید با ارائه ی بدل قادر به حفظ حق خویش باشد. چون نباید از حق فسخ سوء استفاده شود 

زیرا موارد مذکور در استثناء توسعه می یابد؛ ولی برخی از نویسندگان نیز صرفاا به ارائه ی بدل بسنده 

 ( .Honnold, 1999,.509,510اند)نموده و تفکیکی در این زمینه قایل نشده

 اعاده ی قسمتی از کاال-4

آنکه هیچ نوع ارتباط برخی از قراردادها حسب ماهیت خود دارای قابلیت تجزیه بوده و بی

منطقی در اجزای آن وجود داشته باشد یا تاثیر هر بخش مکمل اثرگذاری بخش دیگر باشد، عمالا 

نیز طرفین با تعیین اقساط پرداخت، بر این امر صحه نهادن که وابستگی بین اقساط وجود ندارد؛ در 

                                                           
1- Tonathan, yovel, Buyer’s right to avoid the contrat 2005. Available at: 

http//ssrn.com/abstract- 906608  
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دهد بیش از آنچه ضرورت دارد برای به فسخ کننده اجازه نمی 9و  1نیز در بند  39این صورت ماده 

موارد زاید اعمال فسخ نماید. زیرا فسخ را نباید توسعه بخشید و از آن قاعده ساخت. چون در بسیاری 

اساساا از  و یااز موارد صرفاا بخشی از کل تعهدات انجام شده و کالی معیوب یا غیرمنطبق تسلیم 

تسلیم آن خودداری شده است،در این صورت مشکالت مربوط به این بخش )در فرض عدم 

 ( .20: 1912ها( نباید به دیگر موارد تسری داده شود)میرزانژاد جویباری، وابستگی با سایر بخش

بیع ممکن م گرددبدان معنا نیست که الزاماا در اعادههمچنین اگر مبیع و ثمن در پی فسخ اعاده می

است تمام آن مورد بازگشت واقع شود. زیرا همان میزان از مبیع که موضوع فسخ واقع شده، به 

گردد. اما آیا عدم تغییر مبیع و امکان اعاده آن به همان وضعیت تناسب نیز مورد بازگشت واقع می

د وق ایران قواعاولیه به عنوان شرط لزم، جهت اعمال فسخ خواهد بود یا خیر؟ باید گفت در حق

جویند )کاتوزیان، خاصی در خصوص فسخ وجود ندارد، حقوقدانان به قواعد اقاله، تمسک می

(. زیرا در کنوانسیون جزء در موارد استثنایی، برای اعمال حق فسخ باید  مبیع با همان 93و 12، 1911

وضین مانع اقاله نیست ق.م تلف یکی از ع 211وضعیت اولیه قابل اعاده باشد. در حالی که در ماده 

ق.م راجع به  021و مقنن اجازه داده است که بدل مال تلف شده جایگزین شود. اما مقنن در ماده 

اند ارش توتواند بیع را فسخ کند و فقط میدر موارد ذیل مشتری نمی»... خیار عیب بیان داشت 

در صورتی که تغییر  -2غیر در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به  -1بگیرد: 

... در واقع موارد مذکور در ماده  -9در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه 

داند و از کنوانسیون نیز شدیدتر برخورد نمود. ق.م را مقنن موانع اعمال فسخ در عقد بیع می 021

د بیع را در تمام موارد نمود زیرا: اولا: مقنن پس نباید حکم به جواز فسخ عقد حداقل در زمینه عق

را به کار گرفت و این محدودیت را ناظر بر بیع دانست « بیع»و « مشتری»های ق.م واژه 021در ماده 

و اکنون که موضوع کنوانسیون، بیع کال است پس در حقوق ایران نیز محدودیت مذکور در ماده 

ند تواند جاری شود. ثانیاا: در ببا همان وضع( نسبت به عقد میکنوانسیون )عدم امکان اعاده کال  12

ود و ناشی از شکنوانسیون، در مقام بیان استثنائات، اقداماتی که موجب تغییر در کال می 12ماده  2

ق.م، تغییرات  021ماده  2فعل خریدار نباشد، مانع اعمال حق فسخ او نیست. در حالی که در بند 
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از فعل خریدار باشد یا ناشی عوامل دیگر، مانع از اعمال حق فسخ ناشی از خیار  اعم از اینکه ناشی

( .در 022، 1931عیب است و نویسندگان معتقدند تغییر به طور اطالق موردنظر است )کاتوزیان، 

ق.م،  001و  099خصوص تجزیه حق فسخ و امکان اعمال آن نسبت به قسمتی از مبیع، از روح مواد 

 تواند تجزیه شود)میرزانژاد،تجزیه عقد اجازه داده شد و در شرایط خاص عقد می کلیت تقسیم و

(. بنابراین در حقوق ایران نیز، اگر مبیع دارای وضعیت خاصی مانند امکان استقالل هر 20: 1912

توان بخش از مبیع نسبت به بخش دیگر و عدم وابستگی و ارتباط منطقی بین اجزای مبیع باشد، می

بروز حق فسخ برای هر قسمت اجازه  ی حق فسخ عقد را فقط به همان نسبت خاص داد و  به دلیل

 فسخ سبب اعاده ی کل موضوع عقد نشود.

 اعاده ی منافع -5

یکی از پیامدهای ویژه فسخ در کنوانسیون الزام طرفین به اعاده ی منافع حاصله از مبیع یا ثمن 

باشد. در زمان نگارش مواد راجع به منافع فسخ می حسب مورد، در فاصله بین وقوع عقد تا تاریخ

ای معتقد بودند منافع را نباید از منظر خسارت نگریست و باید آن را از شمول در کنوانسیون عده

ای آن را سود حاصله از سرمایه تلقی و مطالبه ی آن را خارج دانست، بالعکس عده 31ماده  0بند 

ها اصرار داشتند منافع بر اساس مقررات اند. انگلیسیانستهنیازمند طرح دعوی در قالب خسارت د

موضوع پرداخت  10( کنوانسیون در ماده Hommold, 1999, 420حقوق داخلی محاسبه شود )

بینی نمود و این امر نشان از تفاوت خسارت و منافع از یکدیگر، علیرغم منافع را در زمان اعاده پیش

یسندگان نیز منافع را متفاوت از پرداخت خسارت و آن را اشتراک در مبانی خواهد داشت. نو

( البته هر یک از طرفین مستحق دریافت Schlectriem,1988,.656اند)مختص به زمان فسخ دانسته

باشد. فرض بر آن است هر یک از طرفین از منافع مستقیم و متعارف عوض خویش از دیگری می

شوند و این منافع بخشی از تعهدات آنان در زمان میمنافع مستقیم مال طی مدت تصرف برخوردار 

که علیرغم عدم امکان اعاده  12ماده  2( .بند Kritzer1998,.536دهد)اعاده کال را تشکیل می

عین از سوی خریدار و تکلیف وی بر رد بدل، مشتری را مکلف به پرداخت منافع دانست ولی برخی 
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تری را، در فرضی که از کال استفاده ننمود، امری از نویسندگان تکلیف پرداخت سود توسط مش

(. نویسندگان دیگر معتقدند: Ingebory, 2007,p.597اند )اختالفی دانسته و با تردید بدان نگریسته

در  شود ولیمنافعی که به طور متعارف انتظار دریافت آن در جریان طبیعی تجارت حاصل می

و قواعد  تواند بر اساس اصولاز سوی کنوانسیون می بینیحقیقت تحصیل نشد، با وجود عدم پیش

کلی کنوانسیون، مورد مطالبه واقع شود و طرفین مکلف به پرداخت آن در حین اعاده به همراه 

( بنابراین در کنوانسیون خسارت و منافع دو امر جدا Schlechtriem 1988.66باشند )عوض می

 10و  31و مبنای منافع مواد  30اشند. مبنای خسارت ماده بو بعضاا در کنار یکدیگر قابل مطا لبه  می

باشد. چون در بسیاری از موارد امکان مطالبه منافع است، اما دامنه ی خسارت وسیع تر از منافع می

وجود ندارد ولی ممکن است در قالب خسارت بتوان آن وجه  31بینی شده در ماده طبق موانع پیش

فروشنده اسپانیایی و خریدار فرانسوی برای فروش تعدادی فیل جهت  ایرا مطالبه کرد. در پرونده

استفاده در سیرک قرارداد منعقد نمودند. خریدار تمام وجه را پرداخت نموده است؛ اما بعداا از انجام 

قرارداد پشیمان شد؛ ظاهراا این اختیار برای او وجود داشت و فروشنده نیز بخشی از وجوه را مسترد 

ار برای مابقی وجه و نیز مطالبه ی خسارت طرح دعوی نمود. دیوان داوری فرانسه دعوی نمود. خرید

را در صالحیت دیوان داوری اسپانیا دانست. اما دادگاه پژوهش فرانسه دعوی را محمول کنوانسیون 

تلقی و فروشنده را ملزم به پرداخت مابقی وجه سود آن دانست. مبنای این امر را نیز بر اساس نرخ 

قرارداداعالم و  03محل تجارت فروشنده که وجه در آن محل به وی پرداخت شده، به استناد ماده 

در پرونده ی دیگر فروشنده ی استرالیایی، مبلمان با  1منطبق با اصول کلی کنوانسیون تلقی نمود.

روخت فکیفیت بالیی را به خریدار آلمانی فروخت. خریدار آن را مجدداا به مصرف کننده ی دیگر 

و مصرف کنند اعالم کرد کال فاقد کیفیت است. خریدار آلمانی پذیرفت و آن را برای فروشنده 

استرالیایی فرستاد. فروشنده استرالیایی نسبت به تغییر و اعاده آن اقدام نمود؛ اما مصرف کننده 

ه اه رای داد کهمچنان اصرار بر عدم کیفیت داشت و نهایتاا خریدار آلمانی اعالم فسخ نمود. دادگ

هفته از تاریخ تغییر و تحویل، اعالم فسخ نمود و  0عمل کرده است و ظرف  01خریدار مطابق ماده 

                                                           
1- avaiableat: http://www.unilex.info/cuse. cfm?id=278. date 1A/1/1998 Number.5 



 00...................................  وین( و 1985مطالعه تطبیقی پیامد فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کاال )

 
 

 رسد و تاخیر از سوی فروشنده برای تعمیر صورت گرفت.این تاخیر نیز متعارف و معقول به نظر می

ه دانست؛ در نتیجه حکم ب ازاین رو، دادگاه ادعای فروشنده را برای مطالبه ی منافع را فاقد دلیل

وضعیت اعاده ی منافع در حقوق ایران از مجموعه مواد پراکنده در  1فسخ و پرداخت خسارت داد.

زمینه ی انحالل عقد، حکایت از آن دارند که به محض انحالل عقد تاثیرگذار خواهد شد و ما قبل 

یت از گذشته با فسخ نیز وضع آن، منافع برای شخصی است که با عقد مالک مبیع یا ثمن گردید. پس

 90، 92، 91، 91دستخوش دگرگونی نخواهد شد. از این جهت به موجب قواعد عام مانند مواد 

(. مقنن 02: 1911ق.م، هر کسی مالک مالی باشد منافع حاصله نیز متعلق به او خواهد بود )امامی، 

 در بیع شرط»عده تائید نموده است. ق.م با این عبارت، این مهم را به عنوان قا 001در شق آخر ماده 

شود ... از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع به مجرد عقد مبیع ملک مشتری می

 10ق.م کامالا مغایر مفاد ماده  001بنابراین مفاد ماده « از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

ر ده آن در دوره ی زمانی بین عقد تا فسخ، برای هکنوانسیون است که حکم به بازگشت منافع و اعا

نماید. مقنن همین قاعده را در صورت رجوع ، میشخصی که قبل از بیع مالک مبیع و ثمن بوده

در اعمال حق شفعه نیز رعایت نموده از این  111و یا در ماده  110واهب در عقد هبه طبق ماده 

ق.م در زمینه ی  001اص در حقوق ایران طبق ماده جهت این اقدام مقنن بیانگر وجود قاعده ی خ

 باشد. عدم تاثیر فسخ نسبت به منافع حاصله گذشته می

 مبحث دوم: مطالبه ی خسارت

 گفتاراول: رابطه ی فسخ با مطالبه ی خسارت

آید تا اثر مستقیم فسخ انحالل عقد است و الزاماا نیز در همه موارد با تحقق فسخ ضرر به بار نمی

 اولا:؛ گردد کهبه طور مستقیم اثر فسخ مطالبه ی خسارت محسوب گردد. از این جهت یادآور می

ر ز طرفین دبنابر دلیل دیگر به جز  فسخ، یکی ا 31ماده  0و بند  30، 19در کنوانسیون وفق مواد 

                                                           
1- availableat: http://www.unilex. Info/case.cfm?id = 244. Dute. 1/2/1995. Number 

11.a.64/94 
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ر د ثانیاا:اثر نقض قرارداد از ناحیه ی طرف مقابل، حق مطالبه ی خسارات وارده را خواهد داشت. 

فرض فسخ قرارداد و تحقق ضرر طرف با حسن نیت و متضرر حق مطالبه ی خسارت را عالوه بر 

ه موارد طرفی کدر بسیاری از  ثالثاا:کنوانسیون داراست.  19، 31، 30، 00اعمال حق فسخ طبق مواد 

باشد آورد، ناگزیر از قطع رابطه قراردادی و جلوگیری از اشاعه ی ضرر میبه ناچار به فسخ پناه می

شکنی یقینی (، اما احتمال بروز ضرر تا حدی در پی عهد91: 1911)اصغری آقمشهدی و اسکندری، 

ماا فسخ دانست. زیرا عمو توان مطالبه ی خسارت رادر برخی موارد به عنوان پیامدباشد. پس میمی

گردد و به دنبال آن باید دعوی مطالبه ی خسارت طرح نمود. با وقوع فسخ تمام خسارت جبران نمی

پس ارتباط بین فسخ و مطالبه ی خسارت رابطه ی علّی و معلولی نیست ؛بلکه این دو مقوله در عرض 

، مکملی و به نوعی مطالبه ی خسارتشکنی داشته یکدیگرند؛ ولی هر دو آنها ارتباط مستقیم با عهد

 باشد.برای فسخ می

 گفتار دوم: قواعد مطالبه ی خسارت خاص در کنوانسیون

برخالف مسئولیت مدنی، که اثبات تقصیر عامل ورود زیان بر عهده ی زیان دیده است در 

 مسئولیت قراردادی، عدم انجام تعهدات قراردادی تقصیر و موجب مسئولیت است )کاتوزیان،

بوده که عبارت  30(. در کنوانسیون، از یکسو مستند ضرر واقعی ، ضرر مذکور در ماده 31: 1930

باشد. در نتیجه ضرر و زیان از تحمل هر نوع زیان از جمله عدم النفع ناشی از نقض قرارداد می

ی یابد. از سواز شمول کنوانسیون خارج و مفهوم خسارت بر آن اطالق نمی 0معنوی  طبق ماده 

دیگر قلمروی ضرر مورد مطالبه در مبحث آثار فسخ نباید شامل تمامی ضررهای ناشی از نقض باشد 

در آن صورت مطالبه ی خسارت از پیامد فسخ خارج می گردد؛ بلکه صرفاا باید محدود به مواردی 

ان رشود که بر اثر فعل خاطی طرف دیگر ناچار از فسخ شد. بنابراین نسبت به دیگر ضرر وارده جب

نشده ضمانت اجرای دیگری مثل درخواست تعمیر کال، استفاده از کالی جانشین ... به کار گرفته 

د و مورد باششود.پس با ورود ضرر و امکان مطالبه ی خسارت خاص و مرتبط، فسخ منتفی نمیمی

شخیص تواند، غیرضروری تمی 19است. به زعم برخی ماده  31و 39، 00حمایت کنوانسیون در مواد 
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(. بدین Honnold, 1999.531و با سایر مواد نیز ممکن است به هدف مقنن در آن ماده نایل شد )

اعم  10ترتیب زیان دیده بر مبنای نقض قرارداد، ضرر متحمله حق فسخ را تحت شرایطی مانند ماده 

د به طور شوباشد؛ و چون تمامی ضرر با اعالم فسخ جبران نمیاز نقض اساسی یا غیراساسی دارا می

. 1(212: 1910هم زمان حق مطالبه میزان ضرر واقعی متحمله را، خواهد داشت )صفایی و همکاران، 

گردد و برای مثال، فروشنده از تسلیم کال خودداری در مواردی که تعهدات قراردادی نقض می

تا  خواهد داشت نماید و با اعطای مهلت اضافی نیز توجهی بر انجام تعهدات ننماید، خریدار حقمی

و هم خسارات متحمله را نیز درخواست نماید.  2هم قرارداد را فسخ شده اعالم نماید 01طبق ماده 

شود. مبنا و مستند های از دست دادن سود و خرید کالی گرانتر هم میاین خسارت شامل هزینه

بینی پیش 32، 31، 10ه و برای بایع در ماد 32، 31، 01حق فسخ در کنوانسیون برای مشتری در مواد 

ای که دو قرارداد بین فروشنده ی آمریکایی و خریدار روسی منعقد شد، مقرر بود شد. در پرونده

ی شده بنددر قرارداد اول، مواد اولیه تولید چیپس ارائه شود و در قرارداد دوم مقادیر چیپس بسته

یط قراردادی نبوده، او از فروش ارائه گردد. خریدار مدعی شد چون محصول منطبق با مفاد و شرا

ی و هایی شد که بابت طراحپرداخت و هزینهآنها سودی حاصل ننمود. بنابراین خواستار اعاده پیش

تحقیق به فروشنده داده بود. فروشنده نیز در پاسخ به دعوا اعالم داشت، خریدار تاخیر نامعقول در 

وشنده خواستار جبران ضرر ناشی از عدم دریافت کال نموده و سبب بروز ضرر شد. درنتیجه فر

تحصیل سود و نیز هزینه ی خدمات انجام شده گردید. دیوان داوری رای داد طرفین نسبت به اثر 

د اند و باید هزینه مربوط به تطبیق کال )توسط خریدار( منظور گردفسخ قرارداد عمالا به توافق رسیده

ثیر نسبت به توافق انجام شده دانست. دیوان از پذیرش تاکنوانسیون  را بی 11و از این جهت ماده 

ادعای از دست دادن سود فروشنده، خودداری نمود و فروشنده را مکلف به باز پس دادن پیش 

                                                           
الحصولی که شخص از آن محروم شده است، برای منظور از عدم النفع عبارت است از فوت شدن منفعت محقق -1

در حقوق ایران و خسارت عدم النفع »(، 1911مطالعه ی بیشتر رجوع کنید به مقاله ی اصفری آقشمهدی، فخرالدین)

 به بعد 31، صفحه 21نامه مفید شماره  -المللیکنوانسیون بیع بین
2- Ulrich Magnus. The Remedy of avoidanee of contruct under CISC, www, cisgw, law. 

Pace.Edu avallable. Journal of law and commerce (2005) 423- 436  
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پرداخت خریدار کرد اما در عین حال هزینه انجام شده از سوی فروشنده بابت تطبیق مدارک را 

 1پذیرا شد.

 ت ناشی از فسخ در حقوق ایران گفتار سوم: وضعیت مطالبه ی خسار

به  010قانون مدنی و ماده  291، الی 221،  222،  221در حقوق ایران نقض قرارداد در مواد 

بعد قانون دارای ضمانت اجرا برای جبران خسارت است؛ از این جهت منطبق با مقررات کنوانسیون 

ا ه مقنن زمینه اجرای قرارداد را بمی باشد . اماهمیشه ضمانت اجرای نقض قرارداد فسخ نیست؛ بلک

اجبار به اجرای عین قرارداد و یا اجرای آن به هزینه متخلف راپیش روی  متضرر قرار داده 

(. تنها در مواردی که قرارداد قائم به شخص باشد و انجام آن توسط دیگری 210است)صفایی، : 

ی تعهد از سوی او ممکن نیست، در مقدور نیست و خود مشروط علیه نیز اقدام نمی نماید، یا اجرا

(. تردیدی نیست در 920: 1913ق.م. اجازه فسخ معامله به متعهد له داده شد )کاتوزیان،  291ماده 

موارد نقض قرارداد به طور اعم، مطالبه خسارت امکان پذیر است، اما در موقعیتی که قرارداد با فسخ 

خسارت ناشی از فسخ قرارداد باشد وجود ندارد، پذیرد صراحتاا نصی که حاکم بر جبران پایان می

 011، 291اعم از اینکه مبنای فسخ خیارات مذکور در قانون مدنی مانند، عیب، یا ناشی از مفاد مواد 

ق.م. باشد. در همه این موارد فسخ بدون  911و یا مهمتر از آن خیار شرط مذکور در ماده  031، 

ت رها شد. بااین حال باید پذیرفت عالوه بر اجاره ضمانت اجرای مشخص جهت مطالبه ی خسار

ی فسخ و انحالل قرارداد حق مطالبه ی خسارت را نیز به طرف با حسن نیتی که قرارداد را فسخ 

ق.م. و یا بیع شرط  911نمود، داده شود مگر در موارد استثنایی مانند خیار شرط مذکور در ماده 

باشد. در این موارد مطالبه ی خسارت قابل تصور نمیق.م. که حق  001و  001مذکور در موارد 

آمادگی لزم در طرفین برای پذیرش احتمالی ضرر وجود دارد. این امر می تواند ناشی از حاکمیت 

اراده ی طرفین و یا قاعده ی اقدام، تحلیل و توجیه گردد، اما در سایر موارد در فرض ورود خسارت 

اس قواعد عام حاکم بر جبران خسارت در قرارداد ممکن شمرد توان مطالبه ی خسارت را بر اسمی

                                                           
1- available at, http// www.unilex. Info/ case CFmzid= 378 Date: 03/3/199 Number 82/1996 

http://www.unilex/
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ای که در آن مقنن به طور روشن مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از (. تنها ماده210: 1919)نهرینی، 

در مورد »ق.م. است. این ماده مقرر می دارد اگر  911فسخ را در حقوق ایران پیش بینی نموده، ماده 

ود بایع باید عالوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری دو ماه قبل معامله فسخ ش

این ماده صراحتاا ناظر بر جبران خسارت ناشی از فسخ معامله مذکور در مواد ...« نموده است بدهد 

 بینی خسارت ناشی از فسخاست اما واجد این امتیاز است که مقنن به طور خاص پیش 910و  910

و در این ماده برای جبران ضرر، عالوه بر اجازه ی فسخ معامله، بایع را مکلف به  را در ذهن داشته

اعاده ی ثمن و جبران خسارت ناشی از مخارج معامله نموده است. اما از خاص بودن این حکم نباید 

 لتوان استفاده نمود؛ زیرا هم اصودچار تردید شد که در سایر موارد از این ماده به عنوان قاعده نمی

،  1ق.م. و مواد  221،  223،  221،  222،  221حقوقی و هم مواد مربوط به جبران خسارت اعم از 

قانون آئین دادرسی مدنی اجازه ی مطالبه ی خسارت  010قانون مسئولیت مدنی و همچنین ماده  9،  2

سایر موارد به ق. م. به  911را به اشکال مختلف خواهند داد. بنابراین منعی برای تسری مفاد ماده 

و  910شکل یک قاعده وجود ندارد و خصوصیتی برای جبران ضرر و زیان ناشی از فسخ در مواد 

  ق.م.، نسبت به سایر مواد وجود ندارد تا از تعمیم آن امتناع گردد.  910
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 نتیجه

 المللیفسخ به عنوان یکی از ضمانت اجرای عدم انجام یا نقض قرارداد، در کنوانسیون بیع بین

وین و حقوق ایران پیش بینی گردید. پیامد فسخ در کنوانسیون و حقوق ایران دارای وجه  1111

باشند. در کنوانسیون طرفین پس از فسخ از اجرای تعهدات به شرط پرداخت اشتراک و افتراق می

شوند ولی فسخ تاثیری در شروط و تعهدات تبعی مانند شرط داوری، حفظ کال، خسارت، بری می

نخواهد داشت. پس از اعمال فسخ طرفین مکلف به اعاده ی آنچه که در راستای اجرای تعهد به  ...

باشند و اعمال فسخ منوط به امکان اعاده ی کال با همان وضعیتی آنان پرداخت شد به طرف دیگر می

ثر ا است که دریافت شد. در شرایط استثنایی نیز با تسلیم بدل هم فسخ امکان پذیز است. همچنین

فسخ در خصوص مطالبه ی منافع، جنبه ی قهقهرایی داشته و طرفین مکلف به اعاده منافع مبیع یا 

باشند. در عین حال امکان فسخ و مطالبه ی خسارت همزمان میسر است. ثمن از تاریخ وقوع عقد می

وانسیون نبه هرحال الزام به جبران خسارت ناشی از فسخ مبتنی بر مواد کلی است و صراحتاا در ک

برای جبران خسارت ناشی از فسخ، ماده خاصی وجود ندارد. در حقوق ایران معافیت طرفین از 

اجرای تعهدات قراردادی پس از فسخ نص صریحی وجود ندارد و برخالف کنوانسیون اعمال حق 

 ق. م. با وجود تلف 211فسخ منوط به امکان اعاده  ی مبیع توسط خریدار نیز نگردید. در ماده 

ق. م. اعمال فسخ  021موضوع معامله ی اجازه ی اقاله را با تادیه بدل داده است. اما بر اساس ماده 

ناشی از عیب در مبیع همانند کنوانسیون منوط به اعاده مبیع، بدون تغییر و عدم انتقال و یا تلف 

وسط مشتری ن تباشد مضافاا آنکه به طور صریح حق مطالبه عین  توسط بایع و حق مطالبه ی ثممی

بینی نشد. اما شروط و تعهدات تبعی پس از فسخ، همانند کنوانسیون پایدارند. پس از فسخ، پیش

منافع حاصله از مبیع و ثمن هم در فاصله بین عقد تا فسخ، قابل برگشت به طرفین به همراه اعاده عین 

ق. م. در  911اساس ماده  نبوده و فسخ اثر قهقرایی ندارد، اما مطالبه ی خسارت ناشی از فسخ بر

ایران نسبت به کنوانسیون دارای صراحت بیشتری است. بنابراین پیامد فسخ در حقوق ایران علیرغم 

وجه اشتراک با کنوانسیون، دارای اختالفاتی  همانند اثر قهقرایی به ویژه راجع به منافع دارا ست که 

لیف سازد. با وجود مزیتهای ناشی از تعیین تکیانطباق قانون داخلی و الحاق به کنوانسیون را دشوار م
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موضوعات مربوط به فسخ از سوی کنوانسیون به عنوان یک امتیاز در برابر حقوق ایران انکارناپذیر 

 سازد.  است و الحاق به کنوانسیون را توجیه می
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بررسی تطبیقی جایگاه توبه در حقوق جزای موضوعه و فقه امامیه در سقوط 

 مجازات های حدی

 1محسن خان محمدی

 

 13/19/1911 تاریخ پذیرش:                   21/11/1913تاریخ دریافت: 

 چکیده

و قانونگذار با تأسی از فقه امامیه مقررات توبه یکی از جهات سقوط مجازات های عمومی است 

نموده است. لذا اگر مجرم قبل از صدور  1912مربوط به توبه را وارد قانون مجازات اسالمی مصوب 

مورد حدود به جز حدِ قذف، توبه با حصول شرایط مقرر، حکم قطعی توبه نماید در حال حاضر در 

در صورتیکه متهم قبل  )به جز محاربه( منجر به سقوطِ مجازات خواهد گردید. اما در سایر حدود

از اثبات جرم توبه نماید با جمع سایر شرایط، مُسقطِ حد است ودر محاربه این مرحله، بایستی قبل 

اگر کلیه حدود قانون مذکور  110همچنین طبق قسمت دوم ماده  از دستگیری یا تسلط بر او باشد.

به غیر از قذف، با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه 

ع این مقاله از نو. تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کندمی

 ، توصیفی و مقایسه قوانین با فقه امامیه استفاده شده است.می باشد و از روش تحلیلی نظری

 اصالح. ندامت، سقوط دعوی عمومی، فقه امامیه، توبه، کلید واژه ها:

 

 

  

                                                           
                           m.khanmohammadi1367@yahoo.com)نویسنده مسئول(   ، دانشگاه آزاد واحد کرجاستادیارحقوق 1
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 مقدمه

متصل شدن  امنیت و آرامش، رسیدن به قلّه های رفیع اخالقی، ساختن شخصیت والی انسانی،

به منبع فیض و رسیدن به سعادت، همه از مواردی هستند که برای آدمی جز با ترک گناه میسر نمی 

شود. انسان گنهکار تا زمانی که لباس گناه بر تن دارد و در دایره معصیت و غضب الهی قرار دارد 

ه و رک گنااز درک فیوضات و اخذ امور معنوی محروم است، لذا کسب حسنات در هستی جز با ت

 معصیت ممکن نیست. 

لذا حضرت حق تعالی از باب رحمت به آدمی، پلی را برای معصیت کاران جهت جبران مافات 

نموده است که توبه نام دارد و از طریق آن انسان گنهکار آلودگی هایی که توسط ارتکاب  ایجاد

مورد توابین این است  جالب در معاصی ایجاد شده را از لوح وجود خویش پاک می نماید. موضوع

خداوند متعال آنچنان از باب رحمت با آنان برخورد می کند که عالوه بر زدودن تمام آلودگی ها 

 آنان را به درجات بالی معنوی می رساند. از صفحه نفسشان،

ضروری و حیاتی است که امت  با توجه به مطالب فوق می توان گفت که توبه یک نهاد مهم،

صری نیازمند آن است، عنوانی شناخته شده و مشترک میان علوم کالم، اخالق، اسالمی در هر ع

عرفان، فقه و حقوق اسالمی است که هر کدام از این علوم از یک جهت به آن نگریسته اند. در 

کتابهای فقهی به وجوب توبه اشاره شده و امروزه نیز به عنوان یکی از عوامل تخفیف یا سقوط 

اکید فراوان قرآن و تشویق گناهکاران به آن، نشان از اهمیت توبه دارد. با مجازات مطرح است. ت

به اینکه هدف اصلی از نظام کیفری اصالح و  توجه به این جایگاه رفیع توبه در اسالم و با عنایت

بازپروری فرد مجرم است و اصول در هر مرحله و فرایند رسیدگی که ثابت شود، متهم یا محکوم 

لذا به نظر نگارنده توبه  است اجرای مجازات یا ادامه رسیدگی امر عبثی خواهد بود، اصالح گردیده

 تواند نقش مهمی در کیفیت صدور و اجرای احکام جزایی داشته باشد. می

از این رو در فقه و قانون مجازات اسالمی برای توبه جایگاه والیی در نظر گرفته شده است آن 

از اجرای مجازات از دیدگاه فقها و حقوقدانان اسالمی متنبه شدن هم به این دلیل که هدف اصلی 

مجرم و باز اجتماعی شدن اوست لذا در این مقاله سعی شده اثر توبه در میزان مجازات های انواع 
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بررسی تطبیقی شود و نظر مشهور  1912جرایم حدی در فقه امامیه و قانون مجازات اسالمی مصوب 

 مقایسه نماییم.  1912مجازات اسالمی مصوب  فقه امامیه را  با قانون

 مفهوم شناسی توبه -الف

ضرورت از طرح این مبحث پرداختن به مفهوم لغوی و اصطالحی توبه و توبه کنندگان می 

باشد. به دلیل اینکه از توبه تعاریف زیادی شده است سعی شده تعریف لغوی و اصطالحی مناسبی 

 توبه بیان گردد. از آن بیان شود و انواع و اقسام 

 معنای لغوی و اصطالحی توبه  -1

یس صاحب مقائدر لغت به معنای بازگشت یا بازگشت از گناه است. « ت و ب  »توبه از ریشه 

توب، التاء والواو والباء کلمة واحدة تدلّ الی رجوع، یقال تاب »اللغه می نویسد: 

ا نیز در راغب اصفهانی قید معصیت ر«. من ذنبه، ای رجع عنه، یتوب الی اهلل توبة و متاباً

 (.9-2، صص 1911)پورعسکری ،تعریف توبه اضافه کرده و رجوع از معصیت را توبه دانسته است 

 معنای اصطالحی دارد. توبه همانند بسیاری از لغات دیگر عربی، عالوه بر معنای لغوی یک

 پرداخته اند، چرا که در واژه نیزعلمای اخالق عالوه بر معنای لغوی، به بیان معنای اصطالحی این 

توبه پذیری خداوند، بیشتر معنای اصطالحی مراداست نه معنای لغوی آن. ناگفته نماند  بحث توبه و

که بین معنای لغوی و معنای اصطالحی باید یک رابطه بسیار ظریف و شفافی وجود داشته باشد و 

ود است. توبه عبارت است از یک نوع بین معنای لغوی و اصطالحی توبه، این رابطه کامال مشه

انقالب درونی، نوعی قیام، نوعی انقالب از ناحیه خود انسان علیه خود انسان. از این جهت، از 

 مختصات انسان است.

به نظر نگارنده، با تامل در آیات و روایات و نظر بزرگان دین و عرفان که در باب توبه وارد 

عبارت از یک ندامت و پشیمانی است که اعتراف و اعتذار را شده است استنباط می شود که توبه، 

در پی دارد و مانع از بازگشت به اعمال مجرمانه و گناه می شود  لذا سه عنصر ندامت و پشیمانی، 

 اعتذار و عدم عود بر گناهان در مفهوم توبه نهفته است.
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 مبانی فقهی توبه -ب

ه باشد تا به وسیله آن اساس و مستندات توبضرورت از طرح این مبحث شناخت مبانی توبه می 

شناخته شود. و چون مبنای و مستندات توبه در فقه می باشد، فلذا نگارنده با توجه به فقه امامیه چهار 

مورد از مبانی فقهی توبه، شامل آیات، روایات، اجماع و عقل را مطرح کرده و هر کدام را به طور 

ه آیات و روایات معصومین مورد بررسی قرار گرفته است و دقیق توضیح داده است. در این زمین

 همینطور اجماع فقها و دلیل عقلی وجوب توبه و ارکان و اهمیت توبه بررسی شده است.

 مستندات فقهی توبه -1

 آیات: -اول

یکی از مهمترین مستندات فقهی توبه آیات مبارکه قرآن کریم می باشد، لذا کالم خداوند متعال 

سمت، در مورد توبه بررسی شده است. همانطور که مشاهده می شود خداوند متعال در در این ق

آیات متعددی بندگان خود را به توبه و بازگشت از گناه و معصیت دعوت می کند و بسیار توبه 

  کنندگان را دوست دارد، در ذیل موارد توبه در قرآن کریم آورده شده است.

ما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداا أَنْ إِنَّ: » 90و  99سورة مائده/  -1

لدُّنْیا خِزْیٌ فِی ایُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِالف أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ 

 « آخِرَةِ عَذابٌ عَظیمٌ إِلَّ الَّذینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌوَ لَهُمْ فِی الْ

الَّذانِ یَأْتِیانِها مِنْکُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللّهَ : » 13و  11سورة نساء/ -2

لئِکَ یَتُوبُ وتَوّاباا رَحیماا. إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَة ثُمَّ یَتُوبُونَ مِنْ قَریب فَأُ کانَ

  «اللّهُ عَلَیْهِمْ وَ کانَ اللّهُ عَلیماا حَکیماا

هِ جَمِیعاا أَیُّهَ الْمُ: » 91سورة نور/ -9  «ؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَوَتُوبُوا إِلَى اللَـّ

وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ : » 0و  0سورة نور/ -0

 تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ  جَلْدَةا وَ ل تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةا أَبَداا وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّ الَّذِینَ

 « اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 
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 روایات: -دوم

در کالم معصومان علیهما السالم نیز از توبه و اثر آن در سقوط مجازات، بسیار صحبت به میان 

 آمده است که به برخی از آنان اشاره می کنیم:

)علیه السالم( است که ایشان فرمودند: سارق زمانیکه روایت عبداهلل بن سنان از امام صادق  -1

 11، ج1931توبه کرد و مال مسروقه را به صاحبش رد کرد، پس دستش بریده نمی شود)حر عاملی، 

 (.091/ ص 

روایت جمیل از امام باقر یا صادق )علیهما السالم( در مورد مردی که سرقت کرده یا شراب  -2

حضرت سوال شد که اگر کسی بر او آگاهی نیابد و او دستگیر هم  نوشیده و یا زنا کرده است. از

نشود تا اینکه توبه کند و اصالح شود، پس امام فرمودند، زمانیکه اصالح شد، حد بر او جاری نمی 

 (.921/ ص  11، ج1931شود)حر عاملی،

رار داده همانطور که مالحظه می شود روایات به مساله توبه اشاره کرده و آن را مورد توجه ق

 توان یکی از مستندات توبه را روایات دانست. اند. بنابراین می

 اجماع: -سوم

اکثر فقهاء بر مساله توبه ادعای اجماع کرده و آن را مورد پذیرش قرار داده اند. در اصل وجوب 

 اتوبه مخالفتی در میان فقهاء دیده نمی شود لکن اختالف در وجوب توبه تنها بر سر این است که آی

وجوب آن ارشادی است یا مولوی. به این معنی که در صورت ارشادی بودن وجوب توبه ارشاد به 

 حکم عقل است و در صورت مولوی بودن ناظر بر ثواب و عقاب است.

 عقل: -چهارم

( چهار دلیل را از 991-990/ ص 3، ج 1932صاحب کتاب قواعد فقهیه )موسوی بجنوردی، 

 پردازیم: انسته که به ذکر آنان میزمره دلیل عقلی بر توبه د

حکم عقل به لزوم درک مصالح ملزمه و عدم جواز فوت آن: حق در نزد ما امامیه این است  -1

که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که ما آن را مالکات احکام می نامیم، پس شخص عاصی، 

یا حرامی را مرتکب  یا واجبی را ترک می کند که در این صورت مصلحت از او فوت می شود
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گردد که در مفسده می افتد و توبه یعنی رجوع به اطاعت مولی و ترک مخالفت از اوامر، می

بازگشت توبه، به عدم ترک واجب است، پس از او مصلحت ملزمه فوت نمی شود و بازگشت توبه 

ه و ت ملزمبه ترک حرام بر می گردد پس در مفسده نمی افتد، و هر دوی این ها )عدم فوت مصلح

عدم وقوع در مفسده( از آن مواردی است که عقل به لزوم این دو حکم می کند، پس نتیجه آن که 

 توبه به حکم عقل لزم است.

حکم عقل به لزوم کمال و ترقی در مراتب حقیقیه: عالج و دواء امراض نفس بهتر و  -2

فظ می طهیر می کند و سالمتش را حسودمندتر و مفیدتر از توبه نیست زیرا توبه قلب را از رذایل ت

کند و بواسطه توبه، انسان از حیوانیت خارج شده و چه بسا برای او مرتبه ای وال از ولیت تکوینی 

 حاصل می شود به گونه که بعضی از علما به این مرتبه دست یافتند.

 در انواع حدود آثار توبه قبل و بعد از صدور حکم قطعی  -پ

مبحث بررسی شرایط تحقق توبه در جرایم مختلف حدی است. شرایط ضرورت از طرح این 

تحقق توبه در هر جرمی با جرم دیگر متفاوت می باشد بنابراین باید به طور دقیق بررسی شود تا 

شروط تحقق توبه در هر یک از جرایم حدی درک گردد لذا در ادامه این بحث تاثیر توبه را در 

و  1912و اثر آن را در تمامی حدود طبق قانون مجازات اسالمی انواع حدود بررسی خواهیم کرد 

 با تطبیق فقه امامیه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 توبه در آموزه های فقهی -1

یا « زنا»در مورد تاثیر توبه در جرایم منافی عفت باید گفت که در قرآن مجید در چند آیه واژه 

. طبق نظر شهید ثانی در 2-9؛ نور:29؛ اسراء:12؛ ممتحنه:11است: فرقان: ای از این ریشه آمدهکلمه

الزنا هو إیالجُ البالغِ العاقلِ فی فرجِ امرأهٍ، بل مطلقِ الُنثی قُباُلا أو دُبُراا محرَّمهٍ علیه من غیرِ عقدِ »لمعه 

)شهید « لِراا فی الفعنکاحٍ بینهما و ل شُبههٍ موجبهٍ لعتقاد الحِلَّ قدرَ الحَشَفةِ عالماا بالتحریمِ مختا

 نماید توبه بینه قیام از قبل زاینة یا زانی اگر معتقدند، امامیه فقیهان (. مشهور091، ص 1933ثانی،

توبه  بینه قیام از بعد اگر اما .باشد حد جلدی چه و باشد حد رجمی چه می شود، او ساقط حد از

لَیس لالمامِ اَنْ یَعفو بَعد » می نمایند  تدلل معنا این بر روایاتی نمی شود. ساقط او حد از نماید،
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صورت  این در نماید، توبه زانیه یا زانی اقرار از بعد و باشد شده ثابت اقرار با زنا اگر« قیامِ الْبینةِ

 دیدگاه نماید. این مسلمین امر ولی از را او عفو تقاضای یا نماید اجرا حد را که است مخیر قاضی

 است. کرده پیدا ظهور اسالمی مجازات قانون از موادی در

من أقرّ بإیقاب ذکَر فی دُبرِه و لو مقدارَ » نظر شهید ثانی در لمعه در مورد لواط این است که 

الحَشَفةِ مختاراا غیرَ مُکرَوهٍ علی اإلقرارِ أربَع مراتٍ أو شَهِدَ علیه أربعهُ رجالٍ عُدولٍ بالمعاینهِ للفعلِ و 

(. 091، ص 1933)شهید ثانی ،« أو المشهودُ علیه بالغاا عاقالا قُتل محصَناا کان أو ل  کان الفاعلُ المقِرُّ

او  حد از نماید توبه بینه قیام از قبل که فاعل یا مفعول لواط اگر معتقدند، امامیه فقیهان مشهور

 نمی شود.  ساقط او حد از توبه نماید، بینه قیام از بعد اگر اما می شود. ساقط

فقها، یکی از انواع لواط حالتی است که دخول در غیر دبر صورت می گیرد  که به آن  طبق نظر

که  معتقدند، امامیه فقیهان تفخیذ می گویند و مجازات فاعل و مفعول صد تازیانه است. مشهور

 قیام از بعد اگر اما می شود. حد از او ساقط نماید توبه بینه قیام از قبل فاعل یا مفعول تفخیذ اگر

 نمی شود. ساقط او حد از توبه نماید، بینه

 ، یعنی وطی زن با زن دیگر. مشهور«الذی هو وطاء المرأة مثلها » آمده: « سحق»در تعریف 

 می شود اما آنها ساقط حداز نمایند توبه بینه قیام از قبل طرفین مساحقه اگر معتقدند، امامیه فقیهان

 نمی شود. ساقط آنها حد از توبه نمایند، بینه قیام از بعد اگر

یا لواط. نظر  زنا برای بیشتر یا نفر دو کردن مرتبط و جمع از است عبارت نیز قوادی یا قیادت

القیادهُ الجمعُ بینَ فاعِلَی الفاحشهِ من الزنا و اللّواط » شهید ثانی در لمعه در مورد قیادت این است که 

)شهید ثانی  «لمختار أو بشهادة بشهادَین ذکَرین عدلَین و السَّحق. و تثبت باإلقرار مرَّتین من الکاملِ ا

(. قدر متیقن از کالم فقهاء این است که توبه قبل از قیام بیّنه، مجازات را ساقط می 001، ص 1933،

 کند. مشهور فقهاء در مورد توبه بعد از قیام بیّنه قائل به عدم سقوط حد می باشند. 

ت. در زبان عربی می گویند: قذف الحجر او قذف در لغت به معنی پرتاب کردن اس

بالحجر)یعنی سنگ را پرتاب کرد(، قذف المحصنه یعنی زن عفیفه و یا زن شوهردار را به زنا وصف 

یعنی نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است با استفاده از الفاظی که « رمی»نمودن. قذف معادل 
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گوینده عالم به معنای آن الفاظ باشد. به این جرم صراحت در این معانی دارد، البته در صورتی که 

همان  11تا  1اشاره شده است و همچنین آیات  نور سوره مبارکه  0 و 0 در قرآن کریم در آیات

 سوره در مورد شرایط قذف و رهایی از آن دستوراتی دارد.

 و کند قذف مذکور نسبتهای به را دیگری قاذف، لذا با توجه به آیات فوق چنانچه شخص 

 اند کرده اتفاق فقیهان شد. خواهد تازیانه هشتاد به محکوم کند، بیّنه اقامه خود گفته برای نتواند

 زمانی تا قاذف شهادت که دارند اتفاق نیز و کند نمی ساقط را مجازات جرم قذف در توبه که

و به  نموده زایل را عدالت شرط که شده معصیتی مرتکب وی زیرا نیست، مسموع توبه نکند که

و  جوید اعتذار وی از باید باشد و می مقذوف رضایت تحصیل به منوط قاذف توبه نظر می رسد

 خیر کند ذکر وی از و نموده تکذیب را خود سخنان است، کرده قذف را او که کسانی نزد در

 .نماید حیثیت اعاده نیز و

در مورد تاثیر توبه در جرم سب النبی صلی اهلل علیه وآله باید گفت که سب النبی، دشنام دادن 

 است. شایان ذکر است)صلی اهلل علیه آله و سلم( و توهین به ساحت مقدس حضرت رسول اکرم 

امبر یدر عنوان مذکور، پیامبران دیگر را هم در بر می گیرد، چرا که آنان نیز همانند پ« نبی»که لفظ 

از جانب خدا مبعوث شده اند و از جهت وجوب احترام و تقدیس )صلی اهلل علیه آله و سلم( اکرم 

ب پیامبر نیست و سب تمامی آنان مانند س)صلی اهلل علیه آله و سلم( تفاوتی میان آنان و پیامبر اسالم 

ه سابّ ثیری برای توبموجب مجازات است. فقهای امامیه حکم سابّ النبی را قتل می دانند و نیز تأ

 النبی در سقوط مجازات وی قائل نیستند.

در مورد تاثیر توبه در جرم شرب خمر باید گفت که، طبق نظر شهید ثانی در لمعه شرب خمر 

ما أسکَر جنسُه أی کان الغالبُ فیه السکارَ و إن لم یُسکِر بعضَ الناس لدمانِه أو » عبارت است از: 

خروجِ مزاجه عن حدِّ العتدال یحرُم تناولُ القطرهِ منه فیما فوقَها، و کذا یحرم  قلَّه ما تناول منه أو

الفُقّاع. ولو مُزجا بغیرهما و إن استَهلکا بالمَزج. و کذا یحرُم العَصیرُ العنَبیُّ إذا غال بأن صار أسفلُه 

 غلیان إذا کان بالنار، و لم یَذهبأعاله و اشتَدَّ بأن أخَذ فی القِوام و إن قلَّ، و یَتحقَّق ذلک بمُسمّی ال

(. مشهور فقهاء، توبه شارب خمر بعد 000-001، صص 1933)شهید ثانی، « ثلثاه به، و ل انقَلب خَالًّ 
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از اقرار را موجب تخییر امام در عفو یا اقامه حد می دانند، به این جهت که در حد زنا اعم از اینکه 

حاکم را مخیر در عفو یا اقامه حد می گرداند، بنابراین به طریق رجم باشد یا جلد، توبه بعد از اقرار، 

اولی در مورد شرب خمر که مجازاتش جلد است و قباحت آن از زنا کمتر است، امام چنین تخییری 

 را خواهد داشت و همچنین اگر خورنده مسکر پیش از قیام بینه توبه کند حد از او ساقط می شود.

 آن، قرآنی دقیق معنای در حدود از م سرقت باید گفت که یکیدر مورد تاثیر توبه در جر

آن که  در تصرف مخفیانه به قصد طور به مال دیگری بردن از است عبارت است. سرقت سرقت

 بینه قیام از قبل سارق چنانچه امامیه دیدگاه دارد. از نیز الناّسی جنبه حق اللهی، کنار جنبه حق در

 توبه می کند، اما اجماع ادعای حکم این بر جواهر می شود و صاحب ساقط حد از او نماید، توبه

بنابر  و است سقوط اول عدم قول کند، توبه اقرار از بعد اگر نیست. همچنین شهادت مسقط از پس

  .نماید استیفا را حد یا و کند عفو که است مخیر امام دیگر قول

در مورد تاثیر توبه در جرم محاربه باید گفت که خداوند متعال در سوره مبارکه مائده می 

 أَوْ تُقَطَّعَ اْإِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی األَرْضِ فَسَاداا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُو» فرماید: 

هُم مِّنْ خِالفٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ األَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی اآلخِرَةِ عَذَابٌ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُ

از  در قرآن کریم، پس«. عَظِیمٌ إِلَّ الَّذِینَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیم 

محاربه و مجازات محارب، استثنایی ذکر شده است: ).....إِلَّ الَّذِینَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ  تبیین

عَلَیْهِمْ...( و به این وسیله محاربینی را که قبل از تسلط و غلبه بر آن ها توبه کنند از مجازات های 

سوره مائده  90با استناد به صراحت آیه  مذکور در آیه بری می نماید. تمام مفسران و فقیهان امامیه

 به این امر اذعان دارند که اگر محارب پیش از تسلط توبه کند، عفو می شود. 

کلَ مَن خَرج عَلی المعصوم من » فقها مثل شهید ثانی در تعریف بغی می گویند:  از عده ای

می گویند هر کس بر امام معصوم می دانند و  امام خروج بر شامل را آنو « األئمه)ع( فَهو باغ 

معصوم خروج کند باغی است و جنگ با او واجب است، باید با او جنگید تا به اطاعت امام معصوم 

کلَ مَن  »برگردد یا همانند کفار کشته شود و دسته ای دیگر از فقهاء در تعریف بغی می گویند: 

امام عادل می دانند و می گویند را خروج بر و آن « خرج عَلی امام منصوص علی امامته وجب قتاله 
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مطلقاا  را امام بر خروج که هستند سومی هم باغی کسی است که بر امام عادل خروج کند و دستة

 می دهند. تشکیل سنت اهل فقهای بیشتر، را گروه این عادل، ذکر صفت می دانند، بدون باغی

ت ائمه علیهم السالم باید گف با توجه به آیات قرآن و سیره امیرالمومنین)ع( و همچنین روایات

سوره الحجرات می  1که توبه در مرحله قبل از اثبات قابل پذیرش است و خداوند متعال در آیه 

تِی لُوا الَّوَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِ»فرماید: 

«.  الْمُقْسِطِینَبُّتَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِ 

 یعنى ، نصیحت به ایشان میان کنید اصالح پس» می گویند: « فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا » مفسران در تفسیر 

 تفاسیر این به توجه با«. نمایید  اصالح آنان میان و کنید دعوت خدا حکم به را دسته دو هر این

 گیرد.  قرار توجه مورد باید مرحله این در که است مصادیق صلح از یکی توبه که گفت می توان

در مورد تاثیر توبه در گناه ارتداد باید گفت که ارتداد همان طوری که در لغت آمده عبارت 

دادُ و الرت»از رجوع و برگشت. فلذ ا شهید اول در کتاب لمعه در تعریف ارتداد می فرماید: است 

ن بنیّة و والکفرُ یکو»مرحوم شهید ثانی در توضیح این عبارت می فرماید: «. هو الکفرُ بعد اإلسالمِ

«. سُلِ و تحلیلِ محرَّمٍو أو الر بقولِ کفرٍ و فعلٍ مکفِّرٍ فالولُ العَزم علی الکفر و الثانی کنفیِ الصانع لفظاا

 یک را ارتداد مشهور فقها ارتداد را جزء مجازات های متفرقه آورده اند و برخی دیگر از فقهاء

 است. آن قتل مجازات می دانند که حدی جرم

 طبق نظر معظم فقهای امامیه معتقدند، مرتد بر دو نوع است:

نی انعقاد نطفه اش در حال کفر والدین صورت مرتد ملی: کسی که از ابتدا کافر بوده، یع -1

گرفته و بعد از رسیدن به بلوغ، دین اسالم را برگزیند اما دوباره از تدین به کفر برگردد، مشمول 

این عنوان می شود. مرتد ملّی توبه داده می شود، اگر توبه کرد مجازات وی ساقط می گردد و در 

فردی از مالکیت او خارج نمی شود مگر آنکه بمیرد. غیر این صورت کشته می شود. اموال چنین 

همسرش نیز از هنگام ارتداد وی عده طالق نگه می دارد. اگر بعد از پایان مدت زمان عده، بر کفر 

خویش باقی بود همسرش از او جدا می شود اما در صورت توبه و بازگشت به اسالم، حرمت نکاح 

 او از بین نمی رود.
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 بودن مسلمان هنگام در او که بر فطرت اسالم متولد شده باشد یعنی نطفةمرتد فطری: کسی  -2

باشد و او نیز بعد از بلوغ، دین اسالم را برگزیند اما بعد از آن  شده بسته آنان از یکی یا و او ابوین

کافر گردد و از دین اسالم خارج گردد چنین فردی مرتد فطری است. اکثر فقهایی که مرتد را 

و فطری می دانند، در خصوص کیفر و مجازات وی معتقدند که توبه مرتد فطری به هیچ شامل ملّی 

وجه پذیرفته نمی شود و مجازات او یعنی قتل، حتمی است. همسرش نیز باید از او جدا شده و عده 

وفات نگه دارد. دارایی او که در زمان ارتداد مالک آن بوده است پس از ادای دیونی که سابق بر 

بر ذمّه اش بوده به ورثه او یعنی خویشاوندان مسلمانش منتقل می گردد، و اگر اقوام مسلمان  ارتداد

 نداشته باشد، امام وارث او محسوب می گردد و کافر مطلقاا از او ارث نمی برد.

در مورد ارتداد زن، تفاوتی میان مرتد فطری و ملّی نیست به این معنا که گرچه زن مرتد فطری 

شته نمی شود بلکه توبه داده می شود. اگر توبه نکرد به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم باشد، ولی ک

می شود هنگام هر نماز چند تازیانه به او می زنند، خشنترین لباسها را که معمولا برای پوشش استفاده 

ا بمیرد. ی می شود بر او می پوشانند و بدترین و نامطلوبترین خوراک را به او می دهند تا توبه کند

پس اگر توبه کرد، مجازات او برداشته می شود و رها می گردد، در غیر این صورت در حبس باقی 

 می ماند. 

 توبه در گفتمان حقوقی -2

، 1912قانون مجازات اسالمی مصوب 110قانونگذار با تأسی از نظر مشهور فقهای امامیه در ماده 

وجب سقوط حد می داند، و در صورتی که جرم زنا با توبه مرتکب جرم زنا را قبل از اثبات جرم م

اقرار مرتکب ثابت شود و وی پس از آن توبه کند، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه 

 قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

، توبه در زنای به عنف، 1912قانون مجازات اسالمی مصوب 110ماده  2در ضمن طبق تبصره 

شود و مجازات حبس یا شالق تعزیری درجه اغفال اگر قبل از اثبات باشد حد ساقط میاکراه و 

شود و توبه در زنای به عنف، اکراه و اغفال اگر بعد از شش یا هردو جایگزین مجازات حدی می
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باشد و مانند حالت فوق، مجازات حبس یا شالق تعزیری اثبات باشد قابل عفو از طریق رهبری می

 شود.ا هردو جایگزین مجازات حدی میدرجه شش ی

، 1912قانون مجازات اسالمی مصوب 110قانونگذار با تأسی از نظر مشهور فقهای امامیه در ماده 

توبه مرتکب جرم لواط را قبل از اثبات جرم موجب سقوط حد می داند، و در صورتی که جرم 

گاه می تواند عفو مجرم را توسط لواط با اقرار مرتکب ثابت شود و وی پس از آن توبه کند، داد

 رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

، توبه در لواط به عنف، 1912قانون مجازات اسالمی مصوب 110ماده  2در ضمن طبق تبصره 

شود و مجازات حبس یا شالق تعزیری درجه اکراه و اغفال اگر قبل از اثبات باشد حد ساقط می

شود و توبه در لواط به عنف، اکراه و اغفال اگر بعد از مجازات حدی می شش یا هردو جایگزین

باشد و مانند حالت فوق، مجازات حبس یا شالق تعزیری اثبات باشد قابل عفو از طریق رهبری می

 شود.درجه شش یا هردو جایگزین مجازات حدی می

» این طور تعریف می کند: ، جرم تفخیذ را 1912قانون مجازات اسالمی 290قانونگذار در ماده 

»  -بصرهت«. تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر است 

همین قانون مجازات تفخیذ  291قانونگذار در ماده «. دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است 

صد ضربه شالق است و از این جهت  در تفخیذ، حد فاعل و مفعول» را اینطور بیان می کند که: 

در صورتی که فاعل »  -تبصره«. فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست 

 «. غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است 

قانون مجازات اسالمی  110در مجموع، قانونگذار با تأسی از نظر مشهور فقهای امامیه در ماده 

وبه مرتکب جرم تفخیذ را قبل از اثبات جرم موجب سقوط حد می داند، و در ، ت1912مصوب

صورتی که جرم تفخیذ با اقرار مرتکب ثابت شود و وی پس از آن توبه کند، دادگاه می تواند عفو 

 مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

، 1912قانون مجازات اسالمی مصوب 110در ماده قانونگذار با تأسی از نظر مشهور فقهای امامیه 

توبه مرتکب جرم مساحقه را قبل از اثبات جرم موجب سقوط حد می داند، و در صورتی که جرم 
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مساحقه با اقرار مرتکب ثابت شود و وی پس از آن توبه کند، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط 

 رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

، 1912قانون مجازات اسالمی مصوب 110قانونگذار با تأسی از نظر مشهور فقهای امامیه در ماده 

توبه مرتکب جرم قوادی را قبل از اثبات جرم موجب سقوط حد می داند، و در صورتی که جرم 

قوادی با اقرار مرتکب ثابت شود و وی پس از آن توبه کند، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط 

 ئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.ر

 دیه، قصاص، : دارد می مقرر نیز 1912مصوب  اسالمی مجازات قانون 111 ماده دلیل همین به

 گردد.  نمی ساقط توبه با محاربه و قذف حد

بر  1912قانون مجازات اسالمی مصوب 110قانونگذار با توجه به قاعده عمومی مندرج در ماده 

نظر مشهور فقها، توبه مرتکب جرم سبّ النبی را قبل از اثبات جرم موجب سقوط حد می خالف 

داند، و در صورتی که جرم سبّ النبی با اقرار مرتکب ثابت شود و وی پس از آن توبه کند، دادگاه 

 می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

، 1912قانون مجازات اسالمی مصوب 110ز نظر مشهور فقهای امامیه در ماده قانونگذار با تأسی ا

توبه شارب خمر را قبل از اثبات جرم موجب سقوط حد می داند، و در صورتی که جرم شرب خمر 

با اقرار مرتکب ثابت شود و وی پس از آن توبه کند، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس 

 بری درخواست نماید.قوه قضائیه از مقام ره

قانون مجازات اسالمی از نظر مشهور فقهای امامیه الهام گرفته و توبه سارق قبل از اثبات جرم 

را مسقط حد و در صورت توبه بعد از این مرحله، کیفر را حتمی دانسته و هیچگونه تخییری برای 

، 1912ن مجازات اسالمیقانو 231ماده  2قاضی قائل نگردیده است. در ضمن قانونگذار در تبصره 

مول هایی که مشدر مورد حبس ابد سارق در مرتبه سوم که یک حبس حدی است و نیز سایر حبس

هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه کند و مقام »...عنوان تعزیر نیست، بیان کرده است که 

مقام رهبری  شود. همچنینرهبری آزادی او را مصلحت بداند، با عفو ایشان از حبس آزاد می

قانون  110همچنین طبق ماده «. تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل کند می
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تواند عفو مجرم را توسط ، در صورت توبه سارق بعد از اقرار، دادگاه می1912مجازات اسالمی

 رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

قانون مجازات  110ماده  1امیه الهام گرفته و طبق تبصره قانونگذار از نظر مشهور فقهای ام

توبه محارب را قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد می داند،  1912اسالمی مصوب 

همین قانون اگر جرم محاربه با اقرار ثابت شده باشد و مرتکب پس از اثبات  110و نیز طبق نصّ ماده 

ند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست جرم توبه نماید، دادگاه می توا

 «محاربه با توبه ساقط نمی گردد.»... همین قانون مقرر می دارد:  111نماید. ولی ماده 

در  110بدین ترتیب به نظر می رسد با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه باید قائل به اعمال ماده 

ده گیری یا تسلط بر وی باشیم، و بدین گونه تحلیل کنیم که اطالق مازمینه توبه محارب قبل از دست

  تخصیص خورده است. 110مبنی بر عدم پذیرش توبه محارب، به وسیله نصّ تبصره ماده  111

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح  11نکته پایانی در خصوص توبه محارب مربوط به ماده 

( 13هریک از اشخاص مذکور در ماده )» مقرر می دارد: است که در مورد نظامیان  1912مصوب 

قبل از کشف توطئه ودستگیری، توبه نماید و خود را به ماموران معرفی کند و اطالعاتش را در 

اختیار بگذارد به نحوی که توبه وی در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه 

ت و امنیت جامعه یا بیم تجری وی یا دیگران گردد، به اقدام مرتکب موجب اخالل در نظم و صیان

حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب جرم دیگری شده باشد به 

همانطور که مالحظه می شود قانونگذار در این قانون بر «. مجازات آن جرم نیز محکوم می شود 

رب در صورتی که توبه کند ولی اقدام او برای محا 1912خالف قانون مجازات اسالمی مصوب 

موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری وی یا دیگران گردد، مجازات تعزیری 

 معین کرده است.
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بغـی را جـرم  1912قانون مجازات اسالمی مصوب   213قانونگـذار در فصل حدود در  مـاده 

 ه آن پرداخته است.و در بخش حدود ب 1مستقلی در نظـر گرفتـه

 گرفتن افساد فی الرض در مورد تاثیر توبه در جرم افساد فی الرض ابتدا باید گفت که، قرار

 الرض وجود فی افساد مستقل عنوان با جرمی که آورد می را به وجود شبهه این محاربه کنار در

 مائده، سوره 33 آیه از طریق  و اسالم فقه از که است جرایمی از یکی الرض فی ندارد. افساد

 فی افساد جرم از مصادیقی ذکر نیز با ایران است. قانونگذار گردیده ایران موضوعه حقوق وارد

 داند. می محاربه از مستقلی جرم را جرم این الرض

قانون مجازات اسالمی  110در مجموع، قانونگذار با تأسی از نظر مشهور فقهای امامیه در ماده  

رتکب جرم بغی و افساد فی الرض را قبل از اثبات جرم موجب سقوط حد ، توبه م1912مصوب

می داند، و در صورتی که جرم بغی و افساد فی الرض با اقرار مرتکب ثابت شود و وی پس از آن 

 توبه کند، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

ود وج« ارتداد»باید گفت که در قانون مجازات اسالمی جرمی تحت عنوان در مورد ارتداد نیز 

 ندارد.

 

 

 

 

  

                                                           
ایران، قیام مسلحانه کنند باغی محسوب و در صورت استفاده گروهی که در برابر اساس نظام جمهـوری اسـالمی . »1

 «.از سالح، اعضـای آن بـه مجازات اعدام محکوم می گردند
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 نتیجه گیری

با توجه به مطالبی که در این مقاله مطرح شد به نظر می رسد که توبه به معنی رجوع و بازگشت 

ناه گبه سوی خدای متعال، ندامت و پشیمانی قلبی از گناه انجام گرفته، تصمیم راسخ در ترک آن 

و جبران مافات است. با توجه به آیات و روایات و نظر فقهای امامیه می توان گفت که خداوند 

بسیار توبه پذیر است و با تائبین از سر لطف و رحمت برخورد می کند و گناهکاران را در هر مرحله 

 .ای از انجام فعل حرام که باشند به توبه و بازگشت از معصیت دعوت می نماید

رسد با توجه به اینکه هدف اصلی از اجرای مجازات در شرع مقدس اسالم اصالح ظر مین به

مجرم و درمان او   می باشد، با انجام توبه توسط مجرم دیگر اجرای مجازات وی امری عبث و به 

دور از منطق است. چون در این حالت فرد خاطی زمانی که صادقانه توبه می کند آنقدر از کرده 

ن است که در واقع قصد دارد دیگر سمت آن جرم نرود و در پی جبران مافات بر می خود پشیما

آید و در این حالت فرد مجرم تصمیم دارد که زندگی شرافتمندانه ای را در پیش بگیرد و مانند 

دیگر افراد جامعه زندگی نماید. از این رو توبه مجرم در بسیاری از مواقع می تواند موجب سقوط 

 .گردد مجازات وی

قانون مجازات اسالمی مصوب  110به نظر می رسد با توجه به مطالب این مقاله و طبق ماده 

باید گفت که توبه متهم قبل از اثبات جرم، در همه حدود بجز حد قذف موجب سقوط  1912

مجازات وی است البته توبه محارب در صورتی مقبول است و موجب سقوط مجازات می گردد 

 گیری یا تسلط بر محارب باشد.    که قبل از دست

، در 1912قانون مجازات اسالمی مصوب  110در ضمن به نظر می رسد طبق بخش دوم ماده 

همه جرایم حدی بجز قذف توبه متهم پس از اثبات جرم، به شرط اینکه جرم با اقرار متهم ثابت 

مجرم را توسط رئیس قوه شده باشد، می تواند موثر باشد چون دادگاه مخیر است )نه ملزم( عفو 

 .قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید

در کل به نظر می رسد قانونگذار از دیدگاه فقهای عظیم الشأن امامیه دور نشده و تمام سعی 

 خود را کرده تا نظرات آن بزرگواران را در مقررات جزایی پیاده سازی نماید.
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