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Background and Aim: Notaries have a high position in the 

Iranian legal and registration system, and an important part of 

the registration process is done through them. The expectation 

from notaries is not only not to commit offenses and crimes, 

but also to help the registrar in preventing registration crimes, 

but in some cases this expectation has not been met and crimes 

have been committed by notaries. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type 

and the research method is descriptive-analytical and the 

method of data collection is library and has been done by 

referring to documents, books and articles. 

Ethical considerations: In order to organize this research, 

while observing the authenticity of the texts, honesty and 

fidelity have been observed. 

Results: In relation to the psychological element of the crimes 

committed by notaries public, in most cases these crimes are 

considered as intentional crimes and the intentional proof of 

the notary public is necessary for the perpetrator to commit the 

crime. This issue does not correspond to the position and 

importance of the notary public, and it would have been better 

if the notary's serious fault was also recognized as a 

psychological element of the crime in the case of registration 

crimes. 

Conclusion: In some registration offenses, such as the notary 

public refusing to provide documents where necessary, the 

legislature has criminalized this behavior, regardless of the 

intentional element, in which case criminal error and fault are 

also recognized as psychological elements. 

Article history: 

Received: 29 Mar 2022 

Edition: 7 Jun 2022 

Accepted: 27 Jun 2022 

Published online: 24 Sep 2022 

Keywords: 
 

Registration Offenses, Mens Rea, 

Notaries, Intention 

Corresponding Author:  

Seyed Abbas Jazayeri 

Address: 

Department of Law, Shahrekord 

Branch, Islamic Azad University, 

Shahrekord, Iran. 

Orchid Code:  

0000-0001-7585-0323 

Tel:  

09129418101 

Email:  

Abbas.jazaeri@gmail.com 

 

Cite this article as: 
Ahmadinia A, Jazayeri SA, Pourarshad N. The mens rea of the crimes committed by notaries from the 

perspective of law and principles of economic fiqh. Economic Jurisprudence Studies. 2022; 4(3):169-

195. 



   1400                                                     1401 ره سوم، پاییزاقتصادی، دوره چهارم، شماامه مطالعات فقه فصلن /58

 باشد.علمی حقوق بشر اسالمی ایران می تمامی حقوق انتشار این اثر، متعلق به انجمن ©

 
 

 1401 شماره سوم، پاییز چهارم، ، دورهامه مطالعات فقه اقتصاديصلنف
 

 ی از منظر حقوق و مبانی فقه اقتصاديرسم سردفتران اسناد یارتکاب میجرا روانیرکن 
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سردفتران اسناد رسمی از جایگاه باالیی در نظام حقوقی و ثبتی ایران  زمینه و هدف:

پذیرد. انتظار برخوردار بوده و بخش مهمی از عمل حاکمیتی ثبت، از طریق آنها صورت می

تنها مرتکب تخلف و جرمی نشوند، بلکه و توقع از سردفتران اسناد رسمی این است که نه 

سازمان ثبت اسناد و امالک را در پیشگیری از جرایم ثبتی کمک و یاری کنند، لیکن در 

 یابد.مواردی این توقع برآروده نشده و جرایمی از سوی سردفتران اسناد رسمی ارتکاب می

وصیفی تحلیلی روش تحقیق به صورت تاین تحقیق از نوع نظری بوده  ها:مواد و روش

ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و آوری اطالعات بصورت کتابخانهباشد و روش جمعمی

 مقاالت صورت گرفته است.

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون،  مالحظات اخالقی:

 داری رعایت شده است.صداقت و امانت

جرایم ارتکابی سردفتران اسناد رسمی، در بیشتر موارد در ارتباط با عنصر روانی : هایافته

شود و اثبات عمد سردفتر اسناد رسمی برای تحقق این جرایم از نوع جرایم عمدی تلقی می

جرم توسط مقام تعقیب ضروری است. این موضوع با جایگاه و اهمیت سردفتر اسناد رسمی 

جعل، تقصیر شدید سردفتر هم به مطابقت ندارد و بهتر بود که در جرایم ثبتی در حکم 

 عنوان عنصر روانی جرم شناخت شود.

در برخی از جرایم ثبتی، از قبیل امتناع سردفتر از تحویل مدارک و مستندات در  :نتیجه

انگاری کرده است که گذار بدون توجه به عنصر عمدی، این رفتار را جرمموارد لزوم، قانون

 شود.هم به عنوان عنصر روانی شناخته می در این موارد خطای جزایی و تقصیر
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 مقدمه. 1

 نیاست که در قوان یترک فعل ایفعل » یثبت میجرا

ثبت اسناد و  رامونیو مقررات موضوعة کشور پ

آن مجازات  یجرم محسوب و براامالک، به عنوان 

 (22، 1384)حاجیانی،  «شده است. نییتع

از اشخاص،  یاگسترده فیط ،یثبت میجرا نیمرتکب

کارکنان ثبت و سردفتران و  ،یاعم از اشخاص عاد

 نیب نیباشند. در ا توانندیم یاران اسناد رسمیدفتر

 تیو موقع گاهیجا لیبه دل یسردفتران اسناد رسم

داده  هاآنبه  یکه قانون و عرف نظام ثبت یخاص

بوده و نه  یو مقررات ثبت یاست، حافظ نظام ثبت

نشوند،  یثبت میتنها خود مرتکب تخلفات و جرا

 تیکار باز دارند. اما واقع نیاز ا زیرا ن گرانیبلکه د

از سردفتران اسناد  یاست؛ برخ یگرید یزیچ

از تخلفات و  یمرتکب برخ یلیبنا به دال یرسم

وجود پرونده  نیب نیگردند و در امی  یثبت میجرا

به تخلفات  یدگیرس یمتعدد در مراجع انتظام یها

مطروحه در  یپرونده ها نیسردفتران و همچن

 موضوع نیخصوص، گواه ا نیدر ا یفریمحاکم ک

قانون ثبت  نیو هم چن یاست. قانون مجازات اسالم

 میجرا یکه به جرم انگار نیاز قوان گرید یو برخ

که بر  یگرید نیاند، در کنار قوانپرداخته یثبت

اثرگذار هستند، در مجموع  یثبت میجرا تیوضع

 یثبت میرا در ارتباط با جرا رانیا یفریک استیس

و امالک مصوب  ددهند. قانون ثبت اسنامی  لیتشک

 و مجازات یثبت میدر باب ششم خود، به جرا 1310

عنوان  یدارا ای میجرا نیها پرداخته است. اآن

هستند که  یاعمال ای مجرمانه خاص هستند

قرار داده  گرید یمیها را در حکم جراگذار آنقانون

 است. 

 ،یسردفتران اسناد رسم یعناصر ارتکاب لیتحل در

و عنصر  یعنصر قانون لیتحل یتوجه بر رو نیشتریب

عنصر » گاهیبوده و کمتر به جا یارتکاب میجرا ،یماد

توجه شده است. در  میجرا نیدر ارتکاب ا «یروان

 «یعنصر روان» تیوضع لیمقاله با هدف تحل نیا

 نیو با ا یسمسردفتران اسناد ر یارتکاب میدر جرا

و  گاهیبا توجه به جا ینگاه که سرفتر اسناد رسم

 نیدارد و از ا یو ثبت یکه در مشاغل حقوق یتیاهم

ثبت اسناد و امالک به  یتینظر که امر مهم حاکم

انتظار و توقع  یسپرده شده است و جامعه از و یو

دارد و  یقانون یارهایباالتر از مع یحت یرفتار

 یاز سو یاجتماع تیولنقش مسئ یفایمتوقع ا

ضمن  یعنصر روان لیدر تحل جهیاست، در نت شانیا

 ،یعمد میجرا تیعضنقش، و نیبر ا دیتأک

صرف سردفتران  یماد میجرا نیو همچن یرعمدیغ

آنچه در  .ردیقرار گ لیمورد تحل دیبا یاسناد رسم

 شتریب یبه بررس ازیابهام است و ن یدارا نیب نیا

 دارد.

شده  لیمقاله از سه قسمت تشک نیمنظور ا نیبد

موضوع  یاست. در قسمت اول به مفهوم شناس

 یارتکاب میپرداخته است، در قسمت دوم به جرا

پرداخته و در قسمت  هاآن یسردفتران و طبقه بند

در ارتباط با  یعنصر روان تیوضع لیسوم به تحل

 تیپرداخته شده است و در نها میجرا نیا

 از بحث ارائه شده است. یریگجهینت
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 ی. مالحظات اخالق2

 تیتمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعا در

شده  تیرعا داریاصالت متون، صداقت و امانت

 است.

 

 ها. مواد و روش3

به  قیروش تحقبوده  یاز نوع نظر قیتحق نیا

 یآورو روش جمع باشدیم یلیتحل یفیصورت توص

است و با مراجعه به  یااطالعات بصورت کتابخانه

 اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.

 

 هاافتهی. 4

که، در ارتباط با  دهدیپژوهش نشان م هایافتهی

 ،یسردفتران اسناد رسم یارتکاب میجرا یعنصر روان

 یعمد میاز نوع جرا میجرا نیموارد ا شتریدر ب

 یبرا یشده که اثبات عمد سردفتر اسناد رسم یتلق

است که  یضرور بیتحقق جرم توسط مقام تعق

اسناد  رسردفت تیو اهم گاهیموضوع با جا نیالبته ا

 میمطابقت نداشته و بهتر بود که در جرا یرسم

سردفتر هم به  دیشد ریدر حکم جعل، تقص یثبت

 ن،یجرم شناخت شود. عالوه بر ا یعنوان عنصر روان

امتناع سردفتر از  لیاز قب ،یثبت میاز جرا یدر برخ

مدارک و مستندات در موارد لزوم،  لیتحو

رفتار را  نیا ،یگذار بدون توجه به عنصر عمدقانون

 یموارد خطا نیکرده است که در ا یجرم انگار

شناخته  یهم به عنوان عنصر روان ریو تقص ییجزا

 شود. یم
 

 

 

 . بحث5

 میو شناخت مفاه یقسمت ابتدا به بررس نیا در

 لیپرداخت و سپس تحل میپژوهش خواه ییمبنا

سردفتران را مدنظر قرار  فیموضوع وظا میجرا

 داد. میخواه
 

 میمفاه .5-1

پژوهش  میمفاه یقسمت به بررس نیا در

 .مپردازییم
 

 ی. سردفتر اسناد رسم5-1-1

وابسته به قوه  یجزو نهادها یاسناد رسم دفترخانه

خود را از نهاد  تیشود و مشروعمی یتلق هیقضائ

 ی. دفاتر اسناد رسمدینمایم لیمتبوع خود تحص

سازمان ثبت اسناد و امالک  رنظریازآنجا که امروزه ز

و سازمان مزبور به عنوان  شوندیم لیکشور تشک

 یاسنادرسم ربر امور دفات هیقوه قضائ ندهینما

از  ،یازنظر سازمان کند،یاعمال م ینظارت قانون

و دولت مرتبط  هیسازمان مزبور به قوه قضائ قیطر

است. قبل « سردفتر»دفترخانه با  استی. رشوندیم

امر  کهنیبا توجه به ا ،یدفاتر اسنادرسم سیاز تأس

و ثبت اسناد راجع به معامالت اشخاص بر  میتنظ

بود و  نیمجتهد و علما و وثوقعهده افراد مورد 

لذا از  گرفته،یصورت م شانیمعامالت در محضر ا

استفاده « محضر»و  «اتیدفتر شرع» یهاواژه

اعتبار، هنوز هم بعضاً به  نیو به هم دیگردیم

( 39، 1400، ی)آداب« .ندیگویدفترخانه، محضر م

دفاتر  سیثبت، قبل از تأس نیمباشر کهیهنگام

 دندیثبت اسناد گرد فهیوظ دارعهده ،یاسنادرسم
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شعبه مباشرت »ها در اصطالح به محل کار آن

که امروزه از آن به دفترخانه  شدیاطالق م« ثبت

 ی. از نظر لغوگرددیم ریتعب یاسنادرسم

شود که دفاتر در اطالق می یبه محل« دفترخانه»

که دفترخانه  یی. و از آنجاشدیم یآنجا نگهدار

است که  یدفاتر ازمندین ودخ فیانجام وظا یبرا

شوند، به محل مزبور  یدر آن محل نگهدار دیبا

( 93، 1393، ی)محسن« شود.دفترخانه گفته می

و عهده دار  است یسردفتر از وابستگان دادگستر

اسناد در حدود قانون  گریثبت اسناد و معامالت و د

 .(403، 1388، یلنگرود ی)جعفر« است

 معاون و کارمندان ،یکار سردفتر اسناد رسم محل

محل کار سردفتر دفاتر ازدواج و طالق  زیندفتر او؛ و 

، یلنگرود ی)جعفر« .ندیو اعوان او را دفترخانه گو

1388 ،1941) 

 رانیا یو ثبت یدر نظام حقوق یاسناد رسم سردفتر

اما »برخوردار است؛  ییباال اریبس گاهیاز جا

اشخاص،  ریمانند سا زین یسردفتران اسناد رسم

هم  لیدل نیمصون از اشتباه و خطا نبوده و به هم

 یدگیرس یو هم نهادها تیها مسئولآن یراب

 یشده است. برخ ینیبشیکننده به تخلفات پ

، 1383، یبی)نا« سردفتر را مطلق دانسته یتمسؤول

که سردفتر اسناد  معتقدند گرید ی( و برخ111

 فیمسؤول است که در وظا یدر صورت یرسم

 ای ریتخلف کرده و تقص ای ریتقص شیخو یقانون

، 1393، بی)اد« باشد. یگرید انیتخلف او موجب ز

وجوه  یارتباط با سردفتران اسناد رسم ( در73

که فقط  یقابل تصور است، تخلف تخلفاز  یمتعدد

داشته باشد و به شخص  یو انتظام یجنبه ادار

وارد نشده باشد که مستوجب  بیآس یگرید

که منجر به ورود  یاست، تخلف یانتظام تیمسئول

 نجایاهم شده باشد که در  یگریخسارت به د

ضرر، »مطرح است،  زیسردفتر ن یمدن تیمسئول

، انی)کاتوز« است لیتمسؤو جادیا یشرط الزم برا

در اثر  یسند هرگاه لیدل نی( و به هم96، 1395

کال از اعتبار افتد  ایتخلف سردفتر، بعضاً  ای ریتقص

متوجه آن اشخاص شود عالوه  یضرر جهیو در نت

از عهده خسارت وارد  دیمقرر با یهابر مجازات

ممکن است  نکهیتر ا. و اما از همه مهمندیبرآ

خود  یو شغل یسردفتران در ارتباط با امور کار

گردند که ارتکاب جرم توسط  یمیمرتکب جرا

است که قانون  یگاهیسردفتر به دور از شأن و جا

کرده است و انتظار و  ینیبشیپ یو یو عرف برا

 یارتکاب میبا جرا یرود که برخورد مناسبیتوقع م

بشود. ارتکاب جرم توسط  یسردفتران اسناد رسم

 یو یبرا ،یفریک تیبر مسئول وهسردفتر، عال

کند و در صورت می  جادیا زین یمسئولت انتظام

از رفتار  یناش یگریبروز خسارت به اشخاص د

خواهد  جادیهم ا یمدن تیمجرمانه سردفتر، مسئول

 نمود.

 

 ی. عنصر روان5-1-2

حسوب م« جرم»به عنوان  یهنگام یانسان رفتار

و  ابدیآن تحقق  دهندهلیناصر تشککه ع شودیم

به عنوان جرم قابل مجازات باشد،  یآنکه رفتار یبرا

، یضرورت دارد. )محسن چند یآمدن عناصرجمع

 یعناصر جنبه عموم نیا از ی( بعض23، 1376

 است یدر همه جرائم الزام هاآنوجود  یعنیدارند 
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، یآبادیهستند. )عل یجنبه خصوص یدارا یو بعض

جرم محسوب شود  یآنکه عمل ی( برا41، 1392

: از طرف قانون به عنوان جرم آن ست که: اوالًا الزم

 اشدآن مقرر شده ب یبرا یو مجازات ینیبشیرا پ

 و در بصورت ترک فعل ای: فعل اًی( ثانی)عنصر قانون

 تیفعل که یاهو اراد خاص باشد، نه تصور طیشرا

: با قصد ( و ثالثاًینکرده است. )عنصر ماد دایپ

صورت گرفته باشد.  ییجزا ریتقص ایمجرمانه 

« گارو( »173، 1382، ی)صانع« (.یروان )عنصر

به نام  یچهارم عنصر» جرم یدارد برا دهیعق

، 16، یعی)سم« است. یضرور« عنصر نامشروع»

 یقانون مجازات اسالم 2 با توجه به ماده (1333

نظران از صاحب یبرخ هیو نظر 1392 مصوب

 یحقوق دگاهیجرم را از د فیتعر توانیم یحقوق

که  یرفتار ممنوع نوع هر»نموده:  انیب شرحنیبد

اقدامات  ایجازات و آن م یکشور برا ییجزا نیقوان

مقرر نموده باشد، جرم محسوب  یتیترب ای ینیتام

 «.شودیم

رم ج دهندهلیشکت یعموم عناصر جه،ینت در

عنصر  .3 یماد عنصر .2 یعنصر قانون .1عبارتند از: 

  یروان

که به آن  «تیسوءن» ای «یروان نصرع» نیب نیا در

شود می هم گفته « مجرمانه فکر» ا،ی یعنصر معنو

(، در تحقق رفتار مجرمانه 16، 1992)آشورث، 

 میدر جرا یعنصر روان را دارد. شکل ینقش اصل

 نیعمد بارزتر هکیمختلف، متفاوت است. درحال

 یاردو در مو یجزائ یاست، خطا یشکل عنصر روان

شده است.  یتلق یبه عنوان عنصر روان ریهم تقص

به هرگونه  ازیبدون ن« مطلق تیمسئول»با  میدر جرا

 تیانجام رفتار مجرمانه کفا صرف ،یتینسوء

 یازی( و ن29، 2005 ن،ی)آشورث و ردما« کند.یم

از  رانیکه در حقوق ا ستین یبه اثبات عنصر روان

به  ی. برخودشیصرف استفاده م یماد میجرا ریتعب

 ایو  «یعنصر معنو» یهاواژه یعنصر روان یاج

 ان،یاند، )گلدوزرا به کار برده «یعنصر اخالق»

1400 ،95). 

به طور  دیبا میمختلف ذهن در ارتکاب جرا درجات

 5 هیآ لیذ میمتفاوت پاسخ داده شود. در قرآن کر

خصوص تفاوت گناهان از سوره مبارکه احزاب در

بر شما  یاما گناه»آمده است:  ییو خطا یعمد

آنچه  یول ،زندیم سر که از شما ییدر خطاها ستین

)مکارم  دیشویمواخذه م دییگویم عمد یرا از رو

 .(418، 1380، یرازیش

« و اراده زیقوه تم» ای«  شعور»لمات ک تعمالاس

ال در کامن« قصد»کلمه  ای( 207، 1376، ی)محسن

دهنده توجه به ( نشان9، 2010 ،همکارانو  ی)لس

 یآنکه عنصر روان یبرا»است.  یو آگاه تیمسئول

 یکیرورت دارد: دو عامل ض کند وجود دایتحقق پ

 یطاخ ایقصد مجرمانه  یگریداراده ارتکاب و 

ارتکاب آن است  ( اراده29، 1382 ،ی)صانع «ییجزا

« د.را انجام ده یاکه شخص بخواهد عمل مجرمانه

ا اراده ارتکاب که ب ی( عمل326، 1388، )نوربها

وأم مجرمانه با خطا ت انچه با قصدچن ابد،ییانجام م

، است یاقد عنصر روانفخاطر که  نینباشد، باز به ا

برای  (45، 1377، زاده. )قاسمشودینم یتلق جرم

این فعل از  اینکه یک رفتار جرم محسوب شود،

و  اییشود که مورد خطاب احکام جزسی صادر ک

ین را رکن اشد و امؤاخذه نسبت به افعالش ب قابل
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؛ 449 ،1، 1400، )گارو« د.نامنرم میروانی ج

 .(55، 3 ،1942، عبدالملک

به دنبال  دیبا «یعنصر روان»تحقق  یبرا جهینت در

خطا در » ایو  «یعمد میقصد مجرمانه در جرا»

در جرائم  . احراز عمدمیباش «یرعمدیغ میجرا

جعفری الزم است. ) ییطاو خطا در جرائم خ یعمد

توسط  یارتکاب می( جرا476، 1388، یلنگرود

از  یعنصر روان ثیح از زین یسردفتران اسناد رسم

 کنند.یم تیتبع یکل دهقاع نیهم

 

 یو مبان یسردفتران اسناد رسم میجرا .5-2

 ها آن یفقه

در واقع  ،یسردفتران اسناد رسم یارتکاب میجرا

هستند که امکان  یثبت میاز مجموعه جرا یتعداد

وجود  یسردفتر اسناد رسم یاز سو هاآنارتکاب 

 دیبا یثبت میدر مجموعه جرا لیدل نیدارد. به هم

ود که به صورت بالقوه امکان ارتکاب کدام ش یبررس

و  داردتوسط سردفتران، وجود  م،یجرا نیاز ا کی

سردفتران  میها را به عنوان جراسپس مجموعه آن

 میاعتبار جرا نی. به امیبشناس یاسناد رسم

توان به چهار گروه می را  یسردفتران اسناد رسم

 کرد. میتقس

 

خاص سردفتران اسناد  یثبت می. جرا5-2-1

 یرسم

خاص سردفتران اسناد  یثبت میاز جرا منظور

 نیاست که در قوان یثبت میآن دسته از جرا ،یرسم

داشته و احتمال ارتکاب آن از  یعنوان خاص ،یثبت

 نیسه جرم در ا سردفتر هم وجود دارد. یسو

قابل  ،یخصوص سردفتر اسناد رسمخصوص در

 طرح است.

 

 معامله معارض ای. تعهد 5-2-1-1

 هرکس»قانون ثبت اشعار داشته  117 ۀماد در

 ای نینسبت به ع یعاد ای یرسم سند موجبهب

به  یحق رمنقولیغ ایاز منقول  اعم یمنفعت مال

 نیاشخاص داده و بعد نسبت به همان ع ایشخص 

 یتعهد ایعامله م یرسم سند موجبمنفعت به ای

شاقه  لاعما به حبس با دیمعارض با حق مزبور نما

حال چنانچه «. سال محکوم خواهد شد 10تا  3از 

به  نکهیبا علم و اطالع از ا یسردفتر اسناد رسم

 یمنفعت مال ای نیع ،یعاد ای یموجب سند رسم

اشخاص  ایبه شخص  رمنقولیغ ایاز منقول  اعم

 موجبمنفعت به ای نیداده و بعد نسبت به همان ع

در ارتکاب  اونمع د،ینما میتنظ یسند ،یرسم سند

قانون ثبت محسوب  117جرم مذکور در ماده 

  خواهد شد.

که سردفتر  یدر صورت م،یکه اشاره کرد همچنان

معامله اطالع داشته  اینسبت به معارض بودن تعهد 

 بیرا به اتهام معاونت مورد تعق یو توانیباشد، م

قاعده  یمعاونت در جرم دارا تیقرار داد. ممنوع

قواعد فقه  یدر فضا .باشدیم یمستقل یفقه

 رمتح»مهم تحت عنوان  اریقاعده بس کی ،ییجزا

قاعده  نیوجود دارد. در چهارچوب ا« اعانت بر اثم

، «اعانت»داشت که مقصود از واژه  تیعنا دیبا

 اتیواژه در ادب نیا ی. معناباشدیم لیتسه ایکمک 

از  یمتنوع فیگسترده است و ط اریعرب بس

. به ردگییرا دربرم لیکمک و تسه قیمصاد
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 نوع رفراهم آوردن ه ایارائه هرگونه کمک  ،یریتعب

شمول عنوان  رهیدر دا یامر لیابزار جهت تسه

در قاعده مزبور  نی. عالوه بر اردگیمیقرار « اعانت»

ه است. در واقع دآم انیسخن به م زین« اثم»از واژه 

فراهم آوردن هر نوع ابزار  ایارائه هرگونه کمک 

حرام « اثم»در ارتباط با  یامر لیجهت تسه

و  تیاثم، معص واژهمقصود از  جا نی. در اباشدیم

نسبت به  یحقوق یفضاقاعده در  نیگناه است. ا

و  ینی)حس کندیم دایارتکاب جرائم ظهور پ

جرم  یمبنا ،یریتعب (. به79-99، 1395 ،یحیمل

بودن معاونت در ارتکاب جرم به شرط علم و اطالع 

 .باشدیسردفتر، قاعده حرمت اعانت بر اثم م
 

مدارک  لیاز تحو . امتناع سردفتر5-2-1-2

 شدهنییتع صالحيذ و مقام مرجع مربوطه به

 ثبت محل. ۀتوسط ادار

و کانون  یقانون دفاتر اسناد رسم» 26 ۀماد

 یواردم در»دارد: یمقرر م «ارانیسردفتران و دفتر

دفترخانه طبق حکم  لیکف اریدفتر ایه سردفتر ک

 تیسلب صالح ای دائم به انفصال یتظامدادگاه ان

 جهیبازنشسته و بالنت ای یمستعف ایمحکوم و 

 دیبا ترخانهمسئول دف گردد،یم لیدفترخانه تعط

دفاتر و اسناد و اوراق  هیکل لیه تحوب اقدام بالفاصله

 و اوراق وجوه هیلک زیو ن دیمربوط به دفترخانه نما

بهادار که به هر عنوان به او سپرده شده طبق دستور 

ه ک یاترخانهدف ای هدفترخان اریثبت محل به دفتر

 ردهد و د لیحسب مورد تحو شود،یم نییتع

ال حبس محکوم س کی یال ماه 6 صورت امتناع به

 ایحکم در مورد سردفتر  نیخواهد شد و هم

 صیشخحادثه، به ت ای یماریب علت که به یاریدفتر

 یبرا سازمان ثبت قدرت الزم را ایپزشک 

 امتناع از دست داده باشد، در صورت فهیوظانجام

 «ت.اس یار، جنمودن

اشاره شد، چنانچه سردفتر از  ترشیکه پ طورهمان

 صالحیمدارک مربوطه به مرجع و مقامات ذ لیتحو

 انگاریبه موجب قانون جرم یامتناع کند، عمل و

فرض به قاعده  نیدر ا انگاریجرم یشده است. مبنا

 دی. در واقع گرددیدر امانت بازم انتیحرمت خ

. در باشدیم یدامانیسردفتر نسبت به مدارک، 

در صورت ارتکاب  دیدارنده  ،یدامانیصورت احراز 

وارده را  یجبران تمام ضررها تیمسئول ر،یتقص

 ریقاعده و متغ نیخواهد داشت. در ارتباط با ا

شد:  کیدو فرض قائل به تفک انیم دیبا ریتقص

 تیاحراز مسئول یاست که برا یفرض اول، موارد

سازوکار در  نیوجود دارد؛ که ا ریبه اثبات تقص ازین

قرار گرفته است.  رشیمورد پذ یاصل کل کیقامت 

 ریمختلف، شارع تقص لیاما در فرض دوم، بنا به دال

موارد  یدر برخ یریرا مفروض دانسته است. به تعب

 باشدیشخص مفروض م ریتقص ،یاصل کلبر خالف 

 ریالزم است که عدم تقص تیاز مسئول ییرها یو برا

-147، 1397 ،و همکاران ییاثبات شود )صفا

 به گذار،قانون زیجرم ن نی(. در ارتباط با هم164

و فرض عالم بودن  یقاعده فقه نهمی استناد

( نسبت به یسردفتر )به واسطه متخصص بودن و

 لیدر موارد امتناع سردفتر از تحو ،یدامانیآثار 

سردفتر قرار  تی، اصل را بر مسئولمزبورهمدارک 

را بر عهده سردفتر  ریداده است و بار اثبات عدم تقص

 .باشدیم
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 يسند نسبت به ملك دارا می. تنظ5-2-1-3

 معارض تیسند مالک

و  یبتدر مورد اشتباهات ث یقانون ةحیال 6و  5 مواد

اشعار  5/10/1333مصوب  معارض تیناد مالکاس

که  مادام معارض تیسند مالک : دارندهداردیم

معلوم نشده حق  دادگاه زبور درسند م یینها فیتکل

 تواندیم یمعامله نسبت به آن ندارد ول گونهچیه

، انتقال دهد یگریه دب اود رخ متصوره حقوق

که طبق  ی: کسداشته اعالم 6 ۀدر ماد نیهمچن

رگاه نسبت به از معامله است ه ممنوع فوق ۀماد

 یینها حکم پس از صدور دیملک مزبور معامله نما

 کیمعادل  ینقد ةمیرج ، بهبر بطالن سند مؤخر

 زیو ن شد معامله محکوم خواهد مورد یبها برابر

 ۀا وجود اخطار ادارهم که ب یسردفتران اسناد رسم

معارض، اقدام به ثبت  تیمالک ورد سندثبت در م

محکوم  یسردفتر شغل د ازاب انفصال به ندینما

و همکاران،  یبانیآذرشر ی)اکبر خواهند شد

1398 ،17). 

داشت که چنانچه  تیعنا دیجرم با نیارتباط با ا در

 اصل گذاربه سردفتر شده باشد، قانون رسانیاطالع

سردفتر گذاشته است و در  تسوءنی وجود بر را

 انیاز اثبات فرض خالف به م یسخن زیضمن ماده ن

رفع و قاعده  ثیامر به حد نیا یاست. مبنا امدهین

با  ث،یحد هیول. مضمون اگرددیموجود در آن بازم

است: از امت  نیصورت آن چن نیترتوجه به کامل

. 2. خطا، 1برداشته شده است:  زیمسلمان نُه چ

. آنچه تاب و توانش 4 دانند،ی. آنچه نم3فراموشى، 

. آنچه از سرِ اضطرار انجام 5(، قونیطیرا ندارند )ماال

. 7. کارى که به مجبور شوند )اکراه(، 6 دهند،یم

 نشی. از روى وسوسه به آفر8 ،فال بد زدن

 ای تا زمانى که بر زبان دنی. رشک ورز9 دن،یشیاند

 (.74-89، 1393 ،یدست جارى نشود )کالنتر

وجود داشته  یچنانچه علم به موضوع جه،ینت در

قرار  تیفرض را بر وجود مسئول دیبا باشد، منطقاً

 یه مبناـداشت ک تیعنا دیبا نیداد. عالوه بر ا

 باشد،میصرفا قاعده رفع ن جا نیدر ا انگاریجرم

 تیقابل زیدر امانت ن انتیبلکه قاعده حرمت خ

اشاره شد که سردفتر  ترشیاعمال دارد. در واقع پ

 نیتعهدات موضوع معامالت ام زینسبت به اموال و ن

 یدارا ریو در صورت ارتکاب تقص شودیمحسوب م

 است. تیمسئول
 

 در حکم( میعام )جرا یثبت می. جرا5-2-2

با  یجرائم ثبت رانیا یتصاصاخ یفریحقوق ک در

 شیآسا هیو جرائم عل تیاموال و مالک هیجرائم عل

مندرج  جرائم مثال عنوانتجانس داشته به یعموم

قانون  105و  106و  107و  108و  109مواد  در

و تحت  تیالکوال و مام هیجرائم عل ۀثبت در زمر

ندرج در مواد م ائمرو ج یبردارکاله عنوان مجرمانه

 رائمج محدوده قانون ثبت داخل در 103و  100

قرار  یبررس و اطالق جرم جعل مورد شیآسا هیعل

هستند که  یعام جرائم ی. جرائم ثبترندیگیم

قرار داده  گریجرائم د حکم را در هاآنگذار انونق

توسط سردفتران  میجرا نیاز ا یاست و ارتکاب برخ

 تصور است. لقاب یاسناد سم
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 در حکم جعل یثبت . جرائم5-2-2-1

 انیکه در قانون ثبت ب یجرائم نیتراز مهم یکی

مختلف  یهاو گونه یسند رسم جعل جرم دهیردگ

 میفاهثبت است. م قانون 100 ۀماد در یجعل ثبت

. عالوه بر گرددیماده استنباط م نیاز ا زین یحقوق

 یانوننظر انشا، ابهامات ق از یحقوق میمفاه نیا انیب

 که خوردیماده به چشم م نیا یواو محت تنم در

 100 ۀ. مادرسدیم نظر به یضرور هاآن حیتوض

زا تحت در حقوق ج یمومجرم ع کیقانون ثبت به 

رم مختلف ج یهاعنوان جرم جعل پرداخته و گونه

 یبانیآذرشر یاست )اکبرنموده  انیرا ب یجعل ثبت

 رد یقانون ۀماد نیا در .(18، 1398همکاران،  و

م از اع یجرم جعل ثبت هفت بند مختلف، نه گونه

 دهیگرد انیب یعنوم ای یو جعل مفاد یجعل ماد

قابل  یتوسط سردفتر اسناد رسم میجرا نیه نوعاً اک

 -2مزور،  ایثبت اسناد مجعول  -1ارتکاب است: 

ثبت اسناد بدون  -3، سند ناد بدون اصحابثبت اس

 خیاراسناد با ت تثب -4 ،یواقع نیحضور متعامل

 ،یبتمکتوم و معدوم کردن دفاتر ث -5 ،یرواقعیغ

ختن دااز اعتبار ان -7 ،یاوراق دفاتر ثبت دنیکش -6

به عدم  علم ناد باثبت اس -8متقلبانه ثبت سند، 

که از  یثبت اسناد -9صاحب سند،  تیمالک

 افتاده. تیسند

اشاره دارد که در  یقانون ثبت، به موارد 100 ماده

در معرض  یب موارد سردفتران اسناد رسماغل

  یهستند. به طورکل یمیجرا نیارتکاب چن

اند: الف: ماده دو گروه نیجرم: موضوع ا نیرتکبم

کارمندان و مأموران دولت که مستخدم دولت 

ارمند و که ک یاند. ب: سردفتران رسمشده دهینام

جرم  نیا ۀری. داشوندیدولت محسوب نم مستخدم

 گریامل اشخاص ددو گروه است و ش نیا حصور درم

ماده   نیمذکور در ا می. وجه مشترک جراشودینم

نشان  یقانون ۀست: نگارش مادهاآنبودن  یمدع

گانه مذکور همه از نوع جرائم که جرائم ُنه دهدیم

جرائم  نیا یعمد تکابجازات ارو شرط م اندیعمد

 نیبودن وصف مشترک ا یمومع  نی. همچناست

جرم  تاًیون ماهاست. جرائم مذکور چ میجرا

 یفریمحاکم ک تیدر صالح یدگیرس اندیمومع

لذا  ،یو ادار یانتظام یهااست نه دادگاه یعموم

ثبت  ۀها با دادگاه است و با گزارش ادارآن بیتعق

 یول شود،یم شروع یخصوص یشاک تیکاش ای

بت ث ۀذشت ادارو گ تیابا رض هاآنمختومه شدن 

از اعمال  کیهر ارتکاب؛ ستین یخصوص یشاک ای

رفتار  کیفوق توسط سردفتر موجب تحقق 

 میتنظ توانیرا نم یسند چیه»گردد. یمجرمانه م

ر موافق با ثبت نمود مگ یو در دفتر اسناد رسم

ماده  یاز بندها کیو هر؛ «مقررات و قانون باشد

که قانون نقض  یاز موارد یکین ثبت به وقان 100

مورد اسناد معامالت  دارد. در اشارهشود، یم

 «نیمتعاقد» ها الزم است وکه حضور آن یاشخاص

عدم مراقبت ؛ «.شوندیم دهینام «نیمتعامل» ای

طرف معامله،  یبه جا گریسردفتر و حضور شخص د

ر . البته اگکندیموجبات تحقق جرم را فراهم م

انجام  را یاعاملهم رمالک،یبا مشخصات غ یشخص

سند اشتباه ازنظر نگارش است  کیدهد، آن سند 

شده و اسم و ن جعل یقتیحق ؛ینه سند جعل

و  دهیگردجعل ن ای یسازهیشب یمشخصات کس

 ،یرمحمدصادقی)م« گرفته است.صورت ن یانتقال
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 یاسناد رسم مهم جهات از یکی(  195 ،2، 1386

( که 156 ،1395 ان،یکاتوز)« است.آن  خیذکر تار

جعل شود. معدوم و مکتوم نمودن ممکن است 

« شده، ینتفم کیاتر هرچند با ثبت الکتروندف

 کنی( ل29، 1398همکاران،  و یبانیآذرشر ی)اکبر

اطالعات را  بردن نیو از جمله از ب یدیاشکال جد

در مورد کندن اوراق  نیشامل شده است. همچن

 یصفحات برا یارگذکه شماره یاتر ثبتدف

 ینیتوان فروض نویم؛ «کار است. نیاز ا یریشگیپ

 لیانداختن ثبت سند با وسا اعتبار را متصور شد. از

، 1398همکاران،  و یبانیآذرشر ی)اکبر« متقلبانه

در  یسردفتر اسناد رسم یبرا یگریراهکار د .(32

 ماست. ثبت سند با علم به عدجرم  جهت ارتکاب

 تیکه از سند یصاحب سند و ثبت اسناد تیمالک

 یگرید یها( مصداق68 ،1395 ان،ی)تفکر« افتاده

 100در حکم جعل مطابق ماده  یثبت میاز جرا

 قانون ثبت هستند.

بر  باشدمی جعل حکم در چه جعل و آن تیممنوع

، 181 اتیاز جمله آ میمتعدد قرآن کر اتیآ یمبنا

شده است.  عیسوره مبارکه بقره تشر 282و  182

سوره مبارکه بقره  182و  181 اتیمثال، آ یبرا

فَمَنْ َبدَََّلهُ َبعْدَمَا َسمِعَهُ فَِإنََّمَا إِثْمُهُ َعلَى »: دفرماییم

فَمَنْ خَافَ مِْن »؛ «إِنََّ اللََّهَ سَمِیعٌ َعلِیمٌ یُبَِدَّلُونَهُالََّذِینَ 

هِ إِنََّ اللَََّه مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصَْلحَ بَیْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ َعلَیْ

آن  دنشیکه بعد از شن یپس کسان«. »غَفُورٌ َرحِیمٌ

است که آن  یدهند، گناه آن، تنها بر کسان رییرا تغ

خداوند، شنوا و  دهند؛یم رییتغ ا( رتیَّ)وص

کننده )و تیکه از انحرافِ وص یو کس«. »داناست

از گناه او )که  ایاو به بعض ورثه(،  جانبهکی لیتما

 انیکند( بترسد، و م یبه کار خالف تیَّوصمبادا 

)و مشموِل  ست؛یبر او ن یرا اصالح دهد، گناه هاآن

و  زنده.( خداوند، آمرباشدینم تیَّوص لِ یحکم تبد

 تیممنوع یمبنا ات،یآ نیعالوه بر ا« مهربان است.

 قاعده به است جعل حکم در چه جعل و آن

 زیدون مجوز نـب ریبر مال غ الیاست تممنوعی

توسل به جعل و  یمنطق جهینت رایز ؛گرددیبازم

بر  الءیاست یجواز برا جادیساختن سند مجعول، ا

، 1390 ،و همکاران نی)مهاجر باشدیم ریمال غ

131-147.) 
 

 يبرداردر حکم کاله یجرائم ثبت .5-2-2-2

 توسط سردفتر

 یساده نوع یبردارکاله ماننده یبتث یبردارکاله

ه است که منجر ب یبتمتقلبانه ث لیتوسل به وسا

 یبردارشده است. جرم کاله یگرید مال بردن

« عنصر مهم است.از سه  متشکل

 (.245 ،2، 1386 ،یرمحمدصادقی)م

ثبت آن شده است،  یاضاکه تق یمعامله ملک کتمان

قانون  43 ۀاست. مطابق ماد یکالهبردار ینوع

 عاملهم یادع سند را با یکه ملک یکس»ثبت: 

، ثبت داده یملک را قبالً تقاضا و همان کندیم

به ثبت اطالع دهد. حق  دیرا با یبا سند عاد معامله

است.  داریو اخذ سند با خر یثبت اتیعمل ةادام

 یاو نوع عمل کار را نکند نیا کهیدرصورت

 .است یبردارکاله

 یملک هم نوع کیواقع  خالف ثبت یتقاضا

 کیوأم با ثبت ت یاست. چنانچه تقاضا یکالهبردار

ثبت متقلبانه  یتقاضا نیمتقلبانه باشد و ا اتیعمل
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رض ف نیشود. در ا ریاهانه مال غمنجر به بردن آگ

 یبردارثبت را کاله یتقاضا توانیکه م است

، 1398همکاران،  و یبانیآذرشر ی)اکبر« انست.د

شماره  یکشور در رأ یعال وانید دوم ة( شعب37

را  استدالل نیمشابه هم 9/6/1312مورخ  696

دار ها و اصدادگاهآورده: توسل و مراجعه به  نیچن

 لیاتوسل به وس یگرید مال بردن یحکم تقلباً برا

 فریقانون ک 238 ۀشده در ماد ینیبشیپ یتقلب

 .نخواهد بود یعموم

 ،یبردارقانون ثبت پنج فرض کاله 105 ۀماد در

ثبت  یتقاضم -1اند از: ارتبکه ع دهیگرد انیب

انتقال  ریقبالً به غ که کندیرا م یثبت ملک یتقاضا

را  یلکثبت م یثبت تقاضا یمتقاض -2داده، 

 -3قبالً از او سلب شده،  داندیه مک کندیم

کند که بعد یرا م یثبت ملک یثبت تقاضا یمتقاض

سند را  یانتقال داده ول ریآن را به غ بتث از تقاضا

ثبت  یثبت تقاضا یمتقاض -4 رد،یگیبه نام خود م

از او سلب  داندیعد از تقاضا مکه ب کندیرا م یملک

 -5. ردیگیم تیسند مالک یول شده تیمالک

ه بعد ک کندیرا م یثبت ملک یثبت تقاضا یمتقاض

با  یانتقال داده، ول ریثبت، ملک را به غ یاز تقاضا

 .کندیمن قیصدت ار داریاخطار ثبت حق خر

که در  یثبت ملک یو تقاضا تیمالک ةمتقلبان تظاهر

است.  یدر حکم کالهبردار زیت، ناس یسک امانت

 ای اجاره عنوانبه قانون ثبت: هرکس 107 ۀماد

 یطورکلمباشرت و به ایو  یسکن ای یرقب ای یعمر

محسوب بوده و  نیام یهرکس نسبت به ملک

 ، بهبکند ثبت آن را یتقاضا تیعنوان مالکبه

محکوم خواهد شد. ثبت ملک  یبردارجازات کالهم

به استناد  زین یبانت ای انتیخ ةمتقلبان قیاز طر ریغ

است.  یقانون ثبت در حکم کالهبردار 108 ۀماد

 109 ۀمطابق ماد ریلک در تصرف غم ةتقلبانثبت م

که در تصرف  یهرکس نسبت به ملکثبت:  قانون

 یو تقاضا کرده قلمداد را متصرف خودوده ب یگرید

 ان،ی)تفکر« .شودیبردار محسوب مثبت کند کاله

 در ریغ قح دیق بانه ازامتناع متقل (.78 ،1395

است.  یدر حکم کالهبردار زین یثبت ةاظهارنام

 یبردارآن است که کاله رسدیکه به نظر م یرادیا

 ابدییم حققاست که با فعل مثبت ت یعمد یجرم

  .(475 ،1400 ان،ینه ترک فعل )گلدوز

چنانچه  ،یثبت یکالهبردار قیمصاد یتمام در

داشته  یموضوع علم و آگاه نیسردفتر نسبت به ا

محسوب شده و  یثبت یباشد، معاون در کالهبردار

 است. یفریک بیقابل تعق

فقه تحت عنوان  یدر فضا یکالهبردار تیممنوع

قرار گرفته است.  یمورد بحث و بررس الیاحت

 رنگیو ن لهیح یریبکارگ یدر لغت به معنا الیاحت

 یاست که کس نیمقصود ا یاست. در اصطالح فقه

را ببرد. حرام  یگریمال د رنگیو ن لهیبا توسل به ح

 رمتقاعده الضرر و ح یمبناخود بر ال،یبودن احت

نشأت گرفته است.  خواریاکل مال بالباطل و حرام

مال  کیو داشتن  افتیدر یاقاعدتا بر یریبه تعب

و  تیمشروع جهت استقرار مالک ییالزم است مبنا

 یناصرو  تمتع از آن وجود داشته باشد )داورپناه

دو  انیم دیبا جا نی(. در ا101-128، 1398مقدم، 

است  کنمم یگاه م؛یشو کیفرض قائل به تفک

از  یکیاقدام به انجام  میسردفتر به صورت مستق

 زین یکند و گاه یمصداق کالهبردار یرفتارها
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کننده قصد ارتکاب ممکن است افراد مراجعه

عالم به  زیداشته باشند و سردفتر ن یکالهبردار

به واسطه علم و  ریقصد شخص باشد. در حالت اخ

 ردر مظان اتهام معاونت د یاطالع سردفتر، و

 ریدر فرض اخ جه،یدر نت. ردگی یقرار م یکالهبردار

به آن  زین تر شیقاعده حرمت اعانت بر اثم که پ

 قابل اعمال خواهد بود. م،یاشاره کرد

 

 خالف واقع سردفتر قی. تصد5-2-2-3

از  کیر ه»قانون ثبت:  103ماده  مطابق

امداً ثبت اسناد و امالک ع یو اجزا نیمستخدم

دهد که مخالف واقع باشد، در حکم  یقاتیتصد

 «بود. خواهد یرسم اسناد جاعل

و صاحبان حِرَف،  یدولت نیو مأمور نیمستخدم

دولت و مردم  نیام ،یباالخص حِرَف مهم اجتماع

مرجوعه و  فیوظا ملزمند نانی. اشوندیمحسوب م

و  یپاک ،یصداقت، راست تیهامقررَّه را در ن فیتکال

و نظامات  نیو در همه حال، قوان دهند انجام امانت

تا جامعه در  ارندحاکم بر اجتماع را محترم شم

. ردیقرار گ شرفتیو پ الحاص ،یرقسعادت، ت ریمس

تخدام و در بدو اس شانیاز ا یلحاظ، بعض نیبه هم

نسبت به  افتنی یآگاه یبرا کار به اشتغال

خود،  میعظ فیو تکال فیو وظا ریخط تیولئمس

ناد دفتران اسر، س. قضاتکنندیسوگند م انیات

 16المثل طبق ماده ی. فاندنیو پزشکان چن یرسم

 ، سردفتران1354مصوب  یمرس سنادقانون دفاتر ا

 ادیسوگند  دیقبل از اشتغال به کار با ارانیو دفتر

امه ن نییآ 7اده که متن سوگندنامه برابر م ندینما

 لی، به شرح ذ1354مصوب  یاسناد رسمدفاتر 

 است:

را شاهد اعمال  داوندخ لیکننده ذامضا نجانبیا»

و  نیکه قوان کنمیم ادیخود گرفته و سوگند 

و نظامات مربوط به  نینظامات کشور خاصه قوان

-یرا محترم شمرده، در کمال ب یاتر اسناد رسمدف

 و اقدام امیق مرجوعه فیبه وظا یو پاکدامن یطرف

 «.میمان

ثبت اسناد و  یو اجزا نیراستا، مستخدم نیا در

با حقوق  میکه به طور مستق نیامالک با توجه به ا

و  میتنظ لهیمردم و جامعه سروکار دارند و به وس

و  فیوظا کنند،یم تیرا تثب حقوق نیثبت اسناد، ا

 نیدارند. از ا گرانیاز د ترنیبه مراتب سنگ یفیتکال

 دینمایم دیتأک یو مقررات ثبت نیرو است که قوان

 یعفاف و پاکدامن ریاز مس دیکه اشخاص مذکور نبا

در انجام امور محوله  دینبا نیشوند و همچن خارج

. دادن ندینما یجانبدار یاشخاص ایاز شخص 

از موارد بارز خروج از  یکیخالف واقع،  قاتیتصد

، خاطر نیهم است. به یطرفیجاده اعتدال و ب

قانون  103 ماده را طبق یعمل نیچن گذارقانون

خالف واقع را  قیتصد یثبت جرم دانسته و مُعْط

 داده است. صیمجرم و مستوجب مجازات تشخ
 

 يمورد یثبت می. جرا5-2-3

 یشد، جرم یمورد یثبت میکه از جرا یفیتوص با

ممکن است  یارتباط سردفتر اسناد رسم نیاکه در ا

مربوط به ازدواج  عیمرتکب شود، جرم عدم ثبت وقا

 است. 
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اثبات زوجیت، انکار زوج یا زوجه، اثبات یا  لزوم

انکار نسب و غیره، ثبت ازدوج را، ضرورتی غیر قابل 

در همین راستا مقنن در قانون ؛ یابدانکار می

ثبت  ،20ابتدا در ماده  91انواده مصوب حمایت خ

 مو انفساخ آن، طالق و رجوع و اعال نکاح دائم، فسخ

اده  بطالن تکاح یا طالق را الزامی نمود. سپس در م

انگاری عدم ثبت وقایع مذکور از نهاد با جرم 49

 خانواده حمایت کرده است. 

، جزو مستحبات اکید اولی حکم ازدواج به حسب

شکل گرفته  نیقوان هیپا بر یو هر ازدواجاست؛ 

ثبت، همزمان با  نکهیور اف تصبرخال؛ «است.

 ی)جعفر« ما شده نیوارد سرزم ییفرهنگ اروپا

 .(1، 1388 ،یلنگرود

هر »از خانواده  تیقانون حما 56ه موجب ماد به

سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد 

این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور  31و  23

قانون مدنی یا حکم صادرشده  1060در ماده 

درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخالف مقررات ماده 

قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا  1041

ی عدم امکان سازش یا بدون حکم دادگاه یا گواه

این قانون یا حکم تنفیذ  40گواهی موضوع ماده 

راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات 

انحالل نکاح یا اعالم بطالن نکاح یا طالق مبادرت 

کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون 

 ممجازات اسالمی از اشتغال به سردفتری محکو

مندرج در  تیبه محکوم با توجه به اشاره« شود.می

دارد  نیامر مالزمه با ا نیا ،یقانون مجازات اسالم

 ازمندیگردد و ن یکه رفتار مذکور به عنوان جرم تلق

 است. یفریدرمحاکم ک یدگیرس

 مرتبط با شغل یعموم می. جرا5-2-4

سردفتران اسناد  یارتکاب میاز جرا یچهارم گروه

از  یسر کیست، هاآنکه مرتبط با شغل  یرسم

شغل  یهستند که سردفتر به اقتضا یعموم میجرا

ممکن است مرتکب شود. به عنوان  تشیو موقع

 بهشتیارد 23 ی)اصالح راتیتعز 648نمونه ماده 

( گفته است که اطباء و جراحان، ماماها، 1399سال 

 ایکه به مناسبت شغل  یکسان هیو کل شانفروودار

از  ریهرگاه در غ شوند،یحرفه خود محرم اسرار م

اسرار مردم را افشا کنند به چهل و  ،یموارد قانون

 کیبه  ایماه حبس  6پنج روز و دوازده ساعت تا 

 ینقد یجزا الیر ونیلیم 6و پانصدهزار تا  ونیلیم

ممکن  یمسردفتر اسناد رس« .شوندیمحکوم م

 افتهیشغلش به اسرار مردم دست  یاست به اقتضا

ها و آن یمبادرت به افشا یموارد قانون ریو در غ

 راتیقانون تعز 648ارتکاب جرم موضوع ماده 

 یمیدر واقع همان جرا نیچن نیا می. جرادینما

ها اشاره قانون ثبت به آن 104هستند که ماده 

 دارد.

 تیعنا دیدسته از جرائم با نیارتکاب ا یفضا در

 یدر امانت به عنوان مبنا انتیداشت که قاعده خ

. در فرض جرائم مزبور، با باشدیقابل توجه م یاصل

توجه به متخصص بودن سردفتر، اصل بر علم و 

. شودیقرار داده م یو ریاصل بر تقص نیهمچن

 زین عهقاعده حفظ نظام و مصالح جام ن،یعالوه بر ا

 یدر تمام جرائم ثبت یقاعده عموم کیبه عنوان 

به  ازین یاسیس-یاعمال دارد. هر نظام حقوق تیقابل

حفظ  یمصلحت جامعه برا تیمحافظت دارد و رعا

قاعده  نیمهم است. وجود ا تیاولو کینظام مزبور 
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اصل  فیتعر یمهم برا یمبنا کیبه عنوان 

سردفتر  یبرا ریو اصل وجود تقص تیمسئول

 دیکه باتوجه به  داستی. ناگفته پشودیمحسوب م

و فرض وجود  یاصل کل کیسردفتر در قامت  یامان

 انتیخ تیقاعده ممنوع توانیم ،یو یبرا ریتقص

در  یقاعده عموم کیبه عنوان  زیدر امانت را ن

 نمود. یارتباط با جرائم سردفتران تلق

 

 یارتکاب میدر جرا یعنصر روان تی. وضع5-3

 سردفتران

سردفتران  یارتکاب میکه مشاهده شد، جرا همانگونه

، 104، 107، 108، 109اس مواد اسبر یاسناد رسم

قانون » 26 ۀقانون ثبت، ماد 117و  100، 103

و کانون سردفتران و  یقانون دفاتر اسناد رسم

در مورد  یقانون ةحیال 6و  5، مواد  «ارانیدفتر

از  یرخو ب معارض تیو اسناد مالک یاشتباهات ثبت

است.  دهیمشخص و معلوم گرد گرید نیقوان

سردفتران  یابارتک میجرا یعنصر روان تیوضع

و  ستین کسانی میجرا نیا یدر تمام یاسناد رسم

توان به شرح یخصوص م نیرا در ا یحاالت متعدد

درجات  تیوضع دیخصوص با نیکرد. در ا انیب لیذ

 تیرا  که شامل سوءن تینهمان سوء ای یعنصر روان

 شهیاند با ساده تیخاص، سوءن تیعام و سوءن

 تیسوءن ،یاحتمال تیجازم و سوءن تیسوءن ،یقبل

 یارتکاب میجازم و شبه عمد را در مورد جرا

مشخص نمود و از همه  یسردفتران اسناد رسم

را در  یجزائ یو خطا ریتقص تیوضع نکهیتر امهم

 .دنمو لیسردفتران تحل یارتکاب میارتباط با جرا
 

 میدر جرا یعنصر روان تی. وضع5-3-1

 قانون ثبت 100سردفتران مطابق ماده  یارتکاب

 قیمصاد یقانون ثبت در بحث عنصر روان 100 ماده

استفاده « عامداً»از عنوان  یارتکاب مینه گانه جرا

کرده است که هرگاه مرتکب  انیکرده است و ب

از موارد را انجام دهد، مجرم شناخته  یکیعمداً 

و مجازات است.  یفریک بیشده و مستوجب تعق

 ارهاش« عام تیسوءن»طرف به  کی، از عامداًواژه 

سردفتر به اراده خودآگاه خود در  نکهیا یعنیدارد، 

 نیارتکاب عمل مجرمانه نقش داشته باشد و ا

 شهیهم ابد،یتحقق  یآنکه جرم عمد یبرا ت،یسوءن

قانون  100ماده  میجرا یدر تمام کنیالزم است، ول

عام، ضرورت دارد که  تیبر سوءن ثبت، عالوه

 یمعن نیوجود داشته باشد، بد زین یخاص تیسوءن

قصد  دیبر قصد ارتکاب عمل مجرمانه، با عالوه که

جرم  تحقق یهم که از طرف قانونگذار برا یگرید

 توانیکند. م دایشناخته شده، مصداق پ یضرور

« خودآگاه اراده» ، کوشش و«عام تیسوءن» گفت:

« خاص تیسوءن»و باشدیاب جرم مدر ارتک مجرم

قصد » ای« قصد اضرار» ای« غرض خاص»همان 

 .(50، 1377، زاده)قاسم«  مجرمانه جهیحصول نت

 100موضوع ماده  میدر حرا خاص تیسوءن نیا

آن  یقبل شهیبا اند تیتواند، سوءنیقانون ثبت م

باشد که شخص قبل از ارتکاب جرم طرح نقشه کند 

« جرم است. ارتکاب مقدم بر میتصم گریدبه عبارت 

راجع به نقشه طرح شده  می( تصم42، 1352، )پاد

نسبت به  تیقبل از ارتکاب جرم به منظور سوءن

جعفری )« .ندیگو میارتکاب جرم را سبق تصم

سبق  چیه نکهیا ایو  (353، 1388، یلنگرود
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وجود نداشته باشد و در همان لحظه  یمیتصم

. در دینما یمیتصم نیارتکاب سردفتر اتخاذ چن

 تیخاص سردفتر از نوع سوءن تینموارد سوء شتریب

داشتن قصد مجرمانه منجز در  یعنیاست،   جازم

 قصد انجام یعنی یاحتمال تیارتکاب جرم، و سوءن

« بوجود آورد. یانباریز جینتا که ممکن است یعمل

مورد سردفتر  ( در40، 1380، داورخانو  ی)باهر

کار  جیاست که نتا یشخص عالم رایز ست،یمطرح ن

که مجرم  یدارد. در موارد یخود به طور کامل آگاه

 ینیبشیرا پ یاحتمال وقوع حادثه و مخاطرات

 نانیمجرمانه اطم جهیحصول نت به کنیول دینمایم

 تیسوءن»تحت عنوان  یتیسوءن نیندارد، چن

 (51، 1377، زاده)قاسم« .شودیم دهینام «یاحتمال

 100موضوع ماده  میدر مورد جرا یاحتمال تینسوء

 چیبه ه یقانون ثبت و نسبت به سردفتر اسناد رسم

سردفتر  رایز ند،کینم دایپ یعنوان جنبه احتمال

از عواقب رفتار مجرمانه خود  یخوببه  یاسناد رسم

جازم، مرتکب عمل مجرمانه  تیآگاه است. در سوءن

مجرمانه  جهیخواستار تحقق نت یو جزم یبطور قطع

 جازم در تی( سوءن52، 1377، زاده)قاسم« است.

قصد »و  «ییابتدا قصد» به هیامام یفقها انیب

« عامداً»عنصر  جهیدر نت؛ «.است هشد ریتعب «یاصل

عام و  تیقانون ثبت داللت بر سوءن 100ماده در 

 خاص به شرح فوق را دارد. تیسوء ن

قانون ثبت، هرچند از لحاظ  100ماده  موضوع جرم

تفاوت  االعمیمعن با جرم جعل به یرکن ماد یاجزا

 کسانی الذکرریجرم اخ با یدارد، از نظر رکن معنو

 ینودو جرم رکن مع نیا ،گرید ریاست. به تعب

که جرم مذکور در  حیتوض نیدارند؛ با ا یاگانهی

 شخص  است که یعمد جرائمدر زمره  100 ماده

را داشته  ریغ تقلب و اضرار به قصد یستیبا مرتکب

شخص مرتکب هم  ،یحقوق قیدق ریباشد. به تعب

که  یاعمال بداند یعنیعام داشته باشد،  تینسوء

 و هم است یقانونرینامشروع و غ دهدیانجام م

اعمال  دبدان یعنیدارا باشد.  را خاص تینسوء

مشروع و خالف قانونش ممکن است باعث ضرر ریغ

به اشخاص  یو معنو یو ورود خسارت ماد انیو ز

شخص خود  یبرا که نیاجتماع گردد؛ اعم از ا ای

که خود  نیا ایکرده باشد  لیرا تحص ینفع نامشروع

بلکه  ده،یاش منتفع نگرداز اقدامات مجرمانه یو

اقدامات استفاده  نیاز ا یگریاشخاص د ایشخص 

درباره  فینکته ظر وجود دو نیا . باندینامشروع بنما

نکته ذکر  نیجرم وجود دارد. اول نیا یرکن معنو

قانون  100در متن ماده « عامداً»و گنجاندن کلمه 

شق  در« علم» نکته، درج کلمه نیثبت است و دوم

 نیذکر چن . درج وباشدیم انیششم ماده مارالب

که  گرددیم شده، باعث ادی یقانون ادهدر م یودیق

بودن و عالم بودن شخص مرتکب  یعمد یبار اثبات

العموم یدوش مدع یبر رو ینسبت به جرم ارتکاب

 بودن جرم در همه یعمد عالوه آن که رد،یقرار گ

و عالم بودن مرتکب در شق ششم فرض  شقوق

 یراستا، هم عمد نینشود بلکه در ا یمسلم تلق

 لیجرم و هم علم مرتکب با توجه به مسا دنبو

 .اثبات واحراز گردد دیبا فیصدرالتوص
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 26جرم مذکور درماده  ی. عنصر روان5-3-2

و کانون سردفتران  یقانون دفاتر اسناد رسم

 ارانیو دفتر

 کیجرم در دو حالت متصور است.  نیا یروان عنصر

از دادن دفاتر و  یسردفتر به طور عمد نکهیحالت ا

ماده، امتناع کند،  نیاسناد و مدارم مندرج در ا ریسا

جرم،  نیو ارتکب ا یکه در تحقق عنصر روان

 ایاست که آ نیوجود ندارد و اما سئوال ا یدیترد

اگر  یعنیهم دارد،  یرعمدیغ تیجرم وضع نیا

از دادن مدارک در موعد  ،یسردفتر در اثر کوتاه

جرم  تیوضع نیباز هم در ا د،یمقرر امتناع نما

 یروان که عنصر میدانیم ر؟یخ ایمحقق شده است 

 لیتشک «یفریک یخطا» از یرعمدیغ جرائم

 یرعمدیدر جرائم غ ییجزا یوجود خطا شود،یم

خطا در همه جرائم  تیماه کنیولاست،  یضرور

 (326، 1382، ی)صانع« .ستین کسانی یرعمدیغ

 بدون قصد مجرمانه مرتکب جرم یشخص هرگاه

 قیاز مصاد یکیبا  که عمل او یشود در صورت

عدم  ،یمباالتیب ،یاطیاحتیمانند ب ییجزا یخطا

 ای ینظامات و مقررات دولت تیمهارت، عدم رعا

 «یفریک یخطا»حالت  نیباشد، اتوام غفلت 

جرائم  هیدر کل ییجزا ی. وجود خطاشودیم دهینام

 ییبه تنها یاست و عنصر ماد یضرور یرعمدیغ

، 1376، ی)محسن ستین یتحقق جرم کاف یبرا

در  1392 یمجازات اسالم قانون 145ماده  .(253

 رانیا یانواع خطا در نظام حقوق جزا انیمقام ب

تحقق جرائم »دارد: یماده مقرر م نیاست. ا

غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در 

عمدی وخطای جنایات غیرعمدی اعم از شبه

شود. محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می

مباالتی احتیاطی و بیتقصیر اعم از بی -تبصره

است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت 

، حسب مورد، از هاآننند نظامات دولتی و ما

مباالتی محسوب احتیاطی یا بیمصادیق بی

 «شود.می

 یشیاندو عاقبت یشیدوراند یبه معنا اطیاحت

است که بدون  اطیاحتیب یشخص نیبنابرا است.

 ی، مرتکب عملمتعارف یهاینیبشیتوجه و پ

، دیآیم دیپد یبارانیز جیکه از آن نتا شودیم

 است. و عادت عرف یاطیاحتیب صیمرجع تشخ

-31/3-1031شماره  یکشور در رأ یعال وانید

: اظهارنظر نموده است نیشعبه دوم چن 1320

 177مذکور در ماده  یمباالتیو ب یاطیاحتیب»

است که برحسب عرف  یاز امور یعموم فریقانون ک

تا در  شودیبر آن اطالق م نیعناو نیو عادت ا

موجب  حادثه صورت موثر بودن آن در وقوع

مدارک  لیامتناع سردفتر از تحو« گردد. تیئولمس

از  یکه به طور حتم سردفتر اسناد رسم یدر حال

است،  یو قطع یقانون مذکور حتم 26مفاد ماده 

 شود.یمحسوب م یاطیاحت یب ینوع

نبودن در  و مواظب یتوجهیعبارت از ب یمباالتیب

 یاطیاحتیرا همان ب یمباالتیب یاریبس است. عمل

 گرید یو بعض اندبه صورت ترک فعل دانسته

 یمباالتیالزم را ب اطیترک احت ایفراموش کردن 

رفتار سردفتر اسناد  ،یریتعب نیاند. با چندانسته

ترک فعل  ینوع ارک،مد لیدر امتناع از تحو یرسم

  هیرو زین یشود. گاهیهم محسوب م یمباالتیو ب

و  یاطیاحتیکشور دو اصطالح ب وانیو د ییقضا
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و هر دو را با هم به  دانسته مترادف را یمباالتیب

 (59، 1377، زاده)قاسم« کار برده است.

 ییداشتن توانا بدون یمهارت آن است که کس عدم

الزم دست  التیتحصانجام  بدون ایو  یو فکر یبدن

 یگریبه د یانیو ز زند که از آن کار صدمه یبه کار

جا  نی( که در ا57، 1377، زاده)قاسم« .دیوارد آ

 تواند مصداق داشته باشد.ینم

مقررات  تیعدم رعا ییجزا ریتقص قیاز مصاد یکی

حفظ سالمت  یمقنن برا باشد،یم یو نظامات دولت

مقرر داشته که تخلف  یجامعه و حفظ نظم عموم

صدمه  رادیکه موجب ا یدولت از نظامات و مقررات

و  شودیخطا محسوب م ینوع زیشود، ن گرانیبه د

و مجازات قرار  تیمرتکب را در معرض مسئول

را  یکه نظامات دولت ی. ممکن است کسدهدیم

هم  یمهارت کاف ینظر واقع دارا ، ازننموده تیرعا

 نیدر ا دیتخلف نما یلتاز نظامات دو یباشد ول

، 1400، انیصورت باز هم مسئول است. )گلدوز

مدارک و  لیسردفتر در امتناع از تحو ( عمل100

و  تنظاما تیعدم رعا یمستندات، در واقع، نوع

 جهیگردد و در نتیهم محسوب م یمقررات دولت

قانون مذکور، نه تنها  26ارتکاب جرم موضوع ماده 

و  یـییزاـج یطاـخ یروه از ـد، بلکـعم یرواز 

و غفلت سردفتر هم ممکن  یو کوتاه یاطیاحتیب

عنوان مثال ممکن است  ه. بردیاست صورت پذ

شده و  نییتع لیبه علت مخالفت با کف یسردفتر

که در  دیمدارک امتناع نما لیقصد از تحو نیبا ا

 هم جرم مقرر شده است. یتیوضع نیچن

 

 یبه عنوان عنصر روان ری. نقش تقص5-3-3

 سردفتران یارتکاب میجرا

به  ،یسردفتران اسناد رسم یارتکاب میجرا تیوضع

سردفتر  ری، تقصیاست که در موارد متعدد ینحو

 ،یبودن رفتار و یتواند به عمدیم ،یاسناد رسم

در حقوق جزا به دو  «ریتقص». واژه دیداللت نما

اعم که  یمتفاوت به کار رفته است: معنا یمعنا

فاعل و جرم  یو رابطه ذهن یمراد از آن رکن روان

و  یاطیاحتیاخص که منظور از آن ب یاست و معنا

معنا در مقابل قصد  نیدر ا ریاست؛ تقص یمباالتیب

از مولفان حقوق  یاری. بسرودیمجرمانه به کار م

 یچون خطا ینیرا با عناو ریمعنا از تقص نیجزا ا

اند. عنصر نموده ریتعب ییجزا یو خطا یعمدریغ

و در جرایم « هقصد مجرمان» دیعم جرایم در روانی

، 78، یباشد. )علومی« کیفری تقصیر»، عمدیغیر

1395) 

انجام  از در لغت به معنای خودداری «تقصیر»

 نقطه؛ «وجود توانایی بر انجام آن است عملی با

به  عملی ترک است که بر« قصور»تقصیر،  مقابل

 )المقری« .شودمیانجام آن اطالق  از سبب عجز

 نایـمع هـر نیز بـ( مقص505ِّ ،تاومی، بیـالفی

« عاجز، آمده است. نشناسهو وظیف کنندهاهـکوت

( تقصیر به معنای عام 1604 ،2، 1387، )معلوف

ی که بین خاص روانی و ذهنرابطه  بارت است ازع

. از این رابطه خاص تحت قرار است رم برج فاعل و

« شودیاد می« روانیرکن »یا « رکن معنوی»عنوان 

 .(67، 1، 1383سعیدی، میر)

« رفتار مجرمانه»و « جرماراده م»یان رابطه م از

 (36 ،1962، )اخنوخ گیرد.می ماهیت تقصیر شکل
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خطای  و در مستقیم طورقصد مجرمانه اراده به در

معطوف به نتیجه طور غیرمستقیم به زاییج

( در خطای 50، 1395، ی)علو« مجرمانه است.

ای غیر متوجه به واقعه ، امادارد اراده وجود زاییج

 ،2003)ثروت،  است. و مجرمانه از واقعه ممنوعه

را  یتیوضع نی( چن69 ،1383؛ میرسعیدی، 208

در ارتکاب  یدر رابطه با معاونت سردفتر اسناد رسم

توان مشاهده کرد. به عنوان یم م،یاز جرا یبرخ

د که گرفتن استعالم دار یاهنمونه سردفتر علم و آگ

 ینبودن آن، الزم و ضرور ینامه و جعلاعتبار وکالت

است و در صورت عدم استعالم، ممکن است به 

را انتقال دهد.  یسند ،ینامه جعلوکالت کیاستناد 

و از جمله نداشتن وقت، سردفتر  یلیبنا به دال

 یکیکه  یانامهه اعتبار وکالتاستعلالم نگرفته و ب

را  ییکنندگان ارائه داده است، خودروراجعهاز م

نامه گردد که وکالتیمشخص م منتقل کرده و بعداً

جا رفتار سردفتر توأم با  نیبوده است. در ا یجعل

است که شده « روانی رکن»و قرین با « تقصیر»

قرار گرفته و  قانونی و نهی در جهتی مغایر با امر»

، ی)علو «.شده است انونیق موجب نقض یک حکم

سو با توان قصد سردفتر را همی( و م52، 1395

به عنوان جوهر « اراده»دانست.  یقصد مرتکب اصل

( 206 ،1980)عوض، « ایی و رکن روانی.تقصیر جز

برخی از  یمحرز است. حت یموارد نیچن در

عمدی ستند که جرایم غیرحقوقدانان بر این باور ه

جرم، رکن روانی وجود نداشته و  تعریفبا توجه به 

مباالتی و عدم رعایت یو ب احتیاطیبی اموری چون

شود نظامات دولتی و غیره جانشین رکن روانی می

 ،1351)زاهدی، « رکن روانی لحاظ نشده است. و

 سردفتران اسناد میاستنباط در مورد جرا نی( ا44

 یثبت یهابخشنامهکه مقررات و  یدر موارد یرسم

 یبه وقوع م یجرم جهیکنند و در نتینم تیرا رعا

 است.  حیصح کامالً وندد،یپ

فاعل با اراده و  که است تقصیر جزایی آن تحقق

، ی)علو« خود رفتار جزایی را انجام دهد.اختیار 

1395 ،53) 

افی نیست عمل آنکه جرمی تحقق یابد، ک برای

بینی شده و به سبب قانون جزا در خارج واقع پیش

 شود، بلکه عالوه بر آن الزم است عامل از روی اراده

عمل شده باشد. اراده عامل در ارتکاب  مرتکب

)صدارت، « ت.عمل، عنصر معنوی یا روانی جرم اس

روانی از نظر  ن( درست است که رک219 ،1340

« قانونی عنصر ضروری و حتمی تشکیل جرم است.

 شهیشکل آن هم کنی( ل215، 2009)والقهوجی، 

روانی صورت درونی و روانی  رکن ست،ین کسانی

شود که در موارد یرفتار سردفتر محسوب م

است. رفتار مجرمانه توسط  ریبه شکل تقص یاعمده

« جزایی باشد. اهلیتدارای  که شودیم فردی انجام

سردفتر  ییجزا تیو در اهل (249 ،1976)الفاضل، 

 وجود ندارد. یدیترد چیهم ه

در  دیبا یدر ارتباط با سردفتر اسناد رسم ریتقص

 .آن درنظر گرفته شود عیوس یمعنا

توجه به اینکه عنصر روانی از مقوله روان و حالت  با

مبهم آن است که  نکته و یا باشد، اشکالذهنی می

و به عبارت دیگر جرایم  عمدیجرایم غیر وقتی در

گردیم، در ناشی از تقصیر به دنبال عنصر روانی می

همچون  یموارد یارتباط با سردفتر اسناد رسم

مهارت و عدم  دمو ع یمباالتیو ب یاطیاحتیب



   1400                                                     1401 ره سوم، پاییزاقتصادی، دوره چهارم، شماامه مطالعات فقه فصلن /188

 

نظامات و مقررات توسط سردفتر مطرح  تیرعا

آنکه مصادیق فوق، رفتار و و از جنس  شود،  حالیم

ذهنی و روانی، پس گونه  فعل هستند، نه امری

. فرض میکن یمعرف یرا به عنوان عنصر روان هاآن

به علت عدم حضور کارمند  یشود، سردفتر

 ییسن باال نکهیو به علت ا ارانهی ستمیس یمتصد

را ندارد،  یثبت آن ستمیدارد و مهارت کارکردن با س

 لین دلیو به هم ردیاستعالم بگ تسمیتواند از سینم

 یمبنابر جهیاز گرفتن استعالم امتناع کرده و در نت

 میتنظ گرید یرسم دسن کی ،یسند جعل کی

 مهارتعدم »توان یچگونه م نجایدر ا د،ینمایم

کرد. در عالم حقوق  یتلق یرا عنصر روان« سردفتر

و  یمدعریغ قیمصاد نیارتباط ب یبرقرار یبرا

صورت گرفته است که  ییهااستدالل ،یعنصر روان

 هستند. گریکدیالبته متفاوت از 

احتیاطی یا یعمدی به جرایم یکه از بغیر اطالق

ست نیست؛ گیرد درمی مایه توجهییب غفلت یا

 مغفول ، آنچه از نظر فاعلین گونه جرایمازیرا در 

 ،1، 1381)اردبیلی، « ، نتیجه فعل است.دهمان

245) 

ها قصد عمدی، جرایمی هستند که در آنغیر جرایم

ندارد و  ، وجودمجرمانه بدان شکل که اشاره شد

خطای جزایی را به عنوان عنصر روانی این غالباً یک 

 (198 ،1388، )نوربها .کنندمی جرایم عنوان

بدون  مرتکب که غیرعمدی، جرایمی هستند جرایم

ها را ، ولی در اثر خطای فکری، آنهقصد مجرمان

عمدی، ، جرایم غیرردیگ بیان بهآورد. بوجود می

ها از خطای جرایمی هستند که عنصر معنوی آن

« عمد و سوءنیت. نه کیفری تشکیل شده باشد

 (249 ،2، 1393)محسنی، 

 میدر جرا روانی و تقصیر تبیین رابطه عنصر در

از چند جهت به  دیبا یسردفتران اسناد رسم

 موضوع توجه شود. 

کند که تقصیر و : عدالت اقتضا مینکهیا اول

کسی باشد که با وجود  متوجه کیفری مسئولیت

ترک فعل خود از  یا علم به نتیجه محتمل بر فعل

رده و یا در مواردی غافل ارتکاب آن خودداری نک

را در همه احوال،  ، آدمیبوده است، زیرا قانونگذار

 مکلف به حزم و دوراندیشی در افعال خود کرده

 و اگر چنانچه انسان در رفتار خود جانب است

 به نگاه ندارد و در اثر آن نتیجه وخیمی را احتیاط

که  ستین یدیوقوع بپیوندد، مقصر است. ترد

داند یو غفلت خود را م یاطیاحتیسردفتر عواقب ب

 .تگوشزد شده اس یبه و شهیموضوع هم نیو ا

اسناد  میآنکه حفظ نظم و منافع جامعه در تنظ دوم

 مهم است. اریبس یرسم

 عنصر و خطای کیفری تقصیر اذعان به اینکه با

 اقتضا ، اما حفظ نظم و منافع جامعهنیست روانی

کند نه تنها که در جامعه زندگی می دارد کسی

نقض نماید، بلکه موظف  را نباید قوانین کیفری

از اعمال  مبادا که احتیاط را نگه دارد است جانب

دیگران شود و اگر چنین نکند و  متوجه وی ضرری

منطق  ابد،یارتکاب  یاحتیاطی، جرمدر نتیجه بی

نظر  از فردی نه تنها چنین که کندصحیح حکم می

، بلکه از نظر تاس خسارت مدنی مسئول جبران

سردفتر که  اطیاحتیباشد. بکیفری هم مسئول می

شود، به طور حتم نظم  یاسناد جعل میبه تنظ نجرم
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زند و اعتبار اسناد میو منافع جامعه را بر هم 

 رود.یسئوال م ریز یرسم

او  فعل آنکه: تقصیر سردفتر جانشین قصد سوم

سردفتر به  چهشود. براساس این توجیه اگریم

نتیجه  در به وجود آمدن خود احتیاطییب سبب

ای اشته، اما نوع عملکرد او به گونهقصد و عمد ند

وقوع فعل دارد و تعدی و  بر منیاست که قصد ض

« شده است. فعل قصد انشینج ( اوتفرط )تقصیر

 (221، 1378، ی)صادق

اساس این رایجاد خطر است و ب: فرضیه چهارم

 که برای جامعه ایجاد خطر ینظریه سردفتر

 خود را نیز تحمل نمایند. عمل تبعات کند، بایدمی

اجتماعی مطرح  و فایده فعنپنجم آنکه: بحث  و

مجازات برای  بینیاست. طبق این فرضیه پیش

شود مجرمان احتمالی به برخی اعمال موجب می

، از ارتکاب جرم خودداری جازاتترس از م علت

فرضیه و  عمدی نیز اینرکنند. در مورد جرایم غی

سبب  زاتنی مجاـبیریان دارد و پیشـه جـتوجی

در اعمال  مجازات شود تا افراد به خاطر ترس ازمی

و احتیاط بیشتری به عمل آورند و رفتار خود دقت 

« بار سعی نمایند.گیری از حوادث زیانو برای پیش

سردفتر بداند که در اثر  ( اگر80، 1395، ی)علو

شود، توجه یهم، مجرم شناخته م ریو تقص یکوتاه

عدم توجه به  کنیلخواهد نمود،  یشتریب

خواهد  یفاسد یسردفتر، تال یهایاطیاحتیب

داشت که همان تکرار رفتار محرمانه در بستر 

 سردفتر است. یبودن رفتارها یرعمدیغ هیتوج
 

 

 سردفتر ریاحراز تقص. 5-3-4

جرایم عمدی، سردفتر با تفکر قبلی سعی در  در

نقض مقررات اجتماعی را دارد و همین قصد 

گذار دهد. قانونمی تشکیل مجرمانه عنصر روانی را

از همان ابتدا حتی قصد  خواهدمی با وضع قوانین

مخالفت در ذهن کسی خطور نکند. حال جای 

بر  نیدر جرایم مبت مطرح کردن این بحث است که

 و معیار در سرزنش و مسئولیت ، مالکتقصیر

  ست؟یچ یسردفتر اسناد رسم کیفری

دانان معتقدند که تقصیر جزایی از حقوق برخی

یکی از مصادیق رکن روانی است و رکن روانی نیز 

باشد، لذا شخص می نفسانی حاالتمربوط به 

آگاه ضروری است که فرد مرتکب شخصاً از خطر 

باشد. بنابراین معیار ذهنی را مورد پذیرش قرار 

 (.89، 2021 ،همکاراناند. )اورمرود و داده

نظران بر این باورند که برخی صاحب قطه مقابلن در

صرف را درک کند،  اگر یک انسان متعارف خطر

، واقعاً آن را درک کرده از اینکه آیا فرد مرتکب نظر

شود و بدین شناخته میمقصر ، مرتکب هن یا است

)عینی( را مورد پذیرش قرار  ترتیب معیار نوعی

که در  دید دی( حال با152، 1352)پاد، « اند.داده

 ،یسردفتران اسناد رسم یرعمدیغ میمورد جرا

 حاکم است. یذهن ای ینوع اریمع

نوعی »و « نوعی ذهنی»نوعی به دو قسم  معیار

اول، نوع  معیاراساس شود. برتقسیم می« عینی

بینی را پیش ، متعارف( خطر فعلعقولانسان )م

کرد و به آن آگاه بود یا به آن توجه می یا کردمی

سردفتر عاقل و متعارف، بدون  کی ،در توجه قصور
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 میحاضر به تنظ ،یانامهتاستعالم از اعتبار وکال

 .ستیآن ن یشند بر مبنا

 نوعی عینی، یعنی نوع انسان با ویژگی معیار

گونه، رفتار  ، متعارف( در شرایط مشابه اینول)معق

کرد. البته باید گفت این معیار در حقوق مدنی می

تواند حاکم است و در مواردی در حقوق جزا نیز می

معیارهای دیگر مورد استناد به صورت تلفیقی با 

( با توجه به اینکه 176 ،1393، )احدی« قرار گیرد.

و امنیت اجتماعی  مالک در معیار نوعی، حفظ نظم

ی( است و تشخیص آن )نسبت به معیار شخص

 تر است، به تدریج میل به سمت این معیارآسان

سوق پیدا کرد. از این معیار که فرضی  بیشتر

های حقوقی با تعابیر حقوقی است در سیستم

 شود.از آن یاد می متفاوتی

است  یشخص اریمع ای« معیار ذهنی»دوم که  اریمع

اساس این معیار، ضابطه در تشخیص تقصیر، رو ب

 وآگاهی جرم حالت روانی و ذهنی فرد حین ارتکاب

در این  که اشکالی باشد. عمدهیواقعی و ذهنی او م

معیار با آن مواجه هستیم، عدم ورود به قصد و فکر 

رهگذر ناچاریم برای . بنابراین از این تمرتکب اس

افراد از معیار نوعی نیز استفاده  ذهن به رسیدن

 نماییم.

معیار ذهنی، مجوزی بر این امر  حاکمیت وجود

است که احراز خطا و عمد، شرایط و موقعیت فردی 

. در گیرد قرار و قصد و آگاهی متهم در اولویت

این  حقیقت در احراز عمد و یا خطا در نظر گرفتن

ایط و آگاهی فردی موضوعیت پیدا کرده و شر

. بنابراین نقش معیار ستطریق استنباط، مستقیم ا

ه آن ـاستناد ب و حتی ودهـب وریـوعی محـن

 ناپذیر است، در نتیجه اعمال معیار نوعیاجتناب

ارت دیگر تلفیقی از معیار شده و یا به عب تعدیل

 نوعی و معیار شخصی الزمه حقوق کیفری

 (.304، 1998)فلتچر، « .اشدبمی

تقصیر در  استنباط برای رسد بهترین راهنظر می به

به  ،یسردفتران اسناد رسم یرعمدیغ میجرا

باشد. اگر در کارگیری هر دو معیار در کنار هم می

ترین ایجاد نماییم، قوی توسعه روانی مفهوم عنصر

و بارزترین مصداق و درجه عنصر روانی عمد و 

 باشد.می جزایی تقصیرخفیف ترین درجه آن 

احراز عمد، قصد و ذهنیت فرد را مورد بررسی  در

یابیم که آیا وی نتیجه دست این به دهیم تاقرار می

 را علم به مجرمانه بودن عمل داشته و اراده ارتکاب

استنباط تقصیر، سردفتر  نیز داشته است یا نه. در

 سنجیممتعارف و معقول می یسردفتر نوع کیرا با 

رود، با توجه به تحوالت موجود در و از او انتظار می

اره دفاتر گی اجتماعی و تحوالت مربوط به ادزند

 عمل نماید تا رفتار وی سنجیده ،یاسناد رسم

. در نشود جرم نجر به وقوعم)فعل یا ترک فعل( 

)عینی(  رحله آنچه بیان شد با معیار نوعیاین م

 مطابقت دارد.

توجه به معیار نوعی  صرف باشیم توجه داشته باید

نیز به  یو عدم مالحظه ذهنیت سردفتر اسناد رسم

بود، زیرا در تقصیر جزایی  نخواهد تنهایی راهگشا

باشد. بینی میآنچه مهم است قابلیت پیش

بتواندن به  لحاظ  یکه سردفتر اسناد رسمهنگامی

ابلیت بینی نماید، قرا پیش نبارذهنی نتیجه زیا

ترین ، بنابراین مناسبتاس شده بینی محققپیش

 جه،یباشد. در نتبا هم می معیار دو راه، پذیرش هر
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بهترین راه برای استنباط تقصیر، به کارگیری هر 

. اگر در کنار هم است« ذهنی»و « یعین»دو معیار 

، نماییم ایجاد وسعهوم عنصر روانی تدر مفه

و بارزترین مصداق و درجه عنصر روانی، ترین قوی

« عمد و خفیف ترین درجه آن، تقصیر جزایی است.

سردفتر  ری( البته در احراز تقص61، 1395، ی)علو

 یمقررات و نظامات ثبت تیرعا عنصر ،یاسناد رسم

آمده  یثبت یهانامهدر مجموعه بخش شتریکه ب

 دارد. یادیز تیاست، اهم

 

در احراز عنصر  ی. نقش عنصر اخالق5-3-5

 سردفتران میجرا یروان

توسط  یارتکاب میجرا یعنصر روان لیتحل در

به چند موضوع به طور  دیبا یسردفتران اسناد رسم

 یتوجه داشت. سردفتران اسناد رسم ژهیخاص و و

کرده و آشنا به قواعد و  لیاز اشخاص تحص یهمگ

و مقررات بوده و از همه  نیو قوان یاصول حقوق

ثبت اسناد  یعنی یتیعمل حاکم کی نکهیتر امهم

سپرده شده است.  هاآنو امالک مردم و اشخاص به 

را دارد تا در  نیا یاقتضا هاآن یو باال عیرف گاهیجا

 هاآنهم با  یدتریصورت ارتکاب جرم، برخورد شد

 یشتریب یریگو سخت دتریبرخورد شد نیشود. ا

مرحله  کیتواند نمود داشته باشد. یدر دو مرحله م

است که از قلمرو  هیمجازات و تنب نییدر زمان تع

در زمان  گریمرحله د کیبحث ما خارج است و 

و در  یسردفتر اسناد رسم یرفتارها یانگاررمج

 میجرا «یعنصر روان»هنگانم قواعد مربوط به 

 نیاست. در ا یسردفتران اسناد رسم یبارتکا

از  یمرحله با مطلق قلمداد نمودن بخش مهم

به اثبات  یازیتوسط سردفتران که ن یارتکاب میجرا

توسعه  نینباشد و همچن یبه طور کل یعنصر روان

 یارتکاب ینسبت به رفتارها یجزائ یمفهوم خطا

شأن هم یتوان برخوردیم ،یسردفتران اسناد رسم

 یسردفتران اسناد رسم یو اجتماع یقانون گاهیبا جا

را به سمت رفتار  هاآن قیطر نیداشت و از ا هاآنبا 

 تیهدا یرسم اسنادسردفتر  کیقابل انتظار از 

 کرد. 

باالتر  ،یو انتظارها از سردفتران اسناد رسم توقعات

است که فقط مرتکب جرم نشوند، بلکه  نیاز ا

مسأله  نیاست. ا یاجتماع تیمستلزم مسؤول

 فیاست که در صورت انجام اقدامات و وظا یهیبد

سردفتران، مسؤول  یمرتبط، به لحاظ اجتماع

دهند نمی مانجا یکار طور معمول،بهخواهند بود و 

ای دور های نزاکت حرفهرا از محدوده شانیکه ا

 (26، 1395، انیو جهان ی)مراد« کند.

را  لهیآموزد که هدف وسمذکور به ما می تیمسؤول

به انجام خدمات  کند. سردفتر مأمورنمی هیتوج

 یاز حکومت برا یندگیاست که به نما یعموم

 یو قدرت اثبات تیرسم ،ینگهدار ،یمیاسناد تنظ

آنکه در انجام  ی. او براکندیم نیرا تضم ییو اجرا

باشد، در  رخوردارحرفه خود از استقالل الزم ب

شغل آزاد که موضوع آن اعمال  کیچارچوب 

. با توجه کندیم تیاست، فعال یرترافعیغ یحقوق

 یحرفه موصوف، سران دفاتر اسناد رسم تیبه اهم

 یاز جمله عناصر و مدافعان حق و بازو اران،یو دفتر

به شکل مؤثر  فهیانجام وظ یعدالت هستند؛ و برا

لت حرفه منز یاعتال یو مطلوب و در راستا

اخالق » تیه رعاـاست ب ستهـی، شایسردفتر
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 نیاهتمام داشته باشند. هرچند در قوان «یاحرفه

 یهای آن برخنامهنییمرتبط با حرفه موصوف و آ

است؛ لذا  دهیمشخص گرد شان،یا یقانون فیاز وظا

 یو تعهدات قرارداد یقانون فیبحث ما فراتر از وظا

 کیاز  یباشد، وقتیها مآن ییاجرا هایضمانتو 

مورد  یقانون یفراتر از قواعد الزام یسردفتر رفتار

هرگونه عمد، خطا و  یاول قیانتظار است، به طر

 قابل بخشش نخواهد بود.  یریتقص

 یکه مبتن یاسناد رسم یای  سردفترحرفه اخالق

سردفتر است، و از صاحب  «یآگاهخود» لتیبر  فض

شخص  ش،یمنتخب خو یحرفه در نقش اجتماع

 یسازد و از سردفتر توقع و انتظاراتمی یبهتر

و  یو حفظ شأن حرفه سردفتر تیهمچون: رعا

 ت؛ینحسن و یکارصداقت، درست ؛یاریدفتر

 تیو قاطع یاحترام و فروتن ؛یدارانتو ام یوفادار

اطالعات و  یمحرمانگ تیبجا؛ رعا یریپذو انعطاف

-؛ حفظ اموال سپرده شده؛ اعالم حقحفظ اسرار

و در صورت  حیطور صربه هانهیهز ریالزحمه و سا

 یاعتماد عموم جادیا ؛یبیطور تقرمقدور نبودن به

، انیو جهان ی)مراد ییقضا ستمینسبت به س

عنصر  لیرا انتظار دارد، در تحل رهی( و غ33، 1395

محبور  یسردفتران اسناد رسم یارتکاب میجرا یروان

 است. یشتریب یریگبه سخت

 

 جهی. نت6

شامل چهار  یسردفتران اسناد رسم یارتکاب میجرا

در حکم  یثبت میخاص، جرا یثبت میگروه جرا

 یعموم میو جرا یمورد یثبت میجرا گر،ید میجرا

از  یباشند. به طور کل یم یمرتبط با شغل سردفتر

سردفتران اسناد  یارتکاب میجرا ،ینظر عنصر روان

 ثباتا ازمندیبوده و ن یعمد میاز نوع جرا ،یرسم

در ارتکاب رفتار مذکور  یعمد سردفتر اسناد رسم

عام و  تیمعناست که هم سوءن نیاست، عمد به ا

احراز رفتار  یخاص سردفتر برا تیهم سوءن

ثابت شود. به طور  دیبا بیمجرمانه توسط مقام تعق

مدارک   لیو در جرم امتناع سردفتر از تحو یاستثنائ

را عمد  جرم نیا یو مستندات، مقنن عنصر روان

 لیسردفتر در عدم تحو رینکرده است و تقص یتلق

جرم  نیا یتواند به عنوان عنصر روانمی مدارک هم 

از  یرسد که در برخمی درنظر گرفته شود. به نظر 

 لیاز قب ،یسردفتران اسناد رسم یارتکاب میجرا

عنصر  اریکه در حکم جعل هستند، مع یمیجرا

باشد، یم «دعم» حاضر فقط طیکه در شرا یروان

 زیرا ن دیشد ریتقص قیو مصاد افتهیتوسعه دیبا

 یاتیاز نقش مهم و ح یلزوم ناش نی. اردیدربرگ

در عمل مهم ثبت اسناد  یسردفتر اسناد رسم

است که سردفتر  نیاش ااست که الزمه یرسم

مور در ا یشتریب اطیمراقبت و احت یاسناد رسم

 میبا تنظ بطمرت یدارشائبهداشته و از هرگونه امر 

 .دینما یدور یاسناد رسم

 

 سندگانی. سهم نو7

 نیو تدو هیبه صورت برابر در ته سندگانینو هیکل

 .اندپژوهش حاضر مشارکت داشته

 

 . تضاد منافع8

 وجود ندارد. یتضاد منافع چگونهیپژوهش ه نیا در
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